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آنچه با مصرف روزانه ویتامین C رخ مى دهدبازسازى تنها برج تاریخى شهر کوشکداریوش مهرجویى امسال هم به جشنواره نمى رودهشدار روحانى درباره احتمال شیوع دوباره کرونا شکست ناپذیر مقابل مدعیان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

استرس و فکر زیاد 
را فقط با یک راه 

متوقف کنید

 ترك تحصیل هاى پنهانى در اصفهان
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مرگ و میر کرونا در 
دوران اوج، 3 برابر مى شود

عامل گرانى موز 
چیست؟

ایران چگونه وسط 
جنگ سرد آمریکا و 
شوروى قرار گرفت

5

66 درصد
 اصفهانى ها از

 D کمبود ویتامین
رنج مى برند

دو عامل مخرب و تأثیرگذار استرس و فکر زیاد 
ذهن و روح را درگیر مى سازد، ده ها راه و روش 

براى رهایى از این حالت کشف شده است اما 
ساده ترین آنها راهى است که هرکسى مى تواند 

به سادگى انجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات ســالمت و امنیت غذایى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان گفت: 66 
درصد از مردم اصفهان از کمبود ویتامین D رنج 
مى برند و روستاییان این استان نیز دچار کمبود 

ویتامین A هستند.
رضا امانى با بیان اینکه استان اصفهان جزو چهار 
استان کشور در زمینه امنیت غذایى است، اظهار 
کرد: این نتایج در سال 91 منتشر شد اما شرایط 

4فعلى فرق کرده و...

چالش گره خوردن کرونا  با آلودگى هواچالش گره خوردن کرونا  با آلودگى هوا
ابراز نگرانى مسئوالن بهداشتى استان از همزمانى رخ دادن ابراز نگرانى مسئوالن بهداشتى استان از همزمانى رخ دادن 22 مشکل بزرگ که مى تواند بحران آفرین باشد مشکل بزرگ که مى تواند بحران آفرین باشد
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ابراز نگرانى معاون آموزش دوره متوسطه از پدیده اى که همزمان با شیوع کرونا در میان دانش آموزان به چشم مى خورد

محمدرضا علیمردانى: 
تنابنده اصرار داشت 
«بائو» را بازى کنم

تصمیم احتمالى AFC به ضرر ایران
سایت گل مدعى شد کنفدراسیون فوتبال آسیا براى تمام مسابقات سال 
2021 از جمله رقابت هاى انتخابى جام جهانى و جام ملت هاى آســیا، 

سیستم برگزارى متمرکز در کشور قطر را نهایى کرده است.
 به دلیل شیوع ویروس کرونا مسابقات لیگ قهرمانان 2020 آسیا بعد از 
برگزارى دو هفته ابتدایى، تعطیل شد و سپس بعد از چند ماه و با تصمیم 

کنفدراسیون فوتبال آسیا، این رقابت ها به صورت ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رهبر انقالب 
درگذشت 

آیت ا... مصباح یزدى 
را تسلیت گفتند 

مدیریت زندگى را از سرطان یاد گرفتم
فرزند بهبودیافته محک:

8

سال هفدهم /شما
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دوباره دوباره 
یک پیشنهاد یک پیشنهاد 
ایتالیایى؟ایتالیایى؟

آگهى مزایده (نوبت سوم)آگهى مزایده (نوبت سوم)
شــهردارى تودشــک در نظر دارد به موجب مصوبه 5/104/ش- ت مورخ 1399/04/26 شوراى محترم اسالمى 
شهر تودشــک اقدام به فروش یک (1) دستگاه کامیون کمپرســى بنز تک مدل 1394 به قیمت پایه کارشناسى 
12/800/000/000 ریال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع، دریافت و تحویل اســناد و مدارك مزایده از 
تاریخ 99/10/07 تا 99/10/23 به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و 

انتقال سند و مالیات بر ارزش افزوده معادل 9 ٪ قیمت پیشنهادى بر عهده برندگان مزایده مى باشد. 

چاپ دوم

م الف: 1067749 محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک
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رئیس  جمهــورى تأکید کرد: با فعالیــت همه ارگان ها 
که به صحنه آمدند، موج ســوم را ســریع تــر از آنچه 
دیگران پیش بینى مى کردند، مهار کردیم و به جز چهار 

شهرستان، اغلب شهرستان ها، زرد و نارنجى هستند.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى صبح دیروز 
شنبه در ستاد ملى مقابله با کرونا افزود: هم وزیر بهداشت 
و هم معاونین و هم سخنگو در هفته اخیر بارها تذکر دادند 
که اگر همه مردم همچنان مراقبت نکنند، احتمال دارد با 
موج دیگرى در بهمن یا اسفند درگیر شویم. باید به این 
نکته توجه کنیم که هزینه در اواخر بهمن و در اسفند از 
لحاظ اقتصادى بسیار سنگین است چرا که تمام کسب 

و کار عده اى اواخر بهمن و اسفند اســت، بنابراین باید 
شــرایطى را به وجود بیاوریم که بهمن و اسفند شرایط 

مناسب ترى باشد.
رئیس جمهورى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره 
به نگرانى مردم از ویروس جهش یافته انگلیسى گفت: 
ویروس جدید، ویروسى جهش یافته است که نام آن را 
مى توان ویروس انگلیســى یا هر نام دیگرى گذاشت. 
اگر ما مراعات نکنیــم، دروازه ها را محکم نگیریم و این 
ویروس جدید وارد کشور شــود با مشکل بسیار بزرگى 
مواجه مى شویم و مجدداً کنترل کردن این ویروس بسیار 

سخت است بنابراین باید خیلى مراقبت کنیم./4145

در پى ارتحال آیت ا... مصباح یزدى، رهبر معظم انقالب، پیام 
تسلیتى صادر کردند. متن کامل پیام حضرت آیت ا... خامنه اى 

بدین شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانى، فقیه و حکیم 
مجاهد، آیت ا... آقاى حاج شــیخ محمدتقى مصباح یزدى را 
دریافت کردم. این، خسارتى براى حوزه  علمیه و حوزه  معارف 
اسالمى است. ایشان متفکرى برجسته، مدیرى شایسته، داراى 
زبان گویایى در اظهار حق و پاى با استقامتى در صراط مستقیم 
بودند. خدمات ایشــان در تولید اندیشه  دینى و نگارش کتب 
راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز اثرگذار و در حضور انقالبى 

در همه  میدان هایى که احساس نیاز به حضور ایشان مى شد، 
حقاً و انصافاً کم نظیر است. پارســایى و پرهیزکارى خصلت 
همیشگى ایشان از دوران جوانى تا آخر عمر بود و توفیق سلوك 
در طریق معرفت توحیدى، پاداش بزرگ الهى به این مجاهدت 
بلندمدت است. اینجانب که خود ســوگوار این برادر قدیمى 
و عزیز مى باشــم، به خاندان گرامى و فرزندان صالح و دیگر 
بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ 
و به حوزه  علمیه تسلیت عرض مى کنم و علو درجات ایشان و 
مغفرت و رحمت الهى را براى ایشان مسئلت مى نمایم./4137
سیدعلى خامنه اى
13 دى ماه 1399

هشدار روحانى درباره احتمال 
شیوع دوباره کرونا

رهبر انقالب درگذشت آیت ا... 
مصباح یزدى را تسلیت گفتند 

درخواست بازیگر معروف  
  خبر فــورى| محمد فیلى، چهره شناخته 
شــده ســینما و تلویزیون به تازگى ویدیویى 
از خــود را در فضاى مجازى منتشــر کرده و 
از این طریق ماجراى اتفاقــى که براى منزل 
اســتیجارى اش رخ داده و به دلیل تخلیه خانه 
ناچار شده اســت اثاث منزلش را در پارکینگ 
نگهدارى کند، بیان کرد. او با انتشــار این پیام 
از آیت ا... ابراهیم رئیسى، درخواست کرده این 
موضوع را براى او که چهره شناخته شده عرصه 
هنر بوده و این روزها در دادگاه ها در حال رفت و 

آمد است پیگیرى کند./4141

درگذشت
 شاعر 131 ساله

  ایلنا| مسن ترین شــاعر فولکلور سیستان 
و بلوچستان درگذشــت. کریم عبداللهى متولد 
1268 هجرى شمســى در دلگان بود که پنج 
شنبه شب در سن 131 سالگى به علت کهولت 
ســن دار فانى را وداع گفت. این شــاعر اهل 
ســنت، عالقه وافرى به اهل بیت (ع) داشت 
و ســفر به کربال از آرزوهاى او بــود که رئیس 
فرمان ستاد اجرایى حضرت امام(ره) در سفر به 
شهرستان دلگان هزینه سفر وى به همراه چهار 
نفر از اعضاى خانواده ایشان را به کربالى معلى 
متقبل شد اما به علت شیوع ویروس کرونا این 

آرزو محقق نشد./4142

از «خیابان غذا»
 چه خبر؟

  ایســنا| سرپرست سازمان سرمایه گذارى 
و مشارکت هاى مردمى شــهردارى کرمانشاه 
گفت: «خیابان غذا» تا پایان دى ماه و یا نهایتًا 
22 بهمن امسال به بهره بردارى مى رسد. على 
اصغر خزلى گفــت: این پروژه قــرار بود پایان 
پاییز امســال به بهره بردارى برسد، اما به دلیل 
وضعیــت قرمز شهرســتان در بحــث کرونا و 
تعطیلى 25 روزه کارگاه، افتتــاح پروژه قدرى 
به تأخیر افتاد. خیابان غذا واقع در خیابان سراب 
کرمانشاه 200 متر طول دارد که 38 غرفه در آن 
تعبیه شده اســت. در این خیابان در کنار عرضه 
غذاهاى محلى کرمانشاه، غذاهاى محلى دیگر 

استان هاى کشور هم عرضه خواهد شد.

متهم آلودگى هوا
  میزان| وحید محمودزاده، کارشناس حوزه 
صنعت با بیان اینکه نقش خودرو هاى فرسوده 
در افزایش آلودگى هوا بسیار پررنگ است گفت: 
طرح  تعویض خودروهاى فرسوده در کشور به 
تصویب رسیده، اما به دلیل کمبود منابع مالى 
براى اجرا با مشــکالت فراوانى مواجه است. 
بنا به آخرین آمار هاى ارائه شــده، 12 میلیون 
دســتگاه خودرو و موتورســیکلت فرسوده در 
کشور تردد مى کند و به صورت تقریبى دو برابر 
سایر خودرو هاى استاندارد مصرف سوخت دارند 
این افزایش مصرف عالوه بــر اتالف انرژى 
آلودگى هاى زیست محیطى فراوانى را به محیط 

زیست تحمیل مى کند./4143

به دنبال خودکفایى موزى
  پانــا| معین الدین سعیدى، عضو کمیسیون 
کشاورزى مجلس در پاســخ به این سئوال که 
با ممنوعیت ثبت ســفارش مــوز، قیمت این 
میوه رو به افزایش اســت، نظرتان در این مورد 
چیست،گفت:  در حال حاضر 700 میلیون دالر 
ارز، براى واردات موز وجود دارد. کمیســیون 
کشاورزى معتقد است اگر اعتبارات فنى اعتبارى 
به حوزه نباتات گرمسیرى در استان سیستان و 
بلوچستان اختصاص پیدا کند، بخش عمده اى 
از نیاز کشور به واردات را مى تواند جبران کند. اما 
تا آن موقع راهکارها،باید کوتاه مدت، میان مدت، 

و بلندمدت باشد. /4144

نیاز به تلفن قرمز 
  نامــه نیوز|حشــمت ا... فالحت پیشــه، عضو 
کمیسیون امنیت ملى مجلس دهم مى گوید: تنش هاى 
نظامى اخیر بیشتر ناشى از نبود نوعى خط قرمز یا همان 
تلفن قرمز میــان ایران و آمریکاســت. زمانى من این 
موضوع را مطرح کردم و برخى گفتند که فالحت پیشه 
خواهان مذاکره با آمریکاست و حتى از من شکایت کردند. 
واقعیت این اســت که ایران و آمریکا در اوج جنگ سرد 
به سر مى برند و شرایطى شبیه به سال1960 را تجربه 
مى کنیم که میان آمریکا و شوروى جنگ سرد در میان 
بود و هر لحظه بیم جنگ اتمى مى رفت. آنها در نهایت 
به این نتیجه رسیدند که باید میان خود خط قرمز بگذارند 
زیرا عالم سیاست، عالم مدیریت هاست و همه چیز را و 

حتى دشمنى را مى توان مدیریت کرد. /4138

تهدید جدید داعش
  آفتاب نیوز| گروه داعش با انتشار پوسترهایى از 
هواداران و اعضاى آن گروه خواسته تا به جشن هاى 
سال نوى میالدى حمله ور شــوند.  در این مجموعه 
پوســترها یک عامل انتحارى با جلیقه انفجارى در 
حال نگاه کردن به برج ایفل در پاریس دیده مى شود. 
همچنین، در پوســترهاى دیگر مهاجمــان چاقو در 
دســت در برابر مردم حاضر در جشن هاى سالن نوى 
میالدى دیده مى شوند. داعش در پیام پوسترهایش 
نوشته که باید افراد حاضر در جشن ها را تهدید و دچار 
رعب و وحشــت کرد.  داعش در عکس هاى دیگرى 
یک اسباب بازى بابانوئل را در حال سوختن در آتش به 

تصویر کشیده است.

حاج قاسم با همه طیف ها 
دوست بود

  برنا| محمدرضا باهنر، دبیرکل حزب جامعه اسالمى 
مهندســین با بیان اینکه ســردار محبوبیت همگانى 
داشــتند، عنوان کرد: ما در کرمان طیف هاى سیاسى 
متنوعى داریم. دوستى و رفاقت حاج قاسم با این طرفى 
ها و آن طرفى ها به صورتى بود که نمى توانستیم متوجه 
شویم ایشان طرفدار کدام طیف است. در انتخابات وقتى 
رقابت تند و تیز بود حاج قاسم موضع گیرى نمى کردند و 
نمى گفتند طرفدار الف یا ب هستم تا رقابت ها غیر عادى 

و غیر اخالقى نشود./4139

خدا مى داند عالقه ندارم...
  روزنامه ایــران| مهدى چمران، رئیس ســابق 
شوراى شــهر تهران درباره احتمال کاندیداتورى اش 
در انتخابات شوراى شهر آینده، بیان کرد: خدا مى داند، 
خودم عالقه اى ندارم و هنوز هیچ فکرى نکرده ام. من 
به شخصه دوست دارم افراد دیگرى باشند حاال اینکه 

مردم چه بخواهند این یک بحث دیگرى است./4140

قربانیان مسمومیت الکلى 
  ایسنا| مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
هرمزگان در جمــع خبرنگاران، در پى مســمومیت 
عده اى از شهروندان شهرســتان قشم و بندرعباس 
با الکل دست ســاز از فوت پنج نفر و نابینایى یک نفر 
بر اثر مسمومیت الکلى در این اســتان خبر داد. دکتر 
فاطمه نوروزیان افزود: 28 نفر تاکنون در شهرستان 
هاى قشم و بندرعباس به دلیل این نوع مسمومیت به 
بیمارستان ها مراجعه کرده اند. نوروزیان خاطرنشان 
کرد: محدوده سنى مراجعه کنندگان 17 الى 54 سال 

بوده است.

پنج شنبه ها را تعطیل کنید
  ایلنــا| محمدرضا دشــتى، رئیس فراکســیون 
گردشــگرى مجلــس گفت: نــگاه مســئوالن به 
گردشــگرى به عنوان یک منبع درآمدزایى باشد و 
دولت با تعطیلى پنج شنبه ها زمینه سفر هاى ایمن را 
براى مردم فراهم کند تا مشکالت روحى ایجاد شده 
براى مردم که ناشــى از قرنطینه طوالنى مدت بوده 

برطرف شود.

خبرخوان

به گزارش ســایت «دیده بان ایران»؛ شنیده ها حکایت 

از آن دارد که محمدباقر قالیبــاف یکى از نزدیکان خود را 
براى ریاست شهردارى تهران در نظر گرفته است. محسن 
پیرهادى طى چند ســال اخیر به قالیباف نزدیک شده تا 
جایى که قالیباف در جلسات مختلف از او به عنوان یکى از 

معتمدان خود نام مى برد.

قالیباف در جلسه اى که در ساختمان قدیم مجلس با حضور 
مهدى چمران هفته پیش برگزار شده گفته که من در سال 
آینده هم در ریاست جمهورى، هم در ریاست مجلس و هم 
در شهردارى تهران مى خواهم حضور فعال داشته باشم و 
از بدنه خود استفاده کنم تحرکات اختصاصى قالیباف در 

حوزه شوراى شهر نشان مى دهد که مى داند شهردار جدید 
تهران از شوراى شهر جدید و نزدیک به او مى گذرد.

محســن پیرهادى در دور اول تأییــد صالحیت مجلس 
یازدهم، تأیید صالحیت نشــد و با پیگیــرى هاى زیاد 

محمدباقر قالیباف تأیید صالحیت شد.

گزینه قالیباف براى 
شهردارى تهران کیست؟

  على زمانى / روزیاتو|
کپکان یا کبکان نام یک روستا در ایران است که در دى ماه 
99 به دلیل پخش سریال «روزهاى ابدى» به کارگردانى 

جواد شمقدرى، در کانون توجه ایرانیان قرار گرفت.
سریال «روزهاى ابدى» داستان ها و روایت هاى مربوط به 
تسخیر النه جاسوسى آمریکا از بهمن 57 تا آبان سال 58 
را به تصویر مى کشد و به نظر مى رسد پس از پایان سریال 
امنیتى «خانه امن»، پربیننده ترین ســریال شبکه یک در 
سال کرونایى 99 باشد. در سه قســمت اول این سریال، 
یک سایت نظامى در اختیار نیروهاى آمریکایى به نمایش 
در مى آید کــه در منطقه اى به نام کپکان بوده و ســایت 
محرمانه معرفى مى شود. اما ماجراى سایت هاى آمریکا 

در ایران چیست؟
روزنامه «نیویورك تایمز» در سال 1979 میالدى نوشت 
که رئیس جمهور وقت آمریکا (جیمــى کارتر) به آخرین 
سفیر آمریکا در ایران (ویلیام سولیوان) دستور داده بود نگاه 
ویژه اى به همکارى سیا و رژیم شاه درباره دو سایت نظامى 
مهم آمریکا در بهشهر و کپکان داشته باشد. ژانویه 1979، 
شاه از ایران رفت و دو ســایت نظامى سیا که براى پایش 
لحظه اى فعالیت هاى موشکى شوروى سابق احداث شده 

بود، در اختیار نیروهاى دولت موقت قرار گرفت.
کپکان در دهستان میانکوه بخش چاپشلو شهرستان درگز 
استان خراســان رضوى قرار دارد و نام دیگر آن، کبکان یا 
کوکان است. ســایت نظامى کبکان یا کپکان در دهه 50  
شمسى، توســط نیروهاى آمریکایى تأســیس شده بود و 
فعالیت هاى شنود در آن هدایت مى شد. سازمان CIA و 
افسران پنتاگون در این سایت فعال بودند. در قسمت سوم 
سریال «روزهاى ابدى»، دستگاه ها و ابزارهاى کنترلى و 
فنى مستقر در سایت کپکان که مجهز به دوربین هاى مدار 

بسته سیاه و سفید بود به نمایش گذاشته مى شود.
احتماًال پس از اتمام شــیوع بیمارى کووید- 19 در ایران، 
روستاى کبکان که در زمستان 99 معروف شده است، یکى 
از مقصدهاى گردشگرى و روســتاگردى استان خراسان 
رضوى از تابستان سال 1400 شمسى به بعد شود. جایى که 
تا پیش از سریال «روزهاى ابدى»، کمتر درباره آن شنیده 

و خوانده بودیم.

«فیلیپ مک کیب» که یکى از افسران بلند پایه CIA در 
پایگاه نظامى کپکان بود و اکنون یک میلیونر در زمینه صنعت 
گردشگرى است، سرمایه اولیه زندگى خود را در زمان کار در 
بهشهر مازندران و کپکان خراسان در 40 سال پیش به دست 
آورد. فیلیپ، متخصص رصد اطالعات موشکى و فضایى 
شــوروى در ایران بود و در زمینه فرکانس هاى موشکى و 
ماهواره اى تخصص داشت. وى کارشناس ارشد CIA در 

سایت نظامى کپکان و بهشهر بود.
CIA در دوران پهلوى اجازه داشت که در ارتفاعات روستا 
کپکان استان خراسان و صفى آباد بهشهر، تجهیزات رصد 
ســیگنال هاى الکترونیکى برنامه هوا-فضاى شوروى را 
نصب کنند تا این برنامه ها را رصد اطالعاتى بکنند. فیلیپ 
بین سال هاى 1349 تا 1353 شمسى در بهشهر و کپکان 
مشــغول به کار بود. مرکز CIA در بهشهر در کاخ صفى 
آباد مستقر بود. این مرکز یک سایت نظامى بود و کارکنان 
سازمان جاسوســى آمریکا تا 10 ســاعت در اتاق مملو از 

تجهیزات پیشرفته الکترونیکى مشغول به کار بودند.

مک کیب و 20 همکارش، 24 ساعته مشغول به کار بودند 
تا شلیک موشــک هاى شــوروى و فعالیت آنها را رصد و 
تحلیل کنند. پالك خودروهایى که فیلیپ و همکارانش در 
سایت هاى نظامى جاسوســى آمریکا در ایران استفاده مى 
کردند، پالك رسمى دولت ایران بود. سایت جاسوسى کپکان 
کوچک تر از سایت جاسوسى صفى آباد بهشهر بود اما سایت 
کپکان، چون نزدیک مرز شوروى بود، اهمیت بیشترى براى 

سازمان جاسوسى آمریکا در ایران پیش از انقالب داشت.
سازمان جاسوسى آمریکا در ســایت کپکان به قدرى به 
فعالیت هاى موشکى شوروى اشراف داشت که مى توانستند 
سیگنال هاى باکیفیت باال رصد کرده و این کار در بهشهر 

قابل رؤیت نبود.
کلیه فعالیت هاى مربوط به شلیک موشک هاى نظامى و 
فضایى روسیه در آن دوران توسط سایت نظامى جاسوسى 
کپکان رصد مى شد. پس از ســقوط رژیم پهلوى، کنترل 
این مراکز نظامى آمریکا از بین رفت و توانایى جمع آورى 
اطالعات آمریکا از آزمایش هاى موشکى شوروى در این 

بخش کره زمین از این طریق، کاهش یافت.
روزنامه «نیویوك تایمز» آمریکا در ســال 1979 میالدى 
در گزارشى مى نویسد که پایگاه هاى جاسوسى CIA در 
ایران، مهمترین مقرهاى آمریکا براى رصد اطالعاتى حوزه 

موشکى شوروى سابق بود.
در کتابى که سال 2001 منتشر شد و به موضوع شیوه هاى 
مدیریت علم و فناورى در سازمان جاسوسى آمریکا اشاره 
دارد هم «جفرى ریچلســون» درباره سایت هاى نظامى 
CIA در ایران توضیح مى دهد که مهمترین سایت هاى 
عملیاتى سیا در دوران جنگ سرد، در ایران واقع شده بود و 
 TACKSMAN II و TACKSMAN I به نام

شناخته مى شد.
در این کتاب عنوان شده که ســایت اول، سایت تله مترى 
بود و در دهه 1950 میالدى ساخته شد و در قصرى به نام 
بهشهر ایجاد شد که در جوار دریاى خزر بود. هدف، جمع 
آورى اطالعات سیگنال ها از Tyuratam شوروى بود که 
سیا معتقد بود که یکى از ابزارهاى تست اصلى موشکى اتحاد 
جماهیر شورورى به شمار مى رفت. دومین سایت نظامى 
تله مترى سیا در ایران، در شمال شرقى ایران یعنى کپکان 

احداث شد که 40 مایل از مشهد فاصله داشت.
این ســایت 650 مایل از جنــوب غرب ســایت نظامى 
Tyruatam شــوروى فاصله داشــت. این دو سایت، 
کارهایى مى توانستند انجام بدهند که هیچ سایت نظامى 
آمریکا در جهان براى رصد و پایش سیگنال هاى موشکى 
شوروى سابق، قادر به انجام نبودند. این دو سایت، مانیتور 
لحظه اى آخرین فعالیت هاى تست موشکى شوروى را در 
دستور کار داشــتند و اطالعات فوق محرمانه درباره ابعاد 
موشک و شرایط فعالیتش را استخراج مى کردند. در واقع 
 ICBM این دو سایت نظامى سیا، تسلط کامل بر برنامه

شوروى سابق داشتند.
«ویلیام ســولیوان» در خاطرات خود نصب دستگاه هاى 
جاسوسى در شــمال ایران را از موفقیت هاى وصف ناپذیر 
سیا و آمریکا در ایران ارزیابى مى کند که به آنها امکان مى داد 
فعالیت هاى جاسوسى- اســتراتژیک و نظامى و موشکى 
شوروى را در عمق خاك گسترده آن کشور تحت کنترل و 

مراقبت قرار داده و اطالعات الزم را کسب نمایند.

ایران چگونه وسط جنگ سرد آمریکا و شوروى قرار گرفت

داستان «کپکان»

روزنامــه «نیویورك تایمز» گفتگــوى بین معاون هاى 
ارشد «ترامپ» در کاخ سفید را نقل کرد و نوشت، رئیس 
جمهورى آمریکا انگشــت اتهامش را به سوى دامادش 
نشــانه گرفته و گفته که باختش تقصیر «کوشنر» بوده 

است.
ترامپ، رئیس جمهورى آمریکا در جریان یک نشست در 
اوت 2020 در دفتر کار کاخ سفید درباره پاندمى کرونا بر 
سر جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشدش که طرفدار زدن 
ماســک بود فریاد زد و گفت: «تو من را کشتى! همه اش 

این است! ما همه این موارد لعنتى را داشته ایم. مى خواهم 
کارى را که مکزیک انجام داد، انجام دهم. آنها تا زمانى 
که شما به اتاق اورژانس نرسید و حالتان به هم نخورد، از 

شما آزمایش نمى گیرند.»
این نشست گزارش شــده مربوط به تاریخ 19 اوت سال 
2020 است و ترامپ پس از آن خشمگین شده که «تونى 
فابریزیو»، مشاور کارزار انتخاباتى 2016 او گزارش کرد 
استفاده از ماســک صورت حتى در میان حامیان ترامپ 

قابل قبول و پذیرفته شده است.
نظرات فابریزیو از سوى کوشنر مورد حمایت قرار گرفت 
که خودش استفاده از ماســک را یک «روش مستقیم» 

و «راه چاره» مى دانست که مى تواند راهى براى حضور 
مجدد در رستوران ها، مراسم و سایر مکان هاى عمومى 

باشد.
«مارك میــدوز»، رئیس دفتر کارمندان کاخ ســفید اما 
مخالف این مســئله بود و مى گفت، اساس این مسئله به 
آشوب مى انجامد. اظهارات وى به نظر قانع کننده مى آمد 
و همین مسئله باعث شد تا ترامپ اعالم کند که دستورى 

براى استفاده از ماسک صادر نمى کند.
در جریان آماده شــدن براى مناظره، ترامپ به دامادش 
گفته بود: «من دارم مى بازم و این خطاى توســت چون 

خیلى آزمایش کرونا مى دهى!»

امان از دامادم!

در اقدامى کم سابقه دولت عراق رأیى معنادار به تالش 
ایاالت متحده آمریکا براى احیاى تحریم هاى سازمان 
ملل علیه ایران داد که حاوى پیام بى طرفى دولت بغداد 
در منازعه بین ایاالت متحده آمریکا و ایران است. دولت 
آمریکا در نشســت کمیته پنجم ســازمان ملل با ارائه 
قطعنامه اى جدید پیشنهاد افزودن دو بند جدید در بودجه 
سال 2021 سازمان ملل براى احیاى کمیته تحریم ها 
علیه ایران را ارائه کرد. استدالل دولت آمریکا این بود 
که با خروج آمریکا از برجام دیگر این توافق بین المللى 
وجود خارجى ندارد و بر همین اساس کمیته تحریم هاى 
سازمان ملل علیه ایران باید کار خود را از سر گیرد و براى 

فعالیت نیاز به بودجه دارد.

این قطعنامه آمریکا تنها 10 رأى مثبــت آورد و 110 
کشور جهان به آن رأى مخالف دادند و 32 دولت از جمله 

عراق هم به آن رأى ممتنع دادند.
از میان 15 کشور همســایه ایران دولت هاى روسیه، 
ترکیه، پاکستان، قزاقســتان، آذربایجان و ارمنستان 
به قطعنامه پیشــنهادى آمریــکا رأى مخالف، دولت 
عربستان ســعودى و بحرین رأى موافق و پنج کشور 
امارات متحده عربى، کویت، عراق، عمان و قطر هم رأى 
ممتنع دادند. به جز عربستان و بحرین، خود آمریکا، رژیم 
صهیونیستى، جیبوتى، السالوادور، هاییتى، میکرونزیا، 
مراکش و دولت در تبعید یمــن (دولت عبد ربه منصور 

هادى) به این قطعنامه رأى مثبت دادند.

رأى ممتنع عراق به بازگشت تحریم سازمان ملل
کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس یازدهم پیشنهادى  علیه ایران!

را در الیحه بودجه ســال 1400 مصوب و به کمیسیون 
تلفیق ارائه داده است که بر اساس آن، کسانى که از عمل 
به قانون مصوب به بودجه سال 1400 تخلف کنند بین 

شش ماه تا دو سال زندانى خواهند شد.
حسن نوروزى مى گوید کمیســیون امیدوار است که در 
تلفیق نیز با این مصوبه موافقت شود. مصوبه اى که به گفته 
نایب رئیس کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس یازدهم، 
ضمانت اجرایى بودجه 1400 است. نوروزى مى گوید: این 
کار براى این است که دولت از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا 

مدیران و مسئوالن از اجراى قانون تخلف نکنند.
 نوروزى در پاسخ به این ســئوال که بازداشت وزرا تا چه 
اندازه امکانپذیر است، توضیح داد: آقایان وزیر و مسئول و 

مدیرکلى اگر بدانند که در صورت تخلف زندان مى روند، 
تخلف نمى کنند. امروز همه مسائل ما بدین خاطر است 
که دولتى ها مى گویند، مجلس قانون گذاشته است اما ما 

کار خودمان را مى کنیم.  
 نایب رئیس کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس یازدهم 
با تأکید بر این نکته که «وزیر وقتى بداند اگر تخلف کند 
بازداشت مى شود، دیگر تخلف نمى کند» خاطرنشان کرد: 
وقتى علم به این باشد که در صورت تخلف زندان مى رود، 

یا وزیر نمى شود یا اگر وزیر شد، تخلف نمى کند.
 نوروزى در آخر در واکنش به این موضوع که وزیر ممکن 
است بگوید درباره امرى از رئیس جمهور اطاعت کرده و 
آنچه را مجلس تخلف مى داند انجام داده است، گفت: در 

این صورت وزیر بازداشت مى شود تا آدم شود.

وزیر بازداشت مى شود تا آدم شود!
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«سجام» فراموش نشود
دارندگان سهام عدالت، ثبت نام در سامانه سجام را به 
روز هاى پایانى موکول نکنند. مدیرکل امور اقتصادى 
و دارایى اسـتان اصفهان تأکید کرد: همه سهامداران 
سهام عدالت بویژه دارندگان سهام غیر مستقیم براى 
دریافت سود ساالنه، شـرکت در مجمع و سایر مزایا با 
http:// مراجعه به سامانه سجام به نشانى الکترونیکى
www.sejam.ir هرچه زودتر ثبت نام کنند. دو میلیون 

و 661 هـزار و 831 نفر در اسـتان اصفهان سـهامدار 
سهام عدالت هستند که 68 درصد این تعداد، مدیریت 

غیر مستقیم را انتخاب کرده اند.

خط انتقال جوشقان تکمیل شد
بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفـا کوهپایـه، بـا نصب 
شیر آالت ، رفع نقص حوضچه ها و جوشکاري اتصاالت 
فلزي و پلی اتیلن خط انتقال آب به روستاهاي جشوقان 
وچیرمان به طول 12 کیلومتر تکمیـل و وارد مدار بهره 
برداري گردید. با بهره برداري از این خط انتقال هدر رفت 
آب کاهش چشمگیري داشته و با اتصال به خط انتقال 
آب شهر تودشک تجهیزات مربوط به ایستگاه پمپاژ این 
خط انتقال از مدار خارج گردید. الزم به توضیح است که 
همه عملیات تکمیلی شامل حوضچه ها و اتصال دو سر 
لوله در بیش از 30 نقطه و اجراي 60 متر لوله فوالدي به 

صورت امانی انجام شد./4134

اعالم سهمیه نفت سفید
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان، 
توزیـع الکترونیکى نفت سـفید سـهمیه دى و بهمن 
را اعالم کرد. مدیر شـرکت ملى پخـش فرآورده هاى 
نفتـى منطقه اصفهـان گفـت: خانوار هاى نفت سـوز 
شـهرى و روسـتایى سـهمیه نفت از نهم دى تا پایان 
بهمن مى توانند بـراى دریافت نفت سـفید به صورت 
الکترونیکى اقـدام کنند. حسـین صادقیان افـزود: در 
این مـدت میـزان سـهمیه خانوار هـاى یک تـا چهار 
نفره 440 لیتر و خانوار ها پنج تا هفـت نفر به باال 660 
لیتر خواهد بود. سرپرسـتان خانوار هاى نفت سـوز که 
تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند مى توانند با مراجعه 
بـه سـایت newtejaratasan.niopdc.ir اطالعات 

خود را وارد کنند.

