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خواص
 بى نظیر 
بادمجان 

بیابان زدایى در اصفهان با  «کابوکى»
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تلخ ترین حادثه 
گازگرفتگى سال

امسال جلفا خبرى نیست

اروپا در میراث  فرهنگى 
و صنایع دستى اصفهان 
سرمایه گذارى مى کند

5

کمک خواهران 
منصوریان به 
آلونک نشین 
بندرعباسى

بادمجان سرشار از کلسیم، آهن، منیزیم و چندین ماده مغذى مهم 
دیگر است که به عملکرد صحیح بدن شما کمک مى کند. 

بادمجان همچنین حاوى ترکیبات پلى فنولیک، مواد 
مغذى گیاهى مانند نوزینین و اسید کلروژنیک، 

اسیدهاى چرب، اسیدهاى آمینه، ویتامین هاى...

پس از اقدام اســتاندار هرمزگان نسبت به رهن 
خانه براى خانــواده اى که آلونک آنها توســط 
شــهردارى بندرعباس تخریب شــد، خواهران 
منصوریان، قهرمانان ووشــو جهان هم اقالم و 
مایحتاج الزمه زندگى را براى آنان تأمین کردند 
و در اختیارشان قرار دادند. چندى قبل ویدیویى 
دردناك از تخریب آلونکى در بندرعباس توسط 
مأموران شــهردارى، همه ایران را شوکه کرد و 
ناله هاى دختربچــه اى در جریان این تخریب، 

قلب هر بیننده اى...

4

حرکت واگن هاى جدید مترو به سمت اصفهانحرکت واگن هاى جدید مترو به سمت اصفهان
آخرین تحوالت حمل و نقلى در شهر اصفهان از زبان شهردارآخرین تحوالت حمل و نقلى در شهر اصفهان از زبان شهردار

3

بومى سازى طرح موفق چینى ها در 2 استان ایران

جاویدنیا 
مجازى بر مى گردد

دست رفاقت سرمربى آنتورپ به سمت بیرانوند

بدون بیرو هم باختند
در یکى از دیدارهاى هفته هفدهم و پایانى دور رفت ژوپیر لیگ بلژیک، 
تیم فوتبال رویال آنتورپ در حالى که برخالف دو مسابقه اخیرش علیرضا 
بیرانوند را در جمع نفرات اصلى نمى دید و روى نیمکت داشت، در بوسویل 
اســتادیوم مقابل تیم رده پانزدهمى زولته وارگم قرار گرفت. ایوان لکو، 

سرمربى آنتورپ که پس از دو شکست متوالى مقابل تاتنهام ...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از سمیرم تا همه جاى ایران

صنعت برق ایران از 
لحاظ تولید برق در 
خاورمیانه اول است

چرا ایران درخواستى براى خرید واکسن فایزر ندارد؟
2

پایان همکارى پایان همکارى 
ترابزون اسپورترابزون اسپور
 با مجید حسینى با مجید حسینى

 شهاب ثابت راسخ- شهردار چرمهین

به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها، عملکرد شش ماه اول سال 1399 شهردارى چرمهین 
به شرح جدول ذیل جهت اطالع عموم منتشر مى گردد. 

مانده بستانکار (ریال)مانده بدهکار (ریال)شرحردیف

24/991/528/637-درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى1

1/320/543/442-درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى2

3
بها خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى 

شهردارى
-18/468/335/962

1/079/782/447-درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى4

1/822/300/815-اعانات، کمک هاى اهدایى و دارائى ها5

54/670/233/430-منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى6

1/388/900/000-درآمد حاصل از واگذارى دارایى مالى7

103/741/624/733جمع کل درآمدها

مانده بستانکار (ریال)مانده بدهکار (ریال)شرحردیف

-36/980/994/798هزینه هاى عمومى و اختصاصى1

-39/201/885/009تملک دارایى هاى سرمایه اى2

-76/182/879/807جمع کل

-4/736/169/055پیش پرداخت3

-11/645/072/056على الحساب4

-11/177/503/815مازاد درآمد بر هزینه دوره5

27/558/744/926جمع کل 

103/741/624/733103/741/624/733جمع کل درآمدها و هزینه هاى شهردارى

درآمدها و منابع حاصل شده و هزینه ها و اعتبارات مصرف شده (شش ماه اول سال 1399)
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در مراسم بهره 
بردارى رســمى از 99 پروژه ملى وزارت کشور در حوزه 
عمران و مدیریت شهرى با اشاره به تهیه الیحه مدیریت 
شهرى و درآمد پایدار براى شــهردارى ها خاطرنشان 
کرد: شهردارى ها در گذشــته به ویژه در تهران فضا را 
مى فروختند تا شهر را اداره کنند. مثًال در یک محله اى که 
خانه ها سه یا چهار طبقه بود، برج ساخته مى شد و اینگونه 
حق مردم محله به کسى که برج را مى ساخت فروخته 
مى شــد اما اگر بتوانیم درآمد پایدار براى شــهردارى 
درســت کنیم مى توانیم از این گونه اقدامات ناصحیح 

فاصله بگیریم. 

روحانى با اشاره به اهمیت حل مسئله آلودگى و ترافیک 
در شــهرها گفت: براى حل مشــکل آلودگى در دولت 
اقدامات مهمى انجام شده است. افزایش تولید گاز براى 
ســوخت نیروگاه ها و بهبود کیفیــت بنزین و گازوئیل 
تولیدى با یورو4 و یورو5 از اقدامات انجام شــده دولت 
اســت. آلودگى هوا بر بیمارى کرونا تأثیرگذار است و 
باید تالش کنیم که مشــکل آلودگى هوا را کم کنیم. 
همچنین در شــهرها نباید بلندمرتبه سازى کنیم بلکه 
شهرك هایى اطراف شهرها درســت کنیم که با قطار 
حومه به شهرها متصل شود. در این زمینه باید سرمایه 

گذارى بیشترى انجام دهیم./3932

دبیر شوراى عالى نظام پزشکى با انتقاد از اینکه نباید صرفًا 
مردم را مقصر اصلى گسترش زنجیره انتقال کرونا بدانیم، 
گفت: باید علت عدم رعایت پروتکل ها و بازگشــایى هاى 

نصفه و نیمه را جویا شد.
محســن مصلحى بــا تأکید بــر اینکــه بــراى اعمال 
محدودیت هاى تردد باید زیرساخت هاى الزم اعمال شود؛ 
ادامه داد: نباید با مســائل شــعارى برخورد کرد و براى هر 
طرحى که به منظور کنترل و مدیریت اپیدمى کرونا اتخاذ 
مى شود؛ شرایط اجراى درست آن نیز در نظر گرفته شود. وى 
گفت: از یکسو به مردم گفته مى شود که پروتکل ها را رعایت 
کرده و از تردد و تجمع خوددارى کنند اما از سوى دیگر شاهد 

بسیارى از تناقضات در نحوه کار دستگاه ها هستیم.
مصلحى خاطرنشــان کرد: به طور مثال زمانى که از سوى 
سیستم بانکى پیامک ارسال مى شود که اگر در روز کمتر از 
20 تراکنش مالى داشته باشید نسبت به جمع آورى دستگاه 
pos بانکى شما اقدام مى شود، صاحبان حرف مختلف چه 

کارى باید انجام دهند.
وى گفت: بهتر اســت به جاى اینکه مردم را مقصر دانسته 
و همواره تــوپ را به زمین آنهــا پرتاب کنیــم در نحوه 
سیاســتگذارى و مدیریــت پاندمى تجدید نظــر کرده و 
طرح هایى را پیشــنهاد دهیم که با شرایط اجتماعى کشور 

سازگارى داشته باشند.

روحانى: در شهرها نباید 
بلندمرتبه سازى کنیم

فقط مردم مقصر
 گسترش کرونا نیستند

آب نخورده
 و قبض رسیده!

   روزنامه خراسان | قبض آب براى اهالى 
روستایى در خوزستان در حالى صادر شده که گفته 
مى شود آنها از اسفند ســال گذشته دسترسى به 
آب لوله کشــى ندارند و آب شرب روستا از طریق 
تانکر آب تأمین مى شود. انتشار عکس این قبض 
واکنش هاى زیادى را در فضاى مجازى به دنبال 
داشت. کاربرى نوشت: خوب است هزینه خدماتى 
را که وظیفه شان هست انجام بدهند و نداده اند را 

هم مى گیرند!

اینترنت رایگان شد؟
   ایــران آرت | آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات 
درباره اینترنت رایگان در شب یلدا گفت: ما این 
مسئله را در کارگروه بخش فناورى اطالعات 
ســتاد ملى کرونا مطرح کردیم و بــا توجه به 
اینکه اعتبارات الزم براى پرداخت به اپراتورها 
به  منظور رایگان کردن اینترنت در شــب یلدا 
فراهم نشــد، به این جمع بندى رســیدیم که 
بخش ســرگرمى هاى تلویزیونى در این شب 

رایگان شود. 

پیشنهاد عجیب «کیهان» 
   روزنامــه کیهان | ســریال «پایتخت» 
روند رو به زوالى را طى کرده و در فصل ششــم 
دچار افت فاحش شــد و به یک «سریالفارسى» 
مبتذل و بى کیفیت بدل شــد تا جایى که با عدم 
پخش قسمت پایانى مجموعه «پایتخت» عمًال 
به انتهاى خود رسید. بنابراین ساخت فصل هفتم، 
نوعى تکرار شکســت براى تنابنده و گروه تولید 
«پایتخت» بود. اما اعالم انصراف از تولید سریال 
«پایتخت 7» یک فرصت براى صداوسیماست تا 
به کار محسن تنابنده در رسانه ملى براى همیشه 

پایان دهد!

ارزان ترین و گران ترین 
   آنــا | طبق گزارش وزارت راه و شهرســازى، 
تهران با 27 میلیــون و 800 هــزار تومان در هر 
مترمربع زمین گران ترین شهر کشور از نظر متوسط 
قیمت مسکن است. یاسوج نیز با سه میلیون و 200 
هزار تومان در هر مترمربع ارزان ترین شهر کشور 
از نظر متوسط قیمت مسکن است. همچنین طبق 
آمار وزارتخانه مذکور قیمت مســکن در 9 استان 
کمتر از پنج میلیون تومان در هر مترمربع، در 16 
استان بین پنج تا ده میلیون تومان در هر مترمربع 
و در سه استان بین ده تا 15 میلیون تومان در هر 

مترمربع است.

آیفون در صدر قاچاق
   میــزان | مدیــر روابــط عمومــى انجمن 
واردکنندگان موبایل ثبت برخط اطالعات گوشى 
مسافرى به منظور رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
خواند و گفت: عمده قاچاق تلفــن همراه مربوط 
به تلفن  آیفون است که در صورت تخصیص ارز 
و واردات از سوى شرکت هاى واردکننده رسمى، 

قیمت آن رقابتى خواهد شد./3926

مورد عجیب تایر 
   تســنیم | رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
الســتیک با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تایر 
پراید دولتى حدود 980 هزار تومان است، گفت: این 
تایر در سطح بازار یک میلیون و 100 تا 300 هزار 
تومان به فروش مى رسد. داوود سعادتى نژاد تصریح 
کرد: جالب اینجاســت در بخش تایر پژو تعدادى 
از واحدهــا با افزایش عرضه حتــى فروش هایى 
پایین تر از قیمت دولتى دارند به نحوى که قیمت 
دولتى تایر پژو یک میلیون و 200 هزار تومان است 
اما با قیمت یک میلیون و 100 هزار تومان هم به 

فروش مى رسد.

منتظر احمدى نژاد هستیم!
   برترین ها | نماینده تبریز در اظهارنظرى عجیب 
گفت: براى تکمیل آزادراه ارومیه به تبریز باید منتظر 
احمدى نژاد باشیم. احمد علیرضابیگى گفت: بخش 
زیادى از این آزادراه ساخته شده است اما در بخشى 
از قطعه 3 باید تونل احداث شود که متأسفانه دولت 
آقاى روحانى این کاره نیســت و براى تکمیل این 
پروژه که نیازمند احداث تونل است منتظر احمدى 

نژاد هستیم.

شکورى کرونا گرفت
   برنــا | على شکورى راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت، 
به دلیل ابتال به بیمارى کرونا و درگیر شــدن بخشى از 
ریه ها، در بیمارستان بســترى شد.  وى به عنوان عضو 
هیئت علمى دانشگاه علوم پزشــکى تهران، در بخش 
رادیولوژى بیمارســتان سینا مشــغول خدمت است و 
هم اکنون در همین بیمارستان بسترى شده است./3927

او، برو نیست!
   تسنیم | شبکه خبرى «CNN» در مطلبى به 
نقل از مشاوران «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 
اعالم کرد که ترامپ عصبانى بوده و قصد دارد حتى پس 
از مراسم تحلیف «جو بایدن» نیز از ترك کاخ سفید امتناع 
کند. «CNN»  به نقل از منابع آگاه نوشت که ترامپ به 
چند مشاور خود گفته است که در روز تحلیف جو بایدن از 

ترك کاخ سفید امتناع خواهد کرد. /3928

ناز و عشوه بیهوده
   دیده بان ایــران | منصور حقیقت پور، شخصیت 
نزدیک به على الریجانى درباره اصرار اصالح طلبان بر 
عدم حمایت از الریجانى در انتخابات ریاست جمهورى 
گفت: جالب است که اصالح طلبان در شرایطى از حمایت 
یا عدم حمایت از الریجانى ســخن مى گویند که اصًال 
هیچ عالمتى بر حضور آقاى الریجانــى در انتخابات 
دیده نمى شود. من مرتب با آقاى الریجانى ارتباط دارم 
و در تمام این مدت هیچ نشانه اى دال بر نامزد شدن او 
ندیده ام. پس اصالح طلبان بیهوده ناز و عشوه نیایند که 
از الریجانى حمایت نمى کنیم. اتفاقاً هیچکس هم از آنها 

درخواست حمایت نکرده است.

درگذشت 100 پرستار
   ایســنا | رئیس ســازمان نظام پرستارى ضمن 
تشریح مشکالت پرستاران هنگام شیوع ویروس کرونا، 
از ابتالى 60 هزار نفر از آنها به بیمارى کووید-19 خبر داد 
و گفت: همچنین تاکنون حدوداً صد نفر از گروه پرستارى 

بر اثر ابتال به این بیمارى جان باختند./3929

این بار به نفع ایران
   انتخاب | روز بیستم آذر اولین خط آهن میان ایران 
و افغانستان باالخره افتتاح شد. بر اساس آمارها افغانستان 
90 درصــد مایحتاج و موارد مصرفى خــود را از طریق 
واردات تأمین مى کند و ایران در سال 2018 چهارمین 
کشور براى صادرات به افغانستان به ارزش 900 میلیون 
دالر بــوده، بنابراین راه انــدازى راه آهن خواف-هرات 
موجب شــتاب صادرات مواد غذایى و تولیدات ایرانى 
از طریق ایران به افغانستان شــده و سهم ایران از بازار 

افغانستان را افزایش خواهد داد.

بازگشت 2000 نخبه
   تسنیم | معاون علمى و فناورى کشور با اشاره 
به تغییر رویکرد کشور در زمینه هاى علمى، از بازگشت 
2000 نخبه به کشور خبر داد. سورنا ستارى گفت: طى 
هفت سال گذشته اتفاقات خوبى رخ داده است و باعث 
رشد و توسعه شرکت هاى دانش بنیان و استارتاپ ها 
شده است. اکوسیستم فناورى و نوآورى که ایجاد شده 
یک فرهنگ جدید در جامعه علمى بــه وجود آورده 

است./3930

خبرخوان

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
کرمان از جان باختن چهار نفر بر اثر مســمومیت با گاز 
مونواکسیدکربن در یزدانشــهر از توابع شهرستان زرند 

این استان خبر داد.
ســید محمد صابرى افزود: صبح روز چهارشنبه هفته 
پیش در پى دریافت گزارش از یک مورد حادثه، یک تیم 
فوریت هاى پزشــکى به محل در یزدانشهر زرند اعزام 
شد که پس از بررسى جانباختگان فاقد هر گونه عالیم 

حیاتى اعالم شــدند. وى تصریح کرد: افراد فوت شده 
همگى اعضاى یک خانواده شامل زن و مرد 47 ساله و دو 
کودك پنج و شش ساله بوده اند و این مورد جزو حوادث 
تلخ امسال فوت بر اثر گاز مونواکسید کربن محسوب مى 
شود. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان کرمان بیان کرد: در بررسى هاى اولیه مشخص 
شــده که نقص در لوله بخارى موجب انتشار گاز و فوت 

این افراد شده است.

