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چرا غذاهاى ناسالم پرطرفدارهستند؟ایجاد شهرك رمز ارز در اصفهانبازیگرانى که در جشنواره امسال با چهره متفاوتى دیده شده اندچند نفر در کنکور ثبت نام کردند؟ استنلى توبیخ و جریمه شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

معجزه موسیقى 
براى کاهش درد

رویکرد جدید مالیاتى در اصفهان
3

3

2
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چگونه بدون کارت بانکى 
خرید کنیم؟

واکسن کروناى رازى 
شما را از ماسک 
بى نیاز مى کند

افزوده شدن
6 هنر اصفهان به فهرست 
میراث ناملموس ایران

5

سال کرونایى
 بر باغ رضوان 
چگونه گذشت

افرادى که زیر تیغ جراحى به موسیقى گوش داده 
بودند 24 ساعت پس از به هوش آمدن 17 درصد 
کمتر از سایر بیماران نیاز به مصرف ُمسّکن هاى 

ضد درد از جمله مورفین داشتند.
در این بررسى در بریتانیا مشخص شده که...

چهارم اسفندماه سال گذشته بود که اولین مورد 
فوتى کرونا بــه باغ رضوان آورده شــد. از اوایل 
شــهریور ماه امســال تعداد متوفیان کرونایى 
افزایش یافت و در مهر و آبان ســال جارى این 
عدد به حداکثر خود رســید طــورى که افزایش 
100 درصدى آمار فوت را در این دو ماه نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته داشتیم و در 9 ماهه 
اول سال 99 رشــد 54 درصد متوفى نسبت به

 9 ماه اول سال گذشته داشتیم. شرایط طورى بود 
که در هشت ماهه اول سال جارى به اندازه تمام 

4سال 98 متوفى در...

سهمیه اصفهان از واکسن روسى هفته به هفته افزایش مى یابد سهمیه اصفهان از واکسن روسى هفته به هفته افزایش مى یابد 
3

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان تشریح کرد

خطرى که از بیخ گوش 
محسن ابراهیم زاده گذشت

و همچنان پرواز با شهباز
مهاجم تیم فوتبال سپاهان در کنار گادوین منشا و امین قاسمى نژاد 
همچنان سه بازیکن ارزشمند لیگ تا پایان هفته چهاردهم مسابقات 

به شمار مى روند.
طالیى پوشان اصفهانى با محرم نویدکیا در حال سپرى کردن فصل 
خوبى به خصوص در بخش تهاجمى هســتند و بیشترین گل زده در 

پایان هفته چهاردهم به نام این تیم ثبت شده است.
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فرونشست ساالنه
 20 سانتیمترى 

دشت هاى اصفهان

200 نفر از زندانیان استان اصفهان آزاد شدند
3

5

گل گهر در کمین  گل گهر در کمین  
بازار نقل و انتقاالت بازار نقل و انتقاالت 

همزمان با چهل و دومین ســالگرد پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی و دهه مبـــارك فجــــر، با حضور حیدر 
قاسمى، معاون سیاسى امنیتى استاندار اصفهان و جمعى از مقامات و مســئولین محلى ، خط دو مداره کابلی 63 
کیلوولت حدفاصل پست حکیم الهی و ایستگاه ســرکابل واقع در خیابان جانبازان شهرستان شهرضا با اعتباري 

معادل150میلیــارد ریال به بهره بردارى رسید.
به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان، مهندس على اسالمى معاون بهره بردارى این شرکت گفت: پروژه 
مذکور به طول 1200 متر دو مداره و در حد فاصل خیابان جانبازان تا پست 63 کیلوولت حکیم الهى شهرضا بوده و 

عملیات اجرایى آن طى مدت 8 ماه به انجام رسیده است.
مهندس اسالمى افزود: باتوجه به فرسودگى و ظرفیت پایین خط کابلى قدیمى، خط دو مداره مذکور با  هدف افزایش 
پایداري شبکه وتامین انرژى مصرفی متقاضیان و مشترکین  خانگی  جدید و تامین زیرساختهاي توسعه شهرستان 

شهرضا احداث گردیده است و با اجراى آن توان انتقالى خط کابلى دو مداره به 120 مگاوات افزایش یافته است.
گفتنى است، این پروژه توسط مجرى بهینه سازى و دفتر فنى انتقال معاونت بهره بردارى به عنوان کارفرما، شرکت 

مهندسى قدس نیرو به عنوان مشاور و شرکت اسپادان بسامد چگالش به عنوان پیمانکار به انجام رسیده است.

همزمان با دهه مبارك فجر و با حضورمعاون استاندار اصفهان؛

خط دو مداره کابلی
 63 کیلوولت پست حکیم الهی 
شهرضا به بهره بردارى رسید
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یم بر من ر ن

سالروز والدت حضرت امام محمد باقر (ع) مبارك باد 
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وزیر اطالعات با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونى 
درباره ترور شهید فخرى زاده گفت: ما از انتقاد استقبال 
مى کنیم اما از ما انتقاد نشد بلکه به وزارت هجمه شده 
است. دو ساعت پس از شهادت شهید فخرى زاده شروع 
کردند علیه وزارت شعار دادن بدون اینکه بدانند وزارت 
اطالعات در این مسئله چه نقشى داشته است، اما دو روز 
بعد به دلیل اینکه وزارت گفت دو ماه پیش از ترور اعالم 
کرده است در این نقاط دشمن کار جمع آورى اطالعات 
انجام مى دهد و پنج روز پیش از ترور نیز گفته بود دشمن 
برنامه ترور شــهید فخرى زاده را در ایــن نقطه دارد، 

شعارها متوقف شد.

حجت االسالم والمســلمین سید محمود علوى اظهار 
کرد: وزارت اطالعات فقط زمان ترور شهید فخرى زاده 
را نمى دانست و با توجه به اینکه این شهید جزو نیروهاى 
مسلح بود و آن فردى که امکانات ترور را فراهم کرده 
بود هم از اعضاى نیروهاى مســلح بود و ما نمى توانیم 
در حوزه نیروهاى مسلح کار اطالعاتى انجام دهیم، از 
آنها خواســتیم فردى را معرفى کنند تا روى قضیه کار 

کنیم.
وى تصریح کرد: متأســفانه پیــش از اینکه نیروهاى 
مســلح نماینده اى معرفى کنند، شــهید فخرى زاده 

ترور شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازى رازى با 
تشریح پلتفرم واکسن رازى کوو پارس گفت: ما اکنون 

به مرحله تست انسانى واکسن کوو پارس رسیده ایم.
على اســحاقى بیان کرد: هیچ ویــروس، جرم زنده یا 
ویروس نوترکیب و به طور کلى هیچ میکروارگانیسمى 
در واکســن کوو پــارس وجود نــدارد و بــه همین 
دلیل از ایمن ترین واکســن ها و پلتفرم ها محسوب 

مى شود.
اسحاقى با تشــریح نحوه تزریق و ایمنى زایى واکسن 
رازى کوو پارس بیان کرد: دوز اول و دوم تزریقى و دوز 
سوم استنشاقى هستند و با تزریق دوز اول و دوم ایمنى 

در بدن فرد ایجاد مى شود اما مشکل اینجاست که در 
قسمت فوقانى مجارى دســتگاه تنفسى ایمنى ایجاد 
نمى شود بنابراین ویروس مى تواند در انتهاى بینى النه 
گزیند و جاى بگیرد در این شرایط فرد ایمن است و فرد 

بیمار نمى شود اما ناقل ویروس است.
وى ادامه داد: وقتى دوز ســوم استنشــاقى اســتفاده 
مى شــود فرد بعد از 14 روز مى تواند ماســک خود را 
بردارد و اکنون در دنیا اعالم مى کنند که حتى با تزریق 
واکسن باید افراد همچنان ماسک بزنند اما پس از دوز 
ســوم استنشــاقى کووپارس فرد دیگر ناقل ویروس 

نخواهد بود.

مکان ترور شهید فخرى زاده را 
مى دانستیم

واکسن کروناى رازى شما را 
از ماسک بى نیاز مى کند

چند نفر در کنکور 
ثبت نام کردند؟

ســخنگوى ســازمان سنجش    بهار|
آموزش کشور از ثبت نام یک میلیون و 280 هزار 
نفر در آزمون سراسرى خبر داد و گفت: امکان 
ثبت نام بار دیگر فراهم شده است و متقاضیان 
جامانده مى توانند در این آزمون ثبت نام کنند. 
فاطمه زریــن آمیزى اظهار کــرد: متقاضیان 
مى توانند از 10 تا 13 اســفندماه با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام 
کنند. داوطلبانى که پیش از این ثبت نام کرده اند 
در صورت لزوم مى توانند اطالعات ثبت نامى 

خود را ویرایش کنند. 

کاهش مصرف ماهى  
  نود اقتصادى| طــى دوره دولت 
روحانــى مصرف ماهــى و میگــوى ایران از 
294هزار و 520 تن در سال 1391 به 206هزار 
و 514 تن در سال 99 رسیده که بیانگر کاهش 
30 درصدى مصرف ماهى و میگو در کشــور 
دارد. قابل ذکر اســت که سرانه مصرف ماهى 
و میگو به ازاى هر ایرانــى نیز از 4 کیلوگرم در 
سال 1391 به 2 کیلوگرم تا سال جارى رسیده 

است.

واکسن ایرانى 
متقاضى دارد

  ایسنا| رئیس ستاد اجرایى فرمان امام 
اعالم کرد: تاکنون بیش از پنج کشور از داخل 
و خارج از منطقه تقاضاى پیش خرید واکســن 
ایرانى کرونا را از ما داشتند اما تا زمانى که نیاز 
کشور تأمین نشود، واکسن صادر نخواهیم کرد. 
محمد مخبر با تأکید بر اینکه ما در تولید واکسن 
کرونا، کشور را خودکفا مى کنیم و به نقطه اى 
مى رسیم که چیزى به نام واکسن موضوعیت 
نداشــته باشــد، اظهار کرد: بعد از تأمین نیاز 
مردم کشور، نیاز کشورهاى دیگر را هم تأمین 

خواهیم کرد.

بازار پر رونق بازى
قرنطینــه    روزنامه همشهرى| 
باعث افزایش محبوبیت بازى هاى کامپیوترى 
از جمله روى گوشــى هاى هوشــمند شــده 
 اســت. آمارها نشــان مى دهد که تنها از اول 
اســفند98 (زمان اعالم رسمى شیوع ویروس 
کرونا در کشــور) تا 15فروردیــن بازى هاى 
موبایلى 107میلیون بار دانلود یا به روزرســانى 

شده اند.

500 هزار حساب قمار
  عصر ایران| رئیس کل بانک مرکزى 
ضمن بیان اینکــه با همکارى قــوه قضاییه 
بیش از2000 کارت بانکــى که در مراکز قمار 
استفاده مى شد، شناسایى و باطل شده اند، گفت: 
همچنین 500 هزار کارت و حساب بانکى نیز 
شناسایى شــده که قرار اســت در سه مرحله 
اخطار، هشــدار و پیگیرى قضایى با دارندگان 

حساب ها برخورد شود.

گوهر خیراندیش 
مرخص شد 

گوهر خیراندیش پس از شکست    رکنا|
کرونا از بیمارســتان مرخص شد. او در یکى از 
پست هاى اینستاگرامى خود درباره علت مبتال 
شدنش به کرونا اینطور گفت: بعد از فیلمبردارى 
کمى احساس ســرماخوردگى داشــتم فکر 
مى کردم مى توانم توى خانه از پسش بربیام. 
نشد. کم اشتهایى استخوان درد شدید استفراغ 
تب و لرز شــدید. چهار روز دیر به بیمارستان 
آمدم و متأســفانه ریه ام درگیــر این کروناى 

لعنتى شد.

آمریکایى ها 
جلوى آب را هم گرفتند

  ایسنا| حجت االسالم حســن روحانى در 
آیین بهره بردارى از طرح هاى ملى وزارت نیرو یادآور 
شــد: برخى حرف من را در مورد اینکه آمریکایى ها 
جلوى آب را هم گرفتند، نفهمیدند. منظور من همین 
ســاخت ســدها بود که اگر تحریم ها رخ نمى داد این 
میزان به 70 یا 80 ســد رســیده بود. رئیس جمهور 
افزود: بله. آمریکایى ها جلوى افتتاح 30 سد را گرفتند. 
میلیون ها متر مکعب آب را از مردم گرفتند و تحریم، 
مانع آب شد و یکى از مسیرهاى برجام باز کردن این 
راه ها بود. بخشى از سدهایى که امروز ساخته مى شوند 

یا آنهایى که ساخته شده اند، ثمره برجام هستند.

هاشمى گزینه کارگزاران است
  برنا| عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران با 
بیان اینکه با وجود همه مخالفت هاى محسن هاشمى 
باز هم بیشترین تمرکز روى کاندیداتورى او در حزب 
وجود دارد، اضافه کرد: اگر چــه کاندیداى احتمالى و 
قوى حزب کارگزاران در این زمان محســن هاشمى 
رئیس شوراى اسالمى شــهر تهران است اما باز هم 
نمى توان به طور رســمى چیزى را اعالم کرد چراکه 
شرایط شوراى نگهبان مشخص نیست. على محمد 
نمازى گفت: تا جایى که اطــالع دارم حزب  درحالت 
ناچارى هم قصد حمایــت از کاندیداى نظامى و على 

الریجانى را ندارد. 

احمدى نژاد 
به «پوتین» هم نامه نوشت

  انتخاب| روزنامــه «تایمــز» از نامه محمود 
احمدى نــژاد، رئیس جمهورى پیشــین ایــران به 
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روســیه خبر داد 
که در آن، با تأکید بر روابط تنگاتنگ دو کشور ایران و 
روسیه در دهه هاى اخیر، از پوتین خواسته شده به دنبال 
حکومت نامحدود نباشد. احمدى نژاد در نامه به پوتین 
نوشت: «شکل گیري باندهاي قدرت و ثروت، پنهان 
شدن مفاسد و سوء اســتفاده ها، سرکوب استعدادها و 
اندیشه هاي نو و بالنده واز بین رفتن شور و نشاط سیاسی 
و اجتماعی از آثار طوالنی شدن دوره مسئولیت هاست 

که دیکتاتوري نتیجه طبیعی آن است.

... و انتخابات 1400
  ایرنا| براى بســیارى از مخاطبان ایرانى که 
با رفتارهاى محمدباقر قالیباف آشــنا هستند، اولین 
برداشــت از ماجراى سفر او به روســیه و صرف نظر 
از دیدار یا عدم دیــدار با «پوتین» و همــه پیام ها و 
رایزنى هاى این ســفر، معطوف بــه انتخابات 1400 
است. اینکه او و اطرافیانش در صدد ارائه تصویرى از 
یک کاندیداى قدرتمند هستند که عالوه بر توان اجرا 
در داخل، قدرت مذاکره با سران کشورهاى قدرتمند 
خارجى را هم دارد. رفتارهاى انتخاباتى قالیباف اکنون 
بیش از همیشــه به این ذهنیت در جامعه دامن زده و 
تصور مى شود قالیباف همچون چندین دوره اخیر، یکى 
از مدعیان اصلى میدان انتخابات ریاســت جمهورى 

خردادماه آینده است.

او پسرم است...
  ایسنا| سعید نمکى، وزیر بهداشت در مراسم 
آغاز واکسیناســیون کووید19 با اشاره به اولین کسى 
که واکسن روســى را تزریق کرد گفت: جوانى است 
که پزشک نیســت، بلکه دانشجوى کارشناسى ارشد 
دانشگاه صنعتى شریف است و از بچه هاى نخبه تک 
رقمى کشور در کارشناسى ارشــد است و آمده بگوید 
خونمان سرخ تر از دیگران نیست و همه ما فداى ملت 
ایرانیم؛ آمده بگوید اینکه پدرم قول داد اولین کســى 
که واکسن را مى زند از اعضاى خانواده ام خواهد بود، 
حاال عمل کرده و این فرد کسى نیست جز فرزند وزیر 
بهداشت کشور. نمکى گفت: ما سعى کردیم از منابع 
معتبر جهان واکسن انتخاب کنیم و در بین آنها یکى 
از منابعى که واکسیناسیونش را آغاز کردیم، واکسن 
اسپوتنیک وى از گامالیاى روســیه بود. در عین حال 
سینوفارم چین، استرازنکا به عنوان یک منبع اروپایى و 

دو منبع هندى دیگر را هم همراه داریم.