چگونه گازبها صفر مى شود ؟
گاز بهاى مشـترکان کم مصرف صفر مى شـود. سید 
مصطفى علوى، مدیرعامل شرکت گاز استان در گفتگو 
با بخش خبرى 20 شبکه اصفهان گفت: مشترکانى که 
در ماه هاى دى، بهمن، اسـفند و نیمه اول فروردین تا 
200 متر مکعب گاز مصرف کنند، از پرداخت بهاى گاز 

معاف مى شوند./4136

برگزارى نمایشگاه کشاورزى 
نوزدهمین نمایشـگاه جامـع صنعت کشـاورزى طى 
روزهاى شـانزدهم تا نوزدهم دى مـاه در محل دائمى 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان برگزار 
خواهد شـد. این نمایشـگاه با حضور شـرکت هایى از 
استان هاى اصفهان، تهران، زنجان و خراسان رضوى 
برگزار خواهد شد و فعاالن حوزه هاى مختلف صنعت 
کشـاورزى شـامل آبیارى، زراعت، نهاده ها و باغبانى 
به ارائـه توانمندى هاى خود خواهنـد پرداخت. امکان 
بازدید از این نمایشگاه فقط براى متخصصان، فعاالن 
و کارشناسان حوزه هاى مختلف کشاورزى فراهم شده 

است./4150

تکمیل پرونده ثبت 
کاروانسراى مرنجاب 

رییـس اداره میـراث فرهنگـى، گردشـگرى و صنایع 
دستى آران و بیدگل گفت: پرونده کاروانسراى تاریخى 
مرنجاب به عنوان اثرى داراى شرایط ثبت جهانى براى 
ارسال به سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد 
(یونسکو) تکمیل شد. سیدحسین چاکرى افزود: سال 
گذشـته نمایندگان یونسـکو در بازدید از کاروانسراى 
مرنجاب، معیارهاى این کاروانسرا را براى ثبت جهانى 

تایید کردند./4149

خبر

مدیر حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: 2882 دستگاه و ادوات غیرمجاز حفارى چاه در هفت 

سال اخیر در این استان توقیف شده است.
سید مهدى میرباقرى افزود: افزایش کشف و توقیف دستگاه 
و ادوات غیرمجاز حفارى چاه در ســال هاى اخیر به دنبال 
تقویت و استقرار گروه هاى گشــت و بازرسى در استان و 

جدیت براى مقابله با سوء برداشت ها رقم خورد.
وى با اشــاره به تــالش این نهــاد بــراى جلوگیرى از 
برداشت هاى غیرقانونى از منابع آبى زیرسطحى ادامه داد: 
توقف فعالیت افراد قانون شکنى که به حفر چاه غیر مجاز 
مبادرت مى کنند امرى ضرورى اســت در غیر اینصورت 

هر روز شــاهد افزایش چاه هاى غیرمجاز و کاهش منابع 
آبى خواهیم بود. مدیر حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان با اشاره به کاهش چشمگیر سفره هاى 
آبى زیرزمینى و اهمیت اســتفاده عقالنــى از این منبع 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر دشت هاى اصفهان 
از حیث افت سطح آب زیرسطحى وضعیت خوبى ندارند لذا 
جلوگیرى از حفر چاه  هاى غیرمجاز در دستور کار شرکت 

آب منطقه اى اصفهان قرار گرفته است.
میرباقرى اضافه کرد: برخورد بــا حفارى هاى غیرمجاز 
چاه آب در قالب طرحى که از سوى وزارتخانه تدوین شده 

انجام مى گیرد.

اعضاى هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانى اصفهان طى 
نامه اى خطاب به رییس دادگســترى استان ودادستان 
دادگاههاى عمومى و انقالب اصفهان خواســتار ورود 

جدى به موضوع آلودگى هواى اصفهان شدند.
در این نامه آمده اســت: برابر مطالعات انجام شــده در 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آلودگى هواى اصفهان 
به تنهایى عامــل 15 درصد از مرگ و میر در اســتان 
مى باشد و در بین عوامل آالینده آسیب زا، ذرات معلق 
با ابعاد 2,5 میکرومتر به عنوان مهم ترین تهدیدکننده 
سالمتى شهروندان  اســتان قلمداد مى شــود.  نتایج 
پژوهش دانشــگاه صنعتى اصفهــان بیانگر نقش 37 

درصدى برخى صنایع در تولیــد ذرات معلق آالینده در 
فصول سرد سال بوده که در مواردى از سهم آالیندگى 
بخش حمل و نقل، بویژه در ایام تداوم پدیده وارونگى 
هوا به علت برودت جوى، فراتر رفته و به عنوان عامل 
اصلى آالیندگى کالنشــهر اصفهان مطرح مى شود. 
اســتقرار واحدهاى آالینده خصوصًا واحدهاى معظم 
دولتى وخصولتى شناسایى شــده استان در حریم شهر 
اصفهان از عوامل اصلى تولید آالینــده ها بوده و لزوم 
پیگیرى جدى اجراى طرح جامع کنترل آلودگى هواى 
مناطق مرکزى استان مشتمل بر کالنشهر اصفهان را 

دوچندان مى نماید. 

مطالبه اتاق بازرگانى اصفهان 
از مسئوالن درباره آلودگى هوا

2900 دستگاه غیرمجاز حفارى 
چاه در اصفهان توقیف شد

تفاهم نامه گردشــگرى خالق بین شــهرهاى رشت، 
مشهد و اصفهان در راستاى تعامالت و تبادالت فرهنگى 
و اجتماعى در مسیر توسعه صنعت گردشگرى و معرفى 
ظرفیت هاى غنى فرهنگى، مذهبى، تاریخى، طبیعى 
فى ما بین تفاهم کنندگان به منظور همکارى و مشارکت 

سه جانبه منعقد شد.
این تفاهم نامه بــه منظور ارائه خدمات و تســهیالت 
مناسب به شهروندان و گردشــگران با هدف شناخت 
و صیانــت از آثــار تاریخــى و فرهنگــى، جاذبه ها و 

ظرفیت هاى گردشگرى خالق موجود، ترویج هنرهاى 
سنتى و صنایع دستى به امضاى شهرهاى رشت، مشهد 

و اصفهان رسید.
آشنایى فعالین حوزه گردشگرى و شهروندان با ظرفیت ها 
و جاذبه هاى گردشگرى با تاکید بر فعالیت هاى نوآورانه، 
تعامل و هم افزایى با تکیه بر بهره بردارى از ظرفیت هاى 
گردشگرى اعضا با محوریت رویکرد گردشگرى خالق و 
همکارى در جهت معرفى و ارتقاى برندهاى گردشگرى 

از اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

رئیس مرکز تحقیقات سالمت و امنیت غذایى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: 66 درصــد از مردم 
اصفهان از کمبود ویتامین D رنج مى برند و روستاییان 

این استان نیز دچار کمبود ویتامین A هستند.
رضا امانى با بیان اینکه اســتان اصفهان جزو چهار 
اســتان کشــور در زمینه امنیت غذایى است، اظهار 
داشت: این نتایج در سال 91 منتشــر شد اما شرایط 
فعلى فرق کــرده و امنیت غذایى مــورد تهدید قرار 

گرفته است.
رئیس مرکز تحقیقات سالمت و امنیت غذایى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه کارشناسان تغذیه 
بر این باورند که مى توان در ظاهر شــهروندان نبود 
امنیت غذایى را به خوبى دید، ابراز داشــت: بر اساس 

باور سازمان بهداشت جهانى دسترسى در هر زمان به 
غذاى سالم نشانه امنیت غذایى است که این شرایط 
را در استان و حتى کشور به خوبى نداریم و صف هاى 
طوالنى براى دریافت مواد غذایــى مصداقى بر این 

مدعا است.
وى با بیان اینکه نیمى از پروتئین و آهن مورد نیاز مردم 
ایران با مصرف نان تأمین مى شود، گفت: چنانچه نان 
گران شــود دچار چالش خواهیم شد و امنیت غذایى 
تهدید مى شــود. وى با بیان اینکه 66 درصد از مردم 
اســتان اصفهان از کمبود ویتامیــن D رنج مى برند، 
گفت: در روستاها نیز کمبود ویتامین A داریم ضمن 
اینکه سال هاست مردم استان اصفهان از کمبود روى 

رنج مى برند.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه متاســفانه ثبت سفارش موز و 
واردات آن به کشور در انحصار سه یا چهار نفر است، 
گفت: در حال حاضر عامــل اصلى قیمت موز در بازار 
نه نوســانات ارزى، بلکه انحصار در واردات آن است. 
بنابراین در فضایى خارج از رقابت، قیمت موز افزایش 

یافته است.
نوروزعلى اسماعیلى اظهار کرد: باید توجه داشت که 
قیمت موز براساس نوسانات نرخ ارز، تغییر مى کند، 

البته با وجودى که نوســانات نرخ دالر طى یک ماه 
گذشته به حداقل رســیده، اما قیمت هر کیلو موز با 
افزایش به 40 هزار تومان هم رسیده است. وى گفت: 
متاسفانه به دلیل مشکالت ارزى کشور، محصول موز 

براى مدتى ثبت سفارش نشده است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان 
اصفهان درباره انجام نشدن ثبت سفارش موز به دلیل 
صادر نشدن محصول سیب، اظهار کرد: طى یک یا دو 
ماه گذشته به دلیل مشکالت و نوسانات ارزى، ثبت 
سفارش موز انجام نشده اســت. پیش تر نیز در ازاى 
صادرات سیب به هند، ثبت ســفارش و واردات موز 
از هند انجام مى شــد، اما در حال حاضر موز از دیگر 

کشورهاى آفریقایى و فیلیپین وارد کشور مى شود.
 اسماعیلى با اشــاره به اینکه قیمت موز در اصفهان 
به 40 هزار تومان هم رسیده اســت، گفت: در حال 
حاضر کمبود موز در بازار نداریــم، البته مردم قدرت 
خرید ندارند و با اکراه و به میزان بسیار کم این میوه را 
خریدارى مى کنند، البته به نظر نمى رسد قیمت موز 

دیگر از 40 هزار تومان بیشتر شود.

مرمت و بازسازى تنها برج تاریخى شهر کوشک از آثار 
به جا مانده از دوره سلجوقیان پایان یافت.

شهردار شهر کوشک با اشاره به اینکه این برج تاریخى 
در گذشــته به عنوان برج دیده بانى مورد استفاده قرار 
مى گرفته گفت: برج تاریخى شهر کوشک در دو قسمت 
مکانى براى نگهبانى و قسمتى براى استراحتگاه تشکیل 
شده است. مجید قربانى با بیان اینکه 80 درصد این برج 
تخریب شده بود گفت: براى مرمت و بازسازى این برج 

خشت و گلى به ارتفاع هفت و شعاع ده متر یک میلیارد 
ریال هزینه شده است. 

وى گفت: در کنار این برج قبر هایى با قدمت 200 سال 
وجود دارد که نشــان از قدمت تاریخى این برج است. 
برج تاریخى شهرکوشــک به لحاظ نحوه قرارگیرى 
و مکان یابى، فرم و شــکل، ســاختار و کالبد و جنس 
مصالح یکى از برج هاى اصلى قدیمى شهر محسوب 

مى شود./4135

معاون آموزش دوره متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: نگرانى ما از ترك تحصیل هاى 
پنهان دانش آموزان است. سال هاى گذشته عدم حضور 
دانش آموزان به معناى ترك تحصیل بود و با شناسایى و 
پیگیرى مدیر مدرسه و مسئوالن دانش آموز به تحصیل 
برمى گشت اما امسال با شــیوه اپیدمى کرونا و آموزش 
مجازى و عدم حضور دانش آموزان امکان شناســایى 
سریع فراهم نیست. دانش آموز در مدرسه ثبت نام شده و 
در سامانه سناد اطالعات وجود دارد اما اینکه از آموزش 

آنالین استفاده مى کند یا نه براى ما ابهام دارد.
محمدرضا ناظم زاده در نشستى با خبرنگاران که دیروز 

شنبه برگزار شد، بیان کرد: متأســفانه با شیوع اپیدمى 
کرونا در دوره متوسطه شاهد ورود دانش آموزان به دلیل 
مشــکالت اقتصادى خانواده به بازار کار هستیم و طى 
جلساتى که دو هفته گذشته با مدیران مدارس متوسطه 
داشتیم، اعالم کردیم آموزش و پرورش به عنوان متولى 
آموزش باید دلســوزانه این امر را پیگیرى کند تا دانش 
آموزان به تحصیل برگشــته و آمــوزش را ادامه دهند. 
ادعایى هم نداریم که این ترك تحصیل دانش آموزان 
اتفاق نیفتاده است، اما باید این مسئله پیگیرى شود تا در 

دوره بعد از کرونا با چالش کمترى روبه رو باشیم.
ناظم زاده با اشــاره به آمار دانش آموزان ترك تحصیل 

کرده در اســتان، گفت: اطالع داریم تعــدادى از دانش 
آموزان ترك تحصیل کرده انــد و باید تالش کنیم این 
تعداد به حداقل برســد، چون در سال هاى آینده ممکن 
اســت به خاطر این ترك تحصیل ها دچار چالش جدى 

شویم. 
معاون آموزش دوره متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان تعداد کل دانش آموزان اســتان اصفهان را 868 
هزار و 372 نفر اعالم کرد و گفت: هم اکنون 760 هزار 
و 312 نفر در شبکه شاد احراز هویت شده اند که روز به 
روز درحال افزایش اســت و حدود 600 هزار نفر در این 

شبکه فعال هستند.

امضاى تفاهم نامه گردشگرى بین اصفهان
 با 2 شهر 

 D 66 درصد اصفهانى ها از  کمبود ویتامین
رنج مى برند 

عامل گرانى موز چیست؟

بازسازى تنها برج تاریخى شهر کوشک

ترك تحصیل هاى پنهانى در اصفهان

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
از زمان شــیوع ویروس کرونا در استان اصفهان به جز 
کاشان و آران و بیدگل، 3900 نفر در اثر ابتال به ویروس 
کرونا جان خود را از دســت داده اند و همین تعداد یعنى 
حدود 3900 نفر دیگر نیز به تشخیص پزشک اما با تست 

منفى کرونا در آمار فوتى هاى کرونا به ثبت رسیده اند.
کمال حیدرى دیروز شــنبه در نشســت خبرى با بیان 
اینکه فصل پائیز با دغدغه بیمارى هاى فصلى و آلودگى 
هوا همراه اســت، اظهار کرد: امسال بیمارى کووید نیز 
با تشــدید آلودگى هوا گره خــورده و دغدغه مهمى به 

شمار مى رود.
وى با تاکیــد براینکه در دو هفته اخیــر و در پى اعمال 
محدودیت ها در استان اصفهان شــاهد کاهش موارد 
بسترى و فوت ناشى از کرونا بوده ایم، تصریح کرد: باید 
هوشــمندانه عمل کرد چراکه احتمال خیزش بیمارى 
در بهمن را پیش بینى مى کنیــم و الزاماتى که در چند 
ماه گذشته مکرر گفته شده را همچنان تاکید داریم. به 
گفته حیدرى اعمال محدودیت هاى شبانه در کاهش 
دورهمى هاى خانوادگى بســیار اثرگذار بوده اســت و 

امیدواریم این روند ادامه دار باشد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به افزایش حدود 40 درصدى تردد در سطح شهر، اظهار 
کرد: باوجود تعطیلى مدارس و انجام دورکارى در ادارات 
همچنان بنا بر اعالم پلیس راهور استان شاهد افزایش 
تردد در سطح شهر هستیم و این موضوع نگران کننده 

است.
حیدرى افزود: امسال به دلیل کاهش بیشتر دماى هوا 
با پدیده وارونگى هوا بیشــتر مواجه هستیم و با وجود 
شیوع ویروس کرونا نگرانى از همزمانى این دو معضل 
از دغدغه هاى اصلى مدیران حوزه ســالمت است که 
البته براى مهار آلودگى هوا نیازمند همکارى چند جانبه 

سازمان هاى مختلف و مردم در سطح استان هستیم.
رضا فدایى با بیان اینکه از ابتداى شیوع بیمارى تاکنون 
حدود 3 درصد مبتالیان شناسایى شده کووید- 19 فوت 
شده اند، تصریح کرد: در مورد بیمارى هاى تنفسى این 
درصد عدد بزرگى است.  وى با اشاره به 350 هزار تست 
کروناى انجام شده در سطح استان از ابتداى شیوع این 
بیمارى تاکنون، گفت: تاکنون در میان بیماران بسترى 
شده در بیمارستان حدود 19 درصد فوت شده اند. فدایى 
در خصوص تست ســریع کرونا که در کشــور انجام 
مى شود، تصریح کرد: تست ســریع کرونا در اصفهان 
نیز انجام مى شــود و در حال حاضر روزانه حدود 300 
تست گرفته مى شود و بعد از 20 دقیقه نتیجه آن اعالم 

خواهد شد. 
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با اشاره کاهش مراجعات هفتگى بیماران کووید-19 به 
بیمارستان هاى اســتان، اظهار کرد: در آبان ماه میزان 
مراجعات هفتگى 18 هزار مورد بود که اکنون به 6 هزار 
مورد بسترى هفتگى رسیده است، همچنین مراجعات 
سرپایى در اســتان از 9 هزار مورد در هفته به 900 نفر 

رسیده است.
وى همچنیــن از کاهش بســترى هاى بیمارســتان 
طى هفته هاى اخیر خبر داد و گفــت: در حال حاضر از 
تعداد 2200 بسترى کرونا در هفته، کاهش قابل توجه 
داشــته ایم و بســیارى از تخت هاى بیمارستانى خالى 
شده اند، همچنین آمار فوتى از 230 مورد در هفته به 20 

فوتى در هفته کاهش یافته است.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
هم با ابراز نگرانى از تشــدید آلودگى هوا در اصفهان، 
اظهار کرد: از یک آبان تا 11 دى ماه ســال جارى، 32 
روز ناسالم براى گروه هاى آسیب پذیر ثبت شده است 
که نسبت به سال گذشته رشد نامتقارن داشته و بسیار 

نگران کننده است.
سید مهدى میرجهانیان با اشاره به افزایش برودت هوا 
در سال جارى، گفت: امسال دى ماه سردترى داریم و 
هوا حدود 5 درجه نسبت به قبل سردتر شده است که با 
توجه به تشدید پدیده وارونگى در سرماى هوا، تشدید 

آلودگى در شهر نگران کننده است.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
اضافــه کــرد: متاســفانه در دوران کرونــا بــا وجود 
محدودیت هاى اعمال شــده همچنان شاهد کاهش 
ترافیک در سطح شهر هستیم و این موضوع در تشدید 
آلودگى هواى شهر اثرگذار اســت. اثرات آلودگى هوا 
بر بدن کتمان ناپذیر اســت و در دوران شــیوع کرونا، 
آسیب هایى که آلودگى هوا بر ریه افراد مى گذارد بسیار 

نگران کننده است.
به گفته میرجهانیان، آلودگى هوا موجب تشدید عالیم 
تنفسى در کسانى که مستعد هستند، مى شود و از سوى 
دیگر آلودگى مشکالتى همچون تشدید ضربان قلب و 
تشدید بیمارى هاى مزمن قلبى را به همراه دارد، ضمن 
اینکه آلودگى هوا براى گروه هاى خطر همچون بیماران 
زمینه اى، افراد باالى 65 سال، کودکان، زنان باردار و 
کســانى که در محیط باز کار مى کننــد اثرات مهلک 

بیشترى دارد.
وى با تاکید بر رابطه کرونا و آلودگــى هوا اظهار کرد: 
نتایج بررسى ها نشــان داده کســانى که ظرفیت ریه 
پایین ترى دارند، نسبت به بیمارى کووید آسیب پذیرتر

 هستند.  
میرجهانیان با بیان اینکه در یک هفته گذشــته چالش 
اصلى در بحث آلودگى هوا مردم هســتند، افزود: از روز 
چهارشــنبه تا فاصله 20 کیلومتر از ســطح زمین هیچ 
جنبشى وجود ندارد و این موضوع به معنى این است که 

آلودگى ها بر روى هم انبار مى شود.

ابراز نگرانى مسئوالن بهداشتى استان از همزمانى رخ دادن 2 مشکل بزرگ که 
مى تواند بحران آفرین باشد

چالش گره خوردن کرونا  با 
آلودگى هوا 
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  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |
محمدرضا علیمردانى که این روزها به عنوان بازیگر در ســریال 
«پایتخت 4»، صداپیشه در انیمیشــن «دیرین دیرین» و چندى 
پیش هم به عنوان مجرى در برنامه «چهل تیکه» دیده شده است، 
مى گوید براى تمام این رشته  ها آموزش دیده و به نظرش در هیچ 

حوزه اى بد کار نکرده است.
این هنرمند گفت: به هر حال من ســال هاست که در این حوزه  ها 
فعالیت دارم و فکر مى  کنم در هــر حوزه هم موفق بوده ام و بد کار 
نکرده ام. از آنجا که با عالقه و شــناخت به هر یک از این رشته ها 
پرداخته ام و آمــوزش  هاى الزم را هم دیده ام، مشــکلى ندارم و 

همیشه هم سعى کرده  ام عملکرد خوبى داشته باشم.
علیمردانى که این شب ها «پایتخت4» با بازى او به روى آنتن آى 
فیلم مى رود، عنوان کرد که متاسفانه خودش مخاطب هیچ شبکه اى 

نمى تواند باشد چرا که اصًال  وقت نمى کند تلویزیون ببیند. 
این بازیگر درباره بازى در نقش بائو در سریال «پایتخت 4» گفت: با 
محسن تنابنده در سریال «مامور بدرقه» همکار بودیم و اتفاقاً در این 
سریال نقش یک مازندرانى را بازى مى  کردم. این نقش آفرینى در 
ذهن تنابنده مانده و بعد از طراحى شخصیت بائو، براى ایفایش به 
من فکر کرده بود. منتها آن زمان من خیلى گرفتار بودم. بازیگران 
دیگرى هم براى این نقش کاندیدا بودند اما انگار قسمت بود که من 

بائو بشوم. تنابنده اصرار داشت به حضورم در پایتخت و در نتیجه، به 
تیم بازیگران این سریال پیوستم.

او درباره محبوبیت و دیده شدن شخصیت بائو در کنار شخصیت هاى 
طنازى چون نقى و ارسطو توضیح داد: به نظرم برگ برنده اصلى بائو 
گریم خاص و متفاوتش است، البته شخصیت پردازى خیلى خوبى 
هم بر روى این کاراکتر انجام شــده بود. تنابنده بر روى گریم بائو 
خیلى حساس بود. گریم به نسبت سنگینى بر روى صورتم انجام 
شد. حتى بر روى جزئیات لباس هم همفکرى هاى زیادى شد. براى 
مثال، به این نتیجه رسیدیم که با کت و شلوار صندل به پا کند، آن 
هم با جوراب سفید. این تضاد، جذابیت به دنبال داشت. بائو اگرچه 
در ابتداى سریال شخصیتى جدى دارد اما هر چه از قصه مى گذرد 
رگه  هاى طنز در نوع رفتار و گفتار او مشــاهده و پررنگ مى  شود. 
بائو قسمت به قسمت بیشتر در سریال جا مى  افتد و جایگاه خودش 

را پیدا مى کند.
علیمردانى درباره این نقش افــزود: من براى نقش بائو خیلى وقت 
گذاشته ام و زحمت کشیده  ام. بائو در اصل یک نقش جدى بود که 
باید در میان آدم هاى طناز پایتخت نقــش  آفرینى مى  کرد. اتفاقًا 
خودم هم این نقش را جدى بازى کردم، منتها این کاراکتر در قصه و 
در میان سایر شخصیت ها خوب جا افتاد و دیده شد. همه چیز دست 
به دست هم داد تا بائو آنى شود که مى بینید. فکر مى کنم بائو همه 

را راضى کرده است؛ هم سازندگان پایتخت را و هم مخاطبان این 
سریال را. خودم هم این کاراکتر را دوست داشتم و برایم راضى کننده 
بود. وقتى همه چیز یک سریال درست باشد جزئیات هم درست از 

آب درمى  آید و هر کاراکترى به اندازه خودش دیده مى شود.
علیمردانى در پاســخ به این ســوال که چرا نقش بائو در ســریال 
«پایتخت» ادامه دار نشــد توضیح داد: به هر حال قصه ســریال 
در سرى هاى بعدى به ســمت دیگرى رفت که شاید جاى کارى 
براى بائو نداشت. البته خودم هم گرفتارى هاى کارى فراوانى دارم 
و واقعًا برایم دشوار اســت که بخواهم چند ماه را براى یک سریال 

وقت بگذارم.
او درباره صحبت کردن به لهجه مازندرانى در سریال «پایتخت» 
هم گفت: قبًال هم با لهجه مازندرانى صحبت کرده بودم از جمله در 
همان سریال مامور بدرقه. در «دیرین دیرین» هم از لهجه مازندرانى 
استفاده کرده بودم. به نظرم یکى از دالیل اصرار تنابنده به بازى ام در 

نقش بائو هم به تسلطم به لهجه مازندرانى بازمى  گشت.
علیمردانى درباره بازخوردى که از مخاطبان «پایتخت» براى نقش 
بائو گرفته است اظهار کرد: گریمى که بر روى صورتم بود باعث شد 
که در چند قسمت ابتدایى سریال خیلى ها متوجه نشوند که من بائو 
هستم. اما با گذشت زمان، شناخته شدم. مردم بائو را دوست داشتند و 

نسبت به خودم هم اظهار لطف و محبت مى کردند./4146

گفتگو با هنرمند همه کاره به بهانه بازپخش «پایتخت4»

محمدرضا علیمردانى: 
تنابنده اصرار داشت «بائو» را بازى کنم

در حالى که انتظار مى رفت فیلم "المینور" متقاضى حضور در جشــنواره فیلم فجر 
باشد، خبرهاى تازه حکایت از عدم حضور مجدد مهرجویى در این جشنواره دارد.

روابط عمومى این فیلم اعالم کرده اســت که بر خالف اخبار منتشر شده، داریوش 
مهرجویى همچون سال گذشته براى فیلم "المینور" متقاضى حضور در جشنواره 
فجر نیست و در انتظار نمایش عمومى فیلم است، به همین جهت، فرم شرکت در 
جشــنواره را پر نکرده و در نتیجه نمایش این فیلم در جشنواره سى و نهم فیلم فجر 

منتفى است.
"المینور" تــازه ترین اثر داریــوش مهرجویى از بنیانگذاران موج  نوى ســینماى 
ایران و خالق ماندگارترین آثار تاریخ ســینماى ایران همچــون "گاو"،"هامون"،

"دایره مینا"،"اجاره نشین ها"، "لیال"، "سارا"، "سنتورى" ، "میهمان مامان" و... 
است.

على نصیریان ، پردیس احمدیه، سیامک انصارى ، بیتا فرهى، على مصفا ، مهرداد 
صدیقیان ، بهناز جعفــرى، کاوه آفاق ، امرا... صابرى، رضــا داودنژاد، دیبا زاهدى، 
سیامک ادیب، محمد رضا شــهبانى نورى، شــراره رنجبر، محمد جواد جعفرپور، 
مهرنوش ذوالفقارى، محمد هادى عطایى، مهدى مرتضایى، یاسمن کوزه گر، هومن 
بهزادى، شــیدا مودب، هانا وارسته، سبحان خســروى، احمد یاورى، فرهاد ریش 

سفیدى، على بلوردى و فریماه فرجامى بازیگران فیلم "المینور" هستند.
على نصیریان آخرین بار در سال 1359 در فیلم «مدرسه اى که مى رفتیم» ساخته 
داریوش مهرجویى بازى کرده بود و پس از آن فرصت همکارى با این کارگردان براى 
او پیش نیامده بود. «گاو»، «پستچى»، «آقاى هالو» و «دایره مینا» چهار همکارى 

دیگر این دو هنرمند باسابقه هستند.
طبق اعالم دست اندرکاران این فیلم، "المینور" کامال بدون حمایت دولتى ، بنیاد 

سینمایى فارابى و سازمان سینمایى تولید شده است.

داریوش مهرجویى 
امسال هم به جشنواره نمى رود

«من حین بازى در سریال «دیوار به دیوار» به علت افتادن، از ناحیه قوزك پا به شدت آسیب دیدم. یک بار در ایران و یک بار 
هم در آمریکا روى این ناحیه از پاى من عمل جراحى صورت گرفت اما باز هم مشکل داشتم و قوزك، درست در جاى خود 

قرار نگرفت. همین موضوع موجب شد تا من چندبار سر صحنه، تعادلم به هم بخورد و آسیب ببینم.»
گوهر خیراندیش با بیان مطلب فوق به «همشهرى» گفت: مجدد در شیراز من از پله هاى یک خانه قدیمى که لوکیشن 
فیلمبردارى بود، افتادم و این بار از ناحیه ران پا دچار آسیب دیدگى بسیار شدید شدم؛  طورى که استخوان ران من دو تکه 
شد و در پاى من بیش از 50سانتى متر پالتین گذاشتند و حدود 39پیچ بستند. این بازیگر ادامه داد: من شانس این را داشتم 
که همان موقع دکتر اشکانى و دکتر انقیاد که هر دو از بهترین ارتوپدهاى شیراز هستند، در بیمارستان حضور داشتند و 
فورى مرا به اتاق عمل منتقل کرده و بهترین عمل را روى پاى من انجام دادند. وقتى من به آمریکا آمدم و پزشکان اینجا 

عکس عمل پاى مرا دیدند همه گفتند که بسیار عمل خوبى روى پایم انجام شده بود. 
این بازیگر با اشاره به همکارى با مدیرى همزمان با گذراندن دوران نقاهت افزود: در شیراز در خانه خواهر عزیزم مریم بانو 
بسترى شدم. با این شرایط جسمانى من مجبور بودم اوایل از ویلچر و بعد از عصاى چوبى زیر بغل استفاده کنم. در همین 
وضعیت مهران مدیرى عزیز لطف کردند و براى ساخت سریال «هیوال» منتظر من شدند تا کمى بهبودى حاصل شود. 
واقعاً فکر نمى کردم اینقدر محبت کنند ولى من طورى در سریال هیوال بازى کردم که کسى متوجه این مشکل از ناحیه 

پاى من نمى شود. سریال «زیرخاکى» و مجموعه هاى بعد از آن هم همینطور. اما خدا را شکر االن بهترم./4147

پسر مرحوم  سیروس گرجستانى  که به نظر مى رسد بعد از فوت این هنرمند، در صفحه مجازى او فعالیت مى کند، به 
تازگى تصویرى دیده نشده از گریم متفاوت پدرش را منتشر کرده که مربوط به 9 سال پیش بوده اما فیلم آن ساخته 

نشده است.
پسر سیروس گرجستانى با انتشار این تصویر در صفحه اش نوشت: 

«9 سال پیش. آخرین بارى که من گریم کردم و آخرین صورتى که رویش کار کردم. صورت بابا که قرار بود نقش یه 

پیر زن شمالى را بازى کند. این فیلم ساخته نشد ولى این یادگارى براى من ماند.»
مرحوم سیروس گرجستانى، هنرپیشه شناخته شده سینما ، تئاتر و تلویزیون بود که سال هاى سال در فیلم  و سریال هاى 

مختلف، نقش هاى خاطره ساز  بسیارى را ایفا کرد. 
از جمله سریال هاى ماندگار این هنرمند معروف مى توان به متهم گریخت، سه دونگ سه دونگ و خوش نشین ها اشاره 
کرد. سیروس گرجستانى تیرماه امسال در حالى که مشغول بازى در سریال جدید « شرم » بود در گذشت و حضورش 

در این سریال نیز ناتمام ماند./4151

"آســمان نیمه شــب" به کارگردانى و بازیگرى جورج کلونى یکى از این 
فیلم هاست که در آستانه  تبدیل شــدن به یکى از پربیننده ترین فیلم هاى 

نت فلیکس قرار دارد.
نت فلیکس تأیید کرده است که پیش بینى مى کند این فیلم علمى-تخیلى 
در چهار هفته  اول انتشــار 72 میلیون بیننده داشته باشــد. این فیلم 100 
میلیون دالرى که 11 دسامبر منتشر شد در 77 کشور در رتبه  اول فیلم هاى 
نت فلیکس جاى گرفته و در 93 کشور از ترکیه گرفته تا آرژانتین، آلمان و 
ایسلند که فیلم در بخش هایى از این کشورها فیلمبردارى شده، در میان 10 
فیلم برتر قرار دارد. عالوه بر این،"آسمان نیمه شب" پرفروش ترین فیلم سال 

نت فلیکس در سالن هاى سینما بوده است. 
کلونى مى گوید: "همکارى با نت فلیکس تجربه اى عالى بود. در دورانى که 
هیچ کس به سینما نمى رود، باعث افتخار است که فیلمى داشته باشى که 

مردم زیادى به آن واکنش نشان دهند، و قدردانش باشند."
او در ادامه ابراز امیدوارى مى کند که در آینده مردم دوباره به سینما بازخواهند 
گشت: "مردم مى خواهند از خانه هایشــان بیرون بیایند و سینما همچنان 
بهانه اى عالى براى قرار مالقات گذاشتن است. دیدن فیلم هاى کمدى و 
ترسناك در سینما تجربه اى بى مانند است. بنابراین فکر نمى کنم که کامًال 

از بین برود."
در این فیلم پس از چهار سال جرج کلونى براى اولین بار مقابل دوربین رفته 
است و نقش یک دانشمند در حال مرگ را در سال  2049 ایفا کردکه باید با 

پایان جهان مواجه شود.
کلونى با اشــاره به پاندمى کرونا مى گوید: «این فیلم علمى-تخیلى است 

که خوشبختانه هرچه روزها مى گذرد، بعد تخیلى بودنش کمتر مى شود!»

استقبال فوق العاده از فیلم جدید 
«جورج کلونى»

کار گذاشتن نیم متر پالتین در پاى گوهر خیراندیش!

