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از کجا بفهمم کم خونى دارم؟پیش بینى برداشت 15 هزارُتن سیب گالب در اصفهانبى عدالتى در سینما بیداد مى کند چینى ها بازار خودروى ایران را قبضه مى کنند؟ رفتار  داور چهارم تعجب آور بود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر کرونا گرفتید 
چند نکته را 
رعایت کنید

آب زاینده رود به شرق مى رسد
3

3

2
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100 هزار ُتن کاالى اساسى 
در حال فساد است!

قلعه تاریخى  قمیشلو  
نیازمند  بازسازى است

قطع برق 
دامن بستنى فروشان را 

هم گرفته است

5

تعطیلى 
ادارات اصفهان  در 
روزهاى پنج شنبه

اگر خودتان یایکى از اعضاى خانواده شما کرونا گرفتید 
نکات زیر را رعایت کنید.

اگر اعضاى خانواده تان به کرونا مبتال شده اند و شما 
عالمتى نداشتید، ممکن است هنوز به کرونا مبتال نشده 

باشید. بنابراین موارد پروتکل هاى بهداشتى را ...

استاندار اصفهان گفت: بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران و با توجه به ضرورت تأمین برق مورد نیاز 
بخش هاى ضرورى، ادارات اســتان اصفهان تا 

پایان مرداد ماه پنج شنبه ها تعطیل هستند.
عباس رضایى اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران و با توجه به ضرورت تأمین برق مورد نیاز 
بخش هاى ضرورى همه دســتگاه هاى اجرایى 
استان به جز دستگاه هاى امدادى، اضطرارى و 
عملیاتى تا پایان مرداد ماه در روزهاى پنج شنبه 

تعطیل خواهند بود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: این مصوبه از روز 

پنج شنبه در...
4

سپاهان پرسپولیس را مى گیرد؟سپاهان پرسپولیس را مى گیرد؟
مصاف حساس طالیى هاى اصفهان و آبادان، امشب در نقش جهان مصاف حساس طالیى هاى اصفهان و آبادان، امشب در نقش جهان 
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امشب؛ رهاسازى آب از سد نکوآباد 

اعتراض رضا کیانیان به 
فاجعه بى آبى و بى برقى

گلر تیم ملى راهى پرتغال شد
علیرضا بیرانوند دروازه بان فصل گذشته آنتورپ با عقد قراردادى به 

بواویشتاى پرتغال ملحق شد.
دروازه بــان اول تیم ملى ایــران در حالى راهى پرتغال شــد که روز 
چهارشنبه و پس از جلسه با مدیران باشگاه آنتورپ جدایى اش از این 

تیم را قطعى کرده بود.
بیرانوند که فصل گذشته اولین سال بازى در...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آثار تاریخى و 
گردشگرى اصفهان 

تعطیل شد 

گامى دیگر در راستاى تکمیل سبد محصوالت فوالد مبارکه
8

5

مقصد بعدى جهانبخش مقصد بعدى جهانبخش 
مشخص شدمشخص شد

 شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان
موضوع مزایده: فروش اقالم راکد و مازاد انبارهاى بختیار دشت و نجف آباد شرکت برق منطقه اى اصفهان در 3 گروه 
نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل 
اجناس، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 
1400/04/24

بشماره   مرکزى  بانک  بحساب  وجه  واریز  فیش  یا  معتبر  ضمانتنامه  صورت  به  مزایده  در  شرکت  تضمین 
IR 330100004101101430230298

بازدید از موضوع مزایده: دریافت کنندگان اسناد مزایده، میتوانند جهت بازدید از اقالم جدول فوق بر اساس مکان و 
زمان درج شده در جدول ذیل اقدام نمایند. حضور کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامى و عدم حضور به منزله قبول 

کلیه شرایط مزایده میباشد. الزم به ذکر است زمان بازدید قابل تمدید نمیباشد.

مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1400/05/11 نسبت به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فیزیکی 
پیشنهادات (پاکات الف) را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ  1400/05/12- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir       http://iets.mporg.ir         www.tavanir.org.ir       www.erec.co.ir

آگهی مزایده عمومی 4000/9001 
(شماره 1000008811000001 در سامانه ستاد)

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان 

نوبت دوم

م .الف: 1158481

 مبلغ تضمین شرکت درمحل استقرارموضوع گروه
 مزایده

1
انبارهاى برقى پست، خط و مستعمل نجف آباد

 (شامل: نبشى دکل، سیم گارد، سیم مهار، انواع بوشینگ، کوبیکل، متعلقات
سکسیونر و غیره)

4,054,168,750 ریالانبار نجف آباد

2
 انبارهاى برقى پست و متفرقه بختیار دشت،  متفرقه و خط اسالم آباد

مستقر در بختیار دشت
(شامل: انواع کلمپ، کابل فشار ضعیف، سرکابل، انواع کنتور، اسپیسر و ....)

 انبار
2,383,556,594 ریالبختیاردشت

3
 انبارهاى برقى خط بختیار دشت، پست و مستعمل اسالم آباد و انبار

بهینه سازى مستقر در بختیار دشت
 (شامل: انواع یراق آالت خط از قبیل: انواع یوگ پلیت، سیم کرلو کلمپ،

سیم گارد، اسپیسر، گلند، پیچ و واشر، رله، آمپرمتر، کنتور و .....)

 انبار بختیار
3,622,880,475 ریالدشت

زمانمکانگروه
ساعت 08:00 الى 16:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26انبار نجف آبادگروه 1

ساعت 08:00 الى 16,00 روزهاى یکشنبه و دوشنبه مورخ 28و1400/04/27انبار بختیاردشتگروههاى 2 و 3

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  1400/05/02
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/03

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

مبلغ تضمین(ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب محله سورچه و سیاه بوم 400-2-72/3
465,000,000  12،500،152،675جارىشهر کرکوند منطقه مبارکه

اجراى یک باب ساختمان دو طبقه (ادارى - انبار بحران) 400-2-97/2
44،464،127،3941,424,000,000جارىدرمحل انبار چشمه توتى

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب روستاى نرگان قسمت دوم 400-2-98/2
67،480،011،5391,665,000,000جارىدر منطقه فالورجان(با ارزیابى کیفى)

اجراى خط انتقال فاضالب زیباشهر از منهول اجرایى تا 400-2-103
79،289،318،4501,800,000,000جارىایستگاه پمپاژ(با ارزیابى کیفى)

نوبت اول   

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/04/19

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت ذوبى به وزن تقریبى 60 تن 
و پلیسه آهن به وزن تقریبى 5 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق مزایده عمومى 

به اشخاص حقیقى / حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1- مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 22 تیرماه 1400

تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد .
2- تضمین شرکت در مزایده ، 500,000,000 ریال ضمانتنامه / چک تضمین شده بانکى  مى باشد .
3- ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 45233271-031 داخلى 420
6- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

7- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشــنهاد : اتوبان اصفهان – تهران ، روبروى پلیس راه ، کیلومتر 12 
جاده علویجه 

شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 – شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا 
مى باشد .

  آگهى مزایده عمومى 

  شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
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0202جهان نماجهان نما 4081شنبه  19 تیر  ماه   1400 سال هجدهم

معاون فنى گمرك در پاسخ  سئوالى مبنى بر اینکه میزان 
فعلى کاالهاى اساسى در گمرکات کشور چقدر است؟   
اظهار کرد:  مجموعًا 6 میلیــون و 312 هزار تن کاالى 

اساسى در بنادر و گمرکات کشور داریم. 
مهرداد جمال ارونقى در پاســخ بــه وضعیت فعلى این 
کاالها به علت فســاد پذیر بودن بخش زیادى از آنها 
تصریح کرد: باالى 100 هزار تن کاال در بنادر شــمالى 
کشور هستند که بیش از هشــت ماه از ماندگارى آنها 
گذشته اســت. این موارد یا صاحبان آنها مشکلى براى 
اظهار دارند و به گمرك ارســال نشــده و یا قسمتى از 
کاالهایى اســت که قبًال به صورت درصدى ترخیص 

شده یا مشکالت دیگرى دارد که باعث شده این کاالها 
فعًال قابلیت ترخیص را پیدا نکنند.

ارونقى در پاسخ به دالیل اصلى عدم ترخیص این کاالها 
اظهار کرد: به صورت کلى اولین مانع اشتباه بودن روند 
تجارت خارجى است مبنى بر اینکه بسیارى از صاحبان 
کاالها بدون اینکه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و مجوزهاى الزم براى ورود را اخذ کنند، بدوا 
نسبت به دپو کردن کاالهاى اساسى در بنادر و گمرکات 
کشــور اقدام مى کنند و متعاقبًا ثبت سفارش این کاال 
صورت مى پذیــرد، بنابراین باید به نحــوى بازنگرى

شود.

مدیرعامل شــرکت ملى صنایــع مس ایــران گفت: با 
برنامه ریزى هــاى صورت گرفته، ایران جزو 10 کشــور 
تولیدکننده مس در جهان قرار خواهد گرفت و امیدواریم 
درآمد ارزى مــا در صنایع مــس به 4/5 میلیــارد دالر 

ارتقا پیدا کند. 
اردشــیر ســعد محمدى اظهار کرد: شــرکت ملى مس 
در دو ســال گذشــته نزدیک 1/5 میلیارد ُتن ذخایر مس 
جدید با عیار نیم درصد اکتشــاف کرده اســت و بیش از
 100 هزار متر حفارى اکتشــافى داشــته ایم و امیدواریم 
امسال بیش از 150 هزار متر حفارى اکتشافى انجام دهیم. 
وى افزود: امیدواریم تا پایان امسال معدن جدیدى تحت 

عنوان سریدون با ظرفیت ذخیره 1/5 میلیارد تن مس به 
کشور تقدیم کنیم. 

مدیرعامل شرکت ملى صنایع مس ایران گفت: امیدواریم 
با 110 هزار میلیــارد تومان ســرمایه گذارى که در قالب

 29 پروژه براى ارتقاى تولید به 600 هزار تن مس کاتدى 
برنامه ریزى شده ما بتوانیم سرفصل جدیدى براى اقتصاد 
مس کشور تعریف کنیم. وى خاطرنشان کرد: با این برنامه 
ایران جزو 10 کشور تولید مس در جهان قرار خواهد گرفت 

و امیدواریم درآمد ما به 4/5 میلیارد دالر ارتقا پیدا کند.
ســعد محمدى افزود: ایــن اتفاق براى ایجاد اشــتغال، 

تولید پایدار و اقتصاد ملى حائز اهمیت است.

100 هزار ُتن کاالى اساسى 
در حال فساد است!

ایران جزو 10 کشور 
تولید کننده مس قرار مى گیرد

بالى قطع برق 
سر داروخانه ها

  تسنیم| نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران گفت: مشکل دیگرى که قطعى برق براى 
داروخانه ها دارد این اســت که حتى داروهایى که 
در قفسه نگهدارى مى شوند نیز ممکن است دچار 
آسیب شوند زیرا با قطعى برق دماى هوا به باالى 
25 درجه سانتیگراد مى رسد که نگهدارى دارو در 
قفسه ها نیز دچار مشکل مى شود. دکتر سید على 
فاطمى افزود: در شــهرهاى گرمسیر و کویرى، 
دماى هوا باالســت و با قطعى برق، ممکن است 

اثربخشى برخى داروها کاهش پیدا کند. 

مشکل غبغب!
پیام فروتن، طراح لباس    کافه سینما|
صداوسیما با انتشار ویدیوى جنجالى مجرى شبکه 
خبر که با اشاره به مقنعه اش مى گوید «این دیگه 
جلوتر نمى آد»، نوشــت:«در حال ساخت سریال 
"در مســیر زاینده رود" بودیم. روزى آقاى فتحى 
به من گفتند تلویزیــون راش ها را دیده و گفته اند 
کارى کنید زیر چانه (غبغــب) خانم مهین ترابى 
پوشیده شــود! در حالى که ایشان همیشه مقنعه 
به سر داشتند. به آقاى فتحى گفتم: آقا! چه کارش 
کنم؟ زیر مقنعه را هرچقدر هم جلو بکشیم بازهم 
عقب مى رود. گفتند: باالخره باید یک کاریش کرد! 
گفتم: چشم! از فردا زیر مقنعه ایشان را به چانه شان 

آگراف (منگنه) مى کنم.»

شبکه اختصاصى 
موسیقى؟!

رئیس مرکز موســیقى رسانه ملى    مهر |
با رد یک شــایعه بیان کرد که راه اندازى شــبکه 
اختصاصى موســیقى چه در بســتر شبکه هاى 
سراسرى و چه پلتفرم هاى مجازى در دستور کار 
نیست. محمدمهدى نراقیان تصریح کرد: سازمان 
صداوسیما در حال حاضر سیاست و برنامه اى براى 
راه اندازى شبکه اختصاصى موسیقى، ندارد و در 
آینده نیز چنین موضوعى در دستورکار نخواهد بود.

پنجمین محموله هم رسید
دبیرکل جمعیت هالل احمر گفت:    ایرنا |
پنجمین محموله واکســن کرونا خریدارى شده 
توسط جمعیت هالل احمر روز پنج شنبه وارد کشور 
و تحویل وزارت بهداشت و درمان شد. محمدحسن 
قوســیان مقدم پیش تر اعالم کرده بود که این 
جمعیت تاکنون و در چهار مرحله، 4 میلیون و 400 
هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور کرده و به زودى 

یک میلیون دوز دیگر هم وارد مى شود.

تذکر به پزشک بى ادب
چندى پیش یک پزشک با انتشار    میزان |
پیام توییترى به بیمارانــى که به مطب او مراجعه 
کرده بودند، توهین کرد و لقــب « گاو» را به آنها 
نسبت داد. حسین کرمانپور، مدیرکل روابط عمومى 
سازمان نظام پزشکى در واکنش به این پیام گفت: 
این پزشــک کامًال کار غیر اخالقى را انجام داده 
است، البته این کار جرم به حساب نمى آید و به دلیل 
عدم رعایت اخالق حرفه اى به پزشک خاطى تذکر 
داده مى شود. وى عنوان کرد: بیماران مى توانند از 

آن پزشک شکایت کنند.

افزایش عجیب  قیمت الستیک 
داوود ســعادتى نژاد، رئیــس    میزان |
اتحادیه صنف فروشــندگان الستیک گفت: در 
بازار الســتیک آزاد وجود ندارد بــه علت اینکه 
الســتیک با ارز نیمایى به فروش مى رسد مثًال 
قبًال الستیک تریلى 240 هزار تومان بود، ولى 
هم اکنــون 820 هزار تومان شــده و در همه جا 
فراوان اســت و با کارت ملى و کارت ماشــین 
مى توانند خرید کنند، ولى در حال حاضر مشترى 
ندارد و به علت نداشتن مشــترى در انبارها دپو 

مى شود.

در انتظار تصمیم دو طرف
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره آخرین    ایرنا |
وضعیت مذاکرات احیاى برجام در وین و پایان مهلت 
توافق ایران و آژانس گفت: بحث هاى اصلى در وین 
انجام شده است و اکنون مرحله تصمیم گیرى است. 
این تصمیم گیرى باید هم در تهران و هم در واشنگتن 
انجام شــود. محمود واعظى ادامه داد: زمانى که هم 
تهران و هم طــرف مقابل تصمیم بگیــرد، یک دور 
دیگر مذاکره باید برگزار و نهایى شــود. وى ادامه داد: 
مهم اصل مذاکره اســت که مهمتر از توافق با آژانس 
بین المللى انرژى اتمى است. در هر صورت براى توافق 
با آژانس راه حلى پیدا مى کنند تا هم قانون رعایت شود 
و هم طرف مقابل این اطمینان را پیدا کند که آنچه ما 
مى گوییم را عمل مى کنیم. مهم این است مذاکرات را 

تا برداشتن تحریم ها ادامه دهیم.

پاسخ ارتش 
به درخواست کمک

  تابناك | با توجه به شــرایط بحــران آب در 
مناطق جنوب شرق کشور و نیاز مردم استان سیستان 
و بلوچستان به آب و همچنین انتشار فیلمى از گالیه 
و گریه یک دختربچه سیستان و بلوچستانى از کم آبى 
در منطقه محل زندگى خود، خدمات آبرسانى توسط 
نیروى زمینى ارتش در مناطق روستایى استان سیستان 

و بلوچستان و محل زندگى این دختر بچه انجام شد.

خبر خرابکارى کذب است
  میزان | در اطالعیه روابط عمومى شــرکت 
دارویى شفا فارمد آمده اســت: خبر خرابکارى آمریکا 
در شرکت شفافارمد صحت ندارد و خط تولید واکسن 
کوو ایران برکت با تمام ظرفیت در حال تولید واکسن 
اســت. این اطالعیه مى افزاید: در روز هاى آتى سرى 
جدید واکسن هاى تولیدى نیز تحویل وزارت بهداشت 

خواهد شد.

همنشینى ظریف با جانشینش
در تصاویــر دیــدار    همشهرى آنالین |
ســیدابراهیم رئیســى، رئیــس جمهــور منتخب و 
«سوبرامانیام جایشانکار» وزیر خارجه هند که با حضور 
ظریف صورت گرفت، حضور على باقرى کنى در این 
جلسه مورد توجه قرار گرفته است. نام باقرى کنى به 
عنوان یکى از گزینه هــاى وزارت امورخارجه دولت 
سیزدهم مطرح است. باقرى هم اکنون، معاون امور 
بین الملل قوه قضاییه ایران و دبیر ســتاد حقوق بشر 
اســت. او پیش از این و در دوران دبیرى سعید جلیلى 
در شوراى عالى امنیت ملى، معاون سیاست خارجى و 
امنیت بین الملل این شورا و نیز عضو تیم مذاکره کننده 

پرونده هسته اى ایران در این دوره بود.

به سراغتان مى آییم
فرمانده ســپاه مازنــدران گفت:    خبرفورى |
افرادى کــه از بیــت المال بــه صورت نامشــروع 
برخوردار بودند، قطعًا اقدامات ما در کمین آنهاســت 
و براســاس قانون با آنان برخورد مى کنیم. ســردار 
مســلمى افزود: از سندســازى و امحاى اسناد تعدى 
شما به اموال بیت المال مطلع هســتیم چون در تور 
رصد اطالعاتى ما هستید! وى ادامه داد: به سراغتان 
مى آییم! منتظر برخورد شــدید مــا در آینده نزدیک

 باشید.

احتمال تغییرات اساسى
بــا رفتن رئیســى از قوه    روزنامه اعتماد |
قضاییه ریاســت این قوه هم تغییر کرد. حاال برخى 
پیش بینى مى کنند کــه احتماًال در ماه هــاى آینده 
در دیگر نهادها هم شــاهد تغییرات اساســى باشیم. 
این احتمال وجود دارد که صــادق آملى الریجانى به 
جاى آیت ا... احمد جنتى دبیرى شــوراى نگهبان را 
برعهده بگیرد و کرسى ریاست مجمع تشخیص خالى 
بماند. براى تصدى ریاســت مجمــع هم گزینه هاى 
مختلفى مطرح مى شود که مهمترین آن حسن روحانى 

است. 

