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آیا گالب خاصیت ضدعفونى کنندگى دارد؟ نخستین نمایشگاه در سال 99«جهان با من برقص» به نمایش خانگى آمدردپاى اصفهان در محکومیت به حبس ترانه علیدوستى ذوب آهن کجا بازى مى کند؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین روش
 پخت 

تخم مرغ 

جلوگیرى از یک قتل ناموسى در اصفهان
3

3

2
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قیمت سکه و دالر 
همچنان رکورد مى زند

66 هزار نفر بیمه بیکارى 
کرونا مى گیرند

تدبیر دولت براى توسعه 
شهرك هاى صنعتى 

کاشـان

5

فیلترینگ 
یک بى سلیقگى 
بزرگ است

براى داشتن یک شام فورى یا حتى یک صبحانه عالى، 
گاهى فقط به یک اجاق گاز، یک قابلمه و یک عدد تخم مرغ 
نیاز دارید. اما واقعیت این است که حتى عاشقان این غذاى 

حاضرى هم همیشه آن را با کیفیت دلخواهشان درست 
نمى کنند و درست در لحظه اى که پوست تخم مرغ را ...

دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان گفت: اولویت اصلى ستاد امر به معروف 
تذکر بــه مدیران و مســئوالن اســت چرا که 
اعتقاد داریم مردم کمترین نیاز را به تذکر دارند و 
این مسئوالن و مدیران هستند که بیشترین نیاز 
را به تذکر و امر به معروف و نهى از منکر دارند و 
امروز اگر آسیبى را در جامعه مشاهده مى کنیم به 
این دلیل است که برخى مدیران و مسئوالن به 

وظایف خود عمل نمى کنند.

4

سینماهاى اصفهان از امروز باز مى شوندسینماهاى اصفهان از امروز باز مى شوند
براى اولین بار بعد از شیوع ویروس کرونا؛

3

فرار دختر و پسر جوان به فاجعه ختم نشد

هادى عقیلى:

سپاهان و بقیه مدعیان نا امید نباشند
هادى عقیلى، پیشکســوت فوتبال ایران معتقد است با شروع فوتبال 
یک امید بزرگ به مــردم و جامعه ورزش برمى گــردد چون فوتبال 
جذابیت و هیجان خاصى دارد و براى شور و نشاط جامعه الزم است و 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیم درستى گرفتند تا بازى ها را 

برگزار کنند و همه تیم ها هم باید ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
استان اصفهان: 

مشارکت 
در مدرسه سازى 

با طرح 
«آجر به آجر»

حمله آمریکا به ایران چگونه لغو شد
«جان بولتون» در کتاب جنجالى خاطراتش روایت کرده است

2
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جنجال جنجال 
براى براى 
یک بندیک بند

4

علت جدایى علت جدایى 
کامبیز دیربازکامبیز دیرباز
 از برنامه از برنامه

 «دست فرمون»  «دست فرمون» 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد 
قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق سامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى 
دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام 

نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین 
اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد- 
ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. 

به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121483- 031 واحد مناقصات و خرید- خانم سعیدى و 
جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121441- 031 

دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات- آقاى مهندس توکلى تماس حاصل فرمائید
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 

85193768- 021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه 
دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند، در غیر این 

صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

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

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر درنظر دارد،موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق 

مناقصه عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:
1-تعمیر و نگهدارى تاسیسات

-مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ درج آگهى به مدت 10 روزکارى
-محل اجرا:مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

-محل دریافت اســناد:خمینى شــهر، منظریه،انتهاى بلوار دانشجو،دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر،ســاختمان کتابخانه مرکزى،امورقراردادها،تلفن تماس:031-33660011 

داخلى2237و 2246
لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت مى شــود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مذکور 

مراجعه نمایند.
(ضمنا هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد)

دانشگاه در رد یاقبول هریک یا تمامى پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مناقصه

امورقراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

روابط عمومى شرکت توزیع  برق شهرستان اصفهان

موضوع مناقصه: خرید چهار دستگاه سرور

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع 

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین (ریال)

متعاقباً اعالم 20990012110000091399/04/031399/04/081399/04/181399/04/21
800/000/000مى گردد

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد پروژه هاي عمرانی ذیل واقع درشهر جدید مجلسی را به صورت مشارکت با اشخاص حقیقی 
 www.setadiran.ir وحقوقی داراي صالحیت ، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز الزم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

بشرح زیر اجرا نماید. 

-  تاریخ انتشار آگهى درسامانه مذکور: 99/3/31  
-  شرایط زمانی دریافت اسناد ارزیابى ازسامانه :  حداکثرتاساعت 14 روز دو شنبه مورخ 99/4/9

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  و ارسال اسناد مربوطه :  حداکثرتا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 99/4/23 
- زمان برگزارى کمیسیون ارزیابى : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 99/4/24

-  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی
تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775       
E-mail:info@majlesi.ntdc.ir  ، WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

آگهی تجدید فراخوان عمومی  شناسایی سرمایه گذار(شریک)

مبلغ کل
 سرمایه گذاري 

حدود( ریال)

مبلغ تقریبی جهت 
سرمایه گذاري 
توسط شریک 
حدود( ریال)

متراژتقریبی           
زیر بنا/زمین
(متر مربع) موضوع پروژه

365 میلیارد 253 میلیارد

10000 یکصد واحد مسکونی ویالئی
مشارکت در احداث بخشى 
از محله دانش شهر جدید 
مجلسى به شماره فراخوان

2099001397000002
 شامل:

506 واحد هاي تجاري(سفتکارى و نما)

1792,44 مدرسه( سفتکارى، نازك کارى همراه با محوطه سازى و 
دیوار کشى)

7476,63 محوطه سازى محور پی اده محله فرهنگ

نوبت دوم

م الف: 887141

رغ 
ى 
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براساس صحبت هاى انجام شده قرار است شوراى عالى 
بورس در یکسال و به صورت تدریجى اقدامات الزم براى 
آزادسازى باقى سهام عدالت را انجام دهد اما نحوه اجراى 
آن تاکنون به سازمان خصوصى سازى ابالغ نشده است.

دارندگان این سهام در گام اول مى توانند 30 درصد از سبد 
سهام خود را بفروش برســانند و با مراجعه به کارگزارى 
سفارشات خود را ارسال و کارگزار فرداى روز سفارش، 
اقدام به فروش کند، البته ســهام عدالت به قیمت بازار 

همان روز به فروش مى رسد.
اکنون سئوالى که ذهن مشموالن سهام عدالت را به خود 
درگیر کرده زمان آزادسازى باقى سهام عدالت است که در 

این زمینه حسین عالیى ، معاون سازمان خصوصى سازى 
گفت: تصویب پروسه آزادسازى سهام عدالت در اختیار 
شوراى عالى بورس است که قرار است برنامه ریزى هاى 
الزم براى آزادسازى باقى سهام را در چند مرحله در دستور 
کار قرار دهد. وى اعالم کرد، براساس صحبت هاى انجام 
شده قرار است تا شوراى عالى بورس در طى یکسال و به 
صورت تدریجى اقدامات الزم براى آزادسازى باقى سهام 
عدالت را انجام دهد اما نحوه اجراى آن تاکنون به ما ابالغ 
نشده است.  عالیى خاطرنشان کرد: تأکید ما به مشموالن 
این سهام جهت انتفاع از این درآمد آتى نگهدارى از این 

سهم هاست.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه ستاد 
هماهنگى اقتصادى دولت با تأکید بر اینکه نوســانات 
اخیر در بازار ارز و شوك ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادى 
اقتصادى ندارد، افزود: برخى تحرکات و عملیات روانى 
در عرصه بین المللى علیــه ایران و همچنین ایجاد یک 
نگرانى غیر واقعى در بین مردم از عوامل اصلى آشفتگى 

و نوسانات اخیر در بازار ارز است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئوالن اقتصادى کشور به 
ویژه دست اندرکاران اصلى بازارهاى مالى باید با قوت و 
جدیت اجراى سیاست ها و برنامه هاى تصویب شده براى 
کنترل و مدیریت این بازار را در دستور کار داشته باشند، 

گفت: همه باید تالش کنیم تا مانع از ایجاد بار روانى تأثیر 
افزایش قیمت ارز بر قیمت ســایر اقالم و کاالها شویم 
و مراقبت کنیم که نوســانات کوتاه مدت و گذراى ارز 

کنترل شود.
روحانى بــا بیان اینکه همه دســتگاه هــاى نظارتى و 
انتظامى در کنار بانک مرکــزى و با همکارى مؤثر خود 
مانع از برخى فعالیت هاى سودجویانه از سوى سوداگران 
شــوند، اظهار کرد: مطمئن ترین راه براى آرامش بازار 
ایفاى تعهد صادرکنندگان براى برگشــت ارز به چرخه 
اقتصاد و مدیریت بانک مرکزى در فضاى آرام و باثبات 

بازارها ست./2125

آزادسازى باقیمانده 
سهام عدالت تا یکسال آینده

نوسانات ارزى اخیر 
ریشه اقتصادى ندارد

تکلیف حج مشخص شد
  فرهیختگان  | وزارت حج عربســتان 
اعالم کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، قصد 
دارد مراسم حج امسال را به صورت محدود براى 
عربستانى ها برگزار کند. بر اساس تفاهمنامه ایران 
و عربستان براى حج تمتع سال جارى، 87 هزار و 
500 ایرانى باید از 6 تیر ماه به سرزمین وحى اعزام 

مى شدند.

انتقاد جالب على ضیاء
  خبرفورى | علــى ضیــاء، مجــرى 
تلویزیون با کنایه به نمایندگان مجلس یازدهم که 
در زمان گرانى ارز و مسکن و... به دنبال فیلترینگ 
اینستاگرام هستند در توییتر نوشت: «دالر شد 20 

تومن، اینستاگرام قراره فیلتر بشه!»

نفوذ عجیب ویچ ها!
  تابناك | ســرمربى تیم ملى فوتبال در 
مصاحبه اخیرش در پاسخ به این سئوال که چرا این 
همه مربى فوتبال کروات در دنیا وجود دارد، به نکته 
جالبى اشاره کرد که نشان دهنده نفوذ این مربیان 
به فوتبال ایران است. «دراگان اسکوچیچ» گفت: 
«تصور مردم کرواسى این اســت که ایران لیگ 
خوبى دارد. فقط از شهرى که من اهلش هستم پنج 
مربى به ایران آمدند که مربى تیم ملى هم بودند که 
مى تواند در گینس ثبت شود. ریکا باشگاه مهمى در 
کرواسى است که "کرانچار"، "برانکو"، "بالژویچ"، 

"بوناچیچ" و من هم از آن به فوتبال ایران آمدیم.»

پناه آوردن گرگ به انسان!
یک گرگ زخمى به خانه اى مسکونى    رکنا |
در لواســان پناه برد. این موضوع به آتش نشانى 
شهردارى لواسان اطالع داده شد و گرگ زخمى 
توسط نیروهاى آتش نشــانى و با حضور عوامل 
محیط بانى زنده گیرى و براى مــداوا به محیط 
بانى تحویل داده شد. گرگ زخمى به کسى آسیب 

نرسانده بود./2127

کمک از کانادا رسید
  رکنا | زنى کــه از چندى پیــش به علت 
جرائم غیرعمد در زندان مشــهد محبوس بود، با 
اقدام خیرخواهانه یک زن ایرانــى مقیم کانادا از 
زندان آزاد شد. این مددجو به دلیل جرائم غیرعمد 
و با شکایت شاکى خصوصى به علت بدهى راهى 
زندان مى شود. در مقابل زنى ایرانى که ساکن کشور 
کاناداست، براى مسافرت به مشــهد مى آید و با 
مراجعه به ستاد دیه خراسان رضوى آمادگى خود را 
براى کمک به آزادى زندانیان اعالم مى کند. این زن 
خّیر پس از مطالعه پرونده این مددجو متوجه مى شود 
که تنها 11 میلیون و 500 هزار تومان از بدهى او 
مانده است که با پرداخت این میزان بدهى، زندگى 

جدیدى به این مددجو اهدا مى کند.

بالى جان هرمزگانى ها
معاون فنى مرکز بهداشت هرمزگان    بهار |
گفت: 700 مورد عقرب گزیدگــى طى ماه هاى 
فروردین و اردیبهشت امســال در استان به ثبت 
رسیده و طى این مدت جان سه َتن از هرمزگانى ها 
را در شهرستان هاى جاسک، بشاگرد و بندرعباس 

گرفته است. /2128
 

 فقط شمال 
بهرام بیضایى ده ســال    سینما روزان  |
اســت به ایاالت متحده رفته و هم در دانشــگاه 
استنفورد تدریس مى کند و هم هر از گاهى یک تئاتر 
روى صحنه مى برد. این کارگردان شهیر در تازه ترین 
گفتگویش اظهار کرد: درست 30   سال پس از آنکه 
از دانشگاه بیرونم گذاشتند، به دانشگاه برگشتم. تنها 
چیزى که مى ماند، دلتنگى است، دلم تنگ شده براى 
دفترکارم و البته دلم مدام تنگ مى شود براى جایى در 

ساحل شمال. غیر از اینها هیچ./2129

استیضاح 
هیئت رئیسه مجلس؟!

   دیده بان ایران | اســتیضاح هیئت  رئیســه 
مجلس شوراى اسالمى توســط جمعى از نمایندگان 
کلید خورد. علت استیضاح هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اسالمى مداخله ســازمان یافته برخى اعضاى هیئت 
رئیســه در توزیع نمایندگان در کمیسیون ها و طراحى 
انتخابات رئیس و اعضاى هیئت رئیسه کمیسیون هاى
 تخصصى مجلس قید شده است. یک نماینده مجلس 
که امضا کننده این طرح اســتیضاح اســت گفت: در 
هیچ دوره اى به این شکل براى انتخاب هیئت رئیسه 
کمیسیون ها به صورت رسمى و سازمان یافته مهندسى 

صورت نگرفته بود. 

بودار است!
  رکنا | عباس عبدى، روزنامه نگار و فعال اصالح 
طلب در کانال تلگرامى خود نوشت: تا به حال به یاد ندارم 
که اتفاقى در اندازه ادعاى مرگ (اعم از قتل یا خودکشى) 
قاضى منصورى رخ داده باشد و پس از دو روز مقامات 
محلى سکوت محض کرده و کوچک ترین اطالعى را در 
اختیار قرار نداده و حتى از بیان جزئیات به دولت ذینفع نیز 
پرهیز کرده باشند. به نظرم این رفتار بودار است و احتماًال 
باید شــاهد اتفاقات خاصى بود. جالب تــر اینکه منابع 
غیررسمى رومانى چون مطبوعات و رادیو تلویزیون و 
شبکه هاى مجازى نیز خبرى را منتشر نکرده اند. بعید 
اســت که اِعمال این حد از محدودیــت خبرى پس از 

رویداد، تصمیم گیرى شده باشد.

افتتاح سوپرمارکت ایرانى 
در ونزوئال 

با ورود کشتى «گلسان» به ونزوئال اولین    ایرنا |
سوپرمارکت ایرانى در این کشور افتتاح مى شود. کشتى 
بارى «گلسان» ایران دوشنبه شب در ساعت 21 و 50 
دقیقه (به وقت محلى) در بندر الگوئرا ونزوئال پهلو گرفته 
است. پیش از این سفارت ایران در ونزوئال اعالم کرد این 
کشتى براى تأمین محصوالت اولین سوپرمارکت ایرانى 

در ونزوئال راهى آن کشور شده است.

وضع اقتصادى نامطلوب 
مشهدى ها 

آیت ا... سیداحمد علم الهدى در دیدار با     انتخاب |
معاون وزیر بهداشت گفت: با اینکه االن در دهه کرامت 
هستیم و اوج حضور زائران در مشهدالرضا  بوده است، به 
دلیل محدودیت ها مقدار حضور زائران بسیار کم شده 
است و این مهم معضل اقتصادى جدى اى را براى مردم 
مشهد ایجاد مى کند. مردم مشهد در وضعیت اقتصادى 
نامطلوبى هستند، زیرا اقتصاد مشهد حول محور زیارت 

مى چرخد./2130

چقدر پولداریم ما!
مرکز آمار در سال 1398 حدود 19     خبر آنالین |
هزار و 898 خانوار نمونه در نقاط شهرى و 18 هزار و 430 
خانوار نمونه در نقاط روستایى کشور را مورد بررسى قرار 
داده که بر این اساس اوضاع درآمد و هزینه خانوارهاى 
شــهرى از این حکایت دارد که با متوســط درآمد 54 
میلیونى در سال، میزان درآمد آنها حدود شش میلیونى 

بیش از هزینه هایشان است./2131

وزیر کشور را محاکمه کنید
اردشیر مطهرى، نماینده گرمسار     برترین ها |
در مجلس نوشت: وزیر کشور باید براى حوادث بعد از 
گرانى بنزین دادگاهى شود. بنزین باید گران مى شد بله 
حرفى در آن نیست ولى روش آن صحیح نیست، اینکه 
نشد تدبیر و محصول کار، آتش سوزى و خرابکارى در 
کشور بود. باید وزیر کشور در دادگاه محاکمه شود ولى 
چرا دادگاهى نمى شود؟ چرا با ایشان برخورد نمى کنند؟ 
آقاى رئیس جمهور مى گوید که خودش هم صبح متوجه 
شده است و گویى خاطره تعریف مى کند. رئیس جمهور 
باید بداند که مسئله بنزین باعث شد براى مردم تبعات 

منفى داشته باشد.

خبرخوان

به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان به نقل 
از سایت خبرى شرکت توانیر، در هفته آخر خرداد ماه 99 
بود که رضا اردکانیان وزیر نیرو، گزارش دستاوردهاى 
پویش هر هفته الف – ب ایران در سال 98 به همراه اهم 
برنامه هاى وزارت نیرو در سال جهش تولید را به محضر 
مقام معظم رهبرى (تقدیم داشت و ایشان از تالش هاى 
به عمل آمده قدردانى فرموده و مرقوم داشتند: «خداوند 
ان شاا... به شــما توفیق دهد، خدا قوت، خداوند شما را 

کمک کند.»

این پیــام روحیه بخش و دعــاى خیر ایشــان، بارقه 
امیدبخش و وصف ناپذیر در دل سختکوشــان صنعت 
برق برتاباند. به عنوان یک نمونه شرکت توانیر توانست 
تلفات برق در شبکه هاى توزیع را به رقم زیر 10 درصد 
برســاند. این طرح  همراستا با سیاســت هاى اقتصاد 
مقاومتى ابالغى از ســوى معظم له با اقدامات مؤثر در 
زمینه توسعه، اصالح و بهینه سازى شبکه هاى توزیع 
برق و نیز مقابله مستمر با استفاده غیرمجاز برق انجام 

شده است.