نقش یک زن که قرار بود 
«سیروس گرجستانى» بازى کند

مرضیه برومند در برنامه «همرفیق»، خاطرات زیادى را از همکارى 
با فاطمه معتمدآریا در فیلم ها و ســریال هایى که کارگردانى کرده 
است، بیان کرد. از جمله او از روزى گفت که این بازیگر در جریان 
ساخت «مدرسه موش ها»، از این که عروسکش (نارنجى) را دست 
کسى دیگر داده اند، ناراحت شده و حسابى گریه و زارى کرده است.

چهارمین قســمت از برنامه «همرفیق» با اجراى شهاب حسینى 
که در شــبکه نمایش خانگى پخش مى شود، شاهد حضور فاطمه 
معتمدآریا و مرضیه برومند بود. در بخشــى از این برنامه، مرضیه 
برومند که فاطمه معتمدآریا را با نام ســیمین خطاب قرار مى داد، 
خاطره اى را از ســاخت برنامه تلویزیونى عروســکى «مدرســه 

موش ها» و فیلم سینمایى «شهر موش ها» تعریف کرد.
این کارگردان گفت: «ما که مى خواستیم براى ساخت فیلم «شهر 
موش ها» به کالردشــت برویم، ســیمین تازه بچه دار شده بود و 
پســرش به نام نریمان، تنها یک ســال و نیم داشت. براى همین 
به او گفتم که به ســفر نیاید و در مقابل او خیلــى اصرار کرد که 

همراه مان باشد. ایشان که از برنامه تلویزیونى «مدرسه موش ها»، 
عروســک گردان شــخصیت نارنجى بود، خیلى حساس بود که 
عروسکش را دسِت کســى ندهد. اگر این اتفاق مى افتاد، ناراحت 
مى شد. یادم مى آید در مدرســه موش ها، یک بار این کار را براى 
ضبط تیتراژ کردیم که او بدجورى گریه و زارى کرد و براى همین 

مى دانستم چه حس و حالى دارد.»
برومند ادامه داد: «سرانجام قبول کردیم سیمین با ما بیاید و گفتیم 
برایت پرستار مى گیریم و رفتیم کالردشت، ولى پرستار خوب نبود 
و خیلى وقت ها نمى آمد و در نتیجه سر صحنه دو حالت داشتیم؛ یا 
نریمان بغل من بود و عروسک دست سیمین بود یا نریمان را سیمین 
بغل مى کرد و عروسکش را من به دست مى گرفتم. براى همین من 
یک عالم عکس با عروســک نارنجى دارم. زیباترین عکس فیلم 
«شهر موش ها»، عکسى است که سیمین روى زمین دراز کشیده 
و خوابیده و در یک دستش نریمان کوچولو است و در دست دیگرش 

عروسک نارنجى. این عکس بى نظیر است.»/4148

گریه و زارى فاطمه معتمدآریا 
براى عروسک «مدرسه موش ها»!
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ســرمربى جوان ذوبى ها از زمان پذیرش 
سکان هدایت این تیم مشکالت بسیارى را 
پشت سر گذاشته اما مقابل تیم هاى مدعى 

فوتبال ایران نیز شکست ناپذیر بوده است.
اگر اشــتباهات داورى در هفته هاى آغازین 
لیگ بیستم نبود و در ادامه شاگردان رحمان 
رضایى به ویروس کرونا مبتال نمى شــدند، 

بدون تردید ذوب آهن یکى از سه تیم انتهاى 
جدولى نبود و مى توانســت خود را در باالى 
جدول قرار دهد اما این اتفاقات باعث شد تا 
سبزپوشان اصفهانى فعال در انتهاى جدول 
جاى خوش کنند و رنگ پیروزى را پس از 8 

هفته هنوز ندیده اند.
اما در این میان اتفاق مهم سخت کوشــى و 

جنگندگى ذوبى هاست که به خوبى در تقابل 
این تیم با پرسپولیس مشهود بود؛ آن ها حتى 
اگر بى دقتى نمى کردند چه بســا با کامبک 
قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر را شکست 
مى دادند اما در نهایت با کســب یک امتیاز 
تهران را به مقصد اصفهان ترك کردند که 

دستاورد بدى نیست.

ذوب آهن امسال مقابل مدعیانى چون فوالد، 
استقالل، گل گهر و البته پرسپولیس به میدان 
رفته و از هر کدام از این تیم ها توانسته یک 
امتیاز کسب کند تا این چنین عملکرد موفق 
رحمان رضایى به رغم مشــکالت عجیب و 
غریبى که دامن گیر ذوبى ها شــده نمایان 

باشد./4154

شکست ناپذیر مقابل مدعیان سخنگوى باشگاه ذوب آهن گفت: روى نتیجه تساوى طلسم شده ایم و براى خروج از این شرایط به یک برد نیاز 
داریم.

رسول کربکندى در گفتگویى، با اشاره به تساوى تیم ذوب آهن مقابل پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال گفت: تیم 
ما نفرات کامل خود را در اختیار دارد و خوشبختانه مشکالت کرونا تمام شد. بازیکنان آرام آرام هماهنگ مى شوند. 

تغییرات در تیم کمتر شده است و سرمربى ترکیب ثابت را پیدا مى کند.
وى افزود: در بازى با پرسپولیس سه، چهار موقعیت خوب گلزنى داشتیم که از دست دادیم. به نظرم بازیکنان ما یک 
مقدار به اعتماد به نفس نیاز دارند. ما راحت گل مى خوریم. روى نتیجه تساوى طلسم شده ایم و براى خروج از این 

شرایط فقط به یک برد نیاز داریم.
عضو هیات مدیره و سخنگوى باشگاه ذوب آهن درباره اینکه این تیم موفق شده سه تیم مدعى استقالل، پرسپولیس 
و گل گهر را متوقف کند، تاکید کرد: بله ولى وضعیت جدول طورى است که به برد نیاز داریم. یک برد به اندازه سه 
مساوى ارزش دارد. تمام تیم ها برد داشته اند و ما هم در صورت کسب 

یک پیروزى، وضعیت بهترى در جدول خواهیم داشت.
کربکندى همچنین درباره درگیرى عبدا... حسینى بازیکن 
ذوب آهن با حامد لک و ســعید آقایى یادآور شــد: پاى 
حســینى اصًال به لک نخورد و ضربه اى به دروازه بان 
پرسپولیس نزد. نمى دانم چه اتفاقى افتاد که داور بازیکن 

ما و سعید آقایى را اخراج کرد.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته انضباطى بابت 
«تخلف» ذوب آهن پیش از بازى با پرسپولیس در بحث 
مسائل بهداشــتى و کرونا راى خود را صادر کرده است؟ 
گفت: آقاى محمدى مدیرعامل باشگاه و پزشک تیم به 
فدراسیون رفتند و توضیحاتى دادند. هنوز حکمى 

صادر نشده است./4152

مساوى ارزش دارد. تمام تیم ها برد داشته اند و ما هم
یکپیروزى، وضعیت بهترى در جدولخواه
کربکندى همچنین دربارهدرگیرى عبد
ذوب آهن با حامد لک و ســعید آقایى
حســینى اصًال به لک نخورد و ضرب
نمىدانم چهاتفاقى اف پرسپولیس نزد.

ما وسعید آقایى را اخراجکرد.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا کمی
پر بازى با «تخلف» ذوب آهن پیش از
مسائلبهداشــتى و کرونا راى خود را
گفت: آقاى محمدى مدیرعامل باشگ
فدراسیون رفتند و توضیحاتى د
صادر نشده است./4152

طلسم روى تساوى

مربى پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد بعد از ناکامى این تیم در فینال آسیا، 
افسردگى در چهره شاگردان گل محمدى مشهود است.

ناصر ابراهیمى در گفت وگویى درباره تســاوى پرســپولیس مقابل 
ذوب آهن اظهار داشت: این بازى دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول 

پرسپولیس بهتر کار کرد و در نیمه دوم ذوب آهن با آنالیز خوبى که 
از بازى داشت، بهتر بود. رحمان رضایى و یحیى گل محمدى 

هر دو از شــاگردان من بوده اند و هر دوى آنها مربیان خوبى 
هســتند. در این بازى اما رحمان رضایى موفق شد در بین 
دو نیمه نقاط ضعف حریف را شناسایى کند و بازى را در 

دست بگیرد.
وى اشاره کرد: پرسپولیس در نیمه دوم مرکز زمین را 

از دست داد و بازیکنان این تیم 10 پاس پشت سر 
هم نداشــتند. در فوتبال امروز به جز یک مهاجم 
پنج شــش نفر در وســط زمین بازى مى کنند و 
تعجب برانگیز است که پرسپولیس در وسط زمین 
کم تعداد بود، اما ذوب آهن در نیمه دوم پرتعداد در 

وسط زمین حاضر شد و بازیکنان این تیم پاس هاى 
کوتاه زیادى را رد و بدل مى کردند. این تیم در نیمه دوم چندین موقعیت به 
دست آورد و توانست از پرسپولیس یک امتیاز بگیرد. حتى در اواخر بازى 

و روى ضدحمالت نزدیک بود گل دوم را هم پرسپولیس دریافت کند.
مربى پیشین پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان بعد از ناکامى در فینال لیگ 

قهرمانان آسیا هنوز موفق به کسب پیروزى نشده اند، گفت: افسردگى در چهره 
همه بازیکنان وجود دارد و مشهود است. همه خیلى امیدوار بودیم که پرسپولیس 

این بار قهرمان آسیا شود، ولى این اتفاق رخ نداد. سال هاست که تیم هاى ایرانى 
در فینال شکست مى خورند و این چیز تازه اى نیست. ما حتى در زمان کى روش هم 

نتوانستیم قهرمان آسیا شویم. عدم قهرمانى در آسیا در روحیه بازیکنان و چهره مربیان 
تأثیر گذاشته است. جمع و جور کردن تیم در این شرایط مقدارى مشکل است، ولى با چند 

بازى و نتیجه خوب مى توان این شرایط را بهتر کرد.
ابراهیمى با بیان اینکه پرســپولیس باید خود را به صدر جدول دوباره نزدیک کند، ابراز 

داشت: هنوز ابتداى بازى هاست و پرسپولیس مى تواند جایگاهش را پس بگیرد. این 
پتانسیل در پرسپولیس وجود دارد به شرط اینکه در بازى ها دو نیمه  تفاوت وجود 

نداشته باشد.

سردار آزمون ســتاره ایرانى خط حمله تیم زنیت ســن پترزبورگ بار 
دیگر مورد توجه تیم هاى فوتبال باشــگاهى در ایتالیا قرار 

گرفته است.
 رسانه هاى روسیه اعالم کردند که باشگاه فیورنتینا 

از تیم هاى مطرح و قدیمى ســرى آ ایتالیا به 
دنبال جذب ســردار آزمون مهاجم ایرانى 

زنیت در پنجره نقل و انتقاالتى ژانویه 
است. در گزارشى در همین ارتباط 

آمده است:" ســردار آزمون 
مهاجم 25 ســاله زنیت در 
رادار فیورنتینا قرار گرفته 
و تیم شــهر فلورانس با 
افزودن سردار به تیم خود 

قصد دارد خــط حمله اش را 
براى ادامه فصل تقویت کند."

سردار آزمون در فصل جارى رقابت هاى 
لیگ روسیه در 20 بازى که براى زنیت انجام 

داده 11 گل زده و 5 پاس گل داده است.

دوباره یک پیشنهاد ایتالیایى؟

بازیکنان خارجــى فوالد در لیگ بیســتم عملکرد 
درخشانى را از خود به نمایش گذاشته اند.

 شاگردان جواد نکونام پس از پیروزى مقابل نساجى 
13 امتیازى شدند و در رده پنجم لیگ برتر قرار گرفتند. 
آن ها هر چند در دیدارهاى گذشته خود فراز و نشیب 
زیادى را تجربه کردند اما عملکردى بدى را هم از خود 
به نمایش نگذاشــته اند. تنها شکست فوالدى ها در 
دقایق پایانى دیدار این تیم مقابل نفت مسجدسلیمان 
رقم خورد و در هشت دیدار گذشته سه پیروزى و چهار 

تساوى را نیز در کارنامه خود ثبت کردند.
فوالدى ها در دیدار آخر خود مقابل نساجى با کاشته 
آیاندا پاتوسى توانستند حریف شان را شکست دهند. 
پاتوســى هافبک اهل آفریقاى جنوبى فوالد در این 
بازى با عملکرد  قابل توجه مرد اول میدان بود و با یک 
گل و دو پاس کلیدى بهترین بازیکن تیمش در این 

بازى لقب گرفت.
در نوك خط حمله فوالدى ها لوســیانو پریرا حضور 
دارد. او هر چند تنها یک گل تا این هفته از رقابت ها 

به ثمر رسانده اســت اما نمایش تاثیرگذار او در این 
فصل و فصل گذشته همواره نجات بخش فوالدى ها 
بوده است. در حال حاضر گلزن ترین مدافع خارجى 
لیگ برتر در فوالد توپ مى زند. موســى کولیبالى 
مدافــع اهل مالى فــوالد هر چند در دیــدار مقابل 
نساجى حضور نداشت اما با عملکرد درخشانى که در 
هفته هاى ابتدایى از خود به نمایش گذاشت، تیمش 
را در وضعیت خوبى قرار داد. کولیبالى تا این هفته از 
رقابت ها در کنار عملکرد خوبش در خط دفاعى، 2 گل 
براى تیمش نیز به ثمر رسانده است و در کنار فرشاد 
احمدزاده بهترین گلزن این تیم تا این هفته از رقابت ها 
بوده است. شاگردان جواد نکونام تاکنون 9 گل وارد 
دروازه هاى حریفــان کرده اند که ســهم بازیکنان 
خارجى این تیم 4 گل بوده اســت. نزدیک به نیمى 
از گل هاى فوالد را ســه بازیکن خارجى این تیم به 
ثمر رسانده اند و کیفیت آن ها بیش از پیش دیده شده 
است. باید دید در ادامه فصل درخشش این سه بازیکن 

چقدر مى تواند به فوالدى ها کمک کند./4153

سایت گل مدعى شد کنفدراســیون فوتبال آسیا براى تمام مسابقات سال 
2021 از جمله رقابت هاى انتخابى جام جهانى و جام ملت هاى آسیا، سیستم 

برگزارى متمرکز در کشور قطر را نهایى کرده است.
 به دلیل شــیوع ویروس کرونا مســابقات لیگ قهرمانان 2020 آسیا بعد از 
برگزارى دو هفته ابتدایى، تعطیل شــد و ســپس بعد از چند ماه و با تصمیم 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، این رقابتها به صورت متمرکز در کشور قطر 

پیگیرى شد.
تجربه موفق قطر در میزبانى این رقابت ها با میزان ریسک پایین در ابتالى 

بازیکنان و مربیان به ویروس کرونا باعث شده است تا کنفدراسیون فوتبال 
آسیا حاال به فکر برگزارى تمام رقابتهاى سال 2021 به صورت متمرکز در 

کشور قطر بیافتد.
سایت «گل» عربى در خبرى اختصاصى اعالم کرد که AFC تصمیم دارد 
مســابقات انتخابى جام جهانى 2022 قطر که حکم مسابقات انتخابى جام 
ملت هاى 2023 آسیا را دارد، به شکل مشابه با لیگ قهرمانان آسیا در کشور 

قطر برگزار کند.
این سایت نوشت: «قرار اســت دور هفتم و هشــتم مرحله انتخابى جام 
جهانى ماه مارس برگزار شود اما در صورت عدم امکان، دور هفتم تا دهم 
به صورت متمرکز از 31 مى تا 15 ژوئــن 2021 (10 تا 25 خرداد 1400) 
برگزار مى شود.» سایت گل درباره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم اعالم 
کرد که این رقابت ها از ماه مى و اپریل با برگزارى مرحله پلى آف و مقدماتى 

آغاز مى شود.  تیم ملى فوتبال ایران در گروه سوم مسابقات انتخابى جام جهانى 
وضعیت خوبى ندارد و بعد از عراق و بحرین در جایگاه سوم قرار گرفته است. در 
صورت برگزارى متمرکز بازى ها، تیم کشورمان میزبانى مهم و تأثیرگذار در 

بازى با بحرین، عراق و هنگ کنگ را از دست مى دهد.

تاخت و تاز خارجى هاى فوالد

 AFC تصمیم احتمالى
به ضرر ایران

انى خط حمله تیم زنیت ســن پترزبورگ بار 
ى فوتبال باشــگاهى در ایتالیا قرار 

کردند که باشگاه فیورنتینا 
مى ســرى آ ایتالیا به

ون مهاجم ایرانى
قاالتى ژانویه

ن ارتباط 
مون 

در 
 
 
د

ش را 
کند."

ى رقابت هاى 
ه براى زنیت انجام

ل داده است.

پیشنهاد ایتالیایى؟

مهاجم الجزایرى لسترسیتى با نزدیک شدن به 6 ماه پایانى قراردادش با لسترسیتى، در آستانه حضور در 
لیگ عربستان قرار دارد.

