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نان در اصفهان 20 درصد گران شد
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شناسایى4 جهش کرونا 
خاص ایران

ماجراى عجیب حین 
استیضاح وزیر روحانى

خطر در کمین
 بز و گوسفند بومى 

اصفهان مرغ کیلویى5
 40 هزار تومان 
دور از انتظار نیست

فوق تخصص بیمارى هاى ریوى با اشاره به اینکه هیچ راهى به 
جز مراقبت شخصى براى تقویت ریه نداریم، یادآور شد: در برخى 

مشکالت ریوى تخریب ریه عالمت ندارد و به تدریج صورت 
مى گیرد و به نوعى خاموش است.

سیاوش کورانى فر با اشاره به عالیم ظاهرى در افرادى که...

در حالى که ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان افزایش قیمت گوشت مرغ در اصفهان را 
غیر قانونى دانسته است،  دبیر انجمن مرغداران 
استان اصفهان مى گوید قیمت مرغ ممکن است 

به 40 هزار تومان هم برسد.
به گزارش «نصــف جهان»، معــاون بازرگانى 
ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان در 
گفتگو با «ایرنا» درباره افزایش قیمت گوشت مرغ 
گفته است: قیمت مصوب براى هر کیلوگرم مرغ 
18 هزار و 750 تومان است و افزایش قیمت هاى 

چند روز اخیر...
4

اصفهان منهاى یک میلیون توریستاصفهان منهاى یک میلیون توریست
کرونا چگونه گردشگرى ایران را نابود کرد؟کرونا چگونه گردشگرى ایران را نابود کرد؟

2

نتیجه تشکیل کارگروه هاى تخصصى آرد و نان در استاندارى و سازمان صمت؛

سیروس مقدم، رکورددار 
سریال سازى در تلویزیون

آب سرد بر پیکر هواداران گاندوها
با وجود مصاحبه هاى اخیر رحمان رضایى و تالش براى کاهش انتظارات از خود 
و شاگردانش، هواداران ذوب آهن براى فصل پیش رو راضى به عملکرد ضعیف 

یا متوسط تیمشان با هر بهانه اى نخواهند بود.
 رحمان رضایى پس از تجربه کوتاه مدت فصل گذشــته در کنار لوکا بوناچیچ، با 
تصمیمى غیرمنتظره سکان هدایت گاندوها در لیگ پیش رو را به دست گرفت. 

این در حالى بود که شاید کمتر کسى چنین انتخابى را ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

65 درصد 
تست هاى کرونا 

در اصفهان 
مثبت است

نابودى 80 درصد منابع طبیعى و جنگل هاى کشور
2

قاسمى نژاد را قاسمى نژاد را 
به ذوب آهن به ذوب آهن 
نمى دهندنمى دهند

4

ویزیو ل ری

آگهى مزایده نوبت اول
«فروش واحد اضافى»

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

این تعاونى در نظر دارد تعداد یک واحد از واحدهاى احداثى خود در شاهین شهر، منطقه خانه 
کارگر، انتهاى خیابان شیخ بهایى، خیابان شــهید بیدرام،  فرعى 10 غربى را از طریق مزایده 
از پایه قیمت کارشناسى به باالترین قیمت به فروش برساند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه 99/08/03 با ارائه رسید واریزى به مبلغ 500/000 ریال به حساب 
2418/11/6006722/1 و یا شماره کارت 5264- 0040- 7370- 6063 و مراجعه به دفتر تعاونى 
واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 و یا تماس با 
شماره تلفن هاى 03145242630- 09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى هماهنگى الزم 
را به عمل آورند. ضمناً شرکت کنندگان در موقع ارائه پاکت قیمت، مى بایست 1 ٪  از قیمت پایه 

کارشناسى خود را به شماره حساب فوق واریز و رسید را تحویل دهند. 

آگهى مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار در نظر دارد تعداد دو باب مغازه از موقوفات گورستان دستجرد را از طریق مزایده به مدت 
یکسال به شرح ذیل به اجاره واگذار نماید.

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 45820080- 45820081 تماس حاصل فرمائید.
م الف: 1024577 

قیمت پایهمساحتنام موقوفهنوع کاربرىردیف
5/000/000 ریال43 مترگورستان دستجردتجارى1
4/500/000 ریال54 مترگورستان دستجردانبارى2

آب س
مصاحب با وجود
ه و شاگردانش،
یا متوسط تیمش
 رحمان رضایى
تصمیمى غیرم
این در حالى بود
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محمدرضا محبوب فر، کارشناس محیط زیست با اشاره به 
اینکه در 40 سال اخیر بیش از نیمى از جنگل هاى کشور 
از بین رفته اند، اظهار کــرد: 80 درصد جنگل ها و منابع 
طبیعى کشور طى 40 سال اخیر نابود شده و از بین رفته و 
50 درصد از این نابودى ها در 30 سال گذشته بوده است.

او در ادامه بیان کرد: ساالنه 12 هزار هکتار از جنگل ها 
در کشور نابود مى شوند، بخشى از تخریب جنگل ها به 
صورت آتش سوزى و بخشــى دیگر هم جنگل تراشى 
اســت، زیرا چوب مرغوب جنگل هاى کشــور به خارج 

صادر مى شود.
کارشناس محیط زیست با اشــاره به اینکه قاچاقچیان 

چوب حریم و امنیت الزم را دارند و کســى با آنها مقابله 
نمى کند، گفت: خاك جنگل ها به مبالغ ناچیز به فروش 
مى رســد و در حال حاضــر خاك جنگل هاى کشــور 

مرغوب ترین خاك جنگل است.
محبوب فر عنوان کرد: پدیده فــروش خاك جنگل ها
 از قبل وجــود داشــت و تخریب جنگل هــا  منجر به 
آلودگى هاى محیط زیســت مى شــود و هر چقدر هم 
به تخریب جنگل ها افزوده شود آلودگى هوا هم تشدید 

مى شود.
او تصریح کرد: فروش خاك حاصلخیز جنگل منجر به از 

بین رفتن پوشش گیاهى و جانورى خواهد شد.

معاون فناورى پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتیک و زیست 
فناورى گفت: حــدود 23 جهش ژنوم ویــروس کرونا 
را مشــاهده و گزارش کردیم، ضمن آنکه چهار نوع از 

جهش هاى مشاهده شده خاص ایران است. 
دکتر محمدعلى ملبوبى توضیح داد: فــرض ما بر این 
اســت که جهش ها به صورت تصادفى رخ مى دهند اما 
اینکه برخى از جهش ها خاص ایران اســت، به این معنا 
خواهد بود که چهار نمونه ویروســى داریم که در سایر 
کشورها موجود نیست، همانطور که در اروپا نیز واریانتى 
از این ویروس است که بسیار شیوع یافته و غالب شده و 
حتى میزان شیوع آن 9 برابر بیشتر از جهش هاى قبلى 

است. وى با بیان اینکه جداسازى میزبان ها بسیار ساده و 
از طریق زدن ماسک امکانپذیر خواهد بود، افزود : از این 
طریق جهشــى که در بدن یک فرد ایجاد مى شود، وارد 
سایر میزبان ها نخواهد شــد، در غیر این صورت جهش 
بیشــترى به این ویروس اضافه خواهد شد که ما به آن 

«تجمیع جهش ها» مى گوییم.
ملبوبى در این باره تأکید کرد: جهش ها به طور معمول 
خطرناك نیستند و بیشتر اوقات بى اثر هستند، ولى زمانى 
که تجمیع مى یابند، مى توانند در تغییر رفتار ویروس کرونا 
اثرگذار باشند، ضمن آنکه اختالط جهش ها با یکدیگر 

اقدامات درمانى و ساخت واکسن را دشوارتر مى کند.

نابودى 80 درصد منابع 
طبیعى و جنگل هاى کشور

شناسایى4 جهش کرونا 
خاص ایران

سومین خودکشى 
در بوشهر

  مهر | با خودکشى یک جوان 21 ساله 
در شهرستان جم، ســومین خودکشى در استان 
بوشهر طى روزهاى اخیر ثبت شد. هر سه مورد در 
جنوب این استان رخ داده است. پس از خودکشى 
دو نوجوان 11 و 16 ساله در شهرستان هاى دیر 
و کنگان، روز شــنبه یک جوان 21 ساله که در 
شهرستان جم مشغول به کار بود خود را حلق آویز 

کرد و به زندگى خود خاتمه داد.

درباره انتشار یک شایعه
سرهنگ عین ا...   سایت پلیس راهور  |

جهانى، معــاون اجتماعــى و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهور ناجا گفت: اخیراً پیامکى تحت عنوان 
«جریمه خودروهایى که سرنشینان آنها در پمپ 
بنزین ها ماسک نمى زنند» و همچنین «جریمه 
افراد فاقد ماسک توســط دوربین هاى پلیس» 
در فضاى مجازى درحال دســت به دست شدن 
است که این موضوع از سوى پلیس راهنمایى و 
رانندگى ناجا تکذیب مى شود و تاکنون هیچکس 
داخل خودرو به علت نزدن ماسک جریمه نشده

 است.

اولین کنسرت 
در عصر کرونا 

  ایران آرت| به نظر مى رسد باالخره طلسم 
برگزارى کنسرت هاى موسیقى روزهاى کرونایى 
به تدریج در حال شکسته شدن است، آنچنان که 
یکى از ســامانه هاى داراى مجوز بلیت فروشى 
کنسرت ها، از برگزارى کنسرت «هوروش بند» 
در جزیره کیش به تاریخ 30 مهــر ماه خبر داده 
است. بلیت فروش کنســرت این گروه در حالى 
از روز پنج شــنبه24 مهر ماه آغاز شده که میزان 
قیمت در روز جمعه افزایش یافت و به 140 تا300 

هزار تومان تغییر پیدا کرد. 

تصویر عجیب 
  روزنامه خراسان | به فاصله کوتاهى 
بعد از پخش تصاویرى از یک عروســک زشت 
در شبکه قرآن و معارف سیما، حاال دو تصویر از 
«ساره» و «هاجر» همسران حضرت ابراهیم(ع) 
واکنش هاى فراوانى را در شبکه هاى اجتماعى 
برانگیخته اســت. این تصاویر بخشــى از یک 
پویانمایى بلند سینمایى با عنوان «خلیل ا...(ع)» 
از مجموعه پویانمایى هاى «پیامبران» است که 
مرکز پویانمایى صبا در سال 94 ساخته است. به 
تازگى پخش این پویانمایى بلند در شبکه پویا، 
جنجال تازه اى براى این شــبکه به راه انداخته 

است./3273

دستمزد از نوع چینى!
رســانه هاى چینى با انتشار    خبرفورى|
تصاویرى خبر دادند که یک شرکت فوالدسازى 
معروف در این کشــور که براى پنجمین سال 
پیاپى میزان ســوددهى اش به باالتر از ســطح 
پیش بینى شده رســیده، اوایل اکتبر جارى این 
دستاورد را به طرز ویژه اى جشن گرفته و در این 
جشــن به هر یک از کارگرانش به پاس فعالیت 
مستمر براى توسعه شرکت، یک خودروى لوکس 

هدیه داده است.

بگومگو  آب و نان نمى شود
رئیس مجلس شوراى اسالمى با    مهر |
بیان اینکه بگو مگوهاى سیاسى براى مردم آب و 
نان نمى شود، گفت: باید از منابع موجود به سرعت 
براى تأمین نیازهاى ضرورى مردم استفاده کنیم. 
محمد باقر قالیباف در جلسه علنى مجلس گفت: 
کارگران روزمزدى وجود دارند که با خود محاسبه 
مى کنند اگر یک وعده غذایــى کمتر بخورند، 
مى توانند شب با دست پرترى به منزل بروند تا 

کمتر شرمنده فرزندان خود شوند./3274

زنان بیایند
   خبر آنالین | نیره اخوان، نماینده پیشــین 
اصفهان در مجلس در پاســخ به این سئوال که آیا 
فضاى سیاسى ایران پذیراى رئیس جمهور زن هست 
و آنها مى توانند در فضاى مرد ساالرانه رأى بیاورند، 
گفت: فعًال که مردان دارند خراب مى کنند و اگر زنى 
مى تواند آباد کند، بیاید(خنده). افرادى که بیشتر تبلیغ 
کنند و راست و دروغ به هم ببافند؛ شانس بیشترى 
دارند اما خانم ها کمتر از این نوع بازى هاى انتخاباتى 

استفاده مى کنند و صداقت بیشترى دارند./3269

عزت رفت  و برگشت!
عــزت ا... ضرغامى، رئیس    کافه سینما|
اسبق صدا و ســیما و عضو شــوراى عالى فضاى 
مجازى کشور که به دلیل فیلترینگ تلگرام، کانالش 
را بسته بود، فعالیت مجدد کانالش در تلگرام را اعالم 
کرد. وى در کانال تلگرامى خود نوشت: «این کانال 
مجدداً فعال مى شــود. عدم راه اندازى پیام رسان 
فراگیر ایرانى و ضرورت حضور مؤثر و تأثیرگذارى 
مثبت در این پیام رسان از دالیل اصلى این تصمیم 
گیرى است.» در روزهاى گذشته آمارى منتشر شد 
که 47 میلیون نفر از مردم ایران، در تلگرام فیلتر شده 

حضور دارند.

کسى ککش نمى گزد
محمدتقى نقدعلى، نماینده خمینى شهر    ایلنا|
در جلسه علنى دیروز مجلس در تذکرى گفت: طرح 
ســئوال از رئیس جمهور دو ماه اســت که به هیئت 
رئیسه ارجاع شده و هیئت رئیسه آن را اعالم وصول 
نمى کند. چرا ما نمایندگان نمى توانیم رئیس جمهور 
را حداقل به مجلس بکشانیم و سئوال کنیم؟ آقاى 
روحانى روزى روزگارى پشت تریبون همین مجلس 
مى گفت اگر من بخواهم، ظرف دو هفته دالر به مبلغ 
پنج الى هفت هزار تومان برمى گردانم، اکنون دالر 
از مرز 30 هزار تومان گذشته است اما کسى ککش 

نمى گزد.

ارزانى اجناس در اروپا
  ایسنا| متوسط نرخ تورم در 19 کشور عضو 
منطقه یورو در 12ماه منتهى به سپتامبر با 0/2 درصد 
کاهش نسبت به رقم مشابه منتهى به ماه قبل به منفى 
0/3 درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادى 
از ســطح 2 درصدى هدف گذارى شده توسط بانک 
مرکزى این منطقه باقى مانده است. در بین کشورهاى 
عضو منطقه یورو، باالترین تورم مربوط به لهستان با 
3/8 درصد بوده وکمترین تورم ثبت شــده مربوط به 

یونان با منفى 2/3 درصد بوده است./3270

گاف رئیس جمهور آمریکا 
  فارس| «دونالــد ترامــپ»، رئیس جمهور 
آمریــکا کــه در جریــان رقابت هــاى انتخابات 
ریاســت جمهورى از هر فرصتى بهــره مى گیرد تا 
«جو بایدن»، نامزد دموکرات ها را به دلیل اشتباهات 
لفظى اش به زوال عقلى متهم کند، در روزهاى اخیر 
در سخنرانى هاى خود چندین بار گاف داده که مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفته است. ترامپ روز شنبه به 
اشتباه، «امانوئل ماکرون» را به جاى رئیس جمهور 

فرانسه، نخست وزیر فرانسه خواند./3271

ریال ارزان و طمع عراقى ها
برخى فروشندگان پوشاك    روزنامه شرق|
و تره بار مدعى هســتند خریدارانى از کشــور عراق 
حاضرند براى محصوالتشــان قیمت هاى باالترى 
پرداخت کنند و این خریــداران در حال جمع آورى 
اقالم خوراکى و پوشــاك ایرانى هســتند. در کنار 
این ادعاها، کمبود عرضه برخى اقالم خوراکى و... 
به همراه کشــف 19 کانتینر حاوى دارو در مرزهاى 
عراق (بر اساس ادعاى رسانه هاى عراقى) این گمانه 
را تقویت مى کند که افت قیمت ریال در برابر دالر، 
قاچاق هر نوع کاالیى به آن سوى مرزها را به شدت 

به  صرفه کرده است. /3272

خبرخوان

ناسا از برنامه هاى خود براى تأمین مالى طرح راه اندازى 
اینترنت نسل چهارم در کره ماه خبر داده است. این برنامه 
با همکارى شرکت نوکیا اجرا مى شــود. ناسا قصد دارد 
14/1 میلیون دالر بــراى راه اندازى اینترنت در کره ماه 
سرمایه گذارى کند و شرکت نوکیا نیز 370 میلیون دالر 
در طرح مذکور ســرمایه گذارى مى کند. هدف از این 
کار تســهیل انجام تحقیقات علمى در کره ماه و انتقال 

اطالعات آن به زمین است.
ناســا در تالش است تا ســال 2028 پایگاه هایى براى 
تحقیقات علمى در کره ماه ایجاد کند و براى این کار به 

دستیابى به فناورى هاى پیشرفته اى نیاز دارد. در همین 
راستا ناسا قصد دارد تا سال 2024 انسان ها را به کره ماه 
بازگرداند. «جیم برایدن اشتاین» رئیس ناسا اعالم کرده 
که ناسا به دنبال راه اندازى سیستم هایى براى تأ مین برق 

در سطح کره ماه نیز هست.
با راه اندازى اینترنت نسل چهارم در سطح کره ماه ارتباط 
بین دستگاه هاى ماه نورد، ساکنان ماه، فضانوردان و دیگر 
دستگاه هاى تحقیقاتى و علمى تسهیل مى شود. البته 
هنوز مشخص نیست چه بخش هایى از ماه تحت پوشش 

این خدمات قرار مى گیرد.

