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کرونا سیستم ایمنى را فریب مى دهدنزاع 6300 زن اصفهانى در 5 ماهه اول سالشاخ اینستاگرام مشغول انتخاب بازیگر است!بسیارى در اجاره خانه هاى خود وامانده اند علیمنصور به تبریز رسید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تخم مرغ آبپز
 و 5 خاصیت آن

بازداشت  سارق 40 پراید در باغ غدیر و آبشار
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ارزش سهام عدالت 
چقدر شده است؟

اعتراض خواننده پاپ 
به افزایش قیمت 
بلیت کنسرت ها

نیمى از کتیراى کشور
 در اصفهان 
تولید مى شود

5

اینترنتى شدن 
تعویض پالك 

در اصفهان از امروز

تخم مرغ، یک خوراکى سرشار از مواد مغذى 
است، نحوه مصرف آن نیز بسته به ذائقه فرد 

متغیر است. معموًال تخم مرغ را به صورت 
سرخ شده، املت یا آبپز مى خورند اما مصرف 

تخم مرغ آبپز بر اساس ...

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: از روز 
شنبه، 29 شهریور ماه (امروز) تعویض پالك در 
مراکز شماره یک و دو کالنشهر اصفهان اینترنتى 
انجام مى شــود و بدون نوبت اینترنتى خدماتى 

ارائه نخواهد شد.
سرهنگ محمدرضا محمدى افزود: شهروندان به 
هیچ عنوان بدون نوبت اینترنتى به مراکز تعویض 

پالك مراجعه نکنند.
وى با بیان اینکه هر شخص بر اساس شماره ملى 
و شماره تلفن همراه که به نام شخص باشد مجاز 

به دریافت یک...
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رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد

مافیاى موسیقى 
پس از کرونا 
مى رود

این بار مشکلى پیش نیامد
مهدى رحمتى در نخستین تجربه سرمربیگرى اش با شهر خودرو تن 
به شکست یک بر صفر برابر الشباب امارات داد؛ با این حال، نکته جالب 
مسابقه، تصمیم رحمتى براى نیمکت نشین کردن خودش بود. البته 
متین صفاییان که درون دروازه شهرخودرو قرار گرفت، خیلى روى گل 
خورده تقصیر نداشت، اما پرسش اینجاست که اگر مربى دیگرى جاى 

رحمتى بود و او را ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

  25 درصد 
ساندویچ فروشى هاى 

اصفهان 
پروانه ندارند

 چرا «ترامپ» علم را مسخره کرد؟
پاى نفت وسط است یا بى اطالعى از اقلیم؟
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پورتو، حسینى راپورتو، حسینى را
 زیر نظر گرفته است زیر نظر گرفته است

محمد على تبریزیان - مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

« آگهى مزایده » ( نوبت اول )
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره 
سازمان مورخ 99/06/13 در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه اتوبوس شهرى با 
مدل 1388 در مسیر شهرك سیمرغ به اصفهان و بالعکس از طریق مزایده عمومى 

و براساس قیمت پایه کارشناسى انجام شده به صورت نقد و اقساط، اقدام نماید .
لذا ، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1399/07/08 به دبیرخانه سازمان واقع در دولت آباد 
برخوار، خیابان شهید مطهرى ، طبقه دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان شهردارى، 
مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1399/07/09  ساعت 13:00  در محل سازمان 

باز و قرائت خواهد شد.

چاپ دوم

امافیاى موس واف ى مافیاىموسی
کپسپس از ک از کپ کپساز از
ىمىمى محرمانه هایى که علنى شدمحرمانه هایى که علنى شد

مناقشه بر سر آمار معلمان و دانش آموزان مبتال به کرونا در استان اصفهانمناقشه بر سر آمار معلمان و دانش آموزان مبتال به کرونا در استان اصفهان
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رئیس دفتر رهبر معظــم انقالب با بیــان اینکه در حال 
حاضر بســیارى از مردم در پرداخت اجاره خانه هاى خود 
وامانده اند، گفت: عده اى هم بى انصاف، سودجو و فرصت 
طلب هستند که به مردم رحم نمى کنند. حکومت اگر به 
اندازه کافى مســکن تولید کند، بخشى از این مشکالت 

حل مى شود.
به گزارش خبرگزارى حوزه، رئیس دفتر مقام معظم رهبرى 
در مراسم معارفه حجت االسالم حســین روحانى نژاد، 
نماینده جدید ولى فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
بنیاد مسکن را خاکریز اول حوادث دانست و تصریح کرد: 
حضرت امام (ره) وقتى تشکیل بنیاد مسکن را داد، دستور 

راه اندازى حســاب 100 امام(ره) را هم صادر کرد که این 
حساب تاکنون برکات زیادى داشته است. هیچ حکومتى 

در دنیا سراغ نداریم که تا این حد با مردمش مهربان باشد.
حجت االسالم و المسلمین محمد محمدى گلپایگانى با 
اشاره به در پیش رو بودن هفته دفاع مقدس خاطرنشان 
کرد: هیچ جاى دنیا فردى مانند ســردار ســلیمانى پیدا 
نمى شود. ایشان مالک اشتر حضرت آقا بودند. من بارها 
پیِش رهبر معظم انقالب بودم که سردار سلیمانى هم به 
محضر ایشان مى رسید. آقا به وى ابراز محبت مى کردند  
ولى سردار سلیمانى ذره اى احساس غرور نمى کرد و دنبال 

شهادت بود. 

وزیر آمــوزش و پرورش گفت: مــدارس حتى اگر یک 
دانش آموز هم به مدرســه بیاید تحت هر شرایطى باید 

فعال باشند.
محسن حاجى میرزایى با اشاره به اینکه در شرایطى قرار 
داریم که نمى توانیم تشخیص دهیم در هفته آینده چه 
اتفاقاتى را در مورد وضعیت بیمارى در کشــور پیش رو 
خواهیم داشــت، تصریح کرد: بروز یکباره هر وضعیت 
بحرانى و متفاوت مى تواند نگران کننده، اضطراب آور و 
ترسناك باشد. اوضاعى که تا به حال تجربه نکرده ایم و 
شناخت کامل را در مورد آن نداشته  ایم مى تواند براى ما 
سردرگمى بیاورد و این ویژگى سال تحصیلى جدید است. 

وى گفت: در ســال قبل بیش از دو سوم سال و مطالب 
آموزشى را به صورت حضورى پیش برده بودیم اما امسال 
این شرایط را نداریم. بنابراین باید از ابتدا بر روى حضور 

دانش آموزان مخصوصاً در دوران ابتدایى تأکید کنیم.
حاجى میرزایى با تأکید بر اینکه فعال بودن مدارس تحت 
هر شرایطى، سیاست ســوم این وزارتخانه است، گفت: 
مدرسه باید زنده و فعال باشــد تا انجام کارها و برقرارى 
ارتباطات راحت تر شود. حتى اگر تنها یک دانش آموز هم 
به مدرسه بیاید یا همه دانش آموزان بخواهند به صورت 
غیرحضورى درس بخوانند باز هم باید مدارس کشــور 

فعال باشند./2921

بسیارى در اجاره خانه هاى 
خود وامانده اند

مدارس تحت هر شرایطى 
باید فعال باشند

هزینه سفره خانوار 
چقدر است؟

گرانــى اقــالم    روزنامه جام جم  |
خوراکى و کاالهاى اساســى باعث شده هزینه 
ســفره مردم در ماه هاى اخیر چند برابر شود. در 
واقع هر خانواده چهارنفرى با فرض اینکه هر روز 
صبحانه نان و کره و ناهار عدس پلو (بدون کشمش 
یا گوشت چرخ کرده) و شام تخم مرغ و سیب زمینى 
بخورند، ماهانه باید چیزى حــدود یک میلیون و 
900 هزار تومان براى همین ســه وعده غذایى 
هزینه کنند. این در حالى است که حداقل دستمزد 
نیروى کار در ایران چیزى حدود دو میلیون و 800 

هزار تومان است.

سکه چند هزار درصد 
رشد کرد؟

قیمت سکه نسبت به ده    اقتصادنیوز |
ســال پیش 2017 درصد افزایش نشان مى دهد، 
در حالى که شــاخص قیمت مصرف کننده 463 
درصد افزایش داشته اســت. یک دهه پیش، در 
چنین روزهایى قیمت ســکه 605 هــزار تومان 
بود.  در ده ســال گذشــته، درصد افزایش قیمت 
ســکه بیش از چهار برابر درصد افزایش شاخص 
قیمت مصرف کننده بوده اســت که دالیل اصلى 
آن تغییرات قیمت جهانى، افزایش نرخ ارز به علت 

تحریم ها و کاهش ارزش ریال است.

مهناز افشار حذف شد!
تصویرى از بنر تبلیغاتى فیلم    ایران آرت  |
«گیلدا» منتشر شــده که نشان مى دهد خبرى از 
تصویر مهناز افشــار، بازیگر نقش اصلى فیلم بر 
روى پوســتر تبلیغاتى این فیلم نیست. پیش تر 
اتفاقى مشابه براى مهناز افشار بر روى پوستر فیلم 
«آشفتگى» افتاده بود. مهناز افشار که از دو سال 
پیش به آلمان مهاجرت کــرده، در فیلم «گیلدا» 
عهده دار هفت نقش متفاوت بوده است. افشار به 
جز «گیلدا» تنها فیلــم «ناگهان درخت» را براى 

اکران در ایران دارد.

اجاره خانه زیر 20 متر
آمار ها مى گوید اجاره مسکن    تجارت نیوز  |
در تهران نسبت به سال گذشته 30 درصد بیشتر 
شــده، اما در واقعیت، کرایه ها افزایش بیشترى 
داشته اســت. اجاره یک اتاق 12 مترى در تهران 
حداقل ده میلیون پول پیش و یک میلیون اجاره 
ماهانه مى خواهد. تا پیش از این اجاره آپارتمان هاى 
مسکونى براى افراد دشوار بود و حاال این دشوارى 
به خانه هاى نقلى هم رســیده اســت. خانه یا به 
عبارتى اتاق هاى زیر 20 متر که هم متقاضى زیادى 

دارد و هم کرایه آن تقریباً باالست./2915

مجازات یک الیک 
ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
اورژانــس اجتماعى کشــور در یــک گفتگوى 
تلویزیونى درباره قانــون حمایت از اطفال، اظهار 
کرد: در قانون حمایت از اطفال آمده، هنگامى که 
افراد فیلمى از یک کودك آزارى در فضاى مجازى 
مى بینند اگر الیک کنند جرم محسوب مى شود و 

شش ماه تا دو سال زندان دارد./2916

مرگ 3 بازیگر 36 ساله 
در 3 روز 

  ایران آرت  | طى سه روز متوالى سه بازیگر 
مشهور 36 ساله در شرق آســیا به طرزى کامًال 
مشکوك از دنیا رفتند. آخرین آنها «آلیِن هوآنگ»، 
هنرپیشــه معروف تایوانى بود که جســدش روز 
چهارشــنبه هفته پیش در منزلش پیدا شد. آلین 
هوانگ ســومین سلبریتى آســیایى است که در 
سه روز متوالى در سن 36 سالگى درگذشت. روز 
سه شنبه «اوه این هایه» هنرپیشه کره اى بر اثر 
خودکشى درگذشت و «آشینا سِئى»  هنرپیشه زن 
ژاپنى نیز در روز دوشنبه 14 سپتامبر خودکشى کرد. 

خدا ما را یارى کند
  رکنا | حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى، با اشــاره به اینکه فرهنگ سالمت بسیار 
ساده است، گفت: اینکه غذا به اندازه الزم و به موقع 
خورده شود، به موقع بخوابند، بهداشت را مراعات 
کنند و... همه باعث دورى از بیمارى مى شود. باید 
براى حفظ بدن، روح و معنویت (نشــاط ما، اخالق 
ما و...) تالش کرد چرا که نشــاط قدرت جســمى 
را افزایش مى دهد. در دوران ســختى که پیش رو 
داریم در فصل پاییز و زمســتان خداوند ما را یارى 
کند و بیمارى کرونا و آنفلوآنزا را پشت سر بگذاریم و 

مدافعان سالمت را همراهى کنیم. /2917

بدتر از کرونا
  روزنامه جمهورى اسالمى |

وزیر کشور در آســتانه انتخابات مرحله دوم گفته 
بود انتخابــات مرحله دوم مجلس که در شــرایط 
کرونایى برگزار مى شــود الگویى بــراى انتخابات 
ریاست جمهورى 1400 خواهد بود. این آقاى وزیر 
و سایر مسئوالن انتخابات باید بدانند که آنچه مانع 
مشارکت مردم در انتخابات است، کرونا نیست، بدتر 
از کرونا محدود کردن حق انتخاب مردم است. در 
هر انتخاباتى که رقابت واقعى وجود داشــته باشد، 
مردم براى حضور در پاى صندوق هاى رأى، انگیزه 
خواهند داشــت حتى در شــرایط کرونایى. مردم، 
خواهان تقویت نظام هســتند، مشــکل در رفتار 

مسئوالن است.

در یک قدمى صفر
همزمان با شیوع گســترده ویروس    بهار |
کرونا در اروپا و انگلیــس که منجر به توقف بخش 
بزرگى از فعالیت هاى اقتصادى در این کشور شده، 
نرخ تورم ساالنه این کشــور به 0/2 درصد رسیده 
اســت. این نرخ تورم کمترین نرخ تورمى انگلیس 

در طول پنج سال اخیر محسوب مى شود./2918

جهانگیرى دستور داد؟
حجت االســالم حمیــد    دیده بان ایران |
پارسانیا، عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى گفته 
است: وقتى سند 2030 مطرح مى شود، معاون اول 
رئیس جمهور نامه اى صادر مى کند و کارگروه هاى 
مختلفى از جمله در ســازمان برنامه و بودجه مأمور 
مى شوند تا این سند را اجرایى کنند. هفته گذشته نیز 
حسین میرزایى، عضو کمیسیون فرهنگى مجلس و 
علیرضا منادى سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در همین خصوص در گفت گوهاى 
جداگانه اى ضمن نام بردن از اســحاق جهانگیرى 
براى پیش بردن اجراى سند «پایا توسعه» یا همان 

سند 2030 خواستار برخورد با او شده بودند.

فقط شعار داده ایم
نماینده مردم تهران    خبرگزارى دانشجو |
در مجلس دهم تصریح کرد: ما در زمینه حجاب فقط 
شعار دادیم، با شعار هم هیچ چیزى پیش نمى رود. 
حجت االسالم مهدى شــیخ با تأکید بر اینکه باید 
ســعى کنیم با ابزار روز مثل اســتفاده از هنرهاى 
مختلف در مسیر تشــویق به حجاب قدم برداریم، 
اظهار کرد: همینطور که خیلى ها از هنر براى ترویج 
برهنگى استفاده کردند ما هم براى تشویق افراد به 

حجاب باید از همان روش بهره ببریم./2919

روحانى شد احمدى نژاد!
على صوفــى، فعال سیاســى    نامه نیوز |
اصالح طلب با بیان اینکــه دولت روحانى در چهار 
سال نخســت انتظارات را برآورده کرد، یادآور شد: 
دولت روحانى امــا در دور دوم شــد همان دولت 
احمدى نژاد؛ چون آقاى روحانى در دوره دوم ریاست 
جمهورى وضعیت کشور را به گونه اى پیشبرد که 
االن هم با همان وضعیت استثنایى مواجه هستیم 
و یک دولت اســتثنایى مى خواهیم تــا ما را از این 

وضعیت بین المللى و داخلى نجات دهد./2920

خبرخوان

کره شمالى پنج مقام رســمى وزارت اقتصاد کشور را به 
دلیل انتقاد از سیاست هاى اقتصادى «کیم جونگ اون»، 
رهبر کشور اعدام کرده اســت. این افراد که از کارکنان 
وزارت اقتصاد کره شــمالى بوده اند توسط جوخه اعدام 
در 30 جوالى گذشــته و به دنبال فاش شدن مضمون 
صحبت هــاى آنان در یک مهمانى شــام که توســط 

جاسوسان به اطالع رؤسایشان رسید تیرباران شدند. 
این پنج مقام وزرات اقتصاد کره شمالى در مورد نیاز کشور 
به همکارى با کشورهاى خارجى صحبت کرده بودند. آنها 
ظاهراً ترس خود را از اینکه اقتصاد راکد کشور در صورت 
اجرا نشدن برنامه هاى اصالحى، بدتر شود نیز ابراز کرده 
بودند. صحبت هاى آنان به سرعت به اطالع مقامات ارشد 
وزارت اقتصاد کشور رسیده و بعد از تحقیقاتى که صورت 
گرفت، این پنج مقام که ظاهراً از نیروهاى بسیار کارآمد 
وزارت بوده اند به یک جلسه دعوت شده و توسط پلیس 
مخفى کشور دستگیر شــدند. این افراد در ادامه مجبور 
شدند به خیانت و انتقاد از مقامات ارشد کشور اعتراف کنند.