خبرخوان

ناســا  هجدهم ماه فوریه، مریخ نورد «استقامت» را به 
سوى جو کم ُقطر مریخ خواهد فرستاد تا دوره  جدیدى در 

اکتشافات فضایى آغاز شود.
فرود بر روى دهانه  جزرو(Jezero)که در شمال خط 
استواى مریخ قرار دارد کار ساده اى نخواهد بود اما اگر این 
مأموریت موفقیت آمیز باشد مریخ نورد استقامت مى تواند 
نظر ما در مورد زندگى فرازمینى را به کلى تغییر دهد. دلیل  
آن این است که دانشمندان معتقدند جزرو  که یک دهانه  
برخوردى با عرض 28 مایلى(45 کیلومتر) است مکانى 
ایده آل براى یافتن شواهدى در مورد وجود حیات میکروبى 
قدیمى در مریخ است. هنگامى که«استقامت» بر روى 
مریخ فرود آید شــروع به جمع کردن سنگ هاى مریخ و 

نمونه هاى خاك مى کند که به زمین بازگردانده مى شود.
این نوع مأموریت به عنوان مأموریت «بازگشت نمونه» 
شناخته مى شــود که در نوع خود بســیار نادر است زیرا 
هزینه هاى آن زیاد اســت. در حقیقت تاکنون مأموریت 

«بازگشت نمونه» از یک سیاره  دیگر انجام نشده است.
هنگامى که خاك مریخ به زمین برسد دانشمندان آن را 
براى یافتن نشانه هایى از حیات در گذشته مطالعه خواهند 
کرد؛ با این حال، برخى دانشــمندان معتقدند نمونه هاى 
مریخ مى تواند به ســئوال بزرگ ترى نیز پاسخ دهد: آیا 

حیات نخستین از مریخ نشأت گرفته است؟
اگرچه این فرضیه که حیات ابتدا در مریخ به وجود آمده 
و سپس به زمین رســیده کمى تخیلى به نظر مى رسد، 
بسیارى از دانشمندان معروف آن را جدى مى گیرند. نام 
این نظریه کلى که حیات جاى دیگرى شــکل گرفته و 
سپس توسط سیارك ها و بقایاى فضایى به زمین رسیده 

«پان اسپرمیا» (Panspermia) است.
در حقیقت ایــن نظریه در جامعه علمــى کامًال پذیرفته 
شده نیست اما به نظر مى رســد در حال گسترش است 
و دانشــمندانى مثل «گرى روکان» که استاد ژنتیک در 
دانشکده  پزشکى «هاروارد» است مى گویند که این نظریه 

به نظر بدیهى مى رسد.
شــواهد با بررســى نحوه  حرکت بقایــاى فضایى در 
منظومه ى شمســى جــوان آغاز مى شــود. در حقیقت 
شواهدى از تبادل سنگ هاى مریخ به زمین وجود دارد. 
شهاب ســنگ هاى مریخى در قطب جنوب و دیگر نقاط 
جهان پیدا شدند و طبق گفته مرکز بین المللى جمع آورى 
شهاب سنگ تعداد آنها 159 عدد تخمین زده شده است. 
روکان مى گوید: «این سنگ ها را از آن جهت مى توان به 

مریخ نسبت داد که درون آنها گازهایى وجود دارد که شبیه 
به گازهایى است که توســط فضاپیماى وایکینگ در جو 
مریخ دیده شده است. در نتیجه تبادلى بین زمین و مریخ 
رخ داده است و احتماًال بیشتر از طرف مریخ به زمین زیرا 

جهت جاذبه مریخ به زمین سراشیبى است.»
به اعتقاد روکان که تخصصش ژنومیک است، زمانبندیى 
«حیات سلولى» اســت که ثابت مى کند حیات از سیاره  
دیگرى به زمین رسیده، شاید از مریخ و یا شاید مریخ هم 

حیاتش را از سیاره  دیگرى گرفته باشد.
روکان مــى گوید: بــه نظر من ایــن نظریــه که هر 
ســیاره حیات و تکامل خاص و مســتقل خــودش را 
دارد احمقانه به نظر مى رســد. اینکه حیات در سراســر 
جهــان پخش باشــد و ما بخشــى از آن باشــیم قابل 
توضیح تر اســت و ایــن همه گیــرى زمان مناســبى 
براى طرح این ایده اســت. شــاید مردم باالخره آن را 

باور کنند.

سئوالى که قرار است ناسا با فرستادن یک مریخ نورد به سیاره سرخ به آن پاسخ دهد

آیا ما مریخى هستیم؟!

  مهسا طاعتى الطران / خبرگزارى ایسنا |
با توجه به اینکه هفته گذشته از سامانه تراکنش هاى خرید 
بدون حضور کارت بانکى و از طریق موبایل رونمایى شد، 
براى استفاده از این سرویس بانکى جدید متقاضیان باید 
مشــخصات کارت بانکى خود را در برنامه کاربردى که 
داراى مجوز از بانک مرکزى در خصوص ارائه خدمت در 
حوزه پرداخت موبایلى است، ثبت کنند اما تاکنون بانک 
مرکزى به هیچ یک از برنامک هاى پرداختى در این زمینه 
مجوزى نداده و پس از آزمون برنامک ها مجوزهاى الزم 

اعطا خواهد شد.
در این خدمت جدید بانکى که به تراکنش هاى «حضورى 
بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده 
است؛ به این ترتیب که اگر گوشــى کاربر داراى قابلیت 

NFC باشد و دســتگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین 

قابلیتى را دارا باشد، کاربر مى تواند با نزدیک کردن گوشى 
تلفن همراه خود به دســتگاه کارتخــوان و بدون نیاز به 
استفاده از فیزیک کارت بانکى، وجه مورد نظر را پرداخت 
کند البته پیش از این اطالعات کارت بانکى باید در یکى 
از برنامک هاى پرداخت تأیید شده از سوى بانک مرکزى، 

از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.
با توجــه بــه توضیحات رئیــس کل بانــک مرکزى، 
تراکنش هاى حضورى بدون کارت به صورت تدریجى 
با پیوستن بانک ها و شرکت هاى پرداخت گسترش پیدا 
خواهد کرد که براســاس آخرین بررسى ها، بانک ملت 
براى توســعه روش هاى پرداخت موبایل اعالم آمادگى 

کرده است.  

چگونه بدون کارت بانکى خرید کنیم؟ کشف مدفن زکریاى رازى صحت ندارد

محافظت از «پوتین» با اختالل در جى پى اس؟!

«بیل گیتس» دوباره پیش بینى کرد

به «هیرمان» نرسند وضعش دوباره خطرناك مى شود 

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
شهرستان رى گفت: خبر منتشــر شده در فضاى مجازى 
مبنى بر کشف محل دفن زکریاى رازى بعد از 1100 سال 
در قبرستان امام زاده شــعیب(ع) صحت ندارد و کشفیاتى 

صورت نگرفته است.
  امیرمســیب رحیم  زاده اعالم کرد: در پاورقى صفحه 64 
کتاب «آثار بازمانده از رى قدیم» نوشته حسین کریمیان، 
احتمال محل دفن زکریاى رازى در روســتاى فیروزآباد و 
بخش قلعه نو کنونى مطرح شده اســت و این خبر را هم 
براساس همین نظریه منتشر کرده اند. در حقیقت هنوز در 

این محل کشفیاتى صورت نگرفته است.
این در حالى اســت که هفته پیش خبــرى به نقل از مدیر 
پژوهش مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) 
مبنى بر کشف محل دفن زکریاى رازى بعد از 1100 سال در 
قبرستان امامزاده شعیب (ع) شهرستان رى منتشر شده بود.

محمد بن زکریاى رازى، فیلســوف، منجــم، کیمیاگر و 
دانشمند برجسته ایرانى که یکى از بزرگان تاریخ پزشکى 
ایران و جهان بود، در سال 250 هجرى/864 میالدى در 
شهررى متولد شد و در سال 313 هجرى/925 میالدى در 

شهررى درگذشت.

مدت زمانى طوالنى است که انگشــت اتهام به سوى 
روســیه درباره احتمال مداخله در عملکرد سیستم هاى 
ماهواره در دریاى سیاه گرفته شده است. آیا این گمانه زنى 
درست است و آیا ممکن اســت این موضوع در ارتباط با 
عمارت ویژه اى باشد که گفته مى شود «والدیمیر پوتین» 

رئیس جمهورى روسیه مالک آن است؟
بســیارى از ناظران معتقدند که وجــود عمارت احتماًال 
تحت مالکیت پوتین در آن ناحیه علت مداخله روسیه در 
سیگنال ها بوده اســت. در این باره، کارشناسان معتقدند 
که امکان ارسال سیگنال هاى جعلى به سوى گیرنده و 
تفسیر اشتباهى سیگنال ها وجود دارد. این اقدام روسیه 
 (GPS) مى تواند بر عملکرد سیستم موقعیت یاب جهانى

و یا سامانه ناوبرى ماهواره اى گالیلئو اتحادیه اروپا تأثیر 
منفى گذارد.

براى استفاده از چنین تکنیکى در سراسر جهان معموًال 
محدودیت هاى سختگیرانه اى وجود دارد و تنها نیرو هاى 
امنیتى قادر به استفاده از آن براى خنثى کردن تهدیدات 
هستند؛ اگرچه دستگاه جعل ســیگنال را تنها با صرف 

هزینه چند صد دالرى مى توان خریدارى کرد.
ناظران معتقدند روســیه از این تکنیک براى جلوگیرى 
از وقوع حمالت پهپادى احتمالــى و گیج و گمراه گردن 
کاپیتان هاى کشــتى و ســایر کاربران سیســتم هاى 
موقعیت یاب براى جلوگیرى از تشخیص صحیح موقعیت 

مکانى از سوى آنان استفاده مى کند.

«بیل گیتس»، مؤســس شــرکت «مایکروسافت»، در 
مصاحبه  اى نسبت به دو خطر احتمالى در آینده که حتى 
مى تواند از شیوع ویروس کرونا خطرناك تر باشد، هشدار 
داده است. «گیتس» سال 2015 در یک سخنرانى گفته 
بود که پیش بینى مى کند طى ده سال یک ویروس همه 
گیر در جهان شیوع پیدا کرده و جان میلیون ها نفر را خواهد 
گرفت. وى تأکید کرده بود که جهــان باید براى چنین 
احتمالى آماده باشد؛ در همین حال، بیل گیتس گفته است 
از اینکه پیش بینى اش به حقیقت تبدیل شده، احساس 

خوبى ندارد. اکنون وى در یک مصاحبه  پیش بینى کرده 
که در آینده، جهان با دو معضل دیگر روبه رو خواهد شد. 

وى مى گوید: «یک مورد تغییرات آب و هوایى است که 
تعداد مرگ و میر ناشــى از این موضوع بیشتر از آنچه در 
این همه گیرى داشــته ایم، خواهد بــود.» به گفته وى، 
«ترور بیولوژیک مورد بعدى است؛ هرکسى که بخواهد 
صدمه  اى وارد کند مى تواند ویروســى را مهندسى کند و 
این به معناى این است که مقابله با آن فراتر از مقابله با یک 

ویروس طبیعى خواهد بود.»

شــیر ایرانى بعد از گذشــت 80 ســال از اروپا به ایران 
بازگشت، اما تنها بازمانده این گونه با ارزش شرایط خوبى 

ندارد و درگیر بیمارى تنفسى است.
این گونه خاص در سال گذشته پس از ورود به ایران به 
باغ وحش ارم تهران منتقل شد تا مردم بتوانند حیوانى را 
که تنها عکس از آن باقى مانده بود، از نزدیک مشاهده 
کنند، اما حاال خبر هاى خوشایندى بعد از گذشت نزدیک 

به دوسال از این شیر آسیایى به گوش نمى خورد.
یکى از کارکنان سابق باغ وحش ارم که به صورت روزانه 

از حال این شیر نر ایرانى باخبر است درباره حال هیرمان 
مى گوید:  بیمارى تنفسى حداقل از سه ماه پیش براى 
این حیوان ایجاد شده است و اگر وضعیت حیوانات موجود 
در باغ وحش ارم به صورت هفتگى پایش مى شد، زودتر از 

اینها متوجه حال بد هیرمان مى شدیم.
او با اشــاره به اینکه این حیوان هم اکنون دچار عفونت 
شدید تنفسى است، گفت: خوشبختانه حال هیرمان رو به 
بهبودى است، اما اگر نظارت خاصى بر او نباشد، مجدد 

حال او وخیم خواهد شد.
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ایجاد شهرك رمز ارز 
در اصفهان 

معاون هماهنگى امور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: در نظر داریم با ایجاد شـهرك رمز ارز، ماینرها 
متمرکز شوند و نگرانى بابت قطعى برق نداریم، چراکه 
با هماهنگى شـرکت برق مناطقى از اسـتان که برق 
اضافه دارند را شناسـایى کرده و قرار اسـت در بخش 
فریدن، سـمیرم و کوهپایه مستقر شـوند. سیدحسن 
قاضى عسـگر اظهار کرد: رمـز ارز زمینـه ارزآورى را 
مهیا مى کند و در نظر داریم تا انرژى مورد نیاز شهرك 
با انرژى سبز تامین شـود تا خللى در برق استان ایجاد 

نشود.

ترخیص موتورهاى رسوبى 
طرح ترخیص موتور سـیکلت هاى رسـوبى تـا پایان 
بهمـن مـاه ادامـه دارد. رییس پلیـس راهور اسـتان 
اصفهان گفت: با اجراى این طرح از ابتداى آذر تا کنون 
بیش از 12 هزار موتور سیکلت از پارکینگ هاى استان 
اصفهان ترخیص شـده اسـت. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى با اشـاره به اینکـه هم اکنون بیـن 45 تا 50 
هزار موتور سـیکلت رسـوبى در پارکینگ هـا موجود 
اسـت افزود: شـهروندان مى توانند از تسـهیالتى که 
براى ترخیص موتورسـیکلت خود در نظر گرفته شده 

استفاده کنند.

ابتالى یک نفر به آنفلوآنزا 
مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشـت استان 
اصفهان با بیـان اینکـه در سـال جارى بـا همکارى 
مـردم تعداد مبتالیـان بـه آنفلوآنزا به شـدت کاهش 
یافـت، اضافه کـرد: تاکنـون تنهـا یک مـورد مثبت 
آنفلوآنـزا در اسـتان اصفهان شناسـایى شـده اسـت. 
فدایى گفت:همچنان احتمال شیوع آنفلوآنزا در استان 

اصفهان وجود دارد.

رفع گرفتگى شبکه فاضالب 
به گزارش روابط عمومى آبفا جلگه، شبکه جمع آورى 
فاضالب در بلوار بهار شهر هرند که به منزل مسکونى 
متصل مى باشـد، رفع گرفتگى شـد. بنا به گفته واحد 
بهره بردارى فاضالب ، ریشه درختان عامل گرفتگى 

این شبکه ها مى باشد.

شستشوي شبکه فاضالب 
به گزارش روابط عمومی آبفاي منطقه 2، بیش از 37 
هزار متر شبکه فاضالب در دى ماه، شستشو شد. این 
عملیات با هدف نگهداري شبکه فاضالب و به منظور 
جلوگیري از گرفتگی ورفع انسداد شبکه فاضالب در 
منطقه با تخلیه منهولها ، وشستشوبا دستگاه واتر جت 

وتانکر شستشوي صورت گرفته است.

برگزارى مسابقات دهه فجر
مسـابقات گرامیداشـت ایـام ا... دهـه فجـر در تمام 
گروه هاى خـاص و پیوند اعضا با مشـارکت معاونت 
ورزشى، تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان و هیات بیماران خاص و پیوند اعضا 
برگزار شد. حبیب اله ناظریان ، معاون ورزشى، تفریحى 
سـازمان فرهنگى، اجتماعى و شـهردارى اصفهان با 
بیان این مطلب گفت: این  مسـابقات در  چهار رشـته 
دارت،  شطرنج، پتانک و تنیس روى میز ویژه آقایان و 

بانوان به صورت آنالین برگزار شد. 

