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هزار و یک راه براى جبران کمبود کلسیمخسارت 2 میلیاردى کاهش روشنایى پارك هافصل دوم «خانه امن» ساخته خواهد شدخزر در معرض خطر داور ارومیه اى براى دیدار در تبریز؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص بادام 
خیس خورده 

حلقه مسى جاى حلقه طال را گرفته است!
3
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مقررات سفر ایرانى ها 
به ترکیه تغییر کرد

چرا از ویروس کروناى 
انگلیسى مى ترسیم؟

4 بقعه تاریخى اصفهان 
در معرض 

آسیب جدى است 5
گرامیداشت 9 دى 

در اصفهان 
بدون حضور جمعیت

دانشمندان مى گویند مصرف بادام خیسانده شده مى تواند 
در سالمت بدن و جلوگیرى از ابتال به بیمارى هاى مختلف 

مؤثر باشد.
بادام یکى از خوش طعم ترین و پرخواص ترین دانه هایى 

است که انسان ها به عنوان آجیل از آن...

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: روز 9 دى (امروز) مراسم نمادینى 
را در شــهر و اســتان اصفهان برگزار مى کنیم

که این برنامه ها به صورت عدم اجتماع و سالمت 
محور است و با پوشــش رسانه اى و پخش زنده 
تلویزیونــى و شــبکه هــاى اجتماعــى انجام 

مى شود.
محمدعلى احمدى با بیان اینکه امسال با توجه به 
شرایط شیوع کرونا و محدودیت ها در این زمینه، 
برنامه ریزى شده اســت که برنامه هاى مفصل 
بدون حضور جمعیت در سطح استان برگزار شود، 

اظهار کرد...
4

خسارت خسارت 500500 میلیاردى کرونا به صنایع دستى اصفهان میلیاردى کرونا به صنایع دستى اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگى استان اعالم کردمدیرکل میراث فرهنگى استان اعالم کرد

3

تبعات افزایش قیمت در بازار طال و نقره از زبان رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان

روایت جمشید هاشم پور 
از دلیل عجیب ممنوع کار 
شدنش

8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

693 میلیارد ریال 
پروژه در منطقه 14 

آغاز و بهره  بردارى شد

در بیست و دومین برنامه از سرى برنامه هاى 
«هر یکشنبه یک افتتاح»؛

مرغداران تخم مرغ استان اصفهان را تأمین کنند
سخنگوى کارگروه تنظیم بازار اصفهان هشدار داد
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تبریزى در دوراهى تبریزى در دوراهى 
جنجال و آرامشجنجال و آرامش

آگهى مزایده عمومى

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان (مؤسسه غیر تجارى به شماره 
ثبت 26 و شناسه ملى 10260008785) در نظر دارد ضایعات و آهن آالت اسقاطى 
موجود خود را مطابق گزارش کارشناس رسمى دادگسترى از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند با مراجعه به دبیرخانه مجموعه هاى ورزشى و تفریحى 
کارگران استان اصفهان با اخذ مدارك و مطالعه شرایط و واریز سپرده تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 99/10/16 نسبت به شــرکت در مزایده اعالم آمادگى 

نمایند.

زمان و مهلت تکمیل و تحویل پاکت ها: از روز سه شنبه مورخ 99/10/09 لغایت پایان 
وقت ادارى (ساعت 14)روز سه شنبه مورخ 99/10/16

زمان و محل بازگشایى پاکتها: روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 ساعت 10 صبح. 
اصفهان، خیابان چهارباغ باال، روبروى بیمارستان دکتر شریعتى، مجموعه ورزشى 

تفریحى کارگران اصفهان تلفن تماس: 36611410
 هزینه کارشناسى و انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار 
مى باشد. 

میزان وزن 
مبلغ تضمین شرکت حداقل قیمتتقریبى

در مزایده

122,635,000 ریال2,452,700,000 ریال15 تن چاپ اول

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: انجام خدمات نصب، تعویض و جمع آورى کنتور و رگوالتور در سطح منطقه یک اصفهان و توابع

میزان تضمین: 625/000/000 ریال
کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات: 33548554

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 99/10/15

مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2574 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز 1399,5659

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

اطالعیه ثبت نام مجمع فوق العاده
 هیأت فوتبال استان اصفهان

حمیدرضا دادخواه- دبیر مجمع فوق العاده هیأت فوتبال استان اصفهان

نظر به اینکه در اجراى ماده 21 اساسنامه هیئت فوتبال اســتانها، مجمع فوق العاده هیئت فوتبال استان اصفهان به منظور 
انتخاب اعضاى هیئت رئیسه فوتبال استان در ســال 1399 برگزار خواهد شد، لذا بدینوسیله از کلیه عالقمندان و داوطلبان 
(آقایان و بانوان) جهت کاندیداتورى عضو هیئت رئیسه (نماینده مدیران باشگاه ها و نماینده رؤساى هیات فوتبال شهرستان 
ها) با دارا بودن شرایط ذیل دعوت به عمل مى آید. جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نیاز از تاریخ 99/10/09 
لغایت 99/10/16 به مدت 7 روز کارى از ساعت 9 صبح لغایت 13 به آدرس: اصفهان- خیابان جى- خیابان الهور- مجموعه 

ورزشى پیروزى- ساختمان هیات فوتبال استان اصفهان مراجعه فرمایند.
1- تابعیت ایران و سکونت در استان اصفهان.

2- التزام عملى به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران.
3- داراى حداقل 35 سال سن.

4- حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلم.
5- پنج سال سابقه مدیریت و عدم سوء پیشینه و محرومیت اجتماع و بررسى تأیید مراجع ذیصالح.

و ارائه مدارك: فتوکپى شناسنامه، کارت ملى، کارت پایان خدمت، اصل و کپى آخرین مدرك تحصیلى دو سرى. دو قطعه عکس 
3*4

6- رؤساى هیأت هاى فوتبال شهرستان هاى توابع استان ارائه فتوکپى ابالغ ریاست و باشگاه ها فتوکپى مدارك ثبت باشگاه 
مربوطه را در هنگام ثبت نام تحویل دهند.

ماشین سازى – سپاهان، امروز در بنیان دیزل

دوباره تبریز و دوباره پیروزى؟
هفته دهم رقابت هــاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیــج فارس،  امروز 
سه شــنبه 9 دى ماه با برگزارى یک دیدار آغاز مى شود که بر همین 
اساس ســپاهان اصفهان در ورزشــگاه بنیان  دیزل تبریز به مصاف 

ماشین سازى خواهد رفت.
بازى حساسى که نتیجه آن عالوه بر هر دو تیم براى سایر ...
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دلیلعجیبممنوعکاراز دلیل عجیب ممنوع کار  راز وع جیب یل ز
نششدنششدنش ششدنشش
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دولت ترکیه با جهش ویروس کرونــا در جهان، قوانین 
جدیدى را براى سفر به این کشور تعیین کرد. شهروندان 
ایرانى براى ســفر به ترکیه به ارائه گواهى منفى تست 

کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز ملزم شده اند.
طبق مقررات این کشور، ورود مسافر با تابعیت ایرانى با 
مجوز اقامتى و یا به صورت توریستى به ترکیه بدون مانع 
است. اما شیوع نوع جدید ویروس کرونا از انگلستان بار 
دیگر مقررات سفر را تغییر داده و حتى محدودیت هایى را 
در برخى مرزها ایجاد کرده است. آخرین بررسى ها نشان 
مى دهد مرز هوایى ایران و ترکیه همچنان باز است و تردد 
مسافر بدون مانع انجام مى شود اما ترکیه مقررات تازه اى 

را وضع کرده است.
بنا به دستورالعمل ها و پروتکل هاى جدید بهداشتى ترکیه 
که از دیروز (دوشنبه، 28 دســامبر برابر با 8 دى ماه) در 
مبادى ورودى این کشور براى همه اتباع خارجى به اجرا 
گذاشته است، تمام مسافران ملزم شده اند پیش از پرواز، 
آزمایش PCR انجام دهند و گواهى منفى این تست را 
در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز، به زبان انگلیسى 
همراه داشته باشند تا در مبادى ورودى این کشور ارائه 

دهند.
این آزمایش باید در آزمایشــگاه هاى مورد تأ یید وزارت 

بهداشت، انجام شود و حاوى ُمهر آزمایشگاه باشد.

سخنگوى صنعت برق کشور با بیان اینکه افزایش مصرف 
انرژى برق و گاز در بخش خانگى کشور فشار مضاعفى 
به صنعت برق وارد کرده اســت افزود: مشــترکان برق 
باید براى تداوم خدمت رسانى این صنعت در کشور، در 

مصرف گاز و برق صرفه جویى کنند.
مصطفى رجبى مشهدى با اشاره به اجراى طرح خاموشى 
یک درمیان روشنایى معابر و روشنایى بزرگ راه ها پس 
از ساعت 21 گفت: باتوجه به محدودیت شبانه تردد در 
شهر هاى نارنجى و قرمز، روشن بودن تابلو هاى بانک ها 
یا بیلبورد هاى تبلیغاتى غیر ضرورى است و نتیجه اى جز 
هدررفت سرمایه ملى ندارد بنابراین صنعت برق اقدام به 

صرفه جویى را از هفته پیش آغاز کرده و با یکى درمیان 
کردن روشنایى معابر و حذف روشنایى غیر ضرورى در 
جاده ها حداقل به میزان 500 مگاوات صرفه جویى ایجاد 

کرده است.
سخنگوى صنعت برق با اشاره به اینکه اجراى این طرح، 
براى اعمال نکردن خاموشــى در بخش خانگى است 
افزود: با اعمال خاموشــى در روشنایى معابر، روزانه 1 تا 

1/5 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویى خواهد شد.
وى گفت: هر 10 درصد صرفــه جویى در مصرف برق، 
70 میلیون مترمکعب صرفه جویــى در مصرف گاز را 

به همراه دارد. 

مقررات سفر ایرانى ها به 
ترکیه تغییر کرد

روشنایى معابر را کم کردیم
 تا برق قطع نشود

رکوردداران 
تلفات تصادفات 

  تسنیم| بنابر اعالم ســازمان پزشکى 
قانونى کشور، در هشــت ماهه سال جارى 10 
هزار و 775 نفر در حــوادث رانندگى جان خود 
را از دســت دادند، این رقم در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل با آمار تلفات 12 هزار و 523 نفر، 
14 درصد کاهش یافته اســت. در هشت ماهه 
امسال استان هاى فارس با 821، تهران با 796 
و اصفهان با 709 بیشترین و استان هاى ایالم با 
73، کهگیلویه و بویراحمد با 127 و چهارمحال و 
بختیارى با 143 نفر کمترین آمار تلفات تصادفات 

را داشته اند.

بروید سراغ رستوران  ها!
  ایسنا| رئیس اتحادیه نانوایان اهواز با 
اشــاره به معرفى نانوایى ها به عنوان صنفى که 
بیشترین موارد اخطار و معرفى به مراجع قضایى را 
در خصوص عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
کرونا داشــته اند، گفت: همانطور که نانوایى ها 
را مورد ســنجش قرار مى دهند، رســتوران ها 
را هم بررســى کنند که مــوش در آنها جوالن 

مى دهد./4094

واکسن فایزر به زودى 
وارد مى شود

رئیس    خبرگزارى صدا و سیما | 
ســازمان هالل احمر کشــور از تأمین واکسن 
خارجى فایزر براى کشور خبر داد. همتى گفت: 
قرار است 15 هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر 
به صورت اهدایى به ایران داده شــود. او افزود: 
به دلیل شــرایط خاص نگهدارى این واکسن با 
هماهنگى وزارت بهداشت به زودى مراحل انتقال 
آن به کشور انجام خواهد شــد. رئیس سازمان 
هالل احمر کشور گفت: در زمان رسیدن واکسن 
نحوه دریافت واکسن در رسانه ها اطالع رسانى 
خواهد شــد و براى پیگیرى بیشتر این موضوع 

جلسه در تهران برگزار کردیم.

یکسان سازى 
پیامک هاى رمز دوم 

مرحله سوم طرح رمز دوم پویا در    ایسنا|
راستاى استانداردسازى الگوى پیامک رمز پویا 
از دیروز دوشــنبه در تمام بانک ها اجرا مى شود. 
طبق اعالم بانک مرکزى از تاریخ هشــتم دى 
ماه با هدف افزایش امنیت تراکنش هاى اینترنتى 
مبتنى بر رمز دوم پویا، پیامک هاى ارسالى براى 
مشتریان حاوى اطالعات کامل تراکنش اعم از 
نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه 
خواهد بود. همچنین رمز دریافتى در بازه زمانى 
محدود و فقط براى همان تراکنش درخواستى 
معتبر بوده و از تاریخ دهــم دى ماه در صورتى 
که هریک از اقالم تراکنش (نوع، مبلغ و دریافت 
کننده وجه) تغییر کند، رمز دریافت شــده معتبر 

نبوده و تراکنش انجام نخواهد شد.

توزیع روزانه
 4000 تن روغن

دبیــر انجمن صنفــى روغن    ایسنا|
نباتى ایران گفت: روزانــه بین 3500 تا 4000 
تن از انواع روغن مایع و جامد در سراسر کشور 
توزیع مى شود و فروش روغن گران تر از نرخ 
مصوب سازمان حمایت گرانفروشى است. امیر 
هوشنگ بیرشک اضافه کرد: بیش از 90 درصد 
مشکالت تولید روغن مایع حل شده و تالشمان 
براین اســت که در روزهاى آینده بازار آرامى 
داشته باشــیم. در خصوص روغن جامد نیز در 
مؤلفه هاى بسته بندى، ورق حلب و نوع روغن 
هنوز مشکالتى وجود دارد و مهمترین چالش 
نیز ارزهاى قابل انتقال اســت کــه اگر بانک 
مرکزى کمک کند و مسئله ارز و واردات روغن 

حل شود، همه مشکالت مرتفع خواهد شد.

عیادت از آیت ا... مصباح
والمســلمین  حجت االســالم    تسنیم|
محمدى گلپایگانى، رئیس دفتر رهبر معظم انقالب 
اسالمى صبح دیروز (دوشنبه) از طرف رهبر معظم 
انقالب اسالمى در بیمارســتان محل بسترى آیت 
ا... مصباح یزدى حضور یافــت و ضمن عیادت، در 
جریان آخرین وضعیت درمانى عضو مجلس خبرگان 
رهبرى قرار گرفت. حجت االســالم والمســلمین 
محمدى گلپایگانى ضمن ابالغ سالم رهبر انقالب 
اســالمى براى آیت ا... مصباح یزدى دعا و آرزوى 

سالمتى کرد./4095

کاربرى محل تبعید رهبرى 
تغییر نمى کند

  میزان | علیرضا جاللزایى، مدیرکل میراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى سیستان و 
بلوچستان در خصوص شــایعات پیش آمده درباره 
تغییر کاربرى خانه محــل تبعید رهبر معظم انقالب 
در شهرســتان ایرانشــهر گفت: این خانه از بحث 
واگذارى خارج شــد و همچنان به عنــوان موزه در 
حوزه مسائل فرهنگى در خدمت فرهنگ دوستان و 
بازدیدکنندگانى که علقه دارند محل سکونت رهبرى 
را با کارکرد هاى خاصش ببینند خواهد بود و به زودى 
به بهره بردارى خواهد رسید؛ بنابراین، این مکان به 
هیچ وجه به سرمایه دارانى که بخواهند آن را تغییر 

کاربرى بدهند واگذار نخواهد نشد. /4091

شهید سلیمانى 
حامل چه پیامى بود؟

  ایسنا| سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت 
امور خارجه دربــاره اینکه «عــادل عبدالمهدى»، 
نخست وزیر سابق عراق در یک مستند گفته است 
آقاى ســلیمانى در جریان آخرین سفر خود به عراق 
قرار بوده پاســخ ایران در ارتباط با عربســتان را به 
مقامات عراقى تحویل دهد خطاب به خبرنگار پرسش 
کننده  گفت: آنچه به نقل از آقاى عادل عبدالمهدى 
مطرح کردید درســت اســت. دولت عراق  میزبان  
آقاى سلیمانى بود و آقاى سلیمانى به دعوت رسمى 
عراق به این کشور سفر کرده بود. ما پیامى از سوى  
عربستان دریافت کرده بودیم که این پیام دیپلماتیک 
نبود و مطالبى در آن مطرح شــده بود که البته ما از 
طریق شــوراى همکارى خلیج فارس پاسخ دادیم. 
آقاى سلیمانى در این ســفر  حامل پیام هایى بودند 
کــه عاملین ترور اجــازه انتقال این پیــام را ندادند  
البته ما بعداً به صــورت مکتوب پیام هــا را منتقل 

کردیم./4092

هشدار اصولگرایانه
حجت االســالم حســین ابراهیمــى،    برنا |
عضو جامعه روحانیت مبارز درباره ســازوکار دوگانه 
اصولگرایان براى رســیدن به کاندیــداى واحد در 
انتخابات 1400 گفت: مسئله وحدت مهم است حال 
چه نام ائتالف باشــد و چه نام وحدت باشد چه هر 
نام دیگر، اثر آنچنانى ندارد. آنچه در این میان مهم 
است این اســت که اصولگرایان دور هم مى نشینند 
به وحدت مى رســند یا اینکه چند گروه مى شوند و 
در مســیرهاى جداگانه حرکت مى کننــد.  در همه 
جریان ها افراد دلســوزى وجود دارنــد که پس از 
مدتى به این نتیجه مى رســند که اگر بخواهند واقعًا 
رئیس جمهور داشته باشند، باید در کنار هم بنشینند. 
اما اگر بنا باشد مانند برخى از سنوات، هر کدام خیال 
کنند که رئیس جمهور است و در این دوره هم دور هم 

جمع نشوند، بازنده خواهند بود./4093

دپو کاال از سال82 ! 
رئیس پلیس    باشگاه خبرنگاران جوان |
گمرك امنیت اقتصادى ناجــا گفت: کاالیى در انبار 
برخى بنادر کشور از سال 82 تاکنون داریم که مانده و 
رها شده به شکلى که فلز آن کامًال پودر شده و از بین 
رفته است. سرهنگ رفیعى کیا افزود: خیلى از انبارها 
در ســامانه جامع وزارت صمت ثبت نشده اند تا این 

وزارتخانه بتواند به آنها نظارت کند.

خبرخوان

طبق مطالعات جدید به دلیل تغییــرات اقلیمى، میزان 
آب بزرگ ترین دریاچــه جهان رو به کاهش اســت. 
محققان هشــدار داده اند امکان دارد مقدار آب دریاى 
خزر بین 9 تا 18 متر تا پایان قــرن کاهش پیدا کند به 
طورى که طبق مدل ها، آب  قســمت شمالى و بخشى  
از قسمت جنوب شــرقى دریاى خزر تبخیر خواهد شد. 
آنها همچنین مى گویند حاشیه شــرقى کامًال خشک 

مى شود.
در بدترین حالت کاهش 18 مترى سطح دریا، مدل ها 
نشان مى دهند 34 درصد از آب این دریا کاهش مى یابد؛ 
با  وجود این، این بحران عظیــم هنوز کامًال مورد توجه 
عموم قرار نگرفته اســت. حتى جامعه علمى نیز تا حد 

زیادى از این اتفاقات بى اطالع هستند.
«هیئــت بین دولتــى تغییــر اقلیــم» در هیچ یک از 
گزارش هاى خــود به تبخیر دریاچه ناشــى از تغییرات 
اقلیمى نپرداخته اســت. ســازمان ملل نیز در اهداف 
توسعه پایدار خود به این موضوع اشاره اى نکرده است. 
نویسندگان این مطالعه مى گویند تأثیرات نادیده گرفته 
شده تغییرات ســطح دریا (کاهش سطح آب دریاچه ها 
و دریاهاى داخلى در مقیــاس جهانى) مى تواند به طور 
مشابه با افزایش سطح آب جهانى دریاها ویرانگر باشد و 
معیشت میلیون ها نفر در سراسر جهان را تهدید مى کند.
کارشناســان مى گویند: ازآنجا که معیشــت و امنیت 
غذایى میلیون ها انســان به دریاى خزر بستگى دارد، از 
دست دادن خدمات این اکوسیستم عواقب اقتصادى و 
اجتماعى شدیدى را در پى خواهد داشت و ممکن است 

باعث درگیرى هاى محلى و منطقه اى شود.
چند مطالعه اخیر نشــان داده که ســطح آب دریاهاى 
محصور و سیستم دریاچه ها کاهش مى یابد، که عمدتًا 
به دلیل خشــک شــدن قاره در اثر تغییــرات اقلیمى
 اســت. ازآنجا که دریاچه ها خروجــى ندارند، به طور 
ویژه اى در برابر افزایش دما آسیب پذیر هستند. سطح 
آب آنها فقط توســط بارش، ورودى رودخانه و تبخیر 
تعیین مى شود. همین امر در مورد دریاى خزر نیز صادق 

اســت که براى ورودى خود به رودخانــه ولگا متکى
 است.

در حال حاضر آب دریاى خزر، ســاالنه با سرعت 6 تا 7 
سانتیمتر در حال کاهش است. بنابراین اتخاذ اقدامات 
منطقه اى ضرورى اســت. آگاهى عمومى محل خوبى 
براى شــروع اســت. براى دهه ها، افول دریاچه هاى 

داخلى حتى توسط متخصصان نیز اشتباه و نادیده گرفته 
شده است.

نویسندگان این مطالعه خواستار یک کارزار جهانى براى 
افزایش آگاهى و بهبود تحقیقات در مورد کوچک شدن 
دریاچه ها و دریاهاى داخلى جهان هستند؛ مواردى که 

مدت هاست مورد غفلت قرار  گرفته اند.

آب رفتن بزرگ ترین دریاچه جهان با تغییرات اقلیمى 

خزر در معرض خطر
وزارت برق عراق هشــدار داد این کشور با 
قطعى جدى برق روبه رو خواهد شــد زیرا 
ایران به دلیل بدهى هاى معوق، قصد دارد 
صادرات گاز به همسایه خود را کاهش دهد.

خبرگزارى رســمى عراق به نقل از «احمد 
موســى»، ســخنگوى وزارت برق عراق 
گزارش کرد ایران قصد دارد صادرات روزانه 
گاز به عــراق را از 5 میلیون متر مکعب به 3 
میلیون متر مکعب کاهش دهد. این کاهش 
پس از برنامه هاى اعالم شــده قبلى براى 
کاهش صادرات از 50 میلیون به 5 میلیون 

متر مکعب در روز صورت مى گیرد.
به گفته موســى، وزیر نیــروى ایران هفته 
جارى براى گفتگو درباره صــادرات گاز و 
بدهى هاى معوق به بغداد سفر خواهد کرد. 
وى افزود: مــا از وزارت دارایى مى خواهیم 
مســئله بدهى هاى معوق را حل کند تا از 
قطع برق بغداد و شهرهاى دیگر جلوگیرى

 شود.
عراق بــراى کاهش وابســتگى به واردات 
گاز و برق ایران در بحبوحــه تحریم هاى 
واشــنگتن علیه بخش انرژى تهران، تحت 
فشار شــدیدى قرار دارد. این کشور از سال 
2018 معافیت هاى متعدد آمریکا براى ادامه 
واردات انرژى از ایران را دریافت کرده اما در 
ماه هاى اخیر مدت این معافیت  ها کوتاه تر 

شده است.
عراق قصد دارد از عربستان سعودى، شوراى 
همکارى خلیــج فــارس و اردن برق وارد 
کند تا به رفــع کمبود داخلــى برق کمک 

کند.

هشدار عراق 
نسبت به قطعى برق 

به علت بدهى 
به ایران

عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان درباره 
اصالح قانون اساســى و اظهارات اخیر رئیس جمهور 

مى گوید:
«ما هیچ مشکلى براى بازنگرى در قانون اساسى نداریم. 
چرا که هر قانونى نیاز به بازنگرى و اصالح دارد. قوانین 
انسان ساخته هستند و در زمانى با یک خرد جمعى تدوین 
مى  شوند، اما ممکن است در زمان دیگرى افراد دیگرى 
نظر دیگرى داشــته باشــند. به همین دلیل در قوانین 

اساسى راه بازنگرى را باز گذاشــتند. از جمله در قانون 
اساســى خودمان که این موضوع در اصل 177 مطرح 
شده اســت. پس مســئله خیلى مهمى نیست. اصالح 
قانون اساســى شــرایطى از لحاظ حقوقى دارد که اگر 
انجام شود مى توان آن را انجام داد. اما از لحاظ شرایط 
الیحه قانون اساسى، اســاتید حقوق عمومى مى گویند 
هر قانونى چه قانون اساسى و چه قانون عادى باید تمام 
ظرفیت هاى آن به کار گرفته شود بعد از آن اگر نیاز به 
اصالح داشــت آن را اصالح کنند. در قانون اساسى ما 
ظرفیت هاى مختلفى وجود دارد که تا همین سال هاى 
اخیر هم استفاده نشــده بود، وقتى هنوز ظرفیتى که در 
قانون اساسى هست را اســتفاده نکرده ایم چرا باید به 
ســراغ بازنگرى آن برویم؟ آیا همه ظرفیت هاى قانون 
اساسى را استفاده کرده ایم که اکنون نیاز به بازنگرى و 
اصالح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هیچکسى حرفى 
ندارد مسیرش را طى کند و بازنگرى انجام شود اما وقتى 
شرایط بازنگرى وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم. 
برخى حتى مى گویند پست ریاست جمهورى را حذف 
کنیم و جایگاه نخست وزیرى را بازگردانیم. این کار را 
انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلى که قبالً  داشتیم 

برسیم؟»/4084

معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: کرونا باعث شد 
امسال شیوع آنفلوآنزا را نداشته باشیم.

قاسم جان بابایى با حضور در برنامه «طبیب» شبکه 3 
ســیما گفت: رعایت پروتکل ها باعث شده تا امسال در 
این فصل پیک دوم آنفلوآنزا را نبینیم. وى افزود: هر سال 
در این ایام شــاهد پیک دوم آنفلوآنزا بودیم، اما رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى باعث شد تا شــاهد شیوع این 

بیمارى در سال جارى نباشیم.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: پیک اول آنفلوآ نزا 
در آبان بروز مى کند و پیک دوم هم در این فصل از سال 
مشاهده مى شد که امسال با توجه به رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى، پیک دوم را نداشتیم.
وى در ادامه به وضعیت کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: 
اگر همین شــرایط را در ماه هاى پایانى ســریال داشته 
باشیم، مى توان امیدوار بود نوروز 1400 شاهد بهتر شدن 

شرایط کرونایى بود.

پیرتریــن خائن بــه بریتانیا که خود گفته اســت 600 
جاســوس بریتانیا را لو داده است در ســن 98 سالگى 
در مسکو درگذشــت. «جرج بلیک» در سال 1961 در 
لندن به دلیل دادن اســرار دولتى بریتانیا به شوروى و 
لو دادن ده ها جاســوس غربى که به اعدام آنها منجر 
شــد به 42 ســال زندان محکوم شــده بود. وى خود 
مدعى شــده که دســتکم 600 جاســوس غربى را به 
رفقاى کمونیســت خود در دوران جنگ ســرد لو داده

 است.
بلیک در سال 1966 و لحظاتى پس از قهرمانى انگلیس 
در جام جهانى فوتبال توانســت از زندان فرار کند و در 
نهایت توانســت خود را به شــوروى برساند. «سرگئى 
 SVR ایوانف»، ســخنگوى آژانس اطالعاتى خارجى
روسیه که در گذشــته با نام کا گ ب شناخته مى شد، 
در پیام تســلیتش، از او به عنوان «جرج بلیک افســانه 
اى» یاد کرد. بلیک ماه گذشــته تولد 98 سالگى اش را 

جشن گرفت و «سرگئى ناریشکین» سردسته مشهور 
جاسوسان روسیه براى وى آرزوى سالمت و موفقیت 

کرده بود. 
بعد از فرار به شوروى، بلیک بخاطر خدماتش یک خانه 
روستایى در نزدیکى مسکو دریافت کرد و سرویس کا 
گ ب به شدت سعى در حفاظت از وى داشت. در روسیه 
از جرج بلیک به نام «سرهنگ گئورگى ایوانوویچ بلیک» 

یاد مى شد. 
وقتى در ســال 2006 از او پرسیده شد چه چیزى باعث 
شد به کشورش خیانت کند، بلیک چنین گفت: «به دلیل 
بمباران بدون توقف روستاهاى کوچک کره اى توسط 
قلعه هاى پرنده فراوان آمریکایى بود. این موضوع باعث 
شد که از تعلق به این کشورهاى پرقدرت و برتر از لحاظ 
فناورى که به نظر من با مردمى بى دفاع مى جنگیدند 
احســاس شــرم کنم. فکر مى کردم در طرف اشتباه 

ایستاده ام.» 

به لطف کرونا درگیر آنفلوآنزا نشدیممعروف ترین جاسوس شوروى درگذشت

کدخدایى: مشکلى براى بازنگرى 
در قانون اساسى نداریم اما...
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احتکار 45 میلیاردى الستیک
رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان، از 3567 حلقه الستیک احتکار شده به ارزش 
45 میلیارد ریال در عملیات مأمـوران این پلیس از یک 
انبار خبر داد. سرهنگ کامران ریاحى، اظهار کرد: با توجه 
به عدم ثبـت انبار در سـامانه جامع انبارهـا و عدم اعالم 
موجودى به اداره صنعت، معدن و تجارت استان موضوع 
احتکار الستیک هاى مکشوفه محرز و انبارهاى مذکور با 
حکم مقام قضائى پلمب شدند. ریاحى گفت: در این رابطه 

دو فرد متخلف شناسایى شدند.

نذر جالب بانوى خّیر اصفهانى
مدیر شبکه بهداشـت و درمان شهرستان شاهین شهر 
و میمه گفت: ساخت سـومین محل فرود بالگرد (هلى 
پـد) ایـن شهرسـتان با هـدف خدمات رسـانى سـریع 
بـه مصدومیـن سـوانح رانندگى بـا مشـارکت یکى از 
نیکوکاران آغاز شد. على پارسا اظهار کرد: خانم رضایى 
یکى از خیـران روسـتاى مورچه خـورت، 250 میلیون 
تومان هزینه سـاخت این محل را در مجـاورت پایگاه 
اورژانس این روستا در محور اصفهان- تهران عهده دار 

شده است. /4087

درخشش 2 عضو هیئت علمى 
دانشگاه نجف آباد

امیر رضـا نقـش، رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
نجف آبـاد در اختتامیه بیسـت و یکمین جشـنواره هفته 
پژوهش و فناورى اسـتان اصفهان گفت: در این مراسم 
از طرح پیام سرائیان عضو هیئت علمى دانشکده فنى و 
مهندسى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد و مریم 
مقیمیان عضو هیئت علمى دانشکده پرستارى و مامایى 
و رئیس مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستارى و مامایى 
این واحد دانشگاهى به  عنوان پژوهشـگر برتر در گروه 
علوم پزشکى بین دانشگاه هاى دولتى، آزاد و دستگاه هاى 

اجرایى استان اصفهان قدردانى شد.

شستشوى شبکه فاضالب 
منطقه یک

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، در یک ماه اخیر 
بیش از 24 هزار متر از شبکه فاضالب سطح آبفا منطقه 
یک شست و شو شد. این عملیات توسط پیمانکاران و با 
نظارت اداره توسـعه و بهره بردارى شـبکه فاضالب آبفا 
منطقه یک در راستاى جلوگیرى از پس زدگى و انسداد 

شبکه فاضالب انجام شده است./4088

افزایش بودجه دانشگاه
 علوم پزشکى

معاون توسـعه مدیریت و منابع دانشـگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: بودجه دانشـگاه هاى علوم پزشـکى در 
الیحه بودجه 1400 رشـد قابل توجهى داشته و نسبت 
به سال گذشته حدود 2.5 برابر شد در حالى که به عنوان 
مثال رشـد بودجه دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان در 
سـال 99 نسـبت به 98 حدود 23 درصد بود. محمدرضا 
رضایتمند اظهار داشـت: با توجه به حیاتـى بودن نقش 
دانشـگاه هاى علوم پزشـکى کـه در دوران همه گیرى 
کووید 19 خود را بیشتر نشان داد، بودجه این دانشگاه ها 
در الیحه بودجه 1400 بهتر و مناسب تر دیده شد./4089

اجراى 10 میلیارد ریال 
پروژه ورزشى 

مدیر منطقه 10 شـهردارى اصفهان گفـت: 9 میلیارد و 
200 میلیون ریال پروژه ورزشـى در این منطقه با هدف 
افزایش سرانه ورزشى شهروندان در حال اجرا است. حمید 
شهبازى اظهار کرد: ساماندهى و بازسازى ورزشگاه گل 
نرگس با مبلغ 2.5 میلیارد ریـال از جمله پروژه هاى این 
منطقه اسـت. مدیـر منطقـه 10 شـهردارى اصفهان از 
ساماندهى مجموعه ورزشى روباز بوستان هاى انقالب، 
شـهید ملکوتـى و هفتون بـا صـرف هزینـه اى بالغ بر
 2.7 میلیارد ریال خبر داد و افزود: حفاظ ابرى ورزشـگاه 
زیتون، توانا و استاد همایى با مبلغ 102 میلیارد ریال نصب 

شده است./4090

خبر

معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان گفت: به دلیل 
کاهش روشــنایى پارك ها با توجه به شــرایط کرونایى 
خسارات زیادى به تأسیسات شهردارى در شش ماه گذشته 

وارد شده است.
حسین امیرى اظهار کرد: شــهردارى براى بهبود مصرف 
انرژى در پارك هاى شــهر آمادگى کامــل دارد و از هیچ 
تالشى فروگذار نخواهد بود. وى ادامه داد: در پارك جوان 
مصرف برق با اصالح سیستم ها به حداقل رسیده است؛ البته 
هوشمندسازى سیستم انتقال پساب و چاه هاى آب شهر در 
حال انجام است. امیرى گفت: سیستم انتقال آب پساب از 
فیزادان به صورت هوشمند نصب شده است و به کاهش بار 

مصرف انرژى کمک خواهد کرد. امیرى با اشــاره به روند 
انجام آبیارى هاى شبانه پارك ها و فضاهاى سبز شهر، اظهار 
کرد: آبیارى فضاهاى سبز شهرى به ویژه در فصل تابستان 
از ساعت 22 به بعد انجام مى شود. وى با بیان اینکه به دلیل 
کاهش روشنایى پارك ها با توجه به شرایط کرونایى بیش از 
دو میلیارد تومان به تأسیسات شهردارى در شش ماه گذشته 
خسارت وارد شده است، افزود: مباحث امنیتى و اجتماعى 
پارك هاى شهر بسیار مهم است و باید روشنایى مناسب در 
پارك ها برقرار باشد. معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بهبود نورپردازى ها و اجراى روش هاى 

نوین نورپردازى با جزو برنامه هاى شهردارى است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه اصفهان در جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان، درباره فعالیت هاى سال هاى گذشته 
خود، اظهار کرد: طى سه سال و سه ماه گذشته تالش کردیم 
هزینه هاى غیرضرورى را در شرکت کاهش دهیم، همچنین 
بیش از 130 عنوان نمایشگاه تخصصى با کیفیت مطلوب و 
در راستاى توسعه کسب و کارهاى بخش خصوصى برگزار 
کردیم.  على یارمحمدیان همچنین درباره ساخت نمایشگاه 
بین المللى اصفهان گفت: در ابتداى فعالیت در نمایشگاه ها؛ 
توقف پروژه و بدهى ها موجب مشکالتى براى شرکت شده 
بود و ما تالش کردیم عالوه بــر پرداخت بدهى ها با انجام 
قراردادهاى متعدد به صورت مدیریت پیمان همزمان زمینه 

کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در ساخت پروژه را فراهم 
کنیم و این همه تالش و کوشش در شرایطى انجام شد که 
شــرایط اقتصادى تحت تاثیر تحریم، رکود، تورم و شیوع 
ویروس کرونا قرار گرفت.  مدیرعامل شــرکت نمایشگاه 
اصفهان درباره جایگاه نمایشــگاه بین المللى اصفهان در 
آینده،گفت: درخواست بنده این است اعضاى شوراى شهر 
اصفهان همچنان توجه ویژه اى به توســعه هر چه بیشتر 
نمایشگاه و ایحاد زیر ســاخت هاى حمل و نقل شهرى از 
جمله مترو براى نمایشگاه داشته باشند، چرا که نیاز است شهر 
اصفهان به عنوان یک شهر نمایشگاهى با استانداردهاى 

جهانى شناخته شود./4086

اصفهان باید به شهر جهانى 
نمایشگاهى تبدیل شود

خسارت 2 میلیاردى کاهش 
روشنایى پارك ها

رئیس روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان در 
جلسه رابطین روابط عمومى شهرستان ها گفت: در 
ماه هاى اخیر شاهد اضافه شدن شاخص هاى روابط 
عمومى به ارزیابى هاى شهرستان ها بودیم که گام 
مهمى در انعکاس فعالیت هاى بخش هاى مختلف 

خواهد بود.
شــاهین ملک زاده در این جلسه که با حضور عوامل 
اجرایــى و رابطین روابط عمومى در شهرســتان ها 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد ضمن تشکر 
از همراهــى و همدلــى رابطیــن روابــط عمومى 

شهرســتان ها اظهار کرد: رابطیــن روابط عمومى 
وظیفه ى ایجاد وجهه و تصویر مناسب براى سازمان را 
بر عهده دارند و هنر آنها  ایجاد ذهنیت مثبت از سازمان 
در بین مردم، آگاه سازى جامعه از فعالیت هاى درون 

سازمان و ارتقاء برند در اذهان عمومى است.
وى افزود: انعکاس فعالیتهاى فنى و توسعه اى صورت 
گرفته در سطح شهرستان ها به همراه مستند سازى 
تصویرى توسط رابطین روابط عمومى مى تواند عامل 
موثرى در راستاى آگاهى بخشــى جامعه نسبت به 

زحمات و تالشهاى کارکنان شهرستان ها باشد.

مالك ارزیابى مخابرات شهرستان ها

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشــاره به رونق بازار 
بدلیجات به دلیل گرانى طال و نقره، گفت: خرید طال توسط 
زوج هاى جوان بستگى به تمکن مالى آنها دارد، اما در مقایسه 
با دو سال گذشته میزان خرید و فروش طال در بازار اصفهان 

به 10 درصد رسیده است.
هوشنگ شیشه بران در گفت وگو با «ایســنا»، با اشاره به 
وضعیت بازار خرید و فروش طال در بــازار اصفهان، اظهار 
کرد: میزان معامالت طال در بازار اصفهان نسبت به دو سال 
گذشته به کمتر از 10 درصد کاهش یافت، چراکه 80 درصد 
کارگاه هاى ساخت طال تعطیل هستند و بقیه کارگاه ها با 20 
درصد ظرفیت خود فعالیت مى کنند که دلیل آن گرانى طال و 

کاهش قدرت خرید مردم است.

وى با بیان اینکه به دلیل گرانى طال مردم بیشتر اقدام به خرید 
نقره مى کنند، در خصوص وضعیت ایــن مصنوع با ارزش 
نیز گفت: با توجه به اینکه اونس نقره نیز با ارز آزاد محاسبه 
مى شود، این فلز نیز همانند طال و دیگر مصنوعات افزایش 

قیمت داشته و همانند گذشته خریدار ندارد.
وى در خصوص اینکه آیــا بازار نقره به جــاى طال رونق 
گرفته اســت، توضیح داد: نقره نیز جزو فلزات گرانبها است 
و همواره رونق داشــته، اما قیمت نقره نیز با افزایش قیمت 

ارز باال رفته است.
شیشه بران با اشاره به اینکه در حال حاضر یک گرم طالى 
ســاخته نشــده یک میلیون و 200 هزار تومان است که با 
احتساب هزینه ســاخت حدود 1.5 میلیون تومان مى شود، 

گفت: حتى برخى زوج هاى جوان به دلیل تمکن مالى پایین، 
ممکن است حلقه مسى به جاى حلقه طال خریدارى کنند.

وى با تاکید بر اینکه به دلیل گرانى مصنوعات طال و نقره، 
امروز بازار بدلیجات رونق گرفته است، گفت: متاسفانه اکنون 
بازار بدلیجات رونق گرفته، اما به دلیل وارداتى بودن، قیمت 
باالیى دارنــد و اگرچه زیبایى خــود را دارد، اما همانند طال 

ماندگار نیستند و به مرور زمان کدر مى شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه بدلیجات 
در تمام دنیا مورد استفاده قرار مى گیرد، اظهار کرد: همواره 
ایرانى ها در سبد خریدهاى خود طال را جاى داده بودند که 
امروز به دلیل گرانى آن، خرید این فلز گرانبها تقریبا به صفر 

رسیده است.

تبعات افزایش قیمت در بازار طال و نقره از زبان رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان

حلقه مسى جاى حلقه طال را 
گرفته است!

مردم مناطق مختلف استان اصفهان شامگاه یکشنبه 
شاهد پدیده نجومى ایجاد هاله و حلقه رنگین اطراف 
ماه بودند که به گفته کارشناســان، این اتفاق متاثر از 

سرماى شدید و وجود ابرهاى سیرواستراتوس است.
در این پدیده که به هاله 22 درجه معروف است، حلقه 
رنگینى ناشى از انعکاس نور ماه در ابرها در اطراف آن 

بوجود آمد که تا بامداد روز دوشنبه نیز قابل رویت بود و 
بسیارى از عالقه مندان به نجوم آن را در دوربین هاى 

خود ثبت کردند.
مطالبى که در شــبکه هاى اجتماعى در این زمینه 
منتشر شد اشــاره به پدیده هاله 22 درجه داشت اما 
به گفته کارشناسان، چندین پدیده نجومى در آسمان 
اصفهان اتفاق افتاد که افراد کمترى متوجه آن شدند. 

به گفته پژوهشگر خانه نجوم ادیب اصفهان، یکشنبه 
شب آســمان اصفهان میزبان چند پدیده نجومى از 
جمله هاله 22 درجه، کروناى ماه و هاله 46 درجه بود 
که بیشــتر مردم هاله 22 درجه را که بهتر قابل رصد 
بود، تماشا کردند اما پدیده هاى دیگر در مدت زمان 

کوتاهترى به وقوع پیوست و به سختى دیده مى شد.
حســن حاتمى با بیان اینکه هاله 22 
درجه از پدیده هاى رایج اســت که در 
ارتفاع بیش از هفت هــزار مترى جو 
زمین بوجود مى آیــد، افزود: این پدیده 
از انعکاس نور ماه در ذرات بلورى یخ در 
ابرهاى سیرواستراتوس که بسیار رقیق 

و شفاف هستند بوجود مى آید.
به گفته وى، بر اســاس برخى اسناد و 
شواهد موجود، وجود هاله نور اطراف ماه 
یکى از نشانه هاى هواشناسى و بارش 
است زیرا بطور معمول پس از ابرهاى سیرواستراتوس، 
سامانه طوفان زا وارد مى شود. حاتمى در پاسخ به این 
پرسش که آیا یا شب هاى آینده نیز این پدیده ها اتفاق 
مى افتد، توضیح داد: شــرایط الزم براى ایجاد آنها، 
سرماى شدید، ابرهاى سیرواســتراتوس، ماه رو به 
کامل با درخشانى باال و وجود بلورهاى یخ در ابرها با 

قطر کمتر از 0.2 میلى متر است.

اصفهانى ها یک شنبه شب یک «ماه» متفاوت دیدند 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان گفت: 
با توجه به شرایط جوى و همچنین حجم آالینده ها چهار 

بقعه تاریخى اصفهان در معرض آسیب جدى است.

حجت االسالم اصغر توسلى بیان کرد: اخیراً و با توجه به 
شرایط جوى و همچنین حجم آالینده ها برخى از این آثار 
بیش از گذشته آسیب پذیر شده و منجر به نگرانى شده 

اســت که در این بین گنبد بقعه امامزاده اسماعیل (ع)، 
امامزادگان جعفر و مرتضى (ع)، امامزاده درب امام و گنبد 

مدرسه چهارباغ در معرض آسیب جدى است.
وى اظهار داشــت: باید توجه داشــت 
که حفظ و نگهدارى ایــن بقاع نیازمند 
اعتبار زیاد و هماهنگى و همکارى بین 
دستگاهى اســت و برقرارى تعامل بین 
اداره اوقــاف و میــراث فرهنگى امرى 

ضرورى است.
وى با بیان اینکــه اداره اوقاف آمادگى 
کامل براى همکارى به منظور بازسازى 
آثار تاریخى موجود در موقوفات را دارد، 
ادامه داد: در خصوص ایــن آثار تاکنون 
با سازمان میراث فرهنگى اســتان نامه نگارى هایى را 
داشتیم و منتظر اعزام کارشناسان میراث فرهنگى براى 

شرایط آنها هستیم.

4 بقعه تاریخى اصفهان در معرض آسیب جدى است

 معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: این 
شــرکت موفق به تولید حالل پنتان بــا خلوص باالي 
99درصد و با ظرفیت 1000 بشکه در روز شده است. با تولید 
این محصول که به عنوان محصولی سبز شناخته مى شود، 
عالوه بر رفع نیازهاي کشور، امکان صادرات آن به خارج 

از کشور نیز وجود دارد.
 علیرضا جعفرپور با اشــاره به عاري بودن پنتان تولیدي 
پاالیشــگاه اصفهان از ترکیبات آروماتیکــی، الفینی و 
گوگردي، این محصول را محصولی ســبز و دوســتدار 
محیط زیست معرفی نمود و اذعان داشت: خلوص پنتان در 

این محصول بیش از 99درصد خواهد بود و نسبت نرمال 
پنتان به ایزو پنتان در این محصول مطابق با استانداردهاى 
روز دنیا مى باشد و با توجه به قابلیت هائی که در فرایند تولید 
این محصول وجود دارد، نســبت ترکیبات ایزو پنتان به 
نرمال پنتان متناسب با نیاز همه صنایع، قابل تنظیم است.

جعفرپور با تأکید بر اینکه محصول جدید این شرکت عاري 
از ترکیبات کلردار اســت، افزود: مصرف کنندگان عمده 
حالل پنتان واحدهاي پتروشیمی را  پلی استایرن انبساطی 
(تولیدکننده مواد اولیه یونولیت) و برخی واحدهاي صنعتی 
کوچک تر تشــکیل می دهند. وي تصریــح نمود: پنتان 

به عنوان حالل در برخی از فرآیندهاى پلیمریزاســیون و 
همچنین در تولید برخی از رنگ ها استفاده مى شود. این 
محصول در تولید انواع گرید هاي فــوم پلی یورتان نیز، 

مورد استفاده قرار مى گیرد.
معاون پاالیشــگاه اصفهان در بخش دیگري از سخنان 
خود، گفت: در حال حاضر تولید جهانی پنتان حدود 125 
هزار تن اســت و بیشــتر مصرف کنندگان این محصول 
کشورهاي اروپایی، آسیاي شرقی، ژاپن، هند هستند که 
البته انتظار مى رود در آینده رشد بیشتري را در بازارهاي هند 

و آسیاي شرقی شاهد باشیم.

تولید حالل پنتان با خلوص باالي 99درصد و عاري از هرگونه آالینده 

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: روز 9 دى (امروز) مراســم نمادینى را 
در شهر و اســتان اصفهان را برگزار مى کنیم که این 
برنامه ها به صورت عدم اجتماع و ســالمت محور 
است و با پوشش رسانه اى و پخش زنده تلویزیونى و 

شبکه هاى اجتماعى انجام مى شود.
محمدعلى احمدى با بیان اینکه امســال با توجه به 
شرایط شــیوع کرونا و محدویت هاى در این زمینه، 
برنامه ریزى شده است که برنامه هاى مفصل بدون 
حضور جمعیت در سطح استان برگزار شود، اظهار کرد: 

یکى از اصلى ترین برنامه ها در این دهه برنامه هاى 
محله محور است که در محله هاى مختلف و روستاها 
و شهرهاى سطح استان با هم افزایى بین تشکل هاى 

مردمى انجام مى شود.
احمدى با توضیح اینکه روز 9 دى مراســم نمادینى را 
در شهر و اســتان اصفهان را برگزار مى کنیم که این 
برنامه ها به صورت عدم اجتماع و سالمت محور است، 
گفت: این برنامه با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى و 
همچنین عمده مراسم ها با پوشش رسانه اى و پخش 

زنده تلویزیونى و شبکه هاى اجتماعى انجام مى شود.

گرامیداشت 9 دى در اصفهان بدون حضور جمعیت 

کرونا در کارگاه ها و فروشــگاه هاى پایتخت صنایع دستى 
جهان جا خوش کرده و گویا هنوز خبرى از کم شدن سایه 

این ویروس از سر این صنعت هنر پرور نیست.
فریدون اللهیارى، مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان مى گوید: در حال حاضر پنج هزار 
کارگاه تولیدى و بیش از یک هزار فروشگاه صنایع دستى 
در استان اصفهان فعال اســت که تمام توان خود را براى 
جلوگیرى از تعطیلى این کارگاه ها به کار گرفته ایم اما باید 

توجه داشت که بحران اقتصادى ایجاد شده ناشى از شیوع 
کرونا بر فعالیت این مراکز تأثیرات منفى زیادى را گذاشته 
است و نمى توان دسته بندى کرد که کدام نوع صنعت دستى 

بیشتر آسیب دیده و کدام نوع آن کمتر.
وى افزود: بر اساس برآورد صورت گرفته بحران اقتصادى 
ناشى از شیوع کرونا تاکنون بیش از 500 میلیارد تومان به 
فعاالن صنایع دستى استان اصفهان خســارت وارد کرده 

است.

به گفته الهیارى، در حال حاضر 44 شرکت در بحث بازاریابى 
الکترونیک صنایع دستى در اســتان فعال است و در همه 
رشته ها رشد یافته اند. کرونا فرصت جدى است که مى تواند 
یکبار براى همیشه تکلیف ما را در عرضه الکترونیک صنایع 

دستى مشخص کند.
در این زمینه نیز در بحران کرونا معرفى این شرکت ها براى 
دریافت تسهیالت را در دستور کار داریم وشرکت هاى داراى 

بیش از 200 نفر پرسنل در این زمینه در اولویت است.

خسارت 500 میلیاردى کرونا به صنایع دستى اصفهان

سخنگوى کارگروه تنظیم بازار اصفهان گفت: مرغداران و 
تشکل هاى مربوط این استان ابتدا ملزم به تامین تخم مرغ 
موردنیاز استان هستند سپس مازاد آن را به استانهاى دیگر 

صادر کنند.
اســماعیل نادرى افزود: طى روزهاى گذشته مشکالتى در 
راستاى قیمت تخم مرغ بوجود آمد که مرغداران عرضه تخم 
مرغ را کاهش دادند. سخنگوى کارگروه تنظیم بازار استان 
اصفهان بیان کرد: مقرر شد دوشنبه (دیروز) با محوریت جهاد 
کشاورزى، تشــکل ها و انجمن ها حضور یابند و به عنوان 

آخرین اخطار مقدار تخم مرغ موردنیاز استان تامین شود در 
غیر این صورت به عنوان عرضه خارج از شبکه یا عدم امتناع 
از عرضه به دســتگاه قضایى و تعزیرات حکومتى معرفى 
مى شــوند. وى گفت: در زمان حاضــر قیمت مصوب تخم 
مرغ در استان از در مرغدارى هرکیلو 13 هزار تومان و براى 

مصرف کننده حدود 15 هزار و 700 تومان است.
نادرى با اشاره به روغن خوراکى در بازار تصریح کرد: سهمیه 
جدید دو هزار تن روغن خانوار جذب شــد و از روز فردا  این 
سهمیه بین شهرستان هاى استان اصفهان با توجه به ضریب 

جمعیتى تقسیم مى شود.
وى اظهار داشــت: همچنیــن به فروشــگاه هاى بزرگ، 
زنجیره اى و واحدهاى صنفى از طریق اتحادیه هاى مربوطه 

سهمیه تخصیص داده مى شود.
سخنگوى کارگروه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان افزود: از 
فروشگاه هاى بزرگ، زنجیره اى و شرکت هاى پخش روغن 
خوراکى مى خواهیم که فعالیت خود را بیشتر کرده و تالش 
کنند تا روغن بیشترى در اســتان جذب شود تا مشکالت 

کمترى را شاهد باشیم.

مرغداران تخم مرغ استان اصفهان را تأمین کنند
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جواد پزشکیان صداى ماندگارى است که شخصیت «اسکروچ» 
را براى ما جذاب تر کرد. همان اردك سفید اسکاتلندى با پاهاى 
نارنجى که معموًال یک کت قرمز همراه بــا کاله و عینک بر 
تن مى کرد و تقریبًا هر سال هم کریسمس ها از قاب جادو به 

خانه هایمان مى آمد.
«اسکروچ» همیشــه عصاى مخصوصش را در دست داشت. 
ویژگى بارز او خســیس بودن بود و پولدارترین شخصیت در 
دنیاى افسانه اى دیزنى. او با شریک مرده اش و سه روح در شب 
کریسمس مالقات مى کند تا علت شاد بودن در زندگى را دوباره 

به خاطر بیاورد.
آغاز کریسمس انگیزه اى شد براى گفت و گو با جواد پزشکیان، 
از صداهاى ماندگار دوبله و دوبلور کارتون به یادماندنى «سرود 

کریسمس میکى ها».
اســکروچ (مک داك) شــخصیت اصلى این کارتون اوایل به 

صورت شخصیتى بینوا و قهرمان ستیز نمایش داده مى شد اما 
بعدها به صورت یک شخصیت بخشــنده، قهرمان، خیرخواه، 

ماجراجو و اهل کاوش درآمد.
پزشــکیان که از وى به عنوان یکى از بهترین پیرمردگوهاى 
تاریخ دوبله ایران یاد مى شــود، درباره دوبلــه این کارتون به 
یادماندنى که به 25 ســال پیش برمى گردد، توضیح داد: این 
کار به سرپرستى آقاى نارنجى خواه که مدیر دوبالژ بودند و در 
حال حاضر در قید حیات نیستند، دوبله شد. اسکروچ شخصیتى 
ثروتمند است که ارزش هاى انسانى را رعایت نمى کند اما به 
مرور زمان تغییر عقیده مى دهد و رفتارش تغییر مى کند. البته 
چون کار کمدى و فانتزى است، شخصیت «اسکروچ» چندان 

براى بیننده آزاردهنده نیست.
او ســپس از همکارى با تــورج نصر و محمد عبــادى که به 
جاى کاراکترهاى میکى مــوس در دوبله این کارتون صحبت 
مى کردند، یاد کرد. پزشکیان که از شــناخته شده ترین تیپ 

گوهاى تاریخ دوبله به شمار مى رود، پخش کارتون «اسکروچ» 
از تلویزیون را براى بچه هاى امروزى هم جذاب دانست.

او از دوبله «لورل هاردى» و کارتــون «رابین هود» به عنوان 
کارهایى یاد کرد که همیشه در ذهن مخاطب ماندگار هستند و 
گفت: کاراکتر هاردى را بعد از مرحوم شدن آقاى مقبلى گفتم 
و «رابین هود» هم از جمله کارهاى ماندگارى است که بچه ها 
عالقه زیادى به آن دارند. این کارها ماندگارند و عادى نیستند 
به این دلیل که زحمت زیادى براى آنها کشیده شده است و هر 
کسى از راه برسد نمى تواند با صدایش چنین کارهایى را ماندگار 
کند. نســل ما با وجود اینکه یکى یکى خداحافظى مى کنیم 
کارهایمان ماندگار اســت. براى رضایت خودمان و خدمت به 

مردم کارهاى خوب را دوبله مى کنیم.
پزشــکیان در پایان از دوبله فیلم و ســریال هاى جدید براى 
تلویزیون خبر داد و گفت: البته دیگر کارتون دوبله نمى کنم چرا 

که دشوارتر از دوبله فیلم و سریال است.

به گزارش ایسنا، جواد پزشــکیان، متولد سال 1319 است. او 
فعالیت حرفه اى اش در دوبله را از سال 1342 و مدیریت دوبالژ 
را از ســال 1368 آغاز کرد. پزشــکیان دوبلور انواع تیپ هاى 
کارتونى و فیلم هاى سینمایى است؛ اما بیشتر مردم او را با صداى 
هاردى در مجموعه «لورل و هاردى» مى شناسند. پزشکیان 
همچنین در کارتون هاى مختلف همچــون رابین هود (مار / 
آقاى هیس)، کتاب جنگل (مار)، بل و سباســتین (پدربزرگ)، 
مگ مگ (مار)، چاق و الغر (الغر) و پسرشجاع (خرس قهوه 

اى) صحبت کرده است.
پزشکیان همچنین در سریال و فیلم هایى از جمله گل پامچال 
(کیومرث ملک مطیعى با لهجه شــمالى)، آذرســتان (رضا 

کرم رضایى)، بزرگ مرد کوچک (داســتین 
هافمن در سن پیرى) و روزى روزگارى 

(پرویــز شــاهین خــو) صحبت 
کرده است.

گفتگو با دوبلورى که شخصیت هاى کارتونى بسیارى را ماندگار کرد

آقاى «اسکروچ» ما!

"آواز گنجشک ها" را در کارنامه اش دارد، "ایکس الرج" و "آباچى" و "تگزاس" را نیز بازى کرده 
است. در تلویزیون هم این تفاوت در کاراکترها و نقش هایش مى بینیم؛ جایى که "رضا ناجى" هم 

ملودرام "از یاد رفته" بازى مى کند و هم "دیوار به دیوار" و "موج و صخره".
بارها به خاطر "آواز گنجشــک ها"ى مجید مجیدى از جشــنواره هاى بین المللى جایزه گرفته 
است، مثل خرس نقره اى از جشنواره فیلم برلین، جشنواره فیلم دمشق، جشنواره آسیا پاسیفیک 
(استرالیا) و جشنواره هاى داخلى و خارجى که او را ستایش کرده اند. عالوه بر "آواز گنجشک ها" از 
مهمترین فیلم هاى رضا ناجى مى توان به بچه هاى آسمان، ترنج، باران و باد در علفزارها مى پیچد 

نیز اشاره کرد.
چندى پیش خبر شیمى درمانى اش، جامعه هنرى کشــور و عالقه مندان به دنیاى تصویر را 
نگران کرد و حاال در 78 سالگى، خبر شکست دادن سرطان همه را خوشحال کرده است. این 
دومین مبارزه رضا ناجى با سرطان روده بوده که بعد از پشت سر گذاشتن عمل جراحى روده 

و طى کردن دوازده دوره شیمى درمانى پیروز این مبارزه شده است.
رضا ناجى مى گوید:  16 سال پیش در روده بزرگم مشکل پیدا شد و بعد از عمل جراحى و 
برداشت 23 سانت از روده ام، پزشکان تشخیص دادند که بهبود پیدا کرده ام و به من گفتند برو 
زندگى ات را ادامه بده! اما بیمارى بعد از 15 سال به سراغم آمد و شهریورماه سال گذشته دوباره 
ناراحتم کرد. این بار به سراغ پزشکان رفتم و برخى از آنها شکم را باز نکرده، تشخیص مى دادند 
که روده ام را به طور کامل بردارم اما وقتى دوباره به دکترى که جراحى ام کرده بود مراجعه 
کردم او گفت باید عمل شوم و شیمى درمانى کنم تا بیمارى به طور کلى از بین برود. 
وى افزود: 12 دوره شــیمى درمانى درنظر گرفتند که مراحل را گذراندم؛ بعد از 
پشت سر گذاشــتن عمل جراحى روده و طى کردن دوازده دوره شیمى درمانى، 
این بیمارى سخت رو به بهبودى است. مراحل شیمى درمانى، بدنم را ضعیف 
کرده و این روزها به خاطر کرونا، در خانه قرنطینه ام و جایى نمى توانم بروم. حتى 

دو کار سینمایى پیشنهاد شد و نپذیرفتم. 
این بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون  در خصوص آرزوى قلبى اش، تأکید کرد: 
همیشه گفته ام که دوست داشتم نقش "موالنا" را کار کنم و آرزوى قلبى ام بازى 
در این نقش بوده که قسمت نشده است. االن هم اتفاق بیفتد این نقش را بازى 

مى کنم و ناامید نمى شوم. 
وى با اشــاره به اینکه از تلویزیون ناراحتم و تصمیم گرفته ام که به تلویزیون 
برنگردم، گفت: سه سال است که ارتباطم را با تلویزیون قطع کرده ام، دوست 
دارم فقط در ســینما کار کنم چون تلویزیون اذیتم کرد. در جریان "دیوار به 
دیوار" آخرین ســریالى که براى تلویزیون بازى کردم، همگان دیدند این 
تهیه کننده چگونه بى تعهدى کرد و جالب اســت هنوز هم دســتمزد ما را 
پرداخت نکرده اســت. چندین بار به تلویزیون مراجعه کردیم اما به جایى 

نرسید.
وى خاطرنشان کرد: تلویزیون دستمزدهاى ما را پیگیرى مى کرد و این بار 
به شبکه سه و دیگر دست اندرکاران امر مراجعه کردیم به جایى نرسیدیم. 
حتى تهیه کننده (رحیمى نادى) کماکان هم به تماس ها و پیامک هایم 
پاسخ نمى دهد؛ به او نوشتم و اطالع دادم که در این وضعیتم و به پول 

نیاز دارم اما دریغ از پاسخ!
ناجى تصریح کرد: ما معمــوًال به اعتبار تلویزیون، ســریالى را قبول 
مى کردیم و مى کنیم و بیشتر از شخص براى ما اعتبار خود تلویزیون مهم 
است. قبًال کمک مى کردند و پاســخگو بودند. به خاطر این مشکالت، 

دستم را داغ کرده ام دیگر با تلویزیون کار نکنم. 

 جدید براى 
مى کنم چرا 

کرم رضایى)، بزرگ مرد کوچک (داســتین 
هافمن در سن پیرى) و روزى روزگارى 

(پرویــز شــاهین خــو) صحبت 
کرده است.

(استرالیا) و جشنواره هاى داخلى
مهمترین فیلم هاى رضا ناجىم

نیز اشاره کرد.
چندى پیش خبر شیمى درم
8نگران کرد و حاال در 78 س
دومین مبارزه رضا ناجى
و طى کردن دوازده دوره
6رضا ناجى مى گوید:  16
3برداشت 23 سانت از روده ام
زندگى ات را ادامه بده! اما بیمار
پز به سراغ بار این ناراحتم کرد.
به طور کام که روده ام را
کردم او گفت باید
2وى افزود: 12
پشت سر گذاش
این بیمارى س
کرده و این رو
دو کار سینمای
این بازیگر قد
همیشه گفته ا
در این نقش ب
مى کنم و ناامی
وى با اشــار
برنگردم، گف
فقط د دارم
دیوار" آخر
تهیه کنند
پرداخت
نرسید.
وى خا
به شبک
حتى
پاسخ
نیاز
ناجى
مى کر
است.
دستم

رضا ناجى در 78 سالگى

شکست سرطان و داغ کردن دست براى 
کار نکردن با تلویزیون!

ستاره سینماى دهه 60 درباره ماجراى ممنوع الفعالیت شدنش مى گوید: دلیل خاصى نداشتند فقط 
گفتند ایشان خیلى دارد پرواز مى کند و مطرح مى شود!

جمشید هاشم پور بازیگر سرشناس سینما که در دهه هاى 60 و 70 در فیلم هاى بسیارى درخشید و 
نقش هاى ماندگارى را خلق کرد، به روایت ماجراى ممنوع کار شدن خود در اوج محبوبیت پرداخت.

این بازیگر در گفت و گو با روزنامه «سازندگى» درباره دوران ممنوع کارى اش در دهه 60 گفت: بعد 
از فیلم یوزپلنگ ساخته ســاموئل خاچیکیان بود که ممنوع کار شدم. چون یادم هست قبل از فیلم 
شایعه شده بود که هاشم پور قرار است ممنوع کار شود و چون قرارداد این فیلم را بسته بودیم سریع 

کلید زدند و مرا جلوى دوربین بردند. 
هاشــم پور گفت: بعد از ممنوع کارى، من اقدامى نکردم و حتى ارشاد هم نرفتم که ببینم اصًال چرا 
ممنوع شدم یا درخواســت بدهم ممنوع کارى ام را لغو کنند. حتى کسى به من خبر نداد ممنوع کار 
شده ام. وى افزود: آن موقع کارگردان  ها و تهیه کننده ها لیست بازیگران شان را مى بردند ارشاد و به 
آنها مى گفتند هاشم پور فعال نمى تواند کار کند. دلیل خاصى نداشتند فقط گفتند ایشان خیلى دارد 

پرواز مى کند و مطرح مى شود./4098

روایت جمشید هاشم پور از دلیل عجیب 
ممنوع کار شدنش پس از فرهاد آئیش، حضور الیکا عبدالرزاقى در سریال «برف بى صدا مى بارد» قطعى شد.

با ادامه تصویربردارى سریال «برف بى صدا مى بارد» به نویسندگى مسعود بهبهانى نیا، زهرا پارسافر و طیبه شجرى، کارگردانى پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا 
شفیعى در لوکیشن هاى شهر تهران، الیکا عبدالرزاقى پس از فرهاد آئیش دومین بازیگرى است که حضور او در این پروژه تلویزیونى اعالم شد. «برف بى صدا مى بارد» عنوان 

سریالى سه فصلى است که در دهه هاى 60 ،70 و 90 روایت مى شود.
فصل اول و دوم این سریال که در دهه 60 و 70 سپرى مى شود، در حال حاضر جلوى دوربین رفته و فصل سوم این سریال که دهه 90 را روایت مى کند، هم اکنون مراحل نگارش 

را سپرى مى کند. این سریال محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه سیماست.
در خالصه داستان این سریال آمده است: اگر بمانى، غزل غزل ترانه لبخند به پایت مى ریزم. پرده حسرت از دلت برمى کنم. برف بى صدا مى بارد، دردانه من. بمان 

تا رسم پذیرایى از تقدیر را بجا آوریم.
پیش از این خبرى منتشر شد که این سریال 250 قسمتى حدود 10 هزار دقیقه تولید شده و فصل اول و دوم آن که در دهه 1360 و 1370 سپرى و در 
100 قسمت تولید مى شود؛ در حال حاضر جلوى دوربین رفته و فصل سوم این سریال که دهه 1390 را روایت مى کند، هم اکنون مراحل نگارش را 

سپرى مى کند.

الیکا عبدالرزاقى بازیگر «برف بى صدا مى بارد» شد
پس از فرهاد آئیش، حضور الیکا
با ادامه تصویربردارى سریال «
شفیعى در لوکیشن هاى شهر ته
سریالى سه فصلى است که در د
فصل اول و دوماین سریال که د
را سپرى مى کند. این سریال
در خالصه داستان
تا رسم پذیرا
پیش از ای
100ق
سپر

ال

آریا عظیمى نژاد به عنوان آهنگساز به پروژه تلویزیونى «باخانمان» به کارگردانى برزو نیک نژاد پیوست.
در حالى که تصویربردارى ســریال کمدى «باخانمان» به کارگردانــى برزو نیک نژاد، نویســندگى امیر برادران و 

تهیه کنندگى زینب تقوایى همچنان با تالش سازندگان ادامه دارد تا کار بزودى روانه آنتن شبکه سه شود، آریا 
عظیمى نژاد به عنوان آهنگساز به این پروژه تلویزیونى پیوست.

ساخت موسیقى سریال هاى «دودکش»، «پایتخت»، «دیوار»، «چک برگشتى»، «پریدخت» و چندین فیلم 
سینمایى از جمله آثار قبلى کارنامه این هنرمند در مقام آهنگساز محسوب مى شود.

ســازندگان مجموعه تلویزیونى «باخانمان» تابســتان امســال با رعایت تمام پروتکل هاى بهداشتى 
تصویربردارى را در شمال تهران آغاز کردند و طى پنج شش ماه گذشــته، بخش عمده اى از کار مقابل 
دوربین رفته است. حسن پورشیرازى، شهره لرستانى، حســام محمودى، مارال فرجاد، (با حضور) سعید 
امیرسلیمانى، شهرام شکیبا، خسرو احمدى، امید روحانى و (با هنرمندى) افسانه بایگان و آتیال پسیانى و 

(با حضور افتخارى) بهنام تشکر و شقایق دهقان بازیگران این سریال هستند.

آریا عظیمى نژاد موسیقى «باخانمان» را مى سازد

احمد معظمى کارگردان سریال خانه امن با انتشار پستى خبر از ساخت فصل دوم این سریال داد.
سریال خانه امن به کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى این هفته به ایستگاه پایانى 

رسید.
این سریال امنیتى جاسوسى بعد از پخش 50 قسمت، به پایان رسید و احمد معظمى کارگردان این سریال با 
انتشار پستى خبرى خوشحال کننده به طرفداران این سریال داد. او با انتشار پستى درباره فصل دوم این سریال 

نوشت: «ممنون که پنجاه شب همراه خانه امن بودید، ان شاء ا... فصل دوم خانه امن ساخته خواهد شد....»
احمد معظمى که ساخت سریال هایى چون سارق روح و ترور خاموش را در کارنامه هنرى اش داشت باز هم در 
سریال خانه امن به سراغ موضوعى امنیتى و جاسوسى رفت و با این سریال 50 شب مهمان خانه هاى مخاطبان 

شد و توانست نظر مثبت بسیارى از بیننده ها را جلب کند.
خانه امن سریالى امنیتى جاسوسى است که به موضوع مبارزه با تروریست هاى تکفیرى تاکید داشت و ماجراى 
تهدیدات داعش و کمک رسانى کشورهاى دیگر در عملى کردن این تهدیدات و سناریوى آمریکا در برهم زدن 

امنیت و آرامش ما خط اصلى قصه آن بود.
حمیدرضا پگاه، امین زندگانى، سیما تیرانداز و... از بازیگران این مجموعه بودند./4097

فصل دوم «خانه امن» ساخته خواهد شد
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هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس،  
امروز سه شنبه 9 دى ماه با برگزارى یک دیدار آغاز مى شود 
که بر همین اساس ســپاهان اصفهان در ورزشگاه بنیان  

دیزل تبریز به مصاف ماشین سازى خواهد رفت.
بازى حساسى که نتیجه آن عالوه هر دو تیم براى سایر 
مدعیان از جمله گل گهر، اســتقالل، صنعت  نفت و حتى 
تراکتور نیز حائز اهمیت بوده و پیروزى ســپاهان با توجه 
به نتیجه دیدار حساس گل گهر و استقالل در هفته نهم، 

مى تواند زردپوشان اصفهانى را به صدر جدول برساند.
سپاهان در حالى آماده این رقابت مى شود که هفته گذشته 
مس رفســنجان را با نتیجه 2 بر یک شکست داد تا 13 
امتیازى شــده و با یک امتیاز اختالف نسبت به تیم هاى 
گل گهر و صنعت  نفت در رده ســوم جدول قرار بگیرد. در 
آن سو ماشین سازى مقابل نفت مسجدسلیمان با یک گل 

شکست خورد و با 2 امتیاز در قعر جدول قرار دارد.
لیگ بیستم شرایط آشــفته اى پیدا کرده و برنامه ریزى 
عجیب و غریب سازمان لیگ باعث آشفتگى و بى نظمى 
بسیارى در رقابت هاى فصل جارى شده است؛ به شکلى 
که هنوز رقابت هاى هفته  هشتم و نهم به طور کامل برگزار 
نشده است اما هفته دهم به طور رسمى از فردا آغاز مى شود. 
اتفاق عجیبى که دامن سپاهان را هم گرفته و زردپوشان 
اصفهانى با وجود یک بازى کمتر نســبت به سایر رقبا، 

به جاى برگزارى بازى هفته نهم مقابل فوالد، باید در قالب 
هفته دهم مقابل ماشین سازى به میدان بروند.

سپاهان را مى توان از آماده ترین تیم هاى حال حاضر لیگ 
دانست. تیمى که تهاجمى بازى مى کند، خوب موقعیت 
مى سازد و خوب گل مى زند. حضور شهباززاده و حسینى 
آماده در 2 جناح ســپاهان، در کنار رفیعى، اسماعیلى فر 
و کى روش استنلى، ســپاهان را در حمله تبدیل به تیمى 
کامًال خطرناك و زهرآلود کرده است. مشکل سپاهان در 
این بخش را مى توان زود اغنا شدن مهاجمان این تیم پس 
از گلزنى دانست. در خط دفاعى نیز زردپوشان اصفهانى با 
حضور نیازمند، نورافکن، مهدى زاده و منصورى در شرایط 

کامًال مطلوبى قرار دارند.
در آن سو ماشین سازى در فصل جارى قدرت همیشگى 
خود را از دست داده و شرایط نامطلوبى دارد. ماشین سازان 
تبریز در 8 بازى قبلى خود تنها 2 مساوى و 6 شکست به 
دست آورده و با 8 امتیاز در قعر جدول لیگ بیستم قرار دارد 
و با ادامه روند فعلى کاندیداى اصلى سقوط به شمار مى آید. 
ماشین ســازى در فاز هجومى عملکرد خوبى نداشــته و 
خط حمله این تیم در 8 بازى قبلى خود، تنها 2 گل به ثمر 
رسانده اســت که عملکرد فاجعه آمیزى به شمار مى رود. 
شاگردان اخبارى در خط میانى شرایط قابل قبولى دارند و 
هافبک هاى این تیم از دوندگى خوبى برخوردار هستند و 

پاشنه آشیل ماشین سازى بدون شک خط دفاعى این تیم 
به شمار مى رود؛ ماشین سازى در 8 بازى قبلى خود 12 گل 
را دریافت کرده و همراه با شهرخودرو بدترین خط دفاعى 

لیگ را در اختیار دارد.
ماشین سازى شرایط خوبى نداشته و اگر چه از نظر کیفیت 
مهره ها و توان تیمى نسبت به سپاهان در شرایط نابرابرى 
قرار دارد اما بازیکنان این تیــم از انگیزه باالیى برخوردار 
هستند و قصد دارند تا مقابل سپاهان اولین برد خود را به 
دســت آورند و همین انگیزه باال مى تواند شرایط را براى 

سپاهان مشکل کند.
معضل اصلى سپاهان در بازى امروز، عالوه بر سرماى هوا، 
زمین ناهموار و چمن بى کیفیت ورزشگاه بنیان دیزل است 
که قطعًا براى شــاگردان نویدکیا دردسرساز خواهد شد. 
در آن سو، مشکالت اخیر باشــگاه ماشین سازى و ترس 
از شکســت قطعاً از نظر روحى بازیکنان این تیم را تحت 
تأثیر قرار داده و چالش اصلى اخبــارى بازگردانى روحى 

بازیکنانش است.
از طرفى انگیزه بــاالى هر دو تیم و نیاز مبــرم آنها به 3 
امتیاز بازى، مى تواند این دیــدار را به یکى از جذاب ترین 
رقابت هــاى هفته دهم تبدیــل کند. با ایــن وجود باید 
منتظر ماند و دید که اتفاقات به نفع کدام تیم رقم خواهد 

خورد.

ماشین سازى – سپاهان، امروز در بنیان دیزل

دوباره تبریز و دوباره پیروزى؟

اخیراً   برنامه جدید سازمان لیگ اعالم شد و شاهد تغییراتى در 
زمان برگزارى برخى مسابقات نظیر دیدار معوقه هفته ششم 
پرسپولیس و ذوب آهن در ورزشگاه آزادى بودیم؛ تغییراتى 
که با انتقاد اکثریت تیم هاى حاضر در مسابقات همراه شد و 

آنها این مخالفت را به گونه هاى متفاوتى ابراز کردند.
یکى از باشگاه هاى معترض به برنامه ریزى جدید سازمان 
لیگ نیز ذوب آهن بود، کــه چند روز مانده بــه دیدار برابر 
پرســپولیس، بیانیه بســیار تندى علیه قهرمان چهار دوره 
اخیر فوتبال ایران منتشــر کرد و ســازمان لیگ را متهم به 
این موضوع دانســت که براى قهرمانى پرسپولیس برنامه 

ریزى مى کند.
براساس برنامه جدید سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، دیدار 
پرســپولیس و ذوب آهن که قرار بــود در تاریخ 10 دى ماه 

برگزار شــود، یک روز دیرتر و در تاریخ 11 دى ماه برگزار 
خواهد شد و این تاخیر یک روزه دلیل اصلى بیانیه تند باشگاه 

ذوب آهن است.
یحیى گل محمدى یکشنبه هفته گذشته و پس از بازگشت از 
کشور قطر، در فرودگاه امام خمینى مصاحبه تندى انجام داد 
و یکى از مواضع او این بود که باید تیمش پیش از دیدار برابر 
ذوب آهن 6 روز وقت اســتراحت داشته باشد و حاال باشگاه 
اصفهانى از این موضوع گالیه دارد که چرا ســازمان لیگ 
همان درخواستى که گل محمدى داشته را اجرا کرده است. 

ذوب آهن پیش تر نیز براى برگزارى بازى به تهران ســفر 
کرده بود که این بازى ســاعاتى مانده به برگزارى لغو شد 
و ضررى 140 میلیونى بابت اجــاره بهاى هتل و هواپیماى 

چارتر روى دست باشگاه گذاشت.
حاال هم مدیر رسانه اى باشگاه ذوب آهن مى گوید بلیت رفت 
و برگشت بازى با پرسپولیس در تاریخ دهم دى ماه با پرواز 
چارتر را تهیه کرده اند ولى به دلیل تغییر برنامه باید بخشى 

از هزینه کنسلى پرواز را بدهند. او همچنین مى گوید که 
باشگاه براى رزرو هتل المپیک نیز با مشکل مواجه 
شده و به دلیل برگزارى مسابقات والیبال اتاق خالى 

براى اعضاى تیم فوتبال ذوب آهن ندارد.  
این ها مجموع دالیلى است که باشگاه ذوب آهن 

را متقاعد به انتشار بیانیه اى تند علیه پرسپولیس 
و حمایت سازمان لیگ از این تیم کرده است؛ 
بیانیه اى که بى شــک برحساسیت هاى 

مصاف دو تیم نیز خواهد افزود.

چرا همانى شد که یحیى خواسته بود

ذوب آهن خیلى خیلى عصبانى است

افت نساجى بخاطر شکست ُپرگل مقابل سپاهان بود
 استقالل امسال یکى از پرحاشیه ترین فصولش را پشت سر مى گذارد. مسئله کادر پزشکى، 

فایل تصویرى محمود فکرى، درگیرى با دیاباته، دعواى مظاهرى و حسینى و همینطور تا صبح 
مى شود ادامه داد. بعد در چنین شرایطى علیرضا منصوریان به عنوان فرزند خودخوانده مکتب استقالل 

به تلویزیون آمد و همان نیمچه آرامش موجود را هم به هم زد. استاد مثال تحت 
عنوان حمایت از محمود فکرى، خیلــى علنى به پرویز مظلومى و 

صمد مرفاوى توصیه کرد زیر پاى سرمربى را خالى نکنند و به 
فکر کودتا علیه او نباشند. این مسئله باعث شد مرفاوى 

نخستین مصاحبه انتقادى عمرش را انجام بدهد. 
انصافا اینطور عصبانى کردن صمد کارى نبود 
که از دست دیگران بر بیاید. مرسى علیرضا 
منصوریان؛ با دوستى مثل تو، چه نیازى 

به دشمن هست؟

آنها با تو 
محمــد غالمى مهاجم رضوانشــهرى و نیازى به دشمن ندارند

37 ســاله فوتبال ایران که ســابقه بازى 
در تیم هاى لیگ برترى چون ســپاهان، 
استیل آذین، راه آهن، پدیده و … را دارد و 
در لیگ یک نیز براى تیم هایى چون خونه 
به خونه، داماش گیــالن، پاس همدان و 
… به میدان رفته و با حضــور در 15 تیم، 
یک رکورد منحصربفرد را از خود در دوران 
بازیکنى اش به جاى گذاشــته است، براى 
فصل جدید تصمیم گرفته تا در رقابت هاى 

لیگ دو با پیراهن سپیدرود به میدان برود.
غالمى اخیرا در جریان هفته دوم مسابقات 
فصل جدید توانست خیلى زود و در همان 
ابتداى بازى با ضربه ســر براى رشتى ها 
گلزنى کند تا آن هــا در تقابل با نفت و گاز 
گچســاران تیم برتر زمین باشند و دقایقى 
بعد از گلزنــى محمد غالمــى نیز میالد 
پورمحســن دومیــن گل را وارد دروازه 
نفتى ها کرد تا ســپیدرود که هفته اول را 
با تســاوى آغاز کرده بود، در هفته دوم در 
استادیوم خانگى ســردار جنگل با دو گل 
از سد حریف گچســارانى خود عبور کند و 
اولین ســه امتیاز خود در فصل جدید لیگ 

دو را جشن بگیرد.
البته مصدومیــت اجازه نداد تــا مهاجم 
باتجربه ســپیدرود بتواند تا پایان بازى در 
میدان باشد و در میان دو نیمه نیز از ترکیب 
رشتى ها خارج شد و ســهیل حق شناس 
سرمربى جوان سپیدرودى ها ترجیح داد تا 
روى مهاجم تیم خود ریســک نکند و او را 

براى دیدارهاى پیش روى حفظ کند.

بازم تو غالمى؟

 سخنگوى باشگاه ذوب آهن در انتقاد به تعویق بازى این 
تیم مقابل پرســپولیس گفت: تعدادى تیم خاص براى 
سازمان لیگ تصمیم مى گیرند و امسال بى برنامگى این 

سازمان به اوج خودش رسیده است.
رسول کربکندى درباره ادعاى ایفمارك مبنى بر تخلفات 
بهداشتى تیم فوتبال اظهار داشــت: ایفمارك هنوز به 
ما اعالم نکرده اســت که چه تخلفى مرتکب شده ایم. 
نمى دانم رســیدگى به تخلفات بهداشتى جزء وظایف 
کمیته انضباطى است یا خیر؟ ما مسائل بهداشتى را بر 
اســاس آنچه که در پروتکل هاى بهداشتى اعالم شده 

است، انجام مى دهیم.
وى افزود: کمیتــه انضباطى اعالم کــرده به تخلفات 
بهداشتى ذوب آهن رسیدگى مى کند؛ کمیته انضباطى 
مى تواند باشگاه و یا کادر پزشــکى ما را براى تخلفات 
بهداشــتى جریمه کند اما این موضوع هیچ ارتباطى به 

نتیجه بازى نخواهد داشت.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن با انتقاد از تغییر زمان بازى 
این تیم با پرسپولیس گفت: سازمان لیگ به باشگاه نامه 
زده و تغییر زمان بازى ما با پرسپولیس را به اطالع باشگاه 
رسانده است. امســال نحوه برگزارى بازى ها بسیار بد 

است، حتى بازى هاى لیگ محالت را هم به این صورت 
برنامه ریزى نمى کنند که سازمان لیگ بازى هاى امسال 

را برنامه ریزى کرده است.
وى اضافه کرد: از یک طرف استقالل اعالم مى کند تا 
پرسپولیس تمام بازى هاى عقب افتاده اش را برگزار نکند، 
حاضر به بازى با این تیم نمى شود. روز گذشته سرمربى 
گل گهر گفته است که با اســتقالل بازى خواهند کرد 
اما تا پرسپولیس تمام بازى هایش را انجام ندهد، بازى 
نخواهد کرد. همه جاى دنیا به این شکل عمل مى کنند. 
در اللیگا بعضى تیم ها 2 یا 3 بــازى عقب افتاده دارند 
اما سایر بازى هایشان را طبق روال ادامه مى دهند و در 
فرصت مناسب بازى هاى عقب افتاده را برگزار مى کنند، 
اما برخى باشگاه ها براى ســازمان لیگ تعیین تکلیف 
مى کنند و فشار این اتفاق به باشگاه هایى مانند ذوب آهن 

وارد مى شود.
کربکندى با اشاره به خسارات مالى باشگاه  ذوب آهن به 
واسطه تغییر زمان برگزارى بازى، خاطرنشان کرد: دفعه 
قبل که ما براى بازى با پرســپولیس به تهران رفتیم، با 
احتساب هزینه پرواز چارتر و هتل محل اسکان نزدیک 
به 150 میلیون تومان هزینه تیم شــد اما سازمان لیگ 

بازى را برگــزار نکرد. در این میان عده اى هم شــائبه 
ساختند که باید نتیجه بازى 3 بر صفر اعالم شود و از این 
طریق در رسانه هاى مختلف جوسازى کردند. از طرف 
دیگر پس از اعالم برنامه جدید بازى توســط سازمان 
لیگ، گل محمدى مصاحبه مى کنــد که اگر بین بازى 
ذوب آهن با پرسپولیس و بازى قبلى این تیم 6 روز فاصله 
نباشد، بازى نخواهند کرد. آنچه که عیان است سازمان 
لیگ براى بازى ها تصمیم نمى گیرد، بلکه 2 یا 3 باشگاه 

خاص هستند که تصمیم  مى گیرند.
 سخنگوى باشگاه ذوب  آهن افزود: تعویق زمان بازى بر 
روى برنامه هاى فنى تیم نیز تاثیرگذار است. وقتى زمان 
خاصى براى برگزارى بازى ها اعالم مى شود، کادر فنى 
نیز بر اساس آن زمان تمرینات تیم را برنامه ریزى مى کند 
و با تعویق زمان بازى، زمان بنــدى تمرینات نیز دچار 
مشکل مى شود. آنچه مسلم است عملکرد سازمان لیگ 
در این مدت بسیار بد و ضعیف بوده و ما به نحوه برگزارى 

بازى ها اعتراض شدیدى داریم. 
وى تصریح کرد: متاسفانه باشگاه هاى بزرگ دارند براى 
سازمان لیگ تصمیم مى گیرند و این ضعف بزرگى است 

که به نظر من کیفیت لیگ را پایین آورده است. 

سرمربى تیم فوتبال نساجى گفت: افت تیم ما به دلیل باخت پرگل مقابل تیم سپاهان بود و خیلى به تیم مان ضربه زد.
وحید فاضلى در مورد افت هفته هاى اخیر تیم نساجى بعد از روند صعودى که در پیش گرفته بود گفت: افت تیم ما به دلیل باخت پرگل مقابل 
تیم سپاهان بود. آن بازى خیلى به تیم مان ضربه زد. در این مواقع خیلى به تیم فشــار مى آید. در نتیجه براى خارج شدن تیم از فشار، نوك 

پیکان انتقاد ها را به سمت خود گرفتم.
وى با اشاره به بازى چهارشنبه هفته جارى تیمش مقابل تیم فوالد خوزستان، گفت: شرایط تیم خوب است، اما روز سختى مقابل فوالد در پیش 

داریم. فرصت کمى براى آماده سازى تیم سپرى خواهد شد. از این رو فقط با ریکاورى به مصاف تیم فوالد خواهیم رفت. 
سرمربى تیم فوتبال نســاجى در پایان درباره برنامه جدید ســازمان لیگ براى ادامه لیگ برتر و اعتراضى که این باشگاه روى این مسئله 
داشت، خاطرنشان کرد: نظر خاصى ندارم. مسئوالن باشگاه گفتنى ها را گفتند. با این برنامه، بازى هاى تیم ما و تیم ذوب آهن فشرده تر از همه 

تیم هاست. جز این هم حرفى براى گفتن ندارم.

در اعالم  اســامى داوران این هفته رقابت هاى لیگ برتر از سوى سازمان لیگ به نام  
سعاد وفا پیشه براى قضاوت دیدار تیم هاى ســپاهان اصفهان با ماشین سازى تبریز 

برمیخوریم.
جهت اطالع آقاى سعاد وفا پیشه از اهالى شهر ارومیه هســتند و البته و صد البته که 
حس هوادارى و دلبســتگى فوتبالى مردم گرانقدر این شهر همچون سایر شهرهاى 
استان هاى آذربایجان شرقى و غربى به دو تیم لیگ برترى شهر تبریز موضوعى مشهود 
و غیر قابل انکار است. قصد پیش داورى نداریم و امیدواریم سعاد وفا پیشه سعى کند 
داورى عادالنه و مطلوبى را از خود بر جاى بگذارد، اما بهتر در اینگونه انتخاب ها دقت و 

قرار گیرد تا هیچ شــائبه اى پیــش نیاید و کار این مسائل هم مورد لحاظ 
پیچیده نشود!

داور ارومیه اى براى دیدار 
در تبریز؟

 چندى پیش شایعه شد که مرتضى تبریزى براى تمدید 
قرارداد با استقالل به توافق نرسیده است، موضوع سر 
مسائل مالى بود که باعث شد مهاجم استقالل قرارداد 

خود را تمدید نکند و دست خالى باشگاه را ترك کند.
مرتضى تبریزى که به زودى مصدومیت طوالنى خود 
را پشت سرگذاشته و آماده بازگشت به میادین مى شود، 
حاال باید خیلى زود تیم جدید خود را انتخاب کند و در این 
بین در یک دوراهى مهم در فوتبالش قرار گرفته است. 
تبریزى بهترین دوران فوتبالش را در ذوب آهنى پشت 
سرگذاشت که یحیى گل محمدى سرمربى آن بود و 
حاال به نظر مى رسد این بار پرســپولیس مى تواند 

دوباره استاد و شاگرد را به هم وصل کند.
این در شرایطى است که محمود فکرى نسبت 
به تمدید قرارداد با تبریزى اعالم نیاز کرده اما 
آنچه شاید باعث شود جدایى تبریزى 
را از اســتقالل قطعى بدانیم 

مسائل مالى است که طرفین اختالف زیادى با هم دارند.
در این بین ذکر ایــن نکته ضرورى اســت زمانى که 
محرومیت عیسى آل کثیر قطعى شد، یکى از گزینه هاى 
یحیى گل محمدى براى خط حمله پرسپولیس تبریزى 
بود اما چون این بازیکــن در آن زمان به آمادگى کامل 

نرسیده بود این انتقال نهایى نشد.
همچنین چندى پیش مدیران اســتقالل (بعد از جذب 
محمد نادرى) قصد داشــتند تفاهم نامه اى با مدیران 
پرســپولیس امضا کنند که دو تیم دیگر از هم بازیکن 
نگیرنــد که این موضــوع با مخالفت جعفر ســمیعى، 
مدیرعامل پرســپولیس همراه شد. در این بین شنیدیم 
یکى از دالیــل این اتفاق همین اســت که یحیى گل 
محمدى تمایل به جذب تبریزى دارد. با این شرایط باید 
دید تبریزى براى ادامه فوتبالش یک تصمیم جنجالى 
خواهد گرفت یا ترجیح مى دهد به تیمى برود که با حاشیه 

کمترى بتواند فوتبالش را ادامه بدهد.

رتر و در تاریخ 11 دى ماه برگزار 
 روزه دلیل اصلى بیانیه تند باشگاه 

ه هفته گذشته وپس از بازگشت از 
م خمینى مصاحبه تندى انجام داد 
که باید تیمش پیش از دیدار برابر 
تراحت داشته باشد و حاال باشگاه 
الیه دارد که چرا ســازمان لیگ 
حمدى داشته را اجرا کرده است. 

ى برگزارى بازى به تهران ســفر 
ـاعاتى مانده به برگزارى لغو شد 
بهاى هتل و هواپیماى  ت اجــاره

ذاشت.
گاه ذوب آهن مى گوید بلیت رفت 
س در تاریخ دهم دى ماه با پرواز 
ىخشى  به دلیل تغییر برنامه باید ب

هند. او همچنین مى گوید که 
مپیک نیز با مشکل مواجه
سابقات والیبال اتاق خالى 

وب آهن ندارد.  
ت که باشگاه ذوب آهن 

 تند علیه پرسپولیس 
ن تیم کرده است؛ 
ىىىىىىىىىىىىىىىهاى حساسیت 

زود.

است

 استقالل امسال یکى از پرحاشی
فایل تصویرى محمود فکرى، درگ
مى شود ادامه داد. بعد در چنینشرایط
به تلویزیون آمد و هماننیمچه آرامش
عنوان حمایت از محمود فکرى، خیلــى
صمد مرفاوى توصیه کرد زیر پاى سرمربى
فکر کودتا علیه او نباشند. این مسئله باعث
نخستین مصاحبه انتقادى عمرش را ان
انصافا اینطور عصبانى کردن صمد کا
که از دست دیگران بر بیاید. مرسى
منصوریان؛ با دوستى مثل تو، چه

به دشمن هست؟

 تیم مان ضربه زد.
ت: افت تیم ما به دلیل باخت پرگل مقابل 
كنوك تیجه براى خارج شدن تیم از فشار، 

 است، اما روز سختى مقابل فوالد در پیش 
م فوالد خواهیم رفت. 

اعتراضى که این باشگاه روى این مسئله 
ى تیم ما و تیم ذوب آهن فشرده تر از همه 

 چندى پیش شایعه شد که مرتضى تبر
قرارداد با استقالل به توافق نرسیده اس
مسائل مالى بود که باعث شد مهاجم
خود را تمدید نکند و دست خالى باشگاه
مرتضى تبریزى که به زودى مصدومی
را پشت سرگذاشته و آماده بازگشت به
حاال باید خیلى زود تیم جدید خود را انتخ
بین در یک دوراهى مهم در فوتبالشق
ذ تبریزى بهترین دوران فوتبالش را در
سرگذاشت که یحیى گل محمدى س
حاال به نظر مى رسد این بار پرســپ
دوباره استاد و شاگرد را به هموصل
این در شرایطى است که محمو
ببه تمدید قرارداد با تبریزى اع
آنچه شاید باعث شود
را از اســتقال

تبریزى در دوراهى جنجال و آرامش

رسول کربکندى: 

امسال نحوه برگزارى 
بازى ها بسیار بد است

امیدواریم سعاد وفا پیشه سعىکند  و غیر قابل انکار است. قصد پیش داورى نداریم و
داورى عادالنه و مطلوبى را از خود بر جاى بگذارد، اما بهتر در اینگونه انتخاب ها دقت و 

قرار گیرد تا هیچ شــائبه اى پیــش نیاید و کار این مسائل هم مورد لحاظ 
پیچیده نشود!

