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علت عرق کردن زیاد چیست؟تابلوهایى که در آنها با نور نقاشى کرده اندمجید مجیدى براى شیر طالیى مى جنگدهیچ کارگرى کمتر از 2 میلیون تومان دریافتى ندارد یک مصوبه سپاهان را به دردسر انداخت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

یک نشانه عجیب 
ابتال به کرونا 

22 درصد داوطلبان در اصفهان کنکور ندادند!
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زاینده رود
80 قطعه شده!

اقدامات ذوب آهن اصفهان 
در مسیر جهش تولید

اعتراض کادر درمانى 
بیمارستان خورشید 

خواهران 5
منصوریان وارد 
«قفس» مى شوند!

یک متخصص بیمارى هاى عفونى و 
گرمسیرى گفت: انقطاع در حین صحبت 

کردن مى تواند جزو عالئم کرونا باشد که به 
علت کمبود اکسیژن به وجود مى آید. دکتر 
میثم یوسفى درباره آخرین عالئم بیمارى...

بعد از اتفاقات اخیرى که منجر به محرومیت دو تن 
از خواهران منصوریان شد، شهربانو،  الهه و سهیال 

تصمیم گرفتند وارد مسابقات MMA شوند!
هنرهاى رزمى ترکیبى یا MMA یک ورزش 
رزمى کامل است که مبارزان مى توانند از ضربه هاى 
مشــت، آرنج، زانو، پا، فنون درگیرى و گالویزى 
ایســتاده، در خاك، فنون پرتابى و قفل مفاصل 
استفاده کنند که شامل ترکیبى از تمام ورزش هاى 

4رزمى است...

مرگ تدریجى چند رؤیامرگ تدریجى چند رؤیا
نگاهى به عوامل ناکامى سپاهان در فصل جارىنگاهى به عوامل ناکامى سپاهان در فصل جارى
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غیبت 145 هزار کنکورى در 4 روز برگزارى آزمون 99

امید زندگانى: با یک 
تاك شو بر مى گردم

سپاهان و نگاه به سوى جواد
سپاهانى ها بعد از برکنارى امیرقلعه نویى به دنبال گزینه هاى گوناگون 

هستند تا سکان هدایت تیم خود را به سرمربى جدید بسپارند.
 ابتدا نام محرم نویدکیا مطرح شد، بعد درباره حضوربرانکو درسپاهان 
خبر هایى از اصفهان مخابره شد و درنهایت نیز درباره احتمال انتخاب 
محمود فکرى صحبت هایى به زبان آمد، امــا طى روز هاى اخیر و با 

موفقیت خیره کننده نکونام در فوتبال اهواز و کسب سهمیه ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

قهرمانان سمیرمى جهان
 قید ووشو را زدند و سر از خشن ترین 

مسابقه رزمى درآوردند

ورود افراد غیربومى 
به خمینى شهر 
ممنوع مى شود

از ششم شهریور به مدت یک هفته؛

مهمترین راهکار کاهش وقوع جرم در کشور 
3

بشار به سوىبشار به سوى
 لیگ عربستان لیگ عربستان
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حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى روز شنبه 
در جلســه ســتاد ملى مقابله با کرونا درباره برگزارى

 آزمون هاى سراســرى گفت: براى ما تصمیم گیرى 
درباره اینکه این آزمون ها برگزار شود یا برگزار نشود و یا 
چگونه انجام شود، سخت و مشکل بود.  برخى مى گفتند 
«برگزارى این آزمون را کنــار بگذارید» حتى یکى از 
مســئوالن در تماس تلفنى مى گفت که «این آزمون 
را کنار بگذارید مگر چه اتفاقى مى افتد، خب یکســال 
دیرتر»؛ البته به راحتى مى توان گفت یکسال دیرتر، اما 
عمر، آرزو، امید و برنامه ریزى یک جوان و خانواده است 
اگر بگوییم یکسال صبر کن یا دانشگاه هاى پایین تر 

ثبت نام  کن.  
وى افزود: زمانى یک دانش آموز در آزمون سراســرى 
شــرکت مى کند، نمره کافى نمى آورد و دانشگاه مورد 
نظر قبول نمى شود یک موضوع است، اما وقتى ما اجازه 
حضور و آزمون نمى دهیم خیلى ســخت است؛ از طرف 
دیگر وقتى ما نمى توانیم یــک آزمون برگزار کنیم پس 
چگونه مى توانیم در دوران کرونا اعالم کنیم مغازه ها و 
بازار و مترو و حمل و نقل عمومى، ادارات باز باشــند و یا 
اجازه مى دهیم در شرایط این ویروس مردم سفر بروند به 
استان ها بروند، اینها همه مشابه هم هستند، آزمون هم 

مانند همین موارد است./2626

ســئوالى که این روزها در ذهن همه است این است که 
ویروس کرونا چه مدت دیگر با نوع بشر است و روزى که 
این ویروس از اجتماعات رخت بر مى بندد و آرام آرام به 

فراموشى سپرده مى شود کى فرا مى رسد؟
«تدروس آدهانوم»، دبیرکل سازمان جهانى بهداشت در 
آخرین اظهارنظر خود درباره همه گیرى کووید- 19 گفت: 
ویروس کرونا همچنان با ما هست و در ظرف دو سال از 

جوامع رخت بر خواهد بست.
آدهانوم با یادآورى شیوع آنفلوآنزاى اسپانیایى، بیمارى 
همه گیرى که در سال 1918 میالدى اروپا و آمریکا را در 
بر گرفت و جان بیش از 50 میلیون نفر را ستاند، گفت که 

مهار این بیمارى دو سال طول کشید.
دبیرکل سازمان جهانى بهداشت به هم پیوستگى جوامع 
در عصر کنونى را یکى از دالیل عمده شــیوع ویروس 
کرونا خواند و همزمــان امیدوارنه گفت: در عین حال ما 
امروز دانش و تکنولوژى ایــن را داریم تا ویروس کرونا 

را متوقف کنیم.
در حال حاضر برخى کشورها مى گویند موفق به ساخت 
واکسن ویروس کرونا شــده اند و اما تا به امروز واکسنى 
که به بازار دارو عرضه شده و تأیید نهادهاى تصمیم گیر 
پزشکى و بهداشتى همچون سازمان جهانى بهداشت را 

گرفته باشد، وجود ندارد.

روحانى: برخى مى گفتند 
کنکور را کنار بگذارید

تخمین سازمان جهانى 
بهداشت از زمان مهار کرونا 

زاینده رود
 80 قطعه شده!

   باشــگاه خبرنگاران جــوان | مدیرکل 
دفتر حفاظــت احیاى تاالب هاى کشــور درباره 
وضعیت زاینده رود گفت: زاینده رود، رودخانه اى به 
وسعت 300 کیلومتر است که ما آن را به 80 قطعه 
تقسیم کردیم و متأسفانه چند سالى مى شود که این 
رودخانه دائمى در فصل تابستان خشک مى شود. 
مسعود باقرزاده تصریح کرد: چندین بار براى حل 
مشــکالت زاینده رود تصمیم گرفته شده است، 
اما باید گفت که این رودخانه مشکالت ریشه اى 
فراوانى دارد. وى گفت: چندین دوره کارگروه احیاى 
زاینده رود با نام هاى مختلف تشکیل شده است و 
ما باید بتوانیم تصمیم بگیریم که چگونه این میزان 

آب کم را تقسیم کنیم./2632

حمله دبیر به صداوسیما 
   خبر آنالین | خیلى ها منتقد قرارداد «مارك 
ویلموتــس» و و رقم آن هســتند از جمله رئیس 
فدراســیون کشــتى. علیرضا دبیر در واکنش به 
اتفاقات مربوط به قرارداد ویلموتس گفت: «اینکه 
بخواهیم کشتى را با فوتبال مقایسه کنیم اشتباه 
است ولى در اتفاق ویلموتس صداوسیما هم دخیل 
اســت. خیلى تلویزیون را فوتبالى کردید. شبکه 
ورزش صبح تا شب فوتبال خارجى نشان مى دهد. 
شما دارید براى مردم ذائقه مى ســازید. چقدر از 
تکواندو و... مسابقه پخش مى کنید؟ اصل فوتبال 
مال انگلیس است، اصل بسکتبال مال آمریکاست، 
تکواندو براى کره، جودو براى ژاپن، اما کشــتى و 
چوگان مال ماست. چه کار برایش کردید؟ داریم 

آن را از دست مى دهیم.»  

دوباره تأخیر در حراج 
   صبــا | «حراج تهران» درباره برگزارى دوره 
سیزدهم اطالعیه اى منتشر کرد. در اطالعیه حراج 
تهران آمده است: سیزدهمین دوره «حراج تهران» 
که قرار بود در تاریخ 27 تیرماه برگزار شود به دلیل 
اوج گیرى شــیوع بیمارى کرونا در این زمان با دو 
ماه تأخیر به جمعه 28 شهریور ماه موکول شد اما 
باتوجه به تداوم وضعیت نامساعد و نگران کننده 
شیوع بیمارى کرونا امکان برگزارى آن در شهریور 
ماه نیز وجود ندارد. در نتیجه تصمیم فعلى «حراج 
تهران» برگزارى حراج «هنر معاصر و مدرن» در 

فصل پاییز است.

شهادت 10 متخصص 
بیهوشى 

   اعتماد آنالین | رئیس انجمن بیهوشــى 
مى گوید: متخصص بیهوشى براى انجام بسیارى 
از درمان ها باید در فاصله بســیار نزدیک با بیمار 
یعنى در فاصله 10 تا 15 سانتیمترى قرار بگیرد و 
باید در فضاى بسته مثل آى سى یو ساعات طوالنى 
را در کنار بیماران باشــد و همه این عوامل باعث 
مى شــود احتمال ابتالى متخصصان بیهوشى و 
مراقبت هاى ویژه به کووید-19 باالتر رود. علیرضا 
سلیمى گفت: ما متأسفانه ده همکار عزیزمان را که 
متخصص بیهوشى و مراقبت هاى ویژه بودند از 
دست دادیم و تعداد بسیار زیادى هم مبتال شدند 
و برخى از ایشان مدت هاى طوالنى در آى سى یو 

بسترى بودند.

کدام سرقت باندى است؟ 
   میزان | به گفته رئیس پلیس آگاهى پایتخت، 
مجرمان براى سرقت از منزل و کیف قاپى نیازمند 
همکارى با یکدیگر هســتند که به تشکیل باند 
مى انجامد. سردار علیرضا لطفى گفت: منظور ما 
از باند، همکارى ســه نفر به باال براى انجام جرم 
است و به عنوان مثال همکارى دو نفر با یکدیگر 
براى انجام جرم، تشکیل باند محسوب نمى شود. 
وى افزود: در پایتخت، اکثر باند ها در جرائم سرقت 
تشکیل مى شوند و در سرقت منزل باند ها فعالیت 

بیشترى دارند.

یکى دیگر از 23 نفر هم رفت
   فــارس | محمد صالحى، یکى آزاده هاى سرافراز 
گروه «23 نفر»، به خیل هم رزمان شهیدش پیوست. 
وى در شــب اول محرم، پــس از تحمل یــک دوره 
بیمارى به خیل هم رزمان شــهیدش پیوست. پیش تر 
نیز سیدعباس ســعادت یکى دیگر از اعضاى این گروه 
درگذشته بود. صالحى از 15 ســالگى تا 23 سالگى در 
اسارت رژیم بعث عراق بود. 23 نفر، گروهى از رزمندگان 
نوجوان ایرانى بودند که در اردیبهشت 1361 در مرحله 
مقدماتى عملیات بیت المقدس به اسارت دشمن درآمدند 

و تابستان 1369 به میهن بازگشتند. /2628

کناره گیرى یک امام جمعه
   خبر گزارى حوزه | شنیده ها حاکى است حجت 
االسالم والمسلمین سید صمصام الدین قوامى امام 
جمعه پردیسان قم از امامت جمعه استعفا کرده است. 
وى در کانال شخصى خود نیز نوشت: حال که رسالت 
امامت جمعه را بر دوشم احساس نمى کنم  باقى عمرم 
را به عنوان سرباز  امام خامنه اى در خدمت مدیریت 
اسالمى و فقه االداره هســتم و لحظه اى در تداوم، 
پیشــرفت، تعمیق و اقامه آن ابراز خستگى نخواهم 

کرد./2629

برخورد مى کنیم
   فارس | از روز جمعــه تصویرى از تابلوى میدان 
جمهورى اســالمى در تهران در شبکه هاى مجازى 
منتشر شده اســت که روى آن تنها نوشته شده میدان 
جمهورى و واژه اسالمى از آن حذف شده است. رئیس 
مرکز اطالع رسانى شهردارى تهران در پستى توییترى 
نوشت: «جمهورى اسالمى نه یک کلمه بیشتر و نه یک 
کلمه کمتر ارثیه هزاران شهید براى ملت ایران است. 
آنچه در مورد تابلوى میدان جمهورى اسالمى اتفاق 
افتاده اســت براى ما قابل بخشش نیست و با مسببان 
این اشتباه در هر پست و موقعیتى برخورد جدى خواهد 

شد.»/2630

همسر نوبخت غر مى زند!
   بهــار | محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در گفتگویى در شــبکه خبر  در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر اینکه آیــا قیمت چند قلم از اقالم اساســى را 
مى دانید،گفت: «خرید ها در منزل توسط همسرم انجام 
مى شود و فعًال حضور ذهنى راجع به قیمت ها ندارم اما 

همسرم از قیمت ها به بنده ُغر مى زند.» /2631

یک ماه شد یک هفته!
   عصرایران | «دونالــد ترامپ» که پیش تر وعده 
توافق با ایران ظرف مدت کمتر از یک ماه پس از پیروزى 
در انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا را مى داد، حاال 
زمان این توافق احتمالى را کاهش داده است! ترامپ در 
سخنانى مدعى شد: «من قبًال گفته ام که پس از پیروزى 
در انتخابات ظرف یک ماه با ایران به توافق مى رسیم، 
اما االن مى گویم ممکن است حتى ظرف یک هفته به 
توافق برسیم. ...آنها فقط منتظر هستند که ببینند اگر من 
پیروز شوم، توافق کنند و اگر به هر دلیلى پیروز نشدیم، 
آنها مى روند (تا با دولت "جو بایدن") به یک توافق عالى 

دیگر برسند.» 

دستگیرى 15 عضو شهردارى 
و شوراى شهر 

   ایلنا | رئیــس کل دادگســترى مازندران گفت: 
در پى شناســایى باند هاى فســاد و اخاللگر در نظام 
اقتصادى با همــکارى اداره کل اطالعات اســتان، 
اطالعات سپاه و حفاظت اطالعات قوه قضاییه، عوامل 
فساد اقتصادى در شهردارى و شــوراى شهر سارى 
و سلمانشهر شناسایى شــدند. حجت االسالم اکبرى 
افزود: با پیگیرى دو پرونده در شــهردارى هاى سارى 
و سلمانشــهر، بیش از 15 نفر از عوامل با جرائم اخذ 
رشــوه، اختالس و تضییع حقوق عمومى شناسایى و 

دستگیر شدند.

خبرخوان

بعد از اتفاقــات اخیرى که منجر بــه محرومیت دو تن از 
خواهران منصوریان شد، شهربانو،  الهه و سهیال تصمیم 

گرفتند وارد مسابقات MMA شوند!
هنرهاى رزمى ترکیبى یــا MMA یک ورزش رزمى 
کامل است که مبارزان مى توانند از ضربه هاى مشت، آرنج، 
زانو، پا، فنون درگیرى و گالویزى ایستاده، در خاك، فنون 
پرتابى و قفل مفاصل اســتفاده کنند که شامل ترکیبى از 

تمام ورزش هاى رزمى است.
در هفته هاى اخیر سوژه اصلى ووشوى ایران، محرومیت 
شهربانو و سهیال منصوریان، ورزشکاران مشهور سمیرمى 
توســط فدراســیون و اختالفاتى که به وجود آمده،  بوده 
اســت. با اینکه خواهران منصوریــان محرومیت خود را 
ناعادالنه مى دانستند و معتقد بودند نباید به دلیل چند پست 
اینستاگرامى و اعتراض به انتخاب مریم هاشمى محروم 
شوند، فدراسیون نشین ها اعالم کردند برخى مسائل را در 
این پرونده نمى توانند اعالم کنند؛ اگرچه دالیلى هم براى 

این محرومیت توسط کمیته انضباطى بیان کردند.
حاال بعد از گذشــت چند روز از انتشــار حکمى که باعث 
محرومیت 20 ماهه شــهربانو و هشــت ماهه ســهیال 
منصوریان شده بود، خواهران منصوریان تصاویرى روى 
صفحه اینستاگرام خود منتشــر کردند و خبر از امضاى 

قراردادى جدید براى حضور در مسابقات آزاد داده اند.
اینطور به نظر مى رســد که شــهربانو، الهه و ســهیال 
منصوریان با قراردادى که با یک کمپانى امضا کرده اند، 
به دنبال حضور در مسابقات MMA هستند؛ راهى که 
در چند سال اخیر تعدادى از ورزشــکاران رزمى در پیش 

گرفته اند. 
عقد این قــرارداد و رونمایــى از این تصمیــم، واکنش 
غیرمســتقیم خواهران منصوریان به تصمیم فدراسیون 
ووشو مبنى بر محرومیت آنها بوده؛ اگرچه الهه منصوریان 
هم که شامل محرومیت نشده بود، در کنار خواهرانش در 

این راه قرار دارد.
به نظر مى آید کــه خواهران منصوریان بعد از ســال ها 
حضور در تیم ملى، قید شــرکت در مســابقات ووشو را 
زده اند و از این پس قصد دارند وارد MMA شوند. تنها 
ابهام در میان اما شکل برگزارى مسابقات MMA است 
که در ایران هم یک رشته غیرقانونى به حساب مى آید. 
تاکنون هیچ زن مسلمانى با حجاب در این رقابت ها حاضر 
نشده، اما خواهران منصوریان از عقد قرارداد خود به نحوى 
خبر دادند کــه براى اولین بار به عنوان زنان مســلمان و 

محجبه بتوانند در قفس مبارزه کنند. 
مســابقات هنرهاى رزمــى ترکیبى با حداقــل قوانین 
محدودکننده انجام مى شــود و اجراى فنون تقریبًا تمام 
رشته هاى رزمى در آن آزاد است و به همین دلیل خشونت 
باالیى در مســابقات آن وجود دارد. این مسابقات به طور 
معمول بر روى یک سکوى هشــت ضلعى که دور آن با 

تورى هاى فلزى پوشیده شده است، برگزار مى شود.
با اینکه رشته MMA در ایران هیچ گونه فعالیت قانونى 
ندارد، اما منعى براى ورزشکاران در سال هاى اخیر براى 

ورود به این رشته ایجاد نشده. حتى امیر على اکبرى که 
به باالترین سطح مسابقات در MMA رسیده و در چند 
سازمان مبارزه کرده، جزو چهره هاى شناخته شده ورزش 
ایران به حســاب مى آید. حاال خواهران منصوریان هم 
مى خواهند تابوشــکنى کنند و براى اولین بار به عنوان 
زنان مسلمان وارد این مبارزات شوند. بدون شک جوایز 
دالرى که در مســابقات MMA توزیع مى شود، دلیل 
ورود خیلى از ورزشکاران ایرانى به این رشته در سال هاى 

اخیر بوده است.

قهرمانان سمیرمى جهان قید ووشو را زدند و سر از خشن ترین مسابقه رزمى درآوردند

خواهران منصوریان وارد «قفس» مى شوند!

کتاب «چهارگانه تاریخ جادوگرى» نوشته و گردآورى 
کتابخانه بریتانیا، به تازگى با ترجمه ویدا اسالمیه توسط 
انتشارات کتابسراى تندیس منتشــر و راهى بازار نشر 

شده است.
این کتاب مرورى بر هزاران سال تاریخ جادوگرى است و 
مخاطب خود را به سیر و سفر در مطالب درسى هاگوارتز 
(مدرسه شــبانه روزى جادوگرى ســرى داستان هاى 
«هرى پاتر») دعوت مى کند؛ از گیاه شناسى و مراقبت 

از موجودات جادویى گرفته تا دفاع در برابر جادوى سیاه، 
نجوم و...

مطالــب شــگفت انگیز از بایگانى کتابخانــه بریتانیا، 
صفحه هاى نادیده از طراحى ها و پیش نویس هاى «جى .
کى .رولینگ» براى نوشتن سرى کتاب هاى «هرى پاتر» 
از جمله مطالبى هستند که مخاطب این کتاب با آنها رو به 
رو مى شود. مطالب «تاریخ جادوگرى» با تصاویر مختلفى 

از موضوعات مطرح شده در آن همراه هستند.

«تاریخ جادوگرى» داستان هاى «هرى پاتر» چاپ شد!

کنکور سراسرى 99 بیش از یک میلیون و 393 هزار و 
233 داوطلب داشت که از این تعداد 145 هزار و 784 نفر 

در جلسه آزمون غیبت داشتند.
پنجاه و هفتمین کنکور سراســرى دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالى صبح دیروز شــنبه با رقابــت داوطلبان 
گروه زبان هاى خارجــى به کار خود پایــان داد. این 
آزمون با وجود اســتقبال چشمگیر داوطلبان در شرایط 
حکمرانى کرونا بر سالمت مردم باز هم غایبانى داشت و 
صندلى هاى آنها در آزمون هاى پنج گانه 99 خالى ماند.

کنکور گروه آزمایشى هنر روز چهارشنبه 29 مرداد ماه 
برگزار شد که از 113 هزار و 732 نفر، 12 هزار و 58 نفر 

غیبت داشتند.
آزمون هاى گروه آزمایشى علوم ریاضى و فنى و علوم 
انسانى روز پنج شنبه 30 مرداد ماه برگزار شد؛ و از 155 

هزار و 250 نفر، 18 هزار و 74 نفر غایب بودند.
همچنین براى داوطلبان گروه آزمایشــى علوم انسانى 
355 هزار و 580 کارت صادر شده بود که از تعداد آمار 
کلى کارت صادر شده، 35 هزار و 958 نفر در آزمون علوم 

انسانى غیبت کردند. 

پر داوطلب ترین کنکور در گروه آزمایشى علوم تجربى 
روز جمعه 31 مرداد ماه برگزار شــد که از 594 هزار و 
259 نفر، 66 هزار و 984 نفر غایب این آزمون هستند 
که نسبت به سایر گروه هاى آزمایشى رقم چشمگیرى 

محسوب مى شود.
قطار پر سر و صداى کنکور سراسرى صبح دیروز شنبه 
در گروه آزمایشــى زبان هاى خارجى به ایستگاه آخر 
رســید؛ براى این آزمون 174 هزار و 412 کارت صادر 
شده بود که از این تعداد 12 هزار و 522 نفر غایب بودند.

وضعیت غایبان در اصفهان
اما در اصفهان 84 هــزار و 458 داوطلب در 40 حوزه 
امتحانى در 26 شهرستان اصفهان به رقابت پرداختند و 
بر اساس اعالم رئیس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه 
اصفهان، 22 درصــد از داوطلبان در حــوزه امتحانى 

دانشگاه اصفهان غیبت داشتند.
محمدرضا ایروانى با اعــالم این خبر اظهار کرد: در هر 
آزمون معموًال 10 تا 15 درصد داوطلبان غایب هستند 
و امسال در حوزه امتحانى دانشگاه اصفهان در مجموع 
چهار روز، 22 درصد غایبى ثبت شــد که بیشــترین 
غیبت ها مربوط به آزمون رشته هاى شناور هنر و زبان 

خارجه و کمترین تعداد غایبان در گروه ریاضى بود.
وى درخصــوص داوطلبان مبتال به کرونا در اســتان 
اصفهان گفت: در آزمون امسال هیچ داوطلب اصفهان 
مبتال به کرونا اعالم نشــده بود و تنها یک داوطلب در 
دانشــگاه اصفهان و یکى در دانشگاه صنعتى اصفهان 
مشکوك به کرونا تشخیص داده شدند که از بقیه جدا و 

در محلى دیگر امتحان دادند.

22 درصد داوطلبان در اصفهان کنکور ندادند!

فرمانده سپاه امام حســن مجتبى (ع) استان البرز از 6 
قلوهاى کرجى که هفته گذشته چشم به جهان گشودند، 

حمایت مالى کرد. سردار سرتیپ دوم پاسدار سید یوسف 
موالیى روز شنبه با دعوت از پدر 6 قلوهاى کرجى هدیه 
صد میلیون ریالى به وى اهدا کرد. وى همچنین سالم و 
تبریک سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى، فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى را به خانواده 6 قلوهاى 

کرجى ابالغ کرد.
6 قلوهاى کرجى به نام هاى «سوین، سلین و سلنا» 
و «امیرمهدى، امیرعلى و ابوالفضل» چهارشنبه 29 
مرداد ماه در بیمارســتان کمالى کرج چشم به جهان 

گشودند./2627

حمایت سپاه از 6 قلوهاى کرجى

با افزایش حق مسکن از شهریور ماه دیگر هیچ کارگرى 
نباید کمتر از دو میلیون و 610 هزارتومان دریافت کند.

با تصویب مصوبه افزایش 200 هزار تومانى حق مسکن 
کارگران، تمام مؤلفه هاى دستمزد کارگران درسال 99 در 

پایان مرداد ماه نهایى شد.
با احتساب تمام مؤلفه هاى دســتمزد از ماه شهریور دیگر 
هیچ کارگرى نباید کمتــر از  دو میلیون و 610 هزارتومان 
دریافت کند. طبــق گفته حاتم شــاکرمى، معاون روابط 
کار وزارت کار با افزایش حق مســکن به صورت متوسط 
میانگیــن دریافتى کارگران 10 درصــد افزایش مى یابد، 
گفت: با افزایش حق مسکن، مجموع دریافتى کارگران در 
سال جارى در مجموع 10 درصد افزوده مى شود، به حقوق 

کارگران مجرد حــدود 10/6 درصد و کارگران داراى یک 
فرزند حدود 9/2 درصد و کارگــران داراى دو فرزند حدود 
9/1 درصد افزوده شد. دســتمزد کارگران بدون سابقه که 
سال اول فعالیت خود را دارند، حدود 11/5 درصد افزوده شد.

هیچ کارگرى کمتر از 2 میلیون تومان دریافتى ندارد

در روســیه اتفاق عجیبى براى «سیداکوف»، قهرمان 
کشتى این کشور روى داده است.

قهرمان کشتى روس که نماینده کشورش در مسابقات 
المپیک خواهد بود با واقعه عجیبــى در روز ازدواجش 

مواجه شد.
ظاهراً عروس خانم یعنى کســى که قرار بوده همسر 
رسمى سیداکوف شود قبل از آشنایى با قهرمان روس، با 
مرد ثروتمندى دوست بوده و این مسئله را از سیداکوف 
مخفى کرده بود. عروس که نامش فاش نشــده مدتى 

قبل آن مرد ثروتمند را ترك مى کند تا با قهرمان جهان 
ازدواج کند.

آن مرد نیز براى انتقام از این زن، درست در روز عروسى 
او یکسرى فیلم و عکس از عروس خانم براى سیداکوف 

ارسال مى کند.
این ماجرا و دیدن فیلم و تصاویر عروس خانم توســط 
سیداکوف باعث مى شود قهرمان کشتى جهان با دعوا 
و کتک کارى عروســى را به هم بزند و عذر عروس را 
بخواهد و در نهایت ماجراى ازدواجش به سرانجام نرسد.

جنجال در عروسى قهرمان جهان!
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معرفى 
رمان هاى محیط زیستى 

برنامه «همخوان» از سـال گذشـته تاکنون از سـوى 
دفتر تخصصى نوجوان وابسـته به سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در حال برگزارى 
است. این برنامه با هدف آشنایى نوجوانان با کتاب خوب 
برنامه ریزى شـده که در این فصل به موضوع اهمیت 
«محیط زیسـت» پرداخته و کتاب هایى در این زمینه 
معرفى شـد.  گفتنى اسـت؛ برنامه «همخوان» آخرین 
روزهاى مردادماه در قالب برنامه اى مجازى در صفحه 
 vcci.ir اینستاگرام خانه نوجوان و فرهنگسراى مجازى

مورد توجه عالقه مندان قرار گرفت.

کشف انشعاب غیرمجاز 
در بافران 

به گزارش روابط عمومى آبفا نایین، با توجه به گزارش 
واصله مردمى در خصوص دسـتکارى در کنتور آب در 
شـهر بافران و مراجعه حراسـت منطقه، بعد از ارزیابى 
و اصالت موضوع ضمـن هماهنگى با ناجا مراتب جمع 
آورى و صورتجلسه انتظامى تنظیم شـد. الزم به ذکر 
است در راستاى اعالم فورى جرائم به دادستان، مراتب 
به همراه مسـتندات و اعالم مبالغ جریمه به سمع مقام 

دادستان رسانیده شد.

دیدار با خانواده شهید حججى
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به همراه تنى چند از 
مدیران این مجموعه با حضور در منزل و یادمان شهید 
محسن حججى به مقام شـامخ این شهید اداى احترام 
کردند. ناصر مشـایخى در این دیدار همه  ملت ایران را 
مدیون مجاهدت شهید حججى و امثال ایشان دانست و 
با تجلیل از نقش برجسته  خانواده این شهید در پرورش 
چنین اسطوره هایى اظهار کرد: نقش بى بدیل خانواده 
در پرورش فکرى و فرهنگى فرزند امـرى انکارناپذیر 
است و قطعاً درخشش شیر مردانى نظیر شهید حججى 
محصول تربیـت و تعالى در بسـتر خانه و خانـواده اى 

متعالى است. 

درگذشت پیشکسوت رسانه 
محمدحسـین داراب، پیشکسـوت رسـانه و خبرنـگار 
سابق صدا وسیماى مرکز اصفهان در اثر ابتال به کرونا 
درگذشـت. وى پس از یـک هفته در وضعیـت کما در 
بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا در 52 سالگى 
دار فانى را وداع گفت. وى که در دهه 70 به مدت ده سال 
خبرنگار آزاد صدا و سیماى مرکز اصفهان بود در دوران 
دفـاع مقـدس از ناحیه ریه آسـیب دید و در سـال هاى 
گذشته در سمت سرپرست فرماندارى و معاونت سیاسى 

امنیتى فرماندارى شهرستان شهرضا خدمت کرد.

سرپرست آتش نشانى 
غرق شد

کارشناسـان در حال بررسـى علت حادثه غرق شدگى 
سرپرسـت واحد آتـش نشـانى شـهردارى چمگردان 
هستند. ولى ا... حیدرى، ظهر روز پنج شنبه هفته پیش 
در رودخانه زاینده رود غرق شد. این آتش نشان 39 ساله 
یکى از اعضاى با سـابقه تیم غریق نجات شهرسـتان 
لنجان بوده اسـت. منابع محلى از کمک خارج از وقت 
ادارى این آتش نشـان به کشـاورزان براى جابه جایى 
یکى از سـنگ بند هاى رودخانه زاینـده رود در منطقه 

سده لنجان خبر دادند.

هوا 10 درجه خنک مى شود
رئیـس اداره پیـش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
از کاهـش محسـوس بیشـینه دمـا در هفته نخسـت 
شـهریورماه خبر داد. فاطمـه زهرا سـیدان اظهار کرد: 
در دو روز آینده آسـمان بسیارى از مناطق استان صاف 
تا کمى ابرى و در سـاعات بعد از ظهـر گاهى وزش باد 
پیش بینى مى شود. وى افزود: از روز یک شنبه (امروز) 
تا اواسـط هفته کاهش محسوس بیشـینه دما بین 5 تا 
10 درجه سـانتیگراد در بسـیارى از مناطق استان دور 

از انتظار نیست.

خبر

مدیر ناحیه نورد سرد از کسب رکورد تولید در خط تاندم 
میل نورد سرد در مرداد ماه 1399 خبر داد.

بهزاد بهادرانى گفــت: با حمایت خطوط باالدســت و 
پایین دست و واحدهاى پشتیبانى، همکاران خط تاندم 
میل نورد سرد با تولید 127 هزار و 573 تن در مرداد ماه 
ســال جارى افتخارى دیگر آفریدند. وى با بیان اینکه 
رکورد تولید قبلى این خط 126 هــزار و 200 تن بوده و 
در خرداد ماه سال 1398 به ثبت رسیده است، کسب این 
موفقیت را در سال جهش تولید به مدیریت ارشد و تمامى 

کارکنان شرکت تبریک گفت.
 مدیر ناحیه نورد سرد با تأکید بر اینکه براى دستیابى به 

این رکورد هیچ گونه سرمایه گذارى جدید صورت نگرفته 
است، خاطرنشان کرد: در شرایط خاص تحریم ها و شیوع 
بیمارى کرونا، مجاهدت کارکنان و تالش و هماهنگى 
آنها در خطوط فوق، در کنار افزایش تولید، تولید ســایر 
گریدهاى سخت مانند تسمه بســته بندى در این ماه به 

میزان 1600 تن را  نیز  به  بار  آورد.  
وى در ادامــه تصریح کرد: تولیــد 1500 تن محصول 
ضخامت هــاى نــازك 0/5 – 0/4 میلیمتــر بــراى 
کالف هاى صادراتــى در این ماه نیز قابل توجه اســت 
که ارزش افزوده باالیى براى شــرکت به همراه داشته 

است.

ذوب آهن اصفهان از ابتداى ســال جارى اقدامات کّمى 
و کیفى مختلفى در راســتاى سیاست هاى جهش تولید 

انجام داده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان با گرامیداشت 
فرارسیدن هفته دولت، در این خصوص گفت: با توجه به 
اینکه یکى از چالش هاى مهم این مجتمع عظیم صنعتى، 
کمبود مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است، لذا این شرکت 
سیاست ارتقاي زنجیره تأمین پایدار مواد اولیه را مد نظر 
قرار داده و در این راستا فعالیت هایى همچون حضور فعال 
در عرضه مواد معدنى بورس کاال، تملک معادن ســنگ 
آهن و پهنه معدنی، فعالسازي معادن کوچک مقیاس و 

انعقاد قراردادهاي بلندمدت با تأمین کنندگان  در اولویت 
قرار گرفته است.

منصور یزدى زاده توسعه بومی ســازي و ساخت داخل 
نمودن قطعات و تجهیزات را از دیگر اقدامات ذوب آهن 
در راستاى جهش تولید دانست و گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتى پتانسیل بسیار خوبى براى تحقق جهش تولید در 
ســال جارى دارد که امیدوارم با تأمین مواد اولیه این امر 
محقق شود. یزدى زاده کاهش هزینه هاي تأمین مالی 
اصالح ساختار سرمایه شرکت و تهاتر بدهی هاي بانکی از 
محل مطالبات تأمین اجتماعى از دولت را از دیگر اقدامات 

این شرکت بر شمرد.

اقدامات ذوب آهن اصفهان 
در مسیر جهش تولید

دستیابى به رکورد تولید در 
واحد تاندم میل نورد سرد

یکى از سیاست هایى که سازمان امور مالیاتى از گذشته 
دنبال مى کنــد ارائه خدمــات الکترونیکى و کاهش 
مراجعه حضورى مردم به سازمان امور مالیاتى است. 
از آنجا که مراجعه مردم به سازمان امور مالیاتى براى 
دریافت گواهى ماده 187 به طور متوسط یک میلیون 
در سال برآورد مى شود و هزینه هاى رفت و آمد شهر 
را نیز به مردم تحمیل مى کند و همچنین هزینه هایى 
براى تأمین نیروى انسانى به سازمان امور مالیاتى وارد 
مى کرد، تصمیم بر آن شــد که صدور گواهى نقل و 

انتقال امالك به صورت بر خط دریافت شود.
سازمان امور مالیاتى صدور گواهى ماده 187 را به دفاتر 
اسناد رسمى واگذار کرد و افرادى که براى نقل و انتقال 
امالك خود به دفاتر اسناد مراجعه مى کنند در همانجا 
مى توانند بدون مراجعه به سازمان امور مالیاتى، گواهى 

ماده 187 که مربوط به نقل و انتقال امالك اســت را 
دریافت و همانجا مالیات خــود را پرداخت کنند. این 
طرح در گام اول براى نقل و انتقال امالك مسکونى 
اجرا شده است و در آینده براى امالك تجارى و  ادارى 
هم اجرا مى شود. افرادى که قصد نقل و انتقال امالك 
را دارند در زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمى، مدارك 
خود را تحویل مى دهند و مســئول دفترخانه با وارد 
کردن اطالعات در ســامانه، داده ها به سازمان امور 
مالیاتى ارسال مى شود در صورتى که ملک مورد معامله 
بدهى مالیاتى نداشته باشــد در همان لحظه گواهى 
مالیاتى صادر مى شود و فرد مى تواند همانجا با استفاده 
از کارت بانکى مالیات را پرداخت کند و در صورتى که 
ملک بدهى مالیاتى داشته باشد باید به سازمان امور 

مالیاتى مراجعه کند.

نایب رئیس کمیســیون مســئولیت هاى اجتماعى و 
تشکل هاى اتاق بازرگانى اصفهان در دیدار با رئیس 
کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: فرهنگسازى، 

مهمترین راهکار کاهش وقوع جرم در کشور است. 
مجتبى کاروان در این دیدار گفت: کاهش حجم ورودى 
پرونده ها به دستگاه قضا نیازمند فرهنگسازى است و در 
صورت همدلى و همراهى، بسیارى از مشکالت جامعه 

امروز برطرف خواهد شد. 
محمدرضا حبیبى، رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 

نیز ضمن مبارك خواندن نفس ورود فعاالن اقتصادى 
و اتاق بازرگانى به مباحث اقتصــادى گفت: افزایش 
ورودى پرونده هاى قضایى به دادگسترى به دلیل جرم 
خیز بودن کشورمان نبوده و ناشى از زیاد بودن عناوین 
مجرمانه در کشور است.  وى با تشکر از اتاق بازرگانى 
اصفهان، انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه اجتماعى را 
موجب کاهش ورودى پرونده به دادگســترى دانست 
و افزود: مباحث پیشــگیرانه اجتماعى در فعالیت هاى 

اقتصادى صاحبان کسب و کار نیز تأثیرگذار است. 

گروهى از کادر درمان بیمارســتان خورشید اصفهان 
با تجمع رو به روى ساختمان اســتاندارى، خواستار 

رسیدگى به پرداخت مطالبات خود شدند.
صبح روز گذشته حدود 150 نفر از نیرو هاى شرکتى 
کادر درمان بیمارستان خورشــید خواستار رسیدگى 
مسئوالن در خصوص مطالبات خود از جمله پرداخت 
معوقات، پرداخت حــق کرونا، اصــالح روند تعداد 
مرخصى استعالجى در دوره بیمارى و تبدیل وضعیت 
کارى خود شــدند. نمایندگانى از این جمعیت، اعالم 
کردند وزارت بهداشت مطالباتشان را اختصاص داده 

اما هنوز به حقوقشان واریز نشده است. 
آرش نجیمى، ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان  گفت: چند روز گذشته در نشست مسئوالن 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بــا کادر درمان 
بیمارستان خورشید مصوب شــد پاداش معوقه کادر 
درمان پرداخت و این مرکز درمانى از پذیرش بیماران 

کرونا خارج شود.
از ابتداى شیوع کرونا بیمارســتان خورشید اصفهان 
به  عنوان اصلى ترین بیمارستان درگیر ارائه خدمات 

درمانى به بیماران کرونا بوده است.

رئیس اداره انهار و مادى هاى شهردارى اصفهان گفت: 
لوله گذارى در مســیر مادى فدن به طول 50 متر در 

خیابان هاى طالقانى و بیدآبادى از سر ناچارى است.
سیدجالل عمرانى در ارتباط با دلیل لوله گذارى در مادى 
فدن خیابان طالقانى کنار ساختمان الماس اظهار کرد: 
بعد از سال ها در چند نوبت مادى فدن آبگیرى شد و تا 
خیابان کاوه امتداد پیدا کرد. با توجه به اقدامات نشت 
گیرى مادى با آهک، باز هم پارکینگ ساختمان الماس 
و ساختمان هاى اطراف مادى تحت تأثیر آب هاى مادى 

قرار گرفت.

رئیس اداره انهار و مادى هاى شهردارى اصفهان بیان 
کرد: این اقدام لوله گذارى در مــادى فدن در خیابان 

بیدآبادى تا خیابان فروغى هم تکرار شده است.
وى ساخت و ساز غیرقانونى در حریم و بستر مادى ها را 
یکى از عوامل نشت آب مادى به منازل مجاور و اتخاذ 
تصمیم لوله گذارى در مادى ها را تأیید کرد و گفت: با 
نشت آب در ساختمان ها با بافت فرسوده در مجاورت 
مادى ها مواجه هســتیم و با نظارت فنى و استعالم از 
شهردارى و شرکت آب منطقه  اى اصفهان چاره اى جز 

لوله گذارى در مادى ها نیست.  

مجري طرح مولدهاي تولید پراکنــده برق منطقه اي 
اصفهان از کمــک 120 مگاواتى 10 نیــروگاه مقیاس 
کوچــک منصوبه تحــت مدیریــت این شــرکت در 
اســتان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى در زمان 

پیک بار خبرداد.
محمود احمدى، مجرى طرح نیروگاه هاى تجدیدپذیر و 
تولید پراکنده این شرکت طى سخنانى با اشاره به تولید 
نیروگاه هاى مقیاس کوچک منصوبه در اســتان هاى 
اصفهان و چهارمحــال و بختیارى گفت: در حال حاضر 
25 نیروگاه مقیاس کوچک در استان هاى مذکور در حال 

بهره بردارى است.

وى افزود: در حال حاضر از تولیــد نیروگاه هاى مذکور 
سهم برق منطقه اى اصفهان ده نیروگاه با قدرت 117 
مگاوات، شرکت توزیع برق استان اصفهان 9 نیروگاه با 
4/24 مگاوات، شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
پنج نیروگاه با قدرت تولید 12 مگاوات و شــرکت توزیع 
برق استان چهارمحال و بختیارى یک نیروگاه 4 مگاواتى 

بوده است.
مجرى طرح نیروگاه هاى تجدیدپذیر و تولید پراکنده برق 
منطقه اى اصفهان ادامه داد: با وارد مدار شدن دو نیروگاه 
10 و 15 مگاواتى در شــهرك هاى صنعتى امیرکبیر و 
رازى در اصفهان به شبکه سراســرى در ایام پیک بار، 

کمک شایانى به تأمین بار و افت ولتاژ در این مناطق شد.
احمدى با اشاره به عقد قرارداد پنج ساله خرید برق این 
مولدها از طرف وزارت نیرو از زمان وارد مدار شدن نیروگاه 
به شــبکه ابراز امیدوارى کرد: با سرمایه گذارى بخش 
خصوصى و حمایت وزارت نیرو نیروگاه هاى بیشترى در 

استان وارد مدار تولید شد.
در پایان گفتنى است؛ امسال براى نخستین بار  در کشور 
توان تولیدى نیروگاه هاى مقیاس کوچک به عدد 800 
مگاوات رسید. این مقدار در مقایسه با توان تولیدى روز 
مشابه در سال گذشته (663 مگاوات) افزایشى معادل 21 

درصد را نشان مى دهد.

صدور برخط گواهى نقل  و انتقال امالك

مهمترین راهکار کاهش وقوع جرم در کشور 

اعتراض کادر درمانى بیمارستان خورشید 

لوله گذارى در مادى فدن از سر ناچارى است

کمک 120 مگاواتى 10 نیروگاه مقیاس کوچک در زمان پیک بار 

فرماندار خمینى شهر گفت: تمهیداتى براى کنترل وضعیت 
قرمز شهرستان اندیشیده شــده و بر این اساس از ششم 
شهریور ماه به مدت یک هفته ورودى هاى شهر کنترل 

مى شود.
علیرضا بصیرى روز گذشته در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با 
کرونا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در این مدت از پذیرش 
مهمان از شهرهاى مجاور معذور هستیم. وى با بیان اینکه 
وضعیت شهرستان خمینى شهر همچنان قرمز است، گفت: 
با توجه به وضعیتى که در خمینى شهر داریم در مرداد ماه 

امسال بیش از 63 نفر از همشهریان به دلیل ابتال به کرونا 
جان خود را از دست دادند. این آمار در اردیبهشت ماه 39 نفر 

بوده که در مرداد ماه افزایش داشته است.
فرماندار خمینى شــهر در مورد تمهیدات ســتاد مبارزه با 
کروناى شهرستان براى کنترل شــیوع ویروس، گفت: 
تمهیداتى براى کنترل این وضعیت در شهرستان اندیشیده 
شده که بر این اساس از 6 شهریور ماه به مدت یک هفته 
ورودى هاى شهر کنترل مى شود و فقط افراد بومى شهر یا 

کارمندان و کارگران مى توانند تردد داشته باشند.

وى افزود: از همه مهمانان عزیز سایر شهرها و استان هاى 
همجوار که در سال هاى گذشته براى عزادارى شهرستان 
خمینى شهر را انتخاب مى کردند خواهشمندیم که امسال 
در شهرهاى خود بمانند چرا که ما نمى توانیم میزبان این 

عزیزان باشیم.
بصیرى گفت: در چند روز آینده مکانیزم غربالگرى توسط 
انجمن هالل احمر صورت مى پذیرد. همچنین در ورودى 
شهرســتان طرح غربالگــرى انجام مى شــود و از ورود 

خودروهاى غیر بومى جلوگیرى خواهد شد.

ورود افراد غیر بومى 
به خمینى شهر ممنوع مى شود

نمایشــگاه گروهى «خط روشــن» از 30 مــرداد تا 28 
شهریورماه در موزه هنرهاى معاصر اصفهان با همکارى 

گالرى طراحى هنر برپاست.
مهدى تمیزى، مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان درباره 
این نمایشــگاه توضیح داد که «خط روشــن» نمایشگاه 
ویژه اى است زیرا آثار این نمایشگاه متفاوت هستند و با نور 

کار شده اند. برخالف تابلوهاى هنرهاى تجسمى که از رنگ 
در آنها استفاده مى شود اما این آثار طراحى هایى هستند که 
به وسیله مکانیزمى با نور خطوط طراحى ها روشن شده اند. 
در واقع این نمایشــگاه در گروه الیت آرت یا هنر نور قرار 
مى گیرد. در این نمایشگاه 33 اثر به نمایش گذاشته شده که 

موضوع هر کدام از آنها متفاوت است.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «نمایشگاه گروهى "خط 

روشن"  در تالش است با بهره گیرى از علوم و فنون در هنر 
و همچنین دستاوردهاى تکنولوژیک جدید، مطالعه را براى 
رسیدن به بعضى از شکل ها و قالب هاى جدید اجرایى در 
هنر هموار سازد. در این میان نور به عنوان عنصرى مستقل 
و قابل کنترل در خدمت هنرمند و تفکر او قرار مى گیرد و با 
تغییر رنگ و تعیین میزان شدت نور، هنرمند مى تواند نوعى 

جدید از کاربرد نور و ارائه مفاهیم را در آثارش وارد کند.»

تابلوهایى که در آنها با نور نقاشى کرده اند

مدیر دفتر تخصصى تئاتر و تاالر هنر اصفهان، گفت: 
آیین افتتاح رســمى تاالر هنر بعــد از محرم و صفر  
برگزار مى شــود، از برنامه ریزى بــراى برپایى یک 
جشنواره مونولوگ به نام «امید» و همچنین حمایت 

از تولید تئاتر در این شهر خبر داد.
سعید امامى اظهار کرد: بازسازى تاالر هنر از ابتداى 
سال گذشته در دســتور کار قرار گرفت و اکنون در 

مراحل پایانى تجهیز صوت و نور اســت. وى ادامه 
داد: اگر چه برنامه ریزى ما این است که بعد از محرم 
و صفر آیین رسمى گشایش تاالر هنر را برگزار کنیم 
اما شاید بتوانیم قبل از این تاریخ نیز پالتوهاى آن را 
براى تمرین در اختیار هنرمندان قرار بدهیم که البته 

اکنون در این باره نمى توانم قول قطعى بدهم. 

زمان بازگشایى تاالر هنر 

  سبا جهانگیرى/ خبرگزارى صبا  |
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دیبا زاهدى، بازیگر جوان سینما با نقشى اصلى در ســریال محرمى «بوم و بانو» مهمان 
تلویزیون شده است.

سریال «بوم و بانو» به کارگردانى سعید سلطانى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب، سریال 
ماه محرمى تلویزیون در شبکه 2 سیماست که دیبا زاهدى بازیگر یکى از نقش هاى اصلى 
این سریال است. «بوم و بانو» سریالى عاشقانه و تاریخى است که تصویربردارى آن از سال 

گذشته آغاز شده است.
دیبا زاهدى در ســریال «بوم و بانو» با بازیگرانى چون بهنام تشکر، مسعود رایگان، فریبا 
متخصص، ساغر قناعت، مهدى احمدى و... همبازى است و با لباس و گریمى مختص به 

کارهاى تاریخى مقابل دوربین رفته است.
دیبا زاهدى بازیگرى را از سال 92 آغاز کرد و اولین بار با بازى در فیلم «پنج ستاره» مهشید 
افشارزاده دیده شد. «تیغ و ترمه» به کارگردانى کیومرث پوراحمد یکى از کارهاى جدید دیبا 

زاهدى است که در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد.
«سایه»، «توچال»، «آزاد به قید شرط»، «اگزما»، «تیغ و ترمه»، «المینور»، «نهنگ آبى» 

و «آقازاده» از جمله کارهاى دیگر دیبا زاهدى است./2623

دیبا زاهدى با نقشى متفاوت
 در سریال «بوم و بانو»

«رابرت دنیرو» و «آل پاچینو» دو اســطوره بازیگرى سینماى مدرن در حال مذاکره براى 
بازى در یک فیلم مشترك هســتند. این دو بازیگر قرار است در فیلم «گوچى» درام جدید 

«ریدلى اسکات» بازى کنند.
تا به این لحظه تنها «لیدى گاگا» به طور رســمى به فیلم «گوچى» پیوسته است، لیدى 
گاگا در این فیلم قرار است نقش «پاتریزیا رجیانى»، همسر سابق تاجر ایتالیایى «مائوریزیو 
گوچى» را بازى کند. گوچى که در عرصه مد شناخته شده است در سال 1995 در دفتر کارش 

ترور شد. این ترور توسط رجیانى سازمان دهى شده بود.
مشخص نیست رابرت دنیرو و آل پاچینو چه نقش هایى را در این فیلم ایفا خواهند کرد؛ با 
این حال، این فیلم پنجمین همکارى این دو بازیگر بزرگ سینماى جهان بعد از فیلم هاى 

«پدرخوانده 2»، «مخمصه»، «قتل عادالنه» و «مرد ایرلندى» است.
«مخمصه» ساخته شده به سال 1995 اولین فیلمى بود که رابرت دنیرو و آل پاچینو در مقابل 
یکدیگر در سکانس هایى از آن بازى کردند. البته 21 سال قبل از آن هردو در قسمت دوم فیلم 
«پدرخوانده» به ایفاى نقش پرداخته بودند ولى در هیچ قسمتى از این فیلم در مقابل یکدیگر 
قرار نمى گرفتند. در فیلــم «مخمصه» پاچینو و دنیرو حــدود 15 دقیقه در مقابل یکدیگر 
قرار مى گیرند و این رویارویى دو غول بزرگ ســینما در قرن 20 را بسیارى از صاحبنظران 
و منتقدان فیلم و سینما رویارویى دو ســبک مهم بازیگرى یعنى سبک برون گراى پاچینو 

و سبک درون گراى دنیرو دانسته اند که در نوع خود یک کالس بازیگرى است./2621

غول ها  بار دیگر همبازى مى شوند

بازیگر سینما و تلویزیون از حضور خود در یک تئاتر و مذاکره 
براى بازگشت به تلویزیون در قالب یک برنامه تاك شو خبر 

داد.
امید زندگانى درباره کارهاى جدید خود توضیح داد: به زودى 
قرار اســت در تئاترى به نام «مرغ ماهیخوار» حضور داشته 

باشم.
وى در پاسخ به این پرســش که چگونه در شرایط کرونایى 
تئاترى را روى صحنه مى برند، گفت: هم اکنون سالن هاى تئاتر 
به صورت یکى در میان به کار خود ادامه مى دهند. اگر این اتفاق 

رخ ندهد بازیگرانى که از راه تئاتر امرار معاش مى کنند چه باید 
بکنند؟ نکته دیگر اینکه براى بسیارى از مشاغل تبصره هایى 
در نظر گرفته شده است تا عوامل آن براى گذران بهتر زندگى 
ادامه راه بدهند اما براى بازیگران تئاتر هیچگاه چنین مزایایى 

در نظر گرفته نشد!
وى درباره کارهاى تلویزیونى خود نیز خاطرنشان کرد: مشغول 
مذاکره هستم تا بازگشتى به تلویزیون داشته باشم. این اتفاق 
قرار است در قالب یک برنامه تاك شــو رخ بدهد که احتماًال 
براى شبکه 2 سیما خواهد بود و بعد از ایام محرم و صفر روى 

آنتن خواهد رفت.
زندگانى در پایان گفت: به صورت جدى مشغول کار 

روى دو قطعه موسیقى هستم تا در آینده نزدیک آن را 
در فضاى مجازى عرضه کنم. این دو قطعه 

که «خودمونــى» و «روز جمعه» نام 
دارد توســط على احمدى تنظیم 
شده است. در این دو کار عالوه 
بر خوانندگى، آهنگسازى کار را 

نیز خود انجام داده ام.

امید زندگانى: با یک تاك شو بر مى گردم
صورت جدى مشغول کار 

ستم تا در آینده نزدیک آن را 
کنم. این دو قطعه 

 جمعه» نام
ى تنظیم
 عالوه 
 کار را 

فیلم هاى «خورشــید»، «جنایت بى دقت» و «دشت خاموش» 
به عنوان نمایندگان سینماى ایران در چندین نوبت در هفتاد و 

هفتمین جشنواره فیلم ونیز به روى پرده خواهند رفت.
هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللى فیلم ونیز به عنوان اولین 
رویداد مهم سینمایى که پس از بحران جهانى کرونا به صورت 
فیزیکى برگزار مى شود، از تاریخ دوم سپتامبر (12 شهریور) 
با نمایش فیلم ایتالیایى «روابط» ساخته «دنیله لوکه تى» آغاز 
به کار خواهد کرد و تا 12 سپتامبر (22 شهریور 1399) ادامه 

خواهد داشت. 
جشنواره فیلم ونیز برنامه نمایش بخش هاى مختلف هفتاد و 
هفتمین دوره این رویداد سینمایى را اعالم کرد و بر این اساس 
فیلم «خورشــید» به کارگردانى مجید مجیــدى که به عنوان 
نماینده سینماى ایران در بخش رقابتى یکى از نامزدهاى شیر 
طالست در مجموع 14 نمایش در جشنواره ونیز خواهد داشت. 
این فیلم روز 5 سپتامبر (15 شهریور) در شش سانس اولین 
نمایش هاى خود را در جشــنواره براى اهالى سینما و رسانه 
تجربه خواهد کرد و روز 6 سپتامبر (16 شهریور) نیز سه نمایش 
خواهد داشت. ساخته مجیدى روز 7 سپتامبر (17 شهریور) نیز 

چهار نمایش براى اهالى سینما و رسانه خواهد داشت. 
در فیلم «خورشید» به کارگردانى مجید مجیدى و نویسندگى 
مشترك مجیدى و نیما جاویدى که اولین نمایش خود را در سى 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر تجربه کرد و سیمرغ بهترین فیلم 
و فیلمنامه را گرفت؛ جواد عزتى، على نصیریان،  طناز طباطبایى،  
روح ا... زمانى،  ابوالفضل شیرزاد،  شمیال شیرزاد،  على غابشى،  

مانى غفورى،  محمدمهدى موسوى و صفر محمدى بازى کرده 
اند و در خالصه داســتان این  فیلم آمده اســت: «على کودك
 12 ساله اى است که همراه دوستانش با دزدى قطعات و کار در 
یک انبار الستیک، زندگیشان را مى گذرانند تا اینکه با پیشنهاد 

جدیدى از سوى خالفکاران محل مواجه مى شوند.»
فیلم «جنایت بى دقت» به کارگردانى شهرام مکرى که در بخش 
افق هاى جشنواره ونیز به نمایندگى از سینماى ایران حضور دارد 
هم اولین نمایش جهانى خود را روز 7 سپتامبر (17 شهریور) در 
دو سانس در ونیز و براى اهالى سینما و رسانه تجربه خواهد کرد 
و روز بعد آن (8 سپتامبر، 18 شهریور) نیز همزمان دو نمایش در 
سالن جداگانه براى عموم مردم خواهد داشت و روز 9 سپتامبر 
(19 ســپتامبر) در چهار نوبت بار دیگر میزبان اهالى رسانه و 

سینماست.
این فیلم مضمونى مرتبط با ســینما دارد و درباره تماشاگرانى 
است که قبل از شروع اکران فیلمى درباره آن حرف مى زنند و 
با شروع ماجراها بر پرده سینما، داستان  آنها و قصه فیلم با هم 

یکى مى شود.
فیلم «دشت خاموش» ســاخته احمد بهرامى، دیگر نماینده 
سینماى ایران در بخش افق هاى ونیز، در سه روز دوم، سوم و 
چهارم سپتامبر (12، 13 و 14شهریور) اکران مى شود. این فیلم 
داستان «لطف ا...» مردى تنهاست که به عنوان پیشکار در یک 
کوره آجرپزى کار مى کند و رابط میان صاحب کوره و کارگران 
است. صاحب کوره روزى همه کارگران را جمع کرده و خبرى 
را به آنها مى دهد که زندگى همه کارگــران را دچار دگرگونى 

مى کند./2625

اعالم زمان اکران فیلم هاى ایرانى در جشنواره ونیز

مجید مجیدى براى 
شیر طالیى مى جنگد

فیلمبردارى فیلم «گشت ارشاد 3» به کارگردانى سعید سهیلى که از اواخر خرداد در تهران 
آغاز شده بود پس از دو ماه به پایان رســید. قرار بود بخش هایى از این فیلم در شهر مشهد 

فیلمبردارى شود اما همکارى هاى الزم توسط مسئوالن این شهر انجام نشد.
فیلمبردارى این فیلم با حفظ کامل پروتکل هاى بهداشتى انجام شد و با تهمیدات صورت 
گرفته و  الزام بازیگران و سازندگان به رعایت اصول ایمنى و حفظ پروتکل هاى بهداشتى 

هیچ کدام از بازیگران و عوامل این پروژه به بیمارى کرونا مبتال نشدند.
به زودى مراحلى فنى فیلم  آغاز مى شــود تا «گشت ارشاد 3» با بهبود شرایط راهى اکران 

عمومى در سینماها شود.
ساعد سهیلى، پوالد کیمیایى، بهنام بانى، ریحانه پارسا، میرطاهر مظلومى، نازنین کیوانى، 
مبینا رحمتى، اسدا... منجزى، امیر محاسبتى، اشکان عقیلى، مهدى دانایى مقدم، با معرفى 
علیرضا خواجه نیا و با هنرمندى امیر جعفرى گروه بازیگران «گشــت ارشاد 3» را تشکیل 

مى دهند./2624

پایان فیلمبردارى «گشت ارشاد 3»

کمپانى «برادران وارنر» نخســتین مجموعه پوستر از 
فیلم سینمایى «بتمن» را منتشــر کرد، بتمن از جمله 
آثارى بود که به دلیل شــیوع بیمارى کرونا تولیدش 

متوقف شده بود.
«بتمن» فیلمى ابرقهرمانى به کارگردانى «مت ریوز» 
و با بازى «رابرت پتینســون» در نقش «بتمن» است 
که در سال 2021 اکران مى شــود. این فیلم دهمین 
فیلم دنیاى ســینمایى دى سى اســت و بعد از شوالیه 
تاریکى برمى خیزد که در سال 2012 اکران شد، اولین 
فیلم مستقل «بتمن» است. به گفته پتینسون، این فیلم 

مستقل از دنیاى فیلم «جوکر» خواهد بود.
ریوز نخســتین صحبت ها درباره این فیلم را ماه فوریه 
با انتشار ویدویى از پتینســون در حال پوشیدن لباس 
«بتمن» شــروع کرد. بعد تصاویر و ویدیویى از موتور 
«بتمن» ارائه شد و اوایل مارس ریوز اولین تصاویر از 

«بت موبیل» را منتشر کرد.
مثل دیگر محصوالت سینمایى تولید «بتمن» در ماه 
مارس به دلیل پاندمى کرونا معــوق ماند و حاال ریوز 
اعالم کرده تولید «بتمن» از اوایل سپتامبر در بریتانیا و 

استودیو لیوسدن «برادران وارنر» شروع مى شود.
این فیلم قرار اســت بخشى از یک ســه گانه باشد و 
قرارداد بازیگران طورى تنظیم شــده است که متعهد 
به بازآفرینى نقش هایشــان در فیلم هاى بعدى دنیاى 

سینمایى دى سى باشند.

«همیلتون مورائو»، معاون رئیس جمهورى برزیل از «لئوناردو 
دى کاپریو»، بازیگر مشــهور جهان درخواست کرد شخصًا از 
آمازون دیدن کند تا واقعیت شــرایط آنجا را مشاهده کند. این 
درخواست به دنبال انتقادهاى گسترده از دولت برزیل به دلیل 

نابودى بزرگ ترین جنگل هاى بارانى دنیا  ارائه شده است.
مورائو از دى کاپریو که یکى از فعاالن محیط زیســت اســت 
خواسته تا شــخصًا او را در ســفرى به بخش دوردست غرب 

آمازون در نزدیکى شهر سائو گابریل همراهى کند.
وى در این بــاره گفت: «مى خواهــم از یکى از تــازه ترین 
منتقدانمان لئوناردو دى کاپریو دعــوت کنم که همراه من به 

سائو گابریل بیاید تا یک سفر هشت ساعته از میان جنگل داشته 
باشیم. او باید قبول کند آمازون یک زمین مسطح نیست و بهتر 
درك کند که اتفاقات در این منطقه وسیع چگونه رخ مى دهد.»

نماینده هاى دى کاپریو به طور فورى به این درخواست پاسخى 
نداده اند.

در ماه جوالى گذشته دى کاپریو در توییتى از ممنوعیت 120 
روزه دولت برزیل در قبال آتش سوزى در آمازون تمجید کرده 
بود. سال گذشته اما رئیس جمهور راست گراى برزیل دى کاپریو 
را به دلیل کمک هاى مالى اش به آمازون متهم به آتش افروزى 

کرده بود اتهامى که دى کاپریو آن را رد کرد./2620

پوستر جدید فیلم سینمایى 
«بتمن» منتشر شد

دعوت معاون رئیس جمهورى برزیل از «دى کاپریو»

ضبط فصل دوم مسابقه «دســت فرمون» با اجراى کامران 
تفتى، تهیه کنندگى محمود محمودى و کارگردانى مســعود 
صنم پس از ماه ها پیش تولید در روزهاى اخیر در بوســتان 

والیت آغاز شده است.
در جهت ایجاد جذابیت و هیجان بیشتر براى مخاطبان فصل 
دوم مســابقه «دســت فرمون» که به  زودى از شبکه نسیم 
پخش خواهد شــد، این برنامه به لحاظ ســاختارى تغییرات 
بسیارى داشته و بخش هاى متنوعى به آن اضافه شده است. 

بر خالف فصل نخست «دست فرمون» که محدود به مسابقه 
اتومبیلرانــى بود در این فصل مخاطبان شــاهد مســابقات 
اتومبیلرانى، موتورسوارى، آرســى نیز خواهند بود. همچنین 
رقابتى میان شرکت کنندگان در بخش گاراژ با هدف استفاده 
از ماشین هاى از رده خارج شده و تعمیر و به کارگیرى دوباره 
آنها ایجاد شده است. شــروین یگانه، محسن جعفرى، نادر 
جعفرى، بیژن خراسانى و بهنام صفاریان از چهره هاى معتبر 
حوزه اتومبیلرانى به عنوان مربى و کارشناس در این فصل از 

«دست فرمون» حضور دارند.
در پى اســتقبال مخاطبان از فصــل اول این مســابقه، در 
رکوردى بى سابقه 12 هزار نفر متقاضى شرکت در فصل دوم 
«دست فرمون» شدند که در نهایت پس از بررسى هاى متعدد 
و راستى آزمایى400 نفر جواز شرکت در این رقابت را کسب 
کردند. فصل نخست «دست فرمون» سال گذشته از شبکه 
نسیم پخش شد و فصل دوم این مسابقه به زودى به روى آنتن 

خواهد رفت./2622

«دست فرمون» با تغییرات ویژه روى آنتن شبکه نسیم

پیام و تصویرى که کیهان کلهر منتشــر کرده با اســتقبال 
کاربران در فضاى مجازى مواجه شده است.

این نوازنده برجســته کمانچه به مناســبت تولد 69 سالگى 
حسین علیزاده، آهنگساز مشهور و استاد تار و سه تار، تصویرى 
زیرخاکى از خود، حســین علیزاده، محمدرضا شــجریان و 

همایون شجریان در یک خودروى قدیمى منتشر کرد. 
 کیهان کلهر در صفحه رســمى اینســتاگرامش نوشــت: 
«نمى دانم طى این ســال ها چنــد هزار کیلومتــر در کنار 
هم جاده پیمودیم... یا نمى دانم چند مرتبــه کره  زمین را با 
هواپیما دور زده ایم... و حساب تعداد شــب هایى که بعد از 
کنسرت ســازهایمان را بر دوش انداختیم و خسته، همقدم 
به هتل برگشــتیم دســتم نیســت... اما خوب مى دانم که 
رفاقت و پرواز با تو بــرادر بزرگ و معلــم کاربلد الیتناهى 

است. این کمان به زخمه پر عشق و سوز تو خوش تر کشیده 
مى شود. زادروز حسین علیزاده بر اهالى دل و حال و موسیقى

 شاد باد.»
این تصویر با استقبال هواداران موسیقى ایرانى مواجه شده و 
بسیارى از عالقه مندان براى کیهان کلهر کامنت هاى جالبى 
نوشته اند. براى نمونه، کاربرى با اشاره به ارزش سرنشینان 

این خودرو نوشته است: «این گرون ترین ماشین دنیاست!»
 کاربرى با نام هاشم امامى نیز به طنز نوشته است: «جورى 
که معلومه استاد [کلهر] که خســته رانندگى مى شن جناب 

علیزاده براشون پرتقال پوست مى گیرن!» 
حسن افراشــته، کامنت عجیبى براى این پست درج کرده و 
نوشته است: «با وجود استاد [شجریان]، حسین علیزاده چطور 
روش شده نشسته جلو؟!». کاربر دیگرى هم نوشته: «خوش 

شانسى یعنى یه همچین ماشینى بهت بزنه!»
گفتنى اســت، این چهار هنرمنــد در دهــه 70 و دهه 80 
کنسرت هاى مختلفى را در شهرهاى ایران و خارج از کشور 
برگزار کردند، از جمله کنسرت «همنوا با بم» که دلیل اجراى 
آن کمک به زلزله زدگان شهر بم و همدلى و هم دردى با مردم 

شهر بم بود./2619

گران ترین ماشین دنیا!
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حال و روز این روزهاى طالیى پوشــان ما را یاد بازى «کالغ پر» 
دوران بچگى مان مى اندازد. آرزوها و رؤیاهایى که مانند کالغ و 
گنجشک آن بازى یکى یکى پر کشیدند؛ جام قهرمانى لیگ برتر 
پر، جام حذفى پر، نایب قهرمانى لیگ پر و این آخرى هم که کسب 
سهمیه آسیایى بود پر کشید و رفت. فقط مانده بازى هاى آسیایى 
پیش رو که با این روندى که ســپاهان در پیش گرفته مى ترسیم 
قاعده بازى کودکى مان به هم بخورد و نتوانیم بگوییم «جام لیگ 

قهرمانان آسیا که پر نداره...!»
با این عملکرد مدیران و مسئوالن باشگاه سپاهان اصًال نمى دانیم 
به رقابت هاى فصل آینده هم مى توانیم دل ببندیم یا  از همین االن 
باید بى خیال درخشش طالیى پوشان در هر تورنمنتى شویم و کًال 

قید کسب هر جام و مقامى را بزنیم. 
از تیمى که چندین ماه است هیچ فردى بر کرسى مدیر عاملى آن 
تکیه نزده و این اواخر هم با هدایت سرمربى موقت به میدان رفته 
بیش از این نمى توان انتظار داشت. باز جاى شکرش باقى است که 
حفاظت از سنگر طالیى پوشان بر عهده گلرى قابل اطمینان بود 
و اال هیچ بعید نبود در نیم فصــل دوم و به خصوص در دیدارهاى 
پساکرونایى با کسب نتایج ضعیف تر، ســپاهان هم همسایه تیم 

همشهرى اش در جدول رقابت هاى لیگ شود.
حاال مى گویند مدیران فوالد مبارکه دســت به کار شده اند تا به 
فکر راه چاره اى براى آینده تیم فوتبال ســپاهان باشند تا این تیم 
به روزهاى اوجش برگردد، جالب آنجاست که مدتها پیش از اینکه 

سپاهان به این حال و روز بیافتد کارشناســان فوتبال اصفهان و 
اهالى رسانه بارها و بارها به مسئوالن این باشگاه در مورد عواقب 
راهى که سپاهانى ها به خصوص در نیم فصل دوم در پیش گرفته 
بودند هشدار دادند اما گوش شنوایى پیدا نشد. در حقیقت باید گفت 
هیچکس قبل از مرگ تدریجى رؤیاهاى این تیم حاضر به پذیرش 
نسخه تجویزى اهل فن فوتبال براى ســپاهانى که به حال نزار 

افتاده بود نشد. 
هواداران طالیى ها معتقد بودند که لجبازى ها و روشــى که امیر 
قلعه نویى در پیش گرفته بود به خصوص در ارنج تیم باعث شــد 
تیم محبوبشــان به این حال و روز بیافتد. اما اگر بخواهیم منصف 
باشیم باید بگوییم همانطور که براى قرار گرفتن یک تیم روى ریل 
موفقیت عوامل متعدد باید دست به دست هم بدهند، در ناکامى آن 
تیم هم همان عوامل نقش دارنــد؛ حاال گیریم که نقش یک عده 

بیشتر و تأثیرگذارى عده اى دیگر کمتر باشد.
منحرف شدن قطار طالیى ها از روى ریل از همان بازى جنجالى با 
پرسپولیس شروع شد، از تجمع اعتراضى برخى هواداران سپاهان 
مقابل هتل کوثر اصفهان؛ همان ها که معتقد بودند بازى یا نباید 
برگزار شود و یا باید با حضور تماشاگران این تیم انجام شود؛ همان 
عده اى که شعار مى دادند «بازى بذار 3-0 شه، غرورمون له نشه». 
پر بیراه نگفته ایم اگر بگوییم این بار سنگ اول به قطار طالیى ها 
را همین طرفداران زدند و اتفاقات بعد از آن را هم که همه مى دانند.
ضعف مدیریت در فیصله دادن به ایــن ماجرا و جمع و جور کردن 
تیم هم عامــل دوم در ادامــه یافتن ناکامى هاى ســپاهان بود، 

مى ماند نقش ســکاندار زردپوشــان و کادر فنى تیم و اشتباهات 
بازیکنان که در این مدت و پیش و پس از هر رقابتى که ســپاهان 
انجام داد بارها و بارها از سوى کارشناسان متعدد از زوایاى گوناگون 
به آن پرداخته شــد و دیگر نکته اى نمانده که بیان نشده باشد؛ از 
ارنج هاى اشتباه و تعویض هاى نادرست سرمربى گرفته تا استرس 
فراوان بازیکنان و اشــتباهات متعدد آنها در میدان مسابقه، همه 
اینها مجموعه اى فراهم آورد تا ســپاهانى که فصل نوزدهم را با 
انگیزه قهرمانى در لیگ و عالوه بر آن کسب جام حذفى آغاز کرد 
در نهایت نتواند عنوانى بهتر از پنجمى لیگ را به دست آورد و در 
یک چهارم نهایى جام حذفى هــم مقابل آبى هاى پایتخت تن به 

شکست دهد و حذف شود.
حاال فصل نوزدهم از سرى داستان هاى لیگ برتر به پایان رسیده 
و تیمى که به قول ژنرال از نظر هزینه تیم پنجم لیگ بود، از لحاظ 
رتبه هم در جایگاه پنجم جدول رقابت ها ایستاده و امید و آرزوهاى 
هواداران بى شــمارش یک به یک پر پر شــد. اما تــا قصه فصل 
بیستم هنوز شروع نشده، مدیران و مســئوالن سپاهان باید هرچه 
سریع تر دست بجنبانند تا سپاهان را از این حال و روز در آورند. قدم 
اول هم نشاندن یک مدیر الیق و توانا بر روى صندلى مدیرعاملى 
این باشگاه است. گام بعدى نیز سپردن سکان هدایت طالیى پوشان 
به یک سرمربى قدر و به روز است تا با گزینش بازیکنان و مهره هاى 
تأثیرگذارتر به ترکیب تیمى کارایى برسد. آن وقت مى توان امیدوار 
بود قطار طالیى ها با حمایت یار دوازدهم باز به مسیر برگردد و در 

انتهاى فصل بیستم در ایستگاه قهرمانى متوقف شود.

نگاهى به عوامل ناکامى سپاهان در فصل جارى

مرگ تدریجى چند رؤیا سپاهانى ها بعد از برکنارى امیرقلعه نویى به دنبال گزینه هاى گوناگون هستند تا 
سکان هدایت تیم خود را به سرمربى جدید بسپارند.

 ابتدا نام محرم نویدکیا مطرح شــد، بعد درباره حضوربرانکو درســپاهان 
خبر هایى از اصفهان مخابره شد و درنهایت نیز درباره احتمال 
انتخاب محمود فکرى صحبت هایى به زبان آمد، اما طى 
روز هاى اخیر و با موفقیت خیره کننده نکونام در فوتبال 
اهواز و کسب سهمیه لیگ قهرمانان با فوالد نام این 
مربى نیز براى نشستن روى نیمکت سپاهان مطرح 

شده است.
مسئوالن باشگاه ســپاهان مذاکرات اولیه را با 
این مربى انجام داده اند و پیشنهاد قابل توجهى 
هم به نکونام داده اند، اما سرمربى کنونى تیم 
فوالد خوزستان منتظر است تا شرایط فوالد براى 
فصل بعد مشخص شود و بعد از آن درباره ماندن 
یا جدایى از فوالد تصمیم گیرى کند. نکونام نیم 
نگاهى هم به استقالل دارد و اگر مجیدى نتواند در 
بازى حساس چهارشنبه نتیجه مطلوب بگیرد، یکى 
از گزینه هاى حضور روى نیمکت استقالل خواهد بود.

سپاهان و نگاه به سوى جواد
سپاهانى ها بعد از برکنارى امیرقلعه
سکان هدایت تیم خود را به سرمربى
 ابتدا نام محرم نویدکیا مطرح
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سپاهان و نگ

سرپرست باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: با دانیال اسماعیلى فر هم براى تمدید قرارداد صحبت شده و 
حتى خودش به من گفت که مى خواهد در ذوب آهن بماند.

احمد جمشیدى در گفتگویى در خصوص شکســت تیم فوتبال ذوب آهن مقابل گل گهر در هفته پایانى 
لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: براى ما مهم این بود که بتوانیم در لیگ برتر بمانیم و خداراشکر که این 
اتفاق هم افتاد. ان شاءا... براى فصل آینده برنامه ریزى خوبى مى شود تا اتفاقات بهترى براى تیم رخ دهد.

وى افزود: جایگاه ذوب آهن اینجا نبوده و نخواهد بود. خیلى مسائل از جمله اشتباهات داورى امسال در 
نتایج ما تاثیر زیادى داشت و شاید ما فقط 20 امتیاز به خاطر همین اشتباهات از دست دادیم. 

سرپرست باشگاه ذوب آهن اصفهان درباره پایان لوکا بوناچیچ با ذوب آهن و آینده او، تصریح کرد: قرارداد 
این مربى با ما تمام شده است. در حال حاضر ما 5، 4 گزینه براى انتخاب سرمربى داریم که بوناچیچ هم 

یکى از آنهاست. البته باید بررسى بیشترى صورت بگیرد. 
جمشیدى درباره پایان قرارداد برخى از بازیکنان ذوب آهن، گفت: قرارداد تعدادى از بازیکنان تمام شده و 
ما صحبت هاى الزم را براى تمدید قرارداد انجام داده ایم. با این حال، اصل بر این است که ابتدا سرمربى 
انتخاب و مشخص شود و بعد براســاس نظر او فعالیت کنیم. باید اول ببینیم کادرفنى کدام بازیکنان را 
مى خواهد و بعد اقدام به تمدید قرارداد کنیم. البته با آنهایى که جزو بازیکنان مهم ما هستند و هر مربى هم 

بیاید آنها را مى خواهد براى تمدید صحبت کرده ایم.
وى در مورد آینده دانیال اسماعیلى فر در ذوب آهن و اینکه گفته مى شود او با هم تیمى هاى خود خداحافظى 
کرده است، اظهار داشت: این بازیکن هنوز یک نیم فصل دیگر قرارداد دارد. با او هم صحبت هایى انجام 
شده و حتى خودش به من گفت که مى خواهد در ذوب آهن بماند. من االن نمى توانم چیزى را به صراحت 

بگویم، اما طبق قانون اگر او مشترى داشته باشد باید باشگاه هاى خواهانش با ما وارد مذاکره شوند.
سرپرست باشگاه ذوب آهن اصفهان در خصوص اینکه آیا مشکلى از بابت مسائل حقوقى در این باشگاه 
وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: خداراشکر مشکلى نیست. فقط پرونده رضا شکارى را داریم که قرار شده 
شاهدان پرونده و قرارداد او و دو نفر از باشگاه ما که یکى وکیل و دیگرى عضو هیئت مدیره باشگاه است به 
دادگاه CAS بروند تا مشکل را حل کنند. البته اینکه حضور آنها حضورى باشد یا به صورت آنالین هنوز 

مشخص نیست.

احمدجمشیدى: 20 امتیاز به خاطر اشتباهات داورى از دست دادیم

باشگاه سپاهان در جلسه اى که این هفته میان اعضاى هیات مدیره برگزار مى شود تصمیمات مهمى خواهد گرفت.
باشگاه سپاهان در پى تغییرات اخیر و نتایجى که در هفته هاى پایانى لیگ کسب شد سهمیه آسیایى را از دست داده و طى روزهاى 
آینده باید براى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حاضر شود و این در حالیســت که سرمربى و مدیرعامل این باشگاه هنوز انتخاب 

نشده اند و با توجه به فاصله کم میان دو فصل زمان براى این تیم از دست مى رود.
در همین راستا خبر رسید هیات مدیره باشگاه در هفته جارى جلسه برگزار خواهد کرد و در صورتى که به جمع بندى برسند مدیرعامل 

باشگاه معرفى مى شود و پس از آن سرمربى فصل جدید این تیم هم انتخاب خواهد شد.

انتخاب مدیرعامل و سرمربى در این هفته

 مصوبه جدید هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال در تصمیمات باشگاه سپاهان تاثیرگذار خواهد بود.
 سازمان لیگ فوتبال ایران هفته پیش در بیانیه اى اعالم کرد طبق مصوبه جدید هیئت رئیسه این سازمان از این پس هیچ کدام از 
باشگاه هاى فوتبال حق خرید مربى یا بازیکنان خارجى ندارند و فقط آن خارجى هایى که االن در تیم ها هستند مى توانند قراردادشان 

را تمدید کنند.
این اتفاق، اما در یکى از مهمترین تصمیماتى که مدیران باشگاه سپاهان قرار اســت به زودى بگیرند تأثیر زیادى خواهد داشت. 
مسئوالن این باشگاه پس از استعفا و رفتن  قلعه نویى گزینه هاى متعددى را براى جانشینى او مورد بررسى قرار دادند و اکثر آن ها 

مربیان خارجى از جمله برانکو ایوانکوویچ و آندره آ استراماچونى و... بوده اند.
با تصمیم جدید سازمان لیگ، حاال تمام برنامه هاى باشگاه ســپاهان براى انتخاب سرمربى و کادرفنى خارجى خراب شده است. 
سپاهان از این پس باید به فکر گزینه هاى ایرانى باشد تا سرمربى جدید خود را انتخاب کند و به نظر مى رسد تمامى گزینه هاى خارجى 
از فهرست سرمربیان احتمالى سپاهان خارج شده اند. با این شرایط باید دید کدام سرمربى ایرانى هدایت این تیم را برعهده مى گیرد.

یک مصوبه سپاهان را به دردسر انداخت

بشاررســن هافبک عراقى پرســپولیس یکى از بازیکنانى اســت که از 
مدت ها قبل پیشنهاداتى از سوى تیم هاى کشورهاى حوزه خلیج فارس 
دریافت کرده اســت. او یکى از مهره هاى کلیــدى و موردتوجه یحیى گل 
محمدى است که باشگاه پرسپولیس سعى دارد با وجود مبلغ باالى قرارداد او را 

براى یک فصل دیگر حفظ کند.
امروز نواف االســیوى خبرنگار معروف عربســتانى عکسى 
قدیمى از بشاررســن و عمرخریبیــن بازیکن تیم ملى 
ســوریه منتشــر کرد که در تیم نیروى هوایى عراق 
همتیمى بوده اند. بشار از نیروى هوایى به پرسپولیس 
آمد و عمرخریبین به الهالل پیوســت و این دو در 
سال هاى گذشته چند بازى حساس هم مقابل هم 

برگزار کردند.
اما على نورى دیگر خبرنگار عربستانى نیز در زیر این 
توئیت نوشته است:" بشاررســن در آستانه انتقال به 

یکى از تیم هاى لیگ سعودى قرار دارد."
این در حالى است که مهدى رسول پناه مدیرعامل 
پرسپولیس در آخرین گفت و گویش اعالم کرد که 
قرارداد بشار رسن را بزودى با این باشگاه تمدید 
خواهد کرد. البته که مبلغ نســبتا باالى قرارداد 
بشار و مشکالت موجود ارزى فعال مهمترین 
مانع برسر راه پرسپولیسى ها براى حفظ این 

بازیکن ارزشمند عراقى بوده است.

بشار به سوى لیگ عربستان

نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال در روزى شروع مى شود که تیم هاى 
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا باید در همان روز لیست نهایى خود را به 

AFC ارائه دهند.
 نوزدهمین دوره مســابقات لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه گذشته به 
اتمام رسید تا تیم ها براى حضور هرچه بهتر در فصل آینده این مسابقات 

به دنبال جذب بازیکنان مدنظر خود در نقل و انتقاالت تابستانى شوند.
شیوع بیمارى کرونا که باعث به تعویق افتادن تقویم بازى هاى فصل 
جارى شد زمان پنجره نقل و انتقاالت تابستانى را نیز دستخوش تغییر کرد 

تا باشگاه هاى حاضر در مسابقات فصل آینده از ششم شهریورماه بتوانند با 
بازیکنان جدید خود قرارداد رسمى ببندند.

کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ فوتبال که جلسات متعددى را با 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و باشگاه هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان 
2020 آسیا داشت در حالى زمان شروع پنجره نقل و انتقاالت را انتخاب 
کرده که در همان روز تیم هاى فوتبال پرسپولیس، سپاهان، استقالل و 

شهرخودرو بایستى لیست نهایى را به AFC ارسال کنند.
پیگیرى ها نشان مى دهد مدیران این باشــگاه ها در هفته گذشته نیز 

جلساتى را با حمیرا اسدى رئیس امور بین الملل فدراسیون داشته اند که 
قرار است رایزنى هاى الزم براى گرفتن زمان بیشتر از کمیته مسابقات 

لیگ قهرمانان 2020 آسیا انجام شود.
ادامه رقابت هــاى لیگ قهرمانان آســیا در حالى از 24 شــهریورماه 
بطور متمرکز در کشــور قطر برگزار مى شــود که تیم هاى حاضر باید 
لیست اولیه خود را به AFC ارســال کنند و سپس تا پایان وقت ادارى 
دوشنبه ششم شهریورماه اســامى نهایى را با توجه به بازیکنان جدید و 

خروجى هاى خود ارائه دهند.

این یک تناقض بزرگ است

حسین مرادمند با دو پیشنهاد خوب از لیگ ستارگان قطر و لیگ بلژیک مواجه 
شده تا اولین جدا شده قطعى شهرخودرو لقب گیرد.

 در حالى که پیش از این گفته میشد که شش بازیکن شهرخودرو هدف تیم هاى 
مدعى لیگ قرار گرفته اند، حسین مرادمند از محصوالت آکادمى سپاهان و 
بازیکن فعلى شهر خودرو رسما با پیشنهاداتى از یک باشگاه لیگ ستارگان قطر 
و یک باشگاه بلژیکى مواجه شده تا آینده فوتبال خود را به طور قطع در خارج از 
کشور دنبال کند. مدافع قد بلند و سرزن شهرخودرو که مشتریان لیگ برترى 
هم داشته، هنوز یکسال دیگر با مشهدى ها قرارداد دارد و طى روزهاى آینده 
براى دریافت رضایتنامه خود با مدیران این باشگاه رسما وارد مذاکره خواهد 
شد تا مشهدى ها را مجاب کند که رضایتنامه وى را به مقصد یکى از این دو 

باشگاه صادر کنند.

محصول سپاهان لژیونر مى شود
مرضیه غفاریان
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602006004698 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/27 جلیل الماسى 
زفره فرزند حبیب اله - کوه پایه بــه ش ش 1972 کد ملى 5659020021 - متولد 3 دى 
ماه 1314 به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده 
مدعى است که سند دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالك شماره 1568-فرعى از(75) 
اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالك 128 صفحه 213-به 
نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است. و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از 
آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد 
گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 99/06/02 
م الف:953830 نبى الــه یزدانى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر از طرف 

مریم رضایى/5/248
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006004524 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/23 ورثه صغرا متقى 
فرزند ابو تراب ش ش 382-خمینى شهر به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین پالك شماره 1568-فرعى از(75) اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان 

که در دفتر امالك 128 صفحه 216-به نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است. و 
معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار آگهى: 99/06/02 م الف:953832 نبى اله یزدانى مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/5/249
اخطار اجرایى

 شماره 785/98 به موجب راى شــماره 123 تاریخ 99/3/12 حوزه 4 یزدانشهر شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آبــاد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه 1- فرهاد 
انصارى فرزند اســماعیل 2- رقیه حاصلى فرزنــد اکبر به نشــانى  1- فرهاد انصارى : 
یزدانشهر خیابان 7 شرقى پ 46 کدپســتى 55144-85197 2- رقیه صالحى : مجهول 
المکان محکوم اســت به خوانده ردیف دوم خانم رقیه حاصلى مالک رسمى خودرو را به 
تنظیم سند رســمى خودرو موصوف به شــماره انتظامى 324 ش 59 ایران 53 با حضور 
در یکى در دفاتر اســناد رســمى و خواندگان مشــترکًا به پرداخت هزینه ى دادرسى به 
مبلغ 3/820/000 در حق محکوم له اجرایى و پرداخت معادل نیم عشــر اجرایى در حق 
صندوق دادگســترى توســط محکوم علیه اجرایى.محکوم له: محرم صابــرى نام پدر 
مسیب شغل آزاد  به نشــانى: فیروزآباد بلوار ظفرك پیروزى روبروى تاکسى تلفنى فیروز 

کدپســتى 14391-85186 ماده 34قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 955058/م الف-شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف

 نجف آباد/5/252
اخطار اجرایى 

شماره 1112/98 به موجب راى شماره 52 تاریخ99/2/2 حوزه حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مرتضى علیزاده به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال  بعنوان هزینه دادرسى و  خسارت تاخیردرتادیه 
از تاریخ دادخواســت98/11/19 لغایت اجراى حکم محکوم له: خالق سوارى به نشانى: 
نجف آباد فیروزآباد خ گلستان 1 پالك 19ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید955138/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/5/255
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 970/98 شعبه 8(گلبهارغربى) 

مرجع رسیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: زهره باستانى 
نشــانى: نجف آباد خ رضایى مرکزى کوى شهید باســتانى خوانده: عبدالرضا اسدپور 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه خســارت وارده به خودرو گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص خانم زهره باستانى 
به طرفیت عبدالرضا اسدپور به خواســته تقاضاى مطالبه خسارت وارده به خودرو و به 
شــماره 53- 837 ن 52 از توجه به محتویات پرونده از جمله نظریه کارشناسى مورخ 
99/4/3 در خصوص میزان خسارت وارده به خودرو بالحاظ اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلســه رســیدگى شــرکت ننموده و دفاعى نیز به عمل نیاورده لذا خواسته 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى 
و ماده دو  قانون مدنى راى به حکومیت خوانده به : 1- پرداخت مبلغ 135/000/000 
ریال بابت اصل خواسته طبق نظریه کارشناسى مورخ 99/4/3 به شماره 942/26/18 
2- پرداخت خســارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 98/10/24 لغایت اجراى 
حکم 3- پرداخت مبلغ 3/650/000 ریال  بابت هزینه هاى دادرسى 4- پرداخت هزینه 
کارشناســى به مبلغ 2/150/000 ریال درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره نســبت خوانده غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.955595/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

هشتم – حسین گرامى/5/256

آگهى تغییرات
شــرکت عمران گســتران زنــده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 31797 
و شناســه ملــى 10260523494 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/04/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : حســن کریمــى کدملى 
1289164312 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره - ســمانه معتمــدى قهفرخى 
کدملــى 4623539369 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره - ابراهیم مستاجران 
گورتانى کدملى 5110675546 بعنوان 
مدیرعامــل - ایمان یزدانــى کدملى 
1293228192 بعنــوان عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیئت مدیــره و با مهر 
شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942666)

آگهى تغییرات
شــرکت آرمان بناى مســیحا سهامى 
خاص به شماره ثبت 675 و شناسه ملى 
14007592555 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/05/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محسن هارون رشیدى کدملى 
1129953361 و محمدرضــا محبتى 
کدملى 1290997985 و گوهرهارون 
رشــیدى کدملــى 1142493822 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
امید اصالنــى کدملى1120064015و 
هوشــنگ على احمــدى بــه کدملى 
بســمت  1210064049بترتیــب 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خوانسار (942966)

آگهى تغییرات
شرکت آتیه طب ســالمت سپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1190 و 
شناســه ملى 14003864303 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/18 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : * وجیهه شــکروى خوزانى به شماره 
ملــى 1130141748 ، مرضیــه عظیمى 
دستگردى به شماره ملى 1142235033 
و حسن امینى کهریزسنگى به شماره ملى 
1091719039 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . * رمضانعلى گزى ورنوسفادرانى 
به کد ملى 1141009218 و محبوبه گزى 
ورنوسفادرانى کد ملى 1130268756 به 
ترتیب به سمت بازرســان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. * روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (942992)

آگهى تغییرات
شرکت عمران گستران زنده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 31797 و شناسه 
ملــى 10260523494 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 حسن کریمى کدملى 1289164312 
- ایمان یزدانى کدملى 1293228192 
- ســمانه معتمدى قهفرخــى کدملى 
4623539369 - ابراهیم مســتاجران 
گورتانى کدملى 5110675546 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. رضا رحیمى منش 
کدملــى 1271644878 و امیر رحیمى 
منش کدملــى 1273182286 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج

 آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942667)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا نساج سپاهان جوان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56330 و 
شناســه ملــى 14005903277 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
الهه عزیزى به شماره ملى 1287346804 
وکدپستى 8333113714 بسمت رئیس 
هیأت مدیــره و محمد حســین عزیزى به 
شــماره ملى 1271459256 وکدپستى 
8333113714 بســمت نایــب رئیس 
هیأت مدیره و رضا شفیعیون به شماره ملى 
1281857361 وکدپستى 8333113714 
بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است .
 و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942987)

آگهى تغییرات
شرکت آتیه طب ســالمت سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1190 و شناسه 
ملى 14003864303 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/04/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : * وجیهه شکروى خوزانى به 
شماره ملى 1130141748 به سمت رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامــل ، مرضیه عظیمى 
دستگردى به شماره ملى 1142235033 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسن امینى 
کهریزسنگى به شماره ملى 1091719039 
به سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . * کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامــل منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد ، ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها

 و موسســات غیرتجــارى خمینى شــهر 
(942993)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا نساج ســپاهان جوان شرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 56330 و شناســه ملى 
14005903277 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 1398/09/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : الهه عزیزى به شــماره 
ملى 1287346804 وکدپســتى 8333113714 و 
محمد حسین عزیزى به شماره ملى 1271459256 
وکدپستى 8333113714 و رضا شفیعیون به شماره 
ملى 1281857361 وکدپســتى 8333113714 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942991)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع ریخته گرى ســپاهان پایدار شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17355 و شناسه ملى 
10260382785 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شـــرکت از مبلغ 1710000000 ریال 
از طریق تجدید ازریابى دارایى شــرکت سهامداران 
و صدور ســهام جدیدبه مبلغ 45210000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
شد ســرمایه شــرکت مبلغ 45210000000 ریال 
منقسم به 452100 سهم با نام عادى 100000 ریالى 
مى باشد که تماما پرداخت شــده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (949543)

آگهى تغییرات
شــرکت ارتباطات تجارى معراج ســهامى خاص به 
شماره ثبت 23984 و شناسه ملى 10260447832 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1399/05/15 مهدى تحویلیان 
با کد ملــى 1281582311 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره - میترا لباف با کد ملى 1292728752 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره - احمدرضا تحویلیان با کد 
ملى 1287171621 به سمت مدیرعامل براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدآور و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (949527)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص آفرینش بارش رادمان درتاریخ 1399/05/16 به شماره ثبت 65284 به شناســه ملى 14009345840 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید ماشین آالت صنعتى و کشاورزى -صادرات وواردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى شرکت در مناقصات و مزیدات دولتى و خصوصى و اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکهاى دولتى و خوصى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى محمودآباد، محله ندارد ، 
خیابان اصفهان - تهران ، بن بست 23 ، پالك 4 ، طبقه همکف کدپستى 8161194899 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 1000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره
 12/ 156 مورخ 1399/05/09 نزد بانک کشاورزى شعبه شاهین شهر با کد 2576 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى سیروس مسیبى به شماره ملى 5110575266 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
سمیرا مسیبى به شماره ملى 5110629447 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا مسیبى به شماره ملى 5110652937 و به سمت 
نایب 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 با امضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهناز رامیار به 
شماره ملى 1281009695 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم شهناز رامیار به شماره ملى 1285734688 به سمت بازرس على البدل 
به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (946382)

آگهى تغییرات 
شرکت فن آوران ایرسا پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 21354 و شناسه ملى 10260422079 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/05/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرمین زندى شکوه کدملى1289007837 و حسین ادب آوازه کدملى1288992300 و نجمه 
شکراله زاده کدملى1289763976 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. یاسمن کارونى کدملى1741984920و 
علیرضا هاشمى طباطبائى زواره کدملى1293250228 بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (946401)

آگهى تغییرات 
شرکت فن آوران ایرسا پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 21354 و شناسه ملى 10260422079 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/05/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرمین زندى شکوه به شماره ملى 1289007837 بعنوان رئیس هیات مدیره و حسین ادب آوازه 
به شماره ملى 1288992300 بعنوان مدیرعامل و نجمه شکراله زاده به شماره ملى 1289763976 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر 
عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (946403)

آگهى تغییرات 
شرکت همیاران سالمت آرمان سهامى خاص به شماره ثبت 56966 و شناســه ملى 14006179590 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیامین احمدى کدملى 1150120525 و رضا احمدى کدملى 6210045928 و على 
ترکان کدملى1270750623 و خیرا... احمدى کدملى6219850882 و خاطره قارداشى کدملى1150098562 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. الله اصالنى کدملى 6219882113و مهدى کریمى فرانى به کدملى 1189879972بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. . روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (946515)

آگهى تغییرات 
شرکت آزما بتن برخوار سهامى خاص به شماره ثبت 41568 و شناسه ملى 10260592949 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/09 
محمود جعفرى به کدملى 6609658455 بسمت مدیرعامل ، حامد فتاحى به کدملى 5110671656 بسمت رئیس هیات مدیره و سیدمجتبى حسینى 
به کدملى 1292463155 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل منفردا 
و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (949475)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع ریخته گرى ســپاهان پایدار سهامى خاص به شماره ثبت 17355 و شناســه ملى 10260382785 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حسین موسوى کدملى 1285679997 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وعلى کاظمى 
کدملى6209881696 بعنوان رئیس هیئت مدیره و احمدرضا بیرژندى کدملــى 1286530601بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (949478)

آگهى تغییرات 
شرکت آزما بتن برخوار سهامى خاص به شماره ثبت 41568 و شناسه ملى 10260592949 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمود جعفرى به کدملى 6609658455 ، حامد فتاحى به کدملى 5110671656 
و سیدمجتبى حسینى به کدملى 1292463155 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - فرشاد باورساد عبدالى 
به کدملى 1971915556 و شکوه خیبر به کدملى 1753654254 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (949479)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع ریخته گرى سپاهان پایدار ســهامى خاص به شماره ثبت 17355 و شناســه ملى 10260382785 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حسین موسوى کد ملى 1285679997 و على کاظمى کد ملى 
6209881696 و احمدرضا بیرژندى کد ملى 1286530601 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.طاهره السادات 
اخالقى به شماره ملى 1291619771 به سمت بازرس اصلى و مجید مهترى به شماره ملى 1291488014 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (949481)

آگهى تغییرات
شرکت آرد آذین نشاسته شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 16536 و شناسه ملى 10260374706 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ75000000000 ریال به 150000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشرح زیر اصالح شد. ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ150000000000 ریال نقدى است که به 2000 سهم با نام عادى75000000 ریالى منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده 

است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (949487)
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کهیر استرسى چیست؟ شــاید درك این مفهوم که یک 
وضعیت عاطفى مانند اســترس بتوانــد در بدن عوارض 
فیزیکى ایجاد کند براى بسیارى از ما دشوار باشد، اما مدتى 
است پزشکان پى برده اند که استرس مى تواند تأثیرات آنى 

روى چند عملکرد فیزیکى بدن داشته باشد.
عملکردهایى مانند هضم، تمرکز، خواب و فشار خون برخى 
نمونه هاى این عملکردها هستند؛ با این حال، بسیارى از 
مردم نمى دانند که استرس مى تواند عامل بروز یک مشکل 

پوستى به نام کهیر استرسى نیز باشد. 
کهیــر استرســى مى تواند در هــر جایى از بــدن ظاهر 
شــود و ممکن اســت به شــکل یک هاله، مجموعه اى 

از گزیدگى هــا یا یک واکنش پوســتى آلرژیــک به نظر
 برسد.

برجستگى هاى تاول مانندى که روى پوست ظاهر مى شوند 
معموًال احساس خارش ایجاد مى کنند و حتى ممکن است 
برخى از افراد در ناحیه آسیب دیده احساس سوزش یا سوزن 

سوزن شدن داشته باشند.
استرس همچنین مى تواند باعث تشدید مشکالت مزمن 
پوستى مانند پسوریازیس، آکنه روزاسه و اگزما شود. کهیر 
استرسى واکنشى است که احتمال بروز آن در بیشتر افراد 
وجود دارد اما معموالً  زنان و افراد بین 30 تا 50 سال بیشتر 

مستعد بروز این مشکل هستند.

یک متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمســیرى گفت: 
انقطاع در حین صحبت کــردن مى تواند جزو عالئم کرونا 

باشد که به علت کمبود اکسیژن به وجود مى آید.
دکتر میثم یوسفى درباره آخرین عالئم بیمارى کووید- 19 
اظهار کرد: هنوز عالیم غالب بیمارى کووید- 19، عالیم 
تنفسى است مانند همه ویروس هاى تنفسى دیگر. منتها 
عالیمى که در موج اول این بیمارى کمتر مشاهده کردیم، 
را هم اکنون بیشتر مى بینیم که این نشانه ها شامل عالیم 
گوارشى مانند استفراغ و اسهال است که همه ارگان هاى 
بدن را بدون اســتثناء مى توانــد درگیر کنــد و هرکدام 
عالیم مخصوص خــود را دارد که موقــع درگیرى بروز 

مى کند.
یوسفى با اشــاره به درگیرى مغز، کلیه، کبد، پوست و غدد 
داخلى بدن با ویروس کرونــا تصریح کرد: انقطاع در حین 
صحبت کردن مى تواند جزو عالیم کرونا باشد که به علت 

کمبود اکسیژن به وجود مى آید.
این متخصــص بیمارى هاى عفونى و گرمســیرى بیان 
کرد: کســانى که قبًال بیمارى دیابت داشته اند، با ابتال به 

کرونا با افزایش ناگهانى قند خونشان مواجه خواهند شد و 
کرونا در غدد داخلى بدن از جمله قند مى تواند مؤثر باشد و 
افزایش قند خون کنترل بیمارى را مشکل تر و به ویروس 

کمک مى کند به ســرعت تکثیر و عوارض شدیدترى 
داشته باشد.

این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمان 
درباره وجود ویروس کرونا در هوا اظهار کرد: راه ورود 

ویروس از طریق هواســت، اما بر ســر این موضوع که 
ویروس در مدت زمان طوالنــى در فضاى آزاد باقى بماند 
بحث است و زمانى که در خیابان راه مى رویم یا پارك قدم 
مى زنیم ممکن اســت همزمان یا با فاصله کوتاهى کسى 
ترشــحات تنفســى آلوده اش را تخلیه کرده باشد و اگر 
این ترشحات در هوا معلق باشــند، مى تواند وارد مجارى 
تنفسى ما شــده و این مســلم اســت و باید جلوى آن را 

بگیریم.
یوسفى افزود: به همین دلیل توصیه مى شود در مکان هاى 
عمومى و حتى فضاى آزاد ترجیحاً  ماسک داشته باشیم که 

مى تواند جلوى انتقال از این طریق را بگیرد.

شــاید بپرســید چرا گاهى بیش از حد عرق مى کنیم؟ علت عرق زیاد 
مى تواند چیز هاى زیادى باشــد؛ در ادامه به مهمترین هاى آنها اشاره 

مى کنیم.
1. بیمارى هایپرهیدروزیس 

علت عرق زیاد ممکن است بیمارى هایپرهیدروزیس باشد؛ 
نوعى بیمارى که در آن فرد بیش از حد مورد نیاز بدن عرق 
مى کند. به طورى که از زندگى عادى باز مى ماند. 
این بیمارى مى تواند در هر زمان و بدون هیچ 
دلیل مشــخصى بروز کند. هایپرهیدروز 
بر تمامى بدن یــا بر ناحیه اى خاص 
(دســت، پا، صورت و…) تأثیر 
مى گــذارد. در برخى موارد 
بیمارى تعریق شــدید 
مى تواند بــه علت 
اثرات جنبى برخى 
بیمارى ها باشد؛ 
بــا ایــن حال، 
مشخص  هنوز 
نیســت کــه علت 

اصلى این بیمارى چیست. 
2. غدد تعریق بیشتر

هر که بامش بیش، برفش بیشتر! اگر احساس مى کنید که بیش از یک 
انسان معمولى عرق مى کنید احتماًال به این دلیل است شما در زیر پوست 

خود غدد عرق بیشترى قایم کرده اید.
3. رژیم هاى غذایى

تغذیه شما بر کارکرد بدن شما تأثیر مى گذارد. مثًال وقتى غذا هاى تند 
مى خورید بدن شما فکر مى کند که گرم شده و نیاز است که غدد عرق را 

فعال کند. به همین دلیل بیش از حد معمول عرق مى کنید.
4. دما و رطوبت باال

روز هاى گرم و مرطوب مى توانــد موجب تعریق بیش از حد شــوند. 
همچنین در مناطق گرم و مرطوب مانند شهر هاى ساحلى عرق کردن 
بیش از حد یک امر شــایع است. البته نپوشــیدن لباس هاى خنک نیز 

ریزش عرق را بیشتر مى کند.
5. استرس زیاد

ما هر روز تحت فشــار هاى عصبى و انواع اســترس هستیم. جلسات 
مصاحبه شغلى، خواســتگارى، روز هاى ارائه ســمینار از جمله عوامل 
استرس زا هستند. استرس تپش قلب، جریان خون و دماى بدن را زیاد 
مى کند. بدن بــراى خنک کردن خود، غدد عرق ریــز را فعال مى کند؛ 

بنابراین عرق کردن در این مواقع عادى بوده و براى ســالمتى ما مفید 
است.

6. ورزش و فعالیت هاى بدنى
ورزش و تحرك باعث مى شود بیش از حد معمول عرق کنیم. همه این 
را مى دانند. اما چه مى شود که برخى در این مواقع بیشتر از دیگران عرق 
مى کنند. میزان عرق در این مواقع به احتمال زیاد با اضافه وزن و تناسب 
اندام در ارتباط است. به این ترتیب که افرادى که اضافه وزن دارند بیشتر 

عرق مى کنند.
7. باردارى

باردارى با تغییر شدید در حاالت روحى همراه است. همچنین در زمان 
باردارى ترشح هورمونى و سوخت وســاز بدن افزایش پیدا مى کند. به 
همین دلیل ریزش عرق در این مواقع بیشــتر اســت. بدن برخى زنان 
حتى بعد از باردارى نیز به عرق کردن زیــاد ادامه مى دهد. در این زنان 
بدن تالش مى کند سطح هورمونى بدن را به حالت تعادل رسانده و آب 

اضافى را از دست بدهد.
8. یائسگى

افزایش دماى ناگهانى و تعریق شبانه از جمله شایع ترین مشکالت دوران 
یائسگى است. پزشکان بر این باورند که این تغییرات در اثر تغییرات در 

سطح هورمونى بدن اتفاق مى افتد.

9. ابتال به دیابت
افراد مبتال به دیابت بیشتر از حد معمول عرق مى کنند. این پدیده دو دلیل 
دارد. یکى اینکه کسانى که به دیابت مبتال هستند معموالً  اضافه وزن 
دارند. سوخت وساز بدن به دلیل وزن اضافه افزایش پیدا کرده در نتیجه 
ریزش عرق نیز بیشتر مى شود. دلیل دوم هم به دلیل باال بودن گلوکز 
خون در این افراد است. وقتى سطح گلوکز خون براى مدتى بیش از حد 
مجاز باال رود، نورون ها آسیب مى بینند. نورون هاى آسیب دیده نیز باعث 

اختالل در غدد عرق ریز مى شوند.
10. بلوغ

بدن انسان در سن بلوغ دچار تغییرات اساسى مى شود. بمى صدا، روییدن 
مو ها و البته تغییر در سطح هورمون هاى بدن. این تغییرات باعث افزایش 
سطح استرس شده و باعث مى شود مکانیزم دفاعى عرق ریختن فعال 

شود. 
11. دارو ها

دارو ها داراى عوارض جانبى هســتند و یکى از عوارض جانبى دارو ها 
هم عرق ریختن زیاد اســت. به این اثر، دیافورز گفته مى شــود. پس 
اگر دارو مصرف مى کنید و زیادى عرق مى کنید بهتر اســت با پزشک 
خود مشورت کنید که آیا عرق ریزش شما ناشى از مصرف دارو است یا 

خیر.

شــاید بپرســید چرا گاهى بیش از حد عرق مى کنیم
مى تواند چیز هاى زیادى باشــد؛ در ادامه به مهمترین

مى کنیم.
1. بیمارى هایپرهیدروزیس 

هایپره ممکن است بیمارى علت عرق زیاد
نوعى بیمارى که در آن فرد بیش از حد مو
مى کند. به طورى که از زندگى عا
این بیمارى مى تواند در هر زم
دلیل مشــخصى بروز ک
بر تمامى بدن یــا بر
(دســت، پا، ص
مى گــذارد
بیمارى
مى ت
اثر

نیس

علت عرق کردن زیاد چیست؟

محققان مؤسسه ملى تحقیقات ســالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران با بررسى شواهد 
موجود مى گویند: تا این زمان براى اینکه فردى مبتال به 
کووید-19 شود الزم است با دوز مشخصى از ویروس 

مواجه شود.
این محققــان مى گوینــد: دو عامل مؤثر بــر ابتال به 
کووید-19 دوز (تعداد ویروس) و زمان مواجه است. به 
طور خالصه، در معرض عطسه و سرفه قرار گرفتن، پنج 

دقیقه صحبت یا حدود 50 دقیقه قرار گرفتن در مکان 
بسته با فرد مبتال، خطر بیمار شــدن را در افراد سالم به 

طور قابل توجهى افزایش مى دهد.
بر اساس مطالعات انجام شــده روى ویروس مرس و 
سارس، تخمین زده مى شــود هزار ذره ویروسى براى 
ایجاد عفونت الزم است. یک سرفه حدود 3000 قطره 
رها مى کند و قطره ها با ســرعت حدود 80 کیلومتر در 

ساعت مى توانند حرکت کنند.

اغلب قطره ها بزرگ هستند و به ســرعت مى افتند اما 
تعداد زیادى از آنها در هوا باقى مانده و مى توانند در چند 
ثانیه طول یک اتاق را بپیمایند. هر عطســه حدود 30 
هزار قطره را رها مى کند که تا 321 کیلومتر در ساعت 

مى توانند پیمایش کنند.
اگر فردى مبتال باشد، قطرات در هر سرفه یا عطسه او 
ممکن اســت حاوى 200 میلیون ذره ویروسى باشند. 
اگر فردى نزدیک بیمار باشــد و بیمار مبتال مستقیمًا به 

سمت او عطسه یا سرفه کند، احتمال خیلى زیادى دارد 
که هزار ذره ویروس را استنشاق کرده و به بیمارى مبتال 
شود. حتى اگر آن ســرفه یا عطسه به سمت فرد نباشد، 
برخى قطرات آلوده کوچک مى توانند چندین دقیقه در 

هوا معلق بمانند.
اگر فردى چند دقیقه بعد از آن عطســه یا ســرفه نیز 
به اتاق وارد شــود و چند نفس بکشــد احتمال دارد که 
ویروس الزم براى مبتال شــدن دیگــران را پراکنده 

کند. در حالى که اگر فردى به اتاقى که شــخص آلوده 
در آن تنفس مى کند وارد شــود، ممکن است 50 دقیقه 
یا بیشــتر طول بکشــد تا یک دوز عفونى را استنشاق

 کند.
قطرات ناشى از تنفس، سرعت پایینى داشته و به سرعت 
ســقوط مى کنند. به دلیل عدم وجود نیروى بازدمى در 
یک تنفس، ذرات ویروســى از نواحى پایینى دستگاه 
تنفسى خارج نمى شوند. قطرات تنفسى ناشى از نفس 

کشیدن تنها حاوى سطوح پایینى از ویروس ها هستند. 
صحبــت کردن نیــز رهاســازى قطرات تنفســى را 
10 برابــر افزایــش مى دهــد. پنج دقیقــه صحبت 
کردن نزدیک با فرد مبتال الزم اســت تا فرد ســالم، 
دوز مــورد نیاز بــراى بیمار شــدن را دریافــت کند. 
بنابراین هــر فردى کــه در یک فضاى بســته، مانند 
دفتر کار مدتى با فــرد مبتال بماند، پتانســیل ابتال را 

دارد.

چند دقیقه در کنار فرد مبتال بمانیم کرونا مى گیریم؟

بروز لکه هاى سفید روى ناخن هاى انگشتان دست یا پا را در اصطالح 
«لوکونیشــیا» گویند. این لکه هاى ســفید ممکن اســت نقطه اى یا 

رگه اى باشند. 
حساســیت به ماده بــه خصوصــى در الك ناخن یــا الك پاك کن 
مى تواند سبب بروز لوکونیشــیا شــده و ناخن هایتان را لکه دار کند. 
انجام مرتب مانیکور و پدیکور و نیز استفاده از ناخن هاى کاشت ژل یا 
اکریلیک هم بعضاً به بستر ناخن ها آسیب وارد کرده و موجب لوکونیشیا 

مى شود.
قارچ: «اونیکومایکوزیس سطحى سفید» قارچ ناخن رایجى است که روى 
ناخن هاى پا پدیدار مى شود. از عالیم اولیه این عفونت قارچى، مشاهده 
چند لکه سفید کوچک روى ناخن هاست. اما این عفونت گاهى رشد کرده 

و به بستر ناخن هم گسترش پیدا مى کند.
لکه هاى ســفید روى ناخن ها در مواردى بر اثر صدماتى مثل ضربه و 
آسیب به بستر ناخن هم ایجاد مى شوند. مثًال ممکن است دستتان الى 
در مانده باشد یا با جسمى به ناخنتان ضربه وارد کرده باشید. اما از آنجا که 
معموًال چنین اتفاقاتى را با بى خیالى رد مى کنیم، متوجه نمى شویم علت 
لکه هاى سفید روى ناخن هاى مان بوده اند. خصوصاً این که نتیجه حاصل 
از ضربه شاید هفته ها بعد روى ناخن هایمان پدیدار شود. این را هم بدانید 

که مانیکور مکرر نیز مى تواند عارضه ساز باشد، زیرا فشار وارده به ناخن ها 
حین مانیکور، گاهى به بستر ناخن صدمه مى زند. کمبود زینک و کلسیم 

نیز در ایجاد لکه هاى سفید روى ناخن ها مؤثر است.
شاید بپرسید در مورد این لکه هاى سفید چه زمانى الزم است به پزشک 
مراجعه کنیم؟ اگر دیدید این لکه هاى ســفید روى ناخن هایتان از بین 
نمى روند یا در حال بدتر شدن هستند، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

سازمان بهداشــت روانى نیویورك گزارش هایى منتشر کرده است که 
مى گوید، موج دوم کرونــا از مکان هاى عمومى مانند رســتوران ها و 
مرکزهاى خرید بزرگ شروع شد. سازمان بهداشت روانى نیویورك از 
اینکه مردم بالفاصله بعد از نشستن پشت میز رستوران ها ماسک خود را 
در مى آورند اظهار نگرانى کرد. در واقع باید بدانیم، بعد از سفارش دادن 

غذا، کرونا بى اثر نمى شود که ماسکمان را بر مى داریم!
کارشناســان عقیده دارند که برداشــتن ماســک در زمان صرف غذا 
مانعى ندارد ولى تا لحظه اى کــه غذا روى میز نیامــده و هنوز پیش 

خدمت در کمتر از یک مترى ما حضور دارد نباید از ماسک زدن خسته 
شویم. سازمان بهداشــت جهانى توصیه مى کند که پیش خدمت هاى 

همه رستوران ها از ماسک استفاده کنند. 
ما قبل از صرف غذا، دست هایمان را مى شوییم. ما با دست هاى تمیز، 
ماســک آلوده خود را از روى صورت بر مى داریم. برداشتن ماسک به 
معناى آلوده شدن دوباره دست هایمان است. حاال با این ماسک آلوده 
چه مى کنیم؟ ما این ماســک آلوده را یا به پاییــن صورتمان مى زنیم 
یا آن را برداشــته و داخل کیف مى گذاریم تا دوباره استفاده کنیم. اگر 
مى خواهیم آن را دوباره استفاده کنیم، قبل از اینکه داخل کیف بگذاریم 
ماسک را ضد عفونى کنیم سپس دست هاى خود را استریل نماییم. با 
این همه ماسک پایین صورت به هیچ وجه بهداشتى نیست و 
در واقع ویروس هایى که تا آن لحظه اجازه ورود نداشــتند 
در نزدیک تریــن فاصله با دهان و بینى قــرار مى گیرند و 
به راحتى وارد بدن مى شوند. کارشناسان معتقدند که بى 
توجهى به همین نکات ریز است که به ویروس کرونا 
اجازه مى دهد هنوز هــم قربانى بگیرد. پس 
رعایت  پروتکل هاى بهداشتى نه؛ بلکه 
درســت رعایت نکردن آنهاست 
که باعث موج دوم کرونا در 

جهان شده است.

دلیل لکه هاى سفید روى ناخن چیست؟

بدترین اشتباهى که درباره ماسک ها 
هنوز انجام مى دهیم

آیا استرس 
مى تواند باعث بروز کهیر شود؟ 

یک نشانه عجیب ابتال به کرونا 

بعد از هر نوع فعالیت بدنى، از بلند کردن اشــیاء 
گرفته تا حتى یک عطسه ساده، درد ناگهانى در 
ناحیه ستون فقرات بروز پیدا مى کند. آیا درد در 
ناحیه ستون فقرات مى تواند نشانه آرتروز باشد؟ 
مهمترین نشانه هاى آرتروز کمر و ستون فقرات 

کدامند؟
احساس درد در کمر و ستون فقرات، سفتى ستون 
فقرات و از دســت دادن انعطاف پذیرى ستون 
فقرات از جمله عالیم و نشــانه هاى آرتروز کمر 

است.
آرتروز مى تواند در ســتون فقرات ناحیه گردن 
ناحیه قفسه ســینه یا ناحیه پایین کمر به وجود 
بیاید. در آرتروز گردن، درد گردن به شــانه یکى 
از بازوها انتشــار پیدا مى کند و در ناحیه گردن 
مى تواند باعث فشرده شــدن گردن و ضعف در 

بازوها شود.
درد حاصل از آرتروز در ســتون فقرات در ناحیه 
گردن معموالً با خم شدن به سمت جلو و چرخش 
گردن و کشــش بیش از حد آن بدتر خواهد شد. 
آرتروز ستون فقرات ناحیه کمر معموالً به صورت 
درد و سفتى بدن در اوایل صبح که حدود 30 دقیقه 
طول مى کشد توصیف و معموالً بیش از یک مهره 

درگیر مى شود.
عالئم و نشــانه  هاى حاصل از دیســک گردن 
پس از انجــام فعالیت جســمانى، انجام دادن 
حرکات تکرارى و نشستن به مدت طوالنى بدتر
 مى شود. درد کمر مى تواند یک مشکل عود کننده

 باشد.

آرتروز کمر با کدام عالیم 
به سراغتان مى آید؟

اهند شد و 
ؤثر باشد و

به ویروس 
دیدترى 

رمان
ه ورود

ضوع که 
 باقى بماند 
 پاركقدم
هىکسى

 باشد و اگر 
رد مجارى

لوى آن را 

مکان هاى 
ه باشیم که 

در مى آورند اظهار نگرانى کرد. در واقع باید بدانیم، بعد از سفارش دادن 
غذا، کرونا بى اثر نمى شود که ماسکمان را بر مى داریم!

کارشناســان عقیده دارند که برداشــتن ماســک در زمان صرف غذا 
تا لحظه اى کــه غذا روى میز نیامــده و هنوز پیش  ولى مانعى ندارد

را از روى صورت بر مى داریم خود ماســک آلوده
معناى آلوده شدن دوباره دست هایمان است. حاال
چه مى کنیم؟ ما این ماســک آلوده را یا به پاییــن
یا آن را برداشــته و داخل کیف مى گذاریم تا دوبار
مى خواهیم آن را دوباره استفاده کنیم، قبل از اینکه
ماسک را ضد عفونى کنیم سپس دست هاى خود
این همه ماسک پایین صورت به هیچ وج
در واقع ویروس هایى که تا آن لحظه اج
نزدیک تریــن فاصله با دهان و بینى در
به راحتى وارد بدن مى شوند. کارشنا
توجهى به همین نکات ریز است
اجازه مى دهد هنوز هــم
رعایت  پروتکل ها
درســت رعا
که باعث
جهان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

سپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن به پدیده ها برتر و از تعریف 
وصف کنندگان واالتر است. با تدبیر شگفتى آورش بر همه بینندگان آشکار 
و با بزرگى عزتش بر همه فکرهاى اندیشمندان پنهان است. داناست، نه آنکه 
آگاهى او از جایى گرفته شده یا در حال فزونى باشد و یا از کسى فراگیرد؛ 
اداره کننده سراســر نظام آفرینش اســت بى آنکه نیازى بــه فکر کردن یا 
اندیشــه درونى داشــته باشــد؛ خدایى که تاریکى ها او را پنهان نسازد و از 

نورها روشنى نگیرد. 
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