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شگفت انگیزترین 
فایده نارنگى 

براى بدن

85 کشور، مقصد صادراتى اصفهان
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زاینده رود خشک 
در ایتالیا درخشید

تور ترکیه ویژه تزریق 
واکسن کرونا؟

چینى ها را 
با اینستاگرام به ایران 

دعوت کنید!
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اصفهان 
میلیمترى 

فرو مى نشیند 

یکى از میوه هاى مفید در فصل سرما، نارنگى است. 
این میوه سرشار از آنتى اکسیدان است به همین 

دلیل مصرف آن از التهاب در بدن جلوگیرى مى کند 
و منبع خوبى براى تأمین ویتامین C است؛ یکى از 

فواید مصرف این میوه این است که از...

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى و 
منابع طبیعى اســتان اصفهان گفت: فرونشست 
زمین در مرکز و بسیارى از مناطق شهر اصفهان 
میلیمترى است اما فروچاله ها نیز جنوب این شهر 

را تهدید مى کند.
مسعود برهانى به خبرگزارى «مهر» گفت: بروز 
این پدیده را در نقاط مختلف استان شاهد هستیم، 
اما این روزها آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، 
بررســى این پدیده در شــرق اصفهان و منطقه 
سگزى است چرا که در این منطقه افت آب هاى 

4زیرزمینى را داریم و ...

وضعیت اسفناك سراهاى اصفهانوضعیت اسفناك سراهاى اصفهان
باستان شناس و کنشگر میراث فرهنگى مطرح کردباستان شناس و کنشگر میراث فرهنگى مطرح کرد
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آمار 8 ماهه امسال نشان مى دهد

روزبه حصارى 
از «بچه مهندس 4»
 کنار گذاشته شد

محرومیت به علت افترا! 
سرمربى ذوب آهن با حکم کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 

محروم شد.
رحمان رضایى، ســرمربى جوان ذوب آهن در فصل جارى با حکم محرومیت 

کمیته انضباطى مواجه شده است.
رضایى که تیمش در دو هفته ابتدایى لیگ برتر از داورى ضرر کرد، در مصاحبه هاى 

بعد از بازى الفاظ تندى را خطاب به داوران بر زبان آورد و حاال ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پیکر 
آیت ا... یزدى 

به خاك سپرده شد

سرانجام نامعلوم یک دستگاه بیمارستانى در اصفهان
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کسى جلودار کسى جلودار 
سجاد نیستسجاد نیست
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گذاشتهشد کنار گذاشته شد شدرکنار گذاشته کنار

 .

د 
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ســاخت آزمون نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 
39370 شناســه ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه هیئت مدیره و مجمع 
عمومى عادى شرکت که به ترتیب در ساعات 8 صبح و 10 صبح مورخ 99/09/30 در محل اصفهان 
خیابان رباط اول خ جابر انصارى پالك 394 به کدپستى 8138999541 و تلفن 34417374 تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره:

انتقال سهام برخى سهامداران
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

انتخاب اعضاى هیئت مدیره و بازرسان و تصویب تراز مالى سال 98

آگهى دعوت سهامداران شرکت 
ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه هیئت مدیره 

و"مجمع عمومى عادى"

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید .

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال )مبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
3,936,138,036196,806,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فالورجان99/2-4-173

عملیات بهره بردارى و نگهدارى و حوادث شبکه آب شرب 99/2-4-174
11,223,671,128426,710,000جارىمنطقه مبارکه

عملیات بهره بردارى از شبکه و تصفیه خانه فاضالب منطقه 99-4-187
13,340,554,485490,216,000جارىفوالدشهر

14,890,928,919536,727,000جارىعملیات بهره بردارى و نگهدارى تاسیسات آب منطقه شهرضا99-4-189
4,800,194,500234,100,000جارىعملیات نصب انشعاب فاضالب منطقه فوالدشهر 99-4-190
6,748,754,848292,462,000جارىعملیات بهره بردارى و توسعه شبکه آب منطقه میمه99-4-191

عملیات بهره بردارى و نگهدارى از تاسیسات تصفیه خانه 99-4-192
15,420,922,651552,627,000جارىفاضالب منطقه خوانسار

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/10/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/10/07

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 384  )

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/09/20

محرومیت
سرمربى ذوب آهن با حک

محروم شد.
رحمان رضایى، ســرمربى جوان ذوب آه

کمیته انضباطى مواجه شده است.
رضایى که تیمش در دو هفته ابتدایى لیگ برتر
بعد از بازى الفاظ تندى را خطاب به داوران بر ز

 
شد
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مراسم تشییع پیکر آیت ا... محمد یزدى دیروز در قم برگزار 
شد. در این مراسم که با رعایت پروتکل هاى بهداشتى همراه 
بود پیکر آیت ا...  یزدى از مسجد امام حسن عسکرى(ع) به 
سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) تشییع و در حرم 

مطهر کریمه اهل بیت (س) به خاك سپرده  شد.
آیت ا... محمد یزدى صبح دیروز در ســن 89 سالگى دار 
فانــى را وداع گفت. آیت ا... محمد یزدى در ســال 1310 
هجرى شمسى در  خانواده اى متدین و ارادتمند به خاندان 
پیامبر (ص) در اصفهان چشم به جهان گشود. آیت ا... یزدى 
از شاگردان برجسته امام خمینى(ره) و آیت ا... بروجردى(ره) 
بود که در درس هاى فقه و اصول امام خمینى (ره) شرکت 

داشت. سخنرانى ها و افشاگرى هاى فراوان در شهرهاى 
مختلف از جمله فعالیت هاى وى قبل از انقالب بود.

ریاست دادگاه انقالب اســالمى قم، ریاست دفتر امام(ره) 
در قم، نمایندگى مجلس خبرگان قانون اساسى، عضویت 
در شــوراى بازنگرى قانون اساسى، ریاست قوه قضاییه با 
حکم مقام معظم رهبرى در دو دوره پنج ساله، نمایندگى 
مجلس خبرگان رهبرى، نایب رئیس و قائم مقام اجرایى 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در ادوار  چهارم و 
پنجم شوراى عالى حوزه هاى علمیه و رئیس دوره پنجم 
آن شورا از جمله مســئولیت هاى وى بعد از انقالب بوده 

است.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در نشست هیئت وزیران گفت: تقاضاى من از نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى این اســت این بودجه اولین کار 
مشترك مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است. متأسفانه 
در این چند ماه نشده که ما کار مشترك انجام بدهیم زیرا 
مجلس لوایح مــا را در یک اتاق بایگانى برده و ســونامى 

طرح ها را شروع کرده و هر روز یک طرحى ارائه مى کند .  
رئیس جمهورى بیان کرد: خب اشــکالى ندارد به هرحال 
خودشــان مى دانند ولى این برخالف اهداف بلند کشور و 
توسعه کشور اســت. ما با همکارى بهتر مى توانیم پیش 

برویم. 

وى یادآورشــد: ما قبل از اینکه دولتى باشــیم مجلسى 
هستیم. اگر من هفت ســال در دولت هستم، 20 سال در 
مجلس بودم. ما مجلسى هستیم و بیش از خیلى هاى دیگر 
مجلسى هستیم و به نفع مجلس صحبت مى کنیم. راه حل، 
لوایح است، الیحه ما تصویب شده به شوراى نگهبان هم 
رفته، شوراى نگهبان یک ایرادى گرفته و این یک کلمه 
است که مى توان حذف و یا اصالح کرد تا تبدیل به قانون

 شود.
روحانى اضافه کرد: از اول مجلــس یازدهم منتظر بودیم 
الاقل لوایحى که با پنج دقیقه و با یــک جمله تغییر نظر 

شوراى نگهبان هم تأمین مى شود، انجام شود. /3796

پیکر آیت ا... یزدى 
به خاك سپرده شد

مجلس سونامى طرح  
راه انداخته است

ارسال لیست دوم 
  تسنیم| لیســت دوم متقاضیان وام 
یک میلیونى به تعداد 2/481/290 نفر ساعت 
10 صبح روز چهارشنبه به بانک مرکزى ارسال 
شده است. دومین مرحله از وام قرض الحسنه 
یک میلیونى هفته قبل توســط بانک مرکزى 
به حساب سرپرستان خانوار که درخواست خود 
را به وزارت رفاه پیامک کرده بودند واریز شد. 
در مرحله اول تعداد4/515/651 سرپرســت 
خانوار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

مشمول دریافت این وام شده بودند.

وضع خوب بارش ها
  ایسنا| بــر اســاس اطالعــات مرکز 
ملى خشکســالى و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسى بارش ها در کل کشــور نسبت به 
میانگین بلندمدت بیــش از 30 درصد افزایش 
یافته است. از ابتداى سال آبى زراعى در مهرماه 
تاکنون در کشور 60 میلیمتر بارش داشتیم که 
این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
15 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت کشور 
حدود 32 درصد بیشــتر بوده اســت. براساس 
پیش بینى هاى ســازمان هواشناسى، بارش ها 
در کشور تا روزهاى پایانى آذرماه کماکان ادامه 
دارد و طى هفته آینده ســامانه بارشى جدید به 

شمال کشور وارد خواهد شد./3779

خرید و فروش 
حق رجیسترى!

  ایسنا| بعــد از اجرایــى شــدن طرح 
رجیســترى گوشــى هاى تلفن همــراه در 
مبادى ورودى، معاون فنى گمرك ایران طى 
مکاتبه اى با ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
خواستار شده که اجراى طرح رجیسترى گوشى 
به صورت غیر حضورى انجام شود. در مکاتبه 
صورت گرفته به ماجراى تأمــل برانگیزى از 
سوى معاون فنى گمرك ایران اشاره شده و وى 
گزارش داده که در برخى مبادى زمینى عده اى 
سودجو جهت کسب منفعت شخصى و دریافت 
امتیاز رجیسترى گوشى اقدام به ورود و خروج 
افراد از کشور کرده اند که خود موجب مشکالت 
بســیار از جمله تشــکیل صف هاى مسافران 
روزانه و به عبارتى ورود و خروج مسافر در یک 
روز و همچنین عدم فاصلــه گذارى اجتماعى 

شده است./3780

مصرف عجیب پالستیک
ســعید    باشگاه خبرنگاران جوان |
دانشى، کارشناس محیط زیست با اشاره به آسیب 
هایى که پالســتیک به طبیعت وارد مى کند، 
اظهار کرد: ایرانى ها چهار برابر مصرف جهانى 
از کیسه هاى پالستیکى استفاده مى کنند و این 
موضوعى است که همواره از سوى فعاالن محیط 

زیست مورد توجه است./ 3781

خالق نواهاى انقالبى 
درگذشت

  ایمنا| احمدعلــى راغــب، یکى از 
آهنگسازان و هنرمندان موسیقى انقالب که 
طى دهه هاى اخیر خالق ماندگارترین ترانه ها 
و سرودها در این زمینه بود سه شنبه 18 آذر 
ماه در سن 86 سالگى پس از مدت ها مبارزه 
با بیمارى سرطان دار فانى را وداع گفت. در 
ســال 1358 که فعالیت واحد موسیقى صدا 
و سیما متوقف مى شــود، وى به همراه چند 
نوازنده دیگر و همکارى محمد گلریز مشغول 
ساخت و اجراى ســرود در ارتباط با انقالب 
شدند. «خجسته باد این پیروزى» و «آمریکا 
آمریکا» از آثار او هســتند. از حیث تعداد آثار 
آهنگسازى شده در ســازمان صدا و سیما، 
احمد على راغب پیشتاز اســت و او در میان 
همکاران به نام «مرد هزار آهنگ»  مشهور 

است./3794

زم 
اعاده دادرسى مى دهد؟

  باشگاه خبرنگاران جوان | طبــق ماده 
477 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال 92، در 
صورتى که رئیس قوه قضائیه رأى قطعى صادر شده 
از هر یک از مراجع قضایى را خالف شرع تشخیص 
دهد مى تواند پرونده را براى اعاده دادرسى به دیوان 
عالى کشــور بفرستد تا به آن رســیدگى شود. حاال 
بر اســاس این ماده قانونى مى توان گفت که شاید 
روح ا...  زم هم مانند سایر محکومانى که رأى قطعى 
گرفته اند درخواســت ماده 477 و اعاده دادرسى را 
بخواهد تا بار دیگر پرونده او بررسى شود و در صورت 
نقض حکم جدید برایش صادر شود البته باید منتظر 
ماند و دید که آیا زم درخواست اعاده دادرسى مى دهد 

یا خیر./3778

هدیه 
آیت ا... مصباح 

  خبرگزارى حوزه | آیــت ا... محمدعلــى 
موحدى کرمانى، امام جمعه موقــت تهران با بیان 
خاطره اى از آیت ا... مصباح یــزدى گفت: خاطرم 
هست که ایشــان در نماز بودند و عباى خودشان را 
از دوششان انداختند و به محض اینکه عبا از دوش 
ایشان افتاد یکى از دانشجویان این عبا را با خوشحالى 
برداشت و به تن کرد. بعدها مطلع شدیم که یکى از 
دانشجویان شاید در حال نماز یا قبل از نماز به ایشان 
گفته بودند که چیزى را به عنوان تبرك به ما بدهید 
ایشان هم دیگر معطل نکرد و عباى خودشان را در 
نماز از دوش شان انداختند و به صورت تبرك به این 

دانشجوى عزیز ما هدیه دادند./3777

اعالم نامزدى
 از نانوایى! 

  ایسنا| «مارســلو ربلو دى سوسا»، رئیس 
جمهورى پرتغال، سرانجام خبر نامزدى دوباره خود 
در انتخابات پیش  روى این کشور را اعالم کرد؛ البته 
در مکانى نامتعارف. این رئیس جمهور 71 ساله که 
به دلیل عالقه اش به گرفتن عکس سلفى و پدیدار 
شدنش مقابل رسانه ها آن هم با ظاهرى متفاوت با 
همتایانش مشهور است، خبر نامزدى خود را از داخل 
یکى از نانوایى هاى معروف شهر لیسبون در نزدیکى 

دفتر کارش اعالم کرد./3776

سازمان ملل 
سبب افزایش قاچاق مى شود

  ایرنا | رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروى 
انتظامى با اشاره به تصویب طرح مصرف آزادانه ماده 
مخدر حشیش در ســازمان ملل متحد اعالم کرد: 
این طرح منجر به افزایش قاچاق شــده و تهدیدى 
براى سالمت جوانان و نوجوانان است. سردار مجید 
کریمى افزود: این طرح که با حمایت کشــورهاى 
غربى تصویب شد، بى شک منجر به افزایش قاچاق 
و تهدیدى براى سالمت جسمى و اجتماعى جوانان و 
نوجوانان به عنوان مهمترین سرمایه هاى یک کشور 

مى شود./3775

چرا؟
بودجه نهاد ریاست جمهورى براى    انتخاب |
سال آینده در مقایسه با الیحه بودجه سال جارى، 56 
درصد افزایش یافته است. به زبان ارقام، بودجه جارى 
نهاد ریاست جمهورى در ســال جارى 300 میلیارد 
تومان اســت که براى ســال آینده به 469 میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت. این افزایش بودجه در 
حالى است که بودجه کل کشــور 20 درصد بیشتر 
شده یعنى بودجه نهاد ریاست جمهورى از میانگین 
رشد بودجه کشور بیشتر است. اگر دولت مدعى است 
که دستکم از دو ســال قبل با آغاز تحریم ها، صرفه 
جویى در بودجه بخش هاى گوناگون را تشدید کرده، 
چرا این موضوع در بودجه نهاد ریاست جمهورى دیده 

نمى شود؟/3774

خبرخوان

همزمان با اعالم برنامه زمانبندى تزریق واکســن کرونا 
در برخى کشورها، عده اى دســت به کار شده و تبلیغاتى 
را با عنوان تور اســتانبول ویژه تزریق واکسن کرونا آغاز 
کرده اند. ظاهراً این تور که قیمت آن از 12 میلیون تومان 
شروع مى شود، با شعار «سفر و سالمتى» براى اواخر دى 
ماه برنامه ریزى شده و بنا بر اعالم، یک روز گشت شهرى 

رایگان هم دارد.
تبلیغ چنین تورى درحالى انجام شده که وزارت بهداشت 
ترکیه همچنان درحال رایزنى با روسیه، چین و فایزر آمریکا 
براى تأمین واکسن مورد نیاز شهروندانش است. مقامات 
بهداشتى ترکیه قبًال اعالم کرده اند که تزریق این واکسن، 
در مرحله نخست از کادر درمانى این کشور آغاز مى شود و 
در مرحله بعد، گروه سنى زیر 18 سال و باالى 65 سال در 
اولویت تزریق واکسن کووید- 19 قرار دارند. تزریق این 
واکســن بنا بر اعالم وزارت بهداشت این کشور، از اوایل 

سال 2021 به تدریج آغاز مى شود.
اما واکنش ولى تیمــورى، معاون گردشــگرى وزارت 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى که تبلیغ تور 
ویژه تزریق واکســن کرونا را دیده و بررسى هاى اولیه  را 
انجام داده است، یک پیام کوتاه بود: «فکر نمى کنم این 

تبلیغ کار یک آژانس مسافرتى باشد.»
حرمت ا... رفیعى، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى نیز که درباره تبلیغ 
این تور تحقیقات اولیه را انجام داده است، با تکرار حرف 

معاون گردشگرى گفت: «این تبلیغ و تور به احتمال زیاد 
نمى تواند کار یک آژانس باشد. ما آژانسى نداریم که در سه 
نقطه کشور شعبه داشته باشد. مهمتر از آن،  نکته اى است 
که تور به انگیزه آن تبلیغ شده است؛ ترکیه هنوز براى تمام 

شهروندانش واکسن کووید- 19 را تأمین نکرده، چطور 
مى تواند براى مسافر خارجى واکسن داشته باشد؟!»