خبرخوان

آب بازى چند مســافر زن و مرد در حوض  یک کاروانسرا 
در اســتان مرکزى، منجر به پلمب کاروانسرا و بازداشت 
مدیر آن، عزل مدیر گردشگرى شهرستان، تعلیق مجوز 

کاروانسرا و... شد.
اواسط هفته گذشــته، تصاویرى از آب بازى چند مسافر 
زن و مرد در فضاى مجازى دســت به دست شد و طبق 
صحبت هایى که روى فیلم صــورت گرفته و به گواهى 
تصاویر منتشر شده، محل این آب بازى کاروانسراى «دو 

دهک» در شهرستان دلیجان استان مرکزى بوده است.
کافى بود سرى به فضاى مجازى بزنید، محال بود که فیلم 
منتشر شده در خصوص آب بازى گردشگران در حیاط این 
کاروانسرا را به مناسبت یازدهم تیرماه، جشن آب در ایران 

باستان، نبینید، اما اصل ماجرا چه بود.
معاون گردشگرى، اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى استان مرکزى اظهار کرد: 11 تیرماه یک 
آژانس خدمات مسافرتى، تورى از تهران به کاروانسراى دو 
دهک دلیجان مى آورد که پس از استقرار و اقامت، اقدام به 
آب بازى در حیاط کاروانسرا مى کنند. ما به محض انتشار 
و رؤیت عکــس و فیلم این اقدام به ســرعت به موضوع 

ورود کردیم.
سید حسن حسینى افزود: پس از انتشار این فیلم، دادستان 
دلیجان دســتور پلمب کاروانســرا را صادر کــرد و فعًال 

مجموعه پلمب است.
وى تصریح کرد: پس از پلمب مجموعه، طى مکاتبه انجام 
شده از ســوى اداره کل میراث فرهنگى با تهران، مجوز 
بهره بردارى و فعالیت آژانس مسافرتى نیز لغو شد و با توجه 
به اینکه در بازرســى ها، رئیس میراث فرهنگى دلیجان 

در امر نظارت مقصر شناخته شد، از این سمت عزل شد.
حسینى با تأکید بر اینکه تمام ماجرا همین بوده است، گفت: 
به منظور جلوگیرى از تکرار چنین ماجرایى، طى دو روز 
اخیر، با تمامى رؤساى شهرستان ها براى افزایش نظارت 
بر اینگونه مجموعه ها مکاتبه شده است، به دفاتر خدمات 

مسافرتى تذکر داده شده است که اگر چنین اتفاقى مجدداً 
در استان تکرار شود حتماً مجوز فعالیت آنها لغو مى شود و 
به همه تأسیسات و مجتمع هاى گردشگرى اعالم شد که 
مسئولیت تمامى اتفاقات در مجموعه با خودشان است و 

باید بابت بروز هر اتفاقى پاسخگو باشند.
معاون گردشگرى اســتان مرکزى بیان کرد: مجموعه 
کاروانسراى دو دهک دلیجان تا تعیین تکلیف نهایى بسته 

خواهد بود و منتظر تصمیم و مصوبه شهرستان هستیم. 
باید روال قانونى در این خصوص طى شود.

رئیس کل دادگسترى اســتان مرکزى نیز در خصوص 
موضوع دودهک گفت: دادگسترى اســتان مرکزى در 
خصوص اعمال ضد اخالقى در کاروانســراى دو دهک 
دلیجان تاکنون اقدامات و پیگیرى هایى چون برکنارى و 
عزل رئیس میراث فرهنگى دلیجان، پلمب محل کاروانسرا 

با دســتور دادســتان، تعلیق مجوز و فعالیت کاروانسرا، 
بازداشــت مدیر کاروانسرا توسط دادســتان و لغو مجوز 
شرکت گردشگرى اعزام کننده تور گردشگرى را به انجام 
رسانده است.حجت االسالم عبدالمهدى موسوى تصریح 
کرد: اجازه نخواهیم داد عده اى در شهرســتانى با سابقه 
دیرینه تدین و دینــدارى و اخالق مدارى، به هنجارهاى 

اجتماعى دهن کجى کنند.

پلمب و بازداشت و عزل به دلیل آب بازى

جنجال «دودهک»

افزایش قیمت دالر بهاى خــودرو را صعودى کرد. البته 
بابک صدرایى، کارشــناس صنعت خودرو مى گوید که 
افزایش قیمت دالر نه تنها قدرت خرید مصرف کنندگان 
را کاهــش مى دهــد که بــه دلیــل افزلیــش قیمت 
نهاده هاى تولید و افزایــش هزینه هاى واردات، کیفیت 
خودروهــاى موجود در بــازار را دســتخوش تغییر قرار 

مى دهد.
او همچنین به امضاى سند همکارى هاى 25 ساله ایران 

و چین اشــاره مى کند و مى گوید که در دولت سیزدهم 
هم مونتاژ و هم واردات خودروهاى چینى به بازار ایران 

افزایش خواهد داشت. 
صدرایى همچنین گفت: در دولت ســیزدهم با افزایش 
سهم خودروهاى چینى در بازار باید با خودروهاى کره اى، 
ژاپنى و اروپایى خداحافظى کرد و در واقع، با ظرفیت خالى 
که در بخش دولتى و خصوصى وجود دارد قطعاً سهم بازار 

خودروهاى چینى افزایش پیدا مى کند.

دادستان عمومى و انقالب اســتان کرمانشاه به موضوع 
جلوگیــرى از ورود برخى داوطلبان چــادرى به آزمون 

کنکور ورود کرد.
شهرام کرمى در این باره اظهار کرد: اخیراً گزارش هایى 
به دادسراى کرمانشاه واصل شد مبنى براینکه در برخى 
حوزه هاى امتحانى آزمون کنکورى سراســرى امسال 
از ورود داوطلبان چــادرى به محل آزمــون جلوگیرى 

شده است.

وى تصریح کرد: انتشار این خبر بازتاب گسترده اى را در 
فضاى مجازى داشت و جریحه دار شدن قلب امت حزب 
ا... و خانواده هاى معظم شــهدا و ایثارگران را به همراه 
داشت. در این راستا سریعًا دستور رسیدگى به موضوع را 

صادر کردیم تا صحت آن بررسى شود.
وى با تأکید براینکه چنین برخوردهایى در جامعه اسالمى 
قابل قبول نیست، گفت: چنانچه این مورد صحت داشته 

باشد با خاطیان برخورد خواهد شد.

مهدى روشنفکر نماینده شهرستان هاى بویراحمد، دنا و 
مارگون در مجلس شوراى اسالمى، اظهار داشت: زلزله 
5/6  ریشترى در 29 بهمن ماه سال گذشته باعث ورود 
خسارت زیادى به مردم این شهرستان به شهر سى سخت 

مرکز این شهرستان شد.
نماینده بویراحمد و دنا در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به 

آسیب هاى وارد شده به زندگى و روحیه مردم شهرستان 
دنا، تمــام تالش خود را براى کســب ســهمیه کنکور 
سراسرى در سال جارى به کار بســتم، که خوشبختانه 
این مهم محقق شــد و براى داوطلبان کنکور سراسرى 
این شهرستان در سال جارى سهمیه پنج درصدى در نظر 

گرفته شده است.

«ایالن ماسک»، که جایگاه سوم را در میان ثروتمندترین مردان دنیا دارد، 
در خانه کوچکى به ارزش تنها 50 هزار دالر در محوطه شرکت «اسپیس 

ایکس» در تگزاس زندگى مى کند.
ماسک طى یکسال گذشته بیشــتر امالك خود را فروخته و آخرین ملک 
خود را هم ماه گذشته به فروش گذاشت. این کارآفرین 50 ساله در توییتى 
فاش کرد حاال در یک خانه  ساده  اجاره اى در محل شرکتش در تگزاس 
زندگى مى کند که تنها 50 هزار دالر قیمت دارد یعنى رقمى کمتر از قیمت 

یک خودروى مدل اس تسال.
ماسک که با داشــتن ثروتى به ارزش 167/3 میلیارد دالر، بر اساس رده 
بندى مؤسسه «فوربس»، سومین رتبه را در فهرست ثروتمندترین مردان 
دنیا دارد، گفته مى شود در یک خانه پیش ســاخته و تاشو 35 متر مربعى 

زندگى مى کند که توسط شرکتى به نام Boxabl ساخته شده است.
خانه هاى این شرکت کوچک اما شیک هستند و چیدمانى شبیه به یک 
اســتودیوى آپارتمانى دارند. این خانه ها آشــپزخانه، اتاق خواب، حمام 
و دستشــویى دارند. البته جز دستشــویى و حمام بقیه قسمت هاى خانه 

دیوارى ندارد.
Boxabl تأیید نکرده که خانه ایالن ماسک از تولیدات این شرکت است 

اما در ماه نوامبر اعالم کرده بود یک خانه براى مشترى اى مشهور و فوق 
محرمانه در بوکا چیکا ساخته است.

ماسک تابستان سال گذشته شروع به فروختن امالك خود کرد و اعالم 
کرد قصد دارد بیشتر دارایى هاى اش را بفروشد تا تمرکز خود را بر روى 
پروژه سفر به مریخ بگذارد. ماســک آخرین خانه باقیمانده خود را هم که 
عمارتى در کالیفرنیاســت در ماه ژوئن به قیمــت 37/5 میلیون دالر به 
فروش گذاشت.  او طى 13 ماه گذشته شش فقره از امالك خود را فروخته

 است. 
او در مصاحبه اى گفت این کار را براى برداشتن فشار انتقادات به ثروتش 
انجام مى دهد. او در این باره گفت: «فکر مى کنم چنین دارایى هایى یک 
وسیله  براى حمله هســتند. مردم مى گویند: آهاى میلیاردر! تو این همه 
چیز دارى. خب حاال دیگر اینها را ندارم. حــاال دیگر چه کار مى خواهید

 بکنید؟»

 مشاور على الریجانى در مجلس دهم گفت: وزیر نیرو که 
خانواده اش خارج زندگى مى کنند و خودش در هتل، درد 

مردم را نمى فهمد.
منصور حقیقت پوردرباره نارضایتى مردم از قطعى مکرر 
و بدون قاعده برق گفت: نمى تــوان بیان کرد که دولت 
عمداً ایــن کار را انجــام مى دهد ولى قرائن و شــواهد 
عدم کارآمدى محرز اســت. وقتى آقاى روحانى وزیرى 
را انتخــاب مى کند کــه زن و بچه او در ایــران زندگى 

نمى کنند تا رنج مشــکل بى برقى و گرما را بچشــند و 
خودش نیز تمام دوره خدمتش در هتل اسپیناس اقامت 
دارد و زندگى مى کند، آیا مى توان توقع داشت که او درد 

مردم را بفهمد؟
وى افزود: از وزیرى که در وضعیت و شرایط برابر با کف 
جامعه زندگى نمى کند و اوضــاع اجتماعى، فرهنگى و 
سیاسى کشور را قابل نمى داند که اعضاى خانواده اش در 

ایران زندگى کنند، چه توقعى مى توان داشت؟ 

چینى ها بازار خودروى ایران را قبضه مى کنند؟

دختران چادرى را به کنکور راه ندادند! «سهمیه زلزله زدگى» کنکور 
براى شهرم  گرفتم!

سومین ثروتمند جهان در یک خانه 35 مترى زندگى مى کند 

«ایالن ماسک» به سیم آخر زد!

 وزیر نیرو که در هتل است، درد مردم را نمى فهمد
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گالیه استاندار 
استاندار اصفهان در حاشـیه سفر به شهرضا، با اشاره 
به قطعى مکرر برق در اسـتان، عنوان کـرد: من نیز 
به عنـوان یکى از همیـن مـردم از قطعى هاى مکرر 
بـرق گالیه منـد هسـتم، قبل از سـفر به شـهرضا با 
وزارت نیـرو و اداره بـرق اسـتان اصفهـان تمـاس 
داشتم و به صراحت مى گویم باید مسئوالن از مردم 
عذرخواهى کنند و من هم به نوبه خود از آنها به دلیل 
مشکالت ایجاد شده پوزش مى طلبم. عباس رضایى 
بیان کرد: پیگیر خاموشـى و قطعى بـرق با برنامه در 
استان اصفهان هسـتیم تا ضررى به کارخانه جات و 

همچنین مردم نرسد.

معرفى  
پایتخت ایثار و شهادت 

شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان روز پنج شنبه 
با انتخاب شهرسـتان نجف آباد به عنوان «پایتخت 
جهاد، ایثار و شـهادت» موافقت کرد. پیش از این در 
جلسات متعددى کلیات این نامگذارى در شهرستان 
نجف آباد و دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان 
اصفهان بررسـى شـده بـود و در جلسـه پنج شـنبه 
شاخص هاى انتخاب این عنوان از سوى امام جمعه، 
نماینده  مجلس و فرماندار نجف آباد مطرح شـد. در 
نهایت کلیات طرح به تصویب رسـید و آماده ارائه به 

شوراى فرهنگى عمومى کشور شد.

کشف جسد جوان 23 ساله 
فرمانده انتظامى اردسـتان از کشـف جسد جوان 23 
ساله در تپه قدوس حوالى گلزار شهداى محله محال 
در مرکز این شهرسـتان خبر داد. سرهنگ غالمرضا 
هاشمى زاده افزود: هیچ گونه آثار ضرب و جرح روى 
جسـد وجود ندارد و مردم بـه هیچ وجه به شـایعات 
و اخبار کذب توجه نداشـته باشـند و اخبـار را فقط از 
طریق منابع معتبر و رسـمى پیگیـرى کنند. به گفته 
وى، علت حادثه از سوى مسئوالن مربوطه در دست 

بررسى است.

پذیرش گردشگر در چادگان، 
ممنوع 

فرماندار چادگان گفت: هرگونه پذیرش گردشگر در 
ویالهاى حقیقى(شـخصى) و حقوقى (غیرشخصى 
و دولتى) شهرسـتان چـادگان به دلیل خطر شـیوع 
کرونا تا اطالع ثانوى ممنوع اسـت. عباس توکلى از 
صاحبان ویال و هم استانى ها درخواست کرد به دلیل 
شرایط موجود، از هرگونه تصمیم مبنى بر حضور در 
چادگان تا اطالع ثانوى و عادى شدن شرایط صرفه 

نظر کنند.

اصالح و توسعه شبکه آب 
با اجـراي 150 متـر لولـه 110 میلى متر پلـی اتیلن 
15 خانـوار در خیابان صمدیه از آب شـرب بهره مند 
شـدند. به گزارش روابـط عمومی آبفا منطقـه3 ، به 
گفته رئیس اداره بهره برداري وتوسعه آب آبفا منطقه 
عملیات اجرایی اصالح و توسـعه واقع شبکه آب در 
کوچه 44 خیابان صمدیـه به طول 150 متـر با لوله 
110 میلى متر پلی اتیلن صورت گرفت. گفتنى است 
با اجراي این عملیـات تعداد 15 خانوار از آب شـرب 

بهره مند شدند.

الیروبى شبکه فاضالب 
به گزارش روابـط عمومى آبفـا منطقـه 6 اصفهان، 
رئیس اداره توسـعه و بهره بردارى شـبکه فاضالب 
آبفا منطقه اظهار داشـت: عملیات شستشوى شبکه 
فاضـالب بـه منظـور خدمـات رسـانی مطلـوب به 
مشـترکین منطقه خوراسـگان و جهت پیشـگیرى 
از گرفتگـى در مسـیر شـبکه فاضـالب و کاهـش 
حوادث احتمالى انجام شـده اسـت. روحانـى افزود: 
در این عملیات 32 کیلومتر از مجموع شـبکه اصلى 
و فرعى فاضالب و منهول هاى فاضالب به صورت 
دسـتى و با اسـتفاده از واترجت شستشـو و الیروبى

 شد.

خبر

رییس دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: ارزش قراردادهاى 
این دانشــگاه در ارتباط با صنعت در 2 سال گذشته پنج 

برابر شد و به 125 میلیارد تومان رسید.
سید مهدى ابطحى افزود: دانشــگاه صنعتى اصفهان 
در ســال هاى اخیر جهش بزرگى در ارتبــاط با صنعت 
و حل مســائل و مشــکالت جامعه داشــت به طورى 
که قراردادهاى پژوهشــى آن با صنعــت از 25 میلیارد 
تومان در ســال 97 به 125 میلیارد تومان در ســال 99 

رسید.
وى به امضاى تفاهم نامه راه اندازى و تجهیز نخستین 
آزمایشــگاه نســل چهار صنعت کشــور بــا موضوع 

هوشمندسازى و اتوماســیون صنعتى با فوالد مبارکه 
در سال جارى اشاره کرد و گفت: مشــارکت با صنعت 
براى ایجاد و تجهیز آزمایشگاه ها از دستاوردهاى ارتباط 
دانشگاه با صنعت و جامعه و نقش آفرینى اجتماعى است 
که دیگر نمونه هاى آن ایجاد آزمایشگاه هاى تخصصى 
در همکارى با وزارت راه و شهرسازى و صنایع خصوصى 

بخش نفت و پتروشیمى به شمار مى رود.
وى با بیان اینکه درآمدهاى اختصاصى دانشگاه صنعتى 
اصفهان نیز در 2 سال گذشته رشد زیادى داشت، اظهار 
داشت: این درآمدها از 50 به 100 میلیارد تومان رسید که 

جدا از قراردادهاى ارتباط با صنعت است.

رئیس پلیس راهور اصفهان بــا تاکید بر اینکه با کمبود 
نیروى پلیــس راهور براى اســتقرار در این تقاطع ها و 
چهارراه ها بــه هنگام قطعى برق مواجه هســتیم زیرا 
براى یک تقاطع حداقل به دو یا ســه نیــرو نیاز داریم، 
تصریح کرد: براى رفع این مشــکل از نیروى انتظامى 
کمک گرفتیم و همچنین مقرر شد شهردارى اصفهان 
از ظرفیت تشکل هاى مردم نهاد به این منظور استفاده 

کند.
سرهنگ محمدرضا محمدى به جلســه اى که درباره 
این موضوع با حضور مســئوالن مرتبــط در اصفهان 
برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد که 

هماهنگى الزم براى قطعى بــرق با پلیس راهور انجام 
شود و شــهردارى اصفهان نسبت به تجهیز چراغ هاى 

راهنمایى و رانندگى به انرژى خورشیدى اقدام کند.
رییس پلیس راهور اصفهان به حــدود یکهزار و 150 
تقاطع در کالنشهر اصفهان اشــاره و اضافه کرد: 150 
تقاطع از میان آنها بســیار مهم و حساس است که اگر 
برق آنها قطع شود مى تواند مشکالت زیادى ایجاد کند.

وى خاطرنشــان کرد: در روزهاى اخیر شمارى از مردم 
به طور خودجوش و با هدف کمک به همشهریان خود، 
اقدام به راهنمایى رانندگان در هنــگام قطعى برق در 

تقاطع ها کردند که این کار جاى تقدیر دارد.

کمبود نیروى پلیس براى 
استقرار در چهارراه ها  

افزایش ارزش قراردادهاى 
دانشگاه صنعتى با صنعت 

سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان از رهاسازى آب از سد نکوآباد(مبارکه) 

به سمت شرق اصفهان خبر داد.
محمود چیتیان اظهار کرد: از شــامگاه نوزدهم تیرماه 
(امشب) براى کشــاورزان شــرق اصفهان آب جریان 
مى یابد. وى با تأکید بر ذخیره 398 میلیون متر مکعب در 
سد زاینده رود، خاطر نشان کرد: انتظار مى رود جریان آب 

ظرف چند روز آینده به داخل شهر اصفهان برسد.
در همین حال حسین محمدرضایى، عضو هیات مدیره 
نظام صنفى کشاورزان اصفهان در بیان جزئیات بیشتر 
بازگشایى زاینده رودگفت: در جلسه عصر روز چهارشنبه 

هفته گذشته نمایندگان صنف کشــاورزان شهرستان 
اصفهان با مسئوالن در اســتاندارى مقرر شد که آب از 
بامداد روز یکشنبه 20 تیرماه از سد نکوآباد (مبارکه) به 

سمت شرق اصفهان رهاسازى مى شود.
وى با بیان اینکه طبق تصمیم گیرى ها آب براى شرق در 
یک بُنش اختصاص مى یابد، افزود: سهم حقابه کشاورزان 
شرق اصفهان براساس طومار شیخ بهایى کمى بیشتر از 
غرب اصفهان است و از این رو میزان بیشترى به شرق 

اختصاص مى یابد.
عضو نظام صنفى کشاورزان اصفهان اضافه کرد: براى 
بنش شرق در این جلسه قرار شد همه دریچه هاى صنایع، 

دهانه مادى هاى سنتى و کانال هاى کشاورزى غرب بسته 
شــود تا به هیچ وجه آبى برداشت نکنند. محمد رضایى 
خاطرنشــان کرد: یک بنش از 9 تیرماه به کشاورزان و 
باغداران غرب آب اختصاص مى یابد و یک بنش نیز به 
شرق مى دهند و براى ماه آینده نیز مجدد تصمیم گیرى 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، خروجى ســد زاینــده رود با 
هدف توزیع آب بــراى باغات غــرب اصفهان از عصر 
روز چهارشنبه 9 تیر افزایش یافت که حجم آب در نظر 
گرفته شــده 25 میلیون مترمکعب آب به مدت 10 روز

 است.

امشب؛ رهاسازى آب از سد نکوآباد 

آب زاینده رود به شرق مى رسد اســتاندار اصفهان گفت: بر اســاس مصوبه هیات 
وزیران و با توجه به ضــرورت تامین برق مورد نیاز 
بخش هاى ضرورى، ادارات استان اصفهان تا پایان 

مرداد ماه پنج شنبه ها تعطیل هستند.
عباس رضایى اظهار کرد: بر اســاس مصوبه هیئت 
وزیران و با توجه به ضــرورت تأمین برق مورد نیاز 
بخش هاى ضرورى همه دستگاه هاى اجرایى استان 
به جز دســتگاه هاى امدادى، اضطرارى و عملیاتى 
تا پایان مرداد مــاه در روزهاى پنج شــنبه تعطیل 

خواهند بود.

اســتاندار اصفهــان تصریح کــرد: ایــن مصوبه 
از روز پنجشنبه در ســطح اســتان اجرایى شده و 
تمام دســتگاه هاى اجرایــى ملزم بــه رعایت آن 

هستند.
وى ادامه داد: با توجه بــه گرماى هوا و لزوم رعایت 
و کاهش انرژى در  خصوص تغییر ســاعت کارى 
ادارات و دســتگاه هاى اجرایى دولتى طى روزهاى 
آینده بر اســاس نقطه نظرات و پیشنهادات مدیران 
دستگاه هاى اجرایى استان تصمیم گیرى و اطالع 

رسانى خواهد شد.

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: در سال هاى 
اخیر به منظور تســهیل در عبور و مرور شهروندان 
در معابر منطقه 3، پیاده راه ســازى، پیاده روسازى و 
مناسب سازى عبور معلوالن رونق گرفته به طورى 
که مساحت پیاده روسازى طى دو سال گذشته بیش 
از 20 هــزار مترمربع در خیابان هاى باغ گلدســته، 
چهارباغ خواجو، هاتف، نشــاط، عبدالرزاق، مشتاق 
اول، پیاده روهاى پارك شهید رجایى و پارك هاى 

محلى بوده است.
حسین کارگر با اشاره به اهمیت مسیر میدان قدس 
تا میدان خواجو، افزود: در دوران قبل از صفویه تردد 
و خروج از مرکز شهر به جنوب اصفهان، مسیر حسن 

آباد بوده و در زمان صفویه و احــداث میدان نقش 
جهان و بازار حســن آباد، این مسیر ساماندهى و بر 
روى رودخانه زاینده رود نیز پلى به این منظور احداث 
شد که همان پل خواجو است، لذا این مسیر از سمت 
میدان عتیق (میدان امام على علیه السالم) از اهمیت 

ویژه اى برخوردار است. 
وى با اشــاره به هزینه 346 میلیارد ریالى پیاده راه و 
پیاده روهاى سال جارى منطقه خاطرنشان کرد: پیاده 
راه و پیاده روسازى خیابان ســپاه به طور جدیت در 
حال اجرا است همچنین پیاده رو سازى خیابان هاى 
عبدالرزاق، مشتاق اول و نشــاط با توجه به عبور و 
مرور باالى شهروندان به سرعت در دست اجرا است.

رئیس اتحادیه صنف بستنى ســاز و بستنى فروشان 
شهرســتان اصفهان، گفت: با قطعى برق بزرگترین 
آسیب ها به صنف بستنى فروشان وارد مى شود، زیرا 
اگر برق را قطع کنند بستنى آب مى شود و اگر شیر در 
مغازه ها و فروشگاه ها وجود داشته باشد خراب مى شود  

و با ضررهاى بسیار باالیى همراه است.
محمود رنجبــر  اظهار کــرد: هیچ مســئولى هیچ 
کارى نمى تواند انجام دهــد، زیرا موتور برق فقط در 
حد روشــنایى مغازه ها هســتند نه براى تامین برق 
یخچال ها، در چند روز  گذشته در یکى از فروشگاه ها
 در دو زمان مختلف قطعى برق وجود داشــته است و 
تمامى مواد داخل فروشــگاه فاسد شد، پیگیرى این 

مسائل بودیم و با مسئولین صحبت کردیم و تنها پاسخ 
آن ها این  است که مشکل کشورى است و صبر کنید.

وى با اشــاره به افزایش قیمت بستنى گفت: ما سعى 
مى کنیم با افزایش قیمت شیر و مواد اولیه قیمت بستنى 
را افزایش ندهیم و سود زیادى نداشته باشیم، زیرا خرید 
مردم کاهش پیدا کرده است و از سال گذشته تاکنون 

مصرف کنندگان ما 40 درصد کاهش پیدا کردند.
رئیس اتحادیه صنف بستنى ســاز و بستنى فروشان 
شهرستان اصفهان، بیان کرد: مسئولین باید به صنف 
بستنى فروشان کمک جدى بکنند در این فصل اوج 
کار ما است و با قطعى برق همه فروشندگان ما در حال 

نابودى هستند. 

وزیر میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى در 
نامه اى مراتب ثبت شش اثر میراث فرهنگى ناملموس 

را به 31 استاندار ابالغ کرد.
در نامه على اصغر مونسان به 31 استاندار آمده است: 

«میراث فرهنگــى ناملموس با عنوان «شــیوه بافت 
پارچه زرى (به پیشنهاد اســتان یزد)»، «مراسم سدره 
پوشى زرتشتیان (به پیشنهاد اســتان یزد)»، «شیوه 
رشته برى سنتى (به پیشنهاد استان زنجان)»، «دانش 
سنتى کتابت سیاق (سیاق نویسى) (به پیشنهاد استان 
مرکزى)»، «فناورى آسیاهاى آبى (به پیشنهاد استان 
اصفهان)» و «مهارت زرتشتى دوزى (به پیشنهاد استان 
تهران)» در فهرست ملى میراث فرهنگى ناملموس به 
ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیاى 

این میراث شود، مورد تأکید است. 

سارق اموال باغ هاى خصوصى شهروندان با 32 فقره 
سرقت دستگیر شــد.  رئیس پلیس آگاهى فرماندهى 
انتظامى استان گفت: در پى شکایت یکى از شهروندان 
مبنى بر ســرقت امــوال از باغ خصوصــى متعلق به 
وى موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 

فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان قرار گرفت.
سرهنگ حسین ُترکیان با اشاره به اینکه این سارق پس 
از اطمینان از خالى بودن باغ وارد آن شده و به سرقت 
اموال مى پرداخته افزود: این متهــم در یک عملیات 

ضربتى در حال سرقت از یک باغ دستگیر شد.
وى با اشــاره به 32 فقره ســرقت امــوال از باغ هاى 
خصوصى شهروندان گفت: مالخر اموال مسروقه نیز 
با راهنمایى این سارق دستگیر و هر دو متهم تحویل 

مراجع قضائى شدند.

تعطیلى ادارات  اصفهان  در روزهاى پنج شنبه

پیاده روسازى مسیر میدان قدس تا میدان خواجو

قطع برق، دامن بستنى فروشان را هم گرفته است

ابالغ پیشنهاد اصفهان به 31 استاندار کشور

دستگیرى سارق باغ ها در اصفهان
مدیرکل ســرمایه انسانى شــهردارى اصفهان گفت: 
پیرو ابالغ بخشــنامه معاون توسعه منابع وزارت کشور 
مبنى بر ســاعات کار ادارى تا پایان مرداد ماه 1400، 
ســاعت فعالیت ادارى در طول هفتــه 7 صبح آغاز و 
پایان آن 13 تعیین شده و پنج شــنبه ها تعطیل خواهد

 بود.
ســید محمود حســینى در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: موضوع تعیین ســاعات جدید صرفًا مربوط 
به کارکنان ادارى است و به منظور پیشگیرى از هرگونه 
اختالل در خدمات رســانى شــهروندان، نحوه حضور 

کارکنان حوزه خدمات شــهرى با نظر معاون خدمات 
شهرى شهردار اصفهان خواهد بود. 

مدیرکل ســرمایه انسانى شــهردارى اصفهان گفت: 
ساعت کار نیروهاى نوبت کارى و شیفتى طبق قبل به 

قوت خود باقى خواهد بود.

جوالن کرونا بار دیگــر آثار و جاذبه هــاى تاریخى و 
گردشگرى اصفهان را تعطیل کرد.

على کامیابــى سرپرســت اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دستى اســتان اصفهان، گفت: با 

توجه به قرمز شدن وضعیت استان، مطابق با مصوبات 
ســتاد مبارزه با بیمارى کرونا، تمامى آثــار تاریخى و 
جاذبه هاى گردشگرى شهرستان هاى استان اصفهان 
که در وضعیت قرمز قرار دارند، از امروز تا عادى شــدن 

شرایط، تعطیل است.
وى افــزود: واحدهاى اقامتى و پذیرایى اســتان نیز بر 
اساس مصوبات ســتاد مبارزه با بیمارى کرونا با رعایت 
کامل دستورالعمل هاى بهداشتى خدمات ارائه مى دهند.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان از پیش بینى برداشت بیش از 15 هزارتن سیب 

گالب از مزارع استان اصفهان در سال جارى خبر داد.
احمدرضا رئیس زاده با اشاره به برداشت سیب گالب از 
2000 هکتار باغات سیب گالب بهاره استان اصفهان 

گفت: امسال پیش بینى مى شود که بیش از 15000 تن 
انواع سیب گالب بهاره تا نیمه دوم مرداد ماه برداشت و 

روانه بازار مصرف گردد.
وى اظهار کرد: برداشت ســیب گالب از 2000 هکتار 
باغات سیب گالب بهاره اســتان از اوایل تیر ماه آغاز 

گردیده و تا نیمه مرداد ماه ادامه دارد.
 وى اضافــه کــرد: ســطح کل باغات ســیب گالب 
استان حدود 3000 هکتار اســت و بخش عمده سطح 
باغات در شهرستان ســمیرم واقع گردیده و بعد از آن 

شهرستان هاى شهرضا و دهاقان قرار دارند.

فرماندار تیران و کرون در اســتان اصفهان گفت: قلعه 
تاریخى واقع در منطقه حفاظت شــده قمیشلو به سبب 
آسیب از عوامل طبیعى و گذر زمان به مرمت و اقدامات 

فورى نیاز دارد.
ایــن قلعــه تاریخــى در دوران قاجار بنا شــد و یکى 
از شــکارگاه هاى حکام منطقه مرکزى ایــران بویژه  

ظل السلطان  حاکم وقت اصفهان به شمار مى رفت.
مجید حججى افزود: قلعه قمیشلو سرمایه براى هویت 
تیران و کرون و اســتان اصفهان به شمار مى رود که به 

حفاظت و حراست نیاز دارد.
به گفته وى، بى توجهى به این بنــاى تاریخى موجب 

تخریب و فروپاشــى آن مى شــود و بــراى مدیریت 
شهرستان امکان اختصاص اعتبار مالى در کنار اعتبارات  
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى براى 

بازسازى و مرمت این قلعه وجود دارد.
فرماندار تیــران و کرون بــا بیان اینکه ایــن قلعه در 
منطقه حفاظت شــده حیات وحش بى نظیر قمیشــلو 
قرار گرفته اســت ، تصریح کرد: ایــن منطقه ظرفیت 
مهم گردشــگرى طبیعى و تاریخى به حساب مى آید 
که در عرصه بین المللى نیز داراى ارزش گردشــگرى

 است.
وى با بیان اینکه سند این قلعه به نام میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســت، خاطرنشان کرد: 
همکارى ســازمان حفاظت محیط زیســت و میراث 

فرهنگى براى  محافظت از این اثر ضرورى است.

ساعت جدید فعالیت کارکنان شهردارى اصفهان 

آثار تاریخى و گردشگرى اصفهان تعطیل شد

پیش بینى برداشت 15 هزارتُن سیب گالب در اصفهان  

قلعه تاریخى  قمیشلو نیازمند بازسازى است
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فصل اول سرى جدید «شب هاى مافیا» آماده پخش شد 

سینما و تلویزیون با انتشار متنى انتقادآمیز خطاب به وزیر نیرو، او را 
رضا کیانیان بازیگر 

مسئول فاجعه بى آبى و بى برقى در کشور دانست.

این بازیگر در مطلبى با عنوان "چرا آب و برق نداریم“، خطاب به اردکانیان ، وزیر نیرو 
نوشته است:

کانیان! به یاد دارید اوایل وزارتتان با اعوان و انصار به خانه ســینما آمدیدتا 
«آقاى ارد

کشید و مارا با خودتان همراه کنید؟ در آن نشست من چند 
پیشرفت هاتان را به رخ ما ب

رار شد در آخر به آن ها پاسخ بدهید. و حتما به 
سؤال از شما کردم_ البته با خشم_ که ق

ى را که از قبل آماده کرده بودید _آن هم از روى 
یاد دارید که در آخر، فقط صحبت های

کاغذ _خواندید و رفتید؟

■ چرا این همه سد مى سازید؟ بیشتر از همه بسیارى از کشور هاى جهان! چه منافعى 
پشت ساخت سد هست؟

■  چرا در یک مملکت خشک ، به جاى این که آب را از معرض تابش خورشید دور نگه 

دارید، اب را در سطوح وسیع در معرض تابش خورشید قرار مى دهید تا بخار شود و به 

هوا برود و از آن جا هم احتماال به کشور هاى همسایه؟

■ چرا با این همه ســد! رودخانه ها و تاالب ها و دریاچه ها خشک شده اند؟ و 
سرزمین خشک ایران خشک تر شده است!؟

یان چرا همچنان به روشتان ادامه مى دهید و 
■  آیا با این همه خشکى و ضرر و ز
مجوز سد سازى صادر مى کنید؟

■  چرا مجوز حفر چــاه هاى عمیــق و خیلى عمیق مى دهیــد؟ با اینکه 

زیــر زمینى در حال تمام شــدن هســتند. 
مى دانید ســفره هاى 

و فرو نشست ها آغاز شده.
■  آیا توسعه ازاین مسیر مى گذرد؟

■  راه حــل هاتان براى پر آب شــدن رودخانه ها ، 
تاالب ها و دریاچه ها چیست؟

البته ریز حرف ها و سؤاالتم را کامل به یاد ندارم 
ولى همین حدود بود.

و شما جواب ندادید و با اعوان و انصار رفتید. این 
هم نتیجه حرف ها و راهکارهایتان.

قطع برق و قطع آب. یعنى بى آبى و بى برقى. 

فرو نشست هاى افزاینده زمین که از دشتها به 

شهرها رسیده. یعنى نابودى زمین هاى ایران 
که ممکن است تا سال هاى سال جبران نشوند.

آیا در این روز هاى آخر وزارتتان هم هنوز 
نمى خواهید پاسخ گو باشید؟

همه این فجایع دســت شما را 
مى بوسند.»

امیرحسین مدرس که چند روز است به بیمارى کرونا مبتال شده، حال 
عمومى خوبى ندارد و به همراه دو پسرش در منزل تحت درمان است.

بهار بهاردوست همســر امیرحســین مدرس بازیگر، مجرى و شاعر 
درباره وضعیت سالمت همسرش که به تازگى به ویروس کرونا مبتال 
شده است گفت: چون دو پسرم به کرونا مبتال شده بودند، او هم درگیر 

ویروس شد.
او با اشاره به روند درمان همسرش اذعان کرد: امیرحسین فعال در خانه 
قرنطینه است و داروهایى را که دکتر تجویز کرده مصرف مى کند البته 
حال عمومى اش خیلى خوب نیست؛ بى حالى دارد و یک مقدار از ریه اش 

درگیر است، االن هم سرم زده  و منتظریم که ببینیم با مصرف داروها و 
مراقبت در منزل حال عمومى اش به چه صورت خواهد شد.

همسر مدرس درباره احتمال بسترى شدن خانواده اش در بیمارستان 
خاطرنشان کرد: خدا را شــکر دکتر فعال تاکیدى بر بسترى شدن در 
بیمارستان نکرده است و امیدوارم که نیاز به بسترى نباشد. من ترجیح 
مى دهم هر وسیله پزشکى را که نیاز است تهیه کنم تا همسر و پسرانم 

در خانه تحت نظر باشند.
اما منیژه تهرانى مدیر برنامه هاى مدرس درباره بیمارى او مى گوید: 
تمام عالئمى که داشــتند به کروناى دلتا برمى گردد. خیلى حال شان 

خوب نیست و ریه شان درگیر شده اســت. فعًال در شروع بیمارى اند و 
گفته  مى شود رفته رفته سخت تر هم مى شــود و امیدوارم رو به بهبود 
بروند و هرچه زودتر بتوانند فعالیت هاى خودشان را از سر بگیرند. ضعف 
و بى حالى شدید و سرفه هاى شــدید دارند. البته وضعیت نگران کننده 

نیست و االن داروهایشان را مصرف مى کنند. 
مدیر برنامه هاى امیرحســین مدرس در ادامه دربــاره فاصله گرفتن 
این هنرمند از اجراى در تلویزیون و کار بازیگرى، تأکید کرد: ایشــان 
در حال حاضر پژوهشى درباره کتاب هاى نسخه خطى دارند و درگیر 
این کار شــده اند. یک کتابى هم منتشر شــده و روى دومین کتاب 

متمرکزند؛ خیلى وقت شان را گرفته و ترجیح مى دهند این کار را پیگیر
 باشند.

وى با اشــاره به فعالیت در رادیو صبا، گفت: فعًال در رادیو و برنامه قند 
پارسى حضور دارند؛ هم خودشان نویسنده برنامه اند و داستان هایش 
را انتخاب مى کنند و هم اینکه اجراى این برنامه را برعهده دارند. فعًال 
خودشان تمایلى ندارند با جاى دیگرى کار کنند و ترجیح مى دهند کار 
پژوهشى را پیگیرى کنند. البته کالس هاى فن  بیان شان در موسسه 
خودشان برگزار مى شود؛ پیشــنهادهایى دارند اما با وسواس، انتخاب 

آثار را پیگیرى مى کنند. 

شبکه آى فیلم ســریال «زیر همکف» به کارگردانى 
بهمن گودرزى و تهیــه کنندگى رضا جودى را در ژانر 

کمدى روى آنتن برده است.
ویدا جوان، از بازیگران این سریال با اشاره به مشکل 
بودن بازى در ژانر کمدى، گفت: ژانر کمدى، ژانر مورد 
عالقه ام براى بازیگرى نیست، اما بازى در این ژانر نیاز 
به هوش، توانایى باال در بداهه پردازى و تجربه دارد. 
ضمن اینکه فضاى شاد کارهاى کمدى بازیگر را هم 
ناخودآگاه در حال و هواى شادى قرار مى دهد. به طور 
کل تجربه اى که از بازى در کارهاى طنز داشتم جالب 

و مثبت بوده.
او با بیان اینکه در جریان ساخت فیلم ها و سریال هاى 
کمدى خوب، آثار هجوى هم به نام کمدى تولید شدند 

که با توهین به شــعور مخاطب باعث قهر او شــدند، 
توضیح داد: سریال «زیر همکف» بیشتر یک کمدى 
موقعیت بود و ســکانس ها کامال با پایبندى به متن 
گرفته مى شــد. همچنین شــوخى ها و طنازى هاى 
کالمى یا در متن بود یا با توافق بازیگر و کارگردان در 
بداهه اتفاق مى افتاد؛ بنا بر این سریال «زیر همکف» 
با یک هدف اجتماعى شــکل گرفت و به سمت هجو 
و هزل نرفت. حتى شــاید بتوان گفت این ســریال 
کمدى «گروتســک» اســت. چون عارضــه اى که 
در جامعــه داریــم را بــا دیــد کمــدى بررســى 
مى کند. مــن در این ســریال نقــش دختر کوچک 
یک خانواده نســبتا مسن و ســنتى را بازى مى کنم 
که در شــرف ازدواج با نامزد دامپزشــکش است. در 

ادامه نوســانات قیمت مســکن و گرانــى ها باعث 
بروز مشــکالتى در تشــکیل زندگى مشــترك این 
زوج مــى شــود و موقعیت هــاى جالبــى را پدید 

مى آورد.
جوان که به تازگى سریال «روزهاى آبى» را در شبکه 
پنج سیما روى آنتن داشــته، درباره حضورش در این 
مجموعه و همــکارى اش با اکبر عبــدى بیان کرد: 
اطالعى درباره ساخت ســرى دوم سریال «روزهاى 
آبى» ندارم، اما بــازى در ســرى اول این مجموعه 
خاطرات خوبى برایم داشــت که یکــى از آنها تجربه 
همکارى با اکبر عبدى بود. متاســفانه سکانس هاى 
کمى را در کنار ایشان داشتم که البته همان هم برایم 
دوست داشــتنى و ارزشمند اســت. هوش، دقت نظر 

باال و البته تجربه زیادشــان در بازیگــرى و زندگى، 
شخصیتى  کاریزماتیک برایشــان رقم زده که به یاد 
مى ماند. خاطرات بســیار خوبى از ایشان دارم، حتى 
روزهاى اول همکارى سعى مى کردم جایى در نزدیکى 
شان بنشینم که حرف هایشان را بشنوم و از آنها استفاده 
ببرم یا براى شب سال نو خاطرم هست جشن کوچکى 
همراه با بچــه هاى گروه گرفتیم کــه آقاى عبدى با 
اینکه حال خوشى نداشــتند، اما همزمان با ساز زدن 
امیر غفارمنش بلند شدند و به شادمانى پرداختند. او به 
قدرى انسان به قول معروف خاکى است که تمام گروه 
به سرعت با او احســاس صمیمیت کردند. البته چند 
هفته آخر فیلمبردارى به دلیل کســالت در بیمارستان 
بســترى بودند و ما ایشــان را در کنارمان نداشتیم و 

تا جایى که امروز اطــالع دارم هفته گذشــته هم از 
بیمارستان مرخص شدند.

او در پایان درباره ابتالیش به کرونا تصریح کرد: این 
روزها به دلیل ابتال به کرونا در منزل قرنطینه هستم. 
البته خوشبختانه خیلى حالم بد نشد و تمام این روزها 
را در منزل ســپرى کردم. من از جمله کســانى هم 
بودم که پروتکل هاى بهداشــتى را به شدت رعایت 
مى کردم، اما همانطور کــه مى دانید بازیگران هنگام 
بازى و حضور در جلوى دوربین نمى توانند ماســک 
بزنند. پیش از ابتال به کرونا سر تمرین و ضبط سریالى 
بودم که پس از روز  فیلمبردارى، حالم بد شــد. حاال 
نمى دانم از سر صحنه به کرونا مبتال شدم یا از جایى

 دیگر. 

ویدا جوان از تجربه بازى 
در سریال «روزهاى آبى» مى گوید سیدجواد هاشــمى بازیگر و کارگردان سینما 

و تلویزیون در پى برگزارى ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهورى در خصوص انتظارات 
خود از رئیس جمهور در حــوزه فرهنگ و هنر 
گفت: طى سال هاى اخیر سینما بیش تر از همه 
ارکان فرهنگى کشور لطمه خورده، بنده امیدوارم 
آتشى که به جان سینما افتاده با مدیریت خوب 

دولتمردان جدید فروکش کند.
کارگــردان فیلم هاى ســینمایى «تورنادو» و 
«پیشونى سفید» افزود: بى تردید منصوب کردن 
نیروهاى کارآمد و با تجربه اولین گام موفقیت 
در ســینما خواهد بود و من امیــدوارم آیت ا... 
رئیسى از نیروهاى کارآمد در پست هاى مهم 
فرهنگى و هنرى استفاده کنند. وى ادامه داد: 
اعطاى یارانه مناسب به سینماگران شاید بتواند 
زخم هاى درمان نشــدنى هنرمندان را مرهم 
بگذارد. متأســفانه ما این اواخر و بعد از شیوع 
ویروس منحوس کرونا خیلــى ضرر کردیم به 
نحوى که مى توان بر این امر صحه گذاشت که 
سینما دیگر وجود خارجى ندارد! هاشمى سپس با 
تأکید بر اینکه طى سال هاى اخیر بى عدالتى در 
سینما بیداد مى کرد متذکر شد: در سینما بیشتر 
از عدالت چیزى کارگشــا نیست و خوشبختانه 
آیت ا... رئیسى معتقد به گسترش عدالت هستند؛ 
متأسفانه در دایره سینما افراد زیادى به عنوان 
مافیا وجود دارند و زدوبنــد و رفیق بازى بیداد 
مى کند. یکى از اتفاقات تلخى که ما شاهد بودیم 
این بود که مدیران از افرادى حمایت مى کردند 
که با آن ها از نظر سیاسى همسویى داشتند که 

این اتفاق به شدت از عدالت به دور است.

بى عدالتى 
در سینما بیداد مى کند 

اعتراض رضا کیانیان به 
فاجعه بى آبى و بى برقى بازیگر سریال «زخم کارى» گفت: فیلم هاى محمد 

حسین مهدویان طرفداران خاص خودش را دارد و به 
نظرم مخاطب نگاه مهدویان را دوست دارد کما اینکه 
خود مهدویان هم شناخت باالیى نسبت به مخاطبان 

دارد و ذائقه آن ها را مى شناسد و بر آن آگاه است.
عباس جمشــیدى فر پیرامون همکارى با محمد 
حسین مهدویان در ســریال «زخم کارى» گفت: 
سال گذشته با فیلم «شیشــلیک» محمد حسین 
مهدویان در جشــنواره فیلم فجر حضور داشتم و 
وقتى متوجه شدم مهدویان قرار است سریال «زخم 
کارى» را کار کند دوست داشتم در این سریال بازى 
کنم و این دوست داشتن به دو دلیل بود یکى اینکه 
فیلمنامه «زخم کارى» به شدت قوى بود و دوم اینکه 
مهدویان به نظرم یکى از خالق ترین کارگردانان 
ایران است. به محض آنکه مهدویان پیشنهاد بازى در 

این سریال را داد بدون هیچ چون و چرایى پذیرفتم.
وى با اشاره به حرفه اى بودن مهدویان در کار افزود: 
مهدویان بسیار خوش فکر و حرفه اى است. او با همه 
عوامل و بازیگران دوست و رفیق است اما سر صحنه 
به شدت سخت گیر است. سر کارهاى او باید نهایت 
تالش و همکارى را داشــته باشى تا آن چیزى که 
وى مى خواهد را به بهترین شکلش انجام دهى و 
در این زمینه مسامحه ندارد و پایند اصول حرفه اى 

در کار است.
بازیگر سریال «بچه مهندس» تاکید کرد: در مجموع 
فیلمهاى محمد حسین مهدویان طرفداران خاص 
خودش را دارد و به نظرم مخاطب نگاه مهدویان را 
دوســت دارد کما اینکه خود مهدویان هم شناخت 
باالیى نســبت به مخاطبان دارد و ذائقــه آنها را 
مى شناسد و بر آن آگاه است. همین شناخت او باعث 
شده مردم هم با فیلمهاى او ارتباط خوبى برقرار کنند 
و استقبال از «زخم کارى» هم بر اساس همین ارتباط 

درست و دوسویه مهدویان با مخاطبان است.

این بازیگر تلویزیون  پیرامون احتمال اکران 
فیلم سینمایى «شیشــلیک» در روزهاى 
کرونایى بیان کرد: شرایط حال حاضر سینما 
به شدت پیچیده است و در موقعیت فعلى 
همه چیز مجهول اســت. به همین خاطر 

اکران «شیشلیک» و فیلمهاى سینمایى دیگر 
ریسک باالیى دارد و باید دید کرونا در کشور ما جمع 

مى شود و به حالت عادى برمى گردیم یا نه.
وى با اشاره به پرفروش شــدن «شیشلیک» در 
شرایط عادى ابراز داشت: اگر در شرایط عادى فیلم 

سینمایى «شیشلیک» اکران شود؛ قطع به یقین 
یکى از پرفروش ترین فیلمهاى سینمایى خواهد شد.

سعى مى کردم 
کنار اکبر عبدى 

بنشینم 

مراحل درمان 
امیرحسین مدرس 
در منزل 
دنبال مى شود

عباس جمشیدى فر: 

بازى در «زخم کارى» را بدون چون و چرا پذیرفتم

بابک حمیدیان در نقش «کمســیر رجب اف» 
به عنوان جدیدتریــن بازیگر «خاتون» اولین 

سریال تینا پاکروان معرفى شد.
«خاتــون» روایــت داســتانى- تاریخى از 
خانواده اى است که از اول شهریور 1320 آغاز 
شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین 

دچار تحوالتى مى شود.
در توضیح نقشس که بابک حمیدیان به ایفاى 
آن مى پردازد آمده است: «کمسیر رجب اف» پر 
از کینه است. وطن برایش معنایى ندارد. کسى 
که وطن ندارد، عشــق ندارد. ترسناك است، 
چون چیزى براى باختن نــدارد. «رجب اف» 

ترسناك است.
نگار جواهریان، مهران مدیرى، اشکان خطیبى، 
شبنم مقدمى، ستاره پســیانى، فرخ نعمتى، 
میرسعید مولویان، بهناز جعفرى و رضا بهبودى 

ازجمله بازیگران این سریال هستند. 
ســریال تاریخى «خاتون» بــه کارگردانى و 
تهیه کنندگى تینا پاکروان به زودى از پلتفرم 

نماوا پخش مى شود.

بابک حمیدیان کمیسر شد

فصل اول سرى جدید شــبهاى مافیا به کارگردانى سعید ابوطالب و اجراى 
کامبیز دیرباز با کمى تغییرات در روال پخش قســمت هاى اول، با رقابت 
شرکت کنندگان آماده شــد. رقابت شــرکت کنندگان گروه اول آقایان با 

گردانندگى کامبیز دیرباز در دو قسمت منتشر خواهد شد.
صفحه رسمى رئالیتى شوى شبهاى مافیا درباره این موضوع نوشت:

یک بازى بى نظیر در فصل اول سرى جدید شبهاى مافیا که بیش از 200 
دقیقه به طول انجامید . . . با توجه به تمرینات پیوسته بازیگران فصل اول و 
تسلط آن ها و طوالنى شــدن بازى، جدال اول در دو قسمت منتشر خواهد 
شد. قطعا در فصل اول یکى از جذاب ترین قســمت هاى شبهاى مافیا را 

خواهیم دید. 
شــرکت کنندگان گروه اول آقایان شــبهاى مافیا عبارتند از:  رضا توکلى، 
امیرعلى نبویان، علیرضا نیکبخت واحدى، علیرضا طلیسچى، برزو ارجمند، 
رضا رفیع، امید روحانى، پوریا پورسرخ، سیروس همتى، فرزین محدث، مهران 

غفوریان و احسان کرمى.
کامبیز دیرباز یکى از شــرکت کنندگان برتر شبهاى مافیا در فصل قبل بود 

که به خوبى در هر دو نقش مافیا و شــهروند بازى کــرده و یکى از بهترین 
فینالیست ها از نظر مخاطبین بود. در سرى جدید شب هاى مافیا کامبیز دیرباز 

به جاى محمدرضا علیمردانى گردانندگى برنامه را بر عهده دارد.
محمدرضا علیمردانى به دلیل حضور در یک پروژه سینمایى در فصل جدید 

این رئالیتى شو حضور ندارد.

ش شد 

رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون با انتش
مسئول فاجعه بى آبى و بى برقى در کشور د
آب و بر "این بازیگر در مطلبى با عنوان "چرا

نوشته است:
«آقاى اردکانیان! به یاد دارید اوایل وزارتتان
پیشرفت هاتان را به رخ ما بکشید و مارا با خو
سؤال از شما کردم_ البته با خشم_ که قرار ش
یاد دارید که در آخر، فقط صحبت هایى را که

کاغذ _خواندید و رفتید؟

چ■چرا این همه سد مى سازید؟ بیشتر از همه بس
پشت ساخت سد هست؟

چ■ چرا در یک مملکت خشک ، به جاى این کهآ
دارید، اب را در سطوح وسیع در معرض تابش خ

هوا برود و از آن جا هم احتماال به کشور هاىه

چ■چرا با این همه ســد! رودخانه ها و تاالب
سرزمین خشک ایران خشک تر شده است!؟
آ■ آیا با این همه خشکى و ضرر و زیان چرا ه

مجوز سد سازى صادر مى کنید؟

چ■ چرا مجوز حفر چــاه هاى عمیــق و
مىدانید ســفره هاى زیــر زمینى

و فرو نشست ها آغاز شده.
آ■ آیا توسعه ازاین مس
ر■ راه حــل هاتان
تاالب ها و دریاچه
البته ریز حرف
ولى همین حد
و شما جواب ند
هم نتیجه حرف
قطع برق و قطع
فرو نشست هاى
ی شهرها رسیده.
کهممکن استت
آیا در این روز
نمى خو
همه
مى

فاجعه بى

 پیرامون احتمال اکران 
شــلیک» در روزهاى 
ایط حال حاضر سینما 
ت و در موقعیت فعلى 
ــت. به همین خاطر 

و فیلمهاى سینمایى دیگر 
ید دید کرونا در کشور ما جمع 

ى برمى گردیم یا نه.
ش شــدن «شیشلیک» در
ت: اگر در شرایط عادى فیلم

سینمایى «شیشلیک» اکران شود؛ قطع به یقین 
یکى از پرفروش ترین فیلمهاى سینمایى خواهد شد.

 کــرده و یکى از بهترین 
ب هاىمافیا کامبیز دیرباز

 بر عهده دارد.
 سینمایى در فصل جدید 
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داور بازى سپاهان-پیکان در آستانه محرومیت

مصدومیت آزمون در بازى دوستانه زنیت

مدیرعامل ذوب آهــن در مورد رأى کمیتــه انضباطى در 
خصوص رفتــار گلر این تیــم در بازى با ســایپا گفت: اى 
کاش کمیته انضباطى همه تصمیمات را به همین سرعت 
مى گرفت. رفتار مشــابه گردان را در لیگ دیدیم که دستور 
موقت که صادر نشد هیچ، دستور غیر موقت و ابدى و ازلى 

هم صادر نمى شود!
مجتبى فریدونى در خصوص حواشى و اتفاقاتى که به خاطر 
اخراج دروازه بان ذوب آهن در جریان دیدار مقابل سایپا افتاد، 
اظهار کرد: شهاب گردان مى گوید برخوردى با بازیکن حریف 

نداشته، ما هم که روى عکس ها و فیلم ها نگاه کردیم برخورد 
خاصى صورت نگرفته، به هرحال داور تشخیص داده اما اگر 

همان موقع کارت قرمز مى داد کار به اینجاها نمى کشید.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: او به صحنه نزدیک بوده، 
داور خط هم روى خط آفساید بوده و زاویه دید مناسب داشته 
ولى اینکه داور چهارم صــدا مى کند و مى گوید کارت قرمز 
عجیب است. صفایى داور مطرحى است. اینکه تشخیص 
داور چهارم از فاصله 40مترى که بیشــتر در لیگ دسته دو 
و لیگ دسته یک ســوت زده و فقط یک بازى لیگ برترى 

در کارنامه اش دارد بهتر از صفایى بوده، جاى تعجب دارد.
وى در مورد مشورت داور وسط با داور چهارم عنوان کرد: در 
فوتبال ایران باب شده که داوران چهارم نقش VAR  را بازى 
مى کنند. در این فصل دو سه بار این اتفاق افتاده و هیچ وقت 
یادم نمى آید داور در مشــورت با داور چهارم راى خودش را 
عوض کرده باشد. بازى ما با پیکان، پیکان و سایپا و این هم 
ســومى بود که در نوع خودش جالب است. این هم بدعت 
بدى است که با داور چهارم مشــورت مى کنند و او راى را 

عوض مى کند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته بیست و هفتم رقابت هاى 
لیگ برتر میزبان تیم صنعت نفت آبادان است.

هفته بیســت و هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج 
فارس امروز شنبه 19 تیرماه با برگزارى 5 دیدار آغاز مى شود که 
در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ورزشگاه 

نقش جهان میزبان تیم فوتبال صنعت نفت است.
تقابل ســپاهان و صنعــت  نفت آبــادان را مى تــوان یکى از 
سرنوشت ســازترین بازى هاى نیم فصــل دوم نامید؛ دیدارى 
نفس گیر و حســاس کــه نتیجه آن عــالوه بر 2 تیــم، براى 
پرســپولیس نیز بســیار حائز اهمیت بوده و نتیجه آن مى تواند 
معادالت قهرمانى لیگ بیستم را دست خوش تغییر کند. فاصله 
2 امتیازى سپاهان و پرسپولیس در کنار بازى همزمان شاگردان 
گل محمدى با آلومینیوم اراك حساسیت این بازى را دوچندان 
کرده و هر نتیجه اى غیر از پیروزى سپاهان، راه تداوم صدرنشینى 

پرسپولیس را هموار خواهد کرد.
سپاهانى ها در شــرایطى آماده مصاف با صنعت نفت مى شوند 
که هفته گذشــته مقابل پیکان به میدان رفتــه و در حالى که 
بهترین فرصت ممکن براى کاهش فاصله با پرسپولیس را در 
اختیار داشتند، مقابل این تیم تن به تســاوى دادند تا کارشان 
براى بازگشت به صدر و قهرمانى در چهار هفته مانده به پایان 

رقابت هاى لیگ بیستم سخت شود.
سپاهان در 26 بازى قبلى خود 15 برد، 8 تساوى و 3 شکست به 
دست آورده و با اندوختن 53 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته 
است. در آن سو طالیى پوشان آبادان که لیگ را پرقدرت شروع 
کرده بودند، از اواسط نیم فصل نخست در سراشیبى سقوط قرار 
گرفته و نتایج دور از ذهنى به دست آوردند، با این حال شاگردان 
پورموسوى در 4 هفته اخیر روند رو به رشدى آغاز کرده و از شرایط 
بهترى برخوردار شــده اند. صنعت نفتى ها هفته گذشته مقابل 
نساجى تن به تساوى خانگى داده و با کسب 33 امتیاز در رده دهم 
جدول قرار دارند. صنعت نفتى هــا مى دانند در صورت پیروزى 
مقابل سپاهان، با توجه به نتایج بازى تیم هاى تراکتور-گل گهر و 
مس رفسنجان-پیکان، مى توانند صعودى 2 پله اى را تجربه کنند 
و به همین خاطر از انگیزه باالیى براى پیروزى برخوردار هستند.

سپاهان این روزها با افت مواجه شده و شادابى هفته هاى گذشته 
را ندارد، با این حال تیم محرم نویدکیا نشــان داده است که در 
بازى هاى بزرگ به ویژه در ورزشــگاه خانگى، به راحتى عقب 
نکشیده و خیلى سخت امتیاز از دست مى دهد. بزرگ ترین سالح 
زردپوشــان اصفهانى مقابل صنعت نفت را باید ثبات تاکتیکى 
بیشتر، انگیزه بیشــتر و تجربه باالى بازیکنان این تیم دانست. 
ســپاهانى ها در فاز هجومى با مشــکل روبه رو هستند و افت 

شهباززاده و استنلى، نویدکیا را با چالش مواجه کرده است. در فاز 
دفاعى سپاهانى ها عملکرد خوبى دارند و خط دفاعى این تیم آمار 

خوبى از خود به جاى گذاشته است.
سپاهان مقابل صنعت  نفت کار سختى پیش رو دارد، زردپوشان 
اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان برونــد که در چهار هفته 
گذشته اوج گیرى دوباره اى داشته و انگیزه باالیى براى پیروزى 
دارد. طالیى پوشان آبادان در فاز هجومى شرایط خوبى دارند و از 
مهاجمان خالق و زهردارى بهره  مى برند. صنعت  نفت در میانه 
میدان نیز با حضور بازیکنانى مانند طالب ریکانى، مهدى حنفى 
و حسن بیت سعید شرایط خوبى داشته و از هافبک هاى خالق و 
موثرى بهره مى گیرد. در فاز دفاعى اما عملکرد طالیى پوشان 
آبادان خوب نبوده و خط دفاعى صنعت نفت، پاشنه آشیل این 

تیم محسوب مى شود.
تقابل سپاهان و صنعت  نفت یکى از حساس ترین بازى هاى هفته 
به شمار مى رود و نیاز هر دو تیم به پیروزى مى تواند صحنه هاى 
جذابى را در این مسابقه خلق کند؛ باید منتظر ماند و دید اتفاقات 

به  سود کدام تیم رقم مى خورد.فوتبالــى 

 2 داور لیگ برترى به خاطر قضــاوت ضعیف در 
هفته بیست و ششم لیگ برتر احتماًال تا پایان فصل 

محروم خواهند شد.
اولین داور، کمک داور اول دیــدار پیکان در برابر 
سپاهان خواهد بود که گل آفســاید تیم سپاهان 

را قبول کرد.
در بازى گل گهــر - آلومینیــوم اراك نیز پنالتى 
گرفته شــده براى تیم میزبان داراى شک و شبهه 
زیادى بود و به نظر مى رســد داور این دیدار هم از 

ناظر داورى نمره ضعیفى خواهد گرفت و به همین 
بهانه احتماًال در هفته هاى پایانــى لیگ برتر در 
فصل جارى قضاوت جدیــدى را برعهده نخواهد 

گرفت.
در پى این اتفاقات باشگاه پیکان به طور رسمى از 
تیم داورى بازى با سپاهان به سازمان لیگ شکایت 
کرد و علیرضا منصوریان ســرمربى تیم آلومینیوم 
اراك هم در پایــان بازى با گل گهــر خطاب به 

خبرنگاران گفت به زور بازنده شدیم!

سردار آزمون مهاجم ایرانى تیم فوتبال زنیت، در تمرین گرم کردن پیش از بازى 
با وردربرمن، دچار مصدومیت شد.

تیم فوتبال زنیت ســن پترزبورگ که در اردوى آماده سازى خود در اتریش به 
سر مى برد، در دومین بازى خود به مصاف وردربرمن رفت و در حالیکه با 2 گل 
از حریف آلمانى خود عقب بود، به بازى برگشت و این دیدار با تساوى 2 – 2 به 

پایان رسید.
سردار آزمون مهاجم ایرانى زنیت که در ترکیب اولیه این تیم حضور داشت، در 
حین گرم کردن دچار آسیب دیدگى شد و نام او از لیست دیدار با وردربرمن خط 

خورد. هنوز خبرى از میزان این آسیب دیدگى منتشر نشده است.
سرگئى سماك ســرمربى زنیت در پایان این بازى گفت: از قبل نیز معلوم بود 
که یک بازى درگیرانه و خوب در پیش است. مهمترین چیز این است که همه 
اعضاى تیم تقریبا سالم هستند. متأسفانه سردار آزمون در جلسه قبل از بازى 
مصدوم شد. در غیر این صورت، هیچ آسیبى به سایر بازیکنان وارد نشده است.
مربى زنیت درخصوص میزان آسیب دیدگى مهاجم ایرانى تیمش نیز گفت: در 
این لحظه سخت است که نظر داد. من فکر مى کنم مصدومیت او جدى نیست.

گئورگى ولســیانى مدافع گرجســتانى سپاهان در 
خصوص گل جنجالى حاج صفى در دیدار با پیکان و 
اینکه مشکوك به برخورد توپ با پاى او بودند گفت: 
نه، من توپ را لمس نکــردم، هیچ کس آن را لمس 
نکرد. اگر اینجا سیستم VAR وجود داشت، یا حداقل 
بازپخش هاى بهتر و از زوایاى بیشترى وجود داشت 
بهتر بــود. زیرا داوران اغلب تصمیمات مشــکوکى 
دارند. این براى بازیکنان بسیار سخت است، یک بار 
به خاطر هیچ و یک سوءتفاهم با کارت قرمز مجازات 

شدم، گاهى این مسائل دردناك است.
مدافع ســپاهان در مــورد اختالف 2 امتیــازى با 
پرســپولیس و اینکه آیا این فاصله جبران مى شود یا 

نه، گفت: چرا از چیزى مى پرســید که نمى توانم 
پاسخ دهم؟ من از آینده و اتفاقاتى که قرار است 
رخ دهد خبر ندارم. مى توانید 25 روز صبر کنید تا 

جواب سئوالتان مشخص شود. 
ولســیانى در مورد دیدار هفتــه جارى مقابل 
صنعت نفت گفت: بازى سختى است و براى 
ما بسیار مهم است، اما کدام بازى مهم نیست 
؟! در لیگ تمام امتیازات مهم هستند، وقتى 
آنها را از دســت مى دهید، فرصت بیشترى 

براى حریفان در نظر مى گیریــد. بنابراین ما 
باید در بازى ها پیروز شــویم، مگــر اینکه همه چیز 

سخت تر شود.

عملیات دشوار شاگردان نویدکیا 
در 360 دقیقه

پرسپولیس در چهار بازى پایانى به دنبال 
حفظ جایگاه صدرنشینى است و سپاهان 
باید با برترى مقابل حریفان، منتظر لغزش 

پرسپولیس بنشیند.
در حالى که تصور مى شــد توقف سپاهان 
مقابل پیکان انگیزه پرسپولیس براى غلبه 
بر فوالد را افزایش دهد و اختالف را در صدر 
جدول بیشــتر کند اما این اتفاق رخ نداد. 
درست مثل پیش بینى بسیارى که اعتقاد 
داشتند ســپاهان به هواى تقابل سخت 
شــاگردان یحیى گل محمدى در اهواز، با 
روحیه بیشــترى به میدان خواهد رفت و 
حتما پیکان را شکست خواهند داد. هر دو 
معادله نقش بر آب شدند تا با حفظ 2 امتیاز 
اختالف، پرســپولیس صدرنشین باشد و 

سپاهان در تعقیب مدافع عنوان قهرمانى.
اگر سرى به شبکه هاى اجتماعى زده باشید، 
خواهید دید که هرکســى بــا پیش گویى 
خاص، تیم محبوبش را قهرمان لیگ بیستم 
معرفى کرده اما واقعیت این است که تعیین 
صدرنشــین لیگ برتر در پایان هفته سى 
اُم، کار ساده اى نیست و احتماال برخالف 
فصول گذشته، قهرمان در هفته پایانى و 
شاید حتى دقایق پایانى تعیین شود. نکته 
مهم این است که پرســپولیس در قرعه 

وضعیت مطلوب ترى دارد.
اما با بررســى وضعیت دو تیم، مى توان به 
صحنه اى رسید که در آن شواهد گوناگونى 
هستند که اتکا به هر یک، مى تواند روشن 
کننده وضعیت باشــد و حداقل شــانس 
قهرمانى را تعیین کنــد؛ این که کدام تیم 
بازیهاى سخت ترى دارد؟ کدام تیم بیشتر 
در خانه بازى مى کنــد؟ و کدام تیم در دور 
رفت نتایج بهترى را به دست آورده است؟ 
با این حــال و با تمام تفاســیر، اگر در روز 
هشــتم مرداد نتیجه اى کامــال متفاوت 

دیدید، نباید شگفت زده شوید!
تیم فوتبال سپاهان در دور رفت موفق به 
کسب 28 امتیاز شد و به عبارتى از میانگین 
2 امتیاز بــه ازاى هر بازى کمتــر بود اما 
شــاگردان نویدکیا در ابتداى دور برگشت 
عملکرد درخشــانى را از خود نشان دادند 
و موفق شــدند در هفته هجدهم به صدر 
جدول رده بندى لیگ برتر برســند. با این 
حال طالیى پوشان از هفته بیستم تا حاال، 

نتایجشان دقیقا مثل دور رفت بوده.
شاید کلیدى ترین بازى ســپاهان در 10 
بازى نهایى، بازى با پرســپولیس بوده که 
در ورزشگاه نقش جهان نیز برگزار شد اما 
شاگردان نویدکیا موفق به استفاده از امتیاز 
میزبانى نشدند و حتى در آستانه شکست 

نیز بودند. اگر ســپاهان موفق به برترى 
مقابل پرسپولیس مى شــد، حاال 2 امتیاز 

بیشتر از سرخپوشان پایتخت داشت.
شــاگردان یحیى گل محمــدى در 10 
هفته پایانى نیم فصل اول توانســتند 21 
امتیاز کســب کنند و میانگین اســتثنایى 
2/1را به ثبت برســانند. بــه عبارتى فقط 
استقالل، ذوب آهن و سپاهان موفق شدند 
پرسپولیس را متوقف کنند و آلومینیوم نیز 
یک شکست غیرمنتظره را به ثبت رساند 
که حاال همین باخت مى تواند معادالت را 

تغییر دهد.
در دور رفت پرســپولیس برابر ذوب آهن 
و استقالل در ورزشــگاه آزادى به نتیجه 
مساوى رســید اما در دور برگشت موفق 
شد این دو تیم را شکست دهد تا به عبارتى 
4 امتیاز از رفتار قابل انتظارش پیش بیافتد 
که البته توقف برابر فوالد، ســبب شد تا 

پیشرفت پرسپولیس به 2 امتیاز برسد.
نکته جالب اینکه همیــن 2 امتیاز برترى 
سبب شــده تا پرســپولیس حاال در صدر 
جدول قرار گیرد و فرصت قهرمانى را داشته 
باشــد. یعنى کلید قهرمانى پرسپولیس تا 
حاال، برترى مقابل استقالل و ذوب آهن 

بوده است.
حاال هر تیــم چهار بــازى در ادامه فصل 
خواهد داشت و نکته مهم اینکه هیچ حریف 
مشترکى در این زمینه وجود ندارد. سپاهان 
به ترتیب بــا صنعت نفت، شــهرخودرو، 
ذوب آهن و اســتقالل دیدار خواهد کرد و 
پرســپولیس با آلومینیوم، ماشین سازى، 
تراکتور و پیکان رودررو خواهد شد. این در 
حالى است که برترى پرسپولیس نسبت به 

سپاهان، در بازى خانگى بیشتر است.
نکته مثبت براى ســپاهان این است که 
آنها با پیروزى خانگى مقابل صنعت نفت 
فرصت این را خواهند داشــت که به صدر 
جدول برســند چرا که پرسپولیس مقابل 
تنها تیمــى بازى خواهد کــرد که در نیم 
فصل اول شکستش داده است. همچنین 
اگر بقاى ذوب آهــن در لیگ برتر قطعى 
شود، دربى اصفهان نیز حساسیت خاص 
خود را از دســت مى دهد و کار ســپاهان 

راحت تر مى شود.
اگر هر دو تیم مثل دور رفت نتیجه بگیرند، 
قهرمانى در هفته آخر به پرسپولیس خواهد 
رسید اما اگر عالوه بر سه پیروزى، قرمزها 
آلومینیوم را شکست دهند یا سپاهان پدیده 
را از پیش رو بردارد، سرنوشت لیگ عوض 
خواهد شــد. هرچند که مســئله میزبانى 

اهمیت بسیار زیادى خواهد داشت.

مصاف حساس طالیى هاى اصفهان و آبادان، امشب در نقش جهان

سپاهان پرسپولیس را مى گیرد؟

میت
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ى 
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تقابل سپاهان و صنعت  نفت یکى از حساس ترین بازى هاى هفته 
به شمار مى رود و نیاز هر دو تیم به پیروزى مى تواند صحنه هاى 
جذابى را در این مسابقه خلق کند؛ باید منتظر ماند و دید اتفاقات 

به  سود کدام تیم رقم مى خورد.فوتبالــى 

به همین 
گ برتر در 
ه نخواهد 

رسمى از 
گ شکایت 
آلومینیوم 
خطاب به 

سردار آزمون
با وردربرمن
تیم فوتبال ز
سر مى برد،
ازحریف آلما
پایان رسید.
سردارآزمون
حین گرم کر
خورد. هنوز خ
سرگئى سما
که یک بازى
اعضاى تیم

مصدوم شد.
مربى زنیت د
این لحظه س

ه نمى توانم 
است   قرار
بر کنید تا 

ى مقابل 
و براى
 نیست 
 وقتى 
شترى

براین ما 
ینکه همه چیز 

عملکرد درخشــانى
و موفق شــدند در

جدول رده بندى لیگ
حال طالیى پوشان
نتایجشان دقیقا مثل
شاید کلیدى ترین
بازى نهایى، بازىب
در ورزشگاه نقشج
شاگردان نویدکیا م
میزبانى نشدند و ح

توپ حاج صفى 
به پاى من و بازیکن دیگرى نخورد

مدافع گرجستانى سپاهان:

یک رسانه هلندى از احتمال انتقال علیرضا جهانبخش ملى پوش فوتبال ایران 
از برایتون انگلیس به تیم فاینورد خبر داد.

شــرایط علیرضا جهانبخش ملى پوش فوتبال ایران براى فصل آینده در تیم 
برایتون انگلیس مشخص نیست. جهانبخش هنوز با این تیم قرارداد دارد اما 
فصل گذشــته فرصت زیادى براى بازى پیدا نکرد و از این وضعیت رضایت 
نداشت. این احتمال وجود دارد که جهانبخش براى فصل آینده به تیم دیگرى 

منتقل شود.
حاال یک مجله هلندى از باشــگاه فاینورد به عنوان 
مقصد احتمالى علیرضا جهانبخش نام برد. این مجله 
به نقل از «فرانک آرنسن» مدیر فنى فاینورد از جذب 

منابع مالى و اسپانســرهاى گسترده خبر داد 
که در بازار نقل و انتقاالت تابســتانى 

کمک زیادى بــه فاینورد خواهد 
کرد.

این مجله همچنین اعالم کرد 
فاینورد یک وینگر راســت، 

یک دفاع میانى و شــاید 
یک هافبک بگیرد که نام 
علیرضا جهانبخش بازیکن 

ایرانى هم در جمــع گزینه هاى 
فاینورد قرار دارد. 

جهانبخش پیش از این در تیم هاى 
نایمخن و آلکمار هلند بازى کرده 
بود و سابقه درخشــانى در لیگ 

هلند دارد.

رفتار  
داور چهارم 
تعجب آور 

بود

علیرضا بیرانوند دروازه بان فصل گذشــته آنتورپ 
با عقد قراردادى به بواویشتاى پرتغال ملحق شد.

دروازه بان اول تیم ملى ایران در حالى راهى پرتغال 
شــد که روز چهارشنبه و پس از جلســه با مدیران 
باشــگاه آنتورپ جدایى اش از این تیــم را قطعى 

کرده بود.
بیرانوند که فصل گذشته اولین سال بازى در اروپا را 
تجربه مى کرد، حاال براى دومین فصل لیگ پرتغال 
را انتخاب کرده تا به انبوهى از بازیکنان ایرانى این 

لیگ بپیوندد و رقابت جالبى را با آنها شکل دهد.
بواویشتا فصل گذشته با کسب 36 امتیاز از 34 بازى 
در رتبه سیزدهم لیگ پرتغال قرار گرفت. این تیم 
همچنین 49 گل خورده داشت و جزو بدترین خطوط 

دفاعى لیگ بود.
نکته جالب این که هدایت بواویشتا برعهده جسوالدو 
فریرا سرمربى سابق تیم السد قطر است که بیرانوند 
با سیوهاى استثنایى اش در سال 2018 تیم او را از 

صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا ناکام گذاشت.
على بیرانوند یکى از سه بازیکنى است که در ابتداى 
فصل نقل و انتقاالت از آنتورپ جدا مى شــود. او با 
هدف بازى کردن و فرار از نیمکت نشــینى براى 

حضور مطمئن تر در تیم ملى به پرتغال رفت. 
عالوه بر بیرانوند، امیر عابدزاده گلر تیم ملى ایران 
هم در لیگ پرتغــال و تیم ماریتیمــو حضور دارد. 
على ســلمانى، مهدى طارمى و على علیپور دیگر 

ایرانى هاى پرتغال هستند.
همچنین گفته مى شــود پیام نیازمنــد نیز به تیم 
پورتومیننزه خواهد پیوســت که اگر این اتفاق رخ 
بدهد و عابدزاده نیــز در پرتغال بمانــد فصل بعد 
گلرهاى شماره یک تا ســه تیم ملى در این کشور 

بازى خواهند کرد.

گلر تیم ملى 
راهى پرتغال شد

مقصد بعدى جهانبخش مشخص شد

دارد که جهانبخش براى فصل آینده به تیم دیگرى 

باشــگاه فاینورد به عنوان 
انبخش نام برد. این مجله 
 مدیر فنى فاینورد از جذب 

داد  خبر ى گسترده
 تابســتانى 

 خواهد 

رد 
ت، 

 

 
ه هاى 

یم هاى 
ى کرده 
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آگهى تغییرات
شرکت شفا صدر ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 37587 و شناســه ملى 
10260551593 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/20 
سیدمحمد خاتون آبادى اصفهانى بشماره 
ملــى 1287345980 - بهــروز یگانه 
بروجنى بشــماره ملى 4650340845 
- محمدتقــى کالهدوزان بشــماره ملى 
1293055654 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . معین تحســیرى بشماره ملى 
1270558803 و محســن آقا اسماعیلى 
حسین آبادى بشماره ملى 1272113884 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى 
شــرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالى 1399 تصویب شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1160350)

آگهى تغییرات
شرکت تامین صنعت آمن شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 52967 و شناسه ملى 
14004486100 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/03/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : زبیده حسینى 
رامشــه به شــماره ملى 1287723901 
بســمت رئیس هیأت مدیــره و علیرضا 
شــفیعیان آذرخوارانــى به شــماره ملى 
1292514851 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و زهره شفیعیان آذرخوارانى به شماره 
ملى 1288156741 بسمت مدیر عامل و 
عضو اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى 
مصوبات هیــات مدیره خواهد بــود . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس 
هیات مدیره منفرداً با مهر شــرکت معتبر 
است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1160353)

آگهى تغییرات
شــرکت تامیــن صنعت آمن شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52967 و 
شناسه ملى 14004486100 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1400/03/08 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : زبیده حسینى رامشه به شماره 
ملى 1287723901 و زهره شــفیعیان 
آذرخوارانى به شماره ملى 1288156741 
و علیرضا شــفیعیان آذرخوارانى به شماره 
ملــى 1292514851 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیئــت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. موسســه حسابرســى 
افق مهــر خاورمیانــه به شناســه ملى 
14008160720 و بتــول نورالدین کد 
ملى 1282160885 به ترتیب به ســمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1160371)

آگهى تغییرات 
شرکت فن آوران نفت آمیتیس سهامى خاص به شماره 
ثبت 62807 و شناســه ملــى 14008435623 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 1000000000 ریال به 
مبلغ 100000000000 ریــال افزایش یافت و ماده 
4 اساسنامه بدین شرح اصالح شــد: سرمایه شرکت 
مبلغ 100000000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
1000000 سهم 100000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1160341)

آگهى تغییرات 
شرکت خطوط گستر نوید شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46524 و شناسه ملى 10260645890 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جاوان ، کوچه شهیدپرورش[70] ، کوچه شهید پرورش [74-9] ، پالك 2 ، طبقه دوم ، واحد 2 و کدپستى 

7646762 818 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1161014)

آگهى تغییرات 
شرکت الوند صعود آذرخش شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 67730 و شناســه ملى 14010003246 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : داود امامى گشــنیزجانى به کدملى 5759816292 بعنوان رئیس هیئت مدیره ورســول عباسى به کدملى 
1271604531 بعنوان مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و سمیرا محمدى به کدملى 1080171150بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مابقى 
مدت تصدى تا تاریخ 1402/02/01انتخاب 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 شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1160385)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه فنى مهندسى پژواك گلشن پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 2107 و شناسه ملى 14009700366 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حبیب اله کریمى به کدملى 5120036015 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، حامد کریمى به 
کدملى 1272793771 بسمت رئیس هیئت مدیره ، رضا محمودى به کدملى 1190008653 بسمت نایب هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. - امید على پور به کدملى 5120034721 و احسان قاسم پور به 
کدملى 1190115093 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 

شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1160405)

آگهى تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل فوالد فرم صفه سهامى خاص به 
شماره ثبت 50846 و شناسه ملى 10260694187 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/03/20 مرکز اصلى شــرکت از واحد 
ثبتى اصفهان به واحد ثبتى فالورجان بنشانى : استان 
اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر 
مینادشت، محله شــهید منتظرى ، کوچه گلستان 1 ، 
خیابان جمهورى اســالمى ، پالك 0 ، طبقه همکف - 
کدپستى8465163321 انتقال یافت و ماده مربوط 
در اساسنامه اصالح شد . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1160343)

آگهى تغییرات 
شرکت آیسان پاالیش نقش جهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 1608 و شناســه ملى 10260367153 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 50000000 ریــال به 
100000000000 ریــال از طریــق مطالبات حال 
شــده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بشــرح زیراصالح شد :ســرمایه شرکت 
مبلــغ100000000000 ریال نقدى اســت که به 
2000000 ســهم 50000 ریالى با نام عادى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1160344)

آگهى تغییرات 
شــرکت آیســان پاالیش نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 1608 و شناســه ملى 
10260367153 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/03/01 تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد : محمدجواد علیائــى طرقبه به 
کدملى 0922529302 زهــره اکبرپور به کدملى 
0492670838 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . 
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى شهرضا (1160354)

آگهى تغییرات
 شرکت فراز افالك آنیل سهامى خاص به شماره 
ثبت 66521 و شناســه ملى 14009682957 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/03 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ،

 شهر اصفهان، محله نقش جهان ، کوچه گذر مشیر 
یخچــال[4] ، خیابان هاتف ، پــالك- 66، طبقه 
همکف - کدپستى 8147683359 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1160363)

آگهى تغییرات
 شــرکت صانع درنا پناه شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 68157 و شناسه ملى 14010118660 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
 ســرمایه شــرکت از مبلغ 100000000ریال به 
3000000000 ریــال از طریــق مطالبــات حال 
شده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 4 
اساسنامه بشرح زیراصالح شــد : سرمایه شرکت 
مبلغ 3000000000ریال نقدى است که به 3000 
سهم با نام عادى1000000ریالى منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1160381)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کیمیا پروتئین پارتاك درتاریخ 1400/03/30 به شماره ثبت 68123 به شناسه ملى 14010108382 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید ضایعات کشتارگاهى ( امعاء و احشاء ) و تولید پودر گوشت و ماهى و پودر استخوان 
و پودر چربى و روغن ضایعات خرید و فروش – تولید و توزیع نهاده هاى مرتبط با خوراك دام وطیور – راه اندازى صنایع تبدیلى ضایعات دامى براى تهیه پودر گوشت 
و ماهى و طیور - تولید کنسانتره و خوراك دام وطیور - تولید ، بسته بندى و توزیع انواع محصوالت مرتبط با خوراك دام وطیور و شیالت – تولید و خرید وفروش انواع 
خوراك دام از ضایعات کشتارگاهى و ضایعات ماهى وطیور -عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور- صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 ، دهستان مورچه خورت ، 
روستا شهرك صنعتى چرم شهر، محله کارگاه زهتاب تولیدچرم ، بلوار اصفهان تهران ، خیابان چرمشهر ، پالك 20 ، طبقه همکف کدپستى 8333165511 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 002/2547/7 مورخ 1400/03/23 نزد بانک کشاورزى شعبه خیابان منوچهرى با کد 2547 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مسعود پور قادرى به شماره ملى 1270723332 و به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت 2 سال 
آقاى علیرضا لیلى ئیون به شماره ملى 1285783611 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على نرگس خانى به شماره ملى 5110606617 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس زال بیک به شماره ملى 6229794535 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 
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه رئیسیان به شماره ملى 1199212520 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال خانم سیده زهرا فاطمى به شماره ملى 1199880671 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1160361)

در پى انتشار گزارش روزنامه «نصف جهان» در ارتباط 
با نگاهى به مشــارکت نمایندگان شــهر اصفهان در 
مجلــس یازدهم، روابــط عمومى دفتــر دکتر عباس 
مقتدایــى، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى، توضیحاتى را ارائه کرده است که متن آن عینًا 

در ادامه مى آید:

ضمن تشکر و سپاس از روزنامه نصف جهان درخصوص 
تهیه گــزارش عملکــرد نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى، ذکر نکاتى جهت آگاهى بیشتر مخاطبان عزیز 

ضرورى است:
1- سامانه آزمایشى شفافیت مجلس شوراى اسالمى 
که منبع تهیه گزارش مربوطه بوده اســت، درخصوص 
آمار مشــارکت و رأى گیرى داراى ارقامى درســت و 

مستند مى باشد.
2- در بخش تقنینى و نظارتى:

الف) در خصــوص ارائه طرح و یا مشــارکت در طرح، 
سوال، اعمال ماده 234 و تذکر ، عدد ذکر شده در سامانه 
مذکور جمع بین دو شاخص «امضاى طرح ها، سواالت 
و تذکرات ارائه شده توسط دیگر نمایندگان» و «ارائه و 

طراحى توسط نماینده» مى باشد.
 با توجه به اینکه  تالش دکتر مقتدایى همواره این بوده 
است که به جاى امضاى ســواالت، تذکرات و... ، خود 
شروع کننده و طراح تذکرات و سواالت باشند؛ در همین 
راستا طبق آمار داشــبورد مدیریتى سامانه قانونگذارى 
و نظارت مجلس شوراى اسالمى (ســامانه انجام امور 
تقنینى و نظارتى)، دکتــر مقتدایى رتبــه اول در بین 
نمایندگان، مى باشــند. نحوه محاسبه این سامانه ارائه 

طرح و ثبت تذکر، سوال، ماده234، تحقیق و تفحص، 
تبصره 1 ماده 45، ثبت پیشنهاد بر روى لوایح و طرح ها 
و... مى باشــد و امضاى موارد ارائه شده توسط دیگران 
داراى امتیاز نمى باشــد و محاســبه نمى گردد. آقایان 
مقتدایى و حاجى دلیگانى به علت حجم باالى شــروع 
کنندگى و طراحى اقدامات تقنینى و نظارتى( بدون در 
نظرگرفتن امضا طرح،تذکرات و... سایر نمایندگان) تاثیر 
بسزایى در اول شدن استان اصفهان در انجام اقدامات 

تقنینى و نظارتى داشته است.
3- پیشــنهاد مى شود، جهت انتشــار گزارشى دقیق، 
عملکرد تقنینى و نظارتى نمایندگان با رویکرد اقدامات 
انحصارى مدنظــر قــرار گرفته و امضاى ســواالت 
دیگر نمایندگان عزیز  در محاســبه مالك قرار نگیرد 
و یا  درخواســت شــود که نمایندگان تعداد تذکرات، 

سواالت و... طراحى شده توســط خود را اعالم نمایند. 
براى مثــال تعداد تذکرات طرح شــده توســط برخى 
همکاران عزیــز حدود 40 فقره بوده اســت که با جمع 
امضاى تذکــرات دیگران، عدد دیگرى عنوان شــده

 است.
در پایان گزارش تکمیلى ارسال مى شود:

تعداد تذکرات طراحى و ثبت شده توسط دکتر مقتدایى: 
از ابتداى مجلس تاکنون 369 فقره.

تعداد سواالتى که توسط دکتر مقتدایى طراحى و ثبت 
شده است: از ابتداى مجلس تاکنون14 فقره.

تعداد اعمال ماده 234 که توسط دکتر مقتدایى طراحى و 
ثبت شده است: از ابتداى مجلس تاکنون 2 فقره.

تعداد تحقیق و تفحص ثبت شــده از دکتــر مقتدایى: 
2فقره.

پاسخ دفتر دکتر عباس مقتدایى، نماینده اصفهان 
به گزارش منتشر شده در «نصف جهان»

تعطیلى مدارس و مراکز آموزشى، فرصت را فراهم کرد تا 
نوجوان و جوان در ایران و سراسر جهان هرچه بیشتر وارد 
جهان بازى هاى آنالین و ویدیویى شده و در آن غرق شوند؛ 
موضوعى که به رغم اینکه سبب رشد این صنعت شده اما 
عوارض فردى و اجتماعى آن دستمایه اى براى تحقیقات 

کارشناسان شده است.
گسترش بازى هاى ویدیویى در میان افراد، با تنهایى آنان در 
قرنطینه هاى خانگى همراه شده است. در حالى که تا پیش 
از همه گیرى ویروس کرونا، کودکان، نوجوانان و جوانان در 
مراکز آموزشى با همساالن خود ارتباط برقرار مى کردند و 
زمان خود را مى گذراندند، ناچار شدند تا روزهاى طوالنى 
در خانه بمانند و اکنون نیز پس از گذشــت یکسال و نیم از 
زمان آغاز همه گیرى ویروس کرونا و پس از تشدید هر موج 
گسترش بیمارى، افراد بار دیگر به قرنطینه باز مى گردند و در 
خانه مى مانند. این وضعیت در حالى است که هنوز هم افق 

پیش روى اتمام این وضعیت مشخص نیست.
تعطیلى دانشــگاه ها، محدودیت براى کســب و کارها، 
کاهش سفرهاى درون شــهرى و برون شهرى و کاهش 
میهمانى هاى خانوادگى و دوستانه، همگى باعث شده اند تا 
همه افراد به شکلى کم و بیش مشابه، با مشکالت ناشى از 
کاهش تعامالت روزانه خود روبر شده و در عین حال استفاده 
از بازى هاى ویدیویى در میان آنان به صورتى چشــمگیر 

افزایش پیدا کرده است.  
افزایش تعداد بازیکنان پیامدها و نتایج بســیارى دارد. از 
یکســو چنین اتفاقى موجب افزایش وابســتگى افراد به 
بازى هاى آنالین مى شود و بسیارى از بازیکنان براى اولین 

بار در دوران همه گیرى کرونا با بازى هاى ویدیویى آشــنا 
مى شوند. افزایش تعداد بازیکنان و گسترش استفاده از این 
بازى ها ، اثرات فرهنگى روانى متعددى نیز خواهد داشت 
که تنها پژوهش هاى منظم و مفصل مى توانند نتایج آن را 
نشان دهند. از سوى دیگر اما صنعت بازى هاى ویدیویى به 
دلیل شــیوع کرونا، بیش از پیش تقویت و استحکام یافته 
است و بدین ترتیب، کرونا باعث شده است که بسیارى از 
شرکت هاى بازى سازى کوچک بتوانند درآمد خود را افزایش 
داده و تبدیل به شرکت هاى بزرگترى شوند. این تغییر براى 
شرکت هاى بازى سازى ایرانى نیز خبر خوشى است و بطور 
حتم مى توان افق پیش روى صنعت بازى را روشــن تر از 

پیش در نظر آورد.
اما بى شک عوارضى مانند تنهاســازى افراد در خانواده و 
جامعه و فاصله گرفتن فرد از دیگران و حتى مهارت هایى 
که با حضور در اجتماع آن را کسب مى کند، ازجمله مواردى 
است که هشدار کارشناسان علوم اجتماعى را دراین زمینه 

به صدا درآورده است.

با تجربه ها و درس هایــى که کرونا به مــا داد، چاره اى 
نداریم جز آنکه به طبیعت و محیط هاى ســبز و طبیعى 
اهمیت دهیم، فقط براى دید و بازدید خانوادگى، ورزش 
و پیاده روى از پارك استفاده کنیم و روشن کردن آتش و 
ورود خودرو و وسایل نقلیه را به داخل پارك ها بطور کلى 

ممنوع سازیم.
اگر این اتفاق بیفتد توفیق اجبارى براى انجام پیاده روى 
و تامین سالمت مردم خواهد بود و مواد غذایى کمترى به 
داخل پارك برده خواهد شد؛ موضوعى که هم به سالمتى 
و شادابى افراد کمک مى کند و هم، زباله هاى کمترى را به 
محیط زیست مى ریزند. کاهش تشریفات و راحتى دید و 
بازدیدهاى دوستانه و فامیلى در داخل پارك از دیگر آثار و 

پیامدهاى مثبت این رویداد است.

اکنون که با توسعه ناپایدار شــهرها بدون آینده نگرى  و 
کاهش زندگى روستایى و کار جسمى و یدى مواجه ایم، 
تابلوهاى آموزشى براى تشویق خانواده ها به پیاده روى 
دسته جمعى و داشتن رژیم غذایى با کالرى مناسب و کم با 
ایجاد تابلوها و بیلبوردها در داخل پارك ها مى تواند جلوى 
افرایش هزینه هاى بهداشتى و درمانى افراد را بگیرد و به 

سالمت هر چه بیشتر مردم کمک کند.
یادمان باشد پارك ها، نفس شهر و مردم آن هستند. مدیران 
شهرى در همه شــهرها باید مراقب پارك ها، درختان، 
زمین هاى کشاورزى و زراعى باشند و هرگونه ساخت وساز 
و تردد وسایل نقلیه را در آنها ممنوع کنند. اگر این کار را 
نکنیم، طبیعت این بار با تنبیهى فراتر از کرونا، نفس ما را 

خواهد گرفت.

فرصتى براى رشد صنعت بازى هاى ویدیویى

مراقب پارك ها باشید 
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کرونا، همه را خانه نشین کرد. تغییر ناخوشایندى که باعث 
شــد آن هایى هم که کمى تحرك بدنى داشــتند، همان 
اندك را هم کنار بگذارند. از آنجــا که گرایش ذاتى همه ما 
به استراحت و تنبلى است چه فرصتى از این بهتر که کرونا را 
بهانه کنیم و چهارگوشه خانه را بچسبیم! عوارض کم تحرکى 
و بى تحرکى همین حاال هم مشخص است؛ مانند اضافه وزن 
که خیلى هایمان گرفتارش هستیم، اما عوارض پنهان آن 
و شــاید عمیق تر آن مانند باال رفتن آمار پوکى استخوان یا 
کمبود ویتامین D یا اختالل در رشد کودکان، بعدها مشخص 

خواهد شد.
اگر عالوه بر شرایط خاص حال حاضر، شغلى داشته باشید که 
ساعت هاى زیادى را مجبور به نشستن باشید، عوارض ناشى 
از کم تحرکى چندبرابر خواهد شــد. پس بیایید از عوارض 
نشستن طوالنى مدت آگاه شــویم تا شاید برنامه زندگى در 

نشستن هاى طوالنى را تغییر دهیم.
خواب رفتن دست و پا یا هر قسمتى از بدن، ناشى از نشستن 
طوالنى مدت را همه تجربه کرده ایم. این عارضه با چند بار 
تکان دادن دست و پا برطرف مى شود، اما عوارض ایجاد شده 
در بدن به دلیل بى حرکتى، جدى تر است. متخصصان در یک 
جمله آسیب ها را این طور توصیف مى کنند: «اگر از اندام هاى 
بدن درست استفاده نکرده یا استفاده نکنید، آن ها را از دست 
مى دهید.» ایــن جمله بیانگر این اســت که ماهیچه هاى 
ناحیه لگن، کمر و پاها در اثر نشســتن طوالنى مدت دچار 
تحلیل و ضعف مى شود. از سوى دیگر بى حرکتى و آویزان 
ماندن طوالنى مدت پاها باعث آسیب به ماهیچه ُسِرینى و 
ماهیچه هاى چهارسر و سه سر زانو خواهد شد. ضعف و تحلیل 
این ماهیچه ها، خطر زمین خوردن و به دنبال آن آسیب هاى 

دیگر را افزایش مى دهد.
شاید خیلى نیاز به توضیح نباشد که نشستن طوالنى مدت 

زمینه ساز ابتال به اضافه وزن و چاقى مفرط است، اما به چه 
دلیل؟ حرکت کردن باعث آزاد شــدن مولکول هایى مانند 
«لیپوپروتئین لیپاز» از ماهیچه ها مى شــود. اما نشســتن 
طوالنى مدت و بى تحرکــى باعث توقف آزاد شــدن این 
مولکول ها و افزایش خطر اضافــه وزن، به ویژه اضافه وزن 
موضعى مى شــود. از ســوى دیگر خطر ابتال به «سندرم 
متابولیک» نیز افزایش پیدا مى کنــد. درصورتى که مدت 
زیادى در طول روز بنشینید، احتمال تجمع چربى در ناحیه 
میانى بدن افزایش یافته و همین مسأله خطر سکته قلبى را 

نیز باال مى برد.
نشستن طوالنى مدت، دو عارضه شاخص را به دنبال دارد؛ 
تحلیل رفتن غیرعادى باسن بزرگ و قوس برداشتن ستون 
فقرات. این دو عارضه به ویژه اگر ساختار نشستن شما مناسب 
نباشد، بیشــتر دیده مى شود. فشــار بر دیسک هاى ستون 
مهره ها، باعث بدشکلى ستون فقرات شده و زمینه ساز درد 
مزمن در ناحیه کمر، ســتون فقرات، گردن و باسن بزرگ و 

کوچک مى شود.
بعضى از آسیب ها و عوارض جسمى، زمینه ساز بروز مشکالت 
روانى اســت، اما نشســتن طوالنى مدت به شکل مستقیم 
روى ســالمت روان اثر داشــته و باعث بروز افسردگى و 
اضطراب مى شود. به این دلیل که کم تحرکى یا بى تحرکى 
طوالنى مدت باعث کاهش ترشــح هورمون هاى شادى 
مى شود. یکى از دالیلى که ورزش و تحرك بدنى- حتى در 
حد نیم ساعت پیاده روى- مى تواند به تغییر وضعیت روحیه 
افراد کمک کند، ترشح هورمون هاى شادى در اثر تحرك 

بدنى است.
شاید باور نکنید که نشستن طوالنى مدت زمینه ساز ابتال به 
بعضى از انواع سرطان هاست. به این دلیل که همیشه فکر 
مى کنیم زمینه ابتال به سرطان، رفتارهاى خطرناك و خاصى 

است، اما نشستن طوالنى مدت، زمینه ابتال به سرطان ریه، 
سرطان تخمدان و دیگر سرطان هاى وابسته به ناحیه لگن و 

سرطان روده هاست.
قلب، باید هر روز با ورزش و تحرك بدنى مناسب- متناسب 
با سن و سالمت قلب- افزایش ضربان داشته باشد. به این 
ترتیب قلب به حرکت واداشته شده، خون به خوبى در رگ ها 
به گردش درآمده و متابولیسم بدن فعال شده است. اگر فردى 
در طول هفته بیش از 23 ساعت بدون حرکت باشد، نسبت 
به کسى که در طول هفته 11 ساعت حرکت بدنى نداشته 
است، 64 درصد بیشتر در معرض خطر سکته قلبى قرار دارد. 
هرچه میزان نشستن در طول روز بیشتر باشد، خطر سکته 

قلبى باالتر مى رود.
دیابت نوع دوم یا اکتسابى، عارضه دیگرى است که در پى 
نشستن طوالنى مدت بروز کرده و خطر ابتال مى تواند تا 112 
درصد افزایش یابد. دلیل بروز ایــن اتفاق نیز افزایش وزن، 
اختالل در عملکرد انســولین، افزایش مقاومت سلول ها به 

انسولین و... است.
 وقتى به مدت طوالنى پشت میز کار نشسته اید، پاها نیز به 
مدت طوالنى آویزان است. این مسأله باعث ایجاد اختالل 
در بازگشــت خون از سیاهرگ ها شــده و زمینه ساز ایجاد 
«واریس» در پاهاست. ازسوى دیگر این مسأله زمینه ایجاد 

لخته خون و افزایش خطر سکته قلبى و مغزى است.
 وقتى بخشــى از بدن به مدت طوالنى در یک حالت باقى 
مى ماند، دچار خستگى، ضعف عضالنى و خواب رفتگى در 
اثر فشار به اعصاب و اختالل در گردش خون مى شود. پادرد، 
کمردرد، درد در ناحیه شانه ها، ستون فقرات، گردن و ناحیه 
لگن است. اگر عالوه بر نشستن طوالنى مدت با رایانه کار 
کرده و تایپ مى کنید، دچار درد انگشت ها، مچ و چشم ها هم 

خواهید شد.

اگر خودتان یایکى از اعضاى خانواده شما کرونا گرفتید 
نکات زیر را رعایت کنید.

اگر اعضاى خانواده تان به کرونا مبتال شــده اند و شما 
عالمتى نداشتید، ممکن است هنوز به کرونا مبتال نشده 
باشید. بنابراین موارد پروتکل هاى بهداشتى را رعایت 
کنید. البته درصــد کمى از بیمــاران کامال به صورت 
بى عالمت هستند و درصد زیادى از جمعیت هم تاکنون 
به کووید 19 مبتال نشده اند. بنابراین اگر تاکنون چندین 
بار با بیمار مبتال به کرونا تماس داشتید و به کرونا مبتال 
نشده اید،  به این معنا نیســت که به دلیل گروه خونى یا 
ژنتیک تان اســت که به کرونا مبتال نمى شــوید،   بلکه 
تاکنون خوش  شانس بوده اید. بنابراین همچنان مثلث 
شفا یعنى شست وشوى دست، فاصله گذارى اجتماعى و 

استفاده از ماسک را ادامه دهید.
نکته دوم این اســت که باید بدانید کرونا یک ویروس 
است و آنتى بیوتیک ها روى آن تاثیرى ندارند. بنابراین 
از مصرف خودســرانه این داروها نظیر آزیترومایسین، 
پنى سیلین و آموکسى ســیلین و... خوددارى کنید. مگر 
اینکه پزشک تشــخیص دهد که به کروناى شما یک 
عفونت باکتریال اضافه شده و به آنتى بیوتیک نیاز دارید.
سوم اینکه سرماخوردگى هاى معمولى و کرونا ممکن 
است عالئم مشابهى داشته باشند، اما در بهار و تابستان 
کمتر ســرماخوردگى داریم. بنابراین با شروع عالئمى 
چون سرفه،  آبریزش بینى و تب و... خودتان را قرنطینه 

کرده و بعد هم تست دهید.

نکته دیگر این است که غرغره و خوردن الکل یا استفاده 
از بخور جوش شــیرین، ویروس کرونا را نمى کشــد. 
همچنین مصــرف ماده مخدر نه تنها جلــوى کرونا را 
نمى گیرد، بلکه در فرد مبتال مى تواند با اختالل در روند 

تنفس عالئم را بدتر هم کند.
در عین حال اگر کرونا مثبت هســتید و سطح اکسیژن 
خون تان باالى 93 درصد اســت،  به این معنى نیست 
که اصال درگیرى ریه وجود ندارد. باید توجه کرد که تا 
سطح درگیرى قابل توجه نباشد، اکسیژن خون کاهش 
چشمگیرى پیدا نمى کند. بنابراین عالوه بر اکسیژن، به 
عالئم خطر دیگر مانند خستگى و بدن درد شدید،  کاهش 
اشتهاى شدید و افت هوشیارى و گیجى، افزایش سرفه، 
 تنگى تنفس و قطع نشــدن تب بعد از سه روز هم باید 
توجه داشته باشید. زیرا در این صورت نیاز به مراجعه به 

بیمارستان،   ویزیت پزشک و در صورت لزوم سى تى 
اکسن وجود دارد.

در عین حال اگر تســت شــما مثبت است و 
عالئم تان شدید شده، بیمارستان براى شما 
جاى خطرناکى نیست. باید بدانید که مراجعه 
دیرهنگام به بیمارســتان مدت بسترى را 
طوالنى تر، فشــار به کادر درمان را بیشتر 
کــرده و احتمال مــرگ و میــر را افزایش 

مى دهد.
همچنین اگــر در هفته دوم بیمارى پزشــک 

برایتان کورتون تجویز کرد، نگران مسائلى مانند پوکى 
اســتخوان و عوارض دیگر آن در درمــان کوتاه مدت 
نباشــید. مصرف کورتون باید تحت نظر پزشک با دوز 
مشخص شروع و قطع شــود. بنابراین خودسرانه از آن 

استفاده نکنید.
 

اگر زیاد مى نشینید 
عمرتان کوتاه مى شود

ضعف، خستگى، بى حالى و رنگ پریدگى و در شرایط شدیدتر تنگى 
نفس و درد قفسه سینه از عالمت هاى عمومى این نوع از کم خونى 
اســت که در مراحل اولیه نمایان مى شود و کاهش حافظه و تغییر 
شکل ناخن به شکل قاشقى و زخم گوشــه دهان از عالمت هاى 

اختصاصى آن محسوب مى شود.
ســحر توکلى، فوق تخصص خون درباره «کم خونى ناشى از فقر 
آهن»گفت: این کم خونى جزو شایع ترین کم خونى ها به ویژه در 

بین خانم هاست.
وى ادامه داد:ضعف، خستگى، بى حالى و رنگ پریدگى و در شرایط 
شدیدتر تنگى نفس و درد قفسه سینه از عالمت هاى عمومى این 
نوع از کم خونى است که در مراحل اولیه نمایان مى شود و کاهش 
حافظه و تغییر شکل ناخن به شکل قاشقى و زخم گوشه دهان از 
عالمت هاى اختصاصى آن محسوب مى شود. این نوع کم خونى 

معموال از طرق چک آپ مشخص مى شود.
فوق تخصص خون افزود: خانم ها از زمان شــروع تا پایان ســن 
بارورى به دلیل باردارى و شیردهى و خون ریزى هاى ماهیانه در 
معرض این کم خونى هســتند؛ اما آنچه مهمتر است کم خونى در 
آقایان و خانم هایى است که در سن بارورى نیستند. دلیل این کم 
خونى مى تواند در آقایان خون ریزى در دســتگاه گوارش باشد که 

مى تواند از یک زخم ساده یا کنسر امتداد داشته باشد.
توکلى با اشاره به اینکه براى پیشگیرى از کم خونى فقر آهن باید 
به تغذیه توجه کرد، گفت: گوشت قرمز، جگر، تخم مرغ و انواعى از 

حبوبات مثل عدس از مهمترین منابع غذایى حاوى آهن هستند.
وى متذکر شد :طى سال هاى گذشته مقادیرى آهن به مواد غذایى 
مثل کره و نان اضافه شد اما به دلیل موارد ارثى موارد جذب آهن این 
فرآیند حذف شد و بهتر است این مواد در رژیم غذایى استفاده شود. 

این فوق تخصص خون تاکید کرد: افرادى که مشکوك به کم خونى 
بوده و یا کم خونى در آنها تشخیص داده شد باید سریعا به پزشک 
متخصص مراجعه کنند. آقایان باید عالوه بــر درمان تحت نظر 
پزشک فوق تخصص گوارش قرار گیرند و خانم ها هم طى درمان 
به وسیله رژیم غذایى از داروهاى تزریقى و خوراکى بسته به نظر 

پزشک معالج استفاده کنند.
توکلى بیان داشت:نباید به صورت  خود سر از ترکیبات آهن استفاده 
کرد؛ چون به عنوان مثال بدن برخى افراد مینور تاالسمى، افزایش 
جذب آهن دارند و نباید این ترکیبات را بدون دستور پزشک استفاده 

کنند.

خارش روانى یا عصبى نوعى از بیمارى هاى عصبى مرتبط با پوست 
است مى خواهیم شما را بیشتر با آن آشنا کنیم

احمد جلیلى روانپزشک، گفت: بیمارى هاى روانى هر عالمتى را در 
بدن ایجاد مى کنند و حتى مى توانند تمام بدن فرد را درگیر کنند از 

جمله قلب، ریه، پوست و بیمارى هاى گوارشى.
وى افزود: از جمله شکایات مراجعه کنندگان مشکالت پوستى است 

که منشا عصبى دارد و با خارش همراه است.
وى ادامه داد: شیوع خارش عصبى در خانم ها بیشتر از آقایان است 
زیرا میزان ابتالى خانم ها به بیمارى هاى روانپزشــکى از آقایان 

بیشتر است.
جلیلى خاطرنشان کرد: این بیمارى داروى ضد خارش ندارد و فقط با 
مراجعه به پزشک و طى یک مصاحبه تشخیص داده مى شود و مدت 
درمان متفاوت است، ممکن است فردى در کوتاه مدت درمان شود 

و یا اینکه سال ها به درمان نیاز داشته باشد.

دراز کشــیدن در مقابل تلویزیــون از عالیق بســیارى از مردم 
براى پایان دادن به یک روز طوالنى و شــلوغ اســت. با این حال 
براساس نتایج ســه مطالعه جدید که به تازگى در همایش سالمت 
اپیدمیولوژى، پیشــگیرى و کاردیومتابولیک انجمن قلب آمریکا 
ارائه شــد، محدودکردن زمانى که مقابل تلویزیــون مى گذرانید 

اهمیت زیادى دارد.
طبق یافته هاى مطالعات انجام شده، کســانى که میزان تماشاى 
تلویزیون آنها متوسط تا زیاد بوده است در اواخر زندگى دچار کاهش 
قواى شناختى بیشتر و کاهش ماده خاکسترى در مغز خود شده اند.

داده هاى جمع آورى شده در هر سه مطالعه به طرز نگران کننده اى 
نشان مى دهد هر یک ســاعت افزایش در میانگین روزانه تماشاى 
تلویزیون در یک فرد با کاهش 0/5درصدى حجم ماده خاکسترى 
مرتبط اســت. براى جلوگیرى از این عــوارض جانبى چه کارى 

مى توان انجام داد؟
گرچه این یافته ها قطعا نگران کننده هستند اما دکتر هدر اشنایدر، 

نایب رئیس انجمن آلزایمر آمریکا دیدگاه دیگرى دارد.
وى مى گوید تحقیقات اخیر مانند تحقیقات گذشــته وجود ارتباط 
بین تماشاى تلویزیون و کاهش شناختى را نشان مى دهند اما ثابت 
نمى کنند که تماشــاى تلویزیون علت مســتقیم ایجاد مشکالت 
شناختى است. براى اثبات وجود رابطه علیت باید تحقیقات بیشترى 

انجام شود.
به گفته دکتر اشــنایدر، مهم ترین برداشــتى که مى توان از نتایج 
تحقیقات جدید داشت این است که براى گذراندن اوقات  فراغت، 

غیر از تماشاى تلویزیون فعالیت هاى دیگرى را در نظر بگیریم. 

اغلب گفته مى شــود که جامعه مدرن ما بیش از حد تمیز اســت و 
در نتیجه سیستم ایمنى بدن ما نســبت به اجداد ما آسیب دیده  و 
ضعیف تر شده اســت. به همین دلیل گروهى مشترك از محققان 
دانشــگاه کالج لندن با همکارى گروه دانشــکده بهداشت و طب 
گرمسیرى لندن  به بررسى این موضوع پرداخته و اعالم کردند که 
این مسئله درست نیست و تمیز کردن خانه براى جلوگیرى از شیوع 

عفونت حیاتى و الزم است.
از آن جهت که از زمان انقالب صنعتى، میزان ابتال به آسم و آلرژى 
در دوران کودکى افزایش قابل توجهى داشته و همچنان ادامه دارد، 
برخى تصور مى کنند که تمیزى بیش از حد ما سبب ضعیف شدن 

سیستم ایمنى انسان شده است.
به باور محققان، قرار گرفتن در معرض میکــروب ها براى ایجاد 
یک سیستم ایمنى سالم بسیار حیاتى اســت اما در عین حال باید 
توجه داشــت که قرار گرفتن در معرض عفونت ها  و مطمئنا همه 
میکروب ها خوب نیست. در بررسى شواهد، پژوهشگران دریافتند 
که میکروب هاى مورد نیاز ما میکروب هایى هستند که در محیط 

طبیعى پیدا مى کنیم.
گراهام روك استاد برجسته میکروبیولوژى پزشکى دانشگاه کالج 
لندن و نویســنده اصلى مقاله این پروژه تحقیقاتــى در این رابطه 
گفت: «قرار گرفتن در معرض میکروارگانیسم ها در اوایل زندگى 
براى آموزش سیســتم ایمنى بدن و متابولیســم ضرورى است. 
ارگانیســم هایى که روده ها، پوســت و مجارى تنفســى ما را پر 
مى کنند نیز نقش مهمى در حفظ ســالمتى ما تا دوره پیرى دارند 
بنابراین ما در طول زندگى خود نیــاز به قرار گرفتن در معرض این 
میکروارگانیسم هاى مفید داریم که بیشــتر از مادر، سایر اعضاى 

خانواده و محیط طبیعى گرفته شده است.»
 وى در ادامه توضیحاتش افزود: « براى بیش از 20 سال یک روایت 
عمومى وجود داشته است که بر اســاس آن گفته مى شد رعایت 
اقدامات بهداشتى و تمییز نگهداشتن دائمى دست و بهداشت خانگى 
موجب ضعف سیســتم ایمنى مى شود اما بررســى هاى ما نشان 
مى دهد که تمییز بودن حتى در حد زیاد تر از حالت معمولى نیز براى 
جلوگیرى از قرار گرفتن در معــرض عوامل بیمارى زاى ضرورى 
است البته این رعایت نظافت نباید به حد وسواس گونه اى باشد که 

مانع از قرار گرفتن بدن در معرض باکترى هاى مفید شود.»

از کجا بفهمم کم خونى دارم؟

آنچه باید از 
خارش عصبى بدانید

تأثیر منفى تماشاى زیاد 
تلویزیون بر سالمت مغز

بیش از اندازه 
تمیز نباشید 

اگر کرونا گرفتید چند نکته را رعایت کنید
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شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد:
1-مناقصه شــماره 1400/12 : اجراى عملیات نازك کارى با مصالح طبقات مسکونى و نماى بلوك هاى

 B و A مجتمع تجارى و مسکونى بلوك 20 نقش جهان
2- مناقصه شماره 1400/13 : اجراى عملیات سفت کارى با مصالح پروژه بازار موبایل ایرانیان

خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید:
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز شنبه مورخ 1400/04/19 لغایت روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 
با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه 
اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 به دبیرخانه شرکت 
عمران و مسکن اصفهان به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، 
بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.  

تلفن 36622001-031 (داخلى 115)

آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم)

شرکت عمران و مسکن اصفهان

  بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظردارد نسبت به فروش یک پالك تجارى  واقع در طرح 
تفکیکى بانک ملت اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا 
آخر وقت ادارى مورخ 1400/04/28مراجعه وتا تاریخ 1400/04/29نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند .

آگهى مزایده (مرحله دوم)

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد  

آدرس متراژ مدرك مالکیت عنوانردیف 
خیابان شهید بهشتى -جنب بانک ملت 73/70        عادى پالك تجارى 1       

چاپ دوم   

م.الف:1158683

شهردارى دولت آباد برخوار در نظردارد نسبت به فروش پالك شماره 33،32،31،30،29،24،23،22،21،1 مجموعه 
تفکیکى محمد رفیعى (آجر حافظ )واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق مزایده عمومى اقدام نماید . 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى : روز یکشنبه مورخ 1400/04/27
گشایش پاکات :روز دوشنبه مورخ 1400/04/28

www.dolatabadcity.ir  محل دریافت اسناد :دولت آباد - بلوار طالقانى - پایگاه اینترنتى
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آگهى مزایده عمومى 

حسن حجتى - شهردار دولت آباد 

نوبت دوم   

م.الف:1158791

مدیر متالوژى و روش هاى تولید شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: در راستاى تکمیل ســبد محصوالت فوالد مبارکه 
و قطع وابستگى به شرکت هاى خارجى، طراحى و تولید 
گرید DC04-C590 نیم ســخت(Semi Hard) با تکیه 
بر توانمندى متخصصان داخلى در شرکت فوالد مبارکه 

محقق گردید.
علیرضا مولوى زاده مدیر متالوژى و روش هاى تولید شرکت 
فوالد مبارکه گفت: طراحــى و تولید محصوالت جدید از 
اهداف اســتراتژیک فوالد مبارکه مى باشد که در راستاى 
تکمیل سبد محصوالت فوالد مبارکه و قطع وابستگى به 
شرکت هاى خارجى طراحى محصوالت جدید در حوزه هاى 
مختلف از جمله صنایع خودروســازى با تعامل گسترده با 

مشتریان و نواحى تولیدى و پشتیبانى محقق مى گردد.
وى افزود: فوالدهاى نیم سخت(Semi Hard) در صنایع 
مختلفى نظیر صنایع خودروسازى و صنایع الکتریکى مورد 
استفاده قرار مى گیرند که اخیراً با توجه به شرایط تحریمى 
به وجود آمده در بازار فوالد کشور، تقاضاهاى مختلفى از 
چند شرکت قطعه ساز به شرکت فوالد مبارکه واصل گردید.

مدیر متالوژى و روش هاى تولید شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: بر اســاس این تقاضاها، واحد متالورژى 
و روش هاى تولید با همکارى نواحــى تولیدى در فوالد 
مبارکه و به ویژه واحد نورد سرد، نسبت به بومى سازى این 
محصول اقدام و موفق به تولید این محصول با عنوان گرید 
DC04-C590 و با مشخصات مندرج در استاندارد گردید.

وى با بیان این که در تولید این گریــد از عملیات آنیل با 
سیکل ویژه اســتفاده مى شود، اذعان داشــت: این گرید 
داراى اســتحکام نهایى 590 تا 690 مگاپاسکال بوده و 
داراى سختى 185تا 215 ویکرز است و کلیه تست هاى 

آزمایشگاهى را با موفقیت گذرانده است.
مولوى زاده تأکید کرد: این گرید به دلیل پانچ پذیرى مناسب 
در ساخت قطعات ریز با فرم پیچیده به کار مى رود و بدون 

مشکل ایجاد پلیســه و پارگى قابلیت ویژه اى را داراست 
که این فوالد در غالف هایى پالستیکى جهت جلوگیري 
از ورود خاك، آب، هوا و صــدا به داخل خودرو، در صنعت 

خودروسازى استفاده مى شود.

وى بیان داشــت: درون برخی از این الســتیک ها یک 
نگهدارنده فوالدي وجــود دارد که در شــکل دهی این 
الســتیک نقش ایفا می کنــد؛ این محصــول عالوه بر 
تست هاى آزمایشگاهى در کارخانه مشتریان استفاده شده 

و تأییدیه  هاى الزم را اخذ کرده است.
مدیر متالوژى و روش هاى تولید شرکت فوالد مبارکه ضمن 

قدردانى از حمایت هاى معاون بهره بردارى در راســتاى 
توســعه محصوالت جدید تأکید کرد: طراحى و تولید این 
گرید با همت کلیه واحدهاى فروش، فوالدســازى، نورد 
گرم، نورد سرد، آزمایشگاه و برنامه ریزى محقق گردیده 
که بى شک، بدون همکارى واحدهاى مذکور، کسب این 

موفقیت غیرممکن بود.

فروش محصول به صورت کالف سرد
علیرضا ناصرى کارشناس متالورژى و روش هاى تولید 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص تصریح کرد: 
فوالدهاى نیم سخت با دو حالت عملیات حرارت پذیر و 

معمولى قابل تولید هستند و مى توانند پس از انجام همه 
مراحل در کارخانجات تولید ورق فوالدى(به صورت نوار 
باریک) و یا به صورت محصول کالف ســرد در اختیار 

مشتریان قرار گیرد.
وى عنوان داشت: بسته به میزان عناصر آلیاژى و کاربرد 
مورد نظر، مى توان بر روى این محصوالت انواع مختلفى 
از عملیات هاى حرارتى و مکانیکى را انجام داد؛ فوالدهاى 
 EN10132 و EN10139 نوارباریک تحت دو استاندارد

تولید مى شوند.
کارشــناس متالورژى و روش هاى تولید شرکت فوالد 
مبارکه تصریــح کرد: محصوالت مندرج در اســتاندارد 

 (Semi Hard)فوالدهاى سخت و نیم سخت EN10139

را شامل مى شود که تا پیش از این به طور کامل از خارج از 
کشور وارد مى شده است.

تولید فوالدهاى نیم سخت با ضخامت 0/5 
میلیمتر

بهزاد بهادرانى مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
نیز در این رابطه گفت: گرید DC04-C590 از گریدهاى 
نیم سخت(Semi Hard) محســوب مى شود و با توجه 
 (Semi Hard)به این که گریدهاى سخت و نیم سخت
اصوًال در نورد مشکل تولید دارند، این گرید با آنالیز مناسب 
که نورد آن به راحتى صورت مى  گیرد، طراحى شــده اما 
محصول فول هارد خروجى تاندم میل با عملیات آنیل با 
سیکل خاص و در حالت تنش گیرى و بدون آنیل کامل به 
خواص مکانیکى مورد نظر این محصول به صورت کالف 
سرد با ضخامت 0,5 میلى متر تولید شــده و در کارخانه 

مشترى به صورت نوار باریک درمى آید.
مدیر ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: این گرید کاربردهاى متعــددى در صنایع مختلف 
دارد از جمله در صنایع الکتریکى(ســاخت قطعات کلید 
و پریز) و نیز در قطعات مورد نیاز خودروســازان(قطعات 
ریز با اشــکال پیچیده که نیــاز به پانچ پذیــرى بدون 
ایجاد تــرك در زاویه هاى قطعه تولیــدى دارند) به کار 

مى رود.
وى در پایان یادآور شــد: کلیه مراحل تولید نورد ســرد 
شامل اسیدشویى، درصد کاهش ضخامت در تاندم میل 
اســکین پاس و خطوط اصالح با رویه متعارف ســایر 
گریدهاى نورد سردى تولید شده است اما در عملیات آنیل 
که بعد از تاندم میل صــورت مى گیرد، صرفاً تنش گیرى 
انجام مى شود و مشابه سایر محصوالت نورد سرد آنیل 

کامل انجام نمى گیرد.

با تکیه بر توانمندى متخصصان داخلى و در راستاى قطع وابستگى به شرکت هاى خارجى صورت گرفت

گامى دیگر در راستاى تکمیل سبد محصوالت فوالد مبارکه 

حجت االسالم سید ناصر موسوى الرگانى نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شوراى اسالمى و محمد رضوانى فر 
مدیر عامل شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى (شستا) 
با حضور در ذوب آهن اصفهان با منصــور یزدى زاده و 

معاونین شرکت دیدار و گفتگو کردند.
حجت االسالم الرگانى در این دیدار بر لزوم هر چه بیشتر 
تعامالت ذوب آهن و شهرســتان فالورجان تاکید کرد و 
گفت: ذوب آهن از بزرگترین تولید کنندگان فوالد در ایران 
است که در بدو تاسیس به آن ذوب آهن ملى مى گفتند و به 

صنعت فوالد خدمات شایسته اى کرده است.
وى با اشــاره به خدمات ذوب آهن اصفهان به منطقه و 
تاثیرات مثبت آن در ابعاد اقتصادى ، اجتماعى و توسعه 
زیرساخت ها، گفت: تعامل و همکارى این مجتمع عظیم 
صنعتى با منطقه از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت و 

چشم انداز خوبى در این زمینه وجود دارد.
مدیرعامل شستا نیز در این دیدار شفافیت مالى و به روز 
بودن صورت هاى مالى را یکى از عوامل اصلى موفقیت 
شرکت ها دانست که متاسفانه به اندازه کافى مورد توجه 
قرار نمى گیرد و افزود: صــورت هاى مالى ذوب آهن از 
شفافیت الزم برخوردار است و این یک نقطه قوت براى 

این مجتمع عظیم صنعتى است.

وى افزود: مدیریت عالــى ذوب آهن اصفهان با اجراى 
طرح هاى توسعه اى اقدامات مهمى را در جهت پیشرفت 
برداشته و توانسته این شرکت را به سود آورى برساند که 

این مهم شایسته تقدیر است.
رضوانى فر با اشــاره به اینکه در تمام فعالیت ها شرکت 
اعم از فعالیت هاى خود ذوب آهن اصفهان و همچنین 
پیمانکاران و شــرکت هایى که در آن مشغول به ارائه 

خدمات هســتند باید مطابق با قوانین کار به نیروهاى 
خود پرداخت داشته باشــند و نباید حقى از کارکنان این 
شرکت ها تضییع شود گفت : مسائل آموزشى و ایمنى 

تمام کارکنان باید در باالترین سطح رعایت گردد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیزضمن ارائه گزارشى از 
عملکرد این شرکت گفت: موفقیت در صادرات و تداوم 
این مهم یکى از راهکارهاى خارج شدن از زیان انباشته 

بود که توانست شرکت را به ســود آورى برساند، توزیع 
ســود و کاهش بندهاى مغایرت در صورت هاى مالى 
از دیگر دستاوردهاى این مجتمع عظیم صنعتى در چند 

سال اخیر است .
یزدى زاده ، با اشاره به تولید محصول استراتژیک ریل 
و توسعه خطوط ریلى کشور در سال گذشته با استفاده از 
تولیدات ذوب آهن اصفهان ، گفــت : در صورت تامین 
پایدار مواد اولیه این مجتمــع عظیم صنعتى مى تواند با 
تمرکز بر تولید ، نقش خود را در اقتصاد و صنعت کشور 

به خوبى ایفا نماید.
همچنین احمد اکبرى معاون سرمایه هاى انسانى و توسعه 
مدیریت ذوب آهن طى سخنانى ، دوره جدید استخدام در 
این شرکت را یکى از منظم ترین و شفاف ترین دوره هاى 
جذب نیروى انسانى دانست و گفت : بر اساس دستور العمل 
این شرکت، شهرهاى پیرامون و سپس استان در اولویت 
جذب نیروى انسانى در ذوب آهن اصفهان هستند و این 

موازین به طور کلى رعایت گردید .
وى خاطر نشان ساخت : در دوره جدید استخدام تمامى 
مراحل توســط دانشــگاه و تحت نظارت ذوب آهن و 
واحدهاى نظارتى برگزار شد تا کسانى که واقعاً استحقاق 

دارند در این شرکت جذب و مشغول به کار گردند .

عملکرد مطلوب ذوب آهن در شفافیت مالى، توسعه و ارتباط با منطقه

به همــت پایگاه مقاومت بســیج مخابــرات منطقه 
اصفهــان، پنجمیــن جلســه نهضت روشــنگرى 
با موضوع تمــدن مهدوى در ایــن مجموعه برگزار 

گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــى مخابــرات منطقه 
اصفهــان، در این مراســم که بصــورت حضورى و 
ویدئو کنفرانسى در سالن جلســات غدیر برگزار شد ؛
 حجت االســالم حامد جدیدى به بیان ابعاد مختلف 
تمدن مهدوى و پاسخ به شبهات پیرامون این موضوع

 پرداخت.
الزم به ذکر اســت این نشســت با حضور فرمانده و 
اعضاى پایگاه مقاومت بســیج مخابــرات اصفهان، 
مدیران و روســاى شهرســتان هاى این مجموعه  

برگزار شد.
گفتنى است این سلسله جلسات در قالب پنج نشست 
به صورت ماهیانه بــا محوریت تمدن مهدوى برگزار 

خواهد شد.

برگزارى پنجمین جلسه 
نهضت روشنگرى 

در مخابرات 

عرضه 3 محصول جدید 
شرکت پاالیش نفت 

2 طرح 
تصفیه خانه فاضالب 
به بهره بردارى رسید

بنابر گفته رئیس بازاریابى و فروش شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با هدف تأمین نیاز داخلى به زودى و 
براى نخستین بار سه محصول جدید نرمال بوتان، 
نرمال هگزان و نرمال پنتان تولیدى این پاالیشگاه 

، در رینگ داخلى بورس انرژى عرضه مى شود.
ابراهیم کاویانى پور با اعالم این خبر و اشــاره به 
اینکه این محصــوالت در صنایع پتروشــیمى، 
سوخت و خوراکى مصرف مى شود، افزود: عرضه 
محصوالت مذکور در رینــگ بین المللى بورس 

انرژى نیز در برنامه هاى شرکت قرار دارد.
کاویانى ضمن قدردانى از زحمات و تالشــهاى 
کارشناسان این شرکت که به تولید فراورده هاى 
جدید و مورد نیاز کشور منتج شــده است ، ادامه 
داد: این شرکت همواره توجه جدى به بازار داخل 
کشور دارد و عالوه بر آن، به منظور ارز آورى براى 
کشور و توجه ویژه به افزایش منافع سهامداران با 
اتخاذ تدابیر ویژه و همچنین اصالح سبد فروش 
محصوالت خود، از بازارهاى صادراتى غافل نبوده 

و در زمینه صادرات نیز فعال است.
رئیس بازاریابى و فروش شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان افزود: در حال حاضــر محصوالت این 
شرکت مانند انواع حالل آیزوریسایکل و آیزوفید 
در بورس انــرژى عرضه مى گــردد و به فروش 
مى رسد. همچنین تا کنون محصوالتى همچون 
حالل 402 و گوگرد به خارج از کشور صادر شده

 است.

با حضور معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى ایران، دو طــرح تصفیه خانه فاضالب در 
شــهرك هاى صنعتى اصفهان به بهره بردارى 

رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و 
شهرك هاي صنعتی ایران، علی رسولیان روز پنج 
شنبه در سفر به اســتان اصفهان، دو طرح تصفیه 
خانه فاضالب در شــهرك هاى صنعتى "جى“ و 

”سگزى“ شهرستان اصفهان را افتتاح کرد.
این طرح ها شامل مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شهرك صنعتى جى و تصفیه خانه شهرك صنعتى 

سگزى است.
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتى 
جى با ظرفیت 2 هزار مترمکعب در روز و با اعتبار 
بالغ بر 250 میلیارد ریال در شــهرك صنعتى جى 
افتتاح شــد. این طرح به عنوان اولیــن نمونه در 
شــهرك هاى صنعتى کشور اســت که به روش 

فیلتراسیون MBR انجام شده است.
با بهره بردارى از این تصفیه خانه که در مدت 18 
ماه احداث شده است، 2 هزار مترمکعب به ظرفیت 
تصفیه خانه شهرك صنعتى جى اضافه و ظرفیت 

آن به چهار هزار مترمکعب در روز مى رسد.
همچنین تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتى 
سگزى با ظرفیت 200 مترمکعب در روز و با اعتبار 

50 میلیارد ریال افتتاح شد.