ام
باز

محمد مؤمنى

سعید نظرى

احمد خلیلى

مرتضى رمضانى راد
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فقدان سند مالکیت
آقاى اکبر نورى علویجه  فرزند محمد حسن باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود تحت شماره 18048- 99/09/06 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى 
شده مدعى است  که سند مالکیت 27 سهم مشاع از 41 سهم ششدانگ پالك شماره 4067 
فرعى مجزى شده از 3824 فرعى واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که 
درصفحه 32 دفتر 65 امالك ذیل ثبت 13090 بنام  عباس  زمانى علویجه  ثبت و ســند 
صادر شده و بعدا طى سند قطعى شماره 32989-1377/12/05 دفتر 41 تیران به صغرى 
نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشــار 1399/10/09، 1066500/م الف محمد على ناظمى- سرپرست ثبت 

اسناد و  امالك مهردشت/10/109
 فقدان سند مالکیت 

خانم صغرى رشیدى علویجه  فرزند عباس باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود تحت شماره 18048- 99/09/06 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى 
شده مدعى است  که سند مالکیت 14 سهم مشاع از 41 سهم ششدانگ پالك شماره 4067 
فرعى مجزى شده از 3824 فرعى واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که 
درصفحه 35 دفتر 65 امالك ذیل ثبت 13091 بنام  زهرا زمانى علویجه  ثبت و سند صادر 
شده و بعدا طى سند قطعى شماره 32989-1377/12/05 دفتر 41 تیران به صغرى نامبرده 
انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 

مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشــار 1399/10/09، 1066501/م الف محمد على ناظمى- سرپرست ثبت 

اسناد و  امالك مهردشت /10/110
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030014084  آقاى الیاس عالمى فرزند اله وردى باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 905/4 واقع  در قطعه 9 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان 
که درصفحه 484 دفتر 398 امالك ذیل ثبت 97620 بنام نامبرده ثبت و سند به بشماره 
چاپى 023487 سرى الف 94صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 14759 – 1398/7/6 
دفترخانه 216 کهریزسنگ نجف آباد در رهن بانک سپه شــعبه کهریزسنگ مى باشد و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت  مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/10/09، 1068466/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/10/112
 حصروراثت  

آقاى هوشــنگ هارونى داراى شناسنامه شــماره 328 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901524 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان عجم هارونى بشناسنامه  1120 در تاریخ 99/7/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عفت هارونى  ش ش 618  ، 

2. مهدى هارونى ش ش 789 ، 3. افسانه هارونى ش ش 133 ، 4. هوشنگ هارونى ش 
ش 328 ، 5. فاطمه هارونى ش ش 163 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1068369 /م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/10/113 
 اخطار اجرایى

شــماره 791/96 به موجب راى شــماره 55/97 تاریخ 97/2/1 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا احمدیان با وکالت خانم 
زهرا سلحشورى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و سى و 
هفت میلیون و هفتصد هزار ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار 
ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى وکال و خســارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ هــاى 95/2/15 – 95/9/10 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
اجرایى و پرداخت مبلغ ششصد و هفتاد و نه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق دولت 
محکوم له: علیرضا احمدیان با وکالت خانم زهرا سلحشورى به نشانى: نجف آباد چهار راه 
امام چهار راه 15 خرداد جنوبى – خ قدس غربى ســمت راست دفتر وکالت ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1067551/م الف-شعبه ششم  شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/114
 فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008003187 تاریخ ارسال نامه: 1399/09/17 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 4445 فرعى از یک 
اصلى که در دفتر 5 صفحه 168 بنام اشرف خوانســاریان ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008014183- 99/9/4 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 94982- 99/9/3 به 

گواهى دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد ازتاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1068475 سید اسداله موسوى- 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/10/115 
ابالغ وقت دادرسى 

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - آقاى حســن رنجبران لودریچه و خانم حدیثه 
حیدریان خواهان احمدرضا ضیائى دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف 
شهر گز  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 579 ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ شنبه 11 / 11 / 99 ساعت 2/30 بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 1068197/م الف دفتر شوراى حل 

اختالف شهر گز/10/116  
ابالغ وقت دادرسى 

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم -آقاى حمیدشاه رجبیان خواهان آقاى ثمرالدین 
بلوچ دادخواستى به خواسته مطالبه وجه در شوراى حل اختالف شاهین شهر  به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 260 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ یکشنبه 12 / 
11 / 99 ساعت 5 بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شــد . 1068453/م الف دفتر  شــعبه هفتم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/10/117 

فوق تخصــص بیمارى هاى عفونى گفــت: ورودى به 
بیمارســتان ها به یک چهارم کاهش پیدا کرده و موارد 

بسترى هم خیلى کم شده است.
مســعود مردانى با حضور در برنامــه «طبیب» با اعالم 
اینکه تمام اقدامات مردم و مسؤالن باعث افول ویروس 
و کاهش چشمگیر بسترى ها در کشور شده، یادآور شد: 
خوشبختانه امروز هیچ شهرى قرمز نیست اما این بدان 

معنى نیست که مردم رعایت ها را کنار بگذارند.  
وى عنوان کرد: تعداد شــهرهاى نارنجى به 100 شهر 
کاهش پیدا کرده و از هفته آینده شهرهاى سفید پدیدار 
شود و اگر اوضاع همین طور پیش برود مى توانیم امیدوارتر 

باشیم که به سمت کنترل بیمارى پیش برویم. کلینیک ها 
و مطب هاى عفونى که ماه پیش این موقع گاهى 200 نفر 
ثبت نام مى کردند خوشبختانه خیلى خلوت شده و ورودى 

به بیمارستان ها به یک چهارم کاهش پیدا کرده است.  
این پزشــک متخصص گفت: با اجبارى شدن استفاده 
از ماســک خیلى در کار پیشــرفت کردیــم، بعد از آن 
محدودیت ها به کمک آمد، عدم رفت وآمد شــبانه همه 
اینها کمک کرد که زنجیره انتقال محدود شــود، خود 
ویروس هم یک خاصیتى دارد که بعد از چند پیک افول 
مى کند، که این بار افول ویروس مصادف شــد با اعمال 
محدودیت ها و نتایج شگرف آن را در کل کشور مى بینیم. 

یــک متخصــص بیمارى هــاى عفونــى با اشــاره به 
حساسیت هایى که در خصوص ویروس جهش یافته کرونا 
و تبعات آن ایجاد شده است، گفت: حساسیت هاى موجود 
ربطى به جهش ویروس ندارد بلکه مربوط به تبعات آن است 
زیرا با بیشتر شدن سرایت پذیرى، ترس و وحشت عمومى 
بیشترى ایجاد مى شود و ممکن است نظام سالمت نیز نتواند 

به تعداد زیادى بیمار خدمات ارائه دهد. 
دکتر شکراله سلمان زاده اظهار کرد: هنوز شواهدى از ورود 
این ویروس به ایران وجود ندارد. قدرت سرایت پذیرى این 
ویروس جهش یافته بسیار بیشــتر از ویروس قبلى است 
بنابراین با توجه به اینکه شرایط شیوع بیمارى در کشور ما 

نسبت به قبل پایدارتر است، به نظر مى رسد مى توان برآورد 
کرد که هنوز ویروس جهش یافته کرونا وارد ایران نشــده 
اســت. وى تصریح کرد: از ابتداى پیدایش کروناویروس 
تاکنون، این ویروس چندین بار جهش پیدا کرده و این مساله 
چیز جدیدى نیست. ســلمان زاده بیان کرد: این جهش ها 
همیشه بد نیستند و شاید هم خوب باشند و موجب کاهش 
شدت بیمارى شوند؛ این جهش ها ممکن است به سمتى 

بروند که ویروس ضعیف تر شود.
رئیس دانشکده علوم پزشکى آبادان گفت: بنا بر بررسى ها، 
شدت بیمارى زایى ویروس جهش یافته جدید تغییرى پیدا 

نکرده و تنها سرایت پذیرى بیمارى بیشتر شده است. 

ورودى بیمارستان ها 
یک چهارم شده است

چرا از ویروس کروناى 
انگلیسى مى ترسیم؟

احتماالً خرداد 
  ایسنا| محمدعلـى محسـنى بندپـى، عضو 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس در مطلبى در 
صفحه توییتر خود نوشـت: در سریع ترین زمان ممکن 
احتماال در اواخر خرداد ماه که نمونه آزمایش انسانى آن 
تکمیل شود به واکسن کرونا دست پیدا مى کنیم و ارائه 
واکسن کروناى داخلى مشـروط به نتیجه مثبت تست 

انسانى آن خواهد بود.

بدترین روزهاى آمریکا 
در راه است

  تسنیم| مدیـر مؤسسـه ملـى آلـرژى و 
بیمارى هاى عفونى آمریکا مى گویـد بدترین روزهاى 
انتشـار ویروس همه گیر کرونا (کوویـد-19) هنوز فرا 
نرسیده  است. آنتونى فائوچى در مصاحبه با «سى ان ان» 
گفت کـه آمریکایى هـا باید بـراى «افزایـش» موارد 

بیمارى پس از تعطیالت سال نو آماده باشند. /4099

کرونا مردم را کتابخوان کرد
کتاب فروشـى هاى شهر بارسـلونا در    ایسنا|
دوران کرونا از افزایش فروش کتاب خبـر داده اند و در 
کمال حیرت در این دوران، کتاب فروشى هاى جدیدى 
نیز افتتاح شده است. این اسـتقبال از کتاب درحالى به 
وجود آمده کـه چندى پیش به نظر مى رسـید آینده اى 

براى صنعت نشر کتاب وجود ندارد. /4100

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى بازرگانى تخشــا تکین اسپادان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 54314 
و شناســه ملــى 14005041582 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
وحیده رضائى به شماره ملى 1288298420 به 
سمت بازرس اصلى و الهام طالبى اسفندارانى به 
شماره ملى 1819219828 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1066469)

آگهى تغییرات 
شرکت شاهین فلز سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 56074 و شناســه ملــى 14005797021 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/05/31 ســرمایه شــرکت از مبلغ 
5000000000 ریال بــه 20000000000 ریال 
از محل مطالبات حال شده ســهامداران و از طریق 
صدور سهام جدید افزایش یافت که تمام پرداخت 
گردید و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : ماده 
5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 20000000000 
ریال نقدى است که به 2000000 سهم با نام عادى 
10000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1066473)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندســى پارت سگال سپانو شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 53081 و شناسه ملى 
14004529914 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شــرکت از محل مطالبات 
حال شده ســهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 
1260000000 ریــال بــه 3780000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بشرح زیراصالح 
شد :سرمایه شــرکت مبلغ 3780000000 ریال 
نقدى است که به 3780000 ســهم بى نام عادى 
1000 ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1067801)

فقدان مدارك
برگ ســبز و کارت خودرو ســوارى-کار 
  SANTAFE 2700هیونــداى تیــپ
مــدل 2009 بنزینــى بــه شــماره 
موتــور 623219 و شــماره شاســى  
بــه   KMHSH81DP9U403970
شماره پالك 43 – 665 د 86 متعلق به بهنام 
آقاجانى اصل به شماره ملى 1292527560 
فرزند اســماعیل مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى بازرگانى تخشا تکین اسپادان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 54314 و شناسه ملى 14005041582 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیارات حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1399/8/27در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى از مبلغ 25میلیارد ریال به مبلغ 50میلیارد ریال از محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ 
اسمى سهام افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد . سرمایه شرکت مبلغ 50میلیارد ریال نقدى است که به 100 سهم 500میلیون 
ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است ومبلغ واریزى طى گواهى شماره 54 مورخ 1399/8/28 نزد بانک سپه پرداخت گردید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1066468)

آگهى تغییرات 
شرکت تامین کرامت کارگران شهرستان نجف آباد سهامى خاص به شماره ثبت 3886 و شناسه ملى 14005112966 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/03/05 سید حمیدرضا نوریان به کدملى 1091607230 بعنوان رئیس هیئت مدیره - منیژه بهارلوئى به کدملى1080079491 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - سید ناصر نوریان به کد ملى1090221452 بعنوان عضوهیات مدیره و مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد . کلیه اوراق و اســنادبهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمى و 
بطور کلى هرگونه قراردادى که براى شرکت ایجادتعهدنماید وکلیه نامه هاى ادارى و عادى شرکت با امضاى سید سعید نوریان نجف آبادى (احدى از 
سهامداران ) یا سید ناصر نوریان مدیر عامل شرکت منفردا و با مهرشرکت معتبرخواهدبود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1067803)

آگهى تغییرات 
شرکت تامین کرامت کارگران شهرستان نجف آباد سهامى خاص به شماره ثبت 3886 
و شناســه ملى 14005112966 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/05 سید ناصر نوریان به شماره ملى 1090221452 - سید حمیدرضا نوریان 
به شــماره ملى 1091607230 - منیژه بهارلوئى به شماره ملى 1080079491 براى 
مدت دو سال بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره انتخاب گردیدند . محسن میرعباسى نجف 
آبادى به شماره ملى 1091501602 به سمت بازرس اصلى و اکبر معینى نجف آبادى به 
شماره ملى 1091288127 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهى هاى شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهى به سال 1398 تصویب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1067812)

شرکت داروسازى «آسترازنکا» در بریتانیا اعالم کرد که به 
دنبال تحقیقات تکمیلى به «فرمول پیروزمند» براى تهیه 

واکسن بیمارى همه گیر «کووید 19» دست یافته است.

پاســکال ســوریو، مدیرعامل شرکت «آســترازنکا» در 
مصاحبه با روزنامه ســاندى تایمز ابــراز اطمینان کرد که 
میزان کارایى واکسن این شرکت در جلوگیرى از موارد حاد 

بیمارى «کووید 19» «صد در صد» خواهد بود. شــرکت 
«آســترازنکا» با محققان دانشگاه آکســفورد براى تهیه 

واکسن ویروس کرونا همکارى مى کند.

شرکت «آسترازنکا» پیش از این در ماه نوامبر اعالم کرده بود 
که نتایج آزمایش اولیه واکسن این شرکت در برزیل و بریتانیا 
نشان مى دهد که میزان کارایى این واکسن «70 درصد» 
خواهد بود. این در حالى اســت که شرکت هاى «فایزر» و 
«مدرنا» در آن مقطع زمانى از ساخت واکسن هایى با میزان 

کارایى باالى 90 درصد خبر داده بودند.
انتقادهــا از اشــتباهى که در جریــان آزمایــش بالینى 
واکسن شرکت «آســترازنکا» روى داده بود باعث شد که 
این شرکت با «تحقیق و آزمایش هاى بیشتر» براى ابراز 

اطمینان از ایمنى واکسن خود موافقت کند.
بسیارى از کشورها بى صبرانه منتظر عرضه واکسن شرکت 
«آسترازنکا» هستند زیرا واکســن این شرکت داروسازى 
هــم ارزان خواهد بود و هم نگهدارى از آن مانند واکســن 
شرکت هاى «فایزر» و «بیون تک» نیازمند دماى 70 درجه 
زیر صفر نیست. پیش بینى مى شــود که بهاى هر دوز از 

واکسن شرکت «آسترازنکا» حدود چهار دالر آمریکا باشد.
دولت بریتانیا کــه کارزار واکسیناســیون در برابر بیمارى 
«کووید 19» را با واکسن شــرکت هاى «فایزر» و «بیون 
تک» آغاز کرده امیدوار است تا با استفاده از واکسن شرکت 
«آسترازنکا» بتواند به سیر صعودى موارد ابتال به ویروس 
کرونا در این کشور پایان دهد. پاسکال سوریو گفته است که 
واکسن شرکت «آســترازنکا» احتماال در برابر نوع جهش 
یافته ویروس کرونا نیز کارایى خواهد داشــت. با این حال 
به گفته وى اطمینان از این امر نیازمند انجام آزمایش هاى

 بیشتر اســت. دولت بریتانیا روز چهارشــنبه  هفته پیش 
داده هاى آزمایش بالینى واکسن شــرکت «آسترازنکا» 
را تحویل نهاد ناظر بــر ایمنى داروها در این کشــور داد. 
انتظار مى رود که طى روزهاى آینده با تائید ایمنى واکسن 
«آسترازنکا» زمینه براى اولین تزریق این واکسن در بریتانیا 
از روز چهارم ژانویه (15 دى) فراهم شود. دولت بریتانیا 100 
میلیون دوز از واکسن «آسترازنکا» سفارش داده که از این 
تعداد 40 میلیون دوز قرار است تا پایان ماه مارس (اواسط 

فروردین) تحویل داده شود.

کارایى واکسن کروناى 
«آسترازنکا» هم 100 درصدى شد

مدیر رصد خانه مهاجرت ایران با تاکید بر توقفى 
که کرونا در مسیر مهاجرت هاى بین المللى ایجاد 
کرده است، نسبت به شکل گیرى موج عظیمى از 

مهاجرت در جهان پس از کرونا هشدار داد. 
بهرام صلواتى،  بــا تاکید بر شــتاب روز افزون 
مهاجــرت در جهان و نیــز فقــدان همکارى 
بین المللى بر موضوع مهاجرت، اشــاره مى کند 
کــه کرونا، وقفــه اى جــدى در مهاجرت هاى 
بین المللى به وجود آورده اســت؛ امــا در دوران 
پســاکرونا جهان با موج عظیــم مهاجرت هاى 
بین المللى مواجه خواهد شد؛ چرا که پیشران هاى 
مهاجرت چون فقر، تبعیض و... در دوران کرونا 
به شدت تقویت شــده و در دوران پس از کرونا 
فنر فشرده مهاجرت هاى بین المللى آزاد خواهد 

شد.
از دیگر نکاتى که صلواتى بدان اشاره دارد، آمار 
اشــتباهى اســت که در حوزه مهاجرت از سوى 
مقامات رسمى و غیر رسمى منتشر مى شود. این 
آمار غیر کارشناسى نه تنها در موضوع مهاجرت 
کمکى به حل موضوع نمى کنــد بلکه پیام هاى 

غلط نیز به جامعه ارسال مى کند.

