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ادامه «پایتخت6» ساخته مى شود حرکت اصفهان به سمت قله جدید کرونایىفرهنگ صبحانه  مناسب براى الغر شدناستان سالمت مربیان ایرانى در کنفرانس آرسن ونگر ورزش البسه 17میلیونى آقاى مدیرعامل!  جهان نما

سبزى مخصوص 
دیابتى ها را 

بشناسید

کنترل ویژه دانش آموزان چاق اصفهانى
3
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دلیل درگذشت شطرنج باز 
نوجوان اصفهانى

جدال در شرایط نابرابر

ساماندهى محوطه شمالى 
گلستان شهدا
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مرغ ها  
هار شده اند؟!

شوید، یکى از سبزى هاى برگ سبز است که مواد مغذى 
مهمى را به بدن مى رساند، مانند کلسیم، منیزیم، 
آهن و انواع فالونوئیدها. برگ هاى شوید داراى 

کالرى کم و مواد مغذى زیاد هستند و همین 
ویژگى، شوید را به یکى از مهمترین ...

ویدیوهاى منتشر شده در فضاى مجازى حاکى 
از آن اســت که در برخى از واحدهاى مرغدارى، 
مرغ ها با نوك زدن همدیگر را زخمى مى کنند و 
برخى از آنها نیز تلف مى شوند. چندین ماه پیش 
هم ویدیویى با همین مضمون منتشر شده بود که 
آن زمان انجمن صنفى مرغداران گوشتى اعالم 
کرد بیمارى کانى بالیسم یا خودخورى طیور در 

این واحدها شیوع پیدا کرده است.
اما درباره ویدیویى که اخیراً منتشــر شده، علت 
خودخورى مرغ ها بیمارى هارى عنوان شــده 
اســت. موضوعى که نایب رئیس انجمن صنفى 

مرغداران گوشتى آن را رد و علت را...
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قیمت آناناس در اصفهان؛ قیمت آناناس در اصفهان؛ 
دانه اى دانه اى 120120 هزار تومان! هزار تومان!

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار: قیمت میوه هاى نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار: قیمت میوه هاى 
وارداتى کامًال  با نرخ دالر در ارتباط استوارداتى کامًال  با نرخ دالر در ارتباط است

3

در راستاى اقدام الزم براى کاهش دادن وزن و اجراى طرح «کوچ» از اول مهر صورت مى گیرد

درباره چهره مشهورى که
 هیچ وقت مصاحبه نمى کند
پارسا پیروزفر
 همه فن حریف جنتلمن!

مربى سپاهان: 
براى چالش پیش روآماده ایم

مجتبى توتونى، مربى تیم فوتبال سپاهان گفت: شناخت تقریبًا خوبى 
از تیم النصر داریم و آماده هســتیم براى چالش پیــش رو.  مجتبى 
توتونى، مربى تیم فوتبال سپاهان در نشســت خبرى پیش از دیدار  
تیمش مقابل النصر عربستان اظهار کرد: تا حدود زیادى بازیکنان 

تیم النصر را رصد کردیم...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصل ماجراى ویدیویى که از 
یک مرغدارى گرفته شده است

شبکه  آب و فاضالب 
تهدیدى براى 
نقش جهان نیست

ایران 100 سال آینده یک متر هم جنگل ندارد
2

سپاهان - النصر؛ امشب در قطر

خودکفا شدن مدیران ذوب آهنخودکفا شدن مدیران ذوب آهن
 در فعالیت هاى نقل و انتقاالتى در فعالیت هاى نقل و انتقاالتى

هر دم از این باغهر دم از این باغ
 برى مى رسد...

آگهى مزایده نوبت دوم

جمشید اسماعیلى- شهردار چادگان

چاپ اول

شهردارى چادگان به استناد مجوز به شماره 98/223 مورخ 1398/12/7 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بکهو لودر کشوئى مکانیکى با شرایط 
ذیل از طریق آگهى مزایده اقدام مى نماید. 

الف) موضوع مزایده
فروش یک دستگاه بکهو لودر کشوئى مکانیکى سنتو پارس از نوع SP220C، سال ساخت 1393، تعداد محور 2، تعداد چرخ 4 نوع سوخت گازوئیل، به شماره سریال 16100027 

به شماره سریال موتور U578257U سازنده کشور ایران با سیستم ایرکاندیشن که دستگاه در حد نو، سالم و آماده به کار، و وضعیت موتور و اتاق در حد معمول مى باشد. 
ب) قیمت پایه موضوع مزایده: 

قیمت ارزش پایه به مبلغ 5/100/000/000 ریال (پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال) بر اساس نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد. 
ج) بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 

متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/07/07  از ساعت 8 صبح الى 16 بعدازظهر با مراجعه به پارکینگ ماشین آالت شهردارى 
واقع در خیابان  شهداء، خیابان هفت تیر خیابان شهید غالمرضا هاشمى بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 در دو پاکت: 

پاکت الف): شرکت کنندگان مى بایست ضمن بازدید از مورد مزایده، سپرده اى معادل پنج درصد جهت شرکت در مزایده به مبلغ 255/000/000 ریال (دویست و پنجاه و پنج میلیون 
ریال) را به شماره حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز و فیش مربوطه را ضمیمه اسناد مزایده در پاکت الف نمایند. 

پاکت ب) : مبلغ پیشنهاد دهنده به انضمام تصویر کارت ملى و شناسنامه پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل در داخل پاکت ب قرار گرفته در صورتى که شرکت کنندگان اشخاص 
حقوقى باشند ارائه اساسنامه شرکت و در صورت داشتن نماینده، معرفى نامه نماینده آن شرکت الزامى که بایستى ضمیمه پیشنهادات مربوط به پاکت ((ب)) گردد. 
-پیشنهاد دهندگان بایستى پس از مهر و امضاء پاکت هاى الف و ب نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى اقدام و رسید دریافت نمایند. 

1- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1399/07/08 در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون رأس ساعت 14/45 بعدازظهر باز و قرائت مى گردد. 
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
4- شماره گذارى بیل بکهوى مذکور و هزینه هاى مرتبط با آن بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

5- هزینه آگهى مزایده و کارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
6- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

7- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى 
اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى و قانون خدمت وظیفه عمومى را در نظر داشته باشند. 

8- برنده مزایده بایستى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادى را به صورت نقدى جهت خرید بیل بکهوى فوق الذکر به حساب  3100000256000 نزد بانک ملى 
شعبه چادگان به نام شهردارى چادگان اقدام نموده در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

9- در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد و به عنوان برنده مزایده اعالم گردد بایستى در زمان خرید نسبت به معرفى نماینده تام االختیار خود به صورت کتبى که 
ممهور به مهر و امضا رئیس اداره و یا مدیرعامل شرکت باشد اقدام نمایند. 

م الف: 983740

« اطالعیه پرداخت سود سهام »

هیئت مدیره شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

بدین وسیله به اطالع ســهامداران محترم حقیقی می رساند جهت 
دریافت مطالبات سود سهام سال مالی منتهی به 98/06/31 و سالهاي 
گذشته خود ، با مراجعه به شعبات بانک صادرات درسراسرکشور با ارائه 

کارت ملی وکدبورسی اقدام نمایند.
همچنین ســهامداران حقوقی بــا ارائه درخواســت کتبی و اعالم 
شماره حســاب وشباي بانکی حســاب مربوط و ارســال به شماره 
فکس52457383 -031 مطالبات ســود سهام ســال مالی مذکور 

وسنواتی خود را دریافت نمایند.

 آگهى مزایده عمومى

شرکت توکا بتن(سهامى خاص)

شرکت توکا بتن(ســهامى خاص)درنظر دارد تعدادى از ماشین آالت 
و تجهیزات مســتعمل خود را به فروش برســاند.متقاضیان محترم 
میتواننــد در تاریــخ چهارشــنبه 1399/06/26 از ســاعت8صبح 
لغایت 13 بعدازظهر جهت بازدید و همچنین دریافت مدارك شــرکت 
در مزایده بــه آدرس:اصفهان،مبارکه،مجتمع فــوالد مبارکه جنب 
درب زرین شــهر مراجعــه نمایند.ضمنا جهت کســب اطالعات با 

شماره تلفن 09133079150آقاى محمد کردنژاد تماس حاصل فرمائید.
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 که مواد مغذى 
نیزیم،
داراى 

ن

مجتب
از تیم
توتون
تی
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اطالعیه

واحد حقوقى و امالك اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

به اطالع مالکان محترم پالك هاى موســوم به المپیک شهر جدید بهارستان 
مى رساند با عنایت به مصوبات استاندارى اصفهان مبنى بر تأمین خدمات اراضى 
موصوف توسط نهادهاى ذیربط و پیرو اطالع رسانى هاى قبلى، نظر به تمدید مهلت 
مراجعه به شرکت عمران بهارستان براى افتتاح حساب و پرداخت هزینه خدمات، 
مقتضى است مالکان محترم سریعًا نسبت به تعویض تفاهم نامه هاى قدیمى در 
اداره کل ورزش و جوانان استان اقدام و متعاقب آن حداکثر تا پایان شهریور ماه
 1399 به شرکت عمران بهارســتان جهت انجام امور مربوطه مراجعه نمایند. 
بدیهى است در صورت عدم مراجعه در زمان مذکور هزینه خدمات به قیمت روز 

م الف: 984137محاسبه و اخذ مى گردد. 
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سخنگوى وزارت امور خارجه به اتهامات مطروحه در گزارش 
سفارشى، مغرضانه و هدفمند منتشر شده در نشریه آمریکایى 

«پولتیکو» واکنش نشان داد.
سعید خطیب زاده با رد اتهامات مطروحه در گزارش سفارشى، 
مغرضانه و هدفمند منتشــر شــده در یکى از رسانه هاى 
آمریکایى کــه تالش دارد براى واقعى نشــان دادن آن به 
اظهارات یک مقام بــه ظاهر دولتى آمریکا اســتناد کند، 
گفت: به مقام هاى آمریکایى توصیه مى کنیم از توســل به 
روش هاى تکرارى و پوســیده براى فضاسازى ضدایرانى 
در صحنه بین المللى دســت بردارند.  نشریه «پولتیکو» به 
نقل از گزارش هاى اطالعاتى آمریکا و مقامات نزدیک به 

دولت آمریکا مدعى شده است که جمهورى اسالمى ایران 
همچنان در تالش براى گرفتن انتقام سردار سپهبد قاسم 
سلیمانى است. این رسانه آمریکایى به نقل از منابع ناشناس 
مدعى شــده که تهران با هدف گرفتن انتقام ترور ســردار 
سلیمانى قصد ترور «النامارکس»، سفیر آمریکا در آفریقاى 
جنوبى را داشته است. النامارکس، طراح کیف و کفش است 
که در حال حاضر به عنوان سفیر  آمریکا در آفریقاى جنوبى 
فعالیت مى کند. خطیب زاده ادامه داد: جمهورى اســالمى 
ایران همانگونه که بارها اعالم کرده است، پیگیرى حقوقى 
بین المللى در ارتباط با ترور مجرمانه و بزدالنه سردار سلیمانى 

را در تمامى سطوح ادامه خواهد داد.

مرکز افکارسنجى دانشجویان ایران (ایسپا) در نظرسنجى اى 
از افراد پرسیده پس انداز خود را در کدام بازارها سرمایه گذارى 
مى کنند؟ بر اســاس نتایج این گزارش، اولین بازار جذاب 
براى پس انداز افراد، همچنان بازار زمین و مســکن است. 
17 درصد افــراد گفته اند پس انداز خــود را در بازار زمین و 
مسکن سرمایه گذارى مى کنند. 16/5 درصد سرمایه خود 
را در زمینه اشتغالزایى و کارآفرینى سرمایه گذارى مى کنند. 
بورس سومین بازار جذاب براى سرمایه گذارى است. یعنى 
9/2 درصد پاســخگویان گفته اند در بورس سرمایه گذارى 
مى کنند و 8/1 درصد ســرمایه خــود را در بانک پس انداز 
مى کنند. 5/8 درصد گفته اند طال و ســکه و 1/6 درصد نیز 

دالر و ارز خریدارى مى کنند.
نکته قابل توجه در مقایسه مدیریت پس انداز کل جمعیت در 
مرداد 1399 با خرداد 1398 کاهش قابل توجه میزان تمایل 
به پس انداز در بانک و افزایش تمایل به سرمایه گذارى در 
بازار بورس است. در خرداد گذشته، 24/8 درصد مردم گفته اند 
ترجیح مى دهند پس اندازشان را در بانک ها سپرده گذارى 
کنند. تمایل به سرمایه گذارى در طال و سکه نیز در مقایسه با 

سال گذشته حدود 4 درصد کاهش داشته است.
در این نظر سنجى، 39/1 درصد مردم اعالم کرده اند هیچ 
پس اندازى ندارند. این رقم در حالى است که این میزان نیز 

نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است./2864

رد گزارش مغرضانه 
نشریه  آمریکایى

پس انداز خانوارهاى ایرانى 
کجا سرمایه گذارى مى شود؟ 

زیر 100 میلیون نیست!
   خبر آنالین | دیگر خودروى کمتر از صد میلیون 
تومان در بازار وجود ندارد؛ این را مى شود با نگاهى به 
قیمت ها در بازار خودرو مشاهده کرد. گزارش هاى 
میدانى نشان مى دهد که روند نزولى اى که طى یکى 
دو روز گذشته در بازار خودرو ایجاد شده بود، متوقف 
شده است. به نظر مى رسد افزایش قیمت ارز در بازار 
و رسیدن آن به بیش از 26 هزار تومان در این موضوع 

بى تأثیر نبوده است./2872 

ابتالى 3 دانش آموز 
به کرونا

   مهر | در پى ابتالى سه دانش آموز به کرونا، 
دو مدرسه در شهر فسا تعطیل شد. معاون پشتیبانى 
اداره آموزش و پرورش فسا گفت: در پایش سالمت 
دانش آموزان فسا مشخص شد، بستگان نزدیک 
ســه نفر از دانش آموزان به کرونا مبتال شدند. بر 
همین اساس از این دانش آموزان تست کرونا به 
عمل آمد و با مثبت شــدن نتایج آن، یک مدرسه 
مقطع متوسطه اول و یک مدرسه دخترانه روستاى 

دستجه تعطیل شد.

مهاجرت 2 هنرمند مهم؟
   خبر فــورى | بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه 
موســیقى در توییتى از تصمیــم دو خواننده مهم 
موسیقى پاپ براى مهاجرت خبر داد. او در توییتى 
نوشت: «دو خواننده پاپ قصد مهاجرت دائم از ایران 
را دارند. دو چهره خیلى مهم. جریانى پیگیر از خارج 
از کشور با پیشــنهادهایى وسوسه کننده (که البته 
مشــخصًا در پى اهداف غیرهنرى و سیاسى خود 
هستند) مذاکرات را شروع و کپى پاسپورت ها هم 

ارسال شده و کالس زبان ها هم شروع...» 

ماجراى «کیت» و جواد!
   کافه سینما | محمد لواسانى، ژورنالیست 
سینمایى درباره ویدیوى وایرال عکس یادگارى 
ســازندگان «خورشــید» با رئیس هیئت داوران 
جشنواره  ونیز در توییتر خود نوشت: «جایزه  زرنگ 
برتر تعلق مى گیره به مجید مجیدى که جواد عزتى 
رو انداخت کنار "کیت بالنشت" که خانم بازیگر 

دست نندازه گردن خودش.»/2873

بازداشت فوتسالى!
   مهر | یکى از مدیران باشگاه هاى لیگ برترى 
فوتســال مدتى پیش در پى بررسى پرونده هاى 
مالى از ســوى نهادهاى نظارتى دســتگیر شد و 
چند هفته اى را در بازداشــت به سر برد. مدیر این 
باشــگاه بعد از آزادى، تالش خود را براى بستن 
تیم فصل آینده آغاز کرده است. تیم تحت نظر این 
مدیرعامل، فصل گذشــته نتایج خوبى را در لیگ 
برتر فوتســال گرفته بود ولى تاکنون وضعیتش 
براى فصل آینده و انتخــاب کادر فنى و بازیکنان 

نامشخص است.

گرانى عجیب لپ تاپ
   روزنامــه فرهیختگان | بررســى ها از 
قیمت هاى چهار برند پرفروش لپ تاپ در کشور 
نشان مى دهد طى ماه هاى اخیر به طور میانگین 
قیمت ها بین 90 تا 100 درصد افزایش داشته است. 
همچنین حداقل قیمت یــک لپ تاپ معمولى یا 
پایین رده که بتواند از پس پروژه ها و تکالیف عادى 
دانشجویان (نه دانشجویان رشته هاى نرم افزار و 
فنى) برآید، حدود ده میلیون تومان است و این براى 
دانشجویانى که در رشته هاى نرم افزار، رشته هاى 
فنى و... تحصیل مى کنند (لپ تاپ میان رده)، بین 
14 تا 17 میلیون تومــان آب مى خورد. قابل ذکر 
است که در حال حاضر قیمت یک لپ تاپ معمولى 
و البته محصول پایین رده ده میلیون تومانى حدود 
پنج برابر میانگین درآمــد خانوارهاى دهک یک 

(کم درآمدترین) است. /2874

نادران و همسرش
 بسترى شدند

   فارس | الیاس نادران، نماینده مردم تهران که اواخر 
مرداد ماه به ویروس کرونا مبتال شده بود و در قرنطینه 
خانگى به سر مى برد به دلیل درگیر شدن ریه و حاد شدن 
بیمارى در یکى از بیمارستان هاى تهران بسترى شد. پسر 
نادران با انتشار عکسى با تأیید این خبر از بسترى کردن 

پدر و مادرش خبر داد./2869

بازداشت رئیس شوراى شهر 
بوشهر 

   ایرنــا | دادســتان عمومى و انقالب بوشهر گفت: 
رئیس شوراى اسالمى شهر بوشهر در ارتباط با پرونده 
تخلف هاى مالى در شــهردارى این شهر بازداشت شد. 
على حسن پور اعالم کرد: بررسى ها داللت بر این دارد 
که اتهاماتى از این حیث متوجه برخى از افراد در شوراى 
شهر است. برهمین اساس رئیس شوراى اسالمى شهر 
بوشهر روز یک شنبه توسط اداره کل اطالعات استان 
بوشهر دستگیر شد.  دادستان بوشهر گفت: پیش از این 
نیز 13 نفر از کارکنان این شهردارى به اتهام اختالس 
دستگیر شده بودند. بیشتر افراد دستگیر شده از مسئوالن 

و کارشناسان امور مالى شهردارى بوشهر هستند.

مشارکت زیر 10 درصد 
   روزنامه ایــران | انتخابــات دور دوم مجلس با 
بیشترین تأخیر ممکن به دلیل شیوع کرونا برگزار شد. 
انتخاباتى که حاال آمار و ارقــام آن مى تواند در نوع خود 
جالب توجه باشد. برجسته ترین مسئله در بین این آمارها 
کاهش مشارکت در دور دوم انتخابات است. به طورى که 
چهار حوزه از ده حوزه اى که در آنها انتخابات برگزار شد، 

مشارکتى زیر 10 درصد و تک رقمى داشتند.

لیاقت دور سوم را هم دارم!
   ایسنا | رئیس جمهور آمریکا از تمایلش براى نامزد 
شدن براى سومین دور متوالى در انتخابات سال 2024 
صحبت و اســتدالل کرد: «به علت نحوه رفتارى که با 
ما شــد من لیاقتش را دارم»! «دونالد ترامپ» طى یک 
تجمع انتخاباتى گفت مایل است براى سومین بار هم در 
انتخابات سال 2024 نامزد ریاست جمهورى شود. ترامپ 
چند بار گفته خواستار حضور در ریاست جمهورى براى 
بیش از دو دور است که این صحبت زنگ خطر را براى 
منتقدانى که تمایل او به نقض محدودیت هاى قانون 
اساسى را جدى مى گیرند، به صدا در آورده است./2870

حذف 4 صفر به کجا رسید؟
   ایرنا | سخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس از 
رفع ایرادات شوراى نگهبان بر الیحه حذف چهار صفر 
از نظام پولى در جلسه این کمیســیون خبر داد. مهدى 
طغیانى، نماینده مردم اصفهان با تشــریح جلســه روز 
یک شنبه کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
بررسى الیحه اصالح قانون پولى و بانکى کشور را دستور 
کار مجلس عنوان کرد و گفت: نرخ تســعیر پول حذف 
چهار صفر (تغییر واحد پول از ریال به تومان) براساس 
تعهدات ارزى و ذخایر کشور و مبادالت بین المللى تعیین 

خواهد شد.

به موزه بروید!
   مهــر | اســدا... بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسالمى در پایان نشست دبیران این تشکل با اشاره به 
وضعیت سیاسى اصالح طلبان، اظهار کرد: اصالح طلبان 
برخالف مواضع خود پس از انتخابات مجلس یازدهم 
که بیشتر در مورد عدم حضور در انتخابات 1400 سخن 
مى گفتند، فعالیت هاى خود را تجدید کرده اند. اینکه آنها 
در صحنه اجتماع فعال باشند به نفع آنهاست، زیرا عدم 
حضورشان در انتخابات 1400 ُمهر پایانى بر آنها خواهد 
بود. وى پیشــنهاد کرد: اصالح طلبان اصالح را از خود 
شروع کنند و اگر تحولى در خود پدید نیاورند جز رفتن به 

موزه تاریخ راه دیگرى ندارند./2871

خبرخوان

ویدیوهاى منتشر شده در فضاى مجازى حاکى از آن است 
که در برخى از واحدهاى مرغــدارى، مرغ ها با نوك زدن 
همدیگر را زخمى مى کنند و برخى از آنها نیز تلف مى شوند. 
چندین ماه پیش هم ویدیویى با همین مضمون منتشر شده 
بود که آن زمان انجمن صنفى مرغداران گوشتى اعالم کرد 
بیمارى کانى بالیســم یا خودخورى طیور در این واحدها 

شیوع پیدا کرده است.
اما درباره ویدیویى که اخیراً منتشر شده، علت خودخورى 
مرغ ها بیمارى هارى عنوان شده است. موضوعى که نایب 
رئیس انجمن صنفى مرغداران گوشتى آن را رد و علت را 
همان بیمارى کانى بالیسم عنوان کرد. حبیب اسدا... نژاد در 
این باره اظهار کرد: پدیده یا اتفاقى جدیدى رخ نداده و در این 
واحدها بیمارى خودخورى یا کانى بالیسم شیوع پیدا کرده 
اســت. دالیل مختلفى از جمله تراکم باال، باالنس نبودن 
جیره، گرسنگى، اختالالت ژنتیکى، نور باال و... مى تواند 
باعث شیوع این بیمارى شود که طى آن مرغ ها دچار نوعى 
خشونت مى شوند و به یکدیگر نوك مى زنند. در مرحله بعد 
به جوجه هایى نوك مى زنند که زخمى و خونى شده اند و 

حتى ممکن است باعث مرگ بعضى از جوجه ها شوند.
وى ادامه داد: در صورت مدیریت صحیح با اقداماتى مانند 
باالنس جیره، کاهش نور، کاهش تراکم استفاده و ریختن 
پوســته جو یا برنج بر روى دان، زدن اسپرى کلرامفنیکل 
بر روى زخم و اعمال مدیریــت صحیح بعد از چند روز این 

بیمارى قطع مى شود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفى مرغداران گوشتى تصریح 

کرد: کلیپ منتشر شده با هدف تشــویش اذهان عمومى 
و کاهش انگیزه مردم براى دسترســى بــه ارزان ترین و 
با کیفیت ترین کاالى پروتئینى ساخته شده و یک شیطنت 
رســانه اى اســت که هر از گاهى در مورد مرغ شاهد آن 

هستیم. وى در پایان گفت: نکته قابل توجه درمورد بیمارى 
کانى بالیسم این است که مرغ ها فقط گوشت مرغ زخمى 
را نوك مى زنند و پاره مى کنند و معموًال آن را  نمى خورند.  
اگرچه در صورت خوردن هم هیــچ اتفاق خاصى رخ نمى 

دهد، زیرا پرندگان بومى، پرندگان شکارى، مرغ هاى بومى 
و محلى همه چیز خوار بوده و حیوانات کوچک تر را شکار و 
تغذیه مى کنند و ما نیز از آنها استفاده مى کنیم و مشکلى هم 

ایجاد نمى شود./2865

اصل ماجراى ویدیویى که از یک مرغدارى گرفته شده است

مرغ ها  هار شده اند؟!

چندى پیش یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
که عضو کمیسیون صنایع است، گفته بود:  «من تعجب 
مى کنم ایران در تولید چوب خودکفاســت. چطور یک 
کشور نیمه خشــک مى تواند به این خودکفایى برسد 
و این کار را بــدون تجاوز به جنگل هــا و نابودى آنها 

انجام دهد؟»
در همین باره اسماعیل کهرم، کارشناس حوزه محیط 
زیست به «رکنا» گفت: برداشــت چوب از درختان به 
هیچ عنوان سنخیتى با منابع جنگلى ما ندارد. اگر شما 
مسیر فیروزکوه را تا گرگان بروید، غیرممکن است که 
بالغ بر 150 یا 200 کامیون نبینید که چوب بار مى کنند. 
تمام این کامیون ها در آمل صف مى کشند تا بارشان را 
خالى کنند و تمام این چوب ها از جنگل هاى شــمال 
تأمین مى شود. ایران جز براى ساخت کشتى چوب وارد 
نمى کند. وى در ادامه بیــان کرد: نیمى از این چوب ها 
قاچاق هستند. آنها را شبانه با قاطر از دل جنگل بیرون 
مى آورند.  این فعال محیط زیست بیان کرد: چندى پیش 
در یک کنفرانس در آلمان ما را دعــوت کردند. در آن 

کنفرانس زنى از ناسا حضور داشت. ایشان اظهار جالبى 
داشت. مى گفت ما قسمتى از تجسس هاى فضایى را به 
بررسى زمین اختصاص داده ایم. او خطاب به من گفت 
کشور شــما جنگل هایش را چنان استفاده مى کند که 
گویا فردایى نیست. آنها معتقد بودند که ما ساالنه 1 تا 
1/5 درصد از جنگل هایمان را نابود مى کنیم. بنابراین ما 
در 75 تا 100 سال آتى حتى یک متر جنگل هم نخواهیم 

داشت./2867

ایران 100 سال آینده یک متر هم جنگل ندارد
على غالمى، عضو هیئت علمى دانشــگاه امام صادق 
(ع)، در برنامه «بدون توقف» که چند جلســه است به 
موضوع حجاب مى پردازد در پاسخ به این سؤال که «چرا 
افراد غیرمسلمان و مهمانان خارجى را مجبور به حجاب 
مى کنیم» اظهار کرد: اولین نکته این است که همه اینها 
در ادیان و آیین هاى خودشان هم حجاب هست ولى به 
آن عمل نمى کنند، ما اما اینجا مى گوییم به دستورات دین 
خودت عمل کن، چیزى به آنها تحمیل نکردیم. اما حالت 
دوم این است که این فرد تابع هیچ دینى نیست، یک فرد 
الئیک مى آید مى گوییم قانون اینجا این اســت که باید 
حجاب داشته باشى، آیا این با آنچه او به عنوان الئیسیته 
قبول دارد ضدیت دارد؟ یعنى در الئیسیته گفتند اگر چیزى 
سرت کنى ضد قوانین ماست؟ آنچه ما از یک خانم الئیک 
در این خصوص مى خواهیم با اعتقــاد او غیریت دارد نه 

ضدیت، اما مثًال شما اگر مى خواهید در دانشگاه سوربن 
درس بخوانید مى گویند حجابت را بردار این با دین شما 
ضدیت دارد، پس ما به آنها چیزى مى گوییم که با اعتقاد 
آنها غیریت دارد و آنها از ما چیزى مى خواهند که با اعتقاد 

ما ضدیت دارد.
وى ادامه داد: سوم اینکه ما از روز اول در قانون اساسى مان 
این قوانین را آوردیم اما طرف مقابل ما دقیقاً بر اســاس 
مبانى اش نمى تواند این کار را بکند، چون قانون اساسى 
فرانسه مى گوید فرانسه نسبت به مذهب بى طرف است. 
نکته چهارم، در جمهورى اسالمى قانونى است به عنوان 
حجاب قانونى. این حجاب قانونى را شــما که مسلمان 
هستید باید رعایت کنید چون هم قانونتان است و هم در 
شرع آمده، اگر هم غیرمسلمان هستید به عنوان قانون 

شهروندى ایران رعایت مى کنید، نه شرع./2866

دالیل الزام حجاب براى گردشگران خارجى

به گفته رئیس هیئت شطرنج استان اصفهان، دلیل 
مرگ شطرنج باز نوجوان این استان حادثه اى بوده 

که منجر به فوت وى در هنگام خواب شده است.
حسین گلشنى گفت: ظاهراً یک شنبه شب گذشته 
مرحوم سهیل چاووشى از چند پله سقوط مى کند، به 
ظاهر اما هیچ مشکلى پیش نمى آید و آثارى از این 
حادثه هم در وى نمایان نمى شود، حال عمومى اش 
خوب بوده و مشکلى حاد و خاصى هم نداشته است. 
مرحوم سهیل چاووشى با همین شرایط شب را طى 
کرده اما صبح از خواب بیدار نشده است. خانواده وى 
صبح روز دوشنبه متوجه مرگ وى در هنگام خواب 

شده اند.
رئیس هیئت شطرنج اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: مرحوم سهیل چاووشى از فعاالن شطرنج استان 
اصفهان بود که ســال ها در رده هاى سنى مختلف 
بازى کرد و حتى در رده هاى پایه صاحب چند عنوان 
هم شده بود. البته از یکسال پیش وى فعالیت هاى 
خود را در شطرنج خیلى کم کرده بود. چاووشى هنگام 
مرگ 16 ســاله بود و آخرین بار در رده سنى زیر 15 

سال بازى کرد.
به گفته گلشــنى، مرحوم ســهیل چاووشى در یک 
خانواده کامًال شــطرنجى بزرگ شده بود. وى برادر 
بزرگ تر دانیال چاووشــى بود. دانیال هم از شطرنج 
بازان مســتعد و صاحب آتیه در شطرنج اصفهان به 

شمار مى رود.

دلیل درگذشت شطرنج باز نوجوان اصفهانى

در دوره  مدیریت محمدحســن انصــارى فرد اتفاقات 
عجیب و غریبى در مدیریت باشــگاه پرسپولیس رخ 

داده است!
در تازه ترین مورد اسنادى منتشر شده که نشان مى دهد 
در روزهایى که پرسپولیس به شدت دچار مشکل مالى 
بوده و حتى توان پرداخت قبوض خدمات باشــگاه را 
نداشته اســت، محمدحســن انصارى فرد از فروشگاه 
با برندهاى معتبر، اقدام به خرید کت وشــلوار و البسه 
شخصى کرده و در نهایت با دستور به ذیحساب، هزینه 

این خرید از حساب باشگاه پرداخت شده است.
در یکى از ایــن خریدها، انصارى فرد دو دســت کت و 
شــلوار، جوراب و یک عدد ژاکت مى خرد که مجموع 
فاکتور آن، 9 میلیون و 196 هزار تومان مى شود. البته 
در این فاکتور تخفیف یــک میلیون و 839 هزار و 200 

تومانى هم لحاظ شــده اســت اما نکته جالب تر ماجرا 
اینجاست که پول این فاکتور را معاون اقتصادى باشگاه از 
جیبش پرداخت مى کند اما او در ادامه با نوشتن یک نامه 
رسمى در سربرگ پرسپولیس خطاب به مدیر عامل، از 
او تقاضا مى کند که این پول از محل باشگاه پرسپولیس 
به حسابش واریز شود! انصارى فرد نیز با پاراف نامه، از 
ذیحساب باشگاه درخواست مى کند که اقدام الزم براى 

پرداخت پول به حساب معاون اقتصادى انجام شود.
در یک مورد دیگر نیز انصارى فرد براى خرید البســه 
شخصى این بار به یک فروشــگاه با برند ایتالیایى سر 
مى زند و پس از خرید، دستور مى دهد مبالغ این خرید از 
حساب پرسپولیس به حساب فروشگاه مذکور واریز شود. 
در این فاکتور مدیرعامل وقت پرسپولیس، چهار دست 
کت وشلوار و ســه پیراهن خریدارى مى کند که جمع 
فاکتور آن 9 میلیون و 778 هزار و 471 تومان مى شود. 
مدیران مالى پرسپولیس هم مانند فاکتور قبلى، این مبلغ 

را هم به حساب فروشگاه مذکور واریز مى کنند.
بررسى دقیق این اســناد نشــان مى دهد، درست در 
روزهایى که دعوا بر سر پرداخت مطالبات «کالدرون» 
بوده است و بازیکنان هم از پرداخت نشدن مطالباتشان 
گله داشــته اند و دائم تهدید به اعتصــاب مى کردند، 
انصارى فرد که خود را یک مدیر پرسپولیسى  تمام عیار 
قلمداد مى کرد، حدود 17 میلیون تومان از حساب باشگاه 

براى خرید البسه شخصى هزینه کرده است./2868

البسه 17میلیونى آقاى مدیرعامل! 

  سپیده رشید پورایى/ خبرگزارى ایسنا |

  زینب حاجى حسینى/ خبرگزارى مهر |
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توزیع 30 هزار ماسک 
بین عزاداران محرم

رئیـس اداره اوقاف و امـور خیریه ناحیه یـک اصفهان 
گفت: در دهـه اول محرم امسـال 30 هزار ماسـک در 
هیئات مذهبى، بقاع متبرکه، حسـینیه ها و مساجد بین 
عزاداران امام حسـین (ع) توزیع شـد. حجت االسـالم 
اصغر توسلى با اشاره به اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه 
ناحیه یک اصفهان براى پیشگیرى از شیوع کرونا در دهه 
اول محرم، اظهار کرد: در این زمینه توزیع ماسک و مواد 
ضدعفونى کننده را در دسـتور کار ویژه قرار دادیم. وى 
با بیان اینکه هزینه این ماسک ها از محل اجراى امینانه 
نیات واقفان براى برپایى مراسـم عزادارى امام حسین 
علیه السالم تأمین شده است، تصریح کرد: بخش اعظم 
این ماسک ها از ستاد اجراى فرمان امام (ره) خریدارى 
شـده و بخشـى در کارگاه تولید ماسـک مقبره عالمه 

مجلسى تولید شده است.

بازدید از 
مجتمع صنعتى اسفراین

منصور یزدى زاده، مدیرعامل، علـى احمدیان، رئیس 
هیئت مدیره، مهرداد توالییان، احسان دشتیانه و مرتضى 
یزدخواستى اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان از 
مجتمع صنعتى اسفراین بازدید کردند. مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان، توانمندى هاى تولیدى مجتمع صنعتى 
اسفراین را یادآور شد و گفت: مجتمع اسفراین بخشى از 
تکمیل زنجیره فوالد کشور را به عهده دارد. وى، تحقق 
اهداف جهش تولید را در گرو تالش و استفاده حداکثرى 

از توانمندى هاى داخلى دانست.

پذیرش دانشجو در 108 رشته 
رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد از آمادگى 
این واحد دانشـگاهى بـراى پذیرش داوطلبـان آزمون 
کارشناسى ارشـد در 108 رشته گرایش گروه هاى فنى 
و مهندسى، علوم انسانى، هنر و زبان هاى خارجى خبر 
داد. امیررضا نقش اضافه کرد:  داوطلبان شـرکت کننده 
در آزمون کارشناسى ارشد سال 99 که مجاز به انتخاب 
رشته شده اند مى توانند تا روز سه شنبه 25 شهریور ماه 
(امروز) با مراجعه به سـامانه ثبت نام الکترونیکى مرکز 

سنجش، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

از مهارت تا اشتغال
خانه جوان وابسـته به سـازمان فرهنگـى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان با همکارى پویش پیشتازى 
به برگـزارى اولین دوره جامـع با عنـوان «از مهارت تا 
اشـتغال» با رویکرد توانمندسـازى، مهـارت افزایى و 
موفقیت شغلى اقدام کرده است. این دوره از دوم مهرماه 
آغاز مى شود و مهلت ثبت نام آن تا امروز 25 شهریور از 
 POUYESHPISHTAZI.IR طریق مراجعه به سایت

 انجام مى شود.

