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پیرى زودرس چگونه از راه مى رسد؟تغییر ساعت اجراى طرح زوج و فرد دستمزد بازیگران سریال «خانه سبز» چقدر بود؟مرگ مشکوك داور جشنواره بین المللى فیلم مقاومت  اعالم زمان دیدارهاى حذفى آسیا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص درمانى  
گردو را بشناسید

تب خمینى شهر باالى 40 درجه است
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سرقت در تهران، بازداشت 
در زندان اصفهان!

سرانجام ماجراى 
پرداخت غرامت به ایران 

اصفهانى ها یک ماه 
در هواى آلوده 
نفس کشیدند 5

منتظر تفویض اختیار 
براى اعالم 

دورکارى هستیم

گردو یکى از مقوى ترین انواع مغزهاست و 
مصرف آن باعث درمان بسیارى از بیمارى ها 

خواهد شد. گردو هم به صورت خام و هم 
بو داده و نمکى یا نمک موجود است. این 
خوراکى پرخاصیت حاوى منگنز، مس...

معاون مدیرکل ادارى و مالى استاندارى اصفهان 
گفت: هنوز دســتور تفویض اختیار استانى براى 
تعطیلى ادارات و دورکارى کارمندان در اصفهان 
اعالم نشده است و پس از کسب این اجازه، بنا به 
تصمیم گیرى ستاد مقابله با کروناى استان نتیجه 

اعالم مى شود.
نعمت ا... اشکســتانى در گفت و گو با «ایسنا» 
با بیان اینکــه بنا به پیگیرى اســتاندار اصفهان 
درخواســت تفویض این تصمیم گیرى ارسال 
شــده اســت، افزود: در صورت دادن این اختیار 

به استان...
4

هواى اصفهان از  فردا پاییزى مى شودهواى اصفهان از  فردا پاییزى مى شود
پیش بینى هواشناسى از افزایش ابر، وزش باد و کاهش دما طى هفته جارىپیش بینى هواشناسى از افزایش ابر، وزش باد و کاهش دما طى هفته جارى

3

رئیس دانشگاه علوم پزشکى با اشاره به شیوع گسترده کرونا در همسایگى شهر اصفهان :

سید جواد هاشمى: 

مادر شهید کشورى از من 
خواست هر نقشى را بازى نکنم

پیش به سوى ارز دیجیتالى
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزســتان گفت: به نظرم اســتفاده از ارز 
دیجیتال براى قرارداد مربیان و بازیکنان خارجــى در فوتبال ایران 

شدنى است و پیشنهاداتم را به سازمان لیگ داده ام.
ســعید آذرى در گفتگویى درباره پیشــنهاداتش براى استفاده از ارز 
دیجیتال در عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجى در فوتبال ایران، 

گفت: من این پیشنهاد را به سازمان لیگ داده ام و...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون مدیرکل ادارى و مالى استاندارى اصفهان:

کالهبردارى 
با ترفند تهیه شکر 
براى قنادى ها

احتمال اعمال برخى محدودیت هاى کرونایى
رئیس جمهور اعالم کرد

2

5

88 خاص مى خواهد خاص مى خواهد
 به فوتبال بازگردد به فوتبال بازگردد

4

ىواست هر نقشى را بازى نکن ب ى ر بازىنکنو نقشىرا واستهر

هیئت تصفیه امورورشکستگى شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (در حال تصفیه )در نظر دارد با رعایت 
ضوابط و  مقررات نسبت به فروش اموال غیر منقول شــرکت تعاونى منحله مرغ ساحل به شماره 
پالك ثبتى11/445 با کاربرى  مرغدارى به آدرس نجف آباد -روســتاى جالل آباد-قبل از کارخانه 

آسفالت سازى اقدام نماید.
متقاضیان جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و اطالع از شرایط و ضوابط مربوطه و بازدید از محل 

مى بایست به آدرس نجف آباد -خیابان شیخ بهایى کوى شهید شریفى -پالك 16 مراجعه کنند.
هیئت تصفیه همه روزه بجز ایام تعطیل از ســاعت8صبح الى 14پاسخگوى مراجعه کنندگان بوده 
و مدت زمان دریافت اسناد و شرکت در مزایده از تاریخ انتشــار آگهى در روزنامه به مدت ده روز 
مى باشد،برگزارى مزایده یک روز بعد از  اتمام زمان شرکت در مزایده رأس ساعت 10صبح در آدرس-

خیابان شیخ بهایى کوى شهید شرفى پالك 16 - مى باشد .
*شماره تلفن جهت تماس و اخذ اطالعات و بازدید از محل 09131310075 آقاى محمد على کرباسى *

آگهى مزایده

مدیر هیئت تصفیه شرکت تعاونى در حال تصفیه مرغدارى ساحل
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس دهم با اشاره 
به غرامت 1100 میلیارد دالرى عراق به ایران بر اساس 
قطعنامه 598 که عراق مکلف به پرداخت آن به ایران شده 
است گفت: قطعنامه 598 که عراق را به پرداخت غرامت 
به ایران مکلف کرده بود یکى از نزدیک ترین قطعنامه ها 
به مواضع جمهورى اسالمى ایران بود که در آن دبیرکل 
وقت سازمان ملل، عراق را به عنوان شروع کننده جنگ 

معرفى کرد.
محمد جواد جمالى نوبندگانى ادامه داد: بعد از این عراق 
درگیر جنگ با کویت شد و در این جنگ هم عراق به دلیل 
تخریب، اشــغال و غارتگرى، محکوم شد و کشورهاى 

عضو دائم شــوراى امنیت که این بــار حامى کویت در 
جنگ مقابل عــراق بودند بالفاصله بعد از آزادســازى 
کویت با فروش نفتى که از منابع عراق انجام مى گرفت 
صندوقى تأسیس کردند و مبلغ غرامت عراق را به کویت 

پرداخت کردند.
جمالى نوبندگانى گفت: براى جمهورى اسالمى متأسفانه 
به دلیل خصومتى کــه آمریکایى ها با ما داشــتند این 
موضوع اتفاق نیافتاد و بعد از آن هم عراق درگیر مسائل 
و مشــکالت دیگرى بود و من فکر مى کنم شاید یک 
شرایط مســاعدى براى طرح این موضوع در روابط دو 

کشور شکل نگرفته است.

وزیر بهداشت گفت: مردم ما باید فرق بین عوام فریبى 
و طب علمى را در حوزه  طب ایرانى و ســنتى تشخیص 
دهند، طب ایرانى و سنتى مملکت ما نباید به دست جهل 

و خرافه قربانى شود.
سعید نمکى در مراسم طرح آزمایشى ادغام خدمات طب 
ایرانى در نظام شبکه بهداشــت و درمان اردکان گفت:  
چهره هاى ارزنده اى مثل ابن سینا، رازى و جورجانى که در 
عرصه  جهانى درخشیدند هرگز از یاد جهان نخواهد رفت. 
ما در رابطه با طب سنتى ایرانى یکى از اهداف بزرگمان 
این است که به دانشجویانمان یاد دهیم و آموزش دهیم 
که وابســته به یکى از دیرینه و کهن ترین فرهنگ هاى 

جهان هستند، امروز یکى از مشکالت دانشجوى ما این 
است که خودش را به فرهنگ بیش از 7000 ساله  علمى 
این مملکت مرتبط نمى داند، جوان هاى امروز «نلسون» 
و «آریسون» و خیلى از کتاب هاى غربى را مى شناسند 
اما متأســفانه ابن ســینا و بزرگان طب سنتى خودشان 
را نمى شناســند و این باعث مى شــود تا ارتباط با خاك 

سرزمین به مرور سست تر شود.
وى افزود: دانشجوى ما باید ابن سینا را بشناسد، کسى که 
58 سال عمر کرد و صدها رساله نوشت و کتبش سال ها 
در کل دنیا تدریس شد، دانشجوى ما باید به جاى آنکه 

طبیب بشود، حکیم تربیت شوند.

سرانجام ماجراى پرداخت 
غرامت به ایران 

دانشجویاِن ما ابن سینا را 
نمى شناسند

بازار داغ مشاوره کنکور
  باشگاه خبرنگاران جوان | با شروع 
انتخاب رشته کنکور سراســرى بازار مشاوران 
کنکور بسیار داغ شده است و در این یک هفته 
پول گزافى را جمع که نه، پارو مى کنند. در کنکور 
سراسرى امسال یک میلیون و 12 هزار و 406 
نفر مجاز به انتخاب رشــته شــده اند و اگر این 
ادعاى مشــاوران را بپذیریم که فقط 10 درصد 
براى مشــاوره مراجعه مى کنند، 10 درصد این 
تعداد مى شود 101 هزار و 204 نفر، بر این اساس 
اگر به صــورت میانگین حســاب کنیم که هر 
داوطلب 600 هزار تومان براى انتخاب رشــته 
پرداخت کند، گردش مالى این مشاوران کنکور 
60 میلیارد و 722 میلیــون و 400 هزار تومان 

مى شود. /2991

چه خبر از برنامه 
فردوسى پور 

  صبا|چند وقتى اســت خبرهایى به گوش 
مى رسد مبنى بر اینکه عادل فردوسى پور قصد 
دارد با ساختن برنامه اى جدید به عرصه و صحنه 
اجرا برگردد. حال شــکورى مقدم، مدیرعامل 
«فیلیمو» درباره آخریــن وضعیت برنامه عادل 
فردوســى پور گفت: درخواست مجوزى شده و 
توافقاتى صورت گرفته اســت. منتظر هستیم، 
ببینیم در چارچوب قانــون چه تصمیمى گرفته 
مى شــود و امیدواریم تصمیم مناسبى بگیرند؛ 
اگر این تصمیم گرفته شود با توافقاتى که چند 
پلتفرم با ایشان کرده اند احتماًال برنامه شان روى 

چندین پلتفرم قرار خواهد گرفت.

ارزش روز سهام عدالت 
  رکنا| پس از پایان معامالت بازار سهام در 
هفته گذشته، ارزش سبد سهام عدالت 532 هزار 
تومانى به مرز 16 میلیون تومان و ارزش ســبد 
سهام عدالت یک میلیون تومانى به بیش از 31 
میلیون تومان رسید. بدین ترتیب کسانى که 30 
درصد سهام عدالت 532 هزار تومانى را فروخته 
باشند مى توانند منتظر دریافت 4/8 میلیون تومان 
باشند و کســانى هم که 60 درصد را فروخته اند 
احتمــاًال در آینده بیــش از 9/6 میلیون تومان 

دریافت خواهند کرد.

ابتالى خوشه اى؟ 
  باشگاه خبرنگاران جوان | 

فرهاد ابول نژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
جندى شاپور اهواز در خصوص اخبار منتشر شده 
مبنى بر ابتالى دانش آموزان و معلمان خوزستانى 
به کرونا گفت: در خوزستان در هیچ مدرسه اى 
ابتال به کرونا به صورت خوشــه اى نداشته ایم 
و گزارشــى از ابتالى تعداد زیادى از معلمان و 

دانش آموزان در مدرسه وجود ندارد. /2992

52 درصد مردم 
خودرو ندارند

براســاس     روزنامه فرهیختگان |
داده  هاى  هزینه-درآمد سال 1398 مرکز آمار 
ایران، طى سال گذشته از تعداد 29 میلیون و 673 
هزار خانوار کشــور، به طور میانگین 48 درصد 
خانوارهاى کشور یا 14میلیون و 241 هزار خانوار 
داراى حداقل یک خودرو و 15 میلیون و 432 هزار 

خانوار هم فاقد خودرو بوده اند. /2993

پذیرش زنان در 
یک رشته خاص 

  آفتاب نیوز| شــرایط پذیرش در رشته 
«فوریت هاى پزشکى پیش بیمارستانى» در دو 
مقطع کاردانى و  کارشناسى در کنکور 99 براى 
هر دو جنس زن و مرد اعالم شــد. در این رشته 
براى اولین بار است که دانشجوى زن نیز پذیرفته 

مى شود./2994

قهرمانى زنان، افتخار است
حجت االسالم حسن روحانى، رئیس    فارس|
جمهور در مراســم افتتاح طرح هــاى وزارتخانه هاى 
ورزش و جوانان و میراث فرهنگى و گردشگرى گفت: 
ببینید چطور ورزش قهرمانى مردم را در پاى تلویزیون 
مى نشاند. بسیار افتخار مى کنم بخاطر ورزش بانوان که 
نشان مى دهد تبلیغاتى که علیه کشورمان انجام دادند 
بى اساس بوده است. زنان ما در مسابقات بین المللى با 
حجاب و عفت شرکت مى کنند و قهرمان مى شوند و این 

براى ما افتخار است./2987

توهین به مردم است
منصور حقیقت پــور، نماینده    اعتمادآنالین|
ســابق مجلس درباره اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهورى اظهار کرد: قوانیــن مربوط به این انتخابات 
باید یک چارچوب منطقى داشــته باشد. اینکه بگویم 
هرکس ایرانى بود و سواد داشــت بیاید و در انتخابات 
نام نویسى کند، توهین به مردم ایران است. وى افزود: 
برخى از کشورها این قانون را دارند که براى نام نویسى 
در انتخابات باید 2000 استاد دانشگاه او را تأیید کنند، 
اما در کشور ما مى بینیم که یک کسى مى آید و ثبت نام 
مى کند که چوپان است یا دیگرى مى آید ثبت نام مى کند 
که اصًال ســواد ندارد. اینها باعث تمسخر انتخابات از 
سوى برخى مردم مى شود و این درست نیست./2988

مسئوالن نباید 
امتیاز ویژه داشته باشند 

امام جمعه لواســان (افشا کننده    خبرفورى|
مسئله دریافت دناپالس توسط نمایندگان) گفت: نماینده 
مجلس، نماینده کارگر و معلم است، درصورتى که حقوق 
وى با حقوق این افراد معادل نباشد چگونه مى تواند نماینده 
آنان باشد؟ حجت االسالم سید ســعید لواسانى گفت: 
مســئوالن نباید امتیاز ویژه داشته باشند چرا که طبیعتًا 
مانع نمایندگى مردم مى شود. رهبر معظم انقالب به نقل 
از امیرالمؤمنین(ع) مى فرمایند: به جز مباحث امنیتى و 

نظامى، تمامى مسائل باید شفاف باشد./2989

گلدوزى توییت هاى «ترامپ»! 
یک بانوى هنرمند آمریکایى نمایشگاهى از    ایرنا|
گلدوزى کنایه آمیز توییت ها و ادعاهاى جنجالى «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا برپا کرد. دو ســال از 
زمامدارى ترامپ مى گذشت که «دیانا ویمار» تصمیم 
گرفت توجهات را به پست هاى تند و تحریک آمیز وى 
در توییتر جلب کند. وى براى انجــام این کار به جاى 
استفاده از رسانه اجتماعى محبوب ترامپ، نخ و سوزن را 
به عنوان ابزار انتخاب کرد. تعابیر طعنه آمیز وى از برخى 
از به یادماندنى ترین توییت هاى تند رئیس جمهورى 
آمریکا در آستانه برگزارى انتخابات ریاست جمهورى 
در این کشــور، در یک مجموعه نمایشگاه به معرض 

نمایش گذاشته مى شود. /2990 

چهارمین بار در 6 ماه
محمدجواد ظریف در ســى    دیده بان ایران|
و یکمین سفر خود به روسیه به عنوان رئیس دستگاه 
دیپلماسى و در چهارمین سفر در شش ماه اخیر به مسکو 
سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران، با «سرگئى الوروف» 
همتاى روس خود پنج سال بعد از انعقاد توافق هسته اى 
حول برجام، تحوالت منطقه اى و دوجانبه مذاکره کرد.

بازى خراب کن!
  انتخاب| «دونالد ترامــپ» در اظهارنظر هاى 
متعدد از احتمال به تقلب کشیده شدن انتخابات خبر داد 
و پیش بینى کرد احتماًال کار به دیوان عالى مى کشد. 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد به انتقال مسالمت آمیز 
قدرت، تعهدى ندارد. دونالد ترامپ در نشستى خبرى 
در کاخ سفید از تعهد به انتقال مسالمت آمیز قدرت در 
صورت بازنده شدن در انتخابات سوم نوامبر در مقابل 
رقیب دموکراتش جو بایدن خوددارى کرد. ترامپ در 
پاسخ به سئوال یک خبرنگار در مورد تعهدش به انتقال 
مسالمت آمیز قدرت گفت خواهیم دید چه اتفاقى رخ 

خواهد داد.

خبرخوان

در سایه شیوع ویروس کرونا که منجر به توقف بسیارى 
از سفرها و فلج شدن شــرکت هایى هوایى جهان شده 
است یک شرکت خطوط هوایى سفرهاى بدون مقصدى 
تدارك دید تا هم عاشقان ســفر را راضى نگه دارد و هم 

زیان هاى خود را جبران کند.
CNN خبر داد، یکى از شــرکت هاى هوایى اســترالیا 

تالش مى کند تا در عین تقدیم سرویس الزم به عاشقان 
سفرهاى هوایى در ســایه ادامه شیوع ویروس کرونا در 
جهان و محدودیت هاى مسافرتى موجود، خود را نیز از 

ورشکستگى نجات دهد.
شرکت هوایى کانتاس استرالیا به عاشقان مسافرت هاى 
هوایى خبــر داد مى توانند ســفر هفت ســاعته اى را با 
هواپیماهایش تجربه کنند. قرار است در این سفر بدون 
مقصد، هواپیماى حامل مسافران از فراز مناطق زیبا پرواز 

کند و بدون آنکه در فرودگاهى به زمین بنشیند مجدداً به 
مبدأ بازگردد. مسافران این پرواز قرار است بعد از عبور از 
چند ایالت استرالیا بر فراز مناطق دوردستى در این کشور 

نیز به پرواز درآیند.
عالوه بر این، آنها خواهند توانســت این بار در آسمان 
مناطق گردشــگرى اســترالیا از جمله بندر ســیدنى 
ســیاحت کنند، در عین حــال شــمارى از هنرمندان 
نیز هنگام پرواز براى مســافران برنامــه اجرا خواهند 

کرد.
هزینه هر بلیــت این پــرواز بین 566 تــا 2734 دالر 
آمریکاست که ظرف ده دقیقه هر 134 بلیت  به فروش 

رسید.
پیش از ایــن نیز شــرکت هاى هوایى تایــوان و ژاپن 

طرح هاى مشابهى را به اجرا درآورده بودند.

مجلس یازدهم بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است، این 
بار به دلیل خــودروى «دناپالس». تحویل خودرویى با 
رانت، قیمت دولتى و البته به صورت اقســاطى.  مهرداد 
ویس کرمى، نماینده حوزه انتخابیه خرم آباد درباره تحویل 
خودرو گفت: این قضیه [دناپالس نمایندگان] بیشتر یک 

توطئه و جو رسانه اى منفى علیه مجلس یازدهم است.
این نماینده مجلــس در ادامه خاطر نشــان کرد: چهار 
ماه پیش با آغاز به کار که مى خواســتیم ثبت نام کنیم، 
پرس وجو کردم گفتند چهــار ماه پیش قیمت پژو پارس 
و دنا پالس در یک رنج قرار داشت. در چهار ماه گذشته 

قیمت خودرو باال رفت. مــن دنا پالس ام دریافت کردم 
و خودرو ام را پس نمى دهم با جوســازى و هوچى گرى 

رسانه ها کارى ندارم.
وى در ادامه با گالیــه از عدم تحویــل کارت گارانتى 
خودروى خــود افزود: کارت گارنتــى دناپالس را هنوز 

به ما ندادند.
ویس کرمى خاطر نشــان کرد: آگاهانــه براى دریافت 
خودرو، ثبت نام کردم و به دلیــل هوچى گرى بعضى ها 
تصمیمم را عوض نمى کنم، به این جوسازى رسانه اى 

کارى ندارم.

رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهى تهران از دستگیرى 
دو برادر سارق منزل که با همدستى یکى از دوستانشان 
مرتکب سرقت مى شدند خبر داد و گفت: این دو برادر در 

زندان اصفهان بازداشت شدند.
ســرهنگ کارآگاه بهزاد اختیارى گفت: سى ام تیرماه 
پرونده اى با موضوع ســرقت منزل در کالنترى 118 
ستارخان تشــکیل و با دســتور قضایى براى رسیدگى 

تخصصى به پلیس آگاهى ارجاع شد.
وى بیان کرد: شــاکى با حضور در پایگاه هشتم پلیس 

آگاهى در خصوص جزئیات پرونده به کارآگاهان عنوان 
کرد، بعد از ظهر بیســت و نهم تیر ماه بــراى رفتن به 
مهمانى از منزل خارج شدم و در نیمه هاى شب پس از 
بازگشت به منزل با درب تخریب شده واحد مسکونى ام 
رو به رو و متوجه به هم ریختگى خانه و سرقت مقدارى 
طال، وجه نقد و پنج عدد ســاعت مچى بــه ارزش دو 

میلیارد و 500 میلیون ریال شدم.
این مقام انتظامى عنوان کرد: با ارجاع پرونده به پلیس 
آگاهى کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل به نشانى 

اعالم مراجعه کردند و ضمن بررسى صحنه جرم موفق 
شدند دو تن از سارقان را شناسایى کنند.

با شناسایى هویت سارقان مشخص شد که هر دو متهم 
برادر یکدیگر به نام هاى «ســیامک» و «ســیروس» 
مى باشــند و تا کنــون چندین مرتبه به جرم ســرقت 
دستگیر شــده اند. در ادامه تحقیقات پلیسى مشخص 
شــد که متهمان به تازگى هنگام انجام سرقت توسط 
مأمــوران اســتان اصفهان دســتگیر و روانــه زندان 

شده اند.

کارآگاه اختیارى گفت: با هماهنگى هاى قضایى متهمان 
به تهران منتقل شدند و به سرقت از منزل شاکى اعتراف 
کردند و اظهار داشــتند تا کنون با همــکارى یکى از 
دوستانشان چندین فقره ســرقت منزل در شمال غرب 
و غرب تهران مرتکب شــده اند. وى در ادامه بااشــاره 
به اینکه ســومین متهم پرونده نیز در مخفیگاهش در 
بیســت و یکم مرداد دستگیر شــد، گفت: شناسایى و 
کشــف جزئیات جرایم ارتکابى و شناسایى مالخران و 

مالباختگان ادامه دارد.

سرقت در تهران، بازداشت در زندان اصفهان!

«آندره ولچک»، روزنامه نگار و داور شانزدهمین جشنواره 
بین المللى فیلم مقاومت، ساعت 5 و 30 دقیقه بامداد سه 
شنبه هفته پیش در مقابل هتل محل اقامت خود در محله 
«کاراکوى» استانبول ترکیه درگذشت. پلیس استانبول 
مرگ ولچک نویسنده کتاب معروف «درباره تروریسم 
غربى؛ از هیروشــیما تا هواپیماى بدون سرنشــین» را 

مشکوك اعالم کرد.
پیرو رایزنى هاى انجام شــده توسط مدیریت بین الملل 
شانزدهمین جشــنواره بین المللى فیلم مقاومت توافق 
نهایى براى حضور آندره ولچک، این فیلمســاز سیاسى 
اهــل آمریکا در مرحلــه دوم این رویداد ســینمایى در 
آذر ماه ســال 1399 به عنوان داور صــورت گرفته بود. 
وى همکار «نوام چامسکى»، فیلســوف و متفکر این 
کشــور بود که با آثار خود در حوزه هاى داستان نویسى، 

فیلمسازى، نمایشنامه نویســى یا عکاسى با امپریالیسم 
غربى مى جنگید.

او معتقد بود تنها جرم ایران این اســت که به بازسازى 
ویرانى سوریه کمک کرده و از فلسطین حمایت مى کند، 
دشمنى آمریکا با ایران هیچ ربطى به خود ایران ندارد و 

مردم ایران بسیار شجاع و دالورند.
ولچک مى گفت که من عاشق ایرانم، من عاشق تهرانم. 
عاشق سینماى ایرانم، عاشق مردم ایرانم؛ مردمى مؤدب 
و تحصیلکرده. من عاشــق اندیشــمندان آنجا هستم. 

نمى خواهم هیچ اتفاق بدى برایشان بیافتد.
او باور داشت که ایران، مانند چین، یکى از قدیمى ترین 
کشورهاى جهان است و توانایى این را دارد که سیستم 
اقتصادى و اجتماعى مخصوص خودش را بسازد و آن را 

توسعه دهد.

مرگ مشکوك داور جشنواره بین المللى فیلم مقاومت 

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز پنج شنبه 
در جلسه رؤساى کمیته هاى ستاد ملى مقابله با کرونا با 
توجه به شــیوع مجدد بیمارى در برخى مناطق کشور 
اظهار کرد که این روند نشــان مى دهد متأسفانه انتظار 
کادر درمان فداکار از برخى مردم عزیز کشورمان براى 
رعایت دقیق دستورالعمل هاى بهداشتى برآورده نشده 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه همچنــان طبق ارزیابى ها، 
سفرهاى تابستانى برون شهرى، ترددهاى غیرضرورى 
درون شــهرى و فشار بر سیســتم حمل و نقل عمومى 
به ویژه خطوط مترو و عدم رعایت دقیق دستورالعمل هاى 
بهداشتى، از جمله دالیل شیوع بیمارى کروناست، گفت: 
کمیته هاى درمان و امنیتى و اجتماعى و تبلیغات ســتاد 
ملى مقابله با کرونا، ضرورى است که با جدیت و قاطعیت 
براى اجراى دقیق پروتکل ها در حوزه اجتماعى، درمانى 

و اطالع رسانى اقدامات مؤثرى انجام دهند.
رئیس جمهور همچنین از کمیته هاى امنیتى- اجتماعى 
و درمان نیز خواست با تشــدید نظارت ها، براى کسانى 
که عامداً و علیرغم تذکــرات چند باره همچنان از عمل 
به دستورالعمل هاى بهداشتى طفره مى روند و سالمت 
خود و جامعه را به خطــر مى اندازند، اعمال مجازات و از 
جمله معرفى به افکار عمومى را در دستور کار قرار دهند.
روحانى با تأکید بــر نظارت دقیق تــر کمیته امنیتى–

اجتماعى بر سیستم حمل و نقل در سفرهاى درون و برون 
شهرى گفت: دریافت نقدى و ایجاد صف هاى طوالنى 
پرداخت عوارض در اتوبان ها و آزادراه ها مى تواند در کنار 
تلف کردن وقت مردم در صف هاى ایجاد شــده براى 
پرداخت عوارض، روند شیوع بیمارى را هم تشدید کند 

که به طور جدى الزم است در این روند، تجدید نظر شود.
رئیس جمهــور در ادامه اظهــار کرد: بــا وجودى که 
تمامى کشــورها در روند مقابله با بیمارى کرونا به این 

نکته کلیدى رســیده اند که ایجــاد محدودیت نه تنها 
تضمین کننده مصونیت نیســت بلکه مى تواند زندگى 
مردم را دچار اختالل کند امــا چنانچه با رعایت نکردن 

 دســتورالعمل هاى بهداشــتى، دچــار موج هاى جدید 
این بیمارى در جامعه بشــویم، ناچار بــه اعمال برخى 

محدودیت ها خواهیم بود.

رئیس جمهور اعالم کرد

احتمال اعمال برخى محدودیت هاى کرونایى

بفرمایید سفر بدون مقصد!

دناپالسم را گرفتم!
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وضعیت وخیم در زیرِ زمین
اسـتان اصفهـان از نظـر شـرایط نامطلـوب منابـع آب 
زیرزمینـى ، در رتبـه چهـارم کشـور اسـت. مدیرعامل 
شـرکت آب منطقـه اى اصفهـان گفـت: در برخـى از 
دشت هاى ممنوعه استان ساالنه حدود یک متر کاهش 
سـطح آبخوان اتفاق مى افتد که  ایـن وضعیت، نتیجه 
برداشت هاى بى رویه اسـت. مسعود میرمحمدصادقى 
خاطرنشـان کرد: در اسـتان، حـدود 60 هـزار حلقه چاه 
وجود دارد که از این تعداد حـدود  20 هزار چاه غیرمجاز 
است و برداشـت هاى اضافى از مخازن آب ، مشکالت 

پیچیده اى را در استان رقم زده است.

درخواست چاپ 2 هزار عنوان 
کتاب 

معاون امور فرهنگى و رسانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسـالمى اصفهان گفت: در سـال جارى حـدود دو هزار 
عنوان کتاب براى دریافت مجوز چاپ به این نهاد رسیده 
اسـت. اصغر مختارى افزود: موضوعات این کتاب ها در 
حوزه هاى مختلف اسـت. وى تصریح کرد: ناشـران در 
زمان حاضر با دو مشکل که یکى موضوع شیوع ویروس 
کرونا در کشـور و مـورد دیگر معضل کاغـذ و گرانى آن 

است دست به گریبان هستند. 

نیاز  به تبلت و گوشى
عباسـعلى زارعان، قائم مقـام کمیته امـداد امام خمینى 
(ره) اسـتان اصفهان رویکـرد کمیته امـداد اصفهان در 
شـور عاطفه هاى امسـال را تامیـن ملزومـات آموزش 
غیرحضورى اعالم کرد و گفت: بیش از 18 هزار و 829 
دانش آموز نیازمند تحت حمایت این نهاد هسـتند که با 
توجه به تغییراتى که همه گیرى ویروس کرونا در شیوه 
آموزشى مدارس ایجاد کرده و افزایش سهم کالس هاى 
غیرحضورى، به تبلت و گوشى هوشمند نیاز فورى دارند.

فعالیت 18 مرکز اورژانس 
اجتماعى 

مدیر کل بهزیسـتى اسـتان اصفهان با بیان اینکه سال 
80 استان اصفهان با تعداد 12 مرکز اورژانس اجتماعى 
در سطح کشور پیشـرو بود، اظهار کرد: اکنون در استان 
اصفهـان 18 مرکز اورژانـس اجتماعى فعالیـت دارد اما 
نیروى انسانى در اورژانس اجتماعى اضافه نشده است. 
مرضیه فرشـاد افـزود: در شـهرهاى اسـتان دو نیرو در 
اورژانس اجتماعى فعالیت مى کند اما شهرستان گلپایگان 
به دلیل مسافت طوالنى با مرکز استان جذب نیرو براى 
اورژانس اجتماعى نداشـته و در این زمینـه مظلوم واقع 

شده است.

فردا، افتتاح مجهزترین
 بازار کوثر 

مدیرعامـل سـازمان سـاماندهى مشـاغل شـهرى و 
فرآورده هـاى کشـاورزى شـهردارى اصفهـان گفت: 
پانزدهمین و مجهزترین بازار روز کوثر اصفهان در پینارت 
(شهرك زاینده رود) روز یکشنبه افتتاح مى شود. محمد 
مجیرى ادامه داد: این مجموعه به عنوان مجهزترین و 
جدیدترین بازار کوثر اصفهان داراى هایپر به متراژ 560 
متر اسـت و هفت غرفه عرضه مرغ و گوشـت، نانوایى، 
ماهى، خشکبار، لبنیات، عطارى و سبزى و میوه وصیفى 

آماده سازى شده است.

قطع برق آتش نشانى! 
برق ایسـتگاه آتش نشـانى نوش آباد که به علت بدهى 
22 میلیـون تومانى قطع شـده بـود پس از 12 سـاعت 
قطعى، وصل شد. مسئول تاسیسات شهردارى نوش آباد 
گفت:متاسفانه این ایستگاه کنتورمستقل ندارد وبرق آن 
به چاه آب شهردارى متصل و هم زمان با قطع شدن برق 
چاه آب، برق این ایسـتگاه نیز قطع شد. میثم منصورى 
افزود: از زمان تاسیس این ایستگاه، به علت وجود شبکه 
برق فشارقوى اطراف آن، شهردارى نتوانسته بود کنتور 
مجزا بـراى این ایسـتگاه بگیرد، امـا اکنـون بارفع این 
مشکل باید شهردارى کنتورمجزایى براى آتش نشانى 

درخواست کند.

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: خمینى شهر 
مثل بیمارى است که تبش از 40 درجه باالتر رفته است. 
این شهر تب دار بحرانى نیاز به استراحت دارد و این تنها 

با کاهش ترددها انجام خواهد شد.
 طاهره چنگیز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا شهرستان 
خمینى شهر اظهار کرد: درســت است که کرونا درمان 
قطعى ندارد، اما ما مى دانیم چطور مى شود جلوى شیوع 
آن را بگیریم. نمودارها همیشه نشان داده اند که وقتى 
پروتکل ها رعایت شــود میزان ابتــال کاهش مى یابد. 
وى افزود: متولیان شهرســتان باید از قدرت اجرایى و 
توان مقابله اى اســتفاده کنند تا درهاى شهر را به روى 

دشمنى مثل کرونا ببندند و براى حل مشکل نیاز به عزم 
جمعى است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به شرایط 
خاص شهرستان خمینى شهر در استان اظهار کرد: این 
شهرستان پرتراکم ترین شهرســتان کشور است و این 
اوضاع شهرستان را در وضعیت خطرناکى قرار داده است. 

خمینى شهر در مرز فاجعه قرار گرفته است. 
وى ادامه داد: هرگونه اجتماعى باعث گسترش بیمارى 
خواهد شــد. عزم جدى، اقدامــات هماهنگ و کاهش 
تجمعات تنها راهکار حل مســئله است. تجمعات به هر 

شکل و محتوا باعث انتقال بیمارى مى شود. 

اصفهانى ها در شش ماه نخست امسال، یک ماه در هواى 
ناسالم نفس کشیدند.

کالنشهر اصفهان در شــش ماه نخست سال 1399 به 
لحاظ کیفیت هوا، دو روز هواى پاك، 154 روز قابل قبول 
(سالم)، 29 روز ناسالم براى گروه هاى حساس و یک روز 

ناسالم براى عموم را تجربه کرد.
در حالى که این آمار در شــش ماه نخست سال گذشته، 
19 روز هواى پاك، 136 روز هواى قابل قبول (سالم)، 29 
روز هواى ناسالم براى گروه هاى حساس و دو روز بسیار 
ناسالم بود و در مدت مشــابه سال 97 نیز براى اصفهان 
23 روز پاك، 148 روز قابل قبول (سالم) و 14 روز ناسالم 

براى گروه هاى حساس ثبت شد.
اصفهان یکى از پنج کالنشهر نخست آلوده کشور است 
که بر پایه تازه ترین آمار مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیســت با ثبت 30 روز هواى ناسالم در 
شش ماه نخست امســال پس از اهواز و تهران سومین 

کالنشهر آلوده کشور بوده است.
اصفهان در سال هاى اخیر در تابستان ها نیز با پدیده گرد 
و غبار و افزایش روزهاى ناسالم روبروست به طورى که 
خیزش ریزگردها در ماه هاى خرداد و تیر شاخص کیفى 
هواى این کالنشهر را تا مرز هشــدار و بسیار خطرناك 

باال مى برد.

اصفهانى ها یک ماه در هواى 
آلوده نفس کشیدند

تب خمینى شهر 
باالى 40 درجه است

مدیر نیروگاه گازى «هســا» اظهار کرد: با استفاده 
حداکثرى از توان و راهکارهاى داخلى و با پشتوانه 
قوى نیروى انســانى متعهد، کارآمد و متخصص، با 
تولید 80 میلیون کیلووات ســاعت برق، رکورد 11 

ساله تولید برق در این نیروگاه شکسته شد.
على نقدى پور اظهار کرد: با اســتفاده حداکثرى از 
توان و راهکارهاى داخلى و با پشتوانه قوى نیروى 
انسانى متعهد، کارآمد و متخصص، با تولید 80 میلیون 
کیلووات ساعت برق، رکورد 11 ساله تولید برق در 

این نیروگاه شکسته شد.

به گفته نقدى پور، نیروگاه گازى هسا در سال 1398 
با تولید افزون بر 76 میلیون کیلووات ســاعت برق، 
رکورد تولید نسبت به ده سال گذشته را جابجا کرد، 
امسال نیز فقط در شش ماهه نخست سال با تولید 80 
میلیون کیلووات ساعت برق، رکورد تولید 11 سال 

گذشته را شکست.
الزم به ذکر است، نیروگاه گازى هسا زیرمجموعه 
شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان و در شــمال 
منطقه اصفهان واقع شده و هم اکنون داراى دو واحد 

گازى هر یک به ظرفیت نامى 29 مگاوات است.

ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازى «هسا» 

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان با اعالم این خبر 
گفت : در راستاى خدمت رسانى به هم استانى هاى 
عزیز اصفهانى، پوشش شبکه همراه اول در کلیه نقاط 

استان در حال توسعه است.
ناصر مشــایخى در بازدید از معاونت ارتباطات سیار 
با اشاره به روند توسعه شــبکه همراه اول در استان 
اصفهان اظهار کرد : با همت شبانه روزى تالشگران 
عرصــه ارتباطــات در مخابرات منطقــه اصفهان 
در اجراى طرح توســعه فاز 8 ارتباطات ســیار ، از 
آذرماه سال 1398 تا کنون با به روز رسانى و ارتقاى 
تجهیزات فنى سایتهاى  bts  همراه اول در سطح 
استان، پهناى باند  شبکه این اپراتور جهت استفاده 

بهینه مشــترکین از خدمات تلفن همــراه افزایش 
یافته است.

 bts  وى افزود: در این راســتا تعدادى از  سایتهاى
به نســل دوم تلفن همراه (2G) ،نســل سوم تلفن 
همراه(3G)، نســل چهارم تلفن همــراه (4G) و 
تعدادى هم  به +4G  تجهیز شده و روند بروزرسانى 

و ارتقاء شبکه ارتباطات سیار در حال انجام است.
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان یادآور شد: این 
اقدامات تاثیر بسزایى در کاهش نقاط کور و افزایش 
پهناى باند تلفن همراه و در نتیجه ارتقاى سرعت و 
کیفیت اینترنت همراه اول در سطح استان اصفهان 

خواهد داشت.

توسعه پوشش شبکه همراه اول
 در استان اصفهان

نخســتین هنرســتان تربیت بدنى دخترانه سماى 
نجف آباد با حضور معــاون آموزش هاى عمومى و 
مهارتى (سما) دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

و مدیر آموزش و پرورش این شهرســتان 
گشایش یافت.

معاون آموزش هاى عمومى و مهارتى (سما) 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در این 
آیین گفت: در راستاى انعقاد تفاهمنامه بین 
سازمان سما و ســماى این مرکز مبنى بر 
راه اندازى و توسعه مدارس جدید، هنرستان 
تربیت بدنى دخترانه براى نخســتین بار در 
شهرستان نجف آباد راه اندازى و با پذیرش 

دانش آموز در سال تحصیلى جدید فعالیت خود را آغاز 
کرد. شهال روزبهانى اضافه کرد: نخستین هنرستان 
تربیت بدنى شهرســتان نجف آباد در ســماى این 

شهرستان با هدف ایجاد زمینه تحصیل تعداد زیادى 
از عالقه مندان این رشته با استفاده از امکانات کم نظیر 
واحد دانشگاهى در راستاى کمک به رفع مشکالت 

آموزش و پرورش با رویکرد توســعه آموزش هاى 
مهارتى و هدایت دانش آموزان به ســمت اشــتغال 

تأسیس و راه اندازى شده است.

گشایش نخستین هنرستان تربیت بدنى
 دخترانه سما 

شهردار فالورجان توجه به ساماندهى حاشیه زاینده 
رود را پایه گذار توسعه هدفمند سیما و منظر شهرى 
در چشم شهروندان و رهگذران خواند و خاطر نشان 
ساخت: این ساماندهى در دو ضلع حاشیه زاینده رود 
در حال انجام اســت و در آینده اى نزدیک به بهره 

بردارى خواهد رسید.
جواد نصرى همچنیــن از همکارى و مشــارکت 
شــهردارى فالورجان با اداره میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى شهرســتان جهت 
ترمیــم و مرمت بخشــى از پل تاریخــى ورگون

 خبر داد.
شــهردار فالورجان بــا اعالم اینکه شــهردارى، 
خاکبردارى ضلع شرق حاشیه زاینده رود را از امروز 

در دستور کار خود قرار داده است گفت: ایجاد بستر 
مناسب براى ترمیم و مرمت بخشى از پل تاریخى 
ورگان که عالوه بر اینکه محور مواصالتى از اتوبان 
ذوب آهن به میدان میدان آزادى (مرکز شهر) است، 
نماد شهر و حتى شهرستان فالورجان مى باشد تاثیر 

بسزایى بر منظر شهرى دارد.
وى یاد آور شد: همکارى و مشارکت با اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى شهرستان 
فالورجان جهت ترمیم و مرمت پل تاریخى(ورگان) 
شــهر فالورجان همچون ســال هاى گذشته در 
راســتاى حفظ و نگهدارى این اثر تاریخى از جمله 
امورى اســت که مدیریت شــهرى همواره به آن 

نگرشى ویژه داشته است. 

مرمت بخشى از پل تاریخى ورگون

مدیر آبفا منطقه 4 در حاشیه جلسه ماهانه با مسئولین 
منطقه از ادامه فعالیت مروجین مصرف بهینه آب در پاییز 

و زمستان امسال خبر داد.
اورنگى ضمن تقدیر از فعالیت هاى گروه مروجین در 
سه ماهه تابستان در خصوص اهمیت فرهنگ سازى 
مدیریت مصرف آب اظهار داشــت: یکى از مهمترین 
چالش هایى که منطقه و اســتان و حتى کشــور با آن 
روبروست کمبود منابع آبى است که هر سال برشدت 

آن افزوده مى شود و مى توان با ترویج فرهنگ سازى 
اســتفاده صحیح و صرفه جویى در مصرف آب آن را 
مدیریت کرد. وى افزود: بــا توجه به مراجعات مردمى 
در خصوص اســتفاده غیر اصولى همسایه ها از پمپ 
و مخزن، که باعث خسارت به شــبکه آبرسانى، افت 
فشار یا قطعى آب مى شود، فعالیت مروجین درراستاى 
ساماندهى و آموزش صحیح به کارگیرى پمپ ومخزن 

در پاییز و زمستان ادامه دارد.

ادامه فعالیت مروجین مصرف بهینه آب 

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان از انعقاد قرارداد پلتفرم بین المللى نمایشگاه مجازى 
با هدف معرفــى محصوالت تولیدکننــدگان این خطه در 

گستره اى جهانى خبر داد.
حسن قاضى عسگر روز پنجشنبه در جلسه  "طرح عرضه 
اولیه 100 شرکت کارآفرین اصفهان در فرابورس" در تاالر 
سیتى ســنتر این کالنشــهر افزود: تمامى فعاالن بخش 
خصوصى مى توانند با اســتفاده از پلتفرم مذکور یا با عرضه 
محصــوالت و جذب بازارهــاى جدید در دیگر کشــورها 

درآمدزایى بیشتر را رقم بزنند. 
وى با بیان اینکه استفاده از امکان یاد شــده، تبلیغات و به 
اصطالح دیده شــدن در ســطح جهانى را به همــراه دارد 
خاطرنشان کرد: این امر در راستاى توسعه بازرگانى و تجارت 

نقش شایانى ایفا خواهد کرد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان با اشــاره به اینکه توســعه صادرات و ارزآورى از 
اولویت هاى استان اصفهان محسوب مى شود تصریح کرد: 
یکى از ارکان تحقق این مهم سرمایه گذارى صحیح از یک 

ســو و رفع موانع فروش محصوالت بخصوص به خارج از 
ایران است. قاضى عســگر به گردشگرى به عنوان یکى از 
محورهاى اصلى توسعه اصفهان اشاره کرد و گفت: در این 
ارتباط جلساتى با موسسه فرهنگى اِکو برگزار شده تا شاهد 
توسعه گردشگرى فرهنگى و هنرى و در کنار آن رونق در 

صنعت صنایع دستى باشیم.
وى درباره شیوع ویروس کرونا از ســال قبل و ضربه  وارده 
به گردشگرى و صنایع دستى اظهارداشــت: براى جبران 
ضرر ناشى از همه گیرى بیمارى کووید-19 درصدد برگزار 

نمایشگاه هاى صنایع دستى در دیگر کشورها هستیم.

انعقاد قرارداد پلتفرم بین المللى نمایشگاه مجازى
 در اصفهان 

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى 
کالهبردار میلیاردى با ترفند تهیه شــکر براى قنادى ها 
در اصفهان خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمى فر گفت: 
فردى که با بهانه تهیه شکر از 19 قنادى بالغ بر 10 میلیارد 
ریال کالهبردارى کرده و متوارى شــده بود، شناسایى و 
دستگیر شد. وى افزود: در پى شکایت تعدادى از متصدیان 
واحدهاى صنفى قنادى مبنى بر کالهبــردارى از آنها در 
تحقیقات صورت گرفته از مال باختگان مشخص شد، فردى 
با مراجعه به آنها با ترفند تهیه شکر ارزان قیمت بالغ بر 10 

میلیارد ریال دریافت کرده و متوارى شده است.
این مقام انتظامى بیان کرد: على رغم اینکه فرد کالهبردار 
پاسخگوى تماس هاى تلفنى خود نبوده و هیچ ردى نیز از 
وى وجود نداشــت اما مخفیگاه متهم شناسایى و در یک 

عملیات ضربتى دستگیر شد.

معاون مدیرکل ادارى و مالى استاندارى اصفهان گفت: 
هنوز دستور تفویض اختیار استانى براى تعطیلى ادارات و 
دورکارى کارمندان در اصفهان اعالم نشده است و پس 
از کســب این اجازه، بنا به تصمیم گیرى ستاد مقابله با 

کروناى استان نتیجه اعالم مى شود.
نعمت ا...اشکستانى در گفت و گو با «ایسنا» با بیان اینکه 
بنا به پیگیرى اســتاندار اصفهان درخواست تفویض این 
تصمیم گیرى ارسال شده است، افزود: در صورت دادن 
این اختیار به استان اصفهان، تصمیم گیرى در مورد شیوه 
اجراى دورکارى و تعطیلى ادارات استان در ستاد مقابله با 

کروناى استان بررسى و نتیجه به اطالع خواهد رسید.

معاون مدیرکل ادارى و مالى استاندارى اصفهان، تصریح 
کرد: در حال حاضر، اولویــت دورکارى براى کارمندان 
داراى بیمارى زمینه اى، زنان باردار، افراد درگیر با بیمارى 
کووید 19 و افراد پرخطر اســت که مى توانند از شرایط 
دورکارى استفاده کنند، اما موضوع شیفت بندى ادارات 
و یا دورکارى کارمندان در اســتان اصفهان هنوز اعالم 

نشده است.
اشکســتانى افزود: با درخواست اســتاندار، ممکن است 
به سمت شــیفت بندى برویم و در صورت تصویب این 
تصمیم در ستاد مقابله با کروناى اســتان، تمام مدیران 
ادارات اصفهان ملزم به رعایت این قانون هستند و اینکه 

مدیرى به دورکارى اعتقاد ندارد معنى ندارد.
وى درخصوص کارمندان که به بیمارى مبتال هســتند 
و ممکن اســت در محل کار حضور داشته باشند، گفت: 
درحال حاضر تنبیه و جریمه براى کسانى که کرونا دارند 
و اطالع نمى دهند، در نظر گرفته شده است. همچنین با 
کسانى که در محل کار پروتکل هاى بهداشتى را رعایت 

نکنند، نیز برخورد مى شود.
معــاون مدیــرکل ادارى و مالى اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تا زمانیکه نتیجه دورکارى یا تعطیلى 
ادارات اصفهان اعالم شود، تمام کارمندان ملزم به رعایت 

فاصله اجتماعى و زدن ماسک در محل کار هستند.

معاون مدیرکل ادارى و مالى استاندارى اصفهان:

منتظر تفویض اختیار براى اعالم 
دورکارى هستیم

کالهبردارى با ترفند 
کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان از کاهش دما در تهیه شکر براى قنادى ها

بسیارى از مناطق از هفته آینده خبر داد و گفت: احتمال گذر 
امواج ناپایدار ضعیف از روى استان اصفهان نیز وجود دارد.

ابراهیم هنرمند اظهار کرد: نقشــه هاى هواشناسى بیانگر 
جوى به نســبت پایدار و گاهى وزش باد به نســبت شدید 
در بسیارى از مناطق استان اصفهان است و در نیمه غربى 
استان افزایش ابر پیش بینى مى شود. وى افزود: پایدارى جو 
در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزى و صنعتى استان به 

افزایش آالینده هاى هوا منجر مى شود و شاخص کیفى هوا 
در شرایط ناسالم قرار مى گیرد.

کارشــناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان، با 
بیان اینکه روز شنبه(امروز) افزایش نامحسوس دما و وزش 
بادهاى غربى پدیده غالب استان است، گفت: شرایط ابرى 
و کاهش دما را از روز یکشــنبه براى بسیارى مناطق پیش 
بینى مى کنیم ضمــن اینکه از اواخر هفتــه آینده احتمال 

ناپایدارى هاى خفیف در سطح استان وجود دارد.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به فعال بودن 
اجراى طرح زوج و فرد در اصفهان گفت: زمان اجراى این 

طرح از امروز شنبه پنج مهر ماه تغییر مى کند.
سرهنگ محمد رضا محمدى اظهار داشت: در حال حاضر 
طرح زوج و فرد خودروها در کالن شهر اصفهان فعال است 
و لغو نشده است. وى با اشاره به تغییر زمان اجراى ورود به 
محدوده طرح زوج و فرد ترافیک در اصفهان تصریح کرد: 
با هماهنگى شوراى ترافیک اســتان از شنبه پنج مهر ماه 
به منظور رفاه حال شــهروندان و با توجه به شرایط کنونى 
بیمارى کرونا صرفًا عصرها از ساعت 17 الى 21 در هسته 

مرکزى شهر اجرا خواهد شد.

تغییر ساعت اجراى 
طرح زوج و فرد 

هواى اصفهان از  فردا پاییزى مى شود
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با وجود گذشــت 17 ماه از آغاز تصویربردارى 
مجموعه نمایــش خانگى «قورباغــه»، هنوز 

خبرى از توزیع این سریال نیست.
با وجودى که مدت هاســت اخبــارى از توزیع 
قریب الوقوع مجموعه نمایش خانگى «قورباغه» 
به گوش مى رسد، اما این ســریال همچنان به 
مرحله انتشار نرسیده آن هم در حالى که حدود 
ده ماه پیش تریلرى دو دقیقه اى از این مجموعه 

منتشر شده بود.
تصویربردارى ســریال 15 قسمتى «قورباغه» 
که اردیبهشــت ماه 98 آغاز شــده بود با وجود 
توقفى در ابتداى شــیوع کرونا، در تیرماه 99 به 
پایان رسید. پیش از شیوع کرونا، بهار 99 موعد 
توزیع این مجموعه عنوان شده بود که با توجه 
به تعطیلى کمتر از ســه ماهــه تصویربردارى 
«قورباغه»، به نظر مى رســید تا پایان تابستان 

امسال توزیع این مجموعه آغاز شود.

چندین ماه اســت که تبلیغات نخستین سریال 
هومن ســیدى با قید «به زودى» در صفحات 
مجازى ســازندگان و صفحه رســمى سریال 
انجام مى شود ولى مشخص نیست دلیل تأخیر 
در توزیع مجموعه نمایــش خانگى «قورباغه» 
چیســت و تاکنون اطالع رسانى رسمى از سوى 

سازندگان مجموعه انجام نشده است.
پیش تر به نظر مى رســید «قورباغه» به عنوان 
جایگزینى براى مجموعه پربیننده «هم گناه» در 
نظر گرفته شده تا از تراکم سریال هاى پربیننده 
در پلتفرم ها پیشگیرى شود ولى این اتفاق نیافتاد 
و حاال بــا پایان یافتن «هم گنــاه» و همچنین 
«دل»، روزهاى خلوتى در انتظار شبکه نمایش 

خانگى است.
هم اکنون «آقازاده» تنها سریال پربیننده نمایش 
خانگى است و «موچین» به دلیل کیفیت پایین 
و همچنین توزیع نشدن در دو پلتفرم اصلى، در 

جذب مخاطب گسترده ناکام بوده است.

مجموعــه نمایــش خانگــى «قورباغــه» به 
کارگردانى هومن سیدى، با حضور چهره هایى 
چون نوید محمدزاده، صابر ابر و سحر دولتشاهى 
از شــانس باالیى براى موفقیت در پلتفرم هاى 
آنالین برخوردار اســت. فرشته حسینى، آناهیتا 
افشار و مهران غفوریان دیگر چهره هاى شناخته 
شده این مجموعه هستند که در کنار بازیگران 

جوان، به نقش آفرینى پرداخته اند.
نکته جالب توجه اینکه با وجود انتشــار شمارى 
عکس و یــک تریلر از صحنه و پشــت صحنه 
مجموعه «قورباغــه»، هیچ تصویرى از مهران 
غفوریان و آناهیتا افشــار در این سریال منتشر 
نشده است. حضور مهران غفوریان در سریالى 
به کارگردانى هومن ســیدى و همبازى شدن 
بــا نویــد محمــدزاده، اتفاقى جالــب توجه و 
کنجکاوى برانگیز شــمرده مى شود. از جزئیات 
نقش و گریــم وى در «قورباغــه»، اطالعاتى 

منتشر نشده است./2996

سریال  متفاوت هومن سیدى هنوز به شبکه نمایش خانگى نرسیده است

«قورباغه» کجاست؟

  مصطفى قاسمیان / خبرگزارى صبا |

ســریال «خانه ســبز» مجموعــه تلویزیونى 
مشهور دهه 70 شمسى است که در سال 1375 
چهارشنبه شــب ها روى آنتن شــبکه 2 سیما 
مى رفت. سریال «خانه سبز» به عنوان یکى از 
سریال هاى مطرح دهه 70، محصول مشترك 
بیژن بیرنگ و مسعود رســام بود و این روزها هر 

شب ساعت 20 از شبکه نسیم پخش مى شود.
سریال «خانه سبز» درباره ساکنان یک خانه است 
که همگى فامیل بوده و ماجراهاى تلخ و شیرین

 جالبــى را رقم مى زنند. نویســندگى ســریال 
«خانه ســبز» را پیمان قاســم خانى، شادمهر 

راستین و بیژن بیرنگ بر عهده داشتند.
سریال «خانه سبز» از شــنبه 15 شهریور 99 به 
جدول پخش شبکه نســیم صدا و سیما اضافه 
شد. شبکه نسیم در پاییز 99 داراى چهار برنامه 
پربیننــده به نام هاى «کارســتون»، «دســت 
فرمون»، «کتاب باز» و «چهل تیکه» است که 
مخاطبان زیادى دارد. تا آبان ماه که شاهد پخش 
دور جدید از برنامــه «دورهمى» به مجریگرى 
مهران مدیرى باشیم، نخستین فصل پاییز هزار 
رنگ شبکه نسیم با یک سریال خاطره انگیز دهه 

هفتادى همراه شده است.
در ســریال «خانه سبز»، شــاهد آخرین نقش 
آفرینى هاى زنده یاد خسرو شکیبایى، سوپراستار 
دهه 60 سینماى ایران هســتیم که اجل مهلت 

نداد تا او را امروز روى پرده سینما و قاب تلویزیون 
ببینیم. کارگردان سریال «خانه سبز» قبًال گفته 
بود که با حضور خســرو شــکیبایى که بازیگر 
توانمندى بود، مى توانســت چند ســریال مثل 

«خانه سبز» بسازد.
آهنگ جذاب ســریال «خانه ســبز» را بهرام 
دهقانیار ساخته بود و هر قسمت 40 دقیقه است. 
سریال «خانه سبز» در 26 قسمت تولید شده و به 
نظر مى رسد تا پایان مهر99 مهمان خانه هاى

 ایرانیان باشد. على تفرشى، خواننده تیتراژ سریال 
«خانه سبز» است و این ســریال داراى مفاهیم 
روانشناسى است لذا دکتر عیسى جاللى به عنوان 
مشاور روانشناسى ســناریونویس ها همکارى 

داشت. 
دستمزد بازیگران ســریال «خانه سبز» از جمله 
موضوعاتى است که مورد سئوال برخى از مخاطبان 
این سریال قرار گرفته بود. بد نیست بدانید باالترین 
دستمزد بازیگران ســریال «خانه سبز»  متعلق به 
مرحوم خسرو شــکیبایى بود که طى اعالم بیژن 
بیرنگ، ماهانــه یک میلیون تومــان بود. هزینه 
ساخت سریال «خانه سبز» نیز دقیقه اى 80 هزار 
تومان بود. مهرانه مهین ترابى براى نقش آفرینى 
در سریال «خانه ســبز» ماهى 300 هزار تومان 
مى گرفت. کارگردان سریال «خانه سبز» معتقد 
است که با یک سریال ایده آلیستى مواجه هستیم و 

کالم ها واقعى نیستند./2997

دستمزد بازیگران سریال «خانه سبز» چقدر بود؟

شر نشده است./2996

د؟ ب قد

زوج هاى هنرى زیادى در سینماى ایران وجود دارند که تجربه چندین 
همکارى با یکدیگر را دارند اما از میان این هنرمندان چند تن از بازیگران 

در چند فیلم نقش همسر یکدیگر را بازى کرده اند.
■ شهاب حسینى و ترانه علیدوستى از بازیگران سرشناس و پرطرفدار 
ســینماى ایران هســتند که تجربه چندین همکارى مشترك در کنار 
یکدیگر را دارند و جزو آن دســته از هنرمندان هستند که در فیلم نقش 
همسر یکدیگر را ایفا کرده اند. این دو هنرمند کشورمان در فیلم «درباره 
الى»، «فروشنده» و سریال «شــهرزاد» با هم همبازى بودند و در دو 

فیلم «فروشنده» و سریال «شهرزاد» نقش همسر هم را ایفا کرده اند.
■ لیال حاتمى و على مصفا یکى دیگر از زوج هاى هنرى کشــورمان 
هستند که تجربه بازى در کنار هم را در چندین فیلم داشته اند و در دو 
فیلم هم نقش همسر هم را ایفا کرده اند. لیال حاتمى و على مصفا اولین 
بار در فیلم «لیال» با هم همبازى شــدند و در نقش زن و شوهر جلوى 
دوربین رفتند و بار دیگر نقش زن و شوهرى را در فیلم «پله آخر» ایفا 
کردند. این زوج هنرمند در سریال «کیف انگلیسى» هم در نقش زن و 

شوهر ظاهر شدند.
■ حامد بهداد و باران کوثرى در دو فیلم «سد معبر» و «هفت ماهگى» 
نقش زن و شوهر یکدیگر را ایفا کرده اند و در فیلم هاى دیگرى چون 
فیلم هاى «دایره زنگى»، «روز سوم»، «خانه دختر» و «جان دار» هم 

در کنار هم به ایفاى نقش پرداخته اند.
■مهناز افشار و محمدرضا گلزار یکى دیگر از زوج هاى هنرى هستند. 
سریال «عاشقانه»، فیلم «زهر عسل»، «سیزده گربه روى شیروانى»، 
«کما»، «تله»، «آتش بس»، «کالغ پر»، «عشــق تعطیل نیست» و 
«دلم مى خواد» از جمله کارهاى مشــترك این دو بازیگر کشورمان 
هســتند. مهناز افشــار و محمدرضا گلزار در فیلم هایــى چون «زهر 
عسل»، «آتش بس» و «عشــق تعطیل نیست» نقش همسر یکدیگر 

را ایفا کرده اند.
■ فاطمه معتمدآریا و پرویز پرستویى در دو ســریال «آشپزباشى» و 
«زیر تیغ» در نقش همســر یکدیگر مقابل دوربین رفتند و نقش هاى 

ماندگارى را خلق کردند.

■ گالب آدینه و مهدى هاشمى در سریال «ســلطان و شبان»، فیلم 
«زرد قنارى» و «آسانسور» در نقش همســر یکدیگر جلوى دوربین 

رفته اند.
■ الناز شاکردوســت و محمدرضا گلزار یکى دیگر از زوج هاى هنرى 
هستند که فیلم «گل یخ»، «مجنون لیلى»، «دو خواهر»، «تو و من» 
از کارهاى مشترکشان است. این زوج هنرى در فیلم «گل یخ»، «تو و 
من» (که در این فیلم ابتدا به شکل دروغین وانمود کردند که با یکدیگر 
نامزد هستند و بعد به هم عالقه مند شــدند) و «مجنون لیلى» (که در 
آن قرار ازدواج با یکدیگر گذاشته اند) نقش زن و شوهر را ایفا کرده اند.

■ مینا ساداتى و بابک حمیدیان از زوج هاى بازیگرى هستند که چند 
سالى است زندگى مشترکشــان را آغاز کرده اند و تجربه چندین کار 
مشــترك ســینمایى را با هم دارند. این زوج هنرمند که در فیلم هاى 
«هیهات»، «خرگیوش»، «ســرو زیر آب» و «جشن دلتنگى» با هم 
همبازى بودند در فیلم «خرگیوش» و «جشــن دلتنگى» نقش همسر 

یکدیگر را ایفا کرده اند.

بازیگرانى که چندین بار در نقش زن و شوهر جلوى دوربین رفته ا ند

مهران رجبى پیرامون آخرین وضعیت جسمانى خود بعد از ابتال 
به کرونا گفت: وضعیت جسمانى ام به صورت عمومى از گذشته 
بهتر اســت، اما همچنان 20 درصد از ریه هایم با بیمارى کرونا 
درگیر اســت و مجبورم براى تنفس در اکثر مواقع از دســتگاه 

اکسیژن استفاده کنم.
وى در همین راستا ادامه داد: به همراه دستگاه اکسیژن قدرت 
تنفســم به نزدیک 95 درصد مى رســد، اما اگر نخواهم از این 

دستگاه استفاده کنم همه چیز برایم سخت خواهد شد. 
 بازیگر ســریال «روزگار قریب» با خطرناك خواندن بیمارى 
کرونا اضافه کرد: کمبود اکسیژنى که امروز تجربه مى کنم بسیار 
خطرناك است، زیرا اگر این کمبود اکســیژن را کنترل نکنیم 
ممکن است به کلیه، قلب و یا مغز برسد و اتفاقات بدترى را به 

همراه داشته باشد.
وى در همیــن رابطه اضافه کرد: بیمارى کرونا بســیار جانکاه 
و سخت اســت، من بى نهایت اذیت شــدم و تا شرایط امروزم 
دردهاى فراوانى کشــیدم، کرونا مثل سرماخوردگى نیست که 
به راحتى بهبود پیدا کند، من نزدیک به 12 روز  در بیمارســتان 
بسترى شدم . بیمارى کرونا انســان را کامًال زمینگیر مى کند، 
شــاید برخى این بیمارى را جدى نمى گیرند، امــا باور کنید به 
عنوان کســى که بیمارى را گرفته تا به حال چنین وضعیتى را 

تجربه نکرده بودم.
بازیگر فیلم «اخراجى ها» کرونا را رنجى طوالنى مدت خواند 
و افزود: شخص من طى این روزها نمى توانم دقیقه اى از کنار 
دستگاه اکسیژن دور باشم، اما چاره اى نیست، زیرا این بیمارى 
به هیچ وجه شوخى بردار نیست و من هم مجبورم تا بهبود کامل 
رنج وضعیت کنونى را به جان بخرم تا به امید خدا وضعیتم بهتر 

شود./2998

بعد از حــذف اپیزود «بانــو و گربه ملوس» از نمایش شــش 
اپیزودى «عشــق روزهاى کرونا»، محمد رحمانیان، نویسنده 
و کارگردان این نمایش، اپیزودى دیگــر را جایگزین کرد. این 
اپیزود تازه با نام «به افتخار نیل سایمون» با بازى سیما تیرانداز 
و على اوجى اجرا مى شود و از امروز شنبه 5 مهر ماه اجرا خواهد 

شد.
پیش از ایــن، اپیزود «بانــو و گربه ملوس» با بــازى بهنوش 
طباطبایى و با همراهى گربه این بازیگر، اجرا مى شد اما به دلیل 
ممنوعیت حضور گربه روى صحنه، این اپیزود حذف شد و حاال 

اپیزودى دیگر جایگزین شده است.
نمایش «عشــق روزهاى کرونا» نوشته و کار محمد رحمانیان 
دربردارنده شــش اپیزود اســت که هر یک از آنها به نوعى به 
وضعیت عشق در اشکال مختلفش در دوره کرونایى مى پردازد.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از    امیرکاوه 
آهنین جان، نوشین اعتماد، على اوجى، ســیما تیرانداز، سعید 
توکلى، راحیل زمانى، غزل شــاکرى، مبینا طبایى، نیما طیبى، 
مانیــا علیجانى، مهتاب نصیرپور، افشــین هاشــمى و احترام

 برومند.

روایت مهران رجبى 
از روزهاى کرونایى که

 مى گذراند
سید جواد هاشمى با فیلم «پرواز در شب» به کارگردانى 
مرحوم رسول مالقلى پور در بین مخاطبان عام شناخته 
شد و مقبولیت یافت. او دانش آموخته رشته کارگردانى 
از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران است و تا به 
حال در فیلم هاى زیادى مانند «پرواز در شب»، «سجاده 
آتش»، «تعقیب ســایه ها»، «پــرواز روح»، «ترور»، 
«یاس هاى وحشــى» و... نقش آفرینى کرده است. بى 
تردید هاشــمى یکى از رکوردداران بازى در فیلم هاى 
دفاع مقدسى به شمار مى رود و البته خودش بر این باور 
است که چون صورتش شــبیه شهداست در هر فیلم و 

سریالى که نقش شهید دارند، به او پیشنهاد مى دهند. 
شــما یکى از بازیگران پرکار آثار 
دفاع مقدس هســتید و شاید بتوان 
گفت از رکوردداران این عرصه. چه 
شــد که وارد فضاى فیلم هاى دفاع 
مقدسى شدید و آنقدر در آن به ثبات 

رسیدید؟
من با جنــگ غریبه نبــودم و در ســینما، کار در حوزه 
سینماى دفاع مقدس را انتخاب کردم. به این دلیل که به 

روحیاتم نزدیک بود.
خودتان هم در جبهه حضور داشتید؟

بله، من در ســال هاى جنگ تحمیلى حدوداً 32 ماه به 
عنوان بسیجى در جنوب و غرب کشور به صورت رزمى 

و تبلیغاتى حضور داشتم.
و حال و هواى جبهه باعث شد شما 
بازیگرى را با یک فیلم دفاع مقدسى 

آغاز کنید؟
من تئاتر را از سن 12 ســالگى شروع کردم و کم کم به 

سینما راه پیدا کردم. در نوزده ســالگى اولین فیلم 
سینمایى ام «پرواز در شب» به کارگردانى رسول 

مالقلى پور را بازى کردم. من خودم هنر دفاع 
مقدس را در سینما انتخاب کردم و یکسرى 
اتفاقات در مسیر زندگى ام باعث شد که این 
مســیر را ادامه بدهم. مثًال بازى در نقش 
شهید کشورى در ســریال «سیمرغ» از 
مهمترین اتفاقاتــى بود که بازیگرى من 

را در حوزه دفاع مقدس تداوم بخشید. مادر 
شهید کشورى از من درخواست کرد که به دلیل بازى در 
نقش پسرش، هر نقشى را در مســیر حرفه اى ام بازى 
نکنم و من پاى قولى که به ایشــان داده بودم ایستادم. 

ضمن اینکه مادر خودم هم به حســب دیدگاهى که در 
سینماى پیش از انقالب وجود داشت به شدت نسبت به 
سینما بدبین بود، اما سینماى دفاع مقدس را پاك و مطهر 
مى دانست. مجموع این عوامل سبب شد تا در سینماى 

دفاع مقدس کار کنم و در آن ادامه طریق بدهم.
در بین فیلم هایى که در ســینماى 
دفاع مقدس کار کرده اید، کدام کار 

برایتان خاطره انگیزتر است؟
سریال «سیمرغ». بازى در نقش شهید کشورى اتفاقى 
بسیار خوشایند در اسطوره سازى در سینما و تلویزیون 
بود. متأســفم که ما در قهرمان پــرورى اینقدر ضعیف 
عمل کردیم. تمــام دنیا با قهرمان هاى پوشــالى که 
براى مردمشان ســاختند تاریخ و اصالتشان را بزرگ تر 
از آنچه بود به نمایش گذاشــتند، اما ما فکر کردیم که 
قهرمان سازى اشتباه است! ما به راحتى مى توانستیم با 
شــخصیت هاى بى نظیر و رشــید دفاع مقدس ــمان 

فیلم هایى حتى اجتماعى بسازیم. /2999
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سید جواد هاشمى: 

مادر شهید کشورى از من خواست هر نقشى را 
بازى نکنم

معرفى جایگزین 
بهنوش طباطبایى 

در نمایش توقیف شده

فیلم «گربه سیاه» به کارگردانى کریم امینى و تهیه 
کنندگى بهرام رادان در اولین حضور جدى بین المللى 

در جشنواره ورشو 2020 به نمایش گذاشته مى شود.
«گربه ســیاه» مهر ماه سال گذشــته مقابل دوربین 
رفت و خبرهایى از اکران این فیلم در تابستان امسال 
به گوش مى رســید که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
امکانپذیر نشد. حاال گفته شده این فیلم بهرام رادان 
در تجربه اى موفق در اولین حضور جدى بین المللى 
خود در جشــنواره ورشــو 2020 به نمایش گذاشته

 مى شود.
کریم امینى، کارگردان فیلم «گربه ســیاه» با انتشار 
تصویرى از پوســتر این فیلم از حضور در جشــنواره 
جهانى ورشو 2020 خبر داد. جشنواره فیلم ورشو یکى 
از جشنواره هاى معتبر جهانى است و سى و ششمین 
دوره آن امسال از 18 تا 27 مهر ماه در ورشو پایتخت 

لهستان برگزار میشود.
«گربه ســیاه» دومین فیلم بلند کریم امینى در مقام 
کارگردان و اولین تجربه تهیــه کنندگى بهرام رادان 
است که موفق به حضور در یک جشنواره معتبر بین 
المللى شد و این موفقیتى بزرگ براى عوامل این فیلم 

سینمایى است.
بهرام رادان که بیــش از دو دهه از حضور او در دنیاى 
بازیگرى مى گذرد در تجربــه اى متفاوت عالوه بر 
بازیگر به عنوان تهیه کننده در فیلم «گربه ســیاه» 

 حضور داشت./2995

نمایش فیلم 
«گربه سیاه» 

در جشنواره ورشو 
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 اســتادیوم کارگران  هفته پیش یک مهمان ویژه داشت؛ مجتبى 
جبارى که به 8 شاکى معروف اســت اما او روز آرامى را در جریان 
بازى دوستانه نساجى – ماشین سازى سپرى کرد. ابتدا تصور مى شد 
او به بهانه دیدار با استقاللى هاى نساجى به استادیوم کارگران آمده که 
تعدادشان کم هم نیست. نساجى استقاللى ترین نیمکت لیگ برتر را 
دارد. جدا از محمود فکرى نساجى در کادر فنى صمد مرفاوى، حنیف 
عمران زاده، سیروس دین محمدى و احمد فیض کریملو را دارد. اما 
او بعد از خوش و بش با استقاللى هاى نساجى به سمت نیمکت 
ماشین سازى رفت و بازى دوستانه نساجى در برابر ماشین سازى 
را در کنار وحید بیاتلو تماشا کرد؛ جوان ترین مربى فصل جدید 

لیگ برتر.
مجتبى دوست دارد مربى شــود؛ اما براى رسیدن به این مهم 
عجله اى ندارد. او در برهه اى قرار بود مربى اســتقالل شود. 
با شفر جلسه گذاشت اما مدیریت مانع از حضور او در کادر 
فنى تیم آبى شد! شــاید به این دلیل که مجتبى در دوران 
بازیگــرى مصاحبه هاى تندى علیه مدیریت باشــگاه 
مى کرد و گاهى در دفاع از حقوق بازیکن چهره معترض 

به خود مى گرفت.
مجتبى جبارى در ماشین ســازى؛ این مى تواند اتفاق 
محتملى باشد. چرا که شاید شانس مربیگرى در استقالل 
حاال حاالها به مجتبى نرسد. از سویى به نیمکت تیم هاى 
لیگ برترى که نگاه مى کنیم خیلى از آنها آبى هستند در حالى 
که یک روز هــم در تیم آبى کارنامه مربیگرى نداشــته اند. 
مجتبى جبارى حاضر نشــد در این باره صحبت کند. حتى 

درباره استقالل. او در کسوت مربیگرى چهره آرام ترى به خود گرفته و این 
طبیعى است به این دلیل که از دنیاى بازیگرى فاصله گرفته است. او اگر 
مربى شود وظیفه خواهد داشت شاگردانش را دعوت به آرامش کند. مجتبى 
جبارى جدا از شــرکت در کالس هاى مربیگرى در خیلى از سمینارهاى 
علمى فوتبال شرکت کرده و گویى قصد دارد با دست پر وارد میدان شود. 
شاید حضور او در استادیوم کارگران تنها به بهانه دادن شور به وحید بیاتلو 
بوده؛ شاید سرمربى ماشین سازى از او دعوت کرده تا تیمش را ببیند و نظر 
بدهد. به هر بهانه اى آفتابى شدن مجتبى جبارى در استادیوم کارگران و 
در جریان یک بازى دوستانه نشان مى دهد مجتبى مى خواهد به فوتبال 

برگردد. در کسوت مربیگرى؛ با چهره.
احساس مجتبى جبارى درست است؛ باشــگاه ها این روزها بهتر به مربى 
جوان اعتماد مى کنند. شــش مربى از جمله وحید بیاتلو در فصل پیش رو 
اولین حضور در لیگ برتــر را تجربه مى کنند. برخــى از مربیانى که این 
فصل وارد گود شده اند حتى یک روز تجربه مربیگرى را هم در لیگ برتر 
نداشــته اند. مجتبى جبارى مى تواند در آینده اى نزدیــک یکى از این ها 
باشد. شاید او را روى نیمکت ماشین ســازى هم ببینیم. این عیب نیست. 
مجتبى جبارى با همه چشــم نوازى فوتبالش و شهره خاص و عام بودن، 
در مربیگرى در ابتداى راه اســت. وحید بیاتلو گام ها از او جلوتر است. هم 
مى تواند مشورت بگیرد و هم مشورت بدهد و به اتفاق یک ماجراجویى را 
آغاز کنند.  ورود مجتبى جبارى به دنیاى مربیگرى بدون شک اتفاق خوبى 
براى فوتبال باشگاهى خواهد بود. شاید فوتبال صاحب یک مربى خوب 
دیگر شود؛ یک مربى خوشفکر؛ بازیکنى که در دوران بازیگرى پاس هاى 
چشم نواز و نابى مى داد و امثال او کمتر در دوران بازیگرى داشته ایم. البته 

که بودند اما تعداد انگشت شمارند.

 اســتادیوم کارگران
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بازى دوستانه نساجى
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که یک روز هـ
مجتبى جبار

8 خاص 
مى خواهد به فوتبال بازگردد

باشــگاه ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت و 
تمدید قرارداد بازیکنان و پرداخت تعهدات مالى 

به آنها به موقع و تأثیرگذار عمل نمى کند.
سال گذشته ارســالن مطهرى، مهاجم وقت 
ذوب آهن بعد از دریافت نکردن مطالباتش در 
موعد مقرر، اقدام به فسخ یکطرفه قراردادش با 
ذوبى ها کرد و روانه باشگاه استقالل شد. این در 
حالى بود که مسئوالن باشگاه ذوب آهن یک 
روز بعد از فسخ مطهرى، مبلغ 250میلیون به 
حســابش واریز کردند تا بلکه مانع جدایى این 
مهاجم شوند اما براى حفظ مطهرى، واریز این 
مبلغ خیلى دیر شــده بود. در واقع مطهرى هم 
بخشى از پول خود را از ذوب آهن گرفت و هم 

به تیم جدید رفت.
ذوبى ها حتى بعد از شــکایت به کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون فوتبال، راه به جایى نبردند و 
شکایتشان از استقالل و مطهرى به دلیل عمل 
نکردن به تعهداتشان نســبت به این مهاجم، 

رد شد.
حاال و در شرایطى که باشگاه ذوب آهن دوران 
بعد از تغییــرات مدیریتى را ســپرى مى کند، 
اتفاق مشابهى رخ داده اســت. مهدى مهدى 
پور، هافبک ذوب آهن هفته گذشــته با انتشار 
پیامى در اینستاگرام خود، خبر از جدایى از ذوب 
آهن به خاطر نداشتن «ُحسن نیت» مسئوالن 
این باشگاه داد. در واقع خواسته مهدى پور هم 
تحقق وعده ها و تعهدات مالى باشگاه بود که 

ظاهراً عملى نشده بود.
پیگیرى ها نشــان مى دهد مدیران باشــگاه 
ذوب آهــن بعد از جدایى مهدى پــور اقدام به 
پرداخت مبلغى در حدود صد میلیون تومان به 
این بازیکن مى کنند، اما ظاهراً این پول بعد از 
فسخ قرارداد به حســاب مهدى پور واریز شده 
اســت تا ماجراى ارســالن مطهرى به شکل 

دیگرى تکرار شود.
این اتفاقات مثل فصل قبل و تلخ تر از آن بوده 
که هواداران سبز پوشــان اصفهان را خسته و 

نا امید مى کند.

طبق اعالم مدیر رسانه اى ملوان، باشگاه اخبار 
مربوط به انحالل تیم زنــان ملوان را تکذیب 

کرد.
چندى است که شائبه انحالل تیم فوتبال زنان 
ملوان، نگرانى هایى را بیــن طرفداران فوتبال 
زنان به وجود آورده اســت. این تیم که یک بار 
در سال 95 منحل شــده، این روزها وضعیت 
مشخصى ندارد و هنوز کار خود را براى فصل 
جدید لیگ برتر که شنیده شده آبان ماه برگزار 
مى شود، شــروع نکرده است. با این حال طبق 
گفته مدیر رسانه اى ملوان، این باشگاه انحالل 
تیم بانوان را تکذیب کرده و اعالم کرد به تیم 

زنان به عنوان بار اضافه نگاه نمى کند.  
از طرف دیگر عنوان شده که سازمان لیگ زمان 
نقل و انتقاالت و شروع لیگ را به باشگاه اطالع 
نداده اســت؛ با این حال،  مطابق با جلسه هفته 
پیش این باشــگاه، تمرینات تیم زنان از هفته 
آینده شــروع و فرایند جذب بازیکنان جدید بر 
اساس ســقف قرارداد تعیین شده آغاز مى شود 
و پیشــنهادى باالتر از آن مــورد پذیرش قرار 

نمى گیرد.

زمان بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا تا مرحله 
نیمه نهایى (غرب آســیا) مشخص شد. به این 
ترتیب که بازى هاى مرحله یک هشتم نهایى، 
شنبه 5 مهر (امشب) و یک شنبه 6 مهر برگزار 

خواهد شد.
قرعه کشــى مرحله یک چهــارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا، روز دوشنبه هفتم مهرماه انجام 
خواهد شــد و پس از آن دیدارهاى مرحله یک 
چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 

نهم مهرماه برگزار خواهد شد.
بازى نیمه نهایى این دوره از رقابت ها نیز شنبه 

12 مهر برگزار خواهد شد. 

این پرداخت ها
 بى فایده است

تیم زنان بار اضافه 
نیست

اعالم زمان دیدارهاى 
حذفى آسیا

بازیکن سابق استقالل و تراکتورســازى، پس از هفت سال، 
مجدداً به تیم النجف عراق پیوست.

کرار جاسم، بازیکن نام آشناى فوتبال عراق که سابقه حضور در 
تیم هاى استقالل، تراکتور و صنعت نفت آبادان را در کارنامه 

دارد، پس از هفت سال دورى، به تیم النجف عراق پیوست.
کرار پیش از این بازیکن تیم الشــرطه عراق بود که به دلیل 
اختالف با مسئوالن این باشگاه، قراردادش را فسخ کرد. پیش 
از این، تیم نفت الواســط نیز خواهان به خدمت گرفتن کرار 

جاسم بود که او ترجیح داد به تیم سابقش بپیوندد .
این بازیکن عراقى، با انتشــار پســتى در صفحه شخصیش 
در اینستاگرام نوشــت:  «درود بر شما. با ســالم و احترام به 
هواداران باشگاه النجف که در همه حال من را دنبال و تشویق 
مى کردند. باشگاه النجف همچون یک باشگاه مادرانه براى 
من است. ان شاءا... هیچ تفاوتى بین باشگاه نجف و نفت الوسط 
وجود ندارد. من از مدیریت باشگاه نفت الوسط تشکر مى کنم 
که به دلیل صداقت و سخنان خوبشــان به صورت حرفه اى 
برخورد کردند. آرزو مى کنم یک فصل خوب و با درخشــش 
و موفقیت و کســب عناویــن مختلف در پیش روى داشــته

باشیم. 
ما از نام باشــگاه النجف دفاع مى کنیم و نتایج خوبى را کسب 

خواهیم کرد. خداوند به همه برکت دهد.»

کرار جاسم هنوز هست!

باشگاه الهالل عربستان در پى کنار گذاشته شدن تیم فوتبال این 
باشگاه از لیگ قهرمانان آسیا به دادگاه جهانى حکمیت ورزش 

(CAS) شکایت مى کند.
کنفدراســیون فوتبال آســیا به دلیل حضور فقط 11 بازیکن 
در فهرست تیم الهالل و نرســیدن به حد نصاب الزم پیش از 
برگزارى بازى برابر  شباب االهلى امارات در دور پایانى از مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا این تیم عربستانى را از دور رقابت ها 
کنار گذاشت. همچنین تمام نتایج الهالل در لیگ قهرمانان آسیا 
باطل شدند و تیم هاى پاختاکور ازبکستان و شباب االهلى امارات 

از گروه B لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند.
 باشگاه الهالل در روزهاى اخیر و همچنین دو ساعت پیش از آغاز 
بازى اخیر برابر حریف اماراتى اش به دلیل ابتالى تعداد زیادى از 
بازیکنان این تیم به ویروس کرونا خواهان تعویق بازى هاى خود در 
لیگ قهرمانان آسیا شده بود که مورد پذیرش AFC قرار نگرفت. 
کمیته سازماندهى لیگ قهرمانان آسیا در نهایت با وجود درخواست 
چندین باره باشگاه الهالل براى تعویق دیدارهایش در پیکارهاى 

آسیایى، رأى به کنار گذاشتن این تیم عربستانى از رقابت ها داد.
16 بازیکن و 15 عضو کادر فنى، پزشــکى، بدنسازى و تغذیه تیم 
الهالل عربســتان در طول برگزارى لیگ قهرمانان آسیا در قطر به 
ویروس کرونا مبتال شــدند که هم اکنون در هتلى در شــهر دوحه 

قرنطینه هستند.

الهالل بسیار عصبانى است

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت: به نظرم استفاده از ارز دیجیتال براى 
قرارداد مربیان و بازیکنان خارجى در فوتبال ایران شدنى است و پیشنهاداتم را 

به سازمان لیگ داده ام.
سعید آذرى در گفتگویى درباره پیشنهاداتش براى اســتفاده از ارز دیجیتال 
در عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجــى در فوتبال ایران، گفت: من این 
پیشنهاد را به سازمان لیگ داده ام و مسئوالن این سازمان باید آن را بررسى 
کنند. باید دید آیا این پیشنهاد مى تواند معضل استفاده از بازیکن و مربى خارجى 

در فوتبالمان را رفع کند.
وى افزود: منشــأ عدم حضور بازیکنان و مربیان خارجى در فوتبال ایران به 
دلیل مشکالت ارزى و تحریم هاى بین المللى است. سازمان لیگ باید این 
پیشنهاد را بررسى کند و در صورتى که استفاده از ارز دیجیتال شدنى باشد، با 
پیشنهاددهندگان، دستگاه هاى نظارتى و کارشناسان جلسه مشترك بگذارد و 

ابعاد مختلفش را در نظر بگیرد. 
مدیرعامل باشگاه فوالد در پاسخ به این سئوال که «آیا فکر مى کنید اجراى 
چنین طرحى در فوتبال ایران شدنى باشد؟» تأ کید کرد: فکر مى کنم شدنى 
است. مى شــود براى جلوگیرى از خروج ارز از کشور، به این بخش ورود کرد 
ولى این یک بحث دو طرفه است. باید طرف قرارداد هم به عقد چنین قراردادى 
راضى باشد. به شخصه فکر مى کنم امکان استفاده از «وب مانى» نسبت به 

سایر شیوه ها بیشتر باشد. 

پیش به سوى ارز دیجیتالى

هفته پیــش اتحادیه فوتبال اروپا اســامى نامزدهاى نهایى 
بهترین بازیکن ســال اروپــا را اعالم کرد. بر این اســاس 
روبرت لواندوفســکى و مانوئل نویر از بایــرن و نیز کوین 
دى بروینه ســتاره بلژیکى سیتى براى کســب این عنوان 
رقابت خواهند داشــت. 10 مهر در نیون سوییس قرار است 
بهترین بازیکن سال یوفا در مراسم قرعه کشى دور گروهى 
لیگ قهرمانــان اعالم شــود و گفته مى شــود شــانس 

لواندوفسکى از دو رقیب دیگرش باالتر است.
نکته قابل توجه در این فهرســت اما نبود نام لیونل مسى و 
کریستیانو رونالدو است. اتفاقى که براى اولین بار در ده سال 
گذشته رخ مى دهد. حتى فصل گذشته نیز رقابت بر سر این 
عنوان بین ویرژیل فن دایک، لیونل مسى و کریستیانو رونالدو 
بود کــه در نهایت مدافع هلندى لیورپول توانســت بهترین 
بازیکن سال یوفا انتخاب شود. او البته در جوایز دیبست فیفا و 

توپ طالى فرانس فوتبال قافیه را به لیونل مسى باخت. دلیل 
غیبت لیونل مسى و رونالدو در فهرست نهایى بهترین بازیکن 
سال اروپا را مى توان به ناکامى تیم هایشان در لیگ قهرمانان 
نسبت داد. جایى که هر دو فوق ستاره که به ترتیب 33 و 35 

سال دارند، راه به جایى نبردند.
رونالدو با یوونتوس در یک هشــتم نهایــى لیگ قهرمانان 
برابر لیون در مجموع دو بازى رفت و برگشــت حذف شــد. 
یووه در فرانســه بازى را 1-0 باخت و در بازى برگشت على 
رغم درخشــش رونالدو و دبل او نتوانست به نتیجه اى بهتر 
از برترى 2-1 دســت پیدا کند و وداعى بســیار زودهنگام 
با رقابت ها داشــت. این اولیــن بار پس از ده ســال بود که 
رونالــدو در یک هشــتم نهایى بــا لیگ قهرمانــان وداع 

مى کرد.
لیونل مسى هم با بارسا تا یک چهارم نهایى صعود کرد ولى 

در لیسبون طى یک بازى تاریخى 8-2 مغلوب بایرن شد تا 
وداعى تحقیرآمیز با لیگ قهرمانان داشته باشد. شکستى که 
بارسا را دســتخوش تحوالت زیادى کرده و حتى باعث شد 
مسى رسمًا درخواست جدایى از بارســا را مطرح کند که در 
نهایت عقب نشــینى کرد و تصمیم گرفت یک سال دیگر هم 

در بارسلونا بماند.
 این دو ناکامى غیرمنتظره از یوونتوس و بارسلونا کافى بود تا 
نام کریستیانو رونالدو و لیونل مسى در فهرست نهایى بهترین 
بازیکن سال یوفا به چشم نخورد. تا پیش از این عادت کرده 
بودیم که حداقل نام یکى از این دو را در تمام فهرست هاى 
نهایى بهترین بازیکن ســال ببینیم. رونالدو بین سال هاى 
2016 تا 2018 دو بار متوالى برنده این عنوان شد. مسى در 
فهرست نهایى عنوان چهارم را کسب کرد ولى رونالدو در رده 

دهم قرار گرفت.

 فوق زمینى ها 
 دیگر

 نامزد نیستند
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حصروراثت
آقاى امیر زمانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 704 به شرح دادخواست به کالسه 
9900938 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اشرف کارشناس بشناسنامه  1090843380 در تاریخ 99/1/21 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس زمانیان 
نجف آبادى  ش ش 1090760746 (همسر متوفى )  ، 2. ایران علیان نجف آبادى  ش 
ش 1090200161 (مادر متوفى) ، 3. احسان زمانیان نجف آبادى ش ش 1091550220 
، 4. امیر زمانیان نجف آبادى ش ش 1091550220 ، 5. مــژگان زمانیان نجف آبادى 
ش ش 1091088748، 6. مریم زمانیان نجف آبادى ش ش 1091417075، 7. افسانه 

زمانیان نجف آبادى ش ش 1091069931 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 996331 /م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/7/102
آگهى ماده 105- اصالحى آئین نامه قانون ثبت

شــماره نامه: 139985602008002354 تاریخ ارســال نامه: 1399/06/31 نظر به 
اینکه قدرت اله اعتمادى فر مالک نود و پنج ســهم و پنج- هفتم سهم مشاع باستثنائ 
ثمنیه اعیانى از 440 ســهم ده و چهار- پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك 

736 فرعــى از 2- اصلى واقــع در فضل آباد بخش یــک ثبتى شــهرضا در اجراى 
تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواســت وارده به شــماره 
139921702008008153 مورخه 99/5/21 خواستار پرداخت بهاء یک- هشتم اعیانى 
از ششدانگ پالك فوق الذکر گردیده اند که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به 
نام فاطمه گرامى میباشد لذا در اجراى تبصره  یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون 
ثبت موضوع جهت ارزیابى یک- هشــتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى طى شماره 139985602008001818- 99/5/23 به کانون کارشناسان 
رسمى استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شماره 99/06/15- مورخه 
99/6/15 با ارسال گزارش ارزیابى اعالم نموده پالك فوق فاقد هر گونه اعیانى و اشجار 

و دیوار میباشد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105- اصالحى قانون ثبت هیچگونه بهاء 
یک هشتم اعیانى به این ملک و پالك تعلق نمیگیرد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 
مراتب یک نوبت آگهى میشود و در صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود میباشد میبایست 
ظرف مدت یک ماه پس از انتشــار این  آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح 
دعوى را به این اداره ارائه نماید هر گاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشود 
اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت 
وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء یک هشــتم اعیانى مقدار فوق 
الذکر موکول به صدور حکم قضائى میباشــد. م الف: 998231 -سید اسداله موسوى 

- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا-از طرف محمد حسن صمصامى/7/103

آگهى تغییرات
 شرکت خدماتى مروارید سبز کهندژ سهامى خاص به 
شماره ثبت 504 و شناسه ملى 10260102368 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : علیرضا هارونى کدملى 
4621165331 به سمت مدیرعامل - سمانه صابرى 
جمالوئى کدملى 1293159433 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره - اعظم مومزائى کدملى 1092135766 
به سمت رئیس هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (996561)

آگهى تغییرات
شــرکت الکتــرو پردیس برق آســا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 35510 
و شناســه ملــى 10980264953 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - صفــر قربانى به شــماره ملى 
1091581371 بســمت رئیس هیئت 
مدیره، ســمیرا قربانى به شــماره ملى 
1091594627 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مصطفى قربانى به شماره 
ملى 1091612730 بسمت مدیرعامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شــدند. - 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. - کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى 
شــرکت با امضاى مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(996020)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســین مشــاور تالش 
نقش جهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 9843 و شناســه ملى 
10260309217 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى ســالیانه مورخ 
1399/05/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: صورت وضعیت مالى شرکت در تاریخ 
29 اسفندماه 1398 و صورتهاى سود و 
زیان و جریان هاى نقدى آن براى سال 
مالى منتهى به تاریــخ مزبور به تصویب 
رسید . موسســه پایش پرگاس کاردان 
به کدملــى 14006093996 به عنوان 
حســابرس وبازرس قانونى شــرکت و 
موسســه مدبران امین به شناسه ملى 
10100637952 بــه عنــوان بازرس 
على البدل شرکت براى سال مالى 1399 
انتخاب گردید.روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (996466)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى مروارید سبز کهندژ 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 504 و 
شناســه ملــى 10260102368 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/02/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : علیرضــا هارونى به 
اعظــم  4621165331و  کدملــى 
مومزائى به کدملــى 1092135766و 
ســمانه صابرى جمالوئى بــه کدملى 
1293159433بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدنــد. محمد دواشــى جمالوئى به 
کدملى 1091538255 و منیره ظهیرى 
میرآبادى به کدملــى 1292249791 
بترتیب بسمت بازرســان 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 استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (996558)

آگهى تغییرات
شرکت مســافربرى ســیر و سفر صفه 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
2047 و شناسه ملى 10980138446 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/06/22 و نامه شماره 21/41921 
مورخ 1399/6/26 اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فردین همت به کدملى 
1199056863و محســن سیامکى به 
کدملى 1286556538 و یوسف سیامکى 
به کدملى 1287200478بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. ژاله بحرینى به کدملى 
1753502391 و مرضیه پیراحمدى به 
کدملى 2291569775 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(998516)

تاسیس
موسسه غیر تجارى پندهاى حکیمانه زندگى درتاریخ 1399/03/13 به شماره ثبت 6183 به شناسه 
ملى 14009182731 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع :برگزارى کارگاهى ارتقاء مهارتهاى فردى و بهبود روابط بین فردى و 
اموزشىEFT و خانواده و کسب مهارت جهت ازدواج سالم , هوش مالى , مدیریت و بهبود کسب 
و کار , فن بیان و ســخنورى ، انجام کار مذاکره کالمى و زبان بدن , استعداد یابى پرورش هوش و 
خالقیت درکودکان و توسعه فردى در جهت شکوفایى اســتعداد هاى درخشان , آموزش مهارت 
مطالعه و باال بردن حافظــه و توانمندى هاى ذهن , اصول خانــه دارى و انجام کار چیدمان منزل 
.آشپزى غذاى سالم و طبیعى ومدیریت استرس ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک 
ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع موسسه ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رکن الدوله ، خیابان هشت بهشت شرقى ، کوچه 
شهید محمد تقى مرتضوى16 ، پالك 134 ، طبقه سوم کدپستى 8157644446 سرمایه شخصیت 
حقوقى : 1000000ریال مى باشد که تماما پرداخت و دراختیار مدیران قرار گرفت. اسامى و میزان 
سهم الشرکه شرکا : مهدیه نیک باز به شماره ملى 1273712455 دارنده 10000ریال سهم الشرکه 
ملیحه بختیار به شماره ملى 1281041025 دارنده 990000ریال سهم الشرکه اولین مدیران : مهدیه 
نیک باز به شماره ملى 1273712455 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود ملیحه 
بختیار به شماره ملى 1281041025 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور 
موسسه از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها،عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (997409)

آگهى تغییرات
شرکت پرتو طب سپاهان با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 57017 و شناسه ملى 14006203852 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/03/21 مرکــز اصلى شــرکت از واحد ثبتى 
اصفهان به واحد ثبتى لنجان به نشانى استان اصفهان ، 
شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، 
محله بى 3 ، کوچه ((فرعــى 6)) ، خیابان زاینده رود ، 
پالك 12 ، طبقه منفى 1 - کدپستى 8491741985 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (998538)

آگهى تغییرات
شرکت مسافربرى سیر و ســفر صفه اصفهان سهامى خاص به شــماره ثبت 2047 و شناسه ملى 
10980138446 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/22 و نامه شماره 21/41921 
مــورخ 1399/6/26 اداره حمل و نقل جــاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فردین همت 
کدملى1199056863 بعنوان رئیس هیات مدیره و محسن سیامکى کدملى 1286556538به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و بهروز جورتانى دستجردى(خارج از اعضا)1288894661 بسمت مدیرعامل 
و یوسف سیامکى کدملى1287200478 بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضا 
نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (998518)

آگهى تغییرات
شــرکت الماس فلز کویر ســهامى خاص به شــماره ثبت 55784 و شناسه ملى 
14005661862 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام 
جدید از مبلغ 20000000000ریال به مبلغ 30000000000 ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح زیر 
اصالح گردید: ماده 5 سرمایه اصالحى : سرمایه شرکت معادل مبلغ 30000000000 
ریال مى باشد که به تعداد 3000000 سهم 10000 ریالى با نام عادى منقسم و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (998540)

شاید زمانى که ادیســون برق را کشف کرد 
نمى اندیشید که برق تبدیل به کاالیى شود که 
کمتر بتوان جایگزینى براى آن پیدا کرد و رفتار 
مصرفى و «من مدارى» انسان امروز مصرف 
بى حد و حصر را تبدیل به دغدغه اساسى در 
ابعاد مختلف فرهنگــى، اقتصادى، اجتماعى 
و حتى سیاسى نماید. افزایش شدت مصرف 
انرژى عالوه بر اتالف منابع منجر به بن بست 
زیســت محیطى و کاهش توان اکولوژیکى  

نیز مى شود.
یارانه اى بــودن قیمت برق در ســال هاى 
متمادى از یک سو و گسترش وسایل برقى از 
سوى دیگر سبب استفاده بى رویه این انرژى 
در بخش هاى مختلف شد. بارها شاهد تبلیغ 
مواد غذایى در ماکروویوها و سرخ کن ها و... 
بودیم به طورى که در دهه 80 ورود کاالهاى 
بى کیفیت چینى که با استانداردهاى جهانى 
فاصله داشــت و درجه 2 و 3 آن به بازارهاى 
ایران ســرازیر شد شــرایط را براى مدیریت 
مصرف سخت تر کرد و همچنان مشترکین 
پرمصرف در بخش خانگى از خوان و ســفره 
هدفمندى یارانه ها بیشتر استفاده کردند. اما 
در کنار این شرایط، طرح شدن مبحث اصالح 
الگوى مصرف از پیش از دبستان و مدارس و 
در بین خانواده ها، صنایع وکشاورزان جریان 
خوب و مؤثرى را رقم زد و سرعتگیر مناسبى 
براى شــتاب مشــترکین پر مصرف بود. اما 

همچنان تقاضاى زیــاد و عرضه به دنبال آن 
رمقى براى دویدن نداشت و در این بین دولت 
نیز تالش کرد که در چندین مرحله با واقعى 
نمودن قیمت ها مصرف مشترکین را به حداقل 
و حد اســتاندارد نزدیک کند چرا که به دنبال 
ساختن نیروگاه هاى مجازى براى مردم بود و 
آن توجه به عرضه و هدایت نمودن تقاضا در 
راستاى آن بود و طرح هاى مختلف تشویقى را 
براى این منظور پیاده سازى کرد  به طورى که  
براى مشترکین صنعتى، تجارى و کشاورزى 
که در طرح هاى کاهــش مصرف همکارى 
نموده بودند مبالغ کالن میلیاردى را در قبض 

مصرفى آنها به عنوان پاداش در نظر گرفت. 
اما در بخش خانگى همچنان دغدغه کاهش 
مصرف وجود داشــت و مى بایست عرضه و 
تقاضا به یک کیل مناسب مى رسید و پس از 
تالش هاى زیاد راه حل این مسئله نیز توسط 
دولت و وزیر نیرو مطرح شد و آن «برق امید» 
بود که درخششى نو را در روزهاى آینده براى 
مشترکین خانگى ایجاد مى کند به طورى که 
رعایت الگوى مصرف تخفیف 100 درصدى 
را براى مشــترکین کم مصرف رقم مى زند. 
در این طرح، مشترکینى که در ماه هاى گرم 
ســال از400  تا 100 کیلــووات مصرف و در 
ماه هاى دیگر کمتر از 80 کیلووات داشــته 
باشند در دو ماه آینده در جرگه این تخفیف ها 

قرار مى گیرند. 
البته 30 میلیون مشــترك خانگى در دو دسته 

زیر الگو و بیش از الگو تقســیم بندى شــده 
اند کــه 85 درصد از مشــترکان زیــر الگوى 
مصرف بــوده که شــامل کم مصــرف ها و 
خوش مصرف ها مى باشــند و تنها 15 درصد 
باالى الگوى تعریف شــده مصرف دارند؛ در 
این طرح تالش براى تصحیح الگوى مصرف 
مشترکین خوش مصرف به طور قطع براى این 
دسته مشــترکین نیز تخفیف به همراه دارد و 
راهکارهاى مختلف براى مشترکین پرمصرف 
نیز آنها را به ســمت خــوش مصرفى هدایت 
مى کند به طورى که تنها با کاهش 10 درصدى 
مصرف برق، 20 درصد از هزینه ها کاهش مى 
یابد و بــا کاهش 20 درصدى مصرف شــاهد 

کاهش 40 درصد هزینه ها خواهند بود. 
البته به طور قطع سئواالتى نیز به ذهن متبادر 
مى شود که چرا با توجه به شرایط تحریم ها 
و درآمد دولت، طرح تخفیــف دولت از دو ماه 
آینده در صنعت برق اجرا خواهد شد و وزارت 
نیرو این هزینه را به جان خریده است. در این 
رابطه توضیحى که متولــى زاده، مدیر عامل 
توانیر مطرح نموده اســت ذهن ها را روشن 
مى کند. وى توضیح مى دهد که در این طرح 
قطعاً منافع بیشتر از هزینه هاى اجراى آن بوده 
و آن حذف هزینه هاى احداث نیروگاه هایى 
است که سرمایه گذارى 8000 میلیارد تومانى  

را در بلندمدت مى طلبد. 
مشخص است براى اجرایى شدن این طرح 
تمام جوانب آن در نظر گرفته شــده و امید به 

تخفیف 100 درصدى براى مشــترکین که 
تابع الگوى مصرف باشند دور از ذهن نیست.

«پیر بردیو» دانشمند اجتماعى در خصوص 
مصرف، نظریه قابل تأملــى دارد. او مطرح 
مى کنــد مصــرف از اصلى تریــن مباحث 
اجتماعــى در دوران مدرن اســت و عنوان 
مى کند که سبک زندگى و مصرف محصول 
منش و رفتارهاست و آن را نوعى خلق ارتباط 
مى داند. وى عنوان مى کند الگوهاى خاص 
مصرف از تنازع «خــود» و «درون» طبقات 
است و این در خصوص 15 درصد مشترکین 
خانگى مصداق دارد  و به نظر مى رسد براى 
کاهش مصرف و در ادامه کاهش هزینه هاى 
خود باید به تنازع بین و درون خاتمه دهند تا 
بتوانند مشمول 100 درصدى تخفیف شوند؛ 
چنانچه رجبى مشــهدى، سخنگوى صنعت 
برق کشور بیشــتر بر این موضوع تأکید کرد 
که تغییر رویکردها مى توانــد ما را به نتیجه 
دلخواه برساند و ســرمایه ملى را حفظ کند و 

مردم را نیز منتفع نماید. 
رئیس کارگروه اطالع رسانى ستاد «برق امید» 
با بیان اینکه باید تالش کنیم و در سال هاى 
آینده هم رشــد پیک را به یک درصد محدود 
کنیم عنوان کرد: طرح برق امید بزرگ ترین 
قدم در تغییر رویکردها مى باشد که به عنوان 
فراگیر ترین طــرح در حوزه مدیریت مصرف 
باعث درگیر شدن همه مشــترکین خانگى 

خواهد شد.

کاهش هزینه ها و چالش هاى مشترکین خانگى

امید مشترکین خانگى در روزهاى آینده 
با «برق امید» گره مى خورد  

محبوبه وکیلى

طرح شدن مبحث 
اصالح الگوى مصرف از 

پیش از دبستان و مدارس 
و در بین خانواده ها، صنایع 
وکشاورزان جریان خوب و 

مؤثرى را رقم زد و سرعتگیر 
مناسبى براى شتاب مشترکین 

پر مصرف بود 
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فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى پراید تیپ 
جى تى ایکس آى  مدل 1385 بنزینى 
به شــماره موتور 1412323و شماره 
شاســىS 1412285759484 بــه 
شــماره پالك 13 - 223 ق 56 متعلق 
به شــهرزاد افشین به شــماره ملى 
محمــد  فرزنــد   1280381868
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

گردو یکى از مقوى ترین انواع مغزهاست و مصرف آن باعث درمان بسیارى از بیمارى ها 
خواهد شــد. گردو هم به صورت خام و هم بو داده و نمکى یا نمک موجود است. این 

خوراکى پرخاصیت حاوى منگنز، مس، منیزیم، فسفر، ویتامینB6 و آهن است.
مس: وجود مس در این میــوه منبع مفیدى براى تقویت ســالمت قلب و عملکرد 

اعصاب است.
ویتامین E: ویتامین E براى جلوگیرى از افزایش ســرطان در بدن 

توصیه مى شود.
فســفر: تنها یک درصد از بدن ما را فسفر تشکیل مى دهد، 
عمدتًا این ماده در استخوان ها یافت شــده و از اهمیت 

باالیى برخوردار است.
منگنز: منگنز اکثراً در مغزهــا، غالت کامل، میوه و 
سبزیجات یافت شــده و جزو بیشترین و مهمترین 

مقدار ماده معدنى در آنها به شمار مى آید.
اسید فولیک: اسید فولیک که با نام فوالت و ویتامین 
B9 شناخته مى شود نقش مهمى در دوره باردارى دارد، 
عدم وجود این ماده در دوره باردارى موجب تولد ناقص 

نوزاد مى شود.
خواص درمانى گردو:

1- این میوه حاوى اســید هاى چربى امگا 3 اســت که در کاهش کلســترول خون نقش

مهمى دارد.
2- گردو موجب سالمت قلب و عروق مى شود.

3- مفید براى کاهش وزن.
4- به دلیل وجود ویتامین B6 در این میوه به تقویت دستگاه عصبى و ایمنى بدن کمک مى کند و نقش 

چشمگیرى در جلوگیرى از کم خونى دارد و
5- وجود چربى هاى سالم، پروتئین و فیبر در گردو از آن میان وعده اى سالم ساخته است.

بر اساس گفته محققان مصرف این میوه موجب سالمت استخوان ها و کاهش خطر ابتال به بیمارى هایى از 
قبیل کیسه صفرا و درمان صرع نیز مى شود.

 HDL کلسترول، افزایش LDL از جمله خواص مغز گردو مى توان به کاهش کلسترول خون، کاهش
کلسترول، افزایش قابلیت ارتجاعى رگ هاى بدن، افزایش هوشــیارى، درمان تنگى نفس، جلوگیرى از 
ورم مفاصل، تنظیم کارکرد بدن، جلوگیرى از لخته شدن خون، درمان بیمارى هاى پوستى مانند اگزما و 
پسوریازیس، جلوگیرى از پارکینسون، جلوگیرى از آلزایمر، محافظ استخوان ها، تنظیم کننده قند خون، 
تنظیم کننده فشار خون، جلوگیرى از سنگ کیسه صفرا اشــاره کرد. براى داشتن خوابى آرام مى توانید از 

گردو به همراه شام و سبزیجات استفاده کنید.
مضرات و عوارض گردو:

1- به دلیل وجود روغن فراوان در گردو، استفاده به صورت مداوم از آن موجب بروز حساسیت مى شود.
2- مبتالیان به حساسیت نسبت به آجیل از مصرف گردو به دلیل بروز کهیر و مشکالت پوستى پرهیز کنند.

3- استفاده فراوان از این میوه موجب اسهال مى شود. متخصصان مدعى هستند که مصرف 14 عدد گردو 
یک وعده به شمار مى آید.

یکىاز مقوىترین انواع مغزهاست و مصر گردو
خواهد شــد. گردو هم به صورت خام و هم بو
خوراکى پرخاصیت حاوى منگنز، مس، منیزی
مس: وجود مس در این میــوه منبع مفیدى

اعصاب است.
E: ویتامین E براى EویتامینE

توصیه مى شود.
فســفر: تنها یک د
د عمدتًا این ماده
باالیى برخورد
منگنز: منگن
سبزیجات ی
مقدار ماده م
اسید فولیک:
BB999999 شناخته مى
ععدم وجود این
نوزاد مى شود.

خواص درمانى گردو:
3- این میوه حاوى اســید هاى چربى امگا 3 اســت 1

خواص درمانى  گردو را بشناسید

آیا به عنوان یک زن حامله مى ترسید که مواد شیمیایى 
سمى موجود در انواع رنگ موها تأثیرات منفى بر روند 
رشد و سالمت جنین داخل رحمتان بگذارد؟ اگر چنین 
باشد، بدانید که نگرانى هاى شما بجاست! زیرا سالمت 
جنین داخل رحم زنان باردار در اولویت قرار دارد و هیچ 
مادرى نمى خواهد که در طول این دوران خاص، فرزند 

متولد نشده اش را دچار خطرات و عوارض 
جبران ناپذیرى بکند. 

همانطور که مى دانیــد رنگ کردن موها 
در شــرایط عادى بى خطر است اما زمانى 
که زنى باردار مى شــود، قدرت سیســتم 
ایمنى بدن او به شــدت کاهــش مى یابد 
و او را در معــرض خطر قرار مــى دهد. با 
توجه به تحقیقات انجام شده در مورد انواع 
رنگ هاى موى زنانه ثابت شده است که 
در هر شرایطى، مقدار ناچیزى از رنگ مو 
از طریق منافذ پوست سر جذب بدن زنان 
باردار و جنین داخل رحم این افراد مى شود. 

البته، درست است که بدن زنان باردار در هنگام ورود مواد 
شیمیایى، قادر به برخورد و مقابله با عناصر سمى موجود 
در آن هستند؛ با این حال، خطر تنفس بخار حاصل از این 
مواد شیمیایى براى خود این مادران و جنین داخل رحم 
آنها مضر است. به همین دلیل، پزشکان متخصص زنان 
و زایمان ادعا مى کنند که رنگ کردن موى سر زنان در 
دوران باردارى مى تواند تأثیرات منفى بر روند رشد جنین 

داخل رحم این افراد بگذارد.
عالوه بر این موارد، فرامــوش نکنید که در تهیه برخى 
از رنگ هاى دائمى از آمونیاك اســتفاده مى شود، که 
به عنوان ماده اصلى تشکیل دهنده رنگ موى زنانه به 
شمار مى رود. این ماده سمى بوده و مصرف آن در دوران 
باردارى مى تواند بسیار خطرناك باشد، زیرا بسیار فرار 

بوده و از طریق استنشــاق وارد بدن فرد مصرف کننده 
خواهد شد.

نظر اکثر کارشناســان در مورد مصــرف انواع رنگ مو 
در دوران باردارى زنان نشــان مى دهد که اســتفاده از 
رنگ هاى نیمه دائم براى زنان باردار تقریباً امن است. این 
در حالى است که استفاده از رنگ هاى دائمى در دوران 
باردارى زنان بســیار خطرناك است. بنابراین، به خاطر 

داشته باشید که محدود کردن مصرف رنگ مو در دوران 
باردارى زنان یکى از راه هاى مؤثر براى کاهش خطرات 
استفاده از این محصول آرایشى بر روند رشد و سالمت 
جنین است. اما، اگر شــما هم به عنوان یک زن حامله 
مى خواهید موهاى خود را رنــگ کنید، بدانید که دقت 
کردن در فرمول ذکر شــده بر روى بســته بندى این 
محصوالت بسیار مهم است، زیرا مشاهده 
مى شــود که تولیدکنندگان این محصول 
براى رقابت با یکدیگــر، تغییرات مکررى 
را در داخل مواد تشــکیل دهنده آن ایجاد 
مى کنند تا بتوانند بدون رقیب، در بازار باقى 
بمانند. در حالى که گفته مى شود مواد جدید 
اضافه شده به رنگ ها ممکن است وضعیت 
بهداشتى و طبى این محصوالت را بهبود 
بخشد، اما این نکته مهم را فراموش نکنید 
که رنگ کردن مو براى زنان باردار بسیار 

خطرناك خواهد بود.
تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که 
ارتباط روشنى بین قطرات زغال سنگ و رنگ مو وجود 
دارد. در واقع، مى توان ادعا کرد که اساس کار تهیه اکثر 
رنگ موهاى زنانه قطرات زغال سنگ است، که اثرات 
زیان بارى در بدن زنان باردار و جنین داخل رحم این 
افراد دارد. در نهایت، به خاطر بســپارید که استفاده از 
انواع رنگ مو نه تنها سرطان زاست، بلکه رشد نوزادان 

متولد نشده را هم تحت تأثیر قرار مى دهد.

روان درمانگــر تحلیلى گفت: ســختى کار و انجام 
همزمان چند فعالیت نه تنها موجب فشــار روانى و 
خستگى مى شود، بلکه جسم را فرسوده و انسان را در 

معرض پیرى زودرس قرار مى دهد.
ســارا اکبرزاده اظهار کرد: کم تحرکى،  افکار منفى، 
 افسردگى و تغذیه نامناسب از جمله دیگر عوامل مهم 
تأثیرگذار بر روند پیرى زودرس به شمار مى رود و در 
کنار این موارد چنانچه فردى زمان مناسب و معینى را 
براى خواب و استراحت خود در نظر نگیرد،  فرسودگى 

به سرعت جسم را از کار خواهد انداخت.   
وى ادامه داد: شکست روحى و تغییر چهره و از جمله 
سفید شــدن مو نشــانه هاى ظاهرى عالیم پیرى 
زودرس هستند اما در این ارتباط به راحتى نمى شود 
از عوامل ژنتیکى و وراثتى گذشت زیرا پیرى زودرس 
یک از مشکالتى اســت که در هر ســنى از زندگى 
مى تواند رخ دهد و فشار روانى بسیار زیادى به وجود 
مى آورد و از این رو نمى توان پیرى زودرس و تبعات 

ناخوشایند آن را فقط به دوران سالمندى نسبت داد. 
این روانشناس بالینى گفت: در کنار عوامل تأثیرگذار 
در پیــرى زودرس مواردى همچون ســبک زندگى 
نامناســب و عدم رعایــت اصول ســالمت روان و 
بهداشت فردى را مى توان به عنوان روند فرسایشى 
بدن محســوب کرد و از این رو افرادى که مشــکل 
چاقى دارند و یا اینکه در مصرف ســیگار و دخانیات 
و همچنین مشــروبات الکلى تجدید نظر نمى کنند، 

نسبت به دیگران زودتر به سمت پیرى زودرس حرکت 
مى کنند.