همچنین گزارش این دســتاوردها از ســوى وزیر نیرو 
به حجت االسالم حســن روحانى هم ارائه شد و رئیس 
جمهور نوشت: «از مجموعه وزارت نیرو و شخص وزیر 
براى دستیابى به این دستاوردهاى مهم در صنعت برق 

تقدیر و تشکرمى نمایم.»
در ایــن طرح با برنامــه ریزى و تــالش هاى صورت 
گرفته طى ســال 1398 و به همت مجموعه شــرکت 
هاى توزیع برق، براى اولین بــار در تاریخ صنعت برق 
کشــور، تلفات انرژى در بخش توزیع تک رقمى شده 

و به رقم 9/76 درصد رسید. از مهمترین دستاوردهاى 
حاصل از این میزان کاهش تلفــات مى توان به صرفه 
جویى حدود 50 هزار میلیارد تومان ناشى از آزادسازى 
3200 مگاوات ظرفیت نیروگاه ها و شبکه هاى انتقال، 
کاهش مجموعًا 16 میلیارد متر مکعب مصرف سوخت 
نیروگاه ها و جلوگیرى از انتشار 42 میلیون تن گازهاى 
آالینده زیست محیطى در طى حدود شش  سال گذشته 
که معادل عملکرد ســه برابر جنگل هاى شمالى ایران 

است نام برد.

تقدیر رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور از وزیر نیرو

«جان بولتون»، مشاور امنیت ملى اخراجى آمریکا که این 
روزها به دلیل انتشار کتاب خاطراتش از دوران حضورش 
در دولت «دونالد ترامپ»، جنجال گسترده اى به پا کرده؛ 
در بخشــى از کتاب خاطرات خود روایت خود از دالیل 
لغو حمله به ایران در ماجراى ساقط کردن پهپاد متجاوز 
آمریکایى «گلوبال هاوك» از ســوى سامانه پدافندى 
ایران را روایت کرده اســت. به گزارش «عصر ایران»، 

بولتون در این باره نوشته است:
«جلســه [کســب رضایت کنگره براى حمله به ایران] 
ساعت 4 و 20 دقیقه عصر به پایان رسید و تدارکات براى 
حمله [به ایران] سرعت گرفت.  با این تصور که ممکن 
است مجبور شوم تمام شب را در کاخ سفید باقى بمانم، 
ساعت 5 و 30 دقیقه تصمیم گرفتم براى تعویض لباس 
به خانه بروم. "ژنرال دانفورد" (رئیس ســتاد مشترك 
ارتش آمریکا) ساعت 7 شب را براى تست حمله به سه 
ســایت در ایران تأیید کرده بــود.  بنابراین قبل از حمله 
واقعى که قرار بود ساعت 9 شب انجام شود، زمان کافى 

را در اختیار داشتم.
حدوداً ســاعت 5 و 35 دقیقه از داخل خودروى متعلق 
به ســرویس مخفى با ترامپ تماس گرفتم و همه چیز 

را درباره حمله به او گفتم و او موافقت خود را اعالم کرد.
ساعت 5 و 40 دقیقه با "شــاناهان" (وزیر دفاع موقت) 
درباره جزئیات بیانیه اى که او و دانفورد باید پس از حمله 
صادر مى کردند صحبت کردم و اینکه آیــا آنها باید در 
پنتاگون به سئواالت [خبرنگاران] هم پاسخ دهند یا فقط 

به قرائت بیانیه اکتفا کنند.
به خانه رســیدم، لباس هایم را عوض کردم و فوراً راهى 
کاخ سفید شدم. در مسیر بازگشت، سوار بر اتومبیل بودم 

که شاناهان با من تماس گرفت و گفت سفارت انگلیس 
در ایران مورد حمله قرار گرفته و به همین دلیل با دانفورد 
تصمیم گرفته اند که زمان حمله را یکســاعت به عقب 
(ساعت 10 شب) بیاندازند. بعداً مشخص شد که گزارش 
حمله به سفارت انگلیس در تهران نادرست بوده و فقط 

"یک تصادف جزئى" در مقابل ســاختمان آن رخ داده 
بوده است.

باورم نمى شد که پنتاگون با نظر خود زمان حمله را تغییر 
داده باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه اطالعات آن در مورد 

حمله به سفارت انگلیس در تهران کامل و دقیق نبود.

با ترامپ تماس گرفتم و گفتم که ممکن اســت مجبور 
شــویم حمله را یکســاعت به عقب بیاندازیم . ترامپ 
متوجه نشد چرا ما حمله را به تعویق انداختیم و مخالفتى 

هم نکرد.
نگران از اینکه مبادا شــاناهان و دانفــورد در تصمیمى 
که براى حمله گرفته اند سست شــوند با "پمپئو“ (وزیر 
خارجه) تماس گرفتم. او معتقد بود که شاناهان و دانفورد 
دچار ترس شــده اند و گمان مى کنند اگر چند روز دیگر 
صبر کنند شاید بتوانند انگلیس را هم -با توجه به گزارش 
نادرست حمله به سفارتخانه اش در تهران- در این حمله 
دخیل کنند . در همین فاصله، همچنانکه با پمپئو مشغول 
صحبت بودم، به ما اطالع داده شــد ترامپ مى خواهد با 
ما دو نفر و همچنین شاناهان و دانفورد کنفرانس تلفنى 

برقرار کند.
حدوداً ساعت 7 و 20 دقیقه عصر بود که ترامپ روى خط 
آمد و گفت که تصمیم گرفته است حمله [تالفى جویانه به 
ایران] را لغو کند چون از نظر او این حمله [با حمله اى که 
ایران به پهپاد گلوبال هاوك کرده بود] "متناسب" نبود. 
ترامپ در کنفرانس تلفنى گفت یک نفر به او گفته است 
که ممکن است در این حمله 150 ایرانى کشته شوند و او 
مایل نیست این ریسک را در مقابل سرنگون شدن یک 

پهپاد بدون سرنشین بپذیرد.
پمپئو با اســتدالالت خود ســعى کرد ترامــپ را براى 
انجام حمله قانع کند اما او توجهى نکرد و با گفتن اینکه 
"همیشــه براى حمله کردن زمان هست" تلفن را قطع 

کرد. تالش من هم براى تغییر نظر او به جایى نرســید. 
این غیرمنطقى ترین تصمیم یک رئیس جمهور بود که 

به چشم دیده بودم!» 

«جان بولتون» در کتاب جنجالى خاطراتش روایت کرده است

حمله آمریکا به ایران چگونه لغو شد

کاوه راد، وکیل ترانه علیدوستى بازیگر سینما در صفحه 
توییتر خود از ابالغ حکم این بازیگر خبر داد و نوشــت: 
«حکم دادگاه خانم  ترانه علیدوســتى به ما ابالغ شد. او 
زمستان سال گذشته با شکایت نیروى انتظامى و ستاد امر 
به معروف اصفهان به اتهام اقدام تبلیغى علیه نظام، نشر 
اکاذیب، افترا و توهین به مأموران در حین انجام وظیفه به 

دادسرا احضار شده بودند.» 
وى در ادامه نوشت: «دادســراى رسانه و دادگاه انقالب 
پس از  استماع دفاعیات، او را در خصوص اتهام فعالیت 
تبلیغى علیه نظام، افترا و نشــر اکاذیب مجرم ندانستند 
و پرونده با موضوع توهین به مأمــوران در حین انجام 
وظیفه به دادگاه کیفرى 2 ارسال شد. شعبه 1059 دادگاه 
کیفرى 2 استان تهران، خانم علیدوستى را به دلیل انتشار 

توییت هایى علیه نیروى انتظامى و گشت ارشاد، به پنج 
ماه حبس تعزیرى محکوم کرد. ایــن حکم به مدت دو 

سال تعلیق شده است.»
در همین حال خبرگزارى «ایرنا» از قول یکى از فعاالن 
رسانه اى به جزئیات بیشترى از حکم صادره پرداخت و 
نوشت: «ترانه علیدوســتى با شکایت معاونت حقوقى و 
امور مجلس ناجا به پنج ماه زندان محکوم شد. اتهامش 
توهین به نیروى  انتظامى اســت. موضوع شکایت ناجا، 
بازنشر فیلم برخورد مأمور گشت ارشاد با یک خانم بود. 
او 11 بهمن 98 احضار شــد ولى با قرار کفالت آزاد شد. 
حاال حکم حبسش ابالغ شده که تا دو سال تعلیق دارد.»

بر  این اساس، مصداق اتهام ترانه علیدوستى بازنشر فیلم 
برخورد مأمور گشت ارشاد با یک خانم در خیابان است.

قیمت ســکه و طال در بازار تحت تأثیر افزایش نرخ دالر 
همچنان روندى افزایشى را دنبال مى کند. همراه با افزایش 
قیمت دالر در بازار، قیمت طال و سکه نیز در بازار روندى 

صعودى در پیش گرفته است.
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادى طرح جدید دیروز در بازار 
372 هزار تومان باال رفت؛ به طورى که در نهایت با قیمت 

هشت میلیون و 540 هزار تومان فروخته شد.
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادى طرح قدیم هم در بازار با 
افزایش 250 هزار تومانى روبه رو شــد. در بازار هر قطعه 
سکه بهار آزادى طرح قدیم هشــت میلیون و 350 هزار 
تومان، نیم سکه چهار میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه 
دو میلیون و 300 هزار تومان و سکه گرمى یک میلیون و 

220 هزار تومان است.
از سوى دیگر، هر گرم طالى 18عیار رشد 22 هزار و 600 
تومانى را تجربه کرد. هر گرم طالى 18عیار امروز در بازار 
844 هزار تومان و هر مثقال طال سه میلیون و 658 هزار 

تومان بود.
در همین حال افزایش قیمت ارز در هفته هاى اخیر موجب 
شده است بار دیگر رکوردهاى باالیى براى دالر و یورو در 
تابلوى صرافى ها ثبت شود؛ قیمت هاى خرید و فروش ارز 
طى روز گذشته نسبت به روز کارى قبل با افزایش همراه 
بوده و بر همین اساس  قیمت دالر در بازار آزاد  به  20 هزار و 
400 تومان و یورو به 22 هزار و 300 تومان و درهم امارات 

به 5690 تومان رسید.

معــاون فرهنگى ســازمان تأمین اجتماعــى، با بیان 
اینکه در سال جارى شاهد تحول دیجیتال در سازمان 
خواهیم بــود، گفت: اعتبــار دفترچه هــاى درمانى از 
طریق ســامانه هاى اینترنتى و کد دستورى، استعالم 

مى شود.
عادل دهدشتى در جلســه اى با اعضاى خانه صنعت، 

معدن و تجارت  اظهار کــرد: در مرحله بعد حذف کامل 
دفترچه هاى کاغذى و احراز هویت بیمه شــدگان در 
مراکز درمانى طرف قرارداد را دنبال مى کنیم و پیش بینى 
مى شود که با تحقق کامل این برنامه بیش از 50 درصد 
مراجعات به شــعب و کارگزارى هاى تأمین اجتماعى 

کاهش یابد.

20 عضو بدن راننده جوانى که تنها چند روز قبل از فوت، 
فرم اهداى عضو خودش را امضا کرده بود، اهدا شد.

«مهدى دانشور» ، راننده جوانى بود که بعد از یک سردرد 
کوتاه دچار مرگ مغزى شــد و خانواده و پسران خود را 
ترك کرد اما توانست با اهداى بیش از 20 عضو از بدنش 

بیماران نیازمند را جانى دوباره ببخشد.
رئیس اداره پیوند اعضاى دانشگاه علوم پزشکى قم درباره 
این اهداى عضو گفت: روز جمعه این بیمار با ســردرد 
شدید به بیمارستان مراجعه مى کند که چند دقیقه پس 
از رسیدن به بیمارستان مرگ مغزى مى شود و اعضاى 
اصلى این بیمار که خود داراى کارت اهداى عضو بود به 

هشت نفر پیوند مى شود. نســوجى مانند قرنیه، دریچه 
قلب، اســتخوان و تاندون این بیمار مرگ مغزى هم به 

بیماران نیازمند اهدا شد.
پدر مرحوم دانشور تصمیم پسرش را ارزشمند توصیف 
کرد و افزود: مهدى با اینکه جوان بــود در حین انتقال 
به بیمارستان همسرش را مدیون کرد تا در صورت بروز 
مرگ مغزى بدون تردید همه اعضاى بدنش که امکان 
پیوند دارند را به نیازمندان اهدا کنند. به این ترتیب هشت 
عضو اصلى و 20 عضو فرعى از شادروان مهدى دانشور به 
بیماران نیازمند اهدا شد که شامل قلب، چشم، کبد، کلیه، 

اعصاب و برخى از بافت هاى بدن است./2116

ردپاى اصفهان در محکومیت به حبس 
ترانه علیدوستى

قیمت سکه و دالر همچنان رکورد مى زند

تاریخ اعتبار در دفترچه هاى درمانى حذف مى شود

20 عضو یک فرد مرگ مغزى شده اهدا شد
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تصادف مرگبار در اصفهان
بى توجهى راکب موتورسیکلت به جلو در شهر اصفهان 
حادثه آفرین شـد. رئیـس پلیس راهور اسـتان اصفهان 
گفت: ظهر روز سـه شـنبه (دیـروز) بر اثر برخـورد یک 
دستگاه موتورسیکلت با کامیون در پل امام خمینى(ره) 
شـهر اصفهـان، راکـب موتورسـیکلت به دلیل شـدت 
جراحات وارد شـده در دم جان باخت. سـرهنگ محمد 
محمدى افـزود: در ایـن حادثه راکب موتورسـیکلت به 
دلیل بى توجهى به جلو به یک دسـتگاه سوارى پژو که 
به دلیل نقص فنى بر روى پـل امام خمینى (ره) متوقف 
شده بود برخورد کرد و سپس به سـمت کامیون درحال 

حرکت پرتاب شد.

همکارى فرماندارى با 
بنیاد تعاون زندانیان 

به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، محمدى مدیر بنیاد تعاون استان و بیژنى مدیر 
زندان مرکزى اصفهان با سیسـتانى فرمانـدار اصفهان 
دیدار و گفتگو کردند.  در این دیدار محمدى ضمن تشریح 
فعالیت هاى بنیاد در استان اصفهان به موانع و مشکالت 
موجود اشاره و از فرماندار اصفهان درخواست مساعدت و 
همکارى در راستاى ایجاد اشتغال براى مددجویان کرد. 
فرماندار اصفهـان هم گفت که از فعالیت هـا و تولیدات 
بنیاد تعاون و ایجاد زمینه اشتغال در زندان ها با خبر است 
و قول مسـاعد در خصوص انجـام مکاتبات با دسـتگاه 
هاى اجرایى اسـتان به منظور همکارى هرچه بیشتر با 

بنیاد تعاون را داد.

مشارکت ذوب آهن در 
اکتشاف معدنى

تفاهم نامه همکارى سـازمان زمین شناسـى کشـور و 
ذوب آهن اصفهان امضا شـد. این تفاهـم نامه با هدف 
همـکارى متقابـل در پیشـبرد مؤثـر اکتشـافات ذخایر 
معدنى، به ویژه سـنگ آهن و ایجاد زمینه مشـارکت در 
ارتقاى فعالیت هاى اکتشافى و استفاده از دانش، تجارب 
و خدمات تخصصى در حوزه زمین شناسـى و اکتشـاف 
ذخایر معدنى، به امضاى علیرضا شـهیدى معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسى 
کشور و منصور یزدى زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن 

اصفهان رسید.

دلیل سرقت ها در خمینى شهر
یوسف کریمى، دادسـتان عمومى و انقالب شهرستان 
خمینى شهر، آمار سرقت را در این شهرستان باال عنوان 
کرد و گفت: در سال گذشته آمار سـرقت در صدر جرائم 
استان و شهرستان بوده اسـت. اعتیاد، بى توجهى افراد 
نسـبت به نگهـدارى امـوال و همکارى نکـردن برخى 
ادارات در برگزارى جشـن ها از عوامل افزایش سـرقت 

است.

نخستین نمایشگاه در سال 99
بعـد از شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور، ظهـر دیـروز 
هجدهمین نمایشـگاه دام و طیور و نخستین نمایشگاه 
اصفهان در سال 1399 با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
آغاز به کار کرد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى استان 
اصفهان ابراز امیدوارى کرد این نمایشگاه نقطه آغازى 
براى رویدادهاى تجارى باشـد تا بتواند رونق اقتصادى 
را به شـهر اصفهـان و صنایع مختلف اسـتان و کشـور 
بازگردانـد. على یارمحمدیـان افزود: در این نمایشـگاه 
110 شرکت تولیدى در زمینه هاى مختلف دام، طیور و 
دامپزشکى از ده استان مختلف کشور در بیش از 8000 

مترمربع فضاى نمایشگاهى حضور دارند.

عامل افزایش قیمت مرغ
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: 
قیمت مرغ به دلیل گرماى هوا و دیر رسـیدن خوراك و 
به تأخیر رسـیدن جوجه ریزى، افزایش پیدا کرده است. 
محمدعلى فروغى گفت: افزایش قیمت مرغ معموًال در 
تابسـتان و گرماى هوا طبیعى و جزو روند کار است؛ این 
افزایش قیمت، تنها براى استان اصفهان نیست و کشور 

درگیر افزایش است.

خبر

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
اشاره به ظرفیت هاى کاشان در بخش تولید، از تالش هاى 
دولت به ویژه در یکسال گذشته براى توسعه شهرك هاى 

صنعتى و جذب سرمایه گذارى در این شهرستان خبر داد.
محمدجواد بگى روز سه شــنبه در جمع خبرنگاران کاشان 
تشریح کرد: امســال 200 قرارداد واگذارى زمین در استان 
اصفهان امضا شــد که بخش زیادى از آن مربوط به کاشان 
است زیرا بیشترین میزان تقاضاى سرمایه گذارى براى نساجى 
و فرش در شهرك صنعتى امیرکبیر و طرح توسعه آن وجود 
دارد. وى افزود: با توجه به مصوبه هاى استاندارى اصفهان 
براى اســتقرار واحدهاى صنعتى در طرح توســعه شهرك 

امیرکبیر، تفاهمنامه ایجاد پست 63 کیلوواتى امضا شد که 
50 درصد سهم مشارکت برق منطقه اى در قالب ایجاد خط 
انتقال و 50 درصد سهم شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اســت که پس از این اقدام، دیگر مشکلى براى تأمین برق 
واحدهاى در حال ساخت نخواهیم داشت. مدیرعامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان بیان کرد: سال گذشته و 
امسال گازرسانى به شهرك صنعتى امیرکبیر عملیاتى شد که 
همزمان با روز صنعت و معدن، طرح به بهره بردارى مى رسد.

بگى یادآور شــد: کل اعتبار اختصاصى شــهرك در سال 
گذشته 260 میلیارد ریال بود که امسال 360 میلیارد است و 

زیرساخت هاى مورد نیاز صنعتگران را فراهم مى کند.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا استان اصفهان 
اعالم کرد: در سال گذشته، 89 درصد مشترکین خانگى، 
مصرف آب را در طول ماه به خوبى مدیریت کردند و طى 

30 روز بین 0 تا 20 مترمکعب آب مصرف نمودند.
رضا رضایى با اشــاره به میزان مصرف سایر مشترکین 
خانگى عنوان کرد: در سال 98 حدود 11 درصد مشترکین 
خانگى بین 20 تا 40 متر مکعب در ماه آب مصرف کردند 
و 0/5 درصد مشترکین خانگى در طول ماه بیش از 40 
متر مکعب آب را به مصرف رساندند. وى با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در انتهاى سال گذشته پیرامون چگونگى 
مصرف آب توسط مشــترکین خانگى تصریح کرد: در 

دوماهه پایانى ســال 98 با توجه به شیوع ویروس کرونا 
مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت 
به طورى که در دو ماهه ابتدایى ســال جارى 86 درصد 
مشترکین خانگى بین 0 تا 20 متر مکعب آب طى 30 روز 

مصرف کردند.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد شــرکت آبفا استان 
اصفهان افزود: در فروردین و اردیبهشــت ماه سال 99 
حدود 13/4 درصد مشــترکین خانگى بیــن 20 تا 40 
مترمکعب آب مصرف کردند، همچنین در این بازه زمانى  
0/5 درصد مشترکین خانگى هم بیش از 40 مترمکعب 

آب به مصرف رساندند.

مشترکینى که مصرف آب را 
مدیریت کردند

تدبیر دولت براى توسعه 
شهرك هاى صنعتى کاشان

تاکنون 66 هزار و 278 نفر در استان اصفهان مشمول 
دریافت بیمه بیکارى ناشى از کرونا شدند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى با اشاره به 
ثبت نام بیش از 70 هزار نفر در سامانه بیمه بیکارى ویژه 
کرونا در استان اصفهان گفت: با توجه به تخصیص وجه 
مربوط به بیمه بیکارى از سوى ستاد ملى مبارزه با کرونا، 

پرداخت این وجه به افراد مشمول، در حال انجام است.
کامران کالنى افزود: بیمــه بیکارى کرونا از بازه زمانى 
دهم اسفند پارسال تا ســى و یکم اردیبهشت را شامل 

مى شود و افرادى که قبل یا بعد از این زمان درخواست 
بیمه بیکارى دارند بایــد طبق روال قبل ثبت نام مجدد 

داشته باشند و ارتباطى با این نوع بیمه بیکارى ندارد.
وى با اشاره به اینکه ثبت نام از متقاضیان بیمه بیکارى 
ناشى از شــیوع بیمارى کرونا ادامه دارد اضافه کرد: در 
بازه زمانى مشخص شده به هر فرد مشمول 55 درصد 
حداقل دســتمزد ماهانه طبق نرخ پارســال یا امسال 
پرداخت مى شود و ســهم اضافه به ازاى هر فرد کفیل، 

5 درصد است.

66 هزار نفر بیمه بیکارى کرونا مى گیرند

 مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
در یکصد و چهل و یکمین جلسه شوراى آموزش و پرورش 

استان اصفهان به تشریح طرح «آجر به آجر» پرداخت.
سید مهدى میربد در خصوص بسته تحولى «آجر به آجر» 
اظهار کرد: همواره خیرین مدرسه ساز تأثیر بسزایى در اجراى 
طرح هاى ساخت و ساز مدارس داشــته اند اما در این راستا 
طرح «آجر به آجر» طراحى شده است تا هرکسى با هر توان 
مشارکت هر چند ســرمایه خرد بتواند در امر مدرسه سازى، 

مشارکت داشته باشد.
وى افزود: با توجه به سیاســت هاى اجرایى زیر نظام فضا 
تجهیزات در راستاى اجراى  ســند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و موارد قانونى که در آن هســت بســته تحولى 
«آجر به آجر» با این مفهوم و استراتژى که بتوانیم گسترش 
مشارکت هاى خرد مردمى در ساخت و  نوسازى مدارس را 
در کنار گسترش فعالیت هاى خیرین بزرگوار داشته باشیم، 

ارائه شده است.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
با اشــاره به اجراى طرح تحولى «آجر به آجــر» بیان کرد: 
در ســال 1400 باید 260 میلیارد تومان مشارکت خیرین را 
داشته باشیم که نسبت به سال گذشــته،  60 درصد بیشتر 

محقق شود.
میربد با اشاره به معرفى طرح بسته تحولى «آجر به آجر» و 
بررسى آمار و نیازهاى استان و الزام اجرایى این طرح گفت: 
بســته اجرایى تحولى «آجر به آجر»، استراتژى گسترش 
مشارکت هاى خرد مردمى در نوسازى مدارس مورد نظر است 
و الزمه این امر در ابتدا فرهنگسازى و دغدغه مند ساختن 
نسل هاى مختلف در حوزه مدرسه سازى است. همچنین در 

این مسیر استفاده از ظرفیت هاى مختلف رسانه اى از جمله 
فضاى مجازى و رسانه هاى نوین، محور تدوین اقدامات و 

راهکارها قرار گرفته است.
وى در همین راســتا افزود: بنابراین در تنظیم برنامه هاى 
ارتباطى بر نسل هاى مختلف، توجه به رسانه هاى تأثیرگذار 
بر هر نســل و نوع محتواى اثرگذار برآنهــا باید مورد توجه 

قرارگیرد.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
با اشاره به اهداف این طرح اذعان کرد: حفظ توسعه شبکه 
خیرین مدرسه ساز، فرهنگســازى در میان اقشار مختلف 
مردم و جلب مشــارکت ها، جلب شرکت ها و سازمان هاى 
خصوصى و دولتى در امر مدرسه سازى، جلب حمایت ایرانیان 
خارج کشور و همچنین ایجاد شبکه داوطلبان مدرسه ساز از 

اهداف طرح «آجر به آجر» است.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 

با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در طرح تحولى «آجر به 
آجر» تصریح کرد: استان اصفهان به عنوان استان برخوردار 
شــناخته مى شــود اما باید کمى توجه کنیم تا ببینیم چقدر 

نیازهاى استان نیازهاى مهم و اساسى و ابتدایى است.
در ادامه این نشست استاندار اصفهان با اشاره به  نقش مردم 
در توانمندسازى کشور تصریح کرد: اگر بخواهیم هر کارى را 
به صورت دولتى پیش ببریم موفق نخواهیم بود اما مى توانیم 
برخى کارها را به صورت مردمى انجــام دهیم و حتى پاى 

شرکت هاى دانش بنیان را هم به میان بیاوریم.
عباس رضایى با اشــاره به طرح «آجر به آجر» این طرح را 
بسیار مناسب دانست و خاطر نشان کرد: خیلى از مردم نگرش 
و دیدگاهشان کمک به مدرسه است اما به علت شرایط خاص 
شاید نمى توانند مدرسه بســازند که در این میان مى توان با 
اجراى یک استراتژى گســترده براى جذب مشارکت هاى 

مردمى در طرح «آجر به آجر» موفق شد.

مشارکت در مدرسه سازى با طرح «آجر به آجر»

مأموران قضایى و انتظامى استان اصفهان از اقدام به 
قتل دختر و پسر جوان جلوگیرى کردند.

بنابر اعــالم روابط عمومى دادگســترى اســتان 
اصفهــان، مأموران انتظامى اســتان در پى اطالع 
یکى از شهروندان مبنى بر اینکه دخترى 16 ساله 
به همراه پسرى جوان، 28 خرداد از خانه فرار کرده 
اند و در این رابطه هیچگونه تماسى با خانواده هاى 
خود نداشته اند، بررســى موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند.
یوسف کریمى، دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
خمینى شــهر در این باره گفت: در پى مفقود شدن 
دختر، خانواده  وى بدون هماهنگى با مراجع انتظامى 
اقدام به جســتجو کرده و با تیراندازى مقابل خانه  
پســر تهدید کرده بودند در صورت پیدا شدن این 
دو جوان، هر دوى آنها را به قتل مى رسانند. وى با 
بیان اینکه پس از این اتفاق خانواده پســر موضوع 
را به مراجع انتظامى اعالم کردنــد، گفت: با توجه 
به حساســیت موضوع، ضمن هماهنگى قضایى، 
اقدامات اطالعاتى و پلیسى شروع شده و در زمان 

اندکى منتج به پیدا نمودن این دختر و پسر شد.
وى تصریح کــرد: همزمان با ایــن اقدامات، خبر 

تیراندازى در جوى آباد وصول شــد و مشخص مى 
شود خانواده دختر اقدام به تیراندازى درب منزل پدر 
پسر نموده و مجدداً اعالم کرده اند قصد کشتن دختر 
و پسر را دارند که ضمن صدور دستورات الزم براى 
پیگیرى موضوع، با هدف حفظ جان، هر دو شخص 
در محل امن با فراهم آمدن شرایط الزم تحت نظر 

قرار مى گیرند. 
دادستان عمومى و انقالب شهرستان خمینى شهر 
تصریح کرد: با عنایت به بى نتیجه بودن اقدامات در 
راستاى شناسایى و دستگیرى عامالن تیراندازى، 
پسر و دختر با اکیپ انتظامى و رعایت شرایط امنیتى 
و حفاظتى به دادسرا اعزام و پس از انجام تحقیقات 
الزم و اخذ توضیحات، خانواده پسر به شعبه دعوت 
شده و ضمن تشریح شــرایط موجود، پسر تحویل 

خانواده خود مى شود.
کریمى ادامه داد: با توجه بــه آنکه خانواده دختر از 
پذیرفتن وى امتناع کردند و افــرادى این دختر را 
تهدید به قتل کرده بودند، وى به اداره بهزیســتى 
شهرستان تحویل داده و مجدداً دستورات الزم در 
خصوص شناسایى و دستگیرى عامالن تیراندازى 

به مراجع انتظامى صادر شد.

جلوگیرى از یک قتل ناموسى در اصفهان

مخابــرات منطقــه اصفهــان در راســتاى عمل به 
مسئولیت هاى اجتماعى خود، با استفاده از  فرى کولینگ

(Free Cooling) در خنک نمودن ONU هاى 
مخابراتى، موجبات صرفه جویــى در مصرف انرژى را 

فراهم آورده است.
به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
فرزاد گودرزى، رئیس اداره نگهدارى و پشــتیبانى نیرو 
مخابرات در خصوص اقدامات مؤثر در راســتاى حفظ 
منابع زیســت محیطى عنوان شــد: مخابرات منطقه 
اصفهان به منظور کاهش انرژى با استفاده از چیلرهاى 
مجهز به سیستم فرى کولینگ، درجهت صرفه جویى 
از انرژى مصرفى کولرهــاى گازى براى خنک نمودن 

ONU هاى مخابراتى استفاده مى کند.
رئیس اداره نگهدارى و پشتیبانى نیرو مخابرات منطقه 
اصفهان افزود: حذف المپ هاى رشــته اى، مهتابى و 
جایگزین نمودن المپ هاى LED در ساختمان هاى 
مراکز از دیگر اقدامات انجام شــده در راستاى کاهش 

مصرف انرژى به شمار مى آید.
گودرزى در پایان بیان کرد: اداره ساختمان نیز از سنوات 
گذشــته تا کنون با حذف چیلرهاى قدیمى و همچنین 
موتورخانه در مراکز کم ظرفیت و قدیمى در اســتان و 
راه اندازى کولرهاى گازى و کولر آبى در راستاى حذف 
هزینه نگهدارى و مصرف باالى برق گامى اساسى در 

صرفه جویى انرژى برداشته است.

صرفه جویى در مصرف انرژى در مخابرات

دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
گفت: اولویت اصلى ستاد امر به معروف تذکر به مدیران و 
مسئوالن است چرا که اعتقاد داریم مردم کمترین نیاز را به 
تذکر دارند و این مسئوالن و مدیران هستند که بیشترین 
نیاز را به تذکر و امر به معروف و نهى از منکر دارند و امروز 
اگر آســیبى را در جامعه مشــاهده مى کنیم به این دلیل 
است که برخى مدیران و مسئوالن به وظایف خود عمل 

نمى کنند.
به گزارش «ایسنا»، حجت االســالم و المسلمین احمد 
عبداللهى نژاد، دیروز سه شنبه در نشست خبرى تصریح 
کرد: معتقدیم اگر مســئوالن و مدیــران به وظایف خود 
کامل و درست عمل مى کردند دیگر نیازى به راه اندازى 
ستاد امر به معروف و نهى از منکر نبود. در این خصوص به 
طور مرتب به مســئوالن خاطى تذکرات الزم را داده ایم. 
براى مثال در یک اداره امر منکرى در حال رخ دادن و مدیر 
توجهى به این منکر نمى کند و وقتى تذکر الزم را دریافت 
مى کند باز هــم اقدام الزم را انجــام نمى دهد که در این 
صورت به دادستان و دســتگاه هاى مربوط گزارش الزم 

را ارائه مى دهیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان، با 
بیان اینکه کار اصلى این ستاد خارج از کارهاى اطالعاتى 
و امنیتى است، گفت: معموًال ستاد امر به معروف، ناظر به 
امور علنى در جامعه است و اینکه برخى مى گویند چرا این 
ستاد به مقابله با رشوه خوارى نمى پردازد به این دلیل است 
که رشوه یک رفتار علنى نیست که البته اگر اخبار موثقى در 
این خصوص دریافت کنیم موضوع را به نهادهاى مربوط 

گزارش خواهیم کرد.
عبداللهى نژاد با بیان اینکه مشــکالت موجود در فضاى 
مجازى در استان قابل حل نیست، اظهار کرد: این موضوع 
امرى ملى است و رهبر معظم انقالب بارها دغدغه خود را 
به منظور ساماندهى فضاى مجازى بیان داشته اند. بارها 
موضوع راه اندازى شــبکه ملى اطالعات مطرح شده، اما 

گوش شنوایى در این خصوص نبوده است.
وى در همین خصوص افــزود: فیلترینگ، بدترین کار و 
یک بى سلیقگى بزرگ براى مبارزه با فضاى مجازى است 
چرا که با این کار فیلتر شکن رایگان هم در اختیار کاربران 
قرار مى گیرد. خوشــبختانه شــوراى فضاى مجازى در 
استان اصفهان زیر نظر اداره کل ارشاد تشکیل شده است 
که کمیته آموزش و رصد این شورا فعالیت هاى خوبى را 
در این باره داشته و کمیته تولید محتوا نیز عملکرد مثبتى 
براى ساماندهى فضاى مجازى داشته است. دبیر ستاد امر 

به معروف و نهى از منکر استان اصفهان با بیان اینکه در 
بسیارى از امور َخأل قانونى نداریم بلکه َخأل نظارتى داریم، 
گفت: برخى تورلیدرها در حوزه گردشگرى افرادى را در 
فضاى مجازى ثبت نام مى کنند که گاهى در این فضاى 
آزاد، اعمال منافى عفت رخ مى دهد که متأسفانه این اعمال 
را به نمایش هم مى گذارند که در این خصوص اقدامات 

الزم انجام شده است.
عبداللهى نژاد بــه موضوع تولید و اســتفاده لباس هاى 
غیرعــرف در جامعه پرداخت و گفــت: در این خصوص 
جلسات متعددى با نهادهاى مرتبط در کمیسیون مبارزه 
با مفاسد اجتماعى و به خصوص اتاق اصناف در 18 دى 
سال گذشــته برگزار کردیم که مصوب شد قبل از اینکه 
فروشــندگان، لباس را از تولیدکنندگان خریدارى کنند 
تذکرات الزم را دریافت کنند که اگــر بعد از تذکرات باز 
هم این لباس ها را خریــدارى کردند قانون بتواند برخورد 
الزم را داشت باشد. وى افزود: متأســفانه اتاق اصناف و 
اتحادیه هاى مربوط به ایــن مصوبات عمل نکردند که از 
دادستان خواسته ایم با مسئوالن متخلف در این خصوص 

برخورد الزم را داشته باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان با 

بیان اینکه در خصوص لباس هاى غیر عرف مسئوالن باید 
ورود جدى داشته باشــند، ادامه داد: نمى توانیم به بانوان 
بگوییم براى رعایت حجاب چادر بپوشند، اما قیمت یک 
چادر بیش از یک میلیون تومان باشــد! متأســفانه اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى حمایت الزم از فرهنگ استفاده 
از لباس مناسب را نمى کند و حتى گاهى از مدل هاى غربى 

هم حمایت مى کند.
وى در پاسخ به ســئوال خبرنگارى مبنى بر اینکه چرا با 
آوازخوانى در زیر پل خواجو مخالف هســتید، اظهار کرد: 
مشــکلى با اصل موســیقى و آواز نداریم، اما مشکالت 
غیراخالقى در حاشــیه این آوازخوانى ها رخ مى دهد که 
با این مســائل غیراخالقى که از مصادیق اشاعه فحشا 
هستند مخالف هستیم. برخى افراد از این فضا سوءاستفاده 

مى کنند و رفتار درستى از خود نشان نمى دهند.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
با بیان اینکه با اصــل موضوع دوچرخه ســوارى بانوان 
مخالف نیســتیم گفت: در این خصوص شــهردارى و 
اداره ورزش و جوانان موظف شــده اند مکان مناســبى 
را براى دوچرخه ســوارى بانوان در نظــر بگیرند تا این 

دوچرخه سوارى در فضاى عمومِى جامعه رخ ندهد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان: 

فیلترینگ یک بى سلیقگى
 بزرگ است

معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: تمامى سینماهاى 
استان براى بازگشایى اعالم آمادگى کرده اند و روز 
چهارشنبه (امروز) شاهد بازگشایى سینماها خواهیم 
بود. در ابتدا قرار بود سینماها روز یک شنبه بازگشایى 
شوند که با توجه به بروز مشکالتى در سامانه فروش 

بلیت، این اقدام به چهارشنبه موکول شد.
محمدعلى جعفــرى با تأیید افزایــش هزینه بلیت 
سینماها در سال جارى گفت: ســینماداران موظف 
هســتند در هر نوبت به طور کامل ســالن ها را ضد 
عفونى کنند و کارکنان ســینما نیــز باید تمام مدت 
ماسک و دســتکش در اختیار داشته باشند، بنابراین 
هزینه نگهدارى سینماها نسبت به گذشته افزایش 
یافته که تأثیر خود را بر روى قیمت بلیت ها مى گذارد.

وى افزود: رعایت پروتکل هاى بهداشتى از یک سو و 
کاهش ظرفیت سالن ها به 50 درصد از سویى دیگر، 
هزینه هایى را براى سینماداران در بر دارد که بخشى 

از آن به ناچار با افزایش قیمت بلیت ها تأمین مى شود. 
ضمن اینکه هر ساله شاهد افزایش قیمت بلیت هاى 
سینما نیز بوده ایم و امســال هم درب هاى سینماها 

براى نخستین بار گشوده خواهند شد.
جعفرى گفت: بهترین ســینماها که معموًال هزینه 
بلیت بیشترى هم دارند، ســینماهاى مدرن هستند 
که داراى برخــى ویژگى هاى خاص مانند پارکینگ 
و کیفیت باالى پخش فیلم و صدا هســتند. هزینه 
بلیت این دسته از ســینماها 22 هزار و 500 تومان 

اعالم شده است.
وى با بیان اینکه در روزهاى نخست بازگشایى انتظار 
استقبال باالیى از ســوى مردم نداریم، گفت: همه 
سینماهاى استان براى بازگشــایى اعالم آمادگى 
کرده اند، اما ادامه کار آنها منوط به استقبال مردم است. 
در صورتى که آمار مخاطبان در برخى سینماها مطابق 
انتظار نباشد، ممکن است آن واحد سینمایى بار دیگر 

تعطیل اعالم شود. 

سینماهاى اصفهان از امروز باز مى شوند
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به دنبال انتشــار خبر جدایى کامبیز دیرباز از مســابقه 
اتومبیلرانى «دســت فرمون» و اعــالم خبر اجراى 
فصل جدید توسط کامران تفتى، محمود محمودى 
تهیه کننده این مســابقه درباره علت این اتفاق 
گفت: همانطور که چند روز پیش کامبیز دیرباز 
در مصاحبه اى عنوان کــرد، علت جدایى او 
از این برنامه عدم توافــق مالى بود. چیزى 
غیر از این نبــود و من به عنوان تهیه کننده 
«دســت فرمون» اظهارنظــر او را تأییــد 

مى کنم.
محمــودى ادامــه داد: تولیــد فصــل اول 
«دست فرمون » با اجراى کامبیز دیرباز تجربه 
خوب و به یادماندنى بود؛ هیچ مشکلى بین ما 
وجود نداشته و ندارد. هر دو طرف در کار نگاه 
حرفه اى داریم که ایجاب مى کند اگر منافع 
مشترك نداشــتیم و به توافق نرسیدیم، با 

یکدیگر همکارى نکنیم.
تهیه کننده «دست فرمون» درباره انتخاب 
کامران تفتى به عنوان مجرى بیان کرد: 
کامران تفتى جزو آن  دسته بازیگرانى به 
حساب مى آید که سال هاســت او را در 
کسوت اجرا هم دیده ایم. همین تجربه 
و تسلط او باعث شد اجراى این مسابقه 

را به او بسپاریم.
گفتنى اســت فصل دوم مســابقه 
«دســت فرمون» به تهیه کنندگى 
محمــود محمــودى، کارگردانى 
مسعود صنم و اجراى کامران تفتى 
در مرحله پیش تولید اســت و 
به زودى ضبط و از شبکه نسیم 

پخش مى شود./2119

امیرجدیدى، خیلى آرام و بى حاشــیه وارد سینما شد، مثل نوید 
محمدزاده جنجالى نیســت اما از حیث سمپات بودن، طعنه به 
ستاره هاى کالسیک ســینما مى زند، میمیک، استایل و حتى 
نحوه حرف زدنش به شــدت جذاب و توأمان مقتدرانه و مردانه 

است، عاشق او نبودن سخت است.
جدیدى متولد 31 خرداد 1363 در تهران است. در ابتداى ورود 
او به سینما، بازى اش در نقش یک سرباز با لهجه ترکى در فیلم 
«پایان خدمت» مورد توجه قرار گرفت و دیپلم افتخار جشنواره 
فجر را کسب کرد. چهره و فیزیک و بیان خاص او شمایل تازه اى 
از یک ستاره در سینماى ایران بود. در «اژدها وارد مى شود» ثابت 

کرد توان اجراى نقش هاى سخت و چالش برانگیز هم دارد.
او در ادامه، موقعیت هاى دشوار دیگرى را در بازیگرى انتخاب 
کرد که حاصل آن دریافت سیمرغ نقش اول براى «عرق سرد» 
و «تنگه ابوقریب» شد. سال گذشته با «روز صفر» و ایفاى نقش 
یک مأمور اطالعات، بازى اش مورد تأیید بســیارى از منتقدان 

جشنواره حتى مسعود فراستى قرار گرفت.
جدیدى حاال یکى از مهمترین بازیگران جوان و با استعداد سینما 
و تئاتر در دهه 90 است که توانسته از طرف اصغر فرهادى هم 
براى بازى در فیلمش دعوت به همکارى شود. اتفاق مهمى که 
مسیر آینده این بازیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این مطلب 
مرورى است بر چند نقش خاص او به بهانه روزهایى که تولدش 
را جشــن گرفته اســت. یک توضیح اینکه «قاتل اهلى» هم 
مى توانست در این فهرست باشد یا مثًال «رخ دیوانه»، اما خب 

لیست طوالنى مى شد.

پایان خدمت
«پایان خدمت»، فیلمى اجتماعى، ساخت ایران به کارگردانى 
حمید زرگرنژاد و نویسندگى بهروز افخمى محصول سال 1392 
است. این فیلم ماجراى سربازى است در روزهاى پایانى خدمتش 
و مشکالتى که در جاده پیش رو دارد. او بر خالف دستور مافوقش 
عمل مى کند. مافوقى که با او رابطه اى صمیمى و پدرانه دارد. این 

امر باعث حوادث بعدى این فیلم مى شود. 

اژدها وارد مى شود!
دوم بهمن ماه 1343 است، یک شورلت ایمپاالى نارنجى رنگ از 
قبرستان باستانى مى گذرد و به سمت کشتِى به خاك نشسته اى 
مى راند. فیلم درباره مرگ یک تبعیدى در جزیره قشم است که 
در فیلم گفته مى شود مارکسیست-لنینیست است. یک مأمور 
ساواك براى بررسِى قتل به قشم مى رود و متوجه مى شود که این 
تبعیدى کشته شده است. او در این جزیره با پدیده عجیبى روبه رو 
مى شود. پس از دفن هر جنازه اى در یک گورستان متروك، زلزله 
رخ مى دهد. در فیلم گفته مى شود که اژدهایى در زیر گورستان 
زندگى مى کند (عنوان فیلم نیز در این ارتباط انتخاب شده است). 
او به کمک دو دوست زمین شناس و صدابردار خود بار دیگر به 
جزیره مى رود تا راز این موضوع را کشف کند. در آنجا ماجراهاى 
دیگر اتفاق مى افتند که ســرانجام سرنوشــت ســه دوست را 

به گونه اى شوم رقم مى زنند. 

سیزده
فیلمى به کارگردانى هومن سیدى.  «بمانى» پسر 13ساله اى 
است در سن رشد، که پدر و مادرش در آستانه جدا شدن هستند. 
مادر خانه را ترك مى کند و پدر غرق در کار اســت. «بمانى» به 
دلیل تنهایى و عقده هایى که برایش به وجود آمده به جوان هاى 
بزرگ تر از خودش پناه مى برد و این باعث تغییر و تحولى در وى 
مى شود که هویت واقعى و اصلى او را تغییر مى دهد. درست وقتى 
که این پسر باید به ثبات شخصیتى برسد با افرادى بُر مى خورد 
و با آنها وارد ماجراهایى مى شــود که باعث بــروز اتفاقاتى در 

زندگى اش مى شود... 

عرق سرد
موضوع این فیلم به یک اتفاق واقعى که قبًال رخ داده شباهت 
دارد؛ یعنى ماجراى خروج از کشور نیلوفر اردالن. اما به گفته باران 
کوثرى و نیلوفر اردالن داســتان فیلم ربطى به آن ماجرا ندارد. 
«افروز اردستانى» (باران کوثرى) کاپیتان تیم ملى فوتسال زنان 
ایران است. با گلزنى «افروز» تیم ملى براى اولین بار به فینال 

بازى هاى آســیایى راه پیدا مى کند و عازم مالزى مى شود، در 
فرودگاه «افروز» در مى یابد که توسط شوهرش ممنوع الخروج 

شده است. 

تنگه ابوقریب
این فیلم که بر اساس واقعیت است، روایتى است از دفاع گردان 
عمار یاسر لشکر 27 محمد رسول ا...(ص) در برابر لشکرکشى 
رژیم بعث براى عبور از تنگه استراتژیک ابوُقَریب دهلران و حمله 
به َفّکه و شرهانى. در روزهاى پایانِى جنگ. عراقى ها باید از سد 
یک پایگاه که شکل تنگه است عبور کنند که با مقاومت شدید 

نیروهاى ایرانى روبه رو مى شوند. 

قانون مورفى
بنا به اتفاقاتى «فرخ» (امیر جدیــدى) از اداره پلیس اخراج 
مى شــود و مجبور اســت با مشــکالتى همانند جهیزیه 
خواهرش و مهریه زنش دســت و پنجه نرم کند. در همین 
کشــمکش هاى زندگى دوســتش «بهمن» (امیر جعفرى) 
که قبًال همکارش بوده و فردى پول دار است دخترش ربوده 

مى شود. 

هت تریک
«لیدا» به همراه همســرش به یک مهمانى دعوت شده اند. 
«کیوان» دوســت این دو نفر، با فرد جدیدى به نام «رها» 
آشنا شده و او را هم به مهمانى آورده است. این چهار نفر در 
راه برگشت به خانه با یک چیز یا کسى تصادف مى کنند و 

فرار مى کنند و... 

روز صفر
امیر جدیدى و ساعد سهیلى بازیگران نقش اول «روز 
صفر» هستند. داستان این فیلم در مورد نحوه و چگونگى 
دستگیرى «عبدالمالک ریگى» توسط وزارت اطالعات 

ایران است .

امیر جدیدى پا به 36 سالگى گذاشت

او جذاب ترین پسر سینماى ایران است
ود، در 
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منصور ضابطیان پــس از تجربه موفق «فرش بنفشــه» در نوروز 
این بار با برنامه «پنج شنبه جمعه» به تهیه کنندگى زهرا قائدى به 

رادیو ایران مى آید.
«پنج شنبه جمعه» اولین برنامه چند رسانه اى رادیو خواهد بود که 
عالوه بر آنتن زنده، براى فضاى مجازى نیز به تولید محتوا مى پردازد 

و به صورت تعاملى با مخاطبان در ارتباط خواهد بود.
در هــر قســمت اعضاى یــک گــروه موســیقى به اســتودیو 
مى آیند و در برنامه که هم به صــورت رادیویى و هم تصویرى در 
بســتر فضاى مجازى در اختیار مخاطبان قرار مــى گیرد به اجرا 

مى پردازند.
«پنج شنبه جمعه» یک برنامه شخصیت محور است و شنوندگان 
همراه با منصور ضابطیان موســیقى، قصه و گفتگوهاى هنرمندان 

را مى شنوند، قصه هاى این برنامه را هم  شرمینه نادرى مى نویسد.
این برنامه از 5 و 6 تیر حوالى ساعت 22 به مدت یک ساعت از رادیو 

ایران روى آنتن مى رود.
ضابطیان و قائدى در ایام نوروز برنامه رادیویى «فرش بنفشــه» را 
داشتند که ضمن اســتقبال مخاطبان، معاون صدا نیز آن را موفق 
ترین برنامه گفتگو محور شبکه ایران در این ایام توصیف کرد./2117

ضابطیان با برنامه 
«پنج شنبه جمعه» 
به رادیو مى آید

به دنبال انتشــار خبر جدایى کامبیز د
اتومبیلرانى «دســت فرمون» و اع
فصل جدید توسط کامران تفتى،
تهیه کننده این مســابقه دربا
پ گفت: همانطور که چند روز
در مصاحبه اى عنوانکــر
از این برنامه عدم توافــق
غیر از این نبــود و من به
«دســت فرمون» اظهارن

مى کنم.
محمــودى ادامــه داد: تول
«دست فرمون » با اجراى کا
خوب و به یادماندنى بود؛ ه
وجود نداشته و ندارد. هر دو
حرفه اى داریم که ایجاب
ت مشترك نداشــتیم و به
یکدیگر همکارى نکنیم

تهیه کننده «دست فرمون
کامران تفتى به عنوان
کامران تفتى جزو آن  د
حساب مى آید که سال
کسوت اجرا هم دیده
و تسلط او باعث شدا

را به او بسپاریم.
گفتنى اســت فص
«دســت فرمون
محمــود محمــ
مسعودصنمو اج
مرحله پیش در
به زودى ضبط
پخش مى شو

علت جدایى کامبیز دیرباز
 از برنامه «دست فرمون» 

پوستر جدید فیلم «شــناى پروانه» با بازى جواد عزتى و امیر آقایى در آستانه اکران 
رونمایى شد.

«شــناى پروانه» فیلمى بــه کارگردانى محمــد کارت و تهیه کنندگى رســول 
صدرعاملى اســت که اولین بار در سى و هشتمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد و ســیمرغ بلورین بهترین فیلــم از نگاه تماشــاگران را دریافت کرد. محمد 
کارت با این فیلــم در اولین تجربه کارگردانــى فیلم بلند ســینمایى موفق ظاهر 

شد.
این فیلم ســینمایى که در جشــنواره فجر با اســتقبال خوبى مواجه شــد و جوایز 
متعددى کســب کرد از امــروز 4 تیرماه 99 با توجــه به ضدعفونى شــدن تمام 
سالن هاى سینماى کشور و با رعایت پروتکل بهداشتى در سینماهاى کشور اکران 
مى شــود و خانواده ها و دوســتان مى توانند در کنار هم با فاصله از بقیه به صورت 
استفاده از 50 درصد ظرفیت صندلى سالن ها، به تماشاى این فیلم بر پرده سینماها 

بنشینند.
در آستانه اکران فیلم «شــناى پروانه» از پوســتر جدید این فیلم سینمایى با بازى 

ستاره هاى مشهور سینما رونمایى شد.
«شــناى پروانه» روایتى از ماجراى فیلم گرفتن از زنى به نام «پروانه» در استخر و 
انتشار آن در فضاى مجازى و انتقام شوهر «پروانه» از منتشر کننده هاى فیلم است.

«شــناى پروانه» در اولین اکران در جشــنواره فجر در بخش هاى مختلف نامزد 
دریافت جایزه شد و در نهایت توانست ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد(امیر آقایى)، بهترین بازیگر نقش مکمل زن (طناز طباطبایى)، بهترین تدوین، 
بهترین صداگذارى و میکس، بهترین صدابردارى و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 

را دریافت کند.
جواد عزتى، طناز طباطبایى، امیر آقایى، پانته آ بهرام، على شــادمان، نیره فراهانى، 
مهدى حسینى نیا، ایمان صفا، مه لقا باقرى، نادر شهســوارى، یزدان دارابى، آبان 

عسکرى و... در فیلم «شناى پروانه»  به ایفاى نقش مى پردازند./2120

رونمایى از پوستر جدید 
«شناى پروانه» فیلم ســینمایى «جهان با من برقــص» اولین تجربه 

کارگردانى سروش صحت در شــبکه نمایش خانگى 
توزیع شد. «جهان با من برقص» سال 97 مقابل دوربین 
رفت و دى ماه سال گذشته در سینماهاى کشور 
اکران شد. این ساخته سروش صحت براى اولین 
بار در سى و هفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر به 
نمایش درآمــد و جوایزى را براى عوامــل این فیلم به 
ارمغان آورد. مهمترین این جوایز سیمرغ سیمین بهترین 

کارگردانى بود.
على مصفا، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده کشــورمان 
در فیلم «جهان با من برقص» ایفاگر نقش «جهانگیر» 
شخصیت اصلى قصه اســت و براى بازى در این نقش 

دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد را در جشــنواره جهانى 
فیلم فجر دریافت کرد.

«جهان با مــن برقص» روایتگر زندگــى مردى به نام 
«جهانگیر» است که در روزهاى پایانى عمرش نگرشى 
متفاوت به زندگى پیدا مى کنــد و در آخرین دورهمى 
دوستانه و جشــن تولدش نگاهى دیگر به زندگى پیدا 

مى کند و به فکر درباره رازهاى  هستى فرو مى رود.
على مصفا، جواد عزتى، هانیه توسلى، پژمان جمشیدى، 
سیاوش چراغى پور، کاظم سیاحى، مهراب قاسمخانى، 
رامین صدیقى، بهار کاتوزى، پاوان افسر، شیوا بلوچى و 
مهیار پوربابایى بازیگران فیلم «جهان با من برقص» را 

تشکیل مى دهند./2118

کارگردان فیلم «بهت» درباره دالیل خود مبنى بر اکــران آنالین این فیلم توضیحاتى 
ارائه داد.

عباس رافعى، کارگردان فیلم سینمایى «بهت» که از 12 خرداد ماه در پلتفرم ها به صورت 
آنالین اکران شده است در این باره گفت: فیلم «بهت» قرار بود اول دى ماه سال گذشته 
اکران عمومى شود که فیلم قبلى چون هنوز امکان اکران داشت و کف فروش را پر نکرده 

بود به ما اطالع دادند که از هفته دوم دى ماه اکران خواهد شد.
وى افزود: سپس اکران «بهت» با جشــنواره ملى فیلم فجر همزمان شد به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم از اول اسفند ماه نمایش این فیلم شروع شود و چون قرار بود فیلم را اکران 
کنیم فرم شرکت در جشنواره را هم پر نکردیم. اســفند ماه نیز با تعطیلى سینماها مواجه 
شدیم که البته پیش بینى مى کردیم ممکن است تعطیلى سینماها ماه ها طول بکشد و زمانى 
که دیدیم مردم از اکران آنالین استقبال کرده اند تصمیم گرفتیم «بهت» را اکران آنالین 

کنیم غاقل از اینکه اکران آنالین همان و به سرقت رفتن فیلم هم همان!
وى ادامه داد: فیلم هاى قبلى ام که در سینما اکران عمومى مى شد متوجه مى شدم که تعداد 
کمى بودند که فیلم ها را مشاهده کرده اند اما از تجربه اکران آنالین «بهت» متوجه شدم 

که خیلى ها این فیلم را در همین مدت کوتاه تماشا کرده اند.
این کارگردان با اشــاره به نبود قانون کپى رایت در ایران خاطرنشان کرد: «بهت» جدا از 
اکران آنالین در همه شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان به صورت غیرقانونى نیز پخش 
شده و این پاشنه آشیل اکران آنالین است. در واقع ما قانون کپى رایت نداریم و این شبکه ها 
به راحتى از فیلم هاى ســینماى ایران براى اینکه شبکه هاى تلویزیونى شان سرپا بماند، 
سوءاستفاده مى کنند. اگر در کشورمان قانون کپى رایت داشتیم این ضرر و زیان ها هرگز به 

وجود نمى آمد یا مى توانستیم شکایت کنیم و خسارت بگیریم.
رافعى در پایان درباره رضایتش از فروش فیلم «بهت» تصریح کرد: از فروش این فیلم تا به 
امروز راضى بوده ایم و اطالعاتى که پلتفرم ها داده اند، نشان دهنده این است که در هفته اول 
«بهت» فروش خوبى داشته اما از زمانى که نسخه قاچاق فیلم در شبکه هاى اینترنتى قرار 

گرفت سیر نزولى پیدا کرده اما این فیلم همچنان مى تواند به اکران آنالینش ادامه دهد.
«بهت» به نویسندگى و کارگردانى عباس رافعى است که محمد نشاط آن را تهیه کرده 
است. مهتاب کرامتى، رعنا آزادى ور، علیرضا آقاخانى و محمدرضا رهبرى از جمله بازیگران 

این فیلم سینمایى هستند.
داستان این فیلم درباره زوجى است از قشر متوسط ایران امروز که پس از 20 سال فراق 
اکنون همدیگر را یافته اند. آنها براى تحکیم این عشق، سرنوشت بچه هایشان را با زوجى 
از طبقه پایین جامعه گره مى  زنند، غافل از اینکه این آغازى براى فروپاشى هر دو خانواده 

است./2121

«بهت» از شبکه هاى ماهواره  اى
 سر در آورد

فیلم س
کارگرد
توزیعش

با
نمایش
ارمغان
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هادى عقیلى:

