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ارتوپدها دقیقاً چه کار مى کنند؟خرید توافقى گل محمدى دراصفهان آغاز شداکبر عبدى به زودى به تلویزیون مى آیدچرا «جهان» ما را دوست ندارد؟ بازگشت کاوه رضایى به شارلروآ قطعى مى شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

توصیه هایى براى 
پیشگیرى از ابتال 
به سرطان ریه

4300 لیتر آب در ثانیه کم داریم
8

3

2

3

روحانى: اعالم مى کنم 
تحریم شکسته شد

صید ماهى در دریاچه سد 
زاینده رود ممنوع شد

خانه تاریخى 
«دیباجى» با خاك 

یکسان شد
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پرچم فلسطین
 در ایران به اهتزاز 

در مى آید

شانس درمان و بهبودى در بیمارى ها به خصوص انواع 
سرطان، مربوط به تشخیص زودهنگام آن است تا 

اقدامات الزم صورت بگیرد. تشخیص زود هنگام و به 
موقع هر نوع بیمارى به خصوص انواع سرطان؛ شانس 
درمان و بهبود را افزایش مى دهد؛ بنابراین بهتر است ...

قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى با بیان 
اینکه قدس و فلســطین هرگز به فراموشــى سپرده 
نمى شــوند، گفت: پرچم فلســطین در روز قدس در 

سراسر کشور به اهتزاز در مى آید.
نصرت ا... لطفى خاطرنشان کرد: یکى از اهداف نظام 
سلطه فراموشى روز قدس بود اما ابتکار نامیدن آخرین 
جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس موجب شــد که 

مسئله قدس به فراموشى سپرده نشود. 
وى تأکید کرد: محدودیت کرونا موجب نمى شود روز 
قدس به فراموشى سپرده شود. ما همه امکانات را در 
سراسر کشــور براى برگزارى روز قدس آماده کرده 

بودیم اما شیوع موج چهارم کرونا ...

4

طال فروش ها به مردم آهن مى فروشند؟!طال فروش ها به مردم آهن مى فروشند؟!
توضیحات مدیرکل استاندارد استان اصفهان درباره استاندارد بازار طالتوضیحات مدیرکل استاندارد استان اصفهان درباره استاندارد بازار طال
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هشدار مدیرعامل آبفاى استان اصفهان درباره کمبود آب شرب در تابستان

مهتاب نصیرپور:
شغل بازیگرى را به رسمیت 
نمى شناسند

سپاهان - پرسپولیس؛ رونم ایى زودهنگام از قهرمان لیگ
تیم فوتبال سپاهان باید در هفته بیست و دوم رقابت هاى لیگ برتر در 
اصفهان میزبان پرسپولیس باشد. این دیدار پیش از این قرار بود روز 17 
اردیبهشت ماه برگزار شود ولى اعالم شد که ساعت 20 و 25 دقیقه روز 
یک شنبه 19 اردیبهشت انجام خواهد شد. بازى پرسپولیس و سپاهان 
همواره جزو مهمترین بازى هاى فوتبال ایران به حساب مى آید. این 

دیدار آنقدر براى هواداران دو تیم مهم است...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بیشترین خسارت 
بارندگى هاى 

چند روز اخیر به 
خورو بیابانک

بررسى اعتراض 990 نفر رد صالحیت شده
آخرین وضعیت جنجال تعیین صالحیت نمایندگان شوراى شهر اصفهان

3

مدافع راست ذوب آهن:مدافع راست ذوب آهن:

مقایسه من با «روبرتو مقایسه من با «روبرتو 
کارلوس» و «رونالدو» کارلوس» و «رونالدو» 

جالب نیست

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهانوزارت جهاد کشاورزى

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را ازطریق برگزاري مناقصه عمومی 
یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد تجدید مناقصه 
تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000005 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز چهارشنبه  مورخ 1400/2/15 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 1400/2/20 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز پنج شنبه مورخ 1400/2/30    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز شنبه  مورخ 1400/3/1 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شــرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   1,153,943,545ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شــماره حساب شباى 
IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   میباشد.

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت 
دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/2/30 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و 

رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شــماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

آگهى دعوت

هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن  کارکنان شهردارى شاهین شهر

مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر در 
ساعت 16 روز چهار شنبه مورخه 1400/02/22 در محل تاالر شیخ بهایى به آدرس شاهین شهر 
میدان فاطمیه تاالر شیخ بهایى برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 6 اساسنامه شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر براساس نامه 
شماره 61 مورخ 1400/01/14 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان شاهین شهر و میمه 
مبنى بر صدور مجوز تمدید فعالیت براى مدت 5ســال با رعایت کلیه الزامات قانونى از جمله 
فعالیت طبق ماده 3 اساسنامه، برگزارى به موقع مجامع عمومى و تهیه و تنظیم دفاتر قانونى و 

ارائه صورت هاى مالى
2- اصالح تبصره ماده 20 مبنى بر حذف کلمه روزنامه و روزنامه هاى کثیراالنتشار در خصوص 

دعوت از مجامع عمومى و اعالم تصمیمات از طریق اطالعیه یا پست سفارشى
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یت ر ب رىر زی رلب یتل ر ب رىر زی لب
شناسندىنمىشناسندنمى شناسند نم

سید على مرتضوى - شهردار منظریه 

شــهردارى منظریه در نظردارد باســتناد مصوبه 2صورتجلســه شــماره 173مورخ 
1400/01/23شوراى اسالمى شــهر منظریه تعدادى  از پالکهاى کارگاهى وتجارى واقع در 
مجتمع کارگاهى شیخ بهائى،زمین هاى سطح شهر و پالك هاى زمین مسکن مهر را ازطریق  
مزایده عمومى به فروش برساند.لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه 

در ساعات ادارى به امور مالى  شهردارى مراجعه فرمایند .
آخرین مهلت دریافت وتحویل اسناد:روز یکشنبه مورخ 1400/02/26

محل دریافت اسناد مزایده:واحدمالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده :دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد :روز یکشنبه مورخ 1400/02/26ساعت 18
www.manzarie.ir                              03153282131  -03153282028

آگهى مزایده عمومى مرحله اول نوبت دوم

م.الف:1129551

هههده ت ش
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به گزارش روابط عمومى شــرکت فوالدسنگ، مجتبى 
جعفریان، مدیــر واحد فنى و تعمیرات این شــرکت، از 
افزایش بهره ورى در این واحد خبر داد که در ســال 99 

با تالش چشمگیر کارکنان این واحد محقق شده است.
وى یادآور شد: با شــکل گیرى دفتر فنى برق و مکانیک 
 PM در واحد فنى و تعمیرات، برنامه تعمیرات پیشگیرانه
در شرکت جارى ســازى گردید و این امر سبب کاهش 
چشــمگیر حجم تعمیرات اضطرارى و توقف تجهیزات 
شــد و افزایش 163 درصدى فعالیت هاى نگهدارى را 

به همراه داشت.
مدیر واحد فنى و تعمیرات شرکت فوالد سنگ افزود: با 
پیاده سازى نظام 5S در کارگاه هاى واحد فنى تعمیرات، 
عملیات کدینگ کاالها در انبار صورت پذیرفت و در ادامه 
دفترچه فنى قطعات و تجهیزات آماده  شد. در پى آن نیز 
سطح ذخیره انبار تعریف گردید و در راستاى تجهیز انبار 

اقدامات الزم انجام گرفت.
وى عملیات بومى سازى تجهیزات را از دیگر فعالیت هاى 
این واحد برشــمرد و افزود: با برنامه ریزى انجام شــده 
عملیات بومى سازى و ســاخت قطعات از دى ماه 1399 
در دســتور کار قرار گرفت و امیدواریم در سال جدید با 
گسترش روند این فعالیت، صرفه جویى قابل توجهى براى 

شرکت به همراه داشته باشد.
جعفریــان مدیــر واحــد فنــى و تعمیرات شــرکت 
فوالد ســنگ در پایــان ایــن موفقیت هــا را نتیجه 
تالش شــبانه روزى و کار جهادى پرســنل واحد فنى 
و تعمیرات شــرکت دانســت و از زحمات آنان تشکر و

 قدردانى کرد.

افزایش بهره ورى در شرکت فوالد سنگ 

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى از 
شرکت پاالیش نفت اصفهان بازدید کرد.

مرتضى ابراهیمــى، مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان ضمن خیرمقــدم به میهمانــان در خصوص 
فعالیت هاى کارى، مأموریت و چشم انداز این واحد عظیم 

صنعتى و همچنین از تنوع تولیــدات و تأمین بازارهاى 
داخلى و صادرات، تعهدات آن در جهت قطع وابستگى به 

خارج از کشور مطالبى ارائه کرد.
در ادامه این بازدید حجت االســالم محمدتقى نقدعلى 
نماینده مردم شهرستان خمینى شهر در مجلس شوراى 

اســالمى ، ضمن ابراز خرســندى از این بازدید و دیدار 
با مدیران این شــرکت گفت: امیدواریــم با همکارى و 
مساعدت دستگاه هاى اجرایى با بخش تولید و صنعت 
شاهد رفع موانع تولید، توسعه فناورى و استفادة حداکثرى 

از توانایى ها و ظرفیت هاى موجود در کشور باشیم.

بازدید از شرکت نفت اصفهان
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قائم مقام شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى با بیان 
اینکه قدس و فلســطین هرگز به فراموشــى ســپرده 
نمى شوند، گفت: پرچم فلسطین در روز قدس در سراسر 

کشور به اهتزاز در مى آید.
نصرت ا... لطفى خاطرنشــان کرد: یکى از اهداف نظام 
سلطه فراموشى روز قدس بود اما ابتکار نامیدن آخرین 
جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس موجب شــد که 

مسئله قدس به فراموشى سپرده نشود. 
وى تأکید کرد: محدودیت کرونا موجب نمى شــود روز 
قدس به فراموشى سپرده شــود. ما همه امکانات را در 
سراسر کشور براى برگزارى روز قدس آماده کرده بودیم 

اما شیوع موج چهارم کرونا امکان حرکت میدانى را فراهم 
نکرد ولى دست روى دست نگذاشته بلکه از بستر رسانه و 
فضاى مجازى در داخل و خارج کشور براى گرامیداشت 

روز قدس استفاده کرده ایم.
وى در پایــان گفت: در خیابــان هایى که نــام قدس و 
فلســطین دارند یا ســال هاى گذشــته راهپیمایى روز 
قدس برگزار مى شــده است، پرچم فلســطین به اهتزاز 
در مى آید و پرچم آمریکا و رژیم صهیونسیتى به آتش کشیده 
مى شود. همچنین ده ها برنامه فرهنگى برگزار مى شود. 
رهبر معظم انقالب نیز در روز قدس سخنرانى خواهند داشت 

و از رهنمودهاى ایشان استفاده خواهیم کرد.

رئیس جمهورى گفت: به عنوان رئیس دولت به مردم اعالم 
مى کنم تحریم شکسته شده است و اگر همه با هم متحد 
باشیم به زودى تحریم برداشته مى شود، طرف ما مى داند 
راهى جز بازگشــت به قانون مقــررات و تعهدات خود و 

موافقتنامه برجام وجود ندارد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى صبح چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت با اشــاره به مذاکرات وین اظهار 
کرد: در زمینه تحریم کارى کــه مذاکره کنندگان ما در 
وین انجام دادند کار بزرگى بود. مذاکرات در چارچوب و 
حرکت درستى در حال انجام است و مسیر، مسیر درستى 
است. وى با بیان اینکه مســیر براى پایان تحریم امروز 

هموارتر است، خاطرنشــان کرد: امیدواریم طرف مقابل 
هرچه سریع تر در برابر قانون سر فرود آورد. طرف مقابل 
بداند ما کمتر از برجام راضى نمى شــویم و برجام باید به 
صورت کامل اجرا شود. حقوق ملت ایران در برجام باید به 

طور کامل به دست آید. 
روحانى با بیان اینکه هدف ما رفــع تحریم، از بین بردن 
کرونا و پایــان پروژه هاى نیمه تمام اســت، گفت: بانک 
مرکزى وظیفه مهمى را بر دوش دارد و اینکه قیمت دالر 
کاهش مى یابد و ارزش پول ملى بــاال مى رود به معناى 
کاهش تورم و خرید راحت تر و با قیمت عادالنه تر اجناس 

توسط مردم است.

اعتبار پاســپورت ایرانى، در دســتکم ســه دوره اخیر 
انتخابات ریاست جمهورى در ایران، یکى از موضوعات 

مورد اختالف نامزدهاى انتخاباتى بوده است. 
شاخص پاسپورت هنلى که توسط مؤسسه اى به همین 
نام، همه ســاله اعتبار گذرنامه هاى جهان را بررســى 
مى کند، در تازه ترین رتبه بندِى خود که همین چند هفته 
پیش منتشر شد، نشان داد پاسپورت ایرانى یک بار دیگر 
در رتبه هاى انتهایى جدول معتبرترین پاســپورت هاى 
جهان قرار گرفته اســت، اما امســال با امکان دریافت 
ویزاى فرودگاهى به عمان، در ایــن رده بندى دو رتبه 
صعود کرده و از بین 110 کشور مورد بررسى در جایگاه 

99 ایستاده است. 
بر این اســاس، دارنــدگان پاســپورت ایرانى اکنون 
مى توانند بدون ویزا یا با ویزاى بدو ورود در فرودگاه، 
به 42 کشور در جهان ســفر کنند. جالب اما اینجاست 
که براى بســیارى از این مقاصد، پرواز مســتقیمى از 

ایران وجود ندارد.
با این همــه، نمى توان منکر هژمونــى جهان غرب در 
تعیین برخى ارزش هاى بین المللى شد و همین موضوع، 
در مورد اعتبار پاسپورت کشــورهاى مختلف هم قابل 
مشاهده اســت. همین رویکرد نشــان مى دهد که چرا 
پاسپورت ایران، در کنار پاسپورت کشورهایى همچون 
سوریه، سومالى، کره شمالى، لیبى و یمن، در قعِر جدول 
معتبرترین پاسپورت ها قرار گرفته است. در واقع، اینها 
همان کشورهایى هستند که «جهان غرب» آنها را به 

نوعى مزاحم مى بیند.
اما این تمام ماجرا نیســت و وقتى پاى اعتبار گذرنامه 
ایرانى به میان مى آید، برخى رفتارهاى شهروندان ایرانى 

هم در موضوع دخیل است. 
هجوم کارگران ایرانى به ژاپن براى کار، در ســال هاى 
ابتدایى دهه 1370 هم به دلیل نیاز این کشور به نیروى 

کار جوان وارداتى از کشورهاى دیگر، در حافظه تاریخى 
ایرانى ها قرار دارد. با این همه، خیلى زود خبرهایى مبنى 
بر تخلــف، فعالیت هاى غیرقانونــى و رفتارهاى خارج 
از عرف کارگران ایرانى مقیم ژاپــن به صدر خبرهاى 
رسانه هاى این کشور آمد و حاال کار به جایى رسیده که 
با وجود روابط دیپلماتیک به نسبت خوب میان ایران و 

ژاپن، سفر به این کشور براى دارندگان پاسپورت ایرانى 
بسیار دشوار شده است.

روزنامه «شرق» در مهرماه ســال 1392 در گزارشى 
نوشته بود که دلیل اصلى توقف صدور ویزاى گردشگرى 
آنى کشور عمان براى شهروندان ایرانى، «سفر تعدادى 
از اتباع ایران به این کشــور براى انجــام گدایى بوده 

است».
در سال 1397، ایران و صربستان امکان مسافرت بدون 
ویزا براى شهروندان دو کشور به خاك یکدیگر را فراهم 
کردند. این اما در حالى بود که صربستان، خیلى زود این 
امتیاز را لغو کرد. «نبوشا استفانویچ»، وزیر کشور وقت 
صربســتان در همان زمان در جلسه اى در مجلس این 
کشــور گفت که تعدادى از ایرانى ها از شرایط معافیت 
از ویزا «سوء اســتفاده مى کنند» و این امتیاز به همین 
دلیل لغو شده اســت. کمى بعد هم اعالم شد که برخى 
از ایرانى ها، از فرصت حضور بدون ویزا در صربســتان، 
براى پناهنده شدن در سایر کشورهاى اروپایى استفاده 

کرده اند.
به این ترتیــب، بــه نظر مى رســد موضــوع اعتبار 
پاسپورت کشــورها، همزمان با اینکه اعتبار شهروندان 
و سیاســت هاى آن کشــورها در جهان را به نمایش 
مى گذارد، مى تواند از رویکردهاى سیاســِى کشورها به 
یکدیگر هم نشــأت بگیرد. هر چه باشد اما ما ایرانى ها 
نمى توانیم ادعا کنیم که از سوى جهان، «دوست داشته 

مى شویم».

سخنگوى وزارت امور خارجه در واکنش به خبر یک رسانه 
ایرانى درباره اصرار آمریکا به ادامه تحریم هاى فلج کننده 
علیه ایران گفــت: اگر چنین بود قطعــاً گفتگوها متوقف 

مى شد.
سعید خطیب زاده در پاسخ به ســئوالى درباره آنچه برخى 
رســانه هاى ایرانى از قول منبع آگاه و دربــاره مذاکرات 
هسته اى وین منتشر مى کنند گفت: نکات اختالفى میان 
ایران و آمریکا در وین کم نیستند و برخى مواضع آمریکا در 

وین قابل قبول نبوده است.
سخنگوى وزارت امور خارجه افزود:  اما در این مورد خاص 
که سئوال مى پرسید - که بازهم  یک رسانه از قول منابع 
آگاه ناشــناس خود ادعا کرده- نه  تنهــا این مورد و موارد 
ادعایى شبیه این غلط اســت بلکه همه یقین بدانند اگر 
آمریکا اصرارى بــر این گونه امور داشــت قطعًا تا کنون 

گفتگوها متوقف شده بود.

شبکه خبرى انگلیسى زبان «پرس تى وى» به نقل از آنچه 
«یک منبع مطلع در تهران» خواند مدعى شــد آمریکا بر 
حفظ ساختار تحریم هاى فلج کننده و به ویژه عدم لغو قانون 
کاتسا اصرار دارد و رفع تحریم  از نهادها و افراد باقیمانده در 
لیست تحریم را به میزان زمان اجراى برجام رد کرده است.

برخى اخبار حاکى از آن اســت که احتمال ثبت نام على 
الریجانى در انتخابات ریاســت جمهورى 1400 بسیار 

کاهش یافته است.
پیش تر از على الریجانى به عنــوان یکى از نامزدهاى 
انتخابات ریاســت جمهورى 1400 نام برده مى شــد و 
بعضى از چهره هاى اصالح طلب از احتمال حمایت از او 
در انتخابات سخن مى گفتند، ضمن آنکه این گمانه زنى 
مطرح مى شد که شاید شوراى وحدت طیف راست سنتى 

در اصولگرایان هم در شرایطى از او حمایت کند.
با وجود این، برخى منابع مى گویند که اسحاق جهانگیرى 

به احتمال زیاد به گزینه اصلى اصالح طلبان تبدیل خواهد 
شد و شوراى وحدت طیف راست سنتى هم اعالم کرده 
است که گزینه اصلى آنها آیت ا... رئیسى است و نه على 

الریجانى.
بر این اساس منابع خبرى مى گویند که احتمال ثبت نام 
على الریجانى کاهــش یافته اســت و به احتمال زیاد 
او در زمان حاضر در این انتخابات نامزد نخواهد شــد؛ 
البته تاکنون خود  على الریجانــى اظهارنظرى درباره 
کاندیداتورى در انتخابات ریاســت جمهورى نداشــته

 است.

