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چاى مناسب 
براى هر گروه 

خونى

«شهردارى تاریخى» در اصفهان تشکیل مى شود
3
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5 درصد ایرانیان
 دچار فقر غذایى هستند

فروچاله اصفهان را 
تهدید مى کند

افزایش 40 درصدى 
پروژه هاى فعال در 

شهر اصفهان
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جزئیات غربالگرى 
گسترده در 
استان اصفهان

انواع زیادى چاى در جهان وجود دارد که فواید مختلفى 
دارند و با دارا بودن رایحه هاى مختلف سلیقه هاى 

متفاوتى را به خود جذب مى کنند.بر طبق نظر 
متخصصان طب سنتى، رژیم غذایى و نوع گروه خونى 
رابطه مستقیمى با یکدیگر دارند و دانستن این مطلب...

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان 
با اشــاره به غربالگرى گسترده محدودیت هاى 
پنج گانه در اســتان، تصریح کــرد: غربالگرى و 
اعمال تمام محدودیت ها با ســه روش کنترلى 
در تمام اســتان به طور همزمان انجام مى شود. 
در روش اول کنترل ورودى ها و اماکن عمومى، 
ادارات، ترمینال ها، فرودگاه ها، اتوبوســرانى و 
مترو با استفاده از سامانه ماسک که روى گوشى 
همراه متصدیان مربوطه وجود دارد و بررســى 
کارت ملى افراد از طریــق بارکد انجام و از ورود 

افرادى که تست...
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اصفهان بعد از اصفهان بعد از 4848 ساعت بارندگى ساعت بارندگى
3

در صورت تصویب در شوراى شهر، 2 منطقه با سازوکار جدید اداره خواهد شد

سعى کردم
 یک «رضاخان» واقعى را 
بازى کنم

یک بهانه دیگر بیاور رفیق!
 علیرضــا منصوریان روى نیمکت تراکتور نخســتین باخت 
فصلش را برابر سپاهان تجربه کرد تا هر چقدر محرم نویدکیا را 
رستگار مى کند، خودش در بحران فرو برود. منصوریان 
اما در پایان مســابقه رو به همــان حرف هاى 
همیشــگى آورد. مثًال اینکه: «از بازیکنانم 

راضى هستم، از خودم نه.»...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شـهید
 فخـرى زاده
 یک الـگو 
شده است

اصفهان روى پله سوم تلفات رانندگى
3

سپاهان مدعیه؟سپاهان مدعیه؟
 کامًال واضحه کامًال واضحه

ى و ن ر ىی و
زىبازىکبازى ک بازىکب

روایت جعفر دهقان از بازى اش در سریال «معماى شاه»

یک بهانه
 علیرضــا منصوریا
فصلش را برابر سپاه
رستگار مى کن
اما در
هم

ى

ى 
.
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یک پژوهشــگر و انسان شــناس در رابطه با امنیت 
غذایى در کشورمان اظهار کرد: طبق آخرین برآوردها 
حدود 10 درصــد از جمعیت ایــران را طبقات مرفه 
و ثروتمند تشــکیل مى دهد، 40 درصــد از جمعیت 
ایران طبقه متوسط و 50 درصد باقیمانده نیز طبقات 
مســتضعف یا پایین دســت را تشــکیل مى دهند. 
همچنین طبق آخرین گزارش هــاى اقتصادى که 
رشد فقر در ایران را مورد بررسى قرار داده، یک جابه 
جایى در طبقات متوسط و متوسط به پایین به سمت 
فقر داریم و جمعیت ایران رفته رفته فقیرتر مى شوند، 
الزم به ذکر اســت که این آمار بر اســاس گزارش 

سازمان جهانى غذا (فائو) بیان شده است و طبق این 
گزارش بین ســال هاى 96 تا 98 جمعیتى در ایران 
که فقر مطلق غذایى دارند نزدیک به 5 درصد اعالم 
شده که این آمار در مقیاس خود جمعیت بى شