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چگونه زیان  گوشت کباب شده را کاهش دهیم؟تنها یک چهارم تماس ها با 115 اورژانسى استمقصر مرگ ارشا اقدسى کیست؟ چرا «بایا» غیب شد؟! سالمتاستانفرهنگ سپاهان با 3 بازیکن مطرح به توافق رسید! ورزش جهان نما

نکاتى براى 
حفظ تازگى 

انجیر

در عزادارى ها شور با شعور همراه باشد
3

5

قانون منع تردد 
شبانه در اصفهان 
رعایت نمى شود

انجیر از میوه  هاى تابستانه با خواص تغذیه اى باالست که 
به دلیل طعم و بافت خاص از طرفداران زیادى هم برخوردار 

است. با این وجود این میوه ماندگارى بسیار 
کمى داشته و میوه رسیده تازه چیده شده نهایت 

یکى دو روز قابل نگهدارى است. یکى از ...

رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به عدم 
اجراى طــرح زوج و فرد در هســته مرکزى کالنشــهر 
اصفهان، گفت: از نظر رعایت تردد شــبانه مشــکالت 
بسیارى وجود دارد و متأسفانه شهروندان ساعت منع تردد 
شبانه را رعایت نمى کنند. سرهنگ محمدرضا محمدى 
اظهار کرد: هنوز دستور جدیدى از ســتاد مقابله با کرونا 
در مورد محدودیت هاى جدید ابالغ نشــده و همچنان 
محدودیت هاى قبل در حال اجرایى شــدن است. وى با 
اشاره به سخت گیرانه تر شــدن اجراى محدودیت هاى 
کرونایى، افزود: طرح منع تردد شبانه از ساعت 10 شب تا 
3 صبح در حال اجرایى شدن است و متخلفان 210 هزار 
تومان جریمه مى شوند. رئیس پلیس راهور استان اصفهان 

تصریح کرد: در نظارت بر...

واحدهاى بسترى موقت در اصفهان ایجاد مى شودواحدهاى بسترى موقت در اصفهان ایجاد مى شود
جزئیات جدیدترین دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکى با توجه به افزایش گسترده کرونا در استان جزئیات جدیدترین دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکى با توجه به افزایش گسترده کرونا در استان 

3

تأکید نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:

مجیدى لژیونر سپاهان را 
مى خواهد! 

در شرایطى که ســپاهان رضایتنامه بازیکن خود را براى حضور در 
فوتبال اروپا صادر کرده، سرمربى آبى ها نام این بازیکن را در لیست 
خود قرار داده است. پرویز مظلومى در پایان جلسه هیئت مدیره خبر از 
قرار گرفتن نام محمد محبى به عنوان یکى از بازیکنان مدنظر فرهاد 

مجیدى داد. محبى که در دو فصل اخیر...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دستور دادستان در 
خصوص مدیریت 
ترافیک در مقاطع 

خاموشى

علت اصلى تأخیر در ارسال نهاده به اصفهان
3

سپاهان مى خواهد با یک تیر دو نشان بزندسپاهان مى خواهد با یک تیر دو نشان بزند

پشت پرده اصرار پشت پرده اصرار 
براى خرید مغانلو

ب باالست که 
هم برخوردار 

تت

فرمانده کل سپاه:

قرارگاه هاى
 مقابله با کرونا 

در استان ها
تشکیل
شود

مدیرکل امور دارویى 
سازمان غذا و دارو خبر داد

افزایش سرسام 
آور مصرف سرم و 

رمدسیویر

رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان خبرداد 

کمک
 فوالدمبارکه

 به تأمین
 مخزن 
اکسیژن

گفت وگو با گفت وگو با 
اسماعیل شنگلهاسماعیل شنگله
 به بهانه پخش  به بهانه پخش 

سریال سریال 
«عطر گل یاس»«عطر گل یاس»
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به گــزارش روابــط عمومى بنیــاد مســکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان، جلســه اى با موضوع بررسى 
مشــکالت عمرانى روستاهاى شهرســتان فالورجان 
در حضــور مهندس ســاعدى، فرماندار شهرســتان و 
مهندس خانى، مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهــان در محل ســالن جلســات اداره کل 

برگزار گردید.

فرماندار شهرستان فالورجان با اشــاره به اقدامات بنیاد 
مسکن انقالب اســالمى در سطح روســتاها، خواستار 

افزایش اعتبار تخصیصى شد. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
هم با اشاره به پیشنهادات ارائه شــده توسط حاضرین، 
دستورات الزم را به حوزه هاى معاونت عمران روستایى 

و اداره حقوقى و امالك بنیاد مسکن استان ابالغ نمود. 

بررسى مشکالت عمرانى روستاهاى فالورجان 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از اجــراى طرح توان افزایى 
چهارشــنبه هاى پایگاه هاى امداد ونجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان ویژه 

نجاتگران خواهر خبر داد .
به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان، داریوش کریمى با بیان این 

خبر اظهار داشت: طرح ملى توان افزایى نجاتگران جمعیت هالل احمر در استان اصفهان 
از چندى پیش با هدف ارتقاى توان علمى و عملیاتى امدادگران و نجاتگران این جمعیت 

در حال برگزارى است.
وى با اشاره به اینکه این طرح در سطح شعب در سراسر اســتان در حال اجرا مى باشد 
تصریح کرد : در این طرح ، امدادگران خواهر چهارشنبه  هر هفته با شعار "حضور پرتوان 
در حوادث با توان افزایى " به انجام تمرین هایى مى پردازند که  بتوانند با توان بیش ترى 

در صحنه  حوادث حاضر  شوند.
کریمى افزود : در این طرح مجموعه فعالیت هایى که هدفشان ارتقاء سطح آمادگى در 

اعضاى تیم هاى امدادى است توسط نجاتگران تمرین مى شوند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطر نشان کرد : افزایش آموزش 
عملى و مهارتى نجاتگران در راستاى مســئولیت تیم هاى عملیاتى باعث ارتقاء بهبود 
توان انجام کار گروهى تیم و تقویت نقاط قوت و شناسایى و رفع نقاط ضعف و افزایش 

اثربخشى و سرعت عمل پاسخگویى نجاتگران در حوادث و سوانح مختلف مى گردد.
گفتنى است تاکنون تعداد زیادى از نجاتگران خواهر پایگاه هاى امداد و نجات در این 

طرح توان افزایى حضور داشته اند.

افزایش توان عملیاتى بانوان نجاتگر هالل احمر

در نشســت اعضاى کمیســیون صنایع اتاق بازرگانى 
اصفهــان، گزارش کمیتــه هاى تخصصــى ذیل این 

کمیسیون قرائت شد و لزوم تدوین استراتژى 
صنعتى استان مورد بررسى قرار گرفت و بر 

اهمیت آن تاکید شد.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى 
اصفهــان، محمد رضــا رجالــى، رئیس 
کمیســیون صنایع اتاق بازرگانى اصفهان، 
در ابتداى این نشست با اشاره به مذاکرات 
انجام شــده با صدا و ســیما در خصوص 
ارائــه تخفیف هاى فوق العــاده به صنایع 
مختلف اســتان براى تبلیغات به خصوص 

در قراردادها بــا صنایع بزرگ، گفت: ایــن موضوع در 
کمیته هاى کمیسیون اطالع رســانى شود و صاحبان 
صنایع و بنگاه هاى بزرگ و کوچــک میتوانند از چنین 

فرصت هایی استفاده کنند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى اصفهان، در ادامه 

از حل شــدن بیش از 80 درصد پرونده هاي مطرح شده 
در ستاد تســهیل و رفع موانع تولید و همچنین شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان خبر 

داد و اضافه کرد: الزم اســت  بخــش خصوصى از این 
بستر ها براى رفع موانع و مشکالت موجود بر سرراه تولید 

استفاده کند.
 رجالــى  در ادامــه در خصــوص تدوین 
استراتژى صنعتى اســتان اصفهان عنوان 
نمود: تدوین ســپهر صنعتى و اســتراتژى 
استان مى بایست به صورت کاربردى و الزام 
آور باشد و با همکارى مدیران جدید استان ، 
اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى 
اصفهان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزى و 

دانشگاه ها صورت پذیرد.
وى ابراز امیدوارى کردکمیســیون صنایع 
اتاق بازرگانى اصفهان بتواند در مــدت زمان با قیمانده 
از دوره جارى خدمات کاربردى و بهینه اى براى ارائه به 

فعاالن حوزه صنایع ارائه کند.

در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى اصفهان مورد بررسى قرار گرفت

لزوم تدوین استراتژى صنعتى استان اصفهان
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فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم کرونا 
که امکان کنترل دارد، عزیزان ما را بگیرد، گفت: بسیج با 
تمام قوت براى مقابله با کرونا وارد و قرارگاه هاى مقابله 

با کرونا در همه استان ها تشکیل شود.
سرلشــکر ســالمى گفت: امروز براى مقابله با کرونا، 
حجت بر همه تمام است و فرماندهان سپاه هاى استانى 
قرارگاه هاى امام رضا (ع) را در استان ها تشکیل دهند و به 
خانه ها رجوع کنند و اجازه ندهند مردم تا حد امکان جابجا 
شوند. وى افزود: حیات این ویروس در جابجا شدن است. 
اگر جابجایى صورت نگیرد، این ویروس در بدن مى میرد 

و حیاتش ادامه پیدا نمى کند.

وى تصریح کرد: طرح شهید سلیمانى با قوت اجرا شود ، 
مردم اگر ببینند کارى با قوت انجام مى شــود آن ها هم 

همکارى مى کنند.
سرلشکر سالمى گفت: تجارب مهمى درباره کرونا پیدا 
کرده ایم، ویروس کرونا به خودى خود دچار مرگ و میر 
نمى شــود، بلکه در مرحله تکامل مسیر خطرناکى طى 
مى کند. این ویروس در طول زمان ضریب نفوذ خود را 

افزایش مى دهد و پیچیده و مرموز عمل مى کند.
سرلشکر سالمى افزود: بیمارى مسرى دیده بودیم، اما 
مرگ و میر مسرى نه، امروز جان انسان ها به هم وابسته 
شده است. عرصه مقابله با کرونا یک جنگ واقعى است.

ســخنگوى هیات رئیسه مجلس شــوراى اسالمى با 
اشــاره به زیر گرفتن دو زن در ارومیه توســط فردى با 
ماشــین با ادعاى امر به معروف و نهــى از منکر گفت: 
ادعاى اینکه به اســم امــر به معروف  و نهــى از منکر 
این اقدام انجام شــده اســت ادعاى دقیقى نیســت 
و در دادگاه و محکمه اى ثابت نشــده اســت که این 
اقدام در راســتاى امر به معروف و نهــى از منکر بوده

 است. 
ســید نظام الدین موســوى اظهار کرد: تعرض به یک 
انســان به بهانه امر به معروف و نهــى از منکر نه یک 
اشتباه بلکه یک فریب است. نظام اسالمى قوانینى دارد 

و کسى نمى تواند سرخود این کارها را انجام دهد حتى 
اگر نظام هم نظام اســالمى نباشد مطابق قواعد فقهى 
مصرح در رساله مراجع تقلید امر به معروف مراحلى دارد 
و لذا کســى که این ادعا را کرده است دروغ گفته است. 
ممکن است مسائل دیگر باشد و  براى اینکه از مسائل 
دیگر فرار کند امر به معروف  و نهى از منکر را بهانه کرده 

است.
وى گفــت: دســتگاه قضایــى بایــد با ســرعت به 
پرونــده حادثــه ارومیه رســیدگى کند و بــا خاطیان 
برخورد کند چرا کــه ما این موضوعات را مشــکوك 

مى دانیم. 

قرارگاه هاى مقابله با کرونا 
در استان ها تشکیل شود

زیر گرفتن زنان در ارومیه 
مشکوك است

فوتى هاى مشهد
 3 رقمى شد

کرونا در مشــهد همچنــان بر مدار    بهار|
بحران است، شیب ابتال و فوتى ها صعودى است 
و وضعیت بیمارستان ها هم روز به روز بحرانى تر 
مى شود، با وجود این وضعیت بحرانى، دستورات 
و اقداماتى که براى کنترل بحران کرونا در مشهد 
اتخاذ مى شود نیز به صورت تمام و کمال اجرایى 
نمى شود. آمار فوت شدگان در مشهد سه رقمى 
شده است و بیشتر فوت شدگان کمتر از 40 سال 
دارند و برخــى از آن ها از اعضــاى یک خانواده 

هستند.

تلفات 40 درصدى 
زنبورعسل

میر محسن موسویان، مدیرعامل    میزان |
اتحادیه مرکــزى زنبورداران ایــران اذعان کرد: 
واقعیت این است شرایط تولید در کشور سخت است 
و قطعًا تولید زنبورعسل ســخت تر از موارد دیگر 
است.  در سطح کشور حدود 20 الى 50 درصد تلفات 
داریم، که یک سرى افراد گفتند این میزان تلفات 
صحت ندارد، ولى اخیراً بررسى هایى در خصوص 
میزان تلفات توسط دانشگاه تهران صورت گرفته 
که بر اســاس یافته هاى علمى این دانشگاه 40 

درصد تلفات را براى زنبورداران اعالم کرده اند.

آب معدنى الکچرى
در شــرایطى که ایران یکى    تجارت نیوز |
از بدترین شرایط ارزى خود را پشت سر مى گذارد، 
در فروشگاه هاى تهران اقالمى مانند آب معدنى 
خارجى با قیمت 100 تا 150 هزار تومان به چشم 
مى آید. هنوز مدت زیادى از انتشــار خبر فروش 
آب معدنى الکچرى تاریخ مصرف گذشــته در 
سوپرمارکت هاى تهران نگذشــته است که این 
نوع آب معدنى در سوپرمارکت هاى بزرگ مرکز 
شهر هم پیدا شد. پیمان فروهر، دبیر انجمن تولید 
کنندگان و صادرکنندگان آب معدنى در این باره 
توضیح مى دهد: واردات این محصول ممنوع بوده و 
آن چه در بازار عرضه شده، از روش هاى غیرقانونى 

وارد کشور شده است.

ماندن شیر خشک ها در گمرك 
  باشگاه خبرنگاران جوان | ماجراى 
کمبود ذخایر شیرخشک کارخانه ها از ماه ها قبل 
در کشور آغاز شد که این امر نگرانى هایى پیرامون 
تامین شیرخشک در آینده را به همراه داشته است 
چرا که بیش از 85 درصد مواد اولیه شیرخشــک 
نوزاد وارداتى است که متاسفانه طى 6 ماه گذشته به 
دلیل تغییر گروه کاال، مواد اولیه از گمرك ترخیص 

نشده است.

ممانعت از ورود واکسن؟!
مسعود خوانسارى، رئیس اتاق    برترین ها |
بازرگانى تهران در توئیتى اعالم کرد: فروردین ماه 
امســال همه مقدمات واردات شش میلیون دوز 
واکسن را با موافقت رئیس جمهور و ستاد کروناى 
تهران طى کردیم، اما به دالیلى که تاکنون براى 
ما مشــخص نگردیده، وزارت بهداشــت مانع از 

انجام کار شد.

نصف آمار روزانه کرونا 
در تهران است

رئیس سازمان پیشگرى و مدیریت    ایلنا |
بحران شــهر تهران درباره وضعیت شیوع کرونا 
در تهران و شرایط این روزهاى بهشت زهرا(س) 
گفت: از آمار روزانه کروناى کشور، حدود نصف آن 
مربوط به تهران است و میزان فوتى ها براى بهشت 
زهرا بسیار زیاد است.  رضا کرمى محمدى با تاکید 
بر اینکه فشار روى مدیران و پرسنل بهشت زهرا 
بسیار زیاد است، گفت: اگر این آمار همچنان رو به 
افزایش باشد، ممکن است گرفتارى و مشکالتى را 

براى بهشت زهرا در پى داشته باشد.

وزیر پیشنهادى و المبورگینى!
حجت عبدالملکى از سوى رئیسى    برترین ها |
به عنوان وزیر پیشــنهادى کار، تعاون و رفاه اجتماعى 
به مجلس معرفى شــده که برخى اظهارنظرهاى وى 
جنجالى و خبرســاز بوده. عبدالملکى، هفتم فروردین 
امسال در یک برنامه تلویزیونى اینترنتى ادعا کرده بود 
که پنج جوان ایرانى خودرو المبورگینى در ابعاد جهانى 

ساخته اند . 

ضعیف است
انتشار اســامى وزراى پیشنهادى    برترین ها |
دولت آقاى رئیسى، واکنش هاى منفى زیادى در فضاى 
مجازى پدید آورده است. منتقدان معتقدند این کابینه، 
ضعیف است و نمى تواند وعده هاى رئیس جمهور را در 
شرایط دشوار کنونى کشور محقق نماید. آقاى رئیسى 

هنوز براى تجدیدنظر فرصت دارد.

انتظارات محقق نشد
خى  بر    روزنامه جمهورى اسالمى |
تاکید داشتند رئیسى شــعار فراجناحى و مستقل بودن 
خود را با بهره گیرى از برخى وزراى دولت هاى قبل و 
مشخصا دولت روحانى نشان خواهد داد. لیست اعالم 
شده اما نشان داد دولت رئیسى هم به مشابه اسالفش 
عالقه اى به حضور دولتمردان سابق ندارد. برخى چون 
سلیمى نمین که از این اتفاق گالیه دارند معتقدند که 
رئیسى تحت فشار مجبور به عقب نشینى از این تصمیم 

خود شده است. 