تصور مى شد که پرویز فتاح به حاشیه رفته است اما برخى 
کانال هاى تلگرامى از آغاز و جدى شــدن فعالیت هاى 

انتخاباتى او خبر مى دهند.
پرویز فتاح از آن چهره هاى اصولگرایى است که تا چند ماه 
قبل که هنوز فضاى سیاسى کشور انتخاباتى نشده بود، 
یک نامزد جدى در رقابت هاى 1400 به شمار مى رفت. با 
توجه به کارنامه و سوابقش حتى گمان مى رفت که حرف 
بسیارى براى گفتن داشته باشــد و از ظرفیت رأى آورى 

باالیى برخورد باشــد. بعد از آن مصاحبه تلویزیونى و در 
افتادن با بسیارى از نهادها و اشخاص اما به نظر رسید که 

پرونده کاندیداتورى او بسته شده است. 
با وجود این، شاهدیم که اکنون و یک هفته قبل از موعد 
ثبت نام نامزدهاى انتخاباتى، برخى کانال هال تلگرامى 
یک بار دیگر سراغ فتاح رفته و از وى به عنوان یک نامزد 

ریاست جمهورى نام مى برند.
یکى از این کانال ها با تیتر «فتاح هم نامزد مى شود» نوشته 

است: «برخى خبرها حکایت از تصمیم پرویز فتاح براى 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهورى دارد.»

در ادامه نیز آمده اســت: «گفته مى شود او جلساتى را در 
این خصوص برگزار کرده است. شنیده مى شود با توجه 
به اینکه او احتمال نامزدى سید ابراهیم رئیسى را ضعیف 
مى داند و از طرفــى از رد صالحیت محمود احمدى نژاد 
اطمینان خاطر دارد به این تحلیل رسیده که مى تواند بدنه 

اجتماعى این بخش را به سمت خود جلب کند.»

پرچم فلسطین در ایران به 
اهتزاز در مى آید 

روحانى: اعالم مى کنم 
تحریم شکسته شد

«قدس ضربان قلب ماست» 
  موسیقى ما| یک قطعه  موسیقایى 
با عنوان «قدس ضربان قلب ماســت» به سه 
زبان فارســى، عربى و انگلیســى با مشارکت 
فرهنگسراى رسانه و رایزنى فرهنگى جمهورى 
اسالمى ایران در ســوریه تولید شده است. در 
این قطعه موسیقى ســه زبانه، مظلومیت مردم 
فلسطین و دشمنى رژیم صهیونیستى بیان شده 
است. امیرحسین سمیعى به عنوان آهنگساز و 
خواننده، عبدالرضا هدایتى بــه عنوان خواننده 
بخش عربى و وهاب ابراهیمى به عنوان خواننده 
بخش انگلیسى در ساخت این قطعه همکارى 

داشته اند.

انتشار تصاویر خاص از 
«حجراالسود»

  ایسنا| مســئوالن ریاســت عمومى 
مســجدالحرام و مســجد النبى در عربستان، 
با استفاده از روش «فوکس اســتک پانوراما» 
(انباشت فوکس) تصاویرى از «حجراالسود» با 
وضوح بسیار باال منتشر کرده اند. در این روش با 
هدف به دست آوردن یک عکس واحد که در آن 
کل سوژه وضوح باالیى دارد، عکس هاى مختلف 
از یک ســوژه با یکدیگر ترکیب مى شوند. روند 
عکاسى از «حجراالســود» به این روش هفت 
ســاعت به طول انجامیده است و براى ترکیب 
کردن 1050 عکســى که از  آن به ثبت رسیده 
نیز 50 ساعت زمان صرف شده است. نتیجه این 

پروژه خلق یک عکس 49هزار پیکسلى است.

راز کوتاه بودن عمر مردان 
طبق نتایج یــک تحقیق بزرگ،    بهار |
مردان باال 50 سال در جهان 60 درصد بیشتر از 
زنان با احتمال مرگ زودهنگام رو به رو هستند.

به گفته محققان، دو علت اصلى مرگ زودهنگام 
مردان نســبت به زنان، وجود نرخ باالتر سیگار 
کشیدن و بیمارى قلبى اســت. یافته هاى این 
مطالعه، مبتنى بر تجزیه و تحلیل داده هاى بیش 

از 179 هزار نفر در 28 کشور جهان است.

چند درصد ایرانى ها
آسم دارند؟

  ایرنا | رئیس انجمن آسم و آلرژى ایران 
گفت: در کشــور ما، 10/9 درصــد کودکان و 
نوجوانان و 8/9 درصد بزرگساالن به آسم دچار 
هستند. تعداد مبتالیان به این بیمارى در دنیا به 
339 میلیون نفر مى رســد و پیش بینى مى شود 
تا ســال 2025 این تعداد بــه 400 میلیون نفر 

افزایش یابد.

حمله کرونا به مادر باردار 
  خبرگزارى صدا و سیما | بیش از 
2930 زن باردار از ابتداى شیوع کرونا تاکنون در 
خراسان رضوى به کرونا مبتال شده اند. این تعداد 
زن باردار از بین 16 هزار و 145 نفر داراى عالئم 
مشکوك شناسایى و تحت درمان قرار گرفته اند. 
تعداد موارد مثبت کروناى مادران باردار از ابتداى 
امســال تاکنون حدود 580 نفر گزارش شــده

 است.

جلوى سفر ها گرفته شود
رئیس کمیســیون بهداشت و    ایسنا|
درمان مجلس شوراى اســالمى در نامه اى به 
رئیس جمهــورى تأکید کرد که بــا توجه به در 
پیش بودن تعطیالت عید فطــر تدابیرى براى 
جلوگیرى از سفرها اتخاذ شود. در نامه حسینعلى 
شهریارى آمده است: در این شرایط از ستاد ملى 
کرونا و جنابعالى به عنوان رئیس ستاد انتظار دارد 
با دستور اکیدى که صادر خواهید نمود، مانع از 
شعله ورى بیمارى شوید متأسفانه تجربه پیشین 
و اتکاى صرف به توصیه هــاى کمرنگ نتایج 

فاجعه بارى داشته است.

کرباسچى: نامزد نمى شوم! 
شهردار پیشین تهران صراحتًا    خبر فورى|
اعالم کــرد کــه در انتخابات ریاســت جمهورى 
نامــزد نمى شــود. غالمحســین کرباســچى در 
گفتگوى زنده اینســتاگرامى گفت: من بنایى براى 
شــرکت در انتخابات 1400 نــدارم و چنین چیزى 
به ذهن من نرســیده است. همه مســئولیت هایى 
که به من سپرده شــده با اصرار دیگران بوده است 
و زیر بار مســئولیتى که جز گرفتارى براى ما ندارد، 

نمى روم.

انتقاد از وضع کارگران اپل
  همشهرى آنالین| امام جمعــه آبــدان، 
کارگرى در غرب را بیگارى دانســت و نســبت به 
وضعیت کارگران شرکت اپل ابراز نگرانى کرد. حجت 
االسالم محمود کارگر گفت:  در غرب که شرکت اپل 
یکى از نمونه هاى آن اســت، از کارگر فقط بیگارى 
مى کشــند به گونه اى که عالوه بر حقوق میانگین 
بسیار کم زیر 30 پوند در ماه براى استراحت آنها نیز 
خوابگاه هاى نامناسبى در نظر مى گیرند.در ضمن 
حقوق کارگر در کشور ما بسیار بهتر از شرکت هاى 

بزرگ غربى است.

نوع حکومت امام على(ع) 
  ایسنا| آیت ا... ســیدکاظم مدرسى، نایب 
رئیس شــوراى عالى حوزه هاى علمیه اســتان یزد 
با بیان اینکه حضرت علــى (ع) اولین خلیفه پس از 
پیامبر است، تصریح کرد: حکومت حضرت على(ع) 
بنا بر هجوم و خواست مردم محقق شد به طورى که 
اســناد تاریخى متعددى گواه بیعت حریصانه مردم 
با آن حضــرت و عالقه براى به حکومت رســیدن 
وى اســت و مى توان آن را از نوع و جنس جمهورى 

اسالمى دانست.

توهین دیپلماتیک!
  ایسنا| پس از آنکه وزیر خارجه فیلیپین در 
پیام توییترى خود خطاب به چینــى ها از واژه هاى 
نامرسوم در درخواستش براى خروج ناوهاى چینى 
از آب هاى مورد مناقشه اســتفاده کرد، دولت پکن 
به این کشور تأکید کرد «آداب و معیارهاى اساسى» 
را رعایت کند. «تئودور لوکســین» در توییتر نوشته 
بود: «چین، دوســت من، چطور بگویم که مؤدبانه 
باشــد؟ بگذار ببینم... آهان، گــورت را گم کن.» 
رئیس جمهورى فیلیپین نیز در واکنش به اظهارات 
وزیرخارجه اش گفته: «به این دلیــل که ما با چین 
تضاد داریم معنى نــدارد که بى ادب باشــیم و بى 

احترامى کنیم.»
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چرا «جهان» ما را دوست ندارد؟

تکذیب دوباره خبر «پرس تى وى» از قول «منابع آگاه» 

کاهش احتمال نامزدى على الریجانى 

فتاح هم نامزد مى شود؟

با نزدیک شدن به موعد ثبت نام داوطلبان در انتخابات 
ریاست جمهورى ســیزدهم، جنگ و جدل داوطلبان 
اصولگرا در شبکه هاى اجتماعى هم وارد فاز تازه ترى 

شده است.
حامیان سعید محمد و ســعید جلیلى که تا دو هفته قبل 
روابط خوبى با یکدیگر داشتند حاال به نظر مى رسد به 
کدورت کشیده شده اســت تا جایى که حامیان سعید 
جلیلى در شبکه اجتماعى توییتر طرفداران سردار محمد 

را به تک روى در جبهه انقالبى متهم کرده اند.
این افراد به تازگى در اقدامى هماهنگ با انتشار تصاویر 
ســعید محمد در کنار حســن روحانى مدعى شده اند 
که سعید محمد اصلح نیســت چون با روحانى عکس

 دارد. 
اقدامى که با واکنش کانال هاى تلگرامى سردار محمد 
روبه رو شد و آنها هم تصاویر سعید جلیلى در کنار حسن 

روحانى را منتشر کردند.

دو سعید در یک اقلیم نگنجند!

اولین آتش نشــان زن محجبه انگلیــس از دیگر زنان 
مسلمان خواســته پا جاى پاى او بگذارند. این زن 27 
ساله که اهل شــهر ناتینگهام انگلیس است مى گوید 
بعضى مردم از دیدن او با حجاب در لباس کارش تعجب 
مى کنند. اما از اینکه موفق شده وارد کار رؤیاهایش شود 
بسیار خوشحال است و مى خواهد زنان بیشترى به آتش 

نشانى بپیوندند.
او مى گوید: «خیلى ها هنوز نگاه کلیشــه اى به شغل 
آتش نشانى دارند به همین دلیل وقتى کسى مثل من را 

مى بینند خیلى تعجب مى کنند و برایشان عجیب است. 
همه جور نظرى شنیده ام. یک بخشش بخاطر زن بودنم 
است و یک بخشش هم بخاطر دین و حجابم، اما به طور 
قطع از این نگاه هاى متعجب زیاد به من مى شود. وقتى 
مى گویم از آتش نشانى آمده ام بعضى ها فکر مى کنند 
یک جور کالهبردارم که در خانه شان آمده چون حرفم 
را باور نمى کنند. اما وقتى ماشــین قرمز آتش نشانى و 
هم تیمى هایم را مى بینند باالخــره کمى مى فهمند 

ماجرا چیست.»
«اوروسا» از ابتدا دوست داشــت که آتش نشان شود و

 مى گوید از بچگى رؤیایش را داشــت. این زن پیشگام 
حاال دوســت دارد که زنان بسیار بیشــترى وارد آتش 

نشانى شوند تا «دیگر احساس در اقلیت بودن نکند».
آتش نشــانى ناتینگهام ورود اولین زن محجبه   بریتانیا 
را افتخار آمیز عنوان کرد. به گفته  آنها، آتش نشان ها با 
کنار زدن موانع غریبه نیستند و اوروسا هم از این قاعده 
مستثنى نیست و راه را براى پیوستن دیگر زنان مسلمان 

به آتش نشانى هموار کرد.
آتش نشانى انگلیس یک حجاب ضد آتش مخصوص 
براى «اوروسا آرشید» درست کرده تا آن را زیر دستگاه 

تنفسى خود بپوشد.

انگلیس صاحب اولین
 آتش نشان زن مسلمان شد

  گلریز برهمند / روزیاتو |
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ورود امواج بارشى جدید 
على عسگریان کارشـناس مرکز پیش بینى هواشناسى 
استان با اشاره به تداوم ناپایدارى هاى بهارى تا پایان هفته  
جارى،  از ورود سامانه بارشى جدید به استان از یکشنبه 
هفته آینده خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه نیز بیشتر 

مناطق شرقى استان را در بر خواهد گرفت.

ریزش ساختمان 2 طبقه 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شهردارى اصفهان از خراب شدن ساختمان دو طبقه در 
ملک شهر خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران گفت:  نیرو هاى 
آتش نشـانى در کمترین زمان، خود را به محل حادثه در 
خیابان آیت ا... صادقى ملک شهر رسـاندند. وى با بیان 
اینکه علت حادثه گودبردارى غیراصولى، بود، افزود: این 
حادثه مصدومى نداشت و ساختمان مجاور نیز که احتمال 

ریزش داشت، تخلیه شد.

آغاز دوباره تعویض پالك
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهـان گفـت: از روز پنج 
شنبه (امروز) همه مراکز شماره گذارى و تعویض پالك 
در شـهرهاى با وضعیت نارنجى و زرد استان آماده ارائه 
خدمات بـه شـهروندان هسـتند. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى افزود: اگر اعتبار وکالت نامه هاى افرادى که از 
تاریخ 17 فروردین ماه سال جارى تا روز بازگشایى مراکز 
تعویض پالك منقضى شده باشـد برابر با تعداد روز طى 
شـده از تاریخ 17 فروردین ماه در مدت زمـان روزهاى 
تعطیلى مراکز (مطابق مصوبه ستادملى مقابله با کرونا) 

داراى اعتبار خواهد بود.

ترمیم معابر محدوده آبفا 
در فروردین ماه امسـال بیش از 300 متـر مربع از معابر 
محدوده آبفاى منطقه 4 اصفهان ترمیم و آسـفالت شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 4 شهر اصفهان، 
این عملیات در پى تخریب آسفالت و حفارى هاى ناشى 
از وقوع حوادث و همچنین عملیات نصب انشعابات آب و 

فاضالب صورت گرفت.

تجهیز آزمایشگاه مرکزى 
آزمایشگاه مرکزى تصفیه خانه فاضالب شماره 3 لنجان، 
تجهیز و به روزرسـانى شـد. به گـزارش روابط عمومى 
آبفاى لنجان، به منظور امکان انجام آزمایشـات کنترل 
کیفى و فرآیندى فاضالب، لوازم مورد نیاز این آزمایشگاه 
همچـون تـرازوى دیجیتـال، اتـوکالو-آون، یخچال 
آزمایشگاهى و بقیه تجهیزات تهیه و به روزرسانى شد. 
گفتنى اسـت این آزمایشـگاه به عنوان آزمایشگاه مادر، 
آزمایش هاى شهرسـتان هاى شهرضا، سمیرم، مبارکه 

،لنجان وفوالدشهر را انجام مى دهد.

97 زندانى آزاد شدند
مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تأمینى و تربیتى اسـتان 
اصفهـان در خصـوص آزادى زندانیان غیرعمـد در ماه 
مبارك رمضان، اظهار کرد: از ابتداى ماه مبارك رمضان 
تا کنون بیش از 127 میلیارد ریـال براى آزادى زندانیان 
جرایم غیرعمد در اسـتان جمع آورى شده که زمینه ساز 
آزادى حدود 97 نفر از زندانیان استان اصفهان شده است. 
محمود ضیایى فرد در خصوص کل میزان بدهى زندانیان 
گفت: جمع کل مبلغ بدهى زندانیان آزاد شـده در استان 

اصفهان بیش از 206 میلیارد ریال است.

300 میلیارد قرارداد پروژه 
معاون عمران شـهرى شـهردار اصفهان گفت: در حال 
حاضر سـازمان عمران شـهردارى حـدود 300 میلیارد 
تومان قرارداد پروژه در مناطق مختلف شهردارى عالوه 
بر پروژه هاى بزرگ حلقه حفاظتى شـهر در دسـت اجرا 
دارد. ایرج مظفر اظهار کرد: مقرر شـد بـا توجه به اینکه 
حدود 60 درصد آزادسازى ها در این بخش از پروژه حلقه 
حفاظتى شهر انجام شـده و 40 درصد توسط منطقه 15 
شهردارى انجام خواهد شد، عملیات اجرایى آن را پس از 

دریافت مجوز از شوراى شهر آغاز کنیم.

خبر

مدیر صندوق بازنشستگى کشورى استان اصفهان گفت: 98 
درصد احکام افزایش حقوق بازنشستگان این استان در سال 

جارى صادر و پرداخت شده است.
شــهروز عبادى با اشــاره به افزایش 25 درصدى حقوق 
بازنشستگان در سال جارى افزود: احکام افزایش حقوق سال 
جارى، بهمراه حقوق فروردین ماه صادر و پرداخت شد و تنها 
احکام تعداد کمى از بازنشستگان باالى 90 سال صادر نشده 
که باید پس از احراز هویت توسط دستگاه هاى اجرایى، صادر 
شود. وى با اشــاره به اینکه میانگین حقوق بازنشستگان با 
توجه به متناسب سازى آن در سال گذشته، حدود 90 درصد 
افزایش یافته اســت ادامه داد: صدور احکام ارتقاى گروه 

بازنشستگانى که پیش از یکم فروردین سال 96 بازنشسته 
شده بودند نیز در فروردین ماه سال جارى انجام شد.

به گفته وى، فقــط تعداد کمــى از احکام ارتقــاى گروه 
بازنشستگان ســال 96 صادر نشــده که بطور مکتوب به 
دستگاه هاى اجرایى اعالم شده و نهادهاى مزبور باید احکام 
گروه هاى تشویقى این افراد را بصورت الکترونیکى به این 

صندوق ارسال کنند تا احکام آنها به مرور صادر شود.
وى خاطرنشــان کرد:  همه خدمات صندوق بازنشستگى 
کشورى به بازنشستگان و موظفین، بدون مراجعه حضورى 
و از طریق درگاه خدمات الکترونیک این صندوق به نشانى 

sabasrm.ir ارائه خواهد شد.

مدیر سازمان تعاونى روستایى استان اصفهان از آغاز خرید 
توافقى گل محمدى از کشاورزان این خطه خبر داد.

محسن حاج عابدى افزود: خرید گل محمدى به منظور 
حمایت از کشاورزان و پیشــگیرى از ضرر و زیان آن ها از 
سال 97 شروع شده است و با جلب اعتماد تولیدکنندگان 
این محصــول همه ســاله در تشــکل هاى تعاونى این 
شهرستان اجرا و موجب رضایت مندى مردم و مسووالن 

شده است.
وى اضافه کرد: خریدهاى توافقى از ضرر و زیان کشاورزان 
جلوگیرى و حلقه واسطه گران و دالالن را حذف مى کند 
به طورى که در خرید توافقى محصول بطور مستقیم  از 

کشاورز خریدارى و بدون واسطه به دست مصرف کننده 
نهایى مى رسد.

حاج عابدى با بیان اینکه استان اصفهان با 3810 هکتار 
سطح زیر کشت و تولید ســاالنه 11 هزار و 430 تن گل 
محمدى، قطب تولید گل محمدى و گالب کشور است 
گفت: خرید توافقى گل محمدى به توسعه کشت محصول 
کمک مى کند و تا پایان فصل برداشت خرید توافقى گل 

محمدى از کشاورزان ادامه خواهد داشت.
مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان اظهار داشت: 
تاکنون 69 تن محصول از کشاورزان خریدارى شده است 

و این روند همچنان تا پایان فصل برداشت ادامه دارد.

خرید توافقى گل محمدى 
دراصفهان آغاز شد

صدور 98 درصد احکام 
افزایش حقوق 

رئیس هیئت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســتان 
اصفهان گفــت: مصادیــق تمامى دالیــل رد صالحیت 
کاندیداها از مراجع قانونى بررسى مى شود و نهایتاً دراین باره 

تصمیم گیرى خواهیم کرد.
حجت االســالم نقدعلــى در مــورد وضعیت بررســى 
صالحیت هاى کاندیداهاى انتخابات شوراى اسالمى شهر 
اظهار کرد: حدود 1100 نفر از کاندیداهاى انتخابات شوراى 
اسالمى شهر رد صالحیت شده اند که حدود 990 نفر از این 
افراد نسبت به رد صالحیت خود به شــوراى عالى نظارت 

استان اعتراض کرده اند.
وى افزود: جلسات شــبانه روزى بررسى اعتراضات برگزار 
شده و همچنان در حال بررسى است؛ شوراى عالى نظارت 
قصد دارد تمامى اعتراضات را به دقت بررسى کند به دلیل 
اینکه تعهد اخالقى و قانونى نسبت به صحت علت هاى رد 
صالحیت داریم، تمام اعتراضات به صورت دقیق بررسى شده 
و مجدداً طى همکارى بــا مراجع چهارگانه، مصداق تخلف 

کاندیدا بررسى مى شود.
رئیس هیئت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســتان 
اصفهان تصریح کرد: خوشــبختانه فضاى بررســى تأیید 
صالحیت ها بر اســاس دقت و تصمیم کارشناســى است 
و بر همین اساس ممکن اســت برخى از موارد نتایج تأیید 

صالحیت ها تغییر کند.
نقدعلى ادامه داد: اکثر رد صالحیت ها با استناد به اسناد قانونى 
بوده و هیچ رد صالحیتى بدون استناد به مدرك قانونى انجام 
نشده اســت بر همین اساس ممکن اســت در هیئت عالى 

نظارت نسبت به برخى مستندات تجدید نظر صورت بگیرد.
رئیس هیئت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســتان 
اصفهان گفت: قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، فسادهاى اخالقى، 
تبانى در معامالت دولتى، راه اندازى شــبکه هاى فساد در 
شبکه هاى مجازى و محکومیت هاى قضائى از دالیل عمده 
رد صالحیت ها است همچنین عدم التزام به قانون اساسى و 

احکام شریعت از دالیل رد صالحیت برخى کاندیداها است.
نقدعلى خاطرنشان کرد: مصادیق تمامى دالیل رد صالحیت 
کاندیداها از مراجع قانونى بررسى مى شود و نهایتاً دراین باره 

تصمیم گیرى خواهیم کرد.
ردصالحیت تعدادى از اعضاى شوراى شهر 

سابق 
دبیر کل تشکل رویش نیروهاى انقالب اسالمى گفت: برخى 
اعضاى شوراى شهر چهارم و تعدادى از شهرداران مناطق از 
جمله افراد اصولگرایى هستند که براى شرکت در انتخابات 

شوراهاى شهر و روستا رد صالحیت شده اند.
حامد یزدیان اظهار کرد: در کاندیداهاى وابســته به تشکل 
رویش نیروهاى انقالب اسالمى رد صالحیت وجود نداشته 

است.
وى افزود: متأســفانه در مجموعــه اصولگرایان اصفهان 
کاندیداهایى که مسئولیتى در شهردارى داشته اند معموًال به 
دلیل پرونده هایى که بنا بر موقعیت شغلى براى افراد وجود 
داشته، رد صالحیت شده اند و تمامى این اشخاص نسبت به 
رد صالحیت خود اعتراض کرده اند زیرا طبق قانون نباید به 
پرونده هایى که در زمینه شــغلى بوده و محکومیت مؤثرى 

ندارد استناد شود.
دبیر کل رویش نیروهاى انقالب اســالمى ادامه داد: برخى 
اعضاى شوراى شهر چهارم و تعدادى از شهرداران مناطق از 
جمله افراد اصولگرایى هستند که براى شرکت در انتخابات 

شوراهاى شهر و روستا رد صالحیت شده اند.
رد صالحیت 25 نفر از اصولگرایان 

دبیر شــوراى هماهنگى مجمع نیرو هاى انقالب اســتان 
اصفهان گفت: هیات عالى نظارت بر انتخابات شــورا هاى 
اسالمى شــهر و روســتا نگاه سیاســى ندارد و بر اساس 
اســتعالمات از مراجع چهارگانه و مســتندات قانونى اقدام 
مى کند؛ بر همین مبنا، صالحیت 25 نفر از ثبت نام کنندگان 
در سامانه مجمع نیرو هاى انقالب اسالمى که برخى از آن ها 

داراى سوابق مدیریتى بودند، احراز نشد.
حجت االسالم علیرضا باطنى افزود: اظهار نظر هیات هاى 
اجرایى و نظارت بر اساس اســتعالمات و اختیارات قانونى، 
مى تواند با سختگیرى یا آسانى همراه باشد. به طور معمول 
افراد بدون سابقه مسئولیت که عملکردشان آزموده نشده، 
صالحیتشان تایید مى شود، ولى مسئوالن سابق که عالمت 

سوالى در عملکردشان بوده صالحیتشان احراز نمى شود.
دبیر شــوراى هماهنگى مجمع نیرو هاى انقالب اســتان 
اصفهان گفت: این شورا براى تایید صالحیت نامزدهایش 
هیچ رایزنى نمى  کند تا شائبه  اى پیش نیاید و خود نامزد ها 
براى مذاکره به هیات نظارت مراجعــه مى  کنند و با احترام 
به نظر نهایى هیات نظــارت، از تمام نامزد هاى دو جناح نیز 

مى خواهیم که تمکین کنند.

آخرین وضعیت جنجال تعیین صالحیت نمایندگان شوراى شهر اصفهان

بررسى اعتراض
 990 نفر رد صالحیت شده

مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان دربــاره برخى 
صحبت ها مبنــى بر فــروش آهن به جــاى طال در 
طالفروشــى، اظهار کرد: در مصنوعات طال بحث کد 
و عیار سنجى طال، مشمول استاندارد اجبارى است، اما 
اینکه کدام قسمت مصنوع طال چگونه ساخته و فروخته 
مى شود و ... به اتحادیه طالفروشان برمى گردد و آنها 

باید پاسخگو باشند.
محمد فرمانى گفت: آنچه امروز در حوزه طال مشمول 
استاندارد اجبارى است و بر آن نظارت مى کنیم، بحث 
عیار طال است؛ با بررســى النگو، دستبند و ... مى توان 
مشخص کرد عیار آن 750 است (18 عیار) است یا خیر 

تا از این بابت به مردم کم فروشى نشود.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
بقیه سیاست هاى طال به ســازمان صمت و اتحادیه و 
دستگاه هاى مربوطه برمى گردد، گفت: امروز در بازار 
ایران تنها طالى 18 عیار موجود اســت، حتى اگر در 

فاکتور طال براى مشتریان قید نشود.
وى تصریح کرد: اینکه طالفروشان فاکتور به مشترى 
مى دهند یا خیر، به مباحث تعزیرى و تجارت برمى گردد، 
اما اداره اســتاندارد همواره به بحث عیار 750 نظارت 

مى کند تا ناخالصى در عیار طال وجود نداشته باشد.
فرمانى درباره بررسى عیار طالهاى تولیدى اصفهان، 
توضیح داد: کارگاه هاى تولید طال در کل کشور کدى 
با نام کد ساخت دارند و مصنوعات طالى هر استانى با 
عالمت اختصارى (یکى از حروف انگلیسى و یک عدد) 
مشخص مى شوند و همواره شماره پرونده هر کارگاه در 

اداره کل استاندارد مشخص است.
وى گفت: اداره استاندارد هر سال به کارگاه هاى تولید 
طال به صورت ســرزده مراجعه کرده و یا از سطح بازار 
نمونه هاى تصادفى را جهت عیارسنجى بررسى مى کند 
و اگر مغایرتى با عیار رسمى کشــور (18 عیار) وجود 

داشته باشد، برخورد الزم انجام مى شود.

طال فروش ها به مردم آهن مى فروشند؟!

خانه تاریخــى «دیباجى» معروف به «ســید کر»، 
بخشى از مجموعه سرتیپ سدهى خمینى شهر که در 
فهرست میراث ملى نیز به ثبت رسیده بود، با تصمیم 

مالک تخریب شد.

منصور جعفرپور، مدیر اداره میراث فرهنگى شهرستان 
خمینى شــهر با اعالم این خبرگفت: بــا وجود دادن 
اخطارهاى مکــرر به مالک، این خانــه واجد ارزش 
که جزئى از مجموعه تاریخى ســرتیپ ســدهى در 
خمینى شــهر بود، خودسرانه تخریب شــد. در حال 
حاضر موضوع را به اطالع دادســتان رســانده ایم و 
مشغول پیگیرى قضایى تخریب هستیم، چرا که این 

خانه باید حفظ مى شد.
خانه تاریخــى «دیباجى» معروف به «ســید کر»، 
بخشــى از مجموعه بســیار بزرگ تاریخى سرتیپ 
ســدهى بود و در قلب بافت تاریخى خمینى شــهر 

قرار داشت.
این خانــه دو هزار متر مســاحت و حــدود 12 اتاق 
چشــمه اى با قوس پنج و هفت داشــت که آثارى از 
معمارى دوره صفوى تا پهلوى را مى شد در آن دید. 
نقاشــى ها و تزئینات این خانه بســیار زیبا بود و در و 
پنجره هاى آن نیز گره چینى هاى چشم نوازى داشت.

خانه تاریخى «دیباجى» با خاك یکسان شد

رئیس نمایندگى حفاظت محیط زیســت شهرستان 
چادگان از ممنوع شدن صید انواع ماهى در سد زاینده 
رود از روز شنبه خبر داد. مجتبى حاجتى  از شهروندان 
خواســت به منظور حفظ ذخایر آبزیان و جلوگیرى 
از تخریب محیط زیســت و منابع طبیعى از هر گونه 
فعالیت صید و صیادى در این دریاچه خوددارى کنند.

حاجتى اظهارداشــت:  این تصمیم بــا توجه به فرا 
رسیدن فصل تکثیر و تخم ریزى ماهیان در دریاچه 
سد زاینده رود و با هدف حفظ اصولى ذخایر ارزشمند 

این زیستگاه آبى اتخاذ شد.
به گفته وى این ممنوعیت تا اطالع ثانوى ادامه دارد و 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف، همه ادوات صید 
جمع آورى و متخلفین به منظور اعمال قانون و صدور 

رأى به مراجع قضایى معرفى مى شوند.
 رئیس نمایندگى حفاظت محیط زیســت شهرستان 
چادگان افزود: دریاچه سد زاینده رود زیستگاه آبزیان 

مختلف از جمله ماهى هاى کپور، فیتوفاگ، قزل آالى 
رنگین کمان و آمور اســت که صید غیرقانونى سبب 

کاهش جمعیت این نوع ماهیان مى شود.
با شــروع فصل تخم ریــزى ماهیان دریاچه ســد 
زاینده رود، انجام گشت هاى آبى توسط اداره محیط 

زیست چادگان شدت مى یابد.

صید ماهى در دریاچه سد زاینده رود ممنوع شد

زواره، خوروبیابانک و نطنز بیشترین نصیب را از بارش  باران 
در استان اصفهان بردند. این در حالى است که بارش رگبارى 
باران   منجر به سیل هم در برخى نقاط استان از جمله خور 
و بیابانک،شــرق اصفهان و اردستان شــد و خساراتى هم 

برجاگذاشت.
بارش رگبارى صبحگاهى در شــهر خور موجب آبگرفتگى 

معابر و جارى شــدن روان آب شــد. طبق گزارش 
هواشناسى، در پى بارش شدید 5 دقیقه اى، بیش از 

سه میلیمتر در شهر خور باران باریده است. 
آسیب سیل به قلعه تاریخى ومعدن

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
به دنبال وقوع ســیالب در اســتان اصفهان قلعه 
تاریخى روستاى بیاضه آسیب دید و یک معدن در 

خور و بیابانک مسدود شد.
منصور شیشه فروش در خصوص مجموع خسارات 

وارد شده به مناطق شرق و شمال استان اصفهان با توجه به 
وقوع سیل اظهار داشــت: جبهه هواى بارشى از شمال وارد 
استان شد و بیشتر نوار شمالى استان را درگیر کرد. وى با بیان 
اینکه با توجه به فروکش کردن ســیل در مناطق سیل زده 
اصفهان تیم هاى ارزیاب به مناطق اعزام شده است، اضافه 

کرد: نتیجه تحقیقات و بررسى این تیم ها اعالم خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 

در شهرستان خور و بیابانک و در مناطق بیاضه، چاه ملک، 
هفتومان و بازیاب خسارات ناشى از سیل را داشتیم، افزود: 
در این زمینه یک معدن در خور و بیابانک مســدود و دچار 

آسیب شد.
وى با اشاره به خسارت وارد شــده به قلعه تاریخى روستاى 
بیاضه ابراز داشت: مسیرهاى ارتباطى بیاضه نیز قطع شد و 

خساراتى نیز به منازل مسکونى، کتابخانه، واحدهاى تجارى 
و مسجد این روستا وارد شد.

شیشه فروش با بیان اینکه در شهرستان هاى اردستان و نطنز 
نیز سیل خساراتى را به راه ها وارد کرد، افزود: مسیر کاشان 

-  اصفهان دچار خسارت و ساعاتى مسدود شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان همچنین به 
آسیب به 21 رشته قنات و 14 دهانه پل در سیل دو روز اخیر 

اشاره کرد و گفت: 50 درصد از عشایر وارد استان شده اند و 
در این بخش نیز چادرهاى عشایر در منطقه قلعه قدم سمیرم 
و حیدرآباد جرقویه آســیب دیدند که خوشبختانه خسارت 

جانى نداشت.
آسیب سیل به 55 کیلومتر از راه  ها

مدیر کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان اصفهان 
گفت: ســیل به 55 کیلومتر از راه ها و 40 دستگاه 
پل در جاده هاى استان اصفهان خسارت وارد کرده 

است.
مهدى خضرى بــا اعالم این خبر که ســیل 12 و 
13 اردیبهشــت ماه به 55 کیلومتــر از راه ها و 40 
دســتگاه پل در جاده هاى استان اصفهان خسارت 
وارد کرده است، اظهار کرد: جارى شدن سیل اخیر 
در محورهاى حوزه اســتحفاظى شهرستان هاى 
کاشان، نطنز، اردستان، نائین، خور و بیابانک بوده 
که بیشترین میزان خسارت در شهرســتان خور و بیابانک 
مى باشد که 220 نفر نیروى راهدار با استفاده از 42 دستگاه 
ماشــین آالت در اکیپ هاى راهدارى طبق پیش بینى هاى 
قبلى در محل حاضر و اقدامــات الزم را به صورت واکنش 

سریع انجام دادند.
وى افزود: بیشتر خسارات ناشــى از سیل بیشتر به راه هاى 

شهرستان خور و بیابانک وارد شد.

در هفته گذشته شاهد تلف شدن یک قالده خرس در 
شهرستان سمیرم بر اثر شلیک چند گلوله بوده ایم که 
افراد سودجو بعد از کشتن این حیوان و بیرون آوردن 

کیسه صفرا، آن را رها کرده بودند.
این شکار با شلیک گلوله، بر پایه خرافه اى  که براساس 
آن، کیســه صفراى خرس، درمان کننده بســیارى 
از بیمارى ها از جمله ســرطان اســت اتفاق افتاده و 
سودجویان کیسه صفراى خرس ها را به قیمت هاى 

گزاف به فروش مى رسانند.
شهرستان سمیرم یکى از شهرســتان هاى جنوبى 
استان اصفهان اســت که از طبیعت بکر و گونه هاى 
جانورى منحصر به فردى برخوردار است. این اتفاق 
براى بار اول نبوده که در طبیعت این شهرستان اتفاق 

افتاده است.
اواخر تابستان سال 90 بود که انتشار فیلمى از کشتار 
بى رحمانه یک خرس قهوه اى ماده و دو توله اش در 
سمیرم، در حالى که شکم توله خرس هاى زنده پاره 
شده و در همان حال به آغوش مادر غرق در خون خود 

پناه مى بردند و ضجه مى زدند، آنقدر دردناك و تکان 
دهنده بود که براى نخستین بار موجى از اعتراض و 
انزجار عمومى از کشتار حیوانات را به همراه داشته و 

احساسات بسیارى از مردم کشور را جریحه دار کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به شکار یک قالده خرس در ســمیرم اظهار داشت: 
در هفته گذشته شــکار یک قالده خرس با تفنگ در 
ارتفاعات پادناى علیاى شهرستان سمیرم گزارش شد 
که بعد از بررسى مشخص شد که بر اساس یک باور 
غلط سودجویان از جگر خرس براى کارهاى دارویى 

استفاده مى کنند.
منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه در سال هاى 
گذشته این حوادث در شهرستان سمیرم تکرار شده 
است، افزود: با توجه به گستردگى این مناطق به ویژه 
در شهرستان ســمیرم که جنگل و مراتع بسیارى 
وجود دارد و مناطق حفاظت شده اى مانند زرچشمه، 
حنا، ونک و پادنا باید امکانات بیشــترى اختصاص 

پیدا کند.

شلیک به قلب محیط زیست سمیرم

بیشترین خسارت بارندگى هاى چند روز اخیر به خورو بیابانک
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پرویز امیرى، تهیه کننده مجموعه تلویزیونى روزهاى آبى از اضافه شدن 
ساناز سماواتى و روزهاى پایانى تصویربردارى در امامزاده هاشم خبر داد 
و تأکید کرد: فیلمبردارى سریال روزهاى آبى در شمال کشور ادامه دارد 
و تقریبًا از مرز 80 درصد تصویربردارى گذشت، کارى پربازیگر که براى 

بهار 1400 آماده مى شود.
روزهاى آبى درباره خانواده اى اســت که در شــرایط مالى ســخت قرار 
مى گیرند و مجبور مى شــوند در روستایى ساکن شــوند و ارتباط آن ها با 
اهالى روســتا ماجرایى کمدى و تا حدودى فانتزى را پدید مى آورد. یکى 
از معروف ترین بازیگران این سریال، اکبر عبدى است که به دلیل جراحى 
قلب نتوانست در سریال نون خ3 حضور پیدا کند. البته چندى بعد هم المیرا 
عبدى از ابتالى پدرش به کرونا خبر داد و خوشبختانه پس از بهبودى، اکبر 

عبدى دوباره به تصویربردارى روزهاى  آبى برگشت.
پیگیرى ها از جزئیات بیشتر سریال نشــان مى دهد اکبر عبدى کنار امیر 
غفارمنش و فریبا متخصــص در جدیدترین اثر محمدرضا حاجى غالمى 
کارگردان سریال پدرپســرى حضورى ویژه دارند، البته بازیگر نقش اول 
سریال ویدا جوان اســت که پیش از این در ســریال ماه و پلنگ و  فیلم 
سینمایى آبادان یازده60 بیشــتر نامش را ســر زبان ها انداخت، بازیگر 
کاربلدى که شــاید زمانه حسن فتحى باعث شــد مورد توجه مخاطب و 

کارگردانان سینما و تلویزیون قرار بگیرد.
شنیده ها حاکى از آن اســت که این کار پربازیگر در صورت آماده شدن 
مراحل فنى، به پخش در ایام عید سعید فطر برسد، سریالى که قصه یک 
مهاجرت خانوادگى را مطرح مى کند؛ خانواده اى که در شرایط مالى سخت 
قرار مى گیرند و مجبور مى شوند در روستایى ساکن شوند و ارتباط آن ها با 

اهالى روستا ماجرایى کمدى و تا حدودى فانتزى را پدید مى آورد.
زندگى خانواده اى  که با توجه به مشــکالت مالى پدر و فرار از طلبکارها، 
مجبور به تجربه زندگى در روســتاى مادرى شان مى شــوند و این آغاز 

چالش هاى تلخ و شیرین آن ها در روستا است.
روزهــاى آبى به کارگردانــى محمدرضا حاجى غالمى، در 26 قســمت 

40دقیقه اى براى پخش از شبکه 5 سیما آماده مى شود.

تصویربردارى فصل سوم سریال روزگار جوانى به کارگردانى اصغر توسلى 
بیمارستان، دانشگاه، رستوران، دفتر شرکت، مرکز خیریه هانا و نورستان، ثابت در محله نیاوران مستقرند و لوکیشن هاى بیرونى این سریال شامل عوامل تولید فصل ســوم ســریال "روزگار جوانى" اکنون در لوکیشن در حالى از نیمه گذشت که چند بازیگر هم به گروه اضافه شدند.

مرکز نگهدارى از کودکان ناتوان جسمى و… مى شود.

تولید فصل سوم مجموعه تلویزیونى "روزگار جوانى" در شبکه پنج سیما 
زهرا داودنژاد، الله صبورى، سیاوش چراغى پور، محمود قدیریان، سولماز مسعود واعظ و عیسى حسینى با حضور بازیگران مهمان رسول نجفیان، و بازیگرانى چون بیوك میرزایى، آریا توسلى، سعید زارعى، سینا کرمى، امیر این سریال در 30 قسمت براى گروه فیلم و سریال شبکه پنج ساخته مى شود از بهمن ماه 1399 شروع شده است.

تهیه کنندگى و کارگردانى اصغر توسلى و نویسندگى على اکبر محلوجیان و آنتن شبکه پنج رفت. همچنین فصل دوم این مجموعه در سال 1378 به کارگردانى شاپور قریب و اصغر توسلى و نویسندگى اصغر فرهادى روى فصل اول "روزگار جوانى" ســال 1377 به تهیه کنندگى اصغر توسلى، حصارى در آن بازى مى کنند.
فرهاد نقدعلى براى این شبکه تولید شد.

محمدرضا رهبرى که در شــب هاى رمضان ســریال «بچه 
مهندس 4» با بازى او از تلویزیون پخش مى شود و جایگزین 
روزبه حصارىـ  بازیگر اصلى فصل گذشــتهـ  شــده است، 
در گفت وگویى تلویزیونى با بیــان اینکه فصل هاى قبل این 
سریال را ندیده است، در این زمینه توضیح داد: فصل هاى قبل 
را ندیده ام؛ البته  نه اینکه اصال نبینم، بخش هایى از آن را دیدم 
زیرا ســر کار بودم و اصال فکر نمى کردم روزى بچه مهندس 

را کار کنم. در فضاى مجازى بازى ها را دیدم اما 
خیلى تماشا نکردم تا تقلید نکنم و یک جواد 

جوادى جدید را خلق کنم.
بازیگر نقش جواد جوادى در سریال «بچه 
مهندس 4» سپس یادآور شد که در ابتدا 
قرار نبوده اســت او این نقش را بازى کند 

و قرار بوده که همــان بازیگر اصلى مقابل 
دوربین بــرود. او در این زمینه افــزود: اما دو 

روز مانده به فیلمبــردارى با من تماس 
گرفتند و مــن رفتم دفتر بــا آقاى 

سعدى صحبت کردم و به توافق 
رســیدیم. وقت نشد فیلم نامه را 
بخوانم. وقتى کات مى دادند من 
مى رفتم قسمت هاى بعدى را 
مى خواندم. بــا این همه فکر 
مى کنــم خدا را شــکر جواد 

جوادى باورپذیر شده است.
رهبرى افــزود: بعضى ها 

مى گویند شخصیت جواد 
عوض شده است و چرا 
آنقدر عصبى است. همه 

االن مى دانند که جواد تومور دارد و یکى از عالئم تومور، تغییر 
شخصیت و عصبى شدن شخص است.

این بازیگر در پاسخ به این ســوال که اگر جاى تهیه کننده یا 
کارگردان بود خودش را بــراى نقش جوادى انتخاب مى کرد 
یا نه؟ گفت: بله؛ صد درصد انتخاب مى کردم؛ البته گزینه هاى 
دیگرى هم بود و بازیگرانى سرشناس تر از من بودند. برخى 
مى گویند آقاى کاورى دوستش را آورده است اما اولین بار است 

که با آقاى سعدى و کاورى کار مى کنم.
رهبرى در ادامه با ابراز ناراحتى از واکنش و قضاوت برخى از 
مخاطبان نسبت به تغییر بازیگر نقش اصلى، قبل از آغاز 
پخش ســریال «بچه مهندس»، گفت: بازیگر قبلى 
به هر دلیلى به توافق نرســید و من به جایش آمدم. 
ناراحت بودم که چرا برخى قبل از اینکه کار پخش 
شــود و بازى مرا ببینند، قضاوت مى کردند. ما کار را 
باید به ماه مبارك رمضان مى رساندیم و خیلى دیر کار 
را شروع کردیم. دو شیفت کار مى کردیم. عوامل 
عوض مى شدند فقط من، کارگردان 
و یکىـ  دو تا بازیگر دیگر در دو 
شــیفت ثابت بودیم. گاهى 
چون لوکیشن دور بود همان 
جا مى ماندم و مى خوابیدم و 
گاهى چند روز نمى توانستم 
حمام بــروم. آقاى کاورى 
ریســک کردند زیرا مردم 
جواد جــوادى را با بازیگر 
قبلى پذیرفته بودند و این 
ریســک بزرگى بــود اما 
خدا را شــکر فکر مى کنم

 جواب داد.

اکبر عبدى 
به زودى به تلویزیون مى آید

مهتاب نصیرپور از جمله بازیگران گزیده کار است که کمتر هم اهل گفتگو با رسانه هاست. 
او سال هاست که به کار تدریس هم مشغول است و در عین حال حضور موثرى در اتفاقات 

اجتماعى دارد.
این بازیگر و مدرس بازیگرى از بى هویتى دردناك این شــغل در کشور ما سخن مى گوید و 
در عین حال تاکید دارد که بازیگران هم همانند دیگر اقشــار جامعه حق دارند درباره مسائل 

اجتماعى اظهارنظر کنند.
نصیرپور در آغاز درباره  تعریف بازیگرى به عنوان یک شغل مى گوید: نمى توانیم حقیقت را کتمان 
کنیم، بازیگرى شغل است ولى شغلى که در جامعه ما به رسمیت شناخته نمى شود. من به همراه 
چندین هنرمند دیگر عضو انجمن نمایش بودیم که در دوران ریاست جمهورى محمود احمدى 
نژاد به طور کامل منحل شد. همه هنرمندان عضو، اخراج شدند اما جالب است که کادر ادارى این 

انجمن که قرار بود پیگیر موارد مربوط به اعضا باشند، به عنوان کارمند جذب وزارت ارشاد شدند!
او یادآورى مى کند: ما براى زنده کردن ســابقه فعالیت مان پنج شش ســال به دادگاه ها رفت و 
آمد داشتیم و در نهایت هم وزارت کار گفت براى شــما تعریفى نداریم و ما را به عنوان هنرمند 
تعریف نکردند بلکه ما را در طبقه بندى کارگران قرار دادند که البته شخصا از این موضوع بسیار 
خوشحالم زیرا کارگران قشر بسیار شریفى هستند ضمن اینکه زحماتى که بازیگران براى کار 
خود مى کشند، کم از تالش هاى کارگران نیست ولى مساله این است که براى هنر و هنرمند در 

وزارت کار جایگاهى قائل نشده اند و این بى هویتى دردناك است.
این بازیگر با اشاره به تدریس رشته هاى هنرى متفاوت در دانشکده ها مى افزاید: رشته بازیگرى 
در وزارت علوم تعریف شده و در دانشکده هاى گوناگونى تدریس مى شود ولى همین که وارد 
بازار کار مى شویم، هیچ تعریفى برایمان نیست این درد بسیارى از همکاران ماست که چاره اى 

هم برایش نداریم.
نصیرپور در ادامه از شرایط دشوار تعدادى از بازیگران در دوران کرونا صحبت مى کند: چند 

بازیگر داریم که درآمدهاى آن چنانى داشته باشند؟! در همین وضعیت نفس گیر، بسیارى از 
همکاران ما با وجود سن باال براى گذران زندگى ناچار به کار هستند. برخى از آنان مجبور به 

شب کارى یا فعالیت در خارج از شهر شده اند. بعضى با پروژه هایى همکارى داشته اند که 
پروتکل هاى بهداشتى در آنها رعایت نشده و در این مدت، کم نشنیده ایم بازیگرانى 

در حین کار درگیر بیمارى شــده و بعضى جان خود را هم از دست داده اند. اینها 
دردهایى است که ظاهرا درمانى برایش نداریم.  

این بازیگر که خود در مواردى به مسائل اجتماعى ورود کرده است، خاطرنشان 
مى کند: بعضى افراد معتقدند بازیگر سرش را پایین بیندازد و فقط به کار 

خودش فکر کند. بعضا این افراد که مسئولیت هایى هم در جامعه دارند، 
به بازیگران مى گویند ما فضایى امن ایجاد کرده ایم که شما به کار 

خودتان بپردازید، رشد و پیشرفت کنید و مورد توجه قرار بگیرید و 
باید قدردان ما باشید و به جز کار خودتان، به امور دیگر کارى 

نداشته باشید درحالیکه به اعتقاد من یک بازیگر با تالش 
و ممارست و سختکوشــى خود به موفقیت مى رسد و 

این حق را دارد که اگر تمایل داشــت، درباره مسائل 
اجتماعى هم اظهارنظر کند.

مهتاب نصیرپور در پایان با تاکید بر اینکه رابطه 
بازیگر و جامعه یک رابطه دو طرفه است، ادامه 
مى دهد: این رابطه هرگز نمى تواند یک طرفه 

باشد. البته اجبارى نیست ولى حقیقت این است 
که بازیگران به هر حال با احساسات شان سر و 
کار دارند و خیلى طبیعى است که نسبت به مردم 

حساس و در مسائل اجتماعى کنارشان باشند. 

شته باشند؟! در همین وضعیت نفس گیر، بسیارى از 
زندگى ناچار به کار هستند. برخى از آنان مجبور به 

اند. بعضى با پروژه هایى همکارى داشته اند که 
در این مدت، کم نشنیده ایم بازیگرانى ده و

ى جان خود را هم از دست داده اند. اینها 
 نداریم.  

تماعىورود کرده است، خاطرنشان
ش را پایین بیندازد و فقط به کار

یتهایى هم در جامعه دارند، 
اد کرده ایم که شما به کار 

مورد توجه قرار بگیرید و 
 به امور دیگر کارى 

ک بازیگر با تالش 
یت مى رسد و
باره مسائل

ه رابطه
، ادامه 
ک طرفه 

ناست 
ان سر و 
ت به مردم

شند. 

مهتاب نصیرپور:

شغل بـازیـگرى را 
به رسمیت نمى شناسند

در حالى که فیلم سینمایى «فصل قاصدك» به نویسندگى و کارگردانى 
مریم پیربند، پس از پایان تدوین به مرحله ساخت موسیقى رسیده است، 

عکسى تازه هم از این اثر سینمایى منتشر شد.
ساخت موسیقى فیلم «فصل قاصدك»، به کارگردانى مریم پیربن، توسط 

بهزاد عبدى انجام مى شود.
این فیلم سینمایى که سال گذشته در کالیفرنیا فیلمبردارى شده، داستان 
خانواده اى ایرانى است که در شهر لس آنجلس درگیر ماجراهایى مى شود.

«فصل قاصدك» با ترکیب بازیگران ایرانــى و خارجى همچون گوهر 
خیراندیش، حمید رازى، رضا موسوى، نیما جعفرى و سایه یابنده، رودى 
یانگ بالد (بازیگر فیلم آپوکالیپتو)، استن هارینگتون، سعید بدریا (بازیگر 
سینماى مصر)، ایان الیر، شانون مورى، ارین میراکل، آنابل مونرو، مایکل 

مینو و ... ساخته شده است.

گوهر خیراندیش همبازى 
بازیگران خارجى شد

چه خبر از
 فصل سوم 

«روزگار جوانى»؟

محمدرضا رهبرى، بازیگر «بچه مهندس 4»:

مى خواستم «جواد» جدید خلق کنم!

سایت استکر براساس اطالعات منتشر شده در سایت متاکریتیک که 
فیلم ها را با ارزش یابى منتقدان دسته بندى کرده است، صد فیلم برتر 

تاریخ سینما را مشخص کرد.
در این فهرست فیلم هایى که هنوز براى عموم به نمایش در نیامده 

حذف شده است. 
از ایران فیلم جدایى نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادى رتبه هفتاد و 
دوم فهرست را دارد و امتیازش در سایت متاکریتیک 95 است. بر طبق 
این فهرست جدایى نادر از سیمین باالتر از فیلم هایى مانند آپارتمان 
ساخته بیلى وایلدر، اکنون آخرالزمان ساخته فرانسیس فورد کاپوال 

،فهرست شیندلر ساخته استیون اسپیلبرگ قرار مى گیرد.
4 فیلم برتر این فهرست به شرح زیر است:  همشهرى کین ساخته 
اورسن ولز، پدرخوانده ســاخته فرانسیس فورد کاپوال، پنجره عقبى 

ساخته آلفرد هیچکاك و کازابالنکا ساخته مایکل کورتیس.

«جدایى...» فرهادى هنوز محبوب منتقدان است

نگارش سیناپس اولیه فیلمنامه ســریال «زنگى» به تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى و نویسندگى مجید آسودگان با محوریت پرداخت 

به زندگى طیب حاج رضایى به پایان رسید.
تحقیقات پیرامون ساخت این ســریال به همراه یک تیم پژوهشى 
از ســال 1398 آغاز و در 2 مقطع به صورت تاریخ شفاهى و مکتوب 
صورت گرفت و درنهایت، پاییز سال 1399 نگارش طرح این سریال 
آغاز و اسفند سال گذشته، سیناپس نهایى «زنگى» تحویل گروه فیلم 

و سریال شبکه سه سیما شد.
این ملــودرام اجتماعى که در اوایل دهه 40 در جنوب شــهر تهران 
سپرى مى شود در بستر تاریخ، به وقایع آخر زندگى طیب حاج رضایى 
و افراد تاثیرگذار در آن مقطع مى پردازد و به زودى کارگردان این اثر 
که مجرى طرح آن، موسســه فرهنگى هنرى وصف صباست نیز 

مشخص و معرفى خواهد شد.
 در خالصه داستان این ســریال آمده است: قدم، براى گرفتن انتقام 
گذشته به ســراغ طیب خان مى آید اما گرفتار حرمت نون و نمک 

مى شود و سپس دل به دخترى مى سپارد و در کار عشق نیز از تیغ و 
خنجر باك نیست ...

 مجید آسودگان فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون است که بیش از 
این نگارش فیلمنامه آثارى چون سریال «راه و بیراه»، «همه خانواده 

من»، فیلم سینمایى «حس هفتم» و ... را بر عهده داشته است.

ساخت سریالى با محوریت زندگى طیب حاج رضایى

 مجازى بازى ها را دیدم اما 
 تقلید نکنم و یک جواد 

کنم.
دى در سریال «بچه 
دآور شد که در ابتدا 
یننقشرا بازىکند 

ن بازیگر اصلى مقابل 
ین زمینه افــزود: اما دو 

ردارى با من تماس 
 دفتر بــا آقاى

م و به توافق 
 فیلم نامه را 
ى دادند من 
بعدى را 
همه فکر 
کر جواد 

ست.
ضى ها 

واد 
را 
ه 

رهبرى در ادامه با ابراز ناراحتى از واکنش
مخاطبان نسبت به تغییر بازیگر نقش

پخش ســریال «بچه مهندس»
به هر دلیلىبه توافق نرســید و
ناراحت بودم که چرا برخى قبل
شــود و بازى مرا ببینند، قضاوت
باید به ماه مبارك رمضان مى رسا
شروع کردیم. دو شیفت ک را
عوض مى شدند
دو و یکىـ 
شــیفت
چون لو
جامى
گاهى
ب حمام
ریســ
جواد ج
قبلى پ

ریســک
خدا را
 جواب د
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مدافع راست ذوب آهن:

ب نیستمقایسه من با «روبرتو کارلوس» و «رونالدو» جالب نیست
بازگشت کاوه رضایى به شارلروآ 

قطعى مى شود

تیــم فوتبال ســپاهان بایــد در هفته بیســت و دوم 
رقابت هاى لیگ برتر در اصفهان میزبان پرســپولیس 
باشد. این دیدار پیش از این قرار بود روز 17 اردیبهشت 
ماه برگزار شود ولى اعالم شد که ساعت 20 و 25 دقیقه 

روز یک شنبه 19 اردیبهشت انجام خواهد شد.
بازى پرســپولیس و ســپاهان همواره جزو مهمترین 
بازى هاى فوتبال ایران به حســاب مى آید. این دیدار 
آنقدر براى هواداران دو تیم مهم اســت که به آن لقب 
الکالسیکوى ایران دادند. هفتاد و پنجمین تقابل این دو 
تیم درحالى یک شنبه به میزبانى سپاهان برگزار خواهد 
شد که دو تیم در رده هاى اول و دوم جدول حضور دارند 
و بدون شک این بازى براى دو تیم حکم فینال را دارد.

