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ریواس
به سالمت کبد 
کمک مى کند

نجات 14 معدنکار از میان گل و الى
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جزئیات جدید از ترور 
سردار سلیمانى

درخواست انتخاباتى 
رئیس شوراى شهر اصفهان

آغاز عملیات اجرایى 
نخستین شهرك 
رمز ارز کشور
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دفن
 «سینما مایاك» 

تکمیل شد!

دکتر مهدى میرغضنفرى، پژوهشگر طب سنتى و 
متخصص فیزیولوژى درباره مصرف ریواس و خواص 

آن در طب سنتى اظهارداشت: به طور کلى مزاج 
ریواس سرد و خشک است و این گیاه خودرو در اواسط 

بهار، معموال اردیبهشت،به دست مى آید...

به همین اندازه که امروز، چهارباغ عباسى پر از فست 
فود فروشى است، زمانى پر بوده از سینما و از «سینما 
مایاك» چهارباغ، تنها دو دیوار باقى مانده بود که 
یکى از آن ها سال 1398 و دیگرى هفته  گذشته زیر 

آجرنماى یک فست فود فروشى جدید، دفن شد.
ماهان منصوریان، کارگردانى که در حال ســاخت 
فیلمى مستند با موضوع سینماهاى اصفهان است، 
خبر داده که طى روزهاى گذشــته، دومین دیوار 
باقیمانده  ســینما مایاك زیر آجرنماى یک مغازه 

جدید دفن شده...
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در پایه هاى نهم و دوازدهم؛ در پایه هاى نهم و دوازدهم؛ 

3

دلهره در نیمه شب سیالبى بادرود

مجرى «سمت خدا»:

شوخى هایى هست که 
درخلوت باآنها گریه مى کنم

آزمون به رکورد طارمى
 در آسیا پایان داد

مهاجم ایرانى زنیت به عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا انتخاب شد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش یک نظرسنجى برگزار 

کرد تا مثل هر هفته بهترین لژیونر هفته قاره کهن را انتخاب کند.
در لیست نامزدها نام سردار آزمون ســتاره ایرانى زنیت که در هفته 

گذشته موفق به هت تریک و قهرمانى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

غلبه فست فودى هاى چهارباغ
 بر تاریخ معاصر اصفهان 

شناسایى 90 کانون 
بیمارى سالک در 
استان اصفهان

پیشنهاد اصالح شرایط بازنشستگى رد شد
2

بازگشت کاپیتان بازگشت کاپیتان 
استقالل از امروز

4

م ى ر مو ى ر و

ص 

ط 

5

به گزارش روابط عمومى نمایندگى بنیاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان؛ على اصفهانى، دادستان عمومى و انقالب 
اصفهان از زندان باز مجتمع کارگاهى قلعه شور بازدید کرد.

 در این بازدید که ضیایى فرد مدیر کل زندان هاى استان 
اصفهان و ســیدنطنزى مدیر نمایندگى اصفهان حضور 
داشتند، مشکالت کارگاه ها، اشتغال زندان باز قلعه شور و 
ایجاد فرصت اشتغال کارگاهى براى زندانیان مرخصى رو 

مورد بررسى و تبادل نظر قرارگرفت.

بازدید دادستان اصفهان از زندان باز قلعه شور

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: مدیریت 
مصرف انرژى نیازمند فرهنگ سازى گسترده ترى است.

ســید مصطفى علــوى در مانور کاهش بــرق مصرفى 
دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
به پیک تابستان 1400 نزدیک مى شویم وهمچنین نظر به 
کاهش شدید بارندگى در پاییز و زمستان گذشته باید در 

مصرف برق و انرژى مدیریت الزم را داشته باشیم.

وى ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط شرکت 
گاز استان اصفهان در خصوص کاهش مصرف انرژى برق 
گفت: با توجه به ارزان بودن انرژى در کشور، مصرف آن 
بسیار باال بوده و به نظر مى رسد مشکل اساسى موضوعات 
فرهنگى اســت، لذا باید در ارتباط بــا مباحث فرهنگى و 
اطالع رسانى عمومى و فعالیت هاى تاثیرگذار براى تغییر 

رویکرد و دیدگاه مردم اقدامات گسترده انجام شود.

این مقام مســئول، افزود: فرهنگ صرفه جویى در تمام 
مصارف آب و برق و گاز باید نهادینه شود تا باعث مشکل 

در زندگى روزمره مردم نشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ، در خصوص استفاده 
از انرژى هــاى تجدیدپذیر در این شــرکت افزود: بطور 
میانگین ســاالنه 19هزار کیلو وات ساعت برق از طریق 
سیســتم فتووالتاییک (پنل هاى خورشیدى) توسط این 
شرکت تولید و به شبکه سراسرى برق شهرستان ارسال 
مى شود و همچنین دیزل ژنراتور برق این شرکت با ظرفیت 

اسمى 700کیلووات بر ساعت قادر به تولید برق است.
وى، با اشــاره به اینکه منحنى مصرف برق درشــرکت 
گاز بصورت کاهشــى اســت، غیرفعال کردن کولرهاى 
گازى تمامى ادارات گازرسانى، استفاده از آبگرم کن هاى 
خورشیدى، اصالح سایبان هاى کولرها و خاموش نمودن 
آنها در خارج از ساعت ادارى را از دیگر اقدامات این شرکت 

در راستاى مدیریت مصرف برق عنوان کرد.
سید مصطفى علوى همراهى و همکارى شرکت گاز و برق 
در راستاى مدیریت مصرف انرژى را نقطه عطفى دانست 
که موجب ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم خواهد شد و 
تأکید کرد: این همراهى ها موجب خواهد شد ضمن ایجاد 
روابط بهتر ، قدم هاى موثرترى در خصوص ارائه خدمات 

داشته باشیم.

مدیریت مصرف انرژى نیازمند فرهنگ سازى گسترده ترى است

واحد 120 مگاواتى شماره 3 بخارى نیروگاه اصفهان پس از 
تامین آب مورد نیاز، به شبکه سراسرى پیوست.

مدیر امور بهره بردارى نیروگاه اصفهان گفت: واحد سوم 
این نیروگاه که پس از تعمیرات نیمه ســنگین به همت 
متخصصان شــرکت مدیریت تولید بــرق اصفهان در 
فروردین سال جارى با موفقیت وارد مدار تولید شده بود، 

به دلیل عدم آب مورد نیاز از مدار تولید خارج شد.
مجید دایى کریم زاده افزود: با تامین آب مورد نیاز، دوباره 
این واحد بخارى براى اولین بار بعد از مدت زمان حدود 15 
ماه، با پیوستن به شبکه سراسرى، تولید 120 مگاواتى را 

تجربه کرد.
وى گفت: امیدواریم با تامین آب مورد نیاز واحدها، میزان 
تولید برق نیروگاه اصفهان به  ویژه در روز هاى گرم و پیک 

تابستان افزایش یابد.

بازگشت واحد سوم نیروگاه اصفهان به مدار تولید برق

به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
امور برق شهرستان گلپایگان پروژه بهسازى شبکه برق 
روستاى سعیدآباد کوچه شهیدان اتفاقى در قالب فاز اول 
طرح جهادى بهسازى شبکه هاى روستایى شرکت توانیر 
و با صرف اعتبارى حدود 400 میلیون ریال، با هدف رفع 
نقاط خطر آفرین و بهسازى شبکه برق و به منظور تامین 

برق پایدار و مطمئن را به بهره بردارى رساند.
 با اجراى این طرح تعدادى پایه که در معبر قرار گرفته بود 
جابجا شد و همچنین اصالح شاخص ولتاژ نیز با جابجایى 

بار انجام گردید.

بهسازى شبکه برق روستاى سعیدآباد گلپایگان

حوزه هاى برتر مخابرات منطقه اصفهان در شش ماهه 
دوم سال 99 معرفى شدند.

بر اساس بررســى و ارزیابى صورت گرفته توسط اداره 
مدیریت عملکرد و اســتعدادها از اجراى نظام مدیریت 
عملکرد در شــش ماهه دوم ســال 99 در 109 حوزه 
مخابراتى و بر اساس شاخص هاى ابالغى، نتایج ارزیابى 
در دو گروه و بر اساس تعداد پرسنل تحت سرپرستى مورد 
بررسى قرار گرفت و حوزه هاى برتر که توانستند امتیاز 

باالى 95 را کسب کنند؛ معرفى شدند.
طبق این ارزیابى مدیریت مخابرات شهرســتان نجف 
آباد (زیرمجموعه مستقیم)، مرکز نگهدارى و پشتیبانى 
سیســتم هاى مخابراتى (OMC) -کاشان و ادارات 
نگهدارى و پشــتیبانى شــبکه انتقال (فیبــر نورى)،  

مخابرات شهرســتان (تابعــه)، طراحــى و راه اندازى 
سیســتمهاى انتقال، مخابرات شهرســتان شهرضا،  
مخابرات شهرســتان آران و بیــدگل،  فروش خانگى 
(ADSL)،  امور رفاهى، بازرسى و رسیدگى به شکایات،  
طراحى و راه اندازى شــبکه انتقــال، بازاریابى و امور 
مشــتریان،  مخابرات شهرســتان نائین و  نگهدارى و 
پشتیبانى سیســتم هاى مخابراتى -کاشــان توانستند 
در زمره حوزه هاى برتر با جمعیت بیشــتر از هشت نفر 

قرار گیرند.
همچنیــن مدیریت شــبکه دسترســى (زیرمجموعه 
مســتقیم)، مدیریت فناورى اطالعــات (زیرمجموعه 
مستقیم)، دفتر مدیریت منطقه (زیرمجموعه مستقیم) 
و ادارات مخابرات شهرســتان خورو بیابانک، مخابرات 

شهرستان بوئین و میاندشــت، خدمات پس از فروش، 
پشــتیبانى تجهیزات فنى، کنترل و نگهــدارى کاال، 
مخابرات شهرستان اردســتان، ممیزى اسناد، بودجه، 
پشتیبانى سیستم هاى کسب و کار و اداره امنیت شبکه 
و فناورى اطالعات به عنوان حوزه هاى برتر با جمعیت 

هشت نفر و کمتر شناخته شدند.
گفتنى اســت؛ طبق ایــن گــزارش ادارات مخابرات 
شهرستان نطنز، خرید و قراردادها، مخابرات شهرستان 
شاهین شــهر، مخابرات شهرســتان خور و بیابانک، 
نگهدارى و پشتیبانى شــبکه انتقال( کابل ) و آموزش 
نیز در زمره حوزه هایى که نسبت به دوره گذشته بهبود 
قابل توجهى در شــاخص هاى مورد ارزیابى داشته اند؛ 

قرار گرفتند.

حوزه هاى برتر مخابرات منطقه اصفهان معرفى شدند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان گفت: توسعه مراکز افق امامزادگان و ثبت موقوفات 
جدید در شهرستان فالورجان در دستور کار قرار دارد.

عباس نصیراالسالمى در آئین تکریم و معارفه اى که با حضور ولى ا... روان معاون فرهنگى، 
اجتماعى و رضا خطیبى معاون توسعه منابع انسانى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
برگزار شد، ضمن قددرانى از زحمات احمد آزادگى، رئیس سابق اداره اوقاف فالورجان اظهار 
داشت: در این زمینه اجراى برنامه هاى ابالغى از سوى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان را 

در دستور کار قرار خواهیم داد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان افزود: در کنار اجراى دستورات و ابالغیه هاى اداره 
کل، توسعه مراکز افق امامزادگان و همچنین ثبت موقوفات جدید در شهرستان فالورجان 
در دستور کار قرار خواهیم داد. وى اضافه کرد: تکمیل و بهره بردارى از ساختمان جدید اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان نیز با همکارى نماینده مردم فالورجان در مجلس 

و فرماندارى شهرستان در دستور کار قرار دارد.

توسعه مراکز افق امامزادگان و ثبت  وقف هاى جدید در فالورجان 
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معاون حقوقى و امور مجلس ســازمان تأمین اجتماعى از 
رد شدن پیشنهاد اصالح شــرایط بازنشستگى با سنوات 
30 ســال ســابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن 
سن بیمه شدگان در کمیســیون بهداشت مجلس شوراى 

اسالمى خبر داد.
محمد ابراهیم جواهرى گفت: کســانى که 30 سال تمام 
کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان 
پرداخته باشند در صورتى که ســن مردان 50 سال و سن 
زنان 45 ســال تمام باشــد، مى توانند تقاضاى مستمرى 
بازنشستگى کنند. نمایندگان مجلس در ارائه طرح اصالحى 
با این توجیه کــه قانون مجرى باعث نوعــى بى عدالتى 

شــده و به عنوان مثال افرادى که در ســن پایین مشغول 
به کار مى شوند قبل از رســیدن به سن مقرر در قانون، 30 
سال ســابقه را احراز مى کنند و به واسطه عدم احراز سن و 
ســابقه  مقرر در تبصره(1) ماده 76 قانون تأمین اجتماعى 
به صورت توامان نمى توانند بازنشسته شوند و این موضوع 
را اجحافى در حق آنان دانسته اند نسبت به ارائه طرح مزبور 

اقدام کرده اند.
معاون حقوقى و امور مجلس ســازمان تأمین اجتماعى در 
پاسخ به این پرســش که  آیا این طرح مجدداً در مجلس 
بررسى خواهد شــد؟ گفت: با مخالفت اعضاى کمیسیون 

با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.

واریز سود سهام عدالت سال 1398 درحالى دو مرحله اى 
شد که با گذشت حدود دو ماه از پرداخت مرحله نخست، 

هنوز خبرى از واریز بخش دوم این سود نیست.
ســود ســهام عدالت ســال هــاى 1395، 1396 و 
1397 طى یک مرحله به حســاب مشــموالن سهام 
عدالت واریز شــد اما قرار شد سود ســهام عدالت سال 
1398، طى دو مرحله به حســاب ســهام داران واریز

 شود.
بر این اســاس، مرحله نخست در 28 اســفندماه سال 
1399 صورت گرفت و افراد 50 درصد سود سهام خود 

را دریافت کردند. 

در این راستا، قرار شد مرحله دوم ســود در سال جدید 
واریز شود و حتى وعده داده شــده بود این اتفاق قبل از 
ماه مبارك رمضان رخ دهد. اما مبلــغ باقى مانده واریز 
نشــد و آنطور که حســین فهیمى، مدیرعامل شرکت 
ســپرده گذارى مرکزى در اواخر فروردین ماه توضیح 
داده بود، این شــرکت در انتظار دریافت سود از سوى 

شرکت ها بود.
حال، با گذشت حدود یک هفته از وعده مذکور، هنوز نه 
بخش دوم سود سهام عدالت به حساب مشموالن واریز 
شده و نه نام شرکت هایى که در پرداخت سود بدقولى 

کرده اند، اعالم شده است.

پیشنهاد اصالح شرایط 
بازنشستگى رد شد

چرا خبرى از واریز بخش دوم 
سود سهام عدالت نیست؟!

ان شاا... از اول مهر!
   ایسنا | سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا 
گفت: آرزوى ما این اســت که همه چیز حضورى 
شــود زیرا مباحث آموزشى آســیب جدى دیدند. 
بحث این را داریم که انشاا... از اول مهر مدارس و 
دانشگاه ها بازگشایى شود و برنامه ریزى کردیم از 
مرداد ماه معلمین و اساتید دانشگاهى هم واکسینه 

شوند که بتوانند کالس برگزار کنند.

پژمان جمشیدى مجرى شد
   خبر ورزشــى | پژمان جمشــیدى که در 
پرسپولیس تبدیل به فوتبالیســت مطرحى شد، 
هرگز در فوتبال مدارج ملى باالیى را طى نکرد اما 
در عرصه هنر تبدیل به یکى از بازیگران پولســاز 
سینماى ایران به خصوص در عرصه کارهاى طنز 
شد. پژمان که فعالیت هاى تبلیغاتى زیادى هم دارد، 
حاال مى خواهد مجرى گرى را هم تجربه کند و با 
برنامه "پیش گو" وارد این عرصه شود. خیلى ها 
مى گویند با توجه به فن بیان خوبى که جمشیدى 
دارد، در این عرصه مى تواند حرف هاى زیادى براى 
گفتن داشــته باشــد. البته در این مورد باید کمى 
صبر کنیم تا بعد از تماشاى چند اجراى جمشیدى 
عملکرد او را بهتر و دقیق تر مورد بررسى قرار دهیم. 

موبایل همه جا هست!
   برترین ها | انتشــار تصویر یک پرستار در 
حال صحبت بــا موبایل هنگام تزریق واکســن 
کرونا به یــک پیرمرد، در شــبکه هاى اجتماعى 
بازتاب داشته است. کیانوش جهانپور سخنگوى 
سازمان غذا و دارو در واکنش به این عکس نوشت: 
واکسیناسیون هموطنان باالى 80 سال آغاز فاز 
دوم واکسیناسیون علیه کرونا در ایران است، البته 
صحبت با تلفن همراه همزمان با تزریق واکسن در 

پروتکل ها منظور نشده و جاى بررسى دارد!

کشف 12 هزار لیتر 
سوخت قاچاق 

   ایســنا | فرمانده مرزبانى استان بوشهر از 
کشف 12 هزار لیتر سوخت قاچاق در آب هاى بندر 
بوشهر خبر داد. ســردار ولى ا... رضایى نژاد ضمن 
اشاره به دستگیرى 8 متهم، افزود: مأموران پایگاه 
دریابانى بوشهر موفق شدند یک فروند شناور بدون 
هیچگونه مدارك قانونى بودن سوخت توقیف و 
مقدار 12 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل 
به ارزش تقریبى یک میلیارد و 440  میلیون ریال 

کشف کنند.

حمید هیراد مرخص شد
   پانــا |  بنا به اعالم کادر درمانى بیمارستان 
شریعتى « حمید هیراد» از بیمارستان ترخیص 
و ادامه رونــد درمانى این  خواننــده در منزل 
شــخصى خواهد بود. «حمید هیراد» خواننده 
سرشــناس ایرانى مدتى قبل بــه دلیل ضعف 
جسمى به بیمارســتان منتقل و پس از بررسى 
ابتدایى، مشــخص شــد که به  کرونــا از نوع 
انگلیسى مبتال شده و به دلیل حساسیت هاى 
ناشى از ابتالیش به ســرطان، در بیمارستان 

بسترى و قرنطینه شد.

اوباما، سوگوار سگش شد!
   برترین ها | باراك اوباما،   رییس جمهورى   
ســابق آمریکا اعالم کرد «بو» ، سگ خانواده 
که درکاخ ســفید به خانواده آنها پیوسته بود، 
بر اثر ابتال به سرطان درگذشته است. بو بسیار 
محبوب بود و حتــى برنامه هاى خاص خود از 
سرگرم کردن میهمانان کاخ ســفید گرفته تا 
حضور در مراسم تحلیف و همراهى با جانبازان 
جنگ و دیدار با کودکان ســرطانى، همیشــه 
همراه میشــل و یا باراك اوباما در مناسبت ها 

حضور داشت.

                                   پایگاه خبرى «یاهو نیوز» شــامگاه شنبه 
در مطلبى به ارائه جزئیات بیشــترى درباره عملیات ترور 
جنایتکارانه سردار سپهبد حاج «قاسم سلیمانى»  فرمانده 
شهید نیروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى به دست 

نظامیان تروریست آمریکایى پرداخت.
در ابتداى این مطلب که توســط «جک مورفى» و «زك 
دورفمن» نوشته شده، آمده است: «سه تیم از مأموران دلتا 
فورس در ژانویه گذشته از مکان هاى پنهان در فرودگاه بین 
المللى بغداد با دوربین هاى خود اطراف را زیر نظر داشــته 
و منتظر هدف خود بودند: قاســم سلیمانى، قدرتمندترین 
فرمانده نظامى ایران. آنها با لباس هــاى مبدل کارگران 
تعمیرات، در ساختمان هاى قدیمى یا وسایل نقلیه کنار جاده 

مخفى شده بودند».
این پایگاه خبرى ادامه مى دهد: «یک شب خنک و ابرى 
بود و ضلع جنوب شرقى فرودگاه با اطالعیه اى دیرهنگام 
[توســط آمریکایى ها] براى یک تمرین آموزشى نظامى 
بسته شده بود یا البته به دولت عراق اینطور گفته شده بود. 
سه تیم تک تیرانداز خود را در فاصله 500 تا 800 متر دورتر 
از "منطقه ترور" مستقر کرده بودند، که همان جاده ورودى 
به فرودگاه بود، و به نحوى قرار گرفته بودند تا هدف خود را 
هنگام خروج از فرودگاه در یک مثلث احاطه کنند. دوربین 
یکى از  تک تیراندازها به طور مستقیم به سفارتخانه آمریکا 
در بغداد متصل شده بود، جایى که فرمانده نیروى زمینى دلتا 

فورس با کارمندان پشتیبانى مستقر بود».
یاهونیوز نوشــت: «تک تیراندازى  کردن در فاصله دور با 
عوامل محیطى مختلفى از جمله باد درگیر اســت... یکى 
از اعضاى گروه مبارزه با تروریســم (CTG) ، واحد ویژه  
کردستان عراق که ارتباطات عمیقى با [واحد] عملیات هاى 
ویژه آمریکا دارد، به آنها کمک کرد تا شدت باد را از محدوده 

پایین اندازه بگیرند».
نویسندگان این مطلب توضیح دادند: «پرواز از مبدأ دمشق، 
سوریه، سرانجام پس از چند ساعت تأخیر و بعد از نیمه شب 
در سوم ژانویه 2020، [در فرودگاه بغداد] به زمین نشست. سه 
پهپاد آمریکایى باالى آن چرخ مى زدند. هنگامى که هواپیما 
از باند به سمت قسمت بسته فرودگاه حرکت مى کرد، یکى 
از مأموران کردستانى که لباس کارمندان فرودگاه را پوشیده 
بود، هواپیما را براى توقف روى آسفالت هدایت کرد. هنگامى 

که هدف از هواپیما خارج شــد، مأموران امنیتى کردستانى 
(CTG) نیز که به عنوان کارکنان حمل چمدان تغییر قیافه 

داده بودند، در آنجا حضور داشتند تا او را شناسایى کنند.
[سردار شهید] ســلیمانى تازه به فرودگاه بغداد رسیده بود. 
ژنرال ایرانى و همراهانش سوار دو خودرو شدند و به سمت 
منطقه ترور حرکت کردند، جایى کــه تک تیراندازان دلتا 

فورس در کمین بودند».
در ادامه این گزارش آمده است: «آن دو خودرو که در یکى 
از آنها [سردار شهید] سلیمانى حضور داشت، براى خروج از 
فرودگاه وارد خیابان شدند. سه تیم  تک تیرانداز دلتا فورس 
آماده بودند، ضامن هاى سالح هاى بلند خود را آزاد کرده و 
انگشتانشان روى ماشه بود. باالى سر آنها، سه پهپاد بود که 
درآسمان شب پرواز مى کردند، دو فروند از آنها به موشک 

هاى ِهل فایر مجهز بودند.

به گفته یک مقام نظامى آمریکایى، در شــش ساعت قبل 
از سوار شدن [سردار شهید] سلیمانى به هواپیما در دمشق، 
این ژنرال ایرانى سه بار تلفن همراه خود را عوض کرد. در 
تل آویو، رابطان فرماندهى عملیات ویژه مشترك آمریکا 
با همتایان اسرائیلى خود براى کمک به ردیابى الگوهاى 
تلفن همراه [سردار شــهید] ســلیمانى همکارى کردند. 
اســرائیلى ها که به شماره هاى [سردار شــهید] سلیمانى 
دسترسى داشتند، آنها را در اختیار آمریکایى ها قرار دادند، 
که آنها نیز [سردار شهید] سلیمانى و تلفن فعلى او را تا بغداد 

ردیابى کردند».
این پایــگاه خبرى همچنین نوشــت: «آن مقــام نظامى 
آمریکایى مى گوید اعضاى واحد ارتش مخفى، معروف به 
گروه ضربت نارنجى نیز همان شب در بغداد در میدان حضور 
داشتند، تا به عنوان متخصصان اطالعاتى سیگنال هاى بُرد 

نزدیک، براى بخش تاکتیکى عملیات به ردیابى دستگاه هاى 
الکترونیکى [سردار شهید] سلیمانى کمک کنند.

همزمــان بــا ورود آن دو خــودرو بــه منطقــه تــرور، 
هدایت کنندگان پهپادها به سمت خودروها شلیک کردند. 
دو موشــک هل فایر به خودروى حامل [ســردار شهید] 
سلیمانى برخورد کردند... راننده خودرو دوم براى گریختن، 
بیشــتر گاز داد. راننده قبل از اینکه تک تیرانداز دلتا فورس 
به سمت خودرو شلیک کند و مجبور به توقف شود، حدود 
90 متر حرکت کرد. در زمانى که خودرو نقلیه متوقف شد، 

سومین موشک هل فایر نیز به آن اصابت کرد».
به گفته مورفى و دورفمن، این [اطالعات]، عملیاتى را نشان 
مى دهد که پیچیده تر از چیزى است که تصور مى شد و داراى 
لیست بزرگ ترى از افرادى است که اهداف احتمالى براى 

ترور بودند.

پایگاه خبرى «یاهو نیوز» منتشر کرد

جزئیات جدید از ترور سردار سلیمانى 

انتشار فیلمى در فضاى مجازى درباره پناه بردن عجیب 
یک ســگ مصدوم به اورژانس در یکى از پایگاه هاى 
اورژانس جاده اى شهر باشت در اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد، باعث شگفتى بسیارى از مردم شده است.
«سید محمد تقى پور»، این تکنیسین اورژانس که کار 
مداواى ســگ را انجام داد، در خصــوص جزئیات این 

ماجراى عجیب گفت: عصر روز شنبه 18 اردیبهشت ماه 
با همکارم به نام صادق آسان در پایگاه جاده اى اورژانس 
دوراهى باشت شیف بوده ایم که هنگام اذان مغرب یک 

سگ لنگ لنگان از درب پایگاه وارد شد.
وى افزود: وقتى وارد محوطه پایگاه اورژانس شد جلوى 
ما دراز کشید و دست خود را باال آورد که پس از بررسى 
وضعیتش متوجه شــدیم که دست ســگ شکسته و 

خونریزى دارد.
تقى پور اظهار کرد: بالفاصله وســایل امدادى از جمله 
سرم را از داخل آمبوالنس در آوردیم و با شستشوى دست 
سگ اقدام به مداوا و پانسمان کردیم سپس سگ را به 
بیرون از پایگاه هدایت کردیم که هر کار کردیم بیرون 
نرفت و تنها دنبال خودم مى آمد، تا اینکه مقدارى نان و 
آب به سگ دادیم و بعدش از پایگاه بیرون رفت و پشت 

پایگاه دراز کشید.
این تکنیسین اورژانس شهر باشت تصریح کرد: براى 
ما عجیب بود که این سگ چطور به اورژانس پناه آورد 
و هنگام انجام اقدامــات درمانى تکان هم نمى خورد و 

آرام بود.

ماجراى پناه بردن سگ مصدوم به اورژانس!
روزنامه شرق با «پیروز حناچى»، شهردار تهران گفتگو 

کرده است. بخشى از این گفتگو را بخوانید: 
آیا در دوران شــهردارى خودتان 
حس کرده اید مستنداتى هست که 
بخواهند شما را با پرستوها به دام 

انداخته باشند؟
خیلى سؤال سختى است (با خنده).

پس بوده.
باالخره کسانى که مسئولیت دارند در معرض دید هستند 

و خودشان باید مراقبت کنند.
 مى توانید بیشــتر توضیح بدهید؟ 
مثال از طرف کجا و وابســته به کجا 

بوده اند؛ برایتان مشــخص شده 
است؟

نه ، چون رد و اثرى پیدا نکردم که بفهمم وابسته به کجا 
هستند. ولى اعتقاد دارم افرادى در این سطوح مدیریتى 

همواره باید مراقب باشند.
آیا وقتى جاى آقاى نجفى نشستید 
به این موضوع به عنوان یک چالش 

دائمى فکر کردید؟
من آن روزى که داستان آقاى نجفى پیش آمد اصال دلم 
نمى خواست از این در وارد بشــوم. ولى به حس درونى 
خودم غلبه کردم و گفتم مردم به امید رأى داده اند و باید 

تالش کنیم تا دوره خوبى را به یادگار بگذاریم.

شهردار تهران وجود پرستو ها را تأیید کرد

فوتبال تاکنون بارها ویترین دیپلماسى صلح در جهان شده 
است و حاال بار دیگر به نظر مى رســد، نقش نمادین خود 
در رفع کدورت ها بین دو کشــور قدرتمند مسلمان را در 

حساس ترین مقطع ایفا خواهد کرد.
بعد از مصاحبه تلویزیونى ولیعهد جوان پادشاهى عربستان 
و ابراز تمایل واضح بن سلمان براى رفع تنش ها با ایران بر 
خالف اظهارات تحریک کننده و غیرواقعى گذشته، به نظر 
مى رســد در اولین گام عملى، تیم هاى فوتبال این کشور 

اجازه حضور در خاك ایران را پیدا کرده اند.
هرچند مذاکرات ابتدایى اخیر دو کشور ایران و عربستان در 
بغداد، هنوز پیام مستقیم سیاسى نداشته است، پالس هاى 
بهبود روابط سیاســى را به خاورمیانه و تمام دنیا مخابره 
کرده است. حاال واکنش مثبت ســران فوتبال عربستان، 
نشان مى دهد دربار سعودى آماده اســت تا اقدامى اعزام 
تیم پادشاهى الهالل ریاض به تهران براى برگزارى دیدار 
حذفى لیگ قهرمانان آسیا،  به دنبال نشان دادن حسن نیت 

خود و نشانه اى براى رفع کدورت هاست.
پیش از این و در دهه 70 شمســى، برگزارى بازى بین دو 
تیم ملى ایران و عراق، بعد از هشــت سال جنگ تحمیلى 

صدام علیه کشورمان، پیام صلح را از طریق فوتبال به دنیا 
مخابره کرد. همچنین عکس مشترك دو تیم ملى ایران و 
آمریکا با ژستى دوستانه در جام جهانى 1998 فرانسه، نمونه 
برجســته ترى از کارکرد دیپلماسى ورزشــى در راه حل 

مناقشه هاى طوالنى  بود.
این طور به نظر مى رسد که اگر همه گیرى و شیوع کرونا مانع 
نشود، ســعودى ها پس از حدود شش سال، حاضر به سفر 
مهمترین باشگاه ورزشى خود به تهران شده اند و نگرانى 
امنیتى بابت حضور در خاك کشــورمان ندارند، همانطور 
که این بهانه جویى، در تمام این سال ها نیز وجود خارجى 
نداشت. البته پیش از این، حضور دو تیم استقالل و فوالد 
خوزســتان در مرحله گروهى لیگ قهرمانان فصل جارى 
در عربستانـ  که با استقبال و میزبانى گرم طرف سعودى 
همراه شده بودـ  نشان داد کشورمان قدم اول را در فوتبال 

براى پایان این مناقشه برداشته است.
اکنون با رویارویى استقالل و تراکتور ایران با الهالل و النصر 
عربستان، فدراسیون سعودى ها اعالم آمادگى کرده که هر 
کجا کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس مالحظات کرونایى 

تصمیم بگیرد به مصاف طرف ایرانى خواهد رفت.

دیپلماسى فوتبال بین ایران و عربستان

   فارس |

بازداشت 433 مدیر 
   فارس | رئیس شــوراى عالى استانها در پاسخ به 
پرسشى مبنى بر اینکه چه تعداد اعضاى شوراى شهر، 
شهرداران و کارمندان شــوراها و شهردارى ها در دوره 
پنچم شــوراهاى شــهر به دلیل تخلف بازداشت شده 
اند، گفت: در سه ساله گذشته 433 نفر از اعضاى شورا 
شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهردارى توسط 

دستگاه هاى امنیتى بازداشت شده اند. 

با هم رفیق نیستند
   نامه نیوز | در مسیر پر خبر انتخابات 1400 اخیرا 
گفته مى شود که ممکن است اصولگرایان با دو نامزد وارد 
انتخابات شــوند که یکى از آنها پوششى براى دیگرى 
باشد. محمد مهاجرى، فعال و تحلیلگر سیاسى درباره 
این موضوع گفت: تردید نکنید که اصولگرایان با بیش 
از شش هفت نامزد وارد انتخابات مى شوند. به طور کلى 
اصولگرایان خیلى با هم رفیق نیستند و تصور مى کنند 
فقط فرد فرد خودشــان مى توانند در جهت منافع ملى 

حرکت و اصول انقالب را پیاده کنند.

عید فطر مى آید؟
   دیده بان ایران | یک کانــال تلگرامى خبر داده 
است که سه نفر نامزد ریاست قوه قضاییه شده اند و مدتى 
است آموزش هاى خود را شروع کرده اند. برخى خبرهاى 
رسیده حاکى از این است که ابراهیم رئیسى اذن حضور 
جهت ثبت نام را گرفته  و احتمــاًال روز عید فطر راهى 

وزارت کشور خواهد شد.

نذر انتخاباتى
   فارس | حجت االسالم سیدحسین موسوى رئیس 
اداره تبلیغات اسالمى شهرســتان اسالمشهر تهران با 
اشــاره به پویش مردمى اکرام اظهارداشت: این پویش 
مردمى با هدف کمک به نیازمندان با ذبح 110 قربانى 
در این شهر باهدف ســربلندى مردم ایران در انتخابات 

ریاست جمهورى 1400 برگزار مى شود. 

خطر رفع شد
   فارس | آژانس مهندسى فضایى چین گزارش کرد 
که موشک کنترل نشده چینى بر فراز اقیانوس هند و در 
نزدیکى مالدیو وارد جو زمین شــده و از بین رفته است.  
محاســبات آژانس هوا و فضاى روسى برآورد کرده بود 
که براى بقایاى موشک چینى فوق مناطق بالقوه خطر 
احتماًال شهرهاى بزرگى چون مادرید، رم، قاهره، ریاض 

و کانبرا باشد.
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اخیرا یک عکس از محســن رضایى منتشــر شده که 
سمت راستش رســتم قاسمى و ســمت چپش سعید 

محمد ایستاده است. 
ســه چهــره نظامى 
انتخابات در کنار هم. 
از این تصویر به ائتالف 
نظامیان یاد شده است. 
پیش تر هم شنیده ها 
حاکى از ایــن بود که 
احتماال سعید محمد 

به نفع محسن رضایى کنار مى رود یا با او ائتالف مى کند. 
گویا نه فقط او بلکه رستم قاسمى هم چنین نقشى دارد.

ســعید محمد که با توجه به دستورالعمل جدید شوراى 
نگهبان دیگــر هیچ شانســى بــراى ورود به عرصه 
انتخابــات نــدارد و 
رســتم قاســمى هم 
که شانس چندانى در 
میان رقبا ندارد اما هر 
دو در صورت ائتالف 
با دبیر فعلــى مجمع 
تشــخیص مصلحت 
مى تواننــد  نظــام 
امیدوار باشــند در دولت بعدى حداقل یک وزارتخانه

 سهمشان شود.

حضور «قاسمى» و «محمد» در دولت رضایى؟
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فوت 15 کرونایى 
در شبانه روز منتهى به روز یکشنبه 15 مبتالى کرونا در 
مراکز درمانى استان اصفهان فوت و 1094 مبتالى جدید 
هم شناسایى شدند. سـخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: در این مدت از سه هزار و 273 نفر نمونه 
گیرى شده که تست کروناى هزار و 94 نفر مثبت و از این 
تعداد 314 نفر با شدت بیشـتر بیمارى در مراکز درمانى 

این استان به جز کاشان وآران و بیدگل بسترى شدند. 

شناسائى عامل آتش افروزى 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى استان اصفهان از 
شناسائى عامل اصلى آتش افروزى در کاخ هشت بهشت 
در شب چهارشنبه سورى سال گذشته توسط نیروهاى 
این یگان خبر داد. سرهنگ عبدالرضا عرب بافرانى گفت: 
واحد سـایبرى یگان حفاظـت میراث فرهنگى اسـتان 
اصفهان موفق به شناسـائى عامل اصلى آتش افروزى 
در کاخ هشت بهشـت و پل سى وسـه پـل اصفهان که 
در شـامگاه آخریـن چهارشـنبه سـال گذشـته رخ داده 

بود، شدند.

بازداشت سارق موتورهاى کولر 
فرمانده انتظامى شهرستان مبارکه از دستگیرى سارق 
موتـور کولر از پشـت بام منـازل شـهروندان خبـر داد.  
سرهنگ "رضامحمدي"،  بیان داشت: این سارق موتور 
کولر ضمن اعتـراف به 20فقره سـرقت، مالخـر اموال 
مسروقه را هم معرفی کرد که این فرد نیز طى عملیات 
ماموران دستگیر و در بازرسی از محل وانبار مالخر مقادیر 

زیادي از این موتورهاي کولر ها  کشف شدند.

شستشوى شبکه فاضالب 
عملیات شستشوى شبکه فاضالب شـهر نجف آباد در 
حال اجرا است. به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، 
این عملیـات با هدف عارى سـازى شـبکه جمع آورى 
فاضالب شهر از آشغال در حال انجام است. گفتنى است 
از میزان حدود 278 کیلومتر شبکه اجرا شده در این شهر، 

تاکنون ، حدود 210 کیلو متر آن شستشو شده است.

توسعه شبکه فاضالب 
عملیات لوله گذارى وتوسـعه شـبکه فاضالب واقع در 
بلوار امام علـى(ع) کوچه هاى جدید االحـداث به اتمام 
رسید. به گزارش روابط عمومى آبفا بویین و میاندشت، 
طول این شـبکه 450 متر مى باشـد واز لوله پلى اتیلن 
200میلیمتراستفاده شده اسـت. الزم به ذکر است این 
عملیات به منظورتوسعه شـبکه فاضالب در دستور کار 

قرار گرفت.

نیاز بهارستان 
به 2 ایستگاه دیگر 

مدیر سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى شهردارى 
بهارسـتان از توابع اصفهان گفت: این شـهر با توجه به 
اسـتقرار تعداد زیادى کارگاه و مرکـز تولیدى و جمعیت 
حدود 100 هـزار نفر به 2 ایسـتگاه آتش نشـانى جدید 
نیاز دارد. عباس کارپرداز اظهار داشـت: در زمان حاضر 
2 ایستگاه آتش نشانى در شهر بهارستان فعال است اما 
با توجه به اجراى طرح هاى مسکن مهر و مسکن اقدام 
ملى و افزایش جمعیت آن و همچنین تعدد مراکز صنعتى 

و کارگاهى به حداقل 2 ایستگاه دیگر نیاز دارد.

واکسیناسیون
 15 هزار بیمار خاص 

رییس اداره بیمارى هاى معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشـکى اصفهان گفت: باتوجه به اینکه تعداد بیماران 
خاص زیاد اسـت، مجبوریم واکسیناسـیون بیماران را 
براسـاس اولویت و زمانبنـدى انجام دهیم تـا از تجمع 
بیماران جلوگیرى شـود. شـهربانو مظاهـرى جمعیت 
بیماران خاص اسـتان اصفهـان را حـدود 15 هزار نفر 
اعالم و اظهار کرد: بیمـارى هاى خاص در اسـتان به 
ترتیب ام اس، همودیالیز و دیالیز صفاقى، پیوند اعضا، 
تاالسمى، هموفیلى، نقص ایمنى اولیه، اتیسم، اى بى یا 

بال پروانه اى و ...است.