وزیر پیشــین اقتصاد و مدیرعامل کنونى شرکت ملى 
نفت ایران پشــت پرده هایى از اســتیضاح خود را افشا 

کرد.
مسعود کرباســیان نوشــت: «بیش از دو سال از جلسه 
استیضاحم در مجلس مى گذرد. متأسفم که طى این مدت 
اتفاقات ناگوارى براى اقتصاد ایران رخ داده و مردم تحت 

فشار معیشتى کم سابقه اى قرار گرفته اند.»
او در ادامه نوشــت: «از آن جلســه و حواشى متعددش 
ناگفته هــاى بســیارى باقى مانده اســت. جلســات، 
پیشنهادهاى پنهانى، خواســته هاى مالى توصیه هاى 
سیاسى و البته چند تماس عجیب و سرنوشت ساز در حین 

جلسه استیضاح.»
کرباســیان در ادامه نوشــت: «هرچند درخواست هاى 

بسیارى بازگوى آنچه گذشت وجود داشته و دارد که در 
فرصتى مناسب در مورد همه آنها صحبت خواهم کرد. در 
شرایط فعلى کشور، براى  حفظ انسجام ضرورتى به بیان 

این مطالب نیست.»

طى 12 ماه اخیر تا پایان شهریور ماه 15 میلیون و 380 
هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالى که مصرف کشور 
در این مدت زمانى 15 میلیون و 500 هزار دستگاه بوده 

است. 
ســهم بازار برندها در بازار ایران هم به غیر از یک جابه 
جایى، تغییرات محســوس دیگرى نداشته است به این 
ترتیب که سامسونگ همچنان رتبه اول سهم بازار را با 52 

درصد در دست دارد و پس از آن شیائومى با 15 درصد در 
جایگاه دوم قرار دارد. نوکیا،  هواوى و اپل نیز جایگاه هاى 
بعدى را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با 13، 10 و 

5 درصد به خود اختصاص داده اند. 
این در حالى اســت که در مرداد ماه پس از سامسونگ، 
نوکیا بیشترین سهم بازار را در اختیار داشته است و پس از 

آن شیائومى و هواوى قرار داشتند./3268

 احتماًال «ســفر» جزو ابتدایى ترین اســامى فهرست 
محدودیت هاى کرونا براى شهروندان باشد، محدودیتى 
که نه تنها یک سرگرمى را از زندگى ها، بلکه درآمد زندگى 
میلیون ها نفر در دنیا و ده ها هــزار نفر در ایران را حذف 

کرده است.
حتى در اصفهان که یکى از توریستى ترین مناطق ایران 
است تعداد گردشگران خارجى و داخلى به شدت کاهش 
پیدا کرده اســت. براســاس اطالعات اداره کل میراث 
فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان، تعداد گردشگران 
داخلى این استان (بدون حســاب گردشگران نوروزى) 
ســال گذشــته حدود 830 هزار نفر بود اما امسال تنها 
180 هزار گردشگر داخلى از این استان بازدید کرده اند، 
همچنین در حالى که پارسال 330 هزار گردشگر خارجى 
به اصفهان سفر کرده بودند، امســال 8000 نفر به این 
اســتان رفتند؛ این یعنى در مجموع تعداد توریست هاى 
اصفهان نسبت به سال گذشــته نزدیک به یک میلیون 

نفر کمتر شده است.
 فریدون اللهیارى، مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع 
دســتى و گردشــگرى اســتان اصفهان در این رابطه 
مى گوید: «وضعیت گردشگرى در استان از نیمه دوم 98 
به ســمت افول رفت و با بحران کرونا وضعیت خیلى بد 
شد، تنها در دوره اى کوتاه در شهریور جریان گردشگرى 
شــکل گرفت که آن هم متوقف شــد. آسیب هاى این 
موضوع براى ما خیلى زیاد بود، در پنج ماهه اول ســال 
1500میلیارد تومان تأسیسات گردشگرى متضرر شدند، 
مهمترین دغدغه ما ادامه فعالیت و کار است، چون وقتى 
گردشگرى تعطیل شــود، اولین اتفاقى که رخ مى دهد 

تعدیل نیرو است.»
اما این تعدیل نیرو تنها مربوط به استان اصفهان نیست 
و به نظر مى رسد پاندمى به صنعت گردشگرى در همه 
مناطق ایران آســیب وارد کرده و گفته شــده است که 
تاکنون بیش از 96 درصد سفرهاى خارجى به ایران در 

حوزه گردشگرى کاهش داشته است.

ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تور گردانان ایران مى گوید: 
«از پارسال بعد از شــیوع بیمارى کرونا، عمًال تورهاى 
خارجى تعطیل شــدند. حتى تورهــاى ورودى هم کم 
شــده اند. درباره گردش داخلى وضعیت به همین شکل 
است. اگر شــرایط این گونه پیش برود، بخش زیادى از 
این صنعت از بین مى رود، شرایط اصًال مناسب نیست. 
حتى هنوز براى سال 1400 هیچ تقاضایى براى ما نیامده 
است، ســال پیش که بیکار بودیم، ســال بعد هم انگار 
وضعیت همین است. اگر این روند طوالنى شود ما نسبت 

به ورشکستگى نگران مى شویم.»

به جز تورها وضعیت هتل ها هم به همین شــکل است. 
گفته مى شود که در مقاصد گردشــگرى مثل کیش و 
مشهد بیش از 90 درصد اتاق هاى هتل ها خالى هستند و 

این نگرانى هاى زیادى را به وجود آورده است. 
براى بهتر شدن حال گردشــگرى که در آى سى یو قرار 
دارد، دولت از اولین روزهاى پاندمى به ارائه تسهیالتى 
به شرکت هاى گردشگرى پرداخت. در ابتدا قرار شد به 
شرکت هاى توریستى به ازاى هر نیرو 16میلیون تومان 
پرداخت شود که آنها نیروهاى خود را حفظ کنند. اما به 
نظر مى رسد با طوالنى شــدن پاندمى این روش چندان 

مؤثر نبود. 
اللهیارى در این رابطه مى گویــد: «حمایت هاى دولت 
در ابتدا تسکین بودند، اما کافى نبودند. در بسته حمایتى 
جدید تصمیمات خوبى اتخاذ شــده است، اما به هرحال 
باید تکلیف ســفر را معلوم کنیم، وزارت گردشــگرى 
پروتکل هاى سفر را مشخص کرده است، اما یک طرف 
هم با یکسرى سیاست هاى بهداشتى مواجه هستیم. در 
واقع ما در یک پارادوکس قرار داریم، به نظر من در این 
قسمت باید یک اجماعى ایجاد شود و این مشکل اصلى 

حل بشود.»/3267

کرونا چگونه گردشگرى ایران را نابود کرد؟

اصفهان منهاى یک میلیون توریست
نیو صدر /خبرآنالین 

گداى  میلیاردرى که در یکى از چهارراه هاى اصلى شهر 
قزوین اسپند دود مى کرد شناســایى و با حکم قضایى 

راهى زندان شد.
محســن رحیمى، مسئول مرکز ســاماندهى متکدیان 
شهرســتان قزوین گفت: یکى از متکدیانى که بارها از 
سوى عوامل گشت این مرکز جمع آورى شده و به وى 
تذکر داده شده بود که دست از تکدیگرى بردارد فردى 
متمول و ثروتمند است که در چهارراه هاى اصلى شهر 
اقدام به تکدیگرى در قالب «اسپند دودکردن» مى کرد. 
او در یکى از مناطق متوسط به باالى شهر قزوین زندگى 
مى کند و داراى واحدهاى مسکونى دیگرى در جنوب 
شهر و اموال دیگر است و با یک دستگاه پراید به نزدیکى 
محل تکدیگرى مراجعه کرده و وسایل اسپند دود کردن 

را نیز در صندوق عقب خودرو حمل مى کرد.
مسئول مرکز ساماندهى متکدیان گفت: مأموران نیروى 
انتظامى و شــهردارى طى ماه هاى گذشــته بارها این 
متکدى را در قزویــن و در چهارراه هاى مختلف رؤیت 

کردند و به او تذکــر دادند، اما او به صــورت علنى به 
همکاران ما توهین کرده و آنها را تهدید به قتل کرد. این 
متکدى حتى به همکاران ما پیشنهاد واریز 30 الى 50 
میلیون تومان به عنوان رشوه کرد که در نهایت با حکم 
دســتگاه قضا خودروى وى توقیف و شخص متکدى 

دستگیر و راهى زندان شد.
وى گفت: همچنین با حکم دستگاه قضایى انبار منزل 
این متکدى بازرسى شد که در آنجا حدود 400کیلو برنج، 
اقالم مختلف اهدایى از ســوى مردم نظیر روغن مایع، 
روغن نباتى، بسته هاى چند کیلویى عدس، لوبیا، چندین 

قوطى رب و... کشف شد.
همچنین بــا وجود تالش هاى پنهانــى صورت گرفته 
توســط خانواده این متکدى جهت خروج چندین فقره 
چک و کلید گاو صنــدوق او از منزل، مأموران 35 فقره 
چک به ارزش تقریبى 11 میلیــارد و840 میلیون ریال 
به همراه هشــت میلیون ریال وجه نقد از خانه او کشف 

کردند.

یک کمپین شــایعه پراکنى در فضاى مجازى در حال 
انتشار است که گفته مى شود توسط روسیه ایجاد شده 
تا واکسن کروناویروس در حال ساخت توسط محققان 
دانشگاه آکســفورد را نامعتبر کند. گفته مى شود هدف 
این شایعات ترساندن مردم نســبت به تزریق این نوع 
واکسن است، براى مثال این اخبار ادعا مى کنند که چون 
از ویروس شامپانزه در این واکسن استفاده شده است، 

تزریق آن شما را به میمون تبدیل مى کند!
در همین رابطه تصاویر و فیلم هاى مختلفى در فضاى 
مجازى روسیه منتشــر شده اســت و حتى در یکى از 
تصاویر منتشر شده، «بوریس جانسون»، نخست وزیر 

انگلیس، به میمون تبدیل شده است.
«پروفســور پوالرد»، اســتاد بیمارى هاى عفونى در 
دانشگاه آکسفورد در این رابطه گفت: «نوع واکسنى که 
ما داریم شباهت بسیار بســیار زیادى با دیگر واکسن ها 
مثل واکسن روســى دارد، همه اینها از ویروس مشابه 
ســرماخوردگى چه از انسان چه از شــامپانزه استفاده 

مى کند. براى بدن ما این ویروس مشابه است اما اصًال 
در فرایند تولید واکسن شــامپانزه اى وجود ندارد، چون 

بحث درباره ویروس است نه حیوان.»
یک افشاگر به «تایمز» گفته است که هدف این اخبار 
کشــورهایى مثل هند یا برزیل هســتند که از واکسن 
روسى استفاده کنند. البته یک سخنگوى سفارت روسیه 
به «تایمز» گفته است، این خبر که دولت روسیه چنین 
خبرى را پخش کرده است، خودش  نوعى شایع ه پراکنى 

است.

کره ماه به اینترنت مجهز مى  شودگدا یعنى این!

ماجراى عجیب حین استیضاح وزیر روحانى

پرمصرف ترین برند تلفن همراه 

واکسن آکسفورد شما را میمون مى کند!
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کشف دستکند هاى 900 ساله 
با تالش باستان شناسان دستکند هاى زیرزمینى تاریخى 
900 ساله در محله پاقپان کاشان کشف شد. مدیر اجرایى 
مرکز مطالعات پیشـرفته سـعیدى دانشـگاه کاشـان با 
بیان اینکه پیش بینى مى شـود سـابقه این دسـتکند ها 
به دوره سلجوقى تا ایلخانى برسـد گفت: این مجموعه 
داراى ارزش تاریخى و باسـتان شناسـى فراوانى است. 
محمدرضا غیاثیان با اشـاره به سـابقه منطقه کاشان در 
کشف شهر هاى زیرزمینى واقع در نوش آباد و سفیدشهر، 
افزود: قرار است مطالعات تکمیلى درباره این موضوع با 

همکارى دانشگاه کاشان انجام شود.

دستگیرى سارق علمک 
سارق علمک هاى گاز شـهرى در خمینى شهر دستگیر 
شـد. فرمانده انتظامى خمینى شـهر گفـت: در چند روز 
گذشته، گزارش هایى مبنى بر سـرقت علمک هاى گاز 
شهرى به مرکز فوریت هاى پلیس 110 اعالم شده بود. 
سرهنگ غالمرضا براتى افزود: این سـارق که اقدام به 
15 فقره سرقت کرده بود، حین گشتزنى مأموران گشت 

کالنترى 13 خمینى شهر به دام افتاد.

توسعه شبکه توزیع آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه فریدونشهر، با توجه 
به احداث سـاختمان هاى جدیداالحداث و درخواسـت 
انشعاب آب توسط ساکنین روسـتاى میدانک دوم، این 
امور اقدام به توسعه شـبکه توزیع آب به متراژ 150 متر 

با قطر لوله 90 میلیمتر و جنس پلى اتیلن کرد./3279

کاهش ترددها در اصفهان 
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان با اشـاره به پایان 
طـرح منـع آمـد و شـد در کالنشـهر اصفهـان اظهار 
کرد: بیـش از 93 درصد شـهروندان اصفهانى در سـه 
روز تعطیل در سطح شـهر رفت و آمدى نداشتند اما با 
توجه به جمعیت و تعداد وسایل نقلیه، تعداد محدودى 
نیز رعایت نکرده و در شـهر تردد مى کردند. سرهنگ 
محمدرضا محمدى با بیـان اینکه در ایـن مدت هیچ 
فردى اعمال قانون نشده اسـت، افزود: برخورد پلیس 
راهور با افرادى که رعایت نکـرده بودند در حد تذکر و 

هدایت به بیرون از شهر بوده است.

نذر یک ُتن علوفه 
رئیس دفتر نمایندگى حفاظت محیط زیست شهرستان 
فریدونشـهر در غرب اصفهـان گفـت: 1200 کیلوگرم 
علوفه اهدایى خیـران این شهرسـتان نذرحیات وحش 
پارك ملى و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى اصفهان 
شد. محمد میکالنى اظهار کرد: این مقدار علوفه خشک 
که با کمک خیران  شهرستان فریدونشهر براى تعلیف 
وحوش خریدارى شده بود بارگیرى و به پارك ملى کاله 

قاضى منتقل شد. 

نذر خون 19 هزار اصفهانى 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از ابتداى ماه 
محرم تا پایان صفر بیش از 23 هزار و 500 نفر براى نذر 
خون به مراکز انتقال خون اسـتان مراجعـه کردند که از 
این تعداد 19 هـزار نفر موفق به نذر خون شـدند و خون 
خود را اهدا کردند. مجید زینلى اظهار کرد: از شهروندان 
درخواست مى کنیم به مراکز انتقال خون مراجعه و خون 

اهدا کنند./3280

اصفهانى ها و غذاهاى دریایى 
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان اصفهان مى گوید: سـرانه مصـرف ماهى در 
اصفهان نصف سرانه جهان است. محمدرضا عباسى 
اظهار کـرد: سـرانه مصـرف ماهـى در اصفهان 11 
کیلوگرم اسـت در حالى که در جهان به 21 کیلوگرم 
براى هر فرد مى رسد. عباسى نبود شناخت از تنوع و 
ارزش غذایى انواع ماهـى و روش هاى تمیز کردن و 
پخت آن را از جمله دالیل پایین بودن مصرف ماهى 

در کشور و به ویژه اصفهان دانست./3281

خبر

گروه فوالد مبارکه متشکل از شرکت هاى فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و فوالد سنگان در پنجمین اجالس سراسرى 
نشان عالى مدیر سال، نشان هاى عالى این اجالس را درو 

کردند.
کمیته ارزیابى اجالس سراســرى نشان عالى مدیر سال با 
اهداى نشان عالى مدیر ســال 1399 از عملکرد مدیریتى 

حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه تقدیر کرد.
 در حاشیه برگزارى این  اجالس، سید مهدى نقوى، معاون 
تکنولوژى فوالد مبارکه، که به نیابت از حمیدرضا عظیمیان 
در آن حضور یافته بود، اظهار کرد: فوالد مبارکه مفتخر است 

که امسال نیز نشان عالى مدیر سال را دریافت مى کند.