او مسئولیت برخورد با عوامل این تبلیغ و تور را با نیروى 
انتظامى دانست و افزود: «نشــانه هاى فرصت طلبى و 

سوءاستفاده در این تبلیغ مشهود است، اما مجوز این تور 
را که ما یا وزارت میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى نداده ایم، در نتیجه نیروى انتظامى باید وارد عمل 

شود.» /3772

معاونت گردشــگرى وزارت میراث فرهنگى در حالى 
که گفته شــده کرونا تا ســال دیگر قربانى مى گیرد، از 
ادارات استانى خواسته فورى براى جذب چینى ها تولید 

محتوا کنند!
ولى تیمورى، معاون گردشــگرى میراث فرهنگى در 
نامه اى به مدیران کل میراث فرهنگى در اســتان ها  از 
آنها خواسته اســت پیرامون برگزارى رویداد «قرن ها 
دوستى؛ ســومین عید بهاره چینى ها در ایران» در بازه 
زمانى 24 بهمن تا 9 اســفند 99 در قالب تولید محتوا و 
نشر در فضاى مجازى  صفحه اى تحت عنوان عید بهاره 
چینى در بخش مناسبى از وب سایت اداره کل استان در 
نظرگرفته شده و عکس ها و فیلم هاى مرتبط با موضوع 
فوق در آن صفحه و اینستاگرام روابط عمومى اداره کل 
استان گنجانده شود. سلبریتى هاى هر استان هم باید 

دعوت شده و از آنان با موضوع دعوت از چینى ها به ایران 
براى دوران پســاکرونا، ویدیو تهیه شــود و فیلم هاى 
مزبــور در صفحات مجازى و وبســایت ها قــرار داده

 شود.
اما آیا وزارت میراث فرهنگى که مدعى بررســى بازار 
گردشگرى چین هست و حتى میز چین دارد، نمى داند 
در این کشور اپلیکیشن اینستاگرام و حتى سایت گوگل 
فیلتر هست؟ از همه مهمتر اکنون که تب ویروس کرونا 
فروکش نکرده و مردم جهان از جمله ایرانى ها، چین را 
مبدأ انتشار ویروس مى دانند، آیا خیلى زود نیست وزارت 
میراث فرهنگى بخواهد براى دو ماه دیگر گردشگران 
چینى را به ایران دعوت کند؟ آن هم با تأکید مسئوالن 
وزارت بهداشت که گفته  اند حداقل تا سال آینده ایران 

درگیر کرونا خواهد بود./3771

پخش صحبت هاى یک ســتاره مشهور موسیقى راك 
از شبکه خبر به عنوان کارشناس مسائل سیاسى باعث 
شــد کاربران ایرانى با این ماجرا حسابى شوخى کنند. 
در بخش خبرى سه شنبه صبح شــبکه خبر گفتگوى 
«راجر واترز»، خواننده گروه پینک فلوید با شبکه «راشا 
تودى» درباره «جو بایدن» پخش شــد و شبکه خبر از 
واترز به عنوان کارشناس مسائل سیاسى نام برد. روزنامه 
«ایران» دیروز بعضى از ایــن واکنش هاى طنزآمیز را 

منتشر کرد که مى خوانید:
■« بیاید به اینکه صداوســیما مصاحبه بــا راجر واترز 
رو پخش کرده واکنش نشــون ندیم، شــاید این دفعه 

کنسرتش رو هم برامون پخش کردن .»
■« در مدار صدا و ســیمایى ها، راجر واترز، کارشناس 

مسائل سیاسیه.»
■« همین   راجر واترز که االن  توى سیما فعال سیاسى 
شبکه خبر شده یه زمانى جابه جا کردن نوارش و بعدها 

وى  اچ اس کنسرت هاش جرم بود.»
« یعنى تو کل دم و دستگاه شبکه خبر یه نفر هم موسیقى 
گوش نمیده که راجر واترز رو بشناســه؟! خیلى عجیبه 
برام... مگه میشه؟ به راجرز واترز بگن کارشناس مسائل 
سیاسى؟! همین کافیه که هرگز آنتن تلویزیونم رو وصل 

نکنم دیگه.»
■« یعنى هرجاى دیگرى در دنیاهاى موازى و متقاطع و 
متنافر فکر مى کردم راجر واترز رو ببینم جز شبکه خبر.»

■« از صداوسیما خواهشمندیم کنسرت The Wall آقاى 
راجر واترز کارشناس  سیاسى آمریکا رو هم پخش کنن 

ما لذت ببریم، با تشکر.»

«تنها ایرانى غزه»؛ محافظ سابق «یاسر عرفات» پس 
از 40 سال مى خواهد به وطن بازگردد.

به گزارش «عصر ایران»، «قاسم شیاسى» معروف به 
«ابوهاشم» احتماًال تنها شهروند ایرانى است که در نوار 
غزه به ســر مى برد. او که 40 سال پیش براى پیوستن 
به سازمان آزادى بخش فلســطین از تهران به مقر این 
سازمان در بیروت، پایتخت لبنان رفت این روزها آرزوى 
بازگشت به ایران را در ســر دارد. سازمان آزادى بخش 
فلسطین در آن دوران یکى از نیروهاى مسلح درگیر در 
جنگ داخلى لبنان بود. قاسم شیاسى در بیروت با یاسر 
عرفات آشنا شد و رهبر جنبش فتح از ابوهاشم خواست 

تا او را همراهى کند.
به این ترتیب قاســم شیاســى محافظ یاسر عرفات و 
«خلیل وزیــر» معروف بــه «ابوجهاد» شــد. خلیل 
وزیــر یکــى از بنیانگــذاران جنبش فتــح و فرمانده 
شــاخه نظامى این جنبش بود. او در ســال 1988 در 
تونس در حمله تکاوران رژیم صهیونیســتى  کشــته 

شد.

منابع امنیتى گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست 
دارد از قاسم شیاسى به عنوان تنها فرد ایرانى که آنها از 
حضورش در این باریکه اطالع دارند یاد مى کنند. قاسم 
شیاسى بنا به برگه هاى هویتى فلسطینى خود 70 ساله 
است اما اسناد شناســایى ایرانى اش نشان مى دهد که 

او 78 سال دارد.

تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا؟!
  سمیه حسنلو/ خبرگزارى ایسنا |

لطفاً The Wall را هم پخش کنید! چینى ها را با اینستاگرام به ایران دعوت کنید!

ستون فلزى مرموز این بار از کلمبیا و اسپانیا «تنها ایرانى غزه» مى خواهد به وطن برگردد
سردرآورد

شائبه جعل برخى نقاشى هاى سهراب سپهرى 

آرمان کیانى

ستون هاى فلزى مرموزى بیشترى در نقاط دور افتاده 
دنیا ظاهر شده اســت. این بار یک ستون طالیى براق 
از منطقه کودینامارکاى کلمبیا سردر آورده است. برخى 
کســانى که پیگیرانه ماجراى این ستون مرموز را دنبال 
مى کنند حدس مى زنند ستونى که در کلمبیا دیده شده 
«سرور» همه  این ستون ها و قدرت کنترل باقى آنها را 

داشته باشد.
در اوایل این هفته یک ســتون نقره اى رنگ در شــهر 
ســولزباخ  آلمان، در زمینى در نزدیکى یک مرکز خرید 
ظاهر شد. مقامات اسپانیا هم از مردم خواستند به ستون 
دیگرى کــه در میان ویرانه هاى کلیســایى قدیمى در 
شهر آیلون ظاهر شده نزدیک نشوند. ستون سوم هم در 
روستایى در منطقه باسرود  بلژیک دیده شده است. عالوه 
بر اینها، این هفته یک گروه راهپیما یک ستون دیگر در 
یک ملک خصوصى در نزدیکى منطقه حفاظت شــده 

کیکنبرگ در هلند یافتند.
این ستون ها که شبیه به سازه هاى شومى هستند که در 
فیلم «2001: ادیسه فضایى» استنلى کوبریک به تصویر 
کشیده شدند، تا به حال در هفت  کشور دنیا ظاهر شده اند.
جز ایالت یوتاى آمریکا که ســتون اول در آنجا پیدا شد، 
یکى در شــمال رومانى و یکى دیگر نیز در جزیره وایت 
انگلیس ســربرآورده است. ســازمان میراث تاریخى و 
طبیعى انگلیس گفته نگهبانانى در ســاحل این جزیره 
گماشته تا جلوى تجمع مردمى را بگیرند که براى گرفتن 

عکس از ستون مذکور به این منطقه سفر مى کنند.
ســتون فلزى اول را در اواخــر ماه نوامبــر در منطقه 
دورافتاده اى در ایالت یوتاى آمریکا کشــف کردند. این 
ستون تنها چند روز بعد ناپدید شد. هفتته پیش یک گروه 
پیشرو هنرى اعالم کرد که ساخت این ستون ها کار آنها 
بوده است. اما بسیارى معتقدند پاى موجودات فرا زمینى 

در این ماجرا به چشم مى خورد.

همزمان با پخش ســریال «آقازاده»   بار دیگر مســئله 
اصالت تابلوهاى منتســب به ســهراب سپهرى محل 
بحث قرار گرفت. در این سریال، سکانسى از برگزارى 
حراجى هنرى نمایش داده شد که نشان مى داد تابلوى 
نقاشى فروخته شده منتسب به سهراب سپهرى، جعلى 

است. 
 برخى رسانه ها، آنچه در «آقازاده» به نمایش درآمد را 

مشابهت سازى با حراج تهران دانستند که از قضا تابلوى 
سهراب با همان مشخصاتى که در سریال ارائه شده بود، 

در آن چکش خورده بود.
این ماجرا مدت ها محل بحث و چالش بود؛ تا جایى که 
لیلى گلستان، مدیر گالرى گلستان در گفتگویى گفت: 
«نمى دانم هدفشان چیســت اما مى دانم که حتمًا نیتى 
دارند؛ نیتى که خیر نیست؛ شر اســت. این کارها براى 

چیست؟»
مرتضى گودرزى دیباج، هنرمند و پژوهشگر رشته نقاشى 
در این باره مى گوید: «اکنون آثارى از مرحوم ســهراب 
سپهرى در بازار هست که به نظر نمى آید همه آنها را او 

خلق کرده باشد.» 
 شائبه جعلى بودن بسیارى از آثارى که به اسم سهراب 
سپهرى فروخته مى شود، نخســتین بار در سال 1383 

توسط پروانه سپهرى (خواهر سهراب) مطرح شد. طى 
سال هاى اخیر، برخى هنرمندان بر جعلى بودن تعدادى 
از آثار منتسب به سهراب سپهرى تأکید کرده اند. این در 
حالى است که در هفتمین دوره حراج تهران تابلویى از 
مجموعه «تنه درختان» سهراب به قیمت سه میلیارد و 
صد میلیون تومان به فروش رسید که به آن انگ جعلى 

بودن خورد.

  گلریز برهمند/ روزیاتو |
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سفر وزیر صمت به اصفهان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز پنج شـنبه به  منظور 
بازدید و بررسى وضعیت طرح هاى تولیدى و شرکت در 
چند جلسه صنعتى اصفهان به این استان سفر مى کند. 
علیرضا رزم حسینى قرار است در این سـفر یک روزه با 
حضور در ستاد تسهیل ملى در استاندارى اصفهان آخرین 
وضعیـت و راهکارهـاى تولیـد حداکثرى شـرکت پلى 
اکریل، مشکالت واحدهاى فوالدى استان و واحدهاى 
تولیدکننده محصوالت فوالدى به ویژه چگونگى تأمین 

مواد اولیه آنها را بررسى کند.

اتمام کف سازى تا 20 روز دیگر
ایرج مظفر، معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: 
پروژه سـاماندهى میدان امام حسـین(ع) در حال حاضر با 
پیشرفت 95 درصدى در حال اجرا بوده و تا 20 روز آینده با 
اتمام عملیات کف سازى، به چهارباغ متصل مى شود./3800

معرفى سرپرست جدید
 تأمین اجتماعى

پس از هشت ماه کش و قوس، سرانجام با حکم مصطفى 
ساالرى رئیس سازمان تأمین اجتماعى، محسن ریاضى 
به سرپرستى تأمین اجتماعى اسـتان اصفهان منصوب 
شـد. ریاضـى پیـش از ایـن معـاون دفتـر برنامه ریزى 

اقتصادى و اجتماعى سازمان تأمین اجتماعى بود.

احداث پارکینگ بیمارستان 
صدوقى

با بهره بردارى از نخستین پارکینگ طبقاتى بیمارستانى 
در اصفهان ترافیک خیابان بزرگمهر روان تر مى شـود. 
رئیـس اداره ترافیـک منطقه 3 شـهردارى با اشـاره به 
ترافیک حاصل از پارك خودرو مراجعان به بیمارسـتان 
شـهید آیت ا... صدوقى در حریم هـاى مجاور آن گفت: 
پارکینـگ طبقاتى با ظرفیـت بیش از 380 خـودرو این 
بیمارستان احداث شده اسـت. حمید آقایى، احداث این 
پارکینگ را در زمینى به مسـاحت 1100 مترمربع بیان 
کرد و افزود: این پارکینگ به سـبک مـدور و به صورت 
رامپ پارکینگى در 11 طبقه با مساحت 12 هزار مترمربع 

طراحى و راه اندازى شده است.

شستشوى منبع آب زرین شهر
به گزارش روابط عمومى آبفـا لنجان، مخزن ذخیره 10 
هزار مترمکعبى زرین شهر شستشو و الیروبى شد. دراین 
عملیات ابتدا مخزن به طورکامل ازآب تخلیه و سـپس 
عملیات خارج نمودن رسـوبات ته نشین شـده، با فشار 
آب انجام شد و در پایان دیواره هاى و کف مخزن پس از 
شستشو، به وسیله مواد گندزدا باغلظت مناسب چندین 
بار شستشو شـد. الزم به توضیح اسـت که این عملیات 
موجب ارتقاى بهداشت وکیفیت در آب مى شود./3801

لزوم استفاده بهینه از منابع
سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده از 
مرکز مخابراتى فیض گفت: در شرایط موجود اقتصادى، 
استفاده بهینه از منابع و تجهیزات فنى باید سرلوحه امور 
مراکز قرار گیرد. ناصر مشایخى در این بازدید اظهار کرد: 
مراکز مخابراتى به علت مقدم بـودن در عرضه خدمات 
به مشـترکین از جایگاه ویژه اى برخوردارنـد و انتظار ما 
از نیروهاى شـاغل در این مراکز، داشتن تعهد سازمانى 
در راستاى خدمت رسانى بهینه به مشترکین است. وى 
افزود: امروزه، رقابت شـرکت ها در عرصه رضایتمندى 
مشترکین بسیار ملموس است و نیروهاى شاغل در مراکز 
باید با انگیزه و اراده متعالى، با تمام توان در میدان خدمات 

رسانى به مشترکین حاضر باشند.

بارش هاى جدید از امروز
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اصفهـان گفت: 
سامانه بارشى روز پنج شنبه (امروز) از مناطق شمالى وارد 
استان اصفهان مى شود. ابراهیم هنرمند اظهار کرد: این 
سامانه گذرى است و بارش باران و برف را در این مناطق 

از شب جمعه تا روز جمعه خواهیم داشت.

خبر

جام قهرمانى مسابقات کشتى آزاد کشور در سال 1350 
به گنجینه و مرکز اسناد آبفاى استان اصفهان اهدا شد.

این جام را تقى رجایى نفر نخســت وزن 82 کیلوگرم 
مســابقات قهرمانى کشتى آزاد کشــور در سال 1350 
به گنجینه و مرکز اسناد شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اهدا کرد تا پس از بازسازى در معرض نمایش 

عمومى گذاشته شود.
وى کــه مؤســس و نخســتین رئیــس باشــگاه 
فرهنگى - ورزشــى آبفاى اســتان اصفهان به شمار 
مى رود در خصوص کســب مقام قهرمانــى این دوره 
از مســابقات گفت: سال 1350 مســابقات کشتى آزاد 

قهرمانى ایران در اصفهان برگزار شد و من در وزن 82 
کیلوگرم کشتى مى گرفتم. آن سال 26 نفر در این وزن 
مسابقه مى دادند که شش نفر آنان از قهرمانان کشورى، 

آسیایى و جهانى بودند. 
این کشتى گیر پیشکسوت که متولد سال 1322 محله 
بید آباد شــهر اصفهان اســت در خصوص چگونگى 
استخدام در سازمان آب و فاضالب اصفهان گفت: پس 
از اخذ مدرك دیپلم ادبى در مدرســه فــروغ، با توصیه 
جهان پهلوان تختى که دوست آقاى مهندس حجازى، 
مدیرعامل سازمان بود، در سال 1345 وارد سازمان آب 

و فاضالب اصفهان شدم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با بیان اینکه 
تهاجم فرهنگى نوعى هجوم نرم است، گفت: ابزار تهاجم 
امروز فناورى هاى نرم فرهنگى هســتند؛ بنابراین ابزار 

دفاع نیز باید متناسب با آن باشد.
امیررضا نقش، بحران هویت و چندهویتى شدن جوانان 
را مهمترین و بزرگ ترین آسیب امروز جامعه دانست و 
افزود: امروز نیاز به جهــاد فرهنگى داریم و موضع ما در 

قبال فرهنگ، باید یک موضع جهادى باشد.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد حرکت 
دانشجویان به سمت رفع نیازها، مشکالت کشور و مسئله 
محورى را از وظایف مهم دانشــجویان در قبال جامعه 

عنوان کرد و گفت: دانشجویان فعال در بدنه جامعه قطعًا 
راهگشا و مشکل گشاى جامعه خواهند بود.

عضو هیئت  امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
حضور حدود 48 درصد جوانان کشــور در دانشــگاه ها 
را نشــان از فرهیختگى جامعه و فرهنگ غنى کشــور 
در اهمیت دادن به آموزش و علم آموزى دانســت و به 
دانشجویان توصیه کرد که در کشف نیازها و مشکالت 
صنعت و جامعه با ایجاد آمادگــى هاى علمى و مهارتى 
براى پاسخگویى به این نیازها در دوران تحصیل به ویژه 
کسب مهارت هاى کارآفرینى و ایده پردازى همراه با امید 

به آینده درخشان تالش کنند.

مقابله با تهاجم فرهنگى از راه 
فناورى هاى فرهنگى

اهداى جام قهرمانى به گنجینه 
و مرکز اسناد آبفاى استان

با حضور على شمس، سرپرست بنیاد تعاون زندانیان 
کشور در اصفهان، نشســتى با حضور بخشى معاون 
دادســتان عمومى و انقالب اصفهــان، ضیائى فرد 
مدیــر کل زنــدان هاى اســتان و قضــات ناظر بر 
زندان هاى مرکزى، خمینى شهر و اردوگاه کاردرمانى 
اســتان برگزار و از فعاالن بخش اشتغال در زندان ها 

تجلیل شد.
در ابتدا ضیائى فرد ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: 
برنامه هاى زیادى براى رسیدن به اشتغال باالى 50 

درصد در زندان هاى اســتان داریم و این با همت و 
تالش بنیاد تعاون و همکارى رؤساى زندان ها میسر 
خواهد شــد و تعامل خوبى در زندان هاى استان در 
راســتاى حرکت به سمت اشــتغال حداکثرى ایجاد 

شده است.
در ادامه شمس با اشاره به رتبه اول اصفهان در تعداد 
زندانیان شاغل در زندان ها اشاره و گفت: تعامل خوب 
بنیاد تعاون، اداره کل زندان ها و مراجع قضایى دلیل 

کسب این رتبه بوده است.

«فیبرواسکن» یا همان دستگاه تشخیص آسیب هاى کبدى 
نزدیک به هشت سال پیش توسط خیرین، خریدارى و به 
بیمارستان امید اصفهان هدیه شد تا به بیماران صعب العالج از 
جمله بیماران هموفیلى خدمات ارائه کند اما چند ماهى است 
به دالیل نامعلوم، این وسیله به شهرك سالمت منتقل شده تا 
اسمش به نام بیماران سرطانى و نفعش به کام دیگران باشد.
آنطور که برخى از بیماران صعب العالج اصفهانى مى گویند، 
انجمن هموفیلى اصفهان، این ابزار پزشکى را از بیمارستان 
خیرى و دولتى حضرت سیدالشهدا(ع) وابسته به دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان به شهرك سالمت که جزو بخش 
خصوصى اســت، منتقل کرده و با این کار نــه تنها باعث 
سرگردانى بیماران سرطانى شــده بلکه به جاى پرداخت 
هزینه 140 هزار تومانى فیبرواسکن در بیمارستان یاد شده، 

هم اکنون حدود 450 هزار تومان از بیماران اخذ مى کند.
گفتنى اســت که دســتگاه مزبور در هنگام اســتقرار در 
بیمارســتان سیدالشــهدا(ع) عالوه بر خدمت به بیماران 
سرطانى به بیماران عادى نیز با همان مبلغ 140 هزار تومان 

خدمات ارائه مى داد.
َخیر اصفهانى که جزو خریداران این دستگاه بوده است، در 
این باره خاطرنشــان کرد: خیرین از این اقدام شگفت انگیز 
و بى توجهى به نیت خود توســط کانون هموفیلى اصفهان 
به شدت ناراحت شــدند چون اصوًال به دنبال درآمدزایى از 
این دستگاه نبودند ولى اکنون این وســیله منبع درآمدى 
براى افراد خاص و مایه زحمتى براى بیماران و افراد نیازمند 

اصفهان شده است.
محمد اعتزازیان در پاسخ به اینکه بر اساس صورتجلسه امضا 
شده توسط خود وى و چند نفر دیگر قرار بوده مکان استقرار 
دستگاه را کانون هموفیلى اصفهان مشخص کند و عواید آن 
نیز صرف امور این کانون شود، تأکید کرد: بعد از صورتجلسه 
نخست که در شرایط خاصى به امضا رسید در جلسه دیگرى، 
خیرین نامه دیگرى تدوین کردند که دستگاه فیبرواسکن باید 
در بیمارستان سیدالشهدا(ع) مستقر باشد. به گفته وى، سه 
هفته پیش در باره این موضوع با استاندار اصفهان نیز گفتگو 
و تقاضاى خیرین در باره ضرورت بازگشــت دستگاه به آن 

بیمارستان امید مطرح شد که نماینده عالى دولت در استان 
در این زمینه قول مساعد دادند که منتظر تحقق آن هستیم.

اما رئیس کانــون هموفیلى اصفهان در پاســخ به چرایى 
جابه جایى دســتگاه مورد بحث گفت: تغییــر مکان آن از 
بیمارستان امید به شهرك ســالمت با تشخیص جمعى از 

پزشکان و افراد متولى امر در این حوزه ُرخ داده است.
ملیحه افضلى افزود: بیماران هموفیلى با اخذ نامه از کانون 
هموفیلى، از خدمات رایگان این دستگاه استفاده خواهند کرد. 
وى ادعا  کرد: این دستگاه تا چهار ماه پیش در بیمارستان امید 
مستقر بود و تخفیفى هم به بیماران داده نمى شد و کانون 
هموفیلى اصفهان، امروز مدیریــت بهترى بر خدمات این 

وسیله دارد.
برغم گفته هاى رئیس کانون هموفیلى اصفهان، هزینه اخذ 
شده در بیمارستان امید براى استفاده از دستگاه فیبرواسکن 
براى همه مراجعان حتى بیماران عــادى حدود 140 هزار 
تومان بوده که هم اینک در شهرك سالمت توسط همین 

کانون حدود 450 هزار تومان از بیماران اخذ مى شود.

تجلیل از فعاالن عرصه اشتغال در زندان ها

در ساعت 17 و 31 دقیقه روز یک شــنبه 16 آذرماه 
اولین رکورد خاموشى توسط شرکت توزیع برق استان 
اصفهان به طور کامًال مکانیزه و هوشمند از کنتورهاى 
فهام دریافت و پس از پردازش به صورت یک رکورد 

خاموشى در تبلت عملیات اردستان ثبت شد.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاى برق شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در این باره گفت: این رخداد از نظر 
فنى فرایند منحصربه فرد و مختص به استان اصفهان 
بوده و براى اولین بار در سطح کشور به وقوع پیوسته 
است. وى افزود: همچنین همزمان با این فرایند، ثبت 
خودکار حادثه مربوط به مشــکالت ولتاژى مطابق 
با برنامه ریزى هاى صورت گرفتــه از نوزدهم آذرماه 

اجرایى شد.
حســین شــکراللهى، مدیر امــور دیســپاچینگ و 
فوریت هاى برق شرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفت: در این فرایند خاموشى و یا مشکالت ولتاژى از 
کنتورهاى فهام دریافت شده و به عنوان یک رویداد 

مشکل ولتاژ شبکه در سامانه هما ثبت مى شود.

ثبت اولین حادثه مکانیزه دریافتى از کنتورهاى فهام 

مدیرکل پســت اســتان اصفهان گفت: مرسوالت 
تجارت الکترونیک صادره از این استان در پى شیوع 
ویروس کرونا در مقایسه با سال گذشته 180 درصد 

افزایش یافته است.
حمید باقرى با اشــاره به مجهز بودن پست به شبکه 
مویرگى تجارت الکترونیک در سراســر کشور اظهار 
کرد: شیوع ویروس کرونا و ضرورت در خانه ماندن، 

موجب شد تا بیشــتر مردم مایحتاج خود را به صورت 
اینترنتى و از طریق بازار تجارت الکترونیک خریدارى 

کنند.
وى ادامه داد: پست اســتان اصفهان عالوه بر توزیع 
مرســوالت اینترنتى با ارائه خدمات نیابتى توانست 
حجم وسیعى از ترددهاى غیرضرورى را کاهش دهد و 

از خروج شهروندان از منزل جلوگیرى کند.

اقبال اصفهانى ها به تجارت الکترونیک 

1140 قلم کاال از گمرکات استان اصفهان به 85 کشور 
صادر شد. مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: این 
کاال ها در هشت ماه گذشــته به میزان بیش از چهار 
میلیون و 435 هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد 

و 375 میلیون دالر بود.
رسول کوهســتانى پزوه افزود: عمده صادرات استان 
اصفهان محصوالت و مصنوعات بود که در واحد هاى 
تولیدى استان پردازش، فرآورى و تولید شد. وى، چدن، 
آهن و فوالد و مصنوع آنها، محصوالت پتروشیمى، 

شیمیایى آلى و لبنى همچنین فرش را عمده کاال هاى 
صادراتى بیان کرد.

کوهســتانى پزوه افزود: مهمترین کشور هاى هدف 
صادراتى اســتان اصفهــان عراق، چیــن، امارات، 

افغانستان و اندونزى بودند.
واردات و صادرات کاال در اســتان اصفهان از طریق 
پنج مبادى گمرکى شــامل مرکزى، کاشان، پست، 
مســافرى و تجارى فرودگاهى، فوالدمبارکه و ذوب 

آهن صورت مى گیرد.

85 کشور، مقصد صادراتى اصفهان

سرانجام نامعلوم یک دستگاه بیمارستانى در اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: از ابتداى 
ســال تاکنون بیش از 15 میلیارد متــر مکعب گاز 
طبیعى در سطح استان به مصرف رسیده که 30 درصد 
آن معادل چهار میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آن 
در نیروگاه هاى سطح استان به مصرف رسیده است.

مصطفى علوى با بیــان سیاســت جایگزینى گاز 
طبیعى با سایر ســوخت هاى فسیلى نظیر مازوت و 
فرآورده هاى میان تقطیر، اظهار کرد: استفاده از گاز 
طبیعى به میزان قابل توجهى آلودگى ناشى از سایر 

سوخت ها را کاهش داده و در تولید برق استان نقش 
بسزایى دارد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با تأکید بر 
صرفه جویــى و مصرف بهینه گاز، اظهــار کرد: در 
روزهاى سرد به دلیل افزایش میزان مصرف گاز در 
بخش خانگى، این احتمال وجود دارد که تأمین 100 
درصدى گاز مورد نیاز نیروگاه ها امکانپذیر نباشد و در 
نتیجه نیروگاه ها براى پیشگیرى از اعمال خاموشى 

ناگزیر به مصرف سوخت مایع شوند./3799

نیروگاه هاى اصفهان
 4 میلیارد مترمکعب گاز طبیعى سوزاندند

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى و منابع 
طبیعى استان اصفهان گفت: فرونشست زمین در مرکز 
و بسیارى از مناطق شــهر اصفهان میلیمترى است اما 

فروچاله ها نیز جنوب این شهر را تهدید مى کند.
مسعود برهانى به خبرگزارى «مهر» گفت: بروز این پدیده 
را در نقاط مختلف استان شاهد هستیم، اما این روزها آنچه 
بیش از همه مورد توجه بوده، بررسى این پدیده در شرق 
اصفهان و منطقه سگزى است چرا که در این منطقه افت 
آب هاى زیرزمینى را داریم و در حال حاضر کارگروهى این 
موضوع را بررسى مى کند. وى افزود: البته باید توجه داشت 
که بعد از بررسى شرایط این منطقه مناطق دیگر نیز در 
دستور کار است. مناطق مختلفى از شهر اصفهان با مشکل 
فرونشست مواجه است، منطقه 12 و مناطق مرکزى شهر 

اصفهان نیز در معرض این تهدید وجود دارد.

برهانى درباره میزان فرونشست زمین در اصفهان گفت: 
هنوز نمى دانیم نشست زمین در اصفهان به صورت ساالنه 
چند میلیمتر است، نمى دانیم چه میزان از این نشست ها 
متأثر از کاهش حجم آب سفره هاى زیر زمینى و چه میزان 
متأثر از خشک شدن رودخانه زاینده رود است، باید توجه 
داشت که نشست زمین دائمى اســت چرا که ما وابسته 
به اســتفاده از آب هاى زیر زمینى هستیم. اما در برخى از 

مناطق شاهد کاهش یک متر مکعب سطح آب بوده ایم.
عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى و منابع 
طبیعى اســتان اصفهان درباره تبعات فرونشست زمین 
گفت: این پدیده آسیب هاى زیادى را به همراه دارد که از 
مهمترین و قابل مشاهده ترین آن مى توان به از بین رفتن 
تأسیسات شهرى و زیرســاخت هاى حمل و نقل ریلى و 

جاده اى اشاره کرد.

وى تصریح کرد: فرونشست در مناطق مختلف رفتارهاى 
متفاوتى را نشان مى دهد، در مناطقى مانند اصفهان که 
دشــتى آبرفتى با بهترین نوع خاك اســت با عمق زیاد 
فرونشست تدریجى است اما در مناطقى که قنات وجود 
دارد و خاك مرغوب نیست شاهد بروز فروچاله ها هستیم 
این پدیده تاکنــون در مناطق جنوبى شــهر اصفهان و 
مناطق شمالى استان اصفهان شاهد بوده ایم و فرونشست 
آنى را داریم. در این زمینه باید توجه داشت که فرونشست 
میلیمترى خطراتى به اندازه و یا حتى بیشتر از فرونشست 
آنى دارد، بر این اساس باید میزان فرونشست در اصفهان 
مدام رصد شــود و ارتباط آن را با میزان برداشــت آب 
زیرزمینى مشخص شــود تا بتوان پیش بینى کرد با چه 
میزان برداشــت از آب زیرزمینى چه میزان فرونشست 

داریم./3797

اصفهان میلیمترى فرو مى نشیند 

علیرضا جعفرى زند، باستان شناس و کنشگر میراث فرهنگى مى گوید: شرایط دشوار و 
در معرض تخریب سراى خوروش و سراى آقا در بازار اصفهان تنها مشت نمونه خروار 
از مشکالت سراهاى بازار است؛ نگرانى  که متوجه بسیارى از سراهاى بازار اصفهان از 

میدان نقش جهان تا میدان عتیق است.
این کنشگر میراث فرهنگى گفت: نه تنها ســراى خوروش و سراى آقا بلکه به جرأت 
مى توانم بگویم در بازار اصفهان همه تیمچه ها، کاروانسراها و سراها وضعیت اسفناکى 
دارند، سراهایى که مالک خصوصى دارند مثل سراى آقا و ســراى خوروش به انبارى 

تبدیل شده اند.
این کارشناس در پاسخ به نگرانى هایى که براى دو سراى خوروش و آقا وجود دارد با یک 
پرسش به «ایرنا» پاسخ داد و گفت: کدام یک از سراهاى بازار اصفهان وضعیت خوبى 
دارند؟ گل سرسبد این سراها و کاروانسراها، کاروانسراى شاه در چهارسوى قیصریه است؛ 
یکى از مهمترین عناصر معمارى زمان شاه عباس کبیر که باید دید چه وضعیتى دارد؟ این 

کاروانسرا هم در حال تخریب است.
آنطور که جعفرى زند گفت، صدها ســرا و تیمچه بازار اصفهان همه شرایط و وضعیت 
مشابه با سراى خوروش و آقا دارند و حتى شوربختانه در برخى موارد سراهاى با ارزِش 

معمارى و هنرى بسیار باالتر در حال تخریب هستند./3798

معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان گفت: سازمان بهزیستى برنامه رویکرد ایجاد 
خانه هاى اقامتى را در پیش گرفته اســت و این خانه  ها شرایط نگهدارى بیماران مقیم 
در مراکز شبانه روزى را با ظرفیت حداکثر ده نفر ایجاد مى کنند و با ایجاد این خانه هاى 
اقامتى شرایط نگهدارى سالمندان به شکل مطلوب ترى ایجاد مى شود چرا که در مراکز 
بزرگ با ظرفیت بیشتر در ایام شــیوع کرونا یا هر نوع اپیدمى دیگرى مشکالت بیشتر 
خواهد بود. پژمان پورشبانان در خصوص محاسن این نوع مراکز، تصریح کرد: مباحث 
پرسنلى و هزینه تمام شده نگهدارى این مراکز را مى توان بهتر مدیریت کرد و همچنین 
اگر بیمارى هاى واگیردار داشته باشیم به نسبت، میزان مددجویانى که آسیب مى بینند 
در این مراکز کمتر است. وى با بیان اینکه فراخوان ایجاد خانه هاى اقامتى حدود دو ماه 
پیش اعالم شد، گفت: البته این فراخوان محدودیت زمانى ندارد و هر زمان افراد، متقاضى 
راه اندازى این نوع خانه ها باشند مى تواند سوابق علمى و عملى خود را به بهزیستى ارائه 
دهند که در این مورد دو ماه پیش با تعدادى از افراد متقاضى براى ارائه مجوز و موافقت 

اصولى مصاحبه هایى شد.
پورشبانان افزود: اولین تجربه خانه هاى اقامتى استان مرکز «یسنا» است که این مرکز 
در ویالشهر نجف آباد راه اندازى شد و با عملکرد خوبى که داشت تجربه خوبى بود و به 

نوعى الگوى کشورى شد.