سپاهان و پرسپولیس درحالى به مصاف هم مى روند 
که خیلى ها این دیدار را بازى مرگ و زندگى مى دانند. 
سپاهان اصفهان که 44 امتیاز در 21 بازى (یک بازى 
بیشتر از پرسپولیس) کســب کرده با اختالف 3 امتیاز 
نسبت به پرســپولیس 41 امتیازى (با یک بازى کمتر) 
صدرنشین لیگ برتر است و نمى خواهد به هیچ عنوان 
این فاصله کم شود. شاگردان یحیى گل محمدى هم 
که با یک بازى کمتر صدر جــدول را به تیم قدرتمند 
سپاهان واگذار کرده اند مى خواهند با ارائه یک بازى 

برتر در اصفهان نتیجه گرفته و صدر را پس بگیرند. 
تقابل بهترین ها

تقابل سپاهان و پرسپولیس یک بازى 6 امتیازى است 
که مى تواند در تعیین قهرمان نقش مهمى داشته باشد. 
دو تیم در بازى رفت با احتیاط بازى کردند و این بازى 
هم چشم به اندك موقعیت ها دارند اما از طرفى نمایش 
خیره کننده مهاجمان دو تیم در لیگ برتر ایران و لیگ 
قهرمانان آسیا این امیدوارى را مى دهد که در این بازى 

شاهد گلزنى از سوى دو تیم باشیم.
سپاهان با 36 گل زده بهترین خط حمله لیگ برتر ایران 
را دارد و پرسپولیس هم با 14 گل زده در مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا در کنار استقالل بهترین خط حمله 

را به نام خود ثبــت کرد. البته باید گفت پرســپولیس 
بهترین خط دفاع لیــگ برتر را دارد و ســپاهان هم 
پنج بازى اســت که گل نخــورده و مهاجمان دو تیم 
کار ســاده اى پیــش رو نخواهند داشــت و تیمى که 
فرصت طلب تر باشــد برنده این جدال حساس خواهد 

شد.
ولخرجى سپاهانى ها 

شنیده مى شــود مدیران باشگاه ســپاهان که براى 
پیروزى در بــازى رفت در تهران پــاداش 40 میلیون 
تومانى براى هریک از بازیکنان این تیم در نظر گرفته 
بودند حاال پــاداش خــود را دو برابر کــرده اند. گویا 
درصورت پیروزى شــاگردان محرم نویدکیا در دیدار 
برگشــت برابر پرســپولیس هریک از آنها پاداش 80 
میلیون تومانى دریافت خواهــد کرد. این خبر درحالى 
در تهران به گوش بازیکنان پرسپولیس رسید که این 
تیم بابت 11 برد قبلى خودش در لیگ برتر هیچ پاداشى 

پرداخت نکرده است.
بازیکنان پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا نیز فقط 
800 دالر براى سه برد اولیه خود دریافت کرده و بابت 
2 برد آخر برابر گوآى هند (برگشت) و الریان قطر هیچ 
پاداشــى نگرفته اند. آنطور که از شواهد و قرائن بر مى 
آید مدیران باشگاه پرســپولیس هنوز پاداش خاص و 
ویژه اى براى پیروزى در دیدار حساس روز یک شنبه 

مقابل سپاهان در اصفهان نیز درنظر نگرفته اند.
کارنامه نه چندان پربار محرم

سرمربى سپاهان در آستانه دیدار تیمش با پرسپولیس 
آمار جالبى را در کارنامه اش دارد.

محرم نویدکیــا در حالى براى دومین بار در کســوت 
مربیگرى تیمش را روبه روى پرســپولیس به میدان 
خواهد فرستاد که در بازى رفت تالش دو تیم در پایان 
90 دقیقه برنده اى نداشت و تساوى بدون گل نتیجه 
پایانى آن دیدار بود. جالب است بدانید سرمربى جوان 
این روزهاى سپاهان در زمان بازى اش آمار ویژه اى را 

برابر پرسپولیس از خود به ثبت رسانده است.
کاپیتان اسبق و سرمربى زردپوشان دیار زاینده رود در 
دوران بازى اش در 280 دیدارى که با پیراهن سپاهان 
در میادین حضور پیدا کرده، 42 گل براى این تیم به ثمر 
رسانده که دو گل از این 42 گل در تقابل با پرسپولیس 
بوده تا آمار جالبى را در جدال با پرسپولیس در کارنامه 

خود به ثبت برساند.
آقایى به الکالسیکوى ایران رسید

مدافع چپ پاى پرسپولیس قادر خواهد بود بعد از نزدیک 
به یک ماه به جمع هم تیمى هایش اضافه شود. سعید 
آقایى که در آستانه ســفر این تیم به هند براى انجام 
دیدارهاى مرحلــه گروهى لیگ قهرمانان با پاســخ 
مثبت تست کرونا مواجه شــده بود، بعد از نزدیک به 
یک ماه دورى از میادین قادر خواهد بود در جمع دیگر 

هم تیمى هایش حاضر شود.
مدافع چپ پاى پرســپولیس بعد از پشت سر گذاشتن 
دوران قرنطینه  و در نهایت دریافت جواب منفى تست 
کرونا، اکنون شــرایط حضور در تمرینــات گروهى را 
به دســت آورده و قادر به همراهى ایــن تیم در ادامه 

خواهد بود. 
نگرانى بزرگ یحیى 

قبل از بازى فوق العاده حساس پرسپولیس و سپاهان 
که قرار است در اصفهان برگزار شود یک موضوع، به 

شدت ذهن سرمربى سرخپوشان را درگیر کرده است.
احمد نوراللهى و کمال کامیابى نیا دو هافبک کلیدى و 
تأثیرگذار سرخپوشان قبل از بازى آخر مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آســیا مقابل الریــان دچار مصدومیت 
شدند و حتى ممکن است نتوانند پرسپولیس را در این 
بازى بســیار مهم همراهى کنند. هرچند کادر پزشکى 
پرســپولیس به یحیى اعالم کرده تمام تالش خود را 
براى رساندن آنها به این دیدار خواهد کرد ولى به طور 
حتم یحیى نگران آمادگى ایــن دو بازیکن براى یکى 

از مهمترین بازى هاى فصل پرسپولیس خواهد بود.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان براى مصاف با استقالل 
تهران از هفته بیســت دوم لیگ برتر فردا جمعه عازم 

تهران مى شود.
این دیدار پیــش از این قرار بود همیــن روز جمعه 17 
اردیبهشت ماه برگزار شود ولى با تغییرات انجام شده از 
سوى سازمان لیگ دو روز به تعویق افتاد و روز یکشنبه 
19 اردیبهشت ساعت 22 و 15 دقیقه در تهران برگزار 
مى شود. پیش از این باشگاه ذوب آهن اعالم کرده بود 
حاضر نیست در تاریخ دیگرى به جز 17 اردیبهشت به 

مصاف استقالل برود.
 استارت استقالل و ذوب آهن

اســتقالل و ذوب آهن تا به حال بازى هاى زیادى را با 
هم برگزار کرده اند که از این تعداد 59 بازى در چارچوب 
مســابقات فوتبال لیگ هاى مختلف تخت جمشــید، 

آزادگان و لیگ برتر بوده است.
دیدار آتى اســتقالل و ذوب آهن که یک شــنبه آینده 
برگزار خواهد شد، شــصتمین دیدارى است که بین دو 
تیم در لیگ برگزار مى شود. البته این دو تیم در جام هاى 
مختلف حذفى و تورنمنت هاى دوستانه نیز روبه روى 
هم بازى کرده اند اما از آنجا که قرار است هفته آینده در 
لیگ با هم بازى کنند، فقط به تاریخچه بازى هاى شان 

در لیگ مى پردازیم.
اســتقالل در 59 بازى گذشــته 26 برد، 17مساوى و 
16باخت برابر ذوب آهن داشته است، ضمن اینکه بعد 
از پرسپولیس و سپاهان، تیم فوتبال استقالل بیشترین 
تعداد بازى در مســابقات لیگ را برابر ذوب آهن داشته 
است و بعد از ذوب آهن، اســتقالل بیشتر از همه، برابر
 تیم هاى ســایپا، ملوان، فوالد خوزستان، نفت آبادان، 

تراکتور و پاس بازى کرده است.
نگاهى داریم به اولین بازى برگزار شده بین 2 تیم فوتبال 
استقالل و ذوب آهن اصفهان که در مهر ماه سال 1352 
در ورزشگاه نهم آبان ســابق اصفهان برگزار شده و با 
برترى 2 بر صفر تیم استقالل به پایان رسیده که در واقع 

اولین بازى برگزار شده بین این دو تیم است.
از نکات جالب ترکیب تاج سابق در این بازى حضور ملى 
پوشان بسیارى است که در همان سال 52 در ترکیب تیم 
ملى بوده اند. از ترکیب تاج سابق، حجازى، کارگرجم، 
جانملکى، حق وردیان، قراب، جبارى، مژدهى، عادلخانى 
در تیم ملى بودند و از نفراتى که بــه میدان نرفتند هم 
منصور رشیدى و غالمحسین مظلومى در ترکیب تیم 
ملى فوتبال حضور داشتند در تیم ذوب آهن هم حضور 
عبدالواحد بزمه و ســیاوش حیدرى پدر سپهر حیدرى 
مدافع اسبق تیم پرسپولیس در ترکیب، قابل توجه است.

گل هاى تاج (استقالل) را در این بازى، مسعود مژدهى 
و حسن روشــن هر دو روى پاس هاى هادى نراقى به 

ثمر رساندند.
حدادى فر نیست

قاسم حدادى فر کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن تا چند هفته 
دیگر هم نمى تواند تیمــش را همراهى کند. حدادى فر 
کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن کــه در اوج آمادگى از 
ناحیه زانو مصدوم شــد قطعًا نمى تواند تیمش را در دو 
بازى بعدى برابر استقالل و گل گهر سیرجان همراهى 
کند. حدادى فر همچنان مراحل درمان مصدومیتش را 
پشت سر مى گذارد، این بازیکن سه تا چهار هفته دیگر 

هم قادر به همراهى تیمش نخواهد بود.
ذوب آهن در حالى روز یک شــنبه به مصاف استقالل 
تهران خواهد رفت که دارکو بیــدوف مهاجم این تیم 
بعد از چند هفته غیبت به شرایط بازى رسیده است. این 
بازیکن در حال حاضر در تمرین گروهى شرکت مى کند 
و شرایط بازى را دارد ولى حضوش در بازى با استقالل 
به نظر مجتبى حسینى برمى گردد. ذوب آهن در بازى با 
استقالل اما فرشاد محمدى مهر با هم به دلیل محرومیت 

در اختیار نخواهد داشت.
فکر کردن استقالل به دربى امتیاز مثبتى 

است
مربى تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان گفت: فکر کردن 

اســتقاللى ها به دربى را امتیاز مثبتى براى ذوبى ها در 
دیدار پیش روى آنها دانست.

حسن استکى شرایط تیم ذوب آهن را براى رویارویى با 
استقالل مطلوب خواند و اظهار کرد: شرایط تیم ما خوب 
اســت و تمرینات را هم طبق برنامه جلو مى بریم، ولى 
تعویق دیدار با استقالل برنامه هاى ما را به هم ریخت. 
ما براساس اینکه بازى روز جمعه برگزار مى شود شکل 
تمرینات را جلو بردیم، ولى به یکباره برنامه تغییر کرد که 

این موضوع شکل خوبى نداشت.
وى در پاسخ به این پرسش که «آیا ذوب آهن مى تواند 
در بازى با اســتقالل امتیاز بگیرد؟» خاطرنشان کرد: 
اســتقالل تیمى بزرگ و قابل احترام اســت و در لیگ 
قهرمانان آســیا هم نتایج خوبى گرفت، با این حال تیم 
ما هم پتانسیل فنى خوبى دارد و در این مدت هم روى 
نقاط ضعف و قوت حریف کار کرده ایم. استقالل با توجه 
به فشردگى مســابقات لیگ قهرمانان، طبیعتًا از لحاظ 
بدنى خسته اســت و البته بعد از بازى با ما هم باید برابر 
پرسپولیس قرار بگیرد. شاید این موضوع باعث شود تا 
برخى از بازیکنان این تیم اســتراحت کنند. من معتقدم 
که فکر کردن استقاللى ها به دربى، در این بازى براى 
ما امتیاز مثبتى خواهد بود، ولى اگر استقالل با تمام قوا 
بازى کند شرایط فرق خواهد کرد. با این حال ما تالش 
مى کنیم تا در این بازى نمایــش خوبى از خودمان ارائه 

کنیم.
احتمال غیبت 2 بازیکن کلیدى استقالل

احتمال اینکــه دو بازیکن کلیدى اســتقالل به دلیل 
مصدومیت مقابل ذوب آهن غایب باشند، وجود دارد.

محمد نادرى و وریا غفورى مدافعان کنارى تیم استقالل 
که در جریان رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا در جده 
عربستان با مصدومیت مواجه شدند، کماکان درگیر امور 
درمانى خود در تهران هستند و از اردو خبر مى رسد که 
احتمال حضور این دو بازیکن در بازى مقابل ذوب آهن 

به حداقل رسیده است.

استقالل –  ذوب آهن؛ شصتمین 
رویارویى بعد از نیم قرن 

سپاهان – پرسپولیس؛ رونم ایى 
زودهنگام از قهرمان لیگ

تالش هاى باشگاه شارلروآ براى خرید کاوه رضایى از تیم بروژ 
ادامه دارد و به زودى رضایتنامه قطعــى این بازیکن براى 

حضور در تیم قبلى اش صادر خواهد شد.
شارلروآ که مدیریت آن بر عهده بیات رئیس فدراسیون 
فوتبال بلژیک است درخواســت خرید دو بازیکن از تیم 

بروژ داشته اســت. یکى کاوه رضایى و دیگرى نیکوالس 
پنتیو. کاوه رضایى در دو فصل اخیر به صورت قرضى براى تیم 

فعلى اش بازى کرده و یک فصل دیگر بــا بروژ قرارداد دارد و باید به 
این تیم برگردد. اما واقعیت این است که باشگاه بروژ اعالم کرده برنامه اى در 

فصل جدى براى حفظ کاوه رضایى ندارد و در تالش است تا حضور قطعى او را در 
یک تیم نهایى کند و به نظر مى رسد این تیم شارلروآ باشد. تیمى که کاوه رضایى 

در آن مطرح شد و بعد از ناکامى در بروژ به آنجا برگشت و درخشش خود را در لیگ 
برتر بلژیک تکرار کرد. 

کاوه رضایى بعد از درخشش در ترکیب شارلروآ با مبلغ 5 میلیون یورو از سوى بروژ 
خریدارى شــد اما مصدومیت این بازیکن مانع از تکرار درخشش او در لیگ برتر 
بلژیک شد. هر چند بعداز رفع ممصدومیت اگر بهایى که به دیگر مهاجمان بروژ 
داده مى شد به کاوه رضایى داده مى شد این بازیکن مى توانست شایستگى هاى 
خود را به معرض نمایش بگذارد. اما به نظر مى رســد انتقاد تماشاگران بروژ از 
خرید کاوه رضایى با مبلغ ذکر شده سران بروژ را به این مسئله وادار کرد که کاوه 

رضایى به عنوان بازیکن قرضى به تیم شارلروآ برگردد. در خصوص اینکه 
کاوه رضایى با چه مبلغى به تیم ســابقش بر مى گردد خبرى رسانه اى 

نشده است. اما سران دو باشگاه ارتباط خوبى با هم دارند. شاید باشگاه 
شارلروآ در قبال به خدمت گیرى دوباره کاوه رضایى تبادل بازیکن 

هم با بروژ داشته باشد.

فرشاد محمدى مهر مدافع راست ذوب آهن  در هفته هاى اخیر تأثیرگذارترین بازیکن تیمش 
بوده و با گل کردن ضربات ایستگاهى در نتایج گاندوها تأثیر مثبتى ایفا کرده است. او از تقابل 

ذوب آهن با استقالل که در آن محروم است و همچنین برنامه ریزى مسابقات صحبت کرد.
شرایط این روزهاى ذوب آهن چطور است؟

شرایط تیم ما خوب بود ولى این وقفه طوالنى مدت که در مسابقات ایجاد شد به تیم ما ضربه 
زده و کارمان را خیلى سخت کرده است. حدود سه هفته تعطیل بودیم و حاال بازى استقالل 
هم به تعویق افتاد و بعد از این بازى هم دوباره وقفه ایجاد خواهد شد و در این شرایط نمى دانم 
باید چکار کنیم. تیم ما موقعیت حساس و شرایط سختى دارد و پشت سر هم با تیم هایى بازى 

داریم که در آسیا حضور داشتند و در شرایط بازى هستند و سختى کار ما دو چندان مى شود.
*بد موقعى هم به تعطیالت خوردید.

بله دقیقًا. تیم ما تازه بابت نتایج اخیر شرایط خوبى پیدا کرده بود که این وقفه ایجاد شد و در 
این مدت باید به سختى با تمرینات و اردو و بازى تدارکاتى خودمان را سرپا نگه داریم ولى 

این گفتنش راحت است.
آمار فوق العاده اى در گل کردن ضربه ایستگاهى دارى و بعد از 

سال ها در لیگ یک ایستگاهى زن خوب وجود دارد.
من روى ضربات ایستگاهى زیاد تمرین مى کنم ولى راستش را بخواهید گل شدن اینگونه 
ضربات کمى هم به شانس برمى گردد. من پیش از این هم ضربات خوبى مى زدم ولى گل 
نمى شد و حاال ضرباتم چند وقت است گل مى شود و از این بابت خدا را شکر مى کنم که 

توانستم براى تیم مفید باشم.

در این ضربات الگوى خاصى دارى؟
نه اصًال این مسائل مطرح نیســت و فقط تمرین و تا حدى خوش شانسى 

اســت. اینکه مى گویند مثل فالن بازیکن ضربه مى زنى را 
قبول نــدارم یا اینکه مثًال من را بــا روبرتو کارلوس 

یا کریستیانو رونالدو مقایسه مى کنند ولى اصًال 
من کجا و او کجا و این مدل مقایسه ها جالب 

نیســت و اعتقادى به آن نــدارم و فقط 
خوشحالم که براى تیم مفید واقع شدم.
این بازى را محروم 
هســتى. دوســت 
مقابــل  داشــتى 

استقالل هم بازى کنى و 
ایستگاهى گل بزنى؟

بله خیلى دلم مى خواســت در این بازى باشم. از این جهت که 
بخواهم ایستگاهى گل بزنم نمى گویم، دوست داشتم باشم و 
به تیم کمک کنم چرا که بازى خیلى سخت و مهمى داریم و 
حقمان پیروزى است و امیدوارم بچه ها با دست پر از زمین 

خارج شوند.

سپاهان 
در بین 20 تیم برتر آسیا

 در جدیدترین رده بندى فوتبال جهان پرسپولیس سقوط کرد ولى استقالل توانست رتبه خود را بهبود بخشد و سپاهان نیز همچنان بدون تغییر در بین 
300 تیم برتر جهان قرار گرفت.

در جدیدترین رده بندى باشگاه هاى فوتبال جهان از نگاه «فوتبال دیتابیس» پرسپولیس سه پله سقوط کرد و از رتبه 98 جهان در رده 101 دنیا ایستاد. 
استقالل نیز که پیش تر در رده 206 دنیا قرار گرفته بود در جدیدترین رده بندى فوتبال باشگاهى 6 پله صعود کرد و در رده دویستم دنیا ایستاد. پرسپولیس 

در آسیا در رده چهارم قرار دارد و استقالل نیز در رتبه نهم قرار گرفته است. سپاهان نیز بدون تغییر در رتبه 293 جهان و 17 آسیا جاى دارد.

ه شارلروآ 

روژ 

یم 
 و باید به 

رده برنامه اى در 
ا حضور قطعى او را در 
 تیمى که کاوه رضایى
رخشش خود را در لیگ

یون یورو از سوى بروژ 
در لیگ برتر خشش او
 دیگر مهاجمان بروژ 
ست شایستگى هاى 
د تماشاگران بروژ از
ه وادار کرد که کاوه 

خصوص اینکه 
ى رسانه اى 

د باشگاه 
ازیکن
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کارشناسان مى گویند، تالش هاى تحقیقاتى کووید-19 
اکنون باید به سمت تولید قرصى سوق یابد که بتواند از 

بیمارى جدى در افراد تازه آلوده جلوگیرى کند.
دکتر «راجش گاندى» مدیر خدمــات و آموزش بالینى 
«اچ.آى.وى» در بیمارســتان عمومى ماساچوست در 
بوســتون گفت: ما به قرصى نیاز داریم که بتواند افراد را 

از بیمارستان مرخص کند و اکنون زمان ابداع آن است.
گاندى گفت: چنین داروى ضد ویروسى، ویروس عامل 
کووید-19 را در فعال ترین مرحله در بدن انسان که پیش 

از بروز عالئم است، هدف قرار مى دهد.
وى افزود: بر اســاس دانســته هاى ما از سال گذشته، 

ویروس کرونــا در این مدت بیشــترین فعالیت را دارد. 
درســت قبل از بیمار شــدن، در طى چنــد روز اول تا 
یک هفته، ویروس در واقع همانند ســازى مى کنند و 

نسخه هایى از خودش را مى سازد.
گاندى ادامه داد: در این زمان، به یک ضد ویروس واقعًا 
موثر نیاز اســت. آنچه در حال حاضر بیــش از هر چیز 
دیگرى به آن نیاز داریم، داروى خوراکى است، قرصى که 
مى تواند از بیمــارى روزمره افراد بــا بیمارى خفیف تا 

متوسط جلوگیرى کند.
وى خاطر نشــان کرد: امید مى رود که این دارو قبل از 

پایان سال 2021 در دسترس قرار گیرد.

معاون تحقیقات و فناورى مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم 
سازى رازى گفت: مرحله اول تست انسانى واکسن ایرانى 

«رازى کوو پارس» تا آخر هفته آینده به پایان مى رسد.
دکتر محمدحسن فالح مهرآبادى افزود: تاکنون دو دوز 
تزریقى به تمام داوطلبان مرحله اول تست انسانى واکسن 
تزریق شده است و 28 داوطلب هم دوز استنشاقى دریافت 

کرده اند.
وى تعداد داوطلبان مرحله اول تست انسانى واکسن رازى 
کوو پارس را 133 نفر اعالم کرد و یادآور شد: داوطلبان باید 
سه دوز واکسن دریافت کنند که دو دوز آن تزریقى و دوز 

آخر هم استنشاقى است.

این محقق به وضعیت جسمى داوطلبان اشاره کرد و گفت: 
تا کنون هیچ عارضه جدى براى داوطلبان به وجود نیامده 

و وضعیت عمومى آنان خوب است.
فالح مهرآبادى درمورد زمان آغاز مرحله دوم تست انسانى 
این واکسن اظهارداشت : پیش بینى مى شود از اول خرداد 

تزریق این مرحله آغاز شود.
وى ادامه داد: ثبت نــام داوطلبان این مرحله و غربالگرى 
آنان انجام شده اســت و آماده ورود به مرحله دوم تست 
انسانى واکسن رازى کوو پارس هستیم و چهارشنبه هفته 
آینده در جلسه اى درمورد اخذ مجوز ورود به مرحله دوم 

تصمیم گیرى مى شود.

تالش براى ابداع قرص 
ضدویروس کرونا 

پایان مرحله اول تست انسانى 
کوو پارس تا هفته آینده 

سود سرسام آور فایزر
   جماران | شرکت داروسازى «فایزر» آمریکا پیش 
بینى کرد کـه درآمدهـاى این شـرکت در سـال جارى 
میـالدى از طریق طرح بـزرگ خود براى واکسـن ضد 
کرونا به عالوه عملکرد قوى که در دیگر بخش ها داشته 
است به شدت افزایش یابد. فایزر پیش بینى کرده است 
که درآمدهاى شـرکت بـه 70/5 میلیـارد دالر تا 72/5 

میلیارد دالر برسد. 

عروسى با داماد کرونایى!
   خبر فورى | یک مرد هندى مبتال به کرونا تصمیم 
گرفت تا مراسـم ازدواج خود را برگزار کند. این مراسم با 
اجازه دولت هند برگزار شد. عروس و داماد و بقیه اعضاى 
خانواده که ماسـک به صورت و لباس حفاظت شخصى 
ضد کرونا به تن داشتند این مراسم را برگزار کردند. داماد 
چند روز پیش از عروسى به بیمارى کرونا مبتال شده بود.

توصیه اخالقى
   روزنامه خراسان | اگر کسى به شما اعالم کرده 
که جواب تستش مثبت است و از شما مى خواهد موضوع 
بیمارى او را به کسى نگویید، تنها در دو وضعیت ما بدون 
رضایت فرد اجازه در میان گذاشتن بیمارى اش با دیگران 
را داریم. اول زمانى کـه او توجهى بـه پروتکل ها ندارد. 
دوم، زمانى که فرد با مخفى نگه داشتن موضوع و کمک 
نگرفتـن از دیگـران، براى خـودش خطـرات اضافه اى 

ایجاد مى کند. 

قزوینى هاى مهمان رو!
   ایسنا | رئیس دانشگاه علوم پزشکى قزوین گفت: 
مردم ما نسبت به استان هاى دیگر بیشتر در دورهمى ها و 
ارتباطات خانوادگى حضور پیدا مى کنند همین امر باعث 
افزایش آمـار ابتال به کرونا مى شـود بنابراین نیاز اسـت 
که کار فرهنگى مناسـبى صورت بگیرد چراکه کارهاى 

مداخالتى پاسخگو نیست.

شهادت 18 ماما 
   ایسنا | معاون درمان وزارت بهداشت گفت: امروز 
که جهان در حال مبارزه با پاندمى کووید 19 است و کادر 
درمانى در خط اول این مبارزه قرار دارند، جامعه مامایى 
کشور نیز به مناسبت وظیفه خطیر خود که حفظ سالمت 
مادران و نوزادان کشور است جلوه هاى باشکوهى از ایثار 
و از خود گذشتگى به نمایش گذاشتند. قاسم جان بابایى 
آمار ماماهاى مبتال به کووید 19 از ابتداى پاندمى تاکنون 
را قریب به 3100 نفر عنوان کرد و گفت: تاکنون 18 ماما 

در این پاندمى به شهداى سالمت پیوسته اند.

ارزیابى واکسن چینى 
   خبر فـورى | نهاد تنظیم کننده مقـررات دارویى 
اتحادیـه اروپـا روز سه شـنبه اعـالم کـرد کـه ارزیابى 
اثربخشى و ایمنى واکسن چینى سینوواك را در مقابله با 
بیمارى کووید-19 آغاز کرده است. آژانس دارویى اروپا 
(EMA) با انتشار اطالعیه اى توضیح داد که این ارزیابى 
بر پایه نتایج اولیه مطالعات آزمایشگاهى و مطالعات بالینى 
واکسن سینوواك است؛ نتایجى که نشان مى دهد که این 
واکسن باعث تولید پادتن (آنتى بادى) علیه ویروس کرونا 
مى شود و احتماال قادر به ایجاد مصونیت در برابر بیمارى 

کووید-19 است.

کودکان کمتر مى گیرند
   ایسـنا | یک متخصص کودکان گفت: همانگونه 
که بزرگساالن به کرونا مبتال مى شـوند کودکان نیز به 
این ویروس مبتال مى شوند اما نسبت شیوع آن نسبت به 
بزرگساالن در کودکان کمتر است. مژگان عزیزى اظهار 
کرد: عالئم کرونا در کودکان همان عالئم در بزرگساالن 
است اما معموًال آبریزش بینى در اطفال و بزرگ ساالن 
عامل کرونا محسوب نمى شود، ممکن است افراد مبتال 
تب و لرز داشته باشند اما لرز عامل اصلى کرونا در اطفال 

محسوب نمى شود.

تاسیس
شرکت سهامى خاص کوشا سرو صفاهان درتاریخ 1400/02/09 به شماره ثبت 2097 به شناسه 
ملى 14009985944 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید کاغذ و جعبه کارتن - ساخت ماشین آالت کاغذ سازى و 
پرس کارتن ،خرید و فروش و واردات و صادرات و تهیه و توزیع کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى ازکلیه بانک هاى داخلى 
و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، تولید ورق کارتن و کارتن پالست-انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -تامین نیروى انسانى موقت -انجام امور مربوط به حق العمل کارى 
و تجارت الکترونیک -بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه ایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان شهرضا ، بخش مرکزى ، دهستان منظریه ، روستا مرغدارى شرکت تعاونى، محله ندارد 
، جاده شهرضا-سمیرم ، خیابان اصلى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8655155329 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 30,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100000 
سهم 300000 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10500000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 978/400/1/2 مورخ 1400/02/05 نزد بانک صادرات ایران 
شعبه میدان جمهورى اسالمى با کد 978 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على اکبر جبروتیان به شماره ملى 1287298389 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه گنجى ارجنکى به شماره ملى 1287327036 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید صادق میرزمانى ارجنگى به شماره 
ملى 1757611721 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد 
مهدى هادى الم به شماره ملى 1199863475 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجید 
هاشم پور به شماره ملى 1287194893 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1130307) 

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا گســتر پدیده پارتاك درتاریخ 1400/02/09 به شماره ثبت 67669 
به شناســه ملى 14009986244 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگــردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ســیمان -مواد غذایى و 
پروتئینى -آرد -مصالح ساختمانى -آهن االت همچنین خرید و فروش و صادرات وواردات و تهیه 
و توزیع سایر کاالهاى مجاز بازرگانى -اخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر 
داخلى و خارجى -تامین نیروى انسانى موقت مورد نیازشــرکت-بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه 
ایى -گشایش اعتبارات اسنادى و ال ســى براى شرکت -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى -ترخیص کاال از گمرکات کشورى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى 
و خارجى -دریافت ضمانت نامه بانکى و اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى 
داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -انجام امور مربوط به حق العمل کارى و تجارت 
الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، شهر کمشچه، 
محله شــهید جعفر حیدرى ، کوچه هاتف ، کوچه نظامى[113] ، پالك 36 ، طبقه همکف کدپستى 
8359116150 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 3-1949-101 مورخ 1400/02/05 نزد بانک صادرات ایران شعبه حبیب 
آباد با کد 1901949 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى مسعود سهیلیان به شماره ملى 1287398952 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم رویا جعفرى کمشچه به شماره ملى 5100042036 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم خدیجه زینلى کمشچه به شماره ملى 
6609443475 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد مظاهرى کمشچه به شماره ملى 6609839255 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مهدى آقابابائى کمشچه به شماره ملى 6609979715 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1130309)  

آگهى تغییرات
شرکت پشم سنگ پارامیس شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 528 و شناسه ملى 10980061582 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رسول 
هارونى به شــماره ملى 1090277539 به سمت 
بازرس اصلى و روح اله یوســفان به شــماره ملى 
1091382042 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشــرآگهى شرکت انتخاب شد . 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون 

 (1131155)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى شــاور رایانه ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 13593 و شناســه ملى 
10260346080 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1399/12/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - فاطمه توکلى شــماره ملى 
1282439839 به سمت بازرس اصلى و مرضیه 
هادیان به شماره ملى 1112041486 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1131260)

روى موج کووید-19

با رفع محدودیت هاى کرونایى افراد بیشترى به رزرو آنالین 
سفر و هتل ها مى پردازند که براى کسب و کار تبلیغات گوگل 
بسیار عالى اســت و همزمان کارمندان گوگل از خانه کار 
مى کنند و با پول این شرکت به سفر نمى روند و این موضوع 

نیز براى کسب و کار گوگل خوب است.
شرکت آلفابت که شــرکت مادر گوگل است، در سه ماهه 
نخســت ســال میالدى جارى در هزینه هاى مربوط به 
تبلیغات، سفر و سرگرمى در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشته 268 میلیون دالر صرفه جویى کرد که عمدتا نتیجه 

کووید 19 بود.
بر مبناى ساالنه این میزان صرفه جویى بیش از یک میلیارد 
دالر خواهد بود. در واقع آلفابت در گزارش ســاالنه اى که 
اوایل امسال منتشــر کرد، اعالم کرد هزینه هاى تبلیغات 
و کمپینها به میزان 1/4 میلیارد دالر در سال 2020 کاهش 
پیدا کرد زیرا این شرکت هزینه ها را کاهش داد و کمپینها را 
متوقف یا مجددا برنامه ریزى کرد و به  دلیل پاندمى، برگزارى 
برخى از رویدادها را به شکل دیجیتالى تغییر داد. هزینه هاى 
سفر و سرگرمى به میزان 371 میلیون دالر کاهش پیدا کرد.

 این صرفه جویى بســیارى از هزینه هایــى که مربوط به 

استخدام هزاران کارمند بیشــتر بود را جبران کرد و احتیاط 
بر اساس شرایط پاندمى به این شــرکت اجازه داد با وجود 
افزایش 34 درصدى درآمــد، هزینه هاى بازاریابى و ادارى 

خود را در سه ماهه نخست ثابت نگه دارد.
گوگل براى مزایایى مانند میزهاى ماساژ، غذاهاى تهیه شده 
و سرگرمیهاى شرکتى معروف است که الهام بخش عمده 
فرهنگ کار سیلیکون ولى شده است اما اکثر کارکنان گوگل 
از مارس سال 2020 به صورت دورکارى و بدون دسترسى 

به این مزایا کار کرده اند.
با این حال گــوگل قصد دارد اواخر امســال کارمندانش را 
به دفتر بازگرداند. روث پورات، مدیر مالى این شــرکت به 
سرمایه گذاران اعالم کرد گوگل در حال برنامه ریزى یک 
مدل هیبریدى است و قصد دارد کارکنانش را در فضایى قرار 
دهد که فشردگى کمترى نسبت به گذشته دارد و تحت آن، 
کارمندان سه روز در هفته در محل کارشان حاضر خواهند 
شد.  اما اکنون که گوگل خواستار بازگشت کارمندانش است، 

بعضى از آنها حاضر به بازگشت نیستند.
اگرچه شرکت هاى فناورى نظیر مایکروسافت و توییتر اعالم 
کرده اند به کارمندانشان اجازه خواهند داد به طور دائمى به 

دورکارى از خانه بپردازند اما گوگل در برابر دورکارى کامل 
مقاومت کــرده و کارمندان این شــرکت  مى گویند حس 
نارضایتى فزاینده اى در میان بخشــى از نیروى کار گوگل 

وجود دارند.
این عصبانیت هفته پیش به شــبکه اجتماعى کشیده شد. 
کریس برادفوت، برنامه نویس گوگل کلود در توییتى نوشت: 
شمارى از همکارانش در گوگل اظهار کرده اند اگر مجبور 
شوند در سپتامبر به محل کار برگردند، استعفا خواهند کرد. 
چند کارمند دیگر گوگل هم با حمایت از این پیام اعالم کردند 
اگر گوگل آنها را مجبور کند به دفتر برگردند، شغل دیگرى را 

جست و جو خواهند کرد.
گوگل هرگز دورکارى کامل را براى هر کسى که خواهان 
آن باشد، پیشنهاد نکرده است اما با تعویق مهلت بازگشت 
به محل کار، بعضى از کارمندان با این فرض که گوگل هم 
مانند سایر شرکتها به کارمندانش اجازه خواهد داد به طور 
دائم از خانه کار کنند، به منطقه دیگرى نقل مکان کرده اند. 
فیس بوك سال گذشته اعالم کرد با درخواست کارمندانى 
که اجازه دورکارى تمــام وقت را مــى خواهند، موافقت 

خواهد کرد.

صرفه جویى یک میلیارد دالرى 
گوگل از دورکارى

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد دماى گرم و آب و 
هواى گرمسیرى ممکن است به کاهش گسترش بیمارى 

کووید-19 کمک کند.
در این بررسى مشخص شد در مکان هایى با درجه حرارت 
گرم و ســاعتهاى طوالنى تابش نور خورشــید- مانند 

کشــورهاى نزدیک به خط اســتوا و مناطقى که فصل 
تابستان را تجربه مى کنند- در مقایسه با کشورهاى دورتر 
از خط استوا و مناطقى که هواى ســردترى دارند میزان 

موارد ابتال به کووید-19کمتر است.
با این وجود محققان این مطالعه تاکید دارند که یافته هاى 
آنان به این معنا نیست که در هواى گرم تابستان بیمارى 
کووید-19 از بین خواهد رفت اما ممکن اســت در روند 

مقابله با این بیمارى کمک کننده باشد.

بسیارى از ویروس هاى تنفســى، از جمله ویروسهاى 
آنفلوآنزا، الگوى فصلى را رعایت مــى کنند به گونه اى 
که در زمستان به اوج مى رسند و در تابستان کاهش پیدا 
مى کنند. تصور مى شــود چندین عامل در این امر نقش 
دارند. مطالعات آزمایشگاهى نشــان مى دهد که دما و 
رطوبت باال موجب کاهش بقایاى کروناویروس مى شود 
اما این موضوع که آیا این وضعیت در دنیاى واقعى محقق 

شود، مشخص نیست.

تأثیر نزدیکى به خط استوا بر 
کروناویروس جدید

عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا ضمن 
اشاره به توقف روند افزایشى کرونا در کشور در عین 
حال نســبت به شــکل گیرى تجمعات هشدار داد و 
گفت: تا زمانى که واکســن براى اکثر مردم تزریق 
نشود، هر تجمعى مى تواند سبب افزایش ریسک ابتال 

به بیمارى شود.
دکتر مسعود مردانى اظهارکرد: البته هنوز هم موارد 
بیمارى زیاد اســت و در برخى نقــاط مراجعه کننده 
جدید کرونایى رو به افزایش است. در چنین شرایطى 
تخت هاى ما عمدتا اشغال هستند و ICU ها مملو از 
بیماران بدحال است ولى توقف روند رو به تزاید خوب 
اســت. با این حال نباید سبب شــود که دوباره دچار 

سهل انگارى شویم. 
وى علت توقف روند افزایشــى بیمــارى را اینگونه 
توضیح داد: یکى از ویژگى هاى ویروس این است که 
بین 4 تا 6 هفته در پیک قرار مى گیرد سپس کم کم 

روند کاهش را طى مى کند. از طرفى عده زیادى هم 
به بیمارى مبتال شدند و تا مدتى مبتال نخواهند شد. 
همچنین محدودیت هاى مشــاغل، ممنوعیت تردد 

شبانه و... در کاهشى شدن آمار بى تاثیر نیست. 
ایــن متخصص بیمارى هــاى عفونــى تاکیدکرد: 
تاکنون شــاید یک درصد جمعیت کشــور واکسینه 
شده اند پس توقف روند افزایشى بیمارى فعال چندان 
به واکسیناســیون مرتبط نیســت. براى اینکه آثار 
واکسیناسیون مشهود شود 70 درصد جمعیت یا باید 
واکسن زده باشند و یا پیشتر به بیمارى مبتال شده و 

ایمن شده باشند.
وى درباره احتمال تغییر ســوش بیمارى از ویروس 
انگلیسى به ســایر جهش ها اظهار کرد: همه چیز به 
رفتار مردم بستگى دارد. اگر شال و کاله کنند و به سفر 
بروند قطعا ابتال به گونه هاى جهش یافته هم افزایش 

خواهد یافت.