ذوالنور دوباره کرونا گرفت
کانال اطالع رسانى رسمى حجت االسالم    ایلنا |
مجتبى ذالنور با انتشار اطالعیه اى در بامداد روز پنجشنبه 
از ابتالى این نماینده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى 
به کرونا خبر داد. ذوالنورى در همــان روزهاى ابتدایى 
شناســایى اولین موارد ابتال به کرونا در کشــور به این 

ویروس مبتال شده بود. 

دیدار با رهبر طالبان؟
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه    ایرنا |
در اظهاراتى گفت که کشورش در حال مذاکره با گروه 
طالبان است. اردوغان افزود: شــاید بتوانم در آینده با 
رهبر طالبان با هدف تالش براى پایان دادن به جنگ 
در افغانســتان مالقات کنم. وى اضافــه کرد: اوضاع 
افغانستان به مرحله خطرناکى رسیده است و بایستى 

اوضاع کنترل شود.

«زنده باد»، «مرده باد»
بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: من در دوره     ایسنا|
کارى بیش از 40 ساله خود زیاد «زنده باد» براى یک عده 
و «مرده باد» براى همان عده یا برعکس آن را دیدم، نه 
براى «زنده باد» ارزش قائلم نه براى «مرده باد»، نه براى 
«زنده باد» کار کردم نه براى «مرده باد»، من براى آنچه 

اعتقادم بود کار کردم.

نگذاشتیم کرونا امنیتى شود
  انتخاب | وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکى گفت: تاریخ کشور شاید هر 200 سال بالیى 
مانند ویروس منحوس کرونا را به خودش دیده باشد و 
خداوند این مأموریت را براى ما محول فرمود که افتخار 
خدمت به مردم را داشته باشیم. خدا را سپاس مى گوییم 

که نگذاشتیم مشکل کرونا در کشور امنیتى شود.

هشدار سازمان جهانى بهداشت
«تدروس ادهانوم قبریسوس» مدیرکل    فارس|
ســازمان جهانى بهداشت  هشــدار داد در صورتى که 
در روش هاى مقابله با ویــروس «کووید-19» تغییر 
چشمگیرى ایجاد نشود، احتماًال تا اوایل سال 2022، 
مجموع مبتالیان به کرونا در جهان از 300 میلیون نفر 

نیز فراتر خواهد رفت.

خبرخوان

سفراى انگلیس و روسیه در محل ســفارت روسیه در 
تهران اقدام به بازسازى تصویرى تاریخى از کنفرانس 
تهران کردند که با واکنش گســترده در فضاى مجازى 
همراه شد. وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران نسبت به 
آن واکنش نشــان دادند و خواستار عذرخواهى سفراى 
بریتانیا و روسیه شدند. سفارت روسیه البته همه تعابیر 

انجام شده درباره این عکس را رد کرده است.
ماجرا از این قرار اســت که ســیمون شــرکلیف سفیر 
جدیدالورود انگلیس به ایران با حضور در سفارت روسیه 
در تهران به همراه ســفیر روســیه عکس یادگارى در 
محل باغ ســفارت انداختند که این تصویر در حســاب 
توییترى سفیر روســیه در تهران منتشر شــد. در این 
تصویر لوان جاگاریان به همراه سیمون شرکلیف تصویر 
مربوط به کنفرانس تهران در ســال 1943 را بازسازى 
کردند و صندلى مربوط به آمریکا را خالى گذاشتند. در 
تصویر مربوط به کنفرانس تهران، وینســتون چرچیل، 
فرانکلین دالنو روزولت و ژوزف استالین در کنار یکدیگر 
نشسته اند. در این جلسه که به صورت سّرى و محرمانه 
در سفارت شوروى در تهران برگزار شده بود آمریکا به 
همراه انگلیس و روسیه درباره سرنوشت ایران گفتگو و 

توافق کردند. 
در عکس سفارت روسیه، سفیر انگلیس در جاى چرچیل 
و سفیر روسیه در جاى استالین نشسته اند و جاى روزولت 
رئیس جمهورى وقت آمریکا را خالى گذاشــته اند. این 

عکس از چند لحاظ داراى معنى است.
اولین نکته این است که سفیر انگلیس که به تازگى به 
ایران ســفر کرده و تنها چند روز از حضورش در تهران 
مى گذرد چرا بالفاصله پس از حضور در ایران به سفارت 
روســیه رفته و ترتیب چنین دیدارى با سفیر روسیه را 
داده؟ ذات حضور سفیر انگلیس در سفارت روسیه خود 
داراى معنى است. سیمون شرکلیف، بیست سال پیش به 
عنوان دبیر دوم سفارت انگلیس در تهران حضور داشت 

و پس از دو دهه کســب تجربه بار دیگر امروز به تهران 
بازگشته است و به نظر مى رسد ماموریت پرونده ویژه اى 

را دنبال مى کند. 
دومین نکته درباره این عکس این است که این تصویر 
یادآور یک واقعه تلخ و تاریک براى ایران است که غرور 
ملى ایران را زیرپا مى گذارد. در کنفرانس تهران در سال 
1943 ابرقدرت هاى جهان بدون حضور ایران سرنوشت 

این کشــور را رقم زدند و براى پایان جنگ جهانى دوم 
تصمیم گرفتند. در آن زمان ایران در اشــغال متفقین 
بود. نکته تحقیرآمیز این کنفرانس این است که حضور 
روســاى جمهور آمریکا، انگلیس و روســیه در محل 

سفارت روسیه به صورت محرمانه انجام شد.
انتشــار این عکس در شــرایطى صــورت گرفته که 
قدرت هــاى بین المللى در حال رایزنى درباره مســائل 

مرتبط با ایران هستند و این رایزنى ها در روز هاى اخیر 
بیشتر شده است.

در حالى که ایران نسبت به دیدار ها و رایزنى هاى غرب 
در قبال ایــران نگرانى هایى دارد، اکنــون این عکس 
منتشر شــده و به این نگرانى ها دامن زده و این سوال 
را ایجاد کرده که آیا بار دیگرغرب به همراه روســیه و 
متحدانشــان بار دیگر وسوسه شــده اند تا براى ایران 

تصمیم گیرى کنند؟
نکته سوم این است که این تصویر مى تواند پیامى به تهران 
درباره ائتالف سازى قدرت هاى منطقه اى علیه ایران مخابره 
کند. در نهایت معناى این عکس این اســت که ائتالفى 
دیپلماتیک و بین المللى علیه ایران در حال شــکل گیرى 
است. روسیه نیز در آستانه پیوستن به این ائتالف دیپلماتیک 

علیه ایران  است. 
نکته چهارم درباره این تصویر این اســت که ســفراى 
انگلیس و روس یــک صندلى خالى بــراى آمریکا در 
این عکس در نظر گرفته بودند. در واقع جزئیات در نظر 
گرفته شده در این عکس این پیام را القا مى کند که سه 
کشور روسیه انگلیس و آمریکا که در یک زمانى درباره 
ایران نظر مشترکى داشته اند اکنون بار دیگر به یکدیگر 
نزدیک شده اند، آیا این سه کشور اکنون نیز نظر مشترکى 
درباره ایران دارند؟ فراتر از این، آیا گذاشتن صندلى به 
نشانه جاى خالى آمریکا استقبال از بازگشت آمریکا به 

ایران است؟
ســایمون شــرکلیف، ســفیر جدید انگلیس در ایران 
کارشــناس و متخصص مســائل ایران است و یکى از 
دیپلمات هاى برجسته انگلیس است؛ بنابراین بسیار بعید 
است که شرکلیف بدون قصد و غرض با انتشار عکس 
موافقت کرده است. اگر بپذیریم که این عکس معنایى 
دارد، آن معنا چیست؟ آیا همزمان با تغییر سفیر، انگلیس 
رویکرد جدیدى را به همراه متحدان دور و نزدیکش در 

قبال ایران اتخاذ کرده است؟

معناى عکس جنجالى سفارت روسیه 
در تهران چیست؟ 

 در بازه  زمانى آبان و آذر سال 1399 هر شبکه تلویزیون 
را که تماشــا مى کردیم تبلیغاتى از ســیامک انصارى 
مى دیدم که با پشــت صحنه بنفش اعالم مى کند که 
در حال استفاده از بایا اســت. تبلیغاتى که حتى بخاطر 
تکرارى بودن و نداشــتن خالقیت در محتوا، دستمایه 
شــوخى و طنز شــد. اما ناگهان پخش تبلیغات بایا از 
تلویزیون متوقف شد و دیگر هیچ خبرى از این نرم افزار 

ارائه خدمات نشد.
تبلیغــات بایا در بازه اى از زمان بســیار گســترده بود. 
به طورى که در یک ماه این تبلیغات از 9 شــبکه یک، 
دو، سه، شبکه تهران، آى فیلم، ورزش، نمایش، نسیم و 
تماشا پخش شد. هر آگهى  بایا به طور متوسط روزانه 12 
بار از هر شبکه تلویزیونى پخش مى شد. به طور متوسط 
9 شبکه تلویزیونى روزانه 108 بار آگهى تبلیغاتى بایا را 
پخش کرده اند. با در نظر گرفتن پخش 108 بار آگهى، 
در هر شــبانه روز تلویزیون 3240 ثانیه یا به عبارتى 54 

دقیقه آگهى براى بایا پخش کرد.
بر اساس نرخ تبلیغات ســازمان صداوسیما در آن سال، 
پخش 3240 ثانیه آگهــى بایا در روز، معــادل روزانه 
19 میلیارد و 440 میلیون تومــان براى مالکان بایا آب 
مى خورد. این مبلغ در ماه چیــزى حدود 583 میلیارد و 

200 میلیون تومان مى شود!

فرآینده ثبت نام بسیار پیچیده بایا در آن زمان مخاطبان 
را کمى حســاس کرده بود. بایا براى ثبت نام ضمانت 
اجرائى یا وجــه التزام، ضمانت نامــه بانکى، اعتبارات 

اسنادى و اجاره نامه ملکى مى خواست.
یکى دیگر از موارد این بود که از تولید کننده و صاحبان 
کسب و کارهایى که مى خواســتند در بایا فعالیت کنند، 
مبلغ 300 هزار تومان (البته با تخفیف 50 درصد به مبلغ 
150 هزار تومان) بابت بررســى اولیه اسناد و مدارك 
دریافت مى شــد. اقدامى عجیب کــه در هیچ یک از 
پلتفرم هاى مشابه سابقه ندارد. ضمن اینکه براى هریک 
از فروش هایى که در این شــبکه انجام مى شــد، ارائه 
دهندگان خدمات، بسته به نوع خدمات باید بین یک تا 

شش درصد پورسانت به بایا مى دادند.
اما مهم ترین نکته این اســت که این شرکت  میلیاردها 
تومان خرج کرد تا بایا را تبلیغ کند اما در حال حاضر هیچ 
خبرى از آن نیســت و نکته مهم همینجاست که حدود 
583 میلیارد و 200 میلیون تومــان هزینه این تبلیغات 

شد و دیگر هیچ تبلیغى از جانب این شرکت انجام نشد.
این موضوع نشــان مى دهد که با نوع خدمات رسانى 
و پورســانتى که بایا از کســب وکارها دریافت مى کند، 
احتماال در ماه در آمدى بیــش از این دارند که حاضر به 

انجام تبلیغات نیستند.

مدیرکل امور دارویى سازمان غذا و دارو گفت: متأسفانه 
حدود دو هفته اى است که شیب بیمارى کرونا صعودى 
بوده و ما با توجه به میزان مصــرف دارو این موضوع را 

متوجه مى شویم.
سیدحیدر محمدى، افزود: مصرف رمدسیویر در تیرماه 
600 هزار عدد بوده و در دو هفته اول مرداد به 2 میلیون 
و 250 هزار عدد رســیده یعنى نسبت به دوره مشابه در 
همان ماه 8 برابر افزایش مصرف داشته و هیچ سیستمى 

نمى تواند این را برنامه ریزى کند.
وى با بیان اینکه اولیــن محموله فاویپیراویر به تعداد 5 
میلیون عدد وارد کشور شد، گفت: همین مشکل براى 
ســرم پیش آمد و یکى از سرم ســاز هاى ما به مشکل 

برخورد. 18 کانتینر سرم داریم که از ترکیه وارد کردیم، 
به تدریج در سراسر کشور توزیع مى شود.

مدیرکل امور دارویى ســازمان غذا و دارو گفت: شــما 
مى توانید 3 تا 6 ماه ذخیره استراتژیک داشته باشید، اگر 
مصرف نسبت به آن 3 تا 6 ماه یک دفعه 10 برابر بشود 
همه آن در یک ماه مصرف مى شود پس شما نمى توانید 

روى آن حساب کنید.
دکتر محمدى افــزود: ما ذخیره داشــتیم که مصرف 
شــد، همزمان واردات کردیــم. واردات زمان مى برد، 
تولید محدود اســت، مــاده اولیه بــراى تولید محدود 
اســت و برنامه ریزى هم بــراى همین میــزان تولید 

بود.

نماینده ولى فقیه در خراســان رضوى گفــت: یک عده 
مى گویند در زمان شــاه، ثبات اقتصــادى، رفاه و آرامش 
داشتیم، که اینها مال همه نبود بلکه براى یک عده اقلیت، 
سرمایه دار عیاش حاشــیه دربار بود و بقیه مردم حتى نان 

خوردن نداشتند.

آیت ا... سیداحمد علم الهدى در حرم مطهر رضوى افزود: 
در رژیم طاغوت ثبات اقتصادى براى یک عده قلدر و پولدار 

بود، نه براى ملت و عامه مردم.
وى گفت: جامعه ما قبل از پیروزى انقالب ُمرده بود، مردم 
در رژیم گذشته 25 سال با آمریکا زندگى کردند و اکنون 42 
سال است که با آمریکا مى جنگند، تفاوت این دو دوره در 

مرده و زنده بودن است.
امام جمعه مشهد اظهار داشــت: در رژیم طاغوت، آمریکا 
براى ما تصمیم مى گرفت، مردم صاحب اراده نبودند، یک 
وزیر هر تصمیمى مى خواست بگیرد باید از چند سفارتخانه 
اجازه مى گرفت و مردم بر هســتى خود مســلط نبودند و 

دیگران براى آنها تصمیم مى گرفتند. 
آیت ا... علم الهدى افزود: در زمان طاغوت، برق و آسفالت 
نبود، زندگى مردم و قشر پایین با قشر باال قابل مقایسه نبود 
اما امروز 42 سال است که با آمریکا مى جنگیم، هم جاده 
آسفالت و هم اتوبان داریم، همه کشور برق و امکانات دارد. 
باالخره جنگ و نبرد زد و خورد است، مشکل تحریم هم 

که وجود دارد.

به گفته دبیرکل جمعیت هالل احمر ایران، این سازمان 
از آبان و آذر 99 فعالیت  هاى خود را براى خرید واکسن 
و ورود آن به ایران آغــاز کرد اما ســازمان غذا و دارو 

و وزارت بهداشــت در حالى بهمن مــاه همه چیز براى 
ورود بیشــتر واکســن آماده بود، مجوزهــاى الزم را 

ندادند.
هرچند همــان زمان خود ســازمان غــذا و دارو 500 
هزار دوز واکسن اسپوتنیک از روســیه وارد کردند  اما 
نمى توانست شتابى به واکسیناسیون داخل کشور بکند. 
این در حالیست که اگر همان زمان مجوزهاى الزم به 
هالل احمر داده مى شد، تا امروز بیش از نیمى از جمعیت 

ایران واکسینه مى شدند.
در فروردیــن 1400 باالخره این ســازمان مجوز ورود 
واکســن از طریق جمعیت هالل احمر را صادر کرد و تا 
امروز هالل احمر بیش از 12 میلیون دوز واکســن وارد 
کرده که مى خواهد تا مهر ماه 30 میلیون دوز دیگر هم 
وارد کند. این درحالیســت که تاخیر سه ماهه مجوز از 
بهمن 99 تا فروردین 1400 ورود میلیون ها دوز واکسن 

به ایران را عقب انداخته است.

چرا «بایا» غیب شد؟!

افزایش سرسام آور مصرف  سرم و رمدسیویر

علم الهدى: مردم در زمان طاغوت نان نداشتند

هالل احمر آماده خرید واکسن بود اما ...
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گرما تا پایان شهریور هست
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهـان با بیان 
اینکه میانگین دماى هواى اسـتان اصفهـان بین 2 تا 3 
درجه افزایش یافته است گفت: این روند تا پایان شهریور 
ماه ادامه خواهد داشت هر چند در برخى از مواقع با ورود 
موج هاى ناپایدار از دریاى سـیاه که از سمت شمال وارد 
کشور مى شد منجر به کاهش دما شـد اما پس از خروج 
این امواج شـاهد تشـدید الگوهاى تابسـتانه هسـتیم. 
منصور شیشـه فروش گفت: بر اسـاس پیش بینى هاى 
صورت گرفته بارش هاى پاییزى در سال جارى با تأخیر 

آغاز مى شود.