خانه هاى اقامتى در استان راه اندازى مى شود وضعیت اسفناك سراهاى اصفهان
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على صادقى از بازیگران طناز سینماى ایران است که بازیگرى را از سال 
70 در تلویزیون آغاز کرد و یکى از چهره هاى محبوب دنیاى طنز است. 
این هنرمند کشــورمان در جدیدترین تجربه بازیگرى اش در فصل سوم 
سریال «نون.خ» مقابل دوربین رفت و براى چندمین بار با سعید آقاخانى 
کارگردان این سریال همکارى کرد. به بهانه بازى على صادقى در سریال 
«نون.خ3» مرورى بر همــکارى هاى این بازیگر با ســعید آقاخانى در 

تلویزیون خواهیم داشت.
نون. خ

فصل سوم سریال «نون.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى 
مهدى فرجى این روزها در حال انجام است و على صادقى که تجربه بازى 
در فصل اول این سریال را داشت بار دیگر در فصل سوم این سریال هم 
مقابل دوربین رفته و به ایفاى نقش مى پردازد. «نون.خ3» براى پخش در 
نوروز 1400 در حال ساخت است و على صادقى در فصل اول این سریال 
که نوروز 98 پخش شد ایفاگر نقش «ســیروس» داماد «نورالدین خان 

زاده» با بازى سعید آقاخانى بود.
نقطه سرخط

سریال «نقطه سرخط» به کارگردانى سعید آقاخانى سال 1390 در شبکه 3 سیما 
روى آنتن رفت و على صادقى در این سریال بازیگر نقش «فریبرز» بود. صادقى 
در این سریال با بازیگرانى چون حمید لوالیى، مریم سعادت، غالمرضا نیکخواه، 

افسانه ناصرى، اشکان اشتیاق، مرجانه گلچین، خشایار راد و... همبازى بود.
خوش نشین ها

سریال «خوش نشین ها» به کارگردانى سعید آقاخانى سال 89 روى آنتن 

شبکه 3 سیما رفت و على صادقى در این ســریال ایفاگر نقش «دانیال» 
بود و در این سریال با زنده یاد سیروس گرجستانى همبازى بود. «خوش 
نشین ها» یکى دیگر از کارهاى ماندگار سعید آقاخانى بود که بازیگرانى 
چون سیروس گرجستانى، حمید لوالیى، مرجانه گلچین، حدیثه تهرانى، 
حلیمه سعیدى، مهران رجبى، سپند امیرسلیمانى و... در آن به ایفاى نقش 

پرداختند.
زن بابا

سریال «زن بابا» به کارگردانى سعید آقاخانى سال نوروز 89 روى آنتن 
شبکه 3 ســیما رفت و على صادقى در این سریال ایفاگر نقش «بهبود» 
پسر «عزیز» با بازى ســیروس گرجســتانى بود. صادقى یکى دیگر از 
تجربه هاى ماندگارش در تلویزیون را بار دیگر با ســعید آقاخانى تجربه 
کرد و با بازیگرانى چون ســیروس گرجســتانى، محمد کاسبى، مهران 
غفوریان، شقایق دهقان، رامین ناصر نصیر، شــهین تسلیمى، محمود 

بهرامى و... همبازى بود.
عید امسال

سریال «عید امسال» یکى دیگر از ســریال هاى سعید آقاخانى است که 
نوروز 88 از شبکه تهران پخش شد و على صادقى در این سریال بازیگر 
نقش «جواد» بود. این سریال طنز که ماجراهاى خانواده «عباس آقا» بود 
یکى دیگر از تجربه هاى سعید آقاخانى در تلویزیون است که بازیگرانى 
چون على صادقى، محسن قاضى مرادى، فاطمه شکرى، مجید صالحى، 
مهران غفوریان، بهنوش بختیارى، امیر غفارمنش، بیتا سحرخیز و... در آن 

به ایفاى نقش پرداخته اند./3795

فرهنگفرهنگ

على صادقى در سریال هاى 
سعید آقاخانى

روزبه حصارى که در فصل سه سریال «بچه مهندس» با ایفاى نقش 
«جواد جوادى» به محبوبیت قابل قبولى رسیده بود، در فصل چهارم 

این سریال بازى نخواهد کرد. 
تهیه کننده سریال در حال تولید «بچه مهندس» از قطع همکارى 

این پروژه با روزبه حصارى خبر داد. 
سعید سعدى گفت: متأســفانه به دلیل درخواست هاى نامتعارف و 
غیر حرفه اى این بازیگر، وى از بازى در ســرى جدید سریال کنار 
گذاشــته شــد و به زودى بازیگر جدید از میان گزینه ها انتخاب و 

اعالم خواهد شد.
پیش از این نیــز بازیگرانى که نقش دوســتان «جــواد» را بازى 

مى کردند در فصل چهارم از کار کنار گذاشته شدند.
تصویربردارى این ســریال به کارگردانى احمد کاورى هم اکنون 
در مناطق مختلف تهران در حال پیگیرى اســت. على غفارى در 
سه فصل ابتدایى ســریال کارگردانى را به عهده داشت و به دلیل 
مشغولیت او در پروژه دیگرى احمد کاورى فصل چهار این سریال 

را کارگردانى مى کند.
«بچه مهندس 4» به ســفارش گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما 

تولید مى شود./3788

روزبه حصارى از 
«بچه مهندس 4» کنار گذاشته شد

این روزها دو پلتفرم مطرح نمایش فیلم در کشور براى جذب مخاطب به 
یارکشى سریال هاى نمایش خانگى منتهى شده است.

بعد از پایان فیلمبردارى ســریال «ســیاوش» به کارگردانى سروش 
محمدزاده و تهیه کنندگى مهدى یارى، این ســریال براى پخش، با 

پلتفرم نماوا به صورت اختصاصى قرارداد بست. 
«سیاوش» یک سریال اجتماعى است که در آن میالد کى مرام، رضا 
کیانیان، مجید صالحى و ترالن پروانه حضور دارند.  میالد کى مرام بعد 
از سریال «ممنوعه» براى بار دوم در یک سریال براى پخش در شبکه 

خانگى نقش آفرینى کرده است. 
با پیوستن «سیاوش» به نماوا، این چهارمین محتوایى است که پخش 
انحصارى آن از طریــق پلتفرم نماوا خواهد بــود. پیش از این پخش 
«همرفیق» و سریال هاى «قورباغه» و «گیســو» نیز از نماوا قطعى 

شده بود. 
انتخاب پلتفرم «نماوا» براى سریال «سیاوش» باعث شد فاز رقابتى 
میان پلتفرم هاى مطرح نمایش خانگى شکل جدیدى به خود بگیرد. دو 
پلتفرم مطرح این روزهاى نمایش خانگى اگر چه در ابتداى فعالیت سعى 
کردند به صورت همزمان اقدام به پخش آثار تصویرى کنند؛ اما با شروع 
انتقادها نسبت به رفتارهاى پلتفرم ها شیوه ارائه فیلم ها و سریال ها در 

پلتفرم ها متفاوت شد. 
سریال هاى نمایش خانگى این روزها طرفداران زیادى دارد و از همین 
رو انتخاب یک پلتفرم اختصاصى باعث مى شود سود مالى و طرفداران 
یک پلتفرم زیاد شود. براى همین سریال «قورباغه» به تهیه کنندگى 
على اسدزاده با اختالف هایى که بر سر نحوه پخش با فیلیمو داشت به 
سمت نماوا آمد.  پس از پیوستن «قورباغه» به نماوا، سریال «گیسو» 
دومین سریالى بود که با این پلتفرم به صورت اختصاصى قرارداد بست. 
پلتفرم فیلیمو نیز که این روزها به غیر از سریال «آقازاده» سریال «دیرین 
دیرین» و رئالیتى شوهاى «شب هاى مافیا» و «شام ایرانى» را در حال 
پخش دارد تصمیم گرفته است پس از پایان پخش سریال «آقازاده» 
مجموعه «ملکه گدایان» ساخته حسین سهیلى زاده را پخش کند. این 
پلتفرم همچنین ســریال «خوب، بد، جلف» را قرار اســت به صورت 

اختصاصى پخش کند که هنوز زمان پخش آن مشخص نیست. 

بعد از «گیسو» و «قورباغه»، 
«سیاوش» هم به نماوا رسید

سرى جدید مسابقه تلویزیونى «شــوتبال» از سه شنبه شب روى آنتن شبکه 
نسیم رفت.

مقداد مؤمن نژاد، تهیه کننده برنامه هاى تلویزیونى درباره پخش سرى جدید 
مسابقه «شوتبال» گفت: سرى جدید این برنامه همانند فصل گذشته، با اجراى 
حامد آهنگى و مبینا نصیرى و طراحى متفاوت روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

وى ادامه داد: سرى جدید «شوتبال» 60 قسمت است؛ در 18 قسمت بانوان 
و در 18 قســمت آقایان حضور دارند و هر کدام در گروه هاى جداگانه مسابقه 
مى دهند. با توجه به تجربه مان در تولید فصل گذشــته این مسابقه، تغییرات 

خوبى را در برنامه داشتیم و در مراحل مختلف بازى ها را تغییر خواهیم داد.
مؤمن نژاد عنوان کرد: شش گروه ســه نفره داریم که از هر گروه یک تیم به 
مرحله بعد راه پیدا مى کند و با گذراندن مراحل مختلف فینالیســت مشخص 
مى شود. در سرى جدید قهرمانان تیم هاى ملى کاراته، هندبال و اسکیت حضور 
دارند. بچه هایى که کمتر دیده شدند و دغدغه معرفى ورزش خودشان را دارند.

این تهیه کننده توضیح داد: ماهیت برنامه «شــوتبال» توپى اســت و درباره 
چالشى که این بازى ها براى شرکت کنندگان دارد. ما 24 بازى داریم که خود 

شرکت کنندگان آنها را انتخاب مى کنند.
گفتنى است سرى جدید مسابقه «شوتبال» به تهیه کنندگى مشترك مقداد 
مؤمن نژاد و مسعود رجبیان و همچنین کارگردانى محمد پیوندى، سه شنبه تا 

جمعه ساعت 21 و 30 دقیقه از شبکه نسیم پخش مى شود./3789

«شوتبال» شروع شد

محمدرضا هدایتى، جایزه بهترین بازیگر مرد را براى بازى در فیلم ســینمایى «سیمین» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
مرتضى آتش زمزم از هفدهمین جشنواره بین المللى فیلم «سالنتو» در کشور ایتالیا دریافت کرد. این در حالى است که فیلم 
«سیمین» با وجود طرح دغدغه هاى زیست محیطى و مفاهیم انسانى از دو سال پیش در نوبت اکران عمومى در ایران است.
«سیمین» فیلمى درباره علت خشک شدن زاینده رود و تأثیر آن بر زندگى مردم به ویژه کشاورزان است. قصه در فضایى 
استعارى روایت مى شود و کاراکتر مادر در آن نمادى از آب و رودخانه است. قصه این فیلم برداشتى از مستند «رودى که 
کشته شد» است که بدون پرده به مشکالت اصلى زاینده رود و روند خشک شدن آن مى پردازد و سال 93 در شانزدهمین 

جشن مستند سینماى ایران به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد.
«سیمین» به عنوان فیلم افتتاحیه سى و یکمین جشنواره بین المللى کودك و نوجوان 
اصفهان اکران شد، پیش تر در دهمین جشنواره بین المللى فیلم «جاگران» 
دهلى در هند نیز شرکت داشت و ســال 98 در فستیوال مردم و محیط 
زیست ایرکوتسک روســیه نیز جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود 
کرده بود. شهرام ناظرى ترانه تیتراژ پایانى «سیمین» را با آهنگسازى 
على اصغر رحیمى اجرا کرده است و مســئولیت پخش جهانى فیلم را 
سولماز اعتماد برعهده دارد. بازیگران فیلم عبارتند از محمدرضا هدایتى، 
الله اسکندرى، محمد فیلى، جمشید صدرى، پرى کربالیى، سپیده 
مظاهرى، مریم نقیب الذاکرین و بازیگران کودك 
و نوجوان آن را امیرعباس رضایى و مریم عرب 

جعفرى تشکیل مى دهند./3787

زاینده رود خشک در ایتالیا درخشید

مهران رجبى، بازیگر ســینما و تلویزیون کــه مدتى پیش 
به ویروس کرونا مبتال شــده بود، اظهار کــرد: با اینکه چند 

هفته است از منفى شدن تست کرونایم 
مى گذرد آثار این بیمارى هنوز در بدن 
من باقى است و ریه هایم با کرونا دست 

و پنجه نرم مى کند.
وى ادامه داد: البته افــرادى که میزان 
بیمارى شان به اندازه من بوده است نیز 
به نوعى هنوز درگیر این بیمارى هستند 
و زمان مى برد تا بهبودى کامل برایشان 

حاصل شود.
بازیگر «سه در چهار» با اشاره به اینکه 
بعد از این بیمارى به شــدت مســائل 
بهداشتى را رعایت مى کند، خاطرنشان 
کرد: هنوز هم ترس بیمارى که پشت سر 
گذاشته ام در وجودم باقى مانده است. به 
همه هموطنان توصیه مى کنم به شدت 

توجه ویژه اى به مسائل بهداشتى داشته باشند تا درگیر این 
بیمارى نشوند.

رجبى ادامه داد: متأســفانه مقابله با این بیمارى تنها با چند 

توصیه اتفاق نمى افتد چراکه کرونا ممکن است به هر طریقى 
به بدن ورود پیدا کند. جا دارد یک نکته را به کســانى که به 

این بیمارى مبتال شده اند عرض کنم و آن هم این است که 
صبورى پیشــه کنند و روحیه باال داشته باشند تا به امید خدا 

بیمارى را شکست دهند.

وى دربــاره هنرمندانى که به دلیل بیمــارى کرونا دار فانى 
را وداع گفتنــد، اظهار کــرد: هر روزى کــه مى  گذرد و من 
خبر از دست دادن یکى از دوستان 
یا آشــنایان را مى شــنوم به شدت 
اندوهگیــن مى شــوم و از خــدا 
مى خواهم هر چه زودتر همه دنیا را 
از شر این بیمارى رها کند. در سینما 
و تلویزیون تنها در یــک ماه اخیر 
هنرمندان عزیزى را از دست داده ایم 
که جاى هر کدام از آنها پر شــدنى 
نیست. الزم است از همین تریبون 
استفاده و از خداوند براى خانواده آنها 

طلب صبر و آرامش کنم.
رجبى در پایان دربــاره فعالیت این 
روزهاى خود نیز بیان کرد: هم اکنون 
مشغول بازى در سریال «87 متر» 
بــه کارگردانى کیانــوش عیارى 
هستم. همچنین قرار است تا چند روز آینده در سریال «دل 
خوش» به کارگردانى محمدرضا حاجى غالمى که قرار است 

در رشت جلوى دوربین برود، ایفاى نقش کنم.