وى تصریح کرد: با وجود مدیریــت و مدل هاى مدیریتى 
این مجموعه که داراى ظرفیت هاى بســیار زیادى است و 
همچنین توان فکرى موجود در بدنه سازمان، مدیریت ارشد، 
معاونین و مدیران فوالد مبارکه، کسب چنین افتخارى دور از 
انتظار نیست. نقوى با تأکید بر اینکه بحث مدیریتى و جایگاه 
آن بالطبع در خلق ارزش تأثیرگذار است، ادامه داد: شرکت 
فوالد مبارکه به سیستم مدیریت مشارکتى و مدیریت همه 
جانبه مجهز است و توانسته تمامى مشکالت خود را مدیریت 
و راهبرى کند؛ به طورى که همراهى تمامى بدنه سازمان 
در فرایند تصمیم سازى، فضاى مناسبى براى مدیریت ارشد 
سازمان ایجاد کرده تا بهترین تصمیم ها را اتخاذ کند./3278

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد: 
میزان تولید گازوئیل یورو 4 و یورو 5 با افزایش تقریبى 
100 درصدى از 2 میلیون لیتر بــه 4 میلیون لیتر در روز 

افزایش یافته است.
 علیرضا جعفرپور با اعالم این خبر افزود: در جهت ارتقاى 
کیفیت گازوئیل و افزایش میزان تولیــد گازوئیل یورو 
4 و یــورو 5، تغییراتى در شــرایط عملیاتى رآکتورهاى 
واحدهاى آیزوماکس اعمال شــد و فراینــد تولید این 
محصول بهینه سازى شد. وى در خصوص افزایش اخیر 
تولید گازوئیل یورو در شرکت پاالیش نفت اصفهان از 
2 میلیون لیتر در روز به 4 میلیون لیتر در روز اظهار کرد: 

افزایش کیفیت این محصول ضمن ایجاد ارزش افزوده 
براى شرکت، تأثیر قابل توجهى در حفظ محیط زیست و 

کاهش آالینده هاى زیست محیطى خواهد داشت.
معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان از راه اندازى 
پروژه عظیم تصفیه گازوئیل شــرکت نیز در سال آینده 
خبر داد و افزود: با توجه به پیشرفت بیش از 85 درصدى 
این پروژه، مراحل پیش راه اندازى شروع شــده است و 
انتظار مى رود با بهره بردارى کامل از این پروژه تمامى 20 
میلیون لیتر گازوئیل تولیدى روزانه این پاالیشگاه تصفیه 
شود که مشخصات آن مطابق با اســتاندارد بین المللى 

یورو 5 خواهد شد.

افزایش 100 درصدى تولید 
گازوئیل یورو 4 و یورو 5 

درخشش فوالد مبارکه در 
اجالس نشان عالى مدیر سال

در حالى که سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افرایش 
قیمت گوشت مرغ در اصفهان را غیر قانونى دانسته است،  
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان مى گوید قیمت مرغ 

ممکن است به 40 هزار تومان هم برسد.
به گــزارش «نصف جهــان»، معاون بازرگانى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفتگو با «ایرنا» درباره 
افزایش قیمت گوشت مرغ گفته است: قیمت مصوب براى 
هر کیلوگرم مــرغ 18 هزار و 750 تومان اســت و افزایش 
قیمت هاى چند روز اخیر مورد تأیید ما نیست. نادرى با بیان 
اینکه تشکل هاى مربوطه و تولید کننده گوشت مرغ متعهد 
به کنترل قیمت شــدند، اضافه کرد: در جلسه تنظیم بازار 

اصفهان این موضوع بررسى مى شود.

این در حالى است که دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان 
صراحتاً اعالم کرده در صورت تداوم نرســیدن نهاده هاى 
تولید به دســت مرغداران حتى باید انتظار رسیدن مرغ به 
قیمت 40 هزار تومان را هم داشته باشیم که در این شرایط 

وضعیت تولیدکنندگان و مصرف کننده سیاه خواهد شد.
بهــرام پاکزاد در گفتگو بــا «ایســنا» در خصوص گرانى 
افسارگســیخته مرغ در بازار، اظهار کرد: قیمت مرغ را بازار 
تعیین مى کنــد و دلیل افزایش قیمت مــرغ طى چند روز 
گذشته به دلیل تولید نشــدن این محصول و کمبود آن در 

بازار است.
وى درباره دالیل کاهش تولید مرغ، توضیح داد: متأسفانه 
نهاده ها به موقع تحویل مرغداران نمى شــود، به همین 
دلیل بسیارى از تولیدکنندگان در این دوره تولید نکرده اند. 

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان افزود: افزایش قیمت 
نشــان مى دهد که میزان جوجه ریزى در کشور به کمتر از 

صد میلیون قطعه رسیده است.
وى افزود: در حال حاضر به طور میانگین اصفهان ماهیانه 
حدود پنج میلیون جوجه ریزى انجام مى دهد، در حالى که طى 
یکسال گذشته میانگین جوجه ریزى در استان هفت میلیون 
قطعه بود. پاکزاد تصریح کرد: به دلیل کاهش جوجه ریزى و 
به دنبال آن کم شدن حجم تولید، در کشتارگاه ها مرغ کشتار 
نمى شــود. وى با بیان اینکه متأسفانه امروز تولیدکنندگان 
با کمبود نهــاده هاى تولید رو به رو هســتند اظهار کرد: در 
حال حاضر گفته مى شــود که 50 درصد نهاده ها را تحویل 
مرغداران مى دهند، اما متأسفانه همین میزان نیز به درستى 

در بین تولیدکنندگان توزیع نمى شود.

مرغ کیلویى 40 هزار تومان دور از انتظار نیست 

صادرات سنگ آهن با کیفیت در جنوب کشور که مورد 
نیاز واحدهاى فوالدســازى است مدتى است خبرساز 
شده و در نهایت با ورود پلیس امنیت اقتصادى هرمزگان 

تالش براى جلوگیرى از خام فروشى ادامه دارد.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: 
ما پاسخ مقام قضایى را داده و نیاز خود را از نظر کّمى و 
کیفى اعالم کرده ایم. حال اینکه صادرات سنگ کیفى 
و مناسب در جنوب کشور انجام مى شود دلیل آن عدم 

ممنوعیت صادرات است.
محمد جعفر صالحى ادامه افزود: اکنون با باالرفتن نرخ 
ارز در کشــور صادرکنندگان حاضر هستند تا عوارض 
صادراتى را پرداخت کــرده و در مقابل به درآمدهاى 
ارزى دســت پیدا کنند تا اینکه سنگ آهن را در داخل 

کشور به ریال فروخته و به دست مصرف کننده داخلى 
برسانند، زیرا قیمت جهانى سنگ آهن نیز باال رفته و 
منجر شده تا جذابیت صادرات سنگ آهن افزایش یابد 
و در این زمینه نیز اقدامى نمى توان انجام داد و در نهایت 
این صادرات به ضرر فوالدسازان داخلى تمام مى شود.

وى گفت: براى جلوگیــرى از این اتفاق باید صادرات 
سنگ آهن ممنوع شود که آن نیز از لحاظ قانونى شرایط 
خاص خود را نیاز دارد و همه صادرات نیز با مجوز رسمى 
انجام شده و برخى نیز به صورت قاچاق بوده است که در 
این زمینه مسئوالن بندرى باید پاسخگوى این موضوع 
باشــند که بارى که مجوز صادراتى نداشــته چگونه 
بارگیرى آن در کشــتى انجام و تبدیل به یک معضل 

براى صنعت فوالد کشور شده است.

صادرات سنگ آهن باید ممنوع شود

معاون حقوقى و ثبتى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان با اشــاره به صدور 1850 سند براى موقوفات 
استان گفت: سند موقوفه اصفهانک به صورت ششدانگ 

به نام اوقاف صادر شد.
حجت االسالم محمود نصراصفهانى موقوفه «ابوالحسن 
رجایى» به مســاحت 15 هزار مترمربع به ارزش 105 
میلیارد تومــان را از مهمترین اســناد دریافتى اوقاف 
اصفهان طى یکسال گذشته اعالم کرد و افزود: اخذ سند 
«گورستان کارالدان» به مساحت 6000 متر مربع بالغ بر 
600 میلیارد تومان ارزش، سند موقوفه «فاطمه النساء» 
تیران و کرون به مساحت 360 هکتار با ارزش ریالى 200 
میلیارد تومان و اخذ سند موقوفه «مک الدین» با 500 

هکتار به ارزش 230 میلیارد تومان از دیگر اسناد مهم 
دریافتى به نام اوقاف در این بازه زمانى است.

حجت االسالم نصراصفهانى گفت: همچنین موقوفه 
«اصفهانک» است که 600 هکتار است اخیراً به صورت 
ششدانگ به نام اوقاف سند خورده است، در گذشته براى 
بخشى از این موقوفه سند صادر شده بود و اخیراً کل این 

مجموعه به نام اوقاف سند خورد.
وى ثبت ســند موقوفه «کبوترآباد» به مساحت 500 
هکتار به نام اوقاف را نیز از دیگر اســناد دریافتى طى 
یکســال اخیر اعالم کرد و گفت: دریافت این سند نیز 
مى تواند تأثیر بسزایى در اجراى امینانه نیت واقفان در 

استان اصفهان داشته باشد.

«اصفهانک» به نام اوقاف سند خورد 

آرمان کیانى

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
از ایجاد دو امور جدید برق در شــرق این شهرستان 
به منظور رسیدگى بیشتر به این منطقه، برق رسانى 
به مراکز صنعتى شــرق و افزایش قابلیت اطمینان 

شبکه خبر داد.
حمیدرضــا پیرپیران با اشــاره به اصالح ســاختار، 
بازسازى و بهینه سازى شبکه ها، افزایش روشنایى 
و رفع حریم هاى این منطقه اظهار کرد: تأمین برق 
مشاغل و کشــت هاى جایگزین شــیوه غرقابى از 
مهمترین فعالیت هاى انجام شده در این منطقه است. 
وى از احداث 30 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایى 
در یکسال گذشته با اعتبارى بالغ بر 30 میلیارد ریال 

خبر داد و گفت: در محدوده این امور، برق رسانى به 
مشاغل مکمل کشاورزى نظیر پرورش ماهى، گلخانه 
و دامدارى اشتغالزایى بیش از 200 نفر از مردم منطقه 
صورت گرفته اســت. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اصفهان افزود: حدود 16 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
نیز با هزینه اى بالغ بر 30 میلیارد ریال در دستور کار 
قرار گرفته است. پیرپیران ادامه داد: به منظور اصالح 
ساختار شبکه هاى برق در محدوده این امور، تبدیل 
60 کیلومتر شبکه مسى به کابل خودنگهدار، ایجاد 
6 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایى و 16 دستگاه 
پست هوایى با اعتبارى بالغ بر 110 میلیارد ریال به 

بهره بردارى رسیده است.

ایجاد 2 امور جدید برق در شرق اصفهان 

معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
از تصویب شــدن افزایش 20 درصدى قیمت نان در این 
اســتان خبر داد و گفت: این مصوبه در روزهاى آینده به 

فرماندارى هاى شهرستان ها ابالغ مى شود.
اسماعیل نادرى روز یک شنبه در گفتگو با «ایرنا» اظهار 
کرد: قیمت نان در کارگــروه هاى تخصصى آرد و نان در 
استاندارى و ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
مورد بررسى قرار گرفت و با توجه به شاخص هاى موجود، 

افزایش میانگین 20 درصدى آن تصویب شد.
وى با تأکید بر اینکه تا قبــل از ابالغ قیمت هاى جدید به 
فرماندارى ها و اتحادیه نانوایان، هیچ نانوایى حق اضافه 

کردن قیمت ها را ندارد، گفت: این میزان افزایش قیمت به 
طور میانگین تعیین شد و فرماندارى هر شهرستان با توجه 

به شرایط موجود درباره آن تصمیم گیرى مى کند.
نادرى اضافــه کرد: هیچ نانوایى نیــز حق تعطیل کردن 
(به غیر از روز تعطیلى رسمى خود) را به بهانه هایى مانند 
افزایش دادن قیمت نان ندارد و الزم است اتحادیه نانوایان 

روى این موضوع نظارت بیشترى کند.
نادرى یکى از عوامل اصلى براى قیمت نان را آرد اعالم 
کرد و اظهار کرد: با وجودى که قیمت آرد تغییرى نکرده 
اســت اما با توجه به تغییر ســایر هزینه ها مانند حقوق 
کارگران، موادى مانند خمیر مایه و نمک و آب، برق و گاز، 

قیمت نان در اصفهان افزایش یافت.
وى با تأکید بر اینکه درباره قیمت نان عالوه بر خواســته 
نانوایان، حقوق مصرف کنندگان نیز در نظر گرفته مى شود، 
تصریح کرد: موضوع قیمت نان با حساسیت ویژه پیگیرى و 
میزان افزایش آن با در نظر گرفتن همه این ابعاد تعیین شد.

نادرى خاطرنشان کرد: اگر نانوایى نسبت به قیمت هاى 
جدید معترض است مى تواند آرد مورد نیاز خود را به صورت 

تمام آزاد خریدارى کند.
وى با اشــاره به اینکه نانوایى ها فقط حق فروش نان با 
معیارها و قیمت مصوب را دارند، افزود: آنها حق فروش نان 

با وزن یا کنجد بیشتر را ندارند.

نتیجه تشکیل کارگروه هاى تخصصى آرد و نان در استاندارى و سازمان صمت؛

نان در اصفهان 20 درصد گران شد

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) از اعالم نتایج 
نهایى پذیرفته شدگان رشته هاى بدون آزمون سراسرى 

مقطع کارشناسى در سایت سازمان سنجش خبر داد.
علوم قرآن و حدیث، روانشناسى، حقوق مشاوره، فقه و 
مبانى حقوق اسالمى، معارف اسالمى و علوم تربیتى، 
معارف اســالمى_تبلیغ و ارتباطات، معارف اسالمى و 
مدیریت، فلسفه و کالم اسالمى، زبان و ادبیات عربى 
از جمله رشته هاى کارشناســى این دانشگاه است که 

محسن حاج کاظمیان به آن اشاره کرد.
رئیس دانشــگاه معارف قرآن و عترت در رابطه با نوع 
برگــزارى کالس ها بیــان کرد: ما در نــوع برگزارى 

کالس ها تابع دستورات ستاد ملى کرونا هستیم.
حاج کاظمیان با اشاره به ســابقه بیش از 30 ساله این 
دانشگاه در زمینه تحصیالت عالى گفت: این دانشگاه 
که در حال حاضر نزدیک به 1000 دانشــجو دارد یکى 

از مهمترین دانشگاه هاى حوزه دینى و معارف اسالمى 
در اســتان اصفهان اســت. وى همچنین در ادامه به 
مزیت هاى تحصیل در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: 
امکان ادامه تحصیل در رشته هاى دلخواه و بدون در نظر 
گرفتن رشته مقطع قبلى، برگزارى کالس هاى آموزشى 
در ســاعات بعد از ظهر (غیر ادارى) ویژه آقایان، فراهم 
ساختن امکان جذب و استخدام نفرات برتر در سازمان ها 
و نهادهاى مرتبط، پرداخت وام تحصیلى قرض الحسنه 
به دانشــجو و برگزارى دوره هاى آموزشى کاربردى 
با محوریت آماده ســازى براى اشتغال از جمله مزایاى 

تحصیل در این رشته دانست.
حاج کاظمیان به شرایط ثبت نام در این دانشگاه اشاره 
کرد و گفت: داوطلبینى که حائز شرایط حضور در دانشگاه 
شده اند باید تا آخر این هفته به صورت حضورى براى 

تکمیل روند ثبت نام به دانشگاه بیایند.

