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خواص شلغم
 براى تقویت 

سیستم ایمنى بدن 

از  آنفلوآنزاى پرندگان در اصفهان غفلت نشود
3

3
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پسر 17 ساله
 2 مأمور پلیس را شهید کرد

تست  تشخیص کرونا  از
 روز پنجم ابتال معتبر است

 اصفهان، پیشرو در 
فرزندخواندگى

5

ادامه ماجراى 
ارائه نشدن نتایج 

2 پژوهش دانشگاه 
اصفهان و صنعتى

یک متخصص تغذیه گفت: ویتامین C  موجود 
در شلغم براى تقویت سیستم بدن در دوران 
اپیدمى کرونا نقش بسیار مهمى دارد. شهاب 

اولیایى گفت: شلغم از گیاهان ریشه اى و به رنگ هاى 
سفید و بنفش است. فیبر، گوگرد، پتاسیم...

انتقاد رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان در 
هفته گذشــته از ارائه نشــدن نتایج دو پژوهش و 
مطالعه دانشگاه اصفهان و صنعتى اصفهان با عنوان 
منشأیابى ذرات معلق و سیاهه انتشار آالینده ها که 
منجر به واکنش این دانشگاه ها شد، این هفته نیز در 
صحن علنى شورا مطرح و این بار مقصران دیگرى 
در این زمینه معرفى شدند. علیرضا نصر اصفهانى، 
در نطق پیش از دستور این جلسه که روز یک شنبه 
برگزار شد، اظهار کرد: در هفته گذشته مطلبى درباره 

دو پژوهش و مطالعه ...

4

ذوب آهن چگونه فناورى آلمان را به اصفهان آوردذوب آهن چگونه فناورى آلمان را به اصفهان آورد
هفت خوانى که براى تولید ریل در کشور پشت سرگذاشته شده استهفت خوانى که براى تولید ریل در کشور پشت سرگذاشته شده است

2

57 میلیون قطعه پرنده مى تواند فاجعه اى نظیر کرونا را رقم بزند

درددل هاى اکبر زنجانپور 
در غم پرویز پورحسینى

محمد نژادمهدى: 

دلیل اعتراض ها را نمى فهمم
مدافع گلزن سپاهان که تک گل 3 امتیازى او سپاهان را مقابل تراکتور 
برنده کرد شک ندارد که تیم نویدکیا یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 
در لیگ بیستم خواهد بود.  محمد نژادمهدى در گفتگویى درخصوص 
برد ارزشمند شاگردان نویدکیا در تبریز مقابل تراکتور بعد از وقفه یک 

روزه این مسابقه به واسطه بارش برف شدید در تبریز...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ساخت تونل در 
خطرناك ترین 
گردنه اصفهان

کسى در ایران «موتور برقى» نمى خرد!
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رئیس اتحادیه فروشــندگان موتورســیکلت گفت: هنوز 
فرهنگ استفاده از موتورهاى برقى در کشورمان جا نیافتاده 

است.  
محمد خادم منصورى درباره وضعیت توســعه اســتفاده 
از موتورســیکلت هاى برقى اظهار کــرد: باطرى یکى از 
مهمترین قطعات موتورسیکلت هاى برقى است و زمانى که 
مى خواهیم چنین وسیله اى بین مردم جا بیافتد باید به فکر 
این موارد هم باشیم. وى با بیان اینکه موتورسیکلت هاى 
برقى نیازمند ایستگاه شارژ برق هستند، افزود: باید خدمات 
پس از فروش این موتورها مدنظر قرار گیرد، دولت هم به این 
حوزه ورود کند و یارانه اى درنظر بگیرد که مردم بتوانند از آن 

استفاده کنند. خادم منصورى گفت: یکى از تّجار که حدود 70 
سال در حوزه موتورسیکلت و دوچرخه فعالیت داشت، به هر 
ارگانى مى رفت براى در اختیار گذاشتن تجاربش به صورت 
رایگان اعالم آمادگى مى کرد، وى چندى پیش دار فانى را 

وداع گفت اما هیچگاه از نظراتش استفاده نشد! 
وى افزود: در حال حاضر یک موتورفروش ممکن است صد 
دستگاه موتور انژکتورى و چهار موتور برقى در فروشگاه خود 
داشته باشد، شاید اکثر موتورهاى معمولى آن به فروش برسد 
اما از چهار موتور برقى یکى از آنها فروخته مى شود! متأسفانه 
هنوز فرهنگ استفاده از موتورهاى برقى جا نیافتاده و خدمات 
پس از فروش آن به گونه  اى نیست که مردم گرفتار نشوند.

وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: امروز گرچه گرفتار 
کوویــد-19 و پاندمــى جدیدى هســتیم امــا آنچه 
مرگ هاى خاموش را در کشــور رقم مى زند، علیرغم 
مرگ و میر باالى کووید-19 که اتفاقاً نگران آن هستیم، 
بیمارى هاى غیرواگیر است. در سال هاى گذشته از حدود 
380 هزار مورد مرگ و میر در کشور، 313 هزار مورد به 
دلیل بیمارى هاى غیرواگیر و حدود 97 هزار مورد مربوط 

به پرفشارى خون است.
 نمکى تصریح کــرد: بیمارى هــاى غیرواگیرى مانند 
دیابت، پرفشــارى خون، ســکته هاى قلبى و مغزى و 
سرطان ها، هر روز جان افراد زیادى را مى گیرد و تعداد 

قابل توجهى را نیز به ورطه ناتوانى و نارسانى مى برد و اگر 
قرار باشد اتفاقى براى پیشگیرى و کنترل این بیمارى ها 

در کشور رخ دهد، باید الگوى زندگى تغییر پیدا کند. 
وى یادآور شد: تغییر الگوى زندگى مّیسر نخواهد بود مگر 
اینکه بتوانیم از کودکى، آن را در بچه ها نهادینه کنیم. کما 
اینکه به شدت معتقدم که تغییر رفتار و الگوپذیرى مثبت 
در بچه ها مى تواند در سایر ابعاد جامعه مانند پیشگیرى 
از جرم و جنایت، آسیب هاى اجتماعى و دغدغه  خاطر ما 
در جامعه، نظم پذیرى، احترام به حقوق شهروندى، عدم 
تجاوز به حریم دیگران و رعایت قوانین رانندگى اثرگذار 

باشد./3545

کسى در ایران 
«موتور برقى» نمى خرد!

غفلت از بیمارى هاى 
غیرواگیر در دوران کرونا

سرقت هاى سفارشى!
  روزنامه خراسان | بــا گران شــدن 
قطعات خودروهاى لوکس، سارقان بر اساس 
سفارشــى که مى گیرند قطعــات خودروهاى 
دیگر را به ســرقت مى برند. سفارش گیرى ها 
به شــکل هاى مختلف صورت مــى گیرد اما 
ساده ترین روش براى گرفتن سفارش، حضور 
در سایت هاى فروش کاالى دست دوم است. 
ســارقان با ثبت آگهى فروش انــواع قطعات 
فابریک خودروهاى لوکس در این ســایت ها 
اقدام به جذب مشترى مى کنند و بعد از اینکه 
مشترى قطعه مد نظرش را سفارش داد به دنبال 
آن قطعه مى روند و از خودروى دیگرى آن را به 

سرقت مى برند./3552

حضور 50 میلیونى 
در بورس 

  فارس| رئیس ســازمان بورس اوراق 
بهادار در دیدار با بســیجیان و ایثارگران گفت: 
بازار ســرمایه با حضور 50 میلیون نفر به یک 
بازار مردمى تبدیل شــده است. حسن قالیباف  
با بیان اینکه امسال با آزادسازى سهام عدالت 
بیش از 50 میلیون نفر از مردم در بازار سرمایه 
حضور پیدا کرده اند، گفت: اگر طبقه متوســط 
جامعه بخواهد احیا شود حضور در بازار سرمایه 
الزم است البته حضور باید درازمدت باشد و با 
برنامه، حوصله و صبر و شکیبایى همراه باشد. 
زیرا کسانى که هیجانى رفتار کرده اند بخشى از 
دارایى  خود را از دست دادند اما کسانى که صبر 
و شکیبایى به خرج دادند پاداش گرفتند./3553

سانسور نام «مارادونا» 
مســعود داودى در    کافه سینما |
«بانى فیلم» نوشــت:  نکتــه عجیب در مورد 
مسابقات جام جهانى سال 1986 و گزارش هاى 
ورزشى تیم هاى ملى فوتبال کشورهاى حاضر 
در آن رقابت ها این بود که گزارشــگرهاى آن 
سال ها -بهرام شفیع، جهانگیر کوثرى و یکى دو 
نفر دیگر- مجاز نبودند حین گزارش مســابقه 
تیم ملى آرژانتین، اسم کاپیتان آرژانتین یعنى 
«دیه گو مارادونا» را بگویند! تمهید ساده لوحانه 
و عجیب و غریب مسئوالن آن زمان تلویزیون 
براى جایگزینى نام مارادونا هنگام گزارش ها، 

گفتن عبارت «شماره ده تیم آرژانتین» بود! 

همسر راستگو هم 
درگذشت

  ایرنا |  همسر حجت االسالم راستگو، به 
فاصله چند روز بعد از فوت او، جان به جان آفرین 
تسلیم کرد. این کارشناس، پژوهشگر و مجرى 
حوزه تعلیم و تربیت، دوم آذر به علت ســکته 
مغزى درگذشت و شش روز پس از درگذشت 
او، همسرش نیز روز شنبه دارفانى را وداع گفت. 
بسیارى از مخاطبان تلویزیون در دهه 60، این 
روحانى را که اجراى یک برنامه براى کودکان 
و نوجوانان را برعهده داشــت، با عنوان «عمو 

راستگو» مى شناختند.

خودکشى «ساجده»
  روزنامه همشهرى | دخترى 15 
ساله که به دلیل اعتیاد و زندانى بودن والدینش 
در بهزیستى مشهد نگهدارى مى شد بنابر دالیل 
نامعلومى دست به خودکشى زد و به زندگى اش 
پایان داد. این دختر که «ساجده» نام دارد حدود 
شش  ماه قبل در حالى که در یکى از پارك هاى 
مشهد پرســه مى زد توسط پلیس دستگیر شد. 
دختر نوجوان عصر روز پنج شنبه به حمام رفت 
اما هرچه گذشت خبرى از او نشد. وقتى حمام 
ساجده طول کشید یکى از مددجویان دنبالش 
رفت و زمانى که در حمــام را باز کرد با صحنه 
وحشتناکى مواجه شد. دختر نوجوان در اقدامى 
هولناك با روســرى اش خودش را حلق آویز 

کرده و به زندگى  اش پایان داده بود. /3554

محافظ شهید فخرى زاده را 
بشناسید

جواد موگویى، نویسنده   روزنامه خراسان |
 و مستندساز درباره واقعه ترور شهید محسن فخرى زاده 
نوشت: «حامد اصغرى» خودش را روى دکتر فخرى 
زاده مى اندازد و چهار گلوله مى خورد. ایضاً «فیروزمند» 
که دو گلوله خورده است. اصغرى برند محافظان است 
و چهره شناخته شده بین المللى. اما آنها 12نفر بودند با 
یک ماشین انفجار و محافظان تنها چهار نفر. محافظ 
محســن فخرى زاده در حمله مهاجمان تروریستى به 

شهادت رسید./3547

«کیهان»: 
وقت حمله به حیفاست

  روزنامه کیهان | اگر نقش رژیم اسرائیل در 
ترور شهید عظیم الشأن فخرى زاده براى شوراى عالى 
امنیت ملى ایران به اثبات برسد و البته همه شواهد این 
را نشان مى دهد، ما لزومًا باید آنچنان ضربه اى به این 
رژیم بزنیم که موضوع حمله به نیروها یا مراکز ایرانى 
در هر کجا که باشند - از آبسرد تا کاراکاس - از دستور 
کار هر دشمنى براى همیشه خارج شود. ما در مواجهه 
با اسرائیل چند نوبت اعالم کرده ایم اگر اسرائیل دست 
از پا خطا کند حیفا را مى زنیم. االن با فرض اثبات نقش 
رژیم صهیونیســتى در این شهادت عظیم، مى توانیم 
این تهدید را عملیاتى کنیم اما نه بــه این معنا که به 
عملیاتى دراندازه اقدام موشکى که علیه پایگاه نظامى 
عین االسد داشــتیم، بســنده کنیم و نه با مالحظات 
آن عملیات، بلکه به این معنا که به طور واقعى شــهر 
مهم بندرى حیفا را آنچنان مورد حمله قرار دهیم که 
عالوه بر انهدام تأسیســات با تلفات سنگین انسانى 
نیز توأم باشــد تا بازدارندگى ما به «نقطه اطمینان» 

برسد./3548

این بار قالیباف 
کنار نمى رود

  روزنامه اعتماد | باتوجــه بــه بررســى 
چهره ها و تــدارك حامیانى که در عرصه سیاســت 
دارند، شــاید بتوان از احتمال رقابت قالیباف و سعید 
محمد صحبت کــرد. البته ممکن اســت این رقابت 
به آخرین لحظات نکشــد و باتوجه به جدى شــدن 
مذاکرات اصولگرایان پشــت درهاى بسته، پیش از 
روز سرنوشــت و شــب انتخابات، یکى از این دو به 
نفع دیگرى کنار بکشد و البته در این صورت احتماًال 
دیگر نوبت کناره گیرى قالیباف به نفع رقیب اصولگرا 
نیست و از قضا شاید سعید محمد گزینه مناسبى براى 
کناره گیرى به نفع کاندیداى اصلى اصولگرایان براى 

ریاست جمهورى باشد.../3549

نوبخت نامزد مى شود؟
  برنا | اکبر ترکان، از اعضــاى حزب اعتدال 
و توسعه در پاســخ به این ســئوال که آیا محمدباقر 
نوبخت، کاندیداى احتمالى حزب اعتدال و توســعه 
اســت؟ افزود: خیر، صحت ندارد. بهتر است نوبخت 
خودش در این باره صحبت کند؛ قرار شد همه مسائل 
مربوط به حزب از ســوى دبیرکل اعالم شود. ترکان 
درباره برنامه هاى حزب براى انتخابات ادامه داد: هنوز 
درباره این مسائل گفتگویى در حزب صورت نگرفته، 
حتى فرصتى براى تشــکیل جلســه رخ نداده است. 
حتمًا تا ماه هاى آینده، جلســه و برنامه هایى خواهند

 داشت./3550

احساسى برخورد نمى کنیم
  ایلنا | سردار محمد اسماعیل کوثرى، جانشین 
فرمانده قرارگاه ثارا... سپاه پاسداران درباره چگونگى 
واکنش ایران به ترور دانشمند هسته اى تصریح کرد: 
ما نمى توانیم احساسى با مسئله برخورد کنیم اما هیچ 
موقع فراموش نخواهیم کرد. انتقــام این عزیزان را 
خواهیم گرفت، اما زمان، مکان و نوع آن مشــخص 
نیست و دست مسئوالن است که باید آن را مشخص 
کنند. مردم از مســئوالن مى خواهند که حتمًا ضربه 
شست به آنان  نشان داده شــود، تا از کرده خودشان 

پشیمان شوند./3551

خبرخوان

در اخبار اعالم شد که سازمان آتش نشانى تهران قصد دارد 
تا پایان آذر ماه 16 نفر آتش نشان زن جذب کند. این در حالى 
است که به گفته سید جالل ملکى، سخنگوى سازمان آتش 
نشانى شهردارى تهران، فقط اجازه جذب 16 آتش نشان زن 
صادر شده است و موضوع شرکت بانوان در عملیات هاى 
مختلف آتش نشانى و فرایندى که باید از فیلترهاى استخدام 

این سازمان طى کنند همچنان جاى بحث دارد.
وى گفت: هنــوز انتخابى صورت نگرفته اســت. باید در 
ابتدا کارگروهى در ســازمان آتش نشــانى تشکیل شود 
تا این موضوع را مورد بررســى قرار دهنــد و در خصوص 
ویژگى هاى فیزیکى، سنى، آموزشى و... تحلیل و بررسى 
کنند و بعد از این موارد، در سایت، فراخوان استخدام بزنند و 

ادامه فرایند جذب آتش نشانان زن طى شود.
جالل ملکى در رابطه با اســتخدام آتش نشانان زن اظهار 
کرد: اینکه گفته شده اســت از پایان آذر آتش نشانان زن 
به ناوگان امدادى آتش نشانى مى پیوندند یک خبرسازى 
اشــتباه بود.  فقط به ما اجازه داده اند که 16 نفر از خانم ها

را استخدام کنیم، هنوز در خصوص شرایط اینکه چه زمانى 
استخدام شــوند، فراخوان داده شــود یا خیر  چیزى اعالم 

نشده است.
ملکى یادآور شــد: سازمان آتش نشــانى در صورت ادامه 
نیافتن تعطیلى ها تا انتهاى آذر ماه شرایط جذب 16 آتش 
نشان زن را مشخص مى کند و اگر تعطیلى ها ادامه یابد این 

روند ممکن است بیش از این نیز به تعویق بیافتد. /3544

پسر 17 ساله در مسکن مهر کوار، دو مأمور پلیس استان 
فارس را با شلیک اسلحه شکارى به شهادت رساند.