مهران رجبى: هنوز ترس از کرونا در وجودم هست

«جرج لوکاس» مى گوید اگر چندگانه «جنگ ستارگان» را به کمپانى «دیزنى» واگذار نکرده بود، االن مشغول ساخت یک سه 
گانه جدید بود. این فیلمساز 76 ساله چندگانه «جنگ ستارگان» را ساخته و به دنیا عرضه کرد که به یک برند تبدیل شد. شش 
فیلم «جنگ ستارگان» در کمپانى «لوکاس فیلم» تولید شد. حاال «جرج لوکاس» مى گوید که اگر هشت سال پیش همه چى 
را به «دیزنى» واگذار نکرده بود، االن روى سه گانه جدیدى کار مى کرد تا طرفداران «جنگ ستارگان» لذت ببرند. در کتاب 
جدید «پل دانکن» به نام «آرشیو حماسه اول تا سوم جنگ ستارگان» او درباره فروش «لوکاس فیلم» مى گوید: «در آن زمان 
من سه گانه بعدى را شروع کردم. من با بازیگران صحبت کردم و داشتم آماده سازى را شروع مى کردم. در آستانه به دنیا آمدن 
دخترم بود. ساخت سه گانه ده سال طول مى کشد. قسمت هاى اول تا سوم از 1995 تا 2005 ساخته شد. من هنوز هم دارم روى 
قسمت نهم کار مى کنم! در سال 2012 شصت ونه ساله بودم. سئوال این بود که آیا من مى خواهم این کار را تا آخر عمر ادامه دهم؟ 
آیا مى خواهم این فیلم ها را دوباره مرور کنم؟ سرانجام، تصمیم گرفتم که ترجیح بدهم دخترم را بزرگ کنم و مدتى از زندگى لذت ببرم.»

جدایى ناپذیرى «جرج لوکاس» از «جنگ ستارگان»
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مهاجم سپاهان که این فصل حسابى روى اوج است توانست خودش را در 
ادوار لیگ برتر 50 گله کند.

 برخالف سپاهان که این روزها شرایط خوبى از لحاظ نتیجه گیرى در لیگ 
برتر ندارد، یک بازیکن این تیم در اوج آمادگى است و تا اینجاى کار که پنج 
هفته از رقابت هاى لیگ برتر گذشته توانسته در بین برترین هاى رقابت ها 

قرار بگیرد.
سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان با زدن سه گل از پنج گلى که این تیم 
تا کنون به ثمر رســانده ســتاره تیمش بوده و گلى که در دیدار هفته 
گذشته مقابل تیم سابقش یعنى ســایپا به ثمر رساند او را در مجموع 
ادوار لیگ برتر 50 گلــه کرد و به همین بهانــه نگاهى آمارى به 

عملکرد او داریم:
آمار توزیع گل هاى شــهباززاده آمار مناســبى است و نشان 
مى دهد توانایى بازى هوایى و بــازى با هر دو پا را دارد. او 
بیش از نیمى از گل هایش را با پاى تخصصى راست به 
ثمر رساند و ده گل هم با پاى چپ توسط او به ثمر 
رسیده است و 14 بار هم با سر دروازه حریفان 

را باز کرده است.
شهباززاده بهترین عملکردش را در 

که موفق شده در آن 20 گل سایپا داشته 
یک گل کمتر در استقالل به ثمر برســاند و با 

عملکرد مشــابهى داشته و یعنــى 19 گل تقریبــًا 
گلى که در این فصل زده 11 حاال در ســپاهان هم با سه 
در نفت تهران هم حضور داشت گله شده است. این بازیکن 

ولى گلى در مسابقات لیگ برتر با پیراهن این تیم به ثمر نرساند.
 10 درصد از 50 گلى که شــهباززاده به ثمر رســانده برابر محسن فروزان 
بوده است. فروزان با پنج گل خورده باالتر از میالد فراهانى با چهار و رشید 
مظاهرى و مهدى رحمتى با سه گل بیشترین آمار را در جدول گلزنى مهاجم 
حال حاضر سپاهان دارد. شهباززاده این فصل هم مقابل مظاهرى، فراهانى 

و فروزان به میدان مى رود و شاید بتواند این آمار را ارتقا دهد.
تراکتور و گسترش فوالد تبریز به همراه ملوان هرکدام چهار گل از شهباززاده 
دریافت کردند که بیشــترین تعداد گل زده از سوى این بازیکن به یک تیم 
در لیگ برتر است. گسترش فوالد امتیازش به ماشین سازى واگذار شده و 
ملوان هم در لیگ برتر نیست ولى شهباززاده مى تواند امسال پنجمین گلش 

را به تراکتور بزند.
بیشترین پاس گل را جاسم کرار تا کنون به شهباززاده داده و با چهار پاس گل 
آمار بهترى از برهانى، محمد کریمى و خسرو حیدرى دارد. محمد کریمى این 
فصل فرصت این را دارد تا به آمار کرار از لحاظ دادن پاس گل به شهباززاده 

برسد و حتى از آن عبور کند./3793

کسى جلودار 
سجاد نیست

مهاجم سپاهان که این فصل حسابى روى
0ادوار لیگ برتر 50 گله کند.

 برخالف سپاهان که این روزها شرایط خو
برتر ندارد، یک بازیکن این تیم در اوج آماد
رقابت هاى لیگ برتر گذشته توانس هفته از

قرار بگیرد.
سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان با زد
تا کنون به ثمر رســانده ســتاره تیم
گذشته مقابل تیم سابقش یعنىســ
0ادوار لیگ برتر 50 گلــه کرد و به

عملکرد او داریم:
آمار توزیع گل هاى شــهباز
مى دهد توانایىبازى هوا
بیش از نیمى از گل ها
ثمر رساند و ده گل
رسیده است و
را باز کرد
شه

سایپا داشته 
به ثمر برســاند و با 

9یعنــى 19 گل تقریبــًا 
حاال در ســپاهان هم با سه 
گله شده است. این بازیکن

ولى گلى در مسابقات لیگ برتر با پیراهن ای
0 درصد از 50 گلى که شــهباززاده به ثم 10
بوده است. فروزان با پنج گل خورده باالتر
مظاهرى ومهدى رحمتى با سه گلبیشتری
حال حاضرسپاهان دارد. شهباززاده این فص
و فروزان به میدان مى رود و شاید بتواند این
تراکتور و گسترش فوالد تبریز به همراه ملو
دریافت کردند که بیشــترین تعداد گل زد

لیگبرتر است. گسترشفوالد امتیازش در
ملوان هم در لیگ برتر نیست ولى شهباززاد

را به تراکتور بزند.
بیشترین پاس گل را جاسم کرار تا کنون به
آمار بهترى از برهانى، محمد کریمى و خسر
فصل فرصت این را دارد تا به آمار کرار از لح

برسد و حتى از آن عبور کند./3793

و ىج
سجاد نیس

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: چون سرمربى ما حجب 
و حیا دارد، اهل سروصدا و شلوغ کارى نیست.

رضا فتاحى در گفتگویى در خصوص اتفاقات و حواشى اخیر در دیدار 
سپاهان اصفهان برابر سایپا، اظهار کرد: متأسفانه مسئوالن باشگاه 
سایپا هر روز مصاحبه مى کنند؛ یک روز مدیر عامل، یک روز سرپرست 

و این موضوع را خیلى بزرگ کردند.
وى ادامه داد: محرم نویدکیا اسطوره مردم اصفهان است که دوباره به 
سطح اول فوتبال بازگشته است؛ در بازى مقابل سایپا با هماهنگى هاى 
صورت گرفته به دلیل تولد نویدکیا در دقیقه چهارم بازى مراســمى 
برگزار شد و پیراهن شماره چهار بایگانى شد. اتفاقاتى که گفته مى شود 
بیرون ورزشگاه صورت گرفت و داخل ورزشگاه فقط فشفشه رنگى 

انجام گرفت.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: مردم و هواداران بخاطر 
نویدکیا  این کار را کردند و ربطى به باشگاه نداشت. ترقه و نارنجکى در 
داخل ورزشگاه نبود و این سروصداها در روند بازى تأثیرى نداشت؛ اگر 

تأثیر مى گذاشت قطعاً داور بازى را قطع مى کرد.
فتاحى تصریح کرد: تیم سایپا چون هوادار ندارد شور و شوق این اتفاق 
را متوجه نمى شــود؛ فکر مى کنم برگزارى بازى ها بدون تماشاگر به 
نفع این تیم است. تیم هایى که هوادار دارند از فوتبال بدون تماشاگر 
ضرر مى کنند. امیدواریم کمیته انضباطى بدون فشار حکم صادر کند.

وى در خصوص بازى با نفت مسجدسلیمان گفت: در نیمه اول حدود 
20 یا 30 هوادار در جایگاه نشسته بودند که پس از نیمه اول با اعتراض 
ما به بیرون فرستاده شدند چون ســرمربى ما حجب و حیا دارد، اهل 
سروصدا و شلوغ کارى نیست. امیدوارم داورها چون نیمکت ما ساکت 
است حق ما را نخورند، اما  در این بازى یک گل سالم ما مردود شد و 

یک پنالتى ما هم گرفته نشد./3790

سیدمهدي سیدصالحی، بازیکن اسبق تیم ســپاهان اصفهان، در 
گفتگویى با اشاره به گل هاي دریافتی ســپاهان در پنج هفته اخیر 
گفت: سپاهان در بازي هاي اخیر هفت گل دریافت کرده که چهار گل 
روي ضربات ایستگاهی بوده است. سپاهان در بازي هاي اخیر در خط 
دفاعی تمرکز نداشته و مدافعان این تیم سختگیري الزم در کرنر و 
ضربات ایستگاهی ندارند. روي ضربات ایستگاهی بحث کار دفاعی 
است که همه باید جلو بکشند که بازیکنان سپاهان در این زمینه و در 
یارگیري ضعیف عمل کرده اند. در نیمه دوم هم در نیمه دوم سپاهان 
بازي و میدان را در اختیار داشــت اما همچنان اصرار به پاســکاري 
و کارهاي ترکیبی داشــت. به نظر من عدم تمرکز در خط دفاعی و 
ســختگیر نبودن مدافعان این تیم در یارگیري باعث شد بازیکنان 
نفت سه بار به گل برسند. متأســفانه سپاهان در این بازي سراسیمه 
بازي می کرد و اصًال انسجام نداشت. قطعًا محرم نویدکیا بحث دفاع 
یارگیرانه را با بازیکنان این تیم مطرح کرده اما نمی تواند خودش به 

زمین برود و بازي کند. 
مهاجم اسبق سپاهان با انتقاد از بازیکنان سپاهان بیان کرد: بازیکنان 
ســپاهان باید بدانند کجا بــازي می کنند اما این موضــوع را درك 
نکرده اند. عیار سپاهان از نظر اسم و رسم بازیکن قابل قیاس با نفتی ها 
نبود. نویدکیا آمده تجربه و اعتبارش را براي موفقیت این تیم وســط 
گذاشته و سپاهانی ها باید به خودشان بیایند و انگیزه داشته باشند. زیبنده 
سپاهان نیست که از تیمی مثل نفت مسجد سلیمان سه گل دریافت کند 
چون این تیم بازیکنان بزرگی داشته و طالیه دار فوتبال ایران بوده است. 
این شکست باید به سپاهانی ها بربخورد و بدانند براي چه تیمی بازي 

می کنند و باید فشار بیشتري به خودشان بیاورند. /3791

سایپاى بى هوادار، شور و 
شوق این ماجرا را نمى داند

سپاهان 
سراسیمه بازى مى کرد

رضا فتاحى: 

سرمربى 
ذوب آهن با 
کمیتــه  حکــم 
انضباطى فدراســیون 

فوتبال محروم شد.
رحمان رضایى، ســرمربى جوان ذوب آهن در 
فصل جارى با حکم محرومیت کمیته انضباطى مواجه شــده 

است.
رضایى که تیمش در دو هفته ابتدایى لیگ برتر از داورى ضرر 
کرد، در مصاحبه هاى بعد از بازى الفــاظ تندى را خطاب به 

داوران بر زبان آورد و حاال به همین دلیل محکوم شده است.
در حکم کمیته انضباطى درباره رضایى آمده اســت: رحمان 
رضایى، سرمربى تیم ذوب آهن به دلیل نشر اکاذیب و افترا 
نسبت به مقامات رسمى برگزار کننده مســابقه و داوران، 
با صدور قرار دســتور موقت به اســتناد ماده 100 مقررات 
انضباطى تا صدور رأى مقتضى از همراهى تیم خود تا اطالع 
ثانوى محروم اســت و جهت اداى پاره اى از توضیحات 
باید روز 24 آذر ماه در کمیته انضباطى حضور داشــته 

باشد.
با این تفاســیر حضور رضایى روى نیمکت تیمش در 
بازى با پرسپولیس منتفى است و او باید از روى سکوها 
تیمش را هدایت کند تا در جلسه انضباطى حضور یابد 

و توضیحاتى را ارائه کند.

ىسرمربى 
 بذوب آهن با

کمیتــه  هحکــم 
نانضباطى فدراســیون

فوتبال محروم شد.
ررحمانرضایى، ســرمربىجوان ذوب آهن در

هفصل جارى با حکم محرومیت کمیته انضباطى مواجه شــده 
است.

رررضایى که تیمش در دو هفته ابتدایى لیگ برتر از داورى ضرر 
هکرد، در مصاحبه هاى بعد از بازى الفــاظ تندى را خطاب به 

داوران بر زبان آورد و حاال به همین دلیل محکوم شده است.
ندر حکم کمیته انضباطى درباره رضایى آمده اســت: رحمان 
ررضایى، سرمربى تیم ذوب آهن به دلیل نشر اکاذیب و افترا 
داوران،  برگزار کننده مســابقه و مقامات رسمى ننسبت به
ت مقررات  با صدور قرار دســتور موقت به اســتناد ماده 100
تا اطالع رأىمقتضى از همراهىتیمخود عانضباطىتا صدور

تثانوى محروم اســت و جهت اداى پاره اى ازتوضیحات 
ه آذر ماه در کمیته انضباطى حضور داشــته  4باید روز 24

باشد.
ربا این تفاســیر حضور رضایى روى نیمکت تیمش در 
هبازى با پرسپولیس منتفى است و او باید از روى سکوها 
دتیمش را هدایت کند تا در جلسه انضباطى حضور یابد 

و توضیحاتى را ارائه کند.

محرومیت به علت افترا! 

على فیروزى، سرپرســت تیم نفت آبــادان درباره 
اینکه اعضاى باشــگاه ذوب آهــن دلیل کرونایى 
شدن برخى بازیکنان خود را تجمع هواداران قبل و 
بعد از بازى با صنعت نفت در مقابل ورزشگاه تختى 
آبادان عنــوان کرده اند، گفت: آیــا این موضوع 
اثبات شده است؟ تستى هم از هواداران ما گرفته 
نشده که ثابت شــود آنها کرونایى بوده و سبب 
انتقال ویروس به نفرات ذوب آهن شــده اند. 
هواداران صنعت نفت صرفــًا براى قدردانى از 
زحمات میالد جهانى و محمد اهل شــاخه با 
دسته گل مقابل ورزشگاه آمده و از آنها قدردانى 

کرده اند. 
سرپرست تیم صنعت نفت آبادان ادامه داد: اگر 
تست کروناى این دو بازیکن مثبت شده حق با 
باشگاه ذوب آهن است زیرا سایر نفرات این تیم 
فاصله زیادى با هواداران ما داشــتند. مگر در 
همان لحظه مشخص شده بود که طرفداران ما 
کرونا دارند؟ اعتراض ذوب آهنى ها بجا نیست 
زیرا شرایط در آبادان از لحاظ کرونا خیلى بهتر 

از اصفهان است. در شــهر ما وضعیت تا این اندازه 
بد نیســت. آیا ســندى براى اثبات ادعاى حریف وجود 
دارد که آنهــا مى گویند از طریق هــواداران نفت کرونا 

گرفته اند؟ 
فیروزى تصریح کرد: وقتى هم هواداران ما براى استقبال 
از این دو بازیکن به مقابل ورزشــگاه آمدند، حدود یک 
ساعت و نیم به بازى زمان مانده بود. این دو بازیکن هم 
تا لحظات آخر هم بازى کردند و اکنون هم کرونا ندارند. 
فکر نمى کنم مشکل از هواداران ما بوده باشد و باید دلیل 
اصلى مشخص شــود. تیم ما هم قبل از هر بازى تست

 مى گیرد.