اعالم نتایج نهایى پذیرفته شدگان در 
دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)  

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 
به دقت آمار ارائه شــده در اصفهان، گفــت: با اعمال 
محدودیت یک هفته اى هیچ تغییر معنادارى نمى توان 
در شاخص ها مشاهده کرد و محدودیت ها باید با جدیت 
اجرا شود همچنین فروش هرگونه دارویى به نام داروى 
کرونا تخلف است. آرش نجیمى با بیان اینکه وضعیت 
استان اصفهان به لحاظ همه گیرى کرونا در هفته هاى 
گذشته بسیار بحرانى بوده است، اظهار کرد: آمار مبتالیان 
شناسایى شده و شیوع کرونا بسیار نگران کننده است 
براى مثال روز پنج شنبه 24 مهر از حدود 2000 تست 
کرونا، ابتالى نزدیک به 1300 نفر مثبت بود؛ این آمار 

نشان مى دهد نرخ مثبت شدن ابتال به کرونا در اصفهان 
نزدیک به 65 درصد است. وى با بیان اینکه میزان شیوع 
کرونا در جامعه باالست، افزود: از یک سو افزایش شمار 
مبتالیان جدید را شاهد هستیم و از سوى دیگر موارد حاد 
 (ICU) بیماران مبتال که در بخش مراقبت هاى ویژه

نگهدارى مى شوند نیز بسیار افزایش یافته است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
شــمار بیماران بدحال کرونایى در ماه هاى تیر و مرداد 
بین 100 تا 200 نفر بود گفت: هم اکنون بیش از 300 
نفر در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان هاى استان 

بسترى هستند.

65 درصد تست هاى کرونا در اصفهان مثبت است

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
بازدید از ساختمان ادارى و ایستگاه آتش نشانى شهرك 
صنعتى ســپهر آباد، با اشــاره به ضرورت توجه ویژه به 
مسائل ایمنى و محیط زیست شهرك ها و نواحى صنعتى، 
از دارا بودن رتبه نخســت این شرکت در کشور در ایجاد 

ایستگاه هاى آتش نشانى و تهیه ماشین آالت و تجهیزات 
اطفاى حریق براى افزایش ایمنــى صنایع و واحدهاى 

تولیدى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى خبر داد.
محمد جواد بگى ایجاد 23 ایســتگاه آتش نشانى مجهز 
به 34 دستگاه اطفاى حریق سنگین همراه با تجهیزات 
ایمنى و آتش نشــانى را یکــى از اقدامــات ارزنده این 
شرکت براى افزایش ایمنى و کاهش مخاطرات فعالیت 
شرکت هاى تولیدى و صنعتى در شــهرك ها و نواحى 
صنعتى استان دانســت و تصریح کرد: بدون تردید حفظ 
جان نیروهاى انسانى فعال در صنایع و همچنین کاهش  

ریسک سرمایه گذارى در شــهرك ها و نواحى صنعتى 
استان از اولویت هاى اصلى این شرکت در سال هاى اخیر 
بوده که تا کنون اقدامات مناسبى در این حوزه با ایجاد و 
تجهیز ایستگاه هاى آتش نشانى صورت گرفته است. وى 
با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این شرکت در حوزه 
 ،(HSEE) ایمنى، بهداشت و محیط زیســت و انرژى
ایجاد ایستگاه هاى آتش نشــانى در همه شهرك ها و 
نواحى صنعتى فعال در استان اصفهان را به همراه تأسیس 
تصفیه خانه هاى صنعتــى از مهمترین برنامه هاى این 

شرکت در آینده عنوان کرد.

اصفهان، رتبه نخست 
اهمیت دادن به ایمنى در 

نواحى صنعتى

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى 
استان اصفهان گفت: گاو بومى گلپایگان منقرض شده 
است و سیاست تلقیح مصنوعى بز وگوسفند بومى را هم 

در معرض خطر انقراض قرار داده است.
محسن دادار علت منقرض شــدن مهمترین گاو بومى 
منطقه مرکزى کشور را ســوءمدیریت دانست و اظهار 
کرد: گاو بومى گلپایگانى به عنوان مهمترین گاو بومى 
منطقه مرکزى کشور منقرض شده است و دلیل مهم آن 
را مى توان نداشتن سیاست و برنامه صحیح وزارت جهاد 

کشاورزى دانست.
وى افزود: تا دهه 70 سه ایستگاه پشتیبانى گاو گلپایگانى 
در شهرهاى اصفهان، گلپایگان و دلیجان با بیش از 1000 
رأس گاو گلپایگانى وجود داشت اما به علت بى توجهى و 

کمبود اعتبار تمام دام ها به کشتارگاه ارسال و ذبح شدند.
مجرى طرح پایش جمعیت گاو گلپایگانى در سال گذشته 
با اشاره به اینکه در روستاهاى استان اصفهان و مرکزى 
نیز بیــش از 3000 رأس گاو بومى نگهدارى مى شــد، 
تصریح کرد: به علت سیاســت غلط معاونــت امور دام، 

دامداران به تلقیح مصنوعى گاو ایرانى با نژاد «هلشتاین» 
و «براون» سوییس تشویق شدند و تمام گاوها با آمیخته 

گرى کنترل نشده از بین رفتند.
دادار نســبت به انقراض گوســفند و بز بومى در استان 
اصفهان هم هشــدار داد و گفت: دام گلپایگانى منقرض 
شده است اما این درس عبرتى براى ما نشده و اقدام مشابه 
درباره گوســفند و بز نیز در حال اجراست به نوعى که در 
کمتر از ده سال دیگر بز و گوســفند بومى هم منقرض 

مى شوند.

خطر در کمین بز و گوسفند بومى اصفهان
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سیروس مقدم، کارگردان سرشناس کشــورمان یکى از رکوردداران سریال سازى در 
تلویزیون است که تابه حال ســریال هاى پربیننده و ماندگار زیادى را براى تلویزیون 
ساخته است. مقدم حضور در دنیاى هنر را از سال 55 به عنوان دستیار کارگردان آغاز 
کرد و از سال 68 تاکنون حدود 35 سریال را براى تلویزیون ساخته است که اغلب آنها 
جزو پربیننده ترین هاى تلویزیون هستند و در این مطلب تنها به چند نمونه این کارنامه 

درخشان اشاره خواهد شد.
پایتخت 

«پایتخت» یکى از ماندگارترین و پربیننده ترین سریال هاى سیروس مقدم است که 
اولین بار نوروز 1390 روى آنتن شبکه یک ســیما رفت و تا به حال شش فصل از این 
سریال ساخته شده است که ششمین فصل آن نوروز 1399 پخش شد. این سریال که 
داستان هایى متفاوت از یک خانواده مازندرانى را به تصویر مى کشد در هر فصل روایتگر 
قصه هایى جدید است و همین موضوع راز جذابیت و ادامه دار شدن این سریال در طول 

این ده سال است.
اغما 

«اغما» یکى دیگر از سریال هاى ماندگار مقدم است که ماه رمضان سال 86 از شبکه 
یک سیما پخش شد. این سریال یکى از کارهاى متفاوت کارنامه هنرى سیروس مقدم 
است که داستانى از زندگى یک پزشک متخصص مغز و اعصاب است که بعد از مرگ 
همسرش وارد ماجراهایى مى شود و ارتباطى از حضور شیطان در زندگى انسان در این 
سریال به تصویر کشیده شد. حامد کمیلى، لعیا زنگنه، اسماعیل خلج، ناصر ممدوح، ایرج 
نوذرى، عبدالرضا اکبرى، نفیسه روشن، شیرین بینا، شــیوا خنیاگر و... در این سریال 

پرطرفدار سیروس مقدم به ایفاى نقش پرداختند.
روز حسرت 

سیروس مقدم یکسال بعد از تجربه موفق ساخت سریال «اغما»، سریال «روز حسرت» 
را ساخت و ماه رمضان سال 87 با این سریال مهمان خانه هاى مردم از قاب شبکه یک 
سیما شد. این کارگردان سرشناس در سریال «روز حسرت» به سراغ روایتى از ماجراى 
عالم برزخ رفت و این داستان توانست نظرات بسیارى از مخاطبان را جلب کند . فرامرز 
قریبیان، افسانه بایگان، لیندا کیانى، پوریا پورسرخ، مهراوه شریفى نیا، رحیم نوروزى و... 

از جمله بازیگران سریال «روز حسرت» بودند.
مدینه 

«مدینه» یکى دیگر از سریال هاى پربیننده سیروس مقدم است که به تهیه کنندگى 
زینب تقوایى ماه رمضان سال 93 روى آنتن شبکه یک سیما رفت. این سریال سیروس 
مقدم درباره زنى به نام «مدینه» است که قهرمان قصه این سریال است و بعد از هر بار 
زمین خوردن باز هم با اراده بلند مى شود و در این میان ماجراهایى هم با همسر سابق 
همسرش دارد. پریوش نظریه بازیگر نقش «مدینه» در این سریال است و با بازیگرانى 
چون آتیال پسیانى، شبنم مقدمى، مجید صالحى، مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار، مهدى 

سلطانى، مریم کاویانى و... همبازى بود.
پلیس جوان 

سریال «پلیس جوان» یکى از اولین سریال هاى سیروس مقدم بود که در سال 1380 
از شبکه 3 سیما پخش شد. این سریال اگرچه جزو اولین تجربه هاى سیروس مقدم 
محسوب مى شود اما از پربیننده ترین ســریال هاى او بود که شهاب حسینى با آن در 
تلویزیون دیده شد و در نقش یک پلیس جوان خوش درخشید. شهاب حسینى، پروانه 
معصومى، داریوش ارجمند، میترا حجار، سعید نیکپور، مریال زارعى، فرهاد اصالنى و... 

در سریال «پلیس جوان» به ایفاى نقش پرداختند.
به غیر از سریال هاى نامبرده شده آثار پربیننده و ماندگار زیادى در کارنامه هنرى مقدم 
از جمله «تاثریا»، «شیخ مفید»، «روزهاى زندگى»، «دریایى ها»، «وکیل»، «عروج»، 
«بانویى دیگر»، «مزرعه کوچک»، «ریحانه»، «نرگس»، «پرواز در حباب»، «پیامک 

از دیار باقى»، «رستگاران»، «على البدل» و... دیده مى شود.

بر خالف وعده  ســازندگان، فیلم جدید حســن 
فتحى تا پایان تابستان آماده نمایش نشد. 

سال گذشته بود که فیلم سینمایى «مست عشق» 
در ترکیه جلــوى دوربین رفت. حضور شــهاب 
حســینى و پارســا پیروزفر در نقش «شمس» و 
«موالنا» و بازیگران سرشناس ترکیه اى در کنار 
آنها فیلم حسن فتحى را به یکى از کنجکاوى هاى 
سینماى ایران تبدیل کرد. اما با گذشت هفت ماه 
از سال 99 هنوز سرنوشــت این فیلم مشخص 

نیست.
خرداد امسال گزارشــى درباره پایان نیافتن این 
فیلم و نیمه کاره بودن آن منتشر شد که بالفاصله 
تهیه کننده «مست عشق» به آن واکنش نشان داد 
و وعده داد با فیلمبردارى چند سکانس باقیمانده 

این فیلم تا پایان تابستان آماده نمایش مى شود.
با وجود این، سهراب پورناظرى سازنده موسیقى 
این فیلم از نیمه کاره ماندن فیلم حسن فتحى خبر 

داده و اعالم کرده این فیلم رها شده و به مرحله 
پایانى نرسیده اســت. پورناظرى مى گوید: هنوز 
براى ساخت موسیقى این فیلم کارى نکرده ایم 
چون فیلم نیمه کاره رها شده و به مرحله پایانى 

نرسیده است.
قرار بود همایون شجریان هم اجراى بخش هاى 
آوازى این فیلم را بر عهده داشته باشد. همایون 
شــجریان و ســهراب پورناظرى مهر ماه سال 
گذشته بر سر صحنه این فیلم در استانبول حضور 
یافتند و با کارگردان، تهیه کننده و ســایر عوامل 

فیلم دیدار کردند.
مشخص نیست دلیل اصلى متوقف شدن تولید 
«مست عشــق» چیســت و با توجه به مشغله و 
قراردادهــاى بازیگران و ســازندگان آیا امکان 
فیلمبــردارى ســکانس هاى باقیمانــده فراهم 
مى شود یا این محصول مشترك سینماى ایران 

و ترکیه به شکل دیگرى آماده نمایش مى شود.

فیلم سینمایى «مست عشق» محصول مشترك 
ســینماى ایران و ترکیه به کارگردانى حســن 

فتحى است.
داســتان این فیلــم همزمان بــا دوران زندگى 
«موالنا» و «شــمس تبریزى» اتفاق مى افتد و 
قرار بود در ســال 2020 اکران شود اما از دى ماه 
سال گذشته خبر جدیدى از پایان فیلمبردارى و 
شروع مراحل فنى رسانه اى نشده است. تدارك 
حسن فتحى براى ساخت ســریال «جیران» در 
شــبکه نمایش داخلى به سرنوشت مبهم دامن 

زده است.
شهاب حسینى، پارســا پیروزفر، حسام منظور، 
«هانده ارچل» و «ابراهیــم چلیکول» بازیگران 
«مست عشق» هستند. مهرا ن برومند تهیه کننده 
این اثر سینمایى است و حســن فتحى و فرهاد 
توحیدى به صورت  مشــترك فیلمنامه این فیلم 

سینمایى را نوشته اند.

«شمس» و «موالنا» 
به حال خودشان رها شده اند!

فعًال خبرى از اتمام فیلم سینمایى «مست عشق» نیست

اثر هنرى جدید «بنکسى» بر روى دیوار یک سالن 
زیبایى در شــهر ناتینگهام واقع در انگلستان نقش 

بسته است.
این اثر هنرى دخترکى را درحال بازى با یک الستیک 
دوچرخه نشــان مى دهد که در کنــار یک دوچرخه 

واقعى که فقط یک الستیک دارد قرار دارد.
این هنرمنــد که همواره از صفحه اینســتاگرام خود 
براى تأیید اصالت آثارش اســتفاده مى کند با انتشار 
تصاویرى این اثر هنرى جدید را به عنوان یکى از آثار 

خود معرفى کرد.
شــوراى شــهر ناتینگهام براى مراقبــت از این اثر 
از یک پوشش پالســتیکى موقتى اســتفاده کرده 
و از مردم شــهر خواســته به دلیل محدودیت هاى 
ناشى از ویروس کرونا در محل این اثر هنرى تجمع

 نکنند.
این اثر درحالى بر روى دیــوارى در ناتینگهام نقش 
بسته که این شــهر همچنان باالترین آمار مبتالیان 
به ویروس کرونا در انگلســتان را به خود اختصاص 

داده است و برخى معتقدند این یکى از دالیلى است 
که بنکسى این شهر را براى خلق جدیدترین اثرش 
انتخاب کرده است. برخى دیگر از شهروندان این شهر 
معتقدند این اثر اشاره اى به کارخانه دوچرخه سازى 

مشهور این شهر است.
بنکســى، هنرمند گرافیتى کار مشهورى است که با 
نقاشــى هاى دیوارى و هنر گرافیتى اعتراضى خود، 

شــهرت جهانى دارد؛ با این حال،  هنوز هویت اصلى 
او فاش نشده است. نقاشى هاى این هنرمند بیشتر به 
مسائل سیاسى و موضوع هایى مانند گرماى جهانى، 
جنگ، شنود غیرقانونى و شرایط سخت کارى پرداخته 
است. تاکنون بارها نقاشــى هاى این هنرمند از روى 
دیوار جدا و به قیمت هاى چشــمگیر فروخته شــده

 است.

«بنکسى» از اثر جدیدش در ناتینگهام رونمایى کرد

بازگشت «نون.خ» و «زیرخاکى»

«باربــارا بروکلــى»، تهیــه کننــده تأییــد کرده 
اســت که هنــوز جســتجوى جانشــین «دانیل 
کریگ» بــراى نقش «جیمــز باند» آغاز نشــده

 است.
بازیگر 52 ســاله نقش «جیمزباند» براى آخرین بار 
نقش «مأمــور 007» را در فیلم « زمانى براى مردن 
نیست» ایفا کرد که قرار بود در ماه آوریل به نمایش 
عمومى درآید اما به دلیل بیمارى همه گیر کووید-19 

به تعویق افتاد.
پــس از برنامه ریزى بــراى اکران در ســینماها در 
ماه آینده، مدیــران کمپانى «متــرو گلدوین ما یر» 
تصمیم گرفتند تا زمان اکران را به آوریل 2021 تغییر 
بدهند، این تصمیم به دلیل باال رفتن موارد مبتال در 
انگلستان بود و سالن هاى سینما هنوز در شهرهاى 
بزرگ ایاالت متحده نظیــر نیویورك و لس آنجلس 

بسته مانده اند.

گمانه زنى ها مبنى بر جایگزین کریگ مدت هاست 
وجود داشته و شایعه شــده که «تام هاردى» نقش 
ابر جاســوس معروف را بر عهده خواهد گرفت و بر 
نامزدهاى دیگر این نقش چــون «هنرى کویل»، 
«آرون تیلور-جانسون» و «تام هیدلستون» پیشى 

گرفته است 
با این حال، باربارا بروکلى شایعات را رد کرده و اصرار 
دارد که آنها کســى را پیدا نکرده اند که جاى کریگ 

را پر کند زیرا آنها حتى هنوز حتى جســتجو را شروع 
نکرده اند.

او به طرفداران اطمینان داد «بانــد» بعدى کپى از 
دانیل کریــگ نخواهد بود و در عوض، شــخصیت 
«بانــد» بــراى بازیگــر بعــدى ارزیابــى خواهد

 شد.
قرار اســت «زمانى براى مردن نیست» از 2 آوریل 

2021 در سینماها اکران شود.

با ســپرى شــدن ماه هاى عزادارى محرم و صفر و آغاز ماه ربیع االول، فصل سوم 
مجموعه نمایشى «بچه محل» با اجراى «عمو پورنگ» راهى آنتن مى شود.

«بچه محل» به تهیه  کنندگى مســلم آقاجانزاده و کارگردانى احمد درویشعلى پور 
و نویسندگى محمد درویشــعلى پور هر روز حوالى ســاعت 19 روى آنتن شبکه 2 
خواهد رفت و برخى از چهره هاى سینمایى و تلویزیونى کمدى در آن به ایفاى نقش 
مى پردازند. «بچه محل» در قالب یک مجموعه نمایشى، ماجراهاى آموزنده اى را براى 

کودکان در نظر گرفته است.
داریوش فرضیایى، کمند امیر سلیمانى، نعیمه نظام دوســت، نادر سلیمانى، رامین 
ناصر نصیر، فرهاد بشارتى، آرش میراحمدى، امیر سهیلى، ابراهیم شفیعى، سوسن 
پرور، ایمان صفا و امیرمحمد متقیان، با هنرمندى سروش جمشیدى بازیگران این 

مجموعه هستند./3275

مسعود فراستى درباره فیلم سینمایى «محمد رســول ا...(ص)» در برنامه سینمایى 
«هفت» گفت: فیلم «پیام» یا «محمد رسول ا...(ص)». من بدون هیچ پلک زدنى 
این فیلم را در سه ساعت دیدم. زیرا سینما باعث شد بدون هیچ کارى فقط و فقط فیلم 
را ببینم. منى که معروفم به اینکه تحمل ندارم پنج دقیقه فیلم را ببینم یک ضرب سه 

ساعت این فیلم را دیدم.
وى ادامه داد: فیلم از ثانیه اول معلوم است که چه مى کند. فیلم به درستى تبلیغ اسالم 
مى کند و این کار را بلد است. مخاطب فیلم فقط مسلمانان نیست. حتى فیلم روى بى 
دین ها هم کار مى کند. فیلم امروزى است و تکنیک خوبى هم دارد. من فکر مى کردم 

فیلم خوب است. اما خوب نیست؛ خیلى خوب است.
 فراستى گفت: در روایت فیلم به ما ثابت مى کند که معجزه پیامبر(ص) کتاب است. 

این موضوع در فیلم کامًال مشهود است.
فراستى گفت: ضد قهرمان هاى فیلم واقعاً خوب است.  ابوسفیان باهوش است. خالد 
از همه شیک تر و جذاب تر اســت. تا جایى که وقتى خالد مسلمان مى شود ما حال 
مى کنیم. فیلم نه گریم خاصى دارد و نه جلوه هاى ویژه دارد. فقط و فقط بازى دارد. 
صحنه ورود حمزه فوق العاده است اما شهادت او ضعف دارد. زیرا صحنه آهسته در 

آنجا الزم نیست./3277

پروانه معصومى که خودش ساکن شــمال کشور شده، از دست مســافرانى که به 
استان هاى شمالى رفته اند عصبانى است و مى گوید: خواهش مى کنم بفهمید ما چه 

مى کشیم از دست هموطنانى که براى یک روز تعطیلى به شمال هجوم مى آورند.
این بازیگر تأکید دارد که خودش به هیچ عنوان از خانــه بیرون نمى رود و مى گوید: 
نمى شود همه را براى نزدن ماسک جریمه کرد، شاید کسى پول خریدن نداشته باشد 
ولى خانمى که «چیتان پیتان»  و بدون ماسک راه مى رود را چرا جریمه نمى کنید؟ چطور 

پول لوازم آرایش دارند پول یک ماسک ندارند؟
معصومى مى گوید: خواســتم به خانمى که رژ لبش تا بینى اش مى رسد تذکر بدهم 

ماسک بزند اما طورى طلبکار بود که گفتم االن مرا به باد کتک مى گیرد!

آغاز پخش فصل سوم برنامه 
«عمو پورنگ» 

نظر مسعود فراستى درباره فیلم 
«محمد رسول ا...(ص)» 

پروانه معصومى:

خواستم به خانمى تذکر بدهم، اما...

سیروس مقدم، رکورددار 
سریال سازى در تلویزیون

از دیارباقى»، «رستگاران»، «علىالبدل» و... دیده مىشود.

«جیمزباند» جدید هنوز پیدا نشده!

با پایان ماه هاى محرم و صفر و ایام عزادارى ســاالر 
شهیدان، شــبکه یک ســیما با بازپخش سریال هاى 
«نون.خ» و «زیرخاکى» فضاى متفاوتى را روى آنتن 

تجربه مى کند.
از دیروز روز یک شــنبه 27 مهر، مصادف با اول ربیع 
االول، هر روز ســاعت 18 و 15 دقیقه پخش سریال 
«نون.خ1» آغاز شــده و در ادامه آن نیز سریال هاى 

«نون.خ2» و «زیر خاکى» پخش خواهد شد.
«نون.خ1» به کارگردانى سعید آقاخانى و نویسندگى 

امیر وفایى در نوروز 1398 از شــبکه یک پخش شد. 
«نون.خ» مخفف نام نقش اصلى این سریال، «نورالدین 
خانزاده» (با بازى سعید آقاخانى) است. فصل دوم این 
سریال نیز ماه مبارك رمضان 99 روى آنتن شبکه یک 

سیما رفت.
به گزارش «ایرنا»، مجموعــه تلویزیونى «نون.خ» به 
تهیه کنندگى مهدى فرجى و کارگردانى سعید آقاخانى 
در دو فصل ساخته و پخش شد. فصل دوم این سریال 
به دلیل کرونا نیمه تمام ماند و تعداد قســمت هاى آن 

کاهش یافت. 
مجموعه تلویزیونى «زیرخاکى»  نیز به تهیه کنندگى 
رضا نصیرى نیا و کارگردانى جلیل سامان که ماه رمضان 
گذشته از شبکه یک سیما پخش شــد، درباره مردى 
است که دنبال زیرخاکى است و براى یافتن گنج درگیر 

ماجراهایى مى شود. 
پژمان جمشــیدى، ژاله صامتى، هادى حجازى فر، نادر 
فالح، امید روحانى، ایرج سنجرى، اصغر نقى زاده، گوهر 
خیراندیش و. .. در این سریال ایفاى نقش مى کنند./3276
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با وجود مصاحبه هاى اخیر رحمان رضایى و تالش 
براى کاهش انتظارات از خود و شــاگردانش، 
هواداران ذوب آهن براى فصل پیش رو راضى 
به عملکرد ضعیف یا متوســط تیمشــان با هر 

بهانه اى نخواهند بود.
 رحمان رضایــى پــس از تجربه کوتــاه مدت 
فصل گذشــته در کنار لوکا بوناچیچ، با تصمیمى 
غیرمنتظره سکان هدایت گاندوها در لیگ پیش رو 
را به دست گرفت. این در حالى بود که شاید کمتر 
کسى چنین انتخابى را پیش بینى مى کرد 
و اســم هایى با رزومه هایى به مراتب 
پربارتر از رضایى نزدیک به نیمکت 

سبزپوشان اصفهانى شنیده مى شد.
با وجود این، نتایج ناامید کننده فصل 
گذشته ذوبى ها در لیگ باعث شده 
تا هواداران چشــم امید روى رحمان 
رضایى و شاگردانش ببندند. آنها که 
همواره یکى از قدرت هاى بالمنازع 
فوتبال ایران در آسیا بودند، حاال در 
پرتو تغییر و تحــوالت فراوان کادر 
فنى و مدیریتى باشگاه دچار بحران 
شده اند و شــاید اگر فکرى جدى به 
حال این باشــگاه اصفهانى نشــود، 
پیمودن مســیرى همچون پاس یا 
نفت تهران براى گاندوها دور از انتظار 

نیست.
میان همــه ایــن اتفاقــات ناگوار، 
صحبت هاى رحمان رضایــى در چند 
وقت اخیر، آب ســردى بر پیکر هواداران 
ذوب آهن ریخته اســت . رضایى که به نظر 
مى رســد از روند نقل و انتقاالتى تیم راضى 
نیست، چندین بار در رســانه ها از وضع موجود 
گله کرده و از آن مهمتر اعالم کرده با این بازیکنان 
حتى کسب سهمیه نیز دور از انتظار و غیرمنطقى است!

هر چند خریدهاى ذوب آهن در تابستان اخیر چنگى به دل 
نمى زند و بســیارى از نفرات کلیدى تیم در فصل گذشــته 
اردوگاه ســبزها را ترك کرده اند، اما ناامیدى سرمربى تیم 
آن هم پیش از شروع مسابقات براى طرفداران این باشگاه 
اصفهانى قابل پذیرش نیســت. ذوبى ها سال هاســت به 
درخشش تیمشــان عادت کرده اند و حاال دیدن این روزها 

برایشان آسان نیست.
شاید بتوان مصاحبه هاى اخیر رحمان رضایى را در راستاى 
برداشتن فشار از روى دوش شاگردانش دانست، اما بسیارى 
معتقدند رفتار رضایى چیزى جز فرار رو به جلو و شانه خالى 
کردن از مسئولیت بزرگى نیســت که در دست گرفته است. 
حاال به نظر مى رسد بهترین زمان ممکن براى بیان و انتقال 
برخى مسائل و انتظارات جامعه فوتبال اصفهان از ذوب آهن 

به رضایى است.
ذوب آهن که سال ها گام به گام با همشهرى، نماینده شایسته 
فوتبال اصفهان در مســابقات داخلــى و همچنین نماینده 
شایسته فوتبال ایران در آسیا بود، قطعًا با هدف بقا پا به لیگ 
برتر نمى گذارد؛ چرا که آنها به همراه ســپاهان، استقالل و 
پرسپولیس و سایپا تنها تیم هایى هســتند که طعم حضور 

در تمام ادوار لیگ برتر را چشــیده اند و احساس خطر سقوط 
برایشان فاجعه اى بزرگ محسوب مى شود. گاندوها دومین 
ایرانى فینالیست در لیگ قهرمانان آسیا نیز بوده اند. با نگاهى 
گذرا به نایب قهرمانى ها و عنوان هاى نخست جام هاى حذفى 
به راحتى مى توان دریافت که ذوبى ها در مجموع چهارمین 

باشگاه پرافتخار فوتبال ایران هستند.
نکته مهمتر اینجاست که رحمان رضایى با وجود آنکه اوضاع 
باشگاه در فصل قبل را به چشــم دیده بود، تصمیم گرفت تا 
سکان هدایت ذوب آهن را بر عهده بگیرد و این مسئولیتى 
است که قبول کرده است. به عالوه آنکه نظارت او بر خریدها 
کامًال مشهود بوده است و چند بازیکن جذب شده با اعالم بى 

نیازى رضایى از تیم کنار گذاشته شدند.
در چنین شــرایطى هیچ عذرى از رحمان رضایى پذیرفته 
نیســت و فوتبال دوســتان اصفهانى به این بهانه که ترکیب 
تیم به خوبى بســته نشــده، راضى به عملکرد ضعیف این 
باشگاه باسابقه خود نمى شوند. شاید بهتر باشد به جاى فکر 
به چگونگى توجیه شکســت احتمالى، در اندیشه دستیابى 
موفقیتى باشیم که با برنامه ریزى و تالش بیشتر چندان هم 

دور از انتظار نیست.

با وجود مصاحبه هاى اخیر رح
براى کاهش انتظارات از
هواداران ذوب آهن براى
به عملکرد ضعیف یا متوس

بهانه اى نخواهند بود.
 رحمان رضایــى پــس از
لوکا فصلگذشــته در کنار
غیرمنتظره سکانهدایت گا
را به دست گرفت. این در ح
کسى چنین انتخابى
و اســم هایى با
پربارتر از رضای
سبزپوشان اصف
با وجود این، نت
گذشته ذوبى
تا هواداران چش
رضایى و شاگر
همواره یکى از
د فوتبال ایران
پرتو تغییر و تح
و مدیریتى فنى
شده اند و شــا
حال این باشــگ
پیمودن مســی
نفت تهران براى

نیست.
میان همــه ایــ
صحبت هاى رحم
وقت اخیر، آب ســر
ذوب آهن ریخته اســ
و مى رســد از روند نقل
نیست، چندین بار در رسـ
گله کرده و از آن مهمتر اعال
حتى کسب سهمیه نیز دور از انتظ

آب سرد بر پیکر هواداران گاندوها

مهدى رحمتى با جدایى ســتاره شهرخودرو 
مخالفت کرد.

با نشســتن مهــدى رحمتــى روى نیمکت 
شهرخودرو به عنوان سرمربى تغییر و تحوالت 
عظیمى در این تیم مشــهدى صورت گرفته 
است. این تیم عالوه بر تغییر در کادر فنى خود 
ورودى و خروجى هاى بســیارى در تابستان 

جارى داشته است. 
امین قاســمى نژاد وینگر 32 ســاله و ستاره 
ســال هاى اخیر این تیم با توجه به عملکرد 
درخشان خود در لیگ نوزدهم نیز با پیشنهادات 
جدى از ســوى تراکتور تبریــز و ذوب آهن 
اصفهان براى تقویت خود روبه رو شده است. 
اما مهدى رحمتى سرمربى تازه کار مشهدى ها 
به مدیران شــهرخودرو اعالم کرده که 
قاسمى نژاد فروشى نیست و او براى 
حضور هر چه بهتر در لیگ بیســتم 
نیاز مبرمى به همبازى ســابق خود 

دارد.

قاسمى نژاد را به 
ذوب آهن 
نمى دهند

مدافع ذوب آهن براى پیوستن به تراکتور به توافق رسید.
هادى محمدى، مدافع ذوب آهن که مدتى است به دنبال گرفتن رضایتنامه از این باشگاه 
و رفتن به تراکتور است با باشــگاه تبریزى به توافق اولیه رسیده و به زودى قراردادش 

را امضا مى کند.
محمدى به تبریز سفر کرده و مشغول مذاکرات نهایى با تراکتور است و اگر اتفاق خاصى 
رخ ندهد به زودى  قراردادش را به صورت رسمى با سرخپوشان تبریزى امضا مى کند تا 

خرید جدید این تیم لقب بگیرد.
محمدى پیش از این یکســال بــراى گذرانــدن دوران ســربازى در تراکتور بازى 

کرده است.

هافبک عراقى پرســپولیس بعد از مخالفت یحیــى گل محمدى براى 
جدایى اش اکنون به دنبال شــکل دادن توافق براى جدایى در نیم فصل 

است.
بشار رسن که با پیشنهاد باشگاه قطر اس سى براى حضور در لیگ ستارگان 
مواجه شد، نتوانست رضایت باشگاه پرسپولیس را براى این انتقال به دست 

بیاورد.
رسن که در روزهاى ابتدایى بازگشت به ایران بعد از صعود به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا به این انتقال مصر بود، در نهایت با توجه به مخالفت یحیى 
گل محمدى و در ادامه باشگاه پرســپولیس به دنبال این است تا شرایط 

دیگرى را براى جدایى شــکل دهد؛ شــرایطى که مورد موافقت ابتدایى 
باشگاه پرسپولیس قرار گرفته و تنها توافق با قطر اس سى باقى مانده است. 

هافبک عراقى در مذاکراتى که با مدیران باشگاه داشت با توجه به فینال 
حساس لیگ قهرمانان توانست نظر آنها را براى حضور تا نیم فصل جلب 
کند. در صورتى که باشگاه قطر اس سى نیز این توافق براى انتقال در نیم 

فصل را بپذیرد، او بدون مشکلى به کار خود ادامه خواهد داد.
در شرایط کنونى باشگاه پرسپولیس توافق خود براى انجام انتقال در نیم 
فصل را اعالم کرده و بشار نیز به دنبال این است تا توافق تیم قطرى را براى 

این موضوع دریافت کند.

مدافع
هادى
و رفتن
را امضا
محمد
رخ نده
خرید ج
محمد
اس کرده

بشار رسن در حال مذاکره با قطر و پرسپولیس هادى هم از دست ذوبى ها پرید

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: 
حال ورزش اصفهان خوب نیست، عزت و افتخارات 
گذشته دیده نمى شود و باید توجه ویژه اى به ورزش 

استان شود.
محمد طباطبایى دیروز_ یک شنبه 27 مهر ماه _ در 
یکصد و چهل و سومین جلسه شوراى شهر اصفهان 
که به مناسبت هفته تربیت بدنى و ورزش شرکت کرده 
بود با اشاره به دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن ادامه داد: 
دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن به دلیل نداشتن ثبات 
مدیریتى در ســال هاى اخیر موفق نبوده اند. باید در 

خصوص این دو باشگاه آسیب شناسى شده و جلسات 
ویژه اى برگزار شود تا تغییر استراتژى ها صورت بگیرد.
وى ادامه داد: تالش شــده اســت نواقص پایه اى 
باشگاه هاى ذوب آهن و سپاهان شناسایى شده و رفع 
شود تا این دو باشگاه حاضر در لیگ برتر از استعدادهاى 
خود اســتفاده کرده و از بازیکنان بومى در مسابقات 
قهرمانى استفاده کنند. دو باشگاه اصفهانى مى توانند 

باعث عزت و افتخار کشور شوند.
وى با اشاره به آسیب رســانى شیوع بیمارى کرونا بر 
کسب و کارهاى ورزشى، تصریح کرد: بیش از 3000  

باشگاه ورزشــى و بیش از 30 هزار نفر که از طریق 
ورزش معیشت داشتند با شــیوع کرونا دچار مشکل 
شدند و این روزها دغدغه تأمین مایحتاج زندگیشان 

را دارند.
طباطبایى افزود: باید از این تریبون اعالم کنم حال 
ورزش اصفهان خوب نیست. عزت و افتخارات گذشته 
دیده نمى شود و باید توجه ویژه اى به توسعه ورزش 
استان شود. از همه مسئوالن تقاضا دارم براى تحقق 
اهداف اداره کل ورزش و جوانان به کمکمان بیایند تا 

بتوانیم باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه شویم.

داور بین المللــى فوتبال ایــران مى گوید دعوت شــدنش به 
مسابقات لیگ قهرمانان در منطقه شرق آسیا طبق روال بوده و 

با تالش اضافه کسى صورت نگرفته است.
علیرضا فغانى درباره دعوت شــدنش به رقابــت هاى لیگ 
قهرمانان در منطقه شرق آسیا به عنوان یکى از داوران ایرانى 
قضاوت کننده عنوان کرد: من حدود یکسال است که در ایران 
قضاوت نمى کنم اما از ابتدا هم قرار بود در بازى هاى بین المللى 
از طرف ایران حضور پیدا کنم و اینبارهم مسئوالن کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دعوت کردند تا به رقابت هاى لیگ قهرمانان بروم.

وى درباره اینکه گفته مى شد برخى افراد در فدراسیون فوتبال 
به دنبال حذف نام او از لیست بین المللى ایران هستند، تاکید 
کرد: من فکر نمى کنم این موضوع واقعیت داشت. این مساله 
را از طریق رســانه ها و مطبوعات ایران متوجه شدم که بعید 
مى دانم درســت بود. قرار ما از ابتدا این بود که در رقابت هاى 
بین المللى از طرف ایران حضور پیدا کنم و مساله جدیدى هم 

پیش نیامده بود.
داور برجسته فوتبال ایران با اشاره به اینکه گفته مى شود نامش 
توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا از لیست داوران قضاوت کننده 

آمده بود و با تــالش هاى برخى در لیــگ قهرمانان در 
اســت، تاکید کــرد: چنین افراد برگشته 

چیزى صحت نــدارد. با 
تمام احترامى که براى 
دوســتان قائل هستم 
باید بگویم هیچ کس 
از کمیتــه داوران فیفا 

و AFC نام مرا براى مســابقات پیش رو خط نزده 
بود. برخى دوســتان مى خواهند این ماجرا را به نام 

خودشــان تمام کنند و مى گویند که نام فغانى 
با رایزنى هاى آنها به لیســت کنفدراسیون 

فوتبال آسیا برگشته است.
فغانى ادامه داد: ایمیل کنفدراسیون 

فوتبال آســیا براى مــن ، موعود 
بنیادى فر، محمدرضا ابوالفضلى 
و محمدرضا منصــورى دو روز 
فدراسیون پیش ارسال شــد و این ایمیل  به 
چــون روز جمعه فوتبال هم رسیده بود. منتهى 

تعطیــل بــوده و این اتفاق افتاد فدراســیون 
اصال امــکان ندارد دوســتان متوجه نشدند. 
و نــام من نباشــد و که جمعــه ایمیل بیاید 
تالش کند و نام من بعد یکــروزه کســى 
این موضــوع با عقل و به لیســت اضافه شود. 

طبــق روال هر 4 نفــر ما به منطق جــور در نمى آید. 
مسابقات لیگ قهرمانان دعوت شدیم و مساله دیگرى در میان

 نیست.
فغانى در پایــان درباره زمان حضــورش در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان در منطقه شرق آسیا بیان کرد: به زودى عازم خواهد 
بود اما مســاله اینجا است چون 3 تیم اســترالیایى در 3 گروه 
حضور دارند ممکن است اصال به من قضاوت ندهند. با  این حال 
خوشحالم که دوســتان ایرانى حضور دارند و امیدوارم داوران 

ایرانى قضاوت هاى خوبى داشته باشند.

نبود ثبات مدیریتى 
باعث تضعیف 
ذوب آهن و سپاهان 
شده است

فغانى: خروج نامم از لیست بین المللى ایران
 شیطنت بود

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال استقالل در تیررس 
باشگاه سپاهان قرار گرفته است.

مهدى کیانى کاپیتان فصل گذشته زردپوشان درصدد 
جدایى از سپاهان بوده و به همین دلیل نویدکیا در فکر 

تقویت تیمش در خط هافبک است.
ســپاهان در هفته هــاى اخیر تالش کــرد مهدى 
مهدى پور بازیکــن فصل گذشــته ذوب آهن را به 
خدمت بگیرد ولى این بازیکن راهى استقالل شد. با 
این حال تالش هاى باشگاه سپاهان براى جذب یک 

هافبک همچنان ادامه دارد و آنها درصدد جذب على 
کریمى هافبک فصل گذشته استقالل هستند. کریمى 
هنوز قراردادش را با استقالل تمدید نکرده، هر چند 
مسئوالن اســتقالل در روزهاى اخیر از روند مثبت 
مذاکرات براى تمدید قرارداد این بازیکن خبر داده اند. 
کریمى در لیست سرمربى سپاهان قرار گرفته و این 
در شرایطى است که او به بازى در خارج از کشور نیز 
تمایل دارد. کریمى ســابقه بازى در ســپاهان را در 

کارنامه اش دارد.

شرایط براى 8 مربى سخت شدکریمى به سپاهان برمى گردد؟
8 مربى انتخاب شــده براى تیم هاى لیگ برترى فاقد 
مدرك حرفه اى هستند و بر اســاس ابالغیه دبیر کل 
ثبت قرارداد آنها در ســازمان لیگ امکان پذیر نیست! 
دســتور العملى که در فصل جدید خطاب به باشگاه ها 
فرستاده شده تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا است اما به 
نظر مى رسد فدراسیون فوتبال براى اجراى آن باید یک 
پروسه زمانى در نظر مى گرفت به خصوص که بیش از 
یک سال اســت کالس هاى مربیگرى از جمله کالس 
حرفــه اى و کالس A به بهانه ویــروس کرونا برگزار 
نمى شــود. جالب اینکه 8 مربى در لیــگ برتر مدرك 
حرفه اى ندارند و بعضى از آنهــا هنوز کالس A را هم 
سپرى نکرده اند چرا که به یکباره وارد عرصه مربیگرى 

شده اند.
گفتنى اســت در حال حاضر مربــى اى که فاقد مدرك 
حرفه اى باشــد نمى توانــد تیم خــود را در بازى هاى 
لیگ قهرمانان آســیا از روى نیمکــت همراهى کند. 
جالــب اینکه بــا ابالغیــه اى که بــراى باشــگاه ها 
فرستاده شده عالوه بر ســرمربیان برخى از دستیاران 
هم فاقــد مــدرك A  هســتند و در صــورت اجراى 
این قانــون حق همراهــى تیم هاى خــود را نخواهند 

داشت.

اســامى مربیانى که داراى مدرك حرفه اى هســتند : 
1- رســول خطیبى – 2 محمود فکرى 3 – یحیى گل 
محمدى – 4  عبدا... ویسى – 5 – علیرضا منصوریان 
6 – سیروس پورموسوى 7 – امیر قلعه نویى 8 – مجتبى 

حسینى
اســامى مربیانى که داراى مدرك حرفه اى نیســتند: 
1- رحمان رضایــى – 2 – ابراهیــم صادقى – محرم 
نوید کیا – 4 – ســید مهدى رحمتى 5 – جواد نکونام 

6 – محمد ربیعى 7 – وحید فاضلى  8 – وحید بیاتلو
شرایطى که کنفدراســیون فوتبال آسیا براى مربیان در 
فصل جدید و در همه کشورهاى عضو تعیین کرده است 
از این قرار اســت؛ با این توضیح که پیش تر فدراسیون 
فوتبال در این زمینه با مربیــان همراهى مى کرد تا در 
نهایت آنها موفق به گذراندن کالس هاى مربوطه شوند 

و شاید این فصل هم از این قاعده مستثنى نباشد: 
سرمربى: پرو الیسنس

مربى: A آسیا
مربى دروازه بانان: سطح 2 آسیا

مربى بدنســاز: ســطح یک یا B آســیا + لیســانس 
تربیت بدنى

مدیر تیم: مدیریت
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مزایده
شــماره مزایــده: 139904302003000106 تاریــخ ثبــت: 1399/07/23 آگهى 
مزایــده امــوال غیرمنقــول (اســناد ذمــه): بر اســاس پرونــده اجرائى شــماره 
139604002003001097 بــه شــماره بایگانى 9602128- تمامت ششــدانگ 
عرصه و اعیان پالك ثبتى 34 فرعى از 1927 اصلى واقــع در بخش 4 ثبت اصفهان 
(دفتر کار قطعه بیســت و چهار تفکیکى) به مســاحت (66/52) شــصت و شش متر 
و پنجاه و دو دســى مترمربع واقع در ســمت شــمال غربى طبقه چهــارم که 8/47 
مترمربع آن پیشــرفتگى در سه قســمت اســت به انضمام پارکینگ قطعه بیست و 
پنج تفکیکى به مســاحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه زیرزمین ســوم به شــماره 
دفتر امــالك الکترونیــک 139520302023012162 و شــماره دفتر بازداشــتى 
الکترونیــک 139605802023005336 با مالکیــت خانم زهرا کرباســیان فرزند 
مهدى که برابر نامه هــاى شــماره 1398/05/05- 139605802023003970 و 
139785602023000303- 1397/02/13 و 139985602023003100- 
1399/06/03 اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان به نام نامبرده سابقه 
ثبت دارد و حدود و مشخصات پالك مرقوم عبارت اســت از شماًال: در شش قسمت 
که قسمت هاى دوم و سوم و پنجم آن شرقى است به طول هاى 2/25،  0/55، 0/27، 
1/39، 0/27 و 0/62 متر اول و دوم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگى ساختمان و سوم 
و چهارم دیوار و پنجره است پنجم و ششم دیواریست مشترك اول تا چهارم به فضاى 
معبر پنجم و ششــم به دفتر کار قطعه 25، شرقا: در هشت قســمت که قسمت هاى 
دوم و ششم آن شمالى و قسمت چهارم آن جنوبى اســت به طول هاى 4/70، 0/40، 
1/33، 0/25، 1/02 و 0/13،  5/63 و 1/65 متر اول تا ششم دیواریست مشترك هفتم 
دیوار و پنجره است هشتم درب و دیوار اســت اول تا ششم به دفتر کار قطعه 25 هفتم 
به فضاى نورگیر مشاعى هشــتم به راهرو، جنوبا: در پنج قسمت که قسمت هاى دوم 
و چهارم آن غربى اســت به طول هاى 1/50، 2/41، 3/34، 0/37، و 0/06 متر اول تا 
پنجم دیواریست مشــترك اول تا پنجم به دفتر کار قطعه 30، غربا:  در سیزده قسمت 
که قسمت هاى چهارم و هشتم و دوازدهم آن شــمالى و قسمت هاى دوم و ششم و 
دهم آن جنوبى است به طول هاى 1/80 و 0/65، 1/98، 0/65،  0/59، 0/64، 1/86، 
0/64، 0/59، 0/64، 3/54، 0/64 و 2/22 متر اول دیوار و پنجره اســت دوم تا چهارم 
دیواریست پیشرفتگى پنجم دیوار و پنجره است ششم تا هشتم دیواریست پیشرفتگى 
نهم دیوار و پنجره است دهم تا دوازدهم دیواریست پیشرفتگى سیزدهم دیوار و پنجره 
قسمت پیشرفتگى ســاختمان اول تا دوازدهم به فضاى معبر سیزدهم به فضاى معبر. 
حقوق ارتفاقى: له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن است و 
از پارکینگ هاى قطعات 7 و 26 حق العبور دارد. حدود و مشــخصات پارکینگ قطعه 
25 تفکیکى به شرح ذیل اســت: شــماال: به طول 2/25 متر خط فرضى به محوطه 
مشاعى است. شــرقا: به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشــاعى است. جنوبا: به 

طول 2/25 متر خط فرضى به محوطه مشــاعى است. غربا: به طول 5 متر خط فرضى 
به محوطه مشاعى اســت. حقوق ارتفاقى: پارکینگ هاى قطعات 22، 23 و 24 از این 
پارکینگ حق العبور دارند. ضمنًا  حســب گزارش کارشناس رسمى دادگسترى پالك 
ثبتى مرقوم واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت غربى حدفاصل خیابان ملک و سه 
راه نشــاط ابتداى کوچه داورپناه مجتمع تجارى پردیس با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشــاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن، سازه 
مجموعه سقف تیرچه بلوك، اسکلت بتونى، کف سالن سرامیک، کف و بدنه آشپزخانه 
و سرویس بهداشتى سرامیک و کاشى، کابینت آشپزخانه MDF، درب هاى داخلى 
چوبى،  درب ورودى ضد ســرقت، پنجره هاى خارجى آلومینیوم دو جداره، دیوارهاى 
داخلى گچ کشى شده و نقاشى آن تکمیل نشــده،  فاقد سیستم سرمایش و گرمایش، 
 داراى اشــتراکات آب و برق، فاقد گاز و قدمت حدود 5 سال مى باشــد. لذا با در نظر 
گرفتن موارد فوق و مشــترکات و متعلقات ارزش ششــدانگ دفتر کار شش میلیارد و 
هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و چهل هزار (6/785/040/000) ریال ارزیابى گردید. 
طالبین مى توانند به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به 
ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره به عهده برنده مزایده است. مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
1399/08/07 در شعبه اول اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان واقع در ابتداى خیابان 
الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد و مورد مزایده تمامت ششدانگ 
عرصه و اعیان پالك ثبتى 34 فرعى از 1927 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان از 
مبلغ شش میلیارد و هفتصد و هشــتاد و پنج میلیون و چهل هزار (6/785/040/000) 
ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى شروع و به هر کس خریدار 
باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ 
و منتشر مى گردد. توضیحًا طبق ماده 136 آیین نامه اصالحى اجراى مفاد اسناد رسمى 
(شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد.) خریداران 
جهت شرکت در جلسه مزایده با واریز ده درصد از کل مبلغ پایه مزایده به حساب شماره 
IR 090100004061013207670192 تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اصفهان و شناســه واریــز 998108561161070070570000000000 
امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشار: 1399/07/28 م الف:1022457

 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/175
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602006003778 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/04 آقاى 
رضا رجایى خوزانى فرزند محمدکریم به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است تمامت یک و نیم دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالك 85/3600 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
ذیل دفتر 93 صفحه 339 مســبوق به ثبت و سند میباشد که در اثر جابجایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار آگهى: 1399/7/28 
م الف: 1022440 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از 

طرف مریم رضایى/7/179
اخطار اجرایى

شماره 1050/98 به موجب راى شــماره 77 تاریخ 99/3/1 حوزه شعبه  یازدهم 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
1- زهرا درخشنده به نشانى سارى بلوار کشاورز مقابل بانک قوامین فرش شریف 
کوى 1 پالك 1  2- ابولقاسم قاسمى  به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 120،000،000  ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 2،715،000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1398/2/31 ، 1398/5/25 ، 1396/6/31 
لغایت اجراى حکــم  و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم اســت به پرداخت 
هزینه نیم عشر دولتى که توسط اجرا محاسبه مى گردد. محکوم له: مجتبى سفرى 
به وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى 
اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم واحد 15 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.   