تلخ ترین حادثه گازگرفتگى سال

پرداخت یارانه معیشــتى کرونا براى افراد تحت پوشش 
نهادهاى حمایتى، از پنج شنبه شب آغاز شد و  به مدت چهار 

ماه ادامه خواهد داشت.
سازمان برنامه و بودجه کشــور اعالم کرد: به افراد تحت 
پوشش نهادهاى حمایتى هر نفر ماهیانه 120 هزار تومان 
و به سایر افراد مشمول این یارانه، ماهیانه صد هزار تومان 
پرداخت خواهد شد. بر اساس تصمیم گیرى هاى صورت 
گرفته این یارانه به خانوارهایى که هیچیک از اعضاى آنها 

حقوق ماهانه دریافت نمى کنند، تعلق مى گیرد.
همچنین خانوارهایى که هیچیک از اعضاى آنها بیمه پرداز 
نباشــند و خانوارهایى که اعضاى آنها طبق شاخص هاى 

بانکى از درآمدحداقلى برخوردار نباشند، مشمول دریافت 
این یارانه خواهند شد.

یارانه صد هزار تومانى به افرادى که در گروه یارانه معیشت 
بگیر باشند، پرداخت مى شــود. به این ترتیب با توجه به 
پرداخت یارانه معیشتى به 60 میلیون نفر از جمعیت ایران، 

این یارانه به این تعداد از مردم تعلق خواهد گرفت. 
در حال حاضر یارانه نقدى 45 هــزار و 500 تومان، یارانه 
معیشــتى براى خانواده هاى یک نفــره 55 هزار تومان، 
خانواده هاى دو نفره 103 هزار تومان، خانواده هاى سه نفره 
138 هزار تومان، خانواده هاى چهار نفره 172 هزار تومان 
و خانواده هاى پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان است. به 
موجب اعالم سازمان برنامه و بودجه یارانه سوم براى یارانه 
بگیران معیشتى و خانوارهاى هدف صد هزار تومان و براى 
خانوارهاى تحت پوشش نهادهاى حمایتى 120 هزار تومان 

به ازاى هر نفر است.
 در این صورت اگر خانوارى چهار نفره مشــمول هر سه 
یارانه باشــد، در ماه مبلغى برابر با 572 هزار تومان یارانه 
دریافت مى کند. این خانواده در صورتى که تحت پوشش 
نهادهاى حمایتى باشد، 80 هزار تومان بیش از این مبلغ 

دریافت خواهد کرد.

5 گروه مشمول دریافت یارانه سوم

آمار کاربران فارسى تلگرام، اینســتاگرام و توییتر توسط 
مرکز پژوهشــى بتا احصا شده اســت که بر اساس آن 
تلگــرام، اینســتاگرام و توییتر بــه ترتیب بیــن مردم 
محبوب تر و پراستفاده تر هســتند. بر اساس این بررسى 
مشخص شد که تلگرام بیش از 49 میلیون کاربر ایرانى 
دارد. این بســتر در حال حاضر بیش از دو میلیون کانال 
دارد که در طول ســال بیش از 500 میلیون پست منتشر 
مى کنند. این تعداد پست در مجموع بیش از صد میلیارد 
نمایش به خود اختصاص مى دهد که این نشانگر آن است 
که هنوز تلگرام به عنوان پیام رسان در کاربردهاى مختلف 

براى کاربران ایرانى کاربرد دارد.

پس از تلگرام، اینستاگرام دومین شبکه پراستفاده است. 
با بررســى مرکز پژوهشــى بتا در مورد کاربران فارسى 
اینستاگرام مشخص شــد که بیش از 47 میلیون کاربر 
فارسى زبان در بستر اینستاگرام در حال فعالیت هستند. 
این کاربران در طول یکســال بیش از یک میلیارد محتوا 
تولید مى  کنند. این بررســى همچنین نشان مى دهد که 
توییتر در ایــران بیش از دو میلیون کاربــر دارد در طول 
یکسال در حدود 500 میلیون توییت منتشر مى کنند که از 
این تعداد 200 میلیون رئتوییت انجام مى شود. همچنین 
کاربران بیش از 1/5میلیارد الیک نسبت به توییت هاى 

هم انجام مى دهند.

تلگرام فیلتر شده 49 میلیون کاربر دارد

رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت 
به برخى اظهارات درباره زنجیره ســرد مورد لزوم واکسن 
کرونا فایزر و چرایى عدم درخواست ایران براى آن، پاسخ 
داد. کیانوش جهانپــور درباره اظهارات رئیس ســازمان 

هواپیمایى کشورى مبنى بر اینکه «دو ایرالین ایرانى آماده 
واردات هر نوع واکســنى از جمله فایزر هستند»، گفت: 
زنجیره سرد، فقط انتقال از مبدأ به فرودگاه مقصد نیست 
بلکه زنجیره سرد کل مسیر تلقیح واکسن به گروه هدف تا 

یک شهر و روستاى دورافتاده را شامل مى شود.
وى با اشاره به زنجیره ســرد منهاى 70 درجه مورد لزوم 
در واکســن کرونا فایزر، افزود: مشخص است که تزریق 
در فرودگاه و پاى هواپیما انجام نمى شود و یک روز و یک 
ساعت هم نیست. سخنگوى ســازمان غذا و دارو گفت: 
زنجیره ســرد مورد نیاز براى این واکسن باید براى همه 
روزهاى ورود، توزیع و تلقیح رعایت شود و دماى منهاى 70 
درجه سلسیوس، از منظر زنجیره سرد نگهدارى و توزیع، 

یک ضعف فناورى است.

چرا ایران درخواستى براى خرید واکسن فایزر ندارد؟

یک میلیاردر روس اعالم کرد حاضر است 600 میلیون 
دالر از ثروتش را آتش بزند اما آن را به مطلقه اش ندهد.

 «فرهاد احمــداف»، میلیاردر روس مقیــم بریتانیا که 
ثروتش بیش از یک میلیارد پوند تخمین زده مى شود، از 
سال 2016 حاضر به اجراى رأى دادگاه در پرداخت 41/5 

درصد از ثروت خود به همسر سابقش «تاتانیا» نیست.
 بر اســاس این گزارش، در پى شــکایت همسر سابق 
احمد اف، دادگاه بریتانیا مجدداً او را متهم کرد که براى 
پرداخت نکردن 450 میلیون پوند (حدود 600 میلیون 
دالر) سهم همسرش ثروت خود را از رصد قانون مخفى 

کرده است.
 این دادگاه با استناد به نامه اى که احمد اف براى پسرش 
«تیمور» ارسال کرده و در آن نوشته بود حاضرم پول هایم 
را آتش بزنم اما آن را به مادرت ندهم، حکم جدید خود 
را صادر کرد.  تیمور احمد اف هم با پدرش همنظر بوده 
و اعالم کرده مادرش عامل تمامى این مشکالت است.

 گفتنى اســت با وجود آنکه تاتانیا از سال 2016 حکم 
دریافت سهم از ثروت شوهر سابقش را گرفته اما تاکنون 
نتوانسته بیشــتر از پنج میلیون پوند از این سرمایه دار 

روس بگیرد.

میلیاردر روس به دنبال آتش زدن 600 میلیون دالر است!

پس از اقدام استاندار هرمزگان نسبت به رهن خانه براى 
خانواده اى که آلونک آنها توســط شهردارى بندرعباس 
تخریب شد، خواهران منصوریان، قهرمانان ووشو جهان 
هم اقالم و مایحتاج الزمه زندگى را بــراى آنان تأمین 

کردند و در اختیارشان قرار دادند.
چندى قبل ویدیویــى دردناك از تخریــب آلونکى در 
بندرعباس توسط مأموران شهردارى، همه ایران را شوکه 
کرد و ناله هاى دختربچه اى در جریان این تخریب، قلب 
هر بیننده اى را به درد آورد. هرچند به گفته مســئوالن 
شهردارى این کار در راســتاى اجراى قانون انجام شد و 
عباس امینى زاده، شــهردار بندرعباس به دلیل نحوه نه 
چندان صحیــح اجراى آن از مــردم عذرخواهى کرد اما 
این اقدام به مذاق کاربران فضاى مجازى خوش نیامد و 
صداى آنان را در آورد و یک هفته اى سوژه مناسبى براى 
تخریب شهردار بندرعباس و شهردارى این شهر ساحلى 

جفت و جور شد.
سرانجام این اقدام ناخوشــایند به نیکى به پایان رسید و 
گروه هاى متعددى براى کمک به این خانواده آســتین 
همت باال زدند تا خانه اى به دســتور استاندار هرمزگان 
و مشارکت گروه هاى جهادى براى آنان رهن شد و این 

خانواده صاحب منزل شدند.
در میان همیــن کارزار خواهــران منصوریان قهرمانان 
سمیرمى ووشو جهان به همت شــهربانو خواهر بزرگ 
ترشان و به اتفاق یک خیر نیک اندیش تهرانى دست به 
کار شدند و در مرحله نخست به دنبال رهن منزلى براى 
این خانواده بودند. پس از اقدام استاندار هرمزگان نسبت 
به رهن خانه، خواهران منصوریان اقالم و مایحتاج الزمه 

زندگى را براى آنان تأمین کردند.
شهربانو منصوریان، قهرمان ووشوى جهان در این باره 
گفت: وظیفه هر ورزشــکار قهرمانى است که در شرایط 
سخت جامعه به کمک مردم بیاید. وى افزود: باید نشان 
دهیم که روحیه پوریاى ولى و جهان پهلوان تختى هنوز 

هم در جامعه ایرانى سارى و جارى است.
این قهرمان ووشوى جهان اظهار کرد: بالفاصله پس از 
آنکه شنیدم این اتفاق ناخوشایند در بندرعباس رخ داده 
اســت با علیرضا اصغرى یکى از خیرین تهرانى در میان 
گذاشتم و به اتفاق سهیال خواهر کوچک ترم راهى مرکز 

هرمزگان شدیم.
منصوریان گفت: در ابتدا قصدمان رهن منزل براى این 
خانواده بود که با اقدام استاندارى هرمزگان در جهت رهن 
خانه، تصمیمان عوض شد و براى تهیه اقالم زندگى اقدام 
کردیم. وى تصریح کرد: سرانجام به لطف خدا این اقدام 
صورت گرفت و دل کودکان این خانواده شاد شد و مردم 

هم بابت این موضوع خوشحال هستند.
این قهرمان ووشو جهان با بیان اینکه در صدد این هستم 
که یک خیریه ثبت کنم، عنوان کرد: من و خواهرانم یک 
تیم هستیم و خیرینى که دوست ندارند اسمى از آنها آورده 
شود حامى ما در این خیریه هستند که تقریباً تا این لحظه 

بخشى از کارهاى ثبتى آن انجام شده است.
شهربانو منصوریان دارنده چهار مدال جهانى ووشو افزود: 
شروع فعالیت هاى خیریه بنده از سمیرم بود و کارهایى از 
قبیل تهیه بسته هاى کمک معیشتى شامل برنج، روغن 
و... به صورت دو ماه یکبــار و توزیع آن در میان پاکبانان 
زحمتکش و نیازمندان در دستور کارمان بود. بعد از آن به  

بیمارانى که مى دانستم شــرایط بحرانى یا جراحى هاى 
سخت دارند مانند بیماران چشمى، عمل قلب و... کمک 
مى کردیم و در بحث مسکن براى چند نفر خانه رهن شد 
و بعد سعى کردیم زندانیانى که به واسطه مشکالت مالى 

در بند بودند را آزاد کنیم.
این بانوى ووشــوکار با بیان اینکه در سیل کرمانشاه از 
همان ابتدا به همراه خواهرانم الهه و ســهیال در میدان 
بودیم، گفت: یکى از کارهایى که مدام پیگیرى مى شود 
تهیه اقالم بهداشــتى مانند ماسک، دســتکش و مواد 
ضدعفونى و پخــش این بســته ها بین مــردم در ایام 

کروناست.

از سمیرم تا همه جاى ایران

کمک خواهران منصوریان
 به آلونک نشین بندرعباسى
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پایان تز تقسیم اصفهان
نماینـده مـردم نطنـز، بـادرود و قمصـر در مجلس 
شوراى اسـالمى با بیان اینکه اسـتان شدن کاشان 
خواسته دیرینه مردم است که شـرایط خاصى دارد، 
اظهار کـرد: باتوجـه به شـرایط فعلى کشـور، مرکز 
پژوهـش هـاى مجلـس و بخش هـاى دیگـر در 
دولت فعًال موافق بـا این قضیه نیسـتند. رحمت ا... 
فیروزى پور گفـت: شـرایط اعتبـارى و   پولى دولت 
نمى تواند فعًال این خواسته را محقق کند. وى با بیان 
اینکه شـرایط دولت و حتى مجلـس آمادگى تحقق 
این کار را ندارد اظهار کرد: با این شرایط خاص کشور 
و  دولت بعیـد مى دانیم در این سـال ها این اتفاق رخ 

دهد.

امسال جلفا خبرى نیست
شـوراى خلیفه گرى ارامنه اصفهـان و جنوب ایران 
اعالم کرد که امسـال هیـچ تزیین و یا مراسـمى به 
مناسبت سـال نو میالدى در کلیساى وانک و محله 
ارمنى نشـین جلفـاى اصفهان صـورت نمى گیرد و 
برگزار نمى شود. در آستانه دى ماه سال 1399 و آغاز 
سال نو میالدى، شوراى خلیفه گرى ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران اطالعیه اى را منتشـر کرده که در آن 
آمده: «به دلیل شـیوع ویروس کرونا و براى احترام 
به ایثار کادر درمانى کشـور و جلوگیرى از تجمعات 
امسال به مناسبت سـال نوى میالدى 2021 و تولد 
حضرت عیسى مسیح(ع)، در کلیساى وانک و محله 
ارمنى نشین جلفاى نوى اصفهان هیچ گونه تزیینات 

و مراسمى صورت نمى گیرد.»

دما 10 درجه 
کاهش مى یابد

رئیس اداره پیش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
از کاهش 6 تا 10 درجه دماى هوا در روزهاى شـنبه 
و یک شـنبه (امـروز و فردا) خبـر داد. زهرا سـیدان 
اظهار کرد: موج ناپایدار تا روز یک شـنبه در اسـتان 
فعال اسـت و بارش باران و برف به ویـژه ارتفاعات 
و مناطق سردسـیر غرب، جنوب و شـمال استان را 
فرامى گیرد و مه آلودگى شدید در روز یک شنبه دور 
از انتظار نیسـت وى خاطرنشـان کرد: دماى هواى 
استان روزهاى شنبه و یک شنبه بین 6 تا 10 درجه 

سانتیگراد سردتر مى شود.

اعزام به خدمت مشموالن 
معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى اسـتان از 
اعزام به خدمت مشموالن دیپلم، فوق دیپلم و باالتر 
در روزهـاى اول و سـوم دى ماه خبر داد. سـرهنگ 
مهرداد پناهپوریان اظهار کرد: برابر اعالم سـازمان 
وظیفـه عمومى ناجا مشـموالن دیپلم بـه پایین که 
داراى برگ اعزام به تاریخ روز چهارشـبه سـوم دى 
ماه هستند باید رأس سـاعت 7 صبح موعد مقرر در 
محل شهر آزمایش حاضر شوند. وى گفت: همچنین 
مشـموالن فوق دیپلم و باالتر که داراى برگ اعزام 
به تاریخ روز دوشنبه اول دى ماه هستند نیز بایستى 
رأس سـاعت 7 صبـح در محـل شـهرك آزمایش 

حضور یابند.

حفر 3 حلقه چاه 
در شهرضا

براى تأمین آب آشـامیدنى شـهرضا، سـه حلقه چاه 
جدید حفر مى شود. مدیرعامل آب و فاضالب استان 
در جلسه بررسى مشکالت آب شرب شهرضا گفت: 
براى تأمیـن کوتاه مدت آب شـرب با اتـکا به منابع 
داخلى، یک فقره چاه روسـتایى و یـک فقره چاه در 
شـهرضا حفر مى شـود. هاشـم امینى با بیان اینکه 
به زودى مجوز حفر یـک فقره چاه دیگـر نیز صادر 
مى شـود افزود: در حال حاضر چهـار طرح فاضالب 
بـه طـول 15 کیلومتـر بـا چهـار پیمانـکار در حال 
اجر اسـت. وى با بیـان اینکه طول شـبکه فاضالب 
490 کیلومتر پیش بینى شده گفت: براى تکمیل 50 
درصد باقیمانده نیـز 2700 میلیارد ریـال اعتبار نیاز

 است.

خبر

استاندار اصفهان گفت: تاکنون در سایت اداره کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان 2982 نفر 
فرزند مادر ایرانى ثبت نام کردند که حدود 48 درصد آنها 

باالى 18 سال و مابقى زیر 18 سال هستند.
عباس رضایى گفت: تاکنون یک شناسنامه براى فرزندى 
که از مادر ایرانى و پدر خارجــى به دنیا آمده در اصفهان 
صادر شده و منتظر دریافت پاسخ استعالمات مورد نیاز 

براى صدور شناسنامه براى دیگر متقاضیان هستیم.
اســتاندار اصفهان افزود: اجراى این قانون بر اســاس 
آیین نامه و شــیوه نامه اجرایى در اصفهان شروع شده 
و خوشــبختانه به نتایج مثبتى رسیده است و تا کنون در 

سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى 
اصفهان  2982 نفر فرزند مادر ایرانى ثبت نام کردند که 
حدود 48 درصد آنها باالى 18 سال و مابقى زیر 18 سال 

هستند.
وى با بیان اینکــه این تعداد مجموعــًا از 1400 خانوار 
هســتند، تصریح کرد: حــدود 600 نفــر پرونده براى 

متقاضیان تشکیل شده است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: فراهم کردن مدارك توسط 
متقاضیان، به علت عدم دسترسى به مدارك تولد و ازدواج 
و مدارك هویتى مشکالتى را در تکمیل پرونده براى آنها 

به وجود آورده است.

همزمان با برگزارى دهمین دوره همایش سراســرى 
رضایتمندى مشترى، ذوب آهن اصفهان توانست لوح 

رضایتمندى مشترى را کسب کند.
مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار شرکت ذوب آهن 
گفت: شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با تولید مقاطع 
ساختمانى و طویل، انواع ریل، آرك معدن، کالف هاى 
صنعتى و ساختمانى و... طیف وســیعى از نیاز جامعه را 
به لحاظ صنعتى و ساختمانى و همچنین زیرساخت ها 
پوشــش مى دهد و به عنوان اولین و بزرگ ترین تولید 
کننده مقاطع ســاختمانى و صنعتى به عنوان یک برند 
جهانى شناخته شــده در بازارهاى خارجى و داخلى به 

شــمار مى رود و از این رو همواره دغدغه توجه به نیاز 
مشترى خود را داشته و در این راستا در کل فرایند تولید، 
فروش و تحویل دیدگاه هاى مشتریان و ذینفعان خود را 

مدنظر قرار مى دهد. 
علیرضا عباســیان با اشــاره به اینکه تولید براســاس 
ســفارش و نیازســنجى بازار از فعالیت مستمر شرکت 
اســت، تصریح کرد: ارتقــا و حفظ کیفیــت محصول 
مطابق با به روزترین اســتانداردهاى ملــى و جهانى 
همواره در ذوب آهن مورد توجه بــوده و رضایتمندى 
باالى 75 درصد از شرکت از دیدگاه مشتریان گواه این

 ادعاست .

ذوب آهن لوح رضایتمندى 
مشترى را کسب کرد

مراجعه 3000 نفر فرزندِ مادر 
ایرانى براى دریافت شناسنامه 

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویى «شــهر پرسشگر، 
شهردار پاســخگو»،  با بیان اینکه توســعه حمل و نقل 
عمومى بــا هدف کاهــش آلودگى هوا در دســتور کار 
شهردارى قرار گرفته است، گفت: براى کاهش ترافیک 
و آلودگى هوا عالوه بر راه اندازى خط یک مترو، احداث 
خط 2 مترو را نیز در دســت اجرا داریم و براى تحقق آن 

سرمایه هاى سنگینى زیر زمین هزینه مى شود.
قدرت ا... نوروزى خاطرنشان کرد: اگر امروز هزینه هاى 
سنگین براى احداث رینگ چهارم توسط شهردارى شده 
است و در مسیر این پروژه بزرگ پل هاى آفتاب و مجموعه 
پل ها و تقاطع غیرهمســطح سردار شــهید سلیمانى را 
احداث و اراضى زیادى را آزادسازى کرده ایم، مهمترین 
هدف کاهش ترافیک، توسعه حمل نقل عمومى و هموار 

کردن مسیرهاست.
نوروزى با اشاره به انعقاد قرارداد با دولت براى بازسازى 
700 دستگاه اتوبوس شهر، گفت: تاکنون 189 اتوبوس 
در حال بازسازى است؛ البته قبل از انعقاد این قرارداد 100 

دستگاه اتوبوس دیگر بازسازى شده بود.
وى اظهار کرد: سال گذشته صد دستگاه اتوبوس جدید 
براى شهر خریدارى شــد که در حال حاضر 80 اتوبوس 
وارد خطوط اتوبوسرانى شهر شده و در آینده نزدیک 20 

اتوبوس دیگر نیز وارد ناوگان خواهد شد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه مذاکراتى براى خرید مینى 
بوس هاى جدید انجام شده است، تصریح کرد: براى خرید 
اتوبوس هاى جدید نیز تمهیداتى در نظر گرفته ایم تا شاهد 

تحول حمل و نقلى در شهر باشیم.
وى با ابراز خرســندى از شــرایط مطلوب حمل و نقلى 
اصفهان نسبت به سایر شهرهاى کشور على رغم شرایط 
ســخت اقتصادى کنونى، گفت: روز پنج شنبه با حضور 
رئیس جمهور دو رام قطار، شامل ده واگن به ارزش 300 
میلیارد تومان خریدارى و تحویل شهردارى اصفهان شد 
و از روز شنبه (امروز) به ســمت اصفهان مى آید تا براى 
خط یک مترو استفاده و ســرفاصله زمانى حرکت رام ها 

کاهش یابد.

نــوروزى با اشــاره بــه ایجــاد 777 کیلومتر مســیر 
دوچرخه سوارى در شهر، اظهار کرد: در حالى که سال هاى 
قبل تنها 40 کیلومتر مسیر دوچرخه سوارى در شهر ایجاد 
شــده بود، بر اســاس برنامه ریزى انجام شــده تا پایان 

سال جارى این مسیرها به 150 کیلومتر خواهد رسید.
وى با بیان اینکه مطالعات ترامــوا مراحل نهایى خود را 
پشت سر مى گذارد و شوراى عالى ترافیک آن به زودى 
تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: به زودى کلنگ پروژه 
تراموا براى نخستین بار در کشور در اصفهان به زمین زده 

خواهد شد تا شاهد راه اندازى آن باشیم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: در حوزه تاکسیرانى تاکنون 
بیش از 260 دستگاه تاکسى نوسازى شده که این اقدام به 

معناى کاهش آلودگى هواى شهر است.
وى اظهار امیدوارى کرد شــرایط تحریم ها تغییر کند و 
فضایى ایجاد شود تا شــهردارى ها بتوانند رسالت عظیم 
خود را انجام دهند و با کمک سایر بخش ها، شهرى عارى 

از آلودگى داشته باشیم. 

آخرین تحوالت حمل و نقلى در شهر اصفهان از زبان شهردار

حرکت واگن هاى جدید مترو
 به سمت اصفهان

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان با مدیرعامل برق منطقــه اى اصفهان دیدار 

و گفتگو کرد. 
در این جلسه، موســى رضایى،  مدیرعامل شرکت برق 
منطقه اى به تاریخ برق اصفهان اشاره کرد و با نگاهى 
به جایگاه صنعت برق ایران در جهــان، وضعیت حال 
حاضر این شرکت را تشریح کرد. وى همچنین با مقایسه 
وضعیت صنعت برق کشــور با قبل از پیروزى انقالب 
گفت: در حال حاضر صنعت برق ایــران از لحاظ تولید 
برق در خاورمیانه رتبه اول و در جهان رتبه ســیزدهم 

را داراست.

در ادامه محمدعلى احمدى، رئیس شوراى هماهنگى 
تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان ضمــن تقدیر از 
فعالیت هاى فرهنگى برق منطقه اى اصفهان کارهاى 
فرهنگى این شرکت ازجمله چاپ کتاب هاى گنجینه 
ایثار 1 حاوى زندگینامه شهداى صنعت برق اصفهان، 
گنجینه ایثار2 حــاوى خاطرات ایام اســارت آزادگان 
صنعت برق اصفهان و چهار محال و بختیارى و تاریخ 

یکصدساله صنعت برق را کم نظیر خواند.
شایان ذکر اســت در پایان این دیدار کتاب هاى چاپ 
شده برق منطقه اى اصفهان به رئیس شوراى هماهنگى 

تبلیغات اسالمى اهدا شد.

معاون سیاسى، امنیتى استاندار اصفهان گفت: اکنون 22 
شهرستان اصفهان در وضعیت نارنجى و دو شهرستان 
در وضعیت زرد قرار دارنــد. در وضعیت نارنجى فعالیت 
گروه هاى 2 انجام مى شــود اما محدودیت ها در حوزه 

تردد وسایل نقلیه ادامه دارد.
حیدر قاسمى روز پنج شــنبه اظهار کرد: توصیه اکید بر 
تداوم محدودیت تردد تا شب یلداست تا مردم شهرهاى 
استان به منظور حفظ سالمتى خود، خانواده و بستگان به 
خصوص افراد مسن از دورهمى هاى طوالنى ترین شب 

سال پرهیز کنند.
معاون سیاسى، امنیتى اســتاندار اصفهان درباره تدابیر 
انجام شــده کرونایى در این اســتان، گفت: پس از دو 
هفته محدودیت کرونایى با همکارى و همراهى مردم، 

گروه ها و اصناف شــرایط بهبود پیدا کــرد و وضعیت 
تعدادى از شهرستان هاى استان که از قرمز به نارنجى 
بازگشــت و اکنون 22 شهرســتان اصفهان وضعیت 

نارنجى و دو شهرستان وضعیت زرد قرار دارند.
قاســمى افزود: در وضعیت نارنجى فعالیت گروه هاى 
2 انجام مى شود، اما محدودیت ها در حوزه تردد وسایل 
نقلیه ادامه دارد و با توجه به شرایط مشابه در یک هفته 
آینده از جمله شب یلدا، این ممنوعیت و محدودیت ادامه 

خواهد داشت.
قاسمى تصریح کرد: در حوزه تردد خودروهاى با پالك 
غیربومى، رفت و آمد همچنان بــا محدودیت مواجه و 
ممکن است در شهرهاى زیر 200 هزار نفر جمعیت هم 

محدودیت تردد از ساعت 9 شب تا 4  صبح اعمال شود.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان، از کشف تجهیزات 
گرمایشى احتکار شده به ارزش 17 میلیارد و 510 میلیون 
ریال در عملیات مأموران پلیس امنیــت اقتصادى این 

فرماندهى خبر داد. 
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى فر گفت: مأموران اداره 
مبارزه بــا جرایم اقتصــادى پلیس امنیــت اقتصادى 
فرماندهــى انتظامى اســتان اصفهان با اشــرافیت و 
هوشمندى خود از احتکار تعداد زیادى لوازم و تجهیزات 
گرمایشى در یک منزل مسکونى در شهر اصفهان مطلع 
و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و پس از کسب 

اطالعات الزم طى هماهنگى بــا مقام قضایى به همراه 
کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت از منزل مذکور 
بازدید کردند که در نتیجه این عملیات 1300 دســتگاه 

پکیج و 100 دستگاه پره آلومینیومى کشف شد.
سرهنگ هاشمى فر با بیان اینکه در بررسى هاى صورت 
گرفته مشخص شــد، مالک اصلى این کاالها، آنها را از 
مدت ها قبــل در این مکان دپو کرده تــا در موعد مقرر 
به قیمت باالتر به فروش برســاند، گفت: با محرز شدن 
احتکار این اقالم توسط فرد مذکور منزل وى با حکم مقام 

قضای ى پلمب شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
اســتان اصفهان از توافق به عمل آمده میــان اصفهان و 
مرکز فرهنگى اتحادیه اروپا در راستاى سرمایه گذارى در 
طرح هاى توسعه میراث فرهنگى و صنایع دستى اصفهان 

خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: در ابتداى سال 2020 میالدى 
بر اساس توافق هاى به عمل آمده میان مرکز امور بین الملل 
دانشــگاه اصفهان، با مشــارکت دفتر پژوهش اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى استان و 
مرکز فرهنگى اتحادیه اروپــا، میدان امام(ره) اصفهان در 
قالب طرح زنجیره جذب ســرمایه گذارى گردشــگرى، 

در فهرســت ســرمایه گذارى فرهنگى مرکز فرهنگى 
اتحادیه اروپا ثبت شد. وى افزود: همزمان با هفته پژوهش 
امســال، به همت مرکز امور بین الملل دانشگاه اصفهان 
و با مشــارکت دفتر پژوهــش اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اســتان و در ادامه رایزنى هاى 
شش ماه اول ســال 2020 میالدى با اتحادیه اروپا، طى 
توافــق به عمل آمده با ایــن اتحادیه، شــهر اصفهان به 
عنوان یکى از شــهرهاى برگزیده از طرف این اتحادیه 
در زمینه اهمیــت منابع میراث هویتى بشــرى برگزیده 

شد.
وى تأکید کرد: براساس این توافق مرکز فرهنگى اتحادیه 

اروپا که از سال 2018 میالدى به دنبال ایجاد بسترهاى 
الزم به منظور سرمایه گذارى در کشورهاى مختلف است، 
طى توافق اولیه با دانشــگاه اصفهان، آمادگى این مرکز 
را به منظور ســرمایه گذارى در زمینه پژوهش در راستاى 
توسعه طرح هاى حفاظت از آثار تاریخى ملموس و مواریث 
ناملموس فرهنگى و همچنین انجام طرح هاى پژوهشى 
در خصوص توســعه کمى و کیفى صنایع دستى اصفهان 

ابراز کرده است.
اللهیارى گفت: در حال حاضر مسئ والن فرهنگى اتحادیه 
اروپا و مرکز امور بین الملل دانشگاه اصفهان در حال رایزنى 

هستند.
پنجمین جلسه ستاد پیگیرى اجراى سیاست هاى اقتصاد 
مقاومتى قوه قضاییه که در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار 
شد، به بررسى مشکالت چهار شرکت فعال اقتصادى 

اختصاص یافت. 
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان در این جلسه 
گفت: متأسفانه یکى از مشکالت که به صورت مشترك 
در پرونده هاى بنگاه هاى اقتصادى مطرح و مشــاهده 
مى شود اخذ سود هاى کالن و خارج از ضابطه و مقررات 
از سوى برخى بانک ها و مؤسســات مالى و اعتبارى از 

فعاالن و بنگاه هاى اقتصادى است.
محمدرضا حبیبى افزود: علــى رغم صدور رأى وحدت 
رویه در دیوانعالى کشور در این خصوص اینکه به موجب 
آن حتى اگر گیرنده تسهیالت توافق و امضا نموده باشد 

که در قبال دریافت تسهیالت سودى به صورت مرکب 
و بیش از دســتورالعمل مربوطه بانک مرکزى پرداخت 
کند، این توافق معتبر و قابل استماع نیست، گاهى دیده 

مى شود این مهم نادیده گرفته مى شود.
حبیبى در ادامه به مدیران بانک ها و مؤسســات مالى و 
اعتبارى توصیه کرد: این رأى وحدت رویه که در حکم 
قانون مى باشد را در محاسبه سود تسهیالت پرداختى به 
افراد و اشــخاص حقیقى و حقوقى به خصوص فعاالن 
اقتصادى رعایت کنند تا نیازى به ورود و انجام اقدامات 

بعدى از سوى دستگاه قضایى نباشد.
وى یادآور شــد: در این نشســت پرونده و مشکالت 
چهار  شــرکت بزرگ و فعال اقتصادى طرح و بررسى و 

تصمیمات مهم حمایتى اتخاذ شد.