گرامیداشت روز زن 
مراسـم تقدیـر از بانـوان و کارمنـدان زن شـرکت 
شـهرك هاي صنعتـی اصفهان برگـزار شـد. در این 
مراسم عیسی بهمنی، معاون فنی این شرکت به قرائت 
پیام تبریک مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان پرداخت. در این پیام آمده است: شرکت 
شـهرکهاى صنعتى اسـتان اصفهان توانسته است در 
چند سال اخیر رتبه نخست کشور را در حجم واگذارى 
زمین و تعداد قراردادها به همراه رتبه هاى برتر در اکثر 

شاخص هاى عملکردى کسب نماید.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در نشست 
اعضاى کمیته بحران آب استان اعالم کرد: در سال آبى 
جارى میزان بارندگى در ایســتگاه چلگرد  نسبت به 40 
سال گذشــته 37 درصد کاهش را نشان مى دهد که به 
دلیل عدم بارندگى کافى ، ساالنه شاهد یک تا 1/5 متر 

افت آّب زیر زمینى در آبخوان هاى استان هستیم.
منصور شیشــه فروش ادامه داد: افــت آبهاى زیرزمینى 
موجب فرو نشست  ساالنه 15 تا 20 سانتى مترى دشت ها 
در استان شده که در این میان مى توان به فرونشست دشت 

برخوار، مهیار، گلپایگان و اصفهان اشاره کرد.
در ادامه این نشســت معاون بهره بردارى و توسعه آب 

شرکت آبفا استان اصفهان گفت: براى تامین آب شرب 
پایدار مردم در استان اصفهان راه اندازى خط اضطرارى 

سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ ضرورى است.
ناصر اکبرى با اشــاره به ظرفیت محــدود انتقال آب از 
تصفیه خانه باباشیخعلى گفت: ظرفیت نهایى انتقال آب 
از تصفیه خانه آب باباشیخعلى 11/5مترمکعب در ثانیه 
است، این در حالیست که با افزایش یک درجه دما در نیمه 
اول سال، 300 لیتر مصرف آب شرب افزایش مى یابد.   

وى اظهار داشــت: با راه اندازى خط اضطرارى سامانه 
دوم آبرسانى 900 لیتر در ثانیه، در مجموع امکان توزیع 

عادالنه آب مهیا مى گردد.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
امروز ایران اســالمى عزت دارد و تحریم هاى دشمن 
بهترین فرصت  ها را براى ما به ارمغان آورده اســت، به 

طورى که امروز پاالیشگاه هاى پیشرفته اى داریم.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد، در مراسم نمادین 
استخدام 400 نیروى انســانى در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، اظهار کرد: مطمئن باشــید، انقالب اسالمى 
روز به روز در حال رشــد اســت و آمریــکا هیچ غلطى 
نمى کند. قصد آنان براندازى حکومت اسالمى است که 
موفق نمى شوند، چراکه روى پاى خودمان ایستاده ایم

 و از تحریم هاى دشــمن بهترین فرصت ها نصیب ما 

شده است.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان افزود: امروز بنزین 
خود را تولید مى کنیم و در کل هر دستاوردى با سختى 
به دســت مى آید. باید روز به روز قوى تر شویم و امروز 
پاالیشگاه هاى پیشرفته ایران را کشورهاى عربى منطقه 

مانند عربستان ندارند.
امام جمعه اصفهان گفت: شما جوانان تازه استخدام شده 
باید تالش کنید تا ایران کامال در فرآورده هاى نفتى بى 
نیاز شود و از کارشکنى هاى دشمن ترسى در دل خود راه 
ندهید. همان گونه که امام راحل از دشمن ترسى به خود 

راه نمى داد.

تحریم ها بهترین فرصت ها را 
براى ایران به ارمغان آورد

فرونشست ساالنه 20 
سانتیمترى دشت هاى اصفهان

کار واکسیناسیون با واکسن روســى همچنان در 
سراسر کشــور ادامه دارد. این واکسن باالخره بعد 
از حرف و حدیث هاى فراوان به ایران رســید و از 
روز سه شنبه هفته گذشــته با نشستن پسر واکسن 
زده وزیر بهداشت مقابل دوربین هاى خبرنگاران، 

واکسیناسیون رسماً آغاز شد.
بر اساس پروتکل تعیین شده، نخستین گروهى که 
مى توانند این واکسن را دریافت کنند، کادر درمانى 
فعال در بخــش مراقبت هاى ویژه بیمارســتان ها 
هستند. در اصفهان هم از همان روز سه شنبه هفته 
پیش واکسیناسیون از بیمارستان عیسى بن مریم(ع) 
که اصلى ترین محل بســترى بیمــاران کرونایى 
است آغاز شد تا طعم این واکسن خارجى زیر دندان 
اصفهانى ها هم رفته باشد. کار واکسیناسیون به مرور 
در بیمارستان هاى الزهرا(س)، شریعتى اصفهان و 

شهید اشرفى خمینى شهر هم اجرا مى شود.
 نخســتین مرحله واکسیناســیون علیه کرونا در 
بیمارســتان عیسى بن مریم(ع) شــهر اصفهان با 
مشــارکت اختیارى 25 نفر از کادر درمان اجرا شد 

و دکتر رامین  قاسمى فوق تخصص آسم و آلرژى 
نخستین دریافت کننده واکسن کووید 19 در استان 

اصفهان بود.
رضــا فدایى، مســئول بیمارى هــاى واگیر مرکز 
بهداشــت اصفهان مــى گوید: به مــرور در دیگر 
بیمارســتان ها هم این روند اجرا مى شــود و دیگر 
پرسنل درمانى هم واکسن کرونا را تزریق مى کنند. 
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: در مرحله اول 730 دوز واکســن به اصفهان 
اختصاص یافته است که مرحله اول واکسن به کادر 
بیمارستانى درگیر با درمان بیماران کرونا اختصاص 
دارد. این ســهمیه هفته به هفته افزایش مى یابد و 
به ســایر کادر درمان بخش مراقبت هاى ویژه نیز 

تزریق مى شود.
فدایى اظهار کرد: روند تزریــق ادامه خواهد یافت 
تا همه پرســنل درمان این واکسن را دریافت کنند 
و در مراحل بعد واکسن هاى وارد شده به استان به 
سالمندان و گروه هاى هدف اولویت دار تزریق خواهد 
شــد. وى افزود: در اواخر بهمن و اســفندماه تعداد 

بیشترى از واکسن به استان وارد مى شود.

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصى لوازم خانگى 
اصفهان تا 28 بهمن میزبان برندهاى مطرح لوازم 

خانگى داخلى و خارجى خواهد بود.
این نمایشگاه با حضور 84 شــرکت و برند مطرح 
حوزه لــوازم خانگــى در محل دائمــى برگزارى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در کمربندى 
شــرق، روبروى منطقه روشن دشت برگزار خواهد 

شــد. نمایشــگاه لوازم خانگى اصفهــان  یکى از 
جامع ترین نمایشــگاه هاى مرتبط با لوازم خانگى 
در سطح کشــور طى سال 99 به شــمار مى رود. 
نکته قابل توجه نمایشــگاه امســال این اســت 
که شــرکت هایى از پنج اســتان اصفهــان، قم، 
سمنان، تهران و آذربایجان شــرقى در آن حضور

 دارند.

آیین آزادى 200 زندانى زندان هاى استان اصفهان 
که 128 نفر مشمول عفو مقام معظم رهبرى شده 
و 72 نفر با کمک خیرین آزاد شــدند در گلســتان 

شهداى اصفهان برگزار شد.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان در این مراسم 
اظهار کرد: براى آزادى 72 زندانى با بدهى 5 میلیارد 
و 500 میلیون تومان، 3 میلیارد و 200 میلیون تومان 

گذشت شکات پرونده ها داشتیم و بقیه مبالغ توسط 
خیرین پرداخت شد.

محمود ضیایــى فرد درخصــوص 128 مورد عفو 
زندانیان اســتان نیز، گفت: پرونده هاى عفو این 
زندانیان در کمیسیون عفو استان و سپس کمیسیون 
عفو مرکزى مطرح و بررسى شد و نهایتا مورد عفو 

مقام معظم رهبرى قرار گرفتند.

از روزهایى که آمار فوتى هاى ناشــى از کرونا افزایش 
یافت تا روزهایى که ورودى آرامســتان ها بســته بود، 
باغ رضوان اصفهان فراز و فرود بسیارى دید. احمدرضا 
مرادى، مدیر عامل ســازمان آرامستان هاى شهردارى 

اصفهان در این باره مى گوید:
چهارم اســفندماه ســال گذشــته بود که اولین مورد 
فوتى کرونا به باغ رضوان آورده شــد. از اوایل شهریور 
ماه امســال تعداد متوفیان کرونایــى افزایش یافت و 
در مهر و آبان ســال جارى این عدد بــه حداکثر خود 
رســید طورى که افزایــش 100 درصــدى آمار فوت 
را در این دو ماه نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
داشــتیم و در 9 ماهه اول ســال 99 رشــد 54 درصد 
متوفى نســبت به 9 ماه اول ســال گذشــته داشتیم. 
شرایط طورى بود که در هشــت ماهه اول سال جارى 
به اندازه تمام ســال 98 متوفــى در آرامســتان آرام 

گرفتند.
با باال رفتن آمار متوفیان قبور خالى به ســرعت پر شد 

بر این اســاس راهکارهاى مدیریت بحــران براى آن 
در نظر گرفته شــد و توانســتیم براى رفع این مشکل 
برنامه ریزى کنیم؛ در این راســتا قبــور جدیدى ایجاد 
شد همچنین ساخت قبور پیش ساخته بتنى یکى دیگر 
از راهکارهایى بود که مد نظر قرار گرفت در این راســتا 
براى افزایش سرعت ساخت قبور، تعداد پیمانکاران را 

نیز بیشتر کردیم.
در همان زمانى که وضعیت کروناى اصفهان قرمز بود 
و برگزارى هرگونه مراســم ممنوع بود، فشار زیادى از 
ســوى مردم به ما تحمیل مى شــد، انتظار داشتند که 
امکان برگزارى مراسم فراهم شود اما از سوى معاونت 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى و ستاد مدیریت کرونا 
استان مصوبه اى به ســازمان آرامستان ها ابالغ شد که 
منجر به مسدود شــدن ورودى آرامستان به مدت یک 
ماه از 8 آذرماه تا 8 دى ماه شــد که همیــن امر ما را با 
چالش هاى دیگر مواجه کرد. ورود براى خاکســپارى 
متوفیان با چهار خودرو مجاز بود تا افراد تجمعى نداشته 
باشند اما در مقابل، فشار خانواده هاى داغدار چالشى براى 
ما ایجاد کرده بود. در این زمینه مراسم سوگوارى مجازى 
برگزار شد تا بخشى از آالم شهروندان پاسخ داده شود؛ 
این مدیریت ها در زمان اوج گیرى کرونا شــد تا زمانى 
که ستاد کرونا اســتان براى باز کردن ورودى سازمان 

مجوز داد.

سهمیه اصفهان از واکسن روسى  
هفته به هفته افزایش مى یابد 

ادامه نمایشگاه لوازم خانگى تا 28 بهمن

200 نفر از زندانیان استان اصفهان آزاد شدند

سال کرونایى بر باغ رضوان چگونه گذشت 

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه گفت: امسال به دلیل شرایطى که براى 
فعاالن و کسبه خرد به دلیل شیوع کرونا ایجاد شده بود 
بسته حمایتى فراهم شد که این بسته عالوه بر فعاالن 

اقتصادى به سایر کسب و کارها نیز تعلق گرفت.
بهروز مهدلو با اشاره به اینکه طى 9 ماه نخست امسال 
بدهى مالیاتى بیش از 4600 فعال اقتصادى تقســیط 
طوالنى مدت شــده اســت تصریح کرد: پرداخت این 
اقســاط تا 25 اســفند ماه ســال 1403 ادامه داشته و 
شرایطى فراهم شده اســت تا نقدینگى این افراد براى 

توان تولید حفظ شود. 
وى در همین راستا اشاره کرد: هر ماه بیش از 100 مورد 
از مؤدیان مالیاتى که نتوانسته اند بدهى تقسیط شده را 
پرداخت کنند دوباره برایشــان تقسیط انجام شد و در9 
ماهه ابتداى ســال بیش از 16 هزار مورد بخشــودگى 

جرایم مالیاتى براى فعاالن اقتصادى فراهم شد.
مهدلو در همین راســتا افزود: از 16 دى ماه امســال تا 
22بهمن ماه بخشــودگى ویژه جرائم مالیاتى معادل 6 

درصد براى فعاالن اقتصادى استان در نظر گرفته ایم.
مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
با فرهنگ سازى و خود اظهارى صورت گرفته بیشترین 
قبولى دفاتر مودیــان و کمترین رد دفاتر را در اســتان

 داشته ایم.
وى افزود: پرونده مودیان حقیقى و حقوقى استان 265 

هزار مورد است که امسال تنها 800 مورد دفاتر رد شد.

مهدلو تصریح کرد: از ابتداى سال تا پایان دى ماه حدود 
280 میلیارد تومان استرداد به مودیان پرداخت شده که 
بیش از 200 میلیارد تومان آن مربوط به عوارض ارزش 

افزوده براى صادرکنندگان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
خوشبختانه هیچ واحد تولیدى در استان به دلیل بدهى 
مالیات فعالیتش تعطیل نشــده اســت اظهار داشت: 
اداره کل مالیات به غیر از مــوارد فرار مالیاتى از فعاالن 
اقتصادى حمایت مــى کند و هر واحدى که مســئله 
مالیاتى دارد با مراجعه به اداره کل امور مالیاتى مى تواند 
مشــاوره هاى رایگان دریافت کرده و از طریق قانون 

مسائل موجود را حل کند.
وى در ارتباط با طرح پایش توضیح داد: طرح پایش به 
عنوان یک طرح زیر بنایى براى اولین بار در کشور حدود 
5 ماه است در اصفهان در حال انجام است و 250 هزار 
پرونده توسط 200 نیرو در کل استان باید در این طرح 

رسیدگى شود. 
مهدلو ادامه داد: حــدود 100 هزار پرونــده از بین این 
پرونده ها رسیدگى مى شود که به طور متوسط هر نفر 

500 پرونده را باید رسیدگى کند.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان افزود: در طرح 
پایش یک درصد از پرونده هاى مالیاتى مهم اســتان 
اصفهان در حوزه اشخاص حقیقى و حقوقى یعنى حدود 
2000 پرونده انتخاب شده که توسط 200 نفر از پرسنل  
ما رسیدگى شــود و در این چند ماه حدود 200 مورد از 
این پرونده ها در قالب این طرح کامًال رســیدگى شده 

که منجر به شناســایى درآمدهاى واقعى و جدا کردن 
درآمدهاى غیرواقعى از آن بوده است.

مهدلو در ارتبــاط با فرارهــاى مالیاتى گفــت: رویکرد 
ســال آتى ایــن اداره کل این اســت که پرونــده هاى 
کوچک و بى اهمیت را کنار گذاشــته و تمرکــز خود را بر 
پرونده هاى بزرگ و شناسایى فرار مالیاتى بگذارد و اکنون 
چهار اداره براى جلوگیرى از فرارهاى مالیاتى در اســتان 
اصفهان تشکیل شده که در کل کشــور بى سابقه است و 

توانسته ایم در این زمینه عملکرد خوبى را ثبت کنیم.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهــان تاکید کرد: با 
اجراى طرح جامع نظام مالیاتى امروز بیش از 80 درصد 
درآمدهاى افراد قابل شناسایى است و افرادى که کتمان 

درآمد دارند مشخص هستند.
وى تصریح کرد: تاکنون بیــش از 600 میلیارد تومان 
از محل فــرار مالیاتى در اســتان وصــول و به خزانه 
واریز شده اســت و برخى از افراد حتى پرونده مالیاتى 
نداشــته اند در حالى که مالیات آنهــا 60 یا 40 میلیون 

تومان است.
مهدلو تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 95 درصد استان 
وفاق در جهت جلوگیرى از فرارهــاى مالیاتى دارند و 

دستگاه هاى امنیتى و ملى با ما همکارى دارند.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان در همین راستا 
افزود: ســامانه ارتبــاط مردمــى 1526 در این زمینه 
طراحى شده که با اســتفاده از آن هر شخصى مى تواند 
اطالعاتى که از فرار مالیاتى در اختیــار دارد به ما ارائه

 دهد.

محیا حمزه

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان تشریح کرد 

رویکرد جدید مالیاتى 
در اصفهان

مانى مهدوى

با حکم مدیر مخابرات منطقه اصفهان، رامین خمسه 
به سمت سرپرست مخابرات مرکز استان منصوب 
شد. مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه اى که با 
حضور جمعى از معاونین و مدیران برگزار ش، ضمن 

تشکر از خدمات سید مقصود على رضوى در زمان 
تصدى این مسئولیت، این پست سازمانى را بسیار 
با اهمیت دانست و گفت: پست مدیریت مخابرات 
مرکز استان با توجه به ارتباط تنگاتنگ فنى با نواحى 
و مراکز ، از جایگاه بسیار ویژه اى برخوردار است و 
امیدواریم مســئول جدید با برنامه ریزى و حرکت 
جهادى، بیش از پیــش در انجام امور محوله به این 

مدیریت فعالیت کند.
اســماعیل قربانى  عنوان کرد: هم اکنــون باید با 
همدلى، هــم افزایى و تالش مضاعف با ســرعت 
هر چه تمام تر در راســتاى تحقق سیاســت هاى 
شــرکت مخابرات ایران و تعالى برند این مجموعه 
گام برداشته و زمینه را براى پیشــرفت روز افزون 
شرکت  و به تبع آن افزایش خدمت رسانى به مردم 

عزیز فراهم کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى استان اصفهان از ثبت شش هنر سنتى این 

استان در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.
فریدون اللهیارى اعالم کرد: بر اساس رأس صادره 
از سوى شوراى ثبت میراث ناملموس کشور، پروندة 
شش مهارت هنرهاى دستى و سنتى استان در طى 
دهه فجر بررسى شد و براى ثبت در فهرست میراث 

ناملموس کشور مورد تأیید قرار گرفت.

نام این شــش میــراث ناملموس به شــرح زیر
 است:

مهارت «ساخت زیورآالت نقره» در روستاى ابیانه، 
هنر ســنتى «ســوخت معرق چرم» در اصفهان، 
مهارت «ساخت احجام فلزى» در اصفهان، مهارت 
سنتى «ســاخت چاقو» در شهرســتان نجف آباد، 
مهارت هنر «سکمه دوزى» در خوانسار و مهارت 

«گلیم بافى» در نایین.

معرفى سرپرست جدید مخابرات 
مرکز استان اصفهان

افزوده شدن 6 هنر اصفهان 
به فهرست میراث ناملموس ایران
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در میان بازیگرانى که امسال در سى ونهمین جشنواره فجر حضور داشتند، 
چند بازیگر به واسطه نقش ویژه اى که در فیلم جدیدشان بازى کرده اند، گریم 
متفاوتى با دیگر نقش هاى خود تجربه کردند و با ظاهر جدیدى در جشنواره 
امسال دیده شدند. هوتن شکیبا، بهرام رادان، باران کوثرى، محسن تنابنده 
و ستاره پسیانى، پنج بازیگرى هستند که با فیلم هاى «ابلق» ساخته نرگس 
آبیار، «بى همه چیز» ساخته محســن قرایى، «روزى روزگارى آبادان» اثر 

حمیدرضا آذرنگ و «یدو» اثر مهدى جعفرى، این تجربه را از سر گذراندند.

ستاره پسیانى
بازى در نقش یک شخصیت ُمســن، براى هر بازیگر چالش جذاب و البته 
سختى است. ستاره پسیانى یکى از بازیگرانى است که امسال در فیلم «یدو» 
با نقش یک مادر بزرگ تر از سن واقعى خودش دیده شد. در این فیلم سعى 
شده بود با کمى تکیده کردن چهره او و سفید کردن موهایش، این بازیگر به 
سن مادر «یدو» نزدیک شود. او در نشست خبرى فیلم گفته است که نقش 
زنى 10 یا 12 سال بزرگ تر از خودش را بازى کرده است، اما چهره او در فیلم 
مسن تر به نظر مى رسد. این بازیگر قبال در فیلم «سرخ پوست» هم با چهره 

متفاوتى دیده شده بود. 

محسن تنابنده
یکى دیگر از بازیگرانى که امسال نقش شــخصیتى بزرگ تر از سن و سال 
حقیقى خود را تجربه کرده، محسن تنابنده است. او در فیلم «روزى روزگارى 
آبادان» نقش پدر یک خانواده به نام «مصیب» را بازى کرده اســت که چند 
فرزند جوان دارد. فاطمه معتمد آریا هم در نقش همسر این بازیگر ظاهر شده و 
براى تناسب سنى آن ها، چهره معتمد آریا کمى جوان تر شده است. مو، ابروها، 
ریش و سبیل تنابنده، رنگ متفاوتى نســبت به چهره واقعى خودش دارد و 
سفیدى که در مو و ریش و سبیل او به چشم مى خورد، باعث شده  است چهره 

باورپذیرى در سن و سال «مصیب» داشته باشد. 

بهرام رادان
بهــرام رادان در آثارى که ســال هاى اخیر بــازى کرده، بیشــتر در نقش 
شخصیت هاى ثروتمند، جوانان امروزى و ظاهر شــیک و اتوکشیده دیده 
شده، اما در فیلم «ابلق» به دلیل ایفاى نقش متفاوت «جالل»، با چهره بسیار 
متفاوتى حضور داشته است. «جالل» مردى حدود 35 تا40 ساله است که در 
حاشیه شهر زندگى مى کند. موهاى مشکى رنگ و کوتاه او، ساده و بدون مدل 
شانه زده شده است و ریش و سبیل نسبتا ُپرپشت او، کامال قیافه اش را تغییر 
داده است. طراحى لباس او هم «جالل» را به مردانى در سن و سال و هم طبقه 

این کاراکتر نزدیک کرده است و با گریم صورت او کامال هماهنگى دارد. 

هوتن شکیبا
نقش یک شــخصیت الت، گریم خاص خود را مى طلبد و هوتن شــکیبا با 
فیلم «ابلق» فرصت بازى در چنین نقشى را داشته اســت. گریم او در این 
فیلم همزمان با نمایش فیلم در جشنواره رونمایى شد و این بازیگر با چهره 
جدید و البته بازى متفاوت خود همه را غافلگیر کرد. کاراکتر «على» جوان 
الابالى، عصبى و الت است که عرضه مدیریت خانواده خود را ندارد. موهاى 
هوتن شکیبا مدل خاصى کوتاه و تراشیده شده و ریش و سبیل بلند او باعث 
شده  است چهره اش خشن به نظر برسد و در نقش شخصیتى مانند «على» 

بسیار باورپذیر باشد. 

باران کوثرى
یکى از متفاوت ترین گریم هاى جشنواره امســال، مربوط به چهره پردازى 
باران کوثرى در فیلم «بى همه چیز» است. او در این فیلم نقش شخصیتى 
به نام «نورى» را بازى مى کند که از لحاظ عقلى کامال ســالم نیســت. در 
طراحى گریم این شخصیت سعى شده است با بزرگ تر کردن بینى و تغییر 
شکل چانه او، چهره «نورى» نه تنها زیبا بلکه حتى عادى هم نباشد. گریم 
ســنگین باران کوثرى و تغییرات مهم در چهره او به خوبى اثربخش بوده و 
چهره باران کوثرى کامال زیر این گریم پنهان شده است. ناگفته نماند بازى 
خوب او در نقش «نورى» نیز کمک زیادى به قابل باور شــدن این کاراکتر

 کرده است. 

فیلم سینمایى الیو اکشن «تام و جرى» به کارگردانى «تیم استورى» اکران بین 
المللى خود در سینما هاى جهان را بیســت و ششم ماه فوریه سال 2021 میالدى 

آغاز خواهد کرد.
ماجراى فیلم جدید تام و جرى از جایى شروع مى شود که «جرى» تصمیم مى گیرد 
به بهترین هتل نیویورك نقل مکان کند، آن هم در شبى که بزرگ ترین و مهم ترین 
جشن عروسى سال در آن برگزار مى شود. حضور جرى در هتل باعث به وجود آمدن 
مشکالتى مى شود و به همین دلیل «کایال»، مســئول برگزارى جشن تصمیم 

مى گیرد که «تام» را براى به دام انداختن جرى استخدام کند.
طبق معمول موش و گربه  بازى هاى این دو شخصیت باعث به  هم ریختن محیط 
هتل و مراسم ازدواج مى شود و مسئول برگزارى جشن را در آستانه اخراج شدن قرار 
مى دهد. اما کمى بعد، خیانت یکى از کارمندان هتل علیه کایال آشکار مى شود و به 
همین دلیل تام و جرى تصمیم مى گیرند تا دشمنى قدیمى خود را کنار بگذارند و 

به کایال کمک کنند.

بازیگرانى که در جشنواره امسال با چهره متفاوتى دیده شده اند

3 مرد و 2 زن جوان اما مسن!

بازیگر فیلم «روزى روزگارى آبادان» گفت: داستان فیلم «روزى روزگارى آبادان» از 
همان ابتدا براى من جذاب بود و امروز هر بار که این فیلم را مى بینیم بیش از پیش با 

تمامى لحظات آن احساس نزدیکى مى کنم.
هیراد آذرنگ ، پیرامون بازى در فیلم سینمایى «روزى روزگارى آبادان» گفت: در ابتدا 
به امر اینکه براى پدرم «حمیدرضا آذرنگ» در مقام کارگردان این فیلم بازى مى کردم 

برایم شگفت انگیز بود، این فیلم براى من تجربه بسیار قشنگى بود. 
وى در همین راستا ادامه داد: پدرم به واقع به من اعتماد کرد و گذاشت تا این فیلم را 
بازى کنم، شخصیت «مسیر» در فیلم سینمایى روزى روزگارى آبادان با شخصیت و 
رفتارهاى عادى من متفاوت بود، این کاراکتر مسیر زندگى مرا به طور کامل تغییر داد 

و باعث شد تا نگاه تازه اى به جهان داشته باشم.
بازیگر فیلم «روزى روزگارى آبادان» درباره برخورد پدرش در هنگام ساخت این فیلم 
اظهار کرد: شاید در روزهاى فیلمبردارى اذیت مى شدم، شاید پدرم در هنگام تولید 
اثر به من سخت مى گرفت اما همین سختگیرى ها باعث شد تا لحظات این فیلم را 

زندگى کنم و تمام قد از پدرم تشکر مى کنم. 
وى درباره حضور در کنار بازیگران باسابقه سینما و تلویزیون ادامه داد: حضور در کنار 
گروه بازیگران فیلم «روزى روزگارى آبادان» براى من مثل کالس درس بود، من 
از آنها بسیار یاد گرفتم و هر لحظه که مى گذشت اندوخته اى بر من اضافه مى شد. 
در این فیلم همراهى بازیگران باعث شد تا بسیارى از همان سختى هاى حضور در 

فیلمى سخت را پشت سر بگذارم. 
این بازیگر جوان سینما درباره ســوژه فیلم «روزى روزگارى آبادان» افزود: داستان 
فیلم «روزى روزگارى آبادان» از همان ابتدا براى من جذاب بود و امروز هر بار که این 
فیلم را مى بینیم بیش از پیش با تمامى لحظات آن احساس نزدیکى مى کنم، این اثر 
فیلمى بود که با روح من در جریان بود. هر بار که روزى روزگارى آبادان را مى بینم 
اشــک مى ریزیم زیرا تمام اتفاقاتى که براى آن خانواده افتاد را با تمام وجودم درك 

و لمس مى کنم. 

فصل جدید ســریال دودکش  به کارگردانى برزو نیک نژاد یکى از ســریال هاى 
پرمخاطب در فصل اول اســت که فیلمبردارى آن به تازگى آغاز و تصاویرى از آن 

منتشر شده است.
این ســریال تلویزیونى به کارگردانــى برزو نیک نــژاد و تهیــه کنندگى زینب 
تقوایى ، مراحل تولید خــود را به اتمام رســانده و بازیگران مقابــل دوربین قرار 

گرفتند.
ســریال دودکش براى اولین باربه کارگردانى محمدحسین لطیفى و تهیه کنندگى 
زینب تقوایى در ماه رمضان سال 1392 از شبکه یک سیما پخش شد. این مجموعه 
با توجه به مضمون کمدى و تکیه کالم هاى جذاب توانست در رده آثار پرمخاطب 

جاى بگیرد.
ســیما تیرانداز یکى از بازیگران اصلى این مجموعه، اولین تصویر از پشت صحنه 
دودکش2 را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. سریال دودکش ، زندگى افرادى 
را در قالب طنز به تصویر مى کشد که با بسیارى از مشکالت مانند مسائل مالى دست 

و پنجه نرم مى کنند.
برزو نیک نژاد در فصل اول ســریال دودکش، به عنوان نویســنده و در فصل دوم 
کارگردان مجموعه است. پیش از این گفته شده بود که فیلمبردارى این سریال در 

یکى از استان هاى کشور به غیر از تهران انجام مى شود.
هومن برق نورد، سیما تیرانداز، بهنام تشکر، نگار عابدى، امیرحسین رستمى،الناز 
حبیبى، محمدرضا شیرخانلو و یاس نوروزى بازیگران فصل اول دودکش هستند که 

در فصل دوم نیز با تغییراتى به همراه بازیگران جدید حضور خواهند داشت.
هومن برق نورد و بهنام تشکر و امیرحسین رستمى نقش هاى اصلى داستان هستند 
که پس از ساختمان پزشــکان و دزد و پلیس، در ســرى اول و دوم دودکش با هم 

سریالى طنز و بامزه روایت مى کنند.
 فصل جدید سریال دودکش به احتمال زیاد در ماه رمضان سال 1400 به روى آنتن 

شبکه یک سیما خواهد رفت.

هیراد آذرنگ: بازى کردن براى پدرم 
شگفت انگیز بود

اولین تصویر از فصل جدید
 سریال «دودکش» 

پس از فوت مهرداد میناوند و علــى انصاریان یکى از چهره هاى هنرى که 
از این اتفاق به شدت ناراحت بود، محسن ابراهیم زاده بود. خواننده مشهور 
و پرطرفــدارى که پس از فــوت میناوند و همین طور علــى انصاریان در 
کنسرت هایش آهنگ هایى را به این دو تقدیم کرد و برخى ترانه هایش را 

براى آن ها خواند.
جالب این که شنیده مى شود در همان برنامه پر سر و صداى ویژه دربى که 
مهرداد میناوند و على انصاریان حضور داشتند، قرار بود محسن ابراهیم زاده 

نیز حضور داشته باشد.
این خواننده موســیقى پاپ هم به ویژه برنامه دربى دعوت شده بود تا کنار 
انصاریان و میناوند در استودیو باشد اما 
 مدیر برنامه هاى محسن ابراهیم 
زاده یک روز مانده به دربى، 
از حضور ابراهیم زاده در 
این برنامه عذرخواهى 
و اعالم کرد ابراهیم زاده 
با توجه به شــرایط جامعه و 
احتمال ابتــال به کرونا، 
بهتر است در 
این برنامه 
ضــر  حا

نشود.

خطرى که از بیخ گوش 
محسن ابراهیم زاده گذشت

«نقش خاك» سریال رمضانى 
شبکه یک شد

 کارگردان ســینما و تلویزیون اعتقــاد دارد به خالف آنچه 
تصور مى کنند مردم حتى در فضاى مجازى هم فیلم ایرانى 

نمى بینند و این سینما ربطى به مردم ایران ندارد.
بهروز افخمــى این روزهــا درگیر فیلمبردارى ســریال 
ماه رمضانى «رعد و برق» اســت که بــه روزهاى پایانى 
فیلمبردارى اش نزدیک شده اســت. او در جشنواره فیلم 
فجر حضور پیدا کرد و البته این حضــور چندان هم آرام و 

بى سروصدا نبود.
او درباره مشکالت ســاختارى در سینماى ایران و روزهاى 

تلخى که با قهرمان کشى و روایت هاى سیاه دنبال مى شود 
گفت: سینماى ایران در ده، پانزده سال اخیر منعکس کننده 
نگاه طبقه متوســط با پول بــادآورده یــا آن هایى اند که 
خرده پولدارند یا آن هایى که مى خواهند پولدار بشــوند و یا 
آرزو دارند که پولدار بشــوند بوده است.. دیدگاه شاکى به 
خودش و منتقد مردم به خودش گرفته و به همین خاطر آرام 
آرام با شــیب مالیمى در حال از دست دادن تماشاچیانش 

شده است.
وى افزود: در واقع 90 درصد از مــردم فیلم هاى ایرانى را 
نمى بینند. به خالف آنچه برخى تصور مى کنند حتى فیلم هاى 
ایرانى را روى فضاى مجازى و اینترنت هم نمى بینند ممکن 
است چند کمدى را ببینند اما به طورکلى در جریان سینماى 
ایران نیستند؛ حقیقتاً مى توان گفت سینماى ایران ربطى به 
مردم ایران ندارد، به تعبیر دیگر در حدود 90 درصد فیلم ها 
 یک جهان بینى را منعکس مى کنند حتى در خود آمریکا هم 

مورد نفرت است.
کارگردان ســینما و تلویزیون در پایان دربــاره اینکه چرا 
ســینماى ایران قهرمان ندارد، خاطرنشــان کرد: به نظر 
مى رسد فیلمســازان ما وقتى پولدار مى شوند چیزى به جز 
منعکس کردن افــکار یا توضیحات و یــا توجهیات طبقه 
متوســط و پولدار را تکرار نمى کنند؛ این که مى پرسند چرا 
این ســینما قهرمان ندارد به همین دلیلى اســت که به آن 

اشاره کردم.

بهروز افخمى: سینماى ایران ربطى به مردم ایران ندارد

مجموعه «نقش خاك» به کارگردانى آرش معیریان براى پخش در ماه 
مبارك رمضان ساخته مى شود. این اثر درباره دو خانواده است که در کار 

سفالگرى مشغول کار هستند.
تصویربردارى سریال «نقش خاك» به کارگردانى آرش معیریان و تهیه 
کنندگى کلهر این روزها ادامه دارد. این سریال بنا است در ماه رمضان از 

شبکه یک سیما بروى آنتن رود.
داستان نقش خاك،  درباره دو خانواده است که در کار سفالگرى در الله جین 
از توابع استان همدان هستند و همچنین ماجرایى عاشقانه میان دخترعمو و 

پسرعمو بخشى دیگر از داستان این سریال را تشکیل مى دهد.
تصویربردارى این ســریال از 24 دى شروع شــده و به احتمال فراوان تا 

رمضان سال آینده ادامه دارد. 
حبیب دهقان نسب، فرزانه نشاط خواه، شیرین بینا، شهنام شهابى، مهرداد 
ضیایى، مهران ضیغمى، افشــین ذى نورى و ... از بازیگران این سریال 

هستند.

نسخه 
سینمایى 

«تام و جرى» 
نیمه اسفند

 اکران مى شود
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بدینوسیله از  کلیه شرکا   شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  مجمع 
عمومى  فوق العاده  که در ســاعت 8صبح  مورخ    10 /  12   / 99     در محل  
اصفهان به آدرس  شــهرك صنعتى محمود آباد جنب شیر پاستوریزه 

خیابان18 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه 

 افزایش سرمایه 

آگهى دعوت  مجمع عمومى فوق العاده  شرکت زیپ سازي 
کسري کاران  با مسئولیت محدود به شماره ثبت1204 

و شناسه ملى10260173263    

رئیس  هیأت مدیره

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان در کنار گادوین منشا و امین قاســمى نژاد همچنان سه بازیکن 
ارزشمند لیگ تا پایان هفته چهاردهم مسابقات به شمار مى روند.

طالیى پوشــان اصفهانى با محرم نویدکیا در حال سپرى کردن فصل خوبى به خصوص 
در بخش تهاجمى هستند و بیشترین گل زده در پایان هفته چهاردهم به نام این تیم ثبت 

شده است.
یکى از بازیکنان تاثیرگذار در این مسیر سجاد شهباززاده بوده که روزهاى بسیار خوبى را 
تجربه مى کند؛ او در آخرین پیروزى شاگردان محرم نویدکیا گل نزد، ولى پاس او بود 
که زمینه ساز گل محمد محبى در دقایق ابتدایى بازى شد. او پیش از این نیز دو بار با 
پاس هاى خود، تیمش را در موقعیت گلزنى قرار داده بود و 11 مرتبه هم دروازه حریفان 
را باز کرده است، تا به تنهایى در صدر جدول ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر مسابقات 

فوتبال ایران قرار داشته باشد.
پس از شهباززاده گادوین منشا با زدن 9 گل و ارسال 2 پاس گل شرایط خوبى براى 
خود رقم زده؛ هر چند او پس از هت تریکى که در پیروزى 3 بر 1 برابر شــهرخودرو 
داشت، از شرایط فوق العاده اى که در هفته هاى ابتدایى داشت فاصله گرفته و همین 
موضوع سبب شد تا مهاجم سپاهان ســرانجام پس از چند هفته از او پیشى بگیرد و 

حاال نام شهباززاده به عنوان بهترین گلزن مسابقات در صدر جدول دیده مى شود.
امین قاسمى نژاد ستاره دیگر لیگ بیستم است که تا پایان هفته چهاردهم هشت مرتبه 
براى تیمى که مهدى رحمتى هدایت آن را برعهده دارد، گلزنى کرده است؛ قاسمى 
نژاد 8 بار تا پایان این هفته گلزنى کرده و یکبار هم تیمش را در موقعیت گلزنى قرار 

داده است، تا حاال پرسپولیس نیز به شدت شرایط جذب او را زیر نظر داشته باشد.
درنهایت طالب ریکانى، احمد نوراللهى و محمد عباس زاده دیگر بازیکنانى هستند که 
7 بار به صورت مستقیم و غیر مستقیم ( زدن گل یا ارسال پاس گل)  براى تیم هایشان 

مثمرثمر واقع شده اند و خودشــان را به ترتیب در رتبه چهارم تا هفتم ارزشمندترین 
بازیکنان تیم از نظر آمارى قرار داده اند.

و همچنان پرواز با 
شهباز

شنبهورزشورزش

ن سه بازیکن 

 خصوص 
تیم ثبت 

خوبى را 
 او بود 
و بار با 
ریفان 
بقات 

راى 
درو 
مین 
رد و 

د.
رتبه 
سمى 
 قرار 

 که 
شان 
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آخرین مرتبه اى که مرتضى منصورى در ترکیب طالیى پوشان اصفهانى از با 
حضور داشــت به پیروزى 2 بر 1 مقابل پیکان باز مى گردد و پس از این 

مسابقه دانیال اسماعیلى خودش را به ترکیب تیم تحمیل کرده است.
 دانیال اسماعیلى فر که پیش از دیدار برابر صنعت نفت آبادان بیشتر در 
پست هافبک تهاجمى یا وینگر راست و چپ به بازى گرفته مى شد، از 
دیدار برابر شاگردان سیروس پورموسوى که با پیروزى 2 بر 1 
سپاهان خاتمه یافت، به ترکیب اصلى راه یافت و جایگزین 

مرتضى منصورى در پست دفاع راست شد.
شــاگردان محرم نویدکیا در ســه دیدارى کــه دانیال 
اسماعیلى فر در پست دفاع راست بازى کرده، 6 امتیاز 
کســب کرده اند و به نظر مى رسد مرتضى منصورى 
با نمایشى که بازیکن ســابق ذوب آهن داشته، کار 
سختى براى بازگشت به پســت دفاع راست در 

پیش دارد.
دانیال در مصاف با نفت آبادان ارســال 
کننــده پــاس گل اول تیمش براى 
سجاد شــهباززاده بود و در دربى 
اصفهان نیز در دقیقه 78 روى 
پاس خلعتبرى که یک 

نیمه زمین را استارت زده بود، به مانند مهاجم ریزنقش و تکنیکى سپاهان 
خودش را با استارتى سریع، از دفاع راست تیم به محوطه جریمه رساند 
تا خلعتبرى گزینه راحت ترى براى تبدیل توپش به گل داشته باشد و به 
اسماعیلى فر پاس داد و او هم گل اولش را در لیگ بیستم ثبت کرد؛ گلى 

که مدت ها بود انتظارش را مى کشید.
اسماعیلى فر برخالف هفته هاى ابتدایى فصل که جایگاه ثابتى در تیم 
نداشت و پس از شکست در هفته اول بیشــتر نیمکت نشین شده بود و 
بیشتر در پست هافبک به عنوان یار جانشین بازى مى کرد،  این روزها به 
یکى از بازیکنان اصلى سپاهان تبدیل شده ، و در دیدار برابر استقالل نیز 

مى تواند یکى از مهره هاى تعیین کننده بازى لقب بگیرد. 
این بازیکن که یکى از جذاب ترین مهره هاى پنجره تابستانى لیگ بیستم 
بود، حاال پس از تثبت جایگاهش در ســپاهان، بــه اهداف باالترى هم 
مى اندیشد؛ بى شک ادامه همین روند با سپاهان، مى تواند او را به یکى از 
بازیکنان تاثیرگذار تیم در مسیر پرچالش قهرمانى ششم طالیى پوشان 
تبدیل کند و از سوى دیگر مى تواند رقیبى سرسخت باشد براى بازیکنان 
حاضر در پست دفاع راست تیم ملى؛ جایى که اسکوچچ در اردوهاى قبلى 
عالقه اى به دعوت از وریا غفورى و رامین رضائیان از خودش نشان نداده 
و در آخرین اردو صادق محرمى و سیامک نعمتى گزینه هاى مد نظر او 

بوده اند.

دانیال به اهداف بزرگ فکر مى کند

مهاجم سابق تیم فوتبال استقالل گفت: این تیم برابر سپاهان شرایط سخت ترى دارد چرا که بازى در اصفهان برگزار خواهد شد.
ایمان عالمى درباره عملکرد وریا غفورى و انتقادات وارده نسبت به وى بعد از دیدار برابر نساجى گفت: معتقدم وریا اشتباه کرد. او یک بازیکن 
محبوبى است اما در شأن کاپیتان اسقتالل نبود که چینن رفتارى انجام دهد. غفورى چندین سال براى استقالل بازى کرده و محبوبیت خاصى 

نزد هواداران دارد.
وى ادامه داد: معلوم نیست چه اتفاقى برایش افتاد که چنین رفتارى از وى سر زد، اما در مجموع کسى که بازوبند کاپیتانى مى بندد، حتماً باید در 
داخل و خارج زمین به گونه اى رفتار کند که الگوى تمام بازیکنان باشد، زیرا اگر کاپیتان چنین رفتارى انجام دهد، دیگر نباید از سایر 
بازیکنان انتظار داشت. امیدوارم با توجه به اینکه فکرى به نظم و انضباط اهمیت زیادى مى دهد در این مورد هم تصمیم 
منطقى اتخاذ کند. مهاجم سابق تیم فوتبال استقالل در مورد دیدار آینده اســتقالل برابر سپاهان گفت: هر دو تیم 
شرایط ویژه اى در جدول دارند. سپاهان به دنبال این است که از اشتباه استقالل استفاده کرده و صدرنشین شود. 

زردپوشان اصفهانى تیم دست و پا بسته اى نیستند.
ایمان عالمى تاکید کرد: سپاهانى ها توانستند برابر ذوب آهن به یک برد خوب دست پیدا کنند و با توجه به 

اینکه بازى در اصفهان برگزار خواهد شد، شرایط براى استقالل 
سخت تر است و امیدوارم جدا از هر نتیجه اى که به دست 

مى آید، شاهد یک دیدار خوب از هر دو تیم باشیم.

باشگاه تراکتور یکى از متقاضیان خرید استادیوم یادگار امام(ره) شهر تبریز است.
مجموعه یادگار امام(ره) که در بخش کوهستانى شهر تبریز واقع شده، در حالى که ســومین دهه زندگى خود را آغاز کرده که قسمت هاى مختلف 

و غیرفوتبالى آن هنوز به بهره بردارى نرسیده اند و حاالمدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقى مى گوید که «نیازمند حضور بخش خصوصى» هستیم.
این در حالى است که باشگاه تراکتور نیز به دنبال این است که استادیوم یادگار را در اختیار گیرد تا نه به عنوان مستاجر بلکه در قامت صاحب زمین از آن بهره ببرد 
و احتماال طرح هاى خود را اجرایى کند. بهتاج در این باره گفته است: « در جلسه اى که آقاى سیاح، مدیرعامل باشگاه تراکتور با بنده داشت، این خواسته باشگاه 

را مطرح کرد که ما انجام آن را موکول به ارایه نظرات کارشناسى کردیم.
وى افزود: «امیدوارم با مشخص شدن جزییات خواسته باشگاه فرهنگى - ورزشــى تراکتور مبنى بر اینکه چه بخش هایى از مجموعه ورزشى یادگار امام را 

مى خواهند در اختیار بگیرند، شناسایى موانع موجود و رفع آنها، قرارداد الزم در این خصوص بین طرفین منعقد شود.

تراکتور به 
دنبال خرید 
استادیوم 
یادگار

دادگاه عالى ورزش در رسیدگى به پرونده شکایت باشگاه النصر 
از پرسپولیس، از سرخپوشان توضیحات جدیدى خواست و این 

باشگاه نیز الیحه دفاعى خود را به CAS ارسال کرد.
با وجود پایان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل گذشته و 
نایب قهرمانى پرسپولیس در این مسابقات، همچنان پرونده 
شکایت باشگاه النصر از پرسپولیس در دادگاه CAS در جریان 

و باشگاه عربستانى پیگیر شکایت خود است.
دادگاه عالــى ورزش که پیش از برگزارى دیــدار فینال لیگ 
قهرمانان آسیا با درخواست النصر براى رسیدگى فورى به این 
پرونده مخالفت کرده بود، حاال به صورت عادى رســیدگى به 
پرونده را در دستور کار خود قرار داده و در جدیدترین اقدام خود 

توضیحات جدیدى را از باشگاه پرسپولیس خواسته است.
در سوى مقابل باشگاه پرسپولیس الیحه دفاعى خود را آماده و 
هفته پیش به دادگاه CAS ارسال کرد. باید دید روند پرونده در 

آینده به چه صورت پیش خواهد رفت.

النصر؟ دوباره تو؟

در فاصله کوتاه مانده به شروع 
نقل و انتقاالت چند بازیکن 
تیم شهر خودرو مورد توجه 
دیگر تیم هاى لیگ برترى 

قرار گرفته اند. 
آینــده مبهــم ایــن تیم در 

ماه هاى آتى که مورد اشــاره 
محمد نــوازى مربــى تیم در 

کنفرانس خبرى بعــد از بازى با 
مس رفسنجان بوده برخى از ستاره هاى تیم را به تکاپو وا داشته 
تا به تیم هاى جدید ملحق شوند اما باشگاه شهر خودرو سیاست 
تازه اى را براى فصل نقل  و انتقاالت در پیش گرفته است. این 
باشگاه در مذاکراتى که از ســوى دیگر باشگاه انجام مى شود 
اعالم کرده هیچ بازیکنى را به زور نگه نمى دارد اما در صورتى 
راضى به فروش آنها مى شــود که مبلغ جالب توجهى براى 
دریافت رضایتنامه آنها پیشنهاد شود و از سویى این پول ها نقد 
به حساب باشگاه شهر خودرو واریز شود. این باشگاه از اتفاقاتى 
که در جریان صدور رضایتنامه یحیى گل محمدى پیش آمده 
ناراحت است و البته حق هم دارد گله مند باشد به این خاطر که 
هنوز پول رضایتنامه را از باشگاه پرسپولیس دریافت نکرده در 
حالى که یحیى براى کســب دومین قهرمانى در لیگ برتر به 

همراه پرسپولیس تالش مى کند. 
به واقع حرف باشگاه شهر خودرو این است؛ بازیکن مى فروشیم 
اما نه ارزان. خبرهاى تایید نشــده حکایت از این دیدار قیمت 

ستاره هاى تیم بین 8 تا 10 میلیارد تومان است. 
مهدى رحمتى تاکید بر حفظ همه بازیکنــان تیمش دارد اما 
باشگاه مى گوید در صورت دریافت پیشنهادات مالى جالب بى 
میل نیست یکى دو بازیکن خود را به قیمت هاى خوب بفروشد 

تا بخشى از هزینه هاى تیم را در دور برگشت تامین کند.

کمیته انضباطــى آراى خود را در خصوص دو 
تیم لیگ برترى صادر کرد.

دیدار تیم هاى نساجى مازندران و ذوب آهن 
اصفهان برگزار و از ســوى ابراهیم تقى پور، 
مربى تیم ذوب آهن تخلفاتى مبنى بر بدرفتارى 
در مقابل مقام رســمى رخ داد. وى به توبیخ 
کتبى و پرداخت 100 میلیــون ریال جریمه 

نقدى محکوم شد.
مسابقه تیم هاى فوالد مبارکه سپاهان و پیکان 
تهران برگزار و از ســوى کى روش استنلى، 
بازیکن تیم سپاهان تخلفاتى مبنى بر بدرفتارى 
در مقابل بازیکن تیم حریــف رخ داد. وى به 
توبیخ کتبى و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 

نقدى محکوم شد.

اینجا ارزان سرا نیست!

استنلى توبیخ
 و جریمه شد

 سهیل مهدى درباره احتمال برگزارى دیدار سوپرجام فوتبال ایران  بین تیم هاى پرسپولیس و 
تراکتور در تاریخ 27 اسفند اظهار داشت: تاکنون برخى فعالیتها و برنامه ها براى ما مسجل نشده 
که بخواهیم درباره زمانبندى دیدار سوپرجام، مراحل بعدى جام حذفى و هفته هاى آینده لیگ برتر 
قطعى تصمیم گیرى کنیم. ابتدا باید وضعیت دقیق دیدارهاى تیم ملى در ایام فیفا دى و همچنین 

لیگ قهرمانان آسیا مشخص شود. سپس درباره سایر موارد به جمع بندى برسیم.
وى افزود: براى برگزارى بازى پرسپولیس و تراکتور در ســوپرجام هم 3 الى 4 تاریخ را در نظر 
گرفته ایم و فقط بحث یک تاریخ نیست. قاعدتا وقتى زمانى خالى مى شود دوستان رسانه اى هم به 
سمت همان زمان مى روند اما در تاریخ 27 اسفند مى توانیم یک مرحله جام حذفى، یک هفته لیگ 
برتر و حتى بازى سوپرجام را برگزار کنیم. حتى اگر قبل از 27 اسفند، کرونا شرایطى را به وجود آورد 

که لیگ ما دچار وقفه شود، مى توان  از این تاریخ براى برگزارى دیدارهاى معوقه استفاده کرد.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تصریح کرد: مقدارى آیتم هاى زمانبندى ما به دلیل قطعى 
نبودن زمان برگزارى لیگ قهرمانان و اردوهاى تیم ملى مجهول است. امیدواریم این موارد قطعى 
شود تا بتوانیم تاریخ دقیقى را اعالم کنیم. با دراگان اسکوچیچ و مهدى خراطى (مدیر اجرایى تیم 
ملى) هم مدام در تماس هستیم و از آنها هم اطالعات مى گیریم اما سعى داریم برنامه هاى مان 
کمترین تغییر را داشــته باشــد. تصمیم گیرى درباره برنامه ریزى رقابت هــاى داخلى تحت 
تاثیرنهادهاى بیرونى است و تا زمانى که تکلیف انتخابى جام جهانى و لیگ قهرمانان مشخص 

نشود، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نمى توانند تصمیم قطعى بگیرند.
مهدى ادامه داد: کرونا شــرایط نامشخصى را 

براى انتخابى جام جهانى و لیگ قهرمانان 
به وجود آورده اســت. باید دید فیفا و 
AFC براى برگزارى این مسابقات 

چگونه تصمیم گیــرى مى کنند. تا 
یک ماه قبل همــه مى گفتند لیگ 
قهرمانان رفت و برگشــت برگزار 
مى شــود اما وقتى مشــخص شد 
امســال هم این رقابت هــا متمرکز 

خواهد بود، تمام برنامه ریزى هاى مان 
به هم ریخت. متناســب با این موارد 

مسابقاتمان را تنظیم مى کنیم. 
کل آســیا هم درگیر این 

معضل شــده و قطعى 
نبودن برنامه ها فقط 
به ایران اختصاص 
ندارد. باید دید در 
آینده چه اتفاقاتى 

رخ مى دهد.

پس سوپرجام چه شد؟

سپاهان حریف خطرناکى براى استقالل است
مهاجم سابق تیم فوتبال استقالل گفت: این
ایمان عالمى درباره عملکرد وریا غفورى و
محبوبى است اما در شأن کاپیتان اسقتاللن

نزد هواداران دارد.
وىادامه داد: معلوم نیست چه اتفاقى برایش
داخل و خارج زمین به گونه اى رفتار
ا بازیکنان انتظار داشت.
منطقى اتخاذ کند.
شرایط ویژه اى

زردپوشان اص
ایمان عا
اینکه
سخ
مى

سپاهان ح

گل گهر با 19 امتیاز تیم ششم جدول بشمار مى رود و در فاصله 7 امتیازى با صدرنشین در جدول قرار دارد. 
 امیر قلعه نویى براى بر طرف کردن نقاط ضعیف تیمش در صدد جذب بازیکن است و به نظر مى رسد حضور چند 

بازیکن در این تیم قطعى شده است. به نوعى مى توان گفت گل گهر نقل و انتقاالت را زودتر از موعد قانونى 
آن آغاز کرده که از 2 تا 28 اسفند خواهد بود. 

رضا شکارى و مرتضى تبریزى بازیکنان پیشین تراکتور و استقالل دو بازیکنى هستند که مدتى با گل 
گهر تمرین مى کنند و با شروع نقل و انتقاالت اسم آنها به ترکیب تیم اضافه مى شود. هم چنین میالد 
باقرى مدافع پیشین استقالل که در پارس جنوبى رباط پاره کرد در تمرینات تیم گل گهر حاضر شده 

است. در صورتى که شرایط او هم ایده آل باشد به جمع شاگردان امیر قلعه نویى اضافه خواهد شد. 
تیم گل گهر در هفته پایانى دور رفت بازى هاى لیگ برتر باید در خانه تیم نساجى به میدان برود و 
بازى سختى را پیش رو خواهد داشت. نساجى در سه هفته اخیر با مجید جاللى شکست خورده است 

و به دنبال کسب سه امتیاز این بازى است تا به بقا در جدول بازى ها امیدوار شود.

گل گهر در کمین  بازار نقل و انتقاالت 

ان برگزار خواهد شد، شرایط براى استقالل 
میدوارم جدا از هر نتیجه اى که به دست 

ک دیدار خوب از هر دو تیم باشیم.

قرار دارد. 
چند رسد حضور

عد قانونى 

 با گل 
یالد 
شده 

 و 
ت 

الت 

ر 
ا ى بیرونى است و تا زمانى که تکلیف انتخابى جام جهانى و لیگ قهرمانان مشخص 

سیون فوتبال و سازمان لیگ نمى توانند تصمیم قطعى بگیرند.
ه داد: کرونا شــرایط نامشخصى را 

ى جام جهانى و لیگ قهرمانان 
رده اســت. باید دید فیفا و 
برگزارى این مسابقات  ى
میم گیــرىمى کنند. تا 
ل همــه مى گفتند لیگ 
رفت و برگشــت برگزار 
 اما وقتى مشــخص شد 
م این رقابت هــا متمرکز

 تمام برنامه ریزى هاى مان 
ت. متناســب با این موارد 

ن را تنظیم مى کنیم.
 هم درگیر این 

ـده و قطعى 
مه ها فقط 
ختصاص 
 دید در 
فاقاتى 

.
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حصروراثت  
آقاى محمد جعفر شــاه محمدیان نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 2158 به 
شرح دادخواست به کالســه 9901786 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر شــاه محمدیان نجف آبادى  بشناسنامه  
896 در تاریــخ 99/11/2 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. احمد شــاه محمدیان نجــف آبادى  ش ش
 1060  ، 2. مریم شاه محمدیان نجف آبادى ش ش 465 ، 3. فضل اهللا شاه محمدیان 
نجف آبادى ش ش 417 ، 4. محمد جعفر شــاه محمدیان نجف آبادى ش ش 2158 
(فرزندان متوفى)، 5. محترم انتشارى نجف آبادى ش ش 153  (همسر متوفى ) ،  متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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. 1092640 /م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/11/150 

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030012279      خانم بتول سعیدى زاده اصفهانى فرزند ابراهیم 
احد از ورثــه مرحوم ابراهیم ســعیدى زاده اصفهانى فرزند حیدر با تســلیم یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى مفقود شدن که 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 2225 فرعى از  355 از 391 اصلى  واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان که  سند آن بشماره چاپى 573718 درصفحه 170 دفتر 7 متمم  
امالك نجف آباد ( دفتر 93 صفحه 584 فالورجان ) بنام ملک امیرخانى فرزند غالمرضا 
صادر و تسلیم گردیده است ، سپس بعد از چندین ســند انتقال سر انجام بموجب سند 
انتقال شماره 29466 مورخ 1391/6/04 دفترخانه 131 نجف آباد ششدانگ به ابراهیم 
سعیدى زاده اصفهانى فرزند حیدر انتقال شده است ، ســپس نامبرده بموجب گواهى 
حصر وراثت شماره 4586-1395/5/29 شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان فوت 
نموده است و متقاضى فوق احد از ورثه ابراهیم مى باشــد و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 

120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1399/11/25، 1092648/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/11/151 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602008004039 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/18 نظر به 
اینکه ســند مالکیت یکدانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 458 فرعى از 
229- اصلى که طبق دفتــر 10 صفحه 311 بنام بیگم آغا انصارى ثبت و ســند صادر 
گردیده و سپس با انتقال مع الواسطه و بموجب سند شــماره 96813- 67/1/23 دفتر 

سه شهرضا به صدیقه عســگرى صداق گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 139921702008018343- 99/11/7 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 15252- 99/11/5 به گواهى دفترخانه شماره 
190 شهرضا رسیده اســت مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید 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: 1093251 
سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/11/152 

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا با اشــاره به 
افزایش مراجعه موارد سرپایى کرونا به مراکز درمانى، 
در عین حال شــرکت در تجمعات را نوعى استقبال از 
خطر بیمارى دانست و گفت: اگر این روند ادامه دار شود 
مطمئناً تا هفته آینده موارد مرگ و میر ناشى از کرونا نیز 

افزایش مى یابد.
دکتر مســعود مردانى در خصوص احتمــال بروز موج 
چهارم بیمارى در کشــور، اظهار کرد: بروز موج چهارم 
ممکن است اما نمى توان قطعى در مورد آن صحبت کرد. 
همه چیز بســتگى به رفتار مردم، رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى، پرهیز از سفرها و... دارد. 

وى درمورد زمان مناسب مراجعه بیماران به پزشک و 
بیمارستان، اظهار کرد: 85 درصد مبتالیان به کرونا یا 
فاقد عالمت هستند و یا عالئم خفیف دارند که لزومى 
براى مراجعه به بیماستان وجود ندارد ولى بیمارى که 
عالئم بیشترى دارد اگر تبش بیش ازسه روز طول کشید، 
تنگى نفس پیدا کرد و سرفه هایش غیر قابل کنترل شد و 
احساس کرد با حداقل فعالیت روزمره نفس کم مى آورد 
نباید در خانه بماند و باید سریعًا به پزشک مراجعه کند. 
خیلى از افراد در هفته اول بیمارى سى تى اســکن ریه 
مى دهند و مى گویند نتیجه خوب بود و در محل کار یا 

دورهمى ها حاضر مى شوند که درست نیست..

نتایج یــک مطالعه جدید، شــواهدى را ارائه مى دهد که 
بوسیله آن تغییرات آب و هوایى مى تواند نقش مستقیمى 

در ظهور کروناویروس داشته باشد.
انتشــار گازهاى گلخانه اى در جهان طى قرن گذشته با 
گسترش محل رشد زیستگاه جنگلى مورد عالقه خفاش ها، 
جنوب چین را به کانون کروناویروس زاده شده از خفاش 
تبدیل کرده اســت. این مطالعه تغییرات گسترده اى را در 
نوع پوشش گیاهى در استان یون نان جنوب چین و مناطق 
مجاور آن در میانمار و الئوس طى قرن گذشته نشان داده 
است. تغییرات آب و هوایى از جمله افزایش دما، نور خورشید 
و دى اکسید کربن اتمســفر که بر رشد گیاهان و درختان 

تأثیر مى گذارد، زیســتگاه هاى طبیعى را از بوته زارهاى 
گرمسیرى به دشت هاى گرمسیرى و زمین هاى جنگلى 
برگ ریز تغییر داده اســت. این نوع محیط، یک زیستگاه 
مناسب براى بسیارى از گونه هاى خفاش ایجاد کرده است.

تعداد کروناویروس ها در یک منطقه ارتباط مســتقیمى 
با تعــداد گونه هاى مختلف خفاش موجــود در آنجا دارد. 
این مطالعه نشــان داد که 40 گونه دیگر از خفاش ها در 
قرن گذشته به اســتان یون نان در جنوب چین نقل مکان 
کرده اند و حدود 100 نوع کروناویروس خفاش را در خود 
جاى داده اند. داده هاى ژنتیکى نشان مى دهد ممکن است 

این منطقه، کانون اصلى ایجاد کروناویروس بوده باشد.

خطر افزایش فوتى هاى کرونا 
تا هفته آینده

تغییرات اقلیمى عامل پیدایش 
کروناویروس

ُکند شدن همه گیرى کرونا 
در جهان

یکى از کارشناسان سـازمان بهداشت جهانى مى گوید 
که روند ابتال به کووید 19، در بسـیارى از کشورها ُکند 
شده است و تداوم واکسیناسـیون امید به قطع زنجیره 

ویروس را افزایش خواهد داد.
«ماریـا ون کرخوان» کارشـناس سـازمان بهداشـت 
جهانى، مى گویـد در بسـیارى از کشـورها همه گیرى 
ویروس کرونا در حال کاهش اسـت. کرخـوان در این 
باره گفت: این لحظه خوبـى براى تأکید بر این واقعیت 
اسـت که ما شـاهد کاهش تعداد مـوارد در شـمارى از 
کشورها هسـتیم.وى ابراز اطمینان کرد که مى توان با 
کمک اقداماتى، به ویژه با واکسیناسیون شهروندان که 
زنجیره انتقال ویروس را قطع مى کند، به چنین نتایجى 
نزدیک شد. با این حال، کرخوان به رهبران کشورهاى 
جهان که در آنها تعداد موارد جدیـد کووید 19 در حال 
کاهش است توصیه کرد که نظارت بر رعایت اقدامات 

بهداشتى را متوقف نکنند.
محققان همچنین مى گویند افرادى که قبًال به ویروس 
کرونا مبتال شـده اند تا مدتى دچار مصونیت شـده و از 
چرخه ابتالى مجدد به آن خارج مى شوند. بنابراین این 
مساله نیز در کاهش ابتالء به بیمارى مذکور نقش دارد.
پیـش از این، «تـدروس ادهانـوم» مدیرکل سـازمان 
بهداشـت جهانى، اعالم کرده بود که تعداد افرادى که 
واکسن ویروس کرونا را دریافت مى کنند بیش از افراد 
بیمار است. اما نکته قابل تأمل آن است که بیش از سه 
چهارم این واکسیناسـیون فقط در 10 کشـور است که 
تقریبًا 60 درصد از تولید ناخالص داخلى جهانى در آنها 

جمع شده است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت آریا سروش تجهیز ســپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 52688 و 
شناســه ملى 14004372483 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 
98 به تصویب رسید. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درچ آگهى هاى شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1092540)

آگهى تغییرات 
شــرکت ایده طب نوین پارتاك ســهامى خاص به 
شماره ثبت 64518 و شناسه ملى 14009120065 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : یاسمن 
بشتام 1271536031 به سمت رئیس هیات مدیره 
و سیداشکان نواب فر1270938551 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و سیدمهدى نائل1281845922 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1092554)

آگهى تغییرات 
شــرکت ایده طب نوین پارتاك سهامى 
خاص به شماره ثبت 64518 و شناسه 
ملــى 14009120065 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : یاســمن 
بشتام به شــماره ملى 1271536031 
و ســیدمهدى نائــل به شــماره ملى 
1281845922 و سیداشــکان نواب 
فر به شــماره ملى 1270938551 به 
ســمت اعضاء اصلــى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
مهــدى محمدرضائى به شناســه ملى 
1270643517 بــه ســمت بازرس 
اصلى و رضــا یزدانفر به شــماره ملى 
1290944652 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1092556)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص مروارید آفرین ایرانیان درتاریخ 1399/11/18 به شماره ثبت 3589 به شناسه 
ملى 14009787204 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
: خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ،مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى ، فرش 
و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و 
ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و 
خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش مرکزى ، 
دهستان اشیان جنوبى ، روستا آشــیان، خیابان رودکى ، بلوار جانبازان ، پالك 50 ، طبقه همکف کدپستى 
8497113416 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 3,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 30000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 432615 مورخ 1399/11/14 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه مبارکه با کد 
432 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى بهمن بخشائى 
قرق آقائى به شماره ملى 1170224318 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهسا 
جعفرى به شماره ملى 1292500301 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرعباس بخشایى به شــماره ملى 1293027294 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن صادقى قرق آقائى به 
شماره ملى 1171122561 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سیدحسین موسوى به شماره ملى 
1292031425 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1092555)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص رسا سنجش آرمان مهر درتاریخ 1399/11/12 به شماره ثبت 66874 
به شناسه ملى 14009770674 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوع شرکت منحصرا عبارت است از - بررسى 
و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خســارت . - تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان 
تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه . - مذاکره براى تعدیل و تسویه خسارت بیمه اى. مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله باغ دریاچه ، خیابان وحید ، بن بست ژاله [6] ، پالك- 30 ، ساختمان رضا ، 
طبقه اول کدپستى 8176789787 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 400,000,000 
ریال نقدى منقسم به 20000 سهم 20000 ریالى تعداد 20000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 
200000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 4584/366 مورخ 1399/09/01 
نزد بانک مسکن شعبه وحید اصفهان با کد 4584 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا میر صادقى به شماره ملى 1199810290 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید رضا بهشتى نژاد به شماره ملى 1284657159 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى کیوان 
دشتبانى به شماره ملى 6229916691 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد شیرانى بید 
آبادى به شماره ملى 1280967447 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حمید رضا 
صفایى به شماره ملى 1288008678 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 99/602/81763 
مورخ 1399/07/15 بیمه مرکزى ایران تاســیس گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1092569)

آگهى تغییرات 
شرکت معدن کاوان چکاد کوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64767 و شناسه ملى 14009184879 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سارا کیانیان به کدملى 1467180793 دارنده 50000000ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ 4400000000ریال به صندوق شرکت، سهم 
الشرکه خود را به میزان 4450000000ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ 100000000ریال نقدى به 4500000000ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 4500000000ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. . لیست شرکاء 

شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: میمنت عیسى لو کدملى 1672233313 دارنده 50000000 و سارا کیانیان1467180793 دارنده 4450000000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1092988)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا دشت سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 24216 و شناسه ملى 10260450090 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به 8505000000 ریال از محل مطالبات نقدى حال شده سهامداران و افزایش تعداد سهام افزایش یافت و ماده اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح 

گردید. سرمایه شرکت مبلغ 8505000000 ریال نقدى است منقسم به850500 سهم10000ریالى با نام که تماما پرداخت گردید .سرمایه تعهدى شرکت نیز پرداخت گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1092560)

پژوهشگران در بررســى جدیدى دریافته اند که امکان 
انتقال کروناویروس از طریق سطوح در مقایسه با راه هاى 

دیگر، بسیار کم است.

با گذشت یک ســال از همه گیرى کروناویروس، اکنون 
بسیارى از شواهد مربوط به آن مشخص شده اند. نتایج 
تحقیقاتى که در نشــریه "لنست" منتشــر شده نشان 
مى دهد: کروناویروس عمدتًا از هوا و به واســطه افراد 

در حال صحبت کردن و تنفس قطرات بزرگ و کوچک 
منتشر شده در هوا پخش مى شود. اگرچه مبتال شدن به 
ویروس از روى ســطوح، قابل قبول است اما موضوعى 

نادر به نظر مى رسد.

با وجود این، برخى در ســازمان هاى بهداشت عمومى 
هنوز تاکید دارند که ســطوح نیز یک تهدید به شــمار 
مى روند و باید مرتب ضدعفونى شوند. نتیجه این موضوع، 
یک پیام عمومى گیج کننده در زمانى است که تالش ها 
باید براى پیشگیرى از همه گیرى ویروس اولویت بندى 

شوند.
سازمان بهداشــت جهانى در جدیدترین راهنمایى هاى 
عمومى خود توصیه کرده اســت: از لمس کردن سطوح 
به خصوص در مکان هــاى عمومى خوددارى کنید زیرا 
ممکن است فرد مبتال به کووید-19 پیش از شما، آنها را 
لمس کرده باشد. سطوح را مرتب با ضدعفونى کننده هاى 

استاندارد تمیز کنید.
یکى از نمایندگان سازمان بهداشت جهانى در مصاحبه اى 
که در ماه ژانویه انجام شد، گفت: شواهد محدودى وجود 
دارند که نشان دهند کروناویروس به واسطه سطوح آلوده 
منتقل مى شود اما این ســطوح هنوز هم به عنوان یک 
روش احتمالى انتقال در نظر گرفته مى شوند. این نتایج 
با استفاده از شواهدى ارائه شدند که آران اى ویروس را 
در مجاورت افراد آلوده به کروناویروس نشــان مى داد. 
بدین ترتیب، اگرچه مرکز کنترل و پیشــگیرى بیمارى 
آمریکا در وب سایت خود ذکر کرده که انتقال به واسطه 
سطوح، یک راه متداول انتقال کووید-19 در نظر گرفته 
نمى شود اما این نکته را نیز متذکر مى شود که ضدعفونى 
کردن مکرر اشیا و سطوح لمس شــده توسط چند نفر، 

مهم است.
این عدم شفافیت در مورد خطرات سطوح آلوده، پیامدهاى 
جدى به همــراه دارد. مــردم و ســازمان ها همچنان 

تالش هاى پرهزینه  براى ضدعفونى کردن را در اولویت 
قرار مى دهند؛ در صورتى که مى توانند منابع بیشترى را 
براى تاکید بر اهمیت ماسک ها و بررسى اقدامات براى 
بهبود تهویه مصرف کنند. مورد دوم، پیچیده تر خواهد بود 

اما مى تواند تفاوت بیشترى را ایجاد کند.
اداره کل حمــل و نقل نیویورك تخمین زده اســت که 
هزینه هاى بهداشتى ناشى از کووید-19 از حاال تا سال 
2023، ســاالنه تا 380 میلیون دالر خواهد رسید. این 
سازمان در اواخر سال گذشته از دولت فدرال آمریکا، در 
مورد تمرکز روى ذرات هواپخش، درخواست مشاوره کرد. 
به این سازمان گفته شده است که روى سطوح نیز تمرکز 
داشته باشــد و تاکنون بر منابع بیشترى براى پاکسازى 

سطوح متمرکز شده است.
اکنون که در این مورد توافق شــده است که ویروس از 
طریق هوا و به واســطه قطرات کوچک و بزرگ منتقل 
مى شــود، تالش براى پیشگیرى از گســترش باید بر 
بهبود تهویه یا نصب دســتگاه هاى تصفیه هوا متمرکز 
شود. همچنین باید به مردم یادآورى شود که از ماسک 
استفاده کنند و به رعایت کردن فاصله ایمنى بپردازند. در 
عین حال، سازمان هایى مانند سازمان بهداشت جهانى و 
مرکز کنترل و پیشگیرى بیمارى باید راهنمایى هاى خود 

را براساس دانش موجود به روز کنند.
پژوهش ها در مورد کروناویروس و کووید-19 به سرعت 
پیش مى رود؛ بنابراین ســازمان هاى بهداشت عمومى 
وظیفه دارند که اطالعات واضح و بــه روز را ارائه دهند 
که مى توانند نیاز افراد را براى محافظت از خود و دیگران 

برطرف کنند.

ویروس کرونا در هواست، سطوح را رها کنید!

  روجا تحریرى نورى / خبرگزارى ایسنا |
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استرس مى تواند احتمال ابتال به افسردگى را افزایش دهد، 
به طرز منفى بر روى سیستم ایمنى اثر بگذارد و خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى و عروقى را افزایش دهد. استرس خودش 
را روى صورت هم نشان مى دهد. خشکى پوست، چین و 
چروك و آکنه (جوش) چند تاثیر استرس بر پوست هستند. 
اســترس مزمن خودش را به دو روش روى پوست نشان 
مى دهد. اول اینکه هورمون هایى که بدن هنگام استرس 
ترشــح مى کند، مى توانند منجر به تغییرات فیزیولوژیکى 
شوند که اثرات منفى اى بر پوســت مى گذارند. دوم اینکه 
احساس استرس ممکن است منجر به عادت هاى بد مثل 
کندن پوست لب یا فشار دادن دندان ها به یکدیگر (دندان 

قروچه) شود. 
آکنه

زمانى که اســترس دارید، بدنتان هورمون «کورتیزول» 
بیشــترى تولید مى کند. کورتیزول باعث مى شود بخشى 
از مغزتان به نــام «هیپوتاالمــوس» هورمونــى به نام 
«آزادکننده ى کورتیکوتروفین» تولید کند. باور بر این است 
که این هورمون ترشح چربى از غدد سباسه (غدد مولد چربى 
پوســت) را در اطراف فولیکول هاى مو تحریک مى کند. 
تولید چربى اضافى توسط این غدد مى تواند منافذ پوست را 

مسدود کند و منجر به بروز آکنه و جوش شود.
پف زیر چشم

از نتایج دیگر استرس بر پوست، بروز پف زیر چشم است که 

به تورم و پف زیر پلک  چشم ها گفته مى شود. این عارضه 
با افزایش سن رایج تر مى شــود، چون عضالت زیر چشم 
ضعیف مى شوند. شل و افتاده شدن پوست در اثر از دست 
دادن خاصیت ارتجاعى پوســت مى تواند باعث پف کردن 
چشم ها هم شود. تحقیقات به این نتیجه رسیده  که استرس 
ناشــى از کمبود خواب نشــانه هاى پیرى از جمله خطوط 
ظریف، کاهش خاصیت ارتجاعى پوست و ناهمگونى رنگ 
پوست را افزایش مى دهد. از دست رفتن خاصیت ارتجاعى 
پوست ممکن است به شــکل گیرى پف زیر چشم ها هم 

کمک کند.
خشکى پوست

الیه  شاخى پوست، الیه  بیرونى پوست است. این الیه حاوى 
پروتئین و لیپید هایى است که نقش مهمى در هیدراته نگه 
داشتن سلول هاى پوستى ایفا مى کنند. الیه  شاخى پوست 
همچنین به عنوان یک سد دفاعى عمل مى کند که از بخش 
زیر پوســت محافظت مى کند. زمانى که این الیه آنطور 
که باید کار نکند، پوست شما خشــک شده و دچار خارش 
مى شــود. اســترس عملکرد دفاعى الیه  شاخى پوست را 
مختل کرد و به طرز منفى بر روى احتباس آب در پوســت 

تاثیر گذاشت. 
راش (بثورات پوستى)

استرس این توانایى را دارد که سیستم ایمنى شما را ضعیف 
کند. سیســتم ایمنى ضعیف مى تواند منجر به عدم تعادل 

باکترى ها در دل و روده و پوست شــود که به آن «دیس 
بیوزیس» مى گویند. زمانى که این عدم تعادل در پوست رخ 

مى دهد، مى تواند منجر به قرمزى یا بثورات شود.
چین و چروك

اســترس باعث بروز تغییراتى در پروتئین هاى موجود در 
پوست مى شــود و خاصیت ارتجاعى پوســت را کاهش 
مى دهد. از دست دادن خاصیت ارتجاعى پوست مى تواند 
منجر به شکل گیرى چین و چروك شود. استرس همچنین 
ممکن است منجر به شــیاردار کردن ابروها مى شود، که 
این موضوع ممکن است به شــکل گیرى چین و چروك 

کمک کند.
سفید شدن و ریزش مو

استرس مى تواند باعث شــود موهایتان سفید شوند. اخیرا 
محققان به علت این موضوع پى برده اند. سلولهایى به نام 
مالنوسیت ها رنگدانه اى به نام مالنین تولید مى کنند که به 
مو هاى شما رنگ مى دهند. یک بررسى در سال 2020 به 
این نتیجه رسید که فعالیت دستگاه عصبى سمپاتیک در اثر 
استرس مى تواند باعث شود سلول هایى که مالنوسیت ها را 
ایجاد مى کنند، ناپدید شوند. زمانى که این سلول ها از بین 
بروند، ســلول هاى جدید رنگ خود را از دست مى دهند و 
سفید مى شوند. اســترس مزمن مى تواند سیکل رشد مو را 
مختل کند و منجر به شرایطى شود که باعث مى شود موها 

بیشتر از حالت عادى ریزش کنند.

تأثیر باورنکردنى استرس بر پوست و مو

اگر تنقالت و فست فود ها اینقدر براى بدن بد هستند و کیفیتشان 
پایین است، چرا اینقدر طرفدار دارند؟

1- ارزان است
یکى از دالیلى که غذاهاى ناســالم طرفدار زیادى دارند این است 
که ارزان هســتند. یعنى تنها با داشــتن مقدارى پول به ســادگى 
مى توانید یک وعده از این نوع غذاها بــراى خود تهیه کنید. به هر 
مغازه اى که وارد شوید انواع چیپس و پفک هایى که سرشار از سدیم 
و چربى هستند جلویتان صف کشیده، اما غذاهاى سالم مانند میوه 
و سبزیجات تازه معموال گران قیمت هستند. البته با توجه به اینکه 

غذاهاى نا سالم معموال ارزان هستند اما با گذشت زمان و یافتن اقبال 
عمومى قیمتشان کم کم گران هم مى شود.

2- راحت هستند
این مورد بــا ارزان بودن چنیــن غذاهایى همراه اســت. تقریبا به 
هرجایى که قدم بگذارید حداقل بوفه یا دکه اى پیدا مى شــود که 
چنین غذاهایى را مى فروشد، پس دسترسى به چنین مواردى ساده 
است و نیازى به زحمت ندارد. غذاهاى نیمه آماده نیز جزو این دسته 
قرار مى گیرد، مقدار زیادى از آنها را مى توانید با قیمت کم بخرید و 
در کابینت ها انبار کنید و سپس هر زمان که خواستید در کوتاه ترین 
زمان براى خود آماده کنید. فست فودها را هم نباید فراموش کرد، 
این غذاها را به سادگى سفارش مى دهید و همان موقع یا شاید بعدا 
مصرف مى کنید. به لطف پیک ها دیگر حتى نیاز نیست تا رستوران 

به خود زحمت دهید.

3- شیرین، چرب و نمکى ( شاید هم هر سه ) هستند
شیرین، چرب و نمکى طعم هایى هســتند که مردم بیشتر به آنها 
تمایل دارند، و شــاید هم به آن تمایل داده شده اند. به همین خاطر 
شاید طعم متعادل غذاهاى سالم دیگر زیاد به چشم نیاید مخصوصا 
براى کودکان. ماجرا فقط به طعم ختم نمى شود، ترکیب هایى مانند 
شکر و چربى بافت هاى غذایى مى سازد که مردم دوست دارند. مثال 
چربى غذا را صیقلى و خامه اى مى کند مانند بستنى. چیپس هایى 
که کامال در روغن سرخ مى شوند تردى دلپذیرى دارند. پس موضوع 
فقط طعم نیست روش ارائه نیز تاثیر باالیى دارد به همین دلیل است 

که همه مى گویند هرچیز خوشمزه اى ناسالم است.
4-تبدیل به عادت مى شود

از آنجا که غذاهاى ناسالم به سادگى پیدا مى شوند، به سادگى آماده 
مى شوند، و طعم و شکل جذابى هم دارند، استفاده از آنها تبدیل به 

عادت مى شود. مشــکل اصلى همین جا است. هر چند وقت یکبار 
خوردن شــیرینى یا تمام کردن یک پاکت چیپس به جایى بر 

نمى خورد و مسئله اصلى نیســت. اما وقتى غذاهاى ناسالم 
قسمت بزرگى از برنامه غذایى روزانه را تشکیل دهد، 
آن وقت است که در خطر افزایش وزن و چاقى قرار 
خواهید گرفت، همچنین دیگر مواد مغذى و فیبرى 
که بدن براى ســالم بودن به آنها نیاز دارد را به دست 

نخواهید آورد.
پس دفعه بعد که در صف فست فود ایستاده بودید و یا به 
چیپس و پفک هاى مغازه خیره شده بودید، به این فکر 
کنید که انتخابتان تا چه حد مى تواند روى سالمت بدن 

تاثیر بگذارد، سپس از آنجا دور شوید و به دنبال چیزى 
سالم تر بگردید.

چرا غذاهاى ناسالم پرطرفدار 
هستند؟

هر چند وقت یکبار
س به جایى بر

هاى ناسالم 
هد، 
قرار 
رى 
ست 

و یا به 
 فکر 
بدن

چیزى

طبق مطالعــه اخیر دانشــمندان آمریکایى، اســتفاده از ماســک به صورت 
طوالنى مدت ممکن است باعث پیشروى سرطان ریه شود.

مطالعه اخیر نشــان داد که استنشــاق میکروب هاى مضر مى تواند در مرحله 
پیشرفته سرطان ریه در بزرگساالن نقش داشته باشد و استفاده طوالنى مدت 

از ماسک ممکن است به تولید این عوامل بیمارى زاى خطرناك کمک کند.
میکروب شناســان اتفاق نظر دارند که استفاده مکرر از ماسک باعث ایجاد یک 
محیط مرطوب مى شود که در آن میکروب ها اجازه رشد و تکثیر قبل از ورود به 
ریه ها را دارند؛ این دسته از میکروب هاى خارجى سپس از ناى عبور کرده و به 
داخل دو لوله به نام "برونش" حرکت مى کنند تا به کیسه هاى هواى کوچک 

پوشیده شده از رگ هاى خونى به نام "آلوئول" برسند.
این میکروب ها پس از حمله به ریه ها باعث ایجاد پاسخ التهابى در پروتئین هاى 

معروف به "سیتوکین IL-17"  در ریه مى شوند.
تیم تحقیق کشــف کرد که کلونــى  باکترى هاى "ویلونــال"، "پرووتال" و 
"استرپتوکوکوس" که ممکن است از طریق پوشیدن ماسک به مدت طوالنى 
پرورش داده شــوند، در بیماران مبتال به ســرطان ریه به مقدار بیشترى یافت 

مى شود.
از آنجا که شواهد بیشــترى در رابطه با اثرات طوالنى مدت استفاده از ماسک 
صورت به دست مى آید، پزشکان و دانشمندان در حال بررسى این مسئله هستند 

که آیا این اقدامات واقعاً بیشتر از منافعش ضرر دارند یا خیر.
از زمان شروع اجبارى اســتفاده از ماســک، متخصصان پوست نیز اصطالح 
"maskne" را براى توصیف جوش هاى نزدیک به دهان به کار مى برند که 

توسط روغن هاى درون ماسک به وجود مى آیند.
همچنین دندانپزشکان در مورد پدیده اى موسوم به "mask mouth" که در 
آن بیماران با افزایش التهاب لثه و پوسیدگى دندان تا 50 درصد روبه رو مى شوند، 

هشدار  دادند.

هرگز طوالنى مدت ماسک نزنید 

د. دار  داد

دلیل بسته شدن چشم ها هنگام عطسه این است که پلک ها به عنوان بخشى از این 
واکنش به هم فشرده مى شوند، اما این یکى از رازهاى بزرگ است که چرا این اتفاق 
مى افتد. ما فکر مى کنیم که این یک واکنش غیر ارادى است، مثل وقتى که پس 
از ضربه زدن به زانو پا تکان مى خورد. مى توانید چشم ها را ببندید وقتى که عطسه 
مى کنید تا وارد چشم شما نشوند یا شاید چشم ها به این خاطر بسته مى شود که در 

طول این واکنش غیر ارادى منقبض مى شوند.
معلوم نیست، اما دانشمندان معتقدند که ما چشم ها را به خاطر محفاظت مى بندیم. 
ممکن است از چشم ها در مقابل ذرات ریز محافظت کنیم اما این مى تواند تنها به این 
دلیل باشد که عطسه نوعى بازتاب است که در آن مقدار زیادى از ماهیچه ها منقبض 
مى شوند، نه فقط در بینى و گلو، بلکه در دیافراگم، شکم، ران، کمر و حتى ماهیچه 
(به همین دلیل اســت که برخى افراد که بى اختیارى استرسى دارند هنگام عطسه 
مى توانند کمى ادرار کنند). محققان دقیقا نمى دانند که چرا واکنش عطسه رخ مى 
دهد، اما هر پیام عصبى به چشم ها مى گوید بسته شوند احتماال از بخش ابتدایى مغز 
به نام مغزینه مى آیند. و این تنها سوزش بینى نیست که باعث عطسه مى شود؛ برخى 
افراد، احتماال به دلیل ژنتیک، واکنش نورى دارند که باعث مى شود آن ها در پاسخ به 
نور ناگهانى و روشن عطسه کنند. افراد مى توانند سعى کنند چشم هایشان را در طول 
عطسه باز نگه دارند و عالوه بر این، آن ها نباید نگران بیرون شدن مردمک چشم خود 
باشند اما هیچ مدرکى براى اثبات چنین ادعاهایى وجود ندارد. فشار آزاد شده از عطسه 

بسیار بعید است که باعث شود حتى اگر چشم باز باشد مردمک چشم بیرون بیاید.
در عوض، فشار فزاینده از یک عطسه شدید مى تواند در رگ هاى خونى ایجاد شود، 
نه در چشم ها و یا ماهیچه هاى اطراف آن ها این افزایش فشار عروقى مى تواند به 
پارگى مویرگ هاى خونى (رگ هاى خونى کوچک)منجر شود و زمانى پاره مى شوند 

اغلب در چشم ها و یا روى صورت فرد دیده مى شوند.

چرا وقتى عطسه مى کنیم 
چشم ها بسته مى شوند؟

گلوکوم یا آب سیاه در نتیجه فشار باال در چشــم بروز مى کند و به مرور زمان 
افزایش فشار داخل چشم منجر به فرســایش بافت عصبى چشم مى شود که 
ممکن اســت باعث نابینایى شود. اگر دچار این مشکل شــده اید، مى توانید با 

اقدامات سریع از بروز مشکالت بینایى پیشگیرى کنید.
گلوکوم اولیه هیچ نشــانه اى ندارد، اما فرد بینایى خود را به مرور زمان از دست 
مى دهد. به این دلیل الزم است ساالنه به چشم پزشک مراجعه کنید. گلوکوم 
حاد یک شرایط پزشکى اورژانسى اســت. در صورتى که هر یک از عالیم زیر 
را مشاهده کردید، بالفاصله به پزشــک مراجعه کنید: درد شدید چشم، تهوع، 
استفراغ، قرمزى چشــم ها، اختالل ناگهانى دید،مشاهده حلقه هاى رنگى در 

اطراف نور چراغ ها،  تغییر ناگهانى دید.
علت به وجود آمدن آب سیاه این است که  پشت چشم به طور مداوم مایع شفافى 
به نام زاللیه تولید مى کند. زمانى که این مایع تولید مى شــود، قسمت جلویى 
چشم را پر مى کند. سپس از طریق کانال قرنیه و عنبیه از چشم خارج مى شود. 
زمانى که فشار داخل چشم افزایش مى یابد، عصب بینایى ممکن است آسیب 
ببیند. زمانى که آسیب به عصب بینایى پیشروى مى کند، ممکن است بینایى 

شروع به کم شدن کند.

نشانه هاى آب سیاه چشم 

ترك کردن قند، یکى از محبوب ترین تغییرات غذایى است که افراد این روزها 
انجام مى دهند. مصرف زیاد شکر هم به پوسیدگى دندان، چاقى شکم (چربى 
ذخیره شده در شکم)، دیابت و ...مرتبط است. متخصصان تغذیه هم ما را تشویق 
مى کنند که "مواد غذایى ســفید" را از رژیم غذایى خود حذف کرده تا به این 
وسیله به بهبود وزن و سالمت بدن کمک کنیم. اما بسیارى از افراد نحوه ترك 

قند و شکر را نمى دانند و شروع به حذف قند هاى طبیعى مى کنند. 
برخى از برنامه هاى "ترك مصرف شکر" پیشنهاد مى کنند که باید از مصرف 
همه قندها از جمله میوه ها به عنوان راهى براى "دفع مسمومیت" یا "تنظیم 
مجدد" بدن اجتناب شود. اما الزم به حذف تمام میوه ها از رژیم غذایى نیست. 
زیرا مصرف میوه هاى حاوى شکر در مقدار مناسب براى تامین نیازهاى بدن 
ضرورى اســت. میوه ها منبع عالى از فیبر رژیمى و غنــى از ویتامین ث، آنتى 

اکسیدان و مواد معدنى دیگر هستند. 
قند به طور طبیعى در شیر و مشتقات آن مثل ماست و پنیر بطور طبیعى وجود 
دارد و این قند الکتوز نامیده مى شود.  اما نیازى نیست نگران قند موجود در شیر 
و ماست طبیعى باشید. زمانى که چربى آن را مى گیرند شما مى توانید درصورت 

نداشتن حساسیت به عنوان بخشى از رژیم غذایى متعادل از آن استفاده کنید. 
 آیا مى دانستید تقریبا هر غذایى که مى خورید مقدار کمى قند دارد؟ بله. بنابراین 
اگر واقعا بخواهید "شکر را ترك کنید" باید تقریبا همه چیز را کنار بگذارید. با 
این حال، بسیارى از افراد وقتى متوجه مى شوند که یک فلفل دلمه اى متوسط 

حاوى 3 گرم قند است. از خوردن آن اجتناب مى کنند. 
قند به طور طبیعى در همه سبزیجات، میوه ها، بنشن، آجیل، دانه ها، شیر، ماست 
و پنیر وجود دارد. بدن به گوشت و مرغ به اندازه کافى نیاز دارد و نمى توان همه 
آنها را کنار گذاشت و این یک رژیم غذایى سالم نیست. بنابراین از قند موجود 

در همه غذاها نترسید، زیرا بدن در واقع به کمى قند براى سالمتى نیاز دارد.
بله، شــاید تمام قند و غذاهاى غنى از مواد مغذى را از رژیم غذایى خود حذف 
کنید؛ اما اگر در عوض، غذاى مقوى و مغذى بیشترى نخورید، بدن سالم نخواهد 
ماند، زیرا بدن به مواد غذایى مفید شــامل ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر نیاز 
خواهد داشت.  بنابراین اگر قصد کاهش مصرف قند دارید، مطمئن شوید که 
از سبزیجات استفاده مى کنید. سبزیجات مهم ترین مواد غذایى و سرشار از 

انرژى هستند. افرادى که قصد کاهش مصرف قند و شکر را دارند ، به مصرف 
محصوالت کم چرب روى مى آورند، اما نمى دانند این محصوالت هم حاوى 
قند هستند. عالوه بر این، مصرف باالى چربى در صورتى خوب است که کیفیت 
کلى رژیم غذایى شما خوب باشد. به این معنى که شما مقدار زیادى سبزیجات 
تازه، میوه، حبوبات ، گوشت و لبنیات مصرف کنید. مطالعات نشان مى دهد این 
نوع رژیم غذایى مى تواند باعث قند یا چربى باال شود که هر دوى آن ها خطر 

ابتال به بیمارى را باال مى برد.

اشتباهات مخرب براى ترك
 مصرف قند و شکر

افرادى که زیر تیغ جراحى به موســیقى گوش داده بودند 24 ساعت پس از به 
هوش آمدن 17 درصد کم تر از سایر بیماران نیاز به مصرف مسکن هاى ضد درد 

از جمله مورفین داشتند.
در این بررسى در بریتانیا مشخص شــده که گوش دادن به موسیقى هاى با 
ترانه ها و مضامین مثبت و موسیقى هاى آرامش بخش حین جراحى از طریق 
هدفون باعث کاهش 25 درصدى درد ناشى از عمل پس از پایان عمل جراحى 

در بیمار مى شود.
این بررسى نشان مى دهد اگرچه در طول بیهوشى حین عمل ما بیدار نیستیم، 
اما مســیر هاى مغزمان کماکان در حال کار هستند و بدن ما توانایى شنیدن و 

پردازش اطالعات را دارد.
گوش دادن به موسیقى باعث ترشح ماده شــیمیایى اندورفین مى شود که به 

تسکین درد و کاهش اضطراب کمک مى کند.

با
بس
ع در

ز افرادىکه

معجزه موسیقى براى کاهش درد

محققان عملکرد واقعى قهوه بر روى مغز انسان را بررســى کردند تا به سواالتى که 
همواره افراد در مورد تاثیر قهوه بر سالمت دارند، پاسخ دهند. نتایج این تحقیق نشان 

مى دهد، مصرف قهوه مى تواند به افرادى که خواب محدود دارند، کمک کند.
پروفسور «رناتا ریها» از گروه پزشکى خواب ادینبورگ، تاثیر قهوه بر الگوى خواب را 
بررسى کرد و دریافت، نوشیدن قهوه در اوایل روز مى تواند به افزایش میزان هوشیارى 
و تمرکز کمک کند، به ویژه هنگامى که «الگوى خواب» تغییر مى کند. همچنین توصیه 

بر این که قهوه را باید 6 ساعت قبل از خواب نوشید در این تحقیق تایید شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که 300 میلى گرم کافئین که تقریبا به میزان سه فنجان قهوه 
در روز است مى تواند به بهبود چاالکى، هوشیارى، زمان واکنش، دقت و حافظه کارى 
که به دلیل کمبود خواب با ضعف 
مواجه شده اســت، کمک 
کنــد. این تاثیــر به ویژه 
براى افراد شــب کار 
بسیار مفید است 
اما این به معناى 
مشکالت  رفع 
اصلــى ایجاد 
شــده با کمبود 

خواب نیست. 

فایده قهوه براى مقابله با بى خوابى

که به دلیل کمبود
مواجه شده
کنــد. این
ا براى
بس

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

بار خدایا، بر ما بــاران و برکــت و روزى و رحمت خود بگســتران. 
بر ما بارانى ببار سودمند، سیراب کننده، رویاننده گیاهان، که برویاند 
هر چه را که نابود شــده و زنــده گرداند، هر چه را که مرده اســت. 
بارانى بــر ما ببــار، که تشــنگى را برطــرف گردانــد و میــوه ها را 
افزون ســازد و زمین هاى پســت را ســیراب کند و بر دره ها سیالب 
افکنــد و درختــان را بــرگ رویانــد و نــرخ هــا را بشــکند کــه تو 

به هر کارى که بخواهى توانایى.
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فصول اقتصادى 
10,795,000,0006,380,340,245جبران خدمات کارکنان 110000
2,545,000,0003,330,860,528استفاده ازکاالوخدمات120000
20,000,00047,741,466هزینه تامین مالى و دارایى130000
550,000,000106,730,000یارانه140000
00کمک هاى بالعوض 150000
2,590,000,0001,922,748,141رفاهى واجتماعى 160000
2,000,000,000109,260,335هزینه هاى متفرقه 170000
18,500,000,00011,897,680,715هزینه ها100000
12,956,000,0006,073,708,111تملک دارایى هاى سرمایه اى 200000
11,356,000,0004,470,449,101ساختمان و سایرمستحدثات 210000
1,600,000,000903,259,010ماشین آالت وتجهیزات 220000
00سایردارایى هاى ثابت230000
00موجودى انبار240000
00اقالم گران بهاء250000
0700,000,000زمین260000
00سایردارایى هاى تولیدنشده 270000
2,544,000,0000تملک دارایى هاى مالى 300000
2,500,000,0000تعهدات انتقالى سنواتى 310000
44,000,0000بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلى  320000
0 بازپرداخت اصل و سود تسهیالت خارجى 330000
0 بازپرداخت اصل وسوداوراق مشارکت 340000

34,000,000,00017,971,388,826مجموع 
3,000,000,00021,691,440تعهدات قطعى سنواتى 

37,000,000,00017,993,080,266جمع کل مصارف 

مصارف 
عملکرد مبلغ مصوب شرح ردیف 

3,103,000,0000کالبدى وشهرسازى 1
2,745,000,000583,583,928محیط زیست وخدمات شهرى 2
1,044,000,000283,479,139ایمنى ومدیریت بحران 3
9,293,000,000212,076,850حمل ونقل وترافیک 4
17,575,000,000951,061,708خدمات مدیریت 5
240,000,0000اجتماعى وفرهنگى 6

34,000,000,0002,030,201,625جمع کل ماموریت 
3,000,000,00032,994,900پرداخت بدهى هاى قطعى شده سنواتى 

  
   

37,000,000,0002,063,196,525جمع کل مصارف شهردارى 

منابع 
عملکرد مبلغ مصوب شرح ردیف 

درآمدها
23,303,000,00012,835,287,756درآمدناشى ازعوارض عمومى 11000
767,000,000423,258,372درآمدناشى ازعوارض اختصاصى12000
960,000,000147,773,027بهاء خدمات 13000
960,000,000303,354,060درآمدحاصل ازوجوه واموال شهردارى14000
3,000,000,000417,985,528کمک هاى اعطایى دولت15000
1,510,000,0005,644,471,882اعانات وکمک هاى اهدایى و دارایى ها16000
30,500,000,00019,772,130,625جمع کل درآمد 10000
6,500,000,0004,686,222,826منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى20000
 0منابع حاصل ازواگذارى دارایى مالى30000

37,000,000,00024,458,353,451جمع کل منابع شهردارى 

 مهمترین اقدامات 9ماهه  سال 1399
 1200متر مربعپیاده رو سازى سطح شهر شامل خیابان على اکبر وبلوار امام خامنه اى 1
700مترطولجدول گذارى 2
خرید سخت افزار هاى کامپیوتر 3
جدول گذارى میدان انقالب 4
 روشنائى میدان انقالب 5
تعمیرات اساسى ماشین آالت (بابکت ، 1313، سمند )6
لکه گیرى معابر7
تهیه نرم افزار حسابدارى عملیاتى 8
تهیه طرح جامع آبرسانى فضاى سبز وجداسازى آب شرب ازآبیارى فضاى سبز9
مسقف کردن گلزار شهداء10
ادامه ساخت ساختمان آتش نشانى11
اجراى اسکلت زیرزمین نماز خانه 12
تملک زمین آقاى سید داود حسینى 13
تملک زمین آقاى على آقاجانى14
توافق با مالکین محله جنت جهت احداث گذر15

37,000,000,00024,458,353,451جمع کل منابع

پیاده روسازى و جدول گذارىزیر سازى بلوار شهداى هسته اى

احداث ساختمان اتش نشانى

اجراى مسقف نمودن گلزار شهدا

روابط عمومى شهرداري خالدآباد

چهل و دومین سالگرد پیروزى
 انقالب اسالمى گرامى باد

چچهلهلل ود ددومینین
فهرست عملکرد 9ماهه   سال  99  شهرداري خالدآباد انقالالالبا اسالال