نیاز شدید به 
دستگاه هاى کمک تنفسى 

با قطعى پى در پى برق، میزان تولید مانومتر و فلومتر هاى 
اکسیژن در اصفهان به یک سوم کاهش پیدا کرد. رئیس 
اداره تجهیزات پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: با افزایش بى سابقه آمار مبتالیان به کرونا استفاده 
از دستگاه هاى کمک تنفسى به شدت مورد نیاز است که 
در حال حاضر تولیدکنندگان با مشکالت بسیارى در این 
زمینه روبرو شده اند. اصغر بکرانى افزود: عالوه بر مراکز 
درمانى و بیمارستان ها، کشور روزانه به بیش از 10 هزار 
دسـتگاه براى درمان هاى خانگى نیاز دارد که نیاز است 
مسـووالن براى حمایت از تولیدکننده مسـیر را بیش از 

پیش هموار کنند.

یکصد مدرسه خیرساز به 
بهره بردارى مى رسد

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه سـاز اسـتان اصفهان 
گفت: یکصد مدرسـه خیرسـاز در صـورت تحقق تعهد 
اداره کل نوسازى مدارس در آستانه مهر به بهره بردارى 
مى رسـد. فریدالدین عبد یزدان افزود: میزان پیشـرفت 
فیزیکى این طرح ها متفـاوت و با توجه بـه میزان تعهد 

خیران است که برخى از آن فقط تجهیزات مى خواهد.

نشست مدیریت تولید 
ومصرف آب 

نشسـت تخصصى مدیریت تولید ومصـرف بهینه آب 
درمحـل ناحیه مقاومت بسـیج لنجـان برگزار شـد. به 
گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، دراین جلسه آموزشى 
براتى، کارشـناس آبفا، ضمن تبیین وضعیت آب شرب 
کشـور واسـتان وبیـان کارآمدى سـامانه هـاى122، 
1522بـراى رده هـاى مقاومـت ناحیه بسـیج، به بیان 
راه کارهـا وچالش هـاى پیـش روى حوزه آب شـرب 
پرداخت. درپایان این نشست، مقرر شد با توجه به تاثیر 
آگاهى بخشى وضعیت آب شـرب کشور از بسترنواحى 
مقاومت بسیج، این طرح درگستره حوزه و بسیج ادارات 

شهرستان عملیاتى واجرائى شود.

647 متر لوله گذارى آب و 
فاضالب 

در یک ماه اخیـر 647 متر لوله گـذارى آب و فاضالب 
در سطح آبفا منطقه یک انجام شـده است. به گزارش 
روابط عمومى آبفـا منطقه یـک، از این متـراژ 74 متر 
مربـوط بـه توسـعه شـبکه آب و 573 متـر مربـوط به 
لولـه گـذارى توسـعه خطـوط اصلـى و فرعى شـبکه 
فاضالب بوده است. این اقدام ها با نظارت اداره توسعه و 
بهره بردارى شـبکه توزیع آب و فاضـالب آبفا منطقه 
یک انجام شـده اسـت. همچنین در طى این دوره 23 
کیلومتر از شبکه فاضالب سطح آبفا منطقه یک شست 

و شو و الیروبى شده است.

کمبود معلم در خوروبیابانک
ابراهیم غالمرضایى، مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
خوروبیابانک در شوراى آموزش و پرورش شهرستان با 
بیان اینکه این منطقه، بیش از 40 معلم کم دارد، گفت: 
بیشـترین کمبود معلم مربوط بـه دوره ابتدایى اسـت و 
براى رشته هاى زبان، زیست شناسى، گرافیک، خیاطى، 
مدیریت خانواده، مکانیک و سنگ هاى قیمتى هم کمبود 

معلم داریم.

خبر

کیفیت نامناسب نهاده ها علت اصلى تاخیر در ارسال نهاده 
به استان اصفهان است.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
با بیان اینکه مشکل اصلى نبود نهاده ربطى به حمل ونقل 
ندارد گفت: بخشى از این امر به کیفیت نامناسب محموله اى 
است که فروردین به اصفهان اختصاص یافت، اما با ورود دو 
محموله با کیفیت نامناسب از تحویل مابقى نهاده جلوگیرى 
شد. حسین ایراندوست افزود: در هفته گذشته محموله هاى 
تامین نهاده به اصفهان ارسال شده و در حال حاضر در تأمین 

نهاده به شاخص مثبت رسیدیم.
وى با اشــاره به اینکه هرماه سهمیه مشــخص نهاده به 

استان اصفهان اختصاص مى یابد گفت: 60 هزار تن نهاده 
براى دامدارى هاى صنعتى و 20 هــزار تن نهاده نیز براى 

دامدارى هاى سنتى هر ماه اختصاص مى یابد.
ایراندوست، میزان نهاده هاى ارســالى روزانه به استان را 
سه هزار تن برشمرد و گفت: با همکارى شبکه حمل نقل 
مى توان روزانه چهار هزار تن نهاده وارد استان اصفهان کرد.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
افزود: اســتان اصفهان با ظرفیت پــرورش 600 هزار دام 
سنگین و ســه میلیون و 600 هزار رأس دام سبک و 10 
هزار شتر همچنان از رتبه نخســت تأمین شیر در کشور 

برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: با همکارى 
بسیار خوبى که شــرکت فوالد مبارکه اصفهان از ابتداى 
اپیدمى کرونا با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان داشته است، 
مخازن اکسیژن عمده اســتان اصفهان با کمک شرکت 

فوالد مبارکه تامین شده است.
طاهره چنگیز اظهار کرد: ما درصدد تامین بیش از 2 هزار 
کپسول اکسیژن دیگر هستیم چراکه برخى از بیمارستان ها 
على رغم داشتن مخازن اکسیژن و اکسیژن ساز، در ساعاتى 
از شبانه روز دچار افت اکسیژن مى شوند و طبعًا پشتیبانى 
اکســیژن براى بیماران کرونایى اولین و مهم ترین اقدام 

درمانى است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان کرد: از 
لحاظ دارو مشــکلى نداریم و عمده داروهایى که باید در 
دسترس بیماران قرار بگیرد از طریق شبکه توزیع غذا و دارو 

در استان اصفهان تامین مى شود.
وى در پایان افزود: در بیمارستان هاى استان اصفهان براى 
تامین سرم مورد نیاز هم مشکل جدى نداریم اما در برخى 
داروخانه ها محدودیت وجود دارد و البته این را هم باید در 
نظر بگیریم که بسیارى از موارد تجویز سرم براى بیماران 
سرپایى و بسترى در منزل، غیر منطقى است چراکه بیمارى 
که قادر به خوردن اســت و مى تواند مایعات استفاده کند، 

دلیلى ندارد که براى مایع درمانى از سرم استفاده کند.

کمک فوالدمبارکه به تأمین 
مخزن اکسیژن

علت اصلى تأخیر در ارسال 
نهاده به اصفهان

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در جلسه 
بیستم هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
بر تعقل و همراه کردن شور و شــعور در اجراى شعائر 
مذهبى باالخص در برپایى عــزادارى هاى ایام محرم 

و صفر تاکید کرد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد گفت: در ایامى 
که ویروس منحوس کرونا در حال تاخت و تاز اســت 
و همه روزه تعداد زیادى از هموطنــان و عزیزان مان 
را از ما مى گیرد، بهتر اســت که عالوه بــر اهتمام در 
زنده نگه داشتن شعائر حسینى، در برپایى مراسمات و 
عزادارى ها، سالمت جان مردم اولویت اصلى مسئوالن 
ذیربط و هیئات مذهبى بوده و رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى سرلوحه اصلى برگزارکنندگان مراسمات باشد.
وى اظهار کرد: پســندیده تر اســت خیرینى که در امر 

برگزارى مراسمات و امور خیریه دخیل هستند و در این 
راه هزینه مى کنند، در شرایط کنونى جامعه که به علت 
شیوع کووید 19 ، براى تهیه اقالم  و ملزومات پزشکى 
مورد نیاز مراکز بهداشــتى و درمانى مثل کپسول هاى 
اکسیژن که مورد نیاز شــدید بیماران نیز هست، اقدام 
کنند. آیت ا... طباطبایى نژاد با تقدیر از روساى دانشگاه 
علوم پزشکى و دانشگاه آزاد اصفهان در راه اندازى پایگاه 
واکسیناسیون شرق اصفهان و همچنین اشاره به لزوم 
تسریع در واکسیناســیون در جامعه تاکید کرد: تسریع 
در واکسیناسیون عمومى از الزامات اصلى جامعه است 
و امیدوارم با راه اندازى پایگاه واکسیناســیون شــرق 
اصفهان در دانشــگاه آزاد واحد اصفهان، روند تزریق 
واکسن سرعت گرفته و هرچه سریعتر شاهد ایمن سازى 

همگانى باشیم.

در عزادارى ها شور با شعور همراه باشد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به عدم اجراى 
طرح زوج و فرد در هســته مرکزى کالنشهر اصفهان، 
گفت: از نظر رعایت تردد شبانه مشکالت بسیارى وجود 
دارد و متأسفانه شهروندان ســاعت منع تردد شبانه را 

رعایت نمى کنند.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: هنوز دستور 
جدیدى از ستاد مقابله با کرونا در مورد محدودیت هاى 
جدید ابالغ نشده و همچنان محدودیت هاى قبل در حال 

اجرایى شدن است.
وى بــا اشــاره بــه ســخت گیرانه تر شــدن اجراى 
محدودیت هاى کرونایى، افزود: طرح منع تردد شــبانه 

از ساعت 10 شب تا 3 صبح در حال اجرایى شدن است و 
متخلفان 210 هزار تومان جریمه مى شوند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: در نظارت 
بر محدودیت ها همه موارد شــامل منــع ترددها، تردد 
پالك هاى غیربومى و مخدوش کردن پالك ها با توجه 
به شدت شیوع کرونا و اوضاع بحرانى بیمارى در سطح 

استان به شدت کنترل و با متخلفان برخورد مى شود.
وى افزود: تردد مسافران استان هاى دیگر به اصفهان 
کاهش داشته و از نظر تردد پالك هاى غیربومى وضعیت 
بهتر شده است اما از نظر رعایت تردد شبانه مشکالت 

بسیارى وجود دارد.

قانون منع تردد شبانه در اصفهان رعایت نمى شود

سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
با جمع بنــدى نهایى محمد على احمــدى، علیرضا 
صلواتى، علیرضا قارى قرآن، على قاســم زاده و رضا 
مختارى به عنوان 5 نامزد نهایى شهردارى اصفهان 

معرفى شدند.
على صالحى افزود: قرار برآن بــود که 11 نفر اعالم 
شده در مرحله پیشــین اطالعات درخواستى شوراى 
شهر ششم را که با فرم خاصى بیان شده بود، تا تاریخ 
17 مردادماه ارسال کنند. تعدادى از دوستان در موعد 
مقرر اطالعات خود را ارســال و تعــدادى نیز با عدم 
مشارکت در ارســال اطالعاتشان، انصراف خودشان 

را از این فرایند اعالم کردند و بررســى دقیق و جدى 
از جانب اعضاى دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
پیرامون طرح نامه ها و پاسخى که به سواالت تعیین 

شده از سوى اعضا طرح شده، صورت گرفت.  
صالحى خاطرنشان کرد: نفرات منتخبى که همگرایى 
بیشترى با راهبردها و برنامه هاى شوراى ششم داشتند 
روز پنجشنبه مشخص شدند. البته بدین معنا نیست 
که ما خودمان را از ظرفیت هایى که ممکن است تا به 
اکنون در فرایند نبوده اند، محروم کنیم و به طور قطع 
رصد خودمان را انجام خواهیــم داد اما این فرایند به 

صورت منظم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 معرفى 5 نامزد نهایى تصدى شهردارى اصفهان

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: روزانه به طور میانگین، چهار هزار تماس مردمى 
با 115 اصفهان برقرار مى شود که تنها یک چهارم آن ها 

اورژانسى است.
غفور راستین افزود: با تاکید بر لزوم ذکر نام شهر هنگامى 
که بیان نشــانى است افزود: کارشناســان اتاق فرمان 
مرکزى استان، پاسخگوى تماس 16 شهرستان استان 
هستند و مردم شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر، 
نجف آباد، لنجان، فالورجان، مبارکه، شهرضا، دهاقان، 
برخوار، سمیرم، بویین میاندشت، تیران و کرون، چادگان، 
خوانسار، گلپایگان و فریدن هنگام برقرارى تماس با 115 

به اتاق فرمان مرکزى 115 استان متصل مى شوند.
غفور راستین گفت: موارد غیر اورژانسى بیشترین درصد 
تماس هاى 115 هستند که مواردى مثل تماس اشتباه، 

تماس تکرارى، تماس پیگیرى، سواالت غیر مرتبط را 
شامل مى شوند. وى گفت: امسال، 24 درصد تماس هاى 
مردمى با 115 اصفهان در خصوص موارد اورژانسى بوده 
که با اعزام واحد امدادى به محل حادثه همراه بوده است.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: با توجه به موج پنجم کرونــا، عمده تماس هاى 
غیر اورژانسى مرتبط با سواالت بیمارى کرونا و واکسن 
کرونا است که این مساله، باعث افزایش بار تماس هاى 
اورژانس شده و ضمن اشغال شدن خطوط امدادى، باعث 
فرسایش توان کارشناساِن اتاق فرمان اورژانس مى شود.
دکتر راستین از هم استانى ها تقاضا کرد براى دریافت 
مشــاوره کرونا، با شــماره هاى 4030 و 3113 تماس 
بگیرند؛ ضمنا براى ســوال در مورد اطالعات دارویى با 

شماره 190 تماس بگیرند.

بر اساس جدیدترین دستورالعمل اســتانى معاونت درمان تنها یک چهارم تماس ها با 115 اورژانسى است
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان درباره بیمارى کووید-19 
واحدهاى بســترى موقت در محوطه یا جنب تعداد زیادى 
از بیمارستان هاى استان براى ارائه خدمات بسترى موقت 

ایجاد مى شود.
بر اساس نوزدهمین دستورالعمل اســتانى معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با توجه به شرایط همه گیرى 
بیمارى کووید-19 و بســترى حدود ســه هــزار بیمار در 
بیمارستان هاى اســتان و همچنین ارائه خدمات به حدود 
یکهزار بیمار بســترى موقت در کلینیک هاى تنفسى، به 
منظور حفظ ظرفیت تخت هاى بیمارستان ها براى پذیرش 
بیماران کووید-19 الزم است در بیمارستان هاى تعیین شده 
شهر اصفهان فضایى در محوطه یا جنب بیمارستان در نظر 
گرفته و به بیماران کووید-19 واجد شرایط، خدمات درمانى 

مورد نیاز ارائه شود.
از بیمارستان هایى که باید واحد بسترى موقت در آنها ایجاد 
شود مى توان به امین، خورشید، الزهرا(س)، سیدالشهدا(ع)، 
عیســى بن مریم، فارابى، دکتر شــریعتى، دکتر غرضى، 
شــهید آیت ا... صدوقى، میالد، خانواده، عسگریه و زهراى 

مرضیه(س) اشاره کرد.
بر اساس این دستورالعمل، بیمارســتان هاى خارج از شهر 
اصفهان که در آنها بیماران مشکوك به کووید-19 پذیرش 
مى شــوند نیز موظفند واحدهاى بسترى موقت (با حداکثر 

ظرفیت ممکن) را براى ارائه خدمت به بیماران واجد شرایط 
ایجاد کنند.

طبق نوزدهمین دستورالعمل استانى معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان، بیمارســتان هاى الزهرا(س) با 
حداقل 750 تخت، امین با حداقل250 تخت و 577 ارتش 
با حداقل50 تخت باید مطابق روال گذشته با تمام ظرفیت 
تخت فعال به عنوان بیمارستان مرجع (ریفرال) نسبت به ارائه 

خدمات درمانى به بیماران کووید-19 فعالیت کنند.
بیمارستان عیسى بن مریم نیز باید با تمام ظرفیت تخت فعال 
(حداقل110 تخت) به عنوان بیمارســتان مرجع (ریفرال) 
نسبت به ارائه خدمات درمانى به بیماران کووید-19 فعالیت 

کند.
همچنین بیمارستان دکتر غرضى با تمام ظرفیت تخت فعال 
(حداقل180 تخت) و بیمارســتان دکتر شریعتى با دو سوم 
ظرفیت تخت فعال (حداقل220 تخت) با رعایت کلیه اصول 
کنترل عفونت و جداســازى به پذیرش و بسترى بیماران 

کووید-19 اقدام کنند.
بیمارستان شــهید آیت ا... صدوقى الزم است با اختصاص 
همه ظرفیت تخت بیمارستان سیار (حداقل60 تخت)، 50 
درصد ظرفیت تخت فعــال (حداقل120 تخت) را با رعایت 
کلیه اصول کنترل عفونت و جداسازى به پذیرش و بسترى 

بیماران کووید-19 اختصاص دهد.
بیمارســتان هاى میــالد (حداقل 180 تخت)، عســگریه 

(حداقل100 تخت)، زهراى مرضیــه (حداقل 100 تخت)، 
خانواده (حداقل 80 تخت)، سپاهان (حداقل 60 تخت)، سینا 
(حداقل 40 تخت)، سعدى (حداقل 40 تخت)، امیرالمومنین 
اصفهان (حداقل 30 تخت)، حجتیــه (حداقل 25 تخت) و 
حضرت زهراى زینبیه (حداقل 20 تخت) باید با رعایت کلیه 
اصول کنترل عفونت و جداسازى به پذیرش و بسترى بیماران 

کووید-19 اقدام کنند.
همچنین بیمارســتان فارابى از بیســتم مرداد بیماران حاد 
روانپزشــکى را پذیرش نمى کند و باید 50 تخت از ظرفیت 
تخت فعال را به پذیرش و بسترى بیماران کووید-19 و 50 
تخت نیز به پذیرش و بسترى بیماران اورژانسى غیر کووید 

اختصاص دهد.
بیمارستان شهید مدرس نیز باید ضمن توسعه تخت فعال به 
میزان 50 تخت، بیماران حاد روانپزشکى را پذیرش و بسترى 
و بیمارستان کودکان امام حسین(ع) باید طبق روال گذشته 
همه اطفال مشکوك به کووید-19 را پذیرش و بسترى کند.
طبق این دستورالعمل، بیمارستان آیت ا... کاشانى باید با تمام 
ظرفیت تخت فعال (حداقل 220 تخت) بیماران غیرکووید 
ترومایى (مصدوم) و جراحى اورژانس، بیمارستان خورشید 
باید با تمام ظرفیت تخت فعال (حداقل 240 تخت) بیماران 
داخلى غیرکووید و بیمارستان هاى شهید بهشتى و مهرگان 
باید مطابق روال گذشته کلیه بیماران اورژانسى زنان و مادران 

باردار غیرکووید را پذیرش و بسترى کنند.