عالوه بر این، گفته شــد که خانواده هاى این افراد نیز به 

کمپ زندانیان سیاسى ایستگاه شــماره 15 که یکى از 
بدنام ترین و بدترین مراکز نگهدارى از مخالفان سیاسى 

کره شمالى است منتقل شده اند. 
هفته گذشته اعالم شــد  کیم جونگ اون بعد از تیرباران 
کردن دایى اش که از ژنرال هاى بســیار قدرتمند کشور 
بود، سر او را از تن جدا کرده و در مقابل دیگر مقامات ارشد 

کشور به نمایش گذاشته است.

معادن اورانیوم عربستان براى ساخت یکى دیگر از شاهکارهاى «اون»
سالح اتمى کافى است

شــفافیت در عملکرد و خدمات یکــى از ویژگى هاى 
بانک توســعه تعاون اســت. معاونت امور استان ها و 
بازار یابى بانک توســعه تعاون با بیان این مطلب اظهار 
کرد: اعتماد ذینفعان به یک ســازمان نتیجه فعالیت و 
اقدامات آن سازمان است و این موضوع در کسب و کار 
و فعالیت هاى پولى و بانکى به مراتب مهمتر و جدى تر

 است.
ســعید معادى گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان یکى 
از بانک هاى توسعه اى- تخصصى 100 در صد دولتى 
بخش تعاون یکى از مزیت هــا و ویژگى هاى خود را بر 
سالمت رفتارى در مواجهه با مشــتریان و صداقت در 
تنویر و آگاه سازى مردم و مشــتریان و سایر ذینفعان و 

جامعه هدف در انعکاس به موقع آمار و ارقام عملکردى 
و شفافیت در بیان همه موارد و موضوعاتى مى داند که 
دانســتن و اطالع از آن جزو حقوق اشــخاص حقیقى 
و حقوقى در قالب شــخصیت هاى دولتــى، تعاونى و 

خصوصى است.
وى با بیان اینکه فرصت هاى ایجادى در قالب خدمات و 

محصوالت، نقطه اشتراك براى ایجاد و استمرار ارتباط 
بین بانک و مشتریان تلقى مى شود گفت: در ارتباط بین 
بانک و مشــتریان برخى از خدمات و محصوالت جنبه 
عمومى و فراگیر و گسترده دارد و برخى دیگر از خدمات 
و فرصت ها مختص جامعه هدف مشــخص و موضوع 

خاص و براى تحقق اهداف مهم است .

سالمت رفتارى در مواجهه با مشتریان از مزیت هاى بانک توسعه تعاون است

یک روزنامه انگلیســى به نقل از کارشناســان چینى 
نوشــت، معادن اورانیوم عربستان ســعودى مى تواند 
به اندازه اى باشد که این کشور دســت به تولید سالح 

اتمى بزند.
«گاردیــن» روز پنج شــنبه نوشــت، بــه مدارکى از 
زمین شناسان چینى دست پیدا کرده است که در برنامه 
انرژى اتمى عربستان سعودى مشارکت داشته و وظیفه 
آنها یافتن معادن اورانیوم در این کشــور است. در این 
گزارش که آن را زمین شناســان چینى تهیه کرده اند، 
آمده است که آنها تمام طول ســال و حتى در گرماى 
طاقت فرساى تابستان عربســتان سعودى مشغول به 
کار بوده اند تا ذخایر اورانیوم این کشــور را که مى تواند 
تولید بیش از 90 هزار تن از این ماده را میسر کند، مورد 

شناسایى قرار دهند.
سعودى ها از ســال 2017 اعالم کرده اند قصد دارند در 

تولید اورانیوم مورد نیاز براى تأمین انرژى هسته اى این 
کشور، به خودکفایى برسند. اکنون گزارش کارشناسان 
چینى نشان مى دهد که منابع اورانیوم عربستان سعودى 
بسیار بیشتر از حدى است که سوخت هر دو رآکتور این 

کشور را تأمین کند.
اطالعات موجود نشان مى دهد که سعودى ها به صورت 
افسار گسیخته به  دنبال تأمین پیش نیازهاى خود براى 
برنامه تولید انرژى یا تسلیحات اتمى است و بومى سازى 

منابع اورانیوم مى تواند آن را تقویت کند.
«وال اســتریت ژورنال» حدود دو هفته پیش به نقل از 
مقامى غربى فاش کرد عربســتان با کمک چین اقدام 
به ساخت تأسیساتى براى تولید کیک زرد اورانیوم کرده 
است. این روزنامه نوشته بود این تأسیسات براى تولید 
کیک زرد در منطقه دورافتاده «العال» در شــمال غرب 

عربستان سعودى واقع شده است.

اظهارات «دونالد ترامپ» درباره گرمایش جهانى دوباره 
جنجالى شده است.

«هوا شروع به سرد شدن مى کند، شما فقط نگاه کنید».  
این پاســخى بود که رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 
هفته پیــش در واکنش به اظهارات دبیــر مرکز منابع 
طبیعى کالیفرنیا درباره ارتباط آتش سوزى جنگل ها و 

گرمایش جهانى داد.
ترامپ در جلسه با «وید کروفوت»، با رد کامل ارتباط 
بین تغییر اقلیم و آتش ســوزى ویرانگــر جنگل هاى 
آمریکا در حالى که مى خندید گفت: «راســتش، فکر 
نکنم علم در ایــن رابطه بداند.» کروفــوت به رئیس 
جمهور آمریکا نسبت به خطر رد کردن علم  و «نادیده 
گرفتن مشــکالت و تمرکز تنها روى پوشش گیاهى» 

هشدار داده بود.
قبل از این جلسه او در پاسخ به سئوال خبرنگارى درباره 
نقش تغییراقلیم در آتش ســوزى ها گفتــه بود: «فکر 
کنم این بیشتر یک مسئله مدیریتى است. کشورهاى 
دیگرى در اروپا هستند مثل اتریش، فنالند و... که چنین 

مشکالتى ندارند.»
ســال هاى پیش هم ترامپ درباره تغییــر اقلیم چنین 
اظهارنظرهایى کرده بود، براى مثال یک بار در توییتى 
نوشــته بود: «اوایل مرداد اســت و هــوا در نیویورك 
سرد اســت. گرمایش جهانى کجاست؟ ســریعًا به آن 
نیازمندیم!» او دفعات زیادى در صفحه توییترش این 

سئوال را مطرح کرده است.
در واقع بخشــى از اظهــارات رئیس جمهــور آمریکا 
کامًال درست اســت و قطعًا تا چند روز دیگر با ورود به 
فصل پاییز هوا سرد مى شود اما این سردى هوا ارتباط 
مستقیمى با تغییر اقلیم و گرمایش جهانى ندارد، علت 
این موضوع هــم به تفاوت هوا و اقلیم مرتبط اســت؛ 
آب وهوا چیزى اســت که امروز رخ مى دهد. اما اقلیم، 

پدیده اى است که براى بلندمدت اندازه گرفته مى شود.
همین تفاوت باعث شــده اســت که دونالد ترامپ به 
همراه دیگر مخالفان تغییر اقلیم ســرد شــدن کوتاه 
مدت هــوا را به معنــاى رد گرمایش جهانــى بدانند. 
«مارشال شپرد»، محقق علوم جوى دانشگاه جورجیا 
در این باره به «CNN» مى گویــد: «مردم چیزى که 
در محل زندگیشــان رخ مى دهد را بــا اتفاقى که به 
صورت جهانى در حال رخ دادن است، اشتباه مى گیرند. 
اسمش ”گرمایش جهانى اســت" نه "گرمایش محل 

زندگیتان“.»
میانگین دماى جهــان از زمان انقالب صنعتى تاکنون 

نشــان مى دهد، که گرمایش جهانى واقعى اســت و 
تحقیقات زیــادى هم نشــان داده اند کــه علت این 
گرمایش، انتشار گازهاى گلخانه اى در اثر فعالیت هاى 
انسانى است و این روند در آینده هم ادامه دارد. از سوى 
دیگر نشــانه هاى دیگرى هم در این رابطه وجود دارد، 
براى مثال پنج سال گذشته گرم ترین سال هایى بودند 

که در زمین اندازه گیرى شده اند.
البته به نظر مى رسد علت انکار تغییر اقلیم توسط رئیس 
جمهور آمریکا، تنها ندانســتن تفاوت اقلیم و آب وهوا 
نیســت. رئیس جمهور آمریکا پیش از انتخابات تحت 
حمایت شــرکت هاى نفتى بود، شرکت هایى که نقش 

مؤثرى در گرمایش جهانى دارند و کاهش انتشار براى 
آنها مشکالت اقتصادى به همراه دارد.

در همین رابطــه، یک ماه پیش دولــت ترامپ اعالم 
کرد قصد دارند قانونى که شرکت ها را مجبور به تعمیر 
ماشین هاى حفارى براى عدم نشت متان مى کند، لغو 
کنند. متان یکــى از اصلى ترین گازهــاى گلخانه اى 
اســت که تأثیرش در گرمایش زمین در کوتاه مدت از 

دى اکسید کربن هم بیشتر است.
در جریان انتخابات آمریکایى شرکت هاى نفتى بزرگى 
مثل شورون، اکسون، BP و... صدها هزار دالر از کمپین 

انتخاباتى دونالد ترامپ حمایت کردند.

پاى نفت وسط است یا بى اطالعى از اقلیم؟

 چرا «ترامپ» علم را مسخره کرد؟

در پایان معامالت هفته چهارم شــهریور بازار ســهام، 
ارزش ســهام عدالت با رشــد بیــش از 13 درصدى 
نســبت به هفته قبل به 17 میلیون و 124 هزار تومان

 رسید.
با شروع معامالت هفته گذشته بازار سهام ارزش سهام 

عدالت 15 میلیــون و 51 هزار تومان بــود اما در پایان 
معامالت این هفته ارزش سهام عدالت 13 درصد، یعنى 
معادل حدوداً دو میلیون تومان رشد کرد و به 17 میلیون 

و 124 هزار تومان رسید.
همچنین فقط در روز ســه شنبه 24 شــهریور به دلیل 

رشد شاخص کل بازار سهام و همچنین رشد سهم هاى 
تأثیرگذار بر ارزش ســهام عدالت، ارزش این سبد یک 

میلیون تومان افزایش یافت.
ارزش ســهام عدالت اکنون به باالترین میزان خود از 
زمان افت شاخص کل بازار سهام رسیده است و رشد دو 

میلیون تومانى در یک هفته رشدى بى سابقه براى سهام 
عدالت در یک ماه اخیر محسوب مى شود.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش 
به ده میلیون و 274 هزار تومان و 30 درصد آن به  پنج 

میلیون و 127 هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت چقدر شده است؟
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افتتاح 2 طرح در نطنز 
2 طرح درمانى و امدادى با ارزش افزون بر 386 میلیارد 
ریال شامل طرح توسعه بیمارستان خاتم االنبیاء نطنز و 
پایگاه امداد و نجات جاده اى ترابیان بادرود روز پنجشنبه 
در آیینى وبینارى با دستور حجت االسالم حسن روحانى، 
رئیس جمهورى به بهره بردارى رسید. در مجموع تعداد 
هشـت طرح بیمارسـتانى با زیربناى 123 هـزار و 865 
مترمربع با ظرفیت 1400 تخت در نقاط مختلف کشور در 
قالب چهارمین آیین پویش «ره سالمت» از سوى رئیس 

جمهورى افتتاح شد.

صادرات خربزه گرگاب
 به اروپا 

برداشـت خربزه گـرگاب از هـزار هکتار از مـزارع این 
شـهر آغاز شـد. مدیر جهاد کشـاورزى شـاهین شـهر 
و میمـه بـا بیـان اینکه کشـت ایـن محصـول را 200 
بهره برداربا اشـتغالزایى سـه هـزار نفر در هـزار هکتار 
کشـت کرده اند گفت: پیش بینى مى شود 30هزار تن 
خربزه از مزارع این شهر برداشت شود. مصطفى عباسى 
افزود: بـذر خربزه گرگاب عالوه بر کاشـت در اسـتان 
اصفهان در استانهاى هرمزگان، مرکزى، سمنان، قم و 
قزوین کشت مى شود.  وى با بیان اینکه برداشت خربزه 
گرگاب تا پایان مهـر ادامه دارد گفت: سـاالنه بیش از 
5تا7 هزار تن خربـزه گرگاب به کشـورهاى اروپایى و 
حاشـیه خلیج فارس صادر مى شـود که 5 میلیون دالر

 ارز آورى براى کشور دارد.

راه اندازى رشته هتلدارى 
رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان اصفهـان درباره 
راه اندازى رشته هتلدارى در دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان اظهار کرد: براى نخسـتین بار در این استان و با 
توجه به گردشگرپذیر بودن شهر اصفهان، رشته هتلدارى 
به صورت علمى و عملیاتى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان) تدریس مى شود. پیام نجفى عنوان 
کرد: دانشگاه آزاد اسـالمى واحد اصفهان(خوراسگان) 
با تدریس رشـته هتلدارى به صورت علمى و عملیاتى و 
استفاده از استادان متخصص، مجرب و کارآزموده در این 
حوزه در آینده اى نزدیک، دانش آموختگانى را در عرصه 
گردشـگرى و هتلدارى تربیت خواهد کـرد که منجر به 

تحول در این حوزه در کشور خواهند شد.

ایجاد بام سبز 
در کتابخانه کشاورزى 

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شـهردارى 
اصفهان گفت: در کتابخانه تخصصى علوم کشـاورزى 
و فضاى سـبز جهت ایجاد تغییرات در ساختمان داخلى 
کتابخانه، کافه کتـاب و ایجاد پاتوق هـاى فرهنگى در 
داخل محوطه همچنین اجراى بام سبز اقداماتى خواهد 
شد. فروغ مرتضایى نژاد با بیان اینکه کتابخانه تخصصى 
علوم کشاورزى و فضاى سبز واقع در پارك ملت است، 
اظهار کـرد: در کتابخانـه تخصصى علوم کشـاورزى و 
فضاى سـبز تعداد هشـت هزار جلد کتاب با موضوعات 
علوم کشاورزى، علوم گیاهى، فضاى سبز، محیط زیست 
و تخصص هاى گیاه پزشـکى و تخصص هاى مرتبط با 

فضاى سبز وجود دارد.

خدمت رسانى هالل احمر 
اصفهان درخراسان 

معاون امـور داوطلبـان جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان از حضور کاروان سالمت این استان در قالب 
طرح نذر آب 3 در خوسـف و اسـتقرار ایـن کاروان از 
24 شهریور ماه در روستاى سـرچاه عمارى و خدمت 
رسانى به بیش از 40 روستاى کم برخوردار شهرستان 
خوسـف خراسـان جنوبى خبر داد. محمـد نوید متقى 
با بیـان اینکه ایـن کاروان متشـکل از 30 نفر اسـت، 
اضافه کرد: 15 پزشـک، پیراپزشـک، دندانپزشـک، 
مشـاور خانـواده و مذهبـى، کارشـناس توانبخشـى، 
کارشـناس فرهنگى و اجتماعى، تکنیسـین دارویى، 
تیم غربالگرى، تیم سـحر و داوطلبان هالل احمر در 
این کاروان مشـغول فعالیت و ارائه خدمـات به مردم 
روسـتاهاى کم برخوردار خوسف در اسـتان خراسان 

جنوبى هستند.

خبر

در سال جارى در 35 شهر و شش منطقه اصفهان سیستم 
تله مترى در برخى از  تأسیســات آبرسانى اجرا و نیز در 
شش شهرستان در سطح استان به روز رسانى  سیستم 
تله مترى تأسیسات آبرسانى در دستور کار قرار مى گیرد. 
معاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آبفا استان 
اصفهان اعالم کرد: در ســال جارى سیستم تله مترى 
در مخازن و ایستگاه هاى پمپاژ، شــبکه هاى توزیع و 
چاه هاى محلى تأمین آب شــرب شهرى، سامانه هاى 
آبرسانى، مجموعه هاى آبرسانى روستایى، حوضچه هاى 
فشارشکن، تصفیه خانه هاى گلپایگان، فیلترهاى شنى 
فریدونشهر و تله مترى انشعابات روستایى اجرا مى شود.

ناصر اکبرى با اشاره به به روزرسانى سیستم تله مترى 
تأسیسات آبرسانى در برخى از شهرستان هاى استان، 
مدیریت صحیــح و برنامه ریزى شــده منابع آبى را با 
استفاده از سیستم هاى تله مترى وکنترل سطح مخازن 
بسیار با اهمیت دانست و اظهار کرد: سیستم تله مترى 
براى مدیریت منابع آبى ضرورى اســت چرا که اندازه 
گیرى جریان آب، نشت یابى شبکه آبرسانى، نظارت 
برعملکــرد تجهیزات به صورت آنى باعث مى شــود 
که نه تنها وقوع حوادث در کوتــاه ترین زمان ممکن 
مهار شود بلکه آب به صورت عادالنه میان مشترکین 

توزیع گردد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: از روز شنبه، 29 
شهریور ماه (امروز) تعویض پالك در مراکز شماره یک 
و دو کالنشهر اصفهان اینترنتى انجام مى شود و بدون 

نوبت اینترنتى خدماتى ارائه نخواهد شد.
سرهنگ محمدرضا محمدى افزود: شهروندان به هیچ 
عنوان بــدون نوبت اینترنتى به مراکــز تعویض پالك 

مراجعه نکنند.
وى با بیان اینکه هر شــخص بر اســاس شماره ملى و 
شماره تلفن همراه که به نام شخص باشد مجاز به دریافت 
یک کد کاربرى اســت، تصریح کرد: درج آدرس محل 
سکونت متقاضى در فیلد مربوطه الزامى است. هر فرد از 

زمان نوبت دهى به مدت یک ساعت فرصت مراجعه به 
مراکز را خواهد داشت؛ در غیر این صورت با ارسال پیامک 

نوبت وى لغو مى شود.
وى افزود: هر خودرو در طول روز براى یک مرتبه مجاز 
به اخذ خدمات و تعویض پالك است و در صورت نقص 
مدارك و ایرادات احتمالى شــخص صرفًا تا پایان وقت 
ادارى همان روز مجاز به اخذ خدمات با نوبت اولیه است.

سرهنگ محمدى با اشاره به اینکه دریافت نوبت براى 
خودروهاى نو شماره و وارداتى بدون پالك صرفاً با شماره 
شاسى امکانپذیراســت، گفت: دریافت پالك تهران، از 

مراکز تعویض پالك اصفهان امکانپذیر نیست.

اینترنتى شدن تعویض پالك 
در اصفهان از امروز

اجراى سیستم تله مترى در 
تأسیسات آبرسانى 35 شهر 

آمار دانش آموزان و معلمان مبتال به ویروس کرونا در استان 
اصفهان که چهارشنبه هفته گذشــته توسط معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در یک نشست خبرى اعالم 
شده بود خبرساز شده اســت. بهروز کلیدرى در این نشست 
گفته بود که 48 معلم و 160 دانش آموز به کرونا مبتال شده اند. 
او در این نشست خبرى همچنین تلویحاً بازگشایى مدارس 
در اصفهان را عامل شیوع بیشتر کرونا اعالم کرد. این در حالى 
بود که شب قبل از آن، حجت ا... غالمى، سخنگوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا استان اصفهان در موضعى هماهنگ با دولت 
از سیاست بازگشایى مدارس دفاع کرده و گفته بود برنامه اى 

براى تعطیلى مجدد مراکز آموزشى در برنامه نیست.
غالمى اما روز پنج شــنبه در خصوص آمار مطرح شــده از 
ابتالى دانش آموزان و معلمان استان اصفهان به کرونا توسط 
معاون علوم پزشکى استان اصفهان گفت که در این زمینه 
باید دانشگاه علوم پزشکى پاسخ دهد چرا که آمار ارائه شده 

از سوى دانشگاه علوم پزشکى در جلسه قبلى ستاد کرونا غیر 
از موضوعى بوده که از سوى معاون این دانشگاه مطرح شده 
است. اظهارات سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا استان 
اصفهان و معاون اســتاندار، واکنش طاهره چنگیز، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان را برانگیخت که در گفتگو با 
«ایمنا» بر درستى آنچه معاونش در حضور خبرنگاران اعالم 
کرده بود صحه گذاشــت. چنگیز اظهار کرد: آمارى که روز 
چهارشنبه توسط معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى ارائه 
شد آمار درســت و مربوط به هفته هاى دوم و سوم شهریور 
ماه است که در این دو هفته مدارس به طور کامل بازگشایى 
نشده بود و این افراد در محیط مدرسه به کرونا مبتال نشده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: متعهد 
بودیم اگر دانش آموز و معلمى یا خانواده این دو گروه تست 
کروناى مثبت داشــتند این موضوع را به آموزش و پرورش 
اعالم کنیم تا از حضور آنها در مدرسه خوددارى شود و این 
افراد عامل انتقال نباشند. وى اظهار کرد: این آمار استخراج 

شده و اســامى در هفته اول بازگشــایى مدارس به صورت 
محرمانه به آموزش و پرورش اعالم شد. این آمار به معناى 
ابتال به کرونا در مدارس نیست اما با توجه به گستردگى ابتال 
به کرونا آموزش حضورى دانش آموزان باید به حداقل برسد.

چنگیز گفت که انتشار این آمار به دلیل دقت بیشتر مدارس 
در خصوص رعایت دستورالعمل هاى پیشگیرى و مقابله با 
کروناست. وى با تأکید بر لزوم ترجیح آموزش غیرحضورى 
دانش آموزان، تصریح کرد: اینکه در مدارس عمًال چه اتفاقى 
مى افتد و آیا بازگشایى مدارس منجر به افزایش ابتال خواهد 
شــد یا خیر را باید در هفته هاى آینده بر اســاس آمار جدید 
بررسى کرد. هرچند در دو هفته گذشته به نسبت کل دانش 
آموزان تعداد بسیار اندکى براى آموزش حضورى در مدارس 
حضور پیدا کردند بنابراین پیش بینى این است که اگر این 
موضوع ادامه پیدا کند و مدارس با تعداد بسیار اندکى از دانش 
آموزان فعالیت کنند قطعاً این فعالیت تأثیرى در رشد بیمارى 

نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه صنف اغذیه و ســاندویچ فروشــان 
اصفهان گفت: در حدود 20 تا 25 درصد از واحدهاى 
صنفى اغذیه و ساندویچ فروشــى در اصفهان پروانه 

کسب ندارند.
سیدمصطفى موسوى در پاسخ به اینکه آیا واحدهاى 
صنفى ساندویچ فروشى قادر به فعالیت تا پیش از اخذ 
پروانه کسب هســتند، افزود: پروانه کسب برخى از 
واحدهاى صنفى اغذیه و ساندویچ فروشى اصفهان 

که هم اکنون فعال هستند، هنوز آماده نشده است.
رئیس اتحادیه صنف اغذیه و ســاندویچ فروشــان 
اصفهان اضافه کرد: این واحدهاى صنفى در بازه زمانى 

یک تا دو ماه پیش به جمع این اتحادیه اضافه شده اند 
و در حقیقت تعداد واحدهاى صنفى ساندویچ فروشى 
در اصفهان در بازه زمانى یک تا دو ماه گذشته 20 تا 25 

درصد افزایش پیدا کرده است.
موسوى ادامه داد: البته همزمان با افزایش 25 درصدى 
واحدهاى صنفى این اتحادیه در بــازه زمانى مذکور 
25 درصد از واحدهاى صنفــى فعال اتحادیه اغذیه و 
ساندویچ فروشان اصفهان فعالیت خود در بستر بازار را 
به دلیل ناتوانى در پرداخت اجاره بهاى مغازه و کاهش 
تقاضا براى خرید غذا که ناشى از شیوع ویروس کرونا 

بوده، متوقف کرده اند.

  25 درصد ساندویچ فروشى هاى اصفهان، پروانه ندارند

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دستگیرى یک سارق 
خودرو که فقط سوارى پراید سرقت مى کرد و کشف 

40 فقره سرقت خبر داد. 
سرهنگ حسین ترکیان اظهار کرد: در پی وقوع چندین 
مورد سرقت پراید در منطقه باغ غدیر و آبشار در شهر 
اصفهان، بررسی موضوع در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی این فرماندهى قــرار گرفت. وى افزود: 
کارآگاهان تحقیقات خود را دراین زمینه آغاز و با انجام 
یکســري اقدامات تخصصى موفق به شناسایى یک 

سارق در این رابطه شدند.
سرهنگ ترکیان با اشــاره به دستگیرى سارق اظهار 
کرد: متهم هنگامى که با مستندات پلیس روبه رو شد 
به 40 فقره سرقت پراید در منطقه باغ غدیر و آبشار با 

همدستى یک سارق دیگر اعتراف کرد.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه همدست این سارق 
نیز شناسایى شــده و به زودى دستگیر مى شود بیان 
کرد: سارق دستگیر شده پس از تکمیل پرونده و براى 

اقدامات قانونى به مراجع قضایى تحویل داده شد.

بازداشت سارق 40 پراید در باغ غدیر و آبشار

مناقشه بر سر آمار معلمان و دانش آموزان مبتال به کرونا در استان اصفهان

محرمانه هایى که علنى شد 

همزمان بــا افتتاح تصویرى چهار طــرح نیروگاهى 
در کشــور، برج خنک کننده واحد مولد برق شــماره 
3 نیروگاه اصفهان با توان نامــى تولید 120 مگاوات 

بازسازى و وارد مدار تولید شد.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این آیین، از تالش جهادى 
متخصصان برق در رفع محدودیت 30 مگاواتى واحد 
شماره 3 مولد برق حرارتى نیروگاه اصفهان قدردانى و 

آن را حرکتى بسیار مؤثر توصیف کرد.

مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان هم 
گفت: تمام فعالیت ها در عملیات بازسازى برج خنک 
کننده واحد مولد برق شماره 3 نیروگاه اصفهان با توان 
نامى تولید 120 مگاوات با تالش صنعتگران نیروگاه 
اصفهان با حداقل هزینه اجرا شد. امیر نریمانى افزود: 
با اجراى این طرح عالوه بر کاهش مصرف آب و رفع 
محدودیت تولیدبــرق از 90 به 120 مگاوات راندمان 

این واحد نیروگاهى افزایش یافت.

بهره بردارى از برج خنک کننده نیروگاه اصفهان

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: 35 
درصد از حجم معاینات بالینى مراکز پزشکى قانونى 

استان اصفهان به دلیل نزاع است.
على ســلیمانپور در گفتگو با «ایمنا» با توضیح اینکه 
آمار مراجعین بــه دلیل نزاع در پنج ماهه اول ســال 
جارى کاهش یافته است، تصریح کرد: طى این مدت 
18 هزار و 58 نفر به دلیل صدمات ناشى از ادعاى نزاع 
به مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه کردند که این 

تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13/5 درصد 
کاهش داشته اســت. وى اضافه کرد:  در این مدت از 
کل آمار مراجعان نزاع 6310 نفر زن و 11 هزار و 748 

نفر مرد بوده اند.
وى ادامه داد: در مدت مشابه سال قبل 20 هزار و 869 
نفر به دلیل صدمات نزاع به مراکز پزشــکى قانونى 
اســتان مراجعه کردند که 7198 نفر زن و 13 هزار و 

671 نفر مرد بودند.

نزاع 6300 زن اصفهانى در 5 ماهه اول سال

جلسه ماهانه شوراى فرهنگى مخابرات منطقه اصفهان 
با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه که با 
هدف بررســی  عملکرد این شورا و سیاستگذارى هاى 
فرهنگى آینده در محل ســالن اجتماعات ستاد منطقه 
برگزار شد، اظهار کرد: کمترین اثر ترویج سبک زندگى 
اسالمى-ایرانى در بین کارکنان را مى توان در افزایش 
مؤلفه هاى بهــره ورى آنان در محیــط کار به وضوح 

مشاهده کرد.
ناصر مشــایخى با تأکید بــر حمایت همــه جانبه از 
فعالیت هاى این شــورا افزود: بنده به نوبه خود از هیچ 

کمکى در راستاى تعالى فعالیت هاى شوراى فرهنگى 
دریغ نخواهم کرد و امیدوارم با تغییراتى که در ساختار و 
اعضاى این شورا صورت گرفته به زودى شاهد تحول 

چشمگیرى در زمینه فرهنگى مخابرات منطقه باشیم.
حجت االسالم کیانى، رئیس شوراى فرهنگى مخابرات 
منطقه اصفهان نیز ضمن ارائه گزارشى از  فعالیت هاى 
فرهنگى صورت گرفته به بیان چشــم اندازهاى آینده 
شورا پرداخت و گفت: با نظرات کارشناسى و تخصصى 
برنامه مدونى در زمینه فعالیت هاى فرهنگى در مجموعه 
مخابرات تهیه شده که اجرایى شدن آن همت متعالى و 

مضاعف همه اعضاى شورا را مى طلبد.

جلسه شوراى فرهنگى مخابرات برگزار شد

نماینده ولى فقیه در استان گفت: عموم مردم در مسئله 
مبارزه با اشرار و نا امن کنندگان جامعه مسئولیت دارند و 
باید از نیروى انتظامى در طرح مبــارزه با اراذل و اوباش 

حمایت کنند. 
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در گفتگوى اختصاصى 
با پایگاه خبرى پلیس، اظهار کرد: مسئله مبارزه با اشرار و 
ناامن کنندگان جامعه امنیت کشور و امنیت مال، جان و 
ناموس مردم را به خطر مى اندازند نه تنها اولویت نیروى 
انتظامى اســت بلکه معتقدم باید جزو اولویت همه مردم 

باشد.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه انسان مؤمن و مسلمان 
نباید شرش به کسى برسد و همواره باید خودش، جلوى 

شــرش به دیگرى را بگیرد، افزود: متأسفانه در این بین 
بعضى افراد از حالت انسانى و اسالمى خود خارج شده و 
باعث آزار و اذیت مردم مى شوند که باید این افراد دستگیر 
شــوند و در صورت امکان مورد ارشــاد قرار گیرند و اگر 

امکان نداشت تنبیه و مجازات شوند.
آیت ا... طباطبایى نژاد بیان کرد: نیروى انتظامى در همین 
راســتا طرح خوبى را براى مقابله با اراذل و اوباش آغاز 
کرده و در خواست من از مردم این است که حتمًا از ناجا 
در اجراى بهتر این طرح حمایت کنند چون این کار به نفع 

خودشان و همه مردم است.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان، خواستار استمرار 
طرح مقابله با اراذل و اوباش از ســوى نیروى انتظامى 

شد و گفت: کارهاى مقطعى و فصلى قطعًا انتظار الزم را 
برآورده نمى کنند و اگر بخواهیم کارى به فرهنگ عمومى 

در جامعه تبدیل شود باید آن را استمرار دهیم.