نوبت دهى برخط مى شود
رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهـان از اجـراى طرح 
نوبت دهى اینترنتى براى ارائـه خدمات تعویض پالك 
وسـایل نقلیه در این اسـتان در آینده نزدیـک خبر داد. 
سـرهنگ محمدرضا محمـدى با بیـان اینکـه در پنج 
ماه نخست سال جارى بیش از 200 هزار نفر با رعایت 
فاصله  گذارى اجتماعى در مراکز تعویض پالك خدمات 
دریافت کردنـد، اظهار کرد: طرح نوبـت دهى اینترنتى 
براى مراجعه و دریافت خدمات تعویض پالك به زودى 

در استان اصفهان اجرا خواهد شد.

کشف انبار بزرگ احتکار 
مدیر بازرسـى و نظارت اصناف اسـتان اصفهان گفت: 
بازرسان این مدیریت به همراه قاضى تعزیرات حکومتى 
استان در گشت مشترکى انبار دپوى لوازم خانگى شامل 
184 دسـتگاه انواع یخچال، یخچال فریزر و اجاق گاز 
به ارزش 25 میلیارد ریال را کشف و توقیف کردند. جواد 
محمدى فشـارکى، کاال هاى این انبار را ثبت نشده در 
سـامانه جامع انبار ها و غیرمجاز بیان کـرد و افزود: این 
انبـار بزرگ لـوازم خانگى غیرمجـاز با دسـتور قضایى 

مهروموم شد.

خبر

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
57 مرکز مراقبت بیمارى هاى حاد تنفســى در استان از 
ساعت 8 صبح تا 8 شب فعال است و چهار مرکز خدمات 
جامع سالمت شهرى در شهر اصفهان و سایر این مراکز 
در شهرستان هاى اســتان خدمات مورد نیاز بهداشتى و 

درمانى مربوط به کرونا را به افراد ارائه مى دهند.
کمال حیدرى توضیح داد: مرکز جامع سالمت شهرى 
شهید اول در خیابان معراج، مرکز خدمات جامع سالمت 
شهرى خوراســگان یک در خیابان جى، مرکز خدمات 
جامع ســالمت شــهرى معتمد در خیابــان طالقانى و 
مرکز خدمات جامع سالمت شهرى امیر عرب در ملک 

شــهر خیابان مفتح به مراجعه کننــدگان خدمات الزم 
را ارائه مى دهنــد.  وى تصریح کرد: افــرادى که نیاز به 
قرنطینه خانگى دارند مراقبت ها و آموزش هاى الزم را 
از سوى کادر بهداشــتى در این مراکز دریافت مى کنند 
و همچنین اطالعات آنها روى ســامانه قرار مى گیرد و 
در دوره قرنطینه 14 روزه نیز مرتب با آنها تماس گرفته 
مى شود تا راهنمایى شــوند مراقبت هاى الزم را انجام 

دهند.
حیدرى گفت: تست کرونا در این مراکز منحصر به افراد 
باالى 60 سال و داراى بیمارى هاى زمینه اى مانند دیابت 

و فشار خون است.

مدیر طرح ساماندهى ناژوان از رفع محدودیت  ورودى هاى 
الفت و باغ فردوس به ســمت ناژوان در ایام هفته خبر داد 
و گفت: احتمال اعمــال محدودیت ورود شــهروندان از 
ســاعت 18 در روزهاى پنج شــنبه و جمعه توسط نیروى 
انتظامى وجود دارد. سیدرسول هاشمیان اظهار کرد: ساعات 
فعالیت مراکز تفریحى ناژوان همچون بــاغ پروانه ها، باغ 
خزندگان، باغ پرندگان و موزه پروانه ها همه روزه از ساعت 
8 و 30 دقیقه تا 19 است. وى تصریح کرد: شهروندان براى 
بازدید از آکواریوم ناژوان نیز مى توانند همه روزه از ساعت 10 
و 30 دقیقه تا 19 مراجعه کنند. مدیر طرح ساماندهى ناژوان با 
اشاره به خاموشى بوستان هاى ناژوان به دستور ستاد استانى 

کرونا تأ کید کرد: در حال حاضر مراکز گردشــگرى ناژوان، 
مجموعه هاى تفریحى، سرویس هاى بهداشتى و ساختمان 

ادارى مدیریت ناژوان روزانه سه مرتبه ضدعفونى مى شود.
هاشمیان با بیان اینکه دســتورالعمل هاى بهداشتى ویژه 
ورودى مراکز گردشگرى و تفریحى ابالغ شده و هیچ گونه 
جاى نگرانى وجود ندارد، از شــهروندان درخواست کرد: با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى به 
مراکز تفریحى ناژوان مراجعه کنند. وى با بیان اینکه ناژوان به 
دلیل موقعیت گردشگرى و تفریحى خود همواره مورد توجه 
عموم مردم است، تصریح کرد: ناژوان براى مقابله با شیوع 

ویروس کرونا آمادگى کامل دارد.

رفع محدودیت هاى 
ورود به ناژوان در ایام هفته

محل مراجعه افراد با عالیم 
خفیف و متوسط کرونا 

رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان گفت: در 
شــرایطى که میوه هاى پاییزه پیش فروش مى شوند 
احتمال مى رود در آینده اى نزدیک با کمبود و افزایش 

قیمت میوه هاى پاییزه مواجه مى شویم.
ناصر اطرج با اشاره به رونق صادرات در بازار میوه اظهار 
کرد: متأسفانه به دلیل جذابیت نرخ دالر، برخى کشورهاى 
همسایه در باغات کشور از جمله شمال ایران، سلف خرى 
مى کنند، به عنوان مثال در حال حاضر پرتقال شمال و 
کیوى را بر روى درخت خریدارى مى کنند. وى افزود: در 
این شرایط که میوه هاى پاییزه پیش فروش مى شوند 
احتمال مى رود در آینده اى نزدیک با کمبود و افزایش 

قیمت میوه هاى پاییزه مواجه شویم.
وى تصریح کرد: در حال حاضر ســیب درختى، پرتقال، 
کیوى و بســیارى از میوه هاى موجود در بازار به دلیل 
جذابیت قیمت دالر صادر مى شوند و تا زمانى که درهاى 

صادرات باز باشد شرایط بازار همین گونه خواهد بود.
نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان نیز 

درباره افزایش قیمت میوه هاى وارداتى همچون آناناس، 
انبه، موز، زنجبیــل و...، اظهار کــرد: قیمت میوه هاى 
وارداتى کامًال با نرخ دالر در ارتباط اســت و با توجه به 
باال بودن هزینه هاى تجارى میوه هاى وارداتى در حال 
حاضر ارزش یک کشتى موز نزدیک 200 میلیارد تومان 
است و اگرچه امکان دارد محصول بعضاً با دالر 24 یا 23 
هزار تومان ثبت سفارش شود اما بازرگان با نرخ دالر 27 

هزار تومان باید پرداخت هزینه کند.
على مهرکش با اشاره به اینکه آناناس به صورت کارتنى 
معامله مى شود، گفت: روز دوشنبه هر کارتن آناناس در 
میدان میوه و تره اصفهان 650 هزار تومان قیمت گذارى 
شد، البته اکنون آخر فصل این میوه بوده و اوایل مهر ماه 
فصل جدید این محصول است و احتمال دارد با افزایش 

واردات قیمت آن کمتر شود.
وى توضیح داد: قیمت آناناس هــاى موجود در بازار در 
کارتن هاى پنج تایى هر دانه 120 هزار تومان و هر کارتن 

ده تایى دانه اى 60 هزار تومان است.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان با 
بیان اینکه هر کیلو موز لوکس درجه یک 18 هزار و 500 
تومان و موز ایرانى 12 هزار تومان است، گفت: قیمت هر 
کیلو انبه موجود در میدان میــوه و تره بار امروز 45 هزار 
تومان است در حالى که در تهران 54 هزار تومان عرضه 

شده است.
وى درباره اینکه چرا قیمت میوه هاى وارداتى در سطح 
عرضه بعضًا تا حدود 100 درصد افزایش یافته اســت، 
گفت: طبق روال گذشــته ســود میوه هاى وارداتى در 
سطح خرده فروشى 15 درصد است، البته با سود باالتر 

فروخته مى شود.
وى به دیگر میوه هاى تابستانه اشاره کرد و افزود: میزان 
تولید و عرضه میوه هاى تابســتانه در اواخر این فصل 
مناسب است اما قیمت ها رو به باالست؛ به عنوان مثال 
نرخ هر کیلو  هلو در میدان میوه و تره بار ده هزار تومان، 
انواع شــلیل از ده تا 13 هزار تومان، انگور بین 3000 تا 

8000 تومان، نارنگى نوبرانه 8000 تومان است.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار: قیمت میوه هاى وارداتى کامًال
با نرخ دالر در ارتباط است

قیمت آناناس در اصفهان؛ 
دانه اى 120 هزار تومان!

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: 
شــبکه هاى آب و فاضالب هیــچ تهدیدى براى 
بافت تاریخى و فرهنگى اصفهــان به ویژه میدان 

نقش جهان ندارد.
هاشــم امینى با اشــاره به اقدامات پیشگیرانه در 
ســال هاى اخیر بــراى رفــع تهدیــد احتمالى 
زیرساخت هاى آب و فاضالب براى میراث فرهنگى 
اصفهان افزود: مشــکل یکى دو نقطه در پشــت 
مســجد امام(ره) در میدان نقش جهان که مشکل 
دفع فاضالب داشــت با همکارى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصفهان حل 
شده است. وى با اشاره به انجام بازدیدهاى میدانى 
از بافت تاریخى و گردشــگرى این خطه ادامه داد: 
حذف دو شبکه فاضالب دیگر در اطراف این میدان 
تاریخى ســبب باال رفتن ضریب امنیت این بافت 
تاریخى و جلوگیرى از آسیب احتمالى به علت نشت 

آب و فاضالب شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان اضافه 
کرد: این نهاد آماده اســت هر زمان و در هر مکانى 
که شــبکه هاى آب و فاضالب تهدیدى احتمالى 
براى آثار باســتانى و میراث فرهنگى داشته باشد 
با پذیرش مســئولیت اجتماعى براى حل مشکل 

وارد عمل شود.
امینى خاطرنشــان کرد: بخشــى از شــبکه هاى 
فاضالب زیر بازار قیصریه، نواحى پشــت مسجد 
شیخ لطف ا... و مسجد جامع بررسى و آزمایش هاى 
مربوطــه و ویدیومترى در عمــق 7 مترى انجام 
شــد و مشــاهده کردیم که هیچگونه رطوبتى از 
این شــبکه ها به پى این آثار تاریخى نمى رســد و 
خطرى از ایــن حیث آنها را تهدیــد نمى کند.  وى 
خاطرنشان کرد: برخى شبکه هاى آب که در اطراف 
بافت فرهنگى و تاریخى اصفهــان به ویژه میدان 
نقش جهان احتمال داشت سبب آسیب شود نیز با 

تفاهمنامه با سازمان میراث فرهنگى اصالح شد.

مدیر مجموعــه فرهنگى-مذهبــى تخت فوالد 
اصفهان از اجراى طرح ساماندهى ترافیکى، عمرانى 
و زیباسازى محوطه شمالى گلستان شهداى اصفهان 

با صرف 1/5 میلیارد تومان خبر داد.
سید على معرك نژاد با بیان اینکه عملیات عمرانى این 
طرح از دو ماه پیش آغاز شده است، افزود: پیش بینى 
مى شود طرح ســاماندهى محوطه شمالى گلستان 
شهدا حداکثر تا دى ماه امسال به اتمام و در دهه فجر 

انقالب اسالمى به بهره بردارى برسد.
وى اجراى طرح ساماندهى محوطه شمالى گلستان 
شهداى اصفهان را در قالب چندین زیرطرح دانست 
و بیان کرد: تکمیل دیواره شمالى سالن شمع گلستان 

شهدا یکى از این زیرطرح هاست.
معرك نژاد ادامه داد: تاکنون مســیر پیاده راه براى 
محدوده شمالى گلستان شهدا تعریف و تعبیه نشده 
بود بنابراین قرار اســت در خالل اجراى این طرح 

ســاماندهى، پیاده روسازى و ســاماندهى خیابان 
محدوده شمالى گلستان شهدا در امتداد خیابان لسان 

االرض نیز در دستور کار قرار گیرد.
وى با تأکید بر اینکه اکنون دیواره هاى بخش شمالى 
گلستان شهدا وضعیت بدى به لحاظ زیبایى بصرى 
دارد تصریح کرد: طرح احیاى دیواره هاى این منطقه 
و نیز امکان استفاده از سطوح این دیواره ها به منظور 
نقاشى دیوارى با موضوعات مرتبط با ایثار و شهادت 

در حال اجراست.
مدیر مجموعه فرهنگى-مذهبى تخت فوالد اصفهان 
همچنین نبود وضعیت مناســب پارك خودروها در 
محوطه شمالى گلستان شهدا را یکى از دغدغه هاى 
مردم در مراسم  مذهبى عنوان کرد و گفت : پارکینگ 
روباز پشت گلستان شهدا با ظرفیت 22 خودرو با مسیر 
ورود و خروج استاندارد پیش بینى و ساماندهى و تا آذر 

امسال اجرایى خواهد شد.

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: طرح کوچ یا کنترل وزن و چاقى 
دانش آموزان از اول مهر در مدارس استان اصفهان اجرا 

مى شود.
عبدالرضا رئیســى با اشــاره به اینکه طرح کوچ براى 
معلمان ورزش و مراقبان ســالمت مدارس در راستاى 
حفظ ســالمت و کنترل چاقى دانش آمــوزان طراحى 
شــده گفت: در این طرح دانش آمــوزان داراى اضافه 
وزن و چاق شناسایى مى شوند و اجراى  طرح روى آنها 

صورت مى گیرد.
عبدالرضا رئیســى بــا بیان اینکــه وزن و قــد تمام 

دانش آموزان از پایه اول تا دوازدهم در ســامانه ســناد 
ثبت مى شــود، گفت: شــاخص توده بدنى (bmi) آنها 
مشــخص مى کند که وضعیــت بدنى شــان چگونه

 است.
او با اشــاره به اینکه در صورتى که مدارس به صورت 
حضورى باشــد اندازه گیرى قد و وزن دانش آموزان در 
مدرسه انجام و نتیجه در ســناد ثبت مى شود گفت: در 
صورت باال بودن bmi دانش آموزى وضع وى پیگیرى 
و رژیم غذایى سالم و کم چرب در کنار ورزش به دانش 

آموز داده مى شود.
رئیسى با بیان اینکه اگر آموزش غیرحضورى باشد باز 

هم کنترل وزن و چاقى دانش آموزان در دستور کار است 
افزود: در این شرایط خانواده ها موظف به اعالم قد و وزن 
دانش آموزان به مدرسه هســتند تا bmi آنان در سامانه 

سناد ثبت و نتیجه اعالم شود.
او گفت: ثبت اطالعات قد و وزن دانش آموزان از ابتداى 
مهر آغاز مى شود و تا 15 آبان تمامى اطالعات باید در 

سامانه سناد به ثبت رسیده باشد.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: به دانش آموزانى که کاهش وزن 
داشتند در هفته ســالمت در یک برنامه جشن جوایزى 

اهدا مى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: برغم اینکه 
جمعیت اصفهان حدود 7 درصد جمعیت کشــور را به 
خود اختصاص داده اما نزدیک به یک ســوم کل موارد 
مثبتى که در 24 ســاعت منتهى به روز یک شنبه هفته 
جارى در کشور گزارش شــد مربوط به این استان بوده

 است.

طاهره چنگیز طى گفتگویى وضعیت استان اصفهان را 
به لحاظ ابتالى موارد مثبت قطعى به بیمارى کرونا در 

حال افزایش به سمت یک قله جدید  عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان افزود: متأ سفانه 
افزایش تعداد موارد مثبت قطعى جدید در استان مشاهده 
مى شود که باید تدابیر ویژه اى اتخاذ شود و مردم نیز همه 

موارد پروتکل بهداشتى را جدى بگیرند. چنگیز اظهار 
کرد: در صورتى که موارد مبتال بــه کرونا افزایش یابد 
بیمارستان ها آمادگى کامل براى خدمت رسانى را دارند و 
با توجه به خیزى که استان اصفهان در حال تجربه است، 
امیدواریم این خیز نمودى در موارد بسترى نداشته باشد 

و اقدامات سرپایى به نحو مناسب انجام شود.

رئیس مجمع بیمارستان هاى شهرستان خمینى شهر 
گفت: آمار بســترى بیمــاران مبتال بــه کرونا در 

خمینى شهر از 20 به 30 درصد افزایش یافته است.
على اکبر جنگجو با بیان اینکه وضعیت خمینى شهر 
همچنان قرمز است، اظهار کرد: از اول اسفند سال 
پیش تا 15 شــهریور ماه ســال جارى 7627  نفر 
مراجعه کردند که از این تعداد 2228 نفر بســترى 

شده اند.
وى با بیان اینکه در اوایل شیوع بیمارى 80 درصد 
مبتالیان نیاز به بسترى نداشتند، گفت: قبًال تنها 20 
درصد بیماران بسترى مى شــدند و از این میزان 5 
درصد نیاز به بخش مراقبت هاى ویژه داشتند، اما در 
حال حاضر این آمار به 30 درصد افزایش یافته است. 
این در حالى است که تعدادى از پرسنل بیمارستان 
نیز درگیر بیمارى شــده اند و از تعداد نیروها کاسته 

شده است.
رئیس مجمع بیمارستان هاى شهرستان خمینى شهر  
تصریح کرد: قبًال تست کروناى 45 درصد از افرادى 
که به مراکز 16 ســاعته مراجعه مى کرده اند مثبت 

بوده و هم اکنــون این آمار بــه 61 درصد افزایش 
یافته است.

وى با اشاره به مشــکل کمبود اکسیژن بیمارستان 
شهید اشرفى، افزود: در بیمارستان شهید اشرفى که 
مرکز پذیرش بیماران کرونایى خمینى شهر است، 
روزانه بین 1/5 تا 2 تن اکسیژن مصرف مى شود که 
این میزان اکسیژن، بســیار زیاد است. خوشبختانه 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى موافقت خود را براى 
تأمین یک دستگاه اکسیژن ساز براى این بیمارستان 

اعالم کرده اند.
جنگجو گفــت: هم اکنــون 85 درصد تخت هاى 
این بیمارســتان اشغال اســت و بیمارستان 9 دى 
منظریه نیز در حال آماده سازى است که تا 50 درصد 

بیمارستان را براى بخش کرونا اختصاص دهیم.
رئیــس مجمــع بیمارســتان هاى شهرســتان 
خمینى شهر، آمار افراد فوت شده بر اثر ابتال به کرونا 
در خمینى شهر را 245 نفر اعالم کرد و گفت: تعدادى 
از همشــهریان نیز در بیمارســتان هاى اصفهان 

بسترى هستند.

شبکه  آب و فاضالب 
تهدیدى براى نقش جهان نیست

ساماندهى محوطه شمالى گلستان شهدا 

کنترل ویژه دانش آموزان چاق اصفهانى 

حرکت اصفهان به سمت قله جدید کرونایى

افزایش آمار بسترى بیماران کرونایى 
در خمینى شهر

در راستاى اقدام الزم براى کاهش دادن وزن و اجراى طرح «کوچ» از اول مهر صورت مى گیرد
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از نیمه دوم دهه هفتاد و با کمرنگ شدن ممیزى هاى آن سال ها، موج تازه اى از بازیگران وارد سینما شدند که وجه تشابه 
اغلب آنها برخوردارى از چشم هاى رنگى بود! پارسا پیروزفر اما از سال 1371 وارد سینما شد. اولین بازیگرى او در فیلمى 
کم آشنا به نام «مجسمه» بود که نقش یک دانشجو را بازى مى کرد. در سال 1372 اولین نقش سینمایى اش را با نقشى 

کوتاه در فیلم «پرى» ساخته داریوش مهرجویى ایفا کرد.
او درسال 1374 در فیلم «ضیافت» مسعود کیمیایى یکى از هفت جوانى اســت که پس از هفت سال باید سرقرارى 
دوستانه در کافه اى قدیمى حاضر شوند و با این فیلم بیشــتر مورد توجه قرار گرفت. چرا که عالوه بر جذابیت ظاهرى 
از بیان پخته و تســلط بر تکنیک هاى بازیگرى بهره مند بود. پیروزفر در دو فیلم دیگر مسعود کیمیایى «مرسدس» و 

«اعتراض» هم ایفاى نقش کرد.
از میان خیل پیشنهادات مرتبط با سینماى بدنه در فیلم هایى همچون «شیدا»، «دختران انتظار» و «عروس خوشقدم» 

ظاهر شد و تماشاگران زیادى را به سالن هاى سینما کشاند.
او در نیمه نخست دهه 80 همچنان در متن سینماى ایران حضور داشت و در فیلم  ماندگار «مهمان مامان» به ایفاى نقش 
پرداخت که هم مورد توجه منتقدان قرار گرفت و هم توجه مخاطبان عام را به خود جلب کرد. او در سال 1382 براى بازى 
در این فیلم جایزه بازیگرى هشتمین جشن خانه سینما را دریافت کرد. هر چند که در کمال بدشانسى فیلم جذاب «نقاب» 
همزمان با اکران، نسخه غیرقانونى و قاچاقش با کیفیت مطلوب روانه بازار شده و فروش آن را تا حد زیادى پایین آورده 

و بازى متفاوت او در نقش «نیما» نیز به چشم نیامد.
پیروزفر در «اشک سرما» در نقش سرباز «کاوه کیانى»، متخصص خنثى کردن مین، حضور حیرت انگیزى داشت و 

بازى اش برخالف جشنواره هاى داخلى، بسیار مورد توجه داوران جشنواره هاى خارجى قرار گرفت.  
او بین سال هاى 1384 تا 1386 از ســینما فاصله گرفت و پس از آن در فیلم هاى معدودى، چون «اسب حیوان نجیبى 
است» و «اینجا بدون من» بازى کرد. پارسا پیروزفر از سال 1390 تا 1393 تنها در سه فیلم «زندگى جاى دیگرى است»، 

«نزدیک تر» و «شکاف» ایفاى نقش کرد.
هرچه زمان گذشت پیروزفر به سمت تئاتر بیشتر گرایش پیدا کرد و به ویژه در سال هاى اخیر، برخى آثار شاخص نمایشى 

جهان را با ترجمه و کارگردانى و بازى خودش روى صحنه برده که همه آنها با اقبال تماشاگران روبه رو بوده است.
در سال 1394 پارسا پیروزفر نمایش هشــت اپیزودى «ماتریوشکا» را که خود بر اســاس داستان هاى کوتاه «آنتون 
چخوف» ترجمه کرده و نوشــته بود به صورت نمایش هاى کوتاه، مرتبط و به هم پیوند خورده به صورت تک نفره  به 
اجرا درآورد. این نمایش توانست برنده تندیس زرین بهترین بازیگر مرد در بخش بین الملل جشنواره فجر شود. درواقع 
پیروزفر در سال هاى اخیر بیشتر ستاره تئاتر بوده است، درحالى که همیشــه این امکان را داشت که در سینما به مقام 

ستارگى دست پیدا کند. 
زندگى در خارج از کشور و حضور هاى هرازگاهى در ایران هم شاید یکى از علت هاى گزیده کارى پیروزفر در سینما باشد. 
او در تلویزیون هم بســیار گزیده فعالیت کرده و در همه این سال ها تنها در چهار سریال حضور داشت که اتفاقاً همگى 
از آثار موفق و مشهور تلویزیون هستند؛ «در پناه تو» با آنکه اعمال سانسور هاى بسیار در این سریال عمًال نقش پارسا 

پیروزفر را از این سریال حذف کرد و «در قلب من» که باعث به شهرت رسیدن او شد. «سفر سبز» و «در چشم باد».
پیروزفر از معدود بازیگران سینماى ایران است که تقریبًا هیچ مصاحبه اى از او موجود نیست و از این حیث یک استثنا 

به حساب مى آید.
پارسا پیروزفر این روز ها فیلم سینمایى «بى حســى موضعى» را در اکران دارد و سه فیلم سینمایى «تى تى»، «مست 
عشق» و «مجبوریم» را در نوبت اکران دارد که هر یک از آنها مى تواند دوره تازه اى از موفقیت را براى این بازیگر که 

چند روزى است 48 ساله شده است، رقم بزند./ 2858

درباره چهره مشهورى که هیچ وقت مصاحبه نمى کند

پارسا پیروزفر
 همه فن حریف جنتلمن!

هومن حاجى عبداللهى، بازیگر سریال «پایتخت» 
در یک گفتگو خبر از ساخت ادامه «پایتخت6»  داد.

ســریال «پایتخت» به کارگردانى سیروس مقدم 
و تهیه کنندگى الهام غفورى یکى از ســریال هاى 
پرطرفدار تلویزیون اســت که ششــمین فصل آن 
نوروز 99 روى آنتن شبکه یک سیما رفت. اما شیوع 
ویروس کرونا باعث تعطیلى بسیارى از پروژه هاى 
سینمایى و تلویزیونى شد و سریال «پایتخت» هم از 
این غائله مستثنى نبود و ساخت و پخش قسمت هاى 
پایانى این سریال نیمه تمام ماند. بعداً خبرهاى ضد 
و نقیضى درباره ساخت ادامه «پایتخت6» به گوش 
مى رســید اما تا امروز این ســریال به همان شکل 

ناتمام باقى مانده است.
حاال حاجــى عبداللهــى، بازیگر این ســریال در 
جدیدترین گفتگوى خودش به ساخت ادامه فصل 
ششم سریال «پایتخت»  اشاره کرد و خبر از ساخت 
و پخش این سریال در آینده اى نه چندان دور داد و 
درباره پایان پرحاشیه این سریال که گفته مى شد از 

قبل ضبط نشده بود و با تغییراتى همراه بوده است 
صحبت کرد. او این شایعات را رد کرد و به تأیید این 
موضوع پرداخت که پایان فصل ششم «پایتخت»  از 

ابتدا به همین شکل بوده است.
سیروس مقدم، کارگردان سریال «پایتخت» چند ماه 
پیش در یک گفتگو به ساخت «پایتخت7» و پخش 
آن در ایام نوروز 1400 اشــاره کرده و گفته بود اگر 
شرایط آماده شود نوروز 1400 بیننده هفتمین فصل 

سریال «پایتخت» خواهیم بود.
فصل ششم سریال «پایتخت» یکى از فصل هاى 
پربحث این سریال بود که با انتقادهاى زیادى روبه رو 
شد و پایان بدون فینال این سریال باعث شکل گیرى 
حواشى زیادى براى «پایتخت6» شد و سرنوشت 

متفاوتى را براى این سریال پرمخاطب رقم زد.
اولین فصل ســریال «پایتخــت»  در نوروز 1390 
روى آنتن شبکه یک سیما رفت و نزدیک به ده سال 
توانست یکى از پربیننده ترین سریال هاى تلویزیونى 

باشد./2857

ادامه «پایتخت6» ساخته مى شود

فیلم سینمایى «ماهى و برکه» با بازى سعید آقاخانى، 
بهناز جعفرى و میرطاهر مظلومى این روزها در حال 
سپرى کردن مراحل پسا تولید است. «ماهى و برکه» 
به کارگردانى على براتى و تهیه کنندگى هادى انباردار 

سال 97 مقابل دوربین رفت.
على براتى، نویســنده و کارگردان جوان کشورمان 
در اولین تجربه فیلمسازى «ماهى و برکه» را مقابل 
دوربین برد و با پشت ســر گذاشتن مراحل پسا تولید 
این فیلم ســینمایى آماده حضور در جشنواره هاى 
ملى و بین المللى خواهد شد. در خالصه داستان فیلم 

«ماهى و برکه» آمده است: «توى برکه هم ماهى پیدا 
مى شــه الزم نیســت ماهى ها رو فقط توى دریا و 
رودخانه جستجو کرد. چه ماهى هاى زیبایى که توى 
شهرهاى کوچیک نادیده گرفته شدند، تلف شدند و 
مردند. فقط کافى بود کمى بهشون اعتماد مى کردید.» 
بهناز جعفرى، ســعید آقاخانى، میرطاهر مظلومى، 
علیرضا استادى، امیررضا فرامرزى، مهسا هاشمى، 
مهدى فقیه، باســط رضایى، ایران مسعودى، ساغر 
کیان راستى، مهرناز احدیان و... بازیگران «ماهى و 

برکه» را تشکیل مى دهند.

بهناز جعفرى و سعید آقاخانى
 در فیلم «ماهى و برکه»

براساس جدیدترین رأى گیرى، «کریستین بیل» 
بهترین بازیگرى اســت که تاکنون نقش «بتمن» 
را ایفا کرده است. کریستین بیل در سه گانه «بتمن» 
ساخته «کریستفر نوالن» نقش این ابرقهرمان را ایفا 
کرد. در این رأى گیرى او 42 درصد رأى آورده است.

ســایت «ریدیوتیمز» این رأى گیرى را انجام داده 
است که طى آن «آدام وســت» با 14 درصد رأى 

مقام دوم را دارد.«مایکل کیتن» بــا 13 درصد در 
مقام سوم است. «بن افلک» که قرار است بار دیگر 
نقش «بتمن» را مقابل دوربین ایفا کند، مقام چهارم 
را در این رأى گیرى به دست آورده است. نکته جالب 
این رأى گیرى چهارمى بن افلک اســت که نشان 
مى دهد مردم او را چنــدان در نقش این ابرقهرمان 

نمى پسندند.

بهترین «بتمن» تاریخ معرفى شد

فیلم «آقاى سانسور» نخستین فیلم طنز است که احتماًال از نیمه دوم سال 
99 در برنامه اکران سال کرونایى قرار بگیرد. فیلم «آقاى سانسور» از معدود 
فیلم هایى است که محمد رضا فروتن، هنرپیشه باسابقه سینماى کشورمان 
در آن نقش کمیک و غیر جدى دارد. «آقاى سانسور» توسط على جبارزاده 

کارگردانى شده است.
فیلم «آقاى سانسور» در ژانر کمدى و اجتماعى بوده و محصول سال 97 
است. فیلمى متفاوت که با حضور شمارى از بازیگران حرفه اى و شناخته 
شده نیز همراه شده اســت. فیلم«آقاى سانسور» داستان طنزى اجتماعى 

است؛ داستان زندگى دو مرد.
البته جزئیات بیشتر را باید در روزهاى آینده متوجه شد. در اینستاگرام عوامل 
فیلم «آقاى سانســور»، توضیحاتى درباره سکانس ها و سناریو داده نشده 
است. مشاهده زندگى افرادى که با ما زندگى مى کنند، بدون سانسور، حتمًا 

جالب و جذاب است که «آقاى سانســور» قصد دارد آن را با چاشنى طنز، 
روایت کند. این اولین فیلم ســینمایى کارگردان اثر است و احتمال فروش 
چند ده میلیاردى براى آن، دور از انتظار نیست اگر استقبال از سینما ها بیشتر 

شود. در فیلم «آقاى سانسور»، شاهد تقابل بهنوش بختیارى، محمد رضا 
فروتن، بهرام افشارى و بهاره رهنما در چاشنى طنز در لوکیشن هاى مختلف 
موزیکال هستیم که مى تواند در جذب شمار زیادى از مخاطبان دور مانده 
از سینما در نیمه اول سال 99، مؤثر باشــد. هنرمند خردسال فیلم «آقاى 
سانسور» آرشین مثنوى است که احتماًال پس از اکران «آقاى سانسور» در 

کانون توجه کاربران شبکه هاى اجتماعى قرار بگیرد. 
پس از اکران فیلم ســینمایى «آقاى سانســور» باید منتظر نمایش فیلم 
«صحنه زنى» با حضور بهرام افشارى باشیم که سه میلیون دنبال کننده در 
اینستاگرامش دارد.  اینستاگرام بهنوش بختیارى، اینستاگرام بهاره رهنما، 
اینستاگرام بهرام افشارى و اینستاگرام محمد رضا فروتن، مى تواند شما را 
در جریان متن و حاشیه هاى فیلم سینمایى«آقاى سانسور» و نظرات مردم 

در کامنت ها قرار دهد. 

بازگشت قریب الوقوع محمد رضا فروتن با «آقاى سانسور» 

کارگردان «سالم بمبئى 2» اعالم کرد در صورت از سرگیرى تولید در هند این 
فیلم آذرماه مقابل دوربین خواهد رفت.

قربان محمدپور گفت: در حال حاضر سینماى هند به طور کامل هم تولید و 
هم نمایش را تعطیل کرده است اما قرار شده تا از اول اکتبر یعنى اواسط مهرماه 
فعالیت خودش را از ســر بگیرد. ما در چند هفته آینده سفرى به هند خواهیم 

داشت تا در صورت امکان کار شرایط فیلمبردارى را فراهم کنیم.
وى ادامه داد: پروانه ساخت ایران ما صادر شده است اما به دلیل همین تعطیلى  
سینما در هند هنوز مجوز ساخت ما در این کشور آماده نشده است. اگر بتوانیم 
زودتر کارها را جلو ببریم در آذر ماه فیلمبردارى را شروع خواهیم کرد. به گفته 
وى، تهران، بمبئى و داکا شهرهایى هستند که در آنها فیلمبردارى خواهد شد.

محمدپور درباره ترکیب بازیگران فصل دوم ایــن فیلم هم عنوان کرد: ما با 
بازیگران اصلى هندى فیلم به توافقاتى رسیده ایم و یک بازیگر زن ایرانى هم 
به کار اضافه خواهد شد. با توجه به اینکه فیلمنامه تغییراتى کرده است احتمال 
دارد که در ترکیب بازیگران اصلى فیلم هم شاهد تغییر و تحولى باشیم اما همه 

اینها به سفر ما و گرفتن مجوز ساخت در هند بستگى دارد./2859

بازیگر زن ایرانى به فیلم
«سالم بمبئى 2» اضافه مى شود پس از بردن چندیــن جایزه متنوع براى «جوکر»، بــه «واکین فینیکس» 

پیشنهاد قرارداد 50 میلیون دالرى براى ساخت ادامه «جوکر» را داده اند. یک 
منبع نزدیک به واکین گفته است: «ابتدا واکین فکر مى کرد "جوکر" تک فیلم 
است. اما او حاال تغییر نظر داده. مى گویدعلى رغم جاروجنجال هاى دوران 
نمایش "جوکر"، ایفاى نقش دوباره فیلم را مى خواهد. او هنوز در حال مذاکره 

است اما فیلمنامه هاى قسمت دوم و سوم "جوکر" نوشته شده.»
این فرد که نمى خواست نامش فاش شود ادامه داد که کمپانى «برادران وارنر» 
از موفقیت فیلم «جوکر» به اندازه همه حیرت کردند.آنها برنامه ریزى کرده اند 

که دو قسمت دیگر از «جوکر» را ظرف چهار ســال آینده با همکارى «تاد 
فیلیپس» و «واکین فینیکس» و «بردلى کوپر»(تهیه کننده) بسازند. همه چیز 
بستگى به پذیرفتن واکین دارد. که با پذیرش این پیشنهاد باالترین دستمزد 

کارنامه کارى خود را دریافت خواهد کرد.
واکین فینیکس لحظه آخرى پیشنهاد حضور در «جوکر» ساخته تاد فیلیپس 
را پذیرفت. اما کمپانى امیدوار است که او هرچه زودتر پیشنهاد جدید را بپذیرد 
و فیلم هاى «جوکر 2و 3 » به ترتیب براى  سال هاى 2022 و 2024 آماده 

بشود.