جزئیات جدیدترین دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکى با توجه به افزایش گسترده کرونا در استان

واحدهاى بسترى موقت 
در اصفهان ایجاد مى شود

دادستان اصفهان با توجه به ایجاد نارضایتى عمومى و 
مشــکالت ترافیکى در نتیجه خاموشى ها و قطع برق 
در نامه اى به فرماندهى انتظامى اســتان دستوراتى را 
صادر کرد تا از طریق مراجع انتظامى ضمن اخذ جدول 
زمانبندى قطع برق با استفاده از ظرفیت کالنترى ها و 
پلیس هاى افتخارى (در صورت لزوم و تحت نظارت 
راهور به کارگیرى و جلب همکارى بســیج و هیئات 
مذهبى) پلیس راهور بــراى برقرارى نظم ترافیکى در 

تقاطع ها و چهار راهها در زمان خاموشى تقویت شود.
على اصفهانى با اشاره به اینکه در ماه هاى گذشته توسط 

معاونت پیشگیرى از وقوع جرم و پیگیرى حقوق عامه به 
شهردارى جهت تجهیز و نصب دستگاههاى UPS و 
تامین برق اضطرارى در مواقع خاموشى هشدار داده شده 
بود به معاونت مزبور ماموریت داد تا به عنوان نقض یکى 
از مصادیق حقوق عامه ضمن نظارت بر اجراى دستورات 
صادره راجع به حضور به موقع عوامل انتظامى، تخلفات و 
مصادیق ترك فعل در زمینه تشدید مسائل ترافیکى شهر 
اصفهان را مستندسازى تا بر اساس دستورالعمل نحوه 
مقابله با ترك وظایف قانونى مدیران و پیشگیرى از آن 

با عوامل خاطى برخورد شود.

دستور دادستان در خصوص مدیریت ترافیک در 
مقاطع خاموشى

مدیرامور زراعت ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: هویج قیمت مصوب ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا 

قیمت آن تغییر مى کند.
پیمان فیروز نیا در خصوص چرایى کمبــود هویج در بازار 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر هویج مورد نیاز در بازار 

اصفهان از دیگر استان ها تأمین مى شود.
وى با بیــان اینکه در مجمــوع 170 هکتــار از زمین هاى 
کشاورزى اســتان اصفهان زیر پوشــش کشت هویج قرار 
داشته است، ابراز داشت: این در حالى است که امسال به دلیل 
مشکالت ایجاد شده ناشى از خشکسالى سطح زیر کشت این 

محصول به 150 هکتار برسد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با 
بیان اینکه بخش زیادى از کشت هویج اصفهان در شهرستان 
فالورجان و به واسطه چاه هاى سطحى انجام مى شده است، 
ابراز داشت: به دلیل خشکى رودخانه زاینده رود این چاه ها نیز 
خشک شده و کشت هویج که محصولى آب بر است با مشکل 
مواجه شده اســت. وى با بیان اینکه از سوى دیگر به دلیل 
سیل بردگى برخى از مزارع کشت هویج در شیراز تولید این 
محصول نیز دچار مشکل شده است، ابراز داشت: همچنین 
مصرف زیاد هویج براى بهبود بیماران مبتال به کرونا نیز منجر 

به افزایش تقاضاى این محصول شده است.
وى همچنین به ایجاد بازار سیاه هویج در اصفهان اشاره کرد 

و ادامه داد: این امر با توجه به افزایش تقاضا و کمبود محصول 
در بازار طبیعى است.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
در ادامه با بیان اینکه محصــول هویج اصفهان که از مرکز 
استان تا نقاط سردســیر مانند چادگان کشت شده است، به 
زودى در بازار عرضه خواهد شد، اضافه کرد: محصول هویج 
مرکز استان در روزهاى آینده برداشت خواهد شد و در مناطق 

سردسیر نیز اوایل پاییز برداشت مى شود.
وى با بیان اینکه برداشت محصول هویج در اصفهان 45 تن 
در هر هکتار است، اضافه کرد: مى توان گفت نیاز استان به 

این محصول به زودى برطرف خواهد شد.

نیاز اصفهان به هویج برطرف خواهد شد

کارگر میانسال در معدن دچار حادثه اى مرگبار شد.
سخنگوى آتش نشــانى اصفهان با اشاره به وقوع حادثه 
مرگبار در معدن و استفاده ناایمن از جرثقیل، اظهار کرد: 
این حادثه ساعت 11 و 24 دقیقه روز پنجشنبه  به سامانه 
125 گزارش شد و آتش نشانان از ایستگاه 13 و 5 به محل 
حادثه در جنوب اصفهان، گردنه آب نیل اعزام شــدند. 

فرهاد کاوه آهنگران افزود: در این حادثه مرد 45 ســاله 
که کارگر معدن بود هنگام فعالیت در معدن و جابه جایى 
وسایل سنگین با جرثقیل بین شاسى ماشین و اجسام قرار 

مى گیرد و دچار خفگى و مرگ مى شود.
وى اضافه کرد: جسد مرد میانسال از معدن خارج و تحویل 

عوامل انتظامى شد.

مرگ کارگر میانسال در معدن
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حسن سلطانى قانع، درباره خاطرات 40 ساله اش در اجرا مطلبى را عنوان کرد.
این گوینده خبر قدیمى و چهره آشناى سحرهاى ماه رمضان  درباره دوران کودکى اش بیان 
کرد: پدرم راننده بیابان و مادرم خانه دار بود. 6 تا برادر بودیم و البته یک خواهر هم دارم که 

بعد از ازدواج من به دنیا آمد. فاصله سنى خواهرم و پسرم یک سال است.  
سلطانى قانع اظهار داشت: همه کودکى ما با بازى بیرون از خانه بود. نعمتى که بچه هاى 
امروز آن را ندارند. گاهى تلویزیون را از خانه همسایه مى دیدیم و بازى هایمان طورى بود 

که رشد و استعداد ما را نشان مى داد.  
وى درباره چگونگى آغاز بــه کارش گفت: وقتى وارد تلویزیون شــدم مجرد بودم. اولین 
گوینده تلویزیونى مرکز همدان شــدم. ابتداى اردیبهشــت مرکز همدان فراخوان جذب 
خبرنگار و گوینده زد و من هم به رادیو بســیار عالقه مند بودم به همین دلیل در این دوره 
شرکت کردم. در دوران نوجوانى ام یک رادیوى توشیبا داشتیم که وقتى پدرم خانه نبود به 
آن گوش مى کردم؛ صداى نادرى و احمدى را دوست داشتم و آن ها همیشه خبر نیمه شب 
رادیو را مى خواندند. در مدرسه هم کتاب هایم را با لحنى زیبا مى خواندم. در مراسم ها هم 
پشت میکروفن صحبت مى کردم و در حســینیه محله هم همواره پشت میکروفن بودم. 
وقتى براى گویندگى تلویزیون تست دادم همه تعجب کردند اما با این حال قبول شدم و در 
خردادماه قرار شد برنامه رویدادهاى هفته همدان ساخته شود و از آن زمان کار را در جلوى 

دوربین آغاز کردم.
گوینده پیشکسوت بیان کرد: مدیر گروه معارف و سردبیر گروه مذهبى بودم. از 6000 نفر 

تست گرفتم و 35 نفر را قبول کردم. 
او در پایان با یادآورى خاطــره اى از اجراهایش گفت: تلفنى روى میــز اجرا براى ارتباط 
خطى با پشت صحنه وجود داشت. یک بار از تلفن استفاده جالبى کردم. امام خمینى (ره) در 
بیمارستان عمل باز قلب داشتند و قرار بود متنى که آقا احمد نوشته بودند را روى فیلم بخوانم 
اما زنگ زدم به همسرم در خانه و از او خواســتم از دیوان حافظ غزل «تنت به ناز طبیبان 
نیازمند مباد» را برایم بخواند و آن روز این ابیات را در آن موقعیت اجرا کردم که بازخوردهاى 

مثبتى را هم دریافت کرد.
 

از آخرین فعالیت هنرى اسماعیل شنگله در عرصه بازیگرى 
سال ها مى گذرد. این هنرمند پیشکسوت سال هاست که در 
شمال کشور ساکن است و گوشــه عزلت گزیده. شنگله در 
سریال «عطر گل یاس» ایفاى نقش کاراکتر منفى اثر یعنى 
«شازده» را بر عهده دارد. شازده، ارباب زاده اى است که عمرى 
را به بطالت گذرانــده و از تالش دیگران ارتــزاق کرده. این 
بازیگر تاکید مى کند براى چگونگى ایفاى نقش شازده جلسات 
متعددى با مرحوم بهمن زرین پور به عنوان کارگردان سریال 
عطر گل یاس داشته است. او همچنین تصریح مى کند با دیدن 
بازپخش ســریال به خودش مى گوید که چرا در همه فیلم ها 
و ســریال ها به جاى خودش صحبت نکرده است و دوبلور ها 
این وظیفه را به عهده داشته اند؟ سریال «عطر گل یاس» به 
کارگردانى و نویسندگى مرحوم بهمن زرین پور به تازگى روى 

آنتن شبکه آى فیلم بود. 

آقاى شــنگله مدتى اســت که کم کار 
هســتید و شــما را در فیلم و ســریال 

ندیده ایم؟
مشغول مداوا هستم. مبتال به ســرطان بودم که خوشبختانه 
مداوا شد. یک عمل سنگین داشــتم و در حال حاضر دوران 

درمان بیمارى و نقاهت را مى گذرانم.
خاطره جالــب و ناگفتــه اى از بازى در 

سریال عطر گل یاس دارید؟
30 سال از آن روز ها گذشته و چندان حضور ذهن ندارم. یادم 
مى آید در سکانس بیمارستان قرار بود آقاى زنجانپور در بخش 
آى سى یو بسترى باشد و تمام دستگاه ها هم به ایشان وصل 
شــود؛ اما مى ترسید و حاضر نمى شــد این کار را انجام دهد. 
باالخره راضى اش کردیم و تمام دستگاه هاى پخش آى سى 
یو به شکل نمادین به ایشان وصل شد. با شروع فیلمبردارى، 
ناگهان و به شکل ناخواسته این دستگاه ها شروع به کار کرد و 

آقاى زنجانپور از روى تخت بلند شد و فرار کرد.
دربــاره نقــش خودتان در ســریال 
صحبت کنید. شما در عطر گل یاس نقش 

یک شازده را به عهده داشتید.
این نقش را دوست داشــتم و براى خودم خیلى جذاب بود. با 
دوســتان درباره این نقش خیلى بحث و حرف داشــتیم و در 

نهایت، به چیزى رسیدیم که در سریال مى بینید.
تماشــاى دوباره این ســریال پس از 
ســال ها چقدر براى خودتان جذابیت و 

لطف دارد؟
اولین چیزى که به خودم مى گویم این است که چه اشتباهى 
کردم در بازیگــرى به جاى خــودم صحبــت نمى کردم و 
دوبلور هاى دیگرى بــه جایم حرف مى زدند. خــود بازیگر 
خیلى بهتر مى تواند حس و حال نقش را درك کند و در کالم 

بیاورد.  اى کاش دوبله نقش هایم با خودم بود. از سوى دیگر، 
دیدن دوســتانى که دیگر در میان ما نیستند باعث افسوس و 

ناراحتى ام مى شود.
استقبال مردم از سریال چگونه بود، به 
خصوص در نمایش اولیه در سال 1369؟

آن موقع که مردم استقبال فوق العاده اى از سریال داشتند.
دالیل این استقبال را در چه مى بینید؟

سریال متن درستى داشت. از سوى دیگر، گروه خیلى خوبى 
دور هم جمع شده و با هم هماهنگ بودند. فرصت کافى براى 
ساخت ســریال هم داشــتیم. مثل امروز نبود که همه کار ها 

عجله اى باشد.
به نظرتان چرا ســریال هایى مثل عطر 
گل یاس در قیاس با آثار نمایشى جدید 

جذاب تر و ماندگارتر به نظر مى رسند؟
شرایط تفاوت کرده است. آن زمان این تعداد شبکه نداشتیم. 
االن شبکه ها هر شب چهار سریال را براى پخش آماده دارند. 
این حجم کار طبیعتا بر روى کیفیــت اثر مى گذارد. آن زمان 
پخش سریال ها به شکل هفتگى بود و گروه هاى سریال ساز 
فرصت کافى براى ساخت داشتند. حتى بازیگران هم فقط یک 
پیشنهاد را قبول مى کردند و فقط سر یک سریال بودند. االن 
شرایط تفاوت کرده و بازیگر همزمان در چند پروژه حضور دارد. 
خودم شاهد بودم آقایى که تازه وارد کار بازیگرى شده بود در 

دو کار دیگر هم حضور داشت و وقتى سر پروژه ما مى آمد فقط 
کار را سمبل مى کرد. توبه کار شدم که چرا در این پروژه بازى 
مى کنم. معلوم است وقتى بازیگر به دلیل تأمین درآمد و خرج 
زندگى یا به هر علت دیگرى همزمان در چند فیلم و سریال 
بازى مى کند، نتیجه کار ماندگار نمى شــود. البته این اواخر 
سریال هایى را از تلویزیون دیده ام که واقعا جذاب بوده اند و 

مخاطبان زیادى داشته اند.
سریال عطر گل یاس علیرغم همه نقاط 
قوتى که از آن بهره مى بــرد، به لحاظ 
شــخصیت پــردازى کاراکتر ها دچار 
یک نوع خط بندى اســت. مثًال شازده 
و اکثر اعضاى خانــواده محمود جزو 
شخصیت هاى منفى هستند و خانواده 

عباس در زمره کاراکتر هاى مثبت.
خدا رحمت کنــد بهمن زرین پور را. خیلــى براى نقش ها 
وقت مى گذاشت. فرصت داشــتیم و مى نشستیم و درباره 
نقش صحبت مى کردیم. نقش را باال و پایین مى کردیم و به 

یک نتیجه نهایى مى رسیدیم. مثل االن نبود که ضبط شروع 
مى شود، اما تو هنوز درباره نقش مقابلت اطالع کافى ندارى. در 
آن سال ها دو بازیگرى که با هم بازى داشتند درباره نقش شان 
بحث مى کردند و از نگاه هم مطلع مى شدند و در نهایت به یک 

تصمیم نهایى مى رسیدند. 

گفت وگو با اسماعیل شنگله به بهانه پخش سریال «عطر گل یاس»

وقتى زنجانپور از روى تخت بیمارستان فرار کرد!
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عباس کیارستمى براى هفتمین بار با اثرى از مجموعه 
«سفید برفى» در چهاردهمین دوره حراج تهران حاضر 

خواهد بود.
مجموعــه «ســفید برفــى» دربرگیرنده شــمارى از 
مفهومى ترین آثار عباس کیارستمى است که در برداشت 
اول برگردانى از حرف هاى کمابیش گفته شده در فیلم ها 

و دیگر آثار او به زبان تصویر به نظر مى رسند.
در یک نگاه گذرا ممکن است این مجموعه عکس هاى 
وى کارهایى از ژانر منظره با تأکیــدى خاص بر برف، 
باران، درخت و یا جاده قلمداد شود؛ پنجره هایى رمانتیک 

به سوى طبیعت که اتفاقاً چندان هم با حوصله و وسواس 
انتخاب نشده اند اما در نگاهى عمیق تر، هنگامى که به 
حد باالى انتزاع و تقلیل گرایــى و مهمتر از آن رویکرد 
نمادگرایانه به پدیده هاى طبیعى در این عکس ها توجه 
شود، تفاوت ماهوى آن ها با فیلم ها و یا نمونه هاى ظاهراً 

مشابه از تصاویر منظره، به تدریج آشکار مى شود.
در قیاس با دیگر آثار کیارســتمى، این مجموعه با همه 
ســادگى و صراحت در الیــه ظاهــرى، از زبان هنرى 
به مراتــب پیچیده تــر و نگاهى کنایه اى تــر برخوردار

 است.