طرح مقابله با اراذل و اوباش مستمر باشد

همزمان با افتتــاح تصویرى چهار طــرح نیروگاهى در 
کشور، برج خنک کننده واحد مولد برق شماره 3 نیروگاه 
اصفهان با توان نامى تولید 120 مگاوات بازسازى و وارد 

مدار تولید شد.
رضا اردکانیان، وزیر نیــرو در این آیین، از تالش جهادى 

متخصصان برق در رفع محدودیــت 30 مگاواتى واحد 
شماره 3 مولد برق حرارتى نیروگاه اصفهان قدردانى و آن 

را حرکتى بسیار مؤثر توصیف کرد.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان هم گفت: تمام 
فعالیت ها در عملیات بازسازى برج خنک کننده واحد مولد 

برق شماره 3 نیروگاه اصفهان با توان نامى تولید 120 مگاوات 
با تالش صنعتگران نیــروگاه اصفهان با حداقل هزینه اجرا 
شد. امیر نریمانى افزود: با اجراى این طرح عالوه بر کاهش 
مصرف آب و رفع محدودیت تولیدبرق از 90 به 120 مگاوات 

راندمان این واحد نیروگاهى افزایش یافت.

بهره بردارى از برج خنک کننده نیروگاه اصفهان

رئیــس اداره بهره بــردارى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: امسال مجوز برداشت 

100 ُتن کتیرا را صادر کردیم.
آبتین میرطالبى، عنوان کرد: کتیرا صمغ گیاه گون است 
که در مناطق سمیرم، تیران و کرون، نجف آباد، خوانسار، 
بویین میاندشت، فریدونشهر و شهرضا برداشت مى شود.
میرطالبى در مقایســه سطح برداشت شــده نسبت به 
مساحت گون زارهاى استان اصفهان گفت: دو میلیون 

هکتار گون زار در استان داریم اما ساالنه حداکثر از 30 تا 
40 هزار هکتار گون زار برداشت انجام مى شود. وى اظهار 
کرد: قیمت هر کیلو کتیراى مفتولى که سفید و شیشه اى 
هستند و در نجف آباد و تیران و کرون مى روید بین 500 

تا 600 هزار تومان است.
میرطالبــى تصریح کرد: نیمــى از کتیراى کشــور در 
اســتان اصفهان تولید مى شــود، البته ایــن به معناى 
بیشتر بودن سطح گون زار نیســت بلکه تعداد کارگران 

در اصفهان بیشتر اســت، اساســًا کتیرازنى متعلق به 
اســتان اصفهان اســت و اســتان هاى دیگر این فن 

را بلد نیستند.
رئیــس اداره بهره بــردارى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان بیان کرد: کتیراى استان 
اصفهان به کشــورهاى صنعتى اروپایى و آمریکا صادر 
مى شود و به جز مقدارى اندك که در عطارى ها به فروش 

مى رسد بازار داخلى ندارد.

نیمى از کتیراى کشور در اصفهان تولید مى شود

آرمان کیانى
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شــهرام شــکوهى درباره فعالیت هایش در ایــام کرونــا و تعطیلى
 کنسرت ها گفت: در حال حاضر بیشــتر استراحت مى کنم و در کنار آن 
در حال تولید یک قطعه جدید هســتم که جزییات آن به زودى منتشر 

خواهد شد.
وى با اشاره بر اوضاع نامطلوب موسیقى در ایام کرونا نسبت به افزایش 
قیمت بلیت کنسرت ها انتقاد کرد و توضیح داد: مگر اوضاع اقتصادى مردم 

عالى ا ست که قیمت بلیت کنسرت را باال مى برند؟
این خواننده تأکید کرد: غیر از عده اى خاص که برایشــان تفاوتى ندارد 
این قیمت ها چقدر باال و پایین شود، فکر کنم بقیه مردم مدت هاست که 

کنسرت را از سبد فرهنگى خانواده شان حذف کرده اند.
شهرام شــکوهى، خواننده پاپ اهل جهرم 49 ساله است. ورود 

وى به موسیقى حرفه اى در سال 1385 و با آهنگ «مدارا» 
اتفاق افتاد. شکوهى در سال 1390 آلبوم «مدارا» را به بازار 
موسیقى عرضه کرد که به یکى از پرفروش ترین آلبوم هاى 
سال تبدیل شد. این خواننده به تازگى آموزشگاه موسیقى 

«شهرام شکوهى» را در شهرك غرب 
تهران راه انــدازى کرده که قرار 

است در آن ســازهایى نظیر 
پیانو، سه تار، گیتار و ویولن 

به هنرجویان آموزش داده 
شود. 
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حمید حامى: سلیقه موسیقى در جهت مثبت
 ارتقا پیدا خواهد کرد

مافیاى موسیقى 
پس از کرونا مى رود

خواننده هــاى زیادى تا پیش از ماه محرم و در بهار و تابســتان امســال در نوبت انتشــار 
آلبوم هایشان قرار داشــتند. از جمله حمید حامى که قصد داشت پس از سال ها اردیبهشت 
امسال آلبوم جدیدى را به بازار عرضه کند. اما او هم مانند سایر خواننده ها دست نگه داشت 
و به خلوتى اجبارى رفت. خلوتى که به دلیل شیوع ویروس کرونا دامنگیر میلیون ها نفر در 

سراسر جهان شد. 
حامى درباره روزهاى قرنطینه و خانه نشینى اجبارى چند وقت اخیر به دلیل شیوع کرونا گفت: 
«من سعى کردم آثار تازه اى خلق کنم. یعنى وقتى در خانه هستم و زمان بیکارى زیادى دارم 
آهنگ ساختم و با دوستان ترانه ســرا در ارتباط بودم. اما کارهاى نیمه کاره به همان شکل 
باقى مانده است. قرار بود آلبوم من در ماه اردیبهشت منتشر شود اما با این اتفاقاتى که رخ داد 
استودیو نمى توانم بروم. به احترام مردم و دوستانى که با آنها ارتباط دارم و به احترام خانواده 
خودم به استودیو نمى روم که خطر ناقل بودن نداشته باشم. کارهاى خودم را همگى مسکوت 
باقى گذاشته ام تا پس از بهتر شدن شــرایط کارهاى میکس و مستر و انتشار آلبوم را انجام

 دهم. 
او در پاسخ به این ســئوال که آیا اهالى موســیقى هم مى توانند مثل اهالى سینما به سمت 
فضاى آنالین و کنسرت هایى به این شکل بروند هم چنین نظرى داشت: «ما با اهالى سینما 
تفاوت هاى زیادى داریم و اینطور نیست که حتى پس از کرونا هم بتوانیم به صورت آنالین 
کنســرت برگزار کنیم و درآمدزایى براى اهالى موسیقى داشته باشد. یک امیدوارى در این 
روزها داشــتم آن هم اینکه همانطور که مردم در دوران شیوع کرونا و قرنطینه باعث شدند 
تا طبیعت زنده شود و حیات وحش در همه جاى دنیا احیا شود و روابط اجتماعى آدم ها هم 
اصالح شده است، قرنطینه و کرونا تأثیر مثبتى روى گوش هاى مردم داشته باشد. به دلیل 
اینکه زندگى در خیابان و درگیرى در کار و شغل باعث مى شود که مردم از تفکر دور باشند. 
اما وقتى که مردم چند ماه در خانه باشند فرصت کتاب خواندن و گوش دادن به موسیقى ها 
خوب دارند. دیگر از آن موسیقى ها مصرفى روزمره مسلمًا دورى مى کنند. نتیجه مى گیریم 
که از دید من پس از کرونا سلیقه موسیقى در جهت مثبت ارتقا پیدا خواهد کرد. این موضوع 
به من که ادعاى تفکر در موسیقى دارم امیدوارى مى دهد که شاید پس از کرونا بهتر کار کنم 
و آن کسانى که براساس روابط آنچنانى و مافیایى و البى گرى و پولشویى در موسیقى کار 
مى کردند ضعیف تر شــوند. فکر مى کنم این فکر من بیراه نباشد و حدس مى زنم این اتفاق 

تا درصدى رخ دهد.»
او در پاسخ به اینکه ســلیقه مردم در ایام قرنطینه و پس از کرونا چه تغییرى خواهد داشت 
هم نظر متفاوتى را مطرح کرد: «فکر مى کنم درباره کنسرت ها هم سلیقه مردم تغییر جهت 
مثبت خواهد داشت. ما در دوره اى بودیم که آنقدر موزیک هاى بد به خورد مردم مى دادند، 
مردم خودشان را گم کرده بودند. مردم موسیقى خوب را در قرنطینه پیدا کردند. پس از کرونا، 

کنسرت هایى که فکر پشت آنهاست موفق تر خواهند بود.»
حامى گفت: «بیشــتر اهالى هنر که فکر پشــت کارشان هســت در این دوران از خلوت 
خودشان استفاده مثبت بردند. آن کسانى که بازارى بودند و هنرمند نیستند و نابکارانى که 
در هنر البی گرى و سوداگرى و جادوگرى مى کنند، آنها نگران این هستند که پس از کرونا 
کنسرت هایشان نفروشد. عالوه بر اینکه درآمدهاى چندین میلیاردى خودشان در این چند 
ماه از دست دادند. شاید یکى از دغدغه هاى آنها این است که جلوى درآمدشان گرفته شده 

است!»/2909

بهمن هاشمى و محیا اسناوندى در سرى جدید مسابقه تلویزیونى «برخط شو» اجرا مى  کنند و این برنامه 
از شنبه تا چهارشنبه روى آنتن مى رود.

«بر خط شو» اولین مسابقه اپلیکیشنى تلویزیونى است که از شبکه 5 سیما روى آنتن مى رود.  وجه تمایز 
این مسابقه با سایر مســابقات تلویزیونى، امکان حضور شرکت کنندگان با تعداد باال به صورت برخط در 
برنامه است. بدین صورت که با نصب نرم افزارهاى الزم مى توانند از منزل و یا هر مکان دیگرى همزمان 

با پخش برنامه در مسابقه شرکت کنند.
این شب ها سرى جدید برنامه «برخط شو» با اجراى بهمن هاشمى و محیا اسناوندى  هر شب ساعت 21 

و 30 دقیقه روى آنتن شبکه 5  سیما مى رود./2908

بهمن هاشمى دوباره مجرى
 مسابقه تلویزیونى شد

متین عزیز پور در نقش «عیسى» در سریال «خواب و بیدار» که سال 1380 از شبکه اول سیما پخش شد 
و در شهریور امسال دوباره در شبکه آى فیلم بازپخش شده است، بازى کرده بود. 

او در سریال «خواب و بیدار» به کارگردانى مهدى فخیم زاده در کنار رؤیا نونهالى (در نقش «ناتاشا»)، 
الدن طباطبایى (در نقش «سودابه جاللى»)، کامران تفتى (در نقش داماد «عبدا...») و لیال برخوردارى 

(در نقش «کبرى») نقش آفرینى کرده بود که با استقبال مخاطبان همراه شد.
متین عزیزپور متولد هجدهم مهر سال 1372 در تهران است. او هنرپیشه جوان سینما و تلویزیون بوده 
و بیشتر به دلیل نقش هایى که در دوران کودکى در ســریال هاى مطرح دهه 80 بازى کرده، شناخته 

مى شود.
متین عزیزپور فرزند دوم خانواده اســت و خواهرى به نام مهدیس داد. او از شــش سالگى در فیلم ها و 
سریال هاى تلویزیونى حضور داشت. فیلم «دزدان حلیه گر» به کارگردانى کریم هاتفى نیا، فیلم «مادر 
زن سالم» به کارگردانى خسرو ملکان در سال 1385، فیلم «کمین» به کارگردانى سارا صولتى محصول 
سال 1384، فیلم «چشمان جان مالکوویچ» به کارگردانى «سارا صولتى» در نقش «سام»، «کودکانه» 

در سال 1381 و «هم نفس» در سال 1382 از فیلم هاى متین عزیزپور است.
متین عزیزپور در ســریال هاى تلویزیونى به نام «ورثه آقاى نیکبخت» به کارگردانى مرضیه برومند، 
«روشن تر از خاموشى» به کارگردانى حسن فتحى و «سرزمین رؤیاها» به کارگردانى مسعود آب پرور 

نیز حضور داشت.
متین عزیز پور چند سالى است که در اینســتاگرام فعالیت دارد و 80 پست به اشتراك گذاشته و 21 هزار 

دنبال کننده دارد. /2907

یادى از هنرپیشه نقش «عیسى» 
در سریال «خواب و بیدار»

شاخ اینستاگرام مشغول انتخاب بازیگر است!

نمایش جدید الهام پاوه نژاد در سالروز تولدش پخش کننده فیلم شهاب حسینى در آمریکا 
مشخص شد

یک فعال اینستاگرامى که به یکباره با مجوز سازمان 
ســینمایى کارگردان سینما شده اســت گرچه مورد 
انتقادهاى شــدید قرار گرفت ولى در حال پیش تولید 

فیلمش است.
اوایل مرداد بود که با انتشار فهرست مجوزهاى صادر 
شده توسط شــوراى پروانه ســاخت نام محمدامین 
کریم پور نیز مطرح شــد، جوانى که سابقه کارگردانى 
فیلم ویدیویى، تله فیلم، فیلم مستند، سریال تلویزیونى 

یا نمایش خانگى ندارد.
این چهره اینستاگرامى با ساخت ویدیوهاى تبلیغاتى و 
غیرتبلیغاتى در شبکه هاى اجتماعى به شهرت رسیده 
و از همین مسیر در صفحه اش 4/8 میلیون دنبال کننده 
دارد. ویدیوهــاى رقصیدن هاى وى شــهرت زیادى 
دارد گرچه پس از اعالم مجــوز کارگردانى ، او اغلب 

ویدیوهاى طنزش را حذف کرد.
این مسئله باعث انتقادهاى شدید شد و سمت انتقادها 
نیز بیشتر به سمت سازمان سینمایى رفت که چرا باید به 
چنین فردى به این راحتى و بدون رعایت قواعدى که 
خودشان درست کرده اند، مجوز بدهند ولى فیلمسازانى 
که سال ها ســابقه تولید فیلم کوتاه و مستند و به زعم 
سازمان ســینمایى ویدیویى دارند براى گرفتن مجوز 
سینمایى مدت ها از این اتاق به اتاق بروند. به دنبال این 
مسائل سازمان سینمایى لیست کارگردانان اول تأیید 

شده و سوابق آنها را اعالم کرد.
نکته قابل اعتنا در این فهرست این بود که محمدامین 
کریم پور شاخ اینســتاگرام که مجوز ســاخت اولین 
فیلم بلند ســینمایى خود را گرفته اســت، نه ســابقه 
دســتیار کارگردانى دارد نه فیلمى داشته است که در 

جشنواره اى شرکت کند و جایزه ببرد.
اما جالب اینجاست که این موضوع داغ رسانه اى تنها 

چند روز دوام آورد و گویا منتقدان به یکباره با این مسئله 
کنار آمدند و با اینکه حتى نهــاد متولى اعالم کرد در 
صدور مجوز خطا و یا شاید تخلف اتفاق افتاده است ولى 

دیگر نقدى از کسى شنیده نشد.
حاال شنیده ها حاکى از آن است که کریم پور در همین 

سکوت مشــغول مقدمات ســاخت فیلمش بوده و با 
تعدادى از بازیگران مشغول مذاکره است که بین آنها 
نام یک بازیگر مرد مطرح سینما که همیشه نسبت به 
مسائل اجتماعى و سیاسى موضع انتقادى داشته است 

نیز شنیده مى شود.
اما همچنین ممکن اســت یک چهره موسیقى پاپ و 
آر اند بى نیز به این فیلم بپیوندد. این شخص آهنگ هاى 
خود را همراه با فردى دیگر مى خواند و گروهى دو  نفره 

دارند که از شهرت زیادى نیز برخوردارند.

کمپانى IFC Midnight حق پخش فیلم «شب/The Night» با بازى شهاب حسینى، بازیگر ایرانى برنده 
جایزه کن را در آمریکاى شمالى خریدارى کرد.

این شرکت توزیع کننده در این باره گفت: «شب» اولین پروژه مستقل تولید شده آمریکاست که مجوز 
اکران در سینماهاى ایران را دریافت کرده است. این فیلم همینطور اولین نقش آفرینى شهاب حسینى 

در یک پروژه ساخت آمریکاست.
کورش آهارى، سازنده فیلم گفت: این فیلم یک اثر روانشناختى مهیج ترسناك است که پیرامون یک 
زن و شوهر ایرانى ایجاد مى شود، اما در الیه هاى زیرین آن یک وضعیت انسانى مشترك و در عین حال 
بسیار پیچیده را شاهد هستیم که قصد دارد ذهن مخاطبان را تحریک کند. جزئیات بیشترى در مورد تاریخ 

اکران فیلم در ایران منتشر نشده است.
«آن شب» را کورش آهارى با بازى شهاب حسینى، نیوشا جعفریان و جرج مگوایر ساخته است.

«آن شب» که در آمریکا فیلمبردارى شده اســت اولین فیلم بلند کورش آهارى با بازى شهاب حسینى 
(برنده نخل طالى بهترین بازیگر مرد براى فیلم «فروشنده» از جشنواره فیلم کن 2016) و نیوشا جعفریان 
است. داستان فیلم در مورد زوج جوانى اســت که به همراه دختر یکساله شان خود را محبوس در هتلى 
قدیمى مى یابند. علیرغم تالششان براى اقامتى دلپذیر در این هتل عجیب و وهم آور، نیرویى خارجى 
آن دو را وادار به ابراز رازهاى درونى شان که از یکدیگر پنهان نگه داشته اند مى کند. آنها با دقت همه چیز 
و هر کسى را که در مسیرشان قرار دارد زیر سئوال مى برند. در این فیلم «جورج مگوایر» ( باشگاه مبارزه، 

پیگیرى خوشبختى) نیز حضور دارد./2906

کنسرت را ازسبدفرهنگى خانواده شان حذف کرده اند.
9شهرام شــکوهى، خواننده پاپ اهل جهرم 49 ساله است. ورود 

5وى به موسیقى حرفه اى در سال 1385 و با آهنگ «مدارا» 
0اتفاق افتاد. شکوهى درسال 1390 آلبوم«مدارا»را به بازار
موسیقى عرضه کرد که به یکى از پرفروش ترین آلبوم هاى 
سال تبدیل شد. این خواننده به تازگىآموزشگاه موسیقى

«شهرام شکوهى» را در شهرك غرب 
تهران راه انــدازى کرده که قرار 

است در آن ســازهایى نظیر 
پیانو، سه تار، گیتار و ویولن 

به هنرجویان آموزش داده 
شود.

اعتراض 
خواننده پاپ به 
افزایش قیمت 
بلیت کنسرت ها

الهام پاوه نژاد، بازیگر کشــورمان همزمان با سالروز 
تولدش با نمایش «مرجان» روى صحنه تئاتر مى رود و 

روایتگر داستان «هزار و یک شب» مى شود.
27 شــهریور ماه همزمان با ســالروز تولد الهام پاوه 
نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان بود که اغلب 
مخاطبان تلویزیون او را با نقش «مریم» در ســریال 
«همسران» به خوبى مى شناسند. این بانوى هنرمند 
کشورمان همزمان با ســالروز تولدش خبر از بازى در 

نمایش «مرجان» به کارگردانى آریان رضایى داد.
نمایش «مرجان» بر اساس داستان «هزار و یک شب» 
و با نگاهى به پژوهش «هزار افسان کجاست» نوشته 

بهرام بیضایى به نگارش درآمده و الهام پاوه نژاد تنها 
بازیگر آن است.

الهام پاوه نژاد در جدیدتریــن تجربه بازیگرى اش در 
ســریال «مانکن» به کارگردانى حسین سهیلى زاده 
در ســال 98 به ایفاى نقش پرداخت و این سریال در 
شبکه نمایش خانگى مورد استقبال قرار گرفت. سریال 
«همسران» به کارگردانى بیژن بیرنگ و مسعود رسام 
اولین ســریال تلویزیونى الهام پاوه نژاد بود که یکى از 
تجربه هاى موفق او در دنیاى بازیگرى است و اغلب 
عالقه مندان به تلویزیون هنوز هم او را با نقش «مریم» 

در این سریال  مى شناسند.
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علیرضا منصوریان به عنوان ســرمربى تیــم تراکتور 
معرفى شد.

 پس از شایعات درباره سرمربیگرى علیرضا منصوریان 
در تراکتور، سرانجام تراکتورى ها تصمیم گرفتند که از 
سرمربى جدید خود رونمایى کنند و هدایت تیم تبریزى 

را به منصوریان بدهند.
منصوریان 48 ســاله در حالــى به عنوان ســرمربى 
تراکتور معرفى مى شود که به نظر مى رسد او پیش تر با 
تى تى ها به توافق رسیده بود و حاال به عنوان جانشین 

ساکت الهامى، روى نیمکت تراکتور خواهد نشست.
در تصویرى که تراکتورى ها از عقد قرارداد با منصوریان 
منتشر کرده اند، میرمعصوم ســهرابى نژاد مدیرعامل و 

عباس الیاســى عضو هیئت مدیره این باشگاه در کنار 
منصوریان دیده مى شوند و باتوجه به حضور محمدرضا 
زنوزى در خارج از کشور، خبرى از مالک باشگاه تراکتور 

نیست.
ســرمربى سابق اســتقالل در این ســال ها به ترتیب 
ســرمربیگرى تیم هاى پــاس همدان، نفــت تهران، 
استقالل تهران و ذوب آهن را برعهده داشت و توانست 
با دو تیــم تهرانى بــه نتایج قابل توجهى دســت پیدا 

کند.
او در حالى جانشین الهامى مى شود که تراکتور سهمیه 
مستقیم لیگ قهرمانان آســیا 2021 را به دست آورده 

لیگ و منصوریان فرصت حضــور دوباره  در 

قهرمانان را هم خواهد داشت.
با انتخاب ســرمربى، حاال تى تى هاى شهر تبریز هم 
فعالیت نقل و انتقاالتى خود براى جذب بازیکن را آغاز 
خواهند کرد و باید دید که منصوریان درخواست خرید 
چه بازیکنانى را خواهد داشــت و چه کسانى جذب تیم 

او خواهند شد.
تراکتور که در این سال ها همیشه با سرمربیان خارجى 
کار را آغاز کرده، باتوجه به منــع خرید خارجى ملزم به 
انتخاب مربــى از بازار داخلى بــود و مذاکراتى را هم با 
نفراتى چون على دایى انجــام داده بودند اما در نهایت 
تصمیم گرفتند که منصوریان 48 ساله را بر مسند هدایت 

تیم خود قرار دهند.

علیمنصور به تبریز رسید

و مذاکراتى را
ه بودند اما در ن
له را بر مسند ه

رئیس باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه تأیید کرد که 
باشگاه پورتو سیدمجید حسینى، مدافع ایرانى را 

از سه ماه پیش زیر نظر گرفته است.
بحث پیشنهاد باشگاه پورتو پرتغال به سیدمجید 
حسینى، مدافع ایرانى تیم فوتبال ترابوزان اسپور 
ترکیه چند روزى است که در رسانه هاى ترکیه 
و پرتغال منتشر شده است و واکنش ها به این 

خبر هنوز هم ادامه دارد.
باشگاه پورتو اخیراً مهدى طارمى، مهاجم تیم 
ملى ایران را به خدمت گرفته و با اســتقبال 
شده است.گســترده هواداران فوتبال ایــران مواجه 

سرمربى پورتو به مسئوالن این باشگاه 
اعالم کرده به یک مدافع جدید هم نیاز 
دارد و بحث حضور حسینى در این تیم 
پرتغالى از لحظه انتشار این خبر شدت 

گرفت.
این در حالى است که اوتامندى، مدافع 
آرژانتینى تیم منچسترسیتى در اولویت 

باشــگاه پورتو قرار دارد و همین موضوع 
تردیدهایى را نســبت به عالقه پورتو به جذب 

مجید حسینى ایجاد کرد.
با وجود این، احمــد آقااوغلو، رئیس باشــگاه 
ترابوزان اســپور در تازه ترین مصاحبه خود با 
«antena1rtp» تأ یید کرد پورتو حسینى را از 
سه ماه پیش زیر نظر داشته و نسبت به جذب این 

مدافع ایرانى عالقه مند است.

پورتو، حسینى را
 زیر نظر گرفته است

شرایط فوتبال اینگونه عوض مى شود

مهدى رحمتى در نخستین تجربه سرمربیگرى اش با شهر خودرو تن 
به شکست یک بر صفر برابر الشباب امارات داد؛ با این حال، نکته جالب 
مسابقه، تصمیم رحمتى براى نیمکت نشین کردن خودش بود. البته متین 
صفاییان که درون دروازه شهرخودرو قرار گرفت، خیلى روى گل خورده 
تقصیر نداشت، اما پرسش اینجاست که اگر مربى دیگرى جاى رحمتى 
بود و او را نیمکت نشین مى کرد، آقا مهدى چه بالیى سر طرف مى آورد؟ 
100 در صد رحمتى جزو خوب هاى فوتبال ایران است، اما آبش با بیشتر 
مربیان دوران بازى اش در یک جوى نرفته و همیشــه با آنها اختالف 
داشته است. رحمتى به نیمکت نشینى هم حساسیت خاصى دارد و 
معموالً  با این موضوع کنار نمى آید. حاال اما خودش سرمربى شده 
و در همان نخستین بازى، خودش را نیمکت نشین کرده است. 
احتماًال مهدى رحمتى، نخســتین ســرمربى مهدى رحمتى 

خواهد بود که با او اختالف پیدا نمى کند!

این بار مشکلى پیش نیامد

مهاجم جدا شده تراکتور از وضعیتش در این تیم و گالیه هایش بابت برخى جریانات صحبت 
کرد.

محمدرضا آزادى در گفتگویى در خصوص جدایى اش از تراکتور بعد از چند سال حضور در این 
تیم اظهار کرد: واقعاً این تصمیم سختى براى من بود چرا که در تراکتور به فوتبال ایران معرفى 
شدم و چند سال در این تیم بازى کردم و تراکتور و هواداران واقعى اش را 
از ته دل دوســت دارم و جدایى از این تیم برایم آسان نیست ولى این 

تصمیمى بود که به دو دلیل باید مى گرفتم.
وى افزود: دلیــل اولم کامنت هاى توهین آمیزى اســت که برایم 
مى فرســتند. من نمى دانم واقعًا چکار کردم که به من و خانواده ام 
توهین مى کنند. این مطالب باعث شد مشکالت خانوادگى برایم پیش 
بیاید و مادرم ناراحتى قلبى پیدا کرد و چیــزى در این دنیا عزیزتر از 
خانواده برایم نیست. این را هم بگویم که آن افراد هوادارنما 
هســتند و هواداران واقعى تراکتور آنقدر با شخصیت 
هستند که حتى به حریف هم توهین نمى کنند چه 
برسد به بازیکنى که براى تیمشان چند سال زحمت 

کشیده است.
مهاجم فصل گذشته تراکتور در ادامه گفت: دلیل 
دیگر جدایى ام این است که در تراکتور به من بازى 
نمى رسید. بعد از چند ســال حضور در این تیم و صبر و 
تمرین دیگر وقتش بود که به من بازى برسد و هربار 
هم که به زمین آمدم براى تیم تأثیرگذار ظاهر 
شــدم. دنیزلى به بازى من اعتقاد داشت 
ولى از وقتى سرمربى تیم عوض شد دیگر 
به من روى خوش نشــان ندادند. در بازى با 
ماشین سازى گل زدم و بازى را براى تیم در آوردم 
و سهمیه آسیایى براى تراکتور گرفتم ولى در بازى با فوالد 

من را دوباره روى نیمکت گذاشت.
آزادى در ادامه عنوان کرد: در تبریز واقعًا بازیکنان بومى را 
اذیت مى کنند. همه جا صحبت از بومى گرایى است ولى در 
تبریز بومى زدایى انجام مى دهند و غریب پرست هستند در 
حالى که بازیکنان بومى نسبت به تیم شهرشان تعصب دارند 
و در مواقع سخت به کار تیم مى آیند. باشگاه مى تواند روى 
بومى ها سرمایه گذارى کند و از آنها پول در بیاورد ولى کسى 
به فکر این مسائل نیست. آن زمان که پنجره تیم بسته بود 
و بازیکن نداشــتند ما خوب بودیم ولى حاال کســى اصًال 

نمى بیند من هم عضوى از این تیم بودم.
وى در مــورد مقصد فصل آینده اش هم گفت: پیشــنهاد 
خارجى از یونان و یک کشــور دیگر دارم و سه تیم مطرح 
داخلى هم به من پیشنهاد دادند که آن را بررسى مى کنم و 
بهترین تصمیم را براى آینــده فوتبالى خودم مى گیرم. من 
ب خاطر تراکتور و نیمکت نشــینى در این تیم حضور در تیم 
ملى را از دست دادم و بازیکن فیکس تیم امید بودم و شرایط 

حساسى دارم و باید به فکر آینده فوتبالم باشم.

منصوریان فرصت حضــور دوبارهعامل و  لیگ و تیم خود قرار دهند.در
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گلر استقالل در مورد جلسه رســیدگى به وضعیت 
شکایت باشگاه تراکتور صحبت کرد.

رشید مظاهرى، گلر اســتقالل پس از جلسه کمیته 
تعیین وضعیت در مورد شکایتى که باشگاه تراکتور 
از او داشته، گفت: فکر کنم جلسه خیلى خوبى بود و 
خودم به شخصه جو را خیلى خوب دیدم و منتظریم 
رأى صادر شود. فکر کنم یکسرى مدارك را هم بعداً 
ارائه کنیم. قرار است مدارکى که از من خواسته شده 

را به این کمیته ارائه دهم.
وى در مورد پیش بینى اش از رأى صادره گفت: االن 
در حال حاضر نمى دانم باید چه بگویم، مى ترســم 
چیزى بگویم. من دربــاره این مســائل و اتفاقات 
روزهاى اخیر خیلــى صحبت دارم ولــى فعًال باید 
سکوت کنم و بعد از رأى صحبت مى کنم. باید منتظر 

رأى بمانیم.
گلر فصل گذشــته تراکتور درمورد دالیل جدایى از 

این تیم هم عنوان کرد: نمى خواهم زیاد در مورد این 
موضوع توضیح بدهم چرا که شاید حرفى بزنم بعداً 
مشکلى ایجاد شود. تنها چیزى که مى خواهم بگویم 

این است که ما بحث مالى با تراکتور نداشتیم.
مظاهرى در مورد احتمال لغو قراردادش با استقالل 
هم گفت:  شما از کجا مى دانید قراردادم با استقالل 
به هم مى خورد؟ آنها صحبت هایى که مطرح شــد 
را خودشــان انجام دادند و ما هم مــدارك خودمان 
را داریم و به آینده خوش بین هســتیم. قراردادم با 
اســتقالل 100 در صد قانونى بوده. مطمئن باشید 
اگر غیرقانونى بود اولین نفرى که مخالفت مى کرد، 
خودم بودم چون وقتى به باشگاهى تعهد دارى نباید 

به باشگاه دیگرى فکر کنى.
وى در مورد رقابت با سید حسین حسینى در استقالل 
هم گفت: من ســر این مســئله اى که االن وجود 
دارد نمى خواهم بگویم فکرم مشــغول است اما باید 

آن را حل کنیم و بعد درباره چیــزى که گفتید فکر 
مى کنم. بعضى از این ســئواالت را من نباید جواب 
بدهم و باشــگاه باید جواب دهد. من مشکلى با این 
مســائل ندارم و کارم را انجام مى دهم. اینها مسائل 
حاشیه اى است، اگر قرار است با این طرز فکر بیایم 
نشــان مى دهد نمى توانم خیلى مثمرثمر باشم. من 
باید کارم را انجام بدهم حاال من باشم یا کسى دیگر، 

فرقى ندارد. من االن باید با تمام تمرکز کار  کنم.
گلر اســتقالل در مورد اینکه اگر شرایط ایجاب 
کند حاضر به بازگشت خواهد بود یا نه هم گفت: 

من فکر مى کنم این را باید براى جلسه بعدى 
بگذاریم و با شــرایط جلو برویم. اجازه بدهید 
من کارم اینجا تمام شود، هم درباره اتفاقات 
صحبت مى کنم و هم اســتقالل. مصاحبه 
مفصلى هم درباره هواداران استقالل و هم 

شاید در مورد اتفاقات.

