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کدام شکالت سالم تر است؟آموزش در دانشگاه ها منطبق بر نیاز صنایع اصفهان نیسترضا رشیدپور: مهاجرت نکرده امتولید ایران خودرو و سایپا به شکل عجیبى کاهشى شده است سالمتاستانفرهنگ بیرانوند به سپاهان مى آید؟ ورزش جهان نما

نمک را 
به طور کامل 
حذف نکنید

تغییر اقلیم چه بر سر اصفهان مى آورد؟
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13 شهر کشور در 
وضعیت قرمز کرونایى

تمام دانشجویان تا پایان 
پاییز واکسینه مى شوند

حضور بیش از 60 
کتابفروشى اصفهان در 
طرح بهارانه کتاب
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گردوغبار تابستان 
امسال اصفهان 
بحرانى نیست

یک کارشناس تغذیه معتقد است اگرچه مصرف زیاد نمک 
مى تواند مرگبار باشد اما ترك کامل آن را هم توصیه نمى کند.

او افزود: اصطالح «مرگ سفید» با نمک مرتبط است، زیرا سطح 
فشار خون را افزایش مى دهد و این براى قلب و عروق خونى مضر 

است. اما این تأثیر منفى فقط در صورت مصرف بیش از ...

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان با اشاره به تشــدید گردوخاك از اواخر 
خرداد و تیرماه گفت: گردوغبار امســال بحرانى 
نیست زیرا سرعت وزش بادهاى شرقى در منطقه 

شدید نخواهد بود.
نوید حاجى بابایى اظهار داشت: پدیده گردوخاك 
هر سال در فصول گرم به ویژه ماه هاى خرداد و 
تیر به علت تغییر الگوهاى جوى و افزایش سرعت 
بادهاى شرقى و شمال شرقى، در مناطق شرق، 
مرکز و شمال اســتان اصفهان رخ مى دهد که 
به طور عمــده مناطق مرکزى اســتان را درگیر 

مى کند...
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66 درخت در استان اصفهان ثبت ملى شد درخت در استان اصفهان ثبت ملى شد
به همراه یک دریاچه و یک چشمه در ابالغیه مراتب ثبت ملى به همراه یک دریاچه و یک چشمه در ابالغیه مراتب ثبت ملى 88 اثر طبیعى به استاندار؛ اثر طبیعى به استاندار؛
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روایت مدیرکل حفاظت محیط زیست از نتایج مطالعات پیامدهاى یک پدیده خطرناك تا 20 سال آینده

مهدى امینى خواه:

مشغول بازى در «جزر و 
مد» در جنوب هستم

حمله شماره 10 تیم ملى به کفش طال
گلزنى روز جمعه کریم انصارى فرد او را در رتبه سوم جدول گلزنان مرحله 

مقدماتى جام جهانى قرار داد.
مهاجم تیم ملى ایران که با پیراهن شــماره 10 سومین صعود خود به جام 
جهانى را دنبال مى کند، روز جمعه از روى نقطه پنالتى دروازه کامبوج را باز 

کرد تا نقش خود در پیروزى تیم ملى را ایفا کرده باشد.
نکته جالب درباره انصارى فرد این است که او مقابل کامبوج و هنگ کنگ 

دبل کرده و در دو بازى رفت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نامزدهاى 
انتخابات در 

اصفهان کم شدند

هفته اى بسیار داغ در انتظار اصفهان است
3

نویدکیا و آرامش نویدکیا و آرامش 
تا روز آخر لیگ

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى  تجدید مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به 
فروش 4 پالك ویالیى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید از پالك هاى 

مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر 

گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از فروش 4 پالك  ویالیى طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 1400/04/09 است.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشــخصات مبلغ 1/000/000 ریال به   حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شــعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، 

نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشــنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ســاعت اداري روز چهار  شنبه مورخ 
1400/04/09به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه 

سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10  صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/04/10 جهت 

گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- فروش پالکهاى موضوع مزایده به صورت نقدى مى باشد.
10- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

11- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 
12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir    ایمیل سازمان: info@sozi.ir   تلفن سازمان: 031-32673080- 031-32673010

نوبت اول

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)زیربناى موجودمتراژ زمینشماره زمین ردیف
133-27902/9016078/147/800/000
233-33960/8016081/557/520/000

2333-341119/9016092/794/000/000
433-35697/7016062/411/400/000

آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را  از طریق مزایده عمومى بفروش برساند .

- 9 پالك تجارى در روستاى جمبزه شهرستان دهاقان ، صرفا افراد ساکن روستا مجاز به شرکت در مزایده هستند.
- 5 واحد تجارى فعال واقع در بلوار قطب راوندى کاشان ، (اولویت با شاغلین در واحدهاى صنفى مذکور مى باشد)

متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى تواننــد از تاریــخ یکشــنبه 1400/3/23 بــه آدرس اینترنتى
 www.bonyadmaskan-isf.ir  مراجعه نمایند.

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت اول
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معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد استان اصفهان 
با بیان این که 13 هزار و 478 شغل در سال گذشته ایجاد 
شده اســت، گفت: در سال گذشــته دو هزار و 609 مورد 
کاریابى و اشتغال مددجویان انجام شد که این میزان رشد 

68 درصدى داشته است.
محمدرضا کیانى در خصوص اشتغال پایدار مددجویان 
تحت حمایت، اظهار کرد: ارائــه خدمات کاریابى کمیته 
امداد استان اصفهان در سال گذشته، با رشد 68 درصدى 
مواجه بوده و براى دو هزار و 609 مددجو، شغل مناسب با 

درآمد مکفى ایجاد کرده است.
وى افزود: خودکفایى و ایجاد شــغل براى جامعه تحت 
حمایت یکى از راهبردهاى اساسى و اصلى کمیته امداد 
استان اصفهان است و یکى از مسیرهاى ایجاد اشتغال، 

ارائه خدمات کاریابى است.
وى با اشاره به این که 13 هزار و 478 شغل در سال گذشته 
ایجاد شده است، افزود: با پرداخت شش هزار و 780 فقره 
وام قرض الحسنه، 10 هزار و 869 شغل ایجاد شده است 
و از طریق کاریابى نیز دو هزار و 609 مددجو صاحب شغل 

پایدار شده اند.
معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد استان اصفهان 
تصریح کرد: کمیته امداد تالش مى کند با اقداماتى نظیر 
کاریابى، پرداخت تسهیالت، اجراى طرح هاى کارفرمایى 
و راهبران شــغلى براى مددجویان ایجاد اشــتغال کند 
همچنین مراکز نیکوکارى تخصصــى در کمیته امداد 
شکل گرفته اند و در حال حاضر 40 مرکز نیکوکارى فعال 
به منظور کاریابى، ایجاد اشــتغال و انجام امور مربوط به 

اشتغال نیازمندان در استان راه اندازى شده است.

ایجاد اشتغال براى 13 هزار مددجو در سال گذشته

آگهى مناقصه عمومى
شرکت فرآورده هاى نسوز ایران (سهامى عام) در نظر دارد فعالیت هاى ذیل را از طریق 

برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- خدمات عمومى (نظافت عمومى - صنعتى - حفظ و نگهدارى از فضاى سبز) 2- تامین 
نیروى انسانى 3- تولید آجر 4- بهره بردارى از برج دانه بندى مواد، آسیاب فکى 5- تامین 
لیفتراك 6- تامین لودر 7- بسته بندى 8- تخلیه واگن 9- خدمات روشنایى برق 10- خانه 

بهداشت کارگرى 11- بهره بردارى از کوره دوار
لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى جهت دریافت اسناد 
مناقصه به سایت شرکت به نشــانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در 
کیلومتر 52 جاده اصفهان - مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 031-52543740 
داخلى 292 تماس حاصل فرمایند. ضمنًا پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف تاریخ 
مذکور نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى 

نسوز ایران اقدام نمایند.
روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

نوبت اول
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سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا روند کلى شیوع کرونا 
را در کشور نزولى دانست و گفت: اکنون در کشور 13 شهر 

در وضعیت قرمز کرونایى هستند.
علیرضا رئیسى روز شنبه و پس از جلسه ستاد ملى مقابله با 
کرونا گفت:  اکنون 13 شهر کشور در وضعیت قرمز کرونا 
قرار دارند که از این تعداد 12 شهر در استان هاى جنوبى 
است. وى با بیان اینکه شــهر پاوه در استان کرمانشاه، 
شهرهاى نیک شهر، ایرانشهر و چابهار در استان سیستان 
و بلوچستان در وضعیت قرمز به سر مى برند، تصریح کرد: 
شهرهاى بندرعباس، بندرلنگه، قشم، بستک، پارسیان، 
جاســک، حاجى آباد، رودان و میناب نیــز قرمز و با روند 

صعودى مواجه هســتند. رئیســى ادامه داد: 208 شهر 
کشور در وضعیت نارنجى و بقیه شهرها در وضعیت زرد 
قرار دارند. سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا تأکید کرد: 
استان هاى هرمزگان و سیستان و بلوچستان روند صعودى 

و بقیه استان ها روند نزولى دارند.
ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا از صدور مجوز 
اضطرارى براى واکســن ایرانى خبرداد و تصریح کرد: 
نتیجه آزمایش فاز دوم واکسن ایرانى تا فردا اعالم مى شود 

و امیدواریم این واکسن موفق به اخذ گواهى الزم شود.
وى اظهار کرد: واکسیناسیون گروه هاى سنى تا تیر ماه 

ادامه دارد و امیدواریم وقفه اى ایجاد نشود.

رئیس جمهورى تأکید کرد: این روزها زبان تشــکر در 
کشور ما دچار لکنت عجیبى شده است. 

حجت االســالم والمسلمین حســن روحانى در جلسه 
ستاد ملى مقابله با ویروس کرونا با اشاره به اجراى طرح 
تحول ســالمت خاطرنشــان کرد: من تعجب مى کنم 
برخى ها این کلمه طرح تحول ســالمت را نمى توانند 
بفهمند، سه کلمه اســت«طرح تحول سالمت» کدام 
یک از این سه کلمه را نمى توانید بفهمید. از طرح تحول 
سالمت، دنیا دچار تعجب شــد، ده ها رهبر دنیا به خود 
من گفتند که شــما چگونه در کشور توانستید این کار را 
انجام دهید. کشورهاى بزرگ نتوانستند این کار را انجام 

دهند.  
رئیس جمهورى بیان کرد: یعنى سهم بیمار براى بسترى 
شدن در بیمارستان، به 6، 7 یا 10 درصد و در روستاها در 

یک مقطعى 3، 5 درصد برسد. 
روحانى یادآور شد: مردم ایران بدانند کار دولت یازدهم 
و دوازدهم در زمینه سالمت در تاریخ ایران بى نظیر بوده 
است. تاریخ ایران از زمان هخامنشــیان تا االن را ورق 
بزنید همه تخت بیمارستانى ما در تاریخ ایران در ابتداى 
دولت یازدهم حدود 90 هزار تخت بیمارســتانى بوده و 
در پایان این دولت حدود 160 هزار تخت بیمارســتانى 

تحویل خواهیم داد.

13 شهر کشور در وضعیت 
قرمز کرونایى

کار دولت در بهداشت از زمان 
هخامنشیان بى نظیر بود

فاجعه در تهران
  روزنامه خراسان| فیلمــى در فضاى 
مجازى در حال انتشار اســت که گفته مى شود 
در شاهدشهر اســتان تهران، 40 یا 50 سگ در 
پالستیک زباله سوزانده شــده اند. زمان، مکان و 
صحت این فیلم هنوز تأیید نشده است  شاهدشهر 
در جنوب شهرستان شــهریار و در جنوب غربى 
اســتان تهران قرار دارد که انتشــار  این ویدیو از 
منطقه اى در این شــهر، توجه کاربــران را جلب 

کرده است.  

ماجراى تخلف
 30میلیارد تومانى 

  ایرنا | مدیرکل بهزیســتى استان تهران 
درباره گزارش منتشــره از سوى سازمان بازرسى 
کل کشــور ضمن ابراز بى اطالعــى از جزئیات 
تخلفات مالى مطرح شــده اعالم کرد که موارد 
ذکر شــده مربوط به دوره هاى قبل بوده و جهت 
اظهار نظر منتظر رسیدگى و صدور رأى در مراجع 
ذیصالح قضایى هستیم. پیش از این اطالعیه اى 
از سوى سازمان بازرســى کل کشور منتشر شده 
بود که در آن تخلفات متعددى از بهزیستى استان 
تهران شناسایى شده که تخلفات عمده آن شامل 
تخصیص اعتبار 300 میلیارد ریالى و عدم وجود 
محل و نحوه هزینه کرد، تخصیص 7 هزار ویال 
واکســن آنفلوآنزا و عدم وجود اســناد چگونگى 
استفاده از آن، واریز مستمرى به حساب هاى بانکى 

افراد فوت شده بود.

حق رأى ایران برگشت
یک ســخنگوى ســازمان ملل    فارس|
متحد گفته ایران مجدداً حق رأى خود در مجمع 
عمومى این سازمان را به دست آورده است. خبرنگار 
خبرگزارى «رویترز» گــزارش داده ایران بعد از 
کمک آمریکا به تسهیل انتقال وجوه بلوکه شده در 
کره جنوبى، حداقل مبلغ مورد نیاز براى برخوردارى 
از حق رأى (حدود 16 میلیــون دالر) را پرداخت 
کرده است.  مجید تخت روانچى، نماینده ایران در 

سازمان ملل متحد این خبر را تأیید کرد. 

ویژه خوارى 66میلیاردى 
  سینما روزان  |حمیدرضــا جعفریــان، 
رئیس سازمان ســینمایى حوزه هنرى روى آنتن 
زنده شبکه 6 سیما به یک افشاگرى کوبنده دست 
زد علیه ویژه خوارى یک سامانه وى.او دى خاص! 
گویا این ســامانه که در ماه هاى اخیر، رایت آثار 
ســینمایى را با قیمت هاى پایین خریدارى کرده، 
حمایتى هنگفت از سوى دولت دریافت کرده است. 
رئیس سینماى حوزه هنرى فاش کرده این سامانه 

حمایتى 66میلیاردى دریافت داشته!

مهریه همسر احمدى نژاد
محمود احمدى نژاد، رئیس جمهور    بهار |
سابق ایران در جریان گفتگویى خودمانى با یک 
شبکه اینترنتى داخلى در پاسخ سئوال مجرى که 
از او خواست نحوه آشنایى با همسرش را بیان کند 
گفت: من و همسرم در دانشگاه با هم آشنا شدیم. او 
درباره مهریه همسرش نیز گفت: این حرف ها میان 

نیست و همه زندگى ام براى ایشان است.

سهمیه سوخت در زمان 
قطعى برق؟

سخنگوى شــرکت ملى پخش    ایسنا|
فرآورده هــاى نفتى ایران با بیــان اینکه  برخى از 
مشــترکان خانگى و همچنیــن تولیدکنندگان و 
صنعتگران براى دریافت سهمیه سوخت به منظور 
اســتفاده از مولد برق و دیزل ژنراتور در شــرایط 
اضطرارى حین قطــع برق درخواســت هایى را  
ارائه مى دهند، اظهار کــرد: هر فردى به هر دلیلى 
درخواست دریافت سوخت داشــته باشد، باید در 
سامانه ســدف ثبت نام کند و در غیر این صورت 

سوختى به او تعلق نمى گیرد.

درخواست از شوراى نگهبان
حجــت االســالم علیرضا     دیده بان ایران |
پناهیــان در جمع طــالب حوزه هــاى علمیه گفت: 
جابه جایى مرزهاى وقاحت توســط دو نفر از نامزدها، 
نتیجه 25سال سکوت حوزه در موارد مشابه قبلى است 
اینکه شوراى نگهبان االن و در گذشــته جرأت اقدام 
نداشته، بخاطر همین سکوت هاست. چرا شوراى نگهبان 
جرأت نمى کند، چرا دفعات قبل که دروغ و وقاحت را در 
نامزدهاى ریاست جمهورى مى دید، جرأت نکرد آنها را 
از ادامه بازى باز بدارد؟ مثل کارى که یک داور در بازى 
فوتبال انجام مى دهد و کارت قرمز مى دهد. این بخاطر 

همین سکوت هاست. 

امید به انصراف
   خبر آنالین | درپى کاندیداتورى دختر شهید 
سردار سلیمانى در انتخابات شوراى شهر، رضا سیفى، 
سردبیر خبرگزارى «فارس» دیروز در توییتى نوشت: 
«صبح با آقاى قالیباف جلسه داشــتیم. گفت با دختر 
شهید سلیمانى صحبت کرده تا او را از حضور در انتخابات 
منصرف کند اما ظاهراً قبول نکرده اند. به تصمیم خانم 
ســلیمانى احترام مى گذاریم اما بهتر این است که وارد 
رقابت هاى سیاسى نشوند و امید داریم انصراف دهند.»

سکوت الریجانى شکست
   خبر آنالین | بیانیه على الریجانى خطاب به 
شوراى نگهبان درباره عدم احراز صالحیتش منتشر شد. 
در متن این بیانیه آمده است: از شوراى محترم نگهبان 
خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن 
گزارش هاى داده شــده به آن شــورا در رابطه با بنده و 
خانواده ام در جریان بررسى احراز صالحیت  نامزدهاى 
انتخابات ریاســت جمهورى، کلیه دالیــل عدم احراز 
صالحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشى به صورت 
رسمى و عمومى اعالم فرمایید. حداقل به اجراى سیاست  
کلى مصوب رهبرى معظم انقالب در باب پاسخگویى 

آن شورا عمل نمایید.

رئیسى تا آخر مى ماند
رئیس ســتاد انتخاباتى ابراهیم     خبرفورى |
رئیســى تأکید دارد که رئیســى تا آخر در رقابت هاى 
انتخاباتى مى ماند. على نیکزاد با اشاره به شایعه انصراف 
رئیســى به نفع جلیلى، گفت: احترام ویــژه براى همه 
کاندیداها قائل هستیم، آقاى رئیسى با برنامه، کارنامه، 
عملکرد و دیدگاه مشــخص جهت خدمت وارد عرصه 
انتخابات شده است هر یک از عزیزان در هر مقطع زمانى 
که صالح دانستند به نفع آقاى رئیسى انصراف بدهند از 
آن استقبال مى کنیم البته هیچ اجبارى براى این نداریم.

مخالف نامزدى رئیسى بودم 
جمیله علم الهدى گفت: به عنوان همسر    ایرنا |
آقاى رئیسى موافق حضور ایشان در انتخابات نبودم اما 
به عنوان یک هوادار در بین نامزدهاى انتخابات ریاست 
جمهورى، تنها کسى که ویژگى هاى مدنظر مقام معظم 
رهبرى براى رئیس جمهورى را دارد، آقاى رئیسى است.

بعضى دیگر هم تأیید شدند
  ایسنا | رئیــس هیئت نظارت بــر انتخابات 
شــوراها گفت: باتوجه به ســوابق و پرونده هاى افراد 
آخرین بررسى ها انجام شده و آخرین لیست به وزارت 
کشور ارسال شده است. سیدحمیدرضا کاظمى با اشاره 
به آخرین لیست تأیید صالحیت شدگان اظهار کرد: با 
بررسى هاى بیشتر و صحبت با دستگاه ها حدود 165 نفر 

دیگر در سطح کشور تأیید شدند.