صنعت برق ایران از لحاظ تولید برق 
در خاورمیانه اول است

22 شهرستان اصفهان 
در وضعیت نارنجى قرار دارند

احتکار تجهیزات گرمایشى در اصفهان 

اروپا در میراث  فرهنگى و صنایع دستى اصفهان سرمایه گذارى مى کند

بیابان زدایى در اصفهان با  «کابوکى»

بررسى مشکالت 4 شرکت در اصفهان

معاون آبخیزدارى امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها 
و مراتع و آبخیزدارى کشــور گفت: پــروژه «کابوکى» 
چین که با کمک بخش خصوصى در زمینه بیابان زدایى 
اقتصادى موفق بوده اســت در اصفهان و سیســتان و 

بلوچستان اجرا و بومى سازى خواهد شد.
پرویز گرشاسبى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه بیابان 
زدایى در کشورهاى مترقى از جمله چین توسط بخش 
خصوصى انجام مى شــود، گفت: در چین 2/5 میلیون 
هکتار از یک منطقه توســط 14 سرمایه گذار خصوصى 

چینى بیابان زدایى شده و طرح هاى اقتصادى در آن اجرا 
شده است در حالى که طوفان و معضالت انتشار گرد و 
غبار و شن را نیز رفع کردند. یکى از پروژه ها انتقال این 
تجربه به ایران اســت؛ یکى از اســتان هاى اصفهان یا 
سیستان و بلوچستان انتخاب مى شود و فناورى کابوجى 
یا کابوکى از چین شــمالى با توجه به فرهنگ و سرمایه 
گذار در ایران بومى سازى خواهد شد که مى تواند انقالب 
بزرگى در زمینه ســرمایه گذارى بخــش خصوصى و 
غیر دولتى در ســاماندهى سخت ترین اکوسیستم یعنى 

بیابان باشد.
کابوکى، یــک منطقه بیابانى و منشــأ تولید گرد و غبار 
بوده است که بخش گسترده  اى از شمال چین از جمله 
پکن را متأثر مى کرد. چین با کمک برنامه محیط زیست 
سازمان ملل متحد از طریق احیاى اکوسیستم، کشاورزى 
و تولید محصوالت طبیعى توانسته مشوق هاى الزم را 
براى حضور بخش خصوصى فراهم کند و با احیاى این 
سرزمین، عالوه بر ایجاد اشتغال موجب کاهش فقر نیز 

شده است.
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بازیگر نقش «راضیه» در سریال «آقازاده» گفت: سکانس 
مرگ «راضیه»، سخت ترین سکانسى بود که تجربه کردم. 
شاید به علت اینکه صحنه را به صورت کروماکى مى گرفتند 
و در حالى که در هوا معلق بودم، باید حس وحشت و هراس را 

به صورت واقعى بازى مى کردم.
مجموعه «آقازاده» مدتى است که از طریق شبکه نمایش 
خانگى توزیع مى شود. این سریال به تهیه کنندگى حامد عنقا 
و کارگردانى بهرنگ توفیقى ساخته شده و سینا مهراد، امیر 
آقایى، امین حیایى، کامبیز دیرباز، امین تارخ، ثریا قاسمى، لعیا 

زنگنه، پردیس پورعابدینى و... در آن ایفاى نقش مى کنند.
این مجموعه در ژانر درام اجتماعى و سیاســى داستان یک 
آقازاده به نام «نیما بحرى» (امیر آقایى) اســت که تخلفات 
اقتصادى مرتکب شده و یک مأمور به نام «حامد تهرانى» 
(سینا مهراد) که او هم یک آقازاده است، البته با خصوصیاتى 

کامًال مخالف تالش مى کند تا دست «نیما» را رو کند.

پردیــس پورعابدینى در این اثر اولین نقــش خود را جلوى 
دوربین ایفا مى کند. این بازیگر مى گوید: سریال «آقازاده» 
به عنوان اولین تجربه تصویرى، واقعا عجیب و غریبى بود. 
تا به حال در یک قاب جلوى دوربین نرفته بودم، در حالى که 
آدم هاى زیادى نظاره ام مى کردند. ولى همیشــه به خودم 
مى گفتم از پس این کار برمى آیم. سعى کردم نه مغرور و نه 

مغلوب استرس شوم.
پورعابدینى در پاسخ به این سئوال که شخصیت «راضیه» 
و «مانلى» ســریال «آقازاده» از نگاه شــما چــه تعریفى 
دارند، اینطور جواب داد: به نظر مــن «راضیه» و «مانلى» 
اشتراك هاى زیادى با هم دارند. اما مهمترین وجه اشتراك 
آنها خالص بودنشان است. «راضیه» از خانه مادربزرگ بدون 
آنکه تجربه گذار از جامعه را داشــته باشد، مستقیم به خانه 

«نیما» رفته است.
او ادامــه داد: «راضیه» و «مانلى» هردو آدم هاى ســاده و 

معمولى بودند که به این سرنوشت دچار شدند. ماجراهایى که 
امکان دارد براى هرکسى اتفاق بیافتد تا به سرنوشتى مشابه 

این دو شخصیت دچار شود.
 پورعابدینى قرار گرفتن کنار بازیگران باتجربه در ســریال 
«آقازاده» را یکى از عوامل موفقیت خود دانســت و در این 
باره گفت:  بازیگران واقعًا بى نظیر بودند. حس خوبى از آنها 
گرفتم. عالوه بر بازى و تمرین در سکانس ها، دوست داشتم 
که در پشت صحنه هم از آنها چیزى یاد بگیرم. در این راه همه 
کمکم کردند، برایم انرژى گذاشتند. به خصوص آقاى امین 

تارخ که درباره فن بیان و صدا کمکم کردند.   
 این بازیگر سخت ترین ســکانس خود را، مرگ «راضیه» 
عنوان کرد: سکانس مرگ «راضیه»، سخت ترین سکانسى 
بود که تجربه کردم. شاید به علت اینکه صحنه را به صورت 
کروماکى مى گرفتند و همه چیز به حس و حال من بستگى 
داشت تا خوب از کار دربیاید. در حالى که در هوا معلق بودم 

باید حس وحشت و هراس «راضیه» را به صورت واقعى بازى 
مى کردم. سکانسى بود که خیلى سعى کردم تا خوب از کار 

دربیاید و تأثیرگذار باشد.
 پورعابدینى افزود: قبل از بازى در سکانس مرگ «راضیه» با 
آقاى توفیقى در باره صحنه و شکل اجرا صحبت کرده بودیم 
اما آن حسى را که قرار بود در لحظه داشته باشم، با یک ارتباط 

کالمى و چشمى در من ایجاد کردند.
این بازیگر همچنین چگونگى انتخاب خود براى ســریال 
«آقازاده» را اینطور تعریف کرد: فکر مى کنم غروب بود و قرار 
بود که تست گریم انجام شود که به علت از دست رفتن نور، 
انجام نشــد. نکته اى که برایم جالب بود توجه آقاى عنقا به 
رفتار و گفتار من بود. از این لحاظ که به عنوان یک بازیگر که 
قرار است چند میلیون نفر حرکات و رفتار من را دنبال کنند، 
کامًال زیر ذره بین قرار داشتم. هم آقاى توفیقى و هم آقاى 

عنقا واقعاً براى من مثل یک پدر بودند. 

 مرگ «راضیه»  مرگ «راضیه» 
سخت ترین سکانس سخت ترین سکانس 
«آقازاده» بود«آقازاده» بود

پردیس پورعابدینى:

صداگذارى فیلم ســینمایى «گیج گاه» توسط اسحاق خانزادى و 
عرفان یزدى به پایان رسید.

«گیج گاه» اولین ساخته ســینمایى عادل تبریزى که طبق اعالم 
روابط عمومى این فیلم، هزار و ســیصد و هشتمین کار سینمایى 
اسحاق خانزادى محسوب مى شود که رکورد فعالیت در سینماست 

و گروه تهیه «گیج گاه» براى ثبت آن در گینس اقدام کرده اند.
جمشید هاشــم پور، حامد بهداد، باران کوثرى، سروش صحت، 
فرهاد آئیش، بهرنگ علوى، امیرحســین رستمى،  نادر سلیمانى، 
بیژن بنفشه خواه، سیاوش چراغى پور، محمد الهى، مریم همتیان، 
ایمان اسماعیل پور، على باغفر، حامد شیخى، داود ونداده و با معرفى 
بازیگر نوجوان علــى راد و با هنرمندى رضا صفایى پور و حســن 

رضایى بازیگران «گیج گاه» هستند.
تهیه این فیلم ســینمایى که نسل هاى مختلف ســینماى ایران 
در آن به ایفاى نقش پرداخته اند، بر عهــده ولى ا... مدنى و حنیف 

سرورى است.
همچنین در تعریف شعار آمده است: «گیج گاه نوستالژیک نیست، 

حالى است که دیگر نیست.»

کارگــردان مجموعــه تلویزیونــى «از 
سرنوشت» از احتمال ساخت فصل چهارم 

این مجموعه خبر داد.
نشســت خبرى فصل سوم ســریال «از 
سرنوشت» به کارگردانى سید محمدرضا 
خردمندان و تهیه کنندگى اکبر تحویلیان  
با حضور بازیگران و عوامل این مجموعه 

تلویزیونى برگزار شد.
خردمندان، کارگردان «از سرنوشــت»، 
درباره ســاخت فصل چهارم این سریال، 
گفت: براى ساخت فصل جدید سریال با 
مدیران سازمان صدا و سیما، گفتگو کردیم 
و نویسندگان این سریال در حال نگارش 

قصه  فصل چهارم هستند.

وى با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه در 
حال انجام است، ادامه داد: اگر به این برایند 
برسیم که  قصه نهایى دچار افت نمى شود 
و بهتر از قبل عمل کرده ایم، فصل چهار 
ساخته مى شود. پیش بینى ما این است که 

سریال، ادامه پیدا مى کند.
بهرنــگ ملک محمــدى، مدیــر گروه 

فیلم و سریال شــبکه 2، با بیان اینکه این 
سریال یکى از سرمایه هاى سازمان صدا 
و سیماســت، گفت: پروژه ساخت سریال 
«از سرنوشت» را ســال 99 آغاز کردیم و 
در ســال 1400 براى پخش فصل هاى 
پنج و ششــم این مجموعه برنامه ریزى

 مى کنیم.

افزایش ساالنه بودجه تلویزیون همواره مخالفان خود را داشته 
است؛ مخالفانى که در عین تأکید بر اهمیت تلویزیون خواستار 

منطقى شدن توزیع بودجه در این رسانه هستند.
پوران درخشــنده درباره تزریق بودجه باال به صدا و سیما و 
عدم بازدهی الزم این ســازمان عریض و طویل به روزنامه 
«اعتماد» می گویــد: تا جایی که من می دانــم تلویزیون ما 
باالي پنجاه شصت کارگردان و فیلمساز و عوامل فنی ارشد 
مجرب دارد (از فیلمبردار گرفته تا صدابردار و بازیگر و...) که 
خودش آنها را تربیت کرده یعنی براي آنها هزینه کرده تا آنها 
تجربه کسب کنند. همه آنها در تلویزیون تربیت شدند براي 

سینماي ایران افتخار کسب کرده اند ولی متأسفانه در حال 
حاضر همه آنها این روزها بیکار و خانه نشین هستند. چرا؟ آیا 
به این افراد اعتمادي ندارند؟ چرا نباید از این سرمایه عظیم 
انسانی بهره ببریم؟ آن هم در حالی که همه این فیلمسازان 
شاخص سرمایه هاي تلویزیون و مردم به شمار می روند. بله به 
تلویزیون سرمایه هاي هنگفتی تزریق می شود اما چرا اتفاق 

خوبی در این خانه شاهد نیستیم؟
درخشــنده می گوید: عجیب اســت که تلویزیــون ترجیح 
می دهد از نیروي تازه وارد اســتفاده کنــد و آنها را در اختیار 
بگیرد اما از نیروي خــالق و با تجربه خود اســتفاده نکند. 

آن هم در حالی که براي نیروي انســانی خیلی هزینه شده؛ 
آنها فیلمسازان باتجربه و با افتخار این مملکت هستند و در 
ســینما حرف اول را می زنند چرا نباید تلویزیون را خانه خود

 بدانند؟
کارگردان «شــمعى در باد» و «بچه هاى ابدى» مى افزاید: 
سئوال من از رسانه ملی این است چرا تلویزیون که حق پدري 
بر گردن هنرمندان این کشور دارد بهترین شرایط را در اختیار 
عوامل هنري درجه یک خود قرار نمی دهد و در این شرایط 
باعث روحیه و امید آنها نمی شــود؟ پس این بودجه هایی که 

می گیرند صرف چه چیزي می شود؟

رزیتا غفارى، بازیگر سرشــناس ســینما و تلویزیون کشورمان در 
جدیدترین فعالیت هنرى اش مقابل دوربین سریال «شهر هرت» 
به کارگردانى محمدرضا ممتاز رفــت. این بانوى هنرمند با گریمى 
متفاوت مقابل دوربین این سریال رفت و تصویرى از گریمش در این 

سریال را به اشتراك گذاشت.
رزیتا غفارى از بازیگران پرکار تلویزیون اســت که در جدیدترین 
تجربه بازیگرى اش در یک ســریال قاجارى مقابل دوربین رفت و 

تصویربردارى این سریال در اصفهان انجام مى شود.
وى پیش از بازى در سریال «شهر هرت» در سریال «فرشتگان بى 
بال» با روایتى از وضعیت کادر درمان در این روزهاى شیوع بیمارى 
کرونا مقابل دوربین رفته بود و امیرحســین عنایتى کارگردانى این 

سریال را برعهده داشت.
رزیتا غفارى بازیگرى را از ســال 74 با ســریال «در پناه تو» آغاز 
کرد و بعد از آن در سریال هایى چون «در قلب من»، «روشن تر از 
خاموشى»، «همسفر»، «فصل زرد»، «عمارت فرنگى»، «روزهاى 
زیبا»، «تبریز در مه»، «سى امین روز»، «دیگرى»، «هانیه»، «بازى 

نقاب ها»، «روزهاى بهتر»، «هاتف» و... به ایفاى نقش پرداخت.

«یلدا و لبخند» ویژه برنامه گروه «صبح جمعه با شما» رادیو ایران 
است که در  شب یلدا از ساعت 19 روى آنتن رادیو ایران مى رود.

ساجد قدوسیان، تهیه کننده، سردبیر و کارگردان برنامه «صبح 
جمعه با شــما» ضمن اعالم این خبر، درباره بازگشت علیرضا 
جاویدنیا به «صبح جمعه با شما» افزود: ایشان همچنان به دلیل 
حفظ سالمت، در ضبط روتین برنامه حضور ندارد ولى طى تماس 
تلفنى از او خواستم تا در شب یلدا با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 

در ویژه برنامه «یلدا و لبخند» حضور داشته باشد.
قدوســیان افزود: عالوه بر جاویدنیا حضور هنرمندانى همچون 
بیوك میرزایى، عباس محبى، ایزد کاویانى، محمدرضا لبیب، آرش 
راسخ، حمیدرضا اللهیارى، زهره کدخدازاده و گلچهره زند در برنامه 

قطعى شده و قرار است با پیشکسوتان ارتباط تلفنى برقرار شود.
بخش هاى نمایشى و طنزآهنگ هاى ویژه شــب یلدا از دیگر 

بخش هاى برنامه است.

پرسش هاى پوران درخشنده از 
مدیران تلویزیون

پایان صداگذارى  فیلمى با بازى 
حامد بهداد و باران کوثرى

فصل چهارم «از سرنوشت» ساخته مى شود؟ جاویدنیا 
مجازى بر مى گردد

رزیتا غفارى در اصفهان 
مقابل دوربین رفت

با گذشــت 16 سال از انتشــار آلبوم 
«نفرین» تا امــروز همچنان ترجیح 
محسن چاوشــى دورى از حضور در 
مقابل دوربین اســت. طى این سالها 
پیشــنهادات زیادى براى حضور در 
برنامه هاى گفتگومحور به چاوشــى 
شــده که او همه آنهــا را رد کرده. 
خواننده «ســنتورى» حتى در جشن 
حافظ براى دریافت جایزه اش براى 
ترانه  ایــن فیلم هم حضــور نیافت 
تا کمتریــن ویدیو از ایــن خواننده 
سرشــناس در طول این سال ها در 

دسترس باشد.
آخرین تالش براى حضور چاوشــى 
مربوط به برنامه  «همرفیق» با اجراى 
شهاب حســینى اســت. این برنامه 
قصد داشت چاوشى را به عنوان یک 

غافلگیرى بزرگ جلوى دوربین 
بیاورد که با وجود تالش ها 
و مذاکرات انجام شــده 
محسن چاوشــى باز هم 
ترجیح داد جلوى دوربین 

نیاید.
اینها در حالى است که اخیراً و 

براى بار دوم شایعه شده که این 
خواننده محبوب به زودى مهمان 

برنامه «همرفیق» با اجراى شــهاب 
حسینى خواهد شــد، در صورتى که 

چاوشــى به تمامى پیشــنهادهاى 
دعوتش به این برنامه جواب رد داده 

است.
 بهمن بابــازاده خبرنگار موســیقى 
نوشــت: «حضور محسن چاوشى در 
برنامه «همرفیق» تکذیب مى شود. 
چاوشى این روزها در سفرى زیارتى 
به کربال و نجف رفته و شایعه حضور 
اسکایپى در این برنامه را نیز تکذیب 

کرد»
در همیــن حال محســن چاوشــى 
با انتشــار موزیکى یــک دقیقه اى 
در اینســتاگرام خود به عالقه مندان 
آثارش مژده داده کــه به زودى آلبوم 
جدیدش بــه تهیه کنندگــى ایمان 
مهاجر و با تنظیم اشــکان عرب در 
اختیار آنها قرار خواهد گرفت. او براى 
این آلبوم که دوسال زمان برده 
تا آماده شود نام «واحدا»  

را انتخاب کرده است.

چاوشى براى بار دوم به «همرفیق» 
جواب نه داد

بازیگر سریال «شــرم» درباره حواشــى حضورش در این 
مجموعه گفت.

مهرزاد جعفرى درباره شروع فعالیتش در حوزه بازیگرى گفت: 
سال 91 با شرکت در کالس هاى بازیگرى هومن سیدى و خانم 
تیرانداز به این حرفه وارد شدم و تمام آنچه از حرفه بازیگرى 
دارم را مدیون خانم تیرانداز هستم. حضورم در سریال «بچه 

مهندس» با معرفى وى اتفاق افتاد.
بازیگر «شــرم» درباره حضورش در این سریال گفت: پروژه 
«شرم» را خیلى دوست دارم، چراکه الیه هاى متفاوتى از خودم 
را در آن تجربه کردم. احمد کاورى که کارگردان این سریال 
است، خیلى به من در لحظات مختلف فیلمبردارى کمک کرد. این 
کارگردان، بازیگر را در انتخاب بهترین فرم براى هر سکانس 
آزاد مى گذارد. به همین دلیل توانستم ایده هایى که براى نقش 

آفرینى در این فیلم داشتم، اجرایى کنم.
وى افزود: در سریال «شرم» بیشــتر بازى من در کنار اردالن 
شــجاع کاوه و خانم محرابى بود و از تجربیات این دو بسیار 

یاد گرفتم.
جعفرى درباره اتفاقات سریال «شرم» بیان کرد: در هر قسمت 
از این مجموعه شاهد اتفاقات  مختلفى هستیم و همین باعث 
شده است که مخاطب زیادى به این سریال جذب شود. در ادامه 
قصه سریال «شرم» جذاب تر مى شود. پروژه «شرم» براى من 

پر از حادثه بود که به خاطره هاى خوبى تبدیل شد.
وى ادامه داد: در ســکانس دعواى من و «حســام» در خانه 
«پوران» خانم حادثه تلخى برایم افتاد. زمانى که «حسام» من را 
به سمت زیرزمین برد، پاى من به پله ها گیر کرد و با صورت، پنج 
پله را سقوط کردم. در این سکانس با مرگ فاصله اى نداشتم. 
حتى در یکى از سکانس ها با موتور به دیوار برخورد کردم که 
به دلیل همین اتفاق در قســمت هاى پر خطر بعدى از بدلکار 

استفاده شد.
جعفرى درباره کاهش وزن در سریال «شرم» عنوان کرد: بعد 
از اینکه همراه با میالد میرزایى که بازیگر نقش «حسام» است، 
قرارداد بازى در این سریال را امضا کردیم، تصمیم گرفتیم که با 

هم وزن کم کنیم. میالد 14 کیلو الغر شد و من 21 کیلو.

دردسرهاى «شرم»
 براى مهرزاد جعفرى
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اولسان هیونداى در حالى به فینال لیگ قهرمانان رسیده 
که برخالف ظاهر خوبش، گویا داخل باشــگاه اوضاع 

چندان بسامان نیست. 
سرمربى این تیم کیم دو هون که در مسابقات گذشته 
معموًال خیلى آرام روى نیمکت نشسته، پیش از بازى با 
پرسپولیس گفته فینال آسیا آخرین تجربه او در این تیم 
است و بعد از ســوت پایان بازى از اولسان جدا خواهد 
شد. گویا در این مورد اختالفات مدیریتى وجود دارد. 
این خبر، هم مى تواند براى ما خوشــحال کننده باشد، 
چون به هر حال تیم حریف یکپارچه نیست و هم شاید 
بازیکنان تیم کره اى براى بدرقه سرمربى شان انگیزه 
مضاعف پیدا کنند. جالب است که یحیى گل محمدى 
هم بعد از فینال شرایط مشابهى داشت، اما اینجا با کنار 
رفتن مهدى رسول پناه از باشــگاه، اختالفات فیصله 

پیدا کرد.

وضعیت مربى هیونداى 
مثل گل محمدى است

ستاره تیم ملى والیبال ایران به تیم بورسا اسپور پیوست 
تا در نیم فصل دوم سوپرلیگ ترکیه به میدان برود.

 A امیر غفور که فصل گذشته در تیم لوبه و لیگ سرى
ایتالیا بازى مى کرد، پس از گسترش و شیوع کرونا از این 
تیم جدا شد. ملى پوش والیبال کشورمان در این مدت 
به طور انفرادى تمرینات خود را پیگیرى کرد و اکنون به 

تیم بورسا اسپور پیوست.
بر این اساس، غفور در نیم فصل دوم سوپرلیگ ترکیه 
به میدان مى رود و تا پایان فصــل در خدمت این تیم 
خواهد بود. بورسا اسپور ترکیه در حال حاضر با پنج برد 
و 14 امتیاز از 15 دیدار برگزار شــده، در رتبه سیزدهم 
ســوپرلیگ این کشــور قرار دارد و با جــذب بهترین 
قطرپاسور آسیا و امتیازآورترین بازیکن لیگ ملت ها در 
سال 2019، امیدوار است در ادامه مسابقات به جایگاه 

بهترى دست یابد.

امیر غفور به بورسا 
اسپور ترکیه پیوست

تیم تراکتور در لیگ بیستم نیز نتوانست با یک سرمربى 
کارش را ادامه بدهد و هفته پیش علیرضا منصوریان از 
سمتش در این تیم کنار رفت. مســئوالن تراکتور فعًال 
مسعود شجاعى را به عنوان سرمربى موقت انتخاب کردند 

و او در هفته هفتم لیگ اولین برد خود را نیز دشت کرد.
نکته قابل توجه اما درباره تراکتور آمار باالى رفت و آمد و 
مربیان روى نیمکت این تیم است. تراکتور در 13 دوره از 
رقابت هاى لیگ برتر حضور داشته و تنها در چهار فصل از 
ابتدا تا انتها با یک سرمربى کارش را جلو برده است. جالب 
اینکه فقط دو مربى هم قادر به انجام این کار بودند. فراز 
کمالوند و امیر قلعه نویى دو مربى اى بودند که طى چهار 
فصل از ابتدا تا انتها باالى سر تراکتور ایستادند و در این 
بین کمالوند یک فصل هم در لیگ دســته اول هدایت 
سرخپوشان تبریزى را برعهده داشت و با این تیم به لیگ 

برتر هم صعود کرد.

آمار باورنکردنى از 
نیمکت تراکتور 

ستاره ایرانى زنیت ســنت پترزبورگ به شیوه دو ستاره 
سابق فوتبال جهان مقابل دوربین تلویزیونى ظاهر شد.

در مهمترین مسابقه هفته نوزدهم لیگ برتر روسیه، تیم 
زنیت سنت پترزبورگ که سردار آزمون را مثل دیدارهاى 
قبل در ترکیب و خط حمله داشــت، به مصاف تیم رده 
دومى اسپارتاك مسکو رفت و پس از چند حمله متوالى 
توانست خیلى زود و توسط ستاره ایرانى اش به گل برسد.

ستاره ایرانى زنیت سنت پترزبورگ که با باز کردن دروازه 
اسپارتاك مسکو 11 گله شد و به تنهایى در صدر جدول 
گلزنان لیگ برتر روسیه قرار گرفت، پس از این گل به 
شیوه جالبى به شادى پرداخت. سردار آزمون بعد از گل 
تماشایى مقابل اسپارتاك، مقابل دوربین تلویزیونى کنار 
زمین حاضر شد و مقابل آن فریاد شــادى سر داد و در 

آغوش هم تیمى هایش قرار گرفت.
گل سردار گزارشگر مســابقه و بینندگان بازى را به یاد 
شــادى هاى خاطره انگیز دیگو مارادونا فقید و استیون 
جرارد، اسطوره باشگاه لیورپول انداخت. مارادونا در جام 
جهانى 1994 و دیدار تیم ملى آرژانتین مقابل یونان، پس 
از گلزنى به شیوه جالبى مقابل دوربین تلویزیونى فریاد 

زد که در آن زمان، این نحوه شادى منحصر به فرد بود.
جرارد هم در مارس 2009 و بازى حساس لیورپول مقابل 
منچستر یونایتد، پس از باز کردن دروازه شیاطین سرخ به 
شیوه مارادونا شادى گل انجام داد که این اتفاق در بازى 
زنیت سنت پترزبورگ و اسپارتاك مسکو  توسط سردار 

آزمون تکرار شد.
در نیمه دوم یاران آزمون نمایــش فوق العاده اى ارائه 

کردند و توانستند در دقایق 74 و 94 توسط راکیتسکى و 
آرتم زیوبا به گل برسند تا به برترى 3 بر یک خانگى در 
این دیدار مهم مقابل اسپارتاك مسکو دست یابند تا 41 
امتیازى شده و با 6 امتیاز بیشتر نسبت به اسپارتاك در 

صدر جدول لیگ برتر روسیه بایستند.
آرتم زیوبا با گلى که در لحظات پایانى این مســابقه به 
ثمر رســاند، تعداد گل هاى خود را در عدد 11 با سردار 
آزمون برابر کرد تا به صورت مشــترك با ستاره ایرانى 
و هم تیمى اش در صدر جدول گلزنان لیگ برتر روسیه 

قرار بگیرد.
حاال تعطیلــى دو ماهه مســابقات لیگ برتر روســیه 
باعث شده تا لژیونر ایرانى تیم زنیت نیز براى گذراندن 
تعطیالت به ایران بازگردد. بــازى بعدى زنیت در لیگ 

روسیه مقابل روستوف 10 اسفندماه دنبال خواهد شد.
سردار با انتشار پست اینستاگرامى در کنار مادر خود، با 
تبریک پیروزى تیمش مقابل اسپارتاك مسکو، خبر از 
بازگشت به ایران بر اى گذراندن روزهاى تعطیلى خود 
گفت و نوشت: «خب همه چیز به خوبى و خوشى تمام 
شد، برد دربى روســیه که مهمترینش بود. االن دیگه 
وقت استراحتم شد. مى خواهم یک  ماه لذت ببرم و کنار 

خانواده و دوستاى گلم باشم، ما داریم مى آییم ایران.»
این در حالى است که ســایت «چمپیونات» روسیه هم 
خبر داد سردار آزمون، مهاجم ملى پوش ایرانى باشگاه 
زنیت بعد از پیروزى مقابل اسپارتاك به همراه مادرش با 
هواپیماى اختصاصى به ایران سفر کرد تا تعطیالت پیش 

رو را در کشورش سپرى کند./3932

لژیونر ایران در دربى روسیه درخشید و به خانه برگشت

سردار: مى خواهم یک ماه لذت ببرم 

7 بازیکن ترابزون اسپور ترکیه باید براى تعیین تکلیف جدایى خود به این باشگاه 
بروند.

 عبدا... آوچى، سرمربى ترابزون اســپور در پى حذف تیمش در بازى خانگى جام 
حذفى ترکیه روى نام هفت بازیکن خط قرمز کشید. این هفت بازیکن باید در دیدار 

با مدیران باشگاه ترابزون اسپور تکلیف خود را روشن کنند.
بر اساس این گزارش، مجید حسینى یکى از هفت بازیکنى است که در فهرست 
خروجى ترابزون  اسپور قرار گرفته است. البته مدیر برنامه هاى این بازیکن ایرانى 

به دنبال جذب تیم جدیدى براى اوست.

ترکیه باید براى تعیین تکلیف جدایى خود به این باشگاه 

ترابزون اســپور در پى حذف تیمش در بازى خانگى جام 
ت بازیکن خط قرمز کشید. این هفت بازیکن باید در دیدار 

ن اسپور تکلیف خود را روشن کنند.
جید حسینى یکى از هفت بازیکنىاست که در فهرست

رار گرفته است. البته مدیر برنامه هاى این بازیکن ایرانى 
ى براى اوست.

پایان همکارى 
ترابزون اسپور با 
مجید حسینى

روزنامه «چوسان ایلبو» کره نوشت: اولســان هیونداى در تهران پایتخت ایران 
طرفداران زیادى پیدا کرده است. این تیم روز شنبه (امروز) در فینال رقابت هاى 
لیگ قهرمانان و در دوحه به مصاف پرسپولیس ایران مى رود.  هواداران استقالل 
رقیب پرسپولیس در دربى تهران که دوست ندارند موفقیت پرسپولیس را ببینند 
هر روز یک مبارزه آنالین جدى و متعصبانه رابراى حمایت از اولســان انجام مى 
دهند. در گذشته و در لیگ قهرمانان آسیا اتفاقات مشابهى نیز به وجود آمده است. 
در جریان بازى هاى مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان در سال 2013 که استقالل 
تهران و اف سى ســئول به مصاف هم مى رفتند هواداران پرسپولیس در فضاى 
مجازى از اف سى سئول حمایت کرده و این باعث انتقاد هواداران استقالل شد. 
در آن زمان اف سى سئول توانست با پیروزى برابر استقالل به مرحله بعدى برود و 

حاال یک انتقام جدى بعد از هفت سال  در جریان است. 
در حالى که پرسپولیس براى دومین بار در سه دوره اخیر به فینال رسیده، استقالل 
در مرحله یک شانزدهم نهایى و خیلى زود از مسابقات کنار رفت و هواداران این تیم 
اکنون صفحات مربوط به باشگاه اولسان را به اشغال خود در آورده اند. طرفداران 

کره اى اولســان البته از اینکه نمى توانند به خوبى زبان فارســى 
کامنت ها را بفهمند ناراحتند.

هواداران اســتقالل از 
روز سیزدهم (دسامبر) 
به پیج اولســان هجوم 
آوردنــد؛ درســت پس از 
آنکه اولســان توانست در 
یک بــازى 120 دقیقه اى 

در نیمه نهایى ویســل کوبه 
را شکســت داده و به فینال 
برسد. همه این طرفداران آرزو 
مى کنند اولســان برنده فینال 

برابر پرسپولیس باشد.
تعداد دنبال کنندگان این صفحه 

که بیش از 30 هزار نفر بود طى دو 

روز نزدیک به 40 هزار نفر افزایش پیدا کرده و تعــدات کامنت ها از 200 تا300 
کامنت به طور میانگین به 3000 کامنت براى هر پســت به طور میانگین رسیده 

است. 
پس از چهار ســال حضور در لیگ قطر و از سال 2015، اکنون تعداد کامنت هاى 
زیر پست کو میونگ-جین از 9000 تا فراتر رفته است و تعداد نظرات براى پستى 

که زمان بازى فینال برابر پرسپولیس را اعالم کرده از 15 هزار نفر گذشته است. 
البته عملکرد هواداران رقیب پرسپولیس به اینجا ختم نمى شود بلکه در روز تعداد 
زیادى پیام هاى متنى و مستقیم به ایمیل هاى باشگاه ارسال مى شود. هواداران 
استقالل پیام هاى جالبى مى فرســتند مانند اینکه «طرفداران استقالل عاشق 
اولسان هستند». و یا «نقطه ضعف دروازه بان پرسپولیس روى ارسال از جناحین 

است».
 کئون لینگ-مین، مدیربخش بازاریابى باشــگاه اولسان مى گوید: «نمى توانم 
جلوى خنده ام را در برابر برخى پیام ها وقتى به کره اى ترجمه مى شوند بگیرم. »

آنها به بازیکنان کلیدى پرســپولیس اشاره 
کرده انــد و یا اینکه: «مطمئن باشــید که 
بعد از بازى آنها تست دوپینگ بدهند.» و 
همچنین «مربیان پرسپولیس مى خواهند 
روى خط دفاعى اولسان فشار بیاورند» 

و... 
 جالب تر اینکه یکــى از این هواداران 
اســتقالل مقاله اى را از رسانه هاى 
ایرانى براى ما ترجمه کرده و فرستاد 
که در آن سرمربى پرسپولیس گفته 
است که «مى خواهیم از خط جلو 
روى دفاع اولســان فشار آورده و 
پرس کنیم». درواقع این هوادار 
به عنوان یک تحلیلگر و آنالیزور 
داوطلبانــه و خــارج از چارت 

باشگاه براى ما کار مى کند.