1021749/م الف-شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/180

اخطار اجرایى
شماره 894/98 و 486/98 به موجب راى شماره 699/98 تاریخ 98/8/1 حوزه 5 امیر 
آباد شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
1- شرکت آتیه ســازان جوان به تهران امیرآباد شمالى خیابان 7 پالك 43 کد پستى 
1439667811  2- على صفایى  به نشانى تهران امیرآباد شمالى خیابان 7 پالك 43 
کد پستى 1439667811  3- میرهدایت موسوى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ سیزده میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ یکصدو شصت و سه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از مورخ  1396/11/30  لغایت اجراى حکم  وحق الوکاله وکیل و پرداخت 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد  که توسط اجرا محاسبه مى گردد. 
محکوم له: مجتبى سفرى به وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خیابان امام 
کوى ارشاد مجتمع ارشــاد پالك 5 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر 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.   1021754/م الف-شعبه 5 امیر آبادحقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/7/181
ابالغ اجراییه

شــماره نامه: 139904902003005588 تاریخ نامه: 1399/03/24 شماره پرونده: 
139804001015001292/2 شــماره بایگانى پرونده: 9802755/1 بدینوسیله به 
آقاى محمد محمدزاده به شناسنامه 1044 صادر از اصفهان فرزند صفرعلى بنشانى: 
اصفهان خ کشاورزى کوچه جهان قربان بن بست ش ناطق پالك 156 ابالغ میشود 
خانم صدیقه شکراله کوره پز باستناد سند شماره 11778 دفترخانه ازدواج شماره 344 
تهران براى وصول تعداد 200 عدد سکه طالیى یک بهار آزادى بدهى شما بابت پرونده 
اجرایى کالسه 9801292 تهران و 9802755 اصفهان علیه جنابعالى مبادرت به صدور 
اجراییه نموده و پرونده کالسه فوق در این اداره تشکیل و در جریان اقدام است لذا چون 
طبق گزارش مامور پست آدرس تعیین شده در اجراییه شناخته نشده است و بستانکار 
نیز نمى تواند آدرس دقیق شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نماید و براى این اداره هم 
ادرس شما معلوم نیست به استناد تقاضاى بســتانکار و ماده اصالحى آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فوق الذکر یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهى که روز رسمى ابالغ 
اجراییه محسوب مى گردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننمائید عملیات اجرایى برابر 
مقررات علیه شما تعقیب مى گردد. م الف: 1022872فاطمه رحمانى- مدیر اجرا شعبه 

اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/182

آگهى تغییرات
 شرکت پایدار توان برق فرتاك شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58276 و شناسه ملى 
14006719037 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت به 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر 
اصفهان، محله رســالت ، خیابان رســالت 1 ، 
کوچه فرزانگان ، پالك 0 ، طبقه دوم کدپستى 
8189119817 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1020879)

آگهى تغییرات
شــرکت پایدار توان برق فرتاك شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 58276 
و شناســه ملــى 14006719037 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/03 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : ریحانه کرباســیون به شماره ملى 
1292649267 بعنــوان رئیــس هیات 
مدیره و هادى رســتمى به شــماره ملى 
5649928444بعنــوان مدیرعامل و به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و بدرالزمان 
وطنى به شماره ملى 1286508568بسمت 
عضو هیــات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاء هادى رستمى 
(مدیرعامل و نایب رئیــس هیات مدیره 
)و على حاجــى شــیرمحمدى( احدى از 
سهامداران) و با مهر شرکت معتبر است . 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
هــا و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1020876)

آگهى تغییرات
شرکت ســما سازان ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 15538 
و شناســه ملــى 10260365073 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید حبیب 
اله علــوى حجــازى به شــماره ملى 
1290807892 و مجید ســالمتیان به 
شــماره ملى 1287998267 و مسعود 
ضیاء به شــماره ملى 1285575865 و 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند غالم على 
نیکخواه به شماره ملى 4650122740 
و به سمت بازرس اصلى و مریم پور سینا 
به کد ملى 1270231308 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدندروزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1020877)

آگهى تغییرات
شرکت سنا مدل سهامى خاص به شماره ثبت 
184 و شناسه ملى 10260046933 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/06/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید ایمان جلوه گران اصفهانى به 
کدملى 1292128585 بســمت مدیر عامل 
شرکت و نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسین 
جلوه گران اصفهانى به کدملى 1288712545 
بسمت رئیس هیئت مدیره و نفیسه ذهب صنیعى 
به کدملى 1285661664 بسمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
سید مهدى حسینى به کدملى 1290084432 
و اکرم راســت پور به کدملى 1110843070 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات 
سفته و قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل هریک به تنهایى همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (1020878)

آگهى تغییرات
شرکت سما سازان ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 15538 
و شناســه ملى 10260365073 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســید حبیب اله علوى حجازى به 
شماره ملى 1290807892 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مجید 
سالمتیان شماره ملى 1287998267 
به سمت رئیس هیات مدیره ومسعود 
ضیاء به کدملــى 1285575865 به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
یا نایب رئیس هیات مدیــره همراه با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1020880)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى نگار حساب پرنیان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
53458 و شناسه ملى 14004666857 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1399/04/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مهدى چاوشى به شماره 
ملى 1284205959 و ســعید بادفر به 
شــماره ملــى 3501163711 و خانم 
سلطان شبانى خوراسگانى به شماره ملى 
1291269101 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. محمد صفائى به شناســه ملى 
1285164911 به سمت بازرس اصلى 
و محسن ابراهیمى آفارانى به شماره ملى 
1292210338 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1020882)

آگهى تغییرات
شرکت پایدار توان برق فرتاك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58276 
و شناســه ملــى 14006719037 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/07/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادى رستمى 
به کدملى 5649928444 و بدرالزمان 
وطنــى بــه کدملــى 1286508568 
و ریحانــه کرباســیون بــه کدملــى 
1292649267 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. علیرضــا صباغ بــه کدملى 
1291991573 و فــردوس خدامى به 
کدملى 5649880093 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1020884)

آگهى تغییرات
شــرکت تجهیز ماشــین بهاران شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 4937 و 
شناســه ملى 10260260885 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/06/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید مهدى حســینى به کدملى 
1290084432 بسمت مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره و منیژه مستاجران به کدملى 
1283434911 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
صدیقه مستاجران به کدملى 1284643565 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. صفا خاکى زمانى 
به کدملى 1754385461 و عباس خلیلیان 
گورتانى به کدملى 1270446665 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1020886)

آگهى تغییرات
شرکت الماس فلز کویر سهامى خاص به شماره ثبت 55784 و شناسه ملى 14005661862 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - معصومه فالح زاده شهرابى به شــماره ملى 2296927084 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
حسین عموچى به شماره ملى 1287260756 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و على رضا عموچى به شماره ملى 1754823701 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1020903)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ارتعاش پلیمر سپاهان درتاریخ 1399/07/21 به شماره ثبت 65858 به شناسه 
ملى 14009509663 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشــد: تهیه و تولید انواع قطعات صنعتى و پلیمرى و الیافى مانند قطعات الستیکى ، فلز الستیکى، 
پالستیکى و نیز انواع گردگیرها و واســطه هاى پلیمرى و لرزه گیرها و عایقهاى صنعتى انجام کلیه امور 
بازرگانى مجاز و تامین و صادرات و واردات مواد اولیه پلیمرى و الیافى و پارچه هاى صنعتى و قطعات صنعتى 
طراحى ، نظارت ، اجرا و مشارکت در ساخت کلیه پروژه هاى ساختمانى ، مسکونى و تجارى 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 دشتستان ، کوچه صبا [6] 
، خیابان حکیم شفائى اول ، پالك - 122 ، پالك قدیمى 113 ، طبقه چهارم کدپستى 8199666961 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
3236 مورخ 1399/06/22 نزد بانک صادرات شعبه حکیم شفاهى با کد 1903236 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم شایسته قهرائى به شماره ملى 
1270923366 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى مسعود قهرائى به شماره 
ملى 1280862092 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید قهرائى به شماره ملى 
1292461081 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 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 با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى محمدعادل دهقانى به شماره ملى 1270434780 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
آقاى مجید ملکى فر به شماره ملى 1280332913 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 باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1020899)

آگهى انتقالى
شرکت پرتو طب ســپاهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 3456 و شناسه ملى 14006203852 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/03/21 مرکز اصلى شــرکت از واحد 
ثبتى اصفهان به واحد ثبتى لنجان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر 
فوالدشهر، محله بى 3 ، کوچه ((فرعى 6)) ، خیابان 
زاینده رود ، پالك 12 ، طبقه منفى 1 - کدپســتى 
8491741985 انتقال یافــت و در این واحد ثبتى 
تحت شماره 3456 به ثبت رســید و جهت اطالع 
عمومى آگهى میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1020875)

آگهى تغییرات
شرکت ارتباطات تجارى معراج سهامى خاص به شماره 
ثبت 23984 و شناسه ملى 10260447832 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه مالى و صورت سود و 
زیان سال 1398 به تصویب رسید.موسسه حسابرسى 
رازدار با شناســه ملى 10100129086 و کد پستى 
1513843837 و موسسه حسابرسى آذرین حساب 
حسابداران رسمى با شناسه ملى 10100602370 و 
کد پستى 8163848888 به ترتیب به عنوان بازرسین 
اصلى و على البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند.
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1020871)

آگهى تغییرات
شرکت بهینه آرا سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 12162 و شناسه ملى 
10260331952 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/07/10 کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است .ضمنا در سمتها 
تغییــرى حاصل نگردیــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1020866)

آگهى تغییرات
شــرکت بهینه آرا سپاهان ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 12162 و شناســه ملى 
10260331952 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/10 
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 
11 تبصره تصویب شــد . ماده 37 اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح شــد : کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى اشخاصى 
است که هیات مدیره تعیین مى نماید و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1020864)

آگهى تغییرات
شرکت الماس فلز کویر سهامى خاص به شماره ثبت 55784 و شناسه ملى 14005661862 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1399/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرســى آگاه تدبیر حسابداران رسمى به شناسه ملى 
10100592389 به عنوان بازرس اصلى و احسان عموچى به شماره ملى 1270433857 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک 
سال مالى انتخاب گردیدند. - معصومه فالح زاده شهرابى به شماره ملى 2296927084، حسین عموچى به شماره ملى 1287260756 
و على رضا عموچى به شماره ملى 1754823701 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1020906)

آگهى تغییرات
شــرکت مدار رایانه اسپادانا ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 30570 و شناســه ملى 
10260511519 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسسه تدبیر ارقام اسپادانا به 
شناســه ملى 14008140550 و حامد زرمهر 
کدملى 1281057940بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1021606)
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فوق تخصص بیمارى هاى ریوى با اشاره به اینکه هیچ راهى 
به جز مراقبت شخصى براى تقویت ریه نداریم، یادآور شد: در 
برخى مشکالت ریوى تخریب ریه عالمت ندارد و به تدریج 

صورت مى گیرد و به نوعى خاموش است.
سیاوش کورانى فر با اشاره به عالیم ظاهرى در افرادى که 
دچار مشکالت تنفسى هســتند، گفت: بخش عمده اى از 
دریافت هاى ما مربوط به مطالعه و مشــاهده بالینى است، 
وقتى فرد تند نفس مى کشــد، از عضالت فرعى تنفســى 
استفاده  کند و بریده بریده حرف بزند یعنى کامًال ریه مشکل 
دارد و فرد درگیر مشکالت ریوى است که البته در ایام کرونا 

به ابتالى این ویروس هم شک مى کنیم.
وى همچنین در خصوص انواع تنفس هاى مشکل دار یادآور 
شد: از نوع نشستن فرد که نیاز دارد قفسه سینه را طورى قرار 
دهد که راحت تر نفس بکشد به مشکل تنفسى پى مى بریم. 
در بیماران برونشــیت مزمن مى بینیم وقتى بیمار صحبت 
مى کند خس خس دارد، خلط  گلــو دارد، نفس هاى عمیق 
مى کشــد که البته مربوط به جنبه هاى استرسى قضیه هم 
هست، تمام آن چیزهاى قابل رؤیت در رفتار و حرکات بدن 
را در نظر مى گیریم و یک جمع بندى ظاهرى داریم، بنابراین 
مى گوییم بیمار زجر تنفســى دارد و بــراى تنفس از همه 

عضالت استفاده مى کند.
نماینده کالن در کمیته مشورتى کشــورى کرونا در پاسخ 
به این سئوال که «آیا تخریب ریه عالمت دارد یا خاموش 
است»؟ گفت: بستگى به بیمارى دارد خیلى از افراد بیمارى 
مزمن دارند، مثًال کسى که شروع به سیگار کشیدن مى کند 
تخریب ریه  اش آغاز شــده اما ممکن اســت این تخریب 
طوالنى مدت باشد، یا کســى که فیبروز ریوى پیدا مى کند 
ممکن است تا پنج تا ده ســال متوجه بیمارى اش نباشد و 
چون آرام آرام شکل مى گیرد به این سطح از مشکل تنفسى 
عادت مى کند اما کسى که کووید دارد و درگیرى تنفسى پیدا 
مى کند به محض اینکه شدت درگیرى تنفسى یک مقدار 

افزایش پیدا کند، بالفاصله عالمت پیدا مى کند. 
وى در خصوص صداى خس خس در تنفس هم یادآور شد: 
ممکن است مربوط به مشکل ریوى، آسم یا بیمارى قلبى 
باشد، یعنى مجارى تنفسى در یک جایى تنگى یا انسداد دارد 
که به معنى این است که برونش تحریک شده، یا اینکه فرد 
مجبور است مرتب صدایش را با ســرفه صاف کند عمومًا 
مربوط به ترشحات پشت حلقى است که علل مختلفى دارد، 
چیزى حدود 40 درصد علل سرفه در سرتاسر دنیا مربوط به 
ترشحات پشت حلقى است که روى تارهاى صوتى مى نشیند 

و آنجا را تحریک مى کند، بخشى از این ممکن است که از 
الى تارهاى صوتى وارد بافت ریه شــود یعنى وارد ناى و 
ریه شــده و تحریک ایجاد کند که اگر جلوى آن را بگیریم 
مشکل ســرفه هم حل خواهد شــد، نکته دیگر این است 
وقتى ترشحات در اطراف تارهاى صوتى غلیظ مى شود مانع 
صحبت کردن مى شود بنابراین فرد سینه را صاف مى کند.       
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران در پاسخ به 
این سئوال که «آیا مشکل ریه فقط عفونى است»؟ اظهار 
کرد: تعداد بسیارى بیمارى داریم که ریه را درگیر مى کند از 
جمله یک سرى بیمارى هاى بافت بینابینى هستند که 200 
علت شناخته شده دارند، اما بیمارى هایى هم هستند که علت 

ویروسى ندارند. 
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران در پاسخ به 
این سئوال که «آیا مى توانیم ریه مان را تقویت کنیم» یادآور 
شد: تقریبًا چنین چیزى نداریم، اگر کسى مى خواهد از خود 
در مقابل مشــکالت ریه محافظت کند از قبل نباید به ریه 
آسیب زده باشد مثل اینکه سیگار نکشیده باشد چون افرادى 
که دچار مشکالت ریوى مى شــوند در طول زمان ریه شان 
تخریب شــده و تنها مراقبت از ریه براى افراد اســتفاده از 

ماسک است.

عالمت تخریب ریه چیست؟

دوسالمتسالمت

احتماًال تا به حال در مورد کاریزما شنیده اید. کاریزما جاذبه اى فردى 
است که اثرى اجتماعى دارد. به بیان ساده تر آنکه، افراد کاریزماتیک 
جذابیــت زیادى بــراى اطرافیانشــان دارند. راز ایــن جذابیت در 
ویژگى هاى رفتــارى این افــراد نهفته اســت و در حقیقت، افراد 
کاریزماتیک با رفتارهاى خود دیگران را مجذوب مى کنند. اما کاریزما 
نوعى توانایى صرفاً ذاتى نیست و اگر بخواهید مى توانید با کار کردن 
روى خود، آن را به دست آورید. در ادامه به اشتباهات رفتارى رایجى 

مى پردازیم که مانع از جذب شدن دیگران به سمت ما مى شوند.
1- خود را قاطعانه معرفى نمى کنید.

2- همراه خود را به کســى که بــا او صحبت مــى کنید معرفى 
نمى کنید.

3- اسم دیگران را فراموش مى کنید.
4- درباره چیزهایى که براى بقیه جذابیتى ندارد پرحرفى مى کنید.

5- فقط در مورد خودتان حرف مى زنید.
6- غیبت دیگران و آشناها را مى کنید.

7- آرام یا بدون اعتماد به نفس صحبت مى کنید.
8- با یک یا دو کلمه جواب مى دهید.

9- نق مى زنید.
10- اصول خود را زیر پا مى گذارید.

10 رفتارى که جذابیت شما را 
کم مى کند

زخم معده نوعى زخم باز اســت که به دیواره معده آسیب 
مى زند و اگر درمان نشود ممکن است برخى عوارض جدى 
خطرناك مانند خونریزى داخلى و ایجاد سوراخ در معده را 
به دنبال داشته باشد. وقتى اســید معده شروع به ترشح بر 
روى دیواره معده مى کند،  زخم معده وخیم تر مى شــود که 
این اتقاق ممکن اســت از وجود برخى التهابات باکتریال 

یا حتى دارو هاى رایج مانند ایبوپروفن و آسپرین ناشى 
شده باشد.

از جمله شایع ترین نشانه هاى زخم معده، 
درد مداوم است. این درد بالفاصله 

پس از خوردن غذا بروز کرده 
و گاهــى تا چند ســاعت 
ادامه مى یابــد. هر چند 
برخى دارو هاى آنتى اسید  

مى توانند به طــور وقت از 
مشکل بکاهد، اما چنانچه درمان 

مناســب صورت نگیرد دوباره بروز خواهد 
کرد. هیئت ملى خدمات بهداشتى روسیه اعالم 

کرده اســت که بیشــتر عالیم زخم معده احساس 
سوزش یا درد شدید در شــکم است، اما زخم 

معده ها بدون درد هستند و جز هنگام بروز 
عوارض آن مانند خونریزى،  قابل 

تشخیص نیستند. درد ناشى از زخم معده ممکن است 
در نقاط مختلف شکم در گردش باشد.

درد ناشى از زخم معده  مى تواند تا چند ساعت 
ادامه داشــته باشــد و غالبًا هم بالفاصله 
پس از خوردن غذا بروز مى یابد که گاهى 
ممکن است درد به حدى باشد که شما را 

نیمه شب از خواب بیدار کند.
با وجود این، احساس درد و سوزش در معده به 
معناى این نیست که شما به زخم معده مبتال هستید. 
درد هاى معده غالبًا بدون دلیل است و پس از چند روز به 
خودى خود آرام مى شود. از جمله دالیل بروز درد در معده 
مى توان به نفخ شکم، یبوست و یا حتى سوء هاضمه اشاره 
کرد، اما اگر این درد به طرز قابل توجهى افزایش داشته باشد 

و به سادگى آرام نشود باید به پزشک مراجعه کرد.
اگر پزشک تشخیص دهد که شما به زخم معده مبتال هستید 
درمان هاى مختلفى وجود دارد که به آسانى انجام مى شود، 
بنابراین اگر فکر مى کنید که به زخم معده مبتال هستید باید 

فوراً به پزشک مراجعه کنید.

تحقیق جدید نشان مى دهد افراد مسنى که عالقه مند یا مشتاق 
فعالیت هاى معمول خود نیســتند ممکن اســت در معرض خطر 

بیشترى براى ابتال به زوال عقل باشند.
مطالعه 9 ساله بیش از 2000 فرد سالمند با میانگین سنى 74 سال 
نشان داد افراد مبتال به بى عالقگى شدید 80 درصد بیشتر با احتمال 

ابتال به زوال عقل روبه رو هستند.
دکتر «مردیت باك»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا در 
این باره مى گوید: «بى عالقگى نامحسوس نیست. حالتى است که 
افراد خانواده متوجه آن مى شوند. نیاز به تحقیقات بیشترى در این 
زمینه است، اما این نشانه مى تواند عالمت هشداردهنده دیگرى در 

مورد شروع فاز اولیه زوال عقل باشد.»
شیوع زوال عقل (از جمله بیمارى آلزایمر) به شدت در حال افزایش 
است و محققان در حال شناسایى شیوه جدیدى براى یافتن افراد 
پرریســک در ابتال به این بیمارى هســتند. عالیم رفتارى نظیر 
افسردگى یا تحریک پذیرى از نمونه هاى تغییر هستند که مى توانند 

به تشخیص زوال عقل کمک کند.
مطالعه فعلى شــامل افراد در رده ســنى 70 تا 79 سال بود که در 
ابتداى مطالعه مبتال به زوال عقل نبودند. پس از 9 سال، محققان 
دریافتند که 381 نفر به زوال عقل مبتال شده اند. در گروه با میزان 
بى عالقگى پایین، 14 درصد به زوال عقل مبتال شدند. در افرادى 
که میزان بى عالقگى متوسطى داشتند، این میزان 19 درصد بود. 
اما در گروه داراى حس بى عالقگى شدید، نرخ ابتال به زوال عقل 

25 درصد بود.

حس بى عالقگى از عالیم اولیه 
بیمارى است

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه اظهار کرد: عواملى که سبب کاهش 
دید افراد مى شوند به دو دسته برگشت پذیر و برگشت ناپذیر تقسیم مى شوند که در 

کشور ما دیابت مهمترین علت کاهش دید غیرقابل برگشت است.
آرش طاهرى به مناسبت هفته نابینایان با اشاره به اینکه دیابت در کنار آسیب هاى 
فراوان عوارض چشمى هم ایجاد مى کند، بیان کرد: عوارض چشمى ناشى از دیابت 
در کشور در حال افزایش است. این متخصص چشم تأکید کرد که چشم هاى افراد 

دیابتى حداقل سالى یکبار باید مورد معاینه قرار گیرد.
وى با اشاره به اینکه دیابت پیشرفته سبب کورى افراد مى شود افزود: متخصصان 
در این حالت تالش مى کنند تا دید فعلى بیماران را حفظ و از کاهش دید بیشــتر 

جلوگیرى کنند، البته به ندرت دید این افراد مقدارى بهتر هم مى شود.
وى ادامه داد: عواملى در بروز عوارض چشمى وجود دارد که فاکتورهاى ژنتیکى 
هم مطرح اســت. حدود 20 تا 30 درصد دیابتى ها دچار عوارض چشــمى شدید 
مى شوند که هر چه بیمارى دیابت طول کشیده تر و کنترل نشده تر باشد، شدت 

عوارض بیشتر است.
وى با اشاره به اینکه آب مروارید شایع ترین بیمارى چشمى است که عارضه اش 
برگشــت پذیر اســت، گفت: بیمار با عمل جراحى، بینایى خود را دوباره به دست 

مى آورد.
طاهرى ادامه داد: حوادث ناشــى از کار، از جمله موضوعاتى اســت که در کشور 
ســبب کاهش دید دائمى افراد به خصوص جوانان مى شود. وى افزود: این افراد 
با تجهیزات ساده حفاظتى مانند عینک هاى محافظ و البته توجه به ایمنى کار به 
راحتى مى توانند جلوى این حوادث را گرفته و بــه عبارتى از معلولیت مادام العمر 

خود جلوگیرى کنند.
طاهرى بیان کرد: برخى بیمارى هاى مرتبط با سن هم سبب کاهش دید دائمى 
افراد مى شود که اصطالحًا «استحاله وابسته به سن ماکوال»  گفته مى شود. این 
مورد به دو نوع تقسیم مى شــود که براى یک نوع آن کار خاصى نمى شود کرد و 
براى نوعى از آن، که همراه با خونریزى است و مرطوب نامیده مى شود با تزریقات 

داخل چشمى تا مقدارى از کاهش دید جلوگیرى خواهد شد.
وى سیگار را عامل خطر در تمام بیمارى هاى چشمى اعالم کرد و گفت: مصرف 

سیگار باعث بدتر شدن بینایى مى شود.
طاهرى افزود: بیمارى آب سیاه یا گلوکوم هم که بخاطر افزایش فشار داخل چشم 
است از علل دیگر کاهش دید دائمى است که در صورت تشخیص و درمان به موقع 

با دارو یا عمل جراحى به راحتى مى توان از آن جلوگیرى کرد.

بسیارى از افراد نسبت به بروز عالیمى همچون تب 
یا سرفه در تشخیص بیمارى کووید-19 هوشیار 
هستند اما ممکن است پوست اولین عضوى باشد 

که به این ویروس آلوده شده باشد.
بثورات پوســتى به ویژه روى دست ها و 
پاها اغلب مى تواند اولین نشــانه ابتال 
به بیمارى کووید-19 در افرادى باشــد 
که به دیگر عالیم ایــن بیمارى دچار 
نشــده اند. در بررســى انجام شــده 

مشخص شد عالیم پوستى ناشى از بیمارى 
کووید-19 از هر پنج بیمار در یک نفر ظاهر 

باید از این اطالعات در مى شــود. محققان آمریکایى اظهار کردند: پزشــکان 
شناسایى بیماران مبتال به کووید-19 که به عالیم دیگر این بیمارى دچار نیستند 
بهره گیرند. درصورتى که بیمار از بروز بثورات و جوش هاى عجیب روى پوست به 
پزشک شکایت کند الزم است پزشک از بیمار این پرسش را داشته باشد که آیا با فرد 

مبتال به کووید-19 در تماس بوده است؟
در این بررسى محققان به مطالعه روى اطالعات تعدادى بیمار که به کووید-19 
مبتال بوده یا به این بیمارى مشــکوك بوده اند و عالیم پوستى نیز در آنان وجود 
داشــته اســت، پرداختند. انواع مختلفى از بثورات پوســتى در بیماران آلوده به 
کروناویروس مشاهده شده است که مى توان به ظاهر شدن کهیر، لکه هاى صورتى 

و قرمز رنگ و تاول هاى کوچک اشاره کرد.
به گفته محققان آمریکایى کروناویروس ممکن است به دو علت با عالیم پوستى در 
بیمار همراه باشد: نخست به دلیل مواد شیمیایى التهابى تولید شده توسط سیستم 
ایمنى بدن براى مقابله با ویروس و دوم به دلیل لخته هاى خونى کوچک ناشــى 

از ویروس.

8 با یکیا دو کلمه جوابمى دهید.
9- نق مى زنید.

10- اصول خود را زیر پا مى گذارید.

از کجا بفهمیم زخم معده داریم

کافئین که اغلب مــا آن را از دوز روزانــه قهوه مصرفى 
دریافت مى کنیم، یک محرك طبیعى است. محبوبیت آن 
بخاطر تأثیرى که بر سیستم عصبى ما مى گذارد نیست. با 
وجود طعم تلخ آن یاد گرفته ایم که این نوشیدنى را دوست 
داشــته باشــیم زیرا به ما کمک مى کند تا از خواب بیدار 
شده و هوشیارى بیشترى داشته باشــیم. اما آیا این ماده 
براى کسانى که با خطر فشــارخون باال روبه رو هستند، 

خطرناك است؟
با توجه به اینکه این گونه محرك هــا مى توانند منجر به 

منقبض شدن رگ هاى خونى 
شــوند، یکى از سئواالت 

اساسى مردم این اســت که آیا کافئین مى تواند منجر به 
فشارخون باال شود؟

به گفته کارشناسان درحالى که ممکن است کافئین باعث 
افزایش فشارخون در کوتاه مدت شــود، اما خطر ابتال به 
پرفشارى خون (وضعیت پزشکى طوالنى مدت) را افزایش 
نمى دهد. اعضاى کمیته ملى علیه فشارخون معتقدند هیچ 
شواهدى مبنى بر اینکه خوردن قهوه باعث پرفشارى خون 
مى شود، وجود ندارد.  براى ارائه تصویرى روشن، محقق 
ایتالیایى دو نکته را روشــن مى کنــد: اول اینکه افزایش 
فشــارخون ناشى 
از کافئیــن 
قت  مو

است. دوم اینکه افزایش فشارخون روى افرادى است که 
هر روز کافئین مصرف نمى کنند. بنابراین افرادى که هرروز 

قهوه مى خورند دچار فشار خون ناشى از قهوه نمى شوند.
بنابر این بهتر است با دکتر خود مشورت کرده و اگر کافئین 
باعث افزایش فشار خون شما مى شود، مقدار روزانه آن را 
به 200 میلى گرم در روز کاهش دهید. به گفته کارشناسان 
ممکن است دوز خاصى از قهوه در برخى از افراد منجر به 
افزایش فشارخون نشود و بالعکس همان دوز در فرد دیگر 

باعث افزایش فشارخون شود.
اگر روزى پزشک به شما توصیه کرد تا مصرف قهوه را ترك 
کنید، این کار را به آهستگى انجام دهید و کم کم مصرف 
آن را به حداقل ممکن برسانید، چراکه اغلب افراد هنگام 
ترك مصرف قهوه تا 9 روز دچار سردرد و... 

مى شوند.

قهوه دشمن فشارخون است؟

مهمترین علت کاهش دید 
برگشت ناپذیر 

یکى از عالیم کرونا که به آن 
توجه کمى مى شود

ممکن است برخى عوارضجدى 
 داخلى و ایجاد سوراخ در معده را 
ترشح بر ى اســید معده شروع به

  زخم معده وخیم تر مى شــود که 
 از وجود برخى التهابات باکتریال 

ند ایبوپروفن و آسپرین ناشى 

هاى زخم معده، 
بالفاصله 

رده
ت 

ز 
 درمان

وباره بروز خواهد 
هداشتى روسیه اعالم 

سوزش یا درد شدید در شــکم است، اما زخم
معده ها بدون درد هستند و جز هنگام بروز 

عوارض آن مانند خونریزى،  قابل 

نقاط مخ در
درد ناش
ادامه
پس

ممکن
نیمه ش
با وجود ای
معناى این نیس
درد هاى معده غالبًا
خودى خود آرام مى ش
مى توان به نفخ شکم،
ایندرد به اما اگر کرد،
و به سادگى آرام نشود
اگر پزشک تشخیصد
درمان هاى مختلفى و
بنابراین اگر فکر مى کن
فوراً به پزشک مراجعه

ى همچون تب
د-19 هوشیار 
 عضوى باشد 

ها و 
ال
ــد
ر
ه

مارى 
ر ظاهر

مى مى شود

وقتى در مورد بهداشت دهان فکر مى کنید، 
احتماًال به مســواك، خمیردنــدان، دهان 
شــویه، نخ دندان و ابزار هاى بى شمارى که 
توسط دندانپزشکان استفاده مى شود، توجه 
کرده اید اما مهمترین عامل در سالمت دهان 
را نمى توانید در قفسه هاى داروخانه ها بیابید؛ 
یک عاملى که دهان را پاکیزه، سالم و بدون 

باکترى نگه مى دارد آب دهان است.

بدن ما روزانــه 1 تا 2 لیتــر آب دهان تولید 
مى کنــد، وقتى دهان خشــک مى شــود، 
بافت هاى نرم مانند لثه ها، لب و زبان متورم و 
ناراحت مى شوند عالوه بر این، میکروب ها به 
طور منظم به دلیل وجود نداشتن آب دهان از 
دهان شسته نمى شوند، بنابراین دهان خشک 
به زمینه  پرورش میکروب ها تبدیل مى شود و 

تنفس کمتر تازه مى ماند.

تولید آب دهان، موجب شســتن دندان ها 
در برابر آنتى بادى هاى مهاجم مى شــوند 
و با خنثى نگه داشــتن یون هیدروژن، از 
دهان محافظت مى کنــد؛ در صورتى که 
میزان یون هیدروژن کم یا اسیدى شود، 
مواد معدنــى دندان ها از بیــن مى رود و 
باکترى هاى بــد که موجــب التهاب لثه 

هستند، رشد مى کنند.

فواید بزاق دهان
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