به نظر مى رســد دوران حضور ناموفق و ناامید کننده اســالم سلیمانى مهاجم 32 ســاله و الجزایرى در 
لسترسیتى به پایان رسیده باشد و مدیران این تیم درصدد هســتند تا هرطور شده او را در نقل و انتقاالت 

ژانویه به یک تیم واگذار کنند.
برخى گزارش هاى مطبوعاتى در عربستان حاکى از آن اســت که اسالم سلیمانى بازیکن الجزایرى تیم 
لستر سیتى، در دوره نقل و انتقاالت زمستانى کنونى به انتقال به لیگ حرفه اى عربستان نزدیک است و این 
گزارش ها سلیمانى را به تعدادى از باشگاه هاى برتر لیگ عربستان نزدیک کرده است که به دنبال تقویت 

تیم خود هستند و انتظار مى رود طى چند روز آینده مقصد این ستاره الجزایرى مشخص شود.
به گزارش روزنامه انگلیسى "گاردین" ، لسترسیتى اصرار دارد با توجه به میزان مصدومیت هاى فراوان 
مهاجم الجزایرى خود، از شر اسالم سلیمانى رهایى پیدا کند و این بازیکن را قرض داده و یا به فروش برساند.

این روزنامه در ادامه نوشته است براندون راجرز سرمربى لستر با ایده انعقاد قراردادهاى جدید در دوره نقل و 
انتقاالت زمستانى مخالف است اما مى خواهد به هر طریقى از شر دو بازیکن تیم خود یعنى اسالم سلیمانى 

و دماراى گرى خالص شود.
سلیمانى یکى از بدترین فصل هاى دوران ورزشى خود را تجربه مى کند. او على رغم اینکه فصل گذشته به 
صورت قرضى در موناکو بازى کرد و عملکرد قابل توجهى داشت و در 18 بازى 9 گل براى این تیم در لیگ 

فرانسه به ثمر رساند و 7 پاس گل داد، اما بازهم در خارج از برنامه هاى براندون راجرز قرار دارد.
مهاجم پیشکسوت الجزایرى در این فصل تنها یک مسابقه در لیگ برتر و به مدت تنها 19 دقیقه در ترکیب 

است و موفق نشده اســت براى تیمش تأثیرگذار باشــد. روزنامه الریاضیه لسترسیتى به بازى رفته 
رابطه اعالم کرد که ســلیمانى مورد عربستان نیز در همین 

توجه باشگاه الشباب 
عربستان قرار 

گرفته است.
امــا الشــباب 
تنهـــا تیـــم 
این  خواهــان 

بازیکن نیســت. 
ســــلـــیمانى از 

تیم هاى لیون و سن 
آتین فرانسه و وست 

برومویــچ انگلیس و 
حتى نیز ســالرنیتانا در 

ســرى بى ایتالیا پیشنهاد 
دارد و باید دیــد باالخره این 

بازیکن راهى چه تیمى خواهد شد.
قابل ذکر است که سلیمانى در تابستان 2016 از اسپورتینگ 
لیسبون به لستر نقل مکان کرد و سپس به چندین باشگاه از 

جمله موناکو، نیوکاسل و فنرباغچه ترکیه قرض داده شد.

مى خواهند از شر او خالص شوند!
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است و موفق نشده اســت براى تیمش تأثیرگذار باشــد. روزنامه الریاضیه ى به بازى رفته 
رابطه اعالم کرد که ســلیمانى مورد نیز در همین 

گاه الشباب 
 قرار

ت.
ـباب 
ـــم
این ن

ســت. 
ـیمانى از

یون و سن 
سه و وست 

چ انگلیس و 
ســالرنیتانا در 

ى ایتالیا پیشنهاد 
 دیــد باالخره این 

هى چه تیمى خواهد شد.
تابستان 2016 از اسپورتینگ  6ست که سلیمانى در
ه لستر نقل مکان کرد و سپس به چندین باشگاه از 

کو، نیوکاسل و فنرباغچه ترکیه قرض داده شد.

پرسپولیسى هاى افسرده!

باشد./4154

د بعد از ناکامى این تیم در فینال آسیا، 
هوداست.

ى پرســپولیس مقابل 
ت داشت. در نیمه اول 

ن با آنالیز خوبى که 
حیى گل محمدى
مربیان خوبى  ا

ق شد در بین 
 بازى را در 

زمین را 
ت سر 
اجم
د و
ین

د در 
س هاى 

یمهدوم چندین موقعیت به 
 بگیرد. حتى در اواخر بازى 

رسپولیس دریافت کند.
ن بعد از ناکامى در فینال لیگ 

ده اند، گفت: افسردگى در چهره 
خیلى امیدوار بودیمکه پرسپولیس

داد. سال هاست که تیم هاى ایرانى 
 نیست. ما حتى در زمان کى روش هم 

ر آسیا در روحیه بازیکنان و چهره مربیان 
ن شرایط مقدارى مشکل است، ولى با چند 

رکرد.
به صدر جدول دوباره نزدیک کند، ابراز   را

این  مى تواند جایگاهش را پس بگیرد.
که در بازى ها دو نیمه  تفاوت وجود 

ى افسرده!
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آگهى مفاد آراء  «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى» هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسنادوامالك زواره
آگهى مفاد آراء  «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى» 
که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره وبت اسناد و 
امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکوردر دو نوبت  به فاصله ى 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهى  ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رســید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا 
معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند،  اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت مى نماید.  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1) راى شــماره 139860302021000211  مورخ 98/11/16- خانم فاطمه گنجى زاده 
فرزند حسین بشماره ملى 1188933809 تمامت ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى 
قســمتى از مزرعه نصرآباد  پالك 28 اصلى دهستان گرمســیر  بخش 17 ثبت اصفهان 
به مســاحت 91/31 متر مربع خریدارى عادى مع الواسطه از حســن اخترى. تاریخ انتشار 
اول: 99/10/14 تاریــخ انتشــار دوم: 99/10/29 م الف: 1070312 خیــر اله عصارى-

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره/10/128 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  برابــر   1399 /10 /10 شــماره:  139960302016000813- 
139960302016000731 مــورخ 99/09/17 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى قدیــرى قلعه ناظرى فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 11 کدملى 5499642591 صادره از تیران در ششدانگ یک 
واحد دامدارى (گاودارى شیرى) به مســاحت 5000 مترمربع پالك 12 فرعى از 39 اصلى 
واقع در مزرعه مسعودیه عسگران خریدارى از مالکین رسمى آقایان شکراله کاظنمى، فضل 
اله کاظمى، نبى اله خدایى، اسداله کثیرى، احمدآقا کوچکى، کربالیى حسین رضایى، احمد 
عشقى، محمدآقا کوچکى و احمد جدیدى محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 99/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29 م الف: 1070386 سید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/10/130 

دانشمندان ترکیه مدعى اند که سرعت تشخیص بیمارى 
کرونا را به 10 ثانیه کاهش داده اند.

شرکت هاى مختلفى در سراسر جهان بر روى آزمایش هاى 
تشخیص سریع ویروس کرونا در بدن انسان کار مى کنند 
و تاکنون دستگاه هاى مختلفى هم به بازار عرضه کرده اند. 
اما هیچ آزمایش گرى تا کنون نتوانسته است در 10 ثانیه 

ابتالى فرد به کرونا را تشخیص دهد.
مرکز ملى تحقیقات نانوتکنولوژى دانشگاه بیلکنت آنکارا 
سیستم تشــخیص مبتنى بر فناورى نانو توسط محققان 
ترك را اکنون معرفى کرده اســت. به گفته محققان این 
مرکز این دستگاه قابلیت آن را دارد که ابتالى فرد به کرونا 

را بدون نمونه بردارى از مخاط بینى و تنها از روى ترشحات 
دهان او در 10 ثانیه تشــخیص دهد. خبرگزارى آناتولى 
ترکیه با انتشار این خبر نوشته است نحوه تشخیص بیمارى 
با تکنولوژى پیشرفته شناسایى و براى اولین بار در جهان از 

سوى دانشمندان ترك کشف و اختراع شده است.
به گفته محققان این پروژه کشــف دانشــمندان ترکیه 
استانداردهاى کیفیت مورد نیاز سازمان بهداشت جهانى 
(WHO) را نیز داراســت. با این حال در مــورد تائید این 
دستگاه توسط سازمان بهداشت جهانى و یا صدور پروانه 
براى عرضه آن در بازار توســط نهادهــاى ادارى ترکیه 

اطالعاتى منتشر نشده است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 
میزان مرگ و میــر کرونا در دوران اوج (پیک) ســه برابر 
مى شود و باید تالش کنیم دوباره به دوران اوج شیوع این 

بیمارى باز نگردیم.
ایرج حریرچى افزود: اگر پیک بعدى کویید 19 را در کشور و 
استان داشتیم باید بیماران را در میان تمامى مراکز درمانى 
توزیع کرد تا میزان مرگ و میر داخل بیمارستانى را کنترل 

کنیم.
وى گفت: کشورهاى مختلف دنیا دو نوع سیاست را براى 
مقابله با کرونا در پیش گرفته اند که یکى حذف ویروس بوده 
است که مثال در نیوزلند و هشت کشور جنوب شرقى آسیا 

به دلیل قدرت اقتصادى، همکارى مردم و فرهنگ موجود 
و نظام هاى مختلف اجرا شد. سیاســت دیگر که قریب به 
اتفاق کشورهاى دنیا به دنبال آن بوده اند سیاست انقباض 

و انبساط بوده است.
حریرچى گفت: چه در سیاست حذف یا انقباض و انبساط 
مهمترین کار این است که به دنبال ویروس برویم نه دنبال 
بیماران چون انسان ها وقتى که بیمار مى شوند خود به خود 
به مراکز درمانى مراجعه مى کنند. این مسوول درمانى افزود: 
کسانى ویروس کرونا را منتقل مى کنند که بى عالمت یا کم 
عالمت هستند و کشف آنها طبق تاکید سازمان بهداشت 

جهانى با تست صورت خواهد گرفت.

تشخیص کرونا 
زیر 10 ثانیه!

مرگ و میر کرونا در دوران 
اوج، 3 برابر مى شود

منشأ انفجار دوباره کرونا
  ایسنا| سخنگوى وزارت بهداشـت با اشاره 
به اینکه روند کرونا در کشـور کاهشـى اسـت گفت: 
متاسـفانه مـوارد مـرگ و میـر و بسـترى در اسـتان 
مازندران به شـکل نگران کننده اى افزایشـى است. 
سیما سـادات الرى در این باره گفت: على رغم روند 
کاهشى در موارد بسترى روزانه در کشـور اما نمودار 
موارد بسـترى و مرگ و میر ناشـى از بیمارى در اکثر 
شهرهاى استان مازندران به شکل نگران کننده اى در 
حال صعود است . وى افزود: مطمئنا در ادامه این فرایند 
شهرستان هاى بیشترى از این استان در وضعیت قرمز 
قرار مى گیرند بنابراین سـفر به شمال کشور بسیار پر 

مخاطره است.

المپیک برگزار مى شود
  ایسنا| نخست وزیر ژاپن در اولین سخنرانى 
خود به مناسبت آغاز سال 2021 میالدى قول داد که 
المپیک توکیو در زمان مقرر خود برگزار شـود. سوگا 
اعالم کرد: ما به تعهد خـود عمل مى کنیم و بازى ها 
طبق برنامه ریزى و در شرایط ایمن و مطمئن برگزار 
مى شـود. دولت قول مـى دهد کـه از زندگـى مردم 
محافظت کند. این در حالى اسـت که افزایش شیوع 
ویـروس کرونـا در ژاپن و بـاال رفتن آمـار مبتالیان، 
نگرانى هایى در مـورد برگزارى بـازى هاى المپیک 
توکیو بـه وجود آمده اسـت این صحبت هـا در حالى 
است که فرماندار توکیو هم اعالم کرده پایتخت ژاپن 

با انفجار شیوع ویروس روبرو است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت عاصف گاز سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 15263 و شناســه ملى 10260362387 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/09/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - مرضیه قاسمى به شماره ملى5659639186 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى قاسم درویش به شماره 
ملى 1110788800 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1069491)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشگامان زر ریس سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54268 و شناسه ملى 14005016583 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به سرزمین نوآوران پارتاك تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1070894)

آگهى تغییرات 
شرکت توان تام سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 37055 و شناسه ملى 10260546097 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1394/06/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : . شعبه شرکت به آدرس: استان تهران - منطقه 11 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزى ، شهر تهران، محله سعدى جنوبى ، کوچه شهیدمحمدسادات خوانسارى ، 
خیابان سعدى جنوبى ، پالك 323 ، مجتمع تجارى سعدى ، طبقه همکف ، واحد 0.6 و کد پستى 1143713194 منحل اعالم گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1069487)

آگهى تغییرات 
شرکت آرتا فوالد آریا راد سهامى خاص به شماره ثبت 63273 و شناسه ملى 14008421703 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، خیابان چهارباغ عباسى 
، کوچه جهان آرا [12-17] ، پالك- 13 ، ساختمان ورك لند ، طبقه دوم ، واحد 9 کدپستى 8134643935 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1069496)

آگهى تغییرات 
شرکت توان تام ســپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 37055 و شناسه ملى 
10260546097 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
علیرضا ثابت پى به کدملى 1285834720 
بســمت مدیر عامل شــرکت و نایب رئیس 
هیئت مدیره و الهام محمد حجازى به کدملى 
1282396412 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و میالد اقلیمى به کدملــى 0016515889 
بسمت عضو هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. جواد وهاب نژاد به کدملى 
0053555015 و علیرضــا ماندگار فرد به 
کدملــى 0079535852 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیرعامــل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1069493)

آگهى تغییرات 
شــرکت آذیــن صنعت کارا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 34178 
و شناســه ملــى 10861987945 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/09/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : محمد مهــدى محمدى به 
کدملى 1293259373 و نیما قاســمى 
به کدملــى 1271223023 و ســید 
ابوالفضل طباطبایى قهســاره به کدملى 
1189826070 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. سمیه شمس کوپائى به کدملى 
1287348564 و محسن سلیمیان به 
کدملى 1291973303 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1070903)

آگهى تغییرات 
شرکت آذین صنعت کارا شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 34178 و شناسه ملى 
10861987945 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمد مهدى محمدى به کدملى 1293259373 بعنوان رئیس هیئت مدیره و نیما 
قاسمى به کدملى 1271223023 بعنوان مدیر عامل و سید ابوالفضل طباطبایى قهساره به 
کدملى 1189826070 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1070906)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود ســپنتا فراز پرنیان درتاریخ 1399/10/07 به شماره ثبت 66515 
به شناســه ملى 14009681751 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضــوع فعالیت ذیل به منزله اخذ 
مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد: صادرات و واردات کلیه اجناس بخصوص چاى ، برنج ، 
ادویه وحبوبات و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از 
تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام 
واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله زهران ، خیابان آتشگاه ، کوچه شــهردارى[2] ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8185776654 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على حکمت روان به شماره ملى 1287389767 دارنده 
250000000 ریال سهم الشرکه آقاى میثم جبل عاملى به شماره ملى 1288254148 دارنده 
250000000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى على حکمت روان به شماره ملى 
1287389767 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى میثم جبل عاملى به 
شماره ملى 1288254148 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1069484)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص نگین هم توان سپاهان درتاریخ 1399/09/22 به شــماره ثبت 66353 به شناسه ملى 
14009638278 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: تولید پایه بتنى دکلهاى 
خطوط انتقال نیرو و فنداسیون هاى پیش ساخته و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین 
نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از 
بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، دهستان کرارج ، روستا قلعه شور، محله ندارد ، بلوار صاحب الزمان ، کوچه ((رحیمى)) ، پالك 602 ، طبقه همکف 
کدپستى 8143381799 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 327099112 مورخ 1399/09/05 نزد بانک صادرات شعبه خیابان میر با کد 3270 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد مهدیان به شماره ملى 1199611964 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نگین مهدیان به 
شماره ملى 1273783158 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مژده سلیمانى به شماره ملى 
1290708584 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل منفردا یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقاى ابوالفضل ابراهیمى به شماره ملى 1240048890 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال آقاى ایمان کاویانى گهروئى به شماره ملى 6339964141 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1069485)

بر اساس اطالعات منتشر شــده، در نیمه نخست سال 
2020، واردات محصــوالت محافظــت از صورت در 
سراســر جهان حدود 90 درصد افزایــش یافت و تنها 

تجارت ماسک، بیش از 6 برابر رشد کرد.
اطالعات ارائه شده از سوى ســازمان تجارت جهانى 
نشان مى دهد که چین با سهم 56 درصدى از کل بازار 

ماســک جهان، اصلى ترین صادرکننده این محصول 
در سراسر جهان بوده اســت. البته چین براى تولید این 
میزان ماســک نیاز به واردات الیاف نساجى داشته و در 

این مدت واردات خــود در این مواد اولیه را ســه برابر 
افزایش داده است.