«واکین فینیکس» دوباره «جوکر» مى شود

فصل هفتم مسابقه «شام ایرانى» با حضور امیرمهدى ژوله و بازیگران مرد سینماى ایران مقابل دوربین مى رود.
«شام ایرانى» به کارگردانى و تهیه کنندگى سعید ابوطالب، مسابقه اى میان هنرمندان است که سرى جدید آن 

به هفتمین فصل خود رسید.
امیرمهدى ژوله، بازیگر و نویسنده کشورمان به هفتمین فصل مسابقه «شام ایرانى»  پیوست و میزبان دیگر بازیگران 

مرد سینما در این فصل از مسابقه «شام ایرانى» خواهد بود. صفحه مسابقه «شام ایرانى» با انتشار عکس از امیرمهدى 
ژوله این خبر را منتشر کرد.

فیلمبردارى فصل هفتم «شام ایرانى» به کارگردانى سعید ابوطالب، به میزبانى بازیگران مرد سینما و 
تلویزیون از جمله امیر مهدى ژوله، مهدى کوشکى، محمدرضا علیمردانى به زودى آغاز 

مى شود. بازیگران زیادى در فصل هاى مختلف «شام ایرانى» مقابل دوربین رفتند 
و میزبان هنرمندان بودند که از جمله آنها مى توان به نسیم ادبى، شهره سلطانى، 
فاطمه گودرزى، فریبا نادرى، شبنم قلى خانى، سیما تیرانداز، نگین معتضدى، 
مارال فرجاد، پوریا پورسرخ، سامان گوران، نیما شاهرخ شاهى، امره تتلیک، على 

انصاریان، سیدجواد هاشمى، حامد آهنگى، جورج اوسطا، مرجانه گلچین، 
نگین معتضدى، آشا محرابى، نعیمه نظام دوست و... اشاره کرد.

ژوله، سر میز «شام ایرانى»
ک

د
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هافبک فصل گذشته ســپاهان فصل بعد در این باشگاه حضور 
ندارد.

علیرضا نقى زاده، هافبک فصل گذشــته سپاهان که 
به دلیــل مصدومیت هاى شــدید فرصت زیادى 
براى بــازى در ترکیب این تیم پیــدا نکرد براى 
دریافت رضایتنامه با مســئوالن باشگاه صحبت 
کرده و قرار است با باشــگاه تسویه حساب کند و 

رسماً جدا شود.
نقــى زاده دو پیشــنهاد لیــگ برتــرى دارد و 
پــس از قطع همــکارى با ســپاهان به یکــى از آنها 

جواب مثبت خواهد داد.

ســمینار آنالین آرســن ونگر براى مربیان داراى مدرك حرفه اى و 
همچنین A روز چهارشنبه برگزار مى شود. 

بر اساس پیامک هایى که از سوى کمیته آموزش براى 
مربیان ایرانى ارسال شده این سمینار یک ساعت و 15 
دقیقه طول خواهد کشید؛ از ساعت 13 و 15 دقیقه 

تا 14 و 15 دقیقه. 
سرمربى اسبق تیم آرســنال بر اساس برنامه ریزى 
صورت گرفته از ســوى کمیته آموزش فدراســیون 
فوتبال ایران آخرین یافته هاى علمى در فوتبال را به 
مربیان ایرانى انتقال خواهد داد و از ســویى پاسخگوى 

سئواالت مطرح شده از سوى مربیان ایرانى خواهد بود. 
ز  زمان شیوع ویروس کرونا در ایران کمیته آموزش کالس هاى آموزشى ا

را به صورت مجازى دنبال کرده و قصد دارد این سمینارها را در آینده هم دنبال کند. برگزارى سمینار آنالین 
با استقبال جالب توجهى از سوى مربیان ایرانى مواجه شده است؛ به خصوص که میزبان چنین سمینارهایى 
مربیانى چون آرسن ونگر باشند.  سیمنار آنالین آرسن ونگر براى مربیان ایرانى با هماهنگى کمیته آموزش 

فدراسیون فوتبال با فیفا برگزار مى شود.

نقى زاده از سپاهان جدا شد

مربیان ایرانى در کنفرانس آرسن ونگر

ســپاهان با هدایت محرم نویدکیا در اولین گام باید به 
مصاف النصر عربستان برود.

 در چارچــوب رقابت هاى هفته ســوم گــروه D لیگ 
قهرمانان آسیا، از ساعت 22:30 امشب سه شنبه، سپاهان 
ایران در ورزشــگاه جام بن حمد دوحه قطر به مصاف 

النصر عربستان مى رود.
سپاهان در حالى وارد مســابقات مى شود که چند وقتى 
است با سرمربى جدید خود شــروع به همکارى کرده و 
بازى با النصر اولین دیدارهاى سپاهان با محرم نویدکیا، 
سرمربى جدید این تیم بشــمار مى رود. محرم نویدکیا، 
کاپیتان سابق سپاهان چند ســال پس از خداحافظى از 
مستطیل ســبز در عرصه مربیگرى به تیمش بازگشته 
اســت و حاال همه در انتظار ســپاهاِن جدید زیر نظر او 
هســتند و مى خواهند ببینند چه تغییراتــى در این تیم 

صورت گرفته است.
طالیى پوشــان عالوه بر تغییرات مدیریت و کادرفنى، 
دو بازیکــن جدید یعنــى محمد نژادمهــدى و دانیال 
اســماعیلى فر را هم به خدمت گرفتند که شانس خوبى 

براى حضور در زمین دارند.
سپاهان در حالى به مصاف النصر عربستان مى رود که 
محمدرضا حسینى و شــایان مصلح را به دلیل ابتال به 
ویروس کرونا در اختیار ندارد و باید دید تدابیر کادرفنى 
براى پر کردن جاى خالى این دو نفر چه خواهد بود. در 
پست دفاع چپ که مصلح حضور ندارد مهدى ترکمان 
بازى مى کند و محمدرضا حســینى که وینگر راســت 
طالیى پوشان است مى تواند جایش را به رضا میرزایى 
یا دانیال اسماعیلى فر بدهد و اگر اسماعیلى فر به پست 
وینگر منتقل شــود آنگاه منصورى مثل فصل گذشته 

کماکان دفاع راست این تیم باقى خواهد ماند.

ســپاهان از دو دیدار قبلى خود یک برد و یک شکست 
داشته است و با 3 امتیاز رده سوم گروه را تصاحب کرده 
است. دو تیم مدعى دیگر گروه یعنى النصر عربستان و 
السد قطر با 4 امتیاز باالتر از سپاهان قرار گرفته اند و به 
نظر مى آید با توجه به قدرت السد، این تیم را باید بخت 
اول صعود از گروه بدانیم و تیم صعود کننده دیگر نیز از 
دل دو دیدار تعیین کننده بین سپاهان و النصر عربستان 

بیرون مى آید.
در سوى دیگر النصر عربســتان در شرایطى به مصاف 
سپاهان مى رود که هفته گذشــته آخرین دیدار خود در 
لیگ عربستان را با برد پشت ســر گذاشت و در نهایت 
با کسب مقام نایب قهرمانى لیگ به کار خود پایان داد. 
آنها بالفاصله پس از پایان رقابت هاى لیگ عربســتان 
در مســابقات آســیایى شــرکت مى کنند اما در سوى 

دیگر سپاهان شــرایط متفاوتى دارد و از آخرین مسابقه 
رسمى اش بیش از یک ماه مى گذرد.

شــاگردان نویدکیا در شــرایطى براى رقابت در مرحله 
گروهى آماده مى شــوند که طبق تصمیم AFC ادامه 
رقابت ها از تاریخ 24 شــهریور تــا 3 مهرماه به صورت 
متمرکز در کشــور قطر برگزار خواهد شد و زردپوشان 

اصفهانى هر 3 روز یک بار باید به میدان بروند.

سپاهان - النصر؛ امشب در قطر

جدال در شرایط نابرابر

2 بازیکن دیگر به تیم فوتسال گیتى پسند اصفهان 
پیوستند.

تیم فوتســال گیتى پســند در ادامه فعالیت نقل و 
انتقاالتى خود، بهروز جعفرى بازیکن سابق تیم هاى 
دبیرى تبریز، تأسیسات دریایى، بانک بیروت لبنان 
و بورال اســپانیا و مجتبى امیرخانى بازیکن سابق 
تیم هاى سفیر گفتمان و شــهردارى قرچک را به 

خدمت گرفت.
گیتى پســند که با هدایت وحید شمسایى در فصل 
جدید لیگ برتر فوتســال حضور مى یابد، تاکنون 
بازیکنانى مانند ســپهر محمدى، مهران رضاپور، 
وحید شــفیعى، مهدى مصطفایى، ســعید افشار، 
سیدحسین حسینى، علیرضا وفایى و قدرت بهادرى 

را به خدمت گرفته است.
همچنیــن حمید احمدى، على اصغر حســن زاده، 
سعید احمدعباســى، میثم برمشورى و محمدرضا 
سنگ سفیدى قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند 
و مهران عالیقدر و محمد کشــاورز نیز از 
جمع قرمزپوشان اصفهانى جدا شدند.

آلکس فالکون و والکس رایماندو 
دو بازیکن برزیلى گیتى پسند نیز 
با اتمام قراردادشــان به کشور 

خود بازگشتند.
فصــل جدید لیــگ برتر 
فوتســال باشــگاه هاى 
کشور قرار است با حضور 
14 تیم در دو گروه هفت 

تیمى برگزار شود.
تیم فوتسال گیتى پسند 
اصفهــان در هفتــه 
نخست این رقابت ها 
مهمــان ســتارگان 
ورامیــن خواهد بود. 
هایپــر شاهین شــهر 
دیگر نماینده استان نیز 
به مصاف فــودکا تهران 

مى رود.
پیش تر قرار بــود فصل جدید 
لیگ برتر فوتسال از 10 مهر ماه 
آغاز شود که به اول آبان ماه موکول 

شد.

هنوز فصل بیستم لیگ برتر شروع نشده، ذوبى ها از 
تیم هاى دیگر پیشى گرفته اند، البته نه در کسب امتیاز 
که در ایجاد حاشیه براى تیم. اصًال انگار حواشى این 
تیم تمامى ندارد و قرار نیست سبزپوشان اصفهان به 
ساحل آرامش برسند. مدیران باشگاه هم به جاى اینکه 
تیم را از بحران خارج کنند بدتر به حواشى اطراف آن 
دامن مى زنند. طنز ماجرا آنجاست که استارت جنجال 
اخیرى که در این باشگاه روى داده را خود این مدیران 
زده اند؛ جذب حســین ابراهیمى با وجــود مخالفت 

سرمربى تیم.
ابراهیمى مى گوید قبل از اینکه پاى امضاى قرارداد 
بنشیند، طى تماس تلفنى با رحمان رضایى هماهنگ 
کرده بوده، ولى سرمربى سبزپوشان در نامه اى رسمى 
به مدیران باشگاه نوشته که هیچ گونه قراردادى با این 
بازیکن بسته نشــود و علت نارضایتى خود را از جذب 
هافبک سابق نفت مسجد ســلیمان مبلغ درخواستى 
باالى وى عنوان مى کند و این ماجرا همینطور کش 
مى یابد تا اینکه چهارمین خرید ذوبى ها اعالم مى کند 
حاضر است با دریافت خسارت قراردادش را فسخ کند و 
حتى گفته سرمربى ذوب آهن با آبروى او بازى کرده و 

دیگر دوست ندارد با این تیم همکارى کند.
مســئوالنى که ایــن شــاهکار حاصــل مدیریت 
حرفه اى آنهاست تا این لحظه نسبت به این موضوع 
واکنشى نشــان نداده اند اما آنچه مشخص است در 
انتها یا رحمان مجاب مى شود هافبک سابق نفتى ها 
را برخالف میلش در ترکیب تیم بپذیرد تا باشــگاه از 
لحاظ مالى ضرر نکند یا اینکه زیر بار نمى رود و ذوب 
آهن مجبور مى شود با پرداخت خسارت به ابراهیمى، 

رضایت سرمربى اش را به دست آورد. 
این در حالى اســت که ســپردن هدایــت ذوبى ها 
به رحمان رضایى نیــز چندان باب میــل هواداران 

سبزپوشــان نبود و برخى از اعضاى هیئت مدیره این 
باشگاه نیز مخالف انتخاب او به عنوان سرمربى ذوب 
آهن بودند و حاال این خریــد و اقدام جنجالى مدیران 
باشگاه، کشمکش بین آنها با سکاندار تیمشان را بیش 
از پیش خواهد کرد. جالب آنکه مسئوالن باشگاه ذوب 
آهن با وجود این اتفاقات و دخالت هاى نابجایشان در 
کار ســرمربى تیم، آن هم قبل از شروع لیگ، انتظار 
دارند او حداقل برایشان سهمیه آســیایى بگیرد! اما 
اینجاست که باید گفت «سالى که نکوست از بهارش 
پیداست»؛ وقتى کوچک ترین خواسته سرمربى یک 
تیم که از قضا جزو اختیارات وى است، نادیده گرفته 
مى شود و بازیکنى به او تحمیل مى شود که به هر علت 
جزو گزینه هاى مطلوبش نیست، چطور مى شود انتظار 
داشت که این سرمربى در رقابت هایى که در پیش 

دارد، نتیجه دلخواه بگیرد در حالى که مهره هایى 
که براى نبرد با تیم هاى روبــه رو به میدان 

مى فرستد را خودش انتخاب نکرده؟ 
حاال که مدیران باشگاه هاى لیگ برترى به 
قدرى حرفه اى(!) شده اند که نه تنها قبل 
از انتخاب سرمربى براى تیمشان دست به 
استخدام بازیکن براى ترکیب تیم مى زنند 

بلکه گام را فراتر نهاده و حتى پس از سپردن 
ســکان هدایت تیمشان به یک ســرمربى، با 

دخالت در حیطه وظایف وى و با صالحدید خودشان 
علیرغم مخالفت ســرمربى، اقدام به جذب بازیکن 
مى کنند، بهتر نیســت یک نفر از میان خود آنها روى 
نیمکت سرمربیگرى بنشیند؟ اینطور که پیداست در 
فوتبال ایران براى خرمن کوفتن نیازى به مرد کهن و 
گاو نرش نیست و این کار از عهده هر کسى برمى آید! 
مدیرعامل، سرپرست، دروازه بان یا هرکس دیگرى، 
فرقى ندارد، فقط کافى است عنوان سرمربیگرى را به 

آن فرد بچسبانید!  

 

به احتمال فراوان فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر فوتبال بانوان ایران 
از اواسط آبان ماه آغاز خواهد شد.

لیگ برتر فوتبال بانوان ایران موسوم به جام کوثر فصل 
گذشته به دلیل شیوع کرونا نیمه تمام باقى ماند و جام 
قهرمانى به تیم شهردارى بم رسید؛ از زمان آخرین 
بازى که در جریان رقابت هاى لیــگ برتر فوتبال 
بانوان ایران برگزار شــده تاکنون بیش از شش ماه 
مى گذرد و مسئوالن سازمان لیگ درصدد آن هستند 
تا بتوانند فصل جدید را هر چه زودتر آغاز کنند. قرار است 
سیزدهمین فصل لیگ برتر فوتبال بانوان از اواسط آبان ماه 
برگزار شود، مشروط بر آن که بتوانند مسئوالن سازمان لیگ 

مقدمات الزم را فراهم آورند.
گالره ناظمى، مسئول برگزارى مسابقات در این باره گفت: مسابقات لیگ برتر قطعاً برگزار مى شود اما تاریخ 
دقیقى براى شروع لیگ تعیین نشده و این بستگى به تعداد تیم هاى حاضر در لیگ دارد؛ اما به احتمال زیاد 

نیمه دوم آبان لیگ را آغاز کنیم که مشروط به انجام مسابقات لیگ دسته یک است.
وى افزود: تعداد تیم هاى متقاضى حضور در لیگ دســته یک زیاد هستند؛ در نهایت دو تیم از دسته یک 
وارد لیگ برتر مى شوند. لیگ دسته یک مهرماه برگزار مى شود و پس از آن مى توان تاریخ دقیق و نحوه 

برگزارى لیگ برتر را اعالم کرد، ضمن آن که امسال تیمى از لیگ برتر سقوط نمى کند.

لیگ بانوان شاید از نیمه آبان

در شــرایطى که لیگ ســتارگان قطر با 20 تا 52 دوربین فیلمبردارى 
مى شــود اما بازى هاى لیگ قهرمانان بــا 14 دوربین ضبط 

خواهند شد.
ادامه مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در حالى از در 
قطر آغاز  شد که پس از مدت ها رقابت هاى باشگاهى 
آسیا به صورت متمرکز به انجام خواهند رسید. این 
بازى ها تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونا به انجام 
مى رســد و به همین دلیل پروتکل هاى بهداشــتى 
سفت و سختى هم از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیا 

اعمال شده است.
از جمله بندهاى این پروتکل کاهش افراد حاضر در استادیوم 
است که سبب شــده تا تعداد فیلم برداران و به تبع آن ها دوربین هاى 
تلویزیونى هم کاهش یابند. در شرایطى که بازى هاى لیگ ستارگان قطر با 20 تا 52 دوربین فیلم بردارى 
مى شــود و امکان افزایش دوربین هم وجود دارد اما بازى هاى لیگ قهرمانــان تنها از 14 جهت ضبط 

خواهند شد.
در نقشه اى که AFC منتشر کرده، یک دوربین فیلمى در ورودى تونل وجود دارد که بدون فیلم بردار است 
تا حتى از حضور یک نفر اضافه در تونل تردد تیم ها جلوگیرى به عمل آید. نکته دیگر اینکه، دو دوربینى که 
همیشه کنار نیمکت دو تیم و موازى با خط شش قدم محوطه جریمه مستقر مى شدند، به سمت دیگر زمین 

رفته اند تا احتمال رویارویى نفرات با یکدیگر کمتر شود.
این در حالى است که کیفیت پخش بازى ها نیز مثل مسابقات لیگ ستارگان قطر در سطح باالیى خواهد 

بود و فوتبال دوستان مى توانند این بازى ها را باکیفیت مناسب تماشا کنند.