خبر

عملیات اجرایى احداث نخستین شهرك استخراج رمز ارز 
کشور با سرمایه گذارى بخش خصوصى در شهرك صنعتى 
داران واقع در شهرستان فریدن در غرب استان اصفهان آغاز 
شد. یک سرمایه گذار بخش خصوصى گفت: این مجموعه 
در زمینى به مســاحت بالغ بر 78 هزار مترمربع در شهرك 
صنعتى داران احداث مى شود و ســرمایه گذارى اولیه آن 

حدود 500 میلیارد تومان است.
 امین خانجانــى، میزان مصرف برق مورد نیاز اســتخراج 
رمزارز در فاز نخســت این شــهرك را بالغ بر 21 مگاوات 
اعالم و اظهار کرد: در فازهاى بعدى مقدار مصرف برق تا 
100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد و قرار است بخشى 

از انرژى الکتریکى مورد نیاز از طریق احداث نیروگاه در آن 
منطقه تامین شود.

 وى افزود: بهره بردارى اولیه این شهرك طى چهار ماه آینده 
انجام مى شود و تکمیل مراحل بعدى پروژه ظرف مدت دو 

سال انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: ماینرها و اســتخراج کننده هایى که به طور 
غیرقانونى و پنهان فعالیت مى کنند سبب افت فشار شبکه 
مى شوند، اما روند فعالیت شهرك استخراج رمز ارز واقع در 
شهرك صنعتى داران به طور کامل شفاف و قانونى است و 
هیچ موضوع پنهانى وجود ندارد و هیچگونه خاموشى هم 

رخ نخواهد داد.

مدیرکل امــور اقتصادى و دارایــى اصفهان گفت: مجمع 
عمومى عادى شرکت سرمایه گذارى سهام عدالت این استان 
به دلیل حد نصاب نرسیدن سهامداران در جلسه تشکیل نشد.

 على صبوحى افزود: جلسه مجمع عمومى عادى شرکت 
سرمایه گذارى سهام عدالت اصفهان روز شنبه ساعت 13 به 
صورت مجازى برگزار شد اما  تعداد افراد به حد نصاب نرسید 

و این جلسه تشکیل نشد.
مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اصفهان با بیان اینکه زمان 
جلسه آینده مجمع عمومى به اطالع سهامداران مى رسد، 
تصریح کرد: جلسه مجمع در نوبت دوم با حضور هر تعداد از 

سهام شرکت قانونى بوده و برگزار خواهد شد.

وى ادامه داد: یــک  میلیون و 806 هــزار و 928 نفر روش 
غیرمستقیم مدیریت ســهام عدالت را انتخاب کردند که 
راى آنان در انتخاب هیات مدیره شرکت سرمایه گذار سهام 

عدالت مهم است.
به گفته وى بزرگ ترین انتخابات اقتصادى استان اصفهان 
بر اساس مصوبه شــوراى عالى بورس، روز شنبه هیجده 
اردیبهشت با حداقل 50 درصد واجدین شرایط پیش بینى 
شده بود. هیات مدیره شــرکت هاى سرمایه گذارى سهام 
عدالت استانى با راى ســهامداران انتخاب مى شوند و افراد 
داراى سهام عدالت که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردند، 

در این انتخابات شرکت مى کنند.

جلسه سهامداران عدالت 
به حد نصاب نرسید

آغاز عملیات اجرایى نخستین 
شهرك رمز ارز کشور 

رئیس اداره آموزش متوسطه، آموزش و پرورش اصفهان 
با اشاره به افزایش تعداد حوزه هاى امتحانات نهایى گفت: 
امســال حدود 100 هزار دانش آموز در حوزه هاى نهایى 
اســتان براى امتحانات نهایى حضــور دارند که در پایه 
دوازدهم قریب به 35 هزار و در پایه نهم حدود 65 هزار 
دانش آموز در کل استان اصفهان امتحان نهایى مى دهند.
حسین نادیان مسئولیت آموزش و پرورش را براى حفظ 
سالمت دانش آموزان در امتحانات مهم دانست و اظهار 
کرد: خودمراقبتى و نظارت بر وضعیت دانش آموز بعد از 
جلســه امتحان در محیط بیرون از مدرســه در کوچه و 
خیابان بر عهده خانواده اســت، تاکید مسئوالن بر این 
اســت که خانواده ها حتمًا به این موضــوع فکر کنند و 
برگزارى امتحانات به طور حضورى تنها براى رســیدن 
به حق اصلى فرزنــد آنها و نوعى دســتیابى به عدالت 

آموزشى است.
وى تصریــح کرد: بــراى رعایــت فاصلــه اجتماعى 
دانش آمــوزان در امتحانات تعــداد حوزه هاى امتحانى 

استان افزایش پیدا کرده است و همان طور که امتحانات 
سال گذشته بدون مشــکل برگزار شد امسال هم حفظ 
سالمت دانش آموزان و رعایت پروتکل هاى بهداشتى و 
حضور مراقبان سالمت در جلسه امتحان نهایى اولویت 

اصلى کار آموزش و پرورش است.
وى ادامه داد: به خانواده هایى کــه نگران این موضوع 
هستند، پیشــنهاد دادیم که خودشــان یک روز قبل از 
امتحان نهایى فرزندشان به مدرسه و محل حوزه امتحان 
او بیایند و از نزدیک محل و نحوه فاصله گذارى و تهویه 

هوا را بازدید کنند تا به اطمینان برسند.
نادیــان در خصوص اینکه هر فــردى در محیط بیرون 
احتمال دارد ناقل ویروس کرونا باشد، خاطرنشان کرد: 
توجه به حفظ سالمت دانش آموز در محیط مدرسه وظیفه 
آموزش و پرورش است، از ســوى دیگر الزم است که 
خانواده به فرزند خود هشدار دهند بعد از خروج از مدرسه، 
در کوچه و خیابــان و محیط بیــرون در رعایت فاصله 
اجتماعى و پروتکل هاى بهداشــتى توجه الزم را داشته 

باشــند و بعد از امتحان دادن با نظارت دقیق خودشان 
فرزند را به خانه ببرند.

رئیس اداره آموزش دوره اول و دوم متوسطه، آموزش و 
پرورش اصفهان درباره اینکه بعضى خانواده ها تاکید بر 
غیرحضورى بودن برگــزارى امتحانات دارند، گفت: در 
صورت غیرحضورى بودن امتحانات به طور ناخواســته 
عده اى از دانش آمــوزان با تقلب در فضــاى مجازى و 
اســتفاده از کمک دیگران معدل هاى باالیى کســب 
مى کنند و این نوع امتحان عادالنه نیست و دانش آموزانى 
که شایستگى ورود به یک رشــته تحصیلى را دارند این 

فرصت را از دست مى دهند.
وى در توصیه به خانواده ها گفت: والدینى که دانش آموزان 
آنها پایه هفتم، هشتم، دهم و یازدهم هستند و امتحانات 
آنها غیرحضورى اســت اگر آینده دانش آموز براى آنها 
مهم است خودشان به عنوان یک ناظر امتحان به کمک 
مدیر مدرســه بیایند و اجازه ندهند دانش آموز به سمتى 

غیرمنطقى و تقلب کردن پیش برود.

در پایه هاى نهم و دوازدهم؛ 

100هزار دانش آموز اصفهانى 
امتحان حضورى مى دهند

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون 90 کانون بیمارى ســالک در اســتان 
شناسایى شده است، گفت: خشکسالى و کم بارشى در 
بعضى از نقاط استان شرایط را براى بروز بیمارى سالک 
ایجاد کرده اســت از جمله در مناطق شرق اصفهان و 
شهرستان هایى مانند، برخوار، اردستان، نطنز و بادرود، 
کاشان و آران و بیدگل ســال هاى مختلفى با مسئله 

سالک مواجه بودیم.
منصور شیشــه فروش  با بیان اینکه وجود موش هاى 
صحرایى در مناطق کویرى باعث انتقال این بیمارى 
اســت، تصریح کرد: النه کوبى موش به عنوان منشأ 
بیمارى در شــش هزار هکتار در مناطــق کویرى با 
همکارى مرکز بهداشت و شهردارى ها انجام مى شود 
همچنین بهسازى محیط یکى از روش هاى دیگر است 
که به همه شهردارى ها و جهاد کشاورزى ابالغ شده 
تا نسبت به بهسازى و پاکســازى محیط اقدام کرده و 
با جمع آورى نخاله ها و پســماندها از افزایش موش ها 

جلوگیرى کنند. وى افزود: الزم است اداره منابع طبیعى 
در مناطقى که اجراى طرح هــاى بیابان زدایى انجام 
مى شود به کشــت نهال و گونه هاى گیاهى مقاوم به 
خشکى و متناسب با شرایط کویرى اقدام کند، همچنین 
محیط زیست هم در راستاى حفظ گونه هاى جانورانى 
و پرندگانى مانند عقاب که با زیاد شدن جمعیت موش 

مقابله مى کند تدابیر بیولوژیکى الزم را اجرایى کنند.
شیشه فروش تصریح کرد: مقرر شــد دانشگاه علوم 
پزشــکى مطالعه ویژه اى بر بیمارى سالک در جهت 
پیشــگیرى، کنترل و درمان رایــگان آن انجام دهد 
و ایــن برنامه ها با ایــن اهداف اجرایى مى شــود. در 
شهرستان هاى درگیر با شیوع بیمارى سالک بیش از 
50 گروه عملیاتى در مناطق مختلــف براى مبارزه با 
موش، کنترل مخازن و بهسازى محیط فعالیت مى کنند 
که در چند سال گذشته با اقدامات صورت گرفته روند 
ابتالء به سالک در استان اصفهان از جمله در شهر ورزنه 

کاهش پیدا کرده است.

 
در اثر بارش هاى رگبارى شــنبه شــب و ســیالبى 
شدن رودخانه و مســیل هاى فصلى بخش بادرود در 
شهرســتان نطنز و محور جاده اى انارك به چوپانان 
در شهرستان نایین، 22 نفر از سرنشینان خودروهاى 
عبورى در سیل گرفتار شدند که 14 نفر آنها کارکنان 

معادن سنگ و مس منطقه بادرود در نطنز بودند.
این  14 نفر با ماشــین هاى شــخصى از مسیل عبور 
مى کردند که دچار حادثه شــدند. براى امدادرسانى به 
این افراد 9 تیم امدادى اعزام شــد. بنا بر این گزارش 

همه این افراد نجات یافتند کــه 10 نفر از آنها به دلیل 
جراحات  توســط نیروهاى اورژانس و هالل احمر به 
بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند. در حادثه سیالب 
روز شنبه همچنین 2 دستگاه تریلر نیز در مسیر معدن 

واژگون شد.
اما على کفاشى، رئیس جمعیت هالل احمر بادرود در 
بیان جزئیات این حادثه گفت: جارى شدن سیالب در 
اثر بارش هاى رگبارى در مسیر جاده معدن بند نرگس 
واقع در 30 کیلومترى شــرق بادرود و سیالبى شدن 
مسیل ها و آبراهه هاى منطقه در عصر روز شنبه موجب 
آب بردگى سه خودروى سوارى حامل کارکنان معدن 
سنگ آهن و معدن مس و نیز واژگونى و درراه ماندگى 

شش کامیون شد.
رئیس جمعیت هالل احمر بادرود افزود: در این عملیات 
که حدود ده ساعت به طول کشید، تعداد 30 نفر در قالب 
8 گروه از کارکنان، نجات گــران و داوطلبان جمعیت 
هالل احمر به  صورت تیم هاى پشتیبانى به منطقه اعزام 

شدند و پس از جستجو و امدادرسانى سرنشین خودروها 
را به نقطه امن هدایت و ضمــن انجام اقدامات اولیه و 
ارزیابى 14 نفر از سرنشینان، 7 نفر از آن ها به علت تروما 
و مشکالت گوارشى توســط آمبوالنس هالل احمر و 
اورژانس به بیمارستان فاطمیه بادرود اعزام شدند. وى از 
سالمت حال عمومى کلیه سرنشینان خودروها خبر داد.

حمیدرضا گودرزى از امدادگران پایگاه جاده اى دکتر 
ترابیان بادرود نیز در این باره اظهار کرد: ســاعت 11 
شب به اولین خودروى در سیل مانده رسیدیم که یکى 
از سرنشین ها توســط گروه دکتر کفاشى نجات یافته 
و نفر دوم توسط ما نجات پیدا کرد. این 
امدادگر به نقل از سرنشین راننده گفت 
که سیل ماشین را ساعت ها با خود برده 
و کارى از دست آن ها بر نمى آمده و همه 
سرنشین هاى گرفتار به  نوعى دچار شوك 

ناشى از سیل شده بودند.
امدادگر پایگاه جمعیت هالل احمر بادرود 
گفت: در یک مورد به خــودروى پراید 
سفیدى رســیدیم که راننده دچار شوك 
عجیبى شده بود و حتى درخواست کمک 
هم نمى کرد و داخل خودرو نشســته و حاضر به پیاده 
شدن نبود. در همین حال مرکز اورژانس استان اصفهان 
با اشاره به گرفتار شدن خودرو پژو با چهار سرنشین به 
دلیل ســیالب، اظهار کرد: وقوع این حادثه در مسیر 
انارك به چوپانان در ساعت 22 و 30 دقیقه شنبه شب 
گذشته به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد 
و یک کد اورژانس 115 و یک کــد هالل احمر براى 
امدادرسانى به محل این حادثه اعزام شد. در این حادثه 
یک مرد، یک زن و دو کودك در خودرو گرفتار شدند 
و پس از رهاسازى در محل به صورت سرپایى درمان 
شدند. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان هم به انسداد حدود 50 کیلومتر از 
آزاد راه شهید سردار حجازى نطنز به اصفهان به علت 
نشســت 10 متر از محور در اثر ریزش جاده ناشى از 
بارش هاى هفته گذشته وعبور قنات از زیر محور اشاره 
کرد و ادامه داد: همچنان عوامل راهسازى در حال ایمن 

سازى و اصالح محور هستند.

شناسایى 90 کانون بیمارى سالک 
در استان اصفهان

نجات 14 معدنکار از میان گل و الى

به همین اندازه که امروز، چهارباغ عباسى پر از فست فود 
فروشى است، زمانى پر بوده از سینما و از «سینما مایاك» 
چهارباغ، تنها دو دیوار باقى مانده بود که یکى از آن ها سال 
1398 و دیگرى هفته  گذشته زیر آجرنماى یک فست فود 

فروشى جدید، دفن شد.
ماهان منصوریان، کارگردانى که در حال ساخت فیلمى 
مستند با موضوع سینماهاى اصفهان است، خبر داده که 
طى روزهاى گذشته، دومین دیوار باقیمانده  سینما مایاك 

زیر آجرنماى یک مغازه جدید دفن شده.
او به ایسنا مى گوید: سینما مایاك به همراه سینما ایران 
و حافظ (فلســطین امروزى) متعلق به خانواده مثقالى و 
میزانى بود و یکى از مهم ترین سینماهاى اصفهان به شمار 
مى رفت. این مستندساز، تصریح مى کند: سالن تابستانى 
سینما مایاك در دهه 20 و سالن زمستانى آن حوالى سال 

1323 در چهارباغ افتتاح شد.
منصوریان ادامه مى دهد: سالن تابستانه سینما مایاك پیش 
از انقالب در طرح جامع دولت خانه صفوى افتاد و خراب شد 

و سالن زمستانه آن بعد از انقالب با نام پولیساریو(عنواِن 
تشکلى سیاسى ـنظامى براى استقالل صحراى غربى 
آفریقا) فعالیت مى کرد، اما 16 دى ماه سال 1364 تخریب 

و به پارك تبدیل شد.
او خاطرنشان مى کند: از همه  سینما مایاك تنها دو دیوار 
ورودى باقیمانده بود که روى آن مى شد تابلوى اعالنات 
و محل نصب کنتور برق را دید و از چند ســال قبل، اکبر 
خامین، مدیر تولید فیلم «ناخدا خورشید» پیگیر حفظ این 
دو دیوار بود اما متأسفانه کســى به این خواسته توجهى 

نکرد.
این مستندساز یادآور مى شود: یکى از دیوارهاى باقیمانده 
سینما مایاك ســال 1398 با انجام نماکارى فست فود 
فروشى مجاور آن از نظرها پنهان شد و وقتى با مغازه دار 
صحبت کردیم، گفت که خیلى تالش کرده تا مجوز این 
کار را بگیرد و خوشحال بود که بدون مقاوم سازى توانسته 

نماکارى اش را انجام بدهد!
منصوریان مى گوید: هفته گذشته که از چهارباغ عباسى 

عبور مى کردم متوجه شــدم که تنها دیوار باقیمانده نیز 
به سرنوشت دیوار قبلى دچار شده و تنها تابلوى اعالنات 
سینما مایاك را نگه داشته اند و دورتادور آن آجرنماکارى 

شده است.
سعید سهرابى، مدیر پروژه هاى چهارباغ عباسى، ماجراى 
دیوار ســینما «مایاك» را این گونه روایت مى کند: دیوار 
باقیمانده  ســینما مایاك خراب شــده بود و ممکن بود 
ایجاد حادثه کند، به همین خاطــر مالک مغازه  مجاور با 
هماهنگى شهردارى منطقه 3 و البته بدون هماهنگى با ما 
اقدام به آجرنماى آن کرد که به محض اطالع یافتن از این 
موضوع، مانع از بین رفتن تابلوى اعالنات سینما شدیم و 
این بخش که مهم ترین بخش باقیمانده  آن بود را بدون 

تغییر حفظ کردیم.
او مى افزاید: با اتمام طرح خواناسازى، فراخور سینما مایاك 
و تابلوى اعالنات باقیمانده آن طراحى اى انجام خواهد شد 
تا اطالعات مربوط به این سینما، براى آگاه سازى عموم 

در آن تعبیه شود.

دفن «سینما مایاك» تکمیل شد!

مسؤول فروش سیمان اردســتان گفت: تولید سیمان به 
دلیل قطعى برق و گاز در زمســتان سال قبل متوقف شد 
که در کنار صادرات عاملى شــده تا تعادل در بازار سیمان 

برهم بخورد.
محسن نیلفروشان اظهار داشت: مشــکل کنونى بازار و 
کمبود عرضه ناشى از قطعى برق و گاز واحدهاى تولیدى 

در آذر، دى و بهمن سال قبل اســت که باعث شد تا کل 
ذخیره و دپو کارخانه ها مصرف شــود و چنــد ماه طول 

مى کشد تا این موضوع جبران شود.
مسؤول فروش ســیمان اردســتان ادامه داد: کارخانه ها 
ترجیح مى دهند تا به جاى فــروش داخلى صادرات انجام 

دهند که باعث شده کمبود سیمان در بازار تشدید شود.

وى با تأکید بر اینکه شــیطنت برخى کارخانه ها هم در 
شکل گیرى وضع کنونى بى تأثیر نبوده توضیح داد: برخى 
از کارخانه ها براى اینکه بتوانند قیمت ها را افزایش دهند 
عرضه را کاهش داده بودند و با ظرفیت پایین ترى تولید 
مى کردند که سرانجام از ابتداى این ماه قیمت ها حدود 38 

درصد افزایش یافت.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: همچنان 
به عنوان نماینــده کاندیداهایى کــه در معرض این 
بررسى هستند از اعضاى این هیأت که مسؤولیت بسیار 
خطیرى را بر دوش دارند درخواست و انتظار داریم در 
روند بررسى مراقب و مواظب گزارشات بعضًا کذب و 
غیرواقعى باشند. علیرضا نصراصفهانى صبح دیروز در 
نطق پیش از دستور خود در صد و هفتادمین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به قرار داشتن در 
روزها و ســاعات پایانى بررسى صالحیت ها در هیأت 
عالى نظارت اســتان عنوان کرد: همچنان به عنوان 
نماینده کاندیداهایى که در معرض این بررسى هستند 
از اعضاى این هیأت که مسؤولیت بسیار خطیرى را بر 
دوش دارند درخواســت و انتظار داریم در روند بررسى 

مراقب و مواظب گزارشات بعضًا کذب و غیرواقعى که 
احتماًال با اهداف سیاسى، تسویه حساب هاى شخصى 
یا ترس از به خطــر افتادن منافع مالــى و اقتصادى 
گزارش دهندگان و بدون ارائه اسناد متقن، موثق و قابل 
اتکا ارائه شده باشند. نصراصفهانى تأکید کرد: از اعضاى 
هیأت عالى نظارت استان درخواست دارم حافظ منافع 
افراد سالم، پاکدست و دلسوز که فلسفه حضورشان در 
انتخابات و در این عرصه چیزى جز خدمت به شهر و 
شهروندان نیست، باشند تا با حفظ آبروى آن ها زمینه 
رقابتى توأم با رفاقت و با هدف بسط مشارکت حداکثرى 
آحاد مردم در انتخابات فراهم شود و اجازه دهیم مردم 
فهیم اصفهان با انگیزه باال نسبت به انتخاب افراد مورد 

نظرشان اقدام کنند.

درخواست انتخ اباتى 
رئیس شوراى شهر اصفهان

عامل کمبود سیمان در بازار

آرمان کیانى
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|  عطیه موذن / خبرگزارى مهر | ى مههر
بیش از یک دهه است که مردم او را با اجراى برنامه هاى مذهبى چون «سمت خدا» 
مى شناسند، با شمایل یک مجرى مثبت که انگار همه عمر به همین ظاهر اخالقى اش 
شناخته شده است و گاهى همین مثبت بودن هم محور طیفى از شوخى هاى تصویرى 
و مجازى با او شده است.  نجم الدین شریعتى بیش از هر چیز خودش است، مجرى اى 
که هدف مشخصى در مسیرى مشــخص دارد و براى همین است که از بازیگرى تا 
اجرا و در حوزه هاى دیگر هر گاه به او پیشنهادى شده است براى همین مسیرى که 

دارد از همه آن ها سر باز زده است. 

ساعت حدود پنج صبح است که گفتگو مى کنیم و تازه از اجرا 
آزاد شده اید. این فضاى آنتن زنده در بازه سحرگاهى سخت 

نیست؟
در ماه رمضان 30 شب بدون اســتراحت برنامه داریم. البته من به عنوان مجرى 
اســتراحت دارم ولى گاهى تهیه کننده و باقى تیم باید مــواردى را هماهنگ و 

که خیلى کار سختى اســت. با این حال با این برنامه همه مدیریت کنند 
زندگى شــما حتى تا بعد از ماه رمضــان هم به هم 
مى ریزد و معموًال با پایان هر ماه قمرى و حتى عید فطر 

براى اجراى برنامه در سال بعد استرس مى گیرم (مى خندد). 
 شــما به عنوان مجرى برند برنامه هــاى مذهبى و معارفى 
شناخته مى شوید ممکن است برخى مجریان به همین عنوان 
گارد داشته باشند براى شما چگونه است آن را یک برچسب 

مى دانید یا امتیاز؟
نمى دانم. من همینى هستم که هستم و هیچ گاه به چنین چیزى فکر نکردم. احساس 
مى کنم وقتى در حرفه و کارى که ورود کردید اگر هدف و اعتقاد داشته باشید راه را 
ادامه مى دهید. من زمانى در یکى از برنامه ها گفتم خیلى برایم مهم نیست که کجا 

باشم…
 به هر حال شما سال هاســت که این ژانر و فضا را در حرفه 
اجرا حفظ کرده اید و قطعاً از فضاهاى دیگرى پیشــنهاداتى 

داشته اید اما به سمت حوزه هاى دیگر نرفتید.
بله قطعًا مکرر پیشنهادهایى داشتم و حتى دوستانى که بارها پیشنهاد کرده اند دیگر 
ناامید شده اند. به هر حال وقتى مخاطب شــما را در فضایى مى بیند و دوست دارد و 
شما هم در همین مسیر شنا مى کنید و حرکت مى کنید چرا تالش کنیم خالف جهت 

آب شنا کنیم؟
از کسى ایده مى گیرید براى اجرا؟

من از کســى یا جایى ایده نمى گیرم از دلم ایده مى گیرم. خودم را به شــدت جاى 
مخاطب مى گذارم و با او همراه مى شــوم. تلویزیون زیاد مى بینم فیلم زیاد مى بینم. 
مطالعات، تلویزیون، فیلم دیدن و توجه به بازخوردهاى مخاطب و همراه شدن با او 
در کنار هم قرار مى گیرد و مى شود نجم الدین شریعتى که شما با همه ضعف هایش 

مى بینید. 
گفتید فیلم مى بینید؛ ایرانى یا خارجى؟

فیلم هاى خوب کشورمان را مى بینم.
 سینما مى روید یا صبر مى کنید به شبکه خانگى بیاید؟

تا قبل از کرونا ســینما مى رفتم. ماهى یک بار یا گاهى دو بار.... و اتفاقًا سینما خیلى 
خوب است متاسفانه بعد از کرونا خیلى محدود شده است.

 جلسه اى هم قبل از عید با آقاى حاتمى کیا داشتید که براى 
خیلى ها هم جالب توجه بود. این هم به همان عالیق سینمایى 

شما برمى گردد؟
حجت االســالم عابدینى جلســاتى دارد که درباره انبیا بحث مى کند و این 
روایت ها به قصه حضرت موسى (ع) رسید. آقاى حاتمى کیا هم از نحوه بحث 
و بیان حاج آقاى عابدینى خیلى خوشش آمد و فکر کرد که این بحث ها مى تواند در 

ساخت سریال «موسى» به او کمک کند. این سریال هم کار سنگینى است چند بار 
آقاى حاتمى کیا به جلسات حاج آقاى عابدینى آمد و چند بارى هم ما پیش او رفتیم و 

امیدواریم در حد وسع و توانمان به او کمک کرده باشیم.
 از آخرین فیلم و سریال هایى که دیده اید مى گفتید؟

گاهى سریال هایى را که در شبکه نمایش خانگى وجود دارد مى بینم االن مجموعه 
«مى خواهم زنده بمانم» است که بعضى از قسمت هایش را مى بینم.

 پس کارها را به روز دنبال مى کنید.
بله. آخر گاهى برخى از دوستان ژســت هایى مى گیرند که مثًال من اصًال تلویزیون 
نمى بینم یا فیلم نمى بینم. چرا اتفاقًا کســى که کار تلویزیون مى کند باید تلویزیون 
ببیند. من گاهى کنترل تلویزیون را دستم مى گیرم و از شبکه یک تا آخر را نگاه مى کنم 
تا ببینم چه خبر است؟ حتى نکاتى را مى بینم و گه گاهى براى دوستان نقل مى کنم از 
من مى پرسند کى وقت مى کنى تلویزیون ببینى. گرچه خیلى وقت کم مى آورم. مثًال 
چندى پیش به جایى رفته بودم تا چندتایى کتــاب ببینم نه اینکه بخرم. به این دلیل 
که عهد کرده بودم تا کتاب هایى را که دارم و نخوانده ام دیگر کتاب نخرم. آن فرد هم 
چند کتاب به من هدیه داد و من گفتم نه فقط آمده ام چند کتاب ببینم و وقتى دلیلش را 
پرسید گفتم دانه دانه کتاب هایم جلوى چشم هایم آیینه دق است. اینقدر کتاب نخوانده 

دارم که به چنین عهدى رسیده ام.
 به صورت منظم کتاب مى خوانید؟

شبى 2 ساعت کتاب مى خوانم. دقیق هم هستم مثًال اگر در حال تماشاى فیلم و… 
باشم قسمتى را نفهمم برمى گردم عقب و دوباره نگاه مى کنم.

 فکر مى کنم االن کســى در خاطرش نباشد که با نیم رخ هم 
وارد تلویزیون شدید.

آن زمان تلویزیون اینقدر وسعت نداشت و فضاى مجازى نبود. حتى در همان سالى 
که مجرى نیم رخ بودم بهترین برنامه یکى از جشنواره هاى تلویزیونى هم شد. حتى 
برنامه اى در شبکه سه داشتم که شــخصیت و کاراکتر فردى نابینا را با یک عصاى 
سفید داشتم. چندى پیش یکى از دوستان عکســى از آن زمان را براى من فرستاد و 

من به او گفتم هرچقدر پول بخواهى مى دهم، این عکس را منتشر نکن (مى خندد).
 چرا؟

خیلى با شخصیت امروز من متفاوت است.
منفى بود؟

نه اتفاقًا مثبت بود یک جوان فال فروش اهل دل که نابینا بود. تیپ و استایلى داشت 
که کامًال با من متفاوت بود. خاطرم هست آن زمان اینقدر خوب نقش را بازى مى کردم 
که وقتى قرار بود از خیابان رد شوم گاهى مردم عادى مى آمدند و دست مرا مى گرفتند 
تا کمک کنند. حتى یکى از دوســتانم گفته بود وقتى مــادرش آن برنامه را مى بیند 
مى گوید این فرد را ببین با اینکه نابیناست باز هم مى آید و کار مى کند. من احساس 

کردم مستحق کتک مفصلى هستم. (مى خندد)
اتفاقاً در این حوزه در فضاى مجازى خیلى با شــما شوخى 

مى شود.
هر وقت سوژه کم مى آورند ما را ســوژه مى کنند و یک هشتگ با اسم من مى زنند. 
(مى خندد) یکى از دوستانم مى گفت دعاى همه مادران پشت سر پسرشان است دعاى 
مادر ما پشت سر توست. اوایل دوســتانم خیلى با حجب و حیا و سالم و صلوات این 
شوخى ها را برایم مى فرستادند و حتى آخرش مى گفتند آقا حالل کنید یک نفر اینها را 
براى ما فرستاده است و برایت مى فرستیم و بعد که مى دیدند من مشکلى ندارم راحت 

مى فرستند. به هر حال شوخى است دیگر ناراحت نمى شوم.
این نگاهى که مردم به شما دارند ممکن است باعث شود هر 

رفتارى را از شما نپذیرند؟
این شوخى هایى که مردم دارند که مثًال طرف یک تنه با شیطان مچ مى اندازد، یا از 
عبارت داماد مورد عالقه مادران مى گویند… مرا خیلى مى ترساند! حاال درست است 
که مى خندیم اما گهگاهى پیش آمده است که من در خلوت گریه کرده ام و به خدا پناه 

برده ام چون همه آدم ها در معرض لغزش هستند.

مجرى «سمت خدا»:

شوخى هایى هست که درخلوت 
باآنها گریه مى کنم

عططیهموذن / خبرگزارى
ر بیش از یک دهه است که مردم او
مى شناسند، با شمایل یک مجرى م
شناخته شده است و گاهى همین مث
و مجازى با او شده است.  نجم الدین
کههدف مشخصى در مسیرى مش
اجرا و در حوزه هاى دیگر هر گاه به
دارد از همه آن ها سر باز زده است.

ساعت حدود پنج ص
آزاد شده اید. این فض

نیست؟
در ماه رمضان30 شب بدون اس
اســتراحت دارم ولى گاهى ته

که خیلىمدیریت کنند 
زند
مى ری
براى اجراى برنامه
 شــما به عنوان مج
شناخته مى شوید مم
گارد داشته باشند بر
مى دانید یا امتیاز؟

نمى دانم. من همینى هستم که هس
مى کنم وقتى در حرفه و کارى که
ادامه مى دهید. من زمانى در یکى

باشم…
 به هر حال شما سال
اجرا حفظ کرده اید و

داشته اید اما به سمت
بله قطعًا مکرر پیشنهادهایى داشتم
ناامید شده اند. به هر حال وقتى مخ
شنا مى کنی شما هم در همین مسیر

آب شنا کنیم؟
از کسى ایده مى گیر
من از کســى یا جایى ایده نمى گی
مخاطب مى گذارم و با او همراه مى
مطالعات، تلویزیون، فیلم دیدن و
در کنار هم قرار مى گیرد و مى شود

مى بینید. 
گفتید فیلم مى بینید؛
فیلم هاى خوب کشورمان را مى بین
 سینما مى روید یا صب
م تا قبل از کرونا ســینما مى رفتم.
خوب است متاسفانه بعد از کرونا خ
 جلسه اى هم قبل از
خیلى ها هم جالب تو

شما برمى گردد؟
حجت االســالم عابدینى

روایت ها به قصه حضرت مو
و بیان حاج آقاى عابدینى خیلى خ

ى و
باآنها گ

گرچه تعداد زیادى کارگردان با یک فیلم، 
بسیار موفق داریم اما معدود سینماگرانى 
تاکنون توانسته اند در همه آثار خود سطحى 

باال از کیفیت را حفظ کنند.
مجله انگلیسى ”Far Out“ در گزارشى به 
مرور فیلمسازانى پرداخته که به اصطالح 
فیلم بد نمى ســازند و آثار آنها همگى به 
درجــه اى از موفقیت دســت یافته اند، بر 
خالف کارگردانى که شــاید یک شاهکار 
ســینمایى در کارنامه خود داشته باشند اما 
نتوانســتند روند موفقیت خود را در ادامه 
فعالیتشان به پیش ببرند. در این فهرست 
ودر کنار نام مارتین اسکورسیزى، کریستوفر 

نوالن، بونگ جون-هو، کوئنتین تارانتینو 
و برادران کوئن نــام اصغر فرهادى هم به 

چشم مى خورد.
این مجله انگلیسى درباره فرهادى نوشته: 
اصغر فرهادى کارگردان ایرانى که دو جایزه 
اسکار بین المللى در کارنامه دارد، سینماگر 
مولفى اســت که در آثارش به عمق درون 
احساسات انسانى مى پردازد و گرچه شاید 
در رادار همه فیلم دوستان قرار نداشته باشد، 
اما بهترین جا براى شــروع تماشاى آثار او 
فیلم ”جدایى“ اســت. پرداخت صادقانه و 
پراحســاس فرهادى به موضوع انسانیت، 

تاثیرگذار و هنرى است. 

برنامه ”خاله شــادونه“ در کلبه کوهستانى 
قرار است عید فطر از شبکه دو پخش شود؛ 
برنامه اى که با ســاختار و عروســک هاى 

جدید، عید نوروز روى آنتن رفت.
”خاله شادونه“ در کلبه کوهستانى نام آشنایى 
براى مخاطبان تلویزیون اســت؛ خصوصًا 
خردساالن و کودکان که همیشه بیننده این 
برنامه بوده اند. ملیــکا زارعى و همکارانش 
تا چند روز قبل از عیــد نوروز 1400 پخش 

خودشان را در شبکه دو سیما آغاز کردند.
قرار است خاله شــادونه دو برنامه ویژه  به 
مناسبت عید ســعید فطر در شبکه دو سیما 
داشته باشد. روزهاى پنجشنبه و جمعه 23 و 
24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح روى آنتن 
خواهد رفت. ســرى جدید ”خاله شادونه“ 
در کلبه کوهســتانى شخصیت هاى جدید 
عروسکى و هنرمند دارد که امید نجیب زاده 

به عنوان تهیه کننده حضور دارد و گروه در 
تالشــند تا در این روزهاى کرونایى، این 

برنامه مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد.
 «در سرى جدید ”خاله شــادونه“ در کلبه 
کوهســتانى اتفاقات و ماجراهاى تازه اى 
براى اهالى دهکده کوهستانى بوجود مى آید 
و مثل همیشــه عالوه بر جذب مخاطب، 

کودکان موضوع اصلى مان است.
مهارت و آموزه هاى الزم را در رفتار کودك 
به بچه ها و خانواده هایشان یاد مى دهیم؛ اما 
همه چیز از دریچه نمایش اتفاق مى افتد. در 
سرى جدید ”خاله شادونه“، اهالى دیگرى 
حضور دارند کــه ماجراهاى جالب توجهى 
را براى مخاطب به تصویر مى کشند. عالوه 
بر عروسک هاى خرسى(بامبوال و المبوال) 
شــخصیت هاى عروســکى دیگرى هم 

هنرنمایى خواهند کرد.»

این روزها سه سریال با تمرکز بر زندگى و شخصیت 
ناصرالدین شــاه در حال آماده سازى براى پخش 
اســت که همزمانى مراحل تولیــد و حتى پخش 
آنها، مى تواند پرســش برانگیز باشــد؛ اینکه واقعا 
چرا ناصرالدین شــاه بــه یکباره ایــن همه براى 

کارگردان ها جذاب شده است؟!
سریال هاى «جیران» به کارگردانى حسن فتحى، 
«آهوى من مارال» از ساخته هاى مهرداد غفارزاده و 
«قبله عالم» به کارگردانى حامد محمدى این روزها 
در شــبکه نمایش خانگى در حال تولید هستند. از 
این تعداد، قرار گرفتن پوستر دو سریال «جیران» و 
«قبله عالم» با عنــوان «به زودى» بر روى یکى از 
پلتفرم هاى پخش فیلم و ســریال، حاکى از پخش 

زودهنگام و همزمان این سریال هاست.
اگرچه سازندگان این سریال ها بر روایتى متفاوت 

از زندگى ناصرالدین شــاه تاکید دارنــد و یکى از 
این مجموعه ها (قبله عالــم) در ژانر طنز تولید مى 
شود، اما داســتانى که به عنوان خالصه در اختیار 
رسانه ها قرار گرفته اســت، از تفاوت چشمگیرى 

حکایت نمى کند. 
 زندگى و شــخصیت ناصرالدین شــاه بــه عنوان 
چهارمین شاه از دودمان قاجار، فقط این روزها مورد 
توجه نبوده، بلکه همواره مورد توجه فیلمســازان 
ایرانى بوده اســت. چنانچه پیشــتر هم در فیلم ها 
و ســریال هایى چون «ســلطان صاحبقران» (با 
بازى جمشید مشــایخى) و «ناصرالدین شاه آکتور 
ســینما» (با بازى عزت ا... انتظامى) این شخصیت 
تاریخى محوریت قــرار گرفته اســت و در آثارى 
چون «امیرکبیر»، «کمال الملک» و «ســال هاى 
مشروطه» نیز این شخصیت نه به صورت محورى، 

اما پررنگ حضور داشته است.
ناصرالدین شاه نزدیک به 50 سال بر ایران حکومت 
کرد و پس از شاپور دوم ساســانى و تهماسب اول 
صفوى، طوالنى تریــن دوره زمامــدارى در میان 
تمامى پادشــاهان تاریخ ایران را داراســت. پس 
شاید همین مســاله در کنار زندگى پرفراز و نشیب 
او و اتفاقات متعددى که در این برهه تاریخى براى 
ایران رقم خورد، دســتمایه خوبى براى پرداختن به 
این شخصیت به عنوان سوژه اى دراماتیک باشد. 
ضمــن اینکه شــکوفایى دوره عکاســى در زمان 
ناصرالدین شاه، این امکان را به هنرمندان مى دهد 
تا با تماشــاى تصاویر واقعى ثبت شــده از سفرها، 
مراســم ها و جنبه هاى گوناگــون دوران حکومت 
طوالنى او، با جســارت بیشترى ســراغ این برهه 

تاریخى از کشورمان بروند.

اولین قســمت از ســریال تلویریونى «روزهاى آبى» 
پنجشنبه، 23 اردیبهشت ماه مصادف با عید سعید فطر از 

شبکه پنج سیما پخش مى شود.
 این سریال در 26 قسمت 40 دقیقه اى به سفارش گروه 
فیلم و سریال شبکه پنج تهیه و تولید شده و اکبر عبدى، 
نادر ســلیمانى، مهران رجبى، فریبــا متخصص و ایرج 

نوذرى، از جمله بازیگران این پروژه تلویزیونى هستند.
از دیگر بازیگران این سریال هم مى توان به ویدا جوان، 

ســامان صفارى، امیر غفارمنش، على سلیمانى، رامین 
ناصر نصیر، علیرضا جاللى تبار، افشــین ســنگ چاپ، 
کیوان ســاکت اف، مجید پتکى، مهسا غفورى، مرتضى 
زارع، عاطفه چوپانى، مجید شهریارى، پرهام موحدى، 

پریا مهدوى و امین على شهسوارى اشاره کرد.
«روزهاى آبى» درباره خانواده اى اســت که در شرایط 
مالى سخت قرار مى گیرد و مجبور مى شود تا در روستایى 
ساکن شــوند و ارتباط آن ها با اهالى روســتا، ماجرایى 

کمدى و تا حــدودى فانتزى را پدید مــى آورد. زندگى 
خانواده اى که با توجه به مشکالت مالى پدر، مجبور به 
تجربه زندگى در روستاى مادرى شان مى شوند و این آغاز 

چالش هاى تلخ و شیرین آن ها در روستا است.
«روزهاى آبى» به کارگردانى محمدرضا حاجى غالمى و 
تهیه کنندگى پرویز امیرى از شنبه تا پنجشنبه هر شب 

ســاعت 23 پخش و تکرارآن روز بعد 1 و 45 دقیقه ، 
10 صبح و 19 خواهد بود.

اصغر فرهادى در کنار نوالن، تارانتینو 
و اسکورسیزى

 برنامه ویژه ”خاله شادونه“ 
در عید فطر 

چرا ناصرالدین شاه این همه جذاب شد؟!

سازمان گردشگرى ســوئیس، راجر فدرر، 
قهرمان معروف تنیــس  و یکى از بهترین 
بازیگران معاصر یعنى رابرت دنیرو را مقابل 
هم در تیزرى تبلیغاتى براى سفر به  سوئیس 

قرار داد.
 اسطوره ورزش تنیس، راجر فدرر به عنوان 
سفیر گردشگرى ســوئیس انتخاب شده 
است. او در تیزر تبلیغاتى کنار دنیرو مردم را 
ترغیب مى کند تا چمدان هاى خود را بسته و 
به سوئیس بیایند. در این آگهى  فدرر تالش 
مى کند تا رابرت دنیروى ساکن نیویورك را 

ترغیب کند  ماجراجویى در گوشه اى از کشور 
سوئیس را تجربه کند.

دنیرو نمى پذیرد. چون شاید سوئیس از نگاه 
او جادویى، باشکوه و کامال  زیبا باشد اما  هیچ 
نوع درام و مخاطره اى ندارد، دو ویژگى اى 

که بازیگرى دنیرو روى آن متمرکز است.
آژانس تبلیغاتى ســوئیس ویرز بى بى دى 
او، دست به کمپین جهانى زده است. و این 
تبلیغ را کارگردان دانمارکــى مارتین ورنر 
ساخته است. این تبلیغ پاییز سال گذشته در 
نیویورك و سوئیس فیلمبردارى شده است.

رابرت دنیرو مقابل راجر فدرر

پخش یک سریال جدید با بازى اکبر عبدى از عید فطر

فرهنگفرهنگ

 را پدید مــى آورد. زندگى 
کالت مالى پدر، مجبور به 
ى شان مى شوند و این آغاز 

ا در روستا است.
محمدرضا حاجى غالمى و 
شنبه تا پنجشنبه هر شب 

5 و 45 دقیقه ،  ن روز بعد 1
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بازگشت کاپیتان استقالل از امروز

در وقیقه 90 دیدار فوالد و گل گهر بود که درگیرى میان بازیکنان دو تیم نزدیک به 3 دقیقه از وقت 
بازى را به صورت تیم میزبان تلف کرد.

بازى به دقیقه نود رســیده بود که آیاندا پاتوســى در حالى که گل گهرى ها تــازه یکى از حمالت 
زهردارشان را تمام کرده بودند و براى طرح ریزى موج بعدى حمله در تالش بودند، کنار خط طولى در 
نزدیکى هاى مرکز زمین توپ را از مدافع گل گهر عبور داد موفق به گرفتن خطا شد. در همین لحظات 
بود که تابلوى داور مسابقه نشان داد که 6 دقیقه وقت تلف شده براى این مسابقه که با یک گل به سود 

قرمزهاى اهوازى در جریان بود، لحاظ خواهد شد.
فوالدى ها که مى خواستند 3 امتیاز را بگیرند با کار خوب پاتوسى و تکنیک خوب این بازیکن توپ را به 
کناره هاى زمین بردند و آنجا موفق به گرفتن اوت شدند. پاتوسى البته بالفاصله پس از پاس خوبى که 
براى هم تیمى اش ارسال کرد با میالد بدرقه تعویض شد ولى همچنان توپ در نزدیکى هاى منطقه 

کرنر تیم فوتبال گل گهر و در زمین این تیم حفظ شده بود.
پس از شروع مجدد بازى احمدرضا زنده روح درنهایت توپ را از لوسیانو پریرا که سعى داشت با تکنیک 
خود همچنان بازى را در گوشه زمین حفظ کند گرفت ولى وقتى قصد دور کردن توپ از آن منطقه را 
داشت، به دلیل خستگى ساق ها و دور شدن توپ از پاهایش، پاى مهاجم برزیلى فوالد را زد؛ این شروع 
درگیرى هایى بود که نزدیک به 2 تا 3 دقیقه طول کشید و با دخالت مستقیم بازیکنانى نظیر میالد 
زکى پور و محمد آبشک شکل جدى ترى به خود گرفت؛ حتى در این ثانیه ها مهدى هاشمى نسب هم 
پیش آمد و آبشک را از وسط مهلکه دور کرد ولى این درگیرى ادامه داشت و درنهایت با کارت زردى 

که حاج ملک به زکى پور داد، کار دوباره از سر گرفته شد.
حاال تقریبا دقیقه 93 بازى هم تمام شده بود ولى داور مسابقه 3 دقیقه دیگر اجازه داشت توپ و بازى 
در جریان باشد و سرانجام در دقیقه 98 و در شرایطى که گل گهرى براى ثبت تساوى در بازى به دنبال 

یک ارسال دیگر بودند، در سوت خود به نشانه پایان بازى دمید.

ماجراى جنجال وقت هاى اضافه در فوالد آره نا

لگد ناخواسته 
زنده روح به پریرا!

مهاجم ایرانى زنیت به عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا انتخاب شد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش یک نظرسنجى برگزار کرد تا مثل 

هر هفته بهترین لژیونر هفته قاره کهن را انتخاب کند.
در لیست نامزدها نام سردار آزمون ستاره ایرانى زنیت که در هفته گذشته موفق 
به هت تریک و قهرمانى در لیگ روسیه با زنیت شده بود، حضور داشت. همچنین 
مهدى طارمى مهاجم ملى پوش کشورمان با درخشــش به همراه پورتو براى 

چهارمین هفته متوالى در لیست نامزدها قرار گرفت.
طارمى پیش از این در 3 هفته گذشته این عنوان را از آن خود کرده بود و رکوردى 
عالى از خود به جاى گذاشت و 3 هفته متوالى به عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا 

با آراء هواداران شناخته شد.
اما این بار ســردار آزمون زوج طارمى در تیم ملى کشورمان موفق شد به رکورد 
همبازى اش در آسیا پایان دهد و خود را به عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا با کسب 
49.6 درصد آرا معرفى کرد. طارمى هم با کسب 42 درصد آرا در رده دوم ایستاد.

آزمون به رکورد طارمى
 در آسیا پایان داد

محمد ایران پوریان برابر صنعت نفت آبادان یکى از روزهاى خوب خود در پست جدید را پشت سر گذاشت.
کرونا مثبت بازیکنان آلومینیوم باعث شد تا دســت علیمنصور در چیدن ترکیب اصلى تیم به خصوص در خط هافبک بسته شود. به همین 
دلیل ناچار شد تا محمد ایران پوریان، بازیکن سمت راست خط دفاعى خود را به مرکز زمین آورده و از او در پست هافبک دفاعى استفاده کند. 
انتقالى که باعث شد شاهد درخشش غیر قابل انتظارى از سوى این بازیکن با تجربه باشیم. ایران پوریان که در سپاهان و تراکتور بیشتر به 
عنوان مدافع و وینگر در سمت راست به میدان مى رفت، توسط على منصور به عنوان هافبک دفاعى مقابل صنعت نفت قرار گرفت و یکى از 

عوامل کسب برد ارزشمند در آبادان بود. 
ایران پوریان در طول 90 دقیقه بازى، با حضور مستمر جلوى خط دفاع آلومینیوم باعث شد تا تیمش وظایف دفاعى را به درستى انجام دهد. 
هم چنین این بازیکن با تجربه با دوندگى بیش از حدى که داشت، به عنوان یکى  از محورهاى اصلى آلومینیوم در بخش هجومى شناخته 

شد که توانست با ارسال پاس هاى کلیدى، گره  از کار تیمش به خصوص در نیمه دوم باز کند.

ایرانپوریان و درخشش غیرقابل انتظار در آبادان 

حضور داشت اما زیر نظر کادر پزشکى کار کرد تا دوران نقاهتش را بگذراند و به میادین دیدار با ذوب آهن را نیز از دست داد. از این رو غفورى در روزهاى گذشته در تمرینات مصدومیت، طى روزهاى گذشته تمرینات اختصاصى انجام داد و به همین خاطر وریا غفورى که در آخرین مســابقه آسیایى اســتقالل مقابل الشرطه عراق دچار کاپیتان استقالل از امروز تمریناتش را با استقالل شروع مى کند.
کارش را براى دربى پایتخت از سر خواهد گرفت.آنکه مصدومیتش تشدید نشود، او را به زمین نخواهد فرستاد و کاپیتان آبى ها از امروز غفورى براى مسابقه با ذوب آهن هم مى توانست با درد بازى کند اما کادرفنى براى برمى گردد تا خود را براى مسابقه حساس با پرسپولیس آماده کند.بر اساس اعالم کادر پزشکى استقالل، غفورى از امروز دوشنبه به تمرینات تیمش برگردد.

الل از امروز

محمد ایران پوریا
کرونا مثبت بازیک
م دلیل ناچارشد تا
انتقالى که باعث
عنوان مدافع و وی
عوامل کسب برد
ط ایران پوریان در
هم چنین این با
شد که توانست

وع مى کند.
الل مقابل الشرطه عراق دچار 
صى انجام داد و به همین خاطر 

 در روزهاى گذشته در تمرینات 
ن نقاهتش را بگذراند و به میادین 

 امروز دوشنبه به تمرینات تیمش 
یس آماده کند.

 با درد بازى کند اما کادرفنى براى 
هد فرستاد و کاپیتان آبى ها از امروز 

پس از فوتبال، بازار آشــفته نقل و انتقاالت به والیبال 
کشــیده شــده و برخى تیم ها با ارائه پیشــنهادهایى 

غیرمعقول به دنبال جذب بازیکن هستند.
نزدیک شــدن والیبال بــه فوتبال نه تنهــا مربوط به 
محبوبیت بلکه در سال هاى اخیر در مورد مسائل مالى 
و دستمزد بازیکنان نیز بوده و گویى تنه والیبالیست ها به 
فوتبالیست ها خورده است، اتفاقى که در سال هاى اخیر 
به ویژه امسال براى برخى بازیکنان فوتبال رخ داد. اینکه 
یک تیم والیبال با چند میلیارد تومان مى تواند قهرمان 
لیگ برتر و باشگاه هاى آسیا شود بر کسى پوشیده نیست 
ولى همین «چند میلیارد» در یکى دو سال گذشته، رشد 

چشمگیر و اخیراً بى ضابطه اى داشته است.
پرداخت هاى میلیاردى و بدون محدودیت در لیگ برتر 
والیبال با ظهور یکى از بانک هاى نــه چندان موفق و 
پرحاشیه آغاز شد. گفته مى شد که قرارداد بازیکنان این 
تیم با رد و بدل شدن چند جمله بین بازیکن و مسئوالن 
تیم، چند صد میلیون بیشــتر مى شــد. این تیم با جمع 
کردن بازیکنان ملى پوش، پرداخـت هاى کالن به آنها 
و با توجیه اینکه پــول در ورزش حرفه اى، حرف اول و 
آخر را مى زند، 3 ســال متوالى قهرمان ایران و آسیا شد 
ولى ناگهان قید تیمدارى را زد. تمام مربیان شــاغل در 
لیگ برتر در آن زمان معتقد بودند که این تیم، بازار نقل 
و انتقاالت را به هم ریخته و رقم هاى پیشنهادى این تیم 

به بازیکنان، معقول و منطقى نیست.
بانک پرحاشــیه که خبرهاى اختالس میلیاردى برخى 
مدیران وقت آن، مدت هاى سوژه رســانه ها بود، تمام 
معادالت بازار را به هم ریخت و بدعتى اشتباه از خود به 
یادگار گذاشت که همچنان گریبانگیر والیبال است. دیگر 
کسى نمى تواند بگوید که فقط فوتبالیست ها، میلیاردى 
مى گیرند، چون حاال والیبالیست ها هم به خاطر لیگى که 
حداکثر 5 ماه طول مى کشد، قرارداد میلیاردى مى بندند.

قهرمان شــدن در لیگ برتر، آرزوى هر تیمى اســت 
ولى برخى تیم ها در این بین مى خواهند به هر قیمتى، 
قهرمان شوند. دادن پیشنهاد 800 میلیونى به بازیکنى 
که فصل قبل 60 میلیون گرفتــه و قرار بوده این فصل 
با نظر مساعد باشگاهش 200 میلیون بگیرد، نمونه اى 
از شاهکار باشگاه هاى متمول براى «قهرمان شدن به 
هر قیمتى» است. در این بین، بازیکنان معمولى نیز براى 
اینکه از قافله عقب نماننــد و حداکثر درآمد ممکن را از 
دوران بازیگرى خود کسب کنند، وارد بازى این باشگاه ها 
مى شوند. پیشنهادهاى این گونه تیم ها به حدى باالست 
که نه گفتن به آن، غیرممکن است و بازیکنان باتجربه و 
میدان دیده هم پس از بستن قرارداد و عکس یادگارى، 

منصرف شده و زیر قولشان مى زند.

اشکان دژاگه و مسعود شجاعى کاپیتان هاى تراکتور پس از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در تمرینات سرخپوشان تبریزى شرکت نکرده اند کاپیتان هاى تیم فوتبال تراکتور تبریز براى دیدار با محمدرضا زنوزى راهى کشور ترکیه خواهند شد.
زنوزى داشته باشند تا درباره برخى مسائل از جمله مطالباتشان صحبت کنند و پس از این جلسه در مورد زمان بازگشت شان به تمرینات شجاعى و دژاگه با وجود مرخصى یک هفته اى که از رسول خطیبى گرفته اند، قرار اســت تا پایان هفته جارى جلسه اى حضورى با تا ابهاماتى در این باره شکل بگیرد.

کاپیتان هاى تراکتور تا پایان فصل جارى با باشگاه تراکتور قرارداد دارند اما چند ماه پیش نیز شایعات جدایى این دو بازیکن به شدت اوج تصمیم گیرى خواهند کرد.
تراکتور هم چند روزى است از سمت خود کناره گیرى کرده و عقب افتادن مطالبات بازیکنان و برخى پاداش ها در این شرایط باعث ناراحتى مرخصى را رد و کنار گذاشته شدن از این تیم را تأیید کرده باشد! این وضعیت در حالى است که شنیده مى شود سجاد سیاح مدیرعامل دیروز شجاعى تصویرى را الیک کرده است که در آن ادعا شده او و اشــکان دژاگه از تیم تراکتور کنار گذاشته شده اند تا به نوعى خبر گرفته و جلساتى هم در این خصوص برگزار شده بود که در نهایت این اتفاق رخ نداد.

اعضاى تراکتور شده است.

کاپیتان ها از تبریز مى روند؟

باشگاه دورتموند تصمیم دارد تا با قیمتى نجومى ارلینگ هالند را 
به رئال مادرید یا بارسلونا بفروشد. در این صورت راه براى ورود 

سردار آزمون به دورتموند هموار خواهد شد.
باشگاه بورسیا دورتموند قصد فروش ارلینگ هالند را در فصل 
نقل و انتقاالت تابستانى ندارد. معناى این تصمیم این است 
که براى تغییر عقیده زنبورها نیاز به ارقام شکننده در بازار 

نقل و انتقاالت وجود دارد.
نشریه «مارکا» اعالم کرد باشگاه آلمانى براى فروش 
هالند ممکــن اســت 180 میلیون یــورو را به عالوه 
آپشــن هاى اضافه در نظر بگیــرد، موضوعى که رئال 
مادرید و بارسلونا متقاضیان جدى ستاره نروژى فکر آن 
را هم نمى کنند. دورتموند بارها و بارها به صورت فعال 
و منفعالنه تکرار کرده که هالند فروشى نیست و این 
بازیکن نروژى نیز در مورد آینده خود سکوت کرده و 
به مینو رایوال مدیر برنامه خود اجازه داده تا مذاکرات 
و صحبت ها را با باشگاه هاى خواهانش انجام دهد. 
رابطه رایوال با رئال مادرید خوب است و این موضوع 
مى تواند احتمال حضور ســتاره نــروژى را در جمع 
شــاگردان زیدان افزایش دهد. ضمن اینکه رایوال 

رابطه خوبى با خوان الپورتا رئیس باشگاه بارسلونا دارد و بنابراین ممکن 
است او بتواند براى جذب هالند اقدامات الزم را انجام دهد.

باشگاه بارسلونا دو نکته مهم براى جذب هالند در مقابل دارد که کارش 
را دشوار مى کند. آنها 145 میلیون یورو براى جذب عثمان دمبله پرداخت 

کرده اند که بازدهى الزم را نداشته است. البته که آکى 
واتسکه مدیر ورزشى باشگاه دورتموند مى داند که 
براى خرید هالند به سراغ او خواهند آمد. بنابراین 
خود را آماده برخورد الزم کرده است. در مورد 
خرید دمبله کســى انتظار نداشت که بارسلونا 
145 میلیون یورو بــه دورتموند بپردازد و این 
بار هم کسى تصور نمى کند که باشگاه بارسلونا 
حاضر شود رقم نجومى را براى هالند پرداخت 

کند ولى تجربه ثابت کرده که بارســلونا حاضر 
نیست به راحتى از خرید بازیکنان شاخص و نابغه 

که نخبه بودن آنها ثابت شده بگذرد. مسلمًا 
باید منتظر تصمیمات فلورنتینو پرز و 
خوان الپورتا مدیران باشــگاه هاى 
رئال مادرید و بارسلونا براى جذب 

ستاره نروژى بود.