در میان مهم ترین واردکنندگان اقالم پزشــکى براى 
مقابله با کرونا نیز ایاالت متحده آمریکا در نیمه نخست 
سال گذشــته میالدى با بیش از 36 میلیارد دالر رتبه 
نخســت را در اختیار داشــته اســت و چین با بیش از 
54 میلیــارد دالر صادرات، اصلى تریــن تامین کننده 
اقالم مقابله بــا کرونا در این مدت بوده اســت. میزان 
صادرات مرتبط با کرونا از ســوى چیــن در ماه هاى 
ابتدایى سال گذشته میالدى، بیش از 207 درصد رشد 

داشته است.
در میان 10 صادرکننده اصلى اقــالم مربوط به کرونا، 
پس از چین، آمریــکا با صــادرات 23 میلیارد دالرى 
قرار گرفته و آلمان، هلند، مکزیــک، ژاپن و بلژیک در 
رده هاى بعدى هستند. در میان صادرکنندگان برتر، تنها 
چین در این حوزه رشد قابل توجه 207 درصدى داشته 
و سایر کشورها یا مانند سال هاى قبل در این حوزه کاال 
فروخته اند یا حتى به دلیل افزایش نیاز داخلى، کاهش 

صادرات نیز داشته اند.
در میان 10 واردکننده عمده اقالم مربوط به کرونا نیز 
پس از آمریکا، آلمان با واردات بیش از 16 میلیارد دالرى 
در رده دوم قرار گرفته و پس از آن، چین، فرانسه، ژاپن، 
هلند، انگلیس، ایتالیان و کانادا قــرار دارند. بر خالف 
وضعیت صادرکنندگان، در حوزه واردات افزایش تقاضا 
در همه کشورها مشهود بوده و فرانسه با افزایش بیش از 
61 درصدى واردات در این حوزه، باالترین رکورد را به 

خود اختصاص داده است.

کشورهایى که با کرونا تجارت مى کنند
یک مرد انگلیسى به دلیل اینکه روزانه پنج لیتر آب 
مى نوشید تا به کرونا مبتال نشود در نهایت از حال 

رفت و در بیمارستان بسترى شد.
لوك ویلیامسون 34 ساله در اولین قرنطینه اى که 
به دلیل همه گیرى در انگلیس وضع شد در مورد 
فواید آب آشامیدنى در مبارزه با ویروس کرونا مطلع 
شد. این مرد ظاهرا براى پیشگیرى از ابتال هر روز 
دو برابر میزان توصیه شده آب مى نوشید. همسر 
این مرد مى گوید که یک روز شــوهرش در حالى 
که مشغول استحمام بود از حال رفت و او به محض 

مطلع شدن به سرعت با امدادگران تماس گرفت.
به گفته این زن، تیم امداد و نجات پس از 45 دقیقه 
به محل رسیدند و در 20 دقیقه آخر، شوهرش هیچ 

واکنشى به سخنان وى نشان نداد. 
ویلیامسون حدود سه روز را در بخش مراقبت هاى 
ویژه و متصل به دســتگاه تنفسى گذراند. در طول 
معاینه پزشکان دریافتند که بیمار دچار مسمومیت با 

آب (به دلیل نوشیدن آب زیاد) شده است.
به گزارش اسپوتنیک، این مرد به دلیل افت شدید 
سطح سدیم در بدنش، دچار شــوك مغزى شده 
بود. بیمــار کمک هــاى الزم را دریافت کرد و به 
خانه فرستاده شد هرچند به گفته همسرش هنوز 
بهبودى خود را به طور کامل بازنیافته و دچار ضعف 

و خستگى است. 

ترس از کرونا 
ماجرا درست کرد
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دو عامل مخرب و تاثیرگذار استرس و فکر زیاد ذهن و روح را درگیر مى سازد، دهها 
راه و روش براى رهایى از این حالت کشف شده است اما ساده ترین آنها راهى است 

که هرکسى مى تواند به سادگى انجام دهد.
امروزه بنابه دالیل مختلفى ، ما انســان ها بیش از حد تحت فشار و استرس قرار 
مى گیریم و در همین حین در مسائل روزمره زندگى غرق مى شویم و نمى توانیم 
از مشکالتى که براى خودمان ساخته ایم رهایى یابیم و احساس مى کنیم که دیگر 
زندگى برایمان کافیســت و خودمان را محدود مى کنیم ؛ بدترین شرایط ممکن 
که وجود ندارد ولى ما با تلقین خود آنها را ساخته ایم و از آن ها دیوارى براى خود 
ساخته ایم که به هیچ وجه آنرا نمى توانیم شکست دهیم (در تصور خود نمى توانیم 
شکست دهیم ولى به راحتى مى توانیم آنرا نابود کنیم) ، اینها همه ناشى از استرس 

و فکر زیاد است.
مطالعه اى توسط دانشمندان در این زمینه صورت گرفته است که راه ساده اى براى 
رهایى از این مشکل معرفى کند، این مطالعه در دانشگاه ایالتى میشیگان انجام 
شد و دریافتند که مهمترین مورد براى ترك این استرس ها فقط الزمه داشتن یک 

فکرى سالم مى باشد. 
این تحقیق نشان داد افرادى که دائما مضطرب ، روزنامه نگار یا نویسنده هستند 
ممکن اســت در آینده براى انجام وظایف خود کمتر استرس داشته باشند. دکتر 
جیسون موزر، استاد دانشکده روانشناسى و مدیر آزمایشگاه روان شناسى بالینى 
در طى این مطالعه بیان کرد: نوشــتن باعث مى شود که ذهن کمتر درگیر شود و 
انسان نیز کمتر استرس هاى بى خود داشته باشــد و مى تواند در تقویت حافظه 

نیز موثر باشد.
 این اولین مطالعه نیست که بیان مى کند نوشتن باعث مى شود استرس به مرور 
زمان از بین برود. در سال 1986 میالدى جیمز پنبانکر مطالعه اى را انجام داد که 
در طى این مطالعه دریافت نوشتن مى تواند استرس را کاهش دهد و به مرور زمانى 
اندك مى تواند آنرا از بین ببرد و دریافت که با نوشتن خاطرات و تجربیاتتان بر روى 

کاغذ، قادر به درك بهتر آن خواهید بود.
نوشــتن مى تواند دید ما از زندگى را تغییر دهد و یک نوع دید زیبا داشته باشیم و 

مى تواند به راحتى در روابط عموم ما نیز تاثیر بگذارد و تمرکزمان نیز بیشتر شود.

معموال ما پاهاى خود را فراموش مــى کنیم حتى اگر درد و تورم در آن بخش 
بدن به راحتى روز ما را خراب کند.

پاهاى خود را به طور مرتب مرطوب کنید
متخصصان مراقبت پا توصیه مى کنند که دو بــار در روز یک کرم روغنى به 

پاهایتان اعمال کنید و بعد از دوش گرفتن یا پدیکور، آن را انجام دهید.
پاهاى خود را درست و سالم بپوشانید  

هنگام پوشیدن پاشنه هاى بلند مراقب باشید، پوشیدن کفش پاشنه بلند براى 
مدت طوالنى ممکن است باعث ســفتى مفاصل، درد پا و حتى آسیب قوزك 

پا و کف پا بشود.
زیاد دمپایى ال انگشتى نپوشید

پوشیدن این نوع دمپایى مى تواند باعث التهاب بین انگشتان پا و درد در پاشنه 
پایتان شود، همچنین پاها بدون محافظ هستند و ممکن است خراش برداشته 
شوند، براى حفظ ایمنى پاهاى خود, به جاى دمپایى کفش هایى را بپوشید که 
از پاهایتان حمایت مى کنند، با این حال دمپایى هاى خود را هنگام اســتفاده 
از استخر شناى عمومى، سونا و یا دوش فراموش نکنید، در غیر این صورت، 
شما نسبت به عفونت هاى قارچى حساس خواهید بود، عفونت هاى قارچى 

مى توانند منجر به درد و تغییر شکل ناخن شوند.
جوراب هاى خود را تند تند تعویض کنید

ضخامت جوراب هاى خود را مطابق با نــوع کفش هایتان انتخاب کنید و هر 
وقت پاهاى خود را مرطوب کردید، آن ها را تعویض کنید، اگر ممکن اســت 
جوراب هاى سبک و نخى بپوشید که پاهایتان نفس بکشد، تمام اینها از بوى 

بد و ایجاد عفونت هاى قارچى محافظت مى کنند.
ورزش همیشه خوب نیست

بدون انجام اقدامات احتیاطى مناسب ورزش نکنید، اگر شما در تمام زندگیتان 
تنبل بوده اید و سپس به طور ناگهانى ســعى مى کنید کیلومتر ها بدوید, این 
ممکن است باعث ایجاد شکستگى استرسى شود، اینها ترك هاى استخوان 
کف پایى هستند، براى جلوگیرى از این کار, به آرامى تمرین کنید و فراموش 

نکنید که خود را گرم کنید.
ماساژ کف پا

یاد بگیرید چگونه مى توانید یک ماســاژ پا خوب را انجام دهید. از توپ هاى 
پاهایتان شروع کنید و به انگشتان خود برسید. پاها باید از باال به پایین ماساژ 
داده شوند، خودتان این کار را بکنید یا شخصى حرفه اى را پیدا کنید، این یک 
روش لذت بخش براى آرام سازى ماهیچه ها, تسکین درد و سفتى و جلوگیرى 
از تغییر شکل مفصل است، ماساژ پا پس از یک روز طوالنى پیاده روى مفید 
است، با این حال بهتر است قبل از شروع این کار با پزشک خود مشورت کنید 

خصوصًا اگر شرایط سالمتى و ورم مفاصل دارید.
پاهایتان را باال ببرید

آیا تا به حال احساس ورم پا و قوزك پا را در بعد از ظهر تجربه کرده اید؟ یک 
راه براى خالص شدن از شر آن این است که پاهاى خود را روى بالش و یا چیز 
دیگرى قرار دهید، اگر شما زیاد پیاده روى کرده اید و تورم با خستگى و کمى 
درد همراه است، سعى کنید از پدهاى یخ استفاده کنید، اما اگر درد بد است و 
یا دلیل خاصى براى تورم وجود ندارد، با پزشــک خود تماس بگیرید، ممکن 
است آسیب پا یا نشــانه اى از چیزى جدى تر، مانند مشکلى در سیاه رگ و یا 

مشکلى ریوى باشد.
کنترل وزن براى مراقبت از پاها 

مانند هر قسمت دیگرى از بدن، پاهاى شــما نسبت به چیزى که مى خورید 
و مى نوشید واکنش مى دهند، اگر از ورم رنج مى برید، از محصوالت نمکى 
دورى کنید، اما در رژیم غذایى خود کمى پروتئین داشته باشید. به خاطر داشته 
باشید که تمام فشــار بدن شــما روى پاهایتان مى افتد، داشتن اضافه وزن 
مى تواند باعث درد پا شود، همچنین دانشــمندان فرض مى کنند که چربى 

مى تواند دلیل بالقوه براى التهاب بافت پا باشد.
 سیگار کشیدن را ترك کنید

آیا شما دردهاى شدیدى را در پاها و دستان خود تجربه مى کنید؟ آیا زخم هایى 
دارید که روى آن ها ظاهر مى شود؟ آیا سیگار مى کشید؟ اگر پاسخ شما "بله" 

به تمام 3 سوال قبل باشد، زمان آن رسیده که عادت بدتان را متوقف کنید.
سیگار کشیدن براى بدن شما مضر است و دلیل دیگرى هم وجود دارد که چرا 
وقتى دود را تنفس مى کنید، رگ هاى پاهاى شما از مشکالت گردش خونى 
رنج مى برند، این حتى ممکن است تا آنجا که قانقاریا بشود پیش رود، که تقریبًا 

همیشه منجر به قطع شدن پا خواهد شد.
  درمان درست میخچه و پینه پا

تکه هاى سخت و ضخیم پوســت روى پا هاى شــما میخچه و پینه نامیده 
مى شوند، اولى معموًال دردناك اســت و داراى یک نقطه مرکزى از پوست 
خشک است، هر دوى آن ها ممکن است در هنگام راه رفتن شما را آشفته کند و 
به شما احساس ناخوشایندى بدهند، میخچه و پینه معموًال توسط کفش هاى 
فشرده یا سخت تحریک مى شوند، روش اصلى درمان و پیش گیرى براى این 
مشکالت این است که کفش هاى تان را تغییر دهید؛ قبل از رفتن به رختخواب، 
این مناطق را به خوبى تمیز کنید، پس از حمام، میخچه را با سنگ پا بکشید، از 

پدهاى میخچه براى جلوگیرى از آسیب بیشتر استفاده کنید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى بوشهر در خصوص عوارض ناشــى از زونا گفت: زونا 
ویروس آبله  مرغانى است که در بدن باقى مانده و منتظر مى شود تا سطح ایمنى بدن 
پائین آمده و یا فرد به بیمارى مزمن دیگرى دچار شود و یا سن افراد باال رفته و خود را 
به اشکال مختلف نشان دهد تا جایى که نیمى از افراد باالى 70 سال را درگیر مى کند.
سعید کشــمیرى  ادامه داد: در آن زمان ویروس حمله خود را شروع کرده و مناطق 
مختلفى از پوست از جمله صورت، گردن، ســینه، پا و یا هر جاى دیگرى از بدن خود 
را نشان مى دهد، فقط این بار در نیمى از بدن و به صورت کمربندى روى یک عصب 
خاص ظاهر مى شود، در واقع هر کسى که آبله مرغان را تجربه کرده مستعد درگیرى 

زونا هم هست.
این پزشک متخصص با تأکید بر اینکه زونا دو نوع درد دارد، اظهار کرد: یکى درد حین 
بیمارى و یکى درد پس از بهبودى تاول ها، این تاول ها شفاف است و مى درخشد و مثل 
دانه هاى شبنم است، درد ثانویه که بعد از گرفتارى عصب ایجاد مى شود بسیار رنج آور 
است و بیمار را به انواع مطب ها مى کشاند و در نهایت که به متخصصان درد مراجعه 
مى کنند ما با استفاده از دستگاه، عصب درد را شناسایى مى کنیم و به ریشه عصب دارو 
تزریق کرده و آن عصب را موقتا از کار مى اندازیم و این خطى که عضو بیمار را درگیر 

کرده خاموش مى کنیم.
کشــمیرى همچنین عنوان کرد: زونا در ابتدا حتى تاول ندارد، بعد از چند روز تاول ها 
ظاهر مى شود و بعد از آن حتى تاول ها هم از بین مى رود اما درد آن باقى مى ماند و در 
این مدت ممکن است افراد به انواع پزشکان مراجعه کرده و حتى داروهاى مختلفى 
هم استفاده کنند، اما گاهى درد به حدى است که با شدیدترین مسکن ها هم درمان 

نمى شود.
وى با تأکید براینکه داروى بسیار عالى براى مرحله تاول داریم که ضد ویروسى است 
و در ایران هم تولید مى شــود و خیلى خوب هم جواب مى دهد، گفت: در واقع درمان 
مرحله اول پماد است و قرص ضد ویروس اگر درد آرام نشد با مراجعه به متخصصان 
درد مى توانیم انتقال درد را به ســایر نقاط کاهش دهیم و باعث کاهش درد شــویم، 
بدترین حالت زونا در صورت است که چشــم و قرنیه را درگیر کرده و حتى منجر به  
نابینایى مى شود، ما حتى داشــتیم بیمارى که چهار سال درد داشته و سرگردان بوده 

است.

استرس و فکر زیاد را
 فقط با یک راه متوقف کنید

چیزهایى که انگشتان پایتان 
آرزویش را دارند 
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یک فیزیوتراپیست به همه گروه هاى سنى به خصوص سالمندان، گفت: در دوران 
کرونا تا حدى که مى توانید داخل آپارتمان یا حیــاط خانه راه بروید تا تحرك باعث 

تقویت عضالت، قلب و دستگاه تنفسى شما شود.
نورالدین کریمى عضو هیأت علمى گروه آموزشى فیزیوتراپى دانشگاه علوم بهزیستى، 
نسبت به آسیب هاى ســتون فقرات در دوران پاندمى کووید 19 هشدار داد و افزود: 
در شرایط فعلى به دلیل شیوع کووید 19 که اکثر هموطنان مجبورند مدت طوالنى 
در منزل بمانند و تمام فعالیت هاى فیزیکى محدود شده و در فقر فعالیت فیزیکى و 
ورزشى به سر مى برند، به خصوص سالمندان که کمتر از منزل خارج مى شوند، مستعد 
آسیب هاى بیشتر از جمله پوکى استخوان و ضعف استخوان ها شده اند که ناشى از بى 
حرکتى است و بهتر است براى پیشگیرى از این آسیب ها تا جایى که مقدور است، در 

منزل یا حیاط خانه یکسرى فعالیت هاى فیزیکى انجام دهند.
وى همچنین با اشاره به اینکه شرایط انتقال ویروس، امکان ابتالء به بیمارى کرونا را 
در همه گروه هاى سنى، باال برده است، تاکید کرد: ضرورى است تا افراد ظرفیت هاى 
ریوى شان را افزایش دهند و عضالت تنفسى و کمک تنفسى شان را تقویت کنند تا 
اگر خداى ناکرده دچار این بیمارى شدند، عوارض ریوى محدودتر و کمترى را تجربه 

کنند و به راحتى این بیمارى را پشت سر گذارند.
پیشنهاد این متخصص فیزیوتراپى، براى تقویت عضالت تنفسى، انجام تمرین هاى 
هوازى مثل ایروبیک، پیاده روى تند و در جا دویدن است که بسیار مفید بوده و عالوه 
بر تقویت عضالت تنفســى، باعث بهبود عملکرد قلبى و ریوى مى شود و اینگونه 
تمرین ها در مواجهه با بیمارى کووید مى تواند براى فرد مقاومت بیشترى را ایجاد 

کرده و عوارض بیمارى را کمتر کند.
کریمى همچنین یادآور شد: به واسطه شیوع کووید 19، سبک زندگى تغییر کرده و 
گروه هاى زیادى بویژه جوانان، درگیر تبلت و گوشى هاى هوشمند شدند که در طوالنى 
مدت به خاطر استفاده زیاد و یک جا نشینى، آسیب جدى به ستون فقرات شیوع پیدا 
کرده و حتى به دلیل بیرون نرفتن و بهره نگرفتن از نور خورشید زمینه پوکى استخوان 

برایشان فراهم مى شود.
وى به این افراد توصیه کرد که اگر قرار است، دو تا سه ساعت براى مطالعه و کار وقت 
بگذارند، بین فواصل 20 تا 30 دقیقه وضعیتشان را تغییر دهند، بلند شوند و راه بروند. 
یک تا دو حرکت کششى انجام دهند تا فرصتى به بافت هاى دیسک مهره اى کمر و 

گردن داده شود و دچار آسیب نشوند.

تا حد ممکن در داخل آپارتمان یا حیاط خانه راه بروید

درد «زونا»  

اگر احساس مى کنید بدن تان نســبت به قبل پرسروصداتر شده است، 
خیاالتى نشــده اید. غرغرها، خرخرها و ســوت هایى که از اندام هاى 

مختلف مى شنوید، نشانه آن است که بدن تان با شما حرف دارد.
نفخ و صداهایى که از شــکم تان شــنیده مى شــود، مى تواند پاداش 
ناخواسته اى باشــد به زیاده روى شــما در مصرف میوه ها، سبزیجات و 
سایر خوردنى هاى با فیبر باال که در روده تان گاز تولید مى کنند. همچنین 
مى تواند نشانه عدم تحمل الکتوز باشد، حتى اگر قبال دچار این مشکل 
نبوده اید. الکتوز همان چیزى ا ست که به «قند شیر» شناخته مى شود و 
عدم تحمل الکتوز به  معنى ناتوانى بدن در هضم این ماده است. احتمال 
ابتال به این مشکل از بعد از 40 سالگى در همه افراد باال مى رود چون با 
افزایش سن، میزان تولید آنزیمى که مسئول هضم الکتوز در شیر و سایر 

محصوالت لبنى  است، در روده کاهش پیدا مى کند.
کى صداى شکم را جدى بگیریم؟ اگر غرغر شکم با دردهاى شکمى و 
استفراغ همراه است، مى تواند نشانه  انسداد دستگاه گوارش باشد. پس 
اگر مجموع این نشانه ها را دارید، با یک پزشک متخصص مشورت کنید. 
البته در بیشتر افراد سروصداهاى روده اى عاملى براى نگرانى نیست و با 
داروهایى که میزان تولید گاز را در بدن کنترل مى کنند، حل مى شود. با 

این  حال نظر پزشک مى تواند خیال تان را راحت کند.

وقتى شکمتان  با شما حرف مى زند

آنچه با مصرف روزانه ویتامین C رخ مى دهد
ویتامین C که به نام اســید اســکوربیک نیز شناخته 
مى شود، به طور طبیعى در برخى مواد غذایى وجود دارد، 
به برخى خوراکى ها افزوده مى شود و همچنین به شکل 
مکمل هاى غذایى در دسترس است. اما آیا مى دانید با 
مصرف روزانه ویتامین C چه اتفاقى در بدن انسان رخ 

مى دهد؟
به گفته دکتر دارن مارینیس از مرکز پزشکى اینشتین 
در فیالدلفیا، ویتامین C براى هر رژیم غذایى ضرورى 
است و آگاهى از تاثیرات مصرف روزانه این ماده مغذى بر 
بدن اهمیت دارد. ویتامین C توسط بدن تولید نمى شود، 
اما به طور طبیعى در بسیارى از مواد غذایى وجود دارد. از 
این رو براى تامین نیازهاى بدن باید ویتامین C را از آن 
چه مى خورید، دریافت کنید. از جمله منابع غذایى خوب 
براى ویتامین C مى توان به میوه هاى خانواده مرکبات، 
فلفل ها، جوانه هاى بروکســل، گوجه فرنگى، طالبى، 
سیب زمینى، توت فرنگى و اســفناج اشاره کرد. برخى 
افراد نیز ترجیح مى دهند این مــاده مغذى را با مصرف 

مکمل ها دریافت کنند.
ویتامیــن C مى تواند به بهبــودى زخم ها کمک کند. 
ویتامین C یک آنتى اکســیدان قدرتمند است؛ به این 

معنى که مى تواند در پیشــگیرى از آسیب سلولى موثر 
عمل کند. از این رو ویتامین C مى تواند به پیشــگیرى 
از مشکالت سالمت ناشى از استرس اکسیداتیو کمک 
کند. ویتامین C یک ماده کلیــدى براى تولید کالژن 

است. بر همین اســاس اســت که ویتامین C یکى از 
مواد تشکیل دهنده اصلى در بســیارى از محصوالت 
مراقبت از پوست اســت. پژوهش هاى بسیارى نشان 
داده اند که ویتامین C مى تواند به پیشگیرى از ابتال به 
ســرطان کمک کند. مطالعات مختلــف ارتباط بین 
مصرف ویتامیــن C و کاهش خطر ســرطان هاى 
ریه، روده بزرگ یا رکتوم، معــده، حفره دهان، 
حنجره یا حلق و  مرى و... را نشان داده اند. برخى 
شواهد وجود دارند که ویتامین C مى تواند به 
پیشــگیرى از بیمارى قلبى -عروقى کمک 
کند. ویتامین C ممکن است به پیشگیرى و 
حتى درمان انحطاط ماکوالى مرتبط با 
افزایش سن و آب مروارید که دو دلیل 
اصلى از دســت دادن بینایى در افراد 
مسن هستند، کمک کند. ویتامین 
C به بدن در جذب آهن کمک 
مى کند. یک مطالعه نشــان داد که 
فقط 100 میلى گرم ویتامین C مى تواند 
جذب آهن را به میزان 67 درصد افزایش

 دهد.
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رئیس کمیسیون روابط عمومى کانون وکالى اصفهان از برگزارى انتخابات 
هیئت مدیره این کانون براى نخستین بار به صورت الکترونیکى با رعایت 

اصول و موازین بهداشتى خبر داد.
مسعود دادخواه اظهار کرد: انتخابات دوازدهمین دوره هیات مدیره کانون 
وکالى دادگسترى استان اصفهان روز پنجشنبه هفته گذشته در دو نوبت 

صبح و بعدازظهر برگزار شد.
وى ادامه داد: انتخابات این دوره به واســطه شــرایط کرونایى با رعایت 
تمهیدات ویژه بهداشتى از جمله تب سنجى شرکت کنندگان، ضدعفونى 
دســت ها، رعایت فاصله گذارى و مهمتر از همه به صورت حضورى ولى 

الکترونیکى برگزار شد.
رئیس کمیسیون روابط عمومى کانون وکالى اصفهان افزود: 24 کاندیدا 

در این رقابت انتخاباتى شرکت کردند و حدود3000 نفر واجد شرایط امکان 
انتخاب پنج کاندیدا را داشتند.

وى تصریح کرد: داشتن پروانه تمدید شده پایه یک وکالت و نداشتن تخلف 
انتظامى درجه 4 و باالتر از شرایط راى دادن در این دوره از انتخابات بود.

دادخواه ادامه داد: این انتخابات هر دو ســال یکبار انجام  مى شود و مطابق 
قانون الیحه استقالل رییس هیات مدیره کانون، رییس هیات نظارت بر 
انتخابات اســت و اعضاى هیات نظارت از طرف هیات مدیره مشــخص 

مى شوند. 
وى ادامه داد: با توجه به الکترونیکى بودن این دوره، شمارش آرا سریع انجام 
شد و پس از مشخص شــدن نتایج، در هفته جارى پنج منتخب با انتخاب 
رئیس سنى تشکیل جلسه خواهد داد و براساس آرا، رییس، نایب رئیس و 

بازرس دوره دوازدهم مشخص خواهند شد.
کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان اولین کانون وکالى مستقل 
بعد از انقالب اســالمى اســت و اکنون حدود 3000 عضو دارد. کانون 
وکالى دادگسترى قدیمى ترین ســازمان مردم نهاد ایرانى است که به 
موجب الیحه استقالل کانون وکال در ســال 1333  به عنوان نهادى با 
شخصیت حقوقى و مستقل به وجود آمد، هرچند پیش از آن هم موجودیت 

داشت.
کانون وکالى دادگســترى ایران در ســال 1329 نیز به عضویت کانون 
وکالى بین المللى (IBA) درآمد، هیات مدیــره، رئیس، دادگاه انتظامى 
وکال و دادسراى انتظامى وکال از نهادهاى هر کانون هستند. کانون وکالى 

دادگسترى در ایران متشکل از 25 کانون مستقل است.

براى نخستین بار و به صورت الکترونیکى؛

انتخابات هیئت مدیره کانون وکالى 
اصفهان برگزار  شد

نتایج قطعى دوازدهمین انتخابات هیئت 
مدیره کانون وکالى دادگسترى اصفهان

اعضاى اصلى:  1. لیال رئیسى دزکى 632 رأى    2. امیرحسین سجادیه 427 رأى   3. سیامک اکبرى قلعه تکى 421 رأى    4. یاسین صعیدى 311 رأى   5. محمد جعفرى فشارکى 280 رأى
اعضاى على البدل:    6. شهرام محقق دولت آبادى 269 رأى     7. مجتبى اسدیان 258 رأى     8.داود عابدى 238 رأى

طى مراسمى ساختمان ســتاد مخابرات منطقه اصفهان 
به نام سردار شهید حاج قاسم ســلیمانى مزین گردید و 
از سردیس این شــهید بزرگوار  در ورودى این ساختمان 

رونمایى شد.
سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان در 
این مراسم که همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانى 
با حضور جمعى از مســئولین استانى و مدیران مخابراتى 
در ستاد مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
حاج قاسم در چهار دهه خدمت صادقانه و خالصانه به نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ذره اى از مسیر والیت دور نشد 

و همیشه خود را سرباز والیت فقیه و رهبرى مى دانست.
سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان نیز مزین شــدن 
ساختمان ستاد مخابرات به نام سردار دل ها را اتفاق بسیار 
میمون و مبارکى دانســت و گفت: امیدواریم بتوانیم در 
خصوصیات اخالقى و کارى دنباله رو حقیقى این شهید 
عزیز باشیم و در صحراى محشر شــرمنده این عزیزان 

نباشیم.
اســماعیل قربانى با اشــاره به حضور موثر ایثارگران در 
بین جامعه مخابراتى مخابرات منطقه اصفهان افزود: از 
افتخارات ما در مخابرات اصفهان،میزبانى جمع کثیرى از 
رزمندگان دفاع مقدس در جاى جاى استان بوده و هست 
که خود نشان مانوس بودن این مجموعه با فرهنگ جهاد 

و شهادت است.

رونمایى از سردیس شهید سلیمانى در 
ورودى ساختمان ستاد مخابرات اصفهان

«بیمارى سرطان دیدگاه مرا نسبت به زندگى تغییر 
داد و باعث شد از تک تک لحظاتم لذت ببرم، امیدوار 
زندگى کنم، قدردان باشــم و از داشته هایم مراقبت 
کنم. در خصوص بروز بیمــارى در فرزندانم گوش 
به زنگ باشــم و آنها را هر از چندگاهى براى انجام 
آزمایش هاى دوره اى نزد پزشک معالج ببرم. به جرات 
مى گویم اگر خودم در گذشته بیمارى سرطان را پشت 
سر نگذاشته بودم، امروز نمى توانستم زندگى را به این 

شکل مدیریت کنم و به آرامش برسم.» 
این ها جمالت «ندا»، فرزند محک اســت. دخترى 
که روزى به ســرطان مبتال شد و حاال در جمع یکى 

از 7600 کودك بهبودیافته این مؤسسه قرار دارد.
«ندا»، در 14 ســالگى به بیمارى ســرطان مبتال 
شد و یک ســال بعد، با انجام عمل پیوند، 18 جلسه 
شیمى درمانى و پرتودرمانى، بهبود یافت. او در مسیر 
مبارزه با بیمــارى اش فراز و نشــیب هاى زیادى را 
تجربه کرده که آن ها را اینگونه  روایت مى کند: «من 
در کودکى روزهاى سختى را پشت سر گذاشتم. در دو 
ســالگى پدرم ما را ترك کرد و براى همیشه از ایران 
رفت. من ماندم، مادرم و خانــه مادربزرگ. تا اینکه 
استخوان دســتم ورم کرد و درد شدیدى بدنم را فرا 
گرفت. پس از مراجعه به پزشک و انجام آزمایش هاى 
متعدد و نمونه بردارى، بیمارى ســرطان استخوان 

تشخیص داده شد.»
ندا با اینکه روحیه قوى و امیدوارى داشت اما باز هم 
از ریزش موهایش به شــدت ناراحت شده بود. البته 
معتقد اســت نگرانى مادرش به مراتب از نگرانى او 
بیشتر بود: «آن روزها مادرم از من مراقبت مى کرد و 
یکى از بزرگ ترین دغدغه هایش پرداخت هزینه هاى 
درمان بیمارى بود. براى یک دختر، اگر قرار باشــد 
زیبایى اش را حتى موقت از دست بدهد، یک سال هم 
یک سال است. اما براى بزرگ ترها، سرطان بیمارى 
سخت ترى است و دغدغه پرداخت هزینه هاى درمان 
قبل از هر موضوع دیگرى زندگى را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. ما خیلى خوشــحالیم که آن زمان با محک 
آشنا شدیم تا نگرانى مادرم کم شود و روزهاى سخت 

بیمارى را پشت سر بگذاریم.»
فرزند 23 ساله محک که این روزها خودش مادر شده 
و نگرانى هاى مادرانه را بیش از پیش درك مى کند، 

ادامه مى دهد: «مراحل درمــان بیمارى ام در محل 
سکونت مان، اســتان اصفهان، شــروع شد و پایان 
یافت. من با اینکه در این استان درمان شدم اما تحت 
حمایت محک بودم و به خاطر دارم که این مؤسسه 
جشن هاى متعددى را براى کودکان مبتال به سرطان 
اصفهان برگزار مى کرد. از من نیز براى شرکت در این 

مراسم دعوت مى شد و خیلى خوش مى گذشت.»
فرزند 23 ساله محک، به آموزش مهارت در روزهاى 
درمان بیمارى اش اشــاره مى کنــد و مى گوید: «از 

آنجایى که در مراحل درمان بیمارى پزشــک معالج 
توصیه کرده بود، به مدرسه نروم و تنها براى امتحانات 
آخر ســال مراجعه کنم، براى اینکه ســرگرم باشم 
کالس هاى مختلف خصوصى از جمله زبان، آموزش 
آرایشگرى، طراحى و نقاشى را شرکت کردم. در 15 
ســالگى و پس از بهبودى همراه با ادامه تحصیل، 
آرایشــگرى را نیز ادامه دادم و 3 سال بعد نیز ازدواج 

کردم. اکنون مادر دو فرزندم و تصمیم دارم تا بزرگ 
شدنشان از آنها مراقبت کنم و به کار دیگرى مشغول 

نشوم.»
هر ســال هفتم دى ماه، خبرهاى خوبى از بهبودى 
کودکان مبتال به ســرطان شــنیده مى شــود. این 
روز در تقویم محک «روز کــودکان بهبودیافته از 
ســرطان» نام دارد. روزى که مصادف با تولد کیانا، 
دختر بنیانگذار محک است. او نیز در کودکى روزهاى 
سخت مبارزه با بیمارى سرطان را پشت سر گذاشت 

و توانست این بیمارى را شکست دهد و بهبودى اش 
انگیزه اى براى تأسیس محک شد. امروز در آستانه 
30 سالگى این سازمان، بیش از 7600 کودك مبتال 
به سرطان در سرزمین مان را شاهدیم که مانند ندا، 
هر کدام مسیر زندگى شان را انتخاب کرده و امروز 
قهرمانان مبارزه با سرطان و پدران و مادرانى موفق 

هستند.

فرزند بهبودیافته محک:

مدیریت زندگى را  از سرطان یاد گرفتم