فقط با 14 دوربین

مجتبى توتونى، مربى تیم فوتبال سپاهان گفت: شناخت 
تقریبًا خوبى از تیم النصر داریم و آماده هســتیم براى 

چالش پیش رو.
 مجتبى توتونى، مربى تیم فوتبال ســپاهان در نشست 
خبرى پیش از دیدار  تیمش مقابل النصر عربستان اظهار 

کرد: تا حدود زیادى بازیکنان تیم النصر را رصد کردیم. 
شــناخت تقریبًا خوبى از این تیم داریم و آماده هستیم 
براى چالش پیش رو. مى دانیم تیم النصر بازیکنان خوبى 
دارد. مطمئناً تمهیداتى که باید بــراى مقابله با این تیم 
مى اندیشیدیم را اندیشیدیم و راهکارهایى براى آن داریم.

وى در ادامه افزود: کرونا براى همه تیم ها شرایط یکسانى 
را ایجاد کرده اســت. تمهیداتى که قــرار بود براى این 
بیمارى لحاظ شود، براى ســپاهان هم اندیشیده شده 
اســت. به دلیل کرونا ســه چهار بازیکن خوبمان را از 
دست دادیم، ولى سایر بازیکنان را در اختیار داریم. همه 

بازیکنان ما قابلیت هاى فنى بسیار خوبى دارند و مى دانم 
که جانشینان بسیار شایســته اى براى بازیکنان غایب 
خواهند بود. همین جا آرزو مى کنم همه زودتر به شرایط 

عادى زندگى برگردند.
مربى تیم فوتبال سپاهان در خاتمه خاطر نشان کرد: 

شرایط براى هر دو تیم یکسان است، اما برنامه هایى 
براى این بازى داریم. مسلماً در دو بازى مقابل النصر به 
طور یکسان بازى نخواهیم کرد و با توجه به اتفاقاتى 
که در بازى رخ خواهد داد تصمیمات الزم را خواهیم 

گرفت.

مربى سپاهان: براى چالش پیش رو آماده ایم

خودکفا شدن مدیران ذوب آهن در فعالیت هاى نقل و انتقاالتى

هر دم از این باغ برى مى رسد...
دبیرى تبریز، تأسیسات دریایى، بانک
و بورال اســپانیا و مجتبى امیرخانى
تیم هاى سفیر گفتمان و شــهردارى

خدمت گرفت.
گیتى پســند که با هدایت وحید شم
م جدید لیگ برتر فوتســال حضور
م بازیکنانى مانند ســپهر محمدى،
مهدى مصطفایى، وحید شــفیعى،
سیدحسین حسینى، علیرضا وفایىو

را به خدمت گرفته است.
همچنیــن حمید احمدى، على اصغ

سعید احمدعباســى، میثم برمشورى
سنگ سفیدى قرارداد خود را با این تی
وو مهران عالیقدر و محمد ک
جمع قرمزپوشان اصفه
آلکس فالکون و وا
بازیکن برزیلى دو
با اتمام قراردادش
خود بازگشتند.
جدی فصــل
فوتســال
کشور قرار
14 تیم در
تیمى برگ
تیم فوتس
اصفهــ
نخست
مهمــا
ورامیــ
هایپــر
دیگر نمای
ف به مصاف

مىرود.
پیش تر قرار بــ
لیگ برتر فوتسال
آغاز شود که به اولآ

شد.

ئت مدیره این 
سرمربى ذوب 
نجالى مدیران 
مشان را بیش 
ن باشگاه ذوب 
 نابجایشان در 
ع لیگ، انتظار 
اما  یى بگیرد!
ست از بهارش

 سرمربى یک 
 نادیده گرفته 
 که به هرعلت 
 مى شود انتظار 
ى که در پیش 

ىىىایى هره ه
 میدان 

ى به 
قبل 
ت به 
زنند 

پردن 
مربى، با 

ید خودشان
 جذب بازیکن

 خود آنها روى 
که پیداست در 
 به مرد کهن و 
سى برمى آید! 
کس دیگرى، 
مربیگرى را به 

...

2 خرید دیگر 
در سبد گیتى پسند سرمربى النصر پیش از دیدار با سپاهان، گفت: مقابل تیم هاى بزرگ و قدرتمندى در گروه خود بازى داریم ولى به اینجا آمدیم تا به اهداف واالى خود برسیم.

روى ویتوریا، سرمربى پرتغالى النصر در نشست خبرى این بازى گفت: مقابل تیم هاى بزرگ و قدرتمندى در گروه خود بازى داریم ولى به اینجا آمدیم تا به اهداف واالى خود 
برسیم. سرمربى تیم عربستانى افزود: سپاهان بازیکنان خوبى در ترکیب خود دارد و وقتى بازى گروهى انجام مى دهند تیم قدرتمندى مى شوند. حرف هاى ما درباره تیم خود 
است و پاسخى به حرف هاى مربى سپاهان نیست. در این بازى از تمام امکانات خود براى رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده مى کنیم. سرمربى النصر ادامه داد: براى رسیدن 

به پیروزى مقابل سپاهان باید یک بازى گروهى سطح عالى انجام دهیم. از توانایى بازیکنان خود خبر داریم و از آنها در مکان هاى مناسب استفاده مى کنیم.

سرمربى النصر عربستان: اهداف واالیى داریم

مرضیه غفاریان

مجتبى توتو
تقریبًا خوبى
چالش پیش
 مجتبى توتو
خبرى پیش
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عضو شوراى عالى نظام پزشــکى با اشاره به همزمانى 
آنفلوآنزا با کووید- 19، گفت: موج ســوم کرونا با شدت 

بیشترى رخ خواهد داد. 
حسین قشالقى اظهار کرد: متأســفانه در ابتداى شیوع 
ویروس کرونا دولت آنطور که باید با وزارت بهداشــت 
هماهنگ نبود و این امر سبب شد تا زمان طالیى مهار 
اپیدمى کرونا یعنى بازه زمانى 20 اسفند تا 20 فروردین 
را که به طور ذاتى هر ساله تعطیل است، از دست بدهیم. 
اگر دولت در بازه زمانى فوق قرنطینه ســخت را اعمال 
مى کرد؛ موج اول کرونا با ابتال و فوتى کمترى همراه بود. 
قشالقى ادامه داد: اشتباه دیگرى که به افزایش ابتال و 

فوتى هاى ناشى از کرونا دامن مى زند، بازگشایى مدارس
 است.

عضو شوراى عالى نظام پزشــکى با تأکید بر اینکه کادر 
درمان از نظر جسمى و روحى دچار فرسودگى شدید شده 
است، تصریح کرد: کادر درمان با وجود تعرفه هاى پایین، 
خستگى مفرط جسمى و روحى همچنان به تالش شبانه 
روزى خود ادامه مى دهد و اگر وضع به همین منوال پیش 
رود، عواقب خطرناکى به دنبال خواهد داشت زیرا توان 
جســمى و روحى آنها از بین رفته و با توجه به همزمانى 
آنفلوآنزا و بیمارى هاى عفونى با کووید- 19 در آینده اى 

نزدیک شرایط بسیار بدى را تجربه خواهیم کرد.

عضو کمیته علمى ستاد مبارزه با کرونا مى گوید بهترین 
زمان براى تزریق واکسن آنفلوآنزا حداکثر تا پایان مهر 

است.
 دکتر مینو محرز عنــوان کرد: اصوًال عالیــم کرونا و 
آنفلوآنزا شبیه به هم است و براى همین فرایند تشخیص 
ســخت مى شــود. گاهى اوقات نیز هــر دو بیمارى با 
هم اتفاق مى افتد که در این صورت با شــرایط بســیار 

سخت ترى رو به رو خواهیم شد.
محرز گفت: آنفلوآنزا گاهى اوقات مى تواند بسیار مالیم 
باشد و گاهى اوقات سخت و شدید. این بیمارى مى تواند 
ریه را به سختى گرفتار کند و شرایط خطرناکى را به وجود 

بیاورد. عالیم کرونا و آنفلوآنزا شبیه به هم هستند. زمانى 
که آنفلوآنزا در کشور به صورت اپیدمى در آمد و هیچکس 
هم آن زمان خبر نداشت کرونا شــیوع پیدا کرده بود و 
بسیارى از بیماران کرونایى به اشتباه آنفلوآنزا تشخیص 

داده مى شدند.
محرز درباره کشــنده بودن ابتالى همزمــان به کرونا 
و آنفلوآنزا نیز گفت: ریســک ابتال به ایــن دو بیمارى 
بسیار باالست و مى تواند کشــنده هم باشد. هر دو و به 
خصوص کووید-19 در موارد شــدید خطر مرگ و میر 
باال دارد و واى به روزى که آنفلوآنزا هم بخواهد قاطى آن 

شود./2860

زمان طالیى که
 از دست رفت

ابتالى همزمان به آنفلوآنزا و 
کرونا کشنده است

فروش هوشمند ماسک 
  آریا| در راسـتاى اقدامات بهداشـتى براى مبارزه 
با بیمـارى کرونـا، ژاپنى ها دسـتگاه هاى هوشـمندى 
براى توزیع ماسـک در این کشـور نصب کـرده اند. در 
این دسـتگاه  18 مدل ماسـک پارچه اى با کیفیت باال، 
ارائه مى شود. این ماسک ها سبک و راحت و تولید کشور 

ژاپن هستند./2861

پیش بینى گوگلى 
  ایسنا| به تازگـى تحقیقـى در ایاالت متحـده 
انجام شده است که رابطه بین افزایش میزان جستجوى 
گوگل براى برخى عالیم و شناسایى نقاط بحرانى ابتال 
به کووید-19 در یک ماه بعـد را بیان مى کند. محققان 
دریافتند افزایش میزان جسـتجو در مورد ناراحتى هاى 
گوارشى با افزایش موارد ابتال به کووید-19در هفته هاى 
بعدى همراه بود. وى افزود: داده هاى ما نشـان مى دهد 
که گوگل ممکن است ابزارى ارزشمند براى پیش بینى 

بیمارى هاى همه گیر باشد. /2862

رکورد شکسته شد
بنابر اعالم سـازمان جهانى بهداشت،    انتخاب |
روز یک شنبه با ثبت ابتالى 307 هزار و 930 نفر دیگر 
به ویـروس کرونا، رکـورد قبلى تعداد مبتالیـان روزانه 
شکسته شـد. رکورد قبلى باالترین میزان ابتالى ثبت 
شده از سوى سازمان جهانى بهداشت، 306 هزار و 857 

نفر در 6 سپتامبر بود. /2863

 مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) 
شــماره آگهى: 139903902121000025 تاریخ آگهى: 1399/06/20 شــماره پرونده: 
139804002004000357 آگهــى مزایــده امــوال غیرمنقول پرونده اجرایى کالســه 
9800695- تمامت ششدانگ پالك ثبتى 8807 فرعى واقع در خمینى شهر 75 اصلى بخش 
14 ثبت اصفهان به ادرس اصفهان خ امام خمینى خ بســیج چهارراه ماربین کوچه پاستور 
کدپستى 8513975431 حسب نامه شماره 139985602006001118- 1399/02/20 
ثبت اسناد خمینى شهر محمد/ فتحیان فرزند غالمعلى بعنوان مالک شش دانگ عرصه و 
اعیان، موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546687 که در صفحه 380 دفتر امالك 
جلد 450 ذیل شماره 98507 ثبت گردیده است.. و محدود است: شماال: بطول 11/35 متر 
دیواریست به دیوار پالك 2782 باقیمانده شــرقا: بطول 22/20 متر درب و دیواریست به 
کوچه جنوبا: بطول 11/50 متر دیواریســت به پالك 2782 باقیمانده غربا: بطول 22/20 
متر دیواریست به پالك 2782 باقیمانده که حقوق ارتفاقى ندارد./ که طبق نظر کارشناس 
مساحت عرصه ملک 253/63 مترمربع مى باشــد و اعیانى آن در طبقه همکف به مساحت 
حدود 195 مترمربع تکمیل شده و مورد بهره بردارى بوده طبقه اول به مساحت حدود 195 
مترمربع بصورت اسکلت بتن و در حد سقف و ستون و طبقه دوم ستونهاى آن کار شده و فاقد 
سقف است فاقد دستگاه راه پله و اتاق سرپله است مشخصات طبقه همکف: داراى قدمتى 
حدود 20 ساله است دیوارهاى داخلى با پوشش سنگ و و گچ و نقاشى فرش کف ساختمان 
سیمان و موزائیک و آشپزخانه کاشى و کف ســرامیک داراى کابینت فلزى نماى داخلى و 
خارجى حیاط فاقد نماسازى اســت حیاط موزائیک و داراى انشعابات آب و برق و گاز است. 
و فاقد بیمه مى باشــد لذا ملکى آقاى محمد/ فتحیان فرزند غالمعلى به موجب سند شماره 
19550- 1392/5/15 تنظیمــى دفترخانه 180 اصفهان موضوع پرونده اجرایى کالســه 
9800695 در رهن بانک ملت اصفهان مى باشــد و به موجب گزارش کارشناسى به مبلغ 
هشــت میلیارد و صد میلیون ریال (8/100/000/000ریال) ارزیابى شده است. بدینوسیله 
شش دانگ پالك مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الى 12 

روز سه شــنبه مورخ 1399/7/15 در محل واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر از طریق 
مزایده حضورى به فروش مى رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب ســپرده ثبت مى باشد برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع؛ در غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. تاریخ انتشار: 1399/6/25 
م الف: 983537 هاجر حاجى حیدرى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر/6/169 

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد پالك  شماره 944 فرعى واقع در علویجه  از 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز
پنج شنبه مورخ 1399/07/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 1399/06/25 -   933931/ م الف- کفیل ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت – ناظمى/6/170

آگهى انحالل
 شرکت فراز مســکن ایرانیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 50514 و شناســه ملــى 10260690280 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور 
در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و مسعود حاج رسولیها 
کدملى1288440006 به سمت مدیر تصفیه شرکت 
براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند ونشانى محل 
تصفیه شرکت منحله خیابان چهارباغ باال- مجتمع کوثر- 
فاز 2 - طبقه 2 - واحد 442 - کدپستى 8173696961 
مى باشد اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(981399)

آگهى تغییرات
شــرکت جهان ســیم اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 7030 
و شناســه ملــى 10260281400 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1397/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقاى منصور نعیمــى بروجنى به کدملى 
6299748011 و خانــم آناهیتا نعیمى 
بروجنى به کدملــى1270259660و 
آقاى امیر ســاالر نعیمــى بروجنى به 
کدملى1271268299 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند خانم طیبه جوزدانى فر 
به کدملى 128447035 و آقاى محسن 
جوانى به کدملى 1283040581 بترتیب 
به سمت بازرسان اصلى و على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(980860)

آگهى تغییرات
شــرکت گرانیــگاه صنعت ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30399 
و شناســه ملــى 10260509847 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى به طــور فــوق العــاده مورخ 
1399/05/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - پریســا کوهرانى سفیددشتى به 
شــماره ملــى 1292971241، حبیب 
اله کوهرانى سفیددشــتى به شماره ملى 
1817836838 و فیــروزه بهرامیــان 
دهکردى به شماره ملى 1817053388 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - نگار دادور به 
شــماره ملى 1292768649 به سمت 
بازرس اصلى و مازیــار فرزانه جونقانى 
به شماره ملى 1289753288 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــر آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(980866)

آگهى تغییرات
شــرکت گرانیــگاه صنعت ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30399 
و شناســه ملــى 10260509847 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- فیروزه بهرامیان دهکردى به شماره ملى 
1817053388 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، پریســا کوهرانى سفید دشتى به 
شــماره ملى 1292971241 به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیــره و حبیب اله 
کوهرانى ســفید دشــتى به شماره ملى 
1817836838 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
- ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(980874)

آگهى تغییرات
شرکت رایان زیســت فناورى هرمس 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1974 و 
شناسه ملى 14007506689 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سعید کدخدائى کدملى 1284858200 و 
امیر على حریرى کدملى 1272234142 
و مصطفــى قــادرى زفره ئــى کدملى 
1290392064 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. حســن زاد عباس شاه آبادى 
کدملى 2002238685 و مهدى مرادپور 
کدملى 0681931043 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (981112)

آگهى تغییرات
شرکت رایان زیســت فناورى هرمس 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1974 و 
شناســه ملــى 14007506689 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: سعید کدخدائى کدملى 1284858200 
بعنوان رئیس هیئت مدیــره - امیر على 
حریرى کدملى 1272234142بعنوان 
مدیر عامل - مصطفى قــادرى زفره ئى 
کدملــى 1290392064 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل ورئیس 
هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(981113)

آگهى تغییرات
شــرکت فراز پیمایش اسپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 55222 و شناسه 
ملــى 14005437667 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/05/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد امینى 
بــه کدملــى 1091742529و عباس 
امینى به کدملى 1091732973و بتول 
امینى به کدملى 1091767610بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. تقى میرزائى 
به کدملى6219397274 و عبدالخالق 
قاســمى کهریزســنگى بــه کدملى 
1091801411بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند. 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 

(981401)

آگهى تغییرات
 آگهى تغییر نام شــرکت راد زریــن ایلیا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 35075 و 
شناســه ملى 14004110726 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
نام شرکت به تارى ســبز ایرانیان سهامى 
خاص تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (981398)

آگهى تغییرات
شرکت فراز پیمایش اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 55222 و شناسه ملى 14005437667 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمد امینى کدملى 1091742529 
بعنوان رئیــس هیات مدیــره - بتول امینــى کدملى 
1091767610 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره - 
عباس امینى کدملى 1091732973 بسمت مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضــاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (981397)

آگهى تغییرات
شرکت سروش دارو سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبــت 3299 و شناســه ملــى 10260551779 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/25 
طاهره جعفرى بشماره ملى 0381715213 به سمت 
رئیس هیئــت مدیره - اصغر عباســى بشــماره ملى 
1289979901 به ســمت نائب رئیس هیات مدیره - 
مهدى عباسى بشماره ملى 1283013061 به سمت 
مدیرعامل براى مدت 2سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادهاى تعهد آور و استفاده از حساب هاى جارى و 
ثابت در بانکها ، با امضاى مدیرعامل همراه با مهرشرکت 
معتبرخواهدبود . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (980903)

آگهى تغییرات
شرکت فرآیند پلیمر ســپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 27576 و شناســه ملــى 10862043728 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیرحسین فرهنگ منش 
کدملى1272747727 به ســمت رئیس هیات مدیره 
و زیبا دشتى مقدانى کدملى 1754115391 به سمت 
نایب رئیــس هیات مدیــره و عبدالــه فرهنگ منش 
کدملى1819014207بــه ســمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (981117)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى آردهرنداصفهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 7376 و شناســه ملى 10260284835 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه 
شــرکت از مبلــغ 25200000000 ریــال به مبلغ 
126000000000 ریال از محل مطالبات حال شــده 
سهامداران و از طریق باال بردن ارزش اسمى افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بدین شرح اصالح 
شد: سرمایه شــرکت مبلغ 126000000000ریال 
نقدى است که به 25200 سهم با نام عادى5000000 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (980906)

روى موج کووید-19

مکانى در جهان وجود دارد که ویروس کرونا هنوز به آنجا 
نرفته است و افراد بدون ترس از ابتال به کرونا، مى توانند 

بدون ماسک با یکدیگر معاشرت کنند.
این نقطه از جهان قاره جنوبگان است و تنها جایى است 
که کووید-19 به آنجا نرفته است. در حال حاضر نزدیک 
به 1000 دانشــمند و افراد دیگر در آنجــا حضور دارند 
و در یک تالش جهانى مى خواهند مطمئن شــوند که 
همکارانى که جدیداً به آنها خواهند پیوســت، ویروس 
کرونا را با خود همــراه ندارند. «رابــرت تیلور» که در 
ایستگاه تحقیقات روترا در جزیره آدالید در قطب جنوب 
حضور دارد، وضعیــت این منطقه از جهــان را «حباب 

کوچک امن ما» توصیف مى کند.
در روز هاى قبل از شــیوع ویروس کرونا، قرنطینه هاى 
بلندمدت و فشــار روانى باال براى افرادى که در قطب 
جنوب حاضر بودند، عادى جلوه مى کرد در حالى که بقیه 
جهان زندگى در این نقطه از دنیا را غیر عادى مى دانست.
تیلور کــه در ماه اکتبر به قطب جنــوب رفت و در زمان 
همه گیرى ویــروس کرونا در بریتانیا حضور نداشــت، 
مى گوید: آزادى هاى ما بیشــتر از زمان اوج قرنطینه در 
بریتانیاست. ما مى توانیم اسکى کنیم، معاشرت هاى خود 
را داشته باشیم، بدویم و از سالن بدنسازى استفاده کنیم. 
تیلور مى گوید که آنهــا به نوبت پخت و پــز مى کنند، 
مشــاهدات آب و هوایى را انجام مى دهند و خیاطى هم 

انجام مى دهند.
ارتباط هاى اینترنتى خوب به این معنى اســت که آنها 
از نزدیک همه گیرى ویروس کرونــا در زمین را نظاره 
کرده اند اما یکى از دغدغه هاى ســاکنان این بخش از 
کره زمین آماده کردن این مــکان براى ورود همکاران 
جدید است. در این موضوع مشــاوره هایى در دو طرف 

داده مى شــود. تیلور در این باره مى گوید: اطمینان دارم 
که مى توانند چیز هاى زیادى به ما بگویند که به ما کمک 
مى کند تا خود را با روش جدید سازگار کنیم. ما تاکنون 

تجربه اى درباره فاصله گذارى اجتماعى نداشته ایم.
«رورى اوکونور»، پزشــک و رهبر گروه زمستانى تأیید 
مى کند که به محض ورود همکاران جدید که این هفته 

قرار است بیایند، امکان گرفتن تست از آنها وجود دارد.
دسترسى به قاره جنوبگان تنها از طریق هوایى (پروازها) 
و یا از طریق کشتى امکانپذیر است به این دلیل شوراى 
مدیران برنامه هاى ملى جنوبگان هشــدار داده اســت 
که هیچ کشــتى تفریحــى نباید در ایــن منطقه لنگر 

بیاندازند.
مدت هاســت که به افرادى که در قطب جنوب حضور 

دارند در زمینه نحوه شستن دست ها و آداب عطسه کردن 
آموزش داده شــده اســت؛ با این حال، شوراى مدیران 
برنامه هاى ملى جنوبگان یادآورى نیز کرده اســت که 

«صورت خود را لمس نکنید».
در حال حاضر قرار اســت حدود 120 نفر به بزرگ ترین 
ایستگاه ایاالت متحده آمریکا در جنوبگان یعنى ایستگاه 
مک مورو منتقل شوند. این افراد قرار است از طریق حمل 
و نقل هوایى به قطب جنوب بروند. اما براى محدود کردن 
تماس بین افرادى که قرار است به قطب جنوب بروند و 
خدمه پرواز، هواپیما یک سرویس بهداشتى جداگانه را به 

هر یک از این دو گروه اختصاص داده است.
با این حال این افراد بیش از 14 روز در اتاق هاى جداگانه 
هتل در نیوزیلند قرنطینه شــده بودنــد. اما آب و هواى 

نامناسب، ســفر آنها را هفته ها به تأخیر انداخت و طبق 
پیش بینى هاى جدید قرار بود دیروز دوشــنبه این سفر 

انجام شود.
از چند هفته پیش در ایســتگاه مک موردو، افراد حاضر 
تمرین هایى را براى شبیه ســازى آنچــه بقیه مردم در 
جهان انجام مى دهند، انجام دادند. آنها ماســک زدند و 

فاصله گذارى اجتماعى را رعایت کردند. 
«راین هرد»، مدیر ایســتگاه مى گوید که او و دیگران 
ماســک زدن را از دو روز قبل از ورود تازه وارد ها شروع 
کرده اند. با ورود همکاران جدید، آقاى هرد قطب جنوب 
را ترك مى کند: صادقانه بگویم، بسیار عجیب و غریب 
خواهد بود که از جایى که حس مى شــود سیاره دیگرى 

است بیرون بیایید.

تنها نقطه که کرونا هنوز وارد آن نشده است
یک الك پشت قربانى کرونا شد. «لین بوسیو» 
22 ساله، صاحب این الك پشت، قصد داشت 
مدت کوتاهى را به خانــه اش در ووهان چین 
برگردد اما در پى شیوع ویروس کرونا و قرنطینه  
کامل شهر، بازگشتش به خوابگاه مدت بیشترى 

طول کشید.
او مى گوید دوازدهم ژانویه  ســال جارى براى 
تعطیالت زمســتانى خوابگاهــش را که واقع 
در شــهر هوبِى بود به قصد خانه اش در شــهر 
تائى یوان ترك کرد اما مدت کوتاهى که گذشت 
کل شهر را به علت شیوع ویروس کرونا قرنطینه 
کردند و او دیگر نتوانست طى زمان مورد نظرش 

به خوابگاه برگردد.
لین حــاال کــه پــس از مدتــى طوالنى به 
خوابگاهش برگشــته با جســد الك پشــت 
خانگى اش رو به رو شــد؛ الك پشتى که دیگر 

چیزى جز استخوانش باقى نمانده.
او گفته است: «فکر مى کردم سفرم کمتر از یک 
ماه طول بکشد و به همان اندازه برایش آب و غذا 
گذاشتم.» لین پس از بازگشت به خوابگاهش 
فهمید الك پشتش از فرط گرسنگى تلف شده 

و تمام بدنش تجزیه.
او مى گوید: «هیچکس فکرش  را هم نمى کرد 
که این ویروس ما را هشــت ماه قرنطینه کند. 
وقتى برگشتم به خوابگاهم دیدم که الك پشتم 
در بالکن خانه مرده و بقایاى اســتخوان هایش 

روى زمین است.»

یک الك پشت قربانى 
حواشى کرونا شد
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تاسیس
 شرکت سهامى خاص بنیان پژوهان رایان پلیمر درتاریخ 1399/06/04 به شماره ثبت 65415 به شناسه ملى 14009388438 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه،توزیع ،تولید مواد کامپوزیتى و پلیمرى ،پوشش هاى پلیمرى و نانو 
کامپوزیتى ،تولید ،تهیه و توزیع ظروف پلیمرى . تولید ،تهیه و توزیع کاتالیزورهاى صنعتى .تهیه و توزیع لوله هاى پلیمرى .تهیه ،توزیع و تولید مواد ساختمانى 
پلیمرى .تهیه ،تولید و توزیع ورق آالت فلزى ،صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،بازاریابى غیرهرمى و 
غیر شبکه ایى اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى داخلى و خارجى ،حق العمل کارى -ترخیص کاال از گمرکات کشور .شرکت در مناقصات و مزایدات .تامین نیروى 
انسانى موقت در رابطه با موضوع شرکت .تامین ماشین آالت سبک و سنگین در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جارى کشور درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله هزار جریب ، کوچه بهمن [22] ، خیابان شیخ صدوق جنوبى ، پالك 496 ، طبقه اول کدپستى 8168748185 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 4 سهم 250000 ریالى تعداد 4 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 175 / 4 مورخ 1399/04/01 نزد بانک صادرات ایران شعبه چهارراه نورباران با کد 2283 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه سلیمیان 
ریزى به شماره ملى 1171250282 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بهروز برخشان به شماره ملى 1287725074 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد برخشان به شماره ملى 1755069197 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین رستم پور به شماره ملى 1284968383 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم نسیم مختارى به شماره ملى 1285085957 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 (981118)

فقدان مدارك
سند کمپانى و برگ سبز خودرو 
سوارى نیســان تیپ ماکسیما

(دنــده اتوماتیک) مدل 1390 
بنزینــى بــه شــماره موتور 
016376Qو شــماره شاسى
 NAPLE2A3301024611
به شماره پالك 13 – 851 ب 93 
متعلق به پرویــن موحدى به 
شــماره ملى 1091056005 
فرزنــد غالمحســین  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

نایب رئیس انجمن فیزیوتراپى ایــران گفت: قوز کردن 
از جمله عادت هاى اشتباهى اســت عالوه بر صدمه زدن 
به ستون فقرات سیستم گوارشــى فرد را هم تحت تأثیر 

قرار مى دهد.
پرهام پارسانژاد در خصوص عوارض قوز کردن، اظهار کرد: 
علت اصلى قوز کردن یا انجام کار هایى رو به پایین است 
که به اقتضاى شــغل انجام مى دهیم و یا استفاده مکرر از 
گوشى تلفن همراه، مانیتور، کامپیوتر و لپ تاپ است که 

مجبور هستیم سر را به سمت جلو ببریم.
او گفت: در چنین شرایطى بعد از ده دقیقه عضالت اطراف 
ستون فقرات خســته مى شــوند و دیگر آن را صاف نگه 
نمى دارند که ناخودآگاه این امر سبب مى شود ستون فقرات 
به سمت جلو خمیده شود. این خمیدگى زمانى که طوالنى 
مدت ادامه پیدا مى کند باعث چرخش شــانه ها به سمت 

جلو شده و کوتاهى عضالت جلوى شکم را به دنبال دارد.
پارسانژاد افزود: همچنین در پى کوتاهى عضالت جلوى 
شکم و سینه، عضالت پشت ستون فقرات در حالت کشیده 
قرار مى گیرند و به مرور زمان ضعیف شده و دیگر توانایى 
صاف نگه داشتن قامت را نخواهند داشت. زمانى که ستون 
فقرات به سمت جلو خمیده مى شود و ما به اصطالح قوز 
مى کنیم براى اینکه راستاى نگاهمان را مستقیم نگه داریم 
به صورت ناخودآگاه سر را به سمت عقب مى بریم که این 
سبب مى شود قوس گردن نیز افزایش یابد و این امر ضعف 
عضالت جلوى گردن و کوتاهى عضالت پشــت ناحیه 

گردن را به همراه خواهد داشت.
نایب رئیس انجمن فیزیوتراپى ایران ادامه داد: همانطور 
که مى دانید به طور کلى شرایط بیومکانیکى نرمال ستون 
فقرات بر اثر قوز کردن به هم مى ریزد و این امر در نهایت 
سبب مى شود مفاصل پشتى گردن تحت فشار قرار گیرد که 
امکان دارد فرد به مرور زمان دچار آرتروز گردن و در برخى 

موارد دچار بیرون زدگى دیسک در ناحیه گردن و فشار بر 
روى ریشه هاى اعصاب شود. در چنین حالتى فرد معموالً  
با احساس درد، گزگز، مورمور و خواب رفتگى در اندام هاى 

فوقانى رو به رو خواهد شد.
او بیان کرد: ضعف عضالت گردن سبب مى شود تا فرد دچار 
سردرد، ســرگیجه و حالت تهوع شود. زمانى که عضالت 
پشت گردن به علت قوز کردن کوتاه  شود فرد براثر ایجاد 
تغییر در قوس کمر دچار انواع کمر درد ها مى شود؛ زیرا قوز 
کردن سبب خواهد شد تا ســتون فقرات از حالت طبیعى 

خود خارج شود.
این فیزیوتراپیست گفت: افرادى که به اقتضاى شغل خود 
مجبور هستند طوالنى مدت پشت میز بنشینند بهتر است 
پس از یک 15 تا 20 دقیقه کار کردن و پشت میز نشستن، 
در کنار دیوار قرار گرفته و سینه خود را به دیوار بچسبانند تا 
در این حالت عضالت ناحیه سینه تحت کشش قرار گیرد.

پارســانژاد ادامه داد: همچنین مى توانیم چرخش شانه ها 
به سمت جلو و عقب را داشته باشیم تا با این کار عضالت 
پشت کتف و باالى سرشانه نیز تقویت شوند. به این صورت 
مى توانیم عضالت ثبات دهنده ستون فقرات را نیز تقویت 
کنیم و مانع از این شویم که با قوز کردن فشارى بر روى 

ستون فقرات و نواحى گردن ایجاد شود.
او اظهار کرد: زمانى که ستون فقرات به سمت جلو حالت 
خمیده پیدا مى کنند غالف عضالنى که در بدن وجود دارد 
دچار چسبندگى شده و کوتاه مى شود. این حالت مانند آن 
است که فرد یک لباس بســیار تنگ را بپوشد، لباس همه 
مفاصل و عضــالت بدن را دربر مى گیرد و کل سیســتم 
گوارش، سیستم هاى احشایى و عضالنى- اسکلتى را تحت 
فشار قرار مى دهد که این موضوع سبب مى شود تا عملکرد 
روده ها و دستگاه گوارش نیز دچار آسیب شود؛ در نهایت 
فرد با درد در ناحیه کمر و ستون فقرات روبه رو خواهد بود.

قـوزقـوز ن نکـنیدکـنید

شکستگى یا حتى مو برداشتن استخوان ها بسیار دردناك بوده 
و زندگى فرد را با مشــکالت زیادى روبه رو مى کند. حتى در 
صورتى که استخوان هاى شــما در حادثه اى دچار شکستگى 
شود، ممکن است علت آسیب دیدگى شما ناشى از ضعیف بودن 

استخوان هایتان باشد.
خوشــبختانه اقدامات زیادى براى جلوگیرى از شکســتگى 
استخوان ها وجود دارد. استفاده از رژیم غذایى مناسب، ورزش 
منظم، داروها و سایر منابع موجود مى تواند در این زمینه مفید 

باشد.

با ارائه دهنده خدمات درمانى خود مشورت کنید
در مورد شکســتگى خود با متخصص مشــورت کنید. از ارائه 
دهنده خدمات بهداشتى خود بپرســید که آیا شکستگى شما 
مربوط به پوکى استخوان است یا خیر. در مورد تست تراکم مواد 

معدنى استخوان (که اغلب به آن اسکن DXA گفته مى شود) 
مشاوره بگیرید. این بهترین راه براى تشخیص تراکم استخوان 
کم و شدیدترین شکل آن، یعنى پوکى استخوان است. همچنین 
در مورد لزوم استفاده از داروهایى که اثبات شده اند در به حداقل 
رساندن پوکى استخوان یا کاهش خطر شکستگى هاى آینده 

مؤثر هستند، پرس وجو کنید.

 کلسیم کافى دریافت کنید
همه افــراد براى برخــوردارى از اســتخوان هــا و در نتیجه 
ماهیچه هاى قوى و سالم نیاز به کلســیم دارند. مؤسسه ملى 
بهداشت آمریکا توصیه مى کند که زنان باالى 50 سال و مردان 
باالى 70 ســال روزانه 1200 میلى گرم کلسیم دریافت کنند. 
اگر به اندازه کافى کلســیم دریافت نمى کنید، ممکن است با 
اضافه کردن برخى غذاهاى غنى از کلسیم مانند شیر، پنیر، کلم 

بروکلى یا بادام، ذخیره کلسیم در بدن خود را افزایش دهید.

ویتامین D کافى دریافت کنید
ویتامین D یا «ویتامین آفتاب»، نقش مهمى در کمک به بدن 
شما در جذب کلسیم از دستگاه گوارش به درون خون دارد. بنیاد 
ملى پوکى استخوان آمریکا روزانه دریافت 800 تا 1000 واحد 

بین المللى ویتامین D را توصیه مى کند.

ورزش و تحرك بدنى کافى داشته باشید
ورزش یکى از بهترین راه ها براى حفظ تراکم استخوان و حفظ 
قدرت عضالت است. براى ســاختن و حفظ تراکم استخوان، 
تمرینات تحمــل وزن و مقاومــت را انجام دهیــد که باعث 
مى شــود بدن شــما در مقابل جاذبه حرکت کنــد. برخى از 
نمونه هاى تمرینات تحمل وزن شامل پیاده روى و استفاده از 

دوچرخه ثابت است.

جلوگیرى از زمین خوردن 
شما مى توانید با ایمن کردن محیط هر کجا که هستید و رعایت 
برخى نکات، خطر سقوط و شکســتگى استخوان هاى خود را 

کاهش دهید. 

از استعمال دخانیات اجتناب کنید
توتون و تنباکو براى استخوان هاى شما سم است و شما را در 
معرض خطر ابتال به کاهش توده استخوانى و پوکى استخوان 
قرار مى دهد. اگرچه اغلب در گفتن، ترك دخانیات آسان است 
اما عمل به آن مى تواند دشوار باشد. در مورد برنامه ها، داروها 
و سایر روش هاى ترك ســیگار که مى تواند به شما در دست 

کشیدن از این ماده دخانى کمک کند، تحقیق کنید.

«میالرد کافمن»، نویسنده سرشناس، اولین رمان خود را با نام «کاسه گیالس» در سن 90 
سالگى نوشت. «بنجامین فرانکلین» 78 ساله بود که لنز دو کانونى را اختراع کرد. پس واضح 
است که خالقیت و پیرى همیشه از یکدیگر جدا نیستند. «پیرو ریولتا»، نویسنده و شاعر 77 
ساله اى که برنده جوایز متعددى در این زمینه بوده پیش از این کار، مشاغل مختلفى مانند تولید 
اتومبیل، ساختمان سازى و قایقرانى را تجربه کرده است. او معتقد است هر چه فرد خالقیت 
بیشترى در زندگى داشته باشــد بهتر مى تواند با اصل خویش و دنیاى اطرافش ارتباط برقرار 

کرده و لذت بیشترى از زندگى ببرد.
واقعیت این است که کاش افراد زودتر این رویکرد را در پیش بگیرند. ریولتا مى گوید: الزم است 
که مردم شیوه زندگى خالقانه و شاعرانه اى در زندگى داشته باشند. امروزه افراد زیادى هستند 
که جایى دورتر از نوك بینى خود را نمى بینند. پول از اهمیت خیلى زیادى در زندگى ها برخوردار 
شده است. به همین دلیل همه ما به استفاده از یک حس شاعرانه، با پیروى از احساسات، پرورش 

حس کنجکاوى و درگیر شدن در جهان پیرامون خود نیازمند هستیم.
بگذارید ذهن شما بچرخد و در یک فرایند پر جنب و جوش و خالقانه درگیر شود. این درگیرى 
منجر به کشفى مى شود که مى تواند در آینده شما و یا حتى در آینده نسل بشر تأثیر بگذارد. این 
کار عزت نفس شما را بیشتر کرده و روحیه بیشترى برایتان به ارمغان مى آورد. رسانه هایى که 
خالقانه عمل مى کنند مى توانند احساس پژمردگى و بحران هویتى در دوران بازنشستگى را 

از روح و روان افراد کهنسال بزدایند.
یک کارشناس در این زمینه معتقد است: هر چه سن باالتر مى رود شما بیشتر و بیشتر به این 
مسئله نیاز دارید که براى ادامه زندگى و کارهاى خود هدف خاصى تعیین کنید. گرچه ظاهراً 
این کار (تعیین هدف) به نظر بى اهمیت است. اگر کارهایى را که همیشه به شکلى یکنواخت 
انجام مى دادید، با خالقیت ادغام کرده و نوآورى در انجام آنها داشــته باشید خواهید دید که 
شادى و رضایت بیشترى در شما ایجاد مى شود. این رویکرد همچنین دنیاى اجتماعى شما 

را توسعه مى دهد.
مطالعات نشان داده بســیارى از افراد مسن احســاس انزوا مى کنند. کارهاى خالقانه مانند 
کالس هاى هنرى یک روش عالى براى برقرارى ارتباط اجتماعى مطلوب و مناسب است. 
ریولتا مى گوید: برقرارى ارتباط با دیگران و تنها نماندن فرد کهنسال در سنین باال، بسیار مهم 

است. 
مهم است که شما ایده هاى خود را به اشتراك بگذارید یا حتى فقط با دیگران وقت بگذرانید، 
همین کار ساده زندگى شما را شادتر از آنچه بود، مى کند. بررسى ها نشان مى دهد که داشتن 
یک زندگى خالقانه، رشد مغزى را تحریک مى کند. خالقیت موجب فوران سلول هاى عصبى 
مى شود؛ سلول هایى که عامل ارتباط هاى اجتماعى هستند و اساساً موجب رشد مغز در سنین 
پیرى مى شوند. فردى که از نظر ذهنى فعال تر است و اندیشه کنجکاوانه ترى دارد، هم روحیه 

بهترى دارد  و هم شادتر خواهد ماند.

رازى که کهنسالى شادترى براى شما 
به ارمغان مى آورد

اگر فشار خونتان باالست 
منتظر یک عارضه جدید باشید

یک زندگى خالقانه، رشد مغزى را تحریک مى کند. خالقیت موجب فوران سلول هاى عصبى 
مى شود؛ سلول هایى که عامل ارتباط هاى اجتماعى هستند و اساساً موجب رشد مغز در سنین 
پیرى مى شوند. فردى که از نظر ذهنى فعال تر است و اندیشه کنجکاوانه ترى دارد، هم روحیه 

بهترى دارد  و هم شادتر خواهد ماند.

تاکنون همه ما در مــورد اهمیت صبحانه زیاد شــنیده ایم
 و مى دانیــم که صبحانــه مهمترین وعده غذایى اســت. 
تحقیقات نشان داده اند که سوخت رسانى به بدن قبل از اینکه 
از خانه بیرون بیایید مى تواند به بازدهــى بهتر در طول روز 
کمک کند و حتى در برخى  مــوارد به کاهش وزن هم کمک

 مى کند.
صبحانه یک وعده غذایى بســیار مهم اســت که با انتخاب 
یک صبحانه مناسب به سالمت جسمى و کاهش وزن خود 

کمک کنید.
امــا مراقب باشــید، صبحانه انتخابى شــما ممکن اســت 

باعث چاقى شــما شــود. خوردن شــکالت یــا کیکى که 
سرشــار از قند فراوان اســت مى تواند باعــث افزایش دور 
کمر شــما شــود. دکتــر «جنیفر اســتگ» جو دو ســر یا 
اوتمیل را براى صبحانــه توصیه مى کند. یک کاســه جو 
دو ســر حاوى مقدار زیادى پروتئین ســالم و فیبر اســت و 
بافت این غذا طورى اســت که باید به طــور کامل جویده 
شــده و به همین دلیــل به آهســته غذا خــوردن کمک 

مى کند.
زمانى که بدن این کربوهیدرات ها را به انرژى تبدیل مى کند، 
متابولیسم بدن با ظرفیت کامل انجام مى شود و در این فرایند 

کالرى سوزى نیز انجام مى شود. این فرایند به کاهش وزن 
کمک زیادى مى کند.

این تمام مزیت هاى جو دو سر نیســت. دکتر استگ در این 
باره مى گوید: افرادى که کربوهیدرات خوب مانند جو دوسر 
مى خورنــد، انرژى بیشــترى دارند، قنــد کمترى مصرف 
مى کنند، در کاهش وزن موفق تر هستند و حتى حرکات روده 

آنها منظم تر خواهد بود.
مقدارى جو دوسر بدون افزودنى و اشباع نشده را با مقدارى 
میوه تازه یــا آجیل مخلوط کنید. این یک صبحانه ســالم و 

فوق العاده است.

صبحانه  مناسب براى الغر شدن

6 توصیه براى داشتن
 استخوان هاى سالم و قوى

بر اساس نتایج تحقیق جدید، فشار خون باال و افزایش زیاد فشار  خون در دوران میانسالى موجب 
آسیب به مغز در زندگى آینده فرد خواهد شد.  نتایج این مطالعه نشان داد  فشار خون باال (90/140 
میلیمتر جیوه یا باالتر) ممکن است منجر به کاهش حجم مغز و افزایش بیش از اندازه ماده سفید 
در مغز شود. اما این روند با کاهش شناختى و ایجاد پالك هاى بتا آمیلوئید که یکى از پروتئین هاى 
کلیدى مرتبط با بیمارى آلزایمر است همراه نیست. فشار خون باال باعث افزایش خطر ابتال به 

اختالل شناختى در زندگى مى شود، اما دقیقاً چگونگى و زمان افزایش خطر، مشخص نیست. 
این مطالعه جدید، فشار خون  افراد با سنین 36 تا 69 ساله را ارزیابى و تأثیر آن بر مغز را کشف کرده 

و نشان داده که این تأثیر ممکن است در سنین پایین تر قابل پیش بینى باشد.
 محققان اظهار کردند: کنترل فشار خون براى سالمت مغز در سال هاى آینده زندگى ضرورى 

است.

شوید، یکى از سبزى هاى برگ سبز است که مواد 
مغذى مهمى را به بدن مى رســاند، مانند کلسیم، 
منیزیم، آهن و انواع فالونوئیدها. برگ هاى شوید 
داراى کالرى کم و مواد مغذى زیاد هستند و همین 
ویژگى، شوید را به یکى از مهمترین گیاهان دارویى 
تبدیل کرده اســت که از دوران باستان مورد 

استفاده قرار مى گیرد. 
برگ هاى شــوید حاوى نوعــى روغن 
ضرورى بــه نــام اوژنول هســتند که 
کاربرد هاى درمانى وسیعى در روند هاى 
درمان بسیارى از بیمارى ها دارد. مطالعات 
متعددى تأ یید کرده اند که شــوید، ســطح قند 
خون را کاهش مى دهــد و مقاومت به انســولین 
را هم در افــراد مبتال بــه بیمــارى دیابت کمتر

 مى کند.

سبزى مخصوص 
دیابتى ها را بشناسید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

همانا ترس از خدا کلید هر در بسته و ذخیره رستاخیز و عامل آزادگى 
از هر گونــه بردگى و نجــات از هرگونــه هالکت اســت. در پرتو 
پرهیزکارى، تالشگران پیروز، پرواکنندگان از گناه رستگار و به 
هر آرزویى مى توان رســید. مردم! عمل کنید که عمل نیکو به سوى 
خدا باال مى رود و توبه سومند اســت و دعا به اجابت مى رسد و آرامش 
برقرار و قلم هاى فرشــتگان در جریان اســت. به ســوى اعمال نیکو 

موال على (ع)بشتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد.
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   آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                    سازمان اموال و امالك ستاد
  برگزاري  نود و نهمین   مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت ســازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از  روز شنبه  مورخ 99/06/22 تا  پایان  روز سه شــنبه مورخ 99/07/01 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز 

چهار شنبه  مورخ 99/07/02 از ساعت 8 الی 11صبح(صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir) قابل رویت مى باشد .
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 
بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز شنبه  مورخ  99/06/22 الی  روزسه شنبه  مورخ 99/07/01    در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ 

درخواستهاي پیشنهادي در روز چهار شنبه مورخ 99/07/02  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2-  نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به 

شرح جدول فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز چهار شنبه  مورخ 99/07/02 در محلهاي تعیین شده می باشد.

8 -بازگشایی کلیه پاکتهاي ارائه شده در دفاتر فروش کاشان و اصفهان در روز چهار شنبه  مورخ 99/07/02 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
10 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (شنبه  مورخ 99/07/05) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
حصه غیر نقديزمان تحویل ملک (پیش پرداخت)

(باقیمانده در اقساط ....)
تخفیف پرداخت 

نقدي
12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 99/06/22 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 99/07/02 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

روزنامه
شنبه   مورخ    06/22/ 1399    روزنامه جام جم             چهارشنبه  مورخ 1399/06/26 روزنامه ایران         شنبه مورخ 1399/06/29 روزنامه جام جم              سه شنبه  مورخ 1399/07/01 روزنامه ایرانسراسرى
روزنامه اصفهان امروز      یک شنبه     مورخ 1399/06/23                    روزنامه نصف جهان    سه شنبه مورخ   1399/06/25         روزنامه  سراج  شنبه   مورخ 1399/06/29          روز نامه کیمیاى وطن    یک شنبه       مورخ  1399/06/30استانى

اصفهان – خیابان حکیم نظامى – خیابان حسین آباد – پالك 40                                        تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
کاشان – بلوارشهید معمار – کوچه شهید صنعتکار- ابتداى کوچه 12 مترى امین                تلفن تماس : 55580211  و55580212        نمابر :  55582394

دفاتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 
پرونده آدرس ردیف 

روزنامه
مورد واگذاري 28,8سهم مشاع از 72سهم ششدانگ که اعمال ید مالکانه و هرگونه توافق با شرکاي مشاعی و 

شهرداري اصفهان ،عقب نشینی وفق مصوبات شهرداري و رعایت ضوابط شهرسازي واخذ مجوز ساخت و ساز از 
سازمانهاي مربوطه و رعایت حقوق ارتفاقی ملک بر عهده خریدار می باشد .ضمناً با پرونده فروش 1524 
بصورت یکجا واگذار مى گردد. با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه در مزایده 99عرضه گردد

( تکمیل فرم الحاقیه الزامیست)

ویژه 235,000,000,000 *** 1062,40 جهانگردى 
پذیرایى زمین 1523 اصفهان -بلوار بوستان سعدي- 

مقابل مرکز صدا و سیما -جنب هتل 40 پنجره 1

مورد واگذاري 28,8سهم مشاع از 72سهم ششدانگ که اعمال ید مالکانه و هرگونه توافق با شرکاي مشاعی و 
شهرداري اصفهان ،عقب نشینی وفق مصوبات شهرداري و رعایت ضوابط شهرسازي واخذ مجوز ساخت و ساز از 

سازمانهاي مربوطه و رعایت حقوق ارتفاقی ملک بر عهده خریدار می باشد .ضمناً با پرونده فروش 1523 بصورت یکجا 
واگذار مى گردد.با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه در مزایده 99عرضه گردد.

( تکمیل فرم الحاقیه الزامیست)

ویژه 175,000,000,000 *** 1498 جهانگردى 
پذیرایى زمین 1524 اصفهان -بلوار بوستان سعدي- 

مقابل مرکز صدا و سیما -جنب هتل 40 پنجره 2

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 330متر مربع در طبقات زیر زمین ، همکف و اول بوده که 
رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار

 می باشد تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 7,810,000,000 *** 339,52 مسکونى زمین 2142 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند،قطعه 11   3

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 330متر مربع در طبقات زیر زمین ، همکف و اول بوده که 
رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار می 

باشد.تکمیل فرم الحاقیه الزامیست 
د 6,850,000,000 *** 311,20 مسکونى زمین 2141 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند،قطعه 10   4

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 160متر مربع در طبقات همکف و اول بوده که رعایت 
ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار می باشد . 

تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 6,520,000,000 *** 342,82 مسکونى زمین 2148 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند ،قطعه 17 5

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 300متر مربع در طبقات زیر زمین ، همکف و اول بوده که 
رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار

 می باشد تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 5,600,000,000 *** 253,40 مسکونى زمین 2135 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند ،قطعه 4   6

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 220 متر مربع در طبقات همکف و اول بوده که رعایت 
ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار می باشد . 

تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 5,500,000,000 *** 273,60 مسکونى زمین 2151 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند،قطعه 20   7

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 220 متر مربع در طبقات همکف و اول بوده که رعایت 
ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار می باشد . 

تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 5,400,000,000 *** 368,34 مسکونى زمین 2150 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند ،قطعه 19 8

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 210متر مربع در طبقات همکف و اول بوده که رعایت 
ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار می باشد . 

تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 5,000,000,000 *** 250,11 مسکونى زمین 2145 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند ،قطعه 14   9

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 210متر مربع در طبقات همکف و اول بوده که رعایت 
ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار می باشد . 

تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 5,000,000,000 *** 250,06 مسکونى زمین 2146 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند ،قطعه 15   10

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 300متر مربع در طبقات زیر زمین ، همکف و اول بوده که 
رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار 

می باشد تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 4,970,000,000 *** 225,25 مسکونى زمین 2134 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند ،قطعه 3   11

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 170متر مربع در طبقات همکف و اول بوده که رعایت 
ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر عهده خریدار می باشد 

تکمیل فرم الحاقیه الزامیست
د 4,000,000,000 *** 211,76 مسکونى زمین 2149 قمصر-خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید مطهري- 

کوچه عالمه شاه فضل ،کمربندي جزاوند ،قطعه 18 12

داخل حریم شهر فاقد هر گونه طرح شهرداري و گذر بندي بوده که اخذ مجوز بعهده خریدار می باشد. د 5,300,000,00 *** 504 کشاورزى زمین 2081 اصفهان - جاده شیراز - منطقه مرغ - 
خیابان خلیج فارس 60 - قطعه یک   13

داخل حریم شهر فاقد هر گونه طرح شهرداري و گذر بندي بوده که اخذ مجوز بعهده خریدار می باشد. د 5,200,000,000 *** 504 کشاورزى زمین 1528 اصفهان - جاده شیراز - منطقه مرغ - 
خیابان خلیج فارس 60 - قطعه دو   14

داخل حریم شهر فاقد هر گونه طرح شهرداري و گذر بندي بوده که اخذ مجوز بعهده خریدار می باشد. د 4,000,000,000 *** 441 کشاورزى زمین 1539 اصفهان - جاده شیراز - منطقه مرغ - خیابان خلیج 
فارس 60 - قطعه سه   15

داخل حریم شهر فاقد هر گونه طرح شهرداري و گذر بندي بوده که اخذ مجوز بعهده خریدار می باشد. د 2,800,000,000 *** 360 کشاورزى زمین 2078 اصفهان - جاده شیراز - منطقه مرغ -
16 خیابان خلیج فارس 60 - قطعه چهار