فصل سوم سریال «ساخت ایران» به کارگردانى بهمن 
گودرزى که پیش تر پروانه ساخت آن از سوى سازمان 

سینمایى صادر شده بود، به صورت رسمى کلید خورد.
فصل سوم سریال «ساخت ایران» به کارگردانى بهمن 
گــودرزى، تهیه کنندگى ســیدامیر پروین حســینى و 
نویســندگى امیر عربى که پیش تر پروانه ســاخت آن 
از سوى سازمان سینمایى صادر شــده بود، به صورت 

رسمى کلید خورد.
«ســاخت ایران 3» مانند 2 فصل گذشــته خود ژانرى 
کمــدى دارد و با توجه به اعالم ســازمان ســینمایى 
حداقل داراى 20 قسمت است. مجید گل سفیدى مدیر 

فیلمبردارى این اثر است. تا این لحظه اطالعات دیگرى 
درباره این سریال منتشر نشده است.

گودرزى پیش از این ساخت فیلم هاى «شیش و بش»، 
«آتیش بازى» و «ثبت با سند برابر است» را در کارنامه 
دارد و «ساخت ایران» نخستین تجربه سریال سازى او 

در شبکه نمایش خانگى محسوب مى شود. 
امین حیایــى و محمدرضا گلــزار، محســن کیایى، 
ســحردولت شــاهى، ســارا بهرامى، مهران احمدى، 
امیرحسین رســتمى از بازیگران ایرانى فصل دوم این 
مجموعه بودند. «ســاخت ایران 2» به کارگردانى برزو 

نیک نژاد ساخته و پخش شد.

مهسا احمدى، تنها بدلکار و کارگردان اکشن ایرانى حاضر در هالیوود، در باره 
جزئیات حادثه اى که منجر به جان باختن ارشا اقدسى شد، توضیحاتى را داد.

این خلبان، چترباز و اولین زن بدلکار ایران در مورد پروژه اى که ارشا اقدسى 
در آن حضور داشته است، گفت: «این فیلم متعلق به کمپانى مطرح و جهانى 
نت فلیکس است که توسط یک شرکت تولید کننده اماراتى (دوبى) تولید 
مى شود. این کمپانى، هیچ فیلمى از لحظه بروز حادثه بیرون نداده است و 
قوانین هم این اجازه را به آن ها مى دهد که تا مسئله جنبه حقوقى و قضایى 

پیدا نکند، اطالعاتى از این ماجرا منتشر نکنند.»
مهســا احمدى در مورد توصیف صحنه اى که آن اتفاق ناگوار براى ارشا 
اقدسى رخ داده است، توضیح داد: «قرار بوده که ارشا با یک ماشین (فورد 
شاســى کوتاه مشــکى رنگ) از روى یک رمپ بپرد و آن ماشین در هوا 
چرخیده و فرود آید. این «چهلمین» بارى بوده که ارشــا این کار را انجام 
مى داده و تجربه آن را به دفعات داشته است، اما این بار، هم شکل رمپ و 

هم نوع ماشین متفاوت بوده و هم این که کامال اتفاقى ماشین روى سقف 
فرود مى آید که همین امر هم باعث وارد شدن ضربه به سر و بروز مشکالت 

براى ارشا مى شود.»
او ادامه داد: «در واقع نیم ساعت طول مى کشد تا بتوانند او را از ماشین خارج 
کنند و همین امر باعث نرسیدن اکسیژن به مغز او مى شود که البته مدت 
زمان زیادى است و حتى در همین حین قلبش هم از کار ایستاده بوده که در 

مسیر اعزامش به بیمارستان او را احیا مى کنند.»
این بدلکار در مورد این که دلیل وقوع این حادثه چه بوده و مقصر کیست، 
گفت: «براى این که بررسى شود که واقعا در این ماجرا چه اتفاقى افتاده و 
مقصر چه کسى بوده است، حتما باید فیلم هاى کار دیده شود.اگر این مدارك 
به دست بیاید مى توان بررسى کرد که چه کسى و چگونه مقصر این ماجرا 
بوده است اما این در حالى است که گروه تولید نه هیچ فیلم و مدرکى ارائه 

مى دهد و نه هیچ حرفى در این باره مى زند.»

محمدعلى نجفى درباره تهیه یک نســخه سینمایى از سریال 
«سربداران» مى گوید، بیشتر ترجیح مى دهد به آینده فکر کند 
تا گذشته چون آنچه درنظرش بوده را براساس شرایط خود، 40 

سال قبل در «سربداران» نشان داده است.
اخیرا محمدرضا ورزى اعالم کرده که از سریال تاریخى و دهه 
شصتى «ســربداران» ســاخته محمدعلى نجفى یک نسخه 
سینمایى 92 دقیقه اى مونتاژ کرده و از آنجا که به دلیل اوضاع 
نامطلوب ناشى از شــیوع کرونا امکان برپایى برنامه اى براى 
رونمایى از آن نیست، پیشــنهاد نمایش این فیلم را در حاشیه 

جشنواره فجر امسال مطرح کرده است.
دراین باره نجفى که این روزها ریاست هیات مدیره خانه سینما 
را هم برعهده دارد بیان کرد:  من فیلم را ندیده ام، فقط در مقطعى 
آقاى ورزى با من صحبت کردند و عالقه مند بودند که این کار را 
(تهیه یک نسخه سینمایى از سربداران) انجام دهند. من هم به 
دلیل اعتمادى که به ایشان داشتم، گفتم به نظرم اشکالى ندارد 
ولى دیگر از جزئیات فیلم اطالعــى ندارم. در این حد در جریان 
بودم که یک بار گفتند، مى خواهند چنین کارى را انجام دهند و 

یک بار هم گفتند که در حال انجام کار هستند.
او درباره اینکه آیا تمایلى ندارد که زودتر این نســخه سینمایى 
را ببیند؟ گفت: حقیقت را بخواهید خیلــى تمایلى ندارم، چون 
من حدود 40 سال قبل کارى را با شرایط خودم انجام دادم که 
نظرم هم در آن بوده ولى بعد چیزهایى تغییر کرد مثل "تیتراژ" 
که مفهوم داشت. براى آن تیراژ آقاى عالمى که خدا رحمتش 
کند، خیلى زحمت کشــیده بود و با هم روى آن کار کردیم. در 
واقع مى خواهم بگویم گاهى در ایران یک چیزى 10 بار پخش 

مى شود، به راحتى آن را تغییر مى دهند، جایگاه مالک معنوى  اثر 
مطرح نیست و خیلى راحت دیگران درباره یک کارى تصمیم 
مى گیرند، به همین دلیــل من ترجیح دادم دربــاره همه چیز 

سکوت کنم.
نجفى در پاســخ به اینکه آیا نگرانى ندارد کــه جریان اصلى و 
خط فکرى اثرش در تبدیل به یک نسخه سینمایى دچار تغییر 
اساسى شده باشد؟ گفت: وقتى شــما یک کتاب بنویسید و بعد 
یک نفِر دیگر بخشى از آن را جدا کند و جداگانه بنویسد، دیگر آن 
کتاب متعلق به شما نیست. من هم سعى کردم با گذشته خودم 
زندگى نکنم و به آینده فکر کنم. آقاى ورزى فردى زحمتکش و 
عالقه مند است که خیلى به «سربداران» وابسته بود و گفت هرچه 
یاد گرفتم از این سریال بوده است. من هم نخواستم مانع احساس 
او شوم اما خودم احساس خاصى نسبت به این کار ندارم، چون 
اگر شما صاحب یک اثر باشید بخصوص وقتى هم تهیه کننده و 
کارگردان آن بودید و هم مشاور نویسنده، و عالوه بر تمام این ها 
ایده هم از شــما بوده و قبل از انقالب آن را به صورت تئاتر اجرا 
کرده اید و بعد از انقالب به شکل «سربداران» ساخته اید، انتظار 
دیگرى پیش مى آید؛ مثال توقع این است که صدا و سیما با من 
تماس مى گرفت و مى گفت که شما مالک معنوى این اثر هستید 
و حقوق معنوى دارید، مثل همه جاى دنیا که وقتى فیلمى ساخته 
شده و بعد از سال ها تصمیم گرفته مى شود آن را نمایش دهند 
آن مالک حقى دارد ولى وقتى اینجا این چیزها برایشان مطرح 
نیست، معنا و مفهومش این اســت که با مقوله فرهنگ و هنر 
بیگانه اند. پس دیالوگى هم برقرار نمى شود و من هم صحبتى 

نمى کنم.

بازگشت کیارستمى با «سفید برفى»

«ساخت ایران 3» با محمدرضا گلزار 
و امین حیایى کلید خورد

خاطرات 40 ساله یک مجرى قدیمى

مقصر مرگ ارشا اقدسى کیست؟ 
اولین زن بدلکار ایران در هالیوود توضیح مى دهد 

سعى کرده ا م 
با گذشته خودم 
زندگى نکنم

واکنش محمد على نجفى به 
نسخه سینمایى «سربداران »
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 به نظر مى رسد شهریار مغانلو به سپاهان اصفهان نزدیک تر 
باشد تا حضور دوباره در پرسپولیس و دلیل آن را باید در تصمیم 

مدیران سانتاکالرا جستجو کرد.
شهریار مغانلو مهاجم نیم فصل دوم گذشته پرسپولیس پس 
از حضور کوتاه 5 ماهه در این تیم به پرتغال بازگشت تا تکلیف 

باشگاه فصل آینده اش مشخص شود.
مهاجم قرضى تیم فوتبال پرسپولیس که با پیشنهاد پیوستن به 
سپاهان در ازاى پرداخت رضایتنامه اش به همراه انتقال محمد 
محبى روبه رو بود، قصد داشت جلوى این انتقال را بگیرد تا یک 
فصل دیگر در جمع شاگردان گل محمدى باقى بماند. با این 
حال مسئوالن باشگاه سانتاکالرا با پیشنهاد مغانلو براى کاهش 
مبلغ رضایتنامه اش مخالفت کردند و این بازیکن با توجه به رقم 
پیشنهادى سپاهان در آستانه امضاى قرارداد با این باشگاه قرار 

گرفته است.
باشگاه سپاهان اصفهان که به خوبى به ارزش هاى شهریار 
مغانلو در تیم پرسپولیس واقف اســت تصمیم گرفت با یک 
تیر دو نشان بزند. اول آن که شهریار مغانلو را از رقیب اصلى 
خودش در لیگ برتر جدا کرده و لطمه اى به پرسپولیس بزند که 
امرى متداول در میان تیم هاى رقیب در سراسر دنیاست. دوم 
اینکه سپاهان با وجود گل هاى زیادى که در لیگ بیستم زد در 
سازماندهى دفاعى و پرس مدافعان حریف با مشکالتى مواجه 
بود که حاال مى خواهد با خریــد مهاجم جنگنده و تنومند 

فصل گذشته پرسپولیس این نقطه ضعف را مرتفع کند.

یحیى گل محمدى نیز بر همین اساس 
تصمیم گرفته است انتقام وسوسه کردن 
باشگاه سانتاکالرا و شهریار مغانلو را با 

خرید آقاى گل لیگ بیستم بگیرد.
سجاد شهباززاده مهاجم 32 ساله فصل 
گذشته سپاهان اصفهان یک مهاجم 
گلزن اســت که مى تواند به عنوان 
وینگر چپ نیز بــازى کند. او تبحر 
زیادى در گلزنــى دارد و مى تواند 
آمار گلزنى خط حمله پرسپولیس 

را باالتر ببرد اما...
مشــکل اصلـــى شــــاید 

رقــــم درخــــواستى 
ســجاد شــهباززاده و 
مدیربرنامه هایش باشد. 

آقاى گل لیگ بیستم فصل 
گذشته قرارداد خوبى با سپاهان اصفهان 

بســته بود و حاال طبیعى اســت به کمتر از آن قانع نباشد. 
مبلغى که شــاید پرداخت آن براى پرسپولیس کمى سنگین 
به نظر برســد ولى یحیى گل محمدى اصرار به خرید سجاد 
شهباززاده دارد. مهاجمى که با توجه به توانایى روى زمین و 
فوتبال مالکانه پرسپولیس مى تواند در لیگ بیست و یکم به 

کمک این تیم بیاید.

در جدیدترین رده بنــدى باشــگاه هاى فوتبال جهان، 
سپاهان اصفهان، همچنان سومین تیم برتر ایران است.

بر اساس اعالم سایت فوتبال دیتابیس، تیم فوتبال 

سپاهان، با 1520 امتیاز، در رتبه سوم ایران، چهاردهم آسیا 
و 244 جهان قرار دارد.

ذوب آهن، دیگر تیم استان اصفهان با 1348 امتیاز در رده 

دوازدهم ایران است و در رده 98 آسیا و 983 دنیا جاى دارد. 
در این رده بندى، پرسپولیس و استقالل در رتبه هاى اول 

و دوم ایران قرار دارند.

پشت پرده اصرار 
براى خرید مغانلو

سپاهان مى خواهد با یک تیر دو نشان بزند

ســپاهان بعد از جدایى امثال کى روش استنلى و محمد محبى در 
آستانه توافق با سه بازیکن مطرح است.

سپاهانى ها بعد از توافق اولیه با فرشاد احمدزاده با دو بازیکن مطرح 
لیگ برترى هم مذاکراتى را انجام داده و به توافق زیادى دست پیدا 
کردند. ضمن آن که احتمال حضور یک یا دو بازیکن خارجى در 

این تیم پرطرفدار اصفهانى وجود دارد.
همان طور که مى دانید امسال تیم هاى لیگ برترى مى توانند مربى 
و بازیکن خارجى بگیرند و سپاهان به دنبال جذب یک دروازه بان و 
احتماًال یک مهاجم خارجى است اما باید دید در نهایت نویدکیا چه 

تصمیماتى براى تیمش مى گیرد ؟
آنچه مسلم است سپاهان تغییرات زیادى نخواهد داشت و تالش 
مى کند تا بازیکنان درجه اولى را جذب و تیم خود را تقویت کند. 
هرچند که شنیدیم سپاهان رشید مظاهرى را هم مى خواهد و با 

او صحبت کرده است.

در شرایطى که ســپاهان رضایتنامه بازیکن خود را براى حضور 
در فوتبال اروپا صادر کرده، سرمربى آبى ها نام این بازیکن را در 

لیست خود قرار داده است.
پرویز مظلومى در پایان جلسه هیئت مدیره خبر از قرار گرفتن نام 
محمد محبى به عنوان یکى از بازیکنان مدنظر فرهاد مجیدى داد.
محبى که در دو فصل اخیر نمایش موفقى در سپاهان داشته، در 
این فصل از سوى این باشگاه مجاز شده براى حضور در فوتبال 
اروپا کار خود را دنبال کند. این اقدام به نظر بخشى از پروژه جذب 
شهریار مغانلو توسط ســپاهان در مذاکره با سانتاکالرا محسوب 

مى شود.
با این حال فرهاد مجیدى در اقدامــى عجیب و جنجالى نام این 
بازیکن را در لیست خود قرار داده که بیشتر به مسئله اى غیرممکن 
براى این باشگاه محسوب مى شود و شاید جزو اقداماتى شود که 
مجیدى به دنبال این است تا نشان دهد هیئت مدیره و مدیرعامل 

در جذب لیست و نفرات مدنظرش ناکام بوده است!

کى روش استنلى، مهاجم برزیلى سپاهان که سابقه آقاى گلى در 
لیگ برتر را دارد در هفته هاى اخیر ایران را احتماال براى همیشه 

ترك کرده است.
مهاجم بلند قامت برزیلى از کشف هاى امیر قلعه نویى در فوتبال 
ایران بود. زمانى که ژنرال فوتبال ایران در ذوب آهن براى تقویت 

خط حمله خود فیلم بازیکنان خارجى زیادى 
را دید دست روى استنلى گذاشت و این 
بازیکن راهــى ایران شــد و در ذوب 
آهن نمایش نســبتًا خوبى داشت. با 
پایان فصل و کوچ قلعه نویى به تیم 
دیگر اصفهان یعنى ســپاهان، وى 
اســتنلى را هم با خودش به این تیم 
بــرد و بهترین دوران کــى روش در 

فوتبال ایــران در لیگ 
هجدهم رقم خورد. 
او بــا 16 گل زده در 
حالى آقاى گل شد 
که در هفته پایانى 
لیــگ هموطنش 
لوسیانو پریرا به او 
رسید و این عنوان 
مشترکًا میان آنها 

تقسیم شد.
 لیــگ نوزدهم فصل 

خوبى براى ســپاهان و 
قلعه نویى نبود و استنلى 
هــم نتوانســت عملکرد 
عالى خودش را تکرار کند. 
در پایان فصل قلعه نویى 
از سپاهان رفت و استنلى 
در این تیم ماند. هر چند 
ســبک بازى او مطابق 
شــیوه مورد نظر نویدکیا 
نبود و همین موضوع او را 
به یک نیمکت نشین در 
سپاهان بدل کرد و قابل 
پیش بینى بود در پایان 

فصل از ایران برود.
یکى از نقــاط ضعف 

جــدى کــى روش عدم 
روى  کنتــرل  نایــى  توا
اعصابش بود و بــه راحتى 
از کوره در مى رفت و ســعى 
داشــت بازیکــن حریف را 
شخصا تنبیه کند. موضوعى 
که چند بار باعث متضرر شدن 
سپاهان شد و نمونه اش نیمه 
نهایى جام حذفى 2 فصل قبل 
بود که با اخراجش سپاهان را 

متضرر کرد.

مدیر تیم فوتبال گل گهر، همه شایعات درباره قرارداد با بازیکنان 
پرسپولیس، استقالل و سپاهان را رد مى کند.

حیدر افسرى در مورد شایعه نقل و انتقاالتى پیرامون این باشگاه 
گفت: متاسفانه فضایى ایجاد شده که هر بازیکنى قصد جدایى از 
تیمش دارد را به گل گهر سیرجان نسبت مى دهند. در کانال هاى 
غیررسمى و رسانه هاى مجازى، تعداد زیادى بازیکن را به گل گهر 
فرستاده و با آن ها قراردادهاى نجومى امضا کرده اند. پرسش من 
این است؛ مگر فهرست گل گهر چقدر جا دارد و چند بازیکن لیگ 

برترى مى توانیم جذب کنیم؟
افسرى افزود: سواى این، مگر بودجه ما چقدر است که این نفرات 
را بخواهیم جذب کنیم؟ تا این لحظه حدود 20 بازیکن را شنیده ایم 
که با قراردادهاى کالن به گل گهر سیرجان فرستاده و خودشان با 

آنها قرارداد بسته اند!
وى تصریح کرد: تیم ما بودجه محدودى دارد و  توانایى آن را نداریم 
که بازیکنان گرانقیمت را از تیم هایى مثل اســتقالل، پرسپولیس 
و ســپاهان، جذب کنیم. با توجه به این موضوع در فهرست امیر 

قلعه نویى بازیکنى از این سه تیم حضور ندارد.  

 سپاهان با 3 بازیکن مطرح 
به توافق رسید!

مجیدى لژیونر سپاهان را 
مى خواهد! 

درب خروج مقابل آقاى گل  
خارجى

هیچ بازیکنى از سپاهان در 
لیست قلعه نویى نیست

انتقال کاوه رضایى جنجالى شد!

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان مى گوید 
دســتیاران ســرمربى جدید تیم فوتبال ذوب آهن 

همکاران این مربى در تیم پیکان هستند.
مجتبى فریدونى در خصوص انتخاب مهدى تارتار به 
عنوان سرمربى جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشت: خداراشکر قرار داد خوبى بسته شد. مهدى 
تارتار مربى کارکشته، بى حاشــیه و محجوبى است. 

ان شاءا... براى هر دو طرف خیر باشد.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مورد اینکه به خاطر 
نتایج فصل گذشــته به نظر مى رســد بار مسئولیت و 
فشار کارى بیشترى روى دوش تارتار باشد، گفت: نه، 
به امیدخدا امسال از ابتدا با اصولى حرکت مى کنیم که 
به شرایط سال گذشته دچار نشویم. امیدواریم بر اساس 
صحبت هایى که با تارتار انجام دادیم و لیست ارائه شده 
از طرف او، بتوانیم تیم خوبى ببندیم و دچار مشکالت 

قبلى نشویم.
وى در مورد لیست مهدى تارتار تصریح کرد: یکسرى 
بازیکنان خودمان هســتند که قرارداد دارند و ما آنها را 
نمى خواهیم. تعدادى از بازیکنان هم قراردادشان تمام 
شــده باید با آنها تمدید کنیم و در کنار آنها بازیکنانى 
جدیدى هستند که باید با آنها وارد مذاکره شویم. هشت 
بازیکن قراردادشان تمام شــده که حداقل چهار نفر را 

نمى خواهیم.

فریدونى در مورد اتمام قــرارداد برخى بازیکنان مانند 
وحید محمدزاده و فرشاد محمدى مهر که قراردادشان 
تمام و شــایعه جدایى آنها مطرح شده، گفت: صحبت 
جدایى نیست. قراردادشان تمام شده و با بازیکنانى که 

سرمربى بخواهد مذاکره مى کنیم.
مدیر عامل ذوب آهن در مورد ورودى هاى این تیم در 
فصل جدید عنوان کرد: مى توانیم هفت بازیکن لیگ 
برتــرى و ده بازیک ن لیگ یکى جــذب کنیم. فعًال دو 
ســه بازیکن لیگ برترى مد نظر است که مى خواهیم 
با آنها وارد مذاکره شویم. بقیه نفرات طى روزهاى آتى 

مشخص خواهد شد.
فریدونى در مورد اینکه هدفگذارى باشگاه با سرمربى 
جدید چیســت، اظهار کرد: هدف ما این است که تیم 
خوبى داشته باشیم. به دنبال تعیین رتبه نیستیم اما قطعا 
جایگاه خیلى بهترى نسبت به فصل گذشته به دست 
مى آوریم که بر طبق قرارداد و براساس جایگاه، پاداش 

در نظر گرفته شده است.
وى در مــورد دســتیاران تارتــار در ذوب آهن گفت: 
دســتیاران او همان مربیانى هســتند کــه در پیکان 

همراهش بودند.

سنگ تمام مدیرعامل ذوب آهن براى سرمربى جدید

میناساس
وسه کردن 
 مغانلو را با 

گیرد.
 ساله فصل 
ک مهاجم
ه عنوان 
و تبحر 
ى تواند 
ولیس 

ید

ان اصفهان
ــت به کمتر از آنقانع نباشد. 

نبراى پرسپولیس کمى سنگین 
ل محمدى اصرار به خرید سجاد 
ه با توجه به توانایى روى زمین و 
مى تواند در لیگ بیست و یکم به 

و

د

مبلغ رضایتنامه ا
پیشنهادى سپاه

گرفته است.
باشگاه سپاهان
مغانلو در تیم پر
تیر دو نشان بزن
خودش درلیگ
امرى متداول در
اینکه سپاهان با
سازماندهى دفاع
بود که حاالم
فصل گذش

در جدیدترین
سپاهان اصف
بر اساس

خط حمله خود فیلم بازیکنان خارجى زیادى 
را دید دست روى استنلى گذاشت و این 
بازیکن راهــى ایران شــد و در ذوب 
آهن نمایش نســبتًا خوبى داشت. با 
پایان فصل و کوچ قلعه نویى به تیم 
دیگر اصفهان یعنى ســپاهان، وى 
تیم اســتنلى را هم با خودش به این

بــرد و بهترین دوران کــى روش در 
فوتبال ایــران در لیگ 

هجدهم رقم خورد. 
6او بــا 16 گل زده در 
حالى آقاى گل شد 
که در هفته پایانى 
لیــگ هموطنش 
لوسیانو پریرا به او 
رسید و این عنوان 
مشترکًا میان آنها 

تقسیم شد.
 لیــگ نوزدهم فصل 

خوبى براى ســپاهان و 
قلعه نویى نبود و استنلى 
هــم نتوانســت عملکرد 
عالى خودش را تکرار کند. 
در پایان فصل قلعه نویى 
از سپاهان رفت و استنلى 
در این تیم ماند. هر چند 
ســبک بازى او مطابق 
شــیوه مورد نظر نویدکیا 
نبود و همین موضوع او را 
به یک نیمکت نشین در 
سپاهان بدل کرد و قابل 
پیش بینى بود در پایان

فصل از ایران برود.
یکى از نقــاط ضعف 

عدم جــدى کــىروش
روى  کنتــرل  نایــى  توا
اعصابش بود و بــه راحتى 
از کوره در مى رفت و ســعى 
داشــت بازیکــن حریف را 
شخصا تنبیه کند. موضوعى 
که چند بار باعث متضرر شدن 
سپاهان شد و نمونه اش نیمه 
2نهایى جام حذفى 2 فصل قبل 
بود که با اخراجش سپاهان را 

متضرر کرد.

مدیرع
دســتی
همکاران
مجتبى ف
عنوان س
اظهار داش
تارتار مر
ان شاءا...

مدیرعامل
نتایج فص
فشار کار
به امیدخد
به شرایط
صحبت ه
از طرفا
قبلى نشو
وى در مو
بازیکنان
نمى خواه
شــده با
جدیدىه
بازیکن ق
نمى خواه

 با انتقال کاوه رضایى مهاجم ملى پوش، به تیم اود هورلى 
لوون بلژیک، رسانه هاى این کشور به مدیر برنامه هاى 

او انتقاد کردند.
یک رســانه بلژیکى از اقدامات نقل و انتقاالتى باشــگاه 
لوون و نقش مدیر برنامه ایرانى با انتقال کاوه رضایى به 
این باشگاه به شدت انتقاد کرد. کاوه رضایى مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایران چندى پیش با قرارداد قرضى و یک ساله 
از تیم کلوب بروژ راهى تیم اود هورلى لوون بلژیک شد. 
رضایى در دو سال گذشته به صورت قرضى در تیم شارلروا 

بازى مى کرد.
سایت «اســپورت مگزین» بلژیک در گزارشى از نقش 
«موگى بیات» مدیر برنامه ایرانى در انتقال کاوه رضایى 
به لوون و دخالت هاى این مدیر برنامه در نقل و انتقاالت 

باشگاه به شدت انتقاد کرد.
در ابتداى گزارش این رسانه آمده است: «موگى بیات عادت 
دارد بدون در زدن وارد جایى شــود، کمى شبیه به هنگام 
حضور در خانه خود. هیچ چیز نشــان نمى داد که روزى 
در استادیوم دن دریف هم این اتفاق رخ بدهد. با توجه به 

شرایط موجود، به نظر مى رسید در تیم لوون نیازى به یک 
واسطه مثل بیات وجود ندارد… هیچکس تصور نمى کرد که 
این مدیر برنامه ابتدا سباستین دوائست (30 ساله) و سپس 

چند ماه بعد کاوه رضایى (29 ساله) را به لوون بیاورد.»
این سایت از کاوه رضایى به عنوان بازیکن «ناخواسته» 
براى لوون یاد کرده است که جایى براى او در تیم هاى دیگر 
پیدا نشده بود: «رضایى در اولین فصل حضورش در کلوب 

بروژ دچار مشکالت شخصى و سطح فنى بسیار پایین ترین 
نسبت به رقباى خود شــد. او هرگز در برنامه هاى فیلیپ 
کلمنت سرمربى کلوب نبود. مهاجم ایرانى دو سال متوالى 
به شــارلروا قرض داده و در آنجا کم کم محو شد. او حتى 
در بهترین فرم خود هنوز بخشى از رختکن تیم را عصبى 
مى کرد بخصوص با مقایســه هاى دائمى اش با وضعیت 
باشــگاه کلوب بروژ. حتى یکى از اعضاى تیم مربیگرى 
یک روز گفت"او بى وقفه در مورد بروژ صحبت مى کند اما 
شاید به کارهایى که در آنجا انجام داده، فکر کند. " مالک 
گورخرها (باشگاه شارلروا) هم یکى از آخرین مدافعان کاوه 
رضایى بود قبل از اینکه دیگر نتواند عملکرد ناامید کننده 
مهاجم را نادیده بگیرد. بنابراین دیگر هیچ حرفى در مورد 
سومین بازگشت رضایى به شارلروا در این تابستان مطرح 
نشد؛ هرچند ادوارد استیل ســرمربى شارلروا هنوز دنبال 
مهاجم است. او به عنوان دستیار سرمربى بروژ در سال هاى 
گذشته مى توانست ثابت کند که مهاجم ایرانى از نظر فنى 
محدود است و بدون شک مى خواهد بازیکن با کیفیت ترى 

را به خدمت بگیرد.»

سپاهان، تیم سوم ایران، ذوب آهن، تیم دوازدهم

ســاکت الهامى که یکى از گزینه هاى مطــرح ذوب آهن براى 
سرمربیگرى سبزپوشان اصفهان در فصل آینده به شمار مى رفت 

قرارداد خود را با نساجى تمدید کرد.
عملکرد خوب ساکت الهامى از زمان حضورش در نساجى باعث 
شد تا مدیران این باشگاه براى تمدید قراردادش با او وارد مذاکره 

شوند. 
طى این جلسات در نهایت مدیران باشــگاه نساجى با الهامى به 
توافق رسیدند تا این مربى در لیگ بیست و یکم نیز روى نیمکت 
قائم شهرى ها حضور داشته باشــد. بر این اساس قرارداد ساکت 

الهامى و نساجى به مدت یک فصل دیگر تمدید شد.

ساکت تمدید کرد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1882 مورخه 1400/4/9 آقاى عباس قربانى کهریزسنگى فرزند ماشاء اله     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 17/ 106 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1  فرعى از 491 اصلى   واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/23 - تاریخ انتشار 
دوم: 1400/06/07 - 1176154 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/316

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1851 مورخه 1400/4/8 خانم طیبه شــریعتى ارانى  فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171/10 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 385 و 386 
واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/23- تاریخ انتشار دوم: 1400/06/07 - 
1176075 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/318

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007442 - آقاى نعمت اله شجاعى  فرزند حسن  بشماره 
ملى 4620172103 باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 427. 1471504 سهم از 307821909024  
سهم ششدانگ پالك 6 اصلى  واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که درامالك الکترونیکى 
شماره 139720302030009064 بنام نامبرده  ثبت و سند مالکیت 96 ج 549828 صادر 
و سند مذکور مفقود شده است. به علت سهل انگارى از بین رفته است چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/05/23 
- 1176015/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى /5/322

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007474 - آقاى عزیزاله رستگارى نجف آبادى فرزند 
محمد جعفر  بشماره شناسنامه 7276  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 1020 اصلى  واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دفتر 353 
امالك صفحه 134 ذیل ثبت 86589  بنام نامبرده مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 
837973 بوده و سند مالکیت مذکور مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سرقت  از بین رفته است  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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1400/05/23 - 1176006/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا 

چاوشى /5/323

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007477 - خانم بهجت رستگارى فرزند عزیزاله  بشماره 
شناسنامه 1127  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت هفده حبه و شش - چهل و دوم حبه  مشاع از هفتاد و 
دو حبه  ششدانگ پالك ثبتى شماره   1473 باقى مانده  واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که دفتر 90امالك صفحه 377 ذیــل ثبت 12040/410 بنام عزیزاله 
رستگارى فرزند محمد جعفر بشماره شناسنامه 7276 مســبوق به ثبت و سند مالکیت 
بشماره 216653 بوده و طبق سند انتقال قطعى بشماره 122524 مورخ 1385/11/12 
دفترخانه 88 نجف آباد به بهجت رســتگارى انتقال شده و ســند مالکیت مذکور مفقود 
شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت  از بین رفته است  است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 

1400/05/23 - 1175991/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى /5/324

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007475 - خانم صدیقه موحدى نجف آبادى  فرزند فرج 
اله بشماره شناسنامه 19760 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 1020 اصلى  واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دفتر 353 
امالك صفحه 137  ذیل ثبت 86591 بنام نامبرده مسبوق  به ثبت و سند مالکیت بشماره 
837974 بوده و سند مالکیت مذکور مفقود شده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواســت 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1400/05/23 - 1175997/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا 

چاوشى /5/325

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007497 - آقاى فضل اله کسمایى نجف آبادى بشماره 
ملى 1091032351  و شماره شناسنامه 777  فرزند فرج اله  باستناد دو  برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شــماره 1176 ( حاصل تجمیع پالکهاى 2 فرعى از 
624 اصلى و 3 فرعى از 623 اصلى ) واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که دردفتر امالك الکترونیکى شــماره 139520302030001014 بنام نامبرده ثبت و 
سند مالکیت بشماره 94 الف 047451  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى منزل  مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1400/05/23 - 1176008 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى /5/327 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007472 - آقاى حسین حاج علیخانى جالل آبادى  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 9310  باستناد دو  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 516 فرعى از 445 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که دفتر 29 امالك صفحه  
32ذیل ثبت 8387 بنام نامبرده مسبوق به  ثبت و سند بشماره  87 الف 309495 بوده و 
سند مالکیت مذکور مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1400/05/23 - 1175993 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدى چاوشى /5/328

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007471 - آقاى محســن حاج علیخانى جالل آبادى  
فرزند رضا بشماره ملى 1080091335  باســتناد دو  برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 516 فرعى از 445 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که دفتر 29 
امالك صفحه  29 ذیل ثبت 8386 بنام نامبرده مسبوق به  ثبت و سند بشماره  87 الف 
0309494 بوده و سند مالکیت مذکور مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/05/23 - 1176011 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدى 

چاوشى /5/329 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026004132 مورخ 1400/03/20 هیات دو خانم صدیقه 
وطن خواه جوشقانى به شناسنامه شماره 21 کدملى 1262645212 صادره کاشان فرزند 
محمدعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120,77 مترمربع از پالك 15165 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/07 - م الف: 1176245 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /5/332

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026002224 مورخ 1400/02/21 هیات یک آقاى مرتضى 
ادیب حاجى باقرى شمس آبادى به شناسنامه شماره 20 کدملى 1291329579 صادره 
اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 
101,07 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت اسداله 