سرمربى اسپانیایى باشــگاه السد قطر 
با تکذیب اخبارى کــه پیرامون جدایى 
قریب الوقوع وى از این باشــگاه مطرح 
شده گفت: نمى دانم این اخبار از کجا آمده 
اما توافقات الزم صــورت گرفته و تنها 

امضاى قرارداد جدید باقى مانده است.
ستاره و کاپیتان سابق بارسلونا در پاسخ 
به این سوال که گفته مى شود مسئوالن 
باشگاه السد بعد از عملکرد ناامیدکننده 
در لیگ قهرمانان آسیا دیگر تمایلى به 
ادامه همکارى با او ندارند گفت: نمى دانم 
این مسائل از کجا مطرح شده اما حقیقت 
این است که ما در آستانه تمدید قرارداد 
هســتیم، در خصوص همه چیز توافق 
کردیم و تنها امضاى نهایى باقى مانده 

است.
ژاوى اضافه کــرد: فکــر مى کنم این 
تنها شایعاتى است که مطرح شده و در 
خصوص آن نمى شــود صحبت کرد اما 
من از بودن و کار کــردن در اینجا واقعا 
خوشحالم و دوســت دارم به کار خودم 
در کنــار ایــن بازیکنان ادامــه بدهم. 
در مســابقات آســیایى فکــر مى کنم 
خوش شانس نبودیم در حالى که شش 
بازى خوب انجــام دادیــم و عملکرد 
ضعیفى نداشتیم. ما در دو بازى شکست 
خوردیم اما همه دیدند دلیل شکست ها 
چه بود و چه اتفاقاتى خصوصا در بازى 

آخر مقابل النصر روى داد.

ژاوى: شایعه 
جدایى ام از السد 
تنه والیبالیست ها به صحت ندارد

فوتبالیست ها خورد!

دهى الزم را نداشته است. البته که آکى 
رزشى باشگاه دورتموند مى داند که 
ند به سراغ او خواهند آمد. بنابراین 
خورد الزم کرده است. در مورد 
ســى انتظار نداشت که بارسلونا
ورو بــه دورتموند بپردازد و این
صور نمى کند که باشگاه بارسلونا 
م نجومى را براى هالند پرداخت 

ه ثابت کرده که بارســلونا حاضر 
ى از خرید بازیکنان شاخص و نابغه 

آنها ثابت شده بگذرد. مسلمًا 
میمات فلورنتینو پرز و
مدیران باشــگاه هاى 
 بارسلونا براىجذب

ود.

نقشه دورتموند براى فروش نجومى ارلینگ هالند
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تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکباب خانه  پالك  شماره 736/1 واقع در 4 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام  ابراهیم بهارلویى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 ساعت 10 صبح 

در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1400/02/20  
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فوق تخصص بیمارى هاى عفونى گفت: اکنون در قله 
پیک چهارم کرونا هستیم و با توجه به روند بیمارى در 
کشور انتظار داریم، تا دو هفته آینده میزان باالى مرگ و 

میر کرونا در کشور کاهش یابد.
داوود یــادگارى افزود: پیــک چهارم کرونــا به علت 
دورهمى ها و مسافرت هاى نوروز همچنان ادامه دارد، 
اکنون ایران یکى از بیشترین موارد مرگ و میر کرونا را 
در دنیا دارد. شواهد نشان مى دهد که بیشتر موارد ابتال 
به صورت خانوادگى و در بین افرادى که در دورهمى ها 
در کنار هم بوده اند و در صورت ابتالى یکى از آنها بقیه 

آنها نیز مبتال شده اند.

وى ادامه داد: هنوز با موارد بــاالى ابتالى باال و مرگ 
و میر کرونا در کشور مواجه هستیم اما با توجه به اینکه 
به قله پیک چهارم رســیده ایم و متاســفانه باالترین 
میزان مرگ و میر را هم داریم اما به نظر مى رســد به 
سمت شــیب نزولى و کاهشــى پیک چهارم حرکت

 مى کنیم.
یادگارى گفت: ویروســى که در پیک چهــارم کرونا 
شــایع اســت، ویروس جهش یافته انگلیسى است و 
نگرانى که اکنون وجود دارد، شیوع انواع دیگر ویروس 
کروناست که ممکن است مهاجم تر و خطرناکتر از نوع 

انگلیسى باشد.

روانشناس بالینى با اشاره به اینکه پس از کرونا با موجى 
از بیمارى هاى روحى و روانى در کشور مواجه خواهیم 
بود، افزود: استرس، اضطراب، افسردگى، بروز رفتارهاى 
خشن و پرخاشگرانه، اعتیاد، بزه کارى، اختالل شخصیت 
و... برخى از مشکالتى هستند که در دوران پس از کرونا 

در سطح جامعه نمایان خواهد شد.
عطاءا... محمدى اضافه کرد: با توجه به آســیب پذیرى 
و زمینه هاى پزشــکى که هر فردى دارد، این رفتارها 
خودش را نشــان خواهد داد. بدون شــک در برخى از 
افراد نیز کرونا بستر و زمینه ســاز آشکار شدن برخى از 

بیمارى هاى روانى مى شود.

محمدى ، خاطرنشان کرد: االن همه در عین بال هستند 
و افراد سعى مى کنند خودشان را با شرایط جدید سازگار 
کنند اما با پایان این شرایط، فشارها و استرس هاى روانى 
ناشــى از کرونا در زمان هاى آینده آثار دردناکى را براى 
مردم به جا خواهد گذشــت. به همین دلیل الزم است 
که مسئولین مربوطه از همین امروز با مدیریت درست 
شرایط، از بروز مشکالت روحى و روانى افراد جامعه در 

آینده جلوگیرى کنند. 
وى اضافه کرد: با توجه به آســیب پذیرى و زمینه هاى 
پزشکى که هر فردى دارد، این رفتارها خودش را نشان 

خواهد داد. 

تلفات کرونا در کشور
 کاهش مى یابد

موجى از بیمارى هاى روانى 
در راه است

خطر تا 182 سانتیمترى
   ایسـنا | کارشناسان سـالمت در مرکز کنترل و 
پیشگیرى از بیماریها در آمریکا در دستورالعمل به روز 
شـده خود بر هوازى بودن کروناویروس تاکید کرده 
و گفتند که این ویروس مى تواند تا مسـافت بیش از 
182 سانتیمتر جابجا شـود. در این دستورالعمل آمده 
اسـت: بیمارى کووید-19 زمانى پخش مى شود که 
فرد آلـوده بـه کروناویروس قطـرات و ذرات بسـیار 
کوچک حـاوى ویـروس را بیرون دهـد. این قطرات 
و ذرات توسـط افـراد دیگر قابـل تنفس هسـتند و یا 
ممکن اسـت روى چشـمها، بینى یا دهـان آنان قرار 
گیرد. افرادى که فاصله آنان از فرد مبتال کمتر از 182 
سانتى متر اسـت با احتمال بیشترى به کروناویروس

 آلوده مى شوند.

داشتن عالمت
 مهم است

   ایسـنا | سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى 
هرمزگان گفت: مرجع قـرار گرفتن افراد در قرنطینه و 
شروع درمان آن ها داشتن عالمت است نه الزامًا مثبت 
بودن نتیجه تست کرونا. دکتر فاطمه نوروزیان افزود: 
تست منفى نشانه سـالم بودن شما نیست و در صورت 
داشتن عالئم بدون انجام تسـت و در طى دو روز اول 
درمان اولیه را با مراجعه به مراکـز غربالگرى کووید با 
نظر پزشـک معالج، شـروع کنید و خود و خانواده خود 

را قرنطینه کنید.

آگهى تغییرات
 شــرکت ســامانه راهکار دلفین اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 65034 و شناسه ملى 
14009262549 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رضا توکلى راد به کد ملى 
1100008950 به سمت بازرس على البدل و زکریا 
سلطانى به شماره ملى 5419915758به سمت بازرس 
اصلى براى مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت 
انتخاب گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1132389) 

تاسیس
شرکت سهامى خاص شهباز فیدار آیریا درتاریخ 1400/02/13 به شماره ثبت 67691 به شناسه ملى 14009993816 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تحقیقات و پژوهش و تولید و بازرگانى و فروش در صنعت هاى الکترونیک ، مخابرات ، مکانیک ، فناورى اطالعات و ارتباطات ، پزشکى ، نساجى، موادغذایى ، آرایشى و بهداشتى ، پوشاك ، نانو تکنولوژى وارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات 
مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان قهاب شمالى ، روستا آمرزیدآباد، محله ندارد ، خیابان کشاورز ، خیابان شهید استادى ، پالك 200 ، طبقه همکف کدپستى 8164181436 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 14 مورخ 1400/02/01 نزد بانک ملى شعبه طالقانى با کد 3051 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رسول شهباز گهروئى به شماره ملى 1271243830 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ثنا حقیقت قهفرخى به شماره ملى 1271295350 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عزیزاله حقیقت قهفرخى به شماره ملى 4620668877 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیرا شهباز به شماره ملى 5110302634 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 هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم مرزبان به شماره ملى 4269571500 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم نسرین معتمدى قهفرخى به شماره ملى 4622388278 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1132380)

آگهى تغییرات
شرکت آروین صنعت جى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2282 و شناسه ملى 14008442323 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملى 10100617632 به سمت بازرس اصلى و خانم مهسا قربانى به شماره ملى 1100417966 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1132384)  

آگهى تغییرات
شــرکت ســاختمانى قرنیز نماى پارسیان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 33971 و 
شناســه ملى 14003558016 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1400/01/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حســین قاسمى برسیانى به 
کدملى 5649171701 و بسمت مدیر عامل 
شرکت و رئیس هیئت مدیره و محمود قاسمى 
برسیانى به کدملى 1293553581 و بسمت 
عضو هیئت مدیره و ابراهیم قاسمى برسیانى 
به کدملى 1291848193 و بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. زهره قادریان آذرخوارانى به کدملى 
5649661871 و نجمــه حــاج عبداللهى 
به کدملى 3052156624 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیــر عامل و رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1132353)    

آگهى تغییرات
شــرکت زاگرس شــیمى اســپادان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1931 
و شناســه ملــى 14004851111 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1400/01/26 عباسعلى بیگى 
به کدملى 1198477385 بســمت 
مدیرعامل ، امین الــه بیگى به کدملى 
1199162973 بسمت رئیس هیات 
مدیره ، محمد مهــدى بیگى به کدملى 
1190042851 بســمت عضو هیات 
مدیره و عبدالمجید بیگــى به کدملى 
1198493372 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء هریک از اعضاى هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى شهرضا 

   (1132356)

آگهى تغییرات
شــرکت رهیافت ســامانه آریا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1696 و 
شناسه ملى 14007081320 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : اعضاى هیات مدیره عبارتند از : 
روح اهللا بیگى حبیب آبادى به شــماره 
ملى 6609866430 و مهدى کاشــانى 
بــه شــماره ملــى 5110749884 و 
راضیه نصیرى کاکلکى به شــماره ملى 
4623419614 که براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. محمد مقصودى فرزند 
صفر على به شماره ملى 1271368706 
به سمت بازرس اصلى و على شکل آبادى 
حبیب آبادى فرزند صادق به شماره ملى 
6600062843 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
تراز مالى ســال 1399 تصویب گردید 
. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1132361)

آگهى تغییرات
شرکت رهیافت ســامانه آریا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1696 
و شناســه ملى 14007081320 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : روح اهللا بیگى حبیــب آبادى به 
شماره ملى 6609866430 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره و راضیه نصیرى 
کاکلکى به شماره ملى 4623419614 
به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره 
و مهــدى کاشــانى به شــماره ملى 
5110749884 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1132398)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پرتو شیشه پارتاك درتاریخ 1400/02/15 به شماره ثبت 67709 
به شناسه ملى 14009998542 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و خدمات نصب شیشه ساختمانى 
و ایمنى، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى 
، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از 
بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه نوبهار 20 [مادى شاهپســند] ، 
خیابان اشراق شمالى ، پالك 128 ، مجتمع تجارى ادارى پارسیان ، طبقه پنجم ، واحد 34 کدپستى 
8193914923 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على کرباسیان به شماره ملى 1287030866 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه خانم مهرى اکبرى فیض آبادى به شماره ملى 1287327818 دارنده 500000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى على کرباسیان به شــماره ملى 1287030866 و 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهرى اکبرى فیض آبادى به شــماره ملى 
1287327818 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
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 (1132381)

آگهى تغییرات
شرکت زاگرس شیمى اسپادان سهامى خاص به شماره ثبت 1931 و شناسه ملى 14004851111 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/26 موارد 
ذیل به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : تولید سیم و مفتول فوالدى ساده کربنى و کم آلیاژى 
گالوانیزه با قطر زیر یک میلى متر و باالى یک میلى متر و تولید صنایع فلزى و غیرفلزى . پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1132379)

با تــداوم نگرانى ها دربــاره عوارض ناشــى از تزریق 
واکسن آســترازنکا و تشــکیل لخته خون، کمیته ناظر 
بر واکسیناســیون انگلیس روز جمعه تصمیم گرفت تا 
سن دریافت این واکسن را از افراد باالى 30 به 40 سال 

افزایش دهد.
کمیته مشترك واکسیناسیون و ایمن سازى انگلیس با 
صدور بیانیه اى توصیه کرد افراد زیر 40 سال در اقدامى 
پیش گیرانه از واکسن هاى جایگزین (غیر از آسترازنکا) 
اســتفاده کنند. این درحالیســت که به گفته این کمیته 
پزشکى، این مســاله نباید در روند واکسیناسیون کشور 
خللى ایجاد کند و افراد زیر 40 سال که دوز اول واکسن 
آســترازنکا را زده  و دچار عارضه  نشده اند مى توانند دوز 
دوم را هم دریافت کنند. این کمیته خاطر نشــان کرده 
که مزایاى آسترازنکا همچنان نســبت به خطرات آن 

مى چربد.
کمیته مشترك واکسیناســیون و ایمن سازى انگلیس 
پیشــتر به دلیل نگرانى از عارضه ترومبوز توصیه کرده 
بود که افراد زیر 30 ســال واکسن آســترازنکا مصرف 
نکنند. آمارها در انگلیس نشان مى دهد که تاکنون 242 
نفر از بین 28 میلیون نفرى که واکسن آسترازنکا زده اند 
دچار عارضه «ترومبوز» یا لختگى خون شده اند. بررسى 
دقیق تر آمارها حاکیســت که از هر یــک میلیون فرد 
باالى 40 سال که واکسن آسترازنکا زده اند 10 نفر دچار 

ترومبوز شــده اما این میزان در بین افراد 30 تا 39 سال 
17 نفر بوده است.

ترومبوز یا لختگى خون به موقعیتى گفته مى شــود که 
یک لخته در داخل عروق ســالم تحت شرایطى خاص 
ایجاد شود که مى تواند مانع جریان خون در عروق شود. 
ترومبوســیتوپنى یا کمبود پالکت خون وضعیتى است 

که در آن تعداد پالکت هاى خون کاهش مى یابد و فرد 
مستعد خونریزى شود.

نگرانى ها از ترومبوز و واکسن آسترازنکا در ماه هاى اخیر 
سر خط خبرها قرار گرفته و باعث شد که بیش از دوازده 
کشور اروپایى دو ماه پیش به طور موقت استفاده از این 

واکسن را به حالت تعلیق درآورند.

انگلیس سن تزریق واکسن 
آسترازنکا را بیشتر کرد

تحقیق جدید نشان مى دهد مرگبارتر بودن بیمارى 
کووید 19 در مــردان تا حدودى ناشــى از وجود ژن 

شناخته شده عامل نوعى ریزش مو در مردان است.
یک تیم از محققان آمریکایى ابتدا متوجه این ارتباط 
شــدند که مردان مبتال به ریزش موى حســاس به 
هورمون، معروف به آلوپســى آندروژنتیک، بیشتر در 
معرض بسترى شــدن در بیمارستان به خاطر کووید 

19 هستند.
دکتر «اندى گورن»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
مى گوید: «در میان مردان بسترى شده کرونایى، 79 
درصد مبتال به آلوپسى آندروژنتیک بودند.» محققان 
خاطرنشان کردند که آلوپســى آندروژنتیک ناشى از 
فعالیت ژن گیرنده آندروژن (AR) است که در بعضى 

از مردان مى تواند منجر به ریزش مو شود.

ارتباط ژن طاسى با افزایش خطر کرونا

سازمان بهداشت جهانى در روز جمعه استفاده اضطرارى 
از واکسن سینوفارم چین را تأیید کرد. این تأییدیه راه 
کشورهاى فقیرتر براى دسترسى به یک دوز از واکسن 

و کمک به پایان همه گیرى را آسان مى کند.
این تأییدیه به سازمان بهداشت جهانى اجازه مى دهد 

تا ســینوفارم را وارد برنامه "کواکس" کند. 
کواکس (مخفف دسترسى جهانى به واکسن 
کووید 19) طرحــى بین المللى براى توزیع 
عادالنه واکســن و ابزارهاى پیشــگیرى و 

درمانى کرونا در جهان است.
کواکس قصد داشت بیش از 2 میلیارد واکسن 
کرونا را براى کشورهاى در حال توسعه تهیه 
کند که به دلیل مشکالت در زنجیره تولید 
از این روند باز مانــد و تا کنون تنها موفق به 

توزیع 50 میلیون دوز از آن شده است.
نیویورك تایمز در این باره نوشت: کشورهاى ثروتمند 
در حال احتکار دوزهاى واکسن هستند. هند به عنوان 
یکى از بزرگترین واکسن ســازان جهان صادرات را 

متوقف کرده و با یکى از بزرگترین بحران هاى ویروس 
کرونا مواجه است. عوارض نادر استفاده از واکسن هاى 
"آسترازنکا" و "جانسوسن و جانسون" نیز باعث شده 
تا برخى از کشورها در اســتفاده از این واکسن مکث 

کرده یا دستورالعمل استفاده از آن را تغییر دهند.

با این حال تأیید واکسِن ساخِت شرکت "سینوواك" 
چین از سوى ســازمان بهداشــت جهانى مى تواند 
دسترسى به واکســن قابل اعتماد در روزهاى آینده 

را افزایش دهد.

سازمان بهداشت جهانى واکسن چینى را تأیید کرد

آگهى تغییرات
شرکت صنایع نساجى بدر نصف جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60084 و شناسه ملى 10980281016 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى آذرین حساب حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100602370و محمد دافعیان به کدملى 1282417401 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 29/ 12/ 1398 به تصویب رسید اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1132408)

روى موج کووید-19
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آیا مى دانستید که ممکن اســت در یک فصل حالتان خوب 
باشــد اما برعکس، در فصل دیگر حوصله نداشــته باشید؟ 
در واقع عملکرد ذهنى در فصل هــاى مختلف دچار تغییر 
مى شود. مطالعات نشــان مى دهد که با وارد شدن به فصل 
جدید، ذهن به تغییرات و تحوالت اطراف خود پاسخ مى دهد 
که گاهى اوقات این پاسخ مثبت است و گاهى اوقات چندان 

مثبت نیست.
جهت و زاویه زمین با خورشــید روى همه چیز از جمله رفتار 
و شــخصیت ما اثر گذار اســت. همچنین اختالالت فصلى 
یا افســردگى هاى فصلى هم وجود دارند که مى توانند مغز 
انسان ها را دچار تغییر و تحوالتى بکنند و روى روحیه آن ها 
اثرگذار باشند. این موضوع کامال از نظر علمى به اثبات رسیده 
است. به همین دلیل است که درمان هاى مختلفى از جمله نور 
درمانى وجود دارد که در این روش، انسان ها جلوى آینه قرار 
مى گیرند که نور مستقیم به آن ها بتابد و احساس شادابى و 
نشاط در آن ها افزایش پیدا کند. معموًال این درمان را در فصل 
زمستان انجام مى دهند که همه چیز تیره و تاریک است و یک 

حس غمگینى در افراد ایجاد مى شود.
معموًال فصل زمستان با افسردگى و اختالالت ذهنى همراه 
اســت. تمرکز، توجه و حافظه افراد در فصل زمستان قدرت 
کمترى نسبت به همیشه دارد و بسیارى از افراد در این فصل 
بیش از همیشه از داروهاى ضد افسردگى استفاده مى کنند. با 
وجود همه این تفاسیر، مى توان نتیجه گرفت که آب و هوا و 

فصل ها تاثیرات متفاوتى روى مغز و روحیه افراد دارند.
همچنین فصل هاى متفاوت مى توانند روى جسم شما نیز 
اثرگذار باشند. به عنوان مثال در فصل زمستان خطر مشکالت 
قلبى عروقــى و اختالالت خــود ایمنى هــم افزایش پیدا 
مى کند. تغییرات دما حتى در هنگام صبح و شب هم باعث 
ایجاد تغییراتى در سیستم عصبى افراد مى شود و الگوى ذهنى 

آن ها را دستخوش تغییر مى کند.
فصل بهار

فصل بهار، فصلى اســت که در آن گل ها شکوفه مى کنند، 
برگ ها شــکل مى گیرند و همه چیز رنگ و بــوى تازه به 
خودش مى گیرد. فصل بهار تولد دوباره طبیعت اســت. در 

این فصل، زندگى احســاس خوبى مى دهد، طبیعت تغییر 
مى کند و ذهن هم دچار تغییر مى شود. در فصل بهار روزها 
بلند مى شود، هوا گرم تر شده و ما به انسان هاى فعال ترى 

تبدیل مى شویم.
اگر فصل بهار را در بیرون از منزل سپرى کنید، قطعًا حالتان 
بهتر مى شود. سطوح ویتامین دى با تابش نور خورشید شبیه 
به نیروى خورشــیدى فرابنفش عمل کرده و شــما را شارژ 
مى کند. ذهن و روحیه تان را بهبود مى بخشــد و ورزش در 
هواى گرم تر و آفتابى تر باعث ایجاد اندورفین باال مى شود و 

حس خوب را در شما افزایش مى دهد.
فصل تابستان

شاید فصل بهار براى شما عاملى براى بهبود روحیه باشد اما 
فصل تابستان شبیه به یک بمب اتمى عمل مى کند. بلند ترین 
روزهاى سال و گرمترین هوا در فصل تابستان است. در نتیجه 
ساعت درونى بدن تان به شما مى گوید که شاد باشید و بیرون 

از منزل بروید.
مغز نیز در این دوران فعالیت بیشــترى دارد. زیرا هوا روشن 
تر است و ذهن فعال تر خواهد بود. ارتعاشات تابستانى باعث 
مى شود که شــما در آن حس خوبى پیدا کنید. تستوسترون 
مردان و هورمون هاى زنانه در فصل تابستان و در اوایل ماه 

تیر به باالترین حد خود مى رسند.
اگرچه تابســتان فصل بــاران و رنگین کمان نیســت اما 
محرك هاى زیادى در این فصل هســتند که ممکن است 
تمرکز ما را بگیرند و به یک انسان تنبل تبدیل کنند. البته این 
اتفاق خیلى هم بد نیست اما تحقیقات عمیق تر نشان مى دهد 
که فصل تابســتان فرایند یادگیرى و به حافظه سپردن، در 

پایین ترین سطح خودش قرار دارد.
هواى گرم در فصل تابستان شاید از انرژى باالى شما بکاهد 
و این اتفاق معموال در شهریور و مرداد بیشتر رخ مى دهد، زیرا 
ذهن از این گرما کالفه مى شود و نمى خواهد مثل همیشه 

فعال باقى بماند.
فصل پاییز

هیچ چیز زیباتر از عصر هاى خنک پاییزى نیست. پاییز جذاب 
با رنگ هاى بسیار زیبا! احتمال این که در فصل پاییز تمایل 

به خوابیدن زیاد داشته باشــید، باال مى رود. البته این اتفاق 
خیلى هم بد نیســت، زیرا کیفیت و عمق خواب شما بهبود 

پیدا مى کند.
البته همیشــه هم نمى توان گفت که خواب طوالنى، یعنى 
خواب بهتر. از آن جایى که در فصل پاییز روزها کوتاه تر است 
و نور خورشید کمتر به زمین مى تابد، بنابراین احتمال عمیق 

شدن خواب باالتر مى رود.
پاییز فقط براى چرت زدن نیست. در انتهاى فصل تابستان 
و تغییرات آن به سمت فصل پاییز، بدن شما دوباره جان تازه 
مى گیرد، زیرا دماى آن خنک تر مى شود و عملکرد آن بهبود 
پیدا مى کند. در نتیجه فصل پاییز براى بهبود حافظه، حوصله 

و توانایى حل مسئله بهتر است.
فصل زمستان

بعضى از افراد در فصل زمستان به افســردگى زمستانى یا 
افسردگى فصلى مبتال مى شوند. اگرچه که زمستان فصل 
مورد عالقه تعداد کمى از افراد اســت اما ممکن اســت که 
افسردگى را با خودش به همراه داشته باشد. به همین دلیل 
است که همه از تعطیالت انتهاى سال استقبال مى کنند، زیرا 
دیگر ذهنشان از هواى سرد و تلخ برداشته مى شود و به دنبال 

تازگى و نو شدن هستند.
در فصل زمستان، بدن و ذهن پاسخ بیولوژیکى به تغییرات نور 
مى دهد که بخشى از آن، ساعت درونى بدن خود ماست که 
مى گوید چه زمانى احساس خواب آلودگى کنیم و چه زمانى 

از خواب بیدار شویم.
هورمون هاى تنظیم دما، ســوخت و ســاز و روحیه ما هم 
دستخوش تغییر مى شــود. مطالعات نشان مى دهد که آزاد 
سازى ســروتونین در فصل زمســتان کاهش پیدا مى کند. 
سروتونین هورمونى است که به تنظیم حال خوب و احساس 

شادابى کمک مى کند.
مطالعات نشان مى دهد که عملکرد ذهنى در فصل زمستان 
بهتر اســت، زیرا بدن مى خواهد در این فصل عملکرد هاى 
موثرترى را به انجام برساند. و به دنبال اولویت بندى و انجام 
کارهاى پایه اى و دقیق است که معموال از لحاظ اقتصادى 

هم بهتر کار مى کند.

حال مغز در کدام فصل بهتر است؟

بدن بــراى از بین بردن ســموم و کاهش خطر غذا هــاى چربى که 
مى خوریم، به نوشیدنى هاى سالم حاوى مواد مغذى مفید نیاز دارد. در 

ادامه این گزارش 5 نوشیدنى پاك کننده بدن معرفى مى شود.
لیموناد

آب لیمو حاوى فالونوئید هایى است که براى تنظیم فشار خون، کاهش 
خطر حمله قلبى یا سکته مغزى، تنظیم ســطح قند خون و تحریک 
گردش خون مؤثر اســت. لیمو همچنین حاوى اسید سیتریک است 
که به جذب هیدروکســید آلومینیوم که آنزیم هاى کبدى را تحریک 
مى کند، کمک خواهد کرد و باعث خنثى سازى سموم بدن مى شود. 
بهتر است هنگام تهیه آب لیمو، به جاى شکر براى شیرین کردن آن 

از عسل استفاده کنید.
چاى سبز

چاى سبز حاوى پلى فنول، یعنى آنتى اکسیدان هایى است که بدن را از 
رادیکال هاى آزاد که مى توانند سلول ها را اصالح، تخریب و از بین ببرند 
و ممکن است منجر به سرطان و بیمارى هاى دیگر شود، پاك مى کند، 
بنابراین نوشیدن چاى سبز به شما کمک مى کند تا مشکالت خوردن 

غذا هاى چرب برطرف شود.
آب چغندر

بسیارى از پزشکان تأکید مى کنند که آب چغندر باید در لیست غذا هاى 
فوق العاده شما باشد، زیرا منبع خوبى از ویتامین ها و مواد معدنى است و 
حاوى آنتى اکسیدان هایى است که سموم بدن را از بین مى برد. عالوه 
بر این، آب چغندر به بهبود هضم غذا و بهبود عملکرد کبد کمک مى کند، 
زیرا یکى از آبمیوه هاى غنى از فالونوئید ها و بتاکاروتن است، بنابراین 
سموم جمع شده در بدن را از بین مى برد و کبد را از سموم پاك مى کند. 
همچنین کالرى کمى دارد، بنابراین اگر این رژیم غذائى را دنبال کنید 

مناسب شما خواهد بود و به شما در روند کاهش وزن کمک مى کند.
آب میوه هاى سبز

پزشــکان اتفاق نظر دارند که کلم پیچ، کلم بروکلى و اسفناج از جمله 
سالم ترین سبزیجات براى تهیه آبمیوه سبز هستند. این آبمیوه ها از بدن 
سم زدایى کرده و از آن در برابر مشکالت گوارشى که پس از خوردن 

غذا هاى چرب عارض مى شود محافظت مى کنند.
نوشیدنى گیاهى و ادویه هاى دارویى

گیاهان و ادویه هاى زیادى وجود دارند که به ســم زدایى بدن کمک 
مى کنند، از جملــه موثرترین آن ها زنجبیل، زردچوبه و نعناع اســت. 
زنجبیل معروف اســت که هضم غذا را تقویــت مى کند، اختالالت 
گوارشى را با کمک به تسریع تخلیه معده بهبود مى بخشد، و همچنین 

یک تقویت کننده ضد التهاب و ایمنى قوى است.
زردچوبه فرآیند متابولیسم را افزایش مى دهد و به دفع مواد زائد در بدن 
کمک مى کند، همچنین حاوى یک ترکیب مهم به نام کورکومین است 
که یک ضد التهاب قدرتمند (مانند دارو هاى ضد التهاب) و یک آنتى 
اکسیدان قوى است، که به خنثى سازى رادیکال هاى آزاد کمک مى کند. 
نعناع نیز به خاصیت خود براى کاهش مشکالت گوارشى شناخته شده 
است، به گونه اى که یک مسکن طبیعى است و درد گرفتگى عضالت، 
نفخ و سوءهاضمه را کاهش مى دهد و حاوى ویتامین C است که به 

روند سم زدایى کمک مى کند.

از آنجایى که علت اصلى نفخ شکم به تغذیه برمى گردد، راهکارهایى 
وجود دارند که کمکتان مى کنند این عارضه را کاهش دهید.

افزایش فیبر در رژیم غذایى: میوه ها و سبزى ها مى تواند انتقال در 
روده ها را بهتر کنند زیرا فیبر دارند. در مواردى که یبوست دلیل نفخ 

شکم است، توصیه مى شود فیبر بیشترى مصرف کنید.
فعالیت بدنى: ورزش مى تواند عملکرد سیستم گوارش را بهتر کند 

در نتیجه نفخ دفع مى شود.
نوشیدن آب: بدن هر روز به مقدار مشخصى آب نیاز دارد تا مخاط 

روده ها خشک نشوند. یادتان نرود که نباید آب گازدار بنوشید.
آدامس نجوید: جویدن زیاد آدامس مى تواند موجب تجمع گاز در 

گوارش شود.
آهسته غذا بخورید: وعده هاى غذایى حجیم که با سرعت خورده

 مى شوند، بر حرکات روده اثر مى گذارند. پزشکان توصیه مى کنند 
غذا را آهسته بخوریم و هر لقمه را خوب بجویم.

توصیه مى کنیم نفخ را چیزى عادى و طبیعى تلقى نکنید. اگر شک 
دارید و نفختان طوالنى شده یا همراه با عالئم دیگرى است، حتمًا 
به پزشک مراجعه کنید. هم زمان مى توانید تغییراتى در رژیم غذایى 

خود ایجاد کنید تا احساس ناراحتى تان کمتر شود.

فوق تخصص خون و سرطان اطفال در کرمانشاه درخصوص فاویسم 
بیمارى باقال، اظهار داشت: فاویسم نوعى کم خونى ارثى است که به 

دلیل کمبود آنزیمى به نام G6PD بروز پیدا مى کند.
دکتر محمدرضا گلپایگانى ادامه داد: مصرف باقال در این افراد به علت 
داشتن مواد اکسیدان موجب از بین رفتن پیش از موعد گلبول هاى قرمز 
شده و فرد مبتال به کم خونى مى شود. وى تصریح کرد: این بیمارى در 
جنس مذکر بیشتر اتفاق مى افتد اما در دختران هم قابل مشاهده است.
وى افزود: فاویســم مختص به فصل خاصى نیست، اما شیوع آن در 

فصل بهار و با آمدن باقال به بازار بیشتر است.
دکتر گلپایگانى تصریح کرد: معموال دو یا سه روز بعد از مصرف باقال 
حمله همولیز شروع مى شود، سه تا پنج روز بعد از مصرف باقال بیمارى 
به شدت خود مى رسد، درصورت مراجعه دیرهنگام به پزشک و در موارد 

شدید، این بیمارى ممکن است منجر به مرگ شود.
وى رنگ پریدگى، تغییر رنگ ادرار به رنگ چاى پررنگ و زردى (زرد 
شدن سفیدى چشم) را به عنوان سه عالمت این بیمارى بیان کرد و 
گفت: در افرادى که کمبود آنزیم G6PD وجود دارد عالوه بر باقال، 
مصرف برخى دارو ها همچون کوتریموکســازول، نیتروفورانتویین، 
فورازولیدون، نالیدیکسیک اسید، منجر به شروع همولیز و عالئمى 

شبیه فاویسم مى شوند.
وى از بیماران مبتال به فاویسم خواست، از خرید شیرینى هاى که به 

جاى مغز ها با باقال ى خشک تزئین شده اند خوددارى کنند.
وى خاطرنشان کرد: افراد مبتال به فاویسم ممکن است با استشمام 
بوى باقال حساسیت نشان دهند و عالئم این بیمارى در آن ها بروز پیدا 
کند و ابتال به کرونا در افراد با کمبود آنزیم G6PD ممکن است باعث 
شروع حمله همولیز شود. شدت حمالت همولیز بسته به مقدار مصرف 
باقال، نوع خشک یا تازه و جنس باقال به علت میزان ماده اکسیدان وارد 
شده در بدن متفاوت است مثًال مصرف نوع تازه نسبت به مصرف باقال 

خشک شده عالئم بیشترى ایجاد مى کند.
این فوق تخصص خون و سرطان اطفال، بهترین راه درمان فاویسم، 

پیشگیرى و پرهیز از مصرف باقال و داروهاى ممنوعه عنوان کرد.

اسپرى بینى ابزارى مفید براى تسکین احساس گرفتگى است اما آنها 
براى استفاده کوتاه مدت در نظر گرفته شده اند و عادت به استفاده روزانه 

از آنها مى تواند با تاثیرات منفى همراه باشد.
اسپرى هاى بینى که بدون نسخه عرضه مى شوند فقط باید به مدت سه 
روز استفاده شوند. استفاده طوالنى مدت از آنها مى تواند منجر به بیمارى 
به نام رینیت مدیکمنتوزا، رینیت بازگشتى یا احتقان مجدد شود و این 
گرفتگى حاصل استفاده بیش از اندازه از دارو است و علت آن یک ماده 

تحریک کننده یا ویروس نیست.
اســپرى هاى بینى التهاب رگ هاى خونى که باعث گرفتگى شدند را 
کاهش مى دهند اما استفاده بیش از سه روز منجر به مقاومت در برابر 
دارو شده و بیمار براى رفع التهاب به دوزهاى بیشترى نیاز دارد. البته 
اعتیاد محسوب نمى شود اما وابستگى به داروى مورد استفاده در اسپرى 

بینى ایجاد مى شود.
اگر گرفتگى بینى حتى با استفاده از اسپرى بینى برطرف نشود و عالئم 
آلرژى  دیگر وجود نداشته باشد تنها راه براى رفع احتقان، قطع استفاده 
از اسپرى بینى اســت. از بین رفتن احتقان ممکن است چندین هفته 
طول بکشد و پزشک مى تواند در ابتدا استروئیدهاى خوراکى یا سایر 

روش هاى درمانى را تجویز کند تا گرفتگى را تسکین دهد.
شست وشــو با محلول شست وشــو در پاکســازى مجارى تنفسى 
مسدود شده موثر است و اگر مى خواهید آن را امتحان کنید مى توانید 
بطرى هاى مخصوص شست وشوى را در داروخانه محلى خود بیابید و 
با آب گرم و مخلوط نمکى براى پاکسازى مالیم سینوس ها اقدام کنید.
اگر قصد دارید از اسپرى بینى بدون نسخه استفاده کنید، به یاد داشته 
باشید که دستورالعمل ها را بخوانید و به درستى به آنها عمل کنید. بیش 
از سه روز از آن استفاده نکنید، فقط هر 10 تا 12 ساعت استفاده شود و 
بیش از دو بار در 24 ساعت نیز استفاده نشود. در صورت بهبود نیافتن با 

پزشک خود در مورد راه هاى تسکین این مشکل صحبت کنید.

5 نوشیدنى که سموم بدنتان 
را پاك مى کند

چگونه نفخ شکم را
 کاهش دهیم؟

درباره فاویسم بیمارى باقال 
بیشتر بدانیم

زیاده روى در استفاده از 
اسپرى بینى، ممنوع

دکتر مهدى میرغضنفرى، پژوهشــگر طب ســنتى و متخصص فیزیولوژى درباره مصرف ریواس و خواص آن در 
طب سنتى اظهارداشــت: به طور کلى مزاج ریواس سرد و خشک اســت و این گیاه خودرو در اواسط بهار، معموال 

اردیبهشت،به دست مى آید.
وى افزود: بهترین زمان مصرف ریواس بهار و تابستان است زیرا دراین زمان، امکان غلبه صفرا زیاد بوده و مزاج 

انسان روبه گرمى مى رود که از نشانه هاى آن بروز جوش هاى پوستى است.
این پژوهشگر طب سنتى ادامه داد: اگر کبد سالم باشد بدن با احتمال بیشترى  سالم خواهد بود زیرا کبد از اعضاى اصلى دخیل در گوارش انسان است؛ بطورى که عهده دار بخش 

اعظم متابولیسم مواد غذایى است و در واقع غذاى سلول ها را این عضو تامین مى  کند. کبد سالم باید حرارت متوسط داشته باشد و چون استعداد گرمى دارد مصرف خنکى جات در 
تابستان به حفظ اعتدال آن کمک مى کند. وى گفت: از این رو مصرف موادى مثل ریواس،  آلو، غوره، آبلیمو تازه، سرکه رقیق شده، تمبر هندى تازه، مخصوصا براى ایجاد خنکى و 

همچنین سالمت کبد بسیار مفید است. میرغضنفرى بیان داشت: خشکى و آفت دهان، زردى چهره، تندى رنگ ادرار، و آلرژى  هاى پوستى ممکن است نشانه کبد گرم باشد که یکى از 
بهترین گیاهان براى خنک کردن کبد و ایجاد اعتدال در کبد، ریواس است.

وى افزود: مصرف ریواس جلوى عوارض ناشى از گرمى را مى  گیرد و مخصوصا براى کسانى که کبد گرم دارند و دهان آنها تلخ است و عطش زیادى دارند، بسیار مفید است.
این پژوهشگر طب سنتى گفت:همچنین ریواس خاصیت اشتها آور دارد که احتماال این موضوع به دلیل رفع چربى ها و مهار صفرا است.

شما مى توانید با تغییراتى در سبک زندگى تان و بهتر کردن آن، 
قلبتان را جوان تر از سن شناسنامه اى تان کنید.

بدیهى است که سن شما (سن تقویمى تان) بر احتمال ابتالى 
شما به بیمارى قلبى اثر مى گذارد و هر کارى کنید نمى توانید 
آن را تغییر بدهید. جنسیتتان نیز بر این احتمال اثر مى گذارد، 
زنان به اندازه  مردان دچار حمالت قلبى نمى شــوند اما این 
مسئله هم از اختیار شما خارج اســت. پس به راهکارهایى 
اشــاره مى کنیم که مى توانید با کمک آن ها احتمال ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را کاهش داده و قلبتان را جوان تر نگه دارید.

سیگار نکشید و در معرض دود دســت دوم سیگار هم قرار 
نگیرید. ترك سیگار مطمئنًا یکى از بزرگ ترین لطف هایى 

است که مى توانید در حق بدنتان بکنید.
فواید ورزش منظم بى پایان است! ورزش و فعالیت بدنى عالوه 

بر اینکه قلبتان را قوى تر کرده و احتمال حمله قلبى و سکته 
مغزى را کاهش مى دهد، احتمال ابتال به پوکى استخوان را 
نیز پایین آورده و مى تواند حالتان را خوب کرده و از افسردگى 

دورتان کند.
ورزش هاى هوازى براى قلب بسیار مفیدند. تمرینات هوازى 
باعث افزایش ضربان قلب شده و بانشاطتان مى کند. تقریبًا 
150 دقیقه ورزش در هفته توصیه شــده است و این میزان 

معادل نیم ساعت پنج بار در هفته است. 
فشــارخون باال نیــز از مهم تریــن ریســک فاکتورهاى 
بیمارى هاى قلبى و احتماًال بزرگ ترین ریسک فاکتور براى 
سکته مغزى است. شما تا زمانى که فشــارخونتان را اندازه 
نگیرید متوجه باال بودن یا نرمال بودن آن نخواهید شد. فشار 
خون باال به جز در موارد بســیار نادر، عالمتى ندارد اما فشار 

بسیار زیادى به قلبتان وارد مى کند.
تقریباً همه مى دانند که کلســترول باال، ریســک فاکتورى 

براى حمله قلبى اســت. اما در واقع این مســئله پیچیده تر 
از این حرف هاســت. این کلســترول بد یا LDL است که 
عروقتان را تنگ مى کند و کلسترول خوب یا HDL در واقع 
حامى قلب شماست. بنابراین بعضى از افراد داراى کلسترول 
مجموع نرمال هستند اما سطح کلسترول بدشان باال و سطح 

کلسترول خوبشان پایین است.
عالوه بر ترك سیگار، حفظ وزن در طیف سالم هم خیلى به 
نفع قلبتان است. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن مى تواند 
فشار خونتان را به اندازه  قرص فشار خونى که هر روز مصرف 
مى کنید پایین بیاورد. داشتن رژیم غذایى سالم با انواع میوه ها 
و ســبزى ها، بدون غذاهاى فرآورى شده و سرشار از غالت 
کامل و مواد غذایى طبیعى و به دور از چربى هاى اشباع و غنى 
از چربى هاى سالم مانند روغن زیتون، نقش بسیار ُپررنگى در 
سالمت قلبتان دارد. یادتان نرود که ورزش منظم هم یکى از 

کلیدهاى قلب سالم است.

قلبتان را جوان نگه دارید

ریواس به سالمت کبد کمک مى کند
 آن در 

موال 

ج 

اصلى دخیل در گوارش انسان است؛ بطورى که عهده دار بخش
وسط داشته باشد و چون استعداد گرمى دارد مصرف خنکى جات در

زه، سرکه رقیق شده، تمبر هندى تازه، مخصوصا براى ایجاد خنکى و 



بهترین مؤمنان آن بود که جان و خاندان و مال خود را در راه 
خدا پیشاپیش تقدیم کند، چه آن را که پیش فرستى براى 
تو اندوخته گردد و آنچه را که باقى گذارى ســودش به 

موال على (ع)دیگران مى رسد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َفْضَل لَْیلَِه الَْقــْدِر، َوَصیِّْر ُاُمورى فیِه ِمَن الُْعْســِر اِلَى 
ْنَب َوالْــِوْزَر، یا رؤوفــًا بِِعباِدِه  الُْیْســِر، َواْقَبْل َمعاذیرى، َوُحــطَّ َعنِّى الذَّ

الّصالِحیَن.
خدایا فضیلت شب قدر را در این روز  روزیم گردان و بگردان کارهایم 
را در آن از  ســختى به آســانى و عذرهایم را بپذیــر وگناهم را بریز 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى مهربان به بندگان شایسته ات. 

مدیر مهندســى نگهدارى و تعمیرات و کارگاه هاى ساخت ذوب آهن 
اصفهان، گفت: در حال حاضر ســاخت بیش از 85 درصد از قطعات و 

تجهیزات مکانیکى ذوب آهن اصفهان بومى سازى شده است.
محمدرضا یزدان پناه درباره وضعیت بومى ســازى این شرکت، اظهار 
کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخســتین واحد تولید فوالد کشور و 
به تعبیر دیگر اولین دانشگاه بزرگ علمى کاربردى صنعت و معدن در 
ایران، همواره در راستاى ایجاد و اســتمرار فرهنگ خود باورى و ملى 
سازى در تمام ارکان درون سازمانى و برون ســازمانى نقش بسزایى 

را ایفا کرده است.          
وى تاکید کرد: تربیت هزاران نیروى کارشناســى و اجرایى متخصص 
در سطوح مختلف، همکارى و مشارکت مستقیم در احداث واحدهاى 
فوالدى جدید در کشور، آموزش تئورى و عملى پرسنل مجموعه هاى 
جدید، پیشگام در شروع و اجراى تعمیرات اساسى و پروژه هاى بازسازى 
و نوســازى و احداث واحدهاى جدید با  اولویت اســتفاده از نیروهاى 
متخصص و توانمند داخلى، ارائه ایده هاى نو در ساخت و تعمیر و به روز 
رسانى تجهیزات به روشنى بیانگر اعتقاد مجموعه ذوب آهن به نقش 
موثر خود در «پایه گذارى فرهنگ بومى سازى در صنعت کشور» است.        
نماینده حوزه بهره بردارى در بومى سازى شرکت ذوب آهن اصفهان، 
گفت: بدون شــک بازگشت کارشناســان شــوروى پس از انقالب 
اسالمى، تنوع تکنولوژى کشــورهاى ارائه دهنده تجهیزات در خالل 
بازسازى هاى صورت گرفته پس از پایان جنگ تحمیلى، کمبود شدید 
در زمینه انتقال دانش فنى و تکنولوژى و نیز تجهیزات یدکى و مصرفى 
به دنبال تحریم هاى اعمال شــده، کمبود نقدینگى و مسائل ارزى و 
... چالش هاى  عدیده اى به این مجموعــه تحمیل کرد، اما مجموعه 
ذوب آهن با اتکا به خودباورى و با حداقل امکانــات گام بى بدیلى در 

جهت خالقیت و نوآورى برداشته است.
وى با تاکید بر اینکه ذوب آهن اصفهان با توجه به داشتن نقش محورى 
در توسعه صنعتى کشور، همواره توانسته در مسیر تامین نیازهاى داخلى 
و افزایش تنوع آنها و همچنین به دســت آوردن سهم قابل توجه اى از 
بازارهاى صادراتى گام بردارد، تصریح کرد: در این زمینه نقش واحدهاى 
پشــتیبانى تولید به ویژه مدیریت برنامه ریزى و نظارت بر نگهدارى و 

تعمیرات و کارگاه هاى ســاخت ذوب آهن اصفهان در حفظ و آماده به 
کارى تجهیزات خطوط تولید همواره اثرگذار بوده است.  

یزدان پناه با اشــاره به اینکه درحال حاضر ســاخت بیش از 85 درصد 
از قطعــات و تجهیزات مکانیکــى ذوب آهن اصفهان بومى ســازى 
شــده اســت، گفت: بقیه تجهیزات و قطعات نیز با توجه به دستیابى 
به دانش فنى و تکنولوژى آن ها در کارخانه ســاخته مى شــوند و یا 
بعضًا بــه دلیل محدودیت هــاى تجهیزاتى و ترافیــک کارى در این 
مهندسى، از طریق سازندگان توانمند داخل کشور بومى سازى و تامین 

مى شوند.
وى با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان یکى از موفق ترین شرکت ها در 
زمینه بومى سازى قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه در ایران است، 

گفت: ساخت قطعات مجموعه هواى دم کوره بلندهاى شماره 1و 2و 
3، ساخت رولیک و رینگ اسلیو کارگاه هاى مهندسى نورد؛ طراحى و 
ساخت درهاى فلکسیبل باترى شــماره3 بخش کک سازى، ساخت 
ستاره خردکن آگلوماشــین هاى شــماره1، 2، 3و4، تهیه نقشه هاى 
تجهیزات مکانیکى و نیز ساخت قطعات وتجهیزات و اجراى ریومپینگ 
ایستگاه ریخته گرى شماره 7 بخش فوالد سازى، مطالعه و برنامه ریزى 
و ساخت سیستم بارگیرى کوره بلند شــماره با مشارکت شرکت هاى 
توانمند خارج از کارخانه، ساخت لوله و تجهیزات نمونه بردار گاز کوره 
بلند شماره 3، ساخت تجهیزات روتارى والوهاى سیستم هاى تصفیه 
غبار، طراحى و ســاخت تجهیزات پروژه تغلیظ ســنگ آهن، ساخت 
دریچه هاى هواى گرم و ســرد کوره بلندهاى شماره 1 و 2، طراحى و 

ساخت قطعات طرح جایگزین واگن توزین کوره بلند شماره 1، ساخت 
پاتیل هاى سرباره بخش کوره بلند و فوالدسازى، ساخت انواع خنک 
کننده هاى چدنى بدنه کوره بلندها، ساخت عدسى هاى میکسر 1300 
تنى بخش فوالدسازى و... نمونه هایى از فعالیت هاى بومى سازى این 

مدیریت است.
مدیر مهندسى نت ذوب آهن با اشاره به اینکه در سال 1399 مجموعًا 
1700 تعمیرات جارى یا شبانه روزى، 85 مورد تعمیرات اساسى و 52 
پروژه کالن در سطح حوزه بهره بردارى انجام شد، گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتى در اجراى تمام تعمیــرات مورد نیاز کارخانه، به طور صد 
در صد خودکفا اســت و اجراى هر گونه تعمیرات و بازسازى در سطح 

کارخانه بومى سازى شده است.

مدیرعامل مجتمع فوالد ســبا، درباره رکــورد جدید این 
مجموعه اظهــار کرد: در ســال «تولید؛ پشــتیبانى ها؛ 
مانع زدایى ها» و هم زمان با شب قدر و شهادت امام على 
(علیه السالم) با تالش و همدلى کارکنان مجتمع فوالد سبا 
تولید کالف گرم در این مجتمع به 5 هزار و 123 تن رسید.

مصطفى عطایى پور،  با بیان این که رکــورد قبلى تولید 
در مجتمع فوالد ســبا به میزان 5 هــزار و 62 تن در 26 
اردیبهشت ماه سال گذشته ثبت شــده بود، گفت: رکورد 

جدید على رغم موانع زیاد به ویژه شــیوع کرونا و کاهش 
نیروى انسانى در خطوط تولید به دست آمده است.

وى  اظهار کرد: از این میزان  تولیــد حدود 90 درصد آن 
مربوط به ورق هاى ضخامت 2 میلى متر با کیفیت مطلوب 
اســت که یکى از محصوالت پرکاربــرد در تولید لوله و 
پروفیل و آبگرمکن در کشور به شمار مى رود. بخشى از این 
ورق هاى تولیدى در شرکت فوالد مبارکه نورد سرد مى شود 
و با ارزش افزوده باال در صنایع لوازم خانگى، ورق رنگى و 

ورق هاى گالوانیزه کاربرد خواهد داشت.
به گفته عطایى پور تالش حداکثرى مدیریت و کارکنان 
این مجتمــع، تأمین مواد اولیه و قطعــات، بهره گیرى از 
تجارب ارزشمند گذشته، افزایش سرعت تولید در خطوط 
مختلف تولید ازجمله فوالدسازى، ریخته گرى و نورد گرم و 
همچنین کاهش توقفات اضطرارى و افزایش کیفیت آهن 
اسفنجى تولیدشده در این مجتمع، مهم ترین دالیل ثبت 

این رکورد است.

 دبیر کمیته اقدام ارزي در وبینار تخصصى « تشریح  بسته 
سیاستى برگشت ارز صادرات سال هاى 1397 تا 1400» 
که به همت  اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، از تصویب 
بهره مندى صادرکنندگان  از معافیــت هاى مالیاتى و 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال 97 که بعد 
از تاریخ 30 آذر 98 رفع تعهد شده باشد، در کمیته اقدام 
ارزى خبر داد و تصریح کرد : در صورت تایید کمیته ماده 

2، این مصوبه ابالغ و اجرایى خواهد شد.
بهنام ابراهیمــى، مدیر واحد پژوهش و بررســى هاى 
اقتصادى و  مسئول میز اتاق اصفهان در بانک مرکزى 
با بیان اینکه با آغاز تحریم هــاى ظالمانه و غیر قانونى 
آمریکا بر علیه اقتصــاد ایران، مشــکالت ارزى قابل 
توجهى در کشور ایجاد شد تصریح کرد:  بانک مرکزى 

بعنوان متولى تراز پرداخت ها و نظام ارزى کشور،  براى 
مدیریت بازار ارز بخشنامه هایى صادر کرد که صدور این 
بخشــنامه ها و ســایر اقدامات  این بانک سبب ایجاد 
مشــکالتى براى فعاالن اقتصادى در حوزه صادرات و 

واردات  گردید. 
 وى افزود: در دوره نهم اتاق بازرگانى اصفهان، با تشکیل 
واحد پژوهش و بررســى هاى اقتصادى، مشــکالت 
فعاالن اقتصادى در حوزه هــاى مختلف بصورت ویژه 
بررسى و احصاء گردید و با توجه به پیش بینى ما ازتبدیل 
شدن مشکالت ارزى به مهم ترین چالش هاى اقتصاد 
کشــور و فعاالن اقتصادى ، میز اتاق در بانک مرکزى 
براى نخســتین بار در کشور ایجاد شــد که اقدامات و 
پیگیرى هاى این میز توانســت کمک قابل توجهى به 

فعاالن اقتصادى اســتان در حوزه رفع مشکالت ارزى 
نمایــد.  وى پیگیرى اصالح قوانین و بخشــنامه هاى 
موجود را از دیگر اقدامات اتاق اصفهان دانست و تصریح 
کــرد : در پارلمان بخش خصوصــى اصفهان، اصالح 
قوانین به روش هاى مختلف مانند طرح در جلســات 
شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى و مکاتبات با

 دســتگاه هاى اجرایى ذیربط همچنین از طریق طرح 
موضوع در برنامه هاى گفتگوى ویژه خبرى و برگزارى 
جلساتى با حضور مدیر کل  دفتر خدمات بازرگانى سازمان 
توسعه تجارت ایران و تشکل هاى اقتصادى صادرکننده 
استان پیگیرى شد که ابالغ بسته سیاستى برگشت ارز 
صادرات سال هاى 1397 تا   1400 ماحصل بخشى از 

این پیگیرى ها بوده است. 

 نماینده مــردم نائیــن و خــورو بیابانــک در مجلس 
شوراى اســالمى در دیدار با مدیرعامل آبفاى اصفهان 
خواستار تامین پایدار آب شــرب در شهرها و روستاهاى 

شهرستان هاى نائین و خور و بیابانک شد.
الهام آزاد با بیان این که در دهه اخیر شاهد افزایش سطح 
خدمات آبفا در دل کویر بوده ایم تصریح کرد: در دهه اخیر 
به رغم وقوع خشکسالى هاى مستمر، آب شرب ساکنان 
کویر تامین شده است اما مردم این شهرستان ها خواستار 
دسترسى به آب شرب پایدار در شهرها و روستاهاى نائین 

و خوربیابانک هستند.
وى با اشاره به تامین آب شــرب شهرك صنعتى نائین 
گفت: فعالیت شهرك صنعتى نائین موجب اشتغال زایى 
مطلوبى در منطقه شــده و اگر تدابیرى جهت تامین آب 
شرب برخى از واحدهاى صنعتى در این شهرك شود، تاثیر 
به سزایى در افزایش رضایت مندى فعاالن صنعتى دارد.

آزاد در خصوص تامین آب شرب روستاها در نایین و خور 
و بیابانک اظهار داشت: برخى از روستاها درخور و بیابانک 
داراى زیرساخت هاى الزم براى آبرسانى پایدار نیستند و 
الزم است که شرکت آب و فاضالب استان تدابیر الزم را 

در این زمینه اتخاذ کند.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شــوراى 
اسالمى از اجراى شبکه فاضالب در بافران نایین تشکر 
کرد و گفت: یکى از مطالبات مردم خور نیز برخوردارى از 
شبکه فاضالب است که انتظار مى رود این طرح در آینده 

نزدیک عملیاتى شود.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در چند سال اخیر شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به رغم تنگناهاى مالى و محدودیت منابع آبى، 
آب شرب و بهداشت پایدار در شهرها و روستاها را تامین 

کرده است.
هاشم امینى گفت: امســال با وجود تنش آبى دراستان 
تمام تالش ها در زمینه تامین و توزیع آب شرب مورد نیاز 

شهرها و روستاها اندیشیده شده است.
وى به اجراى شــبکه فاضالب در شهر خور اشاره کرد و 
بیان داشت: فاز اول مطالعات اجراى شبکه فاضالب در 
خور به پایان رسیده است و پس از پایان طرح مطالعاتى، 
اجراى شبکه فاضالب دراین منطقه در دستور کار قرار 

مى گیرد.

مدیر نگهدارى و تعمیرات و کارگاه هاى ساخت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد

بومى سازى بیش از 85 درصد قطعات و تجهیزات ذوب آهن
معاون فرهنگى شهردار اصفهان و رئیس کمیسیون 
فرهنگى مجمع کالن شهرهاى کشور به مناسبت روز 
و هفته شیراز، با شهردار شیراز و معاون فرهنگى اش 
دیدار کرد و گفت: رویکرد فرهنگى مجموعه مدیریت 
شهرى شیراز در سال هاى اخیر، قابل تقدیر است و 

شیراز به خوبى در این مسیر حرکت کرده است.
محمد عیــدى در این دیدار از شــیراز بــه عنوان 
مجموعه اى کامل از خوبــى و زیبایى و روز و هفته 
شیراز را فرصتى براى تأمل در تمام زیبایى ها دانست 
و عنوان کرد: برنامه هاى فرهنگى که طى چند سال 
اخیر به ویژه در یک سال شیوع کرونا در شیراز انجام 
شده است، بیانگر موفقیت شهردارى در اعتمادسازى 
عمومــى و جذب مشــارکت، حضــور و همراهى 
هنرمندان و فرهیختگان شیراز در عرصه مدیریت 

شهرى است.
وى ضمن اشاره به تجربه موفق شیراز در احیاى بافت 
تاریخى، مشارکت دادن مردم در نوآورى هاى شهرى، 
را گامى مهم در راستاى مدنى کردن مدیریت شهرى 
برشمرد و اظهار کرد: شــیراز مجموعه اى کامل از 
خوبى و زیبایى است و باید مدیران شهرى و فعاالن 
فرهنگى و هنرى کالن شهرهاى کشور تجارب خود 

را باهم تبادل کنند.
حیدر اسکندر پور، شهردار شــیراز نیز در این دیدار 
ضمن تأکید بر اهمیت نــگاه فرهنگى در مدیریت 
شهرى بر جایگاه فرهنگى دو شهر شیراز و اصفهان 
و حرکت دوشــادوش این دو در مسیر توسعه، اشاره 
کرد و گفت: ترویج رویکرد فرهنگى در شهردارى ها 
فارغ از وظایف عمرانى و خدماتى این نهاد، پیامدهاى 
مثبت گسترده اى براى شهرها خواهد داشت چراکه 
فرهنگ بذرى اســت که امروز کاشــته مى شود و 
ســال ها بعد در رفتار و اندیشه   شــهروندان به ثمر

 مى نشیند.

دستیابى به رکورد در مجتمع فوالد سبا

امکان بهره مندى صادرکنندگان از معافیت هاى مالیاتى 

ارتقاى خدمات آبفا در نایین و خوروبیابانک

رویکرد فرهنگى 
مدیریت شهرى شیراز 

قابل تقدیر است