روند افزایشى متوقف شده اما ICU ها مملو از بیمار است

قاچاق انســان در مرزهاى سیســتان و بلوچستان 
انگیزه حضور و شــیوع ویروس کرونا جهش یافته 

هندى را براى ورود به کشور قوت بخشیده است.
 موضوع قاچاق انســان و آمار غیر رسمى اش که از 
ورود مهاجران غیرقانونى به سیستان و بلوچستان 
از افغانستان و پاکســتان حکایت مى کند جداى از 
تبعات این تجارت خارج از معیار و لطمات انسانى، 
اخالقى و اقتصادى مخربش نگرانى دیگرى نیز دارد 
نگرانى که از پارسال با آمدن کرونا شدت گرفت و 
هم اینک با نوع جهش یافته هندى آن به اوج خود 

رسیده است.
مسیر قاچاق انسان از بخش هاى مختلف سیستان و 
بلوچستان متفاوت است یا کوه ها و ارتفاعات شرقى 
و جنوبى محل عبور آنان است یا دیگر مناطق مرزى، 
معموًال اتباع خارجى که به صــورت غیرقانونى از 
شمال استان وارد کشور مى شوند مقصدشان بیشتر 
زاهدان و مشهد اســت و مهاجرانى که از مرزهاى 

پاکستان وارد منطقه بلوچستان مى شوند بیشتر به 
ســمت یزد، هرمزگان و کرمان مى روند و آنان که 
برنامه ریزى بلند مدت دارند مرزهاى غرب و شمال 

غرب را براى مهاجرت به اروپا برمى گزینند.
م.حســینى راننده یکى از خودروهــاى معروف به 
شــوتى در بیان جزییات قاچاق انســان به «ایرنا» 
گفت: جابجایى اتباع خارجى یا بوســیله وانت و یا 
با سوارى انجام مى شــود که هر بار حداقل 17 تا 
20 نفر امکان حمل بوســیله خودرو سوارى وجود 
دارد به صورتى که سه نفر جلو، پنج تا هفت نفر در 
صندوق عقب و بقیه در صندلى عقب سوار مى شوند 
البته در مسیرهاى مختلف این افراد خودرو را عوض 

مى کنند تا به مقصد برسند.
 حاال تصور کنیم که حداقل 15 نفر در یک خودروى 
سوارى تنیده  درهم و  آن هم در شرایط کرونا هندى 
چه اوضاعى مى شــود ؟ آیا مى توان امیدوار بود که 

کرونا جهش یافته هندى از مرزها عبور نکند؟

تبادل کروناى هندى در البه الى قاچاق انسان
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اگر ورزش مى کنید، در 40 یا 50 سالگى هستید، یا خانواده 
و دوســتانى دارید که از نظر جسمى فعال هستند، احتماًال 
کلمه ارتوپدى را شــنیده اید. اما آیا مى دانید که پزشــکان 
ارتوپدى واقعًا چه کارى انجام مى دهند؟ و چگونه مى دانید 

که مى توانید از دیدن این فرد سود ببرید؟
پزشکان ارتوپدى (که بعضى اوقات ارتوپدیست یا جراحان 
ارتوپدى نیز خوانده مى شوند) پزشکانى هستند که بر مراقبت 
از استخوان ها، مفاصل، رباط ها، اعصاب و تاندون هاى شما 
(بافتى که اســتخوان ها و مفاصل را به هم وصل مى کند) 
تمرکز دارند. به این قسمت هاى بدن شما سیستم اسکلتى 

عضالنى نیز گفته مى شود.
آنها صدمات ناشــى از ورزش یا فعالیت بدنى را تشخیص 
داده و درمان خواهند کرد.در مدیریت شرایطى که معموًال با 
گذشت زمان بدتر مى شوند، مانند آرتروز یا پوکى استخوان 
به شما کمک مى کنند.پزشــکان ارتوپدى در معالجه این 
قسمت هاى بدن تخصص دارند:دست و مچ دست، پا و مچ 

پا، زانو، شانه و آرنج، گردن، بازگشت، باسن
این یک تصور غلط رایج است که پزشکان ارتوپدى همیشه 
براى درمان مشکالت استخوانى و مفاصل جراحى را توصیه 
مى کنند.در بیشــتر موارد، جراحى آخرین راه حل است. در 
عوض، پزشک ارتوپدى شــما به احتمال زیاد درمان هاى 

غیر جراحى مانند:
اســتراحت، فیزیوتراپى یا توان بخشــى، دارو یا تزریقات 
وتغییر شــیوه زندگى (وقتى پزشک به شما کمک مى کند 

فعالیت هاى دیگرى پیدا کنید که آســیب شــما را تشدید 
نمى کنند)

بســیارى از افراد به دلیل درد یا جراحاتى که در اثر فعالیت 
بدنى یا ورزش ایجاد مى شود، پزشکان ارتوپدى را مى بینند. 
به عنوان مثال، اگر شما به دوچرخه سوارى مشتاق هستید 
و زانوى شما صدمه دیده است، ممکن است از دیدن یک 
پزشک ارتوپدى که یک متخصص در معضالت زانو است، 
بهره مند شوید. اما پزشکان ارتوپدى طیف گسترده  ترى از 

آسیب هاى ورزشى را درمان مى  کنند.
مردم براى دستیابى به درمان پیشرفته براى این مشکالت، 

پزشکان ارتوپدى را مى بینند:
کمردرد، آرتروز، شکستگى، استخوان مو برداشته، رباط ها 
و ماهیچه هاى پاره شده، مشــکالت عضالنى، جراحات 
کار، تومورهاى استخوانى،  شــرایط وابسته به سن مانند 

پوکى استخوان.
حتى اگر پزشکان مراقبت هاى اولیه برخى از همین آسیب ها 
را درمان کنند، دیدن یک پزشــک متخصص در معالجه 
این مشکالت خوب است.پزشکان متخصص ارتوپدى در 
مناطق خاصى از بدن شما مانند مفصل ران، مچ پا و پا یا شانه 

شما تخصص بیشترى دارند.
برخى پزشکان ارتوپدى در معالجه کودکان تخصص دارند.

ارتوپد کودکان، مشکالت رشد استخوان در کودکان (مانند 
اسکولیوز) یا مشکالت رشدى را که کودکان با آن ها به دنیا 

مى آیند را کنترل یا درمان مى کنند.

مطابق با اعالم مراکز خدمات پزشکى، از هر هفت آمریکایى 
یک نفر در زندگى خود یک مشکل ارتوپدى خواهد داشت.
درد زیاد در عضــالت و مفاصل کوتاه مدت اســت. این 
به خودى خود خصوصاً بعد از مصدومیت از بین مى رود.اما اگر 
درد شما بیش از 12 هفته طول بکشد، ممکن است بخواهید 

که پزشک ارتوپدى را ببینید، به خصوص اگر:
شــما نمى توانید به همان اندازه که مى توانید حرکت کنید 

(کاهش دامنه حرکت).
هنگام راه رفتن یا ایستادن احساس سرگیجه مى کنید.

شــما در انجام کارهاى روزمره، مانند بــاال رفتن از پله ها 
مشکل دارید.

در حین قرار مالقات، پزشک ارتوپدى در مورد عادت هاى 
بدنى و همچنین هرگونه درد یا ناراحتى از شما سؤال خواهد 
کرد.هدف پزشک ارتوپدى شــما این است که بفهمید که 
عادت روزانه شما چه تأثیرى بر درد شما مى گذارد و چگونه 
تاکنون آن را مدیریت کرده اید.ســپس، پزشک با بررسى 
آزمایشات گذشته اى که انجام داده اید، تاریخچه پزشکى 
شما را مرور مى کند.پزشک شــما ممکن است پرتوهاى 
ایکس، آزمایش خون یا آزمایش هاى دیگر را نیز در نسخه 

ذکر کند.
اهداف پزشــک شــما این است که تشــخیص  درست 
مشــکل شــما، درد شــمار ا کاهش دهد، به شما کمک 
کند تا به فعالیت هایى که دوســت دارید، مانند باغبانى یا 

دوچرخه سوارى برگردید.

احساس درد در پاها از جمله عارضه هاى شایع است که 
هر روز میلیون ها نفر با آن مواجه هستند اما برخى افراد 

تنها در شب یا هنگام خواب دچار درد پا مى شوند.
احساس درد در پاها به هنگام شب مى تواند خواب فرد 
را مختل کرده یا کیفیــت آن را تحت تاثیر قرار دهد. در 
بیشتر موارد دالیل شایعى عامل بروز این عارضه هستند 
که حتى با درمانهاى خانگى رفع مى شوند اما در برخى 

مواقع مراجعه به پزشک ضرورى است.
نیام کف پایــى: نیام کف پایى یا فاشــیاى پالنتار بافت 
همبند بلند و ضخیم اســت که درست زیر پوست کف 

پا قرار گرفته این رباط از پاشنه پا به زیر پنجه پا کشیده 
شــده و موجب قوس کف پا مى شود. زمانیکه این رباط 
تحت استرس باشد یا کشیده شود مى تواند باعث درد پا 

و التهاب و عارضه اى موسوم 
به فاشئیت پالنتر شود.

صافى کف پا، چاقى، قوس زیاد کف پا، خشکى عضالت 
ساق پا، ایستادن براى طوالنى مدت از جمله عوامل بروز 

این عارضه هستند.
مورتون نوروما: این بیمارى دردنــاك بر اثر التهاب در 
اطراف عصب انگشــتان پا ایجاد مى شود و با احساس 
درد و ســوزش همراه است. درد ناشــى از این عارضه 
لزوما شب تشدید نمیشود اما ممکن است درد در طول 
روز به ویژه هنگام راه رفتن یا فشار آوردن به پاها باقى 
بماند. در افرادى که دچار این عارضه هستند اغلب کف 

پاى صاف، قوس زیاد کف پا، پینه پا یا انگشت چکشى 
مشاهده مى شود.

باردارى: در دوران باردارى بدن متفاوت از قبل کلسیم 
را پردازش مى کند. این تغییر در سطح کلسیم مى تواند 

منجر به گرفتگى و سفتى پا شود.
دیابت: باال بودن قند خون مى توانــد به مرور زمان به 
سیستم عصب مرکزى از جمله عصب پا آسیب برساند. 
با آسیب دیدن بیشتر عصبها، عالئمى همچون درد پا و 

احساس گزگز شدن تشدید مى شود.
فاکتورهاى سبک زندگى: بســیارى از دالیل درد پاها 
را مى توان در نحوه راه رفتن، نوع نشستن و نوع کفش 

پیدا کرد.
فاکتورهاى ســبک زندگى که ممکن است به احساس 

درد در پاها منجر شود، شامل موارد زیر است:
نشســتن هاى طوالنى مدت، ایســتادن، راه رفتن یا 
دویــدن براى مدت زمــان طوالنى، پوشــیدن کفش 

نامناسب و وزن. 
آناتومى پا: برخى افراد شــبها دچار احساس درد در پاها 
مى شوند که مى تواند ناشــى از ساختار پاى آنان باشد. 
افرادى با کف پاى صاف یا قوس زیاد کف پا بیشتر تحت 

تاثیر شرایطى قرار دارند که منجر به درد پاها مى شود. 

ارتوپدها دقیقًا چه کار مى کنند؟

شــانس درمان و بهبودى در بیمارى ها به خصوص انواع سرطان، 
مربوط به تشخیص زودهنگام آن اســت تا اقدامات الزم صورت 

بگیرد.
تشــخیص زود هنگام و به موقع هر نوع بیمارى به خصوص انواع 
سرطان؛ شــانس درمان و بهبود را افزایش مى دهد؛ بنابراین بهتر 
است که در ادامه این مطلب نسبت به عالئم سرطان ریه آگاه شویم. 
در ابتدا توصیه مى شود با دالیل ابتال به سرطان ریه آشنا شویم تا 

بتوانیم موقعیت خود را بسنجیم.
از مهم ترین دالیل ابتال به سرطان ریه مى توان به استعمال سیگار 
و دیگر دخانیات، جهش ژنتیکى و ســابقه خانوادگى اشــاره کرد. 
همچنین دود دست دوم و سوم سیگار و آالینده هاى محیطى مانند 
آلودگى هوا در ابتال به این سرطان نقش دارند. البته نقش گاز بى 
رنگ و بوى رادون و تماس هاى شغلى با ترکیباتى مانند آزبست، 

آرسنیک و نیکل را نباید نادیده گرفت.
بعد از آگاه شدن نســبت به دالیل ابتال به سرطان ریه، مى توانیم 

عالئم آن را در بدن خود بررسى کنیم.
از مهم ترین عالئم ســرطان ریه مى توان به سرفه مداوم، خسته و 
بى انرژى بودن و کاهش وزن بى دلیل اشاره کرد. مواردى همچون 
سرفه خونى و تنگى نفس از دیگر عالئم مهم این سرطان محسوب 
مى شوند. درد معده، کمر، شانه، سینه و همچنین درد در ناحیه سر، 

گردن و آرواره از دیگر عالئم به شمار مى روند.
براى پیشگیرى از ابتال به سرطان ریه باید به نکات خاص توجه کرد 

که در ادامه به این موارد اشاره مى کنیم.
اصلى ترین توصیه پرهیز از اســتعمال دخانیــات و همچنین قرار 
نگرفتن در معرض دود دست دوم سیگار است؛ بنابراین از استعمال 
هر گونه دخانیات پرهیز و در صورت مصرف نســبت به ترك آن 

اقدام کنید.
افرادى که در موقعیت هاى شغلى و قرار گرفتن در معرض مواردى 
مانند آزبست هستند، سعى کنند این مواجهه را به حداقل برسانند و 
از ماسک هاى تنفسى استفاده کنند. بازگذاشتن پنجره ها و پوشاندن 
ترك هاى دیوار و کف ساختمان براى کاه ش غلظت رادون بسیار 

مهم است.
توصیه مى شود در موارد تغذیه اى، میزان بیشترى از سبزیجات و 
میوه ها به خصوص کلم ها، سبزیجات نارنجى رنگ و سیر مصرف 
کنید. باید به این نکته مهم توجه داشت آگاهى از عالئم بیمارى به 
منظور تشخیص زودهنگام و در نتیجه افزایش شانس درمان بسیار 

حائز اهمیت است.

رئیس کلینیک تخصصى طب ســنتى صبح امید گفت: ویروس 
کرونا از طریق ذرات هوا و تنفس از راه بینى و دهان و چشم منتقل 
مى شود بنابراین یکى از مؤثرترین راه ها براى پیشگیرى از ابتال به 

این بیمارى قرقره آب نمک و شستن بینى با آب نمک است.
احمد کریمى با تاکید بر رعایت کامل پروتکل هاى بهداشــتى و 
استفاده صحیح از ماسک تصریح کرد: ویروس کرونا از طریق ذرات 
هوا و تنفس از راه بینى و دهان و چشم منتقل مى شود بنابراین یکى 
از مؤثرترین راه ها براى پیشگیرى از ابتال به این بیمارى قرقره آب 

نمک و شستن بینى با آب نمک است.
وى با اشاره به این که قرقره آب نمک اثر بیمارى زایى ویروس کرونا 
را کاهش مى دهد افزود: الزم است عالوه بر شستن مداوم دست ها 

روزى سه تا چهار مرتبه در روز قرقره آب نمک انجام شود.

برخى از دانه هاى خوراکى براى ســالمت بدن حیاتى اســت. 
انتخاب خوراکى هاى مغذى براى تامیــن ریزمغذى ها در رژیم 

روزانه ضرورى است.
عالوه بر مواد غذایى مانند غالت، لبنیات، گوشــت ، سبزیجات 
و میوه ها که بخش اصلى تغذیه را تشــکیل مى دهند، دانه ها نیز 
از نظر ارزش تغذیه اى بسیار غنى هســتند و منبع خوب فیبرها، 
پروتئین ها، چربى هاى مفید و بســیارى دیگــر از ریزمغذى ها 

محسوب مى شوند که مى توان در انواع غذا و ساالد گنجاند
در ادامه ایــن مطلب، به بهترین این دانه ها اشــاره کرده ایم که 

مى توان در رژیم غذایى روزانه گنجاند. آنها عبارتند از:
■ دانه  آفتابگردان سرشــار از ویتامین هاى گروهB به خصوص 
فوالت اســت که در محافظت از سیســتم ایمنــى نقش دارند. 
ویتامینE فراوان در این دانه ها نیز آنتى اکسیدان قوى است و در 
پیشگیرى از سرطان ها موثر است. البته نباید در مصرف دانه هاى 

شور آفتابگردان زیاده روى کرد.
■ مصرف دانه هاى کنجد به شکل کامل، ارده یا روغن به تامین 
آنتى اکسیدان هاى مورد نیاز بدن کمک مى کند. کنجد همچنین 

حاوى پروتئین ها، روى، کلسیم و بسیارى از ویتامین هاست.
■ دانه هاى کدو منبع ارزشمند آهن، روى، ویتامینB، منیزیوم، 
پروتئین ها و بعضى از اســیدهاى آمینه است که سطح اضطراب 
را کاهش مى دهد. ایــن دانه ها انتخاب خوبــى در دوران رژیم 
گیاهخوارى است و به افرادى که دچار کلسترول باال هستند نیز 

توصیه مى شود.
■عالوه بر فیبر فراوان، مصرف دانه هاى کتان به ثابت  نگه  داشتن 
قند خون کمک مى کند و احساس سیرى طوالنى ترى درپى دارد. 
این دانه ها منبع غنى امگا 3 هستند که براى سالمت مغز مفید بوده 
و در بینایى تاثیر دارد زیرا خطر استحاله ماکوالى چشم را کاهش 
مى دهد. براســاس مطالعات، این دانه ها در پیشگیرى از بعضى 

سرطان ها نیز موثر هستند.
■ سیاهدانه در طب سنتى به  خاطر خواص ضدمیکروبى کاربرد 
دارد. البته تاثیر آرام بخش و اتساع دهنده عروق نیز دارد که به این 
دلیل از نظر درمان آسم و پرفشارى خون مورد تحقیق دانشمندان 
است. مطالعات آزمایشگاهى نیز نشان مى دهد ترکیبات فعال در 

سیاهدانه از نورون هاى عصبى محافظت مى کند.

متخصصان مى گویند اگــر هنگام بیدار شــدن از خواب عالئم 
خشکى دهان و بوى بد آن را داشتید، به احتمال زیاد دچار دیابت 

هستید.
دیابت زمانى نمود مى یابد که ســطح قند خون به طور مداوم باال 
باشــد؛ هنگامى که این اتفاق رخ دهد، دو نشــانه از این افزایش 
ممکن است در دهان ظاهر شــود که این نشانه ها عبارت است از 

خشکى دهان یا بوى میوه اى تنفس.
دکتر رالف آبراهام مشــاور دیابت و اختالالت چربى و غدد درون 
ریز، عالئم هشدار دهنده دیابت نوع 2 را توضیح مى دهد و مى گوید: 
بارزترین علت آن ممکن است خشکى دهان باشد، اما اگر شب را 
بیدار بمانید، زیاد ادرار کنید و احساس تشنگى داشته باشید، دیگر 

جاى تردید باقى نمى ماند.
دکتر آبراهام توضیح مى دهد، تشنگى و افزایش ادرار در بیمارى 
دیابت کامًال شناخته شده اســت و زمانى اتفاق مى افتد که سطح 

گلوکز خون واقعًا باال باشد.
او توضیح داد: اولین چیزى کــه مى تواند در صبح مورد توجه قرار 
داد، خشکى دهان و گلو اســت که باید فرد آن را به عنوان نشانه 

دیابت جدى بگیرد.
بوى بد دهان نشانه میزان باالى کتون در کسى است که از قبل 
دیابت دارد. این همچنین یکى از اولین عالئمى است که پزشکان 

هنگام بررسى کتواسیدوز دیابتى به دنبال آن مى گردند. 
اگر هایپرگلیسمى یا ســطح قند خون باال درمان نشود، مى تواند 
باعث تجمع اسید هاى سمى در خون و ادرار شود که این عالئم و 

نشانه ها شامل بوى میوه اى تنفس میوه است.

توصیه هایى براى پیشگیرى 
از ابتال به سرطان ریه

شستن بینى با آب نمک 
الزامى ا ست

کدام دانه هاى خوراکى را 
باید حتماً خورد؟

2 عالمت دهانى که نشان از 
سطح باالى قند خون دارد

ادرار به عنوان یک نشانگر کلیدى براى بررسى برخى 
جنبه هاى ســالمت مد نظر قرار مى گیرد. در همین 
راستا، ادرار مى تواند سرنخ هایى درباره وضعیت سطوح 
آب بدن، فرآیندهاى تصفیه، و سالمت کلیوى، قلبى، 
هورمونى و حتى خواب در اختیار ما قرار دهد. بوى بد 
ادرار یکى از شرایطى است که مى تواند توجه شما را به 
سوى برخى مشکالت سالمت احتمالى جلب کند. در 
ادامه با 13 مقصر بالقوه بوى ناخوشایند و عجیب ادرار 

بیشتر آشنا مى شویم.
تنها با کم آبى بدن مواجه هستید. یک عفونت دستگاه 
ادرارى یا مثانه مى تواند مقصر باشــد. به یک عفونت 

مخمرى مبتال شــده اید. زیاد قهوه نوشیده اید. سیر و 
پیاز و ستاره وعده غذایى شما بوده اند. شما فاقد یک 
آنزیم خاص هستید و مارچوبه مصرف کرده اید. بوى 
بد ادرار مى تواند نشــانه اى از دیابــت یا پیش دیابت 
باشــد. ویتامین ها را به میزان زیاد مصرف کرده اید. 
ممکن اســت به یک عفونت مقاربتى مبتال باشــید. 
ممکن است سنگ کلیه داشته باشــید. بوى عجیب 
ادرار مى تواند از عوارض جانبى مصرف برخى داروها 
باشــد. داراى مســیرهاى ارتباطى غیر طبیعى مثانه 
هستید. یک اختالل متابولیک نادر ممکن است مقصر

 باشد

اگرچه ادرار بدبو به تنهایى ممکن است همواره دلیلى 
براى نگرانى نباشــد، اما در صورت همراهى با عالئم 

دیگر باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگر با کدرى یا خون آلود بودن ادرار مواجه هســتید، 
هنگام دفع ادرار درد دارید، با تکرر ادرار مواجه هستید، 
یا احساس درد در کمر یا شکم را تجربه مى کنید، بهتر 
است هرچه ســریع تر براى بررســى دقیق شرایط به 

پزشک مراجعه کنید. 
اگر با عالئمى مواجه هستید که پس از چند روز از بین 
نرفته اند، مراجعه به پزشک براى بررسى دقیق شرایط 

اهمیت دارد.

بد بو شدن ادرار نشانه چیست؟

چرا شب ها پا درد مى گیریم؟



جشــنواره ملى آواها و ترانه هاى کار(کارآوا) همزمان با 
هفته فرهنگى اصفهان با اجراى قطعات قالى بر اساس 
کالم نقشــه خوان هاى قالى بافى و مس گرى براساس 
کارکرد ابزارآالت قدیم مسگرى توسط گروه موسیقى 

مهرین و اعالم آثار برتر به کار خود پایان داد.
به گفتــه معاون فرهنگى شــهردار و رئیس ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان، 
کارآواهاى جغرافیاى فرهنگى ایران، پژواکى از اندوه ها 
و شادمانى هاى مردمانى است که براى گذران زندگى در 

همه عرصه هاى کار و تالش آستین باال زده اند.
محمد عیدى با اشــاره به برگزارى جشنواره ملى کارآوا 
گفت: ایران اســالمى ما کاشــى معرقى اســت که در 
عین وحدت نمادین، بسترســاز تکثر و گونه گونى زیبا 
و معنادارى اســت که تحقیق در آن براى پژوهشگران 
مردم نگار و یا محققان مردم شناس هیچ گاه روى تکرار 
نمى گیرد و همیشه از طراوت و سرزندگى برخوردار است.
وى افزود: مردم این ســرزمین پیرزمان به حکم روابط 

مبتنى بر ارزش هاى مشــروع اجتماعى و اصل تطابق 
پذیرى، ادغام پذیرى و جهت گرایى هاى در دل فرهنگ، 
ریز فرهنــگ ها و یا خرده فرهنگ هــاى بس عمیق و 
ســترگى رویانده اند که یکى از جنبه هاى این عروس 
هزار جلوه و کرشمه، کارآواهاســت که نمودى نمادین 
و پرروایت و خاطره نخل باسق فرهنگ عامه یا فولکلور 

محسوب مى شود.
وى اظهار داشت: کارآواهاى جغرافیاى فرهنگى ایران 
پژواکى از اندوه ها و شــادمانى هاى مردمانى است که 
براى گذران زندگى در همه عرصــه هاى کار و تالش 
آستین باال زده اند و به امید لطف حضرت بارى و به یمن 
مودت و همدلى و مشارکت از طبیعت سخاوت مند روزى 

مى طلبند.
به گفته وى، در بیشتر این کارآواها، پوشش و مهربانى و 
امید به زندگى و جریان دینى چون آب گوارایى در چشمه 
ســاران فرهنگ این بوم موج مى زند و به شــنوندگان 
و جویندگان و گوهرشناســان و گنج یابــان جان تازه 

مى بخشد.
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان بــا بیان اینکــه کارآواها دیرینه زمــان ماضى از 
صافى تجربه زیستى گذشــته اند و سینه به سینه به یادگار 
مانده اند، ادامه داد: کارآواها ســبب ســهولت انجام کار و 
مایه انســجام فرهنگى و باعث نشــاط اجتماعى و مبدع 
خالقیت هاى فرهنگى بوده اند و بى شک جزو جدانشدنى 

از هویت ماست که باید نگاهش داشته و حراستش کنیم.
عیدى درباره اهداف برگزارى نخســتین جشنواره ملى 
کارآوا تصریح کرد: معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان 
خود را جزیى از میراث داران و میراث بانان فرهنگ واال 
و پرافتخار این سرزمین مى داند که باید به ثبت و ضبط 
این گنجینه پرمحتوا اهتمام گذارد و براى شناســایى و 

شناساندن آن برنامه ریزى کند.
وى گفت: پــس از ثبت و ضبــط مســتندات، امکان 
بهره گیرى پژوهشــگران براى تحلیل مردم شناختى و 
فرهنگى ایجاد مى شود تا به حکم کارفصل هاى گذشته، 

فضاهایى براى ایفاى نقش هاى کنونى آن هم با زبان 
امروزى فراهم آورد.

وى افزود: به حکم اینکه توسعه فرهنگى، روئیدن بر سر 
ریشه هاست و پرداختن روایت هاى خودمانى، برآنیم تا 
فرصتى براى هنرمندان بیافرینیم تا با خلق آثار ملهم از 
از این دفینه با ارزش، جهانى را چون گذشــته مبهوت و 

متوجه ایران کند.
عیدى نهادینه کردن فرهنگ کار بر مبناى درسنامه اى 
که گذشــتگان براى ما میراث نهادند را از دیگر اهداف 
برگزارى این جشــنواره عنوان کرد و گفت: جهان شهر 
اصفهان به عنوان کانون میان فرهنگى معتبر در مسیر 
هویت ســاز ابریشــم و نقطه ثقل آفرینش هاى هنرى 
و فرهنگى عزم آن کرد تا این جشــنواره را در ابعاد ملى 
برگزار کند به امید آنکه این مسیر پردوام باشد و با آرزوى 
مضاعف که روزى بتوانیم در این مسیر آواهاى کار را در 
ســطح جهانى برگزار کرده و فضاهاى گفت وگویى در 

روابط بین فرهنگى بوم ها ایجاد کنیم.

■■■
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز در این خصوص 
بیان داشت: خدا را شاکر و سپاســگزار هستیم بار دیگر 
اصفهان عزیز با برگزارى جشــنواره ملى کارآوا، ابداع و 

ابتکار دیگرى را به نمایش گذاشته است.
علیرضا نصراصفهانى افزود: با توجه به اینکه مامور به این 
هستیم میراث هاى ملموس و ناملموس را در اصفهان 

پاس بداریم، این کار از هر جهت ستودنى است.
وى ضمن تشــکر از تالش و کوشش همه عزیزانى که 
در این راه گام نهادند تا خلق جدیدى داشته باشیم و آثار 
گذشتگان را نیز پاس بداریم، تصریح کرد: جشنواره کارآوا 
کار ارزشمندى است و باید آنچه گذشــتگان به یادگار 

گذاشته اند را به نسل آینده منتقل کنیم.
وى ادامه داد: یکى از این کارهاى خوب که در کشور ما 
مورد غفلت قرار گرفته و اصفهــان این غفلت را جبران 
مى کند، پرداختن به ترانه و آواهایى است که در هنگام 
کار خوانده مى شود و امروزه مى تواند براى ما درس آموز 

باشــد زیرا از افســردگى و دلمردگى در حین انجام کار 
جلوگیرى مى کند.

نصراصفهانى خاطرنشــان کرد: امیدوارم جشنواره ملى 
کارآوا در سال هاى آینده با پویایى بیشترى انجام گیرد.

■■■
دبیر اولین جشنواره ملى کارآوا نیز گفت: اولین جشنواره 
کارآوا با تالش همکاران در معاونت فرهنگى و سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان است با 
نزدیک به شش ماه کارشناســى و انجام کار پژوهشى 
در هفته فرهنگى اصفهان با انتخاب 20 اثر برتر به کار 

خود خاتمه داد.
مرتضى رشــیدى اظهار داشــت: نزدیک به 185 اثر از 
سراسر کشور به این جشــنواره ارسال شــد که از این 
مجموعه آثار راه یافته به جشــنواره، 13 اثر در دو دسته 
منتخبین و 7 اثر از پیشکســوتان  و فعــاالن فرهنگى 
به ویژه دغدغه مندان فرهنگ عامه مــورد تقدیر قرار 

گرفتند.

معاون فرهنگى شهردار و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان:

جشنواره ملى آواها و ترانه هاى کار، پژواك اندوه و شادمانى هاست

سند تک برگى چهار میلیون و 216 هزار هکتار از اراضى 
ملى اصفهان صادر شد.

 معاون حفاظــت و امور اراضــى اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: اســناد تک برگى 
کاداستر براى حدود 600 پالك در وسعت چهار میلیون و 
216 هزار هکتار در یک سال گذشته صادر و دریافت شد.

داریوش سعیدى با اشاره به اینکه از سال 1393 تا 1398 
براى حدود یــک میلیون و 300 هــزار هکتار از اراضى 
سند کاداستر صادر شده بود، افزود: با همکارى سازمان 
اسناد و امالك کشور پارســال صدور اسناد کاداستر در 
اصفهان نسبت به شش سال گذشته حدود سه برابر شد 
و در مجموع تا پایان سال 99 با احتساب اسناد کاداستر 

ســال هاى قبل براى پنج میلیون و 500 هزار هکتار از 
اراضى ملى استان سند تک برگ حد نگار صادر شد.

وى گفت: بیشترین ســند حد نگار یا کاداستر پارسال به 
ترتیب براى زمین هاى شهرستان نائین در وسعت یک 
میلیون و 582 هزار هکتار، خور و بیابانک در وسعت 814 
هزار هکتار، اردســتان در وسعت 547 هزار و شهرستان 

اصفهان وسعت 403 هزار هکتار دریافت شده است.
معاون حفاظت و امور اراضــى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان افزود: حدود چهار میلیون 
هکتار از زمین هاى باقى مانده داراى اســناد دفترچه اى 
است که بر اساس قانون جامع حد نگار (کاداستر) باید به 

اسناد تک برگى تبدیل شود.

داریوش سعیدى رفع و کاهش تداخالت اراضى ملى با 
امالك شخصى و جلوگیرى از جعل اسناد را اهداف طرح 
کاداستر دانست و افزود: واقعى ســازى وسعت زمینها، 
شفافیت در اطالعات و پاسخگویى دقیق به استعالمات 
و تسهیل سرمایه گذارى در اراضى ملى و دولتى از جمله 

مزایاى صدور اسناد حد نگار است.

مدیرعامل آبفاى اصفهان از کمبــود 4300 لیتر آب در 
ثانیه براى تأمین آب شرب مشــترکین این شرکت در 

تابستان امسال خبر داد.
هاشــم امینى افزود: کاهش 40 درصــدى بارندگى در 
سال آبى جارى و ادامه خشکى زاینده رود موجب شده 
تا امسال بسیارى از چاه هاى محلى و فلمن از مدار بهره 

بردارى خارج شوند.
وى گفت: با ادامه خشکسالى ها میزان آبدهى این چاه ها 

بین 1800 تا 2000 لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
امینى با بیان این که 14 سال از زمانى که قرار بود سامانه 
دوم آبرســانى اصفهان بزرگ در مدار بهره بردارى قرار 
گیرد گذشته است، بر اجرا و بهره بردارى سریع تر از این 

طرح توسط شرکت آب منطقه اى تاکید کرد.
وى گفت: این سامانه عالوه بر رویکرد پدافندى، نقش 
مهمى در تأمین کمبود آب شرب مردم ساکن در 56 شهر 
و 380 روستاى تحت پوشــش طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ دارد و در صورتى که امسال به بهره بردارى نرسد 

چالش بزرگى در تأمین آب مشترکین خواهیم داشت.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان در بخش دیگرى از 
سخنانش به افزایش 12 تا 18 درصدى مصرف آب در 
شهرهاى تحت پوشش بر اثر شــیوع ویروس کرونا در 

سال گذشته اشاره کرد و گفت: مدیریت مصرف همچنان 
یکى از راهکارهاى غلبه بر تبعات بحران کم آبى است و 
این شرکت سعى کرده با شناسایى مشترکین پرمصرف 
خانگى و غیرخانگى، آن ها را با روش هاى مصرف بهینه 

آب آشنا کند.
وى در عین حال افزود: فعاالن صنعت آبفا در اســتان 

اصفهان، امسال نیز با اجراى تدابیرى همانند زون بندى 
شبکه، نصب شیرهاى فشارشکن، بررسى والوها، اعمال 
مدیریت فشار، شناسایى و رفع نشت آب در شبکه، اصالح 
خطوط فرسوده انتقال و قطع انشعابات غیرمجاز، به دنبال 
تامین پایدار آب شرب و گذر از فصل گرم تابستان بدون 

کمترین چالش هستند.

هشدار مدیرعامل آبفاى استان اصفهان درباره کمبود آب شرب در تابستان

4300 لیتر آب در ثانیه کم داریم

صدور سند تک برگى
 4 میلیون هکتار 
اراضى ملى

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با محمد اعتدادى مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان دیدار و گفت و گو 
کرد. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان،  رئیس اتاق بازرگانى اصفهان به 
مناسبت هفته بزرگداشــت مقام معلّم ،با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان با 

مدیرکل این اداره دیدار و گفت و گو کرد. 
مسعودگلشیرازى در این دیدار ضمن تشکر و تقدیر از زحمات جامعه فرهنگیان، این اّیام 

را تبریک گفت. 
محمداعتدادى نیزاز اقدامات اتاق بازرگانى و فعاالن اقتصادى اصفهان به منظور کمک 

به تامین تبلت براى دانش آموزان نیازمند قدردانى نمود.

همزمان با میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبى (ع) و در راستاى رزمایش 
کمک مومنانه و همدلى، بیش از 2000 پرس غذاى نذرى،  طبخ و بین نیازمندان روزه دار 

شهرستان لنجان توزیع گردید.
این مهم به همت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و همکارى روابط عمومى ذوب 
آهن اصفهان انجام شد وهزینه آن نیز  با همیارى و مساعدت کارکنان این شرکت تامین 
گردید. سرهنگ مختارى فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن با اشاره 
به این حرکت ارزشمند گفت: یکى از مهمترین خصوصیات امام حسن مجتبى (ع) کرامت 
و بخشش است که جامعه اسالمى باید به آن نگاه ویژه اى داشته باشد و ایشان را در کمک 
به محرومان و مستمندان ، رفع مشکالت مردم، احسان و نیکوکارى،بخصوص در شرایط 

فعلى و مشکالت اقتصادى و معیشتى الگوى خود قرار دهند.
وى در ادامه از مدیریت و کارکنان ذوب آهن که همیشه در تمامى عرصه هاى خدمت 

رسانى مانند صنعت در خط مقدم هستند، قدردانى نمود.

دیدار رئیس اتاق بازرگانى اصفهان و مدیرکل آموزش وپرورش

توزیع 2000 پرس غذاى نذرى بین نیازمندان

مبادا هرگز در کارى که وقت آن فرانرســیده شتاب کنى، یا 
درکارى که وقت آن رسیده سســتى ورزى و یا در چیزى که 
(حقیقت آن) روشن نیست ستیزه جویى نمایى و یا در کارهاى 
واضح و آشکار کوتاهى کنى! تالش کن تا هر کارى را در جاى 

خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهى.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْغِسْلنى فیِه ِمَن الذُُّنوِب، َوَطهِّْرنى فیِه ِمَن الُْعُیوِب، َواْمَتِحْن َقْلبى 

فیِه بَِتْقَوى الُْقُلوِب، یا ُمقیَل َعَثراِت الُْمْذنِبیَن.
خدایا! شستشــویم ده در این روز از گناهان و پاکــم کن در آن از 
عیب ها و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکارى دل ها. اى نادیده 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىگیرنده لغزش هاى گنهکاران.