ه باشگاه اولسان را به اشغال خود در آورده اند. طرفداران 
فارســى توانند به خوبى زبان  اینکه نمى

تند.
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گزارش متعجبانه سایت کره اى از هواداران ایرانى اولسان

توصیه استقاللى ها به تیم کره اى براى برد!

سرخپوشان تبریزى را برعهده داشت و با این تیم به لیگ مسابقات به جایگاه
برتر هم صعود کرد.

در یکى از دیدارهاى هفته هفدهم و پایانى دور رفت ژوپیر 
لیگ بلژیک، تیم فوتبال رویال آنتورپ در حالى که برخالف 
دو مسابقه اخیرش علیرضا بیرانوند را در جمع نفرات اصلى 
نمى دید و روى نیمکت داشت، در بوسویل استادیوم مقابل 
تیم رده پانزدهمــى زولته وارگم قرار گرفــت. ایوان لکو، 
سرمربى آنتورپ که پس از دو شکست متوالى مقابل تاتنهام 
انگلیس و کلوب بروژ بلژیک تصمیم گرفت علیرضا بیرانوند 
را دوباره نیمکت نشین کند و از ژان بوته در ترکیب تیمش 
بهره ببرد، با این تغییر هم نتوانست تیمش را از باخت هاى 

پیاپى نجات دهد.
دروازه ژان بوته فرانسوى در بازى آنتورپ مقابل زولته وارگم 
در دقیقه 36 توسط برونو باز شد و در ادامه نیز یاران بیرانوند 
نتوانستند نتیجه را جبران کنند تا این مسابقه با شکست آنها 

همراه شود و آنها در رده هفتم جدول بمانند.
شکست هاى رویال آنتورپ در صورتى که به این شکل ادامه 
پیدا کند، بعید نیست دوباره منجر به بازگشت علیرضا بیرانوند 
به ترکیب این تیم در هفته هاى آینده شود و دروازه بان ایرانى 

فرصت خودنمایى دوباره براى این تیم را به دســت بیاورد. 
به خصوص که ســرمربى تیم فوتبال آنتورپ اعالم کرده 
صحبت هاى او بعد از شکست تیمش برابر بروژ به اشتباه 
ترجمه شده و هنوز هم به توانایى هاى بیرانوند اعتماد دارد؛ 
به نظر مى رسد این مربى در گفتگو با بیرانوند تالش کرده 
سوءتفاهم ایجاد شده را برطرف کند. او خطاب به علیرضا 
گفته که هیچ وقت درباره او اینطور حرف نمى زند، چون یک 
مربى حرفه اى است و از حرف هایى که پس از بازى زده سوء 

برداشت شده است.
لکو که احســاس کرده بوده علیرضا از حرف هایى که زده 
ناراحت اســت یک دلیل دیگر هم براى اینکه دل بیرو را به 
دست بیاورد مطرح مى کند. اینکه حرف هایى که زده حاصل 
ترجمه اشتباه بوده است. لکو در صحبت هایى که با گلر یک 
تیم ملى ایران داشته از این گفته که شکست در فوتبال طبیعى 
اســت و همه بازیکنان براى بازى در آنتورپ به یک اندازه 
شانس دارند. در واقع مربى آنتورپ تالش کرده روحیه بیرانوند 

را حفظ کند و سوءتفاهم احتمالى را برطرف کند./3933

مایه شرم است به کار بردن واژگان و عبارتى زشت و سخیف از افرادى که خود را پیشکسوت فوتبال 
ایران مى نامند، حال در هر قامتى؛ چه این جامه قرمز باشد، چه آبى و چه هر رنگ دیگرى.

به تازگى درگیرى لفظى بین مهدى فنونى زاده و سپهر حیدرى، پیشکسوتان استقالل و پرسپولیس به 
وجود آمده است. یکى از این پیشکسوتان در آستانه بازى حساس پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان 

آسیا عرق ملى را فراموش و از تیم اولسان کره جنوبى حمایت کرده و پیشکسوت دیگر هم 
با ادبیاتى سخیف به او پاسخ داده اســت اما نکته مهم نوع برخورد و ادبیاتى است که 

براى حمله به یکدیگر استفاده کرده اند؛ آنها پاى فوتبال زنان را به میان کشیدند و با 
بیان جمالتى چون «تو را مى خواستند به فوتبال زنان بفرستند»، سعى در تحقیر 

یکدیگر داشتند اما با هم به سمت فوتبال زنان نشانه گرفتند.
این ماجرا با انتقاد بسیارى از بازیکنان، داوران و مربیان فوتبال زنان مواجه شد، 
چرا که آنها سال هاست با تالش و ممارســت زیاد و در محدودیت هاى فراوان 
سعى در نمایش پتانسیل هاى خود دارند، حتى در سال هاى اخیر شاهد درخشش 

بازیکنانى بوده ایم که از دل این محدودیت ها بیــرون آمده اند و راه خود را براى 
حضور در عرصه هاى فراتر از ایران در پیش گرفته اند. شاید اگر این پیشکسوتانى 

که سال ها در رسانه هاى رسمى کشــور در مورد فوتبال نظر داده اند، تنها 
بخشى از محدودیت ها و مشــکالت فوتبال زنان ایران را تجربه کرده 

بودند، هیچگاه به خود حق چنین اظهار نظرى نمى دادند، یا اگر زنان 
فوتبالیست ما امکانات برابرى با فوتبال مردان داشتند، شاید 

بیش از کسانى دیده مى شدند که نام پیشکسوت 
را یدك مى کشند.

کرى خوانى با چاشنى 
تحقیر فوتبال زنان

دست رفاقت سرمربى آنتورپ به سمت بیرانوند

بدون بیرو هم باختند
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مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 139903902134000014 تاریخ آگهى: 1399/09/25 شــماره پرونده: 
139904002133000312 بر اساس پرونده اجرایى کالسه 9900095 یک دستگاه خودرو 
سوارى سمند به شماره انتظامى ایران 43- 683 ص 41 متعلق به آقاى حیدر صائبى نسیم 
آبادى فرزند میرزا که برابر اعالم پلیس راهور تیران در سیســتم شماره گذارى بنام نامبرده 
مى باشد و قبال در قبال طلب خانم فهیمه صائبى نسیم آبادى و پنج درصد اجرایى بازداشت 
گردیده از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه شــنبه مورخ 99/10/9 در محل واحد اجراى اسناد 
رسمى اداره ثبت اســناد و امالك تیران و کرون واقع در میدان بسیج خیابان شهید امینى از 
طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال 
قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. طبق نظریه کارشناس رسمى مربوطه مورد مزایده سوارى سمند 
تیپ LX به رنگ زیتونى و مدل 1382 به شــماره موتور 12482031406 و شماره شاسى 
82252167 و دوگانه سوز مى باشــد که گلگیر و درب عقب چپ و درب عقب راست نیاز به 
صافکارى و نقاشى دارند، ســپر جلو ضربه خورده، رنگ سقف در چند نقطه جدا شده و بیمه 
نامه مشاهده نگردید، الستیک ها حدود 50 درصد سالم و رینگ ها الومینیومى بوده و خودرو 

کامل رنگ مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شــرکت در مزایده مى باشند مى توانند از 
مورد مزایده به آدرس: پارکینگ شاهین عسگران واقع در عسگران دیدن نمایند. الزم به ذکر 
اســت بدهى هاى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده مى باشد. این 
آگهى در یک نوبت در تاریخ 99/9/29 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. الزم به ذکر 
است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده 
خواهد بود. توضیحا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه 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 حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1061694 سید محمدحسن 

مصطفوى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى تیران و کرون/9/153
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003229 تاریخ ارســال نامه: 1399/09/20 نظر به اینکه 

سند مالکیت ششــدانگ تمامت یک و یک- یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره: 589 فرعى از یک اصلى که در دفتر 76 صفحه 170 بنام شوکت میرپوریان 
ثبت و ســند صادر گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
139921702008014689- 99/9/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 95018- 99/9/17 به گواهى دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1062526 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/9/154

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139985602030013480    خانم اکرم سلمان صالح آبادى فرزند حسینعلى باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 413/3 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان که درصفحه 521 دفتر 689 امالك ذیل ثبت 155557 بنام نامبرده  ثبت و سند 
بشماره چاپى 998102 سرى د 93  صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/09/29، 1062783/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/9/155

آگهى تغییرات
شرکت ســرمایه گذارى مهر اندیشان 
پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 
31820 و شناسه ملى 10260523724 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - على محسنى نژاد به 
کدملى 6249749391، مرضیه غالمى 
به کدملــى 4591807746 و فیروزه 
غالمى به کدملى 4591753557 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - امیر اقدامى 
سادات محله به کدملى 2709377810 
و مهدى آزادى به کدملى 5409932943 
بترتیــب بســمت بازرســان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(1061479)

آگهى تغییرات
شــرکت فوالد آیســان اســپادانا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 65184 و 
شناســه ملى 14009311974 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طبق اختیارات 
حاصلــه تفویض شــده از مجمــع عمومى 
فــوق العــاده 1399/08/13در خصوص 
افزایش ســرمایه به هیئت مدیره و با رعایت 
تشریفات مقرراساســنامه و الیحه اصالحى 
قانون تجارت، سرمایه شرکت از محل واریز 
نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 
ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش 
یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 
1450/99/139 مورخ 1399/08/14 بانک 
انصار شعبه امیرکبیر واریز ماده 5 اساسنامه به 
شرح زیر اصالح شد : ماده 5 اصالحى: سرمایه 
شــرکت مبلغ 10000000000 ریال نقدى 
است که به1000000 سهم 10000 ریالى 
بانام عادى منقســم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1061776)

آگهى تغییرات
شــرکت فروشــگاه هاى زنجیــره اى 
شــکالت قهوه دلنشین شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 4846 و شناسه ملى 
14009446512 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد آقابابائیان 
به کدملــى 1080049053 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و محمدرضا امینى اسفندرانى 
بــه کــد ملــى 1292687681 بعنوان 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیــره و مجید 
ســلطانى نژاد به کد ملى 1080323392 
نائب رئیس هئیت مدیــره براى بقیه مدت 
دو ســال تا تاریخ 1401/04/10 انتخاب 
گردیدند. کلیــه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته براوات 
قراردادها وعقود اسالمى وهمچنین کلیه ى

 نامه هــاى عادى وادارى بــا امضاءرئیس 
هیات مدیره بامهر شرکت معتبرخواهدبود. 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى 
باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1061837)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى شفق نیروى سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23938 و 
شناســه ملى 10260447360 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/15 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : - آقاى اصغر ابراهیمــى فرد کدملى 
1282633414 ، آقاى محســن رضائى 
کدملــى 1288878885 و آقــاى بهرام 
ابراهیمى کدملى 1288876564 بســمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقاى حســن ابراهیمى 
کدملى 1272579905 و خانــم زهرا آقا 
مهدى دنبهء کدملى 1270184202 بترتیب 
بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - ترازنامه 
و حساب ســود و زیان شــرکت منتهى به 
ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1062648)

آگهى تغییرات
شــرکت کوشــا فوالد ماندگار شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 54814 و 
شناســه ملى 14005248484 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/06/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فاطمه کــورش رحمن به 
شــماره ملى 0081932383 وکدپســتى 
8163886316 و مینا مشــیریان دزفولیان 
به شــماره ملى 0520440358 وکدپستى 
8163886316 و ســعید ســهرابى بــه 
شــماره ملى 3781977455 وکدپســتى 
8163886316 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
پیمان صبورى به کــد ملى 0015527001 
و کد پســتى 8163886316 و ســیدعلى 
ترابى کد ملى 2430454416 و کد پســتى 
8163886316 بــه ترتیــب به ســمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1062650)

آگهى تغییرات
شــرکت کوشــا فوالد ماندگار شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54814 
و شناســه ملــى 14005248484 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/04 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : فاطمه کورش رحمــن به کدملى 
0081932383 بســمت رئیس هیأت 
مدیره و مینا مشیریان دزفولیان به کدملى 
0520440358 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و سعید سهرابى به کدملى 
3781977455 بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند .. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس و مدیرعامل متفقاً 
با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق 
ادارى و عادى شــرکت با امضاء رئیس و 
مدیرعامل متفقاً و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشــد.مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1062653)

آگهى تغییرات
شــرکت پویا تجهیز آراز ســهامى خاص به شــماره ثبت 65604 و شناســه ملى 14009446491 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلى شرکت به آدرس اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله خرم ،

 کوچه شهید محمد رضا فرخى [5] ، خیابان نواب صفوى ، پالك 0 ، مجتمع پامچال ، طبقه دوم ، واحد 201 به کدپستى 8183630011 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1061363)

آگهى تغییرات
شرکت کوشا فوالد ماندگار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54814 و شناسه ملى 14005248484 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ دریاچه ، کوچه شهید مجیدوعلیرضا 
پاکزاد [47] ، خیابان رودکى ، پالك- 61 ، مجتمع بهار ، طبقه سوم ، واحد غربى کدپستى 8176799137 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1062649)

معاون تولید انستیتو پاستور با بیان اینکه «تولید واکسن 
کار بسیار پیچیده اى اســت» گفت: ظرفیت کشورهایى 
که دانش فنى ساخت واکسن را دارند زیاد نیست و به نظر 
نمى رسد واکسن براى واکسیناسیون عمومى به سرعت 
در اختیار همه  مردم قرار بگیــرد. دولت ها اولویت بندى 
براى واکسن دارند در نتیجه واکسن به سرعت در اختیار 
همه  اعضاى جامعه قرار نمى گیرد؛ بنابراین توصیه مى کنم 
حتى اگر قرار است به زودى واکسن در اختیار مردم قرار 
بگیرد باز هم از ماسک استفاده شود. توصیه  این است که 
مردم حداقل تا زمستان سال آینده از ماسک استفاده کنند.

دکتر دالرام درود بیان کرد: واکسن کرونا واکسنى  است 

که بر اساس تفکرى جهانى ایجاد شد، به همین دلیل در 
کمترین زمان در تاریخ، از میز آزمایشگاه به واکسیناسیون 
عمومى رســید. کوتاه ترین زمان رسیدن واکسن به بازار 
پیش از این متعلق به واکســن اوریون بوده که پنج سال 
طول کشیده است. سیر ســریع اطالعات، رایگان چاپ 
شدن مقاله ها و روند به اشتراك گذارى اطالعات از دالیل 

سرعت ساخت این واکسن بود.
عضو هیئت علمى انستیتو پاستور ادامه داد: حتى تزریق 
واکسن روتینى مانند واکسن آنفلوآنزا که سال هاست مورد 
استفاده قرار مى گیرد و ایمنى اى حدود 40 تا 60 درصد دارد 

به همه  افراد توصیه نمى شود.

رئیس شانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیمارى هاى شایع 
طب کودکان گفت: کرونا به کودکان هم رحم نمى کند. 
موارد فوتى بر اثر این بیمارى در کودکان نیز داشته ایم و 
حتى نوزاد کمتر از 28 روز هم در بین جانباختگان دیده 

مى شود.
دکتر محمدمهدى ناصحى اظهار کرد: هرچند هم تظاهر 
بالینى بیمارى و هم مرگ و میر در کودکان نســبت به 
بزرگســاالن کمتر اســت اما این موارد در کودکان هم 
مشاهده مى شود. به همین دلیل خانواده ها باید مراقب 
باشند کودکان پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند و به 

این موضوعات توجه کامل داشته باشند.  

ناصحى ادامه داد: با توجه بــه تعطیلى مدارس و حضور 
دانش آموزان در خانه، کودکان نباید در اجتماعات حضور 
پیدا کنند، اگر اتفاقى براى آنان رخ دهد مى تواند جبران 

ناپذیر باشد.
ناصحى بیان کرد: عالیم کرونا در کودکان ممکن است 
نسبت به بزرگساالن قدرى متفاوت باشد؛ به طور مثل 
عالیم گوارشى در کودکان نسبت به بزرگساالن، بیشتر 
دیده مى شــود. وى با اشاره به اینکه ســایر عالیم در 
کودکان قدرى ضعیف تر اســت، گفت: عالیم شــدید 
تنفسى هم ممکن است در آنان بروز پیدا کند و متأسفانه 

مرگ و میر در اطفال هم مى تواند رخ دهد.