ساعت 11 و 30 دقیقه روز شــنبه 8 آذر ماه صداى شلیک 
چند گلوله در مسکن مهر شهرستان کوار استان فارس به 
گوش رسید و در ادامه خودروهاى پلیس و تیم هاى امدادى 
اورژانس در محــل حضور پیدا کردند و در بررســى هاى 
ابتدایى مشخص شد دو تن از مأموران یگان امداد پلیس با 
شلیک هاى پسر نوجوانى به شهادت رسیده و پسر 17 ساله 

نیز از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته است. 
بررســى هاى پلیســى نشــان از آن دارد که قبل از این 
تیراندازى سناریوى درگیرى خانوادگى به پلیس گزارش 
شده است و تیمى از مأموران یگان امداد براى تحقیق به 

مسکن مهر کوار اعزام مى شوند و در تحقیقات مشخص 
مى شود پســر 17 ســاله اى که با خانواده اش اختالف 
خانوادگى دارد به دلیل مشکالت شخصى با خانواده اش 

درگیر شده است.
مأموران براى پایان دادن به این درگیرى به ســمت خانه 
پسر نوجوان رفته که در این صحنه پسر 17 ساله با اسلحه 
شکارى پدرش اقدام به تیراندازى به سمت مأموران کرده 
که در این تیراندازى، ســروان بهرام مکرمى و استوار دوم 
پوریا قاسمى به شهادت رسیدند و در ادامه نیروهاى کمکى 
پلیس با حضور در محل با شــلیک به پاى پســر نوجوان 
موفق به دستگیرى وى شدند  و پسر 17 ساله به بیمارستان 

منتقل شد.

بسیارى از تازه عروس و دامادها براى ثبت ازدواج خود 
تاریخ 99/9/9 را در شرایط کرونایى انتخاب کردند.

پیش تر سازمان ثبت اسناد کشــور بخشنامه اى صادر 
کرده بود که بر اساس آن قرار بود تمام دفاتر تا 15 آذر ماه 

به صورت شیفتى و زوج و فرد به خدمت رسانى بپردازند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق پیش بینى کرده 
بود حدود 80 درصد ازدواج هاى آذر ماه در این روز به ثبت 
برسند و به همین دلیل براى جلوگیرى از سردرگمى افراد 
با لغو شیفت فاصله ثبت ازدواج و طالق در تاریخ نهم آذر 

ماه موافقت شد.
99/9/9 آخرین تاریخ رند قرن اســت و عده بسیارى از 

ماه ها پیش براى این روز برنامه ریزى کرده  اند.

مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران گیالن گفــت: اغلب 
دامدارى هاى گیالن سنتى هستند و اســتان ما یکى از 
تولیدکنندگان مهم شیر و گوشــت دام باکیفیت در کشور 

محسوب مى شود.
عباس یوســفى گفت: متأســفانه یکى از مشکالتى که 
دامداران دارند و هر روز به این مشــکل بیشــتر دامن زده 
مى شــود وجود خانه هاى دوم و رشــد قارچ گونه ساخت 
ویالهاى الکچرى در استان است که صاحبان این ویالها 
حاضر نیستند، بوى دامدارى ها را در کنار ملکشان تحمل 
کنند و ســخت تالش مى کنند هر طور شــده دامدار را از 
پرورش دام منصرف کنند و یا از راه هــاى دیگر اقداماتى 
انجام مى دهند که نتایج آن تعطیل شدن دامدارى جوار خانه 

دومشان در استان است. یوسفى گفت: ساختار روستاهاى 
گیالن به گونه اى است که بخش مهمى از قوت اصلى کشور 
را تأمین کنند و پرورش دام از ظرفیت هاى مهم روستاهاى 
گیالن است و به دلیل خوش آب و هوا نبودن پایتخت نباید 
ضربه اى به ظرفیت هاى روستایى گیالن زد و زمین هایى 
که باید براى تولید محصوالت کشــاورزى و پرورش دام و 
طیور باشــد به مراکز تفریح و تفرج پایتخت نشینان تبدیل 
شود.  وى ادامه داد: با توجه به گران شدن قیمت زمین، برخى 
از دامداران وسوسه مى شوند تا دامدارى را تعطیل و زمین 
اختصاص به دامدارى را براى ساخت ویال به هموطنانمان 
در استان هاى دیگر بفروشند که ترویج این امر آینده امنیت 

غذایى کشور را به خطر مى اندازد./3546

در حالى حدود صد ســال ریل مورد نیاز کشور از طریق 
واردات و با هزینه باال تأمین مى شد که امروز ایران تنها 

تولیدکننده ریل پیشرفته در خاورمیانه است.
ماجراى تولیــد ریل ملى یا همان UIC60 با اســتاندارد 
60E1 سرنوشتى در حد هفت خوان رستم را از سر گذرانده 

است. سال 87 یعنى حدود 12 سال قبل کارخانه ذوب آهن 
اصفهان با توجه به نیاز کشور و با توجه به سابقه تولید ریل 
U33 برنامه ریزى براى تولید پیشــرفته UIC60 را آغاز 

کرده بود. اما واردات همچنان اولویت اول براى احداث، 
تعمیر و نگهدارى خطوط ریلى بود.

اوایل آبان ماه سال 93 شوراى اقتصاد با درخواست وزارت 
راه و شهرســازى براى خرید 1000 میلیارد تومان ریل 
هندى موافقت کرد که بر اســاس آن  22 میلیارد روپیه 

براى خرید 250 هزار تن ریل از هند تخصیص یافت. 
 (UIC60) نیمه دوم سال 94 اما خبرى از تولید ریل ملى
نشــد که دلیل عمده آن کمبــود منابع مالــى و برخى 
مشکالت فنى اعالم مى شد. طى سال هاى 95، 96 و 97 
نیز هر از چند گاهى اخبارى در خصوص ورود قریب الوقوع 
ریل ملى به توسعه زیرساخت هاى ریلى منتشر مى شد اما 
در عمل باز هم خبرى از ورود این نوع ریل تولید داخل به 

پروژه ها نبود.
مدیر نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان روایت جالبى را از 

تالش این کارخانه براى تولید ریل ملى بازگو مى کند.
محمدامین یوسف زاده در گفتگو با «تسنیم» اظهار کرد: 
سال 71 و پس از جنگ تحمیلى به واسطه سهام کارخانه 
ذوب آهن در یکى از شرکت هاى خارجى، تعدادى از پرسنل 
آموزش هایى را دیدند، گروهى هم نقشه هایى را از آنجا به 
ایران منتقل کردند. تا قبل از سال 93 هر بار تستى را انجام 
مى دادیم به دلیل اینکه به شدت کمبود داشت و ناقص بود، 
موفق به تولید ریل ملى نشدیم، تنها کارى که مى کردیم 
این بود که یک تســت را انجام مى دادیم و مقدارى ریل 

براى داخل کارخانه تولید مى شد.
یوسف زاده افزود: در سال 93 اطالعات کامل ریل از جمله 
نیازها براى باال بردن دقت تولید و تست هاى فوق العاده 
سختگیرانه براى تولید ریل جمع آورى شد. در این سال 
تجهیزات مورد نیاز شناسایى شد و آلمانى ها اعالم کردند 
که قصد فروش خط تولید ریل را دارند، شــرایط فروش 
مناسب بود و یک فرصتى بود که بتوانیم تجهیزات مورد 

نیاز را تأمین کنیم.
وى یادآور شــد:  ســال 87 وقتى که آقاى هراتى نیک 
سرپرست وقت ایمیدرو بود، استارت تولید ریل ملى زده 
شد. با اس ام اس آلمان براى خرید تجهیزات مذاکره کرده 
کارها را جلو بردیم. در یک بازه یکساله به تجهیزات تست 

و هاى تک رسیدیم؛  آنها اعالم کردند که «ما نمى توانیم 
این تجهیزات پیشرفته را به ایران بفروشیم»، این مسئله 
را پذیرفتیم که مدیر وقت ذوب آهن را تغییر دادند. با ورود 
آقاى هراتى نیک موضوع تغییر و اعالم کرد که «ما یک 

خط کامل تولید ریل را در کشور راه اندازى مى کنیم».
وى با بیان اینکه راه  اندازى خط کامل پس از چهار سال 
کار جلوتر نرفت، اظهار کرد: ســال 93 مذاکرات مجدداً 
براى خرید تجهیزات شرکت آلمانى آغاز  شد و  در ترکیه 
این کار پیگیرى و طى یک بازه حدوداً شــش ماهه تمام 
زوایاى موضوع بررسى شــد و به این نتیجه رسیدیم که 

فرصت بسیار مناسبى را در اختیار داریم.
وى تأکید کرد: این اتفاق افتــاد و تصمیم گرفتیم برنامه 
توسعه خط نورد 650 را که ســال 87 آغاز شده بود ادامه 
دهیم. سال 95 تقریباً پس از حدود 2/5 سال استارت تولید 
خط گرم را زدیم و ریلE246 یا همان U33 شروع شد. 
بخشى از خطوط ریل کشور از این نوع ریل است که در 
سرعت و تحمل بار محور آن کمتر از ریل UIC60 است.

مدیر نــورد ذوب آهن  ادامــه داد: تولید ایــن نوع ریل 

درخواســت راه آهن بود که بعد از مدتــى اعالم کردند 
به ریل E160 براى توســعه خطوط ریلى نیــاز دارند. 
استانداردهاى تولید این ریل فوق العاده سختگیرانه است 
تا براى سرعت ها و بار محورى باال اطمینان الزم حاصل 

شود.
یوســف زاده با ابراز اینکه اولین جایى کــه در خاورمیانه 
استارت تولید ریل پیشرفته را زد، جمهورى اسالمى ایران 
بود، گفت: چون ما تجهیزات را تأمین کرده بودیم جرأت 
این را داشتیم که وارد پروســه تولید ریل شویم. امروز با 
افتخار اعالم مى کنیم که بعد از راه اندازى کارخانه ذوب 

آهن در سال 1345، تولید ریل فاز دوم توسعه ملى بود. 
وى اظهار کرد: اواخر سال 98 حدود 7000 تن ریل ملى 
و امسال حدود 30 هزار ُتن تحویل داده  ایم و پیش بینى 
مى کنیم تا آخر ســال به 60 هزار تن خواهد رسید. وى 
اظهار کرد: پیش بینى مى کنیم سال آینده ظرفیت تولید 
ریل ملى دو برابر مى شــود. اگر راه آهن تقاضا داشــته 
باشد سال آینده 150 هزار تن بیشتر ریل به آنها تحویل 

مى دهیم.

مدیر نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: ریل ملى تولید 
داخل به مراتب کیفیت باالترى نسبت به ریل هاى چینى و 

هندى دارد و همتراز با ریل هاى باکیفیت اروپایى است.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا (ص) هم با تأکید بر توجه ویژه 
به ظرفیت هاى تولید کشور در سال جهش تولید، اظهار 
ـ زاهدان پروژه بسیار مهمى است که  کرد: راه آهن چابهارـ 
تنها بندر اقیانوسى ایران را مى تواند به خط ترانزیتى ریلى 
کشور متصل کند. سعید محمد با اشاره به استفاده از ریل 
ـ زاهدان گفت: در این  ملى در احداث خط آهن چابهــارـ 
طرح به طور کامل از ریل ملى استفاده مى کنیم که ذوب 

آهن اصفهان در حال تولید و تأمین آن است.
عباس خطیبى، معاون ســاخت راه آهن شرکت ساخت 
و توســعه نیز در این باره مى گویــد: در زمان حاضر ریل 
خریدارى شــده از کارخانه ذوب آهن از ریل وارداتى به 
مراتب ارزان تر است، ضمن اینکه مهمتر از همه وابستگى 
کشور به خارج در این رابطه قطع شده است و دیگر واردات 
ریل نداریم و تمام ریل مورد اســتفاده از طریق کارخانه 

ذوب آهن تأمین خواهد شد. 

هفت خوانى که براى تولید ریل در کشور پشت سرگذاشته شده است

ذوب آهن چگونه فناورى آلمان را به اصفهان آورد

آتش نشان شدن زنان به تعویق افتاد!

صاحبان ویالهاى الکچرى در حال نابودى دامدارى گیالنثبت رکورد ازدواج در 99/9/9

پسر 17 ساله 2 مأمور پلیس را شهید کرد
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واژگونى پژو با 14 سرنشین!
فرمانده انتظامى کاشان گفت: در ساعت 5 و 44 دقیقه 
بامداد روز یک شـنبه (دیروز) یک دستگاه خودروى 
پژو 405 با 14 سرنشـین با گیـت عوارضى قمصر به 
کاشـان برخورد کرد و واژگون شد. سرهنگ بساطى 
با بیـان اینکه مأموران اورژانس کاشـان چهـار نفر از 
مصدومان این حادثه را به بیمارسـتان شهید بهشتى 
کاشـان منتقل کردند، افزود: بقیه سرنشـینان قبل از 
رسـیدن تیم هاى امدادى و انتظامى متوارى شـدند. 
وى گفت: این خودرو حامل 13 نفر از اتباع افغانى بود.

بازداشت مدعى درمان کرونا
دادستان نجف آباد از بازداشت فردى که در زمینه طب 
سنتى در شهرستان نجف آباد فعالیت مى کرد و ادعاى 
درمان بیمارى کرونا را داشت، خبر داد. على زارع اظهار 
کرد: فرد مذکور بـه دلیل برگزارى جلسـات متعدد با 
ادعاى درمـان بیمارى کرونـا و اعتراض بسـیارى از 
همشهریان با دسـتور قضایى توسط شبکه بهداشت 
و درمان و پلیس اطالعات بازداشـت شد. وى افزود: 
برگزارى جلسـات متعدد در مساجد و تشویش اذهان 
عمومى به اسـتفاده نکردن از ماسک در این جلسات 

یکى از دالیل بازداشت این فرد است.

حمایت اوقاف از مستأجران 
600 نفر از مسـتأجران رقبه هاى اسـتان اصفهان در 
شـرایط بحران کرونا همزمان با هفته بسـیج، دو ماه 
از پرداخت اجـاره بها معاف شـدند. حجت االسـالم 
نصراصفهانـى، فرمانـده بسـیج اداره کل اوقـاف و 
امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: این مسـتأجران از 
پرداخت حدود سه میلیارد ریال اجاره بها در این مدت 

معاف شدند.

  تردد قطارها با نصف ظرفیت 
مدیرکل راه آهن اصفهان با اشـاره به اهتمام ویژه به 
رعایت پروتکل هاى بهداشـتى اظهار کـرد: قطارها 
همچنان با یک دوم ظرفیت در مسیرها تردد حرکت 
مى کنند و حضور افراد در کوپه هـاى چهارنفره به دو 
نفر کاهش پیدا کرده است. سیدرضا سادات حسینى 
گفت: همچنان رونـد فعالیت قطارها و شـبکه حمل 
و نقل ریلى ادامه دارد و سـتاد ملى مقابلـه با ویروس 
کرونا و وزارت راه و شهرسازى هنوز دستورالعملى در 

خصوص فعالیت نداشتن ارائه نکرده اند.

بارش هاى جدید از چهارشنبه 
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: سـامانه جدید بارشى روز چهارشـنبه به استان 
وارد مى شود و فعالیت خوبى را خواهد داشت. ابراهیم 
هنرمند اظهار کرد: سامانه بارشـى فعلى روز دوشنبه 

(امروز) از استان خارج مى شود.

سمپاشی شبکه فاضالب
عملیـات سمپاشـی شـبکه فاضـالب شـهر انـارك به 
تعداد 380 فقـره منهـول زیر نظر امـور بهره و توسـعه 
فاضـالب منطقه انجام شـد. ایـن عملیات در راسـتاي 
نابـودي حشـرات مـوذي و جلوگیـري از مخاطـرات 
بهداشتی و زیسـت محیطی سوسـک هاي سوسري و 
پشه هاي تکثیر شده در داخل شبکه و دریچه هاي بازدید 

فاضالب در مدت یک روز صورت پذیرفت./3555

تخلف 16 باشگاه ورزشى 
رئیس هیئت پزشکى ورزشى اصفهان گفت: در هفته 
نخسـت طرح ملى محدودیـت دو هفتـه اى با هدف 
کنترل شیوع ویروس کرونا، در این استان 16 باشگاه 
متخلـف شناسـایى و بـه اداره کل ورزش و جوانـان 
معرفى شـده اند.احمد باقرى مقدم افزود: بیشتر این 
باشگاه ها در رشته بدنسازى فعال بودند که به واسطه 
فعالیت در زمان ممنوع، پس از ابالغ اخطار کتبى، به 
واحد بازرسـى اداره کل ورزش و جوانان اصفهان نیز 

معرفى شدند.