کابینه همتى تکذیب شد!
معاون تبلیغات و رســانه ستاد انتخاباتى    ایرنا |
عبدالناصر همتى در بیانیه اى خبــر مربوط به اعضاى 
کابینه احتمالى وى را تکذیب کــرد. در این بیانیه آمده 
است:  اساساً وجود چنین لیستى واقعیت نداشته و انتشار 
خبر مذکور به نوعى تداوم کارشکنى هاى انتخاباتى و 
شیطنت رسانه در فضاى مجازى صورت پذیرفته است.

تا انتخابات

تصادف مرگبار جاده کرمان سبب کشته شدن پنج نفر شد 
و در این حادثه سه تن نیز زخمى شدند.

رئیس اورژانس کرمان گفت: برخورد سوارى پراید و سمند 
در محور کرمانـ  کوهپایه، پنج کشــته و سه مصدوم بر 

جاى گذاشت.
صابرى رئیس اورژانس کرمان گفت: ســاعت 45 دقیقه 
بامداد روز شــنبه 22 خرداد ماه به دنبال دریافت گزارش 
برخورد سوارى پراید و سمند در محور کرمانـ  کوهپایه (5 
کیلومترى کوهپایه) سریعاً سه تیم فوریت هاى پزشکى به 

محل حادثه اعزام شد.
او افزود: مصدومان این حادثه بعد از رها سازى و اقدامات 
درمانى مناسب با تالش تیم هاى فوریت هاى پزشکى به 

بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند.
صابرى تصریح کرد: دو مرد و یک زن در رده سنى 22 تا 
49 سال در این حادثه مصدوم شدند و متأسفانه یک نوزاد، 
دو پسر بچه شش و هشت ساله و دو زن 30 و 35 ساله به 
علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند.  حال عمومى 

مصدومان این حادثه، مساعد گزارش شده است.

در روز هایى که نامزد هاى انتخابات ریاســت جمهورى 
درباره قیمت خودروى داخلى صحبت مى کنند و وعده 
نظارت و شفافیت مى دهند، قیمت خودرو هاى پایین رده 

در حال شعله ور شدن است. 
 بررســى قیمت خودروهاى صفر و کارکــرده 100 تا 
250 میلیون بازار نشــان دهنده افزایــش قیمت اغلب 

این مدل هاســت. از پژو پارس و 405 کارکرده و ساینا 
کارکرده که نســبت به هفته گذشته تا 3درصد افزایش 
قیمت داشته اند بگیرید تا 206 تیپ دو و رانا صفر. پراید 
و سمند صفر که 6 تا 7 درصد افزایش قیمت داشته اند در 
این زمینه رکورد دارند. به نظر شما با آمدن رئیس جمهور 

جدید قیمت ها سر جایشان خواهند نشست؟

تولید خودرو در خودروسازان بزرگ (ایران خودرو و سایپا) 
در اردیبهشت ماه ســال جارى به طرز عجیبى کاهشى 
ثبت شده که از دنده عقب خودروسازان آن هم برخالف 
شــعارهایى مبنى بر عزم جدى در افزایش تولید حکایت 
دارد؛ این در حالى اســت که به گفته خودشان با افزایش 
عمق داخلى ســازى خودروها و قطعات آنها و همچنین 
عدم وابســتگى به واردات، دیگر تحریم ها هم نمى تواند 

بهانه مناسبى براى توجیه این افت تولید باشد.
آمار تولید انواع خودروها در اردیبهشت ماه امسال و مقایسه 
آن با مدت مشابه سال گذشته نشان از افت 29 درصدى 

تولید در گروه صنعتى ایران خــودرو و 15/4 درصدى در 
گروه سایپا دارد. 

گروه صنعتى ایران خودرو در اردیبهشت ماه سال جارى 36 
هزار و 726 دستگاه از انواع خودروها تولید کرده است که 
نسبت به 51 هزار و 736 دستگاه تولید شده در دومین ماه از 
سال گذشته 1399 با افت 29 درصدى روبه رو شده است. 
در دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز گزارش وضعیت تولید 
نشان مى دهد که این خودروساز از 44 هزار و 553 دستگاه 
انواع خودرو تولید شده اردیبهشت ماه 1399 به 37 هزار 
و 696 دستگاه در مدت مشابه سال 1400 رسیده و 15/4 

درصد افت تولید را رقم زده است. 
این درحالى اســت که تعداد کثیــرى از این  خودروهاى 
تولیدى به ویژه در سوارى ها به سبب کسرى قطعات یا هر 
عامل دیگر، ناقص مى مانند و امکان عرضه به بازار را پیدا 
نخواهند کرد.آیا علت این افت تولید یا افزایش خودروهاى 
ناقص، همان صحبت هــا و گالیه هاى خودروســازان 
و قطعه ســازان از کمبــود نقدینگــى ، افزایــش بدهى  
خودروسازان به قطعه ســازان یا زیان دهى خودروسازان 
ناشى از قیمت گذارى دستورى خودروهاست یا عاملى غیر 

از اینها، همچون کوتاهى خودروسازان دارد؟!

تولید ایران خودرو و سایپا به شکل عجیبى کاهشى شده است

خودروسازان بزرگ 
دنده معکوس کشیدند

حجت االسالم و المســلمین حیدر مصلحى، کاندیداى 
میان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى. در نشست خبرى 
خود در پاسخ به پرسشى درباره ماجراى اختالف خود در 
زمان وزارت اطالعات با محمود احمدى نژاد اظهار کرد: 
احمدى نژاد اصًال براى نظام تهدید نیست بیخود مسئله 
را بزرگ نکنیم. آن رأیى که در ســال 84 و 88 به ایشان 
دادند بخاطر تبعیت از رهبرى بود. بخاطر اعتبار آقا بود و 
اینکه حرف ایشان پیاده شود. بعد از همان قهر 11 روزه 

که سر ماجراى من پیش آمد این عقبه به مشکل خورد.
وى یادآور شد: احمدى نژاد در زمان دولت خود کار زیاد 
کرد اما معنایش این نیست که عقبه ایدئولوژیک دارد. خود 
او عقبه اى ندارد که بخواهد با آن کف خیابان بیاید و فتنه 
ایجاد کند. همان هایى که اینها فکر مى کنند فردا کف 
خیابان مى آیند اگر آقا بگویند فتنه نکنید و مراقب باشید از 

شما استفاده نکنند همه مى روند خانه هایشان.
وى با بیان اینکه ایشان فکر مى کرد من باید تمام مسائل 
وزارتخانه را با ایشان هماهنگ کنم در حالى که وزارت 
اطالعات براى نظام است نه براى دولت، تصریح کرد: 
این موضوع مهم است. وقتى وزارت اطالعات نظام است 
یعنى اینکه باید تقســیم بندى و رده بندى در گزارش ها 

داشته باشند. روزى که مى خواستم وزیر شوم هم به آقاى 
احمدى نژاد گفتم که باید آقا من را تأیید کند اگر اینطور 
شد من قبول مى کنم. فرداى همان روز هم نماز خدمت 

رهبرى بودم و ماجرا را به ایشان گفتم.
مصلحى با تأکید بر اینکه احمدى نژاد مى خواست همه 
گزارش ها را داشــته باشــد و اصًال به رده بندى در ارائه 
گزارش ها اعتقادى نداشــت، گفت: در واقع ایشــان در 
اطالعات دادن به خودشــان بعضًا گله هایى داشــت و 
افرادى را مدنظر خود داشــت و مى خواســت آنها را به 
خدمت بگیرم. من هم به این فکر مى کردم که اگر اینها 
را استفاده کنم اطالعات مملکت به کجا مى رود؟ بخاطر 
همین مى گفتم من بررسى مى کنم و بعد مى گفتم بررسى 

کردم و نشد.
وزیر اطالعات دولت دهم با اشاره به ماجراى برکنارى 
خود توسط احمدى نژاد یادآور شد: ایشان زرنگى کرد و در 
جلسه دولتى که مى خواست من را برکنار کند دیر آمد و 
فقط در زمانى که جلسه داشت تمام مى شد آمد و اعالم 
کرد که فالنى دیگر وزیر اطالعات نیســت. یعنى آنقدر 
دیر آمد و این را گفت که کســى فرصت ان قلت آوردن 

نداشته باشد. 

حمالت تند مصلحى به احمدى نژاد

او تهدیدى براى نظام نیست، مسئله را بزرگ نکنید 

فعالً رئیس جمهور آینده  
چه کسى است؟

صاحبان عزا ، سنگ قبر 
قسطى مى خواهند!

«ایسپا» موج دهم نظرسنجى انتخابات ریاست 
جمهورى را با جامعه آمارى افراد باالى 18 سال 
کل کشور (شهر و روستا) و اندازه نمونه 5121 نفر 
از طریق مصاحبه حضــورى در میادین و معابر 
شهرها و روستاها در تاریخ 19 و 20 خرداد 1400 

اجرا کرده است.
از افرادى کــه در انتخابات مشــارکت مى کنند 
(فــارغ از اینکه نامــزد نهایى خــود را انتخاب 
کرده اند یا انتخاب نکرده اند) پرســیده شد: «اگر 
االن انتخابات برگزار شــود به چه کســى رأى 

مى دهید؟»
از میان افرادى که در انتخابات شرکت مى کنند 
(فارغ از اینکه نامزد نهایى خود را انتخاب کرده اند 
یا انتخــاب نکرده انــد)، 63/6 درصــد ابراهیم 
رئیسى، 7/1 درصد محسن رضایى، 3/5 درصد 
سعید جلیلى، 3/1درصد عبدالناصر همتى، 2/8 
درصد امیرحسین قاضى زاده هاشمى، 2/1درصد 
علیرضا زاکانى و 0/9 درصد محسن مهرعلیزاده 
را برگزیده اند. 17 درصد به این ســئوال پاســخ

 ندادند. 

روزنامه «همشهرى» در گزارشى به رونق بازار 
سنگ قبرفروش ها در دوران کرونا پرداخته است. 

در بخشى از این گزارش مى خوانید:
«ســنگ قبر فروشند، نصاب ســنگند یا خطاط 
شــعر و مرثیه بر سنگ هاى ســیاه و سفید. آنها 
تنها کسانى هســتند که بحران کرونا کارشان را 
نه تنها تعطیل نکرد، بلکه رونق بیشــترى هم به 
آن داد. پارسال شنیده بودیم که مردم نان قسطى 
مى خرند اما هیچ وقت فکر نمى کردیم که خرید 

قسطى به سنگ قبر هم برسد.
خانواده متوفى یک دور که مى زنند و قیمت ها را 
مى بینند، ما را مى برند گوشــه مغازه و مى پرسند 
قســطى یا چکــى نمى فروشــید؟ آدم مى ماند 
چه بگوید! تا امســال با چنین پدیده اى روبه رو 

نبودیم.» 

مرگ 5 عضو یک خانواده در تصادف

رکوردداران افزایش قیمت 

رئیس جمهورى روسیه طى مصاحبه اى با شبکه «ان بى سى 
نیوز» گزارش ادعایى روزنامه آمریکایى «واشنگتن پست» 
درباره ارائه یک سیستم ماهواره اى پیشرفته روسى به ایران 

را رد کرد.
«والدیمیر پوتین» تأکید کرد که روسیه با ایران برنامه هاى 
همکارى، از جمله همکارى هــاى نظامى و فنى دارد ولى 

گزارش روزنامه «واشنگتن پست»، عارى از صحت است.
پوتین تصریح کرد: این فقط یک خبر جعلى است. حداقل 
اینکه من چیزى در خصوص این مطالب نمى دانم، آنهایى 
که در خصوص این صحبــت کرده اند، احتماًال بیشــتر 
بدانند. وى افزود که این گــزارش کامًال مزخرف و به درد 

نخور است. 

روزنامه «واشنگتن پست» پیش از این نوشته بود که روسیه 
در تدارك ارائه یک سیستم ماهواره اى پیشرفته به ایران 
است که این کشور را قادر مى کند اهداف نظامى بالقوه را در 

خاورمیانه ردیابى کند.

«پوتین»، عرضه تکنولوژى ماهواره اى به ایران را رد کرد
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نامزدهاى انتخابات در 
اصفهان کم شدند

لیست جدید اصالح شده اسـامى نامزدهاى انتخابات 
شوراى اسالمى شـهر اصفهان اعالم شد. فرماندارى 
اصفهـان در اطالعیـه اى جدیـد اسـامى 441 نامـزد 
ششمین دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر اصفهان 
را منتشـر کرد. لیسـت جدید بـا احتسـاب نامزد هاى 
انصراف داده و اضافه شده، 9 نفر کاهش داشته و بعضى 
ایرادات در اسامى مستعار نامزد ها نیز اصالح شده است.

لغو سفر قاضى زاده هاشمى 
رئیس سـتاد مرکزى انتخاباتى قاضى زاده هاشمى در 
استان اصفهان گفت: طبق هماهنگى هاى انجام شده 
قرار بود روز یکشـنبه (امـروز) امیرحسـین قاضى زاده 
هاشـمى به اصفهان سـفر کند که بنابـر دالیلى فعًال 
این سفر لغو شده است. اشکان حاجى عبدالهى  اظهار 
کرد: با توجه به مشکل کرونا و همچنین تغییر در برنامه 
سفرهاى استانى این نامزد انتخابات ریاست جمهورى 
و سفر به مناطق محروم کشور، قاضى زاده هاشمى به 
اصفهان سـفر نمى کنـد  و در صورتى که سـفر وى به 

اصفهان در روز دیگرى قطعى شد اعالم خواهد شد.

سقوط آسانسور 
سـقوط آسانسـور منجر به مصدومیت مادر و دختر در 
مجتمع مسـکونى پنج طبقه شد. سـخنگوى سازمان 
آتش نشـانى اصفهـان گفـت: در ایـن حادثـه کـه در 
سپاهانشهر روى داد، زنى حدودا 40 ساله با دختر شش 
ساله اش از ارتفاع نزدیک به 6 مترى آسانسور ساختمان 
پنج طبقه سـقوط کردند. فرهاد کاوه آهنگـران افزود: 
آتش نشـانان، مصدومـان را به طبقـه همکف منتقل 

کردند و به اورژانس تحویل دادند.

اصالح شبکه آب 
عملیات اصالح شـبکه آب روسـتاى برز آباد کوهپایه 
به علت فرسـودگی شـبکه توزیـع و خط انتقـال این 
روستا انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 
کوهپایه، در این عملیات از 1100 متر لوله پلی اتیلن به 
قطرهاى 90 و 63 میلى متر اسـتفاده شد.گفتنى است 
هزینه اجراي این طرح بالغ بر یک میلیارد ریال اسـت 
که از محل ارزش افزوده فرمانداري تامین و به صورت 

پیمانی اجرا شد.

اجتماع نهضت روشنگرى 
به همـت روابـط عمومـى و پایـگاه بسـیج امـور آبفا 
فالورجـان، بزرگتریـن اجتماع نهضت روشـنگرى و 
بصیرتى ویـژه برنامه ایام سـالگرد ارتحال معمار کبیر 
انقالب اسالمى حضرت امام خمینى(ره) و قیام خونین 
15 خرداد و شـهادت جانسـوز بنیانگـذار فقه جعفرى 
امام جعفـر صادق (ع) بـا رعایت کامـل پروتکل هاى 
بهداشـتى برگزار شـد.  این برنامه با حضور حداکثري 
مسئوالن شهرستان، مدیران و فرماندهان پایگاه هاى 
بسیج ادارات، به میزبانى پایگاه مقاومت بسیج اداره آبفا 
فالورجان با سخنرانى دکتر غالمعلی کریمی و نوحه 
سـرایی مداحان اهل بیـت (ع) و با توزیع بسـته هاى 

مدیریت صرفه جویى در مصرف آب برگزار گردید.

بازدید ظریف از  
مرکز همایش ها

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
در اینسـتاگرام خـود نوشـت: در جریـان بازدیـد دکتر 
محمد جواد ظریـف وزیر محترم امـور خارجه از مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان گزارشى از اقدامات 
بین المللى شـهردارى اصفهان در چهار سـال گذشته 
به ایشان ارائه شـد. ایمان حجتى یادآور شد: وزیر امور 
خارجه مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان را فضایى 
حرفه اى و تأثیرگذار براى اصفهان، دستگاه دیپلماسى 
کشور و همین طور بخش خصوصى براى فعالیت هاى 
حرفه اى عنوان کرده و از همت شـهردارى اصفهان و 
دکتر نوروزى شـهردار اصفهان در تسـریع اجراى این 

پروژه تقدیر کرد. 

خبر

رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان ضمن دو سویه 
خواندن رابطه انتخابات و انقالب، مهم ترین وجه تمایز 
جمهورى اسالمى با سایر حکومت ها را التزام به احکام 

شرعى و نقش مردم در اداره و تداوم حکومت دانست.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى، درباره نسبت 
انتخابات با انقالب اسالمى، گفت: بین انقالب اسالمى 
و انتخابات یک نسبت دو طرفه وجود دارد، از یک طرف 
انقالب اســالمى انتخابات را به ارمغان آورد و از سوى 

دیگر انتخابات تداوم بخش انقالب اسالمى است.
وى درباره اینکه ســالمت انتخابات و حکمرانى رئیس 
جمهور بر اســاس آرمان هاى انقالب اســالمى و شرع 

مقدس را چه چیزى تضمین مى کنــد، گفت: به عقیده 
میرزاى نائینى وقتى در رأس یک حکومت امام معصوم 
اســت، به اعتبار عصمت امام معصوم، به این حکومت 
اعتماد داریم، اما زمانى که امام معصوم در رأس حکومت 
نیســت، تمام آنچه اهداف یک حکومت الهى است در 
منظومه به هم پیوســته اى به نام قانون اساســى قرار 
مى گیرد که به تأیید فقها و مردم مى رسد و قانون اساسى 

در حقیقت قوه عاصمه براى حکمرانى در کشور است.
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان ادامه داد: قانون 
اساسى چتر باالى سر همه اضالع حکومت و راهنماى 

حکمرانى است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
در استان اصفهان بیش از 60 کتابفروشى در طرح بهارانه 
کتاب ثبت نام کرده اند که از نظر تعدادکتابفروشى ها پس از 

استان هاى تهران، خراسان رضوى و قم قرار دارد.
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى با اشاره به 
ضرورت برگزارى طرح بهارانــه 1400 گفت: اجراى این 
طرح ها از ســال هاى قبل تاکنون هم یک فرهنگ سازى 
و هم یک ضرورت در توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانى 
بوده  که امیدواریم در ســال هاى آینده نیز اجرا شود. وى 
با بیان این که حضور کتابفروشــى ها نسبت به سال هاى 
گذشته افزایش داشته اســت، ادامه داد: پیش بینى خرید 

آنالین امکان خوبى است که طى سال هاى گذشته مهیا 
شده و افرادى که امکان حضور در کتابفروشى ها را ندارند، 
مى تواننــد از مزایاى آن بهره مند شــود. معتمدى عرضه 
کتاب هاى حوزه هاى مختلف در ایــن طرح ها را خوب و 
مناسب دانست و تصریح کرد: گســتره کتاب هاى طرح 
نیز کامل شده و کتاب هاى عمومى، کودك و نوجوانان و 
دانشگاهى را شامل مى شود، اما کتاب هاى کمک آموزشى 
که شابک ندارد مشمول طرح نمى شود و امیدواریم با ثبت 
شابک، کتاب هاى حوزه کمک آموزشى نیز به مرور در این 
طرح قرار گیرد. معتمدى گفت: امیدواریم این طرح بتواند 

فرهنگ مطالعه و سرانه کتابخوانى را افزایش دهد.