بازیکن تیم فوتبال بانوان ســپاهان گفت: این هفته 
جمعه با شهردارى بم در اصفهان بازى داریم که تیم 
خوب و پر مهره  اى بوده و هست، ما هم خود را آماده 
مى کنیم با توجه به نقاط مثبت و امتیاز میزبانى نتیجه 

خوبى بگیریم.
هاجر دباغى در گفتگویى در رابطه با شرایط تیم فوتبال 
سپاهان، اظهار کرد: تقریبًا به مدت یک ماه تمرینات 
منظمى را پشت سر گذاشتیم و آماده بازى هاى لیگ 
شدیم. مدیرعامل باشگاه حمایت زیادى انجام داده که 

نسبت به سال هاى گذشــته به چشم مى آید و امسال 
متفاوت ترین تیم را داریم زیرا در بازیکنان، کادر فنى، 
اردو پیش فصل و امکانات باشگاه تفاوت هاى خوبى 

ایجاد شده است.
وى با بیان اینکه بــازى با ذوب آهــن یکطرفه بود، 
تصریح کرد: تنها برترى ذوب آهن نسبت به ما بازى 
بود که هفته گذشــته انجام داد، به دلیل اینکه بازى 
اولمان بود در دقایق نخست نیمه اول گل خوردیم و 
ذوب آهن فشار آورد ولى هرچه پیش رفت بهتر شدیم 

و از 20 دقیقه آخر نیمه اول و تمام نیمه دوم بازى را در 
اختیار داشتیم.

بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان اضافه کرد: در نیمه 
دوم ذوب آهن فقط یک کرنر داشت و بازى یکطرفه 
بود، حق ســپاهان برد بود زیرا تیم برتر میدان بودیم. 
توانســتیم نتیجه زحماتمان را ببینیــم، هر گلى که 
خوردیم نا امید نشدیم چون مى دانستیم سطح و جایگاه 
ما کجاســت، بازیکنان ســطح باالیى کنار هم بازى 
مى کردیم و با یک کوچ خوب و تعویض مربى و نکات 

بین نیمه توانستیم بازى را برگردانیم.
دباغى در خصوص بازى این هفته ســپاهان، تصریح 
کرد: این هفته جمعه با شهردارى بم در اصفهان بازى 
داریم که تیم خوب و پر مهره اى بوده و هست، ما هم 
خود را آماده مى کنیم با توجه بــه نقاط مثبت و امتیاز 

میزبانى نتیجه خوبى بگیریم.
وى ادامه داد: برگزارى لیگ به این سبک بهتر از برگزار 
نشدن آن اســت، با توجه به محدودیت هاى کرونایى 

ایده خوبى بود./3792

هاجر دباغى: 

بازى با ذوب آهن 
یکطرفه بود

سرپرست نفت آبادان:

ذوب آهن چه مدرکى 
براى این ادعا دارد؟

رئیس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن معتقد است اگر به جاى 
آنها، پرسپولیس و اســتقالل 17 بازیکنش کرونایى مى شدند، 

بازى این تیم ها در لیگ برتر لغو مى شد.
رســول کربکندى درباره شــرایط تیم ذوب آهن پس از 
شکســت این تیم مقابل شهرخودرو مشــهد گفت:  ما 
به ســازمان لیگ اعالم کرده بودیم کــه بازیکنان تیم 
ذوب آهن مبتال به ویروس کرونا شده اند و واقعًا شرایط 

حضور در این بازى را نداریــم، اما طبق قوانینى که 
وضع کرده اند اجازه لغو ایــن بازى را صادر 

نکردند. 
وى ادامه داد: حاال چطور تیم ما که 

بازیکنان اصلى مان درگیر بیمارى 

شــده اند باید بازى کند؟! این قانون جاى بازنگرى دارد و تیم ما 
چوب آن را خورد اما قطعًا در ادامه لیگ تیم هاى دیگر 

هم از این موضوع ضربه خواهند خورد. 
رئیس ســازمان فوتبــال باشــگاه ذوب آهن 
تأکید کرد: هــدف برگزارى مســابقات لیگ 
ارائه یک بازى ســالم اســت اما اگر قرار باشد 
ســالمت بازیکن به خطر بیافتد این مسابقات 

به چه منظورى باید برگزار شود؟! ما در بازى 
مقابل شهر خودرو بزرگ ترین ضربه 

را دیدیم به این دلیل که بازیکنان اصلى را به علت بیمارى در اختیار 
نداشتیم. تیم ذوب آهن به سازمان لیگ اسامى 36 بازیکن را ارسال 
کرده بود که از این تعداد 17 بازیکن به ویروس کرونا مبتال شده 
بودند و سه بازیکن هم به تیم ملى جوانان داده شده بود و تنها 16 
بازیکن براى ما باقى مانده بود که با این تعداد باید مسابقه را برگزار 

مى کردیم. 
کربکندى در ادامه افزود: متأ ســفانه در چند هفته اى که از لیگ 
گذشت شاهد ناداورى هاى زیادى در حق تیم ذوب آهن بودیم و 
حاال هم موضوع کرونا قوز باال قوز شده است. من فکر 
مى کنم تیم ما نفرین شده اســت و کسى به ذوب آهن 
توجهى نمى کند. نگاه سازمان لیگ به تیم ها یکسان نیست 

این موضوع کامًال مشهود است.

مسعود ابراهیم زاده مى گوید بازى نکردن مقابل پرسپولیس به نفع 
فینالیست آسیا خواهد بود و این تیم بهتر است یک بازى دوستانه به 

جاى دیدار برابر ذوب آهن برگزار کند.
بازیکن سبزپوشــان ذوب آهــن اصفهان در خصــوص بازى با 
پرســپولیس که برگزار شــدن آن در هاله اى از ابهام است عنوان 
کرد: ما در بازى با شــهر خــودرو امتیاز از دســت دادیم و دیگر 
برنمى گردد. معلوم نیست از بین بازیکنانى که مجدداً تست کرونا 
دادند، چه کسانى مثبت شوند. احتمال دارد در بین بازیکنان عالیم 
وجود داشته باشد و بازیکنان پرسپولیس مبتال به کرونا شوند. ممکن 
است پرسپولیس به مشکل بخورد و این را نباید از چشم ذوب آهن 

ببینند. ذوب آهن یک هفته است که اعالم کرده، با ما 
بازى نکنید و اینکه پرسپولیس اگر بازى دوستانه انجام 

دهد خیلى بهتر از این است که با ما بازى کند!
او با اشاره به شرایط تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: 
شــرایط تیم پرسپولیس خاص اســت و آنها از چهار 
پنج روز پیش قرنطینه شــده اند و همه چیز را دارند 
رعایت مى کنند که آماده بازى فینال شوند ان شاءا...  
پرسپولیس قهرمان شــود چون بحث ملى است ما 
هم در خصوص برگزارى بازى منتظریم ببینیم چه 

اتفاقى مى افتد.

کربکندى: ذوب آهن اصفهان نفرین شده است

بهتر است با ما بازى نکنند

جاى ب آهن معتقد است اگر به
 بازیکنش کرونایى مى شدند، 

ى شد.
ط تیم ذوب آهن پس از 
مشــهد گفت:  ما  درو
یم کــه بازیکنان تیم 
 شده اند و واقعًا شرایط 

ا طبق قوانینى که 
را صادر ى

که

شــده اند باید بازى کند؟! این قانون جاى بازنگرى دارد و تیم ما 
اما قطعًا در ادامه لیگ تیم هاى دیگر چوب آنرا خورد

هم از این موضوع ضربه خواهند خورد. 
رئیس ســازمان فوتبــال باشــگاه ذوب آهن 
تأکید کرد: هــدف برگزارى مســابقات لیگ 
ارائه یک بازى ســالم اســت اما اگر قرار باشد 
ســالمت بازیکن به خطر بیافتد این مسابقات 

به چه منظورى باید برگزار شود؟! ما در بازى 
مقابل شهر خودرو بزرگ ترین ضربه 

را دیدیم به ای
تیم نداشتیم.
کرده بود که
بودند و سه ب
بازیکن براى
مى کردیم. 
کربکندى د
گذشت شاه
حا
مى
توجه
این موضوع
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فقدان سند مالکیت
شماره: 139985602030011704 - خانم عفت ســلیمانى نجف آبادى  فرزند حسینعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 12 فرعى از 10 فرعى 
از 65 اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که سند ششدانگ پالك 
ثبتى مذکور درصفحه 563 دفتر 509 امالك ذیل ثبــت 119895 بنام احمد خیرى نجف 
آبادى فرزند یداله ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 40792 
مورخه 1387/12/24 دفترخانه 42  نجف آباد  ششدانگ به حیدر على طالبى نجف آبادى 
فرزند جعفر (نسبت به 5 دانگ ) و عفت سلیمانى نجف آبادى فرزند حسینعلى (نسبت به یک 
دانگ )انتقال قطعى شده است و سهم حیدر سند صادر شده است و سهم متقاضى نامبرده 

در صفحه و دفتر مذکور ثبت گردیده است و سند به نامبرده اختصاص یافته است 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 نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/9/20، 
1057561/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف 

زهرا لطفى نجف آبادى - مهدى صادقى وصفــى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف 
محسن نساج نجف آبادى/9/138

مزایده مرحله دوم  
پیرو مزایده 1399/07/23 در راســتاى ادامه عملیات اجرایى پرونــده  900250 اجرایى 
حقوقى دادگســترى نجف آباد در امور تصفیه ورشکستگى آقاى محمد قادرى فى دادنامه 
9500923 مورخه 95/07/29 و ضمن تایید فسخ قرار داد ارفاقى با استناد مواد 494 و 497 
و 498 قانون تجارت با مدیریت تصفیه ورشکســتگى آقاى مجتبى گلفام مجموعه اى از 
قطعات و لوازم جانبى  حدود 27194 قطعه و لوازم از انواع موبایل از قبیل نوکیا ، سامسونگ 
و غیره که بشرح تفصیلى مندرج در گزارش کارشناسى که بعلت کثرت و تنوع امکان درج 

آگهى میسر نبوده است توسط کارشناسى دادگسترى جناب آقاى على صابرى مورد ارزیابى 
و بمبلغ 7300000000(هفتصد و سى میلیون تومان ) تعیین و برآورد گردید از اینرو حساب 
مزایده دوم در مورخه 1399/10/06 ساعت 12 در محل دادگسترى شهرستان نجف  آباد 
برگزار مى گردد. از متقاضیان دعوت بعمل مى آید که در صورت تمایل 5روز قبل از برگزارى 
جلسه نســبت به بازدید اموال فوق اقدام و در صورت در شرکت در جلسه برنده مزایده مى 
بایست 10٪ (معادل 73000000 تومان ) از اموال را فى المجلس و الباقى را حداکثر ظرف 
30 روز پرداخت در غیر اینصورت مبلغ پرداخت بنفــع صندوق دولت ضبط مى گردد توفقا 
بدلیل کثرت اقالم و متنوع بودن فروش یکجا و کلى اولویت محسوب مى گردد. مدیر تصفیه 
ورشکستگى دادگسترى نجف آباد  دفتر شــعبه دوم – 1057559/م الف شعبه دوم دادگاه 

عمومى (حقوقى) نجف آباد/9/139

یک دانشجوى آمریکایى، حسگرى مبتنى بر کاغذ ابداع کرده 
است که مى تواند به تشخیص ساده و کم هزینه کووید-19 
کمک کند. «ماها آالفیف»، دانشجوى رشته مهندسى زیستى 
دانشگاه ایلینوى در اربانا-شمپین(UIUC) با استفاده از یک 
حسگر الکتروشیمیایى مبتنى بر کاغذ، آزمایشى سریع و بسیار 
حساس ابداع کرده است که مى تواند وجود ویروس را در کمتر 
از پنج دقیقه تشخیص دهد. آالفیف گفت: ما در حال تجربه 
کردن رخدادى هســتیم که یک بار در قرن پیش مى آید. ما 
به واسطه یک رویکرد جامع و با ابداع ابزارهاى چندرشته اى 
براى تشخیص و درمان زودهنگام کروناویروس، به این نیاز 
جهانى پاســخ مى دهیم. در حال حاضر، دو دســته آزمایش 

کوویــد-19 در بازار وجــود دارند. یکى از آنهــا، «واکنش 
زنجیره  اى پلیمر از رونویســى معکــوس»(RT-PCR) و 
بررسى اسید نوکلئیک براى شناسایى آران اى ویروس است. 
آزمایش هاى تشــخیصى مورد تأیید «سازمان غذا و داروى 
آمریکا»(FDA)، از این روش استفاده مى کنند. این روش با 
مشکالتى نیز همراه است که مدت زمان الزم براى تکمیل 
شدن آزمایش، نیاز به کادر متخصص و دسترسى به تجهیزات 
را شامل مى شــوند. دومین گروه از آزمایش ها، بر تشخیص 
پادتن ها متمرکز هستند اما تولید پادتن هاى قابل تشخیص 
ممکن اســت چند روز تا چند هفته بعد از قرار گرفتن فرد در 

معرض کروناویروس به تعویق بیافتد./3785

مجرى طرح ردیابــى ژنتیکى ویروس کرونــا در ایران 
گفت: طى پنج ماه اخیر چندین جهش ویروس کرونا در 
نمونه هاى ایرانى دیده شده است و این جهش ها همواره 

در حال افزایش هستند.
دکتر محمدعلى ملبوبى اظهار کــرد: تعداد جهش هاى 
ویروس کرونا با فراوانى بیش از پنج جهش در هر مکان 
ژنى ویــروس از دو ماه پیش تا کنــون از 28 مورد به 35 
جهش در 203 نمونه بیمار ایرانى رســیده است. مجرى 
طرح ردیابى ژنتیکى ویروس کرونا در ایران با بیان اینکه 
بیش از نیمى از این جهش هــا اختصاصى ایران بوده اند، 
گفت: از این تعــداد، 25 جهش موجب تغییــر در توالى 

پروتئین ها شده که نیازمند بررسى دقیق تر است. 
ملبوبى خاطر نشــان کرد: یک نوع جهش در 30 درصد 
نمونه هاى ایرانى دیده شده و جالب این است که تا کنون 
در سایر کشورها گزارش نشــده و مى توان گفت جهش 
اختصاصى ایران اســت. مجرى طــرح ردیابى ژنتیکى 
ویروس کرونــا در ایران عنوان کــرد: دو نوع جهش که 
جهشى رایج در اروپاست در 24 درصد نمونه هاى ایرانى از 

فروردین ماه 99 نیز گزارش شده است.
ملبوبى تأکید کرد: یافتن ارتباط میان جهش هاى شناسایى 
شده با شدت سرایت و ابتال به این بیمارى از موضوعاتى 

است که نیاز به بررسى عمیق ترى دارد./3784

تشخیص کرونا 
با کاغذ؟

آخرین یافته ها از جهش کرونا 
در ایران

جوالنگاه کرونا
  ایسنا| افزایش آمار بیماران مبتال به کووید- 
19 در محدودیت هاى کرونایى در مازندران تا جایى 
تعجب برانگیز شده که رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
مازندران در گفتگویى به این ابهام اینطور پاسخ داده و 
معتقد بوده که این افزایش به دلیل آن است که شروع 
پیک در مازندران با سـایر شـهرهاى کشـورمتفاوت 

بوده است.

آمار ترسناك
رئیس هیئـت مدیره نظام پرسـتارى    ایسنا|
شهرکرد با اشاره به اینکه کادر درمان فرسوده شده اند، 
گفت: براى جبران بخشى از کمبود نیروى پرستار در 
بیمارستان هاى استان حداقل نیاز به 200 نیرو داریم، 
روزانه بین یک تا سه پرسـتار در بیمارستان هاى این 

استان به کرونا مبتال مى شوند./3786

قیمت تست کرونا
دبیـر و رئیـس شـوراى عالـى بیمـه    ایسنا|
سـالمت در نامـه اى از کاهـش 50 درصـدى تعرفه 
تشـخیص کرونا در بخـش خصوصى خبر داد. سـید 
سـجاد رضوى اعالم کرد قیمـت این کیـت به مبلغ 
یک میلیون و 830 هزار ریال و تعرفه نهایى آزمایش 
گلوبال تشخیص آزمایشگاهى کووید- 19 در بخش 
دولتى مبلـغ 238 هزار تومـان و در بخش خصوصى 

مبلغ 300 هزار تومان تعیین مى شود. 

نتایج فاز سوم آزمایش 
واکسن آکسفورد

  ایرنا| محققان دانشگاه آکســفورد نتایج فاز 
سوم از آزمایشات بالینى واکسن کرونا را منتشر کردند. 
بر اساس این نتایج واکسن در 70 درصد از موارد مانع 
بروز عالیم بیمارى کووید- 19 مى شــود. بر اساس 
تجزیه و تحلیل این نتایج، ایمنى واکســن آکسفورد 
با معیارهاى الزم سازگارى دارد و انتظار مى رود مورد 
تأیید قرار گیرد. تاکنون هیچ موردى از بســترى یا 
عالیم شــدید بیمارى در گروه هــاى مورد آزمایش 

گزارش نشده است. 

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت اسپاد صنعت پرتیکان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 51469 
و شناســه ملى 10260701268 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/08/26 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : جلیــل هارونى 
کدملى1141184291 و اســفندیار 
هارونــى کدملــى5759829874 و 
معصومه بیاتى کدملى 5759953095 
بعنــوان اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
محمد بیاتى کدملى5759876120 و 
سمیرا هارونى کدملى1130233987 
بترتیب بســمت بازرسان اصلى وعلى 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1057183)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى رعد ارتباطات 
اسپادانا شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 44380 و شناســه ملى 
10260622791 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/09/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى جعفرى 
فشــارکى کدملــى1288347758 
بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و رئوفــه جعفرى فشــارکى به کدملى 
1293339032 بعنــوان نائب رئیس 
هیات مدیره و نیلوفر جعفرى فشــارکى 
کدملــى1270078585 بعنوان عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامــل و با مهر 
شرکت معتبر اســت. ضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(1057185)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى رعد ارتباطات 
اســپادانا شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 44380 و شناســه ملى 
10260622791 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/09/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى جعفرى 
فشــارکى کدملــى1288347758 
و رئوفــه جعفــرى فشــارکى کدملى 
1293339032 و نیلوفر جعفرى فشارکى 
کدملى1270078585 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. ســید محمد حسین 
مصلحى کدملى 1292054281و حامد 
محمدى کدملى 12884414444بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1057188)

آگهى تغییرات 
شرکت سرو سازان ســازند بنیان پارس سهامى 
خاص به شــماره ثبت 44184 و شناســه ملى 
10260620688 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/01 
آرش حافظى با کدملى 1284997537 و محسن 
ناظمى هرندى با کد ملى 1287310281 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند . امیر حسین فرزام 
فر به شــماره ملــى 1284969630 به عنوان 
رئیس هیات مدیره - محمد کتیرایى به شــماره 
ملى 1288273533 به عنوان نائب رئیس هیات 
مدیره - سیدحسین هاشــمى فشارکى به شماره 
ملى 1290854335 به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره - محمدرضا زاهدى به شــماره ملى 
0451389972 به عنوان عضــو هیات مدیره و 
علیرضا فرزام فر به شماره ملى 1285667277 به 
عنوان عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از 
قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاى دو نفر از اعضاى هیات مدیره متفقاً همراه 
با مهر شرکت و نامه هاى عادى و ادارى با امضاى 
هر یک از اعضاى هیات مدیره به تنهایى همراه با 
مهر شرکت معتبر است . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1057189)

آگهى تغییرات 
شــرکت پندار شــیمى پارس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60555 
و شناســه ملــى 14007609289 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجیدکاظمى 
بــه شــماره ملــى 1292126337 و 
رســول کاظمى زهرانى به شماره ملى 
1283258846 و زهرا کاظمى زهرانى 
به شــماره ملــى 1283259184 به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. مهدى 
عرب به شماره ملى 5100016620 به 
ســمت بازرس اصلى و علیرضا کوچکى 
به شماره ملى 5659175279 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند. روزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1057197)

آگهى تغییرات 
شرکت پندار شیمى پارس شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 60555 و شناسه ملى 14007609289 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجید 
کاظمى به شــماره ملى 1292126337 به سمت 
رئیس هیات مدیره و زهرا کاظمى زهرانى به شماره ملى 
1283259184 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و 
رسول کاظمى زهرانى به شماره ملى 1283258846 
به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1057194)

آگهى ختم تصفیه 
شرکت خدماتى بازرگانى امداد نیرو گستر 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
13630 و شناسه ملى 10260346440 
به اســتناد اعــالم مدیر تصفیــه مورخ 
1399/08/12 در راستاى اجراى مفاد ماده 
225 الیحه اصالحى قانون تجارت مراتب 
ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعالم گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1058275)

استاد و اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکى تهران گفت: اکنون با معادله چندمجهولى تأمین 
واکسن مواجهیم که نمى توانیم بگوییم چه زمانى واکسن 

براى همه  جامعه فراهم خواهد شد. 
دکتر مسعود یونسیان درباره اینکه آیا بهبودیافتگان کرونا 
هم نیاز به تزریق واکســن دارند یا خیر، گفت: پاسخ این 
سئوال و بسیارى سئوال هاى دیگر در خصوص واکسن در 
حال حاضر به طور 100درصد مشخص نیست و به مرور 
زمان که دانش ما بیشتر شود، بهتر مى توان به آن پاسخ داد، 
ولى این پرسش مى تواند به شکل عملیاتى پاسخ داده شود.
وى گفت: قطعًا 80 میلیون دوز واکســن خلق الساعه به 
دستمان نمى رســد؛ پس طبیعتًا، بهبود یافتگان اگر نیاز 
به واکسن داشته باشند، جزو آخرین گروهى خواهند بود 
که کاندیداى دریافت واکســن خواهند بود؛ زیرا به لحاظ 
مالى و تدارکاتى تأمین این تعداد واکسن براى همه  جامعه 
زمانبر اســت؛ بنابراین به نظر مى رســد کودکان و افراد 
بهبود یافته آخرین گروهى باشند که براى تزریق واکسن 
باید کاندیدا شــوند. تا آن زمان هم امیدواریم دانش ما به 
اندازه اى پیشــرفت کند که بفهمیم آیا ابتالى طبیعى و 
واکســن به یک میزان محافظت ایجاد مى کنند یا خیر؛ 
اگر پاسخ این سئوال مثبت باشد، بهبودیافتگان دیگر نیاز 
به واکسن ندارند. اما اگر متوجه شــویم ابتال تنها ایمنى 
ضعیف و کوتاه مدت ایجاد مى کند، آن وقت الزم اســت 

بهبودیافتگان هم واکسن بزنند.
وى افــزود: فعًال اطالعــى راجع به اینکــه مدت زمان 
پیشگیرى واکســن چقدر اســت، نداریم. راه درك این 
موضوع این اســت که از زدن واکســن افراد یکســال 
بگذرد و بعد بررســى کنیم ایمنى حاصل شــده، چقدر 

پایدار بوده اســت. آنچه در مورد واکســن ادعا مى شود 
این است که پایدارى تقریبًا مناســبى دارد و دانشمندان 
امیدوارند این پایدارى حداقل براى یکسال وجود داشته 

باشد.
یونسیان با تأکید بر اینکه زود است بر این موضوع قضاوت 

کنیم که آیا واکسن کرونا این بیمارى را ریشه کن خواهد 
کرد یا خیر، گفت: هدف طراحى واکسن کرونا آنقدر بلند 
پروازانه نبوده است. خیلى از بیمارى ها را مى شناسیم که 
ریشه کن نشدند، اما برایمان معضل هم نیستند. بیمارى 
ســرخک یا فلج اطفال ریشه کن نشــدند، اما با واکسن 

توانســته ایم آنها را مدیریت کنیم و به حدى برسانیم که 
دغدغه اى جدى برایمان نباشند. به نظر مى رسد واکسن 
کرونا با این مقدار کارایى که االن براى آن گزارش شده، 
مى تواند این مهم را حاصل کند، اما ریشه کن شدن بیمارى 
به معناى اینکه دیگر هرگز احتمال ابتال وجود نداشته باشد، 

بعید است رخ دهد.
وى درباره زمان تقریبى دسترسى مردم به واکسن کرونا، 
تصریح کرد: چند مؤلفه در این بین وجــود دارد؛ موجود 
بودن تعداد کافى واکسن مؤثر و ایمن در بازار، وجود منابع 
مالى کافى و فراهم بودن امکان خریــد. اکنون با معادله 
چندمجهولى تأمین واکســن مواجهیم کــه نمى توانیم 
بگوییم چه زمانى واکسن براى همه  جامعه فراهم خواهد 
شد.  در چنین شرایطى باید سرمایه گذارى کنیم و شروع 
به پیش خرید واکسن از کشــورهایى کنیم که اثربخشى 
واکسن در آنها ثابت شده است و با یک برنامه زمانبندى 
شده دقیق، واکسیناسیون را از افراد پرخطر شروع کنیم و 
نگران اینکه چه زمانى واکســن براى کل جامعه فراهم 

خواهد شد، نباشیم. 
این اپیدمیولوژیست درخصوص عوارض احتمالى واکسن 
کرونا، اظهار کرد: با توجه به اینکه در تعداد نمونه هاى باال 
در مطالعات بالینى واکسن ها (که در محدوده چند ده هزار 
نفر است) عارضه اى مشاهده نشده است، به لحاظ عملى 
مى توان این واکسن ها را ایمن دانست. در پزشکى هیچگاه 
نمى توان عارضه اى را به شکل 100 درصد به مداخله اى 
نسبت داد. بیمارى ها و عوارض همگى چند علتى هستند، 
تنها راه اینکه بفهمیم دارو یا واکســن چه اثراتى گذاشته 
است (اعم از اثرات مثبت یا منفى) این است که گروهى که 
مداخله را دریافت کردند را با گروهى که هیچ مداخله اى 
رویشان صورت نگرفته، مقایسه کنیم. اصوًال هیچ دارویى 
خالى از عارضه نیست و زمانى دارویى را تجویز مى کنیم 
که منافع آن به مراتب از عوارض احتمالى بیشــتر باشد و 
واکسن هم از این قاعده مستثنى نیست. بنابراین؛ واکسن 

کرونا به لحاظ عملیاتى ایمنى کافى دارد./3783

اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران تشریح کرد

معادله چندمجهولى تأمین واکسن کرونا

زن 102 ساله ایتالیایى که تاکنون دو بار کرونا را شکست داده 
است بار دیگر تست کرونایش مثبت شد. «ماریا اورسینگر» 
اولین بار در مــاه فوریه به کرونا مبتال شــده بود. او پس از 
بهبودى بار دیگر در ماه سپتامبر به کرونا مبتال شد که 18 

روز را در بیمارستان گذراند.
اورسینگر که به تازگى تست کرونا داده بود بار دیگر ابتالیش 
به کرونا محرز شد. ابتالى سومین بار این زن سالخورده به 
کرونا کامًال بى عالمت بــود. این زن ایتالیایى اولین نفر در 

جهان است که طى یکسال سه بار به کرونا مبتال شده است. 
او پیش تر از آنفلوآنزاى اسپانیایى و همچنین جنگ جهانى 

دوم جان سالم به در برده بود.
دختر اورســینگر گفت: «در ماه فوریه مادرم در ســوندالو 
بسترى شد. در بیمارستانى که مادرم بسترى بود پزشکان 
به من گفتند که تابه حال چنین بیمار ســالخورده اى با این 
عالیم کرونا ندیده اند. مادرم مشکل تنفسى و تب نداشت.»

این زن ســالخورده به تازگى در ماه نوامبر نیز کرونا مثبت 

اعالم شده است اما کامًال بى عالمت است. او نیاز به استفاده 
از دســتگاه اکســیژن ندارد و همچنین تب او باال نیست. 

اورسینگر که داراى سه فرزند است فاقد شنوایى است.
گفتنى است؛ اورســینگر تنها فرد ســالخورده داراى سن 
بیش از صد سال نیســت که کرونا را شکست مى دهد. در 
ماه آگوست نیز «پوراکات ِوتیل پارید»، زن 103 ساله اهل 
منطقه «آلووا» ایالت کراال هند نیز توانســته بود کرونا را 

شکست دهد.

زن 102 ساله براى سومین بار به کرونا مبتال شد!
معاون وزیر بهداشت درباره احتمال شیوع کرونا در شب 
یلدا هشــدار داد. ایرج حریرچى گفت: مهمترین نگرانى 
کنونى ما این اســت که مردم دورهمى هاى شب یلدا را 
برگزار کنند. تجمع فقط جمع هاى صدنفره در عروسى ها 
نیست. همین که دو خانواده دور هم جمع شوند و جمعى 
شش نفره و هشت نفره تشکیل دهند، خطرناك است. شب 

یلدا را بگذاریم براى سال بعد.
ایرج حریرچى گفت: دو تا موضوع رادر نظر بگیریم، اگر 

خانه  کســى مى رویم یا به خانه کسى مى رویم، ماسک 
استفاده کنیم. یعنى میزبان و مهمان باید هر دو از ماسک 
استفاده کنند. خانه فرقى با بیرون و مترو ندارد و بلکه بدتر 

است. غذا خوردن با هم خطرناك ترین کار است.
او ادامه داد: نکته دوم این است که حتمًا خانه ها را تهویه 
کنیم، در یک ساعت پنج دقیقه یک بار پنجره را باز کنیم تا 
هواى خانه عوض شود. در بسیارى از کشورهاى اروپایى 

این کار اجبارى است./3782

مهمترین نگرانى االن شب یلداست 
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زمانى که خواب هستیم، کل بدن از جمله پوست در حال استراحت 
است. اگر به میزان کافى استراحت نکنیم، آسیب دیدگى و التهاب 

پوست به خوبى بهبود نمى یابند.
 بنیاد ملى خواب آمریکا 7 تا 9 ساعت خواب شبانه را براى 
بزرگساالن توصیه کرده و ظاهر شما ممکن است به واسطه 
کمبود خواب منظم تحت تأثیر قرار بگیرد. خواب این فرصت را 
براى پوست فراهم مى کند تا آسیب دیدگى ها را بهبود بخشیده 
و التهاب را کاهش دهد زمانى که خواب هستیم، کل بدن از جمله 
پوست در حال استراحت است. اگر به میزان کافى استراحت نکنیم، 

آسیب دیدگى و التهاب پوست به خوبى بهبود نمى یابند.
کمبود خواب ممکن است در روند بهبود زخم اختالل ایجاد کند، التهاب در 
پوست را افزایش دهد و حتى به بروز آکنه منجر شود. زمانى که به میزان کافى 

نمى خوابید، پوست شما مى تواند آب از دست داده و خشک تر شود.
پوســت بزرگ ترین اندام بدن اســت و مانعى در برابر محیط بیرونى محسوب 
مى شود. خارجى ترین الیه پوست به عنوان یک محافظ در برابر از دست دادن بیش 
از حد آب عمل مى کند، اما زمانى که به میزان کافى نمى خوابید، ممکن است قادر به 

انجام درست وظیفه خود نباشد.

کمبود خواب عملکرد مانعى پوســت را کاهش مى دهد، از این رو، خواب ناکافى مى تواند 
به از دســت رفتن آب بیشتر منجر شــود. این شــرایط مى تواند احتمال خشکى پوست را 

افزایش دهد.
کمبود خواب مى تواند سطوح هورمون رشد شما را کاهش دهد. بدن انسان طى چند ساعت 
نخست خواب هورمون رشد ترشــح مى کند، از این رو، خواب ناکافى ممکن است به تولید 
ناکافى هورمون رشد منجر شود. کاهش تولید هورمون رشــد مى تواند ضخامت پوست را 
کاهش دهد. در نتیجه، کالژن و بافت انعطاف پذیر ممکن است شکسته شده و این شرایط 

موجب شل شدن پوست و بروز چین و چروك شود.
برخى از نشانه هاى آشکار کمبود خواب شامل قرمزى چشم ها و سیاهى زیر چشم مى شوند. 
زمانى که به میزان کافى نمى خوابید، چشم هاى شما قرمزتر و متورتر مى شوند، حلقه هاى 

تیره زیر چشم ها شکل گرفته و پوست رنگ پریده تر به نظر مى رسد.
زمانى که در آینه به صورت خود نگاه مى کنید ممکن است متوجه این نشانه هاى خستگى 

شوید، اما پژوهش ها نشان داده اند که آنها نشانه اى شایع از کمبود خواب هستند.
در صورتى که کمبود خــواب حالت مزمن پیدا کنــد مى تواند ظاهر شــما را پیرتر از آنچه 
هستید، نشان دهد. خواب ناکافى مى تواند نشانه هاى پیرى پوست را افزایش دهد، به این 
معنى که با خطوط و چین و چروك بیشتر مواجه شــده و پوست هرچه بیشتر شل و سست 

مى شود. 

تأثیرات عجیب خواب بر روى پوست

محل نگهدارى مسواك یکى از مهمترین نکات بهداشت و ســالمت دهان و دندان است زیرا قرار 
دادن مســواك در مکانى مرطوب و آلوده موجب تجمع و رشــد باکترى ها روى مسواك مى شود. 
نگهدارى مسواك نیاز به دقت باالیى دارد. اگر بدون دقت به محل نگهدارى مسواك و بهداشت آن 
همچنان از مسواك خود اســتفاده مى کنید باید بدانید که در معرض ابتال به صدها بیمارى کشنده 

هستید.
استفاده از کاور و پوشش مسواك براى محافظت از یک مسواك در برابر ورود و رشد باکترى کارایى 
ندارند، بلکه آنها فضایى را ایجاد مى کنند که در آن باکترى ها مى توانند به دلیل مرطوب بودنشــان 

خوب رشد کنند و مسواك کامل خشک نمى شود.
هیچ وقت مسواك ها را در این مکان ها قرار ندهید:

1. نزدیک به بچه هاى کوچک
کودکان هر چیزى را در دهان خود قرار مى دهند، زیرا آنها کنجکاو و هیجان زده هستند تا زندگى را 
کشف کنند. مهم است که مسواکتان را دور از دسترس کودکانتان قرار دهید تا از اتفاقات بدى مانند 

خفگى یا بیمارى آنها جلوگیرى کنید.

2. کنار توالت
شما مى دانید که باکترى ها در دستشویى پیدا مى شوند، بنابراین مسواك خود را نزدیک به آن نگذارید 

که باعث آلودگیشان شود. حتى مسواك در پیشخوان دستشویى هم مى تواند آلوده کننده باشد. 

3. کنار سطل زباله
از گذاشتن مسواکتان کنار سطل زباله خوددارى کنید. ذرات مى توانند مسیر خود را به مسواك شما 
پیدا کنند و منجر به ورود باکترى بیشترى شوند. آن را دور از سطل آشغال نگه دارید، چون ما همه غذا، 

آشغال و چیزهاى کثیف را در آن مى ریزیم.

4. کنار ظرفشویى
سینک ظرفشویى آشپزخانه ما محل شستن و پاك کردن کثیفى و باکترى ها و غذاست. اگر مسواك 
خود را کنار ظرفشویى آشپزخانه رها کنید، به طور بالقوه از باکترى ها براى رسیدن به مسواك خود 

استفاده مى کنید. 
بهترین مکان براى نگهدارى مسواکتان یک مکان خشک و تمیز مانند کابینت و یا کمد است.

بدترین و خطرناك ترین محل نگهدارى مسواك 

دکتراى تخصصى ایمنى شناســى پزشــکى گفت: 
براى دفاع در مقابل کرونا ویروس ها و بســیارى از 
عفونت هاى دیگر یک زمان طالیــى داریم که طبق 
گزارشات پاســخ هاى ایمنى در طى 96 ساعت باید 
عملکرد پاکسازى خود را انجام دهند، در غیر اینصورت 
ممکن است فعالیت هاى غیراختصاصى پاسخ ایمنى 
منجر به تولید افسارگسیخته سایتوکائین هاى التهابى 
و تخریب وسیع سلول هاى میزبان شود و آسیب زایى را 

ساعت به ساعت بیشتر کند.
دکتر الهام صفرزاده با اشاره به نقش سیستم ایمنى در 
مقابله با بیمارى کرونا، اظهار کرد: ما باید فاکتورهاى 
خطرى که براى بیمارى کووید- 19 هستند را بشناسیم 

و مدیریت کنیم.
وى تصریح کرد: این فاکتورهاى خطر تنها کارى که 
انجام مى دهند این اســت که زمان ایجاد پاسخ هاى 
ایمنى مناسب را به تأخیر مى اندازند بنابراین سیستم 
ایمنى نمى تواند آن پاسخ مؤثر را داشته باشد. پس با 
داشتن یک سبک زندگى مناسب، خواب و استراحت 
کافى، کنترل استرس و کنترل مصرف شکر و اسیدهاى 
چرب و مصرف ویتامین ها که در حکم آنتى اکسیدان و 
تقویت کننده سیستم ایمنى هستند، مى توانیم عملکرد 
ایمنى خودمان را در مقابــل تهاجم پاتوژن ها به ویژه 

کووید- 19 مدیریت کنیم و ارتقا دهیم.
وى با بیان اینکه 80 درصد بیماران مبتال به کووید- 19 
فاقد عالیم بالینى هســتند یا عالیم بالینى خفیف و 
متوسطى دارند، افزود: 15 درصد بیماران پونومونى 
شــدیدى را نشــان مى دهند و تقریبــاً در 5 درصد 
بیماران سندروم دیســترس تنفسى حاد و نارسایى 
در ارگان هاى مختلف ایجاد مى شود و مشابه بیمارس 
سارس و مرس که در گذشته اتفاق افتاده، شایع ترین 
عالیم کووید- 19، تب، خستگى، عالیم تنفسى مثل 
سرفه و گلودرد و در مواردى عالیم گوارشى و عصبى 

نیز دارد.
وى با بیان اینکه سلول هاى ایمنى در وهله اول با توجه 
به عملکردشان در کنترل ویروس خیلى مهم هستند، 
خاطرنشان کرد: یکســرى از بیماران ما که سیستم 
ایمنى مناســبى دارند در مقابل تهاجــم ویروس به 
صورت مؤثر عمل مى کنند و سیستم ایمنى در همان 
فاز اول بر ویروس غلبه پیــدا مى کند، اما در برخى از 
افراد وارد فاز شدید شده و سلول هاى التهابى مختلفى 
درگیر مى شوند که در نهایت باعث تخریب بافت ریه و 

مشکالتى براى بیمار مى شود.
این دکتراى تخصصى ایمنى شناسى پزشکى افزود: 
سیســتم ایمنى مدام و دائمى در حال عملکرد است، 
اما به محض ورود پاتوژن هاى مختلف، ســلول هاى 
سیستم ایمنى فعال مى شوند که این فعال شدن منجر 
به افزایش قابل توجه در نیاز سیستم ایمنى به موادى 

مى شود که حاوى انرژى هستند.
صفرزاده با اشاره به فاکتورهایى که بر سیستم ایمنى 
در مقابله بــا کووید- 19 مؤثر هســتند، اضافه کرد: 
فعال شدن سیستم ایمنى منجر به تولید فاکتورهایى 
مى شــود که در عملکرد دفاعى بدن نقش دارند. به 
دنبال ورود پاتوژن، ما شــاهد تکثیر در ســلول هاى 
سیستم ایمنى هستیم که ترشح این فاکتورهاى ایمنى 
و همینطور تکثیر سلول هاى سیســتم ایمنى نیاز به 
متابولیت هاى انرژى زا دارند مثل اســیدهاى آمینه و 
اســیدهاى چرب که بدن براى تولید این فاکتورهاى 
انرژى زا نیاز به فاکتورهایى مثــل ویتامین ها، امالح 

معدنى و... دارد.

96 ساعت طالیى 
براى زنده ماندن

یک آزمایش علمى نشان داده که تنها از طریق بوى بدن افراد مى توان 
سن آنها را تشــخیص داد. بوى بدن ما همواره با باال رفتن سن در حال 
تغییر است زیرا شرایط جسمانى ما، داروهایى که مصرف مى کنیم، رژیم 
غذایى و تغییرات هورمونى مان باعــث تغییرات زیادى در بوى بدنمان 
مى شــوند. این مؤلفه ها مى توانند بوى بدن ما را از طریق عرق کردن 
بیشتر تغییر دهند. در ادامه این مطلب مى خواهیم شما را با دالیل تغییر 

بوى بدن با باال رفتن سن آشنا کنیم.

زندگى با بیمارى
با باال رفتن سن احتمال بیمار شدن نیز بیشتر مى شود. و برخى بیمارى ها 
مانند دیابت مى توانند بوى بدن ما را بدون توجه به سن تغییر دهند. دیابت 
که به دلیل بوى شیرین و میوه ایش شــناخته مى شود زیرا در صورت 
ابتال به این بیمارى مقدار بیشترى کتون در بدن تولید مى شود. برخى 
بیمارى هاى دیگر نیز ممکن اســت بوى بدن مــا را تغییر دهند مانند 

بیمارى هاى کبدى و پرکارى تیروئید.

پیر شدن پوست
پوست ما با باال رفتن سن اسیدهاى چرب بیشــترى تولید مى کند که 

همین موضوع باعث مى شــود برخى بگویند افراد مسن بو مى دهند. 
وقتى این اســیدهاى چرب در معرض هوا قرار مى گیرند، واکنشــى 
شــیمیایى صورت مى گیرد که بوى ترش و چربــى را ایجاد مى کند. 
از این رو افراد مسن تر بوى بسیار تندترى داشته و بوى پوست آنها کامًال 

تغییر مى کند.

تغییر رژیم غذایى با باال رفتن سن
غذاهایى ماننــد ماهى، ادویه جات و گوشــت قرمز مــى توانند بوى 
بدن شــما را تحت تأثیر قرار دهند. بعد از تجزیه شــدن غذا در بدن، 
مواد شــیمیایى خاصى از طریق عرق آزاد مى شــوند که معموًال بوى 
تندى دارند. مقدار آبــى که در طول روز مى خوریــم نیز یکى دیگر از 
دالیل بوى بدن ماست. هر چه آب کمترى مصرف کنیم بوى بدنمان 
تندتر و بدتر خواهد بود. دهان خشــک محل خوبى براى رشــد و نمو 
باکترى هاســت که بزاق نیز نمى تواند به این راحتــى آنها را از دهان 

خارج کند.

تغییرات هورمونى
شاید از این مســئله آگاه نباشــیم اما هورمون هاى بدن همیشه تغییر 

مى کنند به ویژه وقتى سن باال  مى رود. دیگر تغییرات هورمونى در دوران 
بلوغ یا استرس زیاد نیز مى توانند بوى بدن ما را تغییر دهند.

مصرف داروهاى خاص
برخى مکمل هاى غذایى و داروها مانند داروهاى ضد افسردگى مى توانند 
بوى بدن ما را تغییر دهند. این داروها باعث مى شوند عدد آپوکرین فرد 
در ناحیه زیر بغل و زیر زانو عرق بیشترى تولید کرده و بدین ترتیب بوى 
بدن افراد تغییر کند. با ترکیب شدن عرق و باکترى هاى روى پوست، 

بوى بدن بیشتر مى شود.

بهداشت دهان و دندان
بزاق دهان ســد دفاعى طبیعى بدن در مقابل بوى بد دهان اســت و 
با باال رفتن ســن، دهان ما بزاق کمترى تولید مى کنــد. وقتى فرد از 
دندان هاى مصنوعى استفاده مى کند، احتمال ورود باکترى هاى مضر 
به دهان نیز بیشتر شده و بدین ترتیب باید بیشتر از قبل دهان و دندان را 
تمیز کرد. بیمارى لثه نیز در افراد مسن بسیار شایع تر است که مى تواند 
بوى بد دهان را موجب شــود و به طور کلى بوى بدن را تحت تأثیر قرار 

دهد.

چرا با باال رفتن سن، بوى بدن ما نیز تغییر مى کند؟

یکى از میوه هاى مفید در فصل سرما، نارنگى است. این 
میوه سرشار از آنتى اکسیدان است به همین دلیل مصرف 
آن از التهاب در بدن جلوگیرى مى کند و منبع خوبى براى 
تأمین ویتامین C است؛ یکى از فواید مصرف این میوه این 
است که از ابتالى افراد به بیمارى هاى پوستى جلوگیرى 
مى کند و پوست انسان را روشــن کرده و چین و چروك 

صورت را از بین مى برد.
مصرف نارنگى موجب ترمیم بریدگى و زخم هاى جزئى 
شــده و در جذب آهن غذا کمک مى کند، لذا مصرف این 

از وعــده غذایى توصیه میوه مفید بعد 
؛  د از دیگــر مى شــو
فواید این میوه 

این اســت که جذب 
کلسترول را محدود کرده و از 

چاقى جلوگیرى 

مى کند.
همچنین وجود فیبر باال در نارنگى حرکت روده ها را آسان 
کرده و در هضم غذا کمک شــایانى به سیستم گوارشى 
بدن مى کنــد؛ مهمترین ویژگى نارنگــى تصفیه کردن 
خون بدن اســت لذا از آن به عنــوان تصفیه کننده خون 
نیز نام مى برند و روغن موجــود در نارنگى آلودگى هاى 
داخل خون را دفع مى کند؛ از دیگر فواید مصرف نارنگى 
مى توان به تقویت ریشه موى سر اشــاره کرد به همین 
دلیل مصرف این میوه براى افــرادى که ریزش مو دارند 
 C به شــدت توصیه مى شــود. از طرفى وجود ویتامین
و پتاســیم در نارنگــى موجــب شــده تا مصــرف آن 

بدن را تقویت کرده و از پوکى استخوان هاى 
استخوان جلوگیرى کند.

موارد ذکر شــده تنها بخشــى 
نارنگــى  بى نظیــر  خــواص  از 
براى بدن انســان اســت به همین علت 
مصــرف این میــوه به خصــوص در 
فصل ســرما به همه افــراد توصیه 
مى شود چرا که مصرف آن از ابتالى 
افراد به ســرماخوردگى نیز جلوگیرى 

مى کند.

شگفت انگیزترین فایده نارنگى براى بدن

صورت را از بین مى برد.
و زخمهاى جزئى مصرف نارنگىموجب ترمیم بریدگى

شــده و در جذب آهن غذا کمک مى کند، لذا مصرف این 
از وعــده غذایى توصیه میوه مفید بعد 
؛  د از دیگــر مى شــو
فواید این میوه 

ین اســت که جذب 
کلسترول را محدود کرده و از 

چاقى جلوگیرى 

داخل خون را دفع مى کند؛ از دیگر فواید مصرف نارنگى 
مى توان به تقویت ریشه موى سر اشــاره کرد به همین

دلیل مصرف این میوه براى افــرادى که ریزش مو دارند 
C به شــدت توصیه مى شــود. از طرفى وجود ویتامینC

و پتاســیم در نارنگــى موجــب شــده تا مصــرفآن
بدن را تقویت کرده و از پوکى استخوان هاى 

استخوان جلوگیرى کند.
موارد ذکر شــده تنها بخشــى 
نارنگــى  بى نظیــر  خــواص  از 
براى بدن انســان اســت به همین علت 
مصــرف این میــوه به خصــوص در 
فصل ســرما به همه افــراد توصیه 
مى شود چرا که مصرف آن از ابتالى 
افراد به ســرماخوردگى نیز جلوگیرى 

مى کند.

متخصص قلب و الکتروفیزیولوژیست گفت: استرس 
و اضطراب از مهمترین عواملى اســت که منجر به 
ایجاد تپش قلب یا ضربان نامنظم قلب (آریتمى) در 

زنان به خصوص در سنین میانسالى مى شود.
دکتر حسن جوادزادگان افزود: تپش قلب در زنان یا 
جوانان ناشى مشکالت و مســائل روحى و استرس 
یا اضطراب هایى است که فرد در طول زندگى با آن 
مواجه مى شــود و ضرورى است که آریتمى یا تپش 

قلب با روش هاى درمانى موجود کنترل شود.
وى اظهار کرد: اگر آریتمى قلب تشدید و تعداد ضربان 
قلب افزایش یابد و به مــدت طوالنى ادامه پیدا کند، 
ممکن است در عملکرد عضله قلب تأثیر سوء بگذارد و 

منجر به نارسایى قلبى شود.
جوادزادگان بیان کرد: در این شــرایط بیمار براى 
درمان پروسه ســختى را باید تحمل کند و ممکن 

است در برخى موارد تحت عمل جراحى قرار گیرد.
متخصص قلب و الکتروفیزیولوژیســت گفت: تپش 
قلب یک احساس ناراحت کننده و نامساعد است که 
طى آن قلب با سرعت زیاد و به صورت نامنظم مى تپد.
وى اضافه کرد: اگرچه تپش قلب ممکن است به دلیل 
مشکالت قلبى بروز کند اما در بسیارى موارد به دلیل 
استرس، اضطراب و همچنین مصرف مواد تحریک 
کننده ماننــد کافئین و نیکوتیــن و حتى اختالالت 

هورمونى نیز مى تواند ایجاد شود.
جوادزادگان خاطرنشان کرد: افرادى که به طور دائم 
استرس و اضطراب را تجربه مى کنند، دچار تپش قلب 
مى شوند بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه و درمانى را 

براى آنان انجام داد.
وى اظهار کرد: براى این افــراد در مرحله اول درمان 
غیردارویى و در مراحل بعــدى درمان دارویى تجویز 

مى شود اما اگر بیمار بهبود نیافت، استفاده از وسایل و 
تجهیزات پزشکى یا بسترى در بیمارستان براى برخى 

از آریتمى ها انجام مى شود.
جوادزادگان گفت: در برخــى از بیماران روان درمانى 
و در برخى دیگــر دارودرمانى بســیار کمک کننده 
اســت و وضعیت تپش قلب بیمار را به حالت عادى 

برمى گرداند.
به گفته وى، نفس عمیق و آرامش مى تواند به کاهش 

سرعت قلب و تپش آن کمک کند.
متخصص قلب و الکتروفیزیولوژیســت تأکید کرد: 
هرگاه افراد ضربان قلب نامنظمى داشته و درد خفیفى 
در قفسه سینه احســاس کردند و در کنار آن ریسک 
فاکتورهاى بیمــارى هاى قلبى مانند فشــارخون و 
کلسترول خون باال داشتند حتمًا باید به متخصصان 

قلب مراجعه کنند.

مهمترین عامل مهمترین عامل 
تپش قلب در زنان تپش قلب در زنان 

چیست؟چیست؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آرى ، هر کس به چیزى عشــق بورزد، عشق دیدگانش را کور 
و دلــش را بیمار مــى ســازد. دیگر نه چشــمش نیک مــى بیند و 
نه گوشــش نیک مــى شــنود. شــهوات، عقــل او را تبــاه کنند و 
دنیا دلش را بمیراند و جانش را شــیفته خود ســازد. چنین کسى 
بنده دنیاســت و بنده کســانى اســت که چیزى از مال و جاه دنیا را 
در دســت دارنــد. دنیا بــه هر جا کــه مى گــردد، بــا او بگردد و 

موال على (ع)به هر جاى که روى آورد، بدان سو روى آورد.
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