خبر

مدیرکل نوســازى و تحول ادارى شهردارى اصفهان گفت: 
در حال حاضر زمینه ارائه 115 خدمت در شهردارى روى میز 
خدمت فراهم شده و شهروندان اصفهانى مى توانند از طریق 
مراجعه به ســایت my.isfahan.ir از خدمات الکترونیکى 
شهردارى بهره مند شــوند. فروزان سلطانى گفت: چنانچه 
شهروندان درخواست خود را قبًال در سایت ارسال کرده باشند، 
با اســتفاده از کد رهگیرى مى توانند سیر مراحل انجام شده 
براى رسیدگى به درخواست خود را مشاهده کنند.مدیرکل 
نوسازى و تحول ادارى شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
خدمات سایت my.isfahan.ir در زمینه هاى مختلف فعالیت 
شهردارى از جمله حوزه هاى شهرسازى، خدمات شهرى، 

عمرانى، پیمانکارى و موارد متفاوت دســته بندى شده و در 
اختیار شهروندان قرار گرفته است. وى گفت: در این سایت 
به راحتى امکان جستجو و شناسایى خدمات قابل ارائه وجود 
دارد و شهروندان مى توانند با دریافت شناسه پیگیرى خدمت 
در موقعیت هاى مختلف وضعیت درخواست خود را رصد کنند. 
 ،my.isfahan.ir سلطانى با اشاره به دیگر قابلیت هاى سایت
اظهار کرد: در این سایت قابلیت ارتباط کاربر حوزه شهردارى 
با شهروند از طریق ارسال پیامک و اعالم نیازمندى یا طرح 
سئوال و جواب کاربر وجود دارد؛ حتى براى دریافت مدارك 
که به صورت اسکن و ثبت در سیستم انجام مى شود، چنانچه 
کمبودى وجود داشت مى توان از این طریق اقدام کرد./3556

درآیین کلنگزنى پروژه ســاختمان جدید اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان، غالمحسین شافعى، 
رئیس اتاق بازرگانى ایران با بیــان اینکه امروز کلنگ 
ساختمان تجارت جهانى اصفهان زده شد، افزود: اقدامى 
که در این منطقه انجام شــده یک قطب به هم پیوسته 
اقتصادى را در مرکز کشور ایجاد کرده که نه تنها اقتصاد 
اصفهان بلکه اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
وى با تأکید بر اینکه این اقدام اصفهان مى تواند الگوى 
مناسب، سازنده و کارایى براى ســایر نقاط ایران باشد، 
گفت: این اقدام در اقتصاد ملى نیز تأثیرگذار خواهد بود.  

در ادامه استاندار اصفهان گفت: توسعه اصفهان صنعتى، 

نیازمند در کنار هم قرار گرفتن تمامى حلقه هاى تأثیرگذار 
در این امر است. عباس رضایى افزود: ایجاد محل جدید 
اتاق بازرگانى در مجاورت ســالن اجالس ســران را در 
تکمیل حلقه هاى مؤثر در رشد و توسعه اقتصادى استان 

و کشور باید مهم ارزیابى کرد. 
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم با 
اشاره به تعامالت و هم افزایى بسیار مطلوب مبتنى بر خرد 
اتاق اصفهان و شهردارى در طول یکسال گذشته، گفت: 
در این راستا مقرر شــد عملیات اجرایى ساختمان جدید 
اتاق بازرگانى در مجاورت محل جدید نمایشــگاه هاى 

بین المللى اصفهان به قید فوریت آغاز شود.  

کلنگزنى پروژه ساختمان 
جدید اتاق بازرگانى 

115 خدمت الکترونیک 
روى میز خدمت شهردارى 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: اگرچه هنوز 
اصفهان درگیر آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نشده اما 
کوچک ترین غفلتى مى توانــد فاجعه اى نظیر کرونا را 

رقم زند.
شــهرام موحدى در گفتگو با «مهر» افزود: سهم تولید 
طیور در استان اصفهان بالغ بر 57 میلیون قطعه است 
که در کشور بى نظیر است و از تراکم واحدهاى پرورش 
طیور در اصفهان خبر مى دهد. وى با تأکید بر محافظت از 
واحدهاى پرورش طیور در استان اصفهان گفت: چنانچه 
این واحدهاى تولیدى درگیر بیمارى ویروسى نظیر آنچه 
در سال 95و 96 اتفاق افتاد، شوند با توجه به شیوع کرونا 

کار بسیار پیچیده خواهد شد.
موحدى به تشکیل ســتاد مبارزه با آنفلوآنزاى استان 
اصفهان به دبیرى اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
اشاره کرد و افزود: بیش از 15 دستگاه در استان اصفهان 
مکلف شده اند تا در کنترل و پیشگیرى از آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان اقدام کنند. وى با اشاره به اینکه در سه سال 
گذشــته کانون آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان 
اصفهان گزارش نشده اســت، تصریح کرد: عالوه بر 
اقدامات پیشگیرانه اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
بالغ بر 22 میلیون قطعه پرنده در استان اصفهان نسبت 

به این ویروس واکسینه شدند.
موحدى افزود: در نیمه دوم ســال با مهاجرت پرندگان 
از سیبرى به سمت استوا برخى از مسیرهاى مهاجرتى 
از ایران مى گــذرد و تاالب ها، آبگیرهــا، رودخانه ها، 
استخرهاى ذخیره آب کشــاورزى مى تواند به عنوان 

استراحتگاه آنها تلقى شود.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
پرندگان مهاجر مى تواند شدت انتقال ویروس را افزایش 
دهند، اظهــار کرد: با افزایش میزان ســرایت ویروس 
آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان، پرنده هاى آزاد پرواز مانند 
کالغ، گنجشک، کبوتر آلوده خواهند شد و در تماس با 

طیور بومى این بیمارى به شدت مسرى و مرگبار سطح 
وسیعى از طیور و انسان را درگیر مى کند. 

وى افزود: در حال حاضر ســه کانون وقوع آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در حیات وحــش مازندران، اردبیل 
و مرکزى شناســایى شــده اما تاکنون هیــچ کانونى 
در اصفهان گزارش نشــده اســت و کوچــک ترین 
خطایى مى تواند به فاجعه اى بزرگ نظیر کرونا تبدیل 

شود.
موحدى با اشــاره به اینکه تهدید درگیرى با ویروس 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان تا پایان زمســتان وجود 
دارد، گفت: اقدامات پیشــگیرانه اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان به همراه محصور کردن پرندگان بومى 
در روســتاها که در تماس با پرندگان آزاد پرواز نباشد و 
اطالع رسانى سریع به محض مشاهده تلفات ناشى از 
این ویروس مى تواند در کنترل و مهار ویروس آنفلوآنزا 

فوق حاد پرندگان مؤثر باشد.

از  آنفلوآنزاى پرندگان در
 اصفهان غفلت نشود

57 میلیون قطعه پرنده مى تواند فاجعه اى نظیر کرونا را رقم بزند 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
با توجه به محدودیت هاى اعمال شــده براى 
مشــاغل گروه هاى 3 و 4 در حال حاضر تعداد 
بیماران بسترى و ســرپایى با روندى کاهشى 
مواجه بوده، ضمن اینکه درصد موارد مثبت ابتال 
به بیمارى که قبًال 60 درصد بود در حال حاضر 
به حدود 45 درصد رسیده و این شیب کاهشى 

بسیار مطلوب است.
آرش نجیمى اظهار کرد: با روند کاهشى بیماران 
بسترى روبه رو هســتیم، قبًال بیش از 2000 
بیمار داشتیم و این آمار در حال حاضر به حدود 
1800 رسیده است که باعث مى شود بار تقریبًا 
مناسبى از بیمارستان ها کم شود و مجبور نباشیم 

بیمارستان جدید اضافه کنیم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه محدودیت هاى اعمال شــده تا حدودى 
مؤثر واقع شده اســت، تصریح کرد: امیدواریم 
نتیجه محدودیت هاى روزهــاى اخیر را هم به 
زودى مشــاهده کنیم همچنین امیدواریم این 
تغییرات بر کاهش تعداد بیمــاران حاد و مرگ 
و میر آنها هم تأثیر بگذارد چــرا که هنوز بیش 
از 380 بیمار حاد بسترى داریم، همچنین آمار 
فوتى هاى استان هم متأسفانه تغییرى نداشته 
است اما امیدواریم تا اواخر هفته تعداد بیماران با 
وضعیت حادتر و تعداد فوتى هاى کرونا با کاهش 

مناسب روبه رو شود.

موارد مثبت کرونا 
از 60 درصد 

به 45 درصد رسید

ادامه ماجراى ارائه نشدن نتایج 2 پژوهش 
دانشگاه اصفهان و صنعتى

اقدامات مخابرات اصفهان در مبارزه با کرونا

انتقاد رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در هفته گذشته 
از ارائه نشدن نتایج دو پژوهش و مطالعه دانشگاه اصفهان 
و صنعتى اصفهان با عنوان منشأیابى ذرات معلق و سیاهه 
انتشار آالینده ها که منجر به واکنش این دانشگاه ها شد، 
این هفته نیز در صحن علنى شورا مطرح و این بار مقصران 

دیگرى در این زمینه معرفى شدند.
علیرضا نصر اصفهانى، در نطق پیش از دستور این جلسه که 
روز یک شنبه برگزار شد، اظهار کرد: در هفته گذشته مطلبى 
درباره دو پژوهش و مطالعه دانشــگاه اصفهان و صنعتى 
اصفهان با عنوان منشــأیابى ذرات معلق و سیاهه انتشار 
آالینده ها مطرح و درخواست داشــتم دو دانشگاه هرچه 
زودتر نتیجه مطالعات خود را ارائه کنند تا در فصل زمستان 

بتوانیم از نتایج ارزشمند آن استفاده کنیم.
وى با بیان اینکه براســاس آخرین اخبارى که به دســت 
آوردیم هر دو دانشــگاه مطالعات را انجام داده اند، گفت: 
دانشگاه صنعتى اصفهان نتایج مطالعات را ارائه کرده که 
باید معاونت برنامه ریزى شــهردارى اصفهان به محض 
دریافت نتایج ایــن تحقیقات موضــوع را اطالع مى داد. 
همچنین دانشــگاه اصفهان نیز در همین هفته کارهاى 

پایانى مطالعات را انجام و نتایج آن را ارائه مى دهد.
وى با یادآورى اینکه گالیه مــن از تأخیر در پژوهش بود 
و انتظار داشــتیم این پژوهش ها زودتر انجام و نتایج آن 
ارائه شود، افزود: اگرچه دانشگاه صنعتى اصفهان چند ماه 
پیش نتایج مطالعات را ارائه کرده اما باید بپذیریم براساس 
قراردارى که بسته شــده این پژوهش باید ظرف 15 ماه 
انجام مى شد، درحالى که حداقل با یکسال تأخیر انجام شد.
نصر اصفهانى ادامه داد: موانعى بر سر راه این پژوهش ها 
وجود داشته و دسترسى به داده هاى مورد نیاز سخت بوده، 
اما وقتى زمانى براى انجام پژوهش مشخص مى شود باید 
تأخیرات احتمالى و دسترسى به اطالعات نیز در آن دیده 

شده و در موعد مقرر انجام شود.
وى همچنین با بیان اینکه چنانچه شــهردارى اصفهان 
تعهداتى براى باقیمانده هزینه اجراى طرح ها دارد باید در 
اسرع وقت بپردازد، گفت: معاونت برنامه ریزى شهردارى 
اصفهان نیز باید نتیجه این تحقیقات را بدون درنظر گرفتن 
مالحظات و در جهت آگاهى مردم منتشــر کنند، چراکه 
سالمت مردم به خصوص در این شرایط خاص و همه گیرى 

کرونا باید مورد توجه جدى قرار گیرد./3557

با امضاى تفاهمنامه اى، از سال آینده ساخت تونل 
در گردنه پر خطر کلوســه در پشتکوه فریدونشهر 

آغاز مى شود.
نماینده مردم غرب اســتان در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: با امضاى تفاهمنامه بین وزارت 
راه و شهرسازى و استاندارى اصفهان مقرر شد با 
تخصیص اعتبار 30 میلیارد تومانى از سال آینده 
ساخت تونل گردنه کلوسه به طول 780 متر آغاز و 
مشکالت تردد جمعیت 2000 نفرى هفت روستاى 

پشتکوه براى همیشه برطرف مى شود.
حســین محمد صالحى افزود: در این تفاهمنامه 
مقرر شــد 50 درصد اعتبار از طــرف وزارت راه و 

شهرسازى و بقیه را استاندارى اصفهان پرداخت 
کنند. همچنیــن با اعتبار 15 میلیــارد ریال براى 
پایدارى شبکه برق در فصل زمستان، پنج دکل 32 
مترى برق در این گردنه نصب شده است. ساخت و 
استقرار دو دستگاه بولدوزر و یک دستگاه خودروى 
پشــتیبانى براى کوتاه کردن زمان برف روبى در 

گردنه کلوسه از دیگر اقدامات بوده است.
رضا صفرى، فرماندار فریدونشهر هم گفت: مرکز 
خدماتى و درمانى روستاى مصیر با یک دستگاه 
آمبوالنس فوریت هاى پزشــکى براى پوشــش 
هفت روستاى پشــت گردنه کلوسه هم تجهیز 

شد./3558

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهــان گفت: مخابرات 
منطقه اصفهان از ابتداى شیوع ویروس کرونا تا به حال 
با انجام اقدامات پیشــگیرانه مطابق دستورالعمل جامع 
مقابله با کرونا برگرفته از پروتکل هاى بهداشتى وزارت 
بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا در راستاى ایمنى کارکنان 
و محیط کار آنان گام برداشــته است. ناصر مشایخى در 
تشریح اقدامات صورت گرفته در راستاى حفظ و حراست 

از نیروى انســانى این مجموعه در مقابل این ویروس، 
اظهار کرد: اعمال شرایط دورکارى براى پرسنل خاص 
و دورکارى عمومى و کاهش ساعات کارى براى پرسنل 
برابر بخشنامه هاى شرکت مخابرات ایران و جایگزینى 
تماس تلفنى به جاى مراجعــات عمومى مدیر منطقه از 
اقداماتى است که در راســتاى حفظ و حراست از نیروى 
انسانى در مجموعه مخابرات استان صورت پذیرفته است.

ساخت تونل در خطرناك ترین گردنه اصفهان

اصفهان، پیشرو در فرزندخواندگى

«رصد» گرانفروشى را کنترل مى کند

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: کالنشهر اصفهان، بعد از مشهد در رتبه دوم 

فرزندخواندگى قرار دارد. 
مجتبــى ناجى اظهــار کــرد: در چند ســال اخیر 
فرزندخواندگى در بین مردم اصفهان ترویج یافته و 
مردم این شهر پیشگام در این امر خداپسندانه هستند.
او گفت: اصفهــان، اولویــت اول فرزندخواندگى با 
خانواده هایى اســت که فاقد فرزند هستند. توانایى 

مالى، نداشــتن اعتیاد و اختالالت روحى و جسمى 
و بیمارى صعب العالج از شرایط اولیه و مهم در این 

امر است.
ناجى افزود: فرزندخواندگى به سه صورت دایم، امین 
موقت و مراقبت مشارکتى انجام مى شود که روش 
دوم و سوم، شامل کودکان بدسرپرست است که به 
تدریج و در مدت زمان کوتاهى به صورت دایم تغییر 

وضعیت خواهند داد.

معاون اقتصادى استاندارى اصفهان از راه اندازى 
سامانه «رصد» براى مهار کرونا و کنترل قیمت ها 

در بازار اصفهان خبر داد.
سید حســن قاضى عسگر با اشــاره به مؤثر بودن 
اعمال محدودیت هاى کرونایى آذر ماه اظهار کرد: 
همکارى اصناف و شــهروندان در هفته نخست 

اعمال محدودیت ها قابل توجه است. 
وى افزود: در اســتان اصفهان براى نخستین بار 
اپلیکیشن «رصد» طراحى شــده که شهروندان 

مى تواننــد کیــوآر کــد درج شــده در شیشــه 
مغازه هــا را از طریــق این اپلیکیشــن به اطالع 
بازرسان قرار دهند تا مواردى که دستورالعمل هاى 
بهداشتى و ستاد مقابله با کرونا را رعایت نمى کنند 

پلمب شوند.
قاضى عسگر اضافه کرد: فاز اول اپلیکیشن «رصد» 
در استان اصفهان به بهره بردارى رسیده است که 
امیدواریم در فازهاى بعدى براى کنترل قیمت ها 

مورد استفاده قرار گیرد.

معاون فناورى اطالعات و آمار جمعیتى اداره کل ثبت 
احوال اســتان اصفهان گفت: در ســه ماهه تابستان 
امســال در مجموع حدود 15 هزار و 540 نوزاد متولد 
شده و در تابستان 98 نیز حدود 16 هزار و 352 نوزاد 
متولد شده  است، در تابستان امسال 5 درصد کاهش 

در آمار والدت نسبت به تابســتان سال گذشته دیده 
مى شود. مجتبى یکتامنش اظهار کرد: بیشترین نرخ 
والدت (نرخ نســبت به جمعیت) در استان اصفهان 
مربوط به شهرستان فریدونشهر و کمترین نرخ والدت 

مربوط به شهرستان خوانسار است.

بعد از گذشت ماه ها هنوز نتیجه قطعى شوراى عالى 
شهرسازى و معمارى ایران براى ادامه ساخت هتل در 

حریم خیابان چهارباغ عباسى ابالغ نشده است.
به گزارش خبرگزارى صداوسیما؛ همه هیاهوى ساخت 
این هتل، از زمانى آغاز شد که اسکلت بندى آن منظر 
گذرگاه فرهنگى خیابان تاریخى چهارباغ را مخدوش 
کرد. پارسال کمیســون ماده 5 با تغییرکاربرى 2800 
مترمربع  از پالك هاى کوچه ارفعى واقع در خیابان شیخ 
بهایى یعنى الیه دوم چهارباغ موافقت و ساخت هتل به 
ارتفاع چهار طبقه را مصوب کرد، در حالى که چهارباغ 
در محور فرهنگى تاریخى اصفهان واقع شده و مطابق 
با ضوابط حریم این محور،  حداکثر ارتفاع بنا هاى واقع 
در عرصه و حریم تا شعاع 100 متر باید از حداقل ارتفاع 
اثر تاریخى مجاور تجاوز نکرده و بیشتر از 8 متر نباشد.

به گفته معاون شهرســازى و معمارى اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان، ساخت این هتل درحریم 
خیابان چهارباغ عباسى با توجه به ابالغ نشدن مصوبه 
کمیسیون ماده 5 به شهردارى، خالف مقررات قانونى 

است.

محمد بنائیــان مى گویــد: متولیان میراث اســتان 
درخواستى مبنى بر تعدیل ارتفاع و تغییراتى در ساخت 
هتل مطرح کردند که روند قانونى آن ابالغ شده است. 
بنائیان تأکید مى کند: در خصوص ساخت هتل در کوچه 
ارفعى خیابان شیخ بهایى (الیه دوم چهارباغ) مطابق 
با مواد 34 و 35 نظارت عالیه قانون نظام مهندســى و 
کنترل ساختمان با شهردارى مکاتبه و تذکره اى الزم 
داده شــده اســت. وى اضافه مى کند: از سویى دیگر 
تاکنون نتیجه قطعى از دفتر نظارت بر توسعه و عمران 
وزارت راه و شهرسازى به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 
ابالغ نشده تا مصوبه براى ابالغ نهایى به استاندارى 
اصفهان ارسال شود پس هرگونه ادامه ساخت و ساز 

هتل خالف قانون است.
علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان هم درباره احداث این هتل پرحاشیه مى گوید: 
ســاخت آن تقریبًا به صورت قانونى طى شده است و 
پس از اینکه ارتفاع این هتل با انتقاد دوستداران میراث 
فرهنگى همراه شد، این موضوع به کمیسیون ماده 5 

رفت و ساخت این هتل هم اکنون متوقف شده است.

کاهش نرخ والدت نسبت به پارسال

چه خبر از هتل پرحاشیه اصفهان؟
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سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانى مشترك جواد رضویان و سیامک 
انصارى که قرار بود در چهار فصل 25 قسمتى تولید شود، در پایان فصل اول 

متوقف شده و ساخت آن ادامه نخواهد داشت.
این سریال در قسمت آخر با جمله «پایان فصل اول» خاتمه یافت و این تصور 
را قوت بخشید که در ادامه این 25 قسمت همانطور که پیش از این هم گفته 
شده بود، فصل هاى بعدى ساخته خواهد شد؛ با این حال، شبکه 3 سیما قرار 

نیست فصل جدید این سریال را بسازد.
این مجموعه که به تهیه کنندگى مهدى فرجى ساخته شد ابتدا «نیوجرسى» 
نام داشــت و رضویان اولین بار خرداد ماه سال 98 در شبکه 3 از ساخت این 
مجموعه خبر داد. در همین مدت بارها تولید سریال به تعویق افتاد و یکى از 
دالیل عمده این تأخیر اصرار سازندگان براى دریافت بودجه باالتر و سوق 
دادن مسیر ساخت این مجموعه به سمت معاونت بازرگانى صداوسیما بود 
که پیش از این براى سریال «پایتخت 6» اتفاق افتاده بود؛ نکته اى که شبکه 
3 با آن مخالفت کرد و سریال از طریق شبکه و در قالب فرایند تولید سریال 

در سیمافیلم ساخته شد.
«صفر بیست و یک» بعد از حدود یک و نیم سال با حضور دو کارگردان سریال 
و چند تن از بازیگران طنز روى آنتن شبکه 3 ســیما رفت اما کیفیت آن به 

گونه اى بود که نتوانست مخاطبانش را راضى کند و حتى باعث شد انتقادات 
بسیارى هم روانه تولیدکنندگان و حتى شبکه 3 شود.

در این مدت نویسندگان و برخى از بازیگران سریال به تغییرات عمده متن و 
فیلمنامه روى آنتن اشاره کردند و آن را دلیلى بر کیفیت پایین سریال دانستند.
با این حال همه این موارد باعث شد چندین بار این سئوال براى رسانه ها به 
وجود آید که آیا این سریال که قرار بود در چهار فصل 25 قسمتى ساخته شود 
شکســت دوباره اى را تجربه خواهد کرد یا خیر. جوابى که خود کارگردانان 
سریال نسبت به آن سکوت کرده اند و حتى در این مدت درباره پروژه سخنى 

نگفته اند.
طبق آخرین اخبار اما شبکه 3 دیگر بنایى براى ساخت ادامه این سریال ندارد 
و قرار نیست «صفر بیست و یک» فصل جدیدى داشته باشد. به ویژه که این 
شبکه در همان زمان پایانى پخش سریال «نجال» و به دلیل اقبال مخاطبان 

اعالم کرد فصل جدید سریال را مى سازد.
از آنجایى که شبکه 3 قرار نیست فصل هاى بعدى «صفر بیست و یک» را به 
تولید برساند و به این دلیل که این سریال به این شبکه تعلق دارد، بعید است 
که سازندگان از طریق سیمافیلم هم براى شبکه دیگرى اقدام به تولید ادامه 
سریال کنند چراکه ســیمافیلم آنچه در شبکه ها مصوب شده و قرار است به 

تولید برسد وارد پروسه ساخت مى کند./3532
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توقف پروژه 100 قسمتى در 25 قسمت!

«صفر بیست و یک» 
دنباله اى ندارد

مسابقه «شب هاى مافیا» با پیوستن بازیگران جدید زن مقابل دوربین 
مى رود و تصویربردارى فصل دوم این برنامه به زودى آغاز مى شود.

«شب هاى مافیا» مسابقه اى جدید در نمایش خانگى است که سعید 
ابوطالب کارگردانى آن را برعهده دارد.

این رئالیتى شوى جدید نمایش خانگى با حضور بازیگران 
زن و مرد مقابل دوربین رفته و براى پخش در شبکه 
نمایش خانگى و ایجاد لحظاتى خوش و خاطره انگیز 
براى مخاطبان ســاخته مى شود. حاال هم صفحه 
رسمى مسابقه «شــب هاى مافیا» خبر از پیوستن 

بازیگران زن جدید به این برنامه داد و نوشت:
«پیوستن بازیگران جدید خانم به "شب هاى مافیا". 

ســمانه پاکدل، رؤیا میرعلمى، شقایق دهقان، گلوریا 
هاردى و شــهرزاد کمال زاده مافیایى شدند. فیلمبردارى 

فصل دوم "شب هاى مافیا" به کارگردانى ســعید ابوطالب به زودى 
کلید خواهد خورد.»

گروه مردان این مســابقه مقابل دوربین رفته و پخش فصل اول این 
برنامه بــا حضور این هنرمنــدان در حال پخش اســت. فیلمبردارى 
فصل دوم «شب هاى مافیا» با حضور بازیگران زن هم به زودى آغاز 
مى شود و محمدرضا علیمردانى به عنوان گرداننده بازى در 

این مسابقه حضور دارد.
بهاره رهنما، نسرین مقانلو، ســیما تیرانداز، مریم 
مؤمن، روشنک گرامى، ســمیرا حسن پور، فریبا 
نادرى، خاطره حاتمى، آزیتا ترکاشــوند، شــبنم 
فرشادجو، نسیم ادبى و سارا خوئینى ها بازیگرانى 
هستند که قبًال به «شب هاى مافیا» پیوسته اند.

در مسابقه «شب هاى مافیا» هر گروه سه بار در 
سه قسمت با هم به رقابت مى پردازند و از هر فصل 

چهار نفر راهى مرحله فینال مى شوند.
عالقه مندان به رئالیتى شوى «شب هاى مافیا» مى توانند هر سه شنبه 

در «فیلیمو» به تماشاى این مسابقه بنشینند./3533

3 دهه پس از اینکه «پدرخوانده قســمت ســوم» با نقدهاى متوسط و فروش متوســط روبه رو شد، 
«فرانسیس فورد کوپوال» به اتاق تدوین بازگشت تا با فیلمى که تا حد زیادى ناامیدکننده از آب درآمده 
بود، سروکله بزند. کوپوال صحنه ها را به هم ریخت، نشانه هاى موسیقى را تغییر داد و افتتاحیه و خاتمه 
جدیدى را براى حماسه سه ساعته خود ساخت که، اکنون نام «ماریو پوزو پدرخوانده، قطعه پایانى: مرگ 
مایکل کورلئونه» دوباره نامگذارى شده است. او از «دایان کیتون» به همراه «آل پاچینو»، «تالیا شایر» 

و «جورج همیلتون» دعوت کرد تا در یک نمایش خصوصى در «پارامونت» محصول نهایى را ببیند.
کیتون مى گوید: «یکى از بهترین لحظات زندگى من تماشاى این نسخه بود. براى من این رؤیایى بود 
که به حقیقت پیوست. فیلم را کامًال متفاوت دیدم. وقتى سال ها پیش "پدرخوانده 3" را دیدم، واکنش 
من این بود که "اوه ، نمى دانم." به نظر نمى رسید که این خیلى خوب بفروشد و نقدها عالى نبودند. اما 

فرانسیس ابتدا و انتهاى فیلم را تغییر داده و من به شما مى گویم که جواب داد.»
این فقط منتقدان و مخاطبان نبودند که با «پدرخوانده 3» که در سال 1990 افتتاح شد، برخورد سردى 

داشتند. کیتون یکى از افرادى بود که فیلم اولیه را ضعیف دانست.
وقتى سال 1990 فیلم اکران شد چاقوها را براى سوفیا کاپوال تیز کرده بودند چراکه او تجربه بازیگرى 
نداشت. منتقدها به نقش آفرینى او تاختند، بازى کاپوال را آماتورى،کسالت بار و غیرقابل قبول دانستند. 

اما در نسخه جدید شانس دوباره براى درخشش سوفیا کاپوال در نقش «مرى» داده شده است.
کیتون مى گوید: «دیگر چنین اتفاقى نخواهد افتاد. سوفیا دخترى است که اگر شما به عنوان یک مرد، 
پدر بودید، مى خواستید داشته باشید. سوفیا خیلى از خودش مطمئن نبود، خیلى ساکت بود. اما به نظرم 

شگفت انگیز ظاهر شد.»
کیتون در ادامه مى گوید که تماشــاى دوباره «پدرخوانده 3» تداعى کننده دوران خوش فیلمبردارى 

براى او شد.

بازیگر فیلم «ملک سلیمان» درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر مشغول بازى در سریال «گیل دخت» هستم، فیلمبردارى اثر همچنان ادامه 

دارد و فکر مى کنم شخصاً تا پایان پاییز مشغول این پروژه تلویزیونى باشم.  
 حبیب دهقان نســب در همین راستا ادامه داد: خوشــبختانه تا حد امکان پروتکل هاى 
بهداشتى در پشت صحنه سریال «گیل دخت» رعایت مى شود، اما به هر صورت بازیگران 
نمى توانند به هیچ وجه جلوى دوربین ماسک بزنند، به همین دلیل ما علناً با جانمان بازى 

مى کنیم و جلوى دوربین مى رویم.  
این بازیگر سینما و تلویزیون تعطیلى تولیدات در ایام کرونا را فرار مشکل اصلى خواند و 
اظهار کرد: در شــرایط فعلى اگر مى خواهیم تولیدات را متوقف کنیم باید از هنرمندان و 
عوامل پشت صحنه تولیدات تصویرى حمایت کنیم، وقتى هیچ حمایتى از ما نمى شود با 

چه پشتوانه اى حرف از تعطیلى تولیدات زده مى شود.  
بازیگر فیلم «ملک سلیمان» در ادامه تصریح کرد: اتفاقى که امروز بیش از همه ما را آزار 
مى دهد بى توجهى به هنرمندان است، همه مشاغل جدى گرفته مى شوند، اما بازیگرى 

همچنان به عنوان یک شغل تلقى نشده و نخواهد شد. /3535

 نیما نادرى، بازیگر نقش «بهزاد» در ســریال «شــرم» به کارگردانى احمد 
کاورى و تهیه کنندگى امیرمهدى پوروزیرى، است که پخش آن از 4 آذرماه 

99 آغاز شده است.
این سریال با بازى بازیگران سرشــناس زیادى مقابل دوربین رفت و نیما 
نادرى یکى از بازیگران جوانى است که در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازد.

نیما نادرى، بازیگر جوان کشورمان که سابقه بازى در چند فیلم و سریال را در 
کارنامه هنرى اش دارد در جدیدترین تجربه بازیگرى اش مقابل دوربین سریال 

«شرم» رفت و بازیگر نقش «بهزاد» در این سریال شد.
«بهزاد»، پســر «عزیز آقا» با بازى زنده یاد سیروس گرجستانى در 
سریال «شرم» است که پدرش براى «پوران خانم» با بازى 
فاطمه گودرزى کار مى کند و براى درمان «لعیا» دختر 
«پوران خانم» به همراه او به شیراز آمده است. نیما 
نادرى که تجربه بازى در کنار فاطمه گودرزى 
را در ســریال «لحظه گرگ و میش» 

داشت بار دیگر به نقش آفرینى در کنار او در سریال «شرم» مى پردازد.
رابطه «لعیا» و «بهزاد» در سریال «شرم» بسیار خوب است و به دلیل آشنایى دیرینه آنها و بزرگ 
شدن در کنار هم، حسى مانند خواهر و برادرى در میان آنها وجود دارد چراکه «عزیزآقا» سال هاست 
که براى «پوران خانم» کار مى کند و بعد از فوت پدر «لعیا» در بسیارى از امور در کنار مادرش حضور 
دارد. نیما نادرى در سریال «شرم» با بازیگرانى چون فاطمه گودرزى، سیروس گرجستانى، ابوالفضل 
پورعرب، الهام طهمورى، نسیم ادبى، فریبا متخصص، میالد میرزایى، اردالن شجاع کاوه، سیاوش 

طهمورث و... همبازى است.
نیما نادرى حضور در دنیاى هنر را با نویسندگى نمایش سه گانه «اورنگ» آغاز کرد و نویسندگى فیلم 

سینمایى «درخونگاه» را در کنار سیاوش اسعدى برعهده داشت.
از دیگر کارهاى هنرى نیما نادرى مى توان به بازى در ســریال «در مســیر زاینده رود» در نقش 
«شاهرخ» و سریال «تعبیر وارونه یک رؤیا» در دو نقش «سیاوش مشرقى» بازیگر تئاتر و «سعید 
برازنده» مهندس سازمان انرژى هسته اى اشــاره کرد. نقطه عطف کارنامه هنرى نیما نادرى را 
مى توان بازى او در سریال «لحظه گرگ و میش» و نقش «سروش مطلق» دانست چرا که با بازى 

در این سریال بیش از پیش در میان مردم شناخته شد./ 3531

دهقان نسب: 
جانمان را کف دستمان گذاشته ایم

اکبر زنجانپور، بازیگر باسابقه تئاتر و سینما در فراق پرویز پورحسینى دوست و همکار 50 
ساله خود، اشک ریخت و افسوس روزها و تجربیاتى را خورد که در کنار هم و در عرصه 

تئاتر سپرى کردند.
زنجانپور چهره اى شــناخته شــده در عرصه کارگردانى و بازیگرى تئاتر ایران اســت؛ 
هنرمندى که نقش آفرینى هایش روى صحنه تئاتر از خاطر هنرمندان و عالقه مندان به 

تئاتر پاك نمى شود.
اکبر زنجانپور و پرویز پورحسینى رفاقتى دیرینه داشتند: «دوستى مان از سال 1348 شروع 
شد یعنى زمانى که پرویز وارد دانشگاه شد. خیلى با هم صمیمى بودیم و روزهاى درخشانى 
بود.» این دوستى 51 ساله در هفتم آذر 1399 با درگذشت پرویز پورحسینى به پایان رسید 

اما این رفاقت در قلب و یاد زنجانپور همچنان ادامه دارد.
وقتى مى خواهد از پرویز پورحسینى یاد کند صدایش مى لرزد و مى گوید: «روزهاى خیلى 
خوبى با هم داشــتیم. تمرین هاى متعددى مى کردیم که اصًال براى اجرا یا کالس هاى 
دانشگاهى نبود بلکه براى شناخت بیشتر خودمان بر صحنه تئاتر بود. در همان تمرین ها 
بود که یاد گرفتیم عشق به تئاتر چه رنگى است. اولین بار در همان تمرین ها با پرویز بود 
که "چخوف" را شناختم و شروع به خواندن آثارش کردیم. به همراه پرویز و رضا بابک 
روزگار خیلى خیلى خوبى بود و ما امیدوارى را تمرین مى کردیم چون مى دانســتیم که 
حرفه مان سخت اســت و به لحاظ مالى شــرایط خوبى هم ندارد ولى سعى مى کردیم 
خودمان را صیقل دهیم.»؛ این جمالت را که مى گوید دیگر مانع سرازیر شدن اشک ها و 

شکستن بغضش براى فقدان پرویز پورحسینى نمى شود.
همچنان که دلتنگ پورحسینى شده تأکید مى کند: «پرویز فرد با سالمت و  ورزشکارى 

بود و هنوز براى رفتنش زود بود.»/3534

 

درددل هاى اکبر زنجانپور 
در غم پرویز پورحسینى

بود و هنوز براى رفتنش زود بود.»/3534

 نیما نادرى، بازیگر نقش «بهزاد» در ســریال «شــرم»
کاورى و تهیه کنندگى امیرمهدى پوروزیرى، است که

99 آغاز شده است.
این سریال با بازى بازیگران سرشــناس زیادى مقابل
نادرى یکى از بازیگران جوانى است که در این فیلم به ایف
نیما نادرى، بازیگر جوان کشورمان که سابقه بازى در چن
کارنامه هنرى اش دارد در جدیدترین تجربه بازیگرى اش

«شرم» رفت و بازیگر نقش «بهزاد» در این سریال شد.
«بهزاد»، پســر «عزیز آقا» با بازى زنده یاد سی
سریال «شرم» است که پدرش براى «
فاطمه گودرزى کار مى کند و براى
«پوران خانم» به همراه او بهش
نادرى که تجربه بازى در
در ســریال «لح را

بازیگر نقش «بهزاد» در سریال «شرم» کیست؟

شرایط براى ساختن ادامه برنامه «عصر جدید» سخت شده است و این احتمال مى رود 
که این برنامه ناتمام بماند یا آنکه علیخانى و سایر عوامل برنامه به محض کمتر شدن 

محدودیت ها آن را در شرایطى ویژه و در مدتى کوتاه به پایان برسانند.
برنامــه «عصر جدید» که در فصل هاى گذشــته توانســته بــود در جذب مخاطب 
موفقیت هاى چشمگیرى داشته باشد با شیوع کرونا به یک باره در تولید، دچار مشکل 
شد و عوامل براى حضور شرکت کنندگان به خصوص با موج دوم شیوع کرونا مجبور به 
تغییراتى در ضبط برنامه شدند به طورى که  احسان علیخانى به عنوان تهیه کننده در 
مقطعى با حضور تعداد کم تماشاگر برنامه «عصر جدید» را ضبط کرد، حتى در مقطع 
دیگر بدون تماشاگر روى آنتن رفت، اما حاال با تشــدید محدودیت ها تغییرات قبلى 

کارساز نیست و نفس هاى این برنامه نیز به شماره افتاده است.
بنا بر اعالم عوامل برنامه قرار بود مرحله نیمه نهایى «عصر جدید» ابتداى آبان ماه پخش 
شود، اما اکنون در اواسط آذرماه هستیم و همچنان این برنامه نتوانسته به جدول پخش 
شبکه 3 سیما بازگردد. برنامه اى که قرار بود فینال آن در شب یلدا پخش شود هنوز در 
ضبط و تولید نیمه نهایى مانده است و همه گیرى کرونا برنامه ریزى هاى عوامل تولید 
برنامه «عصر جدید» را به هم ریخت. شیوع ویروس کرونا و قدرت انتقال آن روند تولید 

برنامه ها را دچار مشکل کرده است و با شــرایط موجود تصمیم به ضبط ادامه برنامه 
«عصر جدید» براى عوامل بسیار سخت شده است.

از ابتداى آذرماه با آغاز شیوع موج جدید همه گیرى این ویروس، تصمیم جدى ستاد ملى 
کرونا براى قرنطینه دو هفته اى در شهر هایى با وضعیت قرمز بیش از پیش باعث برهم 

خوردن برنامه ریزى  ها براى تولید برنامه هاى تعاملى شده است.  
در برنامه «عصر جدید» نیز با توجه به حضور شــرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور، 
تردید احسان علیخانى براى ضبط بیشتر است، از طرفى افراد بسیارى در پشت صحنه 
برنامه «عصر جدید» حضور دارند و سختى رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در این حجم 
از حضور ساعات طوالنى باعث شده «عصر جدید»ى ها همچنان در انتظار اوضاع بهتر 
براى آغاز ضبط و تولید بمانند و اگر شرایط بهتر شود عوامل به زودى  تصمیم به ضبط 

برنامه خواهند گرفت.
البته با استقبال خوب مخاطبان از فصل  اول و دوم مسابقه استعدادیابى «عصر جدید» 
عوامل برنامه فراخوانى براى فصل سوم منتشــر کردند. باید دید کرونا مى تواند براى 
«عصر جدید»  در شرایط کنونى نقطه پایان بگذارد یا عوامل این برنامه با بهبود نسبى 

اوضاع تدبیرى براى تولید مجدد این برنامه مى اندیشند./3536

برنامه پر بیننده احسان علیخانى ناتمام مى ماند؟

کرونا نفس «عصر جدید» را هم گرفت

نمایش خانگىاست که سعید ر

ى با حضور بازیگران
خش در شبکه 
و خاطره انگیز
ال هم صفحه 
بر از پیوستن 

وشت:
ب هاى مافیا". 

ق دهقان، گلوریا 
ى شدند. فیلمبردارى 

فصل دوم «شب هاى مافیا»ب
مى شود و محمدرض
این مسابقه حض
بهاره رهنم
مؤمن، روش
نادرى، خ
فرشادجو
هستند ک
در مسابق
سه قسمتب
چهار نفر راهى م

تمجید «دایان کیتون» از نسخه جدید «پدرخوانده 3» بازیگران جدید زن در «شب هاى مافیا»

  فریبرز دارایى/ خبرگزارى مهر |

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |
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با یک برد 
روى غلتک 
مى افتیممى افتیم

و

میالد جهانــى،  وینگر تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان مدعى شد این تیم اگر درگیر مشکالت 
داورى نمى شد، االن به جاى 3 امتیاز، 7 امتیاز در 

جدول رده بندى لیگ برتر داشت.
میالد جهانى درباره تساوى خانگى تیمش برابر 
پیکان گفت: ما بازى خوبى انجام دادیم و جدا از 
گلى که زدیم، مى توانستیم برنده از زمین بیرون 
بیاییم، البته جاى شــکرش باقى است که در 
لحظات پایانى تصمیم داور در مورد پنالتى پیکان 
تغییر کرد، چون امکان داشت پیکان گل دوم را 

بزند و ما بازنده از زمین خارج شویم.
وى با اشــاره به اشــتباهات داورى و متضرر 
شــدن ذوب آهن تأکید کرد: اگر اشــتباهات 
داورى نبود االن این امکان وجود داشت که 7 
امتیازى باشیم، ولى متأسفانه از این اشتباهات 
ضرر کردیم. فقط امیدوارم این اشــتباهات به 
کمترین حد ممکن برسد تا تیم ها ضرر نکنند 

و زحماتشان هدر نرود. 
جهانى راجــع به اولین گلش در لیگ امســال 
خاطرنشــان کرد: خوشــحالم که براى تیمم 
گل زدم. انصافاً پــاس محمدى مهر هم خیلى 
خوب بود. البته دوســت داشــتم تیمم برنده از 
زمین بیرون بیاید که متأســفانه این اتفاق رخ 
نداد، امیدوارم در بازى هاى آینده نتایج بهترى 

بگیریم.
وینگر ذوب آهن درباره بــازى بعدى این تیم و 
تقابل با صنعت نفت تیم ســابقش اظهار کرد: 
من چهار فصل خیلى خوب در آبادان داشــتم 
و بازى در صنعت نفت و بــودن در کنار مردم 
آبادان هرگز برایم فراموش شــدنى نیست. با 
بازگشت به این شهر خاطرات زیادى برایم زنده 
مى شود و خوشحالم که دوســتانم را مى بینم. 
امیدوارم شــاهد یک بازى خوب و جوانمردانه

 باشیم.

سیدمهدى سیدصالحى در خصوص دیدار هفته سوم لیگ برتر میان سپاهان 
و تراکتور اظهار کرد: این بازى مثل همیشه حساسیت خاص خودش را داشت 
و این دو تیم از پرطرفدارترین تیم هاى فوتبال ایران هستند که همیشه مدعى 
قهرمانى اند و به همین دلیل بازى هایشان جذاب و حساس است. به نظرم دو تیم 
از لحاظ اینکه با سرمربیان جدید و با تغییر سبک در روش بازى شان لیگ جدید 
را شروع کردند هنوز به شرایط ایده آل نرسیدند و نیاز به زمان دارند ولى سپاهان 

به واسطه بازیکنان خوبى که دارد توانست بازى را مدیریت کند و پیروز شود.
 وى افزود: سپاهان در این بازى نســبت به هفته اول یا هفته دوم که تغییرات 
زیادى در ترکیبش ایجاد کرده بود فقط یک تغییر نسبت به بازى قبل داشت و 
محبى جاى خلعتبرى وارد زمین شد و این یک پوئن مثبت است که انگار محرم 
نویدکیا به ترکیب ایده آل خود نزدیک شده است و در هفته هاى بعد این موضوع 

بیشتر هم نمایان خواهد شد.
پیشکســوت فوتبال در مورد اینکه در ترکیب کنونى سپاهان مهره هاى اسم 
و رســم دار زیادى مثل دانیال اســماعیلى فر، عزت پورقاز، مهدى کیانى و... 
نیمکت نشین هستند هم گفت: به هر حال داشتن تیم پر مهره مزیت هایى دارد 
و مشــکالتى هم دارد از جمله اینکه باید بازیکنان به خوبى مدیریت شوند که 
مطمئنم کادر کنونى از پس این کار بر مى آید و از طرفى تیمى که براى قهرمانى 
در دو جام مى جنگد و یک فصل فشرده در پیش دارد به تمام بازیکنانش بازى 
مى رسد. مثًال مهدى کیانى یکى از هافبک هاى دفاعى خوب ایران است که در 

کار تخریبى و به چپ و راست زدن از بهترین هاست ولى نویدکیا ترجیح مى دهد 
از بازیکنى تکنیکى و فانتزى تر مثل کریمى اســتفاده کند که این سبک مورد 
عالقه بازى او است. یکى از نکاتى که سیستم هاى این شکلى دارند این است 
که در خط هافبک مهره ها معموًال قابلیت دفاعى کمترى دارند و تیم رو به جلو 
حرکت مى کند و در این شرایط خط دفاع فشار بیشترى را متحمل مى شود و باید 
تمرکز بیشترى داشته باشد و کم اشتباه باشد و این موضوعى است که به نظرم 

سپاهان باید بیشتر روى آن کار کند.
سیدصالحى در مورد وضعیت تراکتور و کسب تنها 2 امتیاز از سه بازى هم گفت: 
به نظرم منصوریان از مربیان کاربلد و امتحان پس داده فوتبال ماست و در هر 
تیمى رفته چند هفته طول کشــیده تا تفکراتش جا بیافتد و به نظرم اینجا هم 
احتیاج به زمان دارد. تراکتور از لحاظ بازیکن تیم خوبى است ولى متأسفانه در 
این تیم به سرمربى فرصت داده نمى شود و از زمانى که آقاى زنوزى روى کار 
آمده در دو فصل پنج شش سرمربى مختلف داشتند و این اتفاق خوبى نیست و 
باید یک سرمربى که انتخاب مى شود زمان در اختیارش قرار دهیم. تراکتور هم 
به نظرم بعد از چند هفته مى تواند با سیستم جدید سه دفاعه که منصوریان در نظر 

گرفته آداپته شود و روى دور نتیجه گیرى بیافتد و به نظرم تیم خوبى هستند.
وى در مورد رکوردى که در لیگ برتر در جابه جایى بین تیم ها داشــت و حاال 
فرزاد حاتمى با رفتن به پیکان آن را شکســت هم گفت: اینکه زیاد بین تیم ها 
جابه جا شوى براى من رکورد محسوب نمى شود و مهم این است که هر جا رفتم 

بازیکن تأثیرگذارى بودم و از بهترین گلزنان آن تیم بودم. اگر من در چهار تیم 
بزرگ فوتبال ایران بازى کردم بروید آمارم را ببینید که هر فصل چند گل زدم. 
براى مثال در تراکتور گلزن دوم فصل شدم و این مسائل چیزهایى است که برایم 
ارزشمند است. من هم مى توانستم تا 40 سالگى به فوتبالم ادامه دهم و در سه 
چهار  تیم دیگر بازى کنم ولى براى خودم ارزش قائل بودم و نخواســتم از آن 
سطحى که براى خودم تعیین کردم پایین تر بروم. آقاى فرزاد حاتمى امیدوارم در 
تیم جدیدش موفق باشد ولى من به این موضوع به چشم رکورد نگاه نمى کنم و 

دنبال القابى مثل مارکوپولو نیستم.

امید نورافکن پس از نزدیک به دو سال حضور در پست 
هافبک دفاعى، براى دومین بازى پیاپى در منطقه چپ 

خط دفاعى مورد استفاده قرار گرفت.
محرم نویدکیا در اولین بازى لیگ بیستم از نورافکن 
به همراه سروش رفیعى و مهدى کیانى در میانه زمین 
استفاده کرد، اما شکست برابر گل گهر سبب شد تا او 
در تفکرات خود تجدیدنظر کنــد و در هفته هاى دوم 
و ســوم، ســروش به همراه محمد کریمى و جالل 
على محمدى تشکیل دهنده سه بازیکن میانى سپاهان 
بوده اند و نورافکن به پست مدافع چپ که با بازى در 
همان پست به فوتبال ایران معرفى شد، بازگشته است.
در واقع این شرایط نورافکن را مى توان با تجربه اى که 
احسان حاج صفى در بازى هاى مقدماتى جام جهانى 
2018 داشت، مقایسه کرد؛ در آن مقطع، کاپیتان حال 

حاضر تیم فوتبال سپاهان در این تیم زیر نظر ویسى در 
پست مدافع چپ بازى مى کرد ولى کى روش از بازى 
رفت برابر ازبکستان حاج صفى را به میانه زمین آورد و 
این روزها کسى شاید توجهى نمى کند که حاج صفى 
بخش عمده اى از زندگى حرفه اى خود را در پســت 

دفاع چپ سپرى کرده است.
این همان چالشى است که امید نورافکن با آن مواجه 
شده و با توجه به اینکه نامش در فهرست بازیکنان تیم 
ملى از سوى اسکوچیچ در پست هافبک، در اردوهاى 
قبلى دیده مى شود، باید ببینیم در ادامه چه شرایطى را 

تجربه خواهد کرد.
فارغ از این مســائل امید نورافکن فصل گذشــته با 
سیســتمى که امیرقلعه  نویى اســتفاده مى کرد، به 
خصوص در نیمه اول لیگ، یکى از بهترین بازیکنان 
حاضر در مسابقات بود و حاال هم در بازگشت به پست 
مدافع چپ توانســته به خوبــى از عهده 
وظایفى که برعهده او گذاشته شده، 

برآید.

مدافع گلزن سپاهان که تک گل 3 امتیازى او سپاهان را مقابل تراکتور 
برنده کرد شک ندارد که تیم نویدکیا یکى از مدعیان اصلى قهرمانى در 

لیگ بیستم خواهد بود. 
محمد نژادمهدى در گفتگویى درخصوص برد ارزشمند شاگردان نویدکیا 
در تبریز مقابل تراکتور بعد از وقفه یک روزه این مسابقه به واسطه بارش 
برف شدید در تبریز با اشاره به ســخت بودن این بازى اظهار کرد:  
تراکتورسازى یکى از تیم هاى خوب لیگ برتر است و ما از جمله 
سخت ترین بازى هاى خودمان را در همین ابتداى لیگ 

مقابل این تیم انجام دادیم. 
وى ادامه داد:  در این بازى فقط به 3 امتیاز 
بازى فکر مى کردیم تا بتوانیم یک 
تکانى به جایگاه خودمان در جدول 
بدهیم و به عنوان یکى از مدعیان 
لیگ باشیم. خوشــبختانه در این 
بازى بچه ها با تالش و انجام نکاتى که 

کادر فنى گوشزد کرده بودند نتیجه دلخواه را به دست آوردند. امیدوارم 
این روند ادامه داشته باشــد و بتوانیم در هفته هاى آینده به عنوان یک 

مدعى نتایج خوبى را به دست بیاوریم. 
مدافع گلزن سپاهان که در این بازى تک گل 3 امتیازى زردهاى نصف 
جهان را به ثمر رســاند در خصوص داورى ها در دو بازى اخیر این تیم 
به خصوص در بازى با آلومینیوم که شــاگردان خطیبى گل این تیم را 
آفساید مى دانستند، گفت: دلیل این اعتراض ها را متوجه نمى شوم وقتى 
کارشناسان گل ما را درست اعالم مى کنند. اشتباهات داورى جزو بازى 
هاست و قطعاً تا سیستم VAR نداشته باشیم همه گله مند بوده و حرف از 
سوى تیم هایى که به زعم خودشان متضرر مى شوند براى گفتن وجود 
دارد. امیدوارم این مســئله هرچه زودتر برطرف شود چون حواشى آن 

آرامش تیم ها را برهم مى زند. 
نژادمهدى کــه معموًال گل هاى حســاس در این چند ســال زیاد به 
ثمر رسانده اســت، درخصوص پیوستنش به ســپاهان و تأثیرگذارى
 3 امتیازى اش در بازى با تراکتور گفت: با آمدن به سپاهان به دنبال یک 

چالش جدید بودم تا خودم را در یک تیم مدعى قهرمانى هرچه بیشتر 
نشان دهم. 

وى افزود: شخصیت ســپاهان به من کمک مى کند تا به این خواسته 
خودم برسم و در این سه بازى اخیر توانستیم عملکرد خوبى داشته باشیم. 
تالش همه بازیکنان و کادرفنى سپاهان این است که دل هواداران را 
شاد کنند و امیدوارم با عملکردم بتوانم باز هم یکى از گزینه هاى دعوت 
به تیم ملى باشم که جزو یکى از اهداف من بابت آمدن به سپاهان است. 
مدافع سپاهان درخصوص اینکه چقدر امیدوار است بتواند نظر اسکوچیچ 
را جلب و باز هم شانس دعوت به تیم ملى را که سابقه آن را دارد، به دست 
بیاورد، اظهار کرد:  به هرحال انتخاب بازیکن و دعوت به تیم ملى به نظر 
سرمربى بســتگى دارد. قطعًا عملکرد خوبم در سپاهان به این مسئله 
کمک خواهد کرد تا حرفى براى گفتن و دعوت به تیم ملى داشته باشم. 
با تمام قوا براى رسیدن دوباره به این خواسته تالش مى کنم و امیدوارم 

این شانس را دوباره پیدا کنم.  
این بازیکن در خصوص اظهارات مرزبان بعد بازى با تراکتور که مدعى 

شد این سپاهان بیدار شده است در پاسخ به این سئوال که آیا تیم نویدکیا 
مى تواند به قهرمانى در لیگ بیســتم فکر کند، گفــت: حرف در مورد 
قهرمانى هنوز زود اســت چون هفته هاى زیادى مانده است. قطعًا در 
ادامه راه با پوشش ضعف ها و تقویت نقاط قوت خودمان به دنبال اتفاقات 
بزرگ هستیم. با این حال 100 در صد جزو مدعیان قهرمانى هستیم و 
همانطور که آقاى مرزبان هم گفتند همه هم و غم ما کسب نتایج درخور 

با داشتن یک سپاهان با صالبت در لیگ برتر است.  
نژاد مهدى درخصوص بازى این هفته تیمش مقابل سایپا که مثل آنها 
شاگردان صادقى با برد کار را به پایان رساندند، گفت:   سایپا یک حریف 
سرسختى اســت که با نظم خاصى بازى مى کنند و نمود این مسئله 
هم در ســه بازى اســت که در لیگ تاکنون نباخته اند. این مشخص 
مى کند که تیمشان براى همه دقایق بازى برنامه دارد و بدون شک بازى 
سختى سپاهان مقابل سایپا خواهدداشت؛ با این حال، براى تداوم اقتدار 
خودمان به دنبال برد در این مسابقه هســتیم و براى 3  امتیاز به میدان

مى رویم.

دلیل اعتراض ها را نمى فهمم
محمد نژادمهدى: 

خصوص در نیمه اول لیگ، یکى از بهترین با2018 داشت، مقایسه کرد؛ در آن مقطع، کاپیتان حال 
حاضر در مسابقات بود و حاال هم در بازگشت
مدافع چپ توانســته به خوبــى
وظایفى که برعهده او گذاشوظایفى که برعهده او گذاش

برآید.

3مدافع گلزن سپاهان که تک گل 3 امتیازى
برنده کرد شک ندارد که تیم نویدکیا یکى از

لیگ بیستم خواهد بود. 
محمد نژادمهدى در گفتگویى درخصوص بر
ا در تبریز مقابل تراکتور بعد از وقفه یک روزه
برف شدید در تبریز با اشاره به ســخت
تراکتورسازى یکى از تیم هاى خوب
سخت ترین بازى هاى خودما
مقابل این تیم انجام داد
وى ادامه داد:  د
بازى فکر
تکانىب
بدهیم

لیگ باش
بازى بچه ها

مدافع تیم فوتبال تراکتور مدعى اســت هواداران این 
تیم تبریزى فوتبال را مــى فهمند و تیم را با یک باخت 

تخریب نمى کنند.
هادى محمــدى در گفتگویى ضمن ابراز تأســف از 
شکست تراکتور برابر سپاهان گفت: قبل از 
بازى هم مى دانستیم کار سختى برابر 
تیم خوب سپاهان در پیش داریم. ما 
در نیمه دوم هم تغییر سیستم دادیم، 
ولى در مجموع نتوانســتیم عملکرد 
خوبى داشته باشیم و متأسفانه 3 امتیاز 
را واگذار کردیم. البته بچه ها تمام تالش 
خود را بــه کار گرفتند، ولى شــرایط طور 

دیگرى رقم خورد.
مدافع تیم فوتبال تراکتور درباره استفاده منصوریان از 
سیستم سه دفاعه و اینکه شاید این سیستم تراکتور 
را از لحاظ فنى با مشکل مواجه کند، اظهار کرد: هر 
مربى بر اساس داشته و تفکراتش سیستم بازى تیم 
خــود را انتخاب مى کند و منصوریــان هم تصمیم 
گرفته است از این سیستم استفاده کند. ما بازیکن 
هســتیم و باید خودمان را با تفکرات منصوریان 

سازگار کنیم، اگر این سیستم جا بیافتد طبیعتًا مى توانیم 
عملکرد بهترى داشته باشیم.

وى در مورد شــروع ضعیــف این تیم در لیــگ برتر و 
اینکه آیا آنها مــى توانند در بازى هاى بعدى شــرایط 
را تغییر بدهند، خاطرنشــان کرد: ما بازیکنانى بســیار 
خــوب و باکیفیت داریم و بــا این نفــرات و کادر فنى 
مطمئنًا شــرایط را تغییر خواهیم داد. شما شک نکنید 
که تراکتور امســال یکى از شانس هاى اصلى قهرمانى

 است. 
محمدى با بیان اینکه تراکتور نیاز به حمایت هوادارانش 
دارد، تصریح کرد: هواداران تراکتور فوتبال را مى فهمند 
و با یک باخت تیم را تخریب نمى کنند. آنها همیشه در 
شرایط ســخت حامى تیمشــان بوده اند. خواهش من 
از هواداران این اســت که اجازه ندهند تیم وارد حاشیه 
شــود. ما اگر یک برد بیاوریم، تیم روى غلتک مى افتد، 
در ضمن بعــد از بازى با مس رفســنجان که امیدوارم 
با برد تراکتور همراه شــود، ســه بازى خانگى در تبریز 
داریم که مى تواند مثل یک سکوى پرتاب براى تراکتور

 باشد. 

سرپرست پیکان تهران مى گوید اگر تراکتور مهدى تارتار را مى خواهد 
باید با باشگاه صحبت کند.

بعد از شکست تراکتور مقابل سپاهان در هفته سوم لیگ برتر شایعاتى 
درباره مذاکره مسئوالن باشگاه تبریزى با مهدى تارتار براى قبول هدایت 
این تیم مطرح شد. اگرچه هیچ کدام از مســئوالن تراکتور در این باره 
اظهارنظر رسمى نداشتند اما از آنجایى که تارتار سرمربى کنونى پیکان 
تهران است،  حضور وى در تیم هاى دیگر باید منوط به رضایت باشگاه 

تهرانى باشد.
در چنین شرایطى على اصغر مدیرروستا سرپرست پیکان به مسئله مذاکره 
با تارتار واکنش نشان داده است. او در این باره گفت:  درباره این موضوع 
اطالعى ندارم اما به هر صورت شاید نه فقط براى تارتار شاید تیم هاى 
دیگر با مربیان دیگر هم تماس هایى داشته باشند اما مذاکره و تماس با 
مربى تحت قرارداد غیرحرفه اى است. مهدى تارتار هم مربى حرفه اى 

است و اگر تماسى هم باشد قطعاً آن را با باشگاه پیکان مطرح مى کند.
گفتنى است؛ پیکان روز سه شنبه با هدایت مهدى تارتار مقابل استقالل 

در هفته چهارم لیگ برتر قرار مى گیرد.

باز هم جاى شکرش باقى است

نورافکن و وظایف جدید

سیدصالحى: مى توانستم تا 40 سالگى بازى کنم

بفرمایید با باشگاه 
یک رسانه قطرى به وضعیت تیم ها در لیگ ستارگان با گذشت هفت هفته مذاکره کنید

از لیگ پرداخت.
نشــریه «الرایه» قطر با گذشت هفت هفته از لیگ ســتارگان به بررسى 
تیم ها پرداخت و چهار تیمى که زنگ خطر براى آنها به صدا درآمده است 

را معرفى کرد.
این رسانه نوشت: با گذشت هفته هفتم لیگ ستارگان برخى از نتایج دور از 
انتظار کسب شد ولى تیم هاى السد، االهلى، الغرافه و الدحیل در جایگاه اول 

تا چهارم ایستادند اما در این میان زنگ خطر براى چهار تیم به صدا درآمد.
تیم هاى الخریطیات در رده نهم، العربى در رده دهم و الخور و ام صالل به 
ترتیب در رده یازدهم و آخر قــرار گرفتند. زنگ خطر براى این چهار تیم به 
صدا درآمده و باید وضعیت خود را اصالح کنند تا در پایان فصل خطر سقوط 

آنها را تهدید نکند.
الخریطیات در این فصل پژمان منتظرى، العربــى مهدى ترابى و مهرداد 
محمدى و ام صالل روزبه چشــمى را در اختیــار دارد. البته االهلى که در 
جایگاه دوم جدول قرار دارد و وضعیت خوبى را دارد امید ابراهیمى را به عنوان 

کاپیتان تیم در اختیار دارد.

زنگ خطر براى 4  تیم قطرى 
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معاون آموزش سازمان نظام روانشناسى و مشاوره اظهار 
کرد: پذیرش شرایط بحرانى تا 90 درصد استرس انسان 

را کاهش مى دهد.
امین رفیعى پور در برنامه «روزنه» با موضوع بحران کرونا 
و افزایش استرس در جامعه، در شبکه رادیویى «گفتگو» 
گفت: مردم از نظر روانى از شرایط و بحران کرونا خسته 
شده اند. وى با اشاره به اینکه کرونا یک استرس مزمن 
است، اظهار کرد: ما باید شرایط و بحران کرونا را بپذیریم. 
اگر بحران کرونا را بپذیریم و رعایت اصول بهداشتى را 
تنها راه حل براى این بحران بدانیم، تا حد زیادى عملکرد 

و رفتار راحت ترى را خواهیم داشت.

وى با اشاره به اینکه بیشترین آمار انتقال کرونا در رفت 
و آمدهاى خانوادگى شــکل مى گیرد، عنوان کرد: ستاد 
کرونا باید به جاى تعطیلى کل کشور، دورهمى ها و رفت 
و آمد هاى خانوادگى را مهــار مى کرد. امین رفیعى پور با 
اشاره به اینکه در شرایط فعلى تمام افراد باید استرس خود 
را مدیریت کنند، تأکید کرد: پذیرش شرایط بحرانى تا 90 

درصد استرس انسان را کاهش مى دهد.
معاون آموزش سازمان نظام روانشناسى و مشاوره افزود: 
«مدیریت زمان» و «مدیریت خشم» و «تنفس عمیق» 
و «مدیتیشن» و «ورزش» از جمله راه هایى هستند که 
مى توانند در کاهش و مدیریت استرس فردى مؤثر باشند.

ســازمان جهانى بهداشــت توصیه کرد افرادى که در 
مناطقى با شــیوع گســترده ویروس کرونا قرار دارند از 

مراجعه هاى غیرضرورى به دندانپزشکى اجتناب کنند.
در بیانیه این ســازمان آمده اســت: ما به مردم توصیه 
مى کنیم در مناطق قرمز که شیوع ویروس کرونا باالست 
از مراجعات غیرضرورى به دندانپزشــک از جمله براى 
جرم زدایى، سیم کشى و معاینات پیشگیرانه (چک آپ) 
خوددارى کنند. مردم باید تا زمانى که سطح شیوع ویروس 
کرونا در جامعه پایین نیامده است، مراجعات غیرضرورى 
خود را به تأخیر بیاندازند و تنها در شرایط بسیار ضرورى 
مانند داشــتن بیمارى لثه و یا درد دندان به دندانپزشک 

مراجعه کنند.
این بیانیه تأکید دارد: احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق 
خدمات دندانپزشکى بسیار باالست و تا جایى که امکان 
دارد افراد نباید به دندانپزشک رجوع کنند. توصیه مى شود 
مردم در ایام شیوع ویروس کرونا به نظافت دهان و دندان 

خود با حساسیت بیشترى توجه داشته باشند.
همچنین کادر درمانى دندانپزشک به طور پیوسته با آب 
دهان، خون و مایعات بدن مراجعه کنندگان خود در تماس 
هستند و از ابزار هاى تیز استفاده مى کنند، از همین رو، در 
صورت بیمار بودن مراجعه کننده، کادر درمانى به راحتى 

مى توانند به ویروس کرونا مبتال شوند.

کرونا 
یک استرس مزمن است 

هشدار سازمان جهانى بهداشت 
درباره مراجعه به دندانپزشکى 

حکم تازه داماد
در پى برگزارى مراسـم عروسى    برترین ها |
در عجبشـیر (آذربایجـان شـرقى) در ایـام کرونایى، 
دادستان عمومى و انقالب این شهر، داماد و پدر داماد 

را به توزیع ماسک محکوم کرد.

اعدام کرونایى در کره!
  انتخاب | کـره شـمالى قوانینـى بسـیار 
سختگیرانه براى مبارزه با کرونا تدوین کرده که حتى 
منجر به اعدام نیز شده اسـت و اکنون گفته مى شود 
حداقل دو نفر به دلیل شیوع ویروس کرونا محکوم به 
اعدام شده اند.  گفته مى شود یکى از افراد اعدام شده 
به دلیـل وارد کردن کاال از خارج از کشـور (بر خالف 
قوانین گمرك ویروس کرونا)، اعدام شده است. همه 
این اخبار در شرایطى منتشر مى شوند که کره شمالى 
ادعا مى کند که تاکنون حتى یک مورد ویروس کرونا 

در مرز هاى کشورش پیدا نکرده است./3539

وزیر واکسن کرونا!
  تسنیم| نخسـت وزیر انگلیس بـه منظور 
انجـام هماهنگى هـاى الزم بـراى واکسیناسـیون 
شهروندان، وزیرى را براى این منظور منصوب کرد. 
«بوریس جانسـون»، نخسـت وزیر انگلیـس اعالم 
کرد که «ندهیم زهـاوى» از نمایندگان پارلمان را به 
سمت وزیر واکسن منصوب مى کند. دوره مسئولیت 
این وزیر محدود بوده و البته حداقل تا تابسـتان سال 
آینده ادامه خواهد داشـت. شـوراى نظارت بر دارو در 
انگلیس در حال حاضر دو واکسن براى تأیید نهایى را 

در دست بررسى دارد.

کرونا شاید بهار 1400 برود
سخنگوى ستاد کروناى دانشگاه علوم    ایسنا|
پزشـکى البرز گفت: اگر مردم همکارى خود را براى 
رعایت پروتکل ها ادامه دهنـد و بتوانیم در ادامه پاییز 
و زمستان پیش رو ویروس را کنترل کنیم، مى توانیم 
بهار آینده با تأمین واکسن کرونا این بیمارى را ریشه 

کن کنیم./3540

مثلث طالیى
  ایرنا| پزشکان بر حفظ و ارتقاى سیستم ایمنى 
بدن با هدف کمک به پیشگیرى از کووید- 19 توصیه 
کرده اند، «ورزش»، «حفظ آرامـش و مقابله با افکار 
منفى» و «تغذیه سالم» را باید عالوه بر رعایت نکات 
بهداشـتى، بهترین راهکار براى تحقق این توصیه و 
ایجاد آمادگى در بدن براى پیشگیرى از ابتال به کرونا 

دانست./3541

کشنده تر از کرونا
  ایسنا| تنگى نفس و سرفه عالیم شایع ابتال 
به کرونا هستند، عالیمى که بروز و ظهور آنها در افراد 
در این روزهاى ابتال به کرونا را به ذهن متبادر مى کند، 
اما این عالیم صرفاً خاص کرونا نبوده و در سایر بیمارى 
ها هم مشاهده مى شود و این میان بیمارى به مراتب 
ُکشـنده تر از کرونا وجـود دارد که موجـب بروز همین 
عالیم در افراد مى شود. سـرفه و تنگى نفس طوالنى 
مدت از جملـه عالیم «سـرطان ریه» اسـت، یکى از 
کشنده ترین سرطان ها که ساالنه حدود دو میلیون نفر 

را در جهان به کام مرگ مى کشد./3542

وضعیت مجوز 4 قلم فرآورده 
سـخنگوى سـازمان غذا و دارو گفت:    مهر |
چهار فرآورده طبیعى با منشأ گیاهى مرتبط با بیمارى 
کرونا که مجوز موقت تولید گرفته اند، داراى مصوبه 
کمیته اخالق در پژوهش براى انجام کارآزمایى بالینى 
هسـتند. کیانوش جهانپور افزود: این چهـار فرآورده 
گیاهى پس از ارائـه مدارك و مسـتندات الزم، طبق 
ضوابط از جملـه نتایج اولیه حاصـل از مطالعه بالینى 
براى تصمیم گیرى در کمیسـیون قانونى تشخیص 

طرح موضوع شده اند./3543

روى موج کووید-19

ووهان، جایى که حدود یکسال پیش نخستین ویروس 
کرونا در آنجا شایع شــد اکنون در کنار اشتیاق مردم، با 
تدابیرى که مقامات چین به کار گرفته اند به پربازدیدترین 

شهر این کشور تبدیل شده است.
اوایل آذر ماه ســال 1398 بود که دولت چین شناسایى 
نخســتین بیمار مبتال به کرونا را در این شهر رسمًا تأیید 
و شهر 11 میلیونى نفرى ووهان را 60 روز بعد، حدود 11 

هفته به طور کامل قرنطینه کرد.
9 فروردین سال جارى بود که مردم چین اجازه یافتند تا 
پس از بیش از دو ماه قرنطینه به شــهر ووهان که منشأ 
اولیه شــیوع ویروس کرونا در جهان بود، وارد شوند اما 
محدودیت ها در این شهر باقى ماند به طورى که مردم 
اجازه خروج از شهر را نداشتند تا اینکه ده روز بعد آنها اجازه 

خروج از این شهر را پیدا کردند.
در 23 ژانویــه 2020 (3 بهمــن 1398) دولت مرکزى 
جمهورى خلق چین، ووهان و دیگر شــهرهاى استان 
هوبى را تحت قرنطینه قرار داد تا از شیوع بیمارى ویروس 
کرونا 2019 جلوگیرى کند این عمل براى نخستین بار 
بود که در جهان اتفاق افتاد و 11 میلیون َتن تحت قرنطینه 