طوطیان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/07 - م الف: 1176270 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /5/334

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027005435 مورخ 1399/04/13 بتول مهدى فرزند 
قدمعلى بشماره شناســنامه 17194 صادره از خمینى شهر بشماره ملى 1140171003 
در ششــدانگ یکباب قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 3332/95 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07 
- م الف: 1176228 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /5/336

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004904 مورخ 1400/04/18 فردین جمالى گوجانى 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 65 صادره از فارسان بشــماره ملى 4679653426 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07 - م الف: 1176288 - مهدى 

صادقى وصفى- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/338

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001601- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/18 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 130 سهم مشاع از 260 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 7722 
فرعى از 2- اصلى که در دفتر 558 صفحه 289 بنام محمدرضا اباذرى ثبت و سند صادر 
گردیده اینک فرشــته صدرى وکالتًا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 140021702008006998- 1400/5/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 8656- 1400/5/10 به گواهى دفترخانه شماره 393 
شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1176836- مرتضى قدیرى 
- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /5/340

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001522- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/12 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره: 7271 فرعى از 
2- اصلى که در دفتر 239 صفحه 306 بنام محمدحسین گالبى ثبت و سند صادر گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 140021702008006829- 

1400/5/6 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 
95569- 1400/5/5 به گواهى دفترخانه شماره 4 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1176886- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى /5/341

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008001604- تاریخ ارســال نامه: 1400/05/18 نظر 
به اینکه ســند مالکیت تمامت 130 سهم مشاع از 260 ســهم ششدانگ پالك ثبتى 
شماره: 7718 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 558 صفحه 112 بنام محمدرضا اباذرى 
ثبت و سند صادر گردیده اینک فرشته صدرى وکالتًا از طرف نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 140021702008006999- 1400/5/10 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 8657- 1400/5/10 به گواهى 
دفترخانه شماره 393 شهرضا رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابجایى مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1176849- مرتضى قدیرى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى /5/342

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008001610- تاریخ ارســال نامه: 1400/05/18 نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 7271 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 
16 صفحه 456 بنام پوراندخت نباتى ثبت و ســند صادر گردیده ســپس بموجب سند 
شماره 104423- 69/7/17 دفتر سه شــهرضا مقدار 9 حبه مشاع از مالکیت خود را به 
لیال السادات بحرینى انتقال نموده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140021702008006832- 1400/5/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 95564- 1400/5/5 به گواهى دفترخانه شماره 4 شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1176858- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /5/343

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001599- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/18 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 5/66 سهم مشاع از 130 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 7718 
فرعى از 2- اصلى که در دفتر 254 صفحه 248 بنام فرشــته صدرى ثبت و سند صادر 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008006829 
- 1400/5/6 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
95569- 1400/5/5 به گواهى دفترخانه شماره 4 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1176828- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى /5/344

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001605- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/18 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 130 سهم مشاع از 260 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 7722 
فرعى از 2- اصلى که در دفتر 244 صفحه 301 بنام فرشــته صدرى ثبت و سند صادر 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008006842 
- 1400/5/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
8649- 1400/5/10 به گواهى دفترخانه شماره 393 شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1176835- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى /5/345

آگهى تغییرات
شرکت پایا انرژى کاوه ایرانیان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 62609 و شناسه ملى 14008426459 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد جواد معمارى به شماره ملى 0480508992 به سمت رئیس هیات 
مدیره و زهرا رجبى به شماره ملى 5269464179 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مریم اللى دهقى به شماره ملى 1289015481 
به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات 
،قراردادها، عقود اسالمى با امضا ء مدیر عامل ونائب رئیس هیات مدیره متفقاوهمچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضا مدیر عامل همراه 
مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1176138)

آگهى تغییرات
شرکت سورین پلیمر پارتاك سهامى خاص به شماره ثبت 67880 و شناسه 
ملى 14010043979 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا 
شــهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى ، خیابان شیخ بهایى ، پالك 25 ، 
طبقه همکف کدپستى 8341668791 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1176124)

آگهى تغییرات
شرکت باغبان سبز کاشان سهامى خاص به شماره ثبت 6064 و شناسه ملى 
14006095789 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/15 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزى ، شهر 
کاشــان، محله گریچه ، خیابان فاضل نراقى ، کوچه شهید سید حسین حسنى 
نژاد ، پالك 0 ، طبقه اول - کدپستى 8713659494 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1176196)
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انجیر از میوه  هاى تابستانه با خواص تغذیه اى باالست که به دلیل 
طعم و بافت خاص از طرفداران زیادى هم برخوردار اســت. با این 
وجود این میوه ماندگارى بسیار کمى داشــته و میوه رسیده تازه 
چیده شده نهایت یکى دو روز قابل نگهدارى است. یکى از راه هاى 
افزایش ماندگارى انجیر این است که آن را به مربا یا کمپوت تبدیل 
کنید تا بتوانید مدت زمان بیشترى از سال را از طعم خوشایند این 

میوه لذت ببرید.
هر چقدر انجیر رسیده تر و نرم تر باشد، ماندگارى کمترى 
دارد. براى چیدن انجیرها در ظرف سعى کنید 
انجیرها را با فاصلــه از هم و به صورت 
تک الیه قرار دهید به طورى که سطح 

تماس کمترى با هم داشته باشند.
یکى از گزینه هاى مناسب جا تخم  مرغى 
یا ظروف یخ اســت که ایــن امکان را 
مى دهد که انجیرها را به صورت مجزا از 

هم نگهدارى کنید. نگهدارى انجیرهــا در فضاى کم و به صورت 
فشرده هم سبب له شدن آنها مى شود و هم این که امکان کپک زدن 

افزایش مى یابد.
روى ظرف انجیر را با یک الیه پوشش پالستیکى به صورت شل 
بپوشانید تا از جذب بو از ســایر مواد غذایى، خشک شدن یا آسیب 
فیزیکى آنها جلوگیرى شود. سینى یا ظرف حاوى انجیر را در یخچال 
قرار دهید. با این روش مى توانید ماندگارى انجیرها را افزایش دهید. 
انجیرها را در سردترین نقطه یخچال قرار دهید. انجیرها در دماى 
یخچال 5 تا 7 روز و در دماى محیط حداکثر دو روز ماندگارى دارند. 
از نشانه  هاى فساد انجیر مى توان به عالئم کپک زدگى، بو یا مزه 

ترشیدگى و سیاه شدن گوشت داخلى میوه اشاره کرد.
انجیرها را قبل از نگهدارى در یخچال نشــویید. بهتر است قبل 
از مصرف این کار را انجام دهید. خواه ناخواه در زمان شست وشــو 
امکان آسیب به پوست وجود دارد و لذا نگهدارى چنین انجیرهایى 

دشوارتر است.

تحقیقات جدید دانشگاه ادینبورگ درباره اثر آب نمک بر 
کرونا هنوز نهایى نشــده اما با توجه به این که تعدادى از 
خانواده ویروس هاى کرونا عامل سرماخوردگى اند و اثر 
مفید آب نمک بر سرماخوردگى از نظر علمى ثابت شده، 
مى توان به نتایج نسبتاً مشابه در پژوهش جدید امیدوار بود.

پژوهشگران در اســکاتلند آگاهى از این 

مساله را هدف تحقیقات جدید خود قرار داده اند. در همین 
راستا، دانشمندان در دانشگاه ادینبورگ مطالعه اى جدید 
را در ماه ژوئن براى بررسى این که آیا آب نمک مى تواند 
عالئم بیمارى در افراد مبتال به کووید-19 را کاهش دهد، 

آغاز کرده اند.
پژوهشگران دریافتند افرادى که غرغره و شستشوى بینى 
با آب نمک را انجام داده بودند، احتمال کمترى داشــت 
ویروس را به دیگــر اعضاى خانواده خــود انتقال دهند، 
پاکسازى ویروس در بدن آنها ســریع تر صورت گرفت 
و احتمال کمترى داشــت براى درمــان از داروخانه دارو 

خریدارى کنند.
پروفسور عزیز شیخ مدیر موسسه آشر در دانشگاه ادینبورگ 
مى گوید: اکنون ما قصد داریم تا تاثیر استفاده از آب نمک 
در افراد مشکوك یا تایید شده مبتال به کووید-19 بررسى 
کنیم به امید آن که به عنوان روشى موثر براى کاهش اثر و 

کنترل شیوع آن تایید شود.
هر چند نتیجه تحقیقات جدید دانشگاه ادینبورگ درباره 
اثر آب نمک بــر کرونا هنوز نهایى نشــده اما با توجه به 

این که تعدادى از خانــواده ویروس هاى کرونا 
عامل سرماخوردگى اند و اثر مفید 

آب نمک بر سرماخوردگى از نظر 
علمى ثابت شــده، مى توان به 
نتایج نسبتًا مشــابه در پژوهش 

جدید امیدوار بود.
بنابراین روش عاقالنه و البته بى 
هزینه و بى ضرر آن است که 

استفاده از آب نمک بویژه 
بــراى آنهایى که در 

محیــط هاى 

پرجمعیت رفت و آمد دارند، مورد استفاده قرار گیرد زیرا در 
 2-SARS-CoV کووید-19 میزان زیادى از ویروس
در دستگاه تنفســى فوقانى افراد بدون عالمت و داراى 
عالمت قابل تشخیص اســت. میزان تراکم ویروس در 
بینى به طور معمول بیشتر از گلو است که نشان مى دهد، 
اقداماتى که عفونت را کنترل کرده و به نابودى ویروس 
کمک مى کنند ممکن است در کاهش انتقال بیمارى به 

دیگران مفید باشند.
گفتنى است پیشتر دانشمندان آلمانى اعالم کرده اند که 
حتى دهان شویه ها نیز مى توانند به مهار کرونا کمک کنند. 
به نظر مى رسد بهداشــت دهان و حلق و بینى، مى تواند 

عاملى براى کاهش ریسک ابتال به کرونا باشد.
همچنین افرادى که به نوع شــدیدترى از ویروس مبتال 
هســتند، اغلب لود بیشــترى از ویروس را دارا هستند؛ 
درنتیجه کم کردن ویروس در ناحیه حلق بسیار اهمیت 
دارد و غرغره آب ممکن است به طور بالقوه در کنترل همه 

گیرى کرونا و کاهش عالئم مبتالیان مفید باشد.
همچنین در نتایج مطالعه اشاره شده: غرغره آب نمک سه 
بار در روز، مى تواند به طور قابل توجهى (حدود 36درصد) 
عفونت را در دستگاه تنفسى فوقانى کاهش دهد و حتى 
مشخص شده اســت که غرغره آب نمک ممکن است 

مدت زمان بیمارى را حدود 2 روز کاهش دهد.
به عبارتى کلر موجــود در آب نمک ممکن اســت 
از تولیدمثــل ویــروس جلوگیرى کنــد و اثرات 
ضدویروســى از خود نشــان دهد. البتــه توجه 
داشته باشــید که غرغره آب نمک با وجود اینکه 
مى تواند لود ویروسى را در دستگاه تنفسى کاهش 
دهد، باعث ریشه کن کردن ویروس در این محل 

نخواهد شد.

نتایج یک پژوهش که در مجله پزشکى اصفهان منتشر شد نشان مى دهد که 
از طریق کاهش مدت زمان و درجه  حرارت کباب کردن، استفاده از گاز به جاى 
زغال و چوب، افزایش فاصله  گوشت از آتش، استفاده از چاشنى ها، استفاده از 
گوشت هاى بسیار کم چرب و حذف پوست از مرغ، امکان  کاهش ترکیبات مضر 

در گوشت هاى کباب شده وجود دارد.
کباب کردن یکى از سنتى ترین شــیوه هاى طبخ مواد غذایى به ویژه گوشت 
اســت که ســبب تولید هیدروکربن هاى آروماتیک چند حلقه اى و آمین هاى 
آروماتیک هتروسیکلیک مى شود. آژانس بین المللى تحقیقات سرطان بیشتر 
این ترکیبات، به ویــژه بنزو(آ)پیرن یا فنیل ایمیدازوپیریدین را براى انســان 

سرطان زا دانسته است.
در پژوهشى که انجام شد، شواهد و راهکارهایى براى کاهش تولید این ترکیبات 
در هنگام کباب کردن ارائه شد. محققان این پژوهش با بیان اینکه امروزه یک 
سوم علل سرطان ها در انسان با نوع تغذیه آنها در ارتباط است، معتقدند که تغییر 
سبک تغذیه به راحتى قابل اصالح است و مقادیر ترکیبات آسیب زا در کباب، به 

طور کامل به شیوه  کباب کردن بستگى دارد.
به گفته آنها میزان آلودگى به ترکیبات بنزو(آ)پیــرن و فنیل ایمیدازوپیریدین 

گوشت هاى کباب شده، به طور کامل به عواملى مانند درجه  حرارت و مدت زمان 
کباب کردن، نوع سوخت مصرفى، فاصله از منبع گرما، چاشنى ها و میزان چربى 

گوشت بستگى دارد.
این پژوهشگران با تاکید بر ارتباط قوى بین مصرف انواع گوشت و روش طبخ 
آن و بسیارى از سرطان ها، آموزش و آگاهى عموم جامعه از شیوه هاى مناسب 
طبخ غذا به ویژه کبــاب کردن را ضرورى مى دانند و مــى گویند: این آگاهى 
براى کارگران رســتوران ها و کبابى ها از جایگاه ویژه اى برخوردار است، چرا 
که میزان دریافت این ترکیبات مضر ســالمت از طریق استنشاق هوا در آنها 

بسیار زیاد است.
راهکارهایى همچون اســتفاده از شــعله گاز به جاى زغال و چوب، استفاده از 
گوشت هاى کم چرب (به طور ترجیحى گوشت مرغ به جاى گوسفند)، جدا کردن 
پوســت مرغ، پرهیز از کباب کردن بال، پرهیز از ریختن چربى بر روى آتش با 
استفاده از سیستم حرارت دهى افقى به جاى عمودى، افزودن چاشنى حاوى انواع 
ادویه ها به گوشت قبل از کباب کردن، پرهیز از افزودن روغن به چاشنى گوشت، 
افزایش فاصله گوشت از منبع حرارت و کباب کردن با درجه حرارت پایین مى تواند 

تولید این ترکیبات سرطان زا را در گوشت کباب شده کاهش دهد.

چگونه زیان  گوشت کباب شده 
را کاهش دهیم؟

نکاتى براى حفظ 
چیده شده نهایت یکىدتازگى انجیر

افزایش ماندگارى انجیر
کنید تا بتوانید مدت زم

میوه لذت ببرید.
هر چقدر انجیر
دارد

تازگى انجیر

غرغره کردن  آب  و نمک در برابر کرونا مؤثر است؟

تعریق بیش از حد در شب مى تواند به دالیل مختلفى ایجاد 
شود. ممکن است در برخى موارد، نشانه اولیه برخى از انواع 

سرطان، از جمله انواع مختلف سرطان خون باشد.
به گفته محققان، اگر شب ها بیش از حد عرق مى کنید، باید 

به پزشک مراجعه کرده و آزمایش خون بدهید. تعریق شبانه 
شدید و همراه با عالئم دیگر مانند تب، خستگى، خونریزى 
و کاهش وزن مى تواند نشان دهنده یک بیمارى زمینه اى 

پزشکى مانند سرطان خون باشد.

لوسمى (سرطان خون) اصطالحى است که براى اشاره به 
سرطان سلول هاى خونى استفاده مى شود. نوع لوسمى بر 

اساس نوع سلول خونى بدخیم تعیین مى شود.
سرطان خون شایع ترین ســرطان در افراد باالى 55 سال 
است اما این بیمارى در کودکان زیر 15 سال نیز شایع است. 
تعریق بیش از حد در شب مى تواند به دالیل مختلفى ایجاد 
شود. ممکن است در برخى موارد، نشانه اولیه برخى از انواع 

سرطان، از جمله انواع مختلف سرطان خون باشد.
تعریق در شب به خصوص در تابستان غیرمعمول نیست. 
بر اســاس درجه حرارت و مقــدار تعریق، فــرد مى تواند 
تشخیص دهد که آیا تعریق شبانه او با سرطان خون یا سایر 

بدخیمى هاى خونى ارتباط دارد یا خیر.
تعریق شدید شبانه که باعث خیس شدن ملحفه هاى خواب 
یا لباس خواب در هنگام خواب در فضاى ســرد مى شــود، 
گهگاه مى تواند نشانه ســرطان خون باشد. اما عالئم دیگر 
ممکن است با تعریق شــبانه مرتبط با سرطان خون همراه 
باشــد، از جمله: کاهش ناگهانى وزن، از دست دادن اشتها، 

بى حالى و تب.