حضور بیش از60 کتابفروشى 
اصفهان در طرح بهارانه کتاب

رابطه دوسویه انتخابات و 
انقالب اسالمى 

مراتب ثبت هشت اثر در فهرست میراث طبیعى ملى از 
سوى وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
به استاندار اصفهان ابالغ شــد. یک مورد از این آثار در 
اردســتان، یک مورد در آران و بیدگل و شش مورد در 

شهرستان نطنز واقع شده است.
  به گزارش میراث آریا، در نامه على اصغر مونســان به 

عباس رضایى آمده است: 
«درخت گردوى کهنســال ســیانچه» واقع در استان 
اصفهان، شهرستان اردســتان، دهستان نسیان، دشت 
سیانچه پس از تشریفات قانونى الزم در فهرست میراث 

طبیعى ملى کشور به ثبت رسید و ابالغ مى شود. 
اثر مذکور ضمن رعایت حقــوق مالکانه، تحت نظارت 
و حمایت این وزارت اســت و تدوین ضوابط حفاظتى 

و تعیین عرصه و حریــم این اثر بر عهــده این وزارت 
خواهد بود، هرگونه دخل و تصــرف یا اقدام و عملیاتى 
که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع

 است. 
همچنین مونسان در هفت نامه مشابه و جداگانه دیگر 
ثبت ملى هفت اثر طبیعى ملى را به اســتاندار اصفهان 
ابالغ کرده است که عناوین آثار و نشانى و مشخصات 

ثبت ملى آن ها عبارت است از: 
1. «دریاچه نمک» واقع در شهرستان آران و بیدگل، 50 

کیلومترى شمال شهرستان، دریاچه نمک.
2. «چشمه آب سرخ فریزهند» واقع در شهرستان نطنز، 

بخش مرکزى، دره چیمه رود، روستاى فریزهند
3. «درخت چنار کهنســال امامزاده بى بى زینب» واقع 

در شهرســتان نطنز، بخش مرکزى، دهستان برزرود، 
روستاى هنجن.

4. «درخت چنار کهنســال حســینیه یارنــد» واقع در 
شهرستان نطنز، بخش برزرود، روستاى یارند.

5. «درخت سرو کهنسال مسجد جامع طرق رود» واقع 
در شهرستان نطنز، شرق طوق، مسجد جامع شهر، مرکز 

حیاط مسجد.
6. «درخت نارون کهنسال مسجد پرزله روستاى ابیانه» 
واقع در شهرستان نطنز، بخش برزرود، روستاى ابیانه، 

روبروى مسجد پرزله. 
7. «درخت توت کهنســال روســتاى طــره» واقع در 
شهرستان نطنز، بخش مرکزى، روستاى طره، میدان 

مرکزى.

به همراه یک دریاچه و یک چشمه در ابالغیه مراتب ثبت ملى 8 اثر طبیعى به استاندار؛

6 درخت در استان اصفهان 
ثبت ملى شد

عضو شوراى شــهر قهجاورســتان درباره دلیل 
جایگزینى على استادى عضو على البدل این شورا 
به جاى ســید محمد على حسینى، دو ماه مانده به 

پایان دوره پنجم توضیح داد.
عباس شــاکرى در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: 
سید محمدعلى حسینى، یکى از اعضاى شوراى 
شهر قهجاورستان مجبور به استعفا شد زیرا طبق 
ماده 28 قانون اساسى، برخى اشخاص به واسطه 
مقام و شغل خود از داوطلب شدن براى عضویت 

شوراهاى اسالمى محرومند.
وى افزود: سید محمد على حسینى عضو شوراى 

شهر قهجاورســتان به علت داشــتن مسئولیت 
در یکى از شــعب بانک ها و ممنوعیت حضور در 
شوراى شهر مجبور به استعفا شد و على استادى 
عضو على البدل شــوراى شــهر قهجاورستان با 

دعوتنامه فرماندارى وارد شوراى شهر شد.
عضو شوراى شهر قهجاورستان خاطرنشان کرد: 
ســید محمد على حســینى نباید در شوراى شهر 
ثبت نام مى کرد اما به علت ثبــت نام و حضور در 
شوراى شهر، وزارت کشور و هیئت حل اختالف 
به این مســئله ورود کردند و این عضو شــوراى 

قهجاورستان مجبور به استعفا شد. 

 کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان با اشاره به افزایش دماى فراتر از نرمال در 
روزهاى پایانى خردادماه گفت: گرما در این هفته 

استمرار خواهد داشت.
آسیه آقایى با بیان اینکه اصفهان خرداد ماه بسیار 
گرمى را تجربه کرد، اظهار داشت: گرماى هوا در 
این ماه بین 2 درجه سانتیگراد در مناطق مرکزى 
و تا 4 درجه ســانتیگراد در مناطق غربى اســتان 
فراتر از نرمال بود و این روند تا پایان خرداد ادامه 

دارد.
وى با اشاره به اینکه دماى هواى اصفهان در هفته 
دوم خرداد بــه 41 درجه ســانتیگراد باالى صفر 
رسید، افزود: این هفته نیز دما افزایشى خواهد بود 

و گرما استمرار دارد.
اما در همین حــال معاون توســعه و پیش بینى 

اداره کل هواشناسى استان اصفهان معتقد است 
که الگوهاى هواشناســى نشــان مى دهد پس از 
خردادماه، در ماه هاى آینده دما تعدیل خواهد یافت 
و ماه تیر بین یک تا 2 درجه دمــا باالتر از نرمال 
خواهد بود و از این رو اصفهان گرماى آزاردهنده 

خرداد را در تیر تجربه نخواهد کرد.
حاجى بابایى اضافه کرد: گرماى تابستان امسال 
مســتمر نخواهد بود و افزایش دما یکسره اتفاق 
نخواهد افتاد و مى توان گفت گرما در تابستان پیش 

رو افت و خیز دارد.
وى از افزایش دما بین 2 تا 4 درجه ســانتى گراد 
از شــنبه خبر داد و گفت: دماى هوا در هفته آخر 
خرداد ماه افزایش محســوس خواهد داشت اما 
گرما تداوم نخواهد داشــت و مجدد در ابتداى تیر 

کاهش مى یابد.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان با اشــاره به تشــدید گردوخاك از اواخر 
خرداد و تیرماه گفت: گردوغبار امســال بحرانى 
نیست زیرا سرعت وزش بادهاى شرقى در منطقه 

شدید نخواهد بود.
نوید حاجى بابایى اظهار داشت: پدیده گردوخاك 
هر ســال در فصول گرم به ویژه ماه هاى خرداد و 
تیر به علت تغییر الگوهاى جوى و افزایش سرعت 
بادهاى شرقى و شمال شــرقى، در مناطق شرق، 
مرکز و شمال اســتان اصفهان رخ مى دهد که به 
طور عمده مناطق مرکزى استان را درگیر مى کند.

او با این توضیح که شدت وقوع پدیده گرد و خاك 
به دو عامل رطوبت خاك و سرعت باد در منطقه 
بستگى دارد، افزود: عامل باد در وقوع گرد و خاك 
بسیار مهم است زیرا هر قدر سرعت باد بیشتر باشد 

وقوع این پدیده شدیدتر خواهد بود.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان ابراز داشت: به رغم آنکه اصفهان 
امســال با کم بارشــى رو به رو بوده و شــرایط 
خشکسالى شــدت یافته اســت، بررسى آخرین 
الگوها نشان مى دهد که هفته هاى پیش رو سرعت 
وزش بادهاى شرقى و شــمالى در استان شدید و 
بحرانى نیست و به این ترتیب امسال وقوع گرد و 
خاك ها نرمال پیش بینى مى شود، با وجود این اگر 
الگوهاى جوى تغییر یابند و شرایط بحرانى شود 

هواشناسى هشدار صادر خواهد کرد.
حاجى بابایى بــا بیان اینکه پدیــده گرد و خاك 
از اواخر ماه خرداد و ابتداى تیر شــدت مى گیرد، 
خاطرنشان کرد: امسال شرایط گردوخاك بحرانى 
نیست و انتظار داریم یک ســال نرمال و طبیعى 
باشــد زیرا ســرعت باد در منطقه ما خیلى شدید 

نخواهد بود.

معــاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان گفت: صنایع این منطقه با کمبود نیروى 
انسانى خبره مواجه هســتند و از طرفى برخى از  
آموزش هایى که امروز در دانشگاه هاى کشور ارائه 

مى شود منطبق بر واقعیت و نیاز بازار کار نیست. 
سید حسن قاضى عسگر در شوراى مهارت استان 
اصفهان که در سالن جلســات استاندارى برگزار 
شد، گفت: همه مسووالن اســتان در تالشند تا 
مهارت آموزى را توســعه داده و نیروهاى کار با 
کسب مهارت الزم بتوانند در صنایع استان فعالیت 

موثرى داشته باشند.
وى افزود: برخى از بیکاران نیز به دنبال کار ساده 
و پر درآمد هستند و حاضر به اشــتغال در صنایع 

نیستند و یا آموزش الزم را براى اینگونه کارها را 
ندیده اند که توســعه مهارت آموزى مى تواند این 

مشکل را تا اندازه اى برطرف کند.
قاضى عسگر ادامه داد:  تعداد زیادى از افراد بیکار 
مهارتى ندارند و آموزش و پرورش به دنبال توسعه 
هنرســتان هاى وابسته اســت تا با کمک صنایع 
و دســتگاه هاى اجرایى بتوانند مهارت آموزى را 

توسعه دهند.
معــاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان تاکید کرد: دانشگاه جامع علمى کاربردى 
و ســازمان فنى و حرفه اى هم بطور مستقیم در 
مهارت آموزى درگیر هســتند و این ســازمان ها 

توسعه نظام آموزشى 2 گانه را  دنبال مى کند.

جایگزینى عضو شوراى شهر
 2 ماه مانده به پایان دوره پنجم

هفته اى بسیار داغ 
در انتظار اصفهان است

گردوغبار تابستان امسال اصفهان  
بحرانى نیست

آموزش در دانشگاه ها 
منطبق بر نیاز صنایع اصفهان نیست 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
تغییرات اقلیمى پیامدها و آثار مخربى براى 20 ســال 
آینده این خطه خواهد داشــت که مقابله با آن نیازمند 

چاره اندیشى و برنامه ریزى است.
ایرج حشمتى افزود: ایران از جمله کشورهایى است که 
از تغییرات اقلیمى متاثر شده است وبى شک اصفهان نیز 

با این پیامد روبه روست.
وى اظهار داشت: شواهدى چون افزایش متوسط دما، 
کاهش میانگین بارش ها و ذخایر آبى، افزایش حوادث 
زیست محیطى مانند سیل و خشکســالى، ریزگردها، 
فرســایش خاك و فقر پوشــش گیاهى، بروز مسائل 
اجتماعى و مهاجرت از روســتاها  نشــان دهنده بروز 
روزافزون اثرات گرمایش جهانى و تغییر اقلیم کشــور 

و استان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
براســاس نتایج مطالعات و مدل سازى هایى که توسط 
IPCC  (هیات بین دولتى تغییر اقلیم ) انجام شده است 
، تغییرات اقلیمى در 20 سال آینده، پیامدهاى زیادى را 

براى استان به دنبال خواهد داشت.
وى افزود: متوســط میزان بــارش 9 درصد کاهش و 
متوسط دماى کشور حدود یک درجه سانتیگراد افزایش 
خواهد یافت؛ همچنین بارش هاى ســنگین و سیل آسا 
تا 40 درصد و روزهاى گرم با  "دماى بیش از 30 درجه 

سانتیگراد“ در اکثر نقاط کشور افزایش مى یابد.
حشمتى  اظهار داشت: روزهاى یخبندان در اکثر نقاط 
کشور کاهش خواهد یافت و بیشترین کاهش در شمال 
غرب کشور خواهد بود و استان اصفهان نیز بى تاثیر از 

 آن نیست.
وى با بیان اینکه روزهاى خشــک در اکثر نقاط کشور 
افزایش مى یابد گفت: خشکســالى و ایجاد کانون گرد 

و خاك در منطقه بــه افزایش بروز پدیــده ریزگردها 
در کشــور به خصوص اســتان اصفهان  منجرخواهد

 شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان کاهش 
روان آب هاى سطحى در فصل بهار و کاهش توان تولید 
برق آبى، فرسایش خاك و فقر پوشــش گیاهى مراتع 
کشورو بروز مســائل اجتماعى مانند تبعات اقتصادى 
در روستاها و رشــد مهاجرت از روســتاها به حواشى 
شهرها و بروز پیامدهاى اجتماعى و اقتصادى نامطلوب 
حاشیه نشینى و از دست رفتن سرمایه هاى روستایى را از 
جمله دیگر نتایج  تغییرات اقلیمى در ایران در  20 سال 

آینده دانست.
وى با اشــاره به اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب کشــور 
گفت: منابع آب کشــور ازجمله بخش هایى است که از 
تغییرات اقلیمى متاثر خواهد شد و حوزه هاى وسیعى از 
آن شامل منابع آب هاى سطحى و زیرزمینى، سازه هاى 
آبى، شــبکه هاى آب و فاضالب،  آبرســانى شهرى، 
ایستگاه هاى پمپاژ و ســازه هاى مرتبط با بخش آب با 

پیامدهاى قابل مالحظه یى روبه رو خواهند بود.
حشمتى اظهار داشت: مقاومت سازه هاى آبى کشور با 
افزایش بارش هاى سنگین و سیل آسا با ریسک بیشترى 
روبه رو خواهد بود و با افزایش یک درجه سانتیگراد دماى 
کشور، معادل 13 میلیارد مترمکعب منابع آبى کشور با 

تبخیر از دسترس خارج مى شود. 
وى گفت: براین اســاس رژیم کمى و کیفى منابع آب 
سطحى و ذخایر برف و یخچال تغییر خواهد کرد که به 
افزایش رواناب در زمســتان و کاهش آن در بهار منجر 

خواهد شد.
حشمتى با اشاره به کاهش بارش ها  و سطح سفره هاى 
زیر زمینى تصریح کرد: در این راســتا استان اصفهان با 

بیشترین کاهش رواناب روبه رو خواهد شد. 
وى با اشاره به  تغییرات اقلیمى و  خشکسالى بر حیات 
وحش افزود: هم اکنون خشکســالى بر کاهش علوفه 
و حیات وحش اســتان اصفهان تاثیرمستقیمى دارد و 
باعث خروج حیــات وحش از مناطــق تحت مدیریت 

محیط زیست شده است.

تغییر اقلیم چه بر سر اصفهان مى آورد؟  
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فصل دوم سریال «زیرخاکى» با تمام حاشیه ها و اما و 
اگر ها روى آنتن شبکه یک سیما رفت. اردیبهشت سال 
1399 بود که سریال «زیرخاکى» ساخته جلیل سامان و 
با بازى پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، هادى حجازى فر 
و گوهر خیراندیش به عنوان سریال مناسبتى ماه رمضان 
روى آنتن شبکه یک سیما رفت و مورد استقبال بینندگان 
تلویزیــون قرار گرفت و طبق آمار رســمى ســازمان 

صداوسیما، پربیننده ترین سریال رمضانى شد.
در میان ســریال هاى عموما بى مخاطــب تلویزیون، 
موفقیت زیرخاکى براى مدیران ســیما اهمیت زیادى 
داشت و تقریبا بالفاصله پس از پایان پخش آن خبر هایى 
درباره ساخت فصل دوم این سریال در رسانه ها منتشر 
شــد. اما بزرگ ترین مشکل بر ســر راه ساخت فصل 
دوم این ســریال کرونا بود که اجازه نمى داد گروه تولید 
زیرخاکى بتوانند کار را در زمان مقرر آغاز کنند. ولى بعدتر 
مشکل بزرگ ترى به وجود آمد؛ سریال در بازپخش دچار 
سانسور شد و جلیل سامان در اعتراض به این موضوع از 
ساخت فصل دوم انصراف داد. اما باالخره با پیگیرى رضا 
نصیرى نیا، تهیه کننده سریال، سامان به کار بازگشت و 

فصل دوم ساخته شد. ابتدا قرار بود بخش هایى از فصل 
دوم این سریال، در ترکیه جلوى دوربین برود اما به دلیل 
شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، بخش هاى مربوط به 
ترکیه حذف شد و فصل دوم سریال با تغییراتى جلوى 

دوربین رفت.
اگرچه پخش چندین قسمت از سریال نمى تواند سنگ 
محک مناسبى براى نقد و تحلیل آن باشد، اما مى توان 
گفت فصل دوم «زیرخاکى» شروع درخشانى نداشت. 
بخش عمده سریال، سکانس پالن هاى طوالنى حضور 
فریبزر در مرز و فرار او از دســت نیرو هاى متجاوز بعثى 
بود. ضمن این که سکانس هاى مواجهه و گفت وگوى 
او با شخصیت ستوان ارتش (هومن برق نورد) هم فاقد 

جذابیت و کشش الزم بود.
حضور اشتباهى فریبزر در نبرد میان نیرو هاى ارتش و  
متجاوزان عراقى، تکرارى بى رمقى از فیلم هایى همچون 
«لیلى با من است» و «ضدگلوله» بود که لبخندى بر لب 
نمى آورد. حتى در یک سکانس، فریبزر روى پیراهنش 
لکه خون سرباز زخمى را مى بیند و به هواى این که زخمى 
شده است با ترس و آشفتگى دادو فریاد مى کند. سکانسى 

که کپى بردارى صریحى از فیلم «لیلى با من است» بود و 
البته از لحاظ شکل اجرا و ایجاز و اثرگذارى اصًال به پاى 
آن اثر ماندگار نمى رسد. حال باید منتظر ماند و دید که 
«زیرخاکى 2» در قسمت هاى بعدى خود چه برگ هاى 

برنده اى را براى جذب مخاطب رو مى کند.
در فصل اول ســریال، ژاله صامتى و پژمان جمشیدى 
زوج اصلى قصه، بازى بســیار خوبى در نقش «پرى» 
و «فریبــرز» داشــتند و زوج بامــزه اى بودنــد. ژاله 
صامتى در نقش زنــى که رابطه خوبى با همســرش 
دارد، اما از ندانم کارى هاى همســرش خســته شده و 
از اشــتباهاتش به ســتوه آمده، بازى خوبى داشت. او 
همچنین در نقش مادرى که حوصله بازیگوشــى هاى 
فرزند کوچکش را نــدارد، خوش درخشــید و تصویر 
باورپذیرى از یک مادر در دهــه 50 و 60 را به نمایش 
گذاشت. پژمان جمشــیدى نیز با ایفاى نقش یک پدر 
میان ســال، توانایى خود را در بازیگــرى اثبات کرد. 
او براى بازى در نقش شــخصیت «فریبــرز» از لحن 

خاصى بــراى صحبت کــردن و طــرز متفاوتى براى 
راه رفتن اســتفاده کرد که باعث شــد بازى اش در این 
ســریال تداعى کننده هیچ کدام از بازى هاى قبلى اش

 نباشد.
 با این حال در پرداخت شخصیت هاى اصلى نیز سامان 
چندان دست به ترکیب قبلى شــان نزده و تنها به آن ها 
اندك ظرایفى در جهت جذاب تر شدن بخشیده است. به 
لحاظ ساختارى هم سرى دوم پیشرفت بیشترى داشته و 
فرم چشم نوازترى دارد که بخش مهمى از آن به دکوپاژ 
کارگردان و بخش دیگر آن نیز به طراحى صحنه و لباس 

در کنار جلوه هاى ویژه رایانه اى آن بازمى گردد.
اما بدون هیچ تردیدى ستاره اصلى زیرخاکى 2 پژمان 
جمشیدى است که به بهترین شــکل ممکن در قالب 
فریبرز جا افتــاده و اندك اغراق هایــى که در میمیک 
چهره اش در سرى نخست به چشــم مى آمد را کامًال 
اصالح کرده اســت. (ژاله صامتى) هم در نقش پرى، 
پارتنر فوق العاده اى براى جمشیدى بوده و شوخى هاى 
درخشانى نیز با پاس کارى هاى به موقع و سرضرب این 

دو شکل گرفته است.