قرار گرفتند.
به دنبال این اقدام چین، ســازمان جهانى بهداشــت از 

عملکرد این کشور تشکر کرد و آن را بیش از حد استاندارد 
و در تاریخ بى سابقه توصیف کرد؛ با این حال، تأخیر 40 
روزه دولت در قرنطینه این شهر بعدها باعث انتقاد برخى 

از کشورها از جمله آمریکا از پکن شد.
ساکنان شهر ووهان در دوران قرنطینه حتى براى خرید 
غذا مجاز به خارج شدن از خانه هاى خود نبودند و غذا و 
مواد خوراکى در درب خانه ها تحویل داده مى شد. مدارس 
و بسیارى از مغازه ها بسته بودند و خیابان ها عمًال خالى 

از خودرو و مردم بودند.
اما اکنون با گذشت یکسال از آن زمان، آمارها حاکى است 
ووهان در «هفته طالیى روز ملى» که 1 تا 7 اکتبر (10 تا 17 
مهر 1399) برگزار شده است عنوان پربازدیدکننده ترین 

شهر چین را به خود اختصاص داده است.
بر اســاس آمارى که اداره فرهنگ و گردشگرى استان 
هوبى منتشر کرده است، در آن یک هفته حدود 19 میلیون 
نفر از شهر ووهان بازدید کرده اند. این شهر حتى شاهد 
مراسم عروسى جمعى هم بوده است براى نمونه در روز 
29 مهر یک عروسى گروهى با حضور 38 زوج برگزار شد.
عادى شدن وضعیت زندگى در بیشتر شهرهاى چین از 
جمله ووهان به عنوان کانون اولیه شیوع کرونا، در حالى 
است که سراسر دنیا درگیر موج دوم کووید-19 شده و این 

موج در بعضى از کشورها سخت تر از موج اول بوده است. 
آمارها حاکى است استان هوبى هم که شهر ووهان مرکز 
آن است از زمان اجراى سیاست ترویج گردشگرى که از 
18 مرداد سال جارى آغاز شده، تاکنون بیش از 53 میلیون 

توریست را جذب کرده است.
مقامات این استان از 18 مرداد سال جارى سیاست افتتاح 
مراکز و نقــاط دیدنى و مهم خود به روى گردشــگران 
سراســر چین را به صــورت رایگان اجرایــى کرده اند 
این سیاســت تا پایان ســال جارى میالدى و با هدف 
قدردانى از کمک ملت چین براى مقابله با کرونا اجرایى 

مى شود.
تاکنون 1048 آژانس مســافرتى مستقر در استان هوبى 
فعالیت شغلى خود را از سر گرفته اند که این رقم معادل 
88/29 درصد از کل آژانس هاى مسافرتى چین است در 
عین حال، تعداد توریست هایى که از 299 منطقه دیدنى 
هوبى دیدن کرده اند به اندازه تعداد دوره مشابه در سال 

گذشته میالدى و حتى فراتر از آن رسیده است.
رونق گردشگرى باعث فعال ســازى قدرت مصرف در 
استان هوبى نیز شده است. در مهر ماه سال جارى گردش 
مالى صنایع تهیه مواد غذایى در این استان در مقایسه با 

سال گذشته میالدى رشدى 6/1 درصدى داشت.

عجیب اما واقعى

 کانون اولیه کرونا
پربازدیدترین شهر چین شده است

یک متخصص بیمارى هاى عفونى مى گوید:  تست هاى 
تشخیصى اگر در نخستین روز بروز عالیم ابتال به کرونا 
انجام شود، 90 درصد خطا دارند. افراد مشکوك به این 

بیمارى باید از روز پنجم بروز عالیم تست دهند.
احمد نیازى افزود: تســت آنتى بادى ارزشى ندارد زیرا 
آنتى بادى هــا در فرد مبتال به کرونا دو یا ســه روز بعد 
ظاهر مى شوند. نیازى ادامه داد: افرادى که مشکوك به 
کرونا هســتند، بایــد روزهــاى اول بیمــارى خود را 
قرنطینه کرده و بعد از روز پنجم یا ششــم، تست کرونا 
را انجام دهند و اصرارى به انجام انواع تســت نداشته 

باشند.

وى ادامه داد: از زمان قرار گرفتن در معرض ویروس تا 
شروع عالیم، سه تا 14 روز طول مى کشد، اگرچه عالیم 
به طور معمول طى چهار یا پنج روز پس از قرار گرفتن در 
معرض ویروس ظاهر مى شود و فرد آلوده دو تا سه روز 
قبل از آغاز عالیم تا زمان منفى شدن تست ممکن است 
به عنوان ناقل ویروس به سایر افراد محسوب شود. در 
این صورت رعایت ماسک زدن، فاصله گذارى اجتماعى 
و شناســایى افراد مرتبط با بیماران باعث کاهش خطر 
انتقال این ویروس از افرادى که آلوده هستند اما عالمت 

ندارند، به سایرین خواهد شد.
نیازى افزود: بیشتر افرادى که به ویروس کرونا آلوده بوده 
و داراى عالمت هستند، معموًال ده روز بعد از رفع عالیم 
دیگر ناقل این بیمارى محسوب نمى شوند،  افرادى که 
نتیجه تست کروناى آنها مثبت بوده اما عالمتى از این 
بیمارى را تجربه نکرده اند، ده روز بعد از آزمایش دیگر 

ناقل محسوب نمى شوند.
وى تصریح کرد: بر اساس جدیدترین تحقیقات، ممکن 
است افراد چند روز بعد از احساس بهبودى و بهتر شدن، 
هنوز به این ویروس آلوده بوده و ناقل باشــند اما تا آن 
زمان، حتى پس از گذشت ده روز از برطرف شدن کامل 
عالیم، اگر نیاز به بیرون رفتن از منزل داشــتید، حتمًا 
از ماسک اســتفاده کرده، تا حد ممکن از لمس سطوح 

خوددارى و فاصله اجتماعى را رعایت کنید.

تست  تشخیص کرونا از روز پنجم ابتال معتبر است

«ژائیر بولســنارو»، رئیس جمهور برزیل گفته حتى بعد 
از به تأیید رسیدن واکســن کرونا توسط دولت خود هم 
حاضر به زدن آن نخواهد شد. بولسنارو در ویدیویى که در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شده مى گوید: «مى خواهم 
بهتان بگویم که من واکسن نمى زنم. این حق من است.»
کشور برزیل با بیشــتر از 170 هزار جانباخته کرونایى، 
دومین کشور در دنیا از نظر آمار مرگ و میر بر اثر بیمارى 

کووید-19 است.
بولسنارو از ابتداى شیوع ویروس کرونا به دلیل عملکرد 
خود در قبال ایــن همه گیرى همواره مــورد انتقاد بوده 
است، از جمله کوچک شمردن ویروس، مخالفت با وضع 
محدودیت هاى کرونایى و تبلیغ براى داروى هیدروکسى 
کلروکین که تحقیقات، بى اثر بودن آن در برابر کووید-19 

را نشان داده است.
او خود در اوایل ماه جوالى به کرونا مبتال شــد و تست 
کروناى بیشــتر از نیمى از اعضاى کابینــه اش هم در 

ماه هاى اخیر مثبت شده است.

من که واکسن نمى زنم!

یک متخصص بیمارى هاى عفونى عنوان کرد: 
ناقالن بدون عالمت در همه دنیــا وجود دارند و 
مختص ایران نیست؛ اینکه ما بیاییم تمام مردم را 
اسکرین کنیم تا ناقالن بدون عالمت را شناسایى 
کنیم صرفه اقتصادى ندارد بلکه ما به افراد جامعه 

خود مراقبتى را توصیه مى کنیم.
مســعود امیرى اظهار کرد: ناقالن بدون عالمت 
کرونا ویروس افرادى هســتند که در ترشــحات 
دســتگاه تنفســى فوقانى و تحتانى خود عامل 
ویروس را دارند، اما عالیم بالینى ندارند و این افراد 
در یک آزمایش معمولى که به صورت روتین انجام 
مى شــود و در PCR، به وجود ویروس در دستگاه 
تنفســى پى مى برند. وى افزود: بــه دلیل اینکه 
این افراد به مدت حداقــل 14 روز مى توانند این 
ویروس را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه ناقالن 

بدون عالمت را باید جداســازى کنیم و بگوییم 
در خانه به مدت دو هفته اســتراحت کنند، دستان 
خود را مرتب بشــویند و از ماســک و دستکش 

استفاده کنند.
امیرى تصریح کرد: متأسفانه در ایران تعداد زیادى 
از این افراد به خانه مى رونــد و مدت 14 روز فکر 
مى کنند باید با اعضاى دیگر خانواده ارتباط داشته 
باشند و در این شــرایط همه اعضاى خانواده را به 
ویروس آلوده مى کنند. وى تأکیــد کرد: به همه 
افراد مى گوییم شما فکر کنید فردى که در مترو و 
اتوبوس قرار دارد ممکن است ناقل ویروس باشد؛ 
در نتیجه باید از ماسک استفاده کنیم، اگر به سطوح 
مختلف دست زدیم دســتمان را با آب و صابون 
بشــوییم و اگر امکان داشــت در مترو و اتوبوس 

فاصله گذارى اجتماعى را رعایت کنیم.

کارگردان مستند «پرســتاران» درباره کادر درمان 
مى گوید بســیارى از پرســتاران دچار مشکالت 
حاد تنفســى، ریوى، آلرژى و مشــکالت روحى 
شده اند. این کارگردان به نقل از پرستاران مى گوید: 
«کاش مردم یک ســاعت خودشــان را جاى آنها 

بگذارند.»
حســن وزیرى زاده افزود: «یکى از اتفاقات بد این 
است که مى شنویم برخى از پرستارانى که با آنها کار 
کردیم به کرونا مبتال شده اند. از 32 پرستارى که با 

آنها کار کردیم، تاکنون حدود 27 نفر از این عزیزان 
براى اولین بار یا دومین بار کرونا گرفته اند.»

او گفت: «همسر من، پرستار است و از روزهاى اول 
درگیر کرونا بود. تصاویرى که براى اولین بار روى 
گوشى پرستاران دیدیم، تأثیرگذار و البته دلهره آور 
بود. از کاور کردن جوان بیست و خورده اى ساله تا 
احیاى فرد 30 ساله را براى اولین بار مى دیدیم. حتى 
خود پرستارها هم مى گفتند اولین بار است در بخش 

آى سى یو این تعداد جوان را مى بینیم.»/3537

روزنامه «همشهرى» در گزارشى از کاهش بى سابقه 
مصرف لوازم آرایشى در بین زنان ایرانى خبر داد.

این روزنامه نوشت: «ماسک ها، پارچه هایى که غیرقابل 
جدا شدن از صورت هاى این روز هاى آدم ها شده اند، 
خیلى چیز ها را تغییر داده اند. یکى از آن چیزها، آرایش 
کردن است. حاال در بخشى از تاریخ که این ماسک ها 
تمام صورت را پر مى کنند شــاید آرایــش کردن، به 
خصوص استفاده از رژ لب کار بى معنایى به نظر برسد.»
درادامه بخش هایى از گزارش «همشهرى» را بخوانید:
  فروش محصوالتى مانند رژ و خط لب و کرم هاى 
مربوط کننده به  شدت کاهش اما در عوض فروش خط 
چشم، ریمل و کانسیلر، مژه مصنوعى، چسب مژه و سایه 

چشم افزایش چشمگیرى داشته است.
  براساس نتایج یک نظرســنجى از بین 72درصد از 
زنان در جامعه مورد بررســى که پیش تر اهل آرایش 
کردن بوده اند، در این روزها دیگر سراغ لوازم آرایشى 
خود نمى روند. این افراد همچنین گفته اند که خرید رژ 

لب از سبد آرایشى آنها حذف شده است.

  از سوى دیگر کم نیســت تعداد آنهایى که با وجود 
اســتفاده از ماسک همچنان به ســیاق سابق به قول 
خودشان «میکاپ» مى کنند چرا که بر این باورند که 
آنچه تاکنون انجام مى دادند براى دل خودشــان بوده 

نه رضایت دیگران.
  28 درصد از جامعه مورد بررســى «همشــهرى» 
گفته اند که همچنان از لوازم آرایشــى خود اســتفاده 
مى کنند. بیشتر این افراد اما همان رژ لب مورد بحث را 

هم از سبد خود حذف نکرده اند.
  دو عامل باعث کاهش فروش 40 درصدى شــده 
اســت. از یک ســو، قیمت محصوالت آرایشى تولید 
داخل نیز از زمان شــیوع کرونا در ایران، بین 15 تا 30 
درصد افزایش پیدا کرده و لوازم خارجى هم بین 40 تا 
100درصد گران تر شــده اند. از سوى دیگر شرکت در 
دورهمى ها، مهمانى ها و... کاهش پیدا کرده و در این 
شرایط کمتر کسى براى خرید مراجعه مى کند. همچنین 
زنان این روزها به واسطه اســتفاده از ماسک، کمتر از 

سابق آرایش مى کنند./3538

روایت یک شاهد عینى از فضاى بیمارستان ها

خطر ناقالن بدون عالمت 

کرونا آرایش کردن زنان را هم مختل کرد
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م؟از کجا بفهمیم چه ویتامینى کم داریم؟
کدام ویتامین ها را از کدام 

کدام ویتامین ها را از کدام 

منابع غذایى دریافت کنیم؟

منابع غذایى دریافت کنیم؟
منابع غذایى پیش ساز ویتامین A: کره، خوراکى هاى نارنجى و زرد مانند هویج و 

زردآلو
منابع غذایى ویتامین هاى گروهB  :تمام سبزیجات برگ سبز تیره، غالت و حبوبات
منابع غذایى ویتامینB12: انواع منابع حیوانى مانند گوشت ها، لبنیات و تخم مرغ

منابع غذایى ویتامین C : پیاز، فلفل، مرکبات و گوجه فرنگى
منابع غذایى ویتامین D : نور آفتاب، قارچ، تخم مــرغ، ماهى هاى چرب و لبنیات 

غنى شده
منابع غذایى روى: انواع گوشت ها، حبوبات و غالتمنابع غذایى کلسیم و ویتامین K : انواع لبنیات، کلم بروکلى و اسفناج

شکالت تلخمنابع غذایى منیزیم: انواع مغزها و دانه هاى خام، ماهى، حبوبات، ماســت، موز و 
منابع غذایى منگنز: بادام، کدو تنبل، اسفناج، ماست، انجیر، موز و انگور

منابع غذایى اسیدفولیک: سبزى هاى برگ سبز تیره، مرکبات، غالت سبوس دار 
و حبوبات

منابع غذایى بیوتین: تخم مرغ، بادام، غالت سبوس دار، اسفناج، قارچ، شیر و گوشت

ویتامین هاى مختلف براى بدن ضرورى هستند و کمبود هر یک از آنها با عالیم خاصى همراه 
است که در این مطلب به کمبود ویتامین هاى مختلف و نشانه هاى آنها اشاره مى شود.

عالیم کمبود ویتامین ها در موها
D بیوتین، روى و ویتامین ،B5 و B2 ریزش مو: کمبود ویتامین هاى

خشکى موها: کمبود ویتامین هاى A و E، امگا3، پروتئین، سلنیوم و بیوتین
A شوره زدن موها: کمبود سلنیوم، امگا3 و ویتامین

چشم  و کمبود ویتامین ها 
سیاهى و پف آلودگى زیر چشــم: کمبود آب در بدن، عدم تحمل برخى مواد غذایى مانند 

الکتوز لبنیات و حساسیت
A کاهش قدرت دید: کمبود ویتامین

C قرمزى مداوم مویرگ هاى چشم: کمبود ویتامین
D نزدیک بینى: کمبود ویتامین

پوسته ریزى در اطراف پلک: کمبود آهن

مغز و اعصاب 
افسردگى: کمبود ویتامین هاى B5 ،B1 و بیوتین

دمانس یا زوال عقل: کمبود ویتامین هاى B12 ،B3 ،B1، اسیدفولیک و امگا3
B6 و B5 ،B1 تحریک پذیرى و زودرنجى: کمبود ویتامین هاى

D و B6 ،B5 ،B3 بى خوابى: کمبود ویتامین هاى
B6 و B2 سرگیجه: کمبود ویتامین هاى

دهان و دندان 
خونریزى لثه: کمبود ویتامین C و اسیدفولیک

K و ویتامین D به هم چسبیدن دندان ها: کمبود ویتامین
گلو درد: کمبود ویتامین هاى B12 ،B3، اسیدفولیک و کلسیم

B2 آفت دهانى: کمبود ویتامین
ضعیف شدن میناى دندان: کمبود ویتامین هاى A، K، D و کلسیم

التهاب زبان: کمبود ویتامین هاى B3 ،B2 و اسیدفولیک
کاهش حس چشایى: کمبود روى

پوست 
A  جوش هاى پشت بازو: کمبود ویتامین

E و A پوسته ریزى و خشکى پوست: کمبود ویتامین هاى
C  خونریزى بى علت از بینى: کمبود ویتامین

C  کبودى مداوم پوست: کمبود ویتامین
B6  جوش زدن در دوران عادت ماهانه: کمبود ویتامین

التهاب پوست: کمبود ویتامین هاى B3 ،B2 و بیوتین

ناخن ها 
قاشقى شدن ناخن ها: کمبود ویتامین B12 و آهن

ظهور خطوط سفید روى ناخن: کمبود کلسیم و روى
پوسته ریزى اطراف ناخن: کمبود آهن و بیوتین

شکنندگى ناخن ها: کمبود کلسیم و منیزیم
چندشاخه  شدن پوست اطراف ناخن: کمبود پروتئین

عضالت و مفاصل
B6 و B2 ،B1 گرفتگى عضالنى: کمبود منیزیم و ویتامین هاى

 ،B6 ،B3 ،B2 ،B1 انقباض ناگهانى ماهیچه ها: کمبود ویتامین هاى
D ،B9 و منیزیم و کلسیم

تورم مفاصل: کمبود ویتامین هاى B6 ،B1 و پروتئین
قفل شدن ناگهانى مفاصل: کمبود منگنز

پوکى استخوان: 
و  کلســیم  کمبــود 

D ویتامین
صــدا دادن مفاصل: 
B12و B5 کمبود ویتامین هاى

موز یک میان وعده بسیار عالى براى استفاده همزمان با انجام تمرینات ورزشى است که هم راحت 
هضم مى شود و هم حاوى عناصر غذایى زیادى اســت اما موز را باید قبل از ورزش بخوریم یا پس 

از آن؟
پاسخ به این پرســش به میل به خوردن این میوه بســتگى دارد. خوردن موز پس از ورزش به سرعت 

بخشیدن در روند بهبود عضالت کمک مى کند همچنین مغذى و به طور خاص غنى از آب و کربوهیدرات 
به شمار مى رود.