سپاهان و بقیه مدعیان 
نا امید نباشند

هادى عقیلى، پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است با شروع فوتبال 
یک امید بزرگ به مردم و جامعــه ورزش برمى گردد چون فوتبال 
جذابیت و هیجان خاصى دارد و براى شور و نشاط جامعه الزم است 
و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیم درستى گرفتند تا بازى ها 
را برگزار کنند و همه تیم ها هم باید به تصمیم تمکین کنند تا دوباره 
شاهد برگزارى مسابقات در مستطیل سبز باشیم و مردم هم پاى 

تلویزیون از دیدن بازى ها لذت ببرند.
در مورد شروع دوباره بازى هاى لیگ برتر چه 

نظرى دارید؟
باالخره یک امید بزرگ به مردم و جامعه ورزش برمى گرداند چون 
فوتبال نماد ورزش ماست و چه بخواهیم و چه نخواهیم فوتبال االن 
ورزش اول کشورمان است و بسیارى از قهرمانان ما که در جامعه 
بین المللى کار مى کنند فوتبالى هستند و این اعتبار به علت حضور 
در جام جهانى و بازیکنان شاغل ما در اروپا به دست آمده است. بهتر 
است که بازى ها برگزار شود چون امید را به جامعه تزریق مى کند. 
البته با توجه به بیمارى کرونا بهتر است پروتکل هاى بهداشتى کامًال 
رعایت شود هر چند که مى دانیم براى یکسرى از باشگاه ها سخت 

است چون مشکل مالى دارند.
روزهاى بدون فوتبال چطور گذشت؟

براى من که مثل خیلى ها ســخت بود. باالخــره بخش بزرگى از 
تماشــاگران بازى ها را از تلویزیون مى دیدند که از دست رفت و 
سرگرمى بزرگى براى مردم بود. فوتبال با پخش زنده براى مردم 
خیلى هیجان مى آورد و هر برنامــه اى نمى تواند این هیجان را به 

جامعه بدهد و فکر کنم فوتبال اصًال جایگزین ندارد.
برخى از مدیران باشگاه ها به خصوص زنوزى 
مالک باشــگاه تراکتور دنبال عدم برگزارى 
بازى ها و تعطیلى لیگ هستند. چرا آنها دوست 

ندارند بازى ها برگزار شود؟
خودم شخصاً چون خارج از لیگ هستم نمى توانم خیلى بحث داشته 
باشم که بازى ها برگزار شود یا نه و االن به عنوان تماشاگر مى گویم 
هر کشورى فدراســیون دارد و در این باره تصمیم مى گیرند و اگر 
فدراسیون تصمیم به برگزارى بازى ها گرفته بقیه باید به این تصمیم 
تمکین کنند نه اینکه یک یا چند تیم بخواهند از این تصمیم سرپیچى 
کنند. در کشورهاى دیگر هم اعتراض هایى بود و حقشان هم بود که 
اعتراض کنند ولى تصمیم نهایى را سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
مى گیرند. این اعتراض ها بررســى مى شود و در نهایت فدراسیون 
تصمیم نهایى را مى گیرد و بعید است که بازى ها را برگزار نکنند. 
وقتى تیم ها به تمرینات برگشــته اند بازیکنان باید بیشتر مراقب 
خودشان باشند چون وظیفه فوتبالیست ها فقط بازى کردن نیست 
بلکه وظیفه اجتماعى هم دارند که رعایت بهداشت در جامعه است.

با توجه به وقفه ایجاد شــده در لیگ و عدم 
حضور تماشــاگران در اســتادیوم ها فکر 

مى کنید کیفیت بازى ها پایین باشد؟
بازى هاى آلمان را دیدیم که یکســرى بازى هــا کیفیت الزم را 
نداشت. شما به هیچ عنوان نمى توانید جاى تماشاگر را پر کنید و این 
هیجان ساختنى نیست بلکه این هیجان بین مردم است که آن را 
به ورزشگاه مى آورند. آن هیجان دیگر نیست و روى بازى بازیکنان 
تأثیر دارد که باید بازیکنان به آن عادت کنند. در یکى دو بازى اول 
این مسائل را در بازى ها مى بینیم و بخاطر نداشتن تمرین خواهیم 
دید که یکســرى تیم ها چون تمرین انفرادى داشــتند بهتر کار 
مى کنند اما تیم هایى که تمرینات را کامل رها کرده بودند شرایط 

خوبى نخواهند داشت.
چه تصورى از اولین بازى بین فوالد و استقالل 

دارید؟
بازى حساسى خواهد بود چون هر دو تیم امیدوار به کسب سهمیه 
هستند. شرایط استقالل در جدول بهتر از فوالد است اما گرماى هوا 
در اهواز روى بازى تأثیر خواهد گذاشت ولى بازى واقعاً مهمى است 
و بازیکنان بهانه اى براى عدم نتیجه گیرى نخواهند داشت. اگر این 
دیدار اولین بازى فصل بود فقط به عنوان بازى افتتاحیه به آن نگاه 

مى شد اما االن فقط به عنوان کسب سهمیه به آن نگاه مى کنند.
پرسپولیس 10 امتیاز با دیگر تیم ها اختالف 
دارد. از االن مى تــوان این تیــم را قهرمان 

دانست؟
روى کاغذ چند تیم دیگر شانس قهرمانى دارند اما 10 امتیاز اختالف 
خوبى است که آن را نگه دارى و قهرمان شوى اما تیم هاى دوم تا 
چهارم نباید ناامیدانه  کار کنند چون سابقه داشته که این اختالف 
امتیاز جبران شــود. در فوتبال همه چیز امکان دارد و تیم هاى در 
حال سقوط یا آنهایى که دنبال سهمیه هســتند روى نتایج تأثیر 
دارند اما واقعیت این است که شانس قهرمانى پرسپولیس بیشتر 

از بقیه تیم هاست.
این 10 امتیاز اختالف باعث غرور بازیکنان 
پرسپولیس نمى شــود که قهرمانى آنها از 

دست برود؟
فکر مى کنم بازیکنان پرسپولیس به اندازه کافى تجربه دارند و باعث 
مى شود که بازى ها را شل نگیرند چون آنها هم هنوز کار را تمام 
شده نمى دانند. شاید 10 امتیاز اختالف تأثیرگذار باشد اما کادر فنى 
و بازیکنان پرسپولیس تجربه دارند و مى دانند که قهرمانى به راحتى 
به دست نمى آید چون تیم هاى دیگر و به خصوص سپاهان که تیم 

یک غفلت از پرسپولیس هستند باتجربه اى هم هست منتظر 
تا قهرمان شوند.

مطهرى وجود داشته که به او مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مدعى شده بندى در قرارداد ارسالن 
ظاهراً چنین چیزى در قرارداد اجازه مى داد هر زمان که خواســت قراردادش را فسخ کند اما 

او وجود نداشته است.
نتقالــش بــه اســتقالل بحــث جدایــى ارســالن مطهــرى از ذوب آهن  و ا
زیادى همــراه بــود. ذوبى ها به در نیم فصل لیگ جارى از همان ابتدا با حاشیه  هاى 

جدایى او از اصفهانى هــا را غیرقانونى محض امضاى قرارداد ارســالن با اســتقالل، 
وضعیت فدراســیون فوتبال بردند. البته با دانســته و شکایتشــان را به کمیتــه تعیین 

ذوب آهن رد و فسخ قرارداد مطهرى درست رأى کمیته تعیین وضعیت شکایت باشگاه 
تشخیص داده شد تا این مهاجم  گلزن با خیال 
راحت به دنبال رؤیا هایش در تیم بزرگ پایتخت 

برود.
ارسالن مطهرى تا حدى در اســتقالل خوب ظاهر 
و تبدیل به عصاى دســت فرهاد مجیدى در بازى هاى 
داخلى و آسیایى شد که حواشــى و حرف و حدیث هاى این 
انتقال پر ســر و صدا دیگر به گوش نمى رســید، تا اینکه جواد 
محمدى با حضور در یک برنامه تلویزیونــى صراحتًا اعالم کرد: 
«یکى از بندهاى قرارداد ارسالن مطهرى این بود که هر زمان خواست 

مى تواند قراردادش را فسخ کند.»
این اظهارنظر مدیرعامل کنونى باشگاه ذوب  آهن در حالى است که اسنادى از 
قرارداد مطهرى با باشگاه ذوب آهن به دست خبرنگار خبرگزارى «تسنیم» 
رسیده که نشان مى دهد اصالً  چنین بندى براى جدایى این بازیکن در آن 
وجود ندارد و ادعاى جواد محمدى خالف واقعیت است. طبق بند 2 ماده 5 
این قرارداد پرداخت ها طبق بند ب ماده 4 انجام خواهد شد و در صورت عدم 
پرداخت مطالبات در تاریخ هاى قیدشده قرارداد بدون هیچ قید و شرط فسخ 
خواهد شد، مسئله اى که در همه قرارداد هاى تحت نظر فیفا لحاظ مى شود 

و اتفاق جدیدى نیست.
بنابراین ارسالن مطهرى به دلیل عدم دریافت مطالباتش در موعد مقرر 
موفق به فسخ قرارداد شده است، نه به دلیل وجود بندى که این اجازه را به 
او داده باشــد؛ با وجود این، حرف و حدیث پیرامون مبلغ پرداخت شده به 
این بازیکن نیز حسابى سر و صدا کرده است. مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
تا تاریخ 98/09/16 طبق قرارداد 60 درصد را به مهاجمشــان پرداخت 
نکرده اند و همین موضوع باعث از دست دادن او در بازار نقل وانتقاالت 

نیم فصل شده است.
نکته جالب تــر اینکه ذوبى ها بعد از فســخ قرارداد ایــن بازیکن براى 
اینکه مانع جدایى او شــوند، 10 درصد دیگر (250 میلیون تومان) به 
حســاب او واریز مى کنند تا پرداختى هاى خود را به حدنصاب تعهد شان 
برســانند، اما این 250 میلیون نوشــدارویى بعد از مرگ سهراب بود که 
مانعى براى جلوگیــرى از خروج ارســالن از اصفهان نشــد و این تنها 
گاندو ها بودند که عالوه بر پرداختى هاى قبــل، 250 میلیون دیگر نیز از 
جیب خرج کردند،آن هم بدون اینکه آورده اى براى حفظ ارســالن داشته 

باشند. 
مورد دیگرى که در این ماجرا وجود دارد، این است که وقتى مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن 10 درصد دیگــر - حتى بعد از اقدام مطهرى بــراى جدایى - به او 
پرداخت مى کنند، علم بر شروط قرارداد براى فسخ داشته اند. بنابراین طبق گفته 
جواد محمدى اگر بندى در قرارداد مطهرى وجود داشــته کــه به او اجازه مى داد 
قراردادش را فسخ کند، دیگر توجیهى براى پرداخت 10 درصد دیگر وجود نداشته 
اســت، چراکه مطهرى طبق اظهارنظر محمدى، چه بــا دریافتى کامل چه بدون 

دریافتى کامل حق فسخ داشته است!
این در حالى است که پیش از این قرارداد  ســایر بازیکنان همیشه در ذوب آهن به 
نوعى بسته مى شد که بازیکنى نمى توانســت بدون اجازه باشگاه به تیمى دیگرى 
برود، مثال این مورد رضا شــکارى بود که بعد از انتقال به لیگ روســیه در زمان 
مدیریت قبلى، ســعید آذرى توانســت حق باشــگاه را از این انتقال دریافت کند و 
حاال جدایى ارسالن از اســتقالل مى تواند یک گاف بزرگ براى مدیران 
ذوب  آهن باشد،  گافى که به قیمت از دست دادن یکى از کاندیداهاى آقاى 

گلى فصل تمام شد.

جنجال براى یک بند

جوانان؟ نه ممنون

  شایعه اى منتشر شد مبنى بر اینکه، علیرضا مرزبان، سرمربى اسبق تیم فوتبال نفت 
مسجدســلیمان به عنوان گزینه هدایت تیم ذوب آهن اصفهان مطرح شده و با او 

مذاکراتى هم صورت گرفته است.
علیرضا مرزبان در واکنش به شایعه حضورش روى نیمکت ذوب آهن، اظهار کرد: 
من فعًال به ایران نمى آیم. پیشنهاداتى از شاهین شهردارى بوشهر و حتى تیم امید 

هم در این مدت داشته ام، اما من به دخترم قول داده ام که در آلمان بمانم.
وى افزود: فعًال حداقل تا شش ماه دیگر در آلمان هستم و قصدى براى بازگشت 
به ایران و قبول کردن هدایت یک تیم ندارم. در حال حاضر به یکى از تیم هاى پایه 

باشگاه هاى خوب آلمانى کمک مى کنم و به مربیان آنها آموزش مى دهم.

تا پیش از اینکه محمد نبى، دبیر کل جدید فدراسیون فوتبال شود، محمدرضا ساکت 
رئیس دپارتمان تیم هاى ملى تمام امور مربوط به تیم ملى را برعهده داشــت. تمام 
مربیان ملى چه زمانى کــه در ایران بودند و چه در زمانى که خارج از کشــور حضور 
داشتند، اگر خواسته اى داشتند باید با محمدرضا ساکت مطرح مى کردند. او هم طبیعتًا 
اگر خواسته اى از جانب فدراسیون داشت، به مربیان مى گفت. آنها موظف بودند تمام 
جلسات خود را براى برنامه ریزى، با ساکت برگزار کنند حاال اما وضعیت عوض شده. 
اســکوچیچ در برنامه «فوتبال برتر» گفت با نبى، دبیر کل فدراســیون براى تعیین 
برنامه هاى تیم ملى جلسه اى برگزار کرده است. این یعنى علناً  ساکت از تیم ملى حذف 
شده و دیگر مسئولیتى در قبال آن ندارد. در حال حاضر نبى و مهدى خراطى که مدیر 

دپارتمان تیم هاى ملى است، مسئولیت مستقیم همه تیم ها را برعهده دارند.

به دخترم قول دادم 

ساکت تو کجایى؟

ذوب آهن کجا بازى مى کند؟
با توجه به شرایط قرمز شهر مشهد در آمارهاى مربوط به افراد مبتال شده به ویروس 

کرونا، حاال میزبانى شهر خودرو در این شهر در هاله اى از ابهام قرار گرفته است.
 اعضاى باشگاه شهرخودرو که پس از حضور در تهران و انجام تست دوم کروناى خود، 
بدون عضو مبتال شده به این ویروس به مشهد بازگشت حاال میزبانى این تیم در فاصله 
پنج روز تا شروع مجدد لیگ نوزدهم در هاله اى از ابهام قرار دارد و بسیارى از مسئوالن 
استانى این شــهر مخالفت جدى درباره برگزارى دیدار شــهرخودرو و ذوب آهن در 

ورزشگاه امام رضا (ع) دارند.
در همین حال مدیران باشگاه شــهرخودرو در حال مذاکره و راضى کردن مسئوالن 
هستند تا تیم مشهدى بتواند در همین شهر میزبان حریف خود باشد و بتواند پس از 

ماه ها در ورزشگاه اختصاصى خود به میدان رود.
وضعیت قرمز استان خراسان رضوى و به خصوص شهر مشهد، برگزارى این دیدار را در 
هاله اى از ابهام قرار داده و این امکان وجود دارد که شهر خودرو در یکى از استان هاى 

همجوار مجبور به میزبانى از ذوب آهن شود.
باید دید سازمان لیگ چه موضعى درباره این موضوع خواهد داشت و آیا میزبانى شهر 

خودرو به استانى دیگر منتقل مى شود یا خیر.

تا قهرمان شوند.ت.

هافبک تیم فوتبال سپاهان به یک دلیل در بازى تدارکاتى تیمش مقابل 
فجر شهید سپاسى حضور نداشت.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد در دیدارى تدارکاتى با دو گل از 
سد تیم فجر شهید سپاسى شیراز بگذرد.

یکى از نکات جالب توجه در این بازى این بود که امید نورافکن، هافبک 
تیم سپاهان هم در ورزشگاه حضور داشــت اما با لباس شخصى کنار 

زمین آمده بود و حتى به میدان هم نرفت.
دلیل اصلى غیبــت نورافکن در این بازى عدم آمادگــى بدنى او بوده 
است. طبق نظر کادرفنى ســپاهان نورافکن فعًال آمادگى حضور در 
یک بازى 90 دقیقه اى را ندارد و باید به تمریناتش ادامه دهد. از همین 
رو، قلعه نویى پیش از بازى با فجر براى نورافکن تمرینات بدنسازى در 

نظر گرفته بود.
باشگاه سپاهان هفته گذشته اعالم کرد که هیچ کدام از اعضاى این تیم 
مبتال به کرونا نیســتند. این در حالى بود که پیش از این گفته شده بود 
نورافکن به کرونا مبتال شده است، اما برخالف تصور برخى، هافبک 
سپاهان  دیگر مبتال به کرونا نیست و فقط به دلیل عدم آمادگى کامل 

بدنى در بازى با فجر به میدان نرفته است.
دراگان اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى فوتبال ایران هم اخیراً در برنامه 
فوتبال برتر شبکه 3 سیما در بخشى از صحبت هایش از نورافکن تمجید 
کرد، اما بعید است که این بازیکن به بازى روز یک شنبه سپاهان مقابل 
گل گهر سیرجان برسد و احتماالً  از بازى هاى بعدى مى تواند تیمش را 

به صورت کامل همراهى کند.

چرا امید نبود؟

حمید استیلى در مصاحبه اى گفته فدراســیون فوتبال هدایت تیم ملى جوانان را به وى پیشنهاد داده بود اما 
این پیشنهاد را به دلیل شناخت نداشتن از تیم و همچنین فرصت کم باقیمانده تا شروع بازى ها قبول نکرده

 است.
کمیته فنى توأم با صحبت هایى که با حمید استیلى داشت با علیرضا منصوریان سرمربى سابق تیم ذوب آهن 
هم مذاکره کرد، اما به نظر مى رسد پاسخ علیرضا منصوریان هم به فدراسیون فوتبال همان پاسخ حمید استیلى

 بود.
تیم ملى جوانان براى صعود به جام جهانى با قرعه سختى روبه رو شده است به طورى که بعد از صعود از مرحله 
گروهى در مرحله یک چهارم نهایى با کره جنوبى یا ژاپن بازى خواهد داشت. دو تیمى که در فوتبال پایه همواره 
قوى ظاهر شده اند. از سویى بازى هاى جوانان بر خالف بازى هاى نوجوانان در موعد از پیش تعیین شده یعنى 
مهر ماه برگزار مى شود و تیم ملى جوانان اکنون چهار ماه است که تمرین ندارد و این ها براى حمید استیلى و 

علیرضا منصوریان بهانه قانع کننده اى بود که این ریسک را به جان نخرند.
سیروس پورموسوى، سرمربى سابق تیم ملى جوانان به تازگى از هدایت این تیم کناره گیرى کرده است.
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ابالغ راى
کالسه پرونده: 785/98  شماره دادنامه: 123-99/3/12 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
چهارم  شــوراى حل اختالف نجف آباد- یزدانشــهر خواهان: محرم صابرى نشانى : 
فیروزآباد بلوار ظفر- ك پیروزى روبروى تاکسى تلفنى فیروز ك پ 85186-14391 
خواندگان: 1- فرهاد انصارى 2- رقیه حاصلى   نشــانى : یزدانشهر خ 7 شرقى پ 46 
(مجهول المکان) خواسته: الزام به تنظیم سند رســمى اتومبیل  با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواســت محرم صابرى بطرفیت 1- فرهاد انصارى 2- رقیه حاصلى به 
خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى خودرو  از نوع پراید به شماره انتظامى 324 
ش 59 ایران 53  مقوم به ده میلیون تومان  به انضمام خســارات دادرسى و حق الوکاله 
بدین توضیح که (وکیل) خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته یک دستگاه پراید 

به ش انتظامــى 324 ش 59 ایران 53 از خوانده ردیف اول خریــدارى نمودم و خوانده 
ردیف دوم صاحب سند  مى باشد که ایشــان از انتقال سند به نام من خوددارى  مى کند 
خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات 
ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشــته اند، لذا خوانده ردیف دوم  نیز با 
وصف ابالغ قانونى در جلســه حضور پیدا نکرده و نسبت به مســتندات ابرازى خواهان 
دفاعى (دفاع موثرى ) معمول نداشته اند. شورا نسبت به مالکیت خواندگان از پلیس راهور 
استعالم، که کتبا اعالم نموده است خوانده ردیف دوم مالک رسمى خودرو موصوف مى 
باشد ، لذا شــورا با احراز رابطه معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى مطروحه 
را ثابت و صحیح دانسته، ضمن رد دعوى مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون 
آیین دادرسى مدنى نسبت به خوانده ردیف اول  و سوم به استناد مواد 219 و 220 و 221 
قانون مدنى خوانده ردیف دوم را به تنظیم سندرسمى خودرو موصوف با حضور دریکى 

از دفاتر اسنادرســمى درحق خواهان محکوم مى نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 
515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را مشترکا به پرداخت هزینه دادرسى 
به مبلغ3/820000 (برابر تعرفه ) که محاســبه آن با اجراى احکام است درحق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره نســبت به خواندگان ردیف 1و2و غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد 886845/م الف-قاضى شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف نجف آباد-محمدحسن قلى زاده/4/107
اخطار اجرایى

شــماره 546/98 به موجب راى شــماره 701 تاریخ98/8/1 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه امین عبدالهى 
2- شــهرام گرمه به نشــانى 1- نجف آباد خ منتظرى شــمالى کوى پیروز مهر پ 3 

2- مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف اول محکوم به هزینه هاى دادرسى 
به مبلغ 2405000 ریال معادل دویست و چهل هزار و پانصد تومان و خوانده ردیف دوم 
شهرام گرمه به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند اتومبیل به شماره انتظامى 
ایــران 53- 957-ن – 64 در حق محکوم له  و پرداخت  نیم عشــردولتى .محکوم له: 
مائده شریفیانا با وکالت خانم فاطمه انتشارى به نشانى: نجف آباد خ امام بعد از چهار راه 
شهردارى  مجتمع پارسیان  2 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر 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 نماید887139/ م الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/108

به دنبال تهدید آمریکا براى قطع بودجه سازمان بهداشت 
جهانى و افزایش مجدد شمار مبتالیان به ویروس کرونا در 
جهان، دبیرکل این سازمان ضمن انتقاد از «عدم همبستگى 
جهانى»، از رهبران کشــورهاى جهان خواست تا براى 

مبارزه با ویروس کرونا متحد شوند.
«تدروس آدهانوم گبریسوس»، دبیر کل سازمان بهداشت 
جهانــى در جریــان کنفرانس ویدیویى گفــت: رهبران 
کشورهاى جهان نباید پاندمى کرونا را سیاسى کنند بلکه 
باید براى مبارزه با آن متحد شــوند. سیاسى کردن شیوع 

کرونا باعث تشدید آن شده است.
وى افزود: سه ماه طول کشید تا شمار مبتالیان به ویروس 

کرونا در جهان به یک میلیون تن برسد اما اخیراً یک میلیون 
تن تنها ظرف هشت روز به ویروس کرونا مبتال شده اند.

وى که با انتقاد شدید «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 
مواجه شده، گفت: بزرگ ترین تهدیدى که در حال حاضر با 
آن مواجه هستیم خود ویروس نیست بلکه عدم همبستگى 
جهانى و رهبرى جهانى است. ما نمى توانیم با یک جهان 

دچار تفرقه، این پاندمى را شکست دهیم.
ترامپ بارها از ســازمان بهداشت جهانى به دلیل واکنش 
اولیه اش به شیوع پاندمى کرونا انتقاد کرده و این سازمان را 
به همدستى در پنهان کردن اطالعات مربوط به ویروس 

کرونا متهم کرده است.

کمپانى هاى بزرگ مالک سینما نظیر «اى ام سى»، «رگال» 
و «سینه مارك» اعالم کرده اند که در زمان بازگشایى مجدد 
سالن هاى سینما پوشیدن ماسک براى تماشاگران الزامى 
خواهد بود. پس از آنکه «آدام آرون»، مالک «اى ام ســى» 
اعالم کرد پوشیدن ماســک مى تواند اطمینان بخش باشد 
اما به دلیل اینکه در آمریکا اجبارى نیســت، پوشیدن آن در 
سالن هاى سینما نیز اختیارى اســت، با موج گسترده اى از 
انتقادات مواجه شد. در نتیجه آدام آرون در گفتگو با «ورایتى» 
اظهارات خود را  اصالح کرد و گفت حتى خودش هم ماسک 
مى زند. کمپانى هاى «رگال» و «ســینه مارك» از رقباى 
مطرح «اى ام سى» نیز اخیراً سیاست هاى خود را تغییر داده اند 

و ماسک زدن را براى تماشاگران حاضر در سالن هاى سینماى 
خود الزامى کرده اند. سیاست قبلى این کمپانى ها مبنى بر این 
بود که در کشورهایى نظیر آمریکا که سیاست هاى بهداشتى 
در زمینه کرونا قدرى منعطف تر بود، اســتفاده از ماسک در 
سالن هاى سینما اختیارى باشد و در کشورهاى اروپایى به ویژه 
برخى از آنها که پروتکل هاى بهداشتى سختگیرانه ترى درباره 
کرونا اعمال مى شود، استفاده از ماسک در سالن هاى سینما 
الزامى باشد. اما این کمپانى ها که با انتقاد محافل بهداشتى 
آمریکا روبه رو شــده بودند، اخیراً با تغییر سیاست بهداشتى 
خویش اعالم کرده اند که در تمامى سالن هاى سینمایى خود 

در سراسر دنیا استفاده از ماسک الزامى خواهد بود.

سیاسى کردن شیوع کرونا 
باعث تشدید آن شده است

بحران ماسک 
براى تماشاگران سینما

کرونا براى محیط زیست 
«تهدید» است

   ایسـنا | عضو هیئت علمى دانشـگاه نوشـیروانى 
بابل در پاسخ به این سئوال که کرونا براى محیط زیست 
فرصت بود یا تهدید، اظهـار کرد: با توجه به وابسـتگى 
موضوعات بـه یکدیگر به نظر نمى رسـد شـیوع کرونا، 
فرصتى در اختیار محیط زیسـت قرار بدهد و شیوع این 
ویروس نیز عاملى بر بدتر شدن این فضا مى شود. عزیر 
عابسى با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا، نظم حاکم بر 
جامعه به هم ریخته و کسى دیگر به فکر مشکالت دیگر 
همانند آتش سـوزى و... نیسـت وتأکید کرد کـه، قطعًا 
در درازمدت شـیوع ایـن ویروس به نفع محیط زیسـت 

نیست./2122

40 درصد فوتى هاى کرونا 
بیمارى غیرواگیر داشتند

   ایرنا | مدیرکل دفتر مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: حداقل 
40 درصد فوتى هاى کرونا تاکنون، یک بیمارى غیرواگیر 
داشتند که به ترتیب شامل بیمارى هاى قلبى و عروقى، 
بیمارى هاى مزمن تنفسى، دیابت، فشار خون باال و سایر 
موارد است.  وى بیان کرد: کسانى که بیمارى غیرواگیر 
دارنـد و باید خدمات درمانـى را دریافت کننـد به دالیل 
مختلفى این خدمات را دریافت نکرده اند که بخشى از آن 
مى تواند اضطرار ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا 

در کشور باشد./2123

تاسیس
شرکت سهامى خاص پارسا تجارت یکتا نفت جى درتاریخ 1399/03/20 به شماره ثبت 64804 به 
شناسه ملى 14009196252 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت هاى اقتصادى ، بازرگانى ، تجارى در داخل و خارج 
از کشور و انجام مبادالت و فعالیت بازرگانى ، خرید و فروش و بیع و داد و ستد انواع کاال و خدمات مجاز و 
قانونى از جمله کلیه فرآورده هاى روانکاران صنعتى شامل قیر ، آسفالت ، روغن ، گیریس و فعالیت هاى 
بارگیرى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع زیربط ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت 
ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد 
قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات 
پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین 
المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله شهیددکتربهشتى 
، بلوار آیت اله منتظرى ، کوچه فرعى 7 شرقى[فرعى 9 غربى] ، پالك 61 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 
8316714895 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 26071 مورخ 1399/02/31 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقاى داود باطنى حسن کیاده به شماره ملى 1281011118 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ستوده یاورى دارانى به شماره ملى 3622178787 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا ابوالقاسمى به شماره ملى 
5419454531 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء هر یک از اعضاى اصلى هیئت مدیره منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء هر یک از اعضاى اصلى هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسیح بدیعى 
نژاد به شماره ملى 1270255614 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى بهزاد نصوحى 
به شماره ملى 1285959914 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. گواهى بانکى شماره 260/71 مورخ 1399/02/31 صحیح است اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (886573)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا مبین آپادانا درتاریخ 1399/03/19 به شماره ثبت 64788 به شناسه ملى 14009191511 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هاى عمرانى شامل : مدیریت طرح و طراحى ، مشاوره ، پیمانکارى و نظارت در حوزه پروژه هاى عمرانى ، ساختمانى ، آب و فاضالب ، راه سازى ، ابنیه فنى شامل تقاطع 
ها پل ها ، سکو ها ، تونل ها ، دیوار و کانال ها ، عملیات پیمانکارى خاکى ، راهسازى و جاده سازى ، نظارت ، طراحى ، مشاوره و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى و ساختمانى ( انبوه سازى ، ساخت انواع ابنیه و سازه 
هاى بتنى سبک و سنگین ) ، نقشه بردارى ، بتن ریزى و مرمت و بازسازى ابنیه بافتهاى فرسوده شهرى و روستایى امور پیمانکارى مربوط به بند ها ، سد ها و ساختمان نیروگاه آبى ، مخازن آب و شبکه هاى توزیع 
آب ، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ ، خطوط انتقال آب ، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب ، کانالهاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و 
زهکشى ، خرید و فروش انواع تجهیزات برقى ، قطعات الکترونیکى ، مولد هاى برق و نیروگاه ، سیم ، کابل ، کابل کشى هوایى و زمینى ، انواع ترانسفورماتور هوایى ، تابلو هاى برق زمینى و هوایى ، اتوماسیون و 
ابزار دقیق و الکترونیک صنعتى و تابلو هاى برق صنعتى و فشار قوى ، نیروگاهها و شبکه هاى برق و تاسیسات و تجهیزات برقى ،تامین ماشین آالت - طبخ و توزیع غذا امور تشریفات و پذیرایى ، انجام امور حمل 
و نقل درون شهرى ، باغبانى و اجراى محیط سبز و تاسیسات ، فعالیت در زمینه معدن شامل طراحى ، اکتشافات ، استخراج ، مشاوره و بهره بردارى از معادن رو باز و زیر زمینى بجز نفت و گاز پتروشیمى ، مونتاژ و 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات معدنى ، صادرات و واردات مواد اولیه در امور معدن و تامین وسایل نقلیه : خدمات مشاوره اى کشاورزى ، تولید نهال ، خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع گل . گیاه و میوه و بذر و 
زعفران و انواع ماشین آالت وابسته به کشاورزى ، تولید و صادرات ورمى کمپوست ، کود حیوانى و سموم ، تولید خاك گل و محصوالت کشاورزى مثل سیب زمینى ، گوجه ، پیاز ، اجراى طرحهاى کشاورزى ، دامدارى 
و صنایع تبدیلى وابسته ، پرورش و خرید و فروش دام و طیور و صادرات آن ، طراحى ، اجراء و نگهدارى پارکها و فضاى سبز ، تأمین نیروى انسانى موقت ، طراحى و اجراى سیستمهاى آبیارى بارانى ، قطره اى و 
تحت فشار و کلیه فعالیتهاى باغهاى میوه - امور پیمانکارى در زمینه بهسازى و اصالح اراضى ، مالچ پاشى ، تثبیت شن روان ، درخت کارى ، آبخیز دارى و آبخوان دارى ، عملیات به زراعى کاشت داشت و برداشت 
محصوالت عمده و استراتژیک ، مرتع دارى و ایجاد مراتع دست کاشت . تصدى فعالیت در زمینه خرید و فروش و تولید مواد شیمیایى و کتالیست مواد نفتى ، خرید و فروش و تهیه مواد اولیه کارخانجات فوالد و 
ذوب آهن گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانکها و اخذ وام و اختیارات بانکى به صورت ارزى ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخل و خارج از کشور صرفا در راستاى موضوع شرکت ، 
شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى ، خرید و فروش ، تولید و توزیع ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، تولید هر نوع کاالى مجاز ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى ، تخلیه و بارگیرى کاال از گمرکات داخلى. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم از مراجع ذیربط . 1-حمل و نقل درون شهرى2-تعمیر و نگهدارى ساختمان و ماشین آالت 3-امور آشپزخانه 
و رستوران4-خدمات عمومى (تنظیفات ، پیش خدمتى ، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویى تلفن) 5-نگهدارى و خدمات فضاى سبز 6-امور تایپ و تکثیر و کپى اوراق 7-امور بهره بردارى از تأسیسات در صورت 
لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله خواجه عمید ، خیابان خواجه عمید ، خیابان صافى اصفهانى32 ، پالك 11 ، طبقه همکف کدپستى 8199958871 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 393710 مورخ 1399/03/13 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه 
تاالر با کد 1903937 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید محمد علوى نیا به شماره ملى 1272107779 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم نسترن جعفرى به شماره ملى 1272360601 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محسن طاهرى سودجانى به شماره ملى 4622231131 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسنعلى سلطانیان خرزوقى به شماره ملى 1291116753 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى عبد 
الجواد رجائى زفره ئى به شماره ملى 5659594451 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 (886941)

آگهى تغییرات
شرکت آریا دشت سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 24216 و شناسه ملى 10260450090 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى سپافیل، محله منطقه صنعتى محمودآباد ، خیابان اصلى ، خیابان فرعى 6 ، 
پالك 0 ، طبقه همکف و کدپستى 8161155674 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. موارد زیر به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه شد: ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : یکپارچه سازى و تسطیح اراضى و تجهیز و نوسازى مزارع – ارائه و انجام امور پیمانکارى در زمینه سازه هاى گلخانه اى و کشاورزى – تولید 
محصوالت دامى – مشاوره کشاورزى – کشتار انواع دام سبک و سنگین – صادرات و واردات خوراك دام و طیور، گوشت و دام زنده – ساخت ، نصب و راه اندازى کشتارگاه صنعتى دام و 
طیور – راه اندازى سردخانه جهت نگهدارى انواع محصوالت غذایى و کشاورزى – ایجاد ایستگاه هاى پرواربندى و قرنطینه دام سبک و سنگین – خرید، فروش، واردات و صادرات دام زنده، 
خوراك دام، سم، واکسن و داروى دامى و تجهیزات مرتبط – ساخت و تولید ادوات و تجهیزات کشاورزى – ساخت و ذوب فوالد و استیل (ریخته گرى) پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 

ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (886607)

فقدان مدارك
کارت موتــور و برگ ســبز یک دســتگاه موتور ســیکلت سیســتم بهمن تیپ
 B 110 مدل 1379 بنزینى به شماره موتور 000191 و شماره شاسى  001660 به 
شماره پالك 622/39385 ایران متعلق به محمد حسام به شماره ملى 1281907928 

فرزند محمود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مادر خانواده بر اثر بیمــارى کرونا جانش را از 
دست داد و خانواده اش داغدار شدند. اما داغ آنها 
زمانى تازه تر شد که مجبور بودند بدون رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و در وضعیتى اسفبار بدن 
بى جان مادرشان را با دستان خود غسل وکفن 

کرده و به خاك بسپارند.
به گزارش «رکنا»، ماجرا با انتشار فیلمى چند 
دقیقه اى در فضاى مجازى آغاز شــد، در این 
فیلم مشخص بود که خانواده اى در خرمشهر 
هنگامى که لباس عزا به تن دارند در حال تشییع 
جسد مادرشان در بهشــت رضوان این شهر 
هستند. در نگاه اول همه اتفاق ها عادى به نظر 
مى رســد اما وقتى متوجه مى شوید مادر این 
خانواده به دلیل بیمارى کرونا در بیمارســتان 
جان خود را از دست داده و آنها مجبور هستند 
شــخصاً مراســم تدفین را بدون رعایت هیچ 
پروتکل بهداشــتى انجام دهند داســتان وارد 

حاشیه مى شود.
«پوران»، عروس خانواده «آزادى» اســت و 
از ماجرا اینطور مى گویــد: «آخرین روزهاى 
خرداد ماه امســال بود که مادر همســرم را به 
دلیل پایین بودن اکسیژن خون به بیمارستان 
خرمشهر بردیم و او را بسترى کردند. متأسفانه از 
آنجایى که بیمارستان شرایط خوبى نداشت و ما 
نگران بودیم بیمارمان حالش بدتر شود تصمیم 
گرفتیم او را به خانه بازگردانیم اما این اجازه را 
ندادند. در آنجا فقط یک پرستار براى نظافت و 

انجام کارهاى بیماران کرونایى حضور داشت 
که همین موضوع نگرانى مان را بیشــتر کرد. 
در نهایت تصمیم گرفتیم یک پرستار با هزینه 
شخصى خودمان استخدام کنیم تا در بیمارستان 
مراقب بیمارمان باشد که باز هم این موضوع را 
قبول نکردند.» وى در ادامه افزود: «متأسفانه 
هر روز حال بیمار ما بدتر شد تا اینکه جانش را بر 

اثر بیمارى کرونا از دست داد.»

با مرگ مادر خانواده «آزادى» تازه ماجرا براى 
آنها آغاز شــد. «پوران» در این باره مى گوید: 
«جسد را به سردخانه بهشــت رضوان منتقل 
کرده بودند و باید به آنجــا مراجعه مى کردیم. 
براى خاکســپارى به بهشت رضوان خرمشهر 
همان قســمتى که براى فوتى هاى بیمارى 
کرونا آماده کرده اند رفتیم. ما انتظار داشــتیم 
که با پروتکل هاى بهداشــتى زیادى روبه رو 

شویم اما در عین ناباورى گفتند جسد را باید خود 
خانواده غسل و کفن کنند. با شنیدن این حرف 

تعجب کردیم.»
«پوران» مى گوید: «به هرحال قرار شد خواهر 
همسرم وارد غسالخانه شود. اما در ازاى لباسى 
که به او دادند تا وارد غسالخانه شود 200 هزار 
تومان گرفتند. شرایط نامطلوب داخل غسالخانه 
باعث شد خواهر شــوهرم بیهوش شود. او را 

بیرون آوردیم و این بار قرار شد داماد خانواده که 
بچه خاله همسرم هم بود بقیه کار را انجام دهد. 
بنده خدا همان لباسى که به تن خواهر همسرم 

بود را دوباره تن کرد وارد غسالخانه شد.»
اما این پایان ماجرا براى خانواده «آزادى» نبود. 
عروس این خانواده ادامه مى دهد: «متأسفانه 
حتى براى خاکســپارى هم کسى به کمک ما 
نیامد، در این شرایط ســخت و شیوع بیمارى 
کرونا با تماســى که گرفتیم از دوست و آشنا و 
فامیل درخواست کردیم به بهشت رضوان بیایند 
و در خاکسپارى به ما کمک کنند. بعد از تدفین 
هم منتظر بودیم آهک داخــل آن بریزند اما از 
آهک هم خبرى نبــود و فقط 600 هزارتومان 

بابت آن از ما پول دریافت کردند.»
پس از انتشــار تصاویــر عجیب از مراســم 
خاکسپارى بیمار کرونایى در آرامستان خرمشهر 

براى این خانواده ماجراهایى به وجود آمد.
«پــوران» در این باره مى گوید: «قرار شــد با 
شهردار خرمشــهر درطى جلسه اى گفتگویى 
داشته باشیم اما این جلسه کنسل شد و شهردار 
کل ماجرا را تکذیب کرد. حتى ما را تحت فشار 
گذاشتند چرا این موضوع را رسانه اى کرده ایم. 
حاال هم منتظریم تا به این پرونده رســیدگى 
کنند.» وى گفت: «بعد از مراسم همه خانواده 
براى انجام تست کرونا اقدام کردیم و االن در 
قرنطینه هستیم. امیدواریم که هیچ کدام از ما به 

این بیمارى دچار نشده باشد.»

عجیب ترین کفن و دفن زن کرونایى در خرمشهر  روى موج کووید-19
در عسلویه 

وضعیت قرمز است 

کارگران پیمانکارى عســلویه و کنــگان، نگران 
وضعیت قرمز کرونا هستند؛ این در حالى است که 
نماینده مردم کنگان در مجلس مى گوید: امروز در 
عسلویه و کنگان از وضعیت قرمز هم عبور کرده ایم.
به گــزارش «ایلنا»، بیش از یک هفته اســت که 
وضعیت در عســلویه و کنگان قرمز است؛ کرونا 
در کلونى اصلى کارگران ایران بیداد مى کند ولى 
به نظر نمى رســد که پروژه ها تعطیل شده باشند 
یا پروتکل هــاى خاصى حداقل بــراى کارگران 
پیمانکارى و یا تعمیرات اساسى، اجرایى شده باشد.

این در حالى اســت که در برخى پاالیشگاه هاى 
پارس جنوبى، یک هفته به مرخصى ماهانه  پرسنل 
پیمانکارى و قراردادى اضافه شده است. این کار اگر 
براساس اصول انجام شود، مى تواند از حجم و تراکم 
نیروى انسانى در پاالیشگاه ها بکاهد و ریسک خطر 
را کاهش دهد اما یکى از کارگران پیمانکارى شاغل 
در یکى از همین پاالیشگاه ها مى گوید: مرخصى 
که مى دهند، مرخصى اضطرارى یا تشویقى نیست؛ 
مرخصى اجبارى اســت که بابت آن از حقوقمان 

کسر مى کنند!
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آگهى تغییرات
شرکت مهر آســایان اصفهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 15807 و شناسه ملى 
10260367529 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/01/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : افشار ســلطانى بشماره 
ملى 1292052791 بســمت رئیس هیأت 
مدیره و نفیســه عتیقه چیان بشــماره ملى 
1285650794 بسمت نائب رئیس هیأت 
مدیره و نگار فهیمى نســب بشــماره ملى 
0944965067 بســمت مدیر عامل براى 
مدت نامحدود انتخاب شــدند . کلیه اوراق و 
اسناد مالى و بهادار و تعهدات شرکت با امضاء 
نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً 
با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً (مدیر 
عامل) شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (886569)

آگهى تغییرات
شرکت کشــاورزى خدماتى بازرگانى پیمانه 
سبز ســهامى خاص به شماره ثبت 15269 
و شناســه ملى 10260362446 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/11/14 موارد ذیل به موضوع فعالیت 
شرکت الحاق گردید : "ثبت موضوع فعالیت 
به شــرح ذیل به منزله اخذ و صــدور پروانه 
فعالیت نمى باشد : ثبت محدوده هاى معدنى 
، اکتشاف ، استخراج و بهره بردارى از معادن 
و فرآورى مواد معدنى و تولید کنستانتره هاى 
معدنى فلزى و غیر فلزى و تولید مصالح از مواد 
معدنى و مشارکت و سرمایه گذارى در کلیه 
فعالیت هاى معدنى و صنایع فلزى و بازرگانى 
و تجارت مواد معدنى و ســایر فرآورده هاى 
مرتبط و همچنین واردات و صادرات ماشین 
آالت معدنى و تجهیزات و ســایر کاالهاى 
مرتبط ( تمامى موارد منصرف از اســتخراج 
و اکتشــاف نفت و گاز و صنایع باالدستى در 
این زمینه مى باشــد ، پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (886600)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا دشت سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 24216 و شناسه ملى 
10260450090 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى 
داریوش کهانجان به کدملى 1284884181 
بســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى حســین 
محققیان کورتانى به کدملى 1272064743 
بسمت مدیرعامل و آقاى کامبیز دهقان به کدملى 
2380173494 نایب رئیس هیئت مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند. آقاى محمد 
پورجم به کدملى 1273074394 و آقاى جواد 
محمودى چاهریسه به کدملى 1281865974 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهــت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (886609)

تاسیس
شرکت سهامى خاص زرین سپید شــهرضا درتاریخ 1399/03/31 به شماره ثبت 2001 به شناسه ملى 
14009217916 ثبت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فرآورى کانى هاى غیر فلزى(کلســینه و زینترینــگ) دولومیت، منیزیت، 
خاك نسوز، آهک صنعتى، بوکسیت، دونیت، فلز منیزیم و دولومیت هیدراته تولیدات فرآورده هاى نسوز و 
جرم هاى آلومینیایى و قلیایى و تولیدات آجرهاى شاموتى، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى، اخذ وام و تســهیالت ارزى و ریالى از بانک هاى داخلى و 
خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، مشارکت و سرمایه گذارى با سایر شرکت ها و اشخاص حقیقى 
و حقوقى در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى داخلى و خارجى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرســتان شهرضا ، بخش مرکزى ، دهستان دشت ، روســتا مزرعه دهدشتى، محله 
ندارد ، خیابان اصلى ، خیابان شرکت آذرسپیدســپاهان ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8636186130 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000000 ریال نقدى منقسم به 1000000 سهم 
10000 ریالى تعداد 1000000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 92460-118 مورخ 1399/03/18 نزد بانک بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان 
با کد 92460 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مهتا 
مرتضوى به شماره ملى 1288929463 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى نوید شفیعى به 
شماره ملى 1292083123 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نوراى ایچکه به شماره ملى 
2750546524 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرحسین رجب زاده به شماره 
ملى 5499404313 و به سمت مدیرعامل 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 دو امضا از سه امضا اعضاى هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم سمیرا صفا به شماره ملى 1292535814 به سمت بازرس على البدل به مدت یک 
سال مالى خانم سمانه دادخواه تهرانى به شماره ملى 1292723092 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (886615)

آگهى تغییرات
شــرکت مهر آســایان اصفهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 15807 و شناســه ملى 
10260367529 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/01/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اصالح ماده 18 اساسنامه : هیئت 
مدیره شــرکت مرکب از 3 نفر خواهد بود که در 
مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده از بین 
شرکاء و یا از خارج انتخاب مى شوند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (886572)

آگهى تغییرات
شرکت مهر آسایان اصفهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 15807 و شناسه ملى 10260367529 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/01/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : نگار 
فهیمى نســب به شــماره ملى 0944965067 و 
نفیسه عتیقه چیان به شماره ملى 1285650794 و 
افشار سلطانى به شماره ملى 1292052791 بعنوان 
اعضاى اصلــى هیئت مدیره براى مــدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظــور درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(886570)

براى داشتن یک شام فورى یا حتى یک صبحانه عالى، گاهى 
فقط به یک اجاق گاز، یک قابلمه و یک عدد تخم مرغ نیاز دارید. 
اما واقعیت این اســت که حتى عاشقان این غذاى حاضرى هم 
همیشه آن را با کیفیت دلخواهشان درست نمى کنند و درست 
در لحظه اى که پوست تخم مرغ را جدا مى کنند، مى فهمند که 
هنوز هیچ چیز براى چیدن یک سفره ساده، اما دوست داشتنى 

آماده نیست. 
پختن تخم مرغ ایده آل گرچه ساده به نظر مى رسد، اما فوت و 
فن هایى هم دارد. براى مثال بایــد بدانید که اگر تخم مرغ آبپز 
شما به اندازه کافى پخته شده باشد، در اطراف زرده تخم مرغ آبپز 
ایده آل حلقه سبزى را مشاهده نمى کنید، بلکه زرده این تخم مرغ 

حالت کرمى دارد.
آدم هاى مختلف، روش هاى متفاوتى را براى پخت تخم مرغ آبپز 
امتحان مى کنند. بعضى ها مى گویند وقتى آبى که تخم مرغ را در 
آن قرار داده اید جوش آمد، آن را از روى اجاق بردارید و براى 15 
دقیقه کنار بگذارید و بعضى دیگر مى گویند براى پخت ایده آل 
آن، مى توانید به مدت 30 دقیقه تخم مرغ را در فر قرار دهید. اما 
از آنجا که تخم مرغ آبپز یک غذاى فورى است، طبیعى است که 
همه آدم ها حاضر به صرف چنین زمانى نیستند و ترجیح مى دهند 

زود بشقاب غذایشان را روى میز بگذارند.
در بعضى از دستور ها هم گفته شده که مى توان تخم مرغ را براى 
آبپز شدن، به مدت پنج دقیقه در زودپز برقى قرار داد. اما واقعیت 
این است که براى پختن یک تخم مرغ آبپز ساده، نیازى به این 
همه مقدمه چینى و بیرون آوردن وسایل برقى از کابینت وجود 

ندارد.
تخم مرغ هایى که از یخچال بیرون آورده اید را در یک قابلمه قرار 
دهید و به اندازه اى رویشان آب سرد بریزید که آب تا 2 سانتیمتر 
باالتر از تخم مرغ ها بیایــد. در قابلمه را بگذاریــد و آن را روى 
شعله اى با حرارت باال قرار دهید. وقتى که آب به جوش آمد، تایمر 
را روشن کنید و براى پختن یک تخم مرغ آبپز سفت و خوشمزه، 
قابلمه را بین شش تا هفت دقیقه روى حرارت متوسط قرار دهید.

براى داشتن تخم مرغ عســلى، قابلمه را بعد از به جوش آمدن 
آب براى چهار تا پنج دقیقه روى حرارت متوسط قرار دهید. بعد 
از گذشت پنج دقیقه سفیده تخم مرغ تقریبا مى پزد، اما زرده آن 
نرم مى ماند. تخم مرغ شما حتى بعد از شش دقیقه پختن هم تا 
اندازه اى نرم مى ماند. بعد از گذشــت هفت دقیقه، سفیده تخم 
مرغ کامًال سفت مى شــود، اما زرده حالت کرمى اش را از دست 
نمى دهد. با گذشت هشت دقیقه، زرده شــروع به سفت شدن 
مى کند. بعد از گذشت 9 دقیقه، زرده و سفیده تخم مرغ شما کامًال 

سفت مى شوند.
سعى کنید از تخم مرغ تازه استفاده نکنید و اگر سراغ تخم مرغ 
محلى مى روید، حداقل یک هفته بعد از تخم گذاشتن مرغ، پخت 

آن را شروع کنید.
در زمان پخت نصف قاشق چایخورى نمک در آب بریزید.

بعد از پخت، تخم مرغ ها را در آب ســرد بگذارید تا خنک شود و 
سپس پوستشان را بگیرید.

مى توانید تخم مرغ هاى پخته شده را سوخارى کنید.
تخم مرغ نپخته را قبل از گذاشتن در یخچال نشویید.

بهترین روش
 پخت تخم مرغ 

در پى شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، بسیارى 
از شــهروندان براى کاهش احتمال ابتــال به این 
ویروس، ضدعفونى کردن دســت ها و نیز ســطوح 
محل تماس را در اولویت کارهاى روزانه قرار دادند. 
در این بین براى برخى این ســئوال پیش آمد که آیا 

محصوالتــى چون گالب نیــز خاصیت ضدعفونى 
کنندگى دارند؟

دکتر حمید شریفى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشــکى کرمان در مورد اینکه آیــا گالب خاصیت 
ضدعفونى دارد یا خیر گفته بود: در هیچ مقاله علمى 
ثابت نشده که ســرکه و گالب اثر ضدعفونى کننده 
براى این ویروس داشته باشند لذا بهتر است از محلول  
وایتکس و الکل براى ضدعفونى کردن و گندزدایى 

سطوح استفاده شود.
گفتنى است پیش تر برخى رســانه ها مدعى شدند 
کالهبرداران با ترکیب کردن آب و گالب محلولى را 
تولید مى کنند که به عنوان ضدعفونى کننده در بازار 
توزیع مى شود؛ اتفاقى سودجویانه که دستگاه هاى 
نظارتى و مقام هاى قضایى در صورت مشاهده با آن 

برخورد مى کنند.

آیا گالب خاصیت ضدعفونى کنندگى دارد؟ 

نتایج یک بررســى جدید حاکى از آن است که یک 
عارضه جدید نیز ممکن اســت به ابتــالى فرد به 

ویروس کرونا ارتباط داشته باشد.
کارشناســان تأکید مى کنند، برخى از بیماران مبتال 
به کووید- 19 داراى عالئم چشمى هستند و ممکن 

اســت کروناویروس جدید در ترشــحات ملتحمه 
بیماران مبتال به کووید- 19 وجود داشــته باشد. در 
حالى که سرفه، تب و دشــوارى در تنفس از عالئم 
شایع ابتال به بیمارى مذکور است، یک مطالعه جدید 
نشان داده که چشم صورتى نیز دلیلى است که فرد 

باید براى بیمارى کرونا آزمایش شود.
 ایــن مطالعــه مشــخص کــرد کــه ملتحمه و 
کراتوکنژنکتیویت نیــز مى توانــد از عالئم اصلى 

کووید- 19 باشد.
محققان خاطرنشان کردند که در ماه مارس، یک زن 
29 ساله با یک مورد شدید از بیمارى ملتحمه و عالئم 
مشکل در تنفس به مؤسسه چشم بیمارستان آلبرتا 
رویال الکســاندرا مراجعه کرد و پس از چند روز 
مشخص شد که وى مبتال به ویروس کرونا 
شده است. دانشــمندان این پژوهش 
از کانادا یادآور شــدند فرد بیمار هیچ 
عالئمى نظیر تب و سرفه نداشته است.

محققان خاطرنشــان کردنــد: در حالى که 
این یافته اطالعات مهم بهداشــتى 
جدید را براى مردم فراهم مى کند، اما 
معاینات چشم را براى چشم پزشکان 

و کارکنان نیز پیچیده تر مى کند.

جدیدترین عالئم ویروس کرونا را بشناسید

هندوانه یک میوه خوشــمزه تابســتانى است 
که در سنت هاى دیرین ایرانى مانند شب یلدا 
هم جایگاه ویژه اى دارد. بررسى فواید هندوانه 
نشــان مى دهد این میوه واقعًا براى سالمتى 
مفید است. بدون شک قرار دادن این خوراکى 
مفید در رژیم غذایى براى ســالمتى شما مفید 

خواهد بود. 
به تأمین آب بدن کمک مى کند

92 درصد از هندوانه را آب تشــکیل مى دهد. 
حجم زیــاد آب در میوه و ســبزیجات موجب 
مى شود که بعد از خوردن آنها احساس سیرى 
کنید. ترکیب آب و فیبر در این خوراکى ها به این 
معنى است که بدون اینکه کالرى زیادى را وارد 
بدن خود کنید، در حال مصرف حجم مناســب 

ماده غذایى هستید.
حاوى مواد مغذى و ترکیبات گیاهى 

مفید است
هندوانه یکى از کم کالرى ترین میوه ها به شمار 
مى رود. همانطور که گفته شد در هر پیمانه از 
هندوانه که وزن آن 154 گرم اســت، فقط 46 
کالرى وجود دارد. یک پیمانــه هندوانه مواد 
مغذى بسیارى دارد که شامل ویتامین و مواد 
معدنى زیر مى شــود و درصدى از نیاز روزانه 
را بــرآورده مى کند: ویتامیــن C: 21 درصد، 
ویتامیــن A: 18 درصد، پتاســیم: 5 درصد، 
منیزیم: 4 درصد، ویتامیــن هاى B5 ،B1 و 

B6: 3 درصد.
همچنیــن هندوانه حــاوى میــزان زیادى 
کاروتنوئیــد از جملــه بتاکاروتــن و لیکوپن 
است. ســیترولین که یک آمینواسید ضرورى 
است، نیز در هندوانه یافت مى شود. مهمترین 
آنتى اکسیدان هاى هندوانه عبارتند از ویتامین 
C، کاروتنوئیــد، ویتامیــن A، لیکوپــن و 

کوکوربیتاسین.
به جلوگیرى از سرطان کمک مى کند

مصرف لیکوپن که در هندوانه فراوان اســت، 
احتمال ابتال به برخى از سرطان ها را کم مى کند. 
قوى ترین ارتباط دیده شــده بیــن لیکوپن و 

سرطان سیستم گوارش بوده است.
التهاب و استرس اکســیداتیو را 

کم مى کند
التهاب یکــى از دالیل اصلى در بســیارى از 
بیمارى هاى مزمن به شــمار مى رود. هندوانه 
مى تواند سبب کاهش التهاب و آسیب اکسیدانى 
شــود، چرا که غنــى از آنتى اکســیدان هاى 

ضدالتهابى لیکوپن و ویتامین C است.
هندوانه داراى هر دو مــاده لیکوپن و ویتامین 
C است. لیکوپن به عنوان یک آنتى اکسیدان 
مى تواند براى سالمت مغز نیز مفید باشد. براى 
مثال، ممکن است شــروع و پیشرفت بیمارى 

آلزایمر را به تأخیر بیاندازد.
سالمت قلب را بهبود مى بخشد

مواد مغذى بســیارى در هندوانــه وجود دارد 
که براى سالمت قلب مفید اســت. بر اساس 
مطالعات انجام شده لیکوپن مى تواند کلسترول 
و فشار خون را کم کند. هندوانه حاوى ماده اى 
به نام سیترولین است، این اسید آمینه مى تواند 
ســطح اکســیدنیتریک بدن را افزایش دهد. 
اکسیدنیتریک به انبساط رگ هاى خونى کمک 
مى کند و همین نکته باعث کاهش فشار خون 

مى شود.
فواید هندوانه بر سیستم گوارش 

تأثیر دارد
هندوانه شــامل مقدار زیادى آب و کمى فیبر 
اســت که هر دو موجب هضم سالم مى شوند. 
خوردن میوه ها و ســبزیجات غنى از آب و فیبر 
مانند هندوانه، مى توانــد براى ارتقاى حرکات 

طبیعى روده مفید باشد.
موجب شادابى پوست و مو مى شود

هندوانــه داراى ویتامین هاى A و C اســت 
که هر دو براى ســالمت پوست و مو ضرورى 
محسوب مى شوند. ویتامین C به تولید کالژن 
بدن کمک مى کنــد، این پروتئین پوســت را 
تقویت مى کند و باعث اســتحکام مو مى شود. 
ویتامین A نیز براى پوست سالم اهمیت دارد 
چرا که به تولید و ترمیم ســلول هاى پوســت 

کمک مى کند.
تخم هندوانه خواص زیادى دارد

تخم هندوانه حاوى میزان زیادى منیزیم است 
که به پاك سازى روده و پوست کمک مى کند. 
این ماده همچنین براى درمــان جوش مفید 
است. منیزیم از ریزش مو جلوگیرى مى کند و 

رشد مو را هم تحریک مى کند.
براى باردارى مفید است

از فواید هندوانه در دوران باردارى مى توان به 
این نکته اشاره کرد که ویتامین B6 موجود در 
تخم هندوانه در جلوگیرى از بروز مشــکالت 
سیستم عصبى جنین تأثیرگذار است. همچنین 
آهن موجود در تخم هندوانه نه تنها در دوران 
باردارى مفید است بلکه براى همه سنین و در 
همه شــرایط براى درمان کم خونى پیشنهاد 

مى شود.
موجب کاهش وزن مى شود

گفته مى شود فیبر موجود در تخم هندوانه اشتها 
را کم مى کند و از این طریــق موجب الغرى 
مى شود. همچنین ویتامین و مواد معدنى موجود 

در آن باعث افزایش انرژى بدن مى شود.
هندوانــه در بهبــود دیابــت 

کمک مى کند
در مورد خواص هندوانه و دیابت مطالب بسیارى 
گفته اند تخم هندوانه مى تواند به دلیل کاهش 
گلوکز خون در درمان دیابت تأثیرگذار باشــد، 
ولى بهتر اســت قبل از مصرف حتمًا با پزشک 

خود مشورت کنید.

هندوانه و خواص بى شمارش!

خوردن ماست و ســایر مواد غذایى با باکترى هاى 
خوب مى تواند به جلوگیرى از بیمارى اوتیسم کمک 
کند. زنانى که در دوران باردارى ماست و سایر غذاهاى 
تخمیر شده مصرف مى کنند، کمتر احتمال دارد بچه 
هایى با اختالل اوتیسم داشته باشند. محققان دریافته 
اند که غذاهاى حاوى باکترى هاى خوب از رشــد 

عصبى کودك حمایت مى کنند.
 التهاب از دیرباز با اوتیســم در ارتباط بوده اســت. 
تحقیقات قبلى نشان داد که استرس در دوران باردارى 
مى تواند باعث ایجاد التهاب سیســتمیک در مادر و 
جنین شود، که منجر به اختالل رشــد مى شود. در 
جدیدترین مطالعه، محققان دانشــگاه کلرادو بولدر 
گفتند که کاهش سطح التهاب از طریق قرار گرفتن در 
معرض باکترى هاى خوب به رشد جنین کمک مى 
کند. این خطر ابتال به اوتیســم را بعد از تولد کاهش 

مى دهد.
محققان همچنیــن دریافتند که مــادران باردار اگر 
به طور مرتب در ســه ماهه ســوم باردارى غذاهاى 

تخمیرى مصرف کننــد، از باکترى هاى خوب بهره 
مند مى شوند.

محققان امیدوارند که یافته هاى آنها منجر به پیشرفت 
یک پروبیوتیک یا تلقیح مخصوص فرموله شده براى 
زنان باردار براى حمایت از رشد سالم مغز فرزندشان 
شود. اما گرفتن باکترى هاى خوب از غذاهاى تخمیر 
شده رایج مانند ماست ممکن است مزایاى مشابهى 

در دوران باردارى داشته باشد.

معجزه خوردن ماست هنگام باردارى 

رى ىبی بر ی ب
 ایــن مطالعــه
کراتوکنژنکتیوی
9کووید- 19 باش
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شرکت فوالد مبارکه در هفدهمین همایش جایزه ملى تعالى 
سازمانى با رأى ارزیابان این جایزه، موفق شد، براى سومین 
بار تنها تندیس زرین جایزه ملى تعالى سازمانى این دوره را 

به خود اختصاص دهد.
در این آیین که با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو، مدیر عامل گــروه فوالد مبارکه و جمعى از 
مقامات و مدیران عامل شرکت هاى برتر ایرانى برگزار شد، 
در نهایت تنها تندیس زرین این دوره به مهندس عظیمیان 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.
مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه پس از دریافت 
لوح و تندیس این جایزه، با اشاره به اینکه بقاى سازمان ها 
در روند پرشتاب تحوالت اقتصادى و اجتماعى و افزایش 
رقابت در فضاى کســب وکار تنها با توجه ویژه به تحول و 
بهبود مستمر میسر مى شود، خاطرنشان کرد: تحول در زمان 
فعلى از حد شعار و موضوع جنبى فراتر  رفته و به عنوان یک 
فضاى تصمیم خاص و به عبارتى یک پارادایم در مدیریت 

سازمان ها مطرح است.
وى تصریح کرد: از سوى دیگر، پایدارى سازمان ها در گرِو 
دستیابى به نتایج متوازن در همه حوزه هاى مرتبط با ذینفعان 
اســت. نمى توان محصولى باکیفیت تولید کرد، اما مراقب 
هواى پاك نبود؛ نمى توان به سودآورى رسید، اما رضایت 

کارکنان و شرکاى کسب وکار را فراموش کرد.
عظیمیان تأکید کرد: شرکت فوالد مبارکه از بدو تأسیس، 
با توجه به مأموریتى که براى خود در ایفاى نقش محورى 
در توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور تعریف کرده، همواره 
تالش کرده جایگاه خود را در صنعت فوالد ارتقا دهد و خود 
را به عنوان الگوى موفق بنگاه دارى در کشــور ارائه کند و 
در این راه به موفقیت هاى ارزنده اى دســت یافته اســت. 
ازاین رو تالش جمعى کارکنان فوالد مبارکه، بر اســاس 
دستورالعمل ها و کنترل هاى موجود، ارزیابان را به این نتیجه 
رساند که فوالد مبارکه صالحیت دریافت تندیس زرین را 

دارد و نتیجه آن، تعالى قابل لمس در شرکت است.
به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، جهش تولید که در سال 
جارى مورد تأکید مقام معظم رهبرى قــرار گرفته، از بدو 
تأسیس تاکنون، همواره یکى از استراتژى هاى اصلى این 
شــرکت بوده و از نتایج آن مى توان به دستیابى به تولید 9 
میلیون و 150 هزار تن فوالد خام در گروه فوالد مبارکه در 
سال 98 و برنامه منســجم براى پیشبرد طرح هاى توسعه 
گروه ازجمله تکمیل نورد گرم شــرکت یا همان اَبَرپروژه 
نورد گرم شماره 2 مزین به نام شهید حاج قاسم سلیمانى که 
ساالنه 4/2میلیون تن به ظرفیت نورد فوالد مبارکه اضافه 
خواهد کرد و همچنین سرمایه گذارى هاى کالن در حوزه 

معادن سنگان اشاره کرد.
وى در همیــن خصوص افزود: براى دســتیابى به اهداف 
ســال جهش تولید، افزون بر  پروژه هاى یادشده  و  افتتاح 
فاز نخست کارخانه 5 میلیون تنى کنسانتره فوالد سنگان 
فوالد مبارکه در شهرستان خواف استان خراسان رضوى که 
هفته اخیر شاهد بهره بردارى آن بودیم، بهره بردارى از فاز 

دوم این طرح در 60 روز آینده و  پروژه هاى بزرگ دیگرى 
ازجمله اضافه کردن واحد فوالدسازى 800 هزارتنى تولید 
فوالد خام در فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیارى (یکى 
از طرح هاى هفتگانه اســتانى) صورت مى گیردکه از این 
طریق ظرفیت تولید فوالد خام گروه فوالد مبارکه به بیش 
از 11 میلیون تن مى رسد. همچنین کارخانه 15 هزار تنى 
الکترود گرافیتى در  اردکان  یزد  را که در نیمه دوم سال به 

بهره بردارى خواهد رسید، در دستور کار داریم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با تأکید بر اینکه دریافت 
این جایزه با سطح امتیازى که فوالد مبارکه کسب کرده و نیز 
جایزه هاى مشابه بین المللى که پیش از این دریافت کرده، 
آسان نبوده و نیست، اظهار کرد: در واقع این موضوع افزایش 
ضریب بهره ورى، افزایش ســودآورى، قدرت و استحکام 
سهام فوالد مبارکه در سازمان بورس و رسیدن به اهداف و 
چشم اندازهاى بهتر را براى ما به ارمغان مى آورد. عظیمیان 
کسب این موفقیت ارزشمند را مرهون تالش و فداکارى 
همه کارکنان زحمتکش شرکت دانست و ضمن تبریک 

به مناسبت کسب این دســتاورد ارزشمند گفت: در شرایط 
حساس کنونى و با وجود سختى هاى ناشى از شیوع بیمارى 
کرونا، مدیران و کارکنان گروه فوالد مبارکه با در نظر داشتن 
اهمیت استمرار تولید و نقش آن در اقتصاد کشور، با کوشش 
و تعهد مثال زدنى مانع از ایجاد هرگونه وقفه در تولید شرکت 

شدند که این مجاهدت شایسته قدردانى است.
■■■

در همین خصوص، سید مهدى نقوى، معاون تکنولوژى 
فوالد مبارکه و مدیر تعالى سازمانى شرکت با اشاره به اینکه 
فوالد مبارکه در سال 91 موفق شد براى اولین بار تندیس 
زرین تعالى سازمانى را در کشور کسب کند، حفظ جایگاه و 
حضور مداوم در سطوح باالى تعالى را از کسب آن دشوارتر 
دانست و اظهار کرد: بعد از حضور در 13 دوره ارزیابى از سال 
82 تاکنون، فوالد مبارکه موفق به حفظ سطح زرین در تعالى 
سازمانى براى سومین دوره شده و این موضوع نشان  دهنده 
عزم جدى شرکت جهت حفظ و ارتقاى جایگاه رقابتى خود در 
فضاى کسب وکار به ویژه صنعت فوالد است. وى خاطرنشان 

کرد: زمانى که تعالى به یک باور و فرهنگ در بدنه سازمان 
تبدیل شود، آنگاه مى توان به آینده و مسیر پیش رو  و دستیابى 
به چشم انداز سازمان امیدوار بود. نقوى با تأکید بر اینکه فوالد 
مبارکه آمادگى دارد تجارب خود در طى کردن مسیر تعالى را 
به سایر سازمان ها، دانشگاه ها و عالقه مندان حوزه مدیریت 
ارائه کند، تصریح کرد: این اراده در مدیریت شرکت هست 
که در آینده نزدیک، تجارب خــود را در قالب یک الگوى 

مدیریتى به جامعه صنعتى کشور ارائه کند.
■■■

محمد ناظمى، مدیــر تضمین کیفیت و تعالى ســازمانى 
فوالد مبارکه نیز با اشاره به فرایند حضور شرکت در ارزیابى 
جایزه ملى تعالى سازمانى گفت: از سال 93 و پس از کسب 
دومین تندیس زرین در ارزیابى جایزه ملى تعالى سازمانى 
حضور نداشتیم، اما با حضور در ارزیابى جایزه سرآمدى اروپا 
(EFQM) و خودارزیابى هــاى دوره اى، همواره اقدام به 
شناســایى حوزه هاى بهبود و تعریف و اجراى پروژه هاى 
تحول نمودیم؛ به طورى که در ســال 97 بــراى اولین بار 
  EFQM موفق به کسب سطح زرین سرآمدى از جایزه
اروپا شدیم. وى با اشاره به اینکه مسیر تعالى و تحول یک 
مسیر بى انتهاست گفت: تقویت نگاه سیستمى و استفاده 
از الگوهاى مدیریتى مانند تعالى ســازمانى همواره مدنظر 

مدیریت ارشد شرکت بوده است.
مدیر تضمین کیفیت و تعالى سازمانى فوالد مبارکه در همین 
خصوص از تمامى همکاران کــه در اجراى فرایند ارزیابى 
از تدوین اظهارنامه، خودارزیابى و برگزارى سایت ویزیت 

مشارکت داشتند، تشکر و قدردانى کرد.
وى تصریح کرد: از سوى دیگر، پایدارى سازمان ها در گرِو 
دستیابى به نتایج متوازن در همه حوزه هاى مرتبط با ذینفعان 
مى باشد. نمى توان محصولى با کیفیت تولید نمود اما مراقب 
هواى پاك نبود، نمى توان به ســودآورى رسید اما رضایت 

کارکنان و شرکاى کسب و کار را فراموش کرد.

با رأى ارزیابان و براى سومین بار صورت گرفت

اعطاى تنها تندیس زرین جایزه ملى تعالى سازمانى به فوالد مبارکه
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تفاهم نامه همکارى مشترك آموزشى بین ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان و اداره کل فنى و حرفه اى استان اصفهان امضا شد.

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان عصر روز دوشنبه دوم 
تیرماه در آیین آغاز همکارى هاى مشترك آموزشى مابین این سازمان و اداره کل 
فنى و حرفه اى استان اصفهان و امضاى تفاهم نامه، گفت: دو پایه از شاخصه هاى 
توسعه پایدار در این تفاهم نامه تجلى یافته که مورد نخست آن براى تحقق توسعه 
پایدار در شهرها این است که باید زندان هاى خود را بشکنیم و هم جهت و هم سو 
شویم که خوشبختانه با روى باز مســئوالن اداره کل فنى و حرفه اى اصفهان، این 

امکان مهیا شده است.
محمد عیدى با بیان اینکه امروزه تمامــى اهالى فرهنگ و محققان معتقدند که در 
جامعه جهانى امروز، هر فرد یک فرهنگسراست، افزود: پایه اصلى براى دومین هدف 

توسعه پایدار نیز این است که ما نیروى انسانى ماهر داشته باشیم؛ نکته قابل توجه این 
است که براى خالقیت فرهنگى که آماج همه شهردارى هاست، هیچ راهى ممکن 

نیست مگر اینکه تک تک شهروندان یک نیروى ماهر خالق باشند.
وى با تأکید بر اینکه خالقیت را باید یک امر اجتماعى دانست، تصریح کرد: اگر ما 
بتوانیم در ذیل این تفاهم نامه، تالش کنیم شهرى با شهروندان ماهر داشته باشیم، 

یکى از اصول اساسى توسعه پایدار را محقق کرده ایم.
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: برخود 
وظیفه مى دانم که به عنوان کارگزار فرهنگى شــهر از فریده روشن، عضو شوراى 
اسالمى شهر اصفهان که زمینه ارتباط دو حوزه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى و اداره کل فنى و حرفه اى اصفهان را فراهم کردند و همچنین از ذهن 

و شخصیت توسعه یافته آرش اخوان و تیم همراهشان و همکاران خود در سازمان 
کمال قدردانى را داشته باشم.

■■■
آرش اخوان، مدیر کل فنى و حرفه اى استان اصفهان نیز در این آیین گفت: در فنى 
و حرفه اى تمام شهرستان هاى کشور و به خصوص مراکز استان ها، هرگاه صحبت 
از شــهردارى به میان مى آید، بحث باال مى گیرد چراکه همیشه فنى و حرفه اى و 

شهردارى در تقابل جدى با هم قرار داشته اند.
وى ادامه داد: اما این روزها در اصفهان به لطف نظر بلند مســئوالن شهردارى این 
شهر، بین وظایف مجموعه فنى و حرفه اى، در بخش هاى دولتى و آموزشگاه هاى 
آزاد و اهدافى که سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى در فعالیت هاى خود 
دنبال مى کند، نگاه هاى مشترکى یافتیم و به این نتیجه رسیدیم که اهداف هر دو تا 
حد زیادى مشترك است؛ لذا امروز به 
جاى موازیکارى در نقطه اى قرار گرفته 

ایم که صحبت از هم افزایى مى کنیم.
اخوان تصریح کرد: امروز ظرفیت 54 
مرکز آموزشى دولتى در سطح استان 
و نزدیک به 1250مرکز آموزشى آزاد 
فنى و حرفــه اى در کنار ظرفیت هاى 
موجود در شــهردارى در خدمت مردم 

خواهد بود.
وى با بیان اینکه هــدف همه ما یارى 
رساندن به شهروندان در توانمند شدن 
آنهاســت، اظهار کرد: امیدوارم که با 
اجراى این تفاهم نامه ارزشمند و برنامه 
ریزى هاى مشــترك بتوانیم با تالش 
مســئوالن شــهردارى و بخش هاى 
دولتى و خصوصى فنى و حرفه اى به 

تحقِق این هدف نایل شویم.
مدیر کل فنى و حرفه اى استان اصفهان 
با بیان اینکه هدف نهایى این تفاهم نامه 
همسو کردن همه این بخش با یکدیگر 
است، تصریح کرد: با رویکردهاى جدیدى که در اداره کل آموزش فنى و حرفه اى 
استان پیش گرفته ایم عالوه بر مربیان دولتى و مربیان بخش خصوصى، مربیان و 
استادکاران صنوف را نیز دعوت کرده ایم. وى ادامه داد: ما در حال پیگیرى سیستم 
آموزشى دوگانه هستیم که در این سیستم، ضمانت 100 درصد شغل، حرف اول را 

مى زند.
مدیرکل فنى و حرفه اى اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: مسئوالن شهردارى 
مى خواهند براى اهالى شهر گامى مثبت و خوب در مسیر توانمن سازى آنها بردارند؛ 
ما نیز همین هدف را دنبال مى کنیــم. لذا امیدوارم با اســتفاده از ظرفیت اصناف، 
شهردارى و بخش هاى خصوصى و دولتى فنى و حرفه اى در جلسات آینده با افتخار، 

دستاوردهاى این نشست مشترك را گزارش دهیم.

امضاى تفاهم نامه همکارى مشترك آموزشى 
بین شهردارى اصفهان و  اداره کل فنى و حرفه اى

شهردارى کرکوند باستناد مجوز شــماره 99/107مورخ 99/02/23 شوراى محترم 
اسالمى در نظر دارد زمین محصور شده به مساحت 40000هزار متر مربع واقع درجاده 
فوالد بمنظور استفاده توقفگاه خودروهاى سبک و سنگین را ازطریق مزایده عمومى 
بصورت اجاره بمدت یکسال واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى 
گردد.جهت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ99/04/23 به شهردارى مراجعه نمایند.ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در 

اسناد ومدارك مناقصه درج گردیده است.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مى باشد.

آدرس:شهرستان مبارکه، شهرکرکوند، شهردارى کرکوند             تلفکس:52382626

آگهى مزایده نوبت دوم

م الف: 890487محمود کفعمى-شهردار کرکوند

چاپ اول