ید فکر 
د جواب 
ى با این 
 مسائل 
کر بیایم 
شم. من 
ى دیگر، 

نم.
جاب 
ت: 

ى 
 
 

عجب جو خوبى بود!

فدراسیون فوتبال فیفا اعالم کرد کرونا باعث ضرر 14میلیارد دالرى فوتبال 
در سال جارى میالدى شده است.

یک مقام برجســته در  فیفا اعالم کرد بیمارى همه گیر کووید-19 تقریبًا 
14 میلیارد دالر براى فوتبال باشگاهى در سراسر جهان ضرر داشته است.

اولى رن، رئیس کمیته اى از طرف فیفا که براى مقابله با اثرات همه گیرى 
تشکیل شده اســت، گفت: رقم 14 میلیارد دالر براســاس سناریوى فعلى 
است، جایى که فوتبال پس از ســه ماه وقفه در اوایل سال جارى به آرامى 
شــروع به کار مى کند اما اگر همه گیرى ادامه یابد این ضرر هم بیشــتر 

مى شود.
رن، کمیسر ســابق اتحادیه اروپا و اکنون رئیس بانک فنالند، به «رویترز» 
گفت: فوتبال توســط ویروس کرونا خیلى ضرر کرده اســت. بســیارى از 
باشــگاه هاى حرفه اى با مشکالت بســیار جدى رو به رو بوده است. من 
همچنین بسیار نگران آکادمى هاى جوانان و باشگاه هاى دسته پایین هستم.  

همچنین فوتبال در آمریکاى جنوبى به ویژه آسیب دیده است؛ در حالى که 
وضعیت آفریقا و آسیا نیز نگران کننده هستند.

او در ادامه گفت: این یک خطر واقعى اســت که کار خوبى که براى توسعه 
فوتبال در آســیا و آفریقا انجام شــده اســت را از بین مى برد، بنابراین ما 

مى خواهیم شدت ضربه را کمتر کنیم و توسعه انجام شده را حفظ کنیم.
فیفا 1/5 میلیــارد دالر براى کمک بــه مقابله با اثرات بیمــارى همه گیر 
اختصاص داده است و رن گفت که 150 اتحادیه از 211 انجمن عضو تاکنون 

درخواست کمک مالى کرده اند.
وى گفت: مسئله مهم این است که آیا واکسنى تولید مى شود و مى توان از 
آن استفاده کرد یا خیر و اینکه ما از روش هاى پزشکى و سایر روش ها براى 
مهار کلى  همه گیرى برخوردار هستیم  یا خیر. ما نمى توانیم تحوالت را رد 
کنیم و اگر یک بیمارى همه گیر سال آینده به صورت شدید ادامه یابد شرایط 

فوتبال هم عوض مى شود. حاال ما بر اساس سناریوى فعلى کار مى کنیم.

 بــازى هفته پیش شــهر خــودرو برابر 
الشــباب درحالى با یک گل به سود تیم 
اماراتى به پایان رســید کــه گزارش این 
مسابقه را محمد سیانکى بر عهده داشت؛ 
گزارشــگرى که عادت کرده هــر بار با 
گرفتن جانب تیم محبوب تر، براى خودش 
جایگاهى بین هواداران آن تیم دست و پا 
کند. در این بازى هم شهرخودرو نماینده 
ایران بــود و بســیارى از هموطنان مان 
دوست داشتند این تیم پیروز مسابقه باشد. 
همین هم کافى بود تا سیانکى احساساتى 
شــود و صرفًا بخاطر عــدم اعالم یک 
ضربه ایستگاهى پشــت محوطه جریمه 
به سود شــهرخودرو، از تبانى و ناداورى 
حرف بزند. او در این لحظات از یک جمله 
بحث برانگیز استفاده کرد: «بعضى وقت ها 
چرك کف دست جلوى چشــم آدم ها را 

مى گیرد!»
خب البته ما همانطور که بدون حق پخش 
تلویزیونى مى توانیم مسابقات مختلف را 
پخش کنیم، بدون مسئولیت پذیرى هم 
قــادر خواهیم بود هر اتهامــى که دلمان 
مى خواهد به داور خارجى بزنیم. کســى 
هم که نمى تواند یقه گزارشگر ما را بگیرد. 
منتها آفت این قبیــل موضع گیرى هاى 
احساسى آن اســت که فرهنگ فرافکنى 
و بهانه جویى را ترویج مى کند. متأســفانه 
بسیارى از اهالى فوتبال ایران همین طورى 
هم آماده هستند ناکامى هاى شان را گردن 
داور و مســائل پشــت پــرده بیاندازند؛ 
برخى گزارشــگران و رســانه هاى عزیز 
هم آنها را در این مســیر یارى مى کنند. 
نمى گوییم همه داورى ها در آســیا پاك 
است و هرگز داوران به سمت رقباى ایران 
غش نمى کننــد، اما صــدور حکم تبانى 
بخاطر یک ضربه ایســتگاهى هم واقعًا

  نوبر است.

این روزها به دفعات خطاب به باشگاه هاى 
بزرگ لیگ برترى نوشــته شــد که بهتر 
اســت به جــاى نازکشــى از بازیکنان 
گرانقیمت و پرمدعــا، نیم نگاهى به لیگ 
یک داشته باشــند. نهایتًا هم سبد تیمى 
مثل پرســپولیس از خرید بازیکنان این 
دســته خالى ماند. حاال سایپا مهاجمى به 
نام مهرداد حیــدرى را از رایکا بابل جذب 
کرده که گویا فصل گذشته موفق به ثبت 
15 گل و پنج پاس گل شــده است. سایپا 
بعد از عقد قرارداد با ایــن بازیکن، اعالم 
کرده او مورد توجه تیم هــاى مختلف از 
جمله پرسپولیس بوده اســت. شبیه این 
اتفاق پارســال هم رخ داد و گویا محمد 
محبى ابتدا به پرســپولیس پیشنهاد شد، 
اما مدیران وقت باشگاه او را جذب نکردند 
تا راهى سپاهان شــود و درخشش قابل 
توجهى داشته باشد. حاال باید دید مهرداد 
حیدرى هم تبدیل به محبى  دوم مى شود

 یا نه.

و همچنان ترویج 
فرهنگ بهانه جویى

عادت به
 آماده خورى!

چرا به ما بومى ها 
توجه نمى شود؟
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ا هم با 
 نهایت 
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کرد.
محمدرضا آزادى در گفتگویى در خصوص جدایى اش از ت
ک تیم اظهار کرد: واقعاً این تصمیم سختى براى من بود چرا
شدم و چند سال در این تیم بازى کردم
از ته دل دوســت دارم و جدایى از
تصمیمى بود که به دو دلیل باید مى
اولم کامنت ه وى افزود: دلیــل
مى فرســتند. من نمى دانم واقع
توهین مى کنند. اینمطالبباعث
ک بیاید و مادرم ناراحتىقلبى پیدا
خانواده برایم نیست. این
هســتند و هوادار
هستند که حتى
برسد به بازیکنى

کشیده است.
مهاجم فصل گ
دیگر جدایى ام

نمى رسید. بعد از چند
وقتش تمرین دیگر
هم که به ز
شــدم
ولى از
به من رو
ماشین سازى
و سهمیه آسیایى براى ت
من را دوباره روى نیمکت
آزادى در ادامه عنوان ک

ص اذیت مى کنند. همه جا
تبریز بومى زدایى انجام
حالى که بازیکنان بومى
و در مواقع سخت به کار
بومى ها سرمایه گذارىک
به فکر اینمسائل نیست
و بازیکن نداشــتند ما

نمى بیند من هم عضوى
وى در مــورد مقصد ف
خارجى از یونان و یک
داخلى هم به من پیشنه
بهترین تصمیم را براى
ب خاطر تراکتور و نیمکت
ملى را از دست دادم و باز
ب حساسى دارم و باید
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اخطار اجرایى
شماره: 240/98 حل 10 به موجب رأى شــماره 187 تاریخ 98/6/17 حوزه دهم 
شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
فریبرز هارونى فرزند محمدحســین شغل: آزاد نشــانى: مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 125/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (98/2/30) تا زمان اجراى حکم و 
پرداخت 3/592/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر دولتى راى صادره 
غیابى است. مشــخصات محکوم له : مرتضى اعتمادى فرزند محمود شغل :آزاد 
نشانى:خمینى شــهر خ امیر کبیر کوچه 167  بن بســت یاس 9 . ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 985846 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر /6/178

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602008002251 تاریخ ارســال نامه: 1399/06/23 

نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت 27 ســهم مشــاع از 360 ســهم ششدانگ 
عرصه و اعیان پالك ثبتى شــماره: 1455 فرعى از 32- اصلــى که طبق دفتر 
الکترونیکى شــماره 139820302008005240 بنــام غدیرعلى نیکبخت ثبت 
و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
1399217021702008009929- 99/6/20 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 18261- 99/6/21 به گواهى دفترخانه 
شماره 263 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 987524 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/6/179

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002174 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/19 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت ده سهم و پنج- دهم سهم مشاع از بیست و یک سهم 
عرصه و اعیان ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1094 فرعى از 10- اصلى که طبق 
دفتر الکترونیکى شــماره 1396202008004773 بنام اعظم حیدرى بروجنى 
ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008009854- 99/6/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95304- 99/6/19 به گواهى دفترخانه شماره 
سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى دوم ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:987526 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/6/180

ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده مرتضى دارائى به شــوراى حل اختالف شعبه ششــم حقوقى شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 9900245 ثبت گردیده و 
وقت دادرســى به تاریخ 99/7/30 ســاعت 15/30 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 989899/ م الف شعبه ششم حقوقى  
شوراى حل اختالف نجف آباد - آدرس شورا نجف آباد خیابان گلبهار غربى جنب 

انبار داروئى/6/181

معاون پژوهش و فناورى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى، همه گیرى کرونا را فرصتى براى 
اندیشه بیشــتر درباره صلح، نوع دوستى و مفاهمه 
بین ملت ها و دولت ها دانست و گفت: در شرایطى 
هستیم که درگیر شــدن یک میلیارد نفر در جهان با 
کرونا دور از ذهن نیســت، در این شرایط تنها صلح 
و مفاهمه اســت که مى تواند نجات بخش ملت ها و

 مردم باشد.
رضا ملک زاده اظهار کرد: کرونــا ثابت کرد که در 
شرایط کنونى باید بیشــتر به صلح و آزادى خواهى 
فکر کنیم. وى در ادامه بــا بیان اینکه اغلب جمعیت 

دنیا به کرونا مبتال خواهند شــد گفت: شــاید یک 
میلیارد نفــر به این ویــروس مبتال شــوند و 350 
میلیون نفر نیاز به بســترى شــدن داشــته باشند، 
شــاید تا یکســال آینده هم واکســن قابل اعتماد 
کرونا به جامعه نیاید و همه کشــورها با کرونا درگیر

 باشند.
ملک زاده گفت: پرداختن به صلح مى تواند ایجاد همه 
گیرى ها را کنترل کند، مهمترین علت به وجود آمدن 
همه گیرى ها کاهش تنوع زیســتى است، با احترام 
به آموزه هاى زیســت محیطى مــى توانیم جلوى 

همه گیرى ها را بگیریم./2911

دانشمندان اعالم کردند برخى از افراد مبتال به کووید- 19 
مرگبارترین عالمت این بیمارى را از خود نشان مى دهند. 
مطالعات نشان مى دهد در برخى انسان ها نخستین عالمت 
ابتال به کرونا مرگبارترین عالمت یعنى سکته مغزى است. 
دکتر «لوسیانو اسپوساتو»، یکى از محققان دانشگاه وسترن 
در این باره مى گوید: ما شــاهد افراد کامًال ســالم از جنبه 
ظاهرى هستیم که به ناگاه دچار سکته مغزى مى شوند. این 

به معناى واقعى کلمه شگفت انگیز است. 
زمانى این آمار رعب آورتر مى شــود که فرد ســکته کرده 
داراى بیمارى هاى زمینه اى دیگر مانند چاقى، فشار خون 

باال، دیابت و... باشد. 

دکتر «آکیکو ایواساکى»، مدیر این تحقیقات اعالم کرد: 
یافته هاى ما نشان داد ویروس کرونا مى تواند نورون هاى 
مغزى را مورد حمله قرار دهد. در واقع ویروس پس از ابتالى 
سلول هاى مغزى، آنها را از بین نمى برد بلکه با تغییر کارکرد 
این سلول ها، از آنها براى تکثیر خود استفاده مى کند. در واقع 

ویروس سلول هاى مغز را به بردگى خود در مى آورد.
او افزود: زمانــى که این اتفاق رخ مى دهد، این ســلول ها 
مى توانند باعث کاهش اکسیژن در سلول هاى مجاور مغز 
شــوند. از زمانى که ویروس ســلول هاى مغزى را درگیر 
خود مى کند، مى تواند صدمات قابل توجهى به آن سلول و 

سلول هاى مجاور آن وارد کند./2910

درگیر شدن یک میلیارد نفر با 
کرونا دور از ذهن نیست

کرونا مغز را 
به بردگى مى گیرد

چند درصد کرونایى اند؟
   کارگـر آنالیـن |  بر اسـاس اعداد حـدودى هم 
اکنون کره زمین بیش از هفت میلیارد و 812 میلیون 
نفـر جمعیـت دارد. از طرفى هـم اکنون بیـش از 30 
میلیون نفـر آلوده به این ویروس هسـتند. بـا در نظر 
گرفتن کل جمعیت کـره زمین مى تـوان به صورت 
حدودى گفت اکنون 0/3 درصد از جمعیت کل جهان 

آلوده به ویروس کرونا شده اند.

گردش مرگبارتر 
   ایسـنا | معـاون امور بهداشـتى دانشـگاه علوم 
پزشـکى کردسـتان با بیـان اینکـه طبـق داده هاى 
دریافتـى گـردش کرونـا ویـروس در جامعـه و حتى 
مدارس تسریع شده گفت: پیک بیمارى درحال شکل 
گیرى مى تواند شدیدتر و مرگبارتر از پیک خرداد و تیر 
ماه باشد. ابراهیم قادرى با بیان اینکه موج  بعدى کرونا 
مى تواند بسیارسنگین تر و با مرگ ومیر بیشتر همراه 
باشد اظهار کرد که متأسفانه گردش ویروس در جامعه 

بسیار شدید شده است./2912

پرابتالترین و پرتلفات ترین 
   خبر فورى | ده ماه پس از اعالم نمودار شـدن 
ویـروس کرونـا در چین، بیـش از نیمـى از مبتالیان 
جهانى بیمارى کووید-19 در آمریـکا، هند، برزیل و 
روسیه ساکن هسـتند اما قطر بر پایه شـاخص تعداد 
بیماران به نسبت جمعیت در جایگاه نخست قرار دارد 
و ایران نیز از نظر تعداد بیماران حاد، چهارمین کشور 
جهان اسـت. در حال حاضر 57 درصد از مبتالیان به 
بیمارى کووید-19 سـاکن چهار کشور آمریکا، هند، 

برزیل و روسیه هستند.

آگهى تغییرات
شــرکت کیان تجــارت میالن شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 59438 و 
شناســه ملى 14007179918 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/06/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : امیر یوســفى جوزدانى به 
شماره ملى 1292301686 و یاسر یوسفى 
جوزدانى به شــماره ملى 1280433752 و 
محمدرضا یوســفى جوزدانى به شماره ملى 
1292268115 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. مهدى یوسفى جوزدانى به کد ملى 
1285527739 و زهرا حسین زاده جوزدانى 
کد ملى 1284663248 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (985103)

آگهى تغییرات
شــرکت آزمایشــگاه خاك و بتــن نیکان 
جرقویه ســهامى خــاص به شــماره ثبت 
47535 و شناســه ملى 10260656580 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1398/10/19 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : محمد قره قانى به شماره ملى 
1209498308 و امیر پرویز ذاکرى زاده به 
شماره ملى 1292862785 و رضا محبى به 
شماره ملى 1292822287 و مجید صانعى به 
شماره ملى 5649687821 واصغر صانعى به 
شماره ملى 5649960410 و مجتبى شفیعى 
به شــماره ملــى 5649701751 و عمران 
قرقانى به شماره ملى 1209497824 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. مصطفى طاوسى به شماره 
ملــى 5649684839 و اکبــر صفرى نژاد 
به شــماره ملى 1209565617 وبه ترتیب 
به ســمت بازرس اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(986886)

آگهى تغییرات
شرکت آزمایشــگاه خاك و بتن نیکان جرقویه 
سهامى خاص به شماره ثبت 47535 و شناسه 
ملى 10260656580 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمد قره قانى بشماره ملى 
1209498308 بسمت رئیس هیأت مدیره و 
رضا محبى بشماره ملى 1292822287 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و امیر پرویز ذاکرى زاده 
بشماره ملى 1292862785 بسمت مدیرعامل 
و مجید صانعى بشــماره ملى 5649687821 
بسمت عضو هیأت مدیره و اصغر صانعى بشماره 
ملى 5649960410 بسمت عضو هیأت مدیره 
و مجتبى شفیعى بشماره ملى 5649701751 
بســمت عضو هیأت مدیره و عمــران قرقانى 
بشــماره ملى 1209497824 بسمت عضو 
هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره (منفرداً) با 
مهر شرکت معتبر اســت . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شــرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره 
(منفرداً) و با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً 
(مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (986887)

آگهى تغییرات
شرکت ماهان طرح دماوند سهامى خاص 
به شــماره ثبت 61650 و شناسه ملى 
14008031789 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرهاد بکائى 
جــزى کــد ملــى 1290426694 و 
ایمان تقى زاده کد ملى 1287254713 
و عبدالرضــا ابوســباکاظمینى کد ملى 
1291027416 بعنــوان اعضــاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. رضا تویســرکانى کد 
ملى 1284875581 بســمت بازرس 
اصلى و محمد رضــا پاکدامن تهرانى کد 
ملى 5499406626 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یکســال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (987684)

آگهى تغییرات
شــرکت باغبان سبز کاشــان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 6064 و 
شناســه ملــى 14006095789 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : معصومه عباســى نیاسر کدملى 
0070224242 بــه ســمت رئیــس 
هیات مدیره و مهــدى اکبریان وادقانى 
شــماره ملى1261299973 به سمت 
نایب رئیس و معصومه عباســى نیاسر 
کدملى 0070224242 به سمت مدیر 
عامل و اسماعیل اکبریان وادقانى شماره 
ملى1261298861 به سمت عضو اصلى 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاى 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت داراى 
اعتبار مى باشد. معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

کاشان (986934)

آگهى تغییرات
شــرکت باغبان سبز کاشــان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 6064 و 
شناسه ملى 14006095789 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشــر آگهى هاى شرکت انتخاب 
شد حمیدرضا نبى زاده وادقانى به شماره 
ملى 1262029864بــه عنوان بازرس 
اصلى و محمدجعفر اشرفى نوش آبادى 
به شماره ملى 1250074878 به عنوان 
بازرس على البدل براى یک ســال مالى 
انتخاب گردید. معصومه عباســى نیاسر 
کدملى 0070224242 و مهدى اکبریان 
وادقانى شــماره ملى1261299973 
و اســماعیل اکبریان وادقانى شــماره 
ملى1261298861بعنــوان اعضــا 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى کاشان (986933)

روى موج کووید-19

 در آنچه دستکم در چین دوران پساکرونایى خوانده مى شود و به دنبال 
مهار این ویروس مرگبار، دوران آموزش در فضاى مجازى پایان یافته و 
دانش آموزان سراسر کشور و مقاطع مختلف به مدارس و آموزشگاه هاى 

چین بازگشته اند.
دولت و وزارت آموزش و پرورش و نهادهاى بهداشتى ذیربط در مدارس 
و آموزشــگاه هاى مقاطع مختلف، براى حفظ این شــرایط و بهبود آن 
و پیشــگیرى از بازگشــت دوباره کرونا و کنترل این ویروس تدابیرى 
اندیشیده اند به طورى که دانش آموزان توانسته اند در وضعیتى مطلوب 

اما تحت تدابیر سختگیرانه در کالس ها حاضر شوند.
چین داراى گسترده ترین سیستم آموزشى در جهان است این کشور تقریبًا 
داراى 240 میلیون دانش آموز، بیش از 15 میلیون معلم و در حدود 514 
هزار مدرسه است. مدارس در این کشور با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
به مرور از 10 شهریور بازگشایى شده و تا 20 شهریور تکمیل شده است 
ولى اگرچه همه گیرى ویروس کرونا در چین کمرنگ شــده است اما 
مدارس در تمام سطوح هنوز اقدامات ســختگیرانه ضد اپیدمى را براى 
محافظت از سالمتى دانش آموزان انجام مى دهند. «گا لیو» معلم یک 
مدرسه ابتدایى که از هفته پیش کارش را شروع کرده است مى گوید تدابیر 

جدى براى دانش آموزان در مقاطع مختلف از جمله ابتدایى در نظر گرفته 
شده است از جمله اینکه طبق دستور وزارت آموزش و پرورش، والدین 
دانش آموزان حق ورود به مــدارس را ندارند و حتى در ورودى مدارس، 
خط کشى هایى براى این منظور شده اســت که نشان مى دهد والدین 

نباید از آنها عبور کنند.
این معلم افزود: خانواده ها همواره با کودکان و فرزندانشــان در ارتباط 
هســتند اما مدارس قواعد و اصولى براى دوران پسا کرونا دارد که باید 
مراعات شود این تدابیر به دلیل آن اســت که همه خواستار حراست از 

تندرستى دانش آموزان و تضمین باز بودن مدارس هستند.
در کشورى که فعًال براى چهار هفته شاهد موردى از کرونا نبوده است، باز 
هم مردم، دانش آموزان و اقشار مختلف در خیابان ها و مکان هاى عمومى 
ماسک مى زنند و چهره شهرها و اســتان ها هنوز نشانه هاى فراوانى از 
وجود کرونا علیرغم کنترل این ویروس دارد. اگر کســى وارد چین شود 
فکر مى کند که این بیمارى در سطح کشور بسیار وسیع است موضوعى 
که نشان دهنده پایبندى مردم و مسئوالن به قوانین است و اینکه همه 
براى یک هدف و آن هم حفظ سالمت و تندرستى عموم مردم همکارى 

مى کنند. /2913

مدارس چین همزمان با موج دوم کرونا در جهان  باز شد

یک رهبر ارکستر اهل مجارستان ماسکى تنفسى ابداع 
کرده که گوش انسان را در تشــخیص اصوات موسیقى 

تقویت مى کند.
روبه رو شدن با ســیلى از ماسک هاى تنفسى در محالت 
بوداپست، «ایوان فیشر» رهبر ارکستر مجارستانى را به 
فکر تبدیل یکى از ملزومات دوره شیوع کرونا به ابزارى 

براى لذت بردن از موسیقى انداخت.
ایده فیشــر به ســاخت ماسکى منجر شــد که دو قالب 
پالستیکى در طرح و ابعاد دست انســان به بندهاى آن 

متصل شــده اند و به هنگام اســتفاده روى گوش قرار 
مى گیرند. این ماســک مخصوص لذت شنیدن اصوات 
تقویت شده را براى آن دسته از افرادى که در روزگار کرونا 
به تماشاى کنسرت هاى موسیقى مى نشینند، به ارمغان 
مى آورد. فیشر درباره اختراعش گفت: ایده استفاده از طرح 
دست در این ماسک از آنجا آمد که وقتى کف دستمان را 
به این صورت روى گوش مى گذاریم، همیشه چیزى که 
دیگرى مى گوید را راحت تر متوجه شده و حروف بى صدا 

و اصوات موسیقى را زیباتر مى شنویم.

رئیس ارکســتر فستیوال بوداپســت در ادامه مدعى شد 
ماســکى که ســاخته به کمک فرونواخت هاى گرم تر و 
واضح تر و زیروبم هاى تیزتر، از آکوستیک کلیسا پیشى 

مى گیرد.  
اختراع فیشر بین عالقمنداِن به موسیقى محبوب شده و 
چند نفر از تماشاگرانى که در اجراى جمعه هفته گذشته 
(21 شهریور) این گروه حضور داشتند، آن را به صورتشان 
زده بودند. این ماسک در دو نوع سیاه و سفید و درخشان، 

به قیمت حدود 26 دالر به فروش مى رسد.

ماسک خاصى که گوش شنونده موسیقى را تقویت مى کند
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تاسیس
شرکت سهامى خاص تاج صفحه سپاهان درتاریخ 1399/06/10 به شماره ثبت 65440 به شناسه 
ملى 14009396124 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع دیوار پوش هاى پلیمرى از جمله پى وى سى – یو پى وى 
سى – پلى اتیلن – اتیلن و ابزارهاى مرتبط با دیوار پوش و خرید و فروش مواد اولیه و محصوالت تولیدى 
شرکت و بازرگانى و واردات و صادرات مواد اولیه آن و محصوالت تولیدى - ماشین آالت و ابزار و لوازم 
مربوطه صنعتى و برقى و الکتریکى و الکترونیکى مرتبط با موضوع تولید و تولید ابزارآالت فلزى و مصالح 
نصب مرتبط با دیوار پوش 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 مهرآباد ، خیابان عالمه امینى شرقى ، کوچه شهداى سلمان فارسى 13 ، پالك 99 ، طبقه 
همکف کدپستى 8158946151 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 110,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 1100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 38500000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92486 مورخ 1399/05/29 نزد بانک ملت شعبه بلوار سجاد 
با کد 92486 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
سیده فاطمه میرفروغى به شماره ملى 1272014320 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم زهرا محمودى جعفرآبادى به شماره ملى 6330011095 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى رضا محمودى جعفر آبادى به شماره ملى 6330039127 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى سید صدرالدین میرفروغى به شماره ملى 6339383831 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا داودى بختیارى به شماره ملى 
6339384498 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 یا رییس هیات مدیره منفردا و در غیاب رییس هیات مدیره با امضا نایب 
رییس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى حسینعلى محمودى جعفر آبادى به شماره ملى 6339622801 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک ســال مالى خانم پروانه داودى بختیارى به شماره ملى 6339639496 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 (986901)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فراســان صنعت رســا ســازان درتاریخ 1399/06/24 به شــماره ثبت 2289 به شناسه ملى 
14009434856 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : احداث و تولید نیروگاه برقى و تولید و 
توزیع انواع تجهیزات پزشکى اعم از ماسک و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى 
موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دانشگاه صنعتى ، خیابان کمربندى خمینى 
شهر ، بلوار آزادگان ، پالك 0 ، ساختمان کریستال ، طبقه همکف کدپستى 8415683111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 2,400,000 ریال نقدى منقسم به 240 سهم 10000 ریالى تعداد 240 سهم آن با نام عادى مبلغ 840000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 99000135 مورخ 1399/06/11 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه صنعتى 
اصفهان با کد 3787 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى وحید بهارلوئى 
یانچشمه به شماره ملى 1080194487 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى رضا طالبى به شماره ملى 1130182576 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عابدین رحیمى آشجردى 
به شماره ملى 1150101318 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
سهامدار( آقاى على باقریان طالخونچه) و امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم نرگس اخوان بى تقصیر به شماره ملى 1282445030 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى آقاى سید محمدرضا اطهرى اصفهانى به شــماره ملى 1291167341 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (986924)

تاسیس
شــرکت با مســئولیت محدود خیر اندیشــان ثروت ســاز درتاریخ 
1399/06/24 به شماره ثبت 65543 به شناسه ملى 14009433019 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس و راه اندازى و بهره 
بردارى از دفتر پیشــخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى و 
دفاتر ارتباطات و فناورى اطالعات(ICT) روستایى درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله بهرام آباد ، کوچه کاج ، خیابان شهید چمران 
، پالك 16 ، طبقه همکف کدپستى 8194939663 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه 
هر یک از شــرکا خانم اقدس غفارى به شــماره ملى 4171943914 
دارنده 50000 ریال سهم الشرکه آقاى سید سعید صدورى به شماره 
ملى 4172005241 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم اقدس غفارى به شــماره ملى 4171943914 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سید سعید صدورى به شماره 
ملى 4172005241 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت 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 (986872)

پیرى فواید بســیارى دارد که معموًال شامل افزایش 
اعتماد به نفس و راحت تر شدن با آنچه هستید و آنچه 
مى خواهید مى باشد مى شود؛ با این حال، نکته منفى 
پیر شدن این است که هرچه پیرتر مى شوید، عملکرد 
بدن کمتر مى شود و بســیارى از مشکالت مى توانند 

ظاهر شوند.
عالیم هشدار دهنده اى که معموًال در سنین باالى 40 

سال باید به آنها توجه کرد شامل موارد زیر است:
1-از دست دادن بویایى

گرچه از دست دادن بویایى به تنهایى بسیار آزار دهنده 
اســت، اما همچنین مى تواند منجر به کاهش حافظه 

شود و نشانه اولیه آلزایمر و زوال عقل باشد.
2-نفخ شکم

در حالى که دالیل ممکن است غالباً خوش خیم باشند، 
نفخ شکم مى تواند نشانه هشدار دهنده اولیه سرطان 

تخمدان باشد.
3-کاهش غیرمنتظره وزن

اگر ناخواسته شــروع به کاهش وزن کنید، مى تواند 
نشانه اى از دیابت نوع 2 باشد.

4-تارى دید
بینایى به طور طبیعى با افزایش سن خراب مى شود. با 
این حال، اگر تغییرات ناگهانى را تجربه کنید، مى تواند 

نشانه اولیه مالنوم باشد.
5-حالت تهوع

دالیل زیادى وجود دارد که فرد احســاس حالت تهوع 
مى کند. اما حالت تهوع و درد معده مى تواند نشــانه 

هشدار دهنده بیمارى قلبى باشد.
6-عقب رفتن لثه ها

اگر دچار عقب رفتن لثه یا حتى بدتر از دست دادن دندان 
شده اید، این مى تواند نشانه پوکى استخوان باشد.

7-سفتى گردن
در حالى که سفتى گردن ممکن است فقط در اثر خواب 

ناخوشایند شــب ایجاد شــود، اما همچنین مى تواند 
نشانه اى از یک بیمارى التهابى باشد.

8-اضطراب
بسیارى از افراد در هر سنى مى توانند اضطراب را تجربه 
کنند. اما این مى تواند از عالیم بیمارى پارکینســون 

باشد.
9-خستگى

احساس خستگى طبیعى اســت، زیرا بدن ما به خواب 
احتیاج دارد؛ با این حال، اگر مزمن شد، مى تواند با کمبود 

ویتامین D یا حتى بیمارى قلبى مرتبط باشد.
10-تغییر شوخ طبعى

اگر کسى به طور ناگهانى احساس شوخ طبعى بسیار 
تیره ترى پیدا کند، مى تواند نشانه زوال عقل یا آلزایمر 

باشد.