عالوه بر این، مصرف خوراکى هاى غنى از کربوهیدرات پس از ورزش به ترشح هورمون انسولین کمک مى کند. 
هورمون انسولین به انتقال قند از خون به سلول هاى عضالنى کمک مى کند.

خوراکى هاى غنى از کربوهیدرات مانند موز غالباً بالفاصله پــس از ورزش و همراه با یک منبع پروتئین به عنوان 
روشى براى کمک به ماهیچه هاى در حال رشد و رو به بهبود مصرف مى شود.

در مقابل، متخصصان بهداشت توصیه مى کنند 30 تا 60 دقیقه پیش از ورزش یک عدد موز بخورید تا انرژى دریافت 
کرده و حداکثر انرژى را در حین ورزش تولید کنید.

خوردن موز به هدف مورد نظر از آن بستگى دارد. اگر فردى بخواهد التهاب را کاهش دهد و سرعت بهبودى عضله را 
تسریع ببخشد، توصیه مى شود موز را پس از ورزش تناول کند، اما اگر هدف از مصرف موز انجام تمرینات ورزشى با 

قدرت و نشاط باشد، توصیه مى شود کمى قبل از ورزش آن را بخورید.

ورزشکاران چه زمانى باید 
موز بخورند؟

حت 
 پس

ه سرعت 
کربوهیدرات 

ولین کمک مى کند. 

ع پروتئین به عنوان 

رید تا انرژى دریافت 

رعت بهبودى عضله را 
جام تمرینات ورزشى با 

ا تکهه ا زش نات ت ا تان

تحقیقى جدید نشان مى دهد ساعت ها و تقویم ها در سیستم ایمنى بدن مى تواند ما 
را مستعد ابتال به بیمارى یا آســیب در زمان هاى معینى از روز یا ماه هایى در سال 
کند. درك بهتر این ریتم ها ممکن است در درمان و پیشگیرى از بیمارى هایى مانند 
کووید-19 مؤثر باشد. همچنین به پاســخ این پرسش کمک مى کند که چرا برخى 
از بیمارى ها مانند آنفلوآنزا تمایل به تاختن در زمســتان دارنــد؛ در حالى که عالیم 
بیمارى هاى دیگر مانند مالتیپل اسکلروزیس (MS) اغلب در تابستان بدتر مى شود.

اگر چه مطالعات اخیر نشان مى دهد ممکن است ریتم هاى «شبانه روزى» فصلى یا 
روزانه در عملکرد ایمنى بدن ما وجود داشته باشد، اما تا کنون چنین چیزى در تعداد 

زیادى از افراد تأیید نشده بود.
دکتر «کتى وایــس»، محقق فوق دکترى کالج ســلطنتى جراحــان در ایرلند که 
تحقیق جدید را هدایت مى کند گفت: قرن هاســت آشکار شده مردم زمستان بیشتر 
در معرض ابتال به بیمارى هاى خاص هســتند اما واقعًا هنوز نقش بدنمان را در آن، 

درك نمى کنیم.
وایس و همکارانش نوسانات واضحى در تعداد گلبول هاى سفید خون و عالیمى در 
خون پیدا کردند که نشان مى داد عملکرد سیســتم ایمنى بدن ما بسته به اینکه چه 

ساعتى از روز یا فصل باشد، ممکن است قوى تر یا ضعیف تر شود.
وایس گفت: این نشان مى دهد ممکن است ساعت ها و تقویم هاى درونى در سیستم 
ایمنى بدن وجود داشته باشد. از همه مهمتر اینکه این تغییرات و نوسانات به عوامل 

محیطى یا سبک زندگى یا سطح ویتامین D مربوط نبود.
دکتر «راشــل ادگار» در امپریال کالج لندن، که چگونگــى بهره بردارى ویروس ها 
را از ریتم شــبانه روزى براى کمک به گسترش شــان مطالعــه مى کند، گفت: این 
نشان مى دهد چنین تغییراتى در سیستم ایمنى بدن ما به دلیل ساعت بدن ماست، 
مکانیسم هاى ذاتى و طبیعى که ما را قادر مى کند زمان را پیگیرى و با توجه به زمان 

کارها را سازماندهى کنیم.
پروفسور «تامى مارتینو»، از دانشــگاه گوئلف در انتاریو کانادا گفت: یافته ها درباره 
ســاعت بدن تأیید هیجان انگیز این موضوع است که چگونه زمان بیولوژیکى براى 
سالمت انسان اهمیت اساسى دارد. مى توانیم از این درك جدید از زمان بیولوژیکى، 
براى هدایت رفتارهاى خود استفاده کنیم، شــاید فعالیت خود را در طول شب یا در 
فصول زمستان محدود کنیم؛ به  طورى که قرار گرفتن در معرض عوامل بیمارى زا را 

زمانى که مقاومتمان کم است، به حداقل برسانیم.
دکتر «جان اونیل» از شــوراى تحقیقات پزشکى در کمبریج که قبًال نشان داده بود 
سلول هایى که در ترمیم آســیب بافت نقش دارند، در طول روز با سرعت بیشترى 
به زخم ها منتقل مى شــوند، گفت: ساده ترین تفسیر این اســت که سیستم ایمنى 
براى شــناختن و مبارزه با عوامل بیمارى زاى بالقوه در طول روز تکامل یافته است 
تا بهتر عمل کند، زیرا این زمانى است که انسان ها بیشتر در تماس با عوامل بیمارى زا 

هستند.

 بیمارى ها
ش ساعت بدن در ابتال به انواع

نق

یک متخصص تغذیه گفت: ویتامین C  موجود در شلغم براى تقویت سیستم بدن 
در دوران اپیدمى کرونا نقش بسیار مهمى دارد.

شهاب اولیایى گفت: شلغم از گیاهان ریشه اى و به رنگ هاى سفید و بنفش است. 
فیبر، گوگرد، پتاسیم، کلسیم و ویتامین C  از جمله مواد تغذیه اى موجود در شلغم 

هستند که در بهبود سالمتى بدن نقش بسیار مهمى دارند.
او افزود: شلغم خوب باید داراى بافت محکم، پوست براق و شفاف باشد. ویتامین 
C  موجود در شلغم به عنوان یکى از موارد داراى آنتى اکسیدان و افزایش تقویت 
سیستم ایمنى بدن به خصوص در شرایط اپیدمى ویروس کرونا محسوب مى شود.

اولیایى بیان کرد: شلغم به دلیل وجود پتاسیم و ویتامین C  در بهبود سالمت قلب، 
التهاب بدن، تقویت استخوان، ضد ســرطان، سالمت پوست و مو، تقویت چشم 
و بینایى، درمان آرتروز و رماتیسم نقش بسیار مهمى دارد. با توجه به اینکه شلغم 
سرشار از فیبر و کم کالرى است، مى تواند براى کسانى که قصد کاهش وزن دارند 

بسیار مفید باشد.
اولیایى در ادامه افزود: شلغم به دلیل وجود ویتامین C ، آهن و آنتى اکسیدان هایى 
که به خود اختصاص داده است، براى سرماخوردگى و تقویت سیستم ایمنى بدن 

بسیار حائز اهمیت است.
این متخصص تغذیه مطرح کرد: به طور کلى خواص سبزیجات زمانى بهتر حفظ 
مى شود که آنها را به صورت خام مصرف کنیم. در واقع برخى ویتامین ها حین گرما 
و آب پز کردن از بین مى روند؛ بنابراین اگر بتوانیم شــلغم به صورت خام مصرف 

کنیم بهتر است، اما بخارپز کردن هم 
شــلغم و دیگر بــه عنــوان بهترین ســبک مصرف 
شلغم خام براى سبزیجات محسوب مى شــود. البته 

کسانى که مشکل تیروئید دارند، 
تحت هیچ عنوان توصیه

 نمى شود.

خواص شلغم براى تقویت 
سیستم ایمنى بدن 

از بیمارى ها مانند آنفلوآنزا تمای
بیمارى هاى دیگر مانند مالتیپل
اگر چه مطالعات اخیر نشان مى
روزانه در عملکرد ایمنى بدن م
زیادى از افراد تأیید نشده بود.
دکتر «کتى وایــس»، محقق
تحقیق جدید را هدایت مى کند
در معرض ابتال به بیمارى هاى

درك نمى کنیم.
وایس و همکارانش نوسانات و
خون پیدا کردند که نشان مى د
ساعتى از روز یا فصل باشد، مم
وایس گفت: این نشان مى دهد
ا ایمنى بدن وجود داشته باشد.

کنیم بهتر است، اما بخارپز کردن هم 
شــلغم و دیگر بــه عنــوان بهترین ســبک مصرف 
مى شــود. البته  شلغم خام براى سبزیجات محسوب

کسانى که مشکل تیروئید دارند، 
تحت هیچ عنوان توصیه

 نمى شود.

بسیارى از ما تصور مى کنیم دندان پر شــده نیازى به مراقبت ندارد در حالى که پرکردن دندان پایان مراقبت از 
آن نیست. در ابتدا بهتر اســت دندان ها را با موادى که سازگارى بیشــترى با بافت دهان و دندان دارد پر کنید و 

خوراکى هاى سفت را با دندان پرشده نشکنید.
انواع پرکننده هاى دندان براى پر کردن آن مورد اســتفاده قرار مى گیرد و همه آنهــا مزایا و معایبى دارند. انواع 
پرکننده هاى دندان شامل طال، آمالگام (ترکیبى از جیوه، نقره و فلزات دیگر)، مواد کامپوزیت رنگ دندان، چینى و 

نوع خاصى از شیشه است. استفاده از آنها به هزینه و اهمیت به زیبایى شما بستگى دارد.
پرکننده هاى دندان مى تواند چندین سال بماند اما گاهى ممکن است در طى سال ها با جویدن از بین برود. اگر 

دندان قروچه مى کنید، باید زودتر پرکننده هاى دندانتان را تعویض کنید.
اگر متوجه عالیم سایش روى دندان هایتان شدید، مانند ترك یا مناطق خراب شده، به دندان پزشک مراجعه کنید 
که جاى پر شدگى ها را هرچه زودتر جایگزین کنید. ادامه جویدن با یک پر شدگى آسیب دیده مى تواند باعث ترك 

دندان و به ترمیم بیشتر و خراب تر شدن دندان منجر شود.
اگر پوسیدگى دندان بیشترى در اطراف یک پرشدگى ایجاد شــود، دندان پزشک شما ممکن است به جاى یک 
حفره ثانویه دندان را با یک تاج تعمیر کند. گاهى ممکن است دندان پر شده یا دندان هاى کنارى عفونت کند و 

نیاز به جراحى پیدا کنید. در این شرایط حفره اى کنار پرشدگى ایجاد شده است که باید هر چه سریع تر پر شود.
طول عمر و مدت زمان پر شدن دندان بستگى به ماده اى که در آن به کار رفته است دارد.

دانستنى هایى درباره دندان هاى پر شدهدانستنى هایى درباره دندان هاى پر شده

گردو یکى از مغذى ترین خوراکى هایى است که مصرف زیاد آن مى تواند بر روى 
کبد و سایر اندام هاى دستگاه گوارش فشار وارد کند.

 اگر مشکل خواب و استراحت دارید این خوراکى مى تواند به عنوان غذاى کمکى 
در کنار شام قرار گیرد و با مالتونین غنى در خود هورمونى را که به خوابیدن و 

برخاستن به شما کمک مى کند ترشح کند.
گردو عالوه بر فواید بسیار مى تواند مضر نیز باشد، زیرا این محصول براى 
افراد ریسک پذیر مى تواند ایجاد آلرژى تقریباً قوى داشته باشد، بنابراین 
مصرف این مواد غذایى باید و به تدریج در رژیم غذایى باشد تا واکنش 

بدن را کنترل کند.
 افرادى که با بیمارى هاى التهابى مزمن دستگاه گوارش دست و 
پنجه نرم مى کنند باید توجه داشته باشند که نسبت به مصرف 
گردو احتیاط کنند زیرا چربى هســته هاى گــردو مى تواند 
فشــار مضاعفى را بر روى کبد، لوزالمعده و همچنین سایر 

اندام هاى دستگاه گوارش وارد کند.
گردو و فنــدق از آن دســته از آجیل هاى سرشــار از 
اسیدهاى امگا 3، ویتامین E بوده که داراى خواص 
آنتى اکسیدان باال و همچنین منیزیم و فیبر است، 
لذا به همه افراد جامعه توصیه مى شــود از مغز 
فندق شش تا هفت مغز و از مغز گردو سه عدد در 

طول  سه روز در هفته استفاده کنند.

دانشمندان آمریکایى عجیب ترین عالمت ابتال به کرونا را کشف کردند.
همه گیرى ویروس کرونا در جهان به یکسالگى خود رسیده است. تب، سرفه هاى خشک، خستگى و بى حالى از رایج ترین عالیم 
ابتال به کووید- 19 است. عالیم دیگر ابتال به این ویروس نیز شامل درد و کوفتگى، گلو درد، اسهال، التهاب ملتحمه، سردرد، از دست 
دادن حس بویایى و چشایى و بثورات پوستى مى شود؛ با این حال، دانشمندان عالیم نادر دیگرى نیز که نشان دهنده ابتال به ویروس 

کروناست را کشف کرده اند.
بر این اساس، متخصصان آمریکایى اعالم کرده اند که یکى از نشانه هاى عجیب مربوط به بیمارى کرونا «افتادن دندان» است. اوایل 

ماه میالدى جارى، یک زن 43 ساله در نیویورك پس از ابتال به کرونا شاهد افتادن دندان هایش بود.
«دیوید اوکانو»، استاد دانشگاه یوتا اظهار کرد: ما شاهد یک عالیم بسیار نادر و عجیب در یک بیمار کرونایى بوده ایم. این بیمار کرونایى 

ماه گذشته به این ویروس آلوده شده است و عالیمى مانند ِمه مغزى، مشکالت عصبى و درد عضالنى را از خود بروز داده است.
تحقیقات دانشمندان نشان مى دهد از آنجایى که هیچ نشانه اى از بیمارى دیگر که منجر به افتادن دندان این زن شود وجود نداشت، 
شواهد نشان داد نه تنها ویروس کرونا باعث افتادن دندان این زن شده بلکه باعث آسیب پذیرى لثه و نیز سیاه شدن و ساییده شدن 

دندان این بیمار شده است.
محققان مى گویند افرادى که تنها به کرونا مبتال مى شوند خطر از دست دادن دندان در آنها زیاد است؛ با این حال، افرادى که داراى 
بیمارى هاى لثه و دندان هستند در صورتى که به کووید- 19 مبتال شوند ممکن است شرایط بسیار بدترى پیدا کنند و به مشکالت 

شدید دهان دچار شوند.
تحقیقات دیگر نیز ارتباط میان خطر مرگبار ابتال به ویروس کرونا و بیمارى لثه را مشخص کرده است. بیمارى لثه خود با بیمارى قلبى 
و بیمارى مزمن ریوى ارتباط مستقیمى دارد. خود این دو بیمارى نیز به طور مستقیم مى توانند خطر مرگ بیماران به کووید- 19 را 

به شدت افزایش دهند.

کشف عجیب ترین عالمت ابتال به کرونا مضرات و فواید گردو 
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برخاستن به شما کمک
گردو عالوه بر فواید
افراد ریسک پذیر م
مصرف این مواد
بدن را کنترلک
ب  افرادى که
م پنجه نرم
گردو احت
فشــا
اندام
گر

طول  سه

کا آ ندا دانش



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خوشا آنکه دلى دارد پیراسته از رذایل که از هر که هدایتش مى کند، فرمان 
مى برد و از هر که تباهش ســازد دورى مى جوید و به راهنمایى کســى که 
دیدگانش را بینا ساخته به راه سالمت رسیده است و اطاعت از کسى را که 
راه هدایتش نموده، شــعار خود ســاخته و پیش از آنکه درهاى هدایت بسته 
شود و وسیله هایش منقطع شود، به ســوى آن شتابد. در توبه، به روى خود 
گشاده خواهد تا گناهانش را بزداید. چنین کسى بر سر راه است و راه روشن 

موال على (ع)هدایت پیش پاى اوست.
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