ماسک تا زمستان سال بعد 
مهمان ماست

کرونا به کودکان هم 
رحم نمى کند

فقط در 5 دقیقه 
  جام جم آنالین | مدیرگروه بیمـارى هاى 
دانشگاه علوم پزشکى کرمانشـاه با اشاره به افزایش 
چند برابـرى قدرت انتقـال ویروس کرونـا، گفت: با 
پنج دقیقه حرف زدن یک فرد مبتال به کرونا، امکان 
آلوده شدن سـایر افراد وجود دارد، بنابراین دورهمى 
شـب یلدا مى تواند زمینه سـاز ابتالى بسیارى افراد 
به کرونا شـود. دکتر سارا شـاه آبادى افزود: یک فرد 
مبتال در هر دقیقه حرف زدن 200 ویروس وارد فضا 
مى کند و اگر پنج دقیقه صحبـت کند، حدود 1000 
ویروس وارد فضا شـده و به بدن فرد شنونده منتقل 

مى شود.

ناقالن بى عالمت 
رئیـس کمیتـه سـالمت    جام جم آنالین |
شـوراى شـهر تهران بـا اشـاره بـه پژوهـش جدید 
شـهردارى پایتخـت دربـاره ناقـالن بى عالمـت 
کرونـا گفـت: در بررسـى 2000 بیمـار مبتـال بـه 
کرونـا در منطقـه 18 پایتخـت یـک سـوم خانواده
 این افراد ناقل بـى عالمت بودند. ناهیـد خداکرمى 
گفـت: 2000 بیمار مبتـال به کرونـا در ایـن منطقه 
به صـورت کامـل وضعیـت آنهـا ارزیابى شـده و از 
خانـواده هـاى آنهـا درخواسـت کردیـم کـه بـراى 
انجـام تسـت کرونـا مراجعـه کننـد و بـر اسـاس 
بررسـى ها مشـخص شـد کـه یـک سـوم از اهالى 
خانواده آنها تسـت آنها مثبـت و هیچ نـوع عالمتى 

نداشته اند.

روى موج کووید-19

کشور سنگاپور از اولین کشورهایى بود که درگیر کرونا 
شــد و آمار مرگ و میر آن نیز کم نبود ولــى با اعمال 
سیاســت هاى جدى در زمینه فاصله گذارى اجتماعى 
آمار مرگ و میر کرونایى در این کشــور به یک درصد 

رسیده است.
«على حمیدى»، شهروند 30 ســاله که در این کشور 
اقامت دارد، در رابطه با وضعیت ابتال به ویروس کووید- 
19 در این کشــور بیان کرد: تا جایى کــه مى دانم آمار 
کلى مبتالیان به کووید- 19 تا به امروز حدود 58 هزار 
نفراست. با وجود ابتالى این تعداد نفر نرخ مرگ و میر 
در اینجا تقریبًا پایین اســت به طورى که تا امروز فقط 
30 گزارش فــوت در اثر ابتال به کرونــا ویروس ثبت 

شده است.
حمیدى در رابطه با میزان مشــارکت مردم در رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى گفت: در فضاى عمومى ما باید 
از ماسک اســتفاده کرده و حداقل فاصله اجتماعى امن 
که بیش از یک متر هســت را رعایت کنیم. همچنین 
ما نمى توانیم بــا گروه هــاى بیش از پنــج نفر براى 
خوردن غذا و یا تفریــح و هرگونه فعالیت جمعى بیرون

 برویم. براى مثال در رســتوران باید به جز زمان هاى 
خوردن و آشامیدن از ماسک استفاده کنیم و براى سینما 
رفتن تمام تماشاچى ها ملزم به استفاده از ماسک هستند 
که اکثریت مردم محدودیت هــا را قبول و پروتکل ها 
را رعایت مى کنند. وى اضافه کــرد: اگر مردم قوانین 
مربوط به محدودیت ها را جــدى نگیرند در وهله اول 
اخطار دریافــت مى کنند و براى بــار دوم جریمه مالى 

خواهند شد.

این شــهروند ســنگاپورى در رابطه بــا وضعیت کار 
افراد تصریح کرد: در بیشــتر موارد، اکثریت ادارات از 
کارکنان خواســته اند که تا حد ممکن دورکارى کنند 
اما خوب تعدادى از ادارات و شــرکت ها هستند که به 

صورت چرخشــى یا تعویضى عمل مى کننــد. به این 
صورت که نصف کارکنان به مــدت دو هفته در محل 
کار حضور خواهند داشــت و نصف دیگــر در دو هفته 
بعدى فعالیت خــود را انجام مى  دهند. البته مشــاغلى 

هم هســتند که حضور ثابت دارند مثــل کادر درمان 
و یا راننده هاى تاکســى. اما نکته دلگــرم کننده این 
است که در این کشــور کووید- 19  تقریباً  کنترل شده

 است.

در انگلیس کمپین جدیــدى راه اندازى 
شده تا مردم را تشویق کند که به استفاده 
از ماســک هاى چند بار مصــرف روى 

آورند.
نتایــج یک بررســى جدیــد در انگلیس 
نشــان داد: نزدیک به 70 درصد افرادى 
کــه ماســک یکبــار مصرف اســتفاده 
مى کنند از این موضوع اطالع ندارند که 
این ماسک ها از پالستیک یکبار مصرف 

تولید شده اند. 
همچنین یــک پنجم از آنان به اشــتباه 
معتقدند که ماســک هاى یکبار مصرف 
باید بازیافت شوند. در این کمپین از مردم 
انگلیس خواسته شــده که به استفاده از 
ماســک هاى چند بار مصرف روى آورند 
زیرا هر هفته بیش از صد میلیون ماسک 
یکبار مصــرف، روانه ســطل هاى زباله 

مى شود.
به گفته کارشناسان انگلیسى پیشرفت هاى

 به  دســت آمده در کاهش وابســتگى به 
پالســتیک هاى یکبار مصــرف در دوران 
همه گیرى بیمارى در معــرض خطر قرار 
گرفته و ماســک هــاى یکبــار مصرف، 
اصلى ترین عامل خطرزا براى محیط زیست 

در این روزها به حساب مى آیند.

کمپین استفاده از 
ماسک هاى 

چند بار مصرف 
سنگاپورى ها چگونه کرونا را به بند کشیدند
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آگهى تغییرات
شــرکت گل راه نقش جهان ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 25573 و شناســه ملــى 10260463350 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/08/10 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : ابراهیــم درى کفرانى 
کدملى1282838385 به ســمت رئیس هیات مدیره 
ومصطفى صابــرى کدملى5658879116 به ســمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیــره و مهدى قدیرى کفرانى 
کدملى5659965245 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062657)

آگهى تغییرات
شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون سهامى 
خاص به شــماره ثبت 32004 و شناســه ملى 
10260525502 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/20 موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه 
گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : اندازه گیرى 
آالینده هاى زیست محیطى ، پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062682)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى شفق نیروى سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 23938 و 
شناسه ملى 10260447360 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/15 
آقاى اصغر ابراهیمى فرد کدملى 1282633414 بســمت رئیس هیات مدیره ، آقاى 
محسن رضائى کدملى 1288878885 بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره ، 
آقاى بهرام ابراهیمى کدملى 1288876564 بسمت عضو اصلى هیات مدیره تا تاریخ 
1401/05/15 انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل عضو هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1062654)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندسى چشــمه مروارید زاینده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43295 و شناسه ملى 
10260611397 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/08/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان چادگان ، بخش مرکزى ، شهر چادگان، 
محله وحدت ، کوچه شهید نوراله عباسى ، کوچه شاهد 
، پالك 0 ، طبقه همکف کدپســتى 8571633717 
به مدیریت محســن نظریان مشــهدى به کدملى 
5759669524تاسیس گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062658)

آگهى تغییرات
شرکت گل راه نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 
25573 و شناســه ملى 10260463350 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم درى 
کفرانى به کدملــى 1282838385 و مهدى قدیرى 
کفرانى به کدملى 5659965245 ومصطفى صابرى 
به کدملــى 5658879116 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . 
احمد قدیرى کفرانى به کدملى 5659854893 و رضا 
باقریان کفرانى به کدملى 5659275079 بترتیب به 
سمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062662)

رئیس کنگره ســکته مغزى ایران گفت: ســکته مغــزى دومین عامل 
مرگ ومیر در کشورهاى در حال توسعه است؛ شناسایى عوامل خطر این 

بیمارى، هزینه هاى کمترى نسبت به درمان آن دارد.
دکتر مســعود مهرپور افزود: مهمترین عوامل خطرى که سبب ابتال به 
سکته مغزى مى شود کم تحرکى، چاقى، استعمال دخانیات، ابتال به دیابت، 
بیمارى هاى قلبى و پرفشارى خون است که شناسایى به موقع هر یک از 
این عوامل خطر در پیشگیرى از بروز سکته مغزى بسیار حائز اهمیت است 

و هزینه  هاى کمى را نسبت به درمان این بیمارى دارد.
مهرپور با اشــاره به اینکــه درمان ســکته مغزى بــه دو بخش درمان 
کوتاه مدت و بلندمدت (توانبخشــى) تقسیم مى شــود، تصریح کرد: در 
صورتى که درمان ســکته مغــزى بالفاصله و در زمــان طالیى، انجام 
نشــود، ســلول هاى مغزى نابود مى شــوند و دیگر امکان بازسازى آنها

 نیست.
رئیس انجمن سکته مغزى ایران با اشــاره به اینکه 30 درصد موارد ابتال 

به سکته مغزى سبب مرگ و میر مى شــود و در 30 درصد موارد نیز فرد 
زنده مى ماند و درگیر عارضه هاى ناشــى از این بیمارى و ناتوانى است، 
خاطرنشــان کرد: زمانى که سکته مغزى در ســنین کمتر از 55 سال به 
وقوع بپیوندد سبب مى شود که فرد در ســن توانایى بدنى، ناتوان شود و 
بار اقتصادى، روانى و اجتماعى فراوانى را به همراه داشــته باشد بنابراین 
همه این موضوعات ضرورت پیشــگیرى از ابتال به این بیمارى را نشان

 مى دهد.

بادمجان سرشــار 
از کلسیم، آهن، منیزیم 
و چندین ماده مغذى مهم دیگر است که به عملکرد 
صحیح بدن شما کمک مى کند. بادمجان همچنین 
حاوى ترکیبات پلى فنولیک، مــواد مغذى گیاهى 
مانند نوزینین و اســید کلروژنیک، اسیدهاى چرب، 
اسیدهاى آمینه، ویتامین هاى B6 و E و مواد معدنى 
است. گفته مى شود بادمجان ها داراى خاصیت آنتى 
اکسیدانى هستند که ممکن است به تقویت سالمت 

قلب کمک کند.
بادمجان منبع غنى فیبر و کــم کربوهیدرات هاى 
محلول در آن اســت. این مى تواند به تنظیم سطح 
قند خون و کنترل میزان جــذب گلوکز کمک کند. 
در مطالعات آزمایشگاهى بادمجان مشخص شد که 
فنل هاى موجود در این سبزى به عنوان مهار کننده 

آنزیم هاى درگیر با دیابت نوع 2 عمل مى کنند.
یافته هاى مطالعات حیوانى نشــان مــى دهد که 
نســونین، آنتوســیانین موجود در پوست بادمجان، 
ممکن است به محافظت از غشاى سلول هاى مغزى 

در برابر صدمات ناشى از رادیکال هاى آزاد کمک کند. 
نسونین همچنین به انتقال مواد مغذى به داخل سلول 

و انتقال مواد زاید به بدن کمک مى کند.
آنتوسیانین ها همچنین به جلوگیرى از التهاب عصبى 
و تســهیل جریان خون به مغز کمک مى کنند. این 
مى تواند به جلوگیرى از از دست دادن حافظه و سایر 

جنبه هاى کاهش روانى مرتبط با سن کمک کند.
بادمجان به بهبود تراکم مواد معدنى استخوان کمک 
کرده و خطر ابتال به پوکى استخوان را کاهش دهد. 
این سبزى حاوى مواد مغذى مانند کلسیم، منیزیم و 
پتاسیم اســت که به تقویت قدرت استخوان کمک 

مى کند.
امروزه طیف وسیعى از جمعیت جهان از کم خونى رنج 
مى برند. کمبود آهن یکى از دالیل اصلى کم خونى 
است که عالیمى مانند ســردرد، ضعف و مشکل در 
تمرکز به دنبال دارد؛ بنابراین، پزشکان براى مقابله 
با کم خونى، رژیم غذایى سرشــار از آهن را پیشنهاد 

مى کنند.
بادمجان حاوى حدود 0٫2 میلى گرم آهن در 100 گرم 

است. این سبزى تغذیه اى همچنین سرشار از مس 
است. این دو ماده معدنى با هم همکارى مى کنند تا به 
تولید و توزیع مناسب گلبول هاى قرمز کمک کنند، 
بنابراین سطح انرژى و هموگلوبین را تقویت مى کنند

بادمجان ها حاوى اسید فولیک هستند که براى زنان 
باردار ضرورى است. مصرف رژیم غذایى سرشار از 
اسید فولیک ممکن است به جلوگیرى از نقص هنگام 
تولد کمک کند. کمبود فوالت منجر به ناهنجارى در 

مادران و جنین مى شود.
بادمجان ها سرشــار از ویتامین ها، مــواد معدنى، 
آنتوســیانین ها (ترکیبات گیاهى طبیعــى) و آنتى 
اکسیدان ها هستند. شواهد متقن حاکى است که این 
موارد ممکن است به بهبود درخشش پوست و کاهش 
سرعت پیرى کمک کند. اما هیچ مدرك علمى براى 

اثبات این ادعا در دست نیست.
بادمجان از آب زیادى برخوردار است و از نظر کالرى 
کم است. این باعث مى شــود آن را براى افرادى که 
مى خواهند وزن کم کنند، ایده آل کند. بافت اسفنجى 

سبزى این خصوصیات را تسهیل مى کند.

از این رو، شما باید تا حد ممکن بادمجان را به شکل 
طبیعى آن مصرف کنید. این سبزى همچنین از فیبر 
باالیى برخوردار است. فیبر شما را سیر نگه مى دارد و 

ممکن است به کاهش وزن کمک کند.
عصاره هاى موجود در پوســت بادمجان سرشار از 
گلیکوزیدهاى رامنوزیل هستند. این ترکیبات داراى 
خاصیت ضد سرطان هستند و ممکن است به درمان 

سرطان پوست کمک کنند.
در یک آزمایش ابتدا کالهک میــوه بادمجان را بر 
روى چند موش که مبتال به دیابت نوع یک و 2 بودند، 
آزمایش کردند که نتیجه بسیار معجزه آسایى نشان 
داد و در نمونه انسانى نیز افراد زیادى داوطلب شدند و 
پس از استفاده از این محصول نتیجه مثبتى بر روى 

آنها حاصل شد.
ترشى بادمجان داراى کلسترول و چربى با اشباع کم 
است. از این رو، براى سالمتى مفید است؛ با این حال، 
مقدار زیاد سدیم در ترشى بادمجان ممکن است براى 

سالمتى بد باشد.
اگرچه بادمجان ها سبزیجات خوشمزه اى هستند 
که مشخصات غذایى بسیار مهمى دارند، اما باید 
در استفاده از آن احتیاط کنید. آنها ممکن است در 

بعضى از افراد عوارض جانبى ایجاد کنند. بادمجان با 
چند عامل خطر در ارتباط است. مصرف بیش از حد 
بادمجان ممکن است منجر به عوارض جانبى مانند 

آلرژى، مسمومیت با سالنین و سنگ کلیه اگزاالت 
شــود. بادمجان ها متعلق به خانواده سبزیجات تیره 

هستند که با واکنش هاى آلرژیک همراه هستند.
در موارد بسیار نادر، ممکن است در بعضى از افراد به 
دلیل وجود پروتئین خاص انتقال چربى، واکنش هاى 
آلرژیک ایجاد کند. عالیم این بیمارى شامل مشکل 
در تنفس، تورم و کهیر اســت. طبع بادمجان گرم و 
خشک اســت و به همین دلیل مصرف زیاد و خارج 

از عرف آن مى تواند براى کبد شما خطرناك باشد.