11-سوزن سوزن شدن دستان
اگر احساس سوزن سوزن شدن یا بى حسى در دستان 

خود دارید، مى تواند نشانه اى از تونل کارپ باشد.
12-زانو درد

اگر در ناحیه مفصل زانوى خود احساس درد مى کنید، 
این مى تواند نشــانه اى از آرتروز یا تحلیل رفتن اولیه 

باشد.
13-سوزش سردل

اگرچه دل درد مى تواند به دلیل صرف زیاد غذا خوردن 
باشد، اما همچنین مى تواند نشانه اى از سرطان مرى 

باشد.
14-سرفه کردن

دالیل زیادى وجود دارد که ممکن اســت کسى دچار 
سرفه شــود، اما یکى از آنها به دلیل مزوتلیوما (نوعى 

سرطان بدخیم و نادر) است.
15-تشنگى بیش از حد

مى تواند نشانه اى از دیابت نوع 2 باشد، به ویژه هنگامى 
که همراه با کاهش وزن باشد.

16-صورت قرمز
اگر شما هم فشار خون باال و تعریق بیش از حد دارید، 

این مى تواند یک مسئله هورمونى باشد.
17-افسردگى

سطح پایین پروژسترون مى تواند باعث خلق و خوى 
تیره در زنان باالى 40 سال شود. مقادیر زیاد کورتیزول 
یا ســطح پایین هورمون تیروئید نیز ممکن است یک 

عامل مؤثر باشد.
18-معده درد

اگرچه معده درد مى تواند از عالیم آلرژى یا عدم تحمل 

باشد، اما همچنین مى تواند نشانه اى از بیمارى التهابى 
روده یا حتى سرطان لوزالمعده باشد.

19-سرگیجه
گرچه سرگیجه مى تواند نشان دهنده پایین بودن قند 
خون باشد که قابل درمان است، اما همچنین مى تواند 

نشانه اى از اختالل ریتم قلب باشد.
20-درد ساق پا

مقدارى از درد ساق پا مى تواند ناشى از کشیدن عضله 
باشد؛ با این حال، این مى تواند نشانه اى از ترومبوز ورید 

عمقى باشد.
21-درد بین تیغه هاى شانه

اگر بین تیغه هاى شانه خود درد دارید و مى توانید صدمه 
جسمى یا کشیدگى را رد کنید، مى تواند نشانه سنگ 

کیسه صفرا باشد.
22-خون در ادرار

وجود خون در ادرار مى تواند نشانگر عفونت، سنگ کلیه 
یا حتى سرطان مثانه یا کلیه باشد.

23-سردرد
در حالى که سردرد بسیار شایع است، این احتمال وجود 

دارد که بتواند نشانه هشدار دهنده تومور مغزى باشد.
24-خارش پوست

بسیارى از موارد مى توانند باعث خارش پوست مانند 
اگزما یا حتى فقط کمبود آب بدن شوند؛ با این حال، این 

مى تواند نشان دهنده بیمارى کبد نیز باشد.
25-فراموشى

یک عنصر خاص فراموشى نتیجه طبیعى پیرى است؛ با 
این حال، وقتى در روند عادى شما تداخل ایجاد مى کند، 

مى تواند نشانه زوال عقل باشد.
26-خال

همیشــه هر گونه تغییر در فرم و رنگ خال هاى بدن 
را تحت نظر داشته باشــید، زیرا ممکن است منجر به 

سرطانى جدى و کشنده شود.

26 عالمت هشدار دهنده براى افراد باالى 40 سال 

مطالعات اخیر محققان دانشگاه ویکتوریا در استرالیا نشان مى دهد دویدن 
حتى به میزان کم ولى در قالب یک برنامه منظــم،  منجر به افزایش طول 

عمر مى شود.
در این مطالعه آمده است دویدن احتمال مرگ ناشى از بیمارى هاى قلبى و 
سرطان را به ترتیب 30 و 23 درصد کاهش مى دهد. هنوز علت ارتباط دویدن 
با کاهش خطر مرگ زودرس مشخص نیست؛ ولى محققان بر این باورند 
دویدن بهترین گزینه براى افرادى است که وقت زیادى براى ورزش ندارند.
بیمارى هاى قلبى مهمترین عامل مرگ و میر در سراســر جهان اســت. 
افزایش چاقــى و اضافه وزن در دهه هاى اخیــر، کاهش تحرك فیزیکى، 
اشتیاق به غذاهاى آماده و ناســالم و استعمال دخانیات از مهمترین عوامل 
بروز بیمارى هاى قلبى هستند که با اتخاذ شیوه زندگى سالم، تحرك کافى و 

پیروى از رژیم غذایى سالم به راحتى کنترل مى شوند.

دویدن طول عمر را  افزایش مى دهد

محققان آلمانى با بررسى آثار ماساژ بر سیستم عصبى پاراسمپاتیک دریافتند؛ 
ده دقیقه ماساژ موجب فعال شدن مکانیزم هاى ضد استرس بدن و آرامش 
مى شود. سیستم عصبى پاراسمپاتیک بخشى از سیستم عصبى خودکار بدن 
است که عملکردهاى غیرارادى مانند تنفس و هضم غذا را در زمانى که بدن 
در وضعیت استراحت است، بر عهده دارد. همچنین این سیستم عصبى در 
هنگام مواجه شدن با تهدیدها، امکان مقابله با استرس را فراهم کرده و نقش 

مهمى را در دستیابى به آرامش ایفا مى کند.
محققان با اندازه گیرى ضربان قلب داوطلبان که شاخصى از واکنش سیستم 
عصبى پاراسمپاتیک است، وضعیت آرامش روانى آنها را تحت نظر قرار دادند. 
افزایش ضربان قلب به معناى فعال شــدن این سیستم عصبى و در نتیجه 

افزایش آرامش روانى داوطلبان بود.
در نتیجه این آزمایش مشخص شد میزان آرامش روانى در افرادى که ماساژ 
دریافت کردند، بیش از ســایرین بود. همچنین تغییر قابل مالحظه اى در 

میزان آرامش افرادى که ماساژ نرم و آرام دریافت کردند،  مشاهده نشد.

10 دقیقه ماساژ، استرس را از بین مى برد

تخم مرغ، یک خوراکى سرشار از مواد مغذى است، نحوه مصرف 
آن نیز بسته به ذائقه فرد متغیر است. معموًال تخم مرغ را به صورت 
سرخ شده، املت یا آبپز مى خورند اما مصرف تخم مرغ آبپز بر اساس 

سادگى پخت آن بسیار طرفدار دارد.  
تخم مرغ میزان کلسترول خوب HDL را افزایش 

مى دهد 
HDL مخفف لیپوپروتئین با چگالى باالســت. اغلب به عنوان 
 HDL کلسترول خوب شناخته مى شود. افرادى که سطوح باالى
دارند، معموًال خطر کمترى از بیمارى هاى قلبى، ســکته و دیگر 
مشــکالت ســالمتى دارند. خوردن تخم مرغ یک راه عالى براى 
افزایش HDL است. در یک مطالعه، خوردن دو عدد تخم در هر روز 

به مدت شش هفته سطح HDL را تا 10 درصد افزایش مى دهد.
کلوئین دارد

کلوئین ماده اى حاوى ویتامین  هاى B براى ساخت غشاهاى سلولى 
به کار مى رود و در تولید مولکول هاى سیگنالى در مغز همراه با توابع 
دیگر مختلف نقش دارد. نشانه هاى کمبود کلوئین جدى هستند، 
اما خوشبختانه کم و نادر هستند. تخم مرغ کامل یک منبع عالى از 
کلوئین اســت. یک تخم مرغ حاوى بیش از 100 میلى گرم از این 
ماده مغذى مهم را دارد و با کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 

در ارتباط هستند.
کلسترول LDL یا بد را کاهش مى دهد 

مشهور اســت که داشتن ســطوح باالى LDL به خطر افزایش 
بیمارى هاى قلبى مرتبط است. حتى اگر تخم مرغ به طور خفیف 
کلسترول LDL را در برخى از افراد افزایش دهد، مطالعات نشان 

مى دهند کــه ذرات از کوچک و متراکم بــه LDL بزرگ تغییر 
مى کنند که یک بهبود است.

تخم مرغ حاوى لوتئین و زاکسانتین 
است  

این آنتى اکســیدان ها فواید زیادى براى 
سالمت چشــم دارند. یکى از پیامدهاى 

سالخوردگى، این است که بینایى 
ضعیف مى شــود و تخم مرغ 
یکى از موادى است که میزان 
آن را کاهش خواهد داد. مواد 

غذایى متعددى وجود دارند که 
به مقابله با برخى از فرایندهاى فاسد 

کننده که مى توانند بر چشمان ما تأثیر بگذارند، 

کمک مى کنند. دو مورد از اینها لوتئین و زاکسانتین نام دارند.
تخم مرغ غنى از ویتامین A است

کمبود ویتامین A شــایع ترین علت نابینایى در جهان است. تخم 
مرغ هاى محلى یا غنى شــده با امگا 3، ترى گلیسیرید را کاهش 
مى دهد. اسیدهاى چرب امگا 3 که براى کاهش 
سطح خون ترى گلیسیرید شناخته مى شوند، 
عامل خطر شناخته شده براى بیمارى هاى 
قلبى هســتند. مطالعات نشان مى دهد که 
مصرف تخم مرغ غنى از امگا 3 راهى مؤثر 
براى کاهش ترى گلیسیرید خون است. در 
یک مطالعه، تنها پنج عدد تخم مرغ غنى 
از امگا 3 در هفته به مدت ســه هفته، ترى 

گلیسیرید را 16 تا18 درصد کاهش مى دهد.

تخم مرغ آبپز و 5 خاصیت آن

معصومه نورى، مسئول واحد تحقیق و توسعه 
بانک خون بند ناف رویان گفت: ویروس 
کرونا توانایى فریب سیســتم ایمنى را 
دارد و باعث عدم تنظیم مناســب در 
پاسخ سیســتم ایمنى مى شود. بدن 
انسان در فرم شــدید بیمارى در این 
عفونت ویروسى، از واکنش نامناسب 
سیستم ایمنى نســبت به بیمارى به 
شدت آسیب مى بیند که منجر به شروع 
تولید مقادیر زیادى فاکتورهاى التهابى 
در بدن شــخص بیمار به خصوص در 

بافت ریه مى شود.
وى افزود: سیســتم ایمنى در این موقعیت، 

نه تنها ویروس را از بین نمى برد بلکه با عدم عملکرد صحیح، 
آسیب بیشترى به بافت ریه مى زند و سندرم حاد تنفسى (که 
یک عامل در بسترى در بخش هاى ویژه بیمارستانى است) را 

در بیمار ایجاد مى کند.
نورى با بیان اینکه در سندرم حاد تنفسى عملکرد ریه کاهش 
پیدا مى کند و همین عامل سبب بســترى بیماران در بخش 
هاى ICU مى شــود ادامه داد: هدف از ســلول درمانى در 
کووید-19 یافتن راهکار درمانى و کاهش عوارض ناشــى از 
سندرم حاد تنفسى مبتالیانى است که دچار وضعیت وخیم و 
حاد هستند. این بیماران عموماً به عوامل کمکى مانند اکسیژن 
رسانى، ونتیالتور و سیستم هاى کمک تنفسى نیازمند هستند 
و داروى شناخته شــده اى هم تا کنون براى مدیریت آن پیدا 

نشده است.

کرونا سیستم ایمنى را فریب مى دهد
مدت زمان ماندگارى ویروس کرونا بر روى ســطوح مختلف 
متفاوت است؛ این ویروس مى تواند بین چند ساعت تا چند روز 
بر روى سطوح مختلف عمر کند، اما باید پرسید آیا قدرت بیمارى 

زایى کرونا روى سطوح حفظ مى شود؟
در منابع مختلف زمان هــاى متفاوتى براى طول عمر کرونا بر 
روى سطوح ذکر شده اســت به طورى که بر اساس مطالعات 
انجام شده ویروس کرونا مى تواند روى موبایل بین یک تا چهار 
روز، روى پارچه و لباس بین چند ساعت تا دو روز، روى کاغذ و 
اسکناس بین سه ساعت تا چهار روز، بر روى شیشه چهار تا پنج 
روز، روى چوب دو تا پنج روز و بر روى آلومینیوم بین هشــت 

ساعت تا پنج روز عمر کند.
همچنین برآورد مى شود که این ویروس سه تا هفت روز روى 
سطوح پالســتیکى و بین چهار تا هفت روز نیز بر روى سطح 

ماسک ماندگار باشد.
البته این اطالعات به این معنى نیست که قدرت بیمارى زایى 
ویروس هاى باقیمانده، پس از گذشت زمان ذکر شده، بر روى 
سطوح حفظ شده باشــد یا تعداد ویروس هاى باقیمانده براى 

بیمار کردن فرد کافى باشد.
بر اســاس آخرین اطالعات موجود، ریســک انتقال بیمارى 
کووید_19 از طریق ســطوح پایین اســت و ویــروس هاى 
موجــود بــر روى ســطوح نهایتًا ســه تــا پنــج روز زنده 

مى مانند.
 در عین حال باید توجه کرد که با پنج روز رها کردن ســطوح 
آلوده، ویروســى که بتواند شــما را به کرونا مبتــال کند، باقى 
نمى ماند. البته این موضوع درباره ماسک و روپوش پزشکى اتاق 

آى سى یو بیماران کرونایى صدق نمى کند.

ویروس کرونا چند روز روى موبایل مى ماند؟

بوى بد دهان که به آن هالیتوزیس نیز گفته مى شــود، دالیل زیادى دارد. 
تجزیه بقایاى ذرات مواد غذایى و باکترى هاى درون و اطراف دندان هاى 
شما مى تواند بوى نامطبوعى ایجاد کند. اگر دهانتان خشک شود، سلول هاى 
مرده مى توانند روى زبان، لثه ها و داخل گونه هایتان جمع شده، تجزیه شوند 
و ایجاد بو کنند. مصرف مواد غذایى حــاوى روغن هایى با بوى قوى مانند 
پیاز و سیر نیز مى تواند منجر به بوى بد دهان شود. براى نجات از شر بوى بد 

دهان چند کار ساده انجام دهید:
1-زبانتان را هم مسواك بزنید

زبان شــما به دلیل پرزهایى که دارد مى تواند محل مناسبى براى 
رشد باکترى ها باشد بنابراین مسواك زدن آن باعث کم 

شدن بو مى شود.
2- پروتزها یا دیگر لوازم دندان پزشکى موجود 

در دهانتان را تمیز کنید
3- از دهانشویه هاى مناسب استفاده کنید
  اگرچه دهانشویه باعث تازه شدن نفس 
و رفع بوى نامطبوع دهان به طور موقت 
مى شود. مى توانید یک دهانشویه آسان 
در خانه تهیه کنید: یــک فنجان آب را 
با یک قاشــق چایخورى جوش شیرین 
و چند قطره روغــن نعناع مخلوط کنید. 
جوش شــیرین با تنظیم PH دهانتان 

باعث ســرکوب شــدن بو و نعناع باعث 
افزایش طراوت مى شود. فقط مراقب باشید 

که این ترکیب را نبلعید.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس، از مرگ بترس! نکند زمانى ســراغ تو را گیرد کــه در حال گناه یا در 
انتظار توبه کردن باشــى و مرگ مهلت ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازد، 
که در این حال خود را تباه کرده اى. فراوان به یاد مرگ باش و به یاد آنچه 
به سوى آن مى روى و پس از مرگ در آن قرار مى گیرى. تا هنگام مالقات 
با مرگ از هر نظــر آماده بــاش، نیروى خــود را افزون و کمــر همت را 

موال على (ع)بسته نگهدار که ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد.
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روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى احداث پست 400 کیلو ولت جى واقع در منطقه خوراسگان
شرکت برق منطقه اى اصفهان قصد تملک یک قطعه زمین به مساحت حدود 8هکتار جهت احداث پســت 400 کیلو ولت جى را طبق کروکى و مختصات ارائه شده به آدرس 
اصفهان-خوراسگان-خیابان سلمان فارسى-خیابان مقداد دوم-بطرف امامزاده مختار-بعد از خیابان شهید مهدى حبیب الهى-300 متر باالتر از ایستگاه CNG در دست اجرا 
دارد ،لذا براى اطالع کلیه مالکین و صاحبان حقوق اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى 
عمرانى و نظامى دولت1358/11/27 معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق مى توانند جهت دریافت حق و حقوق خود و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس بگیرند.
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