شروع «زیر خاکى» درخشان نبود اما... 

درخشش یک پژمان بامزه در جلد «فریبرز»

استودیوى سازنده مجموعه سه گانه ارباب حلقه ها، نیوالین سینما، به همراه استودیوى انیمیشن 
برادران وارنر در حال تولید انیمه این فیلم سینمایى به نام «ارباب حلقه ها: جنگ روهیریم» هستند.

این فیلم جنگ خونینى را در آن سوى هلم دیپ، قلعه  فیلم «داستان دو برج»، نمایش مى دهد. قهرمان فیلم 
مردى به نام «هلم همرهند»(چکش به دست) شاه افسانه اى روهان است که بیشتر دوران سلطنت خود را در یک 

جنگ طوالنى و پرهزینه گذراند. انیمه ساز کهنه کار ژاپنى «کنجى کامییاما» که انیمه Ultraman را براى نتفلیکس 
ساخت این فیلم را بر اساس فیلمنامه اى از «جفرى آدیس» و «ویل متیوس» ســازندگان «بلور تاریک: دوران مقاومت» 

مى سازد. «جوزف چاو» ســازنده انیمه ســریالى «بلید رانر: لوتوس سیاه» 
تهیه کننده این فیلم است.

همین طور فیلم قرار است که با «پیتر جکسون» سازنده مجموعه 
ارباب حلقه ها ارتباط بگیرد. «فیلیپا بوینس» نویسنده برنده 

اســکار آن قرار است که مشــاور این انیمیشن و الهام 
بخش زیبایى شناختى و روایت خود از سه گانه "ارباب 

حلقه ها" باشد.
این فیلم با ســریال ارباب حلقه ها که توسط 
آمــازون در نیوزیلند در حال تولید اســت 

ارتباطى ندارد. 
حوادث این فیلم 260 ســال قبل 

از ماجــراى فیلم هاى ارباب 
حلقه ها رخ مى دهد.

مهران مدیرى در اولین قســمت از فصل 
جدید برنامــه «دورهمى» کــه در قالب 
مسابقه جمعه شــب 21 خرداد روى آنتن 
شبکه نسیم رفت، از ســاختار مسابقه اى 
که اجرا و کارگردانى آن را بر عهده دارد 
رونمایى و در واکنش به برخى شائبه ها 
تأکید کرد جزء به جزء این مسابقه کپى 

شده از یک برنامه خارجى است.
مدیــرى در ابتــداى ســرى پنجم 
«دورهمى» بیان کرد: ســرى چهارم 
برنامه تمام شد و مدتى از شما دور بودیم 
و خدا را شکر سرى جدید برنامه با شکلى 

جذاب آغاز شد.
وى درباره ساختار مسابقه و ابهامات مطرح 
شده درباره کپى بودن آن نیز عنوان کرد: 
هر برنامه اى مثل تاك شــو، مثل مسابقه 
و… یک نمونه اصلــى دارد، بقیه کپى اند. 
یعنى یک کشورى یک اصل مى سازد بقیه 

کشورها از آن کپى مى کنند. این برنامه هم 
کپى است، جزء به جزء آن کپى است.

مدیرى در توضیح بیشــتر درباره ساختار 
کپى مسابقه تاکید کرد: سعى کردیم خیلى 
خوب کپى کنیم، کپى درجه یک داشــته 
باشیم، این مهم است و کپى هم باید درجه 

یک باشد.

وى در ادامه به ســاختار این مســابقه و 
توضیح درباره بخش هــاى مختلف آنکه 

شامل مرحله دایره و بخش ربات مى شود، 
پرداخت.

ســرى جدید «دورهمى» چهارشــب در 
هفته از جمعه تا دوشنبه روى آنتن شبکه 

نسیم مى رود.

مدیرى: جزءبه جزء 
«دورهمى» جدید 
کپى است

به تازگى ویدئویى از پشــت صحنه فیلم سینمایى «زخمى» 
منتشر شده است، فیلمى که 24 سال قبل ساخته شده و ستاره 
آن جمشید هاشم پور اســت. او در این فیلم نقش «یعقوب» را 

بازى مى کند.
هاشــم پور (با نام هنرى آریــا در دهه 60) پــس از بازى در 
«عقاب ها» به دالیل نامعلوم 4 ســال ممنوع الفعالیت شــد و 
خودش تراشــیدن موهاى ســر را دلیل اصلى این ممانعت 
مى  دانســت. بنابراین پس از بازگشت به ســینما، از تکرار آن 

واهمه داشت.
اما محمدحســین فرحبخش تهیه کننده و مالک «پویافیلم»، 
فیلم سینمایى «قافله» را با جمشید هاشم پور امضاء و مجابش 
کرد که دوباره موهاى سرش را بتراشد. این شروع دوباره، آغاز 
درخشش دوباره هاشم پور در سینماى ایران بود و اوج آن ها را 
مى توان در فیلم هایى همچون «افعــى»، «پرواز از اردوگاه»، 

«نیش»، «گروگان» و «عقرب» دید.

حاال همکارى میان هاشم پور و فرحبخش به امرى همیشگى 
تبدیل شده بود و این سوپراستار بزن بهادر سینماى ایران پس از 
«عقرب» در سال 75، «زخمى» را در سال 76 به تهیه کنندگى 
مشــترك فرحبخش و عبدا... علیخانى مقابل دوربین بازى 
کرد. فرحبخش مدیر تولید و عکاس فیلم هم بود. او بعدها در 
مصاحبه اى گفته بود که اساســًا چراغ «پویا فیلم» با جمشید 
هاشم پور روشن شد و براى همیشه مدیون این هنرمند کشور 
هستم. این تهیه کننده سینما همچنین گفته که با هاشم پور رفت 

و آمد خانوادگى دارد و به دوستى با او افتخار مى کند.
هاشم پور در فیلم سینمایى «زخمى» با دو گریم مقابل دوربین 
ظاهر شــد؛ تا میانه هاى فیلم با سر تراشــیده و پایان فیلم با 

موهاى کوتاه.
کامران قدکچیان کــه پیش از «زخمــى» 16 فیلم را مقابل 
دوربین برده بود و در آخرین اثرشـ  دیوانه وار، 1373ـ  هم سابقه 
همکارى با هاشم پور را داشت، در مقام کارگردان پشت دوربین 
قرار گرفت؛ تدوین را هم خودش انجام داد. جالب اینکه فیلمنامه 

«زخمى»  را محمدصالح عال نوشته است. او که در دهه هاى 
اخیر به عنوان شاعر و مجرى شناخته مى شود، طى دهه هاى 

60 و 70 بیشتر با فیلمنامه نویسى و بازیگرى شناخته مى شد.
زخمى در ســال 1376 (با بلیت 1739 ریالى) روى پرده رفت 
و توانست با 514 هزار و 315 تماشاچى، رتبه پانزدهم جدول 
فروش فیلم ها را در اختیار بگیرد. در آن سال، «مرد عوضى» 
با 3 میلیون و 792 هزار بلیت فروخته شده، پرفروش ترین فیلم 

سال شد.
زخمى سال 1378 هم روى پرده بود و با اینکه نسبت به سال 
گذشته هزار تماشاچى بیشتر داشت و 515 هزار و 553 بلیت 
فروخت، اما در رتبه هفدهم جدول فروش قرار گرفت. آن سال 
«قرمز» با 3 میلیون و 61 هزار بلیت فروخته شده، رتبه نخست 

گیشه را به دست آورد. 
در سال 1379 «زخمى» همچنان به صورت محدود روى پرده 
بود و موفق شــد 81 هزار بلیت بفروشد. یعنى در مجموع یک 

میلیون و 111 هزار بلیت فروخت.

«ارباب حلقه ها» 
انیمیشن مى شود

آنتونــى هاپکینــز در یــک برنامه 
صبحگاهى در انگلیس همراه فلورین 
زلر، کارگردان «پــدر» حضور یافت 
و توضیحاتى درباره دریافت اســکار 
امسال به خاطر بازى در این فیلم ارائه 

داد.
آنتونى هاپکینز فکر مى کرد چادویک 
بوزمن جایزه اســکار را مى گیرد. به 
همین دلیل شب اسکار خیلى زود به 
رختخواب رفت، چــون انتظار برنده 

شدن را نداشت.
این بازیگر ماه آوریل در صدر تیتر اخبار 
بود، چون حتى به صورت مجازى هم 

در مراسم اسکار حضور نداشت تا سخنرانى براى جایزه خود ایراد کند.
هاپکینز گفت واقعا انتظار نداشته برنده شود. پیرمرد 83 ساله توضیح داد: رقیب من چادویک 
بوزمن بود ، بنابراین من به رختخواب رفتم. خوب خیلى کوتاه اتفاق افتاد: من اصًال انتظار نداشتم 
اسکار را دریافت کنم. یک پیام از طرف کارگزارم ساعت 5 صبح رسید که مى گفت: شما اسکار 
را بردید.  وى ادامه داد: من باور نمى کردم. واقعاً باور نمى کردم. انتظار آن را نداشتم و صبح روز 

بعد یک سخنرانى کوتاه تشکر از آکادمى و چادویک بوزمن ضبط کردم.
این دومین جایزه اسکار آنتونى هاپکینز بود. او سال ها پیش براى سکوت بره ها اسکار گرفته 

بود.

«هاپکینز»: خوابیدم چون 
فکر نمى کردم اسکار بگیرم 

ینکه زخمى
ند. سکانسى

درخشانى نیز با پاس
دو شکل گرفته است

س
ت» 

مهران مدیر
جدید برنامــ
مسابقه جمعه
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تأکید کرد ج
شده از یکب
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یک باشد.
وى در ادامه به ســاخ
توضیح درباره بخش ه
شامل مرحله دایره و بخ

پرداخت.
ســرى جدید «دورهمى
هفته از جمعه تا دوشنبه

نسیم مى رود.

مدیرى:ج
«دوره

رضا رشیدپور مجرى تلویزیون به شایعه منتشرشده درباره مهاجرتش 
از ایران واکنش نشان داد.

رشیدپور پنجشنبه شب گذشته در قالب یک استورى در 
صفحه اینستاگرام خود از سفرش به خارج از کشور خبر 
داد که این خبر ابتدا در فضاى مجازى و ســپس در 
برخى رسانه هاى فارسى زبان خارج از کشور تبدیل 

به شایعه مهاجرت این مجرى با خارج از کشور شد.
در واکنش به این شایعه سازى، رشیدپور جمعه عصر در 
قالب یک الیو شایعه مهاجرت خود را تکذیب و درباره 
سفرش توضیحاتى ارائه کرد. وى در گفتگوى چند دقیقه اى 
خود با مخاطبانش بیان کرد: من اهل مسافرت هستم اما اهل 

مهاجرت هیچ وقت در زندگى ام نبودم.
رشیدپور اضافه کرد: االن هم سفر کردم نه هجرت. سفرم هم اتفاقاً داخل ایران است، ایران عزیزمان و کشورم 
را خیلى دوست دارم و تمام آرزویم این است که بتوانم کنار مردمم و نفس به نفس مردمم زندگى کنم و حرف ها، 

تشویق ها، گالیه ها و حتى فحش هایشان را همین جا بشنوم.
وى در بخش دیگرى با اشاره به سوء برداشت ها از تصویرى که منتشر کرده بود، عنوان کرد: چرا تا عکس پنجره 

هواپیما مى بینیم به مهاجرت فکر مى کنیم این را مسئوالن باید بپردازند.
رشیدپور در بخش دیگرى دلیل سفر خود را تدارك یک برنامه اینترنتى بیان کرد و گفت: این روزها برنامه اى 
را آماده مى کنم که به زودى خبرهایش را منتشر مى کنم برنامه اى که در بستر اینترنت است و به خاطر آن سفر 

زیاد مى روم.

مهدى امینى خواه، بازیگر ســینما و تلویزیون دربــاره تازه ترین 
فعالیت هاى این روزهاى خود گفت: درحال حاضر مشغول 
بازى در ســریال «جزر و مــد» بــه کارگردانى على 
عبدالعلى زاده براى تلویزیون هســتم. این کار طنز 
نوشته حســین تراب نژاد اســت که در 30 قسمت 
تولید مى شود و محسن توکل فرد تهیه کنندگى آن را 
برعهده دارد. این سریال قصه خانواده اى را که اصالتا 
جنوبى هستند، نمایش مى دهد که به دالیلى تصمیم 

مى گیرند از تهران به جنوب مهاجرت کنند.
او افزود: این سریال از چهار ماه گذشــته در اهواز جلوى 
دوربین رفته است و فیلمبردارى آن مراحل پایانى را مى گذراند. 
درباره شــرایط کار در اهواز نیز باید بگویم تمام گروه تالش کرد که با رعایت پروتکل هاى بهداشتى، خطر 
بیمارى کرونا را از گروه دور نگه دارد که این تالش ها تا این لحظه محقق شده است. البته گرماى هوا در اینجا 
حتى در فصل بهار هم آزاردهنده است اما به هر حال گروه «جزر و مد» تالش مى کنند نتیجه کار مطلوب باشد.

او ادامه داد: جدا از «جزر و مد» سریالى دیگر با عنوان «شهر دگرگونى» به کارگردانى محمدرضا ممتاز نیز 
کار کرده ام که در اصفهان مقابل دوربین رفته اســت. این مجموعه به دلیل مشکالت مالى در نیمه هاى راه 
فیلمبردارى متوقف شــد. این بازیگر در پایان درباره کارهاى آماده پخش خود گفت: فیلم سینمایى «دزد با 
وجدان» به کارگردانى سیامک خواجه وند و تهیه کنندگى داریوش باباییان را در شبکه نمایش خانگى آماده 
پخش دارم که یوسف تیمورى، حدیث فوالدوند، سیدجواد هاشمى، عزت ا... رمضانى فر، سید رضا حسینى و… 

نیز از دیگر بازیگران آن هستند.

رضا رشیدپور: مهاجرت نکرده ام

مهدى امینى خواه:
مشغول بازى در «جزر و مد» در جنوب هستم

ناگفته هایى از «زخمى» 
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فعًال مسابقات انتخابى جام جهانى در جریان است اما یکى از اتفاقات 
مهم رسانه هاى ایرانى و خارجى پیرامون حضور پیام نیازمند است 
که به تبع آن ممکن اســت یکى دو انتقال جنجالى از فوتبال ایران 

رخ دهد.
رســانه هاى پرتغالى از این نوشــته اند که پیام نیازمند، دروازه بان 
ملى پوش سپاهان، قرار اســت فصل آتى را در لیگ پرتغال سپرى 
کند و از باشگاه پورتیموننزه به عنوان مقصد او یاد مى شود.  «پدرو 
ِسپِولودا» خبرنگار پرتغالى از عقد قرارداد رسمى باشگاه پورتیموننزه 
با پیام نیازمند خبر داده است. نکته جالب اینکه، این خبرنگار معروف 
پرتغالى در توییت خود از تعیین بند فسخ 20 میلیون یورویى براى 
گلر سپاهان خبر داده و اینکه این قرارداد براى 3 سال امضا شده و تا 

سال 2024 اعتبار دارد.
گفتنى است در حال حاضر  «پائولو ســرجیو» سرمربى سابق تیم 
فوتبال صنعت نفت آبادان و باشگاه التعاون عربستان، هدایت تیم 
پورتیموننزه پرتغال را بر عهده دارد و جعفر ســلمانى دیگر بازیکن 
حاضر در اردوى تیم ملى نیز در پایان لیگ بیستم به این تیم پیوسته 

است.
فارغ از حضور سلمانى، به نظر مى رسد درخشش امیر عابدزاده درون 
دروازه ماریتیمو، باعث شــده تا نظر پرتغالى ها هم نسبت به دروازه 
بان هاى ایرانى تغییر کند و حاال تمایل بیشــترى براى جذب آنها 

داشته باشند.
حال اگر این انتقال در نهایت رخ دهد ســپاهان به طور قطع یک 
دروازه بان چهره و شــاخص جذب خواهد کرد. در حال حاضر سید 
حسین حسینى از جایگاه خود در استقالل ناراضى است؛ همچنین 
رشید مظاهرى نیز شاید از استقالل جدا شود و حضور او نیز با وجود 

فیکس بودن قطعى نیست. از سوى دیگر علیرضا بیرانوند نیز بدون 
تیم اســت و نزدیک ترین گزینه به این انتقال بزرگ اســت تا به 
جمع اصفهانى ها در لیگ 21 بپیوندد. هرچند شایعات مجازى نیز 
شنیده شده که سپاهانى ها با بوژیدار رادوشوویچ صحبت کردند و 
این قهرکردن هاى رادو نیز مزید بر علت است اما علیرضا بیرانوند 
مى تواند بمب نقل و انتقاالت لیگ برتر پیش از شروع فصل بیست 
و یکم باشد. البته هواداران پرســپولیس شاید نسبت به این انتقال 
دل چرکین شوند چرا که سپاهان و پرســپولیس در یک دهه اخیر 
رقابتشــان تبدیل به جنگى تمام عیار شده و حتى از دربى پایتخت 
نیز مهم تر شده است. هرچند حامد لک درخشش قابل قبولى در این 
فصل و لیگ قهرمانان فصل گذشته داشته اما جایگاه على بیرو براى 

هواداران ارتش سرخ کمى متفاوت است.

واکنش پیام نیازمند
اما پیام نیازمند سنگربان ســپاهان و تیم ملى در گفتگویى کوتاه 
ضمن تکذیب خبر عقد قرارداد رســمى، اینطور توضیح داد: «در 
حال حاضر در اردوى تیم ملى هستم و تمام تمرکزم روى مسابقه 
باقیمانده است. امیدوارم با دست پر به ایران بازگردیم و پس از آن 
هم هفت مسابقه بسیار مهم با ســپاهان داریم. به امید خدا پس از 

پایان مسابقات، در مورد آینده ام تصمیم قطعى را خواهم گرفت.»
پیام نیازمند در ابتداى لیگ هجدهم از تیم فوتبال پیکان با قراردادى 
2 ساله به باشگاه سپاهان پیوســت و پیش از شروع لیگ نوزدهم 
قرارداد خود را به مدت یک فصــل دیگر تمدید کرد. در پایان لیگ 
بیستم قرارداد نیازمند با سپاهان خاتمه پیدا مى کند و این بازیکن 
مى تواند به عنوان بازیکن آزاد باشگاه فصل آینده خود را انتخاب کند.

 بیرانوند به سپاهان مى آید؟
بعد از لژیونر شدن پیام نیازمند بمب نقل و انتقاالت لیگ برتر 

در اصفهان منفجر مى شود

بازیکن جوان سپاهان اعتقاد دارد که تیمش لیاقت قهرمانى در این 
فصل لیگ برتر را دارد.