اکبرزاده تصریح کرد: در زمانى که فرد یا افراد جامعه 
مدام به دنبال تأمین نیازهاى ضرورى زندگى بیش از 
پیش فعالیت داشته و فکر و خیال، استرس و فشارهاى 
عصبى در همه حال بخش جدایى ناپذیر از این موارد 
نیست، روند پیر شدن در اینگونه مواقع سرعت بیشترى 
خواهد داشــت و خطر بروز اختالالت روانى و شیوع 
زوال عقل را در بین افراد بیشتر مى توان مشاهده کرد.

وى افزود: ســالمتى هــر فردى بــه رعایت اصول 
بهداشتى و ســبک زندگى آن باز مى گردد به نحوى 
که فرد یا افرادى که در دوران حیات خود به مواردى 
همچون افــکار منفى،  اســترس و اضطراب، خواب 
و تغذیــه مناســب، قــرار گرفتن در معــرض انواع 
آلودگى ها، مصرف آب و بهره کشى بیش از حد جسم 
و مغز،  توجه الزم نمى کنند،  به طور حتمى در معرض 

پیرى زودرس قرار دارند.
این متخصص روانپزشک با بیان اینکه پیرى زودرس 
جنسیت نمى شناسدگفت: برنامه ریزى براى کارهاى 
روزانه و در کنار این موارد توجه به انجام فعالیت هاى 
ورزشى و تفریحى نه تنها مى تواند از بروز بسیارى از 
آسیب ها بر جســم و روان فرد یا افراد جلوگیرى کند 
بلکه مانعى بر سر راه پیرى زودرس، که افراد بیشمارى 
از جوامع امروز از این اختالل روان تنى غافل هستند، 

خواهد بود.

تا حاال دانشمندان فکر مى کردند افراد بااستفاده از ماسک، از خود و دیگران در برابر بیمارى محافظت مى کنند. حاال طبق تحقیقات جدید مشخص 
شده که ماسک در صورت ابتال به بیمارى، شدت آن را کاهش مى دهد. به گفته این محققان، ماسک حجم ویروس هایى که به دستگاه 

تنفسى فرد مى رسد را کنترل مى کند و منجر به ابتالى سبک ترى مى شود.
کرونا از طریق قطراتى منتشر مى شود که حین صحبت، عطسه یا سرفه فرد بیمار در فضا پخش مى شود که در صورت وارد 
شدن به دهان فرد دیگر، او راهم مبتال خواهد کرد. برخى براین باورند که میزان وجود ویروس ها، شدت بیمارى را تعیین 

مى کند. معموًال هرچه حجم میکروب باالتر باشد، عالیم زودتر بروز کرده و مریضى شدیدتر مى شود. 
دکتر «مونیکا گاندى» از دانشگاه «سان فرانسیسکو» عنوان کرده که زدن ماسک مى تواند شدت بیمارى را در افراد 
مبتال کاهش دهد. اگر تعداد قطرات کمترى به واسطه استفاده از ماسک، وارد دستگاه تنفسى فرد شده، پس این به 

معناى دریافت کمتر ویروس است. مقدار کم ویروس به معناى کم بودن شدت بیمارى است. 

ماسک شدت بیمارى  کرونا را کاهش مى دهد

این ویروس ناشــناخته که هنوز در روند مطالعاتى دانشمندان و 
پژوهشــگران اســت هر روز رفتارهاى جدیدى در برابر انسان ها 
نشان مى دهد. طبق اطالعاتى که در ابتداى شیوع کروناویروس به 
ما داده شد کودکانى که دیابت و نقص سیستم ایمنى بدن نداشته 
باشند، در برابر کرونا ویروس مصون هستند و تنها مى توانند ناقل 
باشند اما چندى پیش اعالم شد که کودکان نیز به این ویروس مبتال 
مى شوند ولى نه به شدت بزرگساالن و خیلى آسان تر از دوره  نقاهت 
گذر خواهند کرد. حاال با موردى مواجه شدیم که یک کودك 9 ساله 

عالیم بیمارى کروناویروس را تا شش ماه داشت. 
جدى شــدن بیمارى کرونا ویروس در کودکان همزمان با شروع 
مدرسه ها باید براى ما نگران کننده باشد. ممکن است همه  کودکان 
به شکل جدى مبتال به این ویروس نشوند؛ اما این احتمال وجود 
دارد که برخى از کودکان به مدت زمان  طوالنى و ســخت به این 

بیمارى دچار شوند.
عالیمى که در کودك 9 ساله تا مدت شــش ماه وجود داشته به 

شرح زیر است:
1. بدن درد

بدن درد و احساس خستگى مفرط از عالیم کروناویروس است. 
بدن درد در قســمت کمر و ماهیچه هاى پا بیشتر است. اگر بیمار 
سرفه هاى خشک شدید داشته باشد درد در ناحیه  قفسه  سینه نیز 

احساس مى شود.
2. اضطراب

اضطراب بیمارى در مبتالیان به کرونا ویروس بیشتر دیده 
 مى شــود که اثر منفى بر روند بهبــودى بیمار دارد و 

سیستم ایمنى  بدن را ضعیف مى کند.
3. مشکالت تنفسى

مشکالت تنفسى شامل سنگینى نفس ها و کم شدن 
ظرفیت هوایى شش هاست که مبتالیان به کرونا اغلب 

تجربه کردند. 
4. حالت تهوع

حالت تهوع طوالنى مــدت مى تواند به دلیل ضعیف 
شدن بدن، ســرگیجه  یا ســردردهاى مداوم باشد. 
پژوهشات سى.دى.ســى مى گوید که از هر پنج نفر 

بیمار کرونایى، یک نفر حالت تهوع شدید دارد.

عالیم کرونا تا چند ماه در بدن باقى مى ماند؟

سوهان از محصوالت سنتى و خوشــمزه ایران به شمار مى آید و مرکز 
اصلى تولید آن شهر قم است. سوهان داراى کالرى فراوان و مواد مغذى 
زیادى است. آرد گندم، جوانه گندم، زرده تخم مرغ، کره، شکر، زعفران و 
هل از جمله ترکیبات سوهان هستند و به دلیل وجود گندم و انواع پروتئین 

در آن، مصرف این ماده بسیار مؤثر براى کنترل اعصاب است. 
1- عدم ایجاد افسردگى، کاهش کلسترول خون و بهبود عملکرد قلب از 

جمله فواید زعفران در سوهان است.
 ،B ،E 2- ویتامین هاى موجود در جوانه گندم همچون ویتامین هاى
کلسیم، فسفر، روى، ید، سلنیوم، منیزیم موجب رفع شوره سر، جلوگیرى 
از ریزش مو، بهبود انواع مشکالت پوستى و عدم ابتال به سرطان مى شود.
3- زرده تخم مرغ حاوى پروتئین بسیارى است که باعث محکم شدن 

استخوان ها و بهبود عملکرد اعصاب بدن مى شود.
4- هل یکى از چاشنى هاى خوشبو یى اســت که از استرس، اضطراب 

جلوگیرى مى کند.
5- وجود پتاســیم فراوان در پسته باعث نشــاط، جلوگیرى از ابتال به 

سرطان و سکته قلبى مى شود.
در هر صد گرم سوهان حدود 550 کیلو کالرى نهفته است و در هر تکه از 
آن حدود 20 گرم کالرى وجود دارد. بر خالف باور عموم، مصرف سوهان 

در طول باردارى مضر نیست.
اما وجود روغن فراوان و شکر از جمله مضرات سوهان به حساب مى آید. 
اســتفاده از زردچوبه به جاى زعفران موجب کاهش کیفیت ســوهان 
مرغوب مى شود و تهیه ســوهان با روغن حیوانى از جمله مضرات آن 

است که موجب بروز سرطان در بدن مى شود.

آنچه درباره سوهان فکرش را هم نمى کردید!
یم کروناویروس است. 
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فقدان مدارك
ســند کمپانــى و بــرگ ســبز خــودرو 
  CS 35- AT ســوارى چانــگان تیــپ
مــدل 1396 بنزینى بــه شــماره موتور 
*JL 478 QEE* HC9AN077430    و 
  NAS 921200 H 5703626 شماره شاسى
به شــماره پالك 67 – 322 ج 71 متعلق به 
شهرزاد افشین به شماره ملى 1280381868 
فرزند محمد مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
کارت خودرو و ســند کمپانى خودرو 
ســوارى پژو مدل RD مدل 1381 
به شماره موتور 22328100618 
و شماره شاســى 81700679 به 
شماره پالك 53 – 462 ن 21 متعلق 
به على امیدواربى باالن به شماره ملى 
2690424657 فرزند محمدرضا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.
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همزمان با هفته دفاع مقــدس، یادواره شــهیده زینب کمایى( 
شــهیده برگزیده عفاف و حجاب کشــورى) با حضور مسؤوالن 

کشورى،استانى و شهرى در شاهین شهر برگزار گردید.
این یادواره با حضور رئیس سازمان بســیج مستضعفین کشور، 
فرمانده ســپاه حضرت صاحــب الزمان (عج) اســتان اصفهان، 
برخى از مدیران کل ادارات اســتان اصفهان، فرماندار شهرستان 
شاهین شهرومیمه، امام جمعه شاهین شهر، مسؤول دفتر نماینده 
مردم شهرســتان هاى شاهین شــهرومیمه و برخوار درمجلس 
شوراى اسالمى، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین 
شهرومیمه، فرماندهان نظامى و انتظامى شهرستان، سرپرست 
شهردارى شاهین شهر، رئیس شوراى اسالمى شهرستان شاهین 
شهرومیمه، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر و جمعى 
از مسؤوالن ادارات و نهادهاى شهرستان شاهین شهرومیمه در 

مصلى نماز جمعه شاهین شهر برگزار گردید.
■■■

ســرتیپ پاســدار غالمرضا ســلیمانى، رئیس ســازمان بسیج 
مســتضعفین کشــور به عنوان مهمان ویژه در یادواره شــهیده 
زینب کمایى ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادو خاطره 

دالورمردى هاى شهیدان و رزمندگان گفت: زنده نگهداشتن یاد 
و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست و برگزارى یادواره ها یکى 

از راه هاى زنده نگه داشتن این فرهنگ ناب و انسان  ساز است.
وى در ادامه خاطر نشان نمود: شهدا در طول دوران انقالب اسالمى 
مسئولیت پذیر و نسبت به دین اســالم اداى دین داشتند و در راه 

آرمان هاى انقالب اسالمى جان خود را خالصانه تقدیم کردند.
سلیمانى، امنیت و اقتدار کشور را مرهون خون شهداى واالمقام و 
رشادت هاى ایثارگران دانست و گفت: اگر امروز ما در عرصه هاى 
مختلف با اقتدار و موفق هســتیم و حرفى براى گفتن در جامعه 
جهانى داریم همه اینها مدیون خون مطهر شهداى گرانقدرمان 

است.
■■■

حجت االسالم و المسلمین قاسم هاشمى امام جمعه شاهین شهر 
نیز در این یادواره ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و عرض 
خوش آمدگویى به حضار گفت: برگزارى یادواره شهدا آشنایى با 
خط و مشى شهداى عزیز اســت، اگر این فرهنگ نهادینه شود 

جامعه را به سعادت و کمال مى رساند.
وى در ادامه افزود: دالورمردى هاى رزمندگان اسالم و شهداى 

دفاع مقدس که در طول هشت سال مجاهدت و ایثار در راه تحقق 
آرمان هاى نظام اســالمى برابر ظلم و جور بدخواهان و دشمنان 

دین ایستادگى کردند بر هیچ کس پوشیده نیست.
هاشــمى با بیان اینکه شاهین شــهر داراى ظرفیت هاى باالى 
فرهنگى است گفت: ان شاء ا... سعى خواهیم کرد از این ظرفیت ها 
به نحو احسن استفاده و در کارهاى فرهنگى در کشور پیشرو باشیم.

■■■
 ســرهنگ مســعود جهانگیرى فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
شهرستان شاهین شــهرومیمه نیز در این یادواره ضمن عرض 
خوش آمدگویى به حضار گفت: مجاهدت هاى شهدا و رزمندگان 
را نباید به فراموشــى ســپرد بلکه به عنوان بــرگ زرین تاریخ 
کشورمان و نقطه عطف این مرز و بوم باید نسل به نسل در میان 

مردم جاودانه باقى بماند.
■■■

مینا کمایى خواهر شــهیده زینب کمایى نیز در یادواره به خلق و 
خوى و اعتقادات مذهبى آن شهیده پرداخت و از دست اندرکاران و 

برگزارکنندگان این یادواره تشکر کرد.
معصومه رامهرمزى پژوهشگر و نویســنده کتاب هاى مختلف 

دفاع مقدس از جمله دو کتاب پیرامون زندگى نامه شهیده زینب 
کمایى به نام هاى "من میترا نیســتم"  و " راز درخت کاج " در 
یادواره شــهیده زینب کمایى به ابعاد شــخصیتى و معنوى این 

شهیده پرداخت.
شایان ذکر است در پایان یادواره از المان و تندیس شهیده زینب 

کمایى با حضور مسؤوالن رونمایى گردید.
احمدرضا پرى تبار سرپرســت شهردارى شــاهین شهر در این 
رونمایى ضمن عرض خوش آمدگویى به همه حضار و گرامیداشت 
یادوخاطره شــهیدان انقالب اســالمى گفت: با توجه به اینکه 
شهیده زینب کمایى در سال 1361 به دست گروهک منافقین در 
شاهین شهر به شهادت رســید و در سال 1397 به عنوان شهیده 
شاخص عفاف و حجاب کشورى برگزیده شــد، در این راستا در 
شــوراى فرهنگ عمومى شهرستان شاهین شــهرومیمه مقرر 
گردید تندیسى از این شــهیده بزرگوار در یکى از میادین اصلى 

شهر نصب گردد.
وى در ادامه افزود: موضوع مذکور در اسرع وقت توسط شهردارى 
و شوراى اسالمى شاهین شهر عملیاتى و در مدت کوتاهى تندیس 
آماده گردید. پرى تبار اظهار داشت: این المان از دو قسمت، درخت 

سرو که در فرهنگ ما نماد استقامت و ایستادگى (به ارتفاع 7 متر) 
و دیگرى تندیس شهیده زینب کمایى(به ارتفاع 5 متر) تشکیل و 
با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد و500 میلیون ریال ساخته شده است.

سرپرست شهردارى شاهین شهر تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره شهداى واالمقام ضرورى است چرا که شهداى گرانقدر از 
ارزشهاى واالى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران دفاع کردند 
و امروز ما نیز باید در سنگر خدمت به مردم لحظه اى غفلت نکرده 
و حافظ خون شهدا، آرمان هاى حضرت امام خمینى (ره) و گوش 

به فرمان رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) باشیم.
■■■

گفتنى است شــهیده زینب کمایى خرداد ماه ســال 1346 در شهر 
آبادان به دنیا آمد. با شــروع جنگ تحمیلى به همراه خانواده مجبور 
به ترك شهر و دیار خود شــد و در شاهین شهر ســکنا گزید. وى 
على رغم ســن کم ولى در زمینه هاى مختلف فرهنگى نقش ها و 
فعالیت هاى مؤثرى ایفا نمود. سرانجام شهیده زینب کمایى در سال 
1361 و در سن 15سالگى هنگام بازگشت از مسجد توسط کوردالن 

منافق ربوده و با چادرش او را خفه و مظلومانه به شهادت رساندند. 
■ وحید وطن خواهان

برگزارى یادواره شهیده برگزیده عفاف و حجاب کشورى در شاهین شهر

بدون شرح