مهاجرت
 در پساکرونا
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اگر شب ها ساعت 10 
بخوابیم چه اتفاقى 
در بدنمان مى افتد؟

بهداشــت دهان و دندان یکى از مهمترین اقدامات براى داشتن دهان، 
دندان ها و لثه سالم است؛ از آنجا که دهان یک ورودى اولیه در بدن است، 
بهداشت ضعیف دهان و دندان مى تواند تاثیر منفى بر روى کل بدن بگذارد.
دندان هایى که درد دارند، لثه هایى که خونریزى مى کنند و نفس هایى که 
بوى بدى مى دهند، همگى نشــانه بهداشت دهان و دندان ضعیف است. 
باکترى ها مى توانند به راحتى از دهان وارد جریان خون شــوند و باعث 
ایجاد عفونت و التهاب مى شود. بسیار مهم اســت که به طور متناوب به 

دندانپزشک مراجعه کنید تا از سالمت کلى بدنتان مطمئن شوید.
داشتن بهداشت دهان دندان ضعیف، خطر بیمارى قلبى را در فرد افزایش 
مى دهد. اگر لثه ها به علت باکترى هایى که باعــث بیمارى پریودنتال 
مى شوند ،ملتهب شود این باکترى ها مى توانند در جریان خون وارد شوند 
و موجب ایجاد پالك و سخت شدن مى شوند. این سخت شدن شریان ها، 
آترواسکلروز نامیده مى شود که بسیار جدى است باعث مشکالت جریان 
خون و انسداد قلبى مى شود و احتمال حمله قلبى را نیز افزایش مى دهد. 
همچنین، تاثیر مخربى بر عروق و رگ هاى خونى دارد و مى تواند منجر به 
فشار خون باال هم شود و سکته مغزى را زیاد مى کند. همچنین مى تواند 
باعث افزایش آندوکاردیت شود، که یک بیمارى خطرناك و جدى است و 

زمانى رخ مى دهد که پوشش قلب آلوده باشد.
بهداشت دهان و دندان ضعیف، بر مغز نیز تاثیر گذار است. مواد هایى که از 
لثه هاى ملتهب شده، توسط عفونت آزاد مى شوند، مى توانند سلول هاى 
مغزى را از بین ببرند و منجر به از دست دادن حافظه شوند . بیمارى زوال 

عقل و احتماًال بیمــارى آلزایمر، مى تواند به 
علت ژنژیویت ایجاد شود، که باکترى در دهان به کانال به کانال عصبى 

گسترش مى یابد و وارد جریان خون نیز مى شود.
سیستم تنفسى هم مى تواند از بهداشت ضعیف دهان و دندان آسیب ببیند، 
باکترى در دهان از دندان هاى آلوده و لثه هاى متورم مى تواند به ریه نفوذ 
کند و یا از طریق جریان خون به آنجا وارد شود. این باکترى ها مى توانند 

منجر به عفونت تنفسى، برونشیت حاد و حتى COPD شوند.
نه تنها افراد مبتال به دیابت بیشتر در معرض ابتال به عفونت هستند، بلکه 
بیمارى هاى پریودنتال و عفونت هاى لثه اى ،به نوبه خود باعث افزایش 
دیابت مى شــوند و کنترل آن را ســخت مى کنند. از آنجایى که بیمارى 
لثه ها و پوسیدگى دندان ها ،سطح قند خون را باال مى برند، پس افرادى 
با بهداشــت دهان و دندان ضعیف در معرض خطر ابتــال به دیابت قرار 

مى گیرند.
براى مادران باردار، رعایت بهداشت دهان و دندان ضرورى است. تغییرات 
هورمونى باعث مى شود که عفونت به راحتى در دهان گسترش یابد . هر 
گونه عفونت در بدن زن باردار ، عوارض حاملگى را افزایش مى دهد. این 
مشکالت، ســبب زایمان زودرس نیز مى شوند. پوســیدگى دندان ها و 

بیمارى هاى لثه، مادر و کودك را در معرض خطرات جدى قرار مى دهد.
ارتباط نزدیکى بین بهداشت ضعیف دهان و دندان و مشکالت نابارورى در 
زنان وجود دارد. پوسیدگى دندانها و آسیب هاى لثه، مى تواند سالمت کل 

بــدن را تحت 
تاثیر قرار دهد. 

بدیهى است که اقدامات 
بهداشــتى ضعیف دهان و دندان، 

مانند مصرف تنباکو یا ســیگار کشــیدن، مى تواند منجر به سرطان گلو 
یا دهان شــود. اما انواع دیگر ســرطان ها هســتند که با بیمارى هاى 
لثه ارتباط دارند. خطر ابتال به سرطان کلیه، سرطان پانکراس و سرطان 
خون در افرادى که بهداشــت دهان و دندان ضعیف دارند بســیار باالتر 

است.
بیمارى مزمن کلیه، یک مشکل جدى براى سالمتى است که بر کلیه ها، 
قلب، استخوان ها و فشار خون تاثیر مى گذارد. افراد مبتال به بیمارى لثه، 
داراى سیستم ایمنى ضعیف هستند و احتمال اینکه عفونت را تجربه کنند 
بسیار زیاد است.گاهى اوقات بیمارى هاى کلیوى مى توانند بسیار جدى 

و حتى مرگ بار باشند.
بر طبق گفته انجمن ملى آرتریت رو ماتوییــد ، افراد مبتال به بیمارى لثه 
چهار برابر احتمال ابتال به آرتریت را افزایش میدهند.هر دو بیمارى ، التهاب 
مشترك دارند.باکترى هاى دهانى ناشى از ورم لثه،میتواند باعث افزایش 

التهاب در سراسر بدن شود.

بهداشــت دهان و دندان یکى از مهمترین اقدامات براى داشتن دهان، 
آنجا که دهان یک ورودى اولیه در بدناست،  مى تواند به دندان ها و لثه سالماست؛ از عقلو احتماًال بیمــارى آلزایمر،

عوارض خطرناك و جدى 
دندان پوسیده 

ـدن را تحت 
یر قرار دهد. 

یهى است که اقدامات 
داشــتى ضعیف دهان و دندان، 

کانال عصبى 
د

ى 

تتحت را دن

یک پزشــک متخصص قلب و عروق در ساوه نسبت به افزایش 
رخداد بیمارى هاى قلبى در فصل سرما هشدار داد.

دکتر سارا زند افزود: درمان عوامل خطرزا در پیشگیرى از وقوع 
بیمارى هاى عروق کرونر و نارسایى قلبى متعاقب، نقش داشته اند. 
مواردى که به عنوان پیشگیرى ثانویه جهت جلوگیرى از تشدید 
نارســایى قلبى یا آنژین صدرى در بیماران قلبى توصیه مى شود 
شامل پرهیز از مصرف سیگار، کنترل فشارخون، درمان دیابت و 
چربى خون باال، پرهیز از مواجهه با هواى خیلى گرم یا خیلى سرد، 
پرهیز از وعده غذایى حجیم، پرهیز از فعالیت شدید و ناگهانى و 

انجام فعالیت ورزشى منظم است.
وى توضیح داد: در یک مطالعه نشان داده شده که وقوع حمالت 
قلبى با کاهش هر درجه از دماى محیط به میزان دو درصد در 28 
روز پیش رو افزایش داشته اســت. افزایش فشارخون و افزایش 
سطح فیبرینوژن خون که تشکیل لخته در عروق کرونر را تسهیل 
مى کند به عنوان مکانیسم هاى دخیل در افزایش حمالت قلبى 
متعاقب کاهش دماى محیط ذکر شده است. افزایش عفونت هاى 
تنفسى و افزایش آالینده هاى هوا نیز در تشدید بیماریهاى قلبى 

در فصل سرد نقش داشته اند.
این پزشک متخصص قلب و عروق افزود: بیمارانى که از آنژین 
صدرى بدلیل تنگى عروق کرونر رنج مى برند ممکن اســت در 
مواجهه با هواى سرد دچار تشدید شدت و تعداد دفعات درد قفسه 
سینه شوند. در مناطق ســرد و برف خیز، بیمار ممکن است حین 

پارو کردن برف دچار درد قفسه سینه شود. بهتر است بین فواصل 
پارو کردن برف، بیمار لحظاتى استراحت کند و از فعالیت ناگهانى 
و جابجایى مقادیر زیاد برف با پارو خوددارى کند و در مورد عالیم 
هشــدار دهنده وقوع حمله قلبى اطالعات کافى داشته باشد و با 

پزشک خود هم مشورت کند.
وى گفت: افراد مسن و کودکان بدلیل چربى نازکتر زیر پوستى در 
خطر افت درجه حرارت بدن به میزان زیر 35 درجه سانتى گراد یا 
هیپوترمى در مواجهه با هواى سرد هستند که ممکن است خطرات 
قلبى داشته باشد. افراد دیابتى یا مسن بدلیل اختالالت نوروپاتى 

ممکن است متوجه افت شدید درجه حرارت بدن نشوند که 
این مسئله بسیار خطرناك است.

این متخصص بیمارى هاى قلب و عــروق افزود: عفونت هاى 
حاد تنفسى عامل تشــدید 2 الى 6 برابر عوارض قلبى عروقى و 
سکته قلبى حاد هســتند. این عفونت ها بدنبال وضعیت التهابى 
حاد سیســتمیک، باعث پاره شدن پالك هاى اترواسکروتیکک 
در عروق کرونر و وقوع سکته قلبى حاد شده اند، بنابراین تجویز 
واکسن آنفلوانزا و پنوموکوك جهت پیشگیرى از عفونت هاى حاد 
تنفسى در بیماران قلبى و افرد باالى 65 سال قویا توصیه مى شود.
دکتر زند در خصوص عدم تاثیر کرسى و گرم کردن پاى انسان 
براى کاهش میزان سکته قلبى که بیشتر شــب اتفاق مى افتد 

پیشگیرى نیز گفت: گرم کــردن پاها تاثیرى در 
از حوادث قلبى ندارد.

فصل سرما، فصل سکته!

د  و ز
بیدن  ا خو

مى توانــد آثار 
مثبتى بــر ذهن و بدن 

داشته باشد. حاال شاید دیگر عجیب 
نباشد که برخى از موفق ترین زنان امروز دنیا 
روز خود را زودتر به پایان مى رســانند تا 

براى روز بعد آماده شوند.
خواب ما به چرخه هایى 90 دقیقه اى 
از خواب سبک و سنگین تقسیم مى 
شود، از خواب بدون حرکات سریع 
چشــم (non-REM) گرفته تا 
خواب همراه با حرکات ســریع 
چشــم (REM). عمیق ترین و 
آرامش بخش ترین بخش خواب 
در فاصله 10 شــب تا 2 صبح رخ 
مى دهد. این بدان معنى اســت که 
براى داشتن یک استراحت کامل باید 
خواب خود را زود و در این چرخه شــروع 
کنید. به عالوه، تحقیقى نشــان داده خواب 
زودتر و بیشــتر به ما کمک مى کند افکار منفى و 
نگران کننده اى که ممکن است شب ها خواب را از ما 

بگیرند، کنار بگذاریم.
در چرخه عمیق خواب، بدن بــا تولید هورمون هاى 
رشــد و ترمیم، خود را التیام مى بخشد. با وجود این 
فعالیت ضرورى است که مى توانید مطمئن باشید روز 
بعد در بهترین وضعیت خود خواهید بود. این نکته به 

خصوص در مورد افراد ورزشکار صدق مى کند.
نداشتن خواب کافى به دلیل باال رفتن میزان هورمون 
کورتیزول در بدن مى تواند باعث اضطراب شــود. 
افزایش ســطح کورتیزول مى تواند ما را مضطرب 
کند و روى ســالمت ما تأثیر بگــذارد. اما اگر زودتر 
بخوابید، مى توانید از بازه هاى طوالنى ترى از خواب 
عمیق برخوردار شوید، امرى که ممکن است سطح 

کورتیزول در بدن را تحت کنترل نگه دارد.
با کاهش اضطراب ممکن است روز بعد احساس کنید 

کــه 
از  انــرژى 
دســت رفته تــان را 
دوباره به طور کامل به دســت 
آورده اید. این اتفاق به لطــف فرصتى رخ مى دهد 
که ذهن و بدن با خواب کامل شبانه براى استراحت 

پیدا مى کنند.
تحقیقات متعدد نشــان داده کســانى کــه زودتر 
مى خوابند در مقایسه با افراد شب کار یا شب بیدار از 
سالمت بیشترى برخوردارند. کسانى که نمى توانند 
خواب کافى داشته باشند احتمال ابتال به بیمارى هایى 
مانند دیابت نوع 2، بیمارى هاى قلبى و فشــار خون 

باال در آن ها بیشتر است.
به عــالوه محققــان پى بــرده انــد فــاز خواب 
عمیق کــه در فاصله ى 10 شــب تــا 2 صبح رخ 
مى دهد براى ســلول هاى ایمنى بدن بســیار مهم 
اســت. کســانى که از خواب عمیق برخوردار نمى 
شــوند در بدن آن هــا آنتى بادى کمتــرى در برابر 
ویروس ها تولید مى شود، که این بدان معنى است که 

راحت تر بیمار مى شوند.
تحقیقات نشان مى دهد کســانى که به اندازه کافى 
مى خوابند به طــور کلى افراد شــادترى در زندگى 
هســتنند. وقتى به اندازه کافى خواب عمیق نداریم 
احساسات مان بى ثبات تر مى شــوند چون کنترل 
آن ها برایمان سخت تر مى شــود. به عالوه، زودتر 
خوابیدن مى تواند به معناى زودتر بیدار شدن از خواب 
هم باشد. به این ترتیب مى توانیم برخوردارى بیشترى 
از نور روز و هورمون سروتونین داشته باشیم که خلق و 

خو را بهبود مى بخشد.
تحقیقات نشان داده نداشتن خواب کافى تشخیص 
شادى و غم را دشــوار مى کند. طبق این تحقیقات، 
در این حالت نشــانه هاى مبهمى که از احساسات 
مختلف حکایت دارند را بیشــتر از دست مى دهیم، 
یعنى تشــخیص ســرنخ هایى که صداقت یا عدم 
صداقت افراد را نشــان مى دهند، تقریبًا غیر ممکن 

مى شود.

فقدان مدارك
دفترچه تخصیص حق بهره بردارى 
از قرارداد واحد خدماتى به مساحت 
150 متر به شــماره 10186 مورخ 
81/12/28 متعلق به آقاى على محمد 
جمشیدى بابرصاد واقع در شهرك 
صنعتى سگزى مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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شود. بهتر است بین فواصل 
ت کند و از فعالیت ناگهانى 
دارى کند و در مورد عالیم 
عات کافى داشته باشد و با 

 چربى نازکتر زیر پوستى در 
5زیر 35 درجه سانتى گراد یا
ند که ممکن است خطرات

 بدلیل اختالالت نوروپاتى 
حرارت بدن نشوند که 

ـروق افزود: عفونت هاى 
بر عوارض قلبى عروقى و 
ها بدنبال وضعیت التهابى 
الك هاى اترواسکروتیکک 
اد شده اند، بنابراین تجویز 
شگیرى از عفونت هاى حاد 
6 سال قویا توصیه مى شود.
ى و گرم کردن پاى انسان

شتر شــب اتفاق مى افتد 
پپیشگیرى 

د  و ز
بیدن  ا خو

مى توانــد آثار
دن ذهنن ت ث

کــه
از انــرژى 
را دســت رفته تــان
ت د ه ل کا ط ه ا د

دانشمندان مى گویند مصرف بادام خیسانده شده مى تواند در سالمت بدن و جلوگیرى 
از ابتال به بیمارى هاى مختلف موثر باشد.

بادام یکى از خوش طعم ترین و پرخواص ترین دانه هایى اســت که انسان ها 
به عنوان آجیل از آن استفاده مى کنند. این دانه سرشار از ویتامین ها، مواد 
معدنى و آنتى اکسیدان هاست. بادام را مى توان به صورت خام و یا بوداده 
مصرف کرد. اما برخى مردم ترجیح مى دهند آن را پس از خیس کردن 

مصرف کنند.
محققان مى گویند بادام خیسانده شــده داراى خواص بى شمارى از 
سالمت دســتگاه گوارش تا مبارزه با سرطان است. در حقیقت بادام 
خیس شده از بسیارى از جهات مانند بافت، مواد مغذى در دسترس، و 
مزه از بادام خام بهتر است. خیساندن بادام باعث نرم شدن الیه بیرونى 
آن مى شــود که همین موضوع روند هضم آن و جذب ریزمغذى ها 
را تسهیل مى کند. پوســت کندن الیه بیرونى بادام اجازه مى دهد تا 
تمامى مواد مغذى آن در فرآیند هضم آزاد شــود. بادام پوســت کنده 
مى تواند باعث آزاد شدن لیپاز، آنزیمى که براى شکستن و هضم چربى 

هاست، شود.
تحقیقات نشان داده است مصرف مداوم بادام خیسانده شده مى تواند باعث 
افزایش متابولیسم (سوخت و ساز بدن) شــود و همین موضوع به کاهش وزن 
انسان کمک مى کند. مصرف بادام پوست کنده در اول صبح مى تواند بخشى از یک 
رژیم غذایى کم کالرى باشــد که توانایى کاهش کلسترول بد خون و نیز تسهیل روند 

کاهش وزن را دارد.
همچنین بادام سرشار از فوالت است. این ماده مى تواند کارکرد مناسب جفت (لوله اى که مواد غذایى 
و اکسیژن را از مادر به جنین مى رساند) را تقویت کند. همچنین فوالت خطر مشکالت قلبى مادرزادى در 

جنین را کاهش مى دهد. از این رو، زنان باردار مى توانند بادام را در رژیم غذایى خود قرار دهند.
بادام یکى از منابع غنى پروتئین گیاهى، پتاسیم، و منیزیم است. این مواد مى توانند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى – 
عروقى را کاهش دهند. تحقیقات ثابت کرده است بادام خیسانده شده داراى پلى فنول ها و آنتى اکسیدان هایى است 
که مى تواند مانع از بیمارى هاى قلبى شود. این تحقیقات ارتباط مستقیم میان مصرف بادام و کاهش بیمارى هاى 

قلبى را تایید کرده است.
همچنین بادام به دلیل آنکه داراى سطح سدیم پایین تر و پتاسیم باالتر است، مى تواند در تنظیم فشار خون بسیار مفید 
باشد. فشار خون باال اصلى ترین دلیل وقوع سکته مغزى، سکته قلبى، و بیمارى هاى عروقى است. منیزیم موجود 

در بادام مى تواند خطر گرفتگى عروق را کاهش دهد.
تحقیقات نشان داده است بادام خیس شده مى تواند سطح قند خون را کنترل کند. پژوهش دانشمندان چینى حاکى از 

آن است مصرف بادام مى تواند در کنترل قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع 2 تاثیرگذار باشد.
همچنین به دلیل فیبر باالى بادام، مصرف آن مى تواند درمانى مناسب براى یبوست باشد. مبارزه با سرطان و حفظ 

سالمت پوست و مو از دیگر خواص مصرف بادام است.

خواص بادام خیس خورده 

به از دست دادن حافظه شوند . بیمارى زوال زنانوجود دارد. پوسیدگى دندانها و آسیبمغزى را از بین ببرند و منجر
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خواص با
اگر به هر دلیلى از طعم شیر خوشــتان نمى آید، ما به شما چندین خوراکى  غیر لبنى کلسیم 

دار معرفى مى کنیم.
کلسیم نقش مهمى در سالمت اســتخوان ها بازى مى کند و از سرطان و پوکى استخوان 
پیشگیرى مى نماید و ضربان قلب و سیگنال هاى عصبى را تنظیم مى کند. برخالف اعتقاد 
بسیارى از افراد تنها محصوالت لبنى سرشار از کلسیم نیستند بلکه خوشبختانه مواد غذایى 

دیگرى وجود دارند که حتى کلسیم بسیار بیشترى در مقایسه با مواد لبنى دارند.
(28 گرم) از دانه هاى آفتابگردان 20 میلى گرم، کلســیم دارند که 2درصد مقدار مورد نیاز 
کلســیم بدن را تامین مى کنند. دانه آفتابگردان عالوه بر محتواى کلسیم، سرشار از آنتى 

اکسیدان قوى ویتامین E و مس هستند.
1/5 فنجان نخود 350 میلى گرم کلسیم دارد. 
براى اســتفاده از خواص نخود آن را به همراه 
لیموترش بخورید یا مى توانید از آن در آش یا 

سوپ استفاده کنید.
نیم فنجان جو دو سر خشک و خام 200 میلى 
گرم کلســیم دارد. براى اســتفاده از خواص 
جو دوســر مى توانید آن را با یک لیوان شــیر 

بادام بپزید.
ساقه هاى ریواس خوردنى هستند و مزه   ترشى 
دارند، یک فنجان ریواس پخته شده 384 میلى 

گرم کلسیم دارد.
یک لیوان لوبیا سبز حاوى 27درصد مقدار مورد 
نیاز روزانه ویتامین C و 3.5 گرم فیبر اســت و 

همچنین سرشار از کلسیم مى باشد.
15 هویچ کوچک متوسط 48 میلى گرم کلسیم 
دارد و 4.8درصد مقدار مورد نیاز روزانه کلسیم 
بدن را تامین مى کنند. هویج سرشار از فیبر و 
کلسیم است و اســتخوان هاى شما را محکم 

مى کند.
3 انجیر متوسط 52 میلى گرم کلسیم دارد. براى استفاده از مزایاى استخوان سازى این میوه 
انجیر تازه یا خشک را خرد کرده و به بلغور جو دوسر، ساالد یا ماست یونانى با مقدارى عسل 

و دارچین و بادام اضافه کنید.
یک لیوان کلم بروکلى پخته شده 62 میلى گرم کلســیم دارد. این کلم سبز غنى از کلسیم 

داراى ویتامین هاى C، A و B6 است.
یک عدد سیب زمینى شیرین بزرگ حاوى 68 میلى گرم است. این سبزیجات ریشه اى بى 

ادعا منبع خوبى از کلسیم، پتاسیم، ویتامین A و C هستند.

یک قاشق غذاخورى دانه کنجد حاوى 140 میلى گرم، کلسیم است و به اندازه نصف لیوان 
شیر، کلسیم دارد.

در یک فنجان لوبیا سفید 161 میلى گرم، کلســیم وجود دارد. لوبیاى سفید نه تنها کلسیم 
دارد بلکه یک دوز سالم از فیبر پرکننده، پروتئین عضله ساز و پتاسیم از بین برنده نفخ است.

نصف لیوان لوبیا چشم بلبلى 185 میلى گرم کلسیم دارد و سرشار از پتاسیم و فوالت (فولیک 
اسید) است و به کاهش خطر بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى و پوکى استخوان کمک مى کند. 

از لوبیا چیلى مى توانید در ساالد یا سوپ مورد عالقه تان استفاده کنید.
یک فنجان سبزى پخته 94 تا 197 میلى گرم، کلسیم دارد. یک مشت سبزى به همراه ادویه 
را ســریع بپزید و غذایتان را مغذى کنید و به 
غذایتان شلغم و خردل ســبز پخته بیافزایید تا 

باعث استحکام استخوان ها شود.
ماهى ســاردین یکى از بهتریــن منابع غیر 
لبنى کلسیم اســت که در 3 اونس (84 گرم) 
ماهى ساردین کنسرو شده با استخوان، 325 

میلى گرم کلسیم دارد.
یک عدد پرتقال بزرگ حــاوى 74 میلى گرم 
کلسیم است. از خوردن این میوه به عنوان میان 
وعده لذت ببرید یا چند حلقــه از آن را به یک 

ساالد آسیایى بیافزایید.
 28 گرم بادام 76 میلى گرم کلسیم وجود دارد. 
این آجیل کوچک، ولى مقــوى منبع خوبى از 
پروتئین ســیر کننده و فیبر اســت. بادام را به 
تنهایى به عنوان میان وعــده مصرف کنید یا 
بادام را به ماست یا بلغور جو دو سر اضافه نموده 

و میل نمایید.
یک فنجان کدو حلوایى پخته شده حاوى 84 
میلى گرم کلسیم است. کدو حلوایى را مکعبى 
خرد کرده و در فر به همراه روغن زیتون و ادویه 

کباب برشته کنید و یا از آن در سوپ استفاده نمایید.
در 84 گرم صخره ماهى 116 میلى گرم کلسیم وجود دارد. این ماهى سفید خوشمزه منبعى 

شگفت انگیز از کلسیم است که مطمئنا با ذائقه شما جور در مى آید.
دو فنجان کلم خرد شده خام حدود 180 میلى گرم کلسیم دارد. کلم خرد شده را به ساالد با 

سس خانگى اضافه کنید و یا آن را بخارپز کنید و میل کنید.
یک شلغم طبیعى 250 میلى گرم کلسیم دارد که تقریبا کلسیم آن با یک فنجان شیر برابرى 

مى کند.

هزار و یک راه براى جبران کمبود کلسیم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 هر که دل خالى دارد و اندیشــه اش را به کار گیــرد تا بداند که 
عرش   خود را چگونه برپاى داشــته اى و آفریدگانت را چســان 
آفریده اى و آسمان هایت را چگونه در هوا معلق داشته اى و زمینت 
را چگونه بر امواج آب گسترده اى ، در کار خویش بماند و نگاهش 
خیره بازگردد و عقلش مغلوب شود و شنوایى اش از کار بیافتد و 

موال على (ع)اندیشه اش مبهوت و حیرت زده ماند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

بیست و دومین برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» به بهره  
بردارى و آغاز 693 میلیارد ریال پروژه خدماتى عمرانى در 

منطقه 14 شهردارى اصفهان اختصاص داشت. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، در 
ادامه اجراى برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» پروژه  هاى 
ورزشــى، عمرانى و خدماتى منطقه 14 با حضور شهردار 
اصفهان، رئیس شوراى اسالمى شــهر و اعضاى شوراى 

شهر اصفهان افتتاح و آغاز شد. 
یکى از پروژه  هاى آماده بهره  بردارى این منطقه، ورزشگاه 
سهراب به مساحت 1400 مترمربع است که 950 متر مربع 
آن شامل ساختمان ادارى و ســالن ورزشى و رزمى است؛ 
انجام عملیات اجرایى احداث ورزشگاه سهراب که مطابق با 
استانداردهاى روز آماده بهره  بردارى شده، 60 میلیارد ریال 
و آزادســازى آن 20 میلیارد ریال هزینه در برداشته است. 
ایجاد ورزشگاهى با امکانات جدید در منطقه کمتربرخوردار 
زینبیه، از مطالبات شهروندان این منطقه و از نیازهایى بود 

که افزایش ســرانه فضاهاى ورزشــى و امکان گذراندن 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و همچنین افزایش نشاط 

اجتماعى را به دنبال دارد. 
ساماندهى مادى بهار با صرف مبلغ شــش میلیارد ریال، 
ساماندهى پارك گلبرگ با مبلغ سه میلیارد ریال، ساماندهى 
پیاده  رو خیابان برازنده با مبلغ ســه میلیــارد ریال از دیگر 

پروژه  هاى بهره بردارى شده این منطقه است. 
همچنین ســاماندهى کانال آب خیابان بعثت با اعتبار دو 
میلیارد ریال، زیرسازى و آسفالت در سطح منطقه با مبلغ 15 
میلیارد ریال و ساماندهى میدان عاشق اصفهانى با مبلغ 14 
میلیارد ریال نیز انجام شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.  
امروز همچنین کلنگ احداث خیابان 36 مترى ســودان 
به زمین زده شــد؛ براى انجام عملیات اجرایى این خیابان 
150 میلیارد ریال و براى آزادســازى آن مبلغ 420 میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده که احداث آن تاثیر زیادى در 

تسهیل و ایمنى تردد شهروندان این منطقه دارد. 
  منطقه 14 کانون تحوالت عمرانى   

قدرت اله نوروزى در حاشیه این برنامه، اظهار کرد: در ادامه 
برنامه هاى "هر یکشنبه یک افتتاح" با حضور در منطقه 14 
پروژه هایى که کلنگ برخى از آنها دو سال گذشته زده شده 

بود را افتتاح کردیم.   
وى با بیان اینکه یکى از پروژه هایى که کمتر از دوسال از 
زمان شــروع به کار مورد بهره بردارى قرار گرفت، پروژه 
ورزشگاه سهراب است، تصریح کرد: این ورزشگاه با کاربرى 
ورزشى چند منظوره در کمتر از 20 ماه افتتاح شد و در اختیار 
مردم قرار گرفت. بهره بردارى از این ورزشگاه یک کار بسیار 
ارزشمند در منطقه اى نیازمند با توجه به اصل رعایت عدالت 

فضایى است.  
شــهردار اصفهان ادامه داد: همچنیــن امروز کلنگ یک 
خیابان 36 متــرى به طــول دو کیلومتر در ســودان به 

زمین زده شد. 
وى اضافه کرد: طى یکســال گذشــته چندین پیاده راه، 
مادى و میدان در منطقه 14 ساماندهى و سطح کوچه ها و 
خیابان هاى این منطقه آسفالت شــده که امروز به بهره 
بردارى مى رسند. امیدواریم اجراى این پروژه ها بتواند در 
خدمت مردم منطقه بوده و توازن توسعه را در شهر اصفهان 
ایجاد کند.   نوروزى با بیان اینکه منطقه 14 کانون تحوالت 
عمرانى شده است، افزود: محله دارك در زیرزمین در حال 
پیوند خوردن به کهندژ از طریق مترو است، بخشى از رینگ 
چهارم و پل آفتاب در منطقه 14 واقع شده و بلوار فرزانگان 

مسیرها را براى رفت و آمد  خودروها روان مى کند.  
وى از ورزشــگاه آماده افتتاح دیگرى در منطقه 14 تا یک 
ماه آینده خبر داد و گفت: در این دوره مدیریت شــهرى، 
هماهنگى و همراهى بین شوراى شهر و شهردارى و همت 
واالى مدیران مناطق، کارشناسان و مهندسان شهردارى 

اتفاقات خوبى را رقم زده است. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: سیاست شهردارى در بودجه 
بندى بر عدالت فضایى و کمک به مناطق کمتر برخوردار 
بوده است، منطقه 14 در گذشته وضعیت متفاوتى نسبت 
به امروز داشته و امروز توجه بســیار زیادى به این منطقه 

مى شود.  
وى بیان داشــت: در این دوره مدیریت شهرى به مساجد، 
کانون هاى فرهنگى و اماکن ورزشى و جاهایى که مى تواند 
آسیب هاى اجتماعى را کاهش دهد کمک هاى خوبى شده 

است و در ادامه هم در دستور کار قرار دارد.  
نوروزى تصریح کرد: امیدوارم ایــن همکارى ها و تعامل 
اهالى منطقه 14 افزایش یابد تا در نتیجه این همکارى ها 

شاهد بهبود کیفیت زندگى مردم باشیم.
  کاهش آســیب هاى اجتماعى با پند و اندرز 

امکانپذیر نیست 

رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان در حاشیه این برنامه 
گفت: ســالیان بسیارى است که شــاهد محرومیت هاى 
منطقه 14 هستم و هر اتفاقى که مانند امروز قرار باشد براى 
این منطقه رخ دهد با اشتیاق فراوان حضور پیدا مى کنم، 
امیدوارم این قبیل خدمات مسیر خوبى را براى همه مردم 

منطقه رقم بزند. 
علیرضا نصر با بیان اینکه امروز در منطقه 14 شاهد بهره 
بردارى و کلنگ زنــى چند پروژه هســتیم، تصریح کرد: 
ورزشگاه ســهراب در منطقه 14 توسط بخش خصوصى 
احداث شده است، با توجه به تقاضاهاى بسیار زیاد و کمبود 
منابع ناگزیر هستیم که به سمت بخش خصوصى حرکت 
کنیم. دست بخش خصوصى را مى فشاریم تا با همت این 

عزیزان بتوانیم اتفاقات خوبى را رقم بزنیم. 
وى اضافه کرد: امیدوارم شرایط به گونه اى رقم بخورد تا 
هر سرمایه گذارى بهره کافى را از سرمایه گذارى خود ببرد 

تا اشتیاق بیشــترى براى کار در مناطق محروم پیدا کند. 
مدیریت شهرى نیز باید شــرایط را براى بخش خصوصى 

فراهم کند تا شاهد اتفاقات خوب در شهر باشیم.
رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان تاکید کرد: امروز اگر 
نگران آســیب هاى اجتماعى در مناطق نیمه برخوردار و 
محروم هستیم با پند و اندرز نمى توانیم این آسیب ها را از 
بین ببریم؛ الزم است تسهیالت و امکانات در این مناطق 
فراهم شود تا با استفاده از این امکانات جوانان و نوجوانان 

رشد کرده و در مسیر صحیح زندگى قرار بگیرند.
   پس از ورزشگاه سهراب، ورزشگاه رستم در 

نوبت بهره بردارى است 
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان در ادامه این برنامه اظهار 
کرد: امروز یک مجموعه ورزشى در یکى از محله هایى که 
در گذشــته به عنوان مناطق محروم شهر نام برده مى شد 
احداث شده است، خوشــبختانه امروز شعارها به حقیقت 

پیوســته و منطقه اى محروم تبدیل به منطقه اى در حال 
توسعه شده است. 

على شمسى با بیان اینکه ورزشگاه ســهراب با 8 میلیارد 
تومان هزینه امروز در اختیار مردم منطقه 14 قرار گرفت، 
تصریح کرد: به جز این ورزشــگاه کلنگ زنى خیابان 36 
مترى انتهاى سودان انجام شــد که با افتتاح این خیابان 
محله هاى عمان سامانى، 8 مترى الله، 16 مترى آیت ا... 

طالقانى و محله سودان از بن بست خارج مى شود. 
وى اضافــه کرد: عــالوه بر پروژه ورزشــگاه ســهراب 
پروژه هایى مانند ساماندهى مادى ارزنان، ساماندهى پیاده 
روهاى خیابان برازنده و ... که روى هــم رفته نزدیک به
 70 میلیارد تومان براى آنها هزینه شــده اســت امروز به

 بهره بردارى مى رسد و در اختیار مردم قرار مى گیرد.   
 مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان ادامه داد: تا چند هفته 
آینده ورزشگاه رستم نیز که با مشارکت اداره کل ورزش و 
جوانان احداث شده در اختیار مردم منطقه 14 قرار مى گیرد. 
با احداث ورزشــگاه در محله حصه سرانه هاى ورزشى در 
منطقه 14 افزایش یافته و هر محله داراى یک ورزشــگاه 

مى شود.
وى تاکید کرد: تا پایان سال 99 خیابان هاى آسمان، تابان 
و تقاطع غیر همسطح آفتاب تکمیل و افتتاح مى شود. این 
خیابان ها رفت و آمدهاى خودروهاى در مســیر شمال به 
جنوب کشور و بالعکس را از میانه منطقه 14 حذف و منطقه 
را از آلودگى هاى صوتى و زیست محیطى نجات مى دهد. 

شمسى با بیان اینکه 4 ایستگاه خط دو مترو در منطقه 14 
احداث مى شود، گفت: احداث ایســتگاه هاى مترو حرم، 
عاشــق اصفهانى، دارك و عمان ســامانى در این منطقه 
نویدى براى حمل و نقل و توســعه منطقه بــوده و مردم 
مى توانند سفرهاى خود را با وســیله اى ایمن و بدون دود 

انجام دهند. 

در بیست و دومین برنامه از سرى برنامه هاى «هر یکشنبه یک افتتاح»؛

693 میلیارد ریال پروژه در منطقه 14 آغاز  و  بهره  بردارى شد

به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى سده لنجان، به منظور تقویت روحیۀ 
همدلى و همراهى بین کارکنان ، نشست صمیمى شهردار سده لنجان با جمعى از مدیران  

شهردارى در محل دفتر شهردار برگزار گردید. 
شهردار سده لنجان در این دیدار گفت: اولویت در اداره شهردارى، نظم و انضباط کارى، 

رعایت کامل قوانین و مقررات و سلسله مراتب ادارى مى باشد.
ناظم الرعایا افزود: همانگونه که در گذشته تجربه مشترکى با پرسنل شهردارى را دارم 
واقفم که پرسنل شهردارى افرادى توانمند، خوشفکر و مومن هستند لذا چنانچه ضعف 

و مشکالتى نیز وجود دارد با کمک و همکارى یکدیگر این مسائل را بر طرف مى کنیم.
وى با اشاره به توانمندى هاى پرسنل شهردارى افزود: در همین راستا باید توانمندى آنها 
را به نقطه مطلوب برسانیم و به مسائل و مشکالت آنها بویژه در حوزه مالى توجه بیشترى 

کنیم که الزمه آن ارتقاى درآمد شهردارى است.
حسین ناظم الرعایا اظهار داشت: اگر منابع انسانى به درســتى هدایت و کنترل شوند 
مى توانند تحولى شگرف در عملکرد شهردارى و شهر داشته باشند لذا از پیشنهاداتى که 

به این مسیر کمک کند، حمایت مى کنیم.
وى با تأکید بر لزوم تعامل و همکارى بین کارکنان مجموعه شهردارى، اظهار داشت: 
ایجاد تعامل و همکارى بین کارکنان باعث پیشرفت شهر خواهد شد و بر همین اساس 

مى توان گام هاى مثبتى براى شهر برداشت.
ناظم الرعایا با تأکید بر اینکه برنامه شهردارى استفاده بهینه از نیروهاست، اذعان داشت: 

تالش شــبانه روزى و تکریم ارباب رجوع، انتظارات من از مجموعه مدیران شهردارى 
است.

وى تصریح کرد: ماحصل کار ما باید افزایش لذت مردم از زندگى در شهر باشد. بنابراین 
براى تبدیل شدن مجموعه مدیریتى به یک سیستم کارآمد باید به کار خود عشق بورزیم.

وى با تأکید بر لزوم رعایت قانون، اظهار نمود: هر مسئولى باید قانون مربوط به واحد تحت 
مدیریت خود را به صورت کامل بداند و در این زمینه تسلط داشته باشد.
  اتمام پروژه هاى عمرانى نیمه تمام اولویت شهردارى 

شهردار سده لنجان گفت: اتمام پروژه هاى عمرانى نیمه تمام و تکمیل و بهره بردارى آنها 
در راستاى ارتقاى رضایت شهروندان از اولویت هاى شــهردارى  است که باید تا پایان 

دوره به انجام برسد.
حسین ناظم الرعایا اظهار کرد: پروژه هاى مختلفى در دســتور کار شهردارى قرار دارد 
که تکمیل آنها مى تواند تأثیر بسزایى در توسعه بخش هاى مختلف عمرانى، اجتماعى، 

فرهنگى و زیرساختى شهر داشته باشد.
وى اضافه کرد: این نشست به منظور پیگیرى روند اجراى پروژه هاى عمرانى و خدماتى 
شهر و همچنین بررسى آخرین وضعیت پیشرفت پروژه هاى در حال اجرا انجام شده است.

شهردار سده لنجان با اشــاره به اختصاص بیش از50درصد بودجه شهردارى به بخش 
عمرانى، افزود: امســال با همکارى بخش خصوصى و ســازمان هاى تابعه شهردارى 

پروژه هاى مهم اولویت بندى شده و عملیات اجرایى آنها سرعت مى گیرد.

شهردار سده لنجان در نشست صمیمى با جمعى از مدیران شهردارى این شهر:

اگر منابع انسانى درست هدایت شوند 
تحولى شگرف در شهر به وجود مى آید