بادمجان کم کالرى اســت. اما بادمجان سرخ شده 
مى تواند حاوى روغن بیشترى باشد و ممکن است 
سالم نباشد و براى بیماران قلبى عروقى ضرر داشته 
باشــد. مى توانید هنگام ســرخ کردن بادمجان، با 
دســتمال کاغذى ، روغن آن را بگیرید تا از عوارض 

جذب روغن زیاد بادمجان در امان بمانید.

شــلغم یکى از سبزى هاى بســیار مفید اســت که نقش 
قوى ترین آنتى بیوتیک ها را بازى مى کند. با شروع فصل 
سرما، سرماخوردگى مهمترین سوغات طبیعت است و شلغم 
چه به صورت پخته و چه به شکل خام، نقش مهمى در درمان 
این بیمارى به ظاهر ســاده، اما همه گیر دارد. پس در این 

همه گیرى کرونا نیز از خوردن شلغم غافل نباشید.
تقویت سیستم ایمنى: شلغم سرشار از ویتامین C است 
که باتحریک تولید گلبول هاى سفید و آنتى بادى مى تواند 

نقش مؤثرى در بهبود سیستم ایمنى داشته باشد.
سالمت قلبى و عروقى: شلغم سرشار از فولیک اسید و 
ویتامین هاى K و C است که با داشتن خواص ضد التهابى 
و کاهنده سطح کلسترول خون براى سالمتى قلب و عروق 

مفید است.
بهبود ســالمت ریه و چشــم: 
شــلغم منبع غنى از ویتامین A است 
که فواید اصلى این ویتامین در حفظ 
سالمت ریه و چشم هاست. از این 
رو، مصرف شلغم براى افرادى که 

مشکالت تنفســى از جمله آسم دارند، به 
 C و A دلیل محتواى باالى ویتامین هاى

بسیار مفید است.
تقویت استخوان: شلغم حاوى مقدار زیادى 

کلســیم و پتاسیم اســت که مى تواند منجر به 
تقویت استخوان ها شود و به کمک خواص ضد التهابى 
که دارد در تسکین درد هاى ناشى از آرتروز و رماتیسم 

مؤثر باشد.

ضد سرطان: آنتى اکسیدان هاى قوى موجود در شلغم 
(شــامل ویتامین هاى C ، E و همچنین بتاکاروتن) نقش 

مهمى در کاهش استرس اکسیداتیو و ضد سرطان دارد.
بهبود سالمت دســتگاه گوارش: شلغم سرشار از فیبر است 
که عالوه بر حفظ سالمت دستگاه گوارش (برطرف کردن 
یبوســت)، به دلیل کالرى کم مى تواند در کنترل بهتر وزن 

بدن مؤثر باشد.
مؤ ثر در کم خونى فقر آهن: شــلغم، عالوه بر اینکه 
سرشار از ویتامین C است، یکى از سبزى هاى غنى از آهن 
نیز است. از این رو مصرف آن در افرادى که کم خونى فقر 

آهن دارند، مفید است.
به یاد داشته باشیم با مزایاى متعددى که براى مصرف شلغم 

کارى تیروئید، ســنگ بیان شد، در بیمارانى که کم 
دارند، منع مصرف شلغم صفرا یا مشکالت کلیوى 

وجود دارد.

اکثر انسان ها یک سوم زندگى خود را در خواب یا در حال تالش براى 
خوابیدن مى گذرانند. به گفته  کارشناسان، وقتى که مى خوابیم، وارد 
مراحل مختلفى مى شویم که همه آنها شامل خواب دیدن نخواهند 
بود. اما سئوال این است که چرا مى خوابیم و خواب مى بینیم؟ برخى 
مى گویند که خوابیدن به ما کمک مى کند مشــکالت را حل کنیم 
و تعدادى دیگر بر ایــن باورند که خوابیدن به بــدن کمک مى کند 

استراحت کرده و توان خود را بازیابد. 
فرایند تجدید قواى بدن عموماً در طول خواب رخ مى دهد. از این موارد 
مى توان به رشد عضالت، ترمیم بافت ها، سنتر پروتئین و آزادسازى 

نیاز به هورمون هاى رشد اشاره کرد. از این رو، یکى از دالیل 
خوابیدن مرتبط با بازیابى توان بدن و جوان سازى 

اســت. وقتى که خوب نخوابید این موضوع 
با حلقه هاى ســیاه رنگ در صورت خود 

را نشــان خواهد داد. یک ترفند براى 
کاهش این حلقه هاى سیاه فشار 

دادن آرام روى این نقاط است تا خون به آنها منتقل شود.
تئورى دیگرى نیز در مورد خواب وجود دارد که مى گوید خواب دیدن 
ممکن است براى حل دو نوع اصلى مسائل به وجود آمده باشد. اولین 
نوع این مسائل آن هایى هستند که باید در ذهن تجسم شوند (مانند 
مخترعى که یک ابزار جدید را تجسم مى کند). دومین نوع نیز مسائلى 
هستند که به یک رویکرد غیرمعمول و متفاوت نیاز دارند. تحقیقات 
نیز نشان داده که خوابیدن مى تواند به افراد در حل مسائل کمک کند.

یک تئورى دیگر در مورد خواب به اهمیت آن در حافظه باز مى گردد، 
هم قبل و هم بعــد از یادگیرى یک کار جدید. بر اســاس تحقیقات، 
تثبیت حافظه در طول خواب و با تقویت ارتباطات عصبى که خاطرات 
را شکل مى دهند اتفاق مى افتد. به همین ترتیب، خواب نامناسب و 
استراحت ناکافى مى تواند باعث خستگى نورون ها شده و تنظیم 
خاطرات و اطالعات را با مشکل همراه سازد. از این رو،
 توانایــى ما در دسترســى به چیزهایــى که یاد 

گرفته ایم کاهش مى یابد. 

عالوه بر این، این موضوع مى تواند اخالق، انگیزه و حتى قضاوت و 
درك فرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در طول زندگى، ما به طور مداوم حجم باالیى از اطالعات را دریافت 
مى کنیم که بسیارى از آنها ضرورى نیســتند. ارتباطات عصبى که 
اطالعات مرتبط را جمع آورى مى کنند در طول خواب تقویت شــده 
و ارتباطــات عصبى که اطالعات کم اهمیت و غیرمرتبط را شــکل 

مى دادند تضعیف شده و از بین مى رفتند.
کارکرد بیولوژیکى خواب دیدن مى تواند براى شبیه سازى اتفاقات 
تهدید کننده باشد و تمرینى براى جلوگیرى از آنها. از این رو امکان دارد 
که محتواى خواب ها در واقع سازمان یافته و انتخابى باشد. این بدان 
معناست که در طول خواب، مغز یک مدل پیچیده از جهان را مى سازد 
که در آن انواع خاصى از عناصر در نسخه هایى ضعیف شده از دنیاى 
واقعى به تصویر کشیده مى شوند. همزمان، برخى عناصر دیگر تقویت 

شده و بر اساس تجربیات حالت بیدارى تنظیم مى شوند.

در شــرایط کرونایى، چاقى به دلیل اینکه مردم، مواد نشاسته اى بیشترى مى خورند و تحرك بدنى ندارند رو به 
افزایش است. دکتر زمانى، کارشناس واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت ارومیه در مصاحبه رادیویى گفت: مشکل 
کنونى تغذیه، بیمارى اضافه وزن و چاقى است که به عنوان سرمنشأ بسیارى از بیمارى هاى دیگر، روز به روز در 

حال افزایش است و تمام گروه هاى سنى حتى کودکان و نوجوانان را نیز درگیر کرده است.
 وى با بیان اینکه بهترین راه حل براى کنترل این بیمارى، اصالح الگوى غذایى و تحرك بدنى مى باشد یادآور شد:  
کنترل وزن در دوران کرونا اهمیت بیش از پیش دارد چرا که تغذیه سالم و کنترل وزن با تقویت سیستم ایمنى نقش 

مهمى را در پیشگیرى از ابتال به کرونا و کاهش شدت عالیم در صورت ابتال به این بیمارى دارد.

افزودن دانه هاى خوراکى به رژیم غذایى، روشى آسان براى تقویت 
سیســتم دفاعى بدن در برابر فاکتورهاى خطرزا براى سالمت قلب 
است. بسیارى از انواع دانه هاى خوراکى به عنوان بخشى از رژیم غذایى 
اهمیت دارند زیرا سرشار از مواد مغذى هستند. مصرف انواعى از این 
دانه ها به ویژه تخم کتان و دانه چیا به دلیل دارا بودن مواد مغذى و مفید 

براى سالمت قلب توصیه مى شود.
نتایج آزمایش ها نشان مى دهد که این دو دانه مغذى، منبع غنى از آلفا 
لینولنیک اسید به حســاب مى آیند که از اسیدهاى چرب اشباع نشده 
هستند و به اســیدهاى چرب امگا 3 موجود در گوشت ماهى تبدیل 

مى شــوند. همچنین آنها منبع خوبى از پروتئین هــاى گیاهى، فیبر 
خوراکى، مواد معدنى و دیگر مواد مغذى به 

حساب مى آیند.
متخصصان علوم پزشکى و تغذیه 
در آمریکا مى گوینــد: تخم کتان 
حاوى لیگنان است؛ ترکیب شیمیایى 

طبیعى که در کنار فیبر، آنتى اکسیدان ها 
و چربى هاى سالم به کاهش کلسترول خون 

کمک کرده و ممکن است در کاهش میزان فشار 

خون تأثیر داشته باشد.
 دانه  چیا نیز که از مواد مغذى مشابه با تخم کتان برخوردار است به پایین 
آمدن قند خون کمک مى کند. همچنین ایــن دانه  مغذى به دلیل 

برخوردارى از فیبر باال اشتها را کاهش مى دهد.
دانه هاى دیگر نیــز از جمله تخــم کدو، تخم 
آفتابگردان و کنجد سرشار از مواد مغذى هستند. 
کارشناسان تغذیه بر این باورند که دانه ها و خشکبار 
منبع غنى از پروتئین هستند و باید در رژیم غذایى سالم 

گنجانده شوند.

خواص بى نظیر بادمجان 

چه عواملى باعث ابتال به سکته مغزى مى شوند؟

خوابیدن مرتبط با بازیابى توان بدنو جوان سازى 
ســت. وقتى که خوب نخوابید این موضوع 

ا حلقه هاى ســیاه رنگ در صورت خود 
ا نشــان خواهد داد. یک ترفند براى 

کاهش این حلقه هاى سیاه فشار 

افتد. به همین ترتیب، خواب نامناسب و را شکل مى دهند اتفاق مى
استراحت ناکافى مى تواند باعث خستگى نورون ها شده و تنظیم 
خاطرات و اطالعات را با مشکل همراه سازد. از این رو،

 توانایــى ما در دسترســى به چیزهایــى که یاد 
گرفته ایم کاهش مى یابد.

معناست که در طول خواب، مغز یک مدل پیچیده از جهان را مى س
که در آن انواع خاصى از عناصر در نسخه هایى ضعیف شده از دن
واقعى به تصویر کشیده مى شوند. همزمان، برخى عناصر دیگر تقو

شده و بر اساس تجربیات حالت بیدارى تنظیم مى شوند.
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در موارد بسیار نادر، ممکن است در بعضى از افراد به 
دلیل وجود پروتئین خاص انتقال چربى، واکنش هاى 
آلرژیک ایجاد کند. عالیم این بیمارى شامل مشکل

در تنفس، تورم و کهیر اســت. طبع بادمجان گرم و 
خشک اســت و به همین دلیل مصرف زیاد و خارج 

از عرف آن مى تواند براى کبد شما خطرناك باشد.

باشــد. مى توانید هنگام ســرخ کردن بادمجان، با 
دســتمال کاغذى ، روغن آن را بگیرید تا از عوارض 

امان بمانید. جذب روغنزیاد بادمجان در

ه
شکل گفت: اد ه ا هد داشتا کز ه دتغذ د ا شنا کا ان ز دکت ت شا افزا

با

چرا به خوابیدن نیاز داریم؟

خواص شگفت انگیز شلغم براى سالمتى 

شــم: 
A است 
حفظ 
ین

 که 
م دارند، به 
C و C A اىA

قدار زیادى 
ى تواند منجر به 

ک خواص ضد التهابى 
ى از آرتروز و رماتیسم 

کارى تیروئید، ســنگ بیان شد، در بیمارانى که کم 
دارند، منع مصرف شلغم صفرا یا مشکالت کلیوى

وجود دارد.
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در دوران قرنطینه مراقب تناسب اندامتان باشید

دانه اى براى پایین آوردن کلسترول خون 

ع خوبى از پروتئین هــاى گیاهى، فیبر 
واد مغذى به 

غذیه 
کتان 
میایى 

سیدان ها 
سترول خون 

کاهش میزان فشار 

خون تأثیر داشته باشد.
 دانه  چیا نیز که از مواد م

آمدن قند خون کمک
برخ
د
آف
کارش
منبع غنى
گنجانده شوند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدانید، آنکه با قرآن اســت ، نیازمند نباشــد و کســى را بدون قرآن 
بى نیازى حاصل نشود. شفاى دردهاى خود را از قرآن بجویید، چون 
سختى پیش آید از قرآن یارى خواهید. قرآن شفادهنده بزرگ ترین 
دردهاست ، یعنى درد کفر و نفاق و تباهى و گمراهى. به قرآن از خدا 
حاجت خواهید و با عشــق به قرآن روى به خدا آوریــد و قرآن را 

موال على (ع)وسیله خواهش از مردم قرار مدهید.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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مدیریت حج و زیارت استان اصفهان

آگهى مزایده 
احتراما به اطالع میرساند مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در نظردارد 
تعدادى از اموال مستعمل ادارى خود را  از طریق  مزایده بفروش برساند لذا 
از متقاضیان در خواست مى نماید جهت کسب اطالعات و ارائه در خواست 
به سامانه ستاد الکترونیک  مراجعه نمایند ضمنا هزینه نشر آگهى بعهده 

برنده مزایده خواهد بود 
آدرس اصفهان :خیابان آبشار اول روبروى خانه هنرمندان 

م.الف:1061826

بدون شرح

شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى 
و انتقال قطعه سه آزاد راه کنارگذر شرقى اصفهان

تجدیدآگهی فراخوان عمومی ارزیابى 
کیفى پیمانکاران به شماره  992257  

(نوبت اول)
شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال  قطعه سه آزاد راه کنارگذر شرقى اصفهان 
(آرشــا) در نظر دارد عملیات احداث پل رودخانه زاینده رود، پل کانال دشتى و پل زهکش 
بهارستان (حدفاصل رودخانه زاینده رود تا شهر جدید بهارستان) را با شرایط جدید ذیل به 
متقاضیان واجد صالحیت و با تجربه مرتبط از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله اى 

واگذار نماید.
1- برآورد تقریبی اجراي کار: 950/000/000/000 ریال براساس فهرست بهاي پایه راه، راه آهن 

و باند فرودگاه سال 1399 
2- تخصص مورد نیاز:  حداقل پایه دو رشته راه و ترابرى از سازمان برنامه و بودجه کشور

3- تاریخ و محل دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ 99/09/26 لغایت 99/10/10 و محل دریافت 
اسناد فراخوان ، شرکت به نشــانى: اصفهان - سپاهانشهر- بلوار شاهد - خیابان تعاون4 -

 نبش کوچه شماره 5 (دناى شرقى) - طبقه 2 - پالك 111/1
4- تاریخ و محل تحویل اسناد فراخوان: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 99/10/14 به نشانى دفتر 

شرکت مى باشد.
5- تامین مالى پروژه : از محل مشارکت سرمایه گذارى هاى سازمان همیارى شهردارى هاى 

استان اصفهان و وزارت راه و شهرسازى مى باشد.
6- نحوه دریافت اســناد فراخوان : فیش واریزى به مبلغ 3/500/000 ریال به حساب شماره 

8644556295 بنام این شرکت نزد بانک ملت شعبه آمادگاه اصفهان
7- هزینه درج آگهى هاى فراخوان ارزیابى کیفى در دو نوبت روزنامه هاى کثیراالنتشار به 
عهده برنده مناقصه مى باشد و متعاقبًا از شرکت هایى که حایز شرایط الزم مندرج در اسناد 

ارزیابى کیفى باشند براى شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
8- مناقصه گزار محق به پذیرش و یا رد هر یک از پیشــنهادها مى باشد و مناقصه گر حق 

هیچگونه اعتراضى را نخواهد داشت.
*براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي  36513071-031  تماس حاصل فرمایید.*