تعریق شبانه خبر از یک بیمارى خطرناك مى دهد

آب نمک را انجام داده بودند، احتمال کمترى داشــت  با
ویروس را به دیگــر اعضاى خانواده خــود انتقال دهند، 
ســریع تر صورت گرفت پاکسازى ویروسدر بدن آنها
و احتمال کمترى داشــت براى درمــاناز داروخانه دارو

خریدارى کنند.
پروفسور عزیز شیخ مدیر موسسه آشر در دانشگاه ادینبورگ 
مىگوید: اکنون ما قصد داریم تا تاثیر استفاده از آب نمک 
در افراد مشکوك یا تایید شده مبتال به کووید-19 بررسى 
کنیم به امید آن که به عنوان روشى موثر براى کاهش اثر و 

کنترل شیوع آن تایید شود.
هر چند نتیجه تحقیقات جدید دانشگاه ادینبورگ درباره 
اثر آب نمک بــر کرونا هنوز نهایى نشــده اما با توجه به 

این که تعدادى از خانــواده ویروس هاى کرونا 
عامل سرماخوردگى اند و اثر مفید 

آب نمک بر سرماخوردگى از نظر 
علمى ثابت شــده، مى توان به 
نسبتًا مشــابه در پژوهش نتایج

جدید امیدوار بود.
بنابراین روش عاقالنه و البته بى 
هزینه و بى ضرر آن است که 
استفاده از آب نمک بویژه

بــراى آنهایى که در 
محیــط هاى 

کمک مى کنن
دیگران مفیدب
گفتنىاست پ
حتى دهان شو
به نظر مى رس
عاملى براى ک
همچنینافراد
هســتند، اغل
ک درنتیجه کم
آ دارد و غرغره
گیرى کرونا و
همچنین در نت
بار در روز، مى
د عفونت را در
مشخص شد
مدت زمان
به عبارتى
از تولیدم
ضدویر
داشته
مى توا
دهد، با
نخواهد شد.

هندوانه و طالبى میوه هاى مورد عالقه بسیارى 
از مردم در تابستان هستند و این میوه ها مى توانند 
در درمان برخــى بیمارى ها موثر باشــند. لیال 
کادیرووا متخصص تغذیــه روس مى گوید که 

هندوانه و طالبى چگونه مى توانند از ســالمت ما 
حمایت کنند.

وى گفت: البته، شما نباید با هندوانه و طالبى به عنوان 
نوعى غالت جادویى رفتار کنید، این میوه ها به دلیل محتواى 

پتاسیم ادرار آور شدید هستند، بنابراین اگر شما هر گونه مشکلى در دستگاه 
ادرارى یا کلیه هــا دارید یا مســتعد احتباس مایعات در بدن هســتید، این 

محصوالت مى توانند به افزایش جریان ادرار کمک کنند.
همچنین هندوانه و طالبى مى تواند به افراد چاق و داراى اضافه وزن کمک 
کند. این میوه ها در برنامه هاى کاهــش وزن عالى عمل مى کنند. اگر وعده 

غذایى خود (ناهار یا شام) را با چند برش هندوانه یا طالبى 
جایگزین کنید، این میزان متوسط کالرى روزانه شما را کاهش مى دهد و نفخ 

را از بین مى برد.
این متخصص خوردن هندوانه و طالبى را به عنوان درمانى براى هر بیمارى 
توصیه نمى کند. این میوه ها مى توانند درمان شما را تکمیل کنند، اما جایگزین 

درمان کامل تجویز شده توسط پزشک نیستند.

با هندوانه و طالبى به 
جنگ بیمارى ها بروید

ما

عنوان 

به 
ید

به طور کلى، وقتى شــما داراى پاى صاف خواهید بود که 
قوس داخل پا صاف و کف پا کامال با سطح زمین در تماس 
باشد. اگر زمانى که فرد ایستاده است، پا داراى قوس طبیعى 

نباشد، آن فرد داراى صافى کف پاست.
هر پاى انسان از 26 استخوان تشکیل شده است که 
توسط 33 مفصل و تعداد زیادى ماهیچه، تاندون و 
رباط در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. به طور کلى در 
کف پا سه نقطه وجود دارد که نقاط اصلى تحمل کننده 
وزن هستند و آن ها عبارتند از: زیر استخوان پاشنه، زیر 
انتهاى تحتانى اولین استخوان کف پایى و زیر انتهاى 

تحتانى پنجمین استخوان کف پایى.
چگونگى قــرار گرفتن این ســاختارها در کنار هم، 
قوس هاى استخوانى را ایجاد مى کند. زمانى که راه 

مى رویم، این قوس هاى قابل ارتجاع، وزن بدن را میان پاها 
و ساق پا توزیع مى کنند. این قوس ها، نقش جدایى ناپذیرى 
در چگونگى راه رفتن ما دارند و درواقع به عنوان اهرم هاى 
محکمى براى حرکت، عمل مى کنند. تاندون ها، مفاصل 
پا را به هم متصل مى کنند. حال اگر تاندون ها سست شوند، 

موجب صافى کف پا مى شود.
البته صافى کف پــا در نوزادان و کودکى کــه تازه به راه 
افتاده اند، طبیعى است. هنگامى که بچه بزرگ تر مى شود 

(2تا 3ساله)، تاندون ها سفت تر مى شوند و به شکل قوس در 
مى آیند. در دوران نوجوانى، بیشتر افراد داراى قوس طبیعى 
در کف پا هستند، اما برخى هم دچار صافى کف پا مى شوند.

صدمات بدنى، بیمارى ها و افزایش ســن ممکن است به 
تاندون ها صدمه وارد کرده و موجب صافى کف پا شــود. 

این نوع پاى صاف، ممکن است فقط در یک پا ایجاد شود. 
به ندرت صافى کف پا در کودکان درد دارد. در این حالت، 
دو یا تعداد بیشترى از استخوان هاى پا رشد کرده و به هم 
متصل مى شوند. این وضعیت را «پیوستگى قوزك 

پا» مى نامند.
گاهى، صافى کف پا به علت مشکالت موجود در زانو و 
قوزك به وجود مى آید. این مشکالت بر قوزك پا فشار 
وارد مى کنند و قوزك را به سمت داخل برمى گردانند و 

موجب  تراز نبودن پاها مى شوند.
صافى کف پا همیشه عالئمى دارد. این عالئم عبارتند 
از: صافى یک طرفه یا دوطرفه پاساییدگى کفش ها به 
سمت داخل، درد ناحیه تحتانى پاها، درد ناحیه داخل 

قوزك پا، تورم قسمت داخلى قوزك و پا درد.
براى تشــخیص اینکه فردى داراى صافى کف پاست، 
ســاده ترین کار، آزمایش جاى پاى خیس است. به این 
شکل که کف پا را با آب خیس کنید سپس روى یک سطح 
صاف بایستید. اثرى که از پا روى سطح باقى مى ماند، هر 

چه کامل تر باشد، نشان دهنده صاف تر بودن کف پاست.

چگونه کبد سالمى داشته باشیم؟از کجا بفهمیم کف پا صاف است 

اگر بیمارى کبد به موقع تشخیص داده نشود و بیمار تحت کنترل نباشد فرد 
دچار سیروز کبدى، نارسایى و حتى سرطان کبد مى شود

کبد در هر دقیقه بیش از یک لیتر خون فیلتر مى کند و در حفظ تعادل و تنظیم 
هورمون هاى بدن نقش دارد. قبل از این که باکترى ها و سموم بدن وارد جریان 
خون شــود کبد آن ها را از بدن دفع مى کند. بنابراین سالمت کبد از اهمیت 
ویژه اى برخوردار است. براى داشتن کبد سالم راهکارهایى پیشنهاد مى شود:

مصرف زیاد شیرینى جات، آسیب هاى زیادى به کبد وارد مى  کند به دلیل این 
که یکى از کارهاى کبد، تبدیل قند به چربى است. اگر شما در مصرف شیرینى 
جات زیاده روى کنید، کبد شما ممکن اســت خیلى چرب شود و بدن شما در 

معرض خطر ابتال به بیمارى هاى کبدى قرار گیرد.
اســتامینوفن از  بیش از 600 ماده  تشکیل شده که بیشــتر شامل داروهاى 

آنفلوآنزا و سرماخوردگى است. مصرف بیش از حد این قرص، به کبد آسیب 
مى رساند.

اگر داروى دیگــرى مصرف مى کنید باید با تجویز پزشــک باشــد. درباره 
مکمل هاى غذایى هم، یک چهارم آســیب هاى کبدى به دلیل مصرف این 

مکمل هاست که در این باره هم باید با پزشک مشورت کنید.
مواد مغذى و فیبرهاى مورد نیاز بدن از طریق سبزیجات و میوه هاى متنوع به 
دست مى آید. از مصرف چربى هاى اشباع شده پرهیز کنید و چربى مورد نیاز 

بدن را از طریق دانه ها ،آجیل ها ،ماهى و روغن زیتون تامین کنید.
ورزش کنید و تحرك داشته باشید و یک رژیم غذایى متعادل  را انتخاب کنید 
. این بهترین کارى است که به شما در داشتن وزن مناسب و کاهش ابتال به 

بیمارى هاى کبدى کمک مى کند.
شستن دست ها و رعایت بهداشت ساده ترین راه براى دورى از میکروب هایى 
است که مى تواند منجر به عفونت کبد شود. قبل از خوردن غذا، دست هاى تان 

را با آب گرم و صابون بشویید.
محصوالت پاك کننده ، اسپرى ها، حشــره کش ها و مواد شیمیایى دیگر از 
جمله مواد سمى هستند. آن ها ممکن است از طریق تنفس، وارد بدن شوند و به 
سلول هاى کبدتان صدمه بزنند در این صورت قبل از استفاده از آن مواد باید از 
ماسک استفاده کنید و پنجره را هم باز بگذارید تا جریان هوا به داخل اتاق بیاید.
از مصرف غذاهاى چرب ،سرخ کردنى و شــور پرهیز کنید. مصرف این نوع 

غذاها زمینه ابتال به بیمارى هاى کبدى را به وجود مى آورد.
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پیش از آنکه مرگ شــما فرا رســد بــا اعمال نیکــو آماده باشــید، زیرا 
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سر مى رســد که دیگر بازگشــتى در آن نیســت و از لغزش ها نمى توان 
پوزش خواست. خداوند ما و شما را در راه خود و پیامبرش استوار سازد 
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براى نخستین بار در جهان صورت گرفت؛

استفاده موفق از الگوى ساختارى گلبرگ هاى رز در مهندسى بافت استخوان

با انجام این پژوهش رویکرد جدیدى در کاربرد الگوهاى زیستى به دنیاى مهندسى بافت 
معرفى شد.

الگوى ساختارى گلبرگ هاى رز در مهندسى بافت استخوان توسط دانش آموخته مقطع 
کارشناسى مهندسى پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا براى نخستین بار در جهان 

در یک کار پژوهشى با موفقیت استفاده شد.
شیما مهتابیان، دانش آموخته مقطع کارشناسى مهندسى پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
شهرضا موفق شد براى نخستین بار در جهان با انجام پژوهشى موفق از الگوى ساختارى 
گلبرگ هاى ُرز براى ساخت داربست هاى مهندسى بافت استخوان استفاده کند و با انجام 
این پژوهش رویکرد جدیدى در کاربرد الگوهاى زیستى در ساخت این داربست ها به دنیاى 

مهندسى بافت معرفى کند.
مهتابیان در تشریح این موفقیت اظهار کرد: آسیب دیدگى هاى وسیع بافت هاى مختلف بدن 
به دالیل گوناگون ازجمله تصادفات رانندگى، باالرفتن میانگین سنى و افزایش جمعیت، 
نیاز به ترمیم بافت در محیط داخلى بدن یا جایگزینى بخش آسیب دیده و ازدست رفته را 
اجتناب ناپذیر کرده است؛ بنابراین استفاده از فنون پیوند اعضا همواره چالش هایى ازجمله 
کمبود عضو مناسب براى پیوند و سرکوب سیستم دفاعى بدن و ... را به دنبال داشته است.

دانش آموخته مقطع کارشناسى مهندسى پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا افزود: 
مهندسى بافت دانشى است که امکان ترمیم و ســاخت بافت هاى زیست تقلید را فراهم 
مى آورد و با استفاده از این دانش، بازســازى و ترمیم بافت هاى آسیب دیده و ترمیم نیافته 

امکان پذیر است.
وى ادامه داد: داربست هاى زیست تقلید مى توانند سلول هاى بنیادى بدون واکنش هاى 
ایمنى یا با واکنش هاى محدود را در شرایط تحت کنترل برون تن در خود جاى داده و پس 
از انتقال به محیط بدن آسیب هاى ایجادشده را برطرف کنند، در این صورت بافت ترمیمى 
مورد پذیرش بافت پایه بوده و نیازى به سرکوب سیستم دفاعى و مراقبت هاى ویژه پس از 
آن نخواهد داشت. مهتابیان اضافه کرد: به بیان دیگر در دانش مهندسى بافت از ساختارهایى 
به نام داربست براى جادادن و حمایت سلول هاى بنیادى و فراهم  کردن شرایط مناسب 
براى رشد و تکثیر این سلول ها تا مرحله ایجاد بافت طبیعى استفاده مى شود که ویژگى هاى 

ساختارى (فیزیکى، شیمیایى و زیستى) متناسب با ویژگى هاى بافت مورد نظر دارد.
دانش آموخته مقطع کارشناسى مهندسى پزشکى واحد شهرضا خاطرنشان کرد: سلول هاى 
بنیادى ظرفیت باالیى در درمان بسیارى از بیمارى ها دارند. به همین دلیل در حوزه مهندسى 
پزشکى تالش هاى زیادى براى استفاده از این سلول ها براى درمان و ترمیم استخوانى و 

درمان بیمارى هاى قلبى عروقى، کلیوى و اختالالت سیستم عصبى متمرکز شده است.
وى به داربســت هاى ساخته شــده با بهره گیرى از طبیعت به عنوان یکى از گزینه هاى 
منحصربه فرد و مقرون به صرفه مورد استفاده در مهندســى بافت استخوان اشاره کرد و 
توضیح داد: در این طرح تأثیر به کارگیرى گلبرگ هاى گل رز براى ساخت داربست هاى 

مهندسى بافت استخوان مورد بررسى قرار گرفته است.
مهتابیان عنوان کرد: در عصرى زندگى مى کنیم که پیشرفت هاى علمى در کنار باالبردن 
استانداردهاى زندگى بشــرى، نیاز به طرح هاى نوین در ساخت فرآورده هاى پیشرفته را 
ناگزیر کرده است، الهام  گرفتن از طبیعت در ساخت این فرآورده ها، گام بزرگى در توسعه 
اهداف نوین انسانى بوده است. انســان همواره از طبیعت الهام گرفته و رازهاى طبیعت 

همواره انسان را به شگفتى آورده است.
دانش آموخته مقطع کارشناسى مهندسى پزشکى واحد شهرضا یادآور شد: در این پژوهش 
ریزساختارهاى موجود روى سطح گلبرگ هاى گل رز مورد بررسى و شناخت قرار گرفت. 
شباهت ساختارى و ناهموارى سطح آنها با ریزساختارهاى استخوانى متراکم و الیه اى 

(استئون ها) مورد بررسى قرار گرفت.
وى گفت: تحقیقات نشان داد این ریزساختارها نه تنها در اندازه متناسب حفرات، ارتباط 

تخلخل ها و امکان استقرار، رشد و تکثیر سلول هاى بنیادى بافت استخوان بستر مناسبى 
فراهم مى کنند؛ بلکه با انجام تحقیقات سلولى، سازگارى داربست حاصل شده در تعامل با 

سلول ها مشهود است.
مهتابیان متذکر شد: در این پژوهش داربست هاى زیست الهام سرامیکى، برپایه ترکیب 
سیلیکاتى به نام فورستریت مشــابه سیستم هاى هاورس اســتخوانى ساخته شد، این 
داربست ها از منظر ریخت شناسى و خواص سمیت سلولى و سازگارى در تعامل با سلول هاى 

بنیادى مورد مطالعه قرار گرفت.
به گفته محقق طرح، تصاویر میکروسکوپى نشان داده اند که گلبرگ هاى رز تا حد خوبى 

تخلخل هاى موجود در استخوان طبیعى را شبیه سازى مى کنند.
این پژوهش با تالش و کار بى وقفه شــیما مهتابیان، فارغ التحصیل مقطع کارشناســى 
مهندسى پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا و با راهنمایى و مشاوره سید مهدى 
میرهادى، عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا و فریبرز توانگریان عضو 
هیئت علمى دانشگاه پنسیلوانیاى آمریکا انجام شده است. نتایج این کار نیز در سال 2021 
میالدى در مجلـــه بین المللى Ceramics International به چاپ رسیده و 

انتشار یافته است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا به عنوان بزرگ ترین و پرافتخارترین واحد دانشگاه آزاد 
اسالمى در جنوب استان  اصفهان است.

این واحد دانشگاهى در اول اسفند ســال 1367 به تصویب هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى 
رسید و فعالیت خود را از نیمسال اول ســال تحصیلى 69-68 با حضور 25 دانشجو در رشته 
فیزیک کاربردى آغاز کرد و اکنون در مساحتى بالغ بر 480 هزار متر مربع مشغول به امر آموزش 
و پژوهش بوده و بیش از 2 هزار و 500 دانشجو در مقاطع دکترى تخصصى، کارشناسى ارشد، 

کارشناسى و کاردانى در این واحد دانشگاهى مشغول به تحصیل هستند.
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا با  68 عضو هیئت علمى تمام وقت و  100 عضو حق التدریس 

تاکنون بالغ بر 23 هزار دانش آموخته تربیت کرده است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا، 
پرافتخارترین واحد دانشگاه آزاد 
اسالمى در جنوب استان  اصفهان