یاسین ســلمانى پس از تســاوى دوستانه ســپاهان مقابل مس 
رفسنجان، اظهار کرد: بعد از آخرین بازى در لیگ برتر، یک هفته 
استراحت کردیم  و ســپس تمریناتمان را شروع کردیم. کارهاى 
بدنى و قدرتى انجام دادیم. اردوى یک هفته اى در کردان برگزار 
کردیم. با نفت آبادان و مس رفسنجان بازى هاى خوبى انجام دادیم 
و به آنچه مى خواستیم رسیدیم. کم  کم  براى بازى با فوالد آماده 
مى شویم. ان شاءا... کارمان را با برد شروع کنیم تا به قهرمانى که 

کمترین حق ما در لیگ است برسیم.
هافبک سپاهان در خصوص شــرایط امسال خودش عنوان کرد: 
خداراشکر توانســتم در چند بازى خودم را نشان بدهم و  کم کم 
اعتماد محرم  نویدکیا را جلب کردم. امیدوارم این ادامه داشته باشد. 

فصلى قشنگ است که با قهرمانى تمام شود.
ســلمانى در  مورد اینکه با تیم جوانان مى توانست به جام جهانى 
برود اما با لغو مســابقات به این نســل ضربه خــورد و حاال آیا از 
تیم امید خبرى هســت، گفت: آن تیم ملى جوانان واقعًا شانس 
صعود و حتى کســب مقام در جام جهانى بــود.  تیم خیلى خوبى 
داشتیم. آن نسل واقعًا ســوخت. از تیم ملى امید اطالعى نداریم 
و هنوز چیزى به ما نگفته اند. نمى دانیم مربى کیست اما امیدوارم 
هرچه زودتر مشخص شود. چون بازى ها در آبان است و امیدوارم 
این تیم هرچه زودتر شــکل بگیــرد تا پرقدرت وارد مســابقات 

شویم.

مدافع ذوب آهن مى گوید تعطیالت لیگ به ضرر آنها تمام شده 
چون تا قبل از تعطیلى، نتایج خوبى کسب مى کردند.

مسعود ابراهیم زاده در خصوص شرایط ذوب آهن گفت: من فکر 
مى کنم استراحت ما نسبت به تیم هاى دیگر کمتر بود، چون دوم 
بازى کردیم و هشتم تمریناتمان آغاز شــد و صبح و بعد از ظهر 
تمرین و تالش مى کنیم. همه جوره زحمت مى کشیم هم خودمان 
و هم کادر تا بتوانیم در هفت هفته باقیمانده نتایج خوبى کســب 

کنیم و ان شاءا... امسال را به خوبى تمام کنیم.
او در مورد ناراحتى اعضاى ذوب آهن از مشکالت مالى ادامه داد: 
روز پنج شنبه هم پرداختى داشتیم و بازیکنان به 60 درصد رسیدند. 
ان شاءا... اگر در هفته هاى باقیمانده نتایج خوبى کسب کنیم، دل 
اعضاى باشگاه و کارخانه گرم مى شود و راحت تر ما را حمایت مى 
کنند. تا هفته آینده پرداختى هاى ما بیشتر خواهد شد و نگرانى وجود 
ندارد، زیرا بازیکن همیشه از لحاظ مالى ذهنش درگیر مى شود ولى 
خدا را شکر در ذوب آهن اینگونه نیست و همیشه پول ها را پرداخت 

مى کنند؛ دیر یا زود دارد ولى سوخت و سوز ندارد.
بازیکن ذوب آهن در پاسخ به این ســئوال که ذوب آهن در چند 
بازى آینده مى تواند نتیجه بگیرد و در لیگ ماندگار شــود یا خیر 
عنوان کرد: بازى هاى ما نسبت به تیم هاى دیگر سخت تر بود، اما 
در ده روز دو بار با استقالل و یکبار با پرسپولیس بازى کردیم، ولى 
تعطیلى هاى لیگ هم به ضرر ما شد چون ما آمدیم و نتیجه خوبى 
گرفتیم و لیگ تعطیل شد. بدن هایمان را براى بازى آماده کرده 
بودیم و مجبور شدیم چند روز استراحت کنیم و دوباره بدنسازى 
انجام دهیم. در شروع مجدد لیگ فکر نمى کنم تعطیلى باشد و هر 
چهار پنج روز یکبار باید بازى کنیم. ان شاءا... که بتوانیم بهترین 

نتایج را بگیریم.
 

پدیده لیگ برتر مدعى شد:

قهرمانى، کمترین حق سپاهان 
است

زوِج موفِق عزت و نژادمهدى دور از هم

سانتاکالرا در اندیشه جذب بازیکن جوان سپاهان

نویدکیا و آرامش 
تا روز آخر لیگ

تعطیلى لیگ به ضرر 
ذوب آهن شد

رفسنجان خبرى از عزت پورقاز در ترکیب اصلى طالیى 
پوشان نبود.

عزت پورقاز و محمد نژادمهدى پس از دیدار برابر پدیده 
که در هفته هاى پایانى نیم فصل اول مســابقات لیگ 
بیستم برگزار شد، زوج اصلى خط دفاعى سپاهان شدند 
و تا دیدار برگشت برابر نساجى مازندران این تصمیم از 
سوى محرم نویدکیا تکرار مى شد. در این دیدار اما اخراج 
محمدنژادمهدى بازیکن سابق ذوب آهن سبب شد تا 
طالیى پوشــان در دیدار برابر پرسپولیس این مدافع را 
در اختیار نداشته باشند و این گئورگى ولسیانى بود که به 

ترکیب اصلى راه یافت.
عصر روز پنج شنبه در مصاف تدارکاتى سپاهان و مس 
رفسنجان، محمدرضا مهدى زاده و محمد نژادمهدى 

در شرایطى به ترکیب اصلى راه یافتند که عزت پورقاز 
و گئورگى ولسیانى روى نیمکت حضور داشتند و البته 
عزت پورقاز که یکى از بهترین بازیکنان سپاهان پس 
از شکســت مقابل پدیده بوده و با حضور او بود که خط 
دفاعى طالیى پوشان انسجام بســیار خوبى پیدا کرد، 
با ظاهرى در کنار زمین دیده شد که مشخص بود قرار 

نیست در این مسابقه به میدان برود. 
مدافع ترکمن سپاهان شاید به دلیل محرومیتى که از 
مصاف با پرسپولیس پیش روى او قرار گرفته و در دیدار 
برابر فوالدخوزستان حاضر نخواهد بود، در ترکیب اصلى 
برابر مس رفســنجان حضور نداشت تا احتماال محمد 
نژادمهدى در کنار مهدى زاده یا ولسیانى دو بازیکن قلب 
خط دفاعى سپاهان در این مسابقه سخت در اهواز باشند.

تیم فوتبال سانتاکالراى پرتغال خواهان جذب وینگر 
بوشهرى سپاهان است.

محمد محبى، بازیکن تیم فوتبال ســپاهان در یکسال 
گذشته با پیشنهادهایى از لیگ پرتغال مواجه شد اما در 
ابتداى فصل جارى و همچنین در تعطیالت نیم فصل، 

تصمیم به ماندن در جمع زردپوشان اصفهانى گرفت. 

محبى اکنون از باشگاه ســانتاکالراى پرتغال پیشنهاد 
دارد و احتمال جدایى او از سپاهان در پایان فصل جارى 
وجود دارد. گفته مى شود محبى بعد از مشورت با برخى 
نزدیکانش به این نتیجه رسیده که لیگ ایران را ترك 
کند و راهى اروپا شــود و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد، در 

پایان فصل از سپاهان جدا خواهد شد.

مهدى قائدى در تمرین تیــم ملى بعد از گلزنى در یک 
چالش جالب به سبک عیسى آل کثیر شادى گل انجام 
داد و همین حرکت را پس از زدن دومین گل ملى اش در 

بازى با کامبوج تکرار کرد.
بازیکنان تیم ملى در محل تمرین تیم چالش جالبى را 
انجام دادند و قرار شد همگى از پشــت دروازه به توپ 
ضربه بزنند و با کات بیرون پا توپ را به نوعى به داخل 

دروازه بیندازند.
در این چالش مهدى قائدى با یک ضربه مواج و دیدنى 
دروازه را باز کرد و بالفاصله به سبک شادى گل عیسى 
آل کثیر در دربى به شــادى پرداخت که همین مسئله  

حسابى سوژه شد.
ضربه قائدى آن قدر قشنگ بود که سایر بازیکنان تیم 
ملى هم براى مهدى دست زدند 
و تشویقش کردند.  قائدى 
فرصــت کوتاهى مقابل 

بحرین به دست آورد که در همان مدت کوتاه تکنیک 
نابش را به نمایش گذاشــت. او در مقابل کامبوج نیز با 
نظر اســکوچیچ بازى را از روى نیمکت آغاز کرد اما در 
دقیقه 55 وارد زمین شد تا فرصت بیشترى براى نمایش 
توانمندى هایش نسبت به بازى قبل داشته باشد. قائدى 
به خوبى از این فرصت استفاده کرد و جز حرکات تکنیکى 
و تاثیرگــذار یک گل هم به کامبــوج زد تا دومین گل 

ملى اش ثبت شود. 
تشابه شادى گل او به خوشحالى عیسى آل کثیر پس 
از گلزنى در دربى حسابى در فضاى مجازى 
جنجالى شده است. استقاللى ها 
پس از این حرکت آل کثیر 
درخواســت محرومیت او 

شده بودند.

سرمربى ســپاهان در دیدار دوستانه روز پنج شــنبه تیمش مقابل مس 
رفسنجان باز هم فضاى لب خط را در اختیار دستیارش، علیرضا مرزبان 

گذاشته بود.
محرم نویدکیا در این دیدار  اکثر دقایق بازى را به صورت دقیق از روى نیمکت 
دنبال کرد، اما براى لحظاتى از جاى خود بلند شد تا برخى تذکرات را به بازیکنان 
بدهد. در نیمه دوم، در یک صحنه بازیکنان را به بستن فضاها ترغیب کرد و در 
لحظه اى هم از سید محمدرضا حسینى، وینگر کارساز تیمش خواست تا از اعتراض 

به داور خوددارى کند.
نویدکیا یکبار خروج جالب حجــت صدقى، دروازه بان ســپاهان را به صورت 
اختصاصى مورد تشــویق قرار داد تا گلر ذخیره طالیى پوشان، بابت نمایشش 

حس خوبى داشته باشد.
نویدکیا در لحظه اخراج سجاد شــهباززاده به دلیل خطاى کارت دار دوم روى 
بازیکن مس هم با آرامش کار را از کنار خط دنبال کرد و بعد از یک دقیقه، روح ا... 

باقرى را به جاى سجاد به زمین فرستاد. 
روشــى که نویدکیا براى مربیگرى اتخاذ کرده، آرامشى به سپاهان 
مى دهد که از ضروریات این تیم براى رقابت با سرخ پوشــان تا 

روز آخر لیگ است.

نوی
تا ر
سرمربى ســپاهان در
رفسنجان باز هم فضاى

گذاشته بود.
محرم نویدکیا در این دیدار
دنبال کرد، اما براىلحظاتى
بدهد. در نیمه دوم، در یک ص
لحظه اى هم از سید محمدرضا

به داورخوددارىکند.
نویدکیا یکبار خروج جالب حج
اختصاصى مورد تشــویق قر

حس خوبى داشته باشد.
نویدکیا در لحظه اخراج سجا
بازیکن مس هم با آرامش کا
باقرى را به جاى سجاد بهز
روشــى که نویدک
مى دهد که از

آخر لیگ روز

گلزنى روز جمعه کریم انصارى فرد او را در رتبه ســوم جدول 
گلزنان مرحله مقدماتى جام جهانى قرار داد.

مهاجم تیم ملى ایران که با پیراهن شماره 10 سومین صعود 
خود به جام جهانى را دنبال مى کنــد، روز جمعه از روى نقطه 
پنالتى دروازه کامبوج را باز کرد تا نقش خود در پیروزى تیم ملى 

را ایفا کرده باشد.
نکته جالب درباره انصارى فرد این است که او مقابل کامبوج 
و هنگ کنگ دبل کرده و در دو بازى رفت و برگشت توانسته 
دروازه این دو تیم را باز کنــد و با 7 گل بهترین گلزن تیم ملى 

ایران در مقدماتى جام جهانى لقب گیرد. بهترین نمایش او در 
بازى رفت برابر کامبوج بود که چهار گل به ثمر رساند.

پس از انصارى فرد آزمون با شش گل شانس خود براى کسب 
کفش طالى مقدماتى جام جهانــى را دنبال مى کند اما رقیب 
اصلى این دو، على مبخوت اماراتى است. بازیکنى که روز جمعه 
دو گل به اندونزى زد تا اولین آسیایى باشد که در این رقابت ها 
گل هایش را دو رقمى مى کند. او پیش از این مقابل مالزى هم 

دبل کرده بود.
نکته مهم این اســت که مبخوت، انصارى فرد و آزمون حاال 

مأموریتى مهم را پیش رو خواهند داشت. در هفته پایانى هر دو 
باید دروازه این صدرنشین گروه یعنى عراق و ویتنام را باز کنند 
تا تیم هایشان به عنوان صدرنشین به مرحله بعدى صعود کنند. 

انصارى فرد ستاره اردبیلى تیم ملى ایران تاکنون 29 گل ملى 
زده و فرصت این را دارد تا با عبور از مرز 100 بازى ملى، گل 
هاى خود را هم افزایش دهد. بهترین آمار کریم در سال 2019 
بود که شش گل به ثمر رســاند و حاال اگر چهار گل دیگر تا 
پایان سال میالدى بزند، بهترین فصل خود در تیم ملى را ثبت 

خواهد کرد.

حمله شماره 10 تیم ملى به کفش طال

ئله  

ل

جنجالى شده است. استقاللى ها
پس از این حرکت آل کثیر
درخواســت محرومیت او

شده بودند.

شادى گل قائدى 
جنجالى شد
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با توجه به اینکه عفونت انسانى ناشى از سندرم حاد تنفسى 
حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2)  به یک نگرانى 
براى بهداشت جهانى تبدیل شده، پژوهشگران دانشگاه علوم 
پزشکى قزوین با انجام یک پروژه تحقیقاتى داشتن انتقال 
عفونت خانوادگى و به دنبال آن خوشــه خانوادگى بیمارى 

کووید-19 در استان قزوین را مورد بررسى قرار دادند.
یافته هاى این مطالعه نشــان داد که برآورد نسبت شانس 
SARS- خام ایجاد خوشــه خانوادگى عفونت ویروس

CoV-2 در زنان کمتر از مردان بود. همچنین مشخص 
شد که در بیماران مبتال به کووید-19 که داراى مشکالت 
گوارشى و درد عضله بودند، احتمال ایجاد خوشه خانوادگى در 

مقایسه با سایر بیمارانى که این عالیم را نداشتند، 26/2 برابر 
بود. همین نسبت شانس در بیماران با سابقه مدت طوالنى 
بسترى در بیمارستان در مقایسه با سایر بیماران 52/1 برابر 
و در بیمارانى که خدمات بهداشتى دریافت کردند 13/2 بود.

یافته هاى مطالعه حاضر با انتقال شــخص به شخص این 
ویروس در بیمارســتان، محیط خانــواده و گزارش هاى 

مسافران آلوده در سایر مناطق جغرافیایى منطبق بود.
پژوهشگران این مطالعه معتقدند که شکاف اطالعاتى دانش 
ما در مورد عوامل بالقوه ایجاد خوشــه خانوادگى عفونت 
SARS-CoV-2، اپیدمیولوژى، مــدت زمان انتقال 

به انسان و غیره نیاز به بررسى هاى بیشترى در آینده دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشــت با تاکید بر ضرورت آغاز 
آموزش حضــورى مدارس و دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالى کشور، از واکسیناسیون اساتید، اعضاى هیأت علمى و 
کارکنان دانشگاه ها در مردادماه سال جارى و  واکسیناسیون 

کلیه دانشجویان تا پایان فصل پاییز خبر داد.
علیرضا رییسى ابراز داشت: آنقدر که نگران شروع آموزش 
حضورى مدارس هستم، نگرانى در خصوص دانشجویان 
ندارم زیرا دانشجویان بالغ هســتند و به هر نحوى داراى 
ابزار و تجهیزات الکترونیکى در این خصوص مى باشــند 
که به آن ها اجازه مى دهد بتوانند به هر شکلى دروس را به 
شــکل مجازى بگذرانند اما در حوزه دانش آموزان نیازمند 

تصمیم جدى هستیم، خصوصا براى مدارس ابتدایى تا نظام 
آموزشى بیش از این دچار صدمه و آسیب نشود. رییسى با 
بیان این که دانش آموز مقطع اول ابتدایى که نه نیمکت و 
همکالسى و نه زنگ استراحت و هم شاگردى را دیده  است، 
دچار صدمات بســیار در حوزه آموزش خصوصا در پایه اول 
خواهند شد، گفت: ما اکنون برخى دانش آموزان دوم ابتدایى 
را داریم که خواندن را آموختند، اما نوشتن را نیاموختند که این 
بسیار نگران کننده است.  وى در خصوص نوع واکسن هاى 
تزریقى به دانشــجویان، ابراز داشت: واکسن هاى تزریقى 
به دانشجویان ممکن است داخلى یا خارجى باشد، در این 

خصوص در حال حاضر نمى توان تصمیم گیرى کرد.

چه شرایطى احتمال ابتالى 
خانوادگى را بیشتر مى کند؟

تمام دانشجویان تا پایان پاییز 
واکسینه مى شوند

توقف واکسیناسیون در قم 
   ایسـنا | روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشـکى 
قم بـا صـدور اطالعیـه اى از تعطیلى موقـت مراکز 
واکسیناسیون کرونا در این استان تا اطالع ثانوى خبر 
داد. دراطالعیه دانشگاه علوم پزشکى قم آمده است: با 
توجه به تزریق تمامى سهمیه واکسن کروناى استان در 
نوبت اول و دوم، از جمعه مورخ 21 خردادماه، در تمامى 
مراکز تجمیعى واکسیناسیون تزریق واکسن صورت 
نخواهد گرفت و با تامین واکسـن، مجددا فعالیت این 

مراکز از سر گرفته خواهد شد.

جشن تولد مرگبار
   مهـر | دادسـتان عمومـى و انقـالب بندرعباس 
با هشـدار به تهدیـد کنندگان سـالمت مـردم، تأکید 
کرد: مسـببان شـیوع کرونا بـا برخورد قاطـع قضایى 
مواجـه خواهنـد شـد. مجتبـى قهرمانـى با اشـاره به 
برگزارى برخى مجالـس و مهمانى ها بـدون رعایت 
دسـتور العمل هاى بهداشـتى اظهارداشـت: حسـب 
گزارش واصله از سرپرست مرکز بهداشت شهرستان 
بندرعباس در خصوص برگزارى یک مراسم جشن تولد 
و عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى در آن که منجر 
به فوت فردى 37 ساله و مادر وى شده است، با صدور 
دستورات الزم، پرونده اى به شعبه ویژه قتل دادسراى 
بندرعباس ارجاع و مراتب به منظور رسیدگى به موضوع 

تسبیب در قتل، هم اکنون در حال پیگیرى است.

اثربخشى باالى واکسن روسى 
   ایسـنا | صندوق سرمایه گذارى مستقیم روسیه 
با اسـتناد به داده هاى وزارت بهداشـت بحرین اعالم 
کرد: واکسن کروناویروس اسپوتنیک وى از اثربخشى 
94/3  درصدى برخوردار اسـت. در گـزارش صندوق 
سـرمایه گذارى مستقیم روسـیه آمده اسـت: بررسى 
اثربخشى واکسن اسپوتنیک وى که در بحرین انجام 
گرفته بر اسـاس دسـتورالعمل هاى سـازمان جهانى 
بهداشـت بوده اسـت و بیش از 5000 داوطلب در آن 

شرکت داشته اند.

حق با «ترامپ» بود!
   خبر آنالیـن | مطالعه جدید نشان مى دهد داروى 
ضد ماالریاى هیدروکسـى کلروکین همراه با زینک 
که توسط ترامپ به شدت تبلیغ مى شد، تا 200 درصد 
شانس زنده ماندن بیماران کرونایى را افزایش مى دهد. 
ترامـپ در مارس 2020 اعـالم کرد به جـاى درمان، 
براى جلوگیرى از کرونایى شـدن از این دارو استفاده 
مى کنـد. البته وى تا اکتبـر آلوده نشـد و تحت درمان 
دارویى قرار نگرفت. ترامپ به دلیل تبلیغ این دارو در 
زمان ریاست جمهورى به شدت محکوم شد. با اعالم 
این نتایج تحقیـق، ترامپ جونیور پسـر ارشـد دونالد 
ترامپ رسانه ها را به دروغ گویى محکوم کرد و گفت 

درباره چه چیزهاى دیگرى دروغ مى گویند؟

چه افرادى نباید واکسن بزنند
   ایسـنا | رئیس دانشگاه علوم پزشـکى آبادان با 
بیان اینکه نیازى نیست قبل از تزریق واکسن از افراد 
تسـت PCR گرفته شـود، گفت: فرد داراى بیمارى 
تب دار نباید واکسـن را دریافت کند اما اگر فردى تب 

و بیمارى فعال ندارد، مى تواند واکسن را دریافت کند.

آغاز تزریق واکسن برکت
 در مشهد 

   ایرنـا | قائم مقام معاون بهداشـتى دانشگاه علوم 
پزشکى مشهد از آغاز تزریق واکسن ایرانى کوو ایران 
برکت در این کالنشـهر خبر داد. سـید کاظم فرهمند 
گفت: مشـهد یکى از چهار مرکز اسـتان کشور است 
که واکسـن ایرانى کـوو برکـت را تزریق مـى کند و 
بدین طریق سه هزار و 350 سهمیه از این واکسن به 
دانشگاه علوم پزشکى مشـهد اختصاص یافته است. 
وى افـزود: تاکنـون 10 هـزار و 500 نفر در کشـور با 

واکسن کووایران برکت واکسینه شده اند.

روى موج کووید-19

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى با اشاره به فاصله بین تزریق دو دوز 
واکسن هاى کرونا گفت: به نظر نمى رسد که اثربخشى 
دوز اول با طوالنى شدن فاصله بین تزریق دوم کامًال از 

بین رود، اما احتماًال اثربخشى آن ضعیف تر مى شود.
دکتر علیرضا ناجــى درباره فاصله میــان تزریق دو دوز 
هر یک از انواع واکســن هاى کرونا که در ایران استفاده 
مى شوند، گفت: در واکسن اسپوتنیک فاصله تزریق دو 
دوز، 21 روز است که ما در ایران در فاصله 28 روز دو دوز 
را تزریق مى کنیم. البته طبق اعالم موسســه گامالیا که 
سازنده واکسن اسپوتنیک وى است، این فاصله را تا 60 
روز هم مى توانیم بگذاریم. در واکسن سینوفارم نیز فاصله 
بین تزریق دو دوز، 28 روزه است. طبق گفته هاى سازمان 
غذا و دارو که از شرکت ســازنده استعالم گرفته، تا شش 
هفته هم مى توانیم این فاصله را لحاظ کنیم. در واکسن 
آسترازنکا نیز فاصله بین تزریق دو دوز بین 10 تا 12 هفته 
در تمام دنیا است و ما هم با فاصله سه ماهه دوز دوم این 
واکسن را تزریق مى کنیم که البته بهتر هم هست. زیرا به 
دلیل مشکلى که واکسن آسترازنکا داشت، انداختن فاصله 
بین دو دوز باعث مى شود که میزان آنتى بادى هاى تولید 

شده حتى تا 2/5 برابر افزایش یابد.
وى افزود: بیشترین نگرانى مان در زمینه واکسن  سینوفارم 
اســت. طبق قول چین، قرار بود سه میلیون دوز واکسن 
را به ما تحویل دهد، اما متاســفانه خلف وعده کردند و 

واکسیناسیون افراد مقدارى عقب افتاده است.
ناجى گفت: بــه نظر مى رســد که اگر طــى این مدت 

نتوانیم این واکســن را براى تزریق تامیــن کنیم، یکى 
از راهکارهایمــان این اســت که دوز دوم واکســن را با 
واکسن هایى که پلتفرم هاى مشابه دارند،  جایگزین کنیم؛ 
از جمله واکسنى مانند برکت. البته اصال شواهدى در این 
زمینه نداریم. اگر مى بینیم که در خارج از کشور واکسن هاى 
میکس را تزریق مى کننــد و به عنوان مثــال با فایزر و 
آســترازنکا این اقدام را انجام مى دهند، روى این موضوع 
کار کردند و شواهد آن را دارند؛ به طورى که در حال حاضر 
پروتکل در انگلستان و استرالیا این است که شما هر کدام از 
واکسن هاى آسترازنکا یا فایزر را تزریق کرده باشید، براى 
دوز دوم باز مى توانید هر یک از این دو واکســن  را تزریق 

کنید، اما ما در کشور روى این موضوع کار نکردیم.
وى افزود: به هر حال اگر شــرایط به این سمت رود که 
تهیه واکسن از منابع خارجى برایمان سخت شود و خلف 
وعده هاى زیادى را شاهد باشیم، باید معادل سازى کرد 
اما اینجا باز هم نقش وزارت بهداشت و معاونت فناورى 
و تحقیقات بسیار پررنگ مى شــود که اگر مى خواهیم 
این اقدام را انجام دهیم، باید از جمعى از افرادى که این 
کار را انجام دادند، نمونه  گرفته شود تا ببینیم اثربخشى 
تزریق واکســن میکس به چه صورت است. آیا مناسب 

است یا خیر؟.
ناجى ادامه داد: در حال حاضر اگر کشــورهاى دیگر هم 
دارند واکســن هاى میکس را تزریق مى کنند، به دلیل 
همین شرایط اســت. یعنى دسترســى به واکسن ها در 
تمام دنیا کم است و بر همین اساس سعى مى کنند که از 
پروتکل هاى رایج جدا شوند و بتوانند از امکاناتى که دارند، 

حداکثر بهره بردارى را انجام دهند. اما آنها کار و تحقیق و 
مطالعه مى کنند و اطالعات دارند، اما به نظر مى رسد که ما 
باید کورکورانه پیش رویم و بعدا بفهمیم که وضعیت مان 
به چه صورت خواهد شد. مى توانیم ابتدا طرح مطالعاتى 
در این زمینه انجام دهیم که البته با توجه به تقاضایى که 

در حال حاضر وجود دارد، این اقدام دشوار است.
ناجى درباره احتمــال از بین رفتن اثربخشــى دوز اول 
واکسن هاى کرونا در صورتى که ماکزیموم فاصله زمانى 
تزریق دوز دوم بگذرد، گفت: میزان کارایى که از واکسن ها 
مى بینیم به دلیل رعایت الزامات تزریق واکسن است. به 
عنوان مثال وقتى درباره ســینوفارم مى گوییم که چهار 
هفته اى دوز دوم را بزنید و این واکسن 78 درصد اثربخشى 
دارد، وقتى که این زمان طوالنى تر مى شود، باید دید که 
این اثربخشى چقدر تغییر مى کند. فکر نمى کنم اثربخشى 
دوز اول با طوالنى شدن فاصله بین تزریق دوم کامال از 

بین رود، اما احتماال اثربخشى ضعیف تر مى شود.
وى گفت: بر همین اساس تاکید مى کردیم که باید واکسن 
کرونا را در کشور تولید کنیم. زیرا شرایط کنونى ما و البته 
شرایط بسیارى از کشورها نشــان مى دهد که اگر کسى 
روى تولید داخلى خودش در زمینه واکسن کرونا کار نکند، 
به مشــکل برمى خورد. خوب بود که ما بر روى دو یا سه 
موسسه درست مان مانند پاستور، رازى و... تمرکز کرده و با 
مشارکت خارجى با بودجه بهتر سریع تر پیش مى رفتیم که 
کمتر به این مشکالت برمى خوردیم. در هر صورت شرایط 
کنونى ما به این صورت است و باید سریعا چاره جویى شود 

و چاره جویى هم با همین راه حل ها است.

دشوارى هاى دوز دوم
رســانه هاى ســوییس از برگزارى «عجیب ترین» 
همه پرسى تاریخ این کشــور خبر مى دهند. دولت 
این کشور قصد دارد اختیارات ویژه خود براى مقابله 
با ویروس همه گیر کرونا را 13 ژوئن به همه پرسى 
بگذارد و در صورت مخالفت مردم با این اختیارات، 
آنها را سه ماه زودتر از موعد از پیش تعیین شده لغو 

کند.
قانون کووید19 درسوییس یکســال پیش از این با 
هدف حل مشکالت ناشى از اجراى محدودیت هاى 
اجتماعى در این کشــور 8.5 میلیون نفرى به اجرا 
گذاشته شد و در چهارچوب آن به موضوعاتى مانند 
غربالگرى شهروندان و صدور گواهى واکسیناسیون 
همچنین کمکهاى مالى به بخش هاى فرهنگى و 

ورزشى و مشاغل پرداخته شد.
اما اکنون گروهى با آن مخالفند و نگران افزایش نقش 
شــوراى فدرال (باالترین مقام اجرایى در حکومت 

ســوییس) در کنترل زندگى روزانه شــهروندان به 
بهانه این قانون هستند. از نظر آنها قانون کووید19 
است که با هدف مقابله با بحران سالمت وضع شده، 

دموکراسى را در این کشور تهدید مى کند.
اما از نظر طرفداران این قانون که بسیارى از احزاب 
سیاسى کشور را شامل مى شــود، لغو این قانون به 
معناى پایان دادن به حمایت هاى دولت از شهروندان 
در اوضاع همه گیرى کرونا از جمله کمک هاى مالى 
به شــرکت ها و جبران خســارت افرادى است که 

کارشان را از دست داده اند موقتا و بیکار شده اند.
این اولین بار در جهان اســت که کشورى قوانین 
خود در موضوع کووید19 را به راى مردم مى گذارد. 
برگزارى همه پرسى بخشى جدایى ناپذیر از سنت 
و نظام سیاســى سوییس اســت که به شهروندان 
امــکان مى دهد با یــک قانون یا یــک اصالحیه 

مخالفت کنند.

سوییس قانون کووید 19 را به همه پرسى مى گذارد!

روزنامه نــگار ترکیه اى، پــس از دریافــت دو دوز 
واکســن ویروس کرونا متوجه شــد که در پاسپورت 
واکسیناسیونش در ستون "تابعیت" نوشته شده است 

"افغانستان"!
احمد توناگور پس از دریافت دو دوز واکســن ویروس 
کرونــا از طریــق برنامه "حس" (کد شــخصى که 
توسط وزارت بهداشت ترکیه براى پیگیرى وضعیت 
بیمارى در این کشور وارد شده است)، دارنده پاسپورت 

واکسیناسیون شد.
وى در پاسپورت خود، متوجه شد که در ستون "تابعیت" 
نوشته شده است "افغانستان". توناگور متعجب گفت: 
چه کسى فکرش را مى کرد، ما با مشکلى روبرو شویم 

که در زندگى یک شخص اختالل ایجاد شود.
توناگور درباره ایــن رویداد گفــت: روز جمعه نوبت 
دوم واکســن Biontech در بیمارســتان دولتى 

بدروم داشــتم، به من گفتند که یک ســاعت پس از 
واکسیناسیون در برنامه حس، من مى توانم پاسپورت 
واکسیناسیون خود را کامل کنم زیرا دوز دوم را دریافت 
کردم. پاســپورت بین المللى صادر شــد و در ستون 
شهروندى افغانســتان نوشته شــد. همان گذرنامه 
واکسیناسیون حاوى شماره شناسنامه من از شهروندان 
جمهورى ترکیه و شماره گذرنامه من است. من افغان 

شده ام. 
وى درمورد این واقعیت که پیام هــاى زیادى در این 
رابطــه از خوانندگانش دریافت کرده اســت، نتیجه 
گیرى کرد: من پیام هاى زیادى از خوانندگان دریافت 
کرده ام که آنها هم گفته اند من هم افغانستانى شده ام. 
خوانندگانى که براى من کامًال ناآشــنا هستند. آنها 
همچنین نمى دانند چه باید بکنند. مات و مبهوت هستم 

و نمى دانم چگونه این مسئله را برطرف کنم.

روزنامه نگار ُترك پس از زدن واکسن «افغان» شد!

معاون وزیر بهداشت بلغارســتان گفت: بلغارستان قصد 
دارد استفاده از ماسک صورت را در سالن هاى بدن سازى، 
آرایشگاه ها، مغازه هاى کوچک و دفاتر که همه کارمندان 

واکسینه شده اند، لغو کند.
به نظر مى رسد بلغارســتان قصد دارد با این روش اعتماد 
گردشگران را جلب کند، الکساندر زالتانوف، معاون وزیر 

به خبرنگاران گفت: ما شــاهد کاهش روند ابتالى جدید 
بوده ایم و با توجه به گرماى تابســتان، مــا قصد داریم 

گام هایى را براى سهولت تردد بدون ماسک برداریم. 
وى گفت، کارمنــدان رســتوران ها و کافه هاى کوچک 
که واکســن زده اند، مجاز به کار بدون ماســک هستند. 
اما اســتفاده از ماســک صورت در مغازه هــاى بزرگ، 

ساختمان هاى بزرگ ادارى و حمل و نقل عمومى اجبارى 
خواهد بود.

این تصمیمات در شرایطى گرفته شده است که این کشور 
کمترین میزان واکسیناسیون را در اتحادیه اروپا دارد. دولت 
موقت براى سهولت دسترسى به واکسن هاى ضد کرونا، 
واحد هاى ویژه اى را در پارك هاى شهر افتتاح کرده است.

خداحافظى بلغارستانى ها با ماسک

روزنامه گاردین نوشــت: 90 درصد مــوارد ابتال به 
کووید-19 در انگلیس نوع دلتا اســت؛ ویروسى که 
براى نخستین بار در هند شناسایى شد و قدرت انتشار 

بیشترى دارد و در برابر واکسن ها مقاوم است.
اطالعات نشــان مى دهد که بیش از 90درصد موارد 
ابتال به کوویــد-19 در انگلیس از نــوع ویروس دلتا 
اســت. گزارش ها همچنین حاکى از آن است که نوع 
دلتا با افزایش موارد ابتال به کووید-19 در انگلیس در 
هفته هاى گذشته مرتبط است. باور متخصصان بر این 
است که نوع دلتا نسبت به آلفا که براى نخستین بار در 
انگلیس شناسایى شد، سریعتر منتشر مى شود و در برابر 
واکسن هاى کووید-19 به ویژه پس از تزریق تنها یک 
دوز مقاوم است. این گونه همچنین شخص مبتال را با 

خطر بیشتر بسترى روبرو مى کند.
اکنون بهداشت عمومى انگلســتان (PHE) اعالم 
کرده اســت که بیش از 90 درصد مــوارد جدید ابتال 
به کوویــد-19 در انگلیس از نوع دلتا اســت. هرچند 
جدیدترین اطالعات نشان مى دهد این رقم مى تواند 
تا 96 درصد موارد جدید ابتال بــه ویروس کرونا را در 

انگلیس شامل شود.
جهش شیب دار شمار مبتالیان و شناسایى انواع جدید 
ویروس کرونا تا حدى مرهون اســتفاده از یک شیوه 
جدید براى تعیین نوع موجود در یک نمونه مثبت است. 
پیش از این نمونه هاى مثبت براى تعیین توالى ژنوم 
کامل به آزمایشگاه ها ارسال مى شد؛ فرآیندى که نتایج 

آن پنج تا 10 روز به طول انجامید.
«دکتر جنى هریس» مدیر اجرایى آژانس بهداشــت 
امنیت انگلیس از تمامى مردم انگلیس خواست براى 
واکسیناســیون مراجعه کنند، چراکه بــه گفته وى با 
افزایش تعداد موارد دلتا در سراسر کشور، واکسیناسیون 
بهترین راه دفاع در برابر آن است. وى خاطرنشان کرد: 
اگرچه واکسیناســیون خطر بیمارى شدید را کاهش 

مى دهد، اما آن را از بین نمى برد.
هریس افزود: بــا داده هایى که نشــان مى دهد دلتا 
قابل انتقال تر از آلفا اســت، پیــروى از توصیه هاى 
بهداشت عمومى به اندازه قبل مهم است. ضمن آنکه 
واکسیناسیون، ماندن در خانه، حفظ فاصله اجتماعى و 

شستن دست ها همچنان ضرورت دارد.

ویروس دلتا در انگلیس؛ سرعت انتشار بیشتر و 
مقاومت باالتر 

مقامات چین در راستاى دستیابى به هدف خود براى واکسیناسیون 80 درصد از جمعیت این 
کشور تا پایان سال جارى، در نظر دارند تا تزریق واکســن کرونا به کودکان را نیز در دستور 

کار قرار دهند.
مسئوالن بهداشتى چین هفته گذشته با تزریق واکسن «ســینوواك» به کودکان 3 تا 17 
ساله موافقت کردند. هرچند هنوز زمان آغاز تزریق واکسن بیمارى «کووید 19» به کودکان 

چینى اعالم نشده است اما انتظار مى رود که دهها میلیون کودك در این کشور در برابر این 
بیمارى همه گیر واکسینه شوند. آمار ابتالى کودکان به بیمارى «کووید 19» در جریان همه 
گیرى ویروس کرونا کمتر از بزرگساالن بوده است. عالوه بر این کودکان مبتال اغلب عالئم 
خفیف ترى نسبت به بزرگساالن دارند. با این حال بسیارى از کارشناسان بر این باور هستند 
که واکسیناسیون کودکان در برابر «کووید 19» براى قطع چرخه انتقال ویروس کرونا در میان 
انسان ها ضرورى است. با این حال واکسیناسیون کودکان در چین و دیگر کشورهاى جهان 
با دو چالش اصلى روبرو است. یکى از این چالش ها نگرانى هاى مرتبط با واکسیناسیون در 
برابر «کووید 19» است. در حالى که بخش قابل توجهى از بزرگساالن در بسیارى از کشورها 
هنوز به تزریق واکسن «کووید 19» تن نداده اند احتماال تعداد زیادى از والدین نیز در این زمینه 
رویکردى محتاطانه خواهند داشت. از سوى دیگر استفاده از اغلب واکسن هاى موجود هنوز 
براى کودکان و نوجوانان مورد تائید قرار نگرفته است. تاکنون آمریکا، کانادا، سنگاپور و هنگ 
کنگ با تزریق واکسن فایزر به نوجوانان 12 سال به باال موافقت کرده اند. به این ترتیب به 
نظر مى رسد تائید استفاده از واکسن «سینوواك» براى کودکان چینى مى تواند مسیر را براى 

واکسیناسیون اعضاى این گروه سنى در بسیارى از کشورها هموار کند. 

چین به دنبال واکسیناسیون کودکان است
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نشانه هایى که مى گوید 
بدنتان دچار کم آبى است!

آب یکى از مهم ترین مواد تشکیل دهنده بدن است؛ 
به نحوى که بیش از دو سوم وزن بدن هر فرد سالمى 
را آب تشکیل داده است؛ کمبود آب در بدن اختاللى 
است که هر فردى ممکن است با آن مواجه شود که 

مى تواند بسیار خطرناك باشد.
مطمئن باشید که هر روز به اندازه کافى آب مى نوشید. 
نوشــیدن 2 تا 3 لیتر آب براى زنان، و 3 تا 4 لیتر آب 

براى مردان، ضرورى است. 
از دست دادن آب بدن منجر به از دست رفتن امالح 
معدنى مى شود که مسئول ریتم طبیعى قلب هستند. 
کمبود پتاسیم و منیزیم یکى از علل ریتم غیر طبیعى 
قلب اســت. کلید هضم و جــذب ویتامین ها و مواد 
معدنى، دفع ســموم، محافظت از بافت ها، مفاصل، 
نخاع و تنظیم حرارت بدن از طریق تعریق، و در نهایت 

هر گونه عملکرد بدن، آب است.
حتى اگر نشانه هاى کم آبى را در بدن ندارید، باز خود را 
مجاب به نوشیدن کافى آب در طول روز کنید. عالوه 
بر این مصرف زیاد میوه هاى آبدار رسیده و سبزى جات 
باعث افزایش میزان آب بــدن و همچنین افزایش 

جذب ویتامین ها و امالح معدنى مى شود.
این نشــانه هاى کم آبى در بدن را جدى بگیرید و به 
محض مواجه شــدن با 10 اخطار، نوشیدن آب را در 

اولویت قرار دهید:
تنفس بد بو: 

یک علت عمده بد بو شــدن تنفــس، کاهش میزان 

بزاق و خشکى دهان اســت. بزاق عامل پاك کننده 
دهان از باکترى ها است و هنگامى که در نتیجه کم 
آبى بدن کاهش مى یابد، باکترى هاى دهان افزایش 

یافته و تنفس شما بدبو مى شود.

هوس هاى غذایى: 
کم آبى باعث مى شود تا اعضاى بدن نتوانند گلیکوژن 
و سایر اشکال انرژى را آزاد کنند. چون براى آزاد کردن 
آن نیازمند آب هستند. این باعث مى شود تا بدن شما 
هوس خوردن مواد غذایى مخصوصا مواد شیرین را 
داشته باشــد چرا که بدن نمى تواند گلیکوژن را تولید 
کند. قبل از اینکه ســراغ چیز هاى شیرین بروید یک 
لیوان آب میل کنید. حتى مى توانید میوه یا ســبزى 

میل کنید.

درد و التهاب:
غضروف ها در مفاصل با وجود آب اســت که نقش 
یک روان کننده را بازى مى کنند. وقتى بدن کم آب 
مى شود، غضروف ها آب کافى براى خیس بودن خود 
را ندارند و این باعث مى شود تا حالت چروك خورده 
پیدا کنند. همین باعث مى شود موقع حرکت مفاصل 
اصطکاك زیادى ایجاد شود که منجر به درد مفاصل 
خواهد شد. کاهش نوشیدن قهوه، نوشیدنى هاى غیر 
الکلى و چاى هاى غیر گیاهى و افزایش نوشیدن آب، 
مى تواند به مقدار زیادى درد 
مفاصل را کاهش دهد.

سردرد: 
کم آبى باعث مى شــود تا بافت مغزى آب خود را از 
دست بدهد. این باعث مى شود تا مغز از طرف جمجمه 
تحت فشار قرار بگیرد و نتیجه اى جز سردرد و سبکى 
سر نخواهد داشت. از طرف دیگر جریان خون کاهش 
پیدا مى کند، که باعث مى شود مقدار اکسیژنى که به 
مغز مى رسد کم شــده، رگ هاى خونى گشاد شوند و 
سردرد بروز کند. در هنگام بروز سردرد سعى کنید به 
جاى مصرف چاى و یا سایر نوشیدنى ها، آب بخورید.

ریتم غیر طبیعى قلب:
از دست دادن آب بدن منجر به از دست رفتن امالح 
معدنى مى شود که مسئول ریتم طبیعى قلب هستند. 
کمبود پتاسیم و منیزیم یکى از علل ریتم غیر طبیعى 

قلب است.

یبوست و عملکرد ضعیف گوارش: 
کمبود آب یکى از شــایع ترین عالئم یبوست مزمن 
است. کم آبى بدن باعث مى شود روده بزرگ قادر به 
دفع مواد زاید نباشد. آب به تجزیه مواد غذایى کمک 
مى کند و مواد مغذى بهتر جذب مى شوند. ننوشیدن 
کافى آب منجر به عملکرد ضعیف گوارش خواهد شد.

پوست و لب هاى خشک:
وقتى شما دچار کم آبى مى شوید، بدن اولویت بندى 

مى کند و آب را به مهم ترین جــاى ممکن مثال مغز 
مى فرستد. اولین قربانى کم آبى پوست است! کاهش 
انعطاف پذیرى پوســت در نتیجه کم آبى بدن، آن را 

در معرض چین و چروك هاى زودرس قرار مى دهد.

کاهش عملکرد مغزى:
عدم توانایى در تمرکز، مشــکالت حافظه، خستگى 
مغز، سردرد، خشم، افســردگى و مشکالت خواب از 
دیگر عالئم کم آبى بدن هستند. 85 درصد از مغز را 
باید آب تشکیل دهد تا بتواند به درستى کار کند. آب 
به مغز انرژى الکتریکى مورد نیاز براى تمام توابع مغز 
از جمله فرایند هاى تفکر و حافظه را مى دهد. کم آبى 
خفیف منجر به کاهش توانایى مغزى در تمام سنین 

مى شود.

ادرار تیره:
ادرار تیره داراى غلظت باالى ســموم و یک نشانه 
فورى است که به شما مى گوید باید فورا آب بنوشید. 
از دست دادن آب بدن مى تواند باعث سنگ کلیه شود.

خستگى: 
هنگامى که بدن شــما به اندازه کافى آب نداشــته 
باشد، حجم خون شما کم مى شــود، فشار خون تان 
افزایش مى یابد و قلب تان نیاز به فعالیت بیشتر دارد 
و در نتیجه شما دچار خواب آلودگى بیشترى خواهید

 شد.

جذب ویتامین ها و امالح معدنى مى شود.
این نشــانه هاى کم آبى در بدن را جدى بگیرید و به 
نوشیدن آب را در محض مواجه شــدن با 10 اخطار،

اولویت قرار دهید:
تنفس بد بو: 

ت تنفــس، کاهش میزان  شششششششبو شــدنــدنــدنــدن یک ععععلعلعلتعمده بد 

را ندارند و این باعث مى شود تا حالت چروك خورده 
پیدا کنند. همین باعث مى شود موقع حرکت مفاصل 
اصطکاك زیادى ایجاد شود که منجر به درد مفاصل

خواهد شد. کاهش نوشیدن قهوه، نوشیدنى هاى غیر 
الکلى و چاى هاى غیر گیاهى و افزایش نوشیدن آب، 
انواند به مقدار زیادى درد  مى ت
هد.دهد. شششاهشاهش ففففمفمفاصلاصلرا کرا ک

دفع مواد زاید نباشد. آب به تجزیه مواد غذایى کمک 
مى کند و مواد مغذى بهتر جذب مى شوند. ننوشیدن 
کافى آب منجر به عملکرد ضعیف گوارش خواهد شد.

پوست و لب هاىخشک:
وواولویت بندى  ننننبدن مممکم آکم آکم آکم آببببىبى مبى مبى مىىىى شوید،  رچار وقتى شما د

خستگى: 
که بدن شــما به اندازه کافىآب نداشــته  هنگامى
باشد، حجم خون شما کم مى شــود، فشار خون تان 
افزایش مى یابد و قلب تان نیاز به فعالیت بیشتر دارد 
و در نتیجه شما دچار خواب آلودگى بیشترى خواهید

 شد.

یک کارشناس تغذیه معتقد اســت اگرچه مصرف زیاد نمک 
مى تواند مرگبار باشد اما ترك کامل آن را هم توصیه نمى کند.

او افزود: اصطالح "مرگ ســفید" با نمک مرتبط است، زیرا 
سطح فشار خون را افزایش مى دهد و این براى قلب و عروق 
خونى مضر است. اما این تأثیر منفى فقط در صورت مصرف 
بیش از حد نمک به طور مداوم مشهود است؛ بنابراین نیازى 
به ترك استفاده از نمک نیســت؛ زیرا کمبود سدیم و کلر در 
بدن مى تواند منجر به سردرد، سرگیجه، ضعف عمومى، سوء 
هاضمه و فشار خون پایین شــود؛ بنابراین مصرف نمک باید 

متوسط باشد.
او مى گوید: مــا نمى توانیم بدون نمک زندگــى کنیم زیرا تا 
حدودى بدن ما از آن ساخته شده است. کلرید سدیم در خون، 
اشــک، ادرار و مایعات دیگر وجود دارد؛ یعنى ما به نمک نیاز 
داریم. اما نمک اضافــى مى تواند منجر به بیمارى هاى جدى 
شود، بنابراین باید اســتفاده از آن متعادل باشد. نتایج چندین 
مطالعه نشان داده است که هفت گرم نمک در روز براى یک 

بزرگسال کافى است. 
این متخصص استفاده از نمک یددار براى جبران کمبود این 
عنصر در بدن را توصیه مى کنــد زیرا کمبود ید باعث بیمارى 
تیروئید، بروز مشــکالت در کار مغز، کاهــش ظرفیت کار و 

افزایش خستگى مى شود.
این کارشــناس تغذیــه مى گوید: 
بســیارى از افراد به دلیل سموم 
موجــود در هــوا، به ویــژه در 
شهر هاى بزرگ از کمبود ید رنج 

مى برنــد؛ بنابراین نمک یددار 
براى آن ها بسیار مهم است. 
عالوه بر ایــن، این نمک 
براى بــدن مفیدتر از نمک 
معمولى است. اما باید بدانید 
که مانــدگارى نمک یددار 
بســیار کوتاه است، زیرا ید 
به سرعت تبخیر مى شود؛ 
بنابراین اســتفاده از نمک 
دریا ترجیح داده مى شود، 
زیرا حاوى عناصر و مواد 
زیادى اســت کــه مقدار 
ید موجــود در آن را حفظ 

مى کند.

نمى توانید صبح را بدون نوشیدن یک فنجان چاى 
یا قهوه شروع کنید؟ اگر شما هم عادت دارید با معده 

خالى چاى یا قهوه بنوشــید باید گفت 
این نوشیدنى ها ممکن است بهترین 
و راحت ترین نوشــیدنى ها محسوب 
شوند، اما نوشــیدن آنها بالفاصله بعد 
از بیدار شدن در سکوت به بدن آسیب 

مى رساند.
چاى و قهوه ماهیتى اســیدى دارند و 
نوشیدن آنها با معده خالى تعادل اسید 
و بــاز را مختل مى کند کــه مى تواند 
منجر به اسیدیته یا سوءهاضمه شود، 
همچنین چاى حــاوى ترکیبى به نام 
تئوفیلین داراى اثر دهیدراته شدن است 
و به احتمال زیاد باعث یبوست مى شود.

اول صبح بعد از نوشیدن چاى یا قهوه باکترى هاى 
موجود در دهــان قند را تجزیه مــى کنند که باعث 
افزایش سطح اسید در دهان و فرسایش میناى دندان 

مى شود، همچنین برخى افراد صبح بعد از نوشیدن 
چاى یا قهوه ترکیب شده با شــیر نیز احساس نفخ 

مى کنند.
بهترین زمان براى نوشیدن چاى به طور معمول یک 
تا 2 ســاعت پس از خوردن غذا است. مى توانید آنها 
را صبح نیز بنوشید، اما نباید معده خالى باشد و چاى 

یا قهوه نخستین چیزى نیستند که بعد از بیدار شدن 
مى خورید.

اکثــر افــراد عصر چــاى همــراه با 
میان وعده هــاى دیگر مى نوشــند. 
نوشــیدن قهوه قبل از ورزش به طور 
معمول توصیه مى شود زیرا در تامین 
انرژى و سوزاندن کالرى اضافى به شما 
کمک مى کند، اما در نظر داشته باشید از 
نوشیدن قهوه درست قبل از زمان خواب 
خوددارى کنید زیرا باعث ایجاد اختالل 
در چرخه خواب مى شود و حتى ممکن 
اســت چندین بار در طول شب باعث 

بیدارى شما شود.
بعد از بیدار شدن از خواب مى توانید یک 
فنجان آب گرم و لیموترش با کمى نمک و فلفل سیاه 
بنوشید. این نوشیدنى یک گزینه عالى براى کاهش 
وزن محســوب مى شــود، همچنین باعث افزایش 

عملکرد سیستم ایمنى بدن مى شود.

آیا کودکان نوپا بدون ماسک ایمن هستند؟

ماســک زدن براى کودکان نوپا کار بسیار سختى 
است زیرا یا بالفاصله آن را برمى دارند یا اصال از آن 
نمى توانند استفاده کنند، اما این سوال وجود دارد که 
کودکان نوپا در صورت عدم استفاده از ماسک علیه 

ویروس کرونا چقدر ایمن هستند؟
بر اســاس اعالم مرکز کنتــرل و پیشــگیرى از 
بیمارى ها، ماســک نباید براى کودکان زیر 2 سال 
استفاده شود حتى براى هر فرد داراى مشکل تنفسى 
یا اینکه بیهوش یا ناتوان اســت یا اینکه نمى تواند 

بدون کمک ماسک را از روى صورت بردارد.
مجارى تنفســى کودکان کوچکتر است، بنابراین 
تنفس با ماسک براى آنها سخت تر مى شود. استفاده 
از ماســک براى نوزاد حتى مى تواند خطر خفگى را 
افزایش دهد. استفاده ماســک براى کودکان نوپا و 
نوزادان مى تواند دسترسى به هوا را براى آنها دشوار 
کند و استفاده از یک ماسک شــل هم از آنها علیه 

ویروس کرونا محافظتى نخواهد کرد.
از آنجا که آنها خود قادر به ماســک زدن نیســتند 
حتى این کار مى تواند منجر به خفگى شــان شود. 
این گروه به احتمال زیاد هنگام اســتفاده از ماسک 
مدام ماسک خود را برمى دارند یا اینکه صورت خود 

را بیشتر لمس مى کنند که این کارها ایمن نیست، 
همچنین هنوز هیچ ماسک N95 براى کودکان نوپا 

تایید نشده است.
از آنجا که بچه ها نمى توانند ماسک بزنند بهتر است 
از بردن آنها به مکان هاى شلوغ خوددارى کنید، اما 
در صورتى که انجام این کار همیشه برایتان مقدور 
نیست در ادامه برخى از اقدامات احتیاطى براى ایمن 

نگه داشتن کودك مطرح شده است.
در صورت کوچــک  بــودن فرزندتــان وى را در 
مکان هــاى شــلوغ در آغــوش خــود بگیرید و 
صورت وى را ســمت خود و نزدیک بدن خود نگه 

دارید.
اگرچه حمل کودك با صندلى ماشــین ســنگین و 
سخت است، اما این پوشش مى تواند براى محافظت 

از وى مفید باشد.
تقریبا همه والدین روکش پالستیکى باران و آفتابگیر 
براى کالسکه فرزند خود دارند، بنابراین هنگام بیرون 
رفتن از آنها استفاده کنید. در صورت نداشتن پوشش 
در کالســکه یا حتى فراموش کردن آوردن پوشش 
براى محافظت از فرزند خود پایین آوردن ســایبان 

کالسکه بهتر از هر چیزى است.

نمک را به طور کامل 
حذف نکنید

ورزش کنید تا جوان بمانید
ورزش نه تنها سالمت قلب و ریه را بهبود مى بخشد، 
بلکه تحقیقات نشــان مى دهد کــه فعالیت بدنى 
متوسط براى ســالمت مغز، استخوان ها، عضالت 

و روحیه مفید است.
مطالعات متعدد نشان داده اســت که ورزش مادام 
العمر ممکن اســت افراد را براى مدت طوالنى ترى 
سالم نگه دارد؛ شروع 40 بیمارى مزمن را به تاخیر 
مى اندازد؛ از زوال شناختى جلوگیرى مى کند؛ ریسک 
زمین خوردن را کاهش مى دهد؛ افسردگى، استرس و 
اضطراب را کاهش دهد؛ و حتى ممکن است به مردم 

کمک کند تا عمر طوالنى ترى داشته باشند.
«ناتان لى براسور»، سرپرست تیم تحقیق از کلینیک 
مایو در مینه ســوتا، در این باره مى گوید: «ورزش 
بهترین استراتژى دفاعى و ترمیمى است که مى تواند 
با عوامل مختلف پیرى مقابله کند. شــواهد روشنى 

وجــود دارد که نشــان مى دهــد ورزش مى تواند 
مکانیسم الزم براى ترمیم DNA را فعال کند.»

وى در ادامه مى افزاید: «البته هرچه زودتر ورزش را 
شروع کنید و هرچه بیشتر از نظر جسمى فعال باشید، 
بهتر است. اما فعالیت بدنى در هر سنى مهم است. 
تحقیقات در مورد تأثیرات ورزش بر روى ســاکنان 
خانه سالمندان بهبودهایى را در توانایى هاى جسمى 
و شناختى و همچنین سالمت روان آنها نشان داده 

است.»
خبر خوب این اســت که براى بهره مندى از فواید 
ضد پیرى ورزش، الزم نیســت بدوید یا به باشگاه 
بروید. حتى فعالیت بدنى ناچیز مثل استفاده از پله به 
جاى آسانسور، باغبانى یا پیاده روى، مزایاى جسمى 
و شناختى دارد، البته به شــرط آنکه این کار به طور 

مرتب انجام شود.

چرا باید روى یک پا ایستاد؟
ایســتادن روى یک پا باعث کارایــى بهتر بدن و 
ذهن مى شود و حتى نشــان مى دهد که چقدر عمر 

خواهیم کرد.
وقتى تالش مى کنید که روى یک پا بایســتید مغز 
شما هماهنگى شگفت انگیزى انجام مى دهد. مغز 
سیگنال هایى از مایع گوش درونى دریافت مى کند، 
نشانه هاى بصرى از چشم ها دریافت مى کند و حتى 
پیام هایى از مفاصل و ماهیچه ها به آن مى رســد. 
سیگنال هایى که از چشم ها به مغز مى رسند بیشترین 
نقش را در حفظ تعادل ما دارند به همین دلیل است 
که ایستادن بر روى یک پا وقتى چشم ها بسته است 
خیلى سخت تر اســت. اگر بتوانید 10 ثانیه با چشم 

بسته روى یک پا بایستید، خوب است.
هر بار ایســتادن بر روى یک پا را تمرین کنید چون 
مغز فرصت پیدا مى کند کارایــى خود را از نو تنظیم 

کند.
هر چه سن تان باالتر مى رود، ساختمان گوش درونى 
کارایى خود را از دســت مى دهد و تعداد سلول هاى 
مویین گــوش درونى کاهش پیــدا مى کند و حتى 
میزان جریان خون در گوش درونى هم تغییر مى کند. 
با این حال هنوز مى توانیــد کارى کنید تا جلوى این 
ناتوانى ناگزیــر را بگیرید و راه آن این اســت که 

بجنبید و تلوتلو بخورید.
سیستم تعادل مغز ما با ساختن ارتباطات عصبى 
جدیــد توانایى عجیبــى در جبــران دارد. این 
انعطاف پذیرى مغز به ما تــوان مى دهد پس از 
40 سالگى هنوز سرپا بایســتیم و بتوانیم حتى 
اگر در شــرایط اجتناب ناپذیر پیــرى و ناتوانى 

تلوتلومى خوریم دوباره تعادل خود را بازیابیم.
راز کار این اســت که تلوتلو  بخورید. هر بار که 
تمرین ایســتادن بر روى یک پا را انجام دهید، 
فرصتى براى تنظیم دوباره مغز است تا اتصاالت 
عصبــى جدیدى بســازد و هماهنگــى میان 

گوش ها، چشم ها، مفاصل و ماهیچه ها تقویت شود. 
حسگرهاى موجود در مفاصل و ماهیچه ها پیام هایى 
به مغز مى فرستند و مغز بهترین راه براى متعادل نگه 
داشــتن ما را مى یابد. اگر این تمرین را ادامه دهید 
مى بینید که با ســرعت عجیبى در حفظ تعادل خود 

مهارت پیدا مى کنید.
شــما خیلى بیشــتر از آنکه تصور کنید روى یک پا 
مى ایســتید، 40 درصد مواقعى کــه راه مى روید بر 
روى یک پا هستید اما این تنها دلیل اهمیت ایستادن 
بر روى یک پا نیســت. ثابت شــده است که میزان 
توانایى ایستادن بر یک پا نشانه اى براى طول عمر و 

سالمتى سال هاى آتى عمرتان است.
تمرین تعادل براى تقویت تــوان بدنى و هم ترازى 
اعضاى بدن هم مفید اســت. اگــر در خانه تمرین 
مى کنید این بهترین راه براى پرهیز از یک جا نشستن 
و اصالح هر وضعیت نامتعادلى اســت کــه بر اثر 

نشستن طوالنى دچار آن شده اید.
ایستادن ساده تأثیر عمیقى بر سالمت جسمى شما 
دارد اما ایســتادن را با چند حرکت ورزشى تعادلى 

همراه کنید تا فایده  بیشترى ببرید.

با معده خالى چاى یا قهوه ننوشید

همه ما بار ها شــنیده ایم که شــکالت فوایدى براى 
سالمتى دارد. اگر چه که شکالت گاهى اوقات سرشار 
از قند و مواد نگهدارنده اســت که مزایاى آن را کاهش 

مى دهد اما با وجود همه این ها، چه نوع 
شکالتى از همه سالم تر است ؟

زمانى که صحبت به انتخاب نوع شکالت 
مى رسد، بسیار مهم است که تاثیر و میزان 
قند آن در بدن را مشاهده کنیم. این ماده 
مغذى مى تواند خطر چاقــى را در افراد 
افزایش دهد. قند و شکر زیاد هم ممکن 
است باعث به هم ریختن سوخت و ساز 
بدن شود و به همین دلیل انتخاب شکالت 
با شیرین کننده مصنوعى به جاى شکر 
واقعى اصًال کار درستى نیست زیرا آسیب 

آن براى روده و معده بیشتر است. پس بهترین استراتژى 
این است؛ شــکالتى را انتخاب کنید که درصد کاکائو 
باالترى داشته باشــد. پس مى توان گفت سالم ترین و 

بهترین شکالتى که باید انتخاب کنید، شکالتى است 
که حداقل 75 درصد کاکائو داشته باشد یعنى پاسخ سوال 

" کدام شکالت سالم تر است " شکالت تیره است.

کاکائو ماده غذایى اســت که حــاوى لیپید و محتواى 
مغذى است و آنتى اکســیدان باالیى دارد که به اندازه 
کافى از پیرى سلول ها جلوگیرى مى کند و به کاهش 

خطر مرگ زودرس کمک مى کنــد و احتمال ابتال به 
بیمارى ها را نیز کاهش خواهد داد. کاکائو یکى از مواد 
غذایى اســت که آنتى اکسیدان بســیار باالیى دارد و 
مى توان آن را در طبیعت یافت. در واقع 
بسیارى از افراد توصیه مى کنند که قهوه 
را به دلیل وجود کاکائــوى تلخ، در رژیم 
غذایى خود قرار دهید و مراقب باشید که 

کاکائو را با شکالت اشتباه نگیرید.
به یاد داشــته باشید که شــیرین کننده 
هــاى مصنوعى اصًال جایگزین ســالم 
و مناســبى نیســتند زیرا شــاخص قند 
کربوهیدرات در آن ها بسیار باالست. همه 
شــکالت ها هم حاوى کاکائو نیستند و 
فقط شکالت هایى که کاکائو دارند، گزینه 
سالمى مى باشند زیرا حاوى آنتى اکسیدان هستند. زمانى 
که از این شکالت هاى سالم تر استفاده کنید، مى توانید 

آن ها را همراه با میوه، لبنیات و دسرها میل کنید.

ىشود.کدام شکالت سالم تر است؟
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روز سرنوشت سازى است. مى خواهید زمام کشور را به یک کسى بدهید که مؤثر است در مقدرات 
کشور شما. سهل انگارى نکنید و به پاى صندوق ها بروید

طرح سامانه تلفنى ثبت اطالعات کاندیدا هاى شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا، به همت مخابرات منطقه اصفهان 

به بهره بردارى رسید.
روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان اعالم کرد: با عنایت 
به در پیش بودن ششمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا و تأکیدات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) 
مبنى بر ضرورت برگزارى با شــکوه انتخابات و همچنین 
جهت جلب مشارکت حداکثرى شهروندان گرامى، مخابرات 
منطقه اصفهان در راستاى انجام مسئولیت هاى اجتماعى 
و به منظور آشنایى هرچه بیشتر مردم با کاندیداها و انتخابى 

آگاهانه، سامانه تلفنى 59730730 را جهت ثبت اطالعات 
کاندیدا هاى محترم طراحى و راه اندازى نموده است.

عالقه مندان مــى توانند از طریق تماس با این ســامانه، 
نسبت به انجام فرآیندهاى مربوط به ثبت نام و ارائه خدمات 

تبلیغاتى خود اقدام نمایند.

راه اندازى سامانه ثبت اطالعات کاندیدا ها

در مراسمى از تالش شبانه روزى فعاالن در امر تامین آب 
شرب پایدار طرح آبرسانى به اصفهان بزرگ تجلیل شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
بیان این که در دهه اخیر براى تامین پایدار آب شــرب 
در اســتان تالش هاى بى وقفه اى صورت گرفته است، 
گفت: بخش بهره بردارى آبفاى اصفهان به منظور تامین 
پایدار و توزیع عادالنه آب در 98 شهر و نزدیک به یکهزار 
روستاى تحت پوشش، تالش شبانه روزى را  در دستور 

کار قرار داده است.

هاشم امینى با اشــاره به محدودیت هایى که در تامین 
پایدار آب شرب وجود دارد اعالم کرد: در سال هاى اخیر 
با وجود افزایش بى سابقه دما در فصل تابستان و کمبود 
منابع آبى، همچنان آب شرب شهرها و روستاهاى استان 

اصفهان تامین شده است. 
وى فعاالن صنعت آبفا را سقا نامید و اظهار داشت: فعاالن 
در صنعت آبفا بدانند که سقایى شغل نیست بلکه لطف و 
مرحمت خداوند است چرا که  از قدیم آبرسانى به مردم کار 

نیک و خیر قلمداد مى شده است. 

وى خاطرنشان ســاخت: پسندیده اســت که کارکنان 
درحضور خانواده هایشان مورد تقدیر قرار گیرند تا اعضاى 
خانواده شاهد ثمره تالش و کوشش پدر و مادران خود در 

محیط کار باشند.
امینى رشد و توسعه آبفا در عرصه هاى مختلف را مدیون 
فداکارى خانواده هاى کارکنان دانست و افزود: موفقیت 
کارکنان، مرهون همکارى همسران و فرزندان آنهاست 
و این همکارى هر چه اصولى تر و آگاهانه تر باشد، تاثیر 

بیشترى خواهد داشت.

تجلیل از سقایان آبرسانى به اصفهان بزرگ

رویداد «مد پایدار» با رویکرد صنایع دســتى و ســاخت 
عروسک هاى ایران و ملل با تن پوش هاى سنتى، مدرن و 

خالق با معرفى برگزیدگان به کار خود پایان داد. 
«مد پایدار» عنوان رویدادى بود که با محوریت دبیرخانه 
آن در مرکز تخصصى بانوان آفتاب وابســته به سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان و با همکارى 
کمیسیون فرهنگى ورزشى شوراى اسالمى شهر اصفهان، 
دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان، دفتر امور بانوان و خانواده شهردارى 
اصفهان، اتاق بازرگانى، اداره کل فنى و حرفه اى اســتان، 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و سازمان پسماند 

شهردارى برگزار شد.
این رویداد سال گذشــته با رویکرد صنایع دستى و ساخت 
عروسک هاى ایران و ملل با تن پوش هاى سنتى، مدرن و 
خالق با اســتفاده از مواد دور ریختنى و قابل بازیافت آغاز 
به کار کرد که در نهایت میزبان هزار و صد عروسک دست ساز 
هنرمندان سراسر کشور شد؛ عروســک هایى که هرکدام 

داستانى داشتند و ما را به دنیاى شیرین کودکانه مى بردند.
■■■

شــادى فضلى، مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتاندارى 
اصفهان در اختتامیه رویداد مد پایدار یاد و خاطره مدیرکل 
فقید میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان را 
گرامى داشت و برگزارى این رویداد ملى را حاصل همکارى 
بین بخشى و همراهى دستگاه هاى اجرایى استان دانست و 
صحبت هاى خود را با تشکر از حمایت محمد عیدى معاون 
فرهنگى شهردار و رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان از برگزارى رویداد مد پایدار به پایان رساند.

■■■
رئیس کمیسیون فرهنگى ورزشى شوراى اسالمى شهر 

اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: حفاظت از محیط 
زیست یکى از ارکان مهم توسعه پایدار است، در حالى که 
صنعت مد و پوشاك یکى از مهم ترین صنایع آالینده  هاى 
محیط زیست است. روزانه 40 تا 50 تن پسماند منسوجات 
در اصفهان تولید مى شــود که بازگشــت آنها به طبیعت 
سالیان سال طول مى  کشد؛ بنابراین یکى از اهداف رویداد 
مد پایدار، طراحى مد با استفاده از موادى است که بازگشت 

سریع ترى به طبیعت دارند.
فریده روشــن افــزود: در رویداد مــد پایدار اســتفاده از 
ســرقیچى ها و خرده پارچه هایى که معمــوًال دور ریخته 
مى شود براى ساخت عروسک اســتفاده شده که هدف 

زیست محیطى این رویداد را تحقق مى بخشد.
او با بیان اینکه پیشنهاد برگزارى رویداد مد پایدار حدود یک 
سال و نیم پیش به شوراى شهر اصفهان ارائه شد، گفت: 
پس از برگزارى جلســات گوناگون، با همت استاندارى 
اصفهان کارگروه مد پایدار در شــوراى مهارت اســتان 
تشکیل شد که امیدوارم با همت سایر دستگاه هاى متولى، 
این کارگروه در آینده مسبب فرهنگ سازى در خصوص مد 

پایدار و حفظ محیط زیست شود.
روشن با بیان اینکه عروسک هاى صنعتى رویکرد محیط 
زیســتى ندارد، اضافه کرد: این صنعت آالیندگى زیادى 
براى محیط زیست دارد. همچنین عروسک هاى وارداتى 
فرهنگ بومى و اصیل ایرانى و ذهن کودکان و نوجوانان 
را  تحت تأثیر قرار مى دهند، در حالى که عروســک هاى 
بومى مى توانند ســفیران فرهنگى آداب و رسوم شهر و 
سرزمین مان و پیام آور صلح و دوستى میان کودکان ملل 

گوناگون باشند.
او بیان کرد: اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودك شناخته 
شده و برگزارى چنین رویدادهایى مى تواند اهداف ما در این 

زمینه را بهتر محقق کند. همچنین عروسک سازى و سایر 
رشته هاى هنرى مى تواند از بعد اقتصادى به کمک زنان 

سرپرست خانوار بیاید.
■■■

در ادامه، معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان 
مد پایدار را رویدادى بسیار ارزشمند دانست و اظهار داشت: 
ایجاد ارزش افزوده با خلق این اقالم بسیار مهم است و از 
طرف دیگر، در ساخت این عروســک ها از مواد بازیافتى 

استفاده شده که اهمیت زیست محیطى دارد.
سیدحسن قاضى عسگر تصریح کرد: از ابتداى آغاز کارم 
در اســتاندارى اصفهان مد، لباس و توسعه صنایع دستى 
را در دســتور کار قرار دادیم چون معتقدیم زنجیره ارزش 
از تولید نخ و پارچه تا لباس باید در اقتصاد اســتان نقش 
ویژه اى داشته باشــد، چون صنعتى سبز و کم آب بر است 
و در صورت توجه ویژه بــه آن مى توان حتى به صادرات 

مطلوب دست یافت.
او اضافه کرد: مقدمات ایجاد شــهرك پوشــاك، کیف و 
کفش و ناحیه صنفى آن در اســتان اصفهان انجام شده و 
این مجموعه اصفهان را به اســتانى تبدیل مى کند که از 
تولید نخ تا پوشاك و صنایع دســتى در آن انجام مى شود. 
امیدوارم اصفهان که در گذشته نه چندان دور به منچستر 
ایران معروف بود دوباره در صنعت منسوجات و پوشاك به 

وضعیت آن زمان برگردد.
■■■

معاون فرهنگى و هنرى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان نیز مادران را نخستین هنرمندان ساخت 
عروسک در ایران و جهان دانست و گفت: عروسک ها راوى 
فرهنگ ملى هســتند و در جوامعى در حال نابودى اند که 
مردم و مسئوالن آن عروسک را صرفاً ملعبه اى براى بازى 

کردن مى دانند در حالى که عروسک در طول تاریخ جایگاه 
اسطوره اى داشته و عمًال براى آموزش بسیارى از آداب و 

رفتارهاى اجتماعى از آن استفاده مى شده است.
مهدى تمیزى ادامه داد: نگاه من به عروســک هیچ گاه 
به عنوان یک اســباب بازى نبوده بلکه به عنوان ســفیر 

فرهنگى براى ایران و سایر کشورها بوده است.
او با اشاره به عدم اقبال به عروسک هاى دارا و سارا تصریح 
کرد: عروسک ها چون برخاسته از دل فرهنگ هر جامعه 
هستند نمى توانند توسط نهادها و مسئوالن توصیه و ابالغ 
شــوند و باید از دل جامعه برخیزند تا پایدار بمانند. در این 
میان، وظیفه مسئوالن بسترسازى براى تولید عروسک ها 
و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان است و نه ابالغ آنها. 
امیدوارم رویداد مد پایدار در آینده نزدیک رسمًا به صورت 

رویدادى بین المللى برگزار شود. 
■■■

آفاق امیریان، موسس و صاحب امتیاز برند مدیافت نیز در 
این مراسم با اشاره به آغاز فعالیت این برند از 5 سال پیش 
گفت: خوشبختانه با فرهنگ سازى که انجام شد هم اکنون 
بسیارى از طراحان لباس به این حوزه وارد شده و خودشان 

صاحب برند شده اند.
او با اشاره به برگزارى رویداد مد پایدار به صورت ملى ادامه 
داد: امیدوارم مسئوالن با تأســیس موزه عروسک ها در 
اصفهان رویداد مد پایدار که میزبان عروسک هاى فراوانى 
از سراسر کشور شد را به نتایج درخشان ترى نیز برسانند که 
در صورت تأسیس این موزه، اصفهان نخستین استان پس 

از تهران است که موزه عروسک دارد.
این مدرس رشته هاى هنرى افزود: تمام 1100 عروسکى 
که در رویداد مد پایدار شــرکت کردنــد از پارچه و مواد 
بازیافتى ساخته شده و هیچ کدام پالستیکى نیستند تا هدف 

رویداد که حفاظت از محیط زیست بود را تحقق بخشند.
امیریان عروســک ها را ســفیران فرهنگى نامید و بیان 
کرد: عروســک ها فرهنگ گذشــته ما را به آینده انتقال 
مى دهند. عروسک هاى بومى بسیار باارزش و جزء میراث 
ناملموس کشورمان هستند. بسیارى از عروسک هاى بومى 
که به دســت دبیرخانه رویداد مد پایدار رسیده مى توانند 
تجارى سازى شده و به تولید انبوه برسند و سایر عروسک ها 

نیز مى توانند در موزه قرار گیرند.
موســس و صاحب امتیاز برند مدیافت درباره مالك هاى 

داورى عروسک ها در رویداد مد پایدار اظهار داشت: کپى 
نبودن و غیر تکرارى بودن، زیبایى و تمیزى دوخت از جمله 
مالك هاى داورى بود، همچنین پوشاندن لباس اقوام و 

ملل به عروسک به تنهایى 30 امتیاز داشت.
■■■

رئیس مرکز تخصصى بانوان آفتاب و دبیرخانه رویداد مد 
پایدار هم گفت: 1100 اثر از سراسر کشور به صورت مجازى 
و در قالب عکس به دبیرخانه رسید که پس از داورى اولیه، 
287 اثر از 300 اثر پذیرفته شــده و به دبیرخانه ارسال شد 
که شامل 67 عروســک بومى و 220 عروسک سنتى و 

مدرن بوده است.
لیال لندى افزود: هیئت داوران اثرى را شایســته مقام اول 
ندانسته و فلورا اشرفى و رقیه یعقوبى (به عنوان مشترك 
دوم) و سپیده فوالدگر و سمانه نجاتى (به عنوان مشترك 
سوم) را در  بخش عروسک هاى سنتى به عنوان برگزیده 

اعالم کردند.
وى خاطرنشان کرد: مهناز زیادى، پروین بهرام پور و زینب 
عرفانى نیا نیز در بخش عروســک هاى مدرن به ترتیب 

رتبه هاى اول تا سوم را کسب کردند.

رویداد مد پایدار میزبان 1100 عروسک شد؛

جانى تازه بر تن عروسک ها 

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى گز برخوار در نظر دارد: 

به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر و مفاد بودجه سال هاى 1400 و 1401 شمسى، عملیات نظافت و رفت و روب معابر، 
جمع آورى و حمل زباله سطح شهر و نگهدارى، حفاظت فیزیکى و پشــتیبانى اماکن متعلق به شهردارى را از طریق مناقصه 
عمومى براى مدت یکسال به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك 
مناقصه تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه به تاریخ 1400/04/09 به اداره خدمات و ایمنى شهرى، شهردارى گز برخوار مراجعه 

نمایند.
ضمنا اطالعات تکمیلى مناقصه فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar. ir   در دسترس مى باشد.

روابط عمومى شهردارى گز برخوار   

نوبت اول

م.الف:1148423

آگهی تجدید مناقصه عمومى -  نوبت چهارم
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـردارى شاهین شهـــر مستند به مصوبات مورخ 1399/11/20 شوراى سازمان در نظر دارد انجام عملیات 
بازسازى8دســتگاه اتوبوس شــهرى  با بر آورد اولیه به مبلغ 7/920/000/000 ریال را از طریق مناقصه عمومى و طبق اسناد مندرج در آگهى به 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور قراردادهاى 
سازمان واقع درشاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى،مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه 
مورخ 1400/04/10 به حراست شهردارى شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روزشنبه  مورخ 1400/04/12 با حضور اعضا 

کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر  شرایط:

1- سپرده شــرکت درمناقصه به مبلغ396,000,000 ریال(معادل 5٪ برآورد پایه )که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب شماره 
0105052929007 نزد بانک ملى  به نام شهردارى شاهین شهرقابل ارائه مى باشد.

2-چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 

مختار است.
4-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است. 

نوبت اول

م.الف:1148356

سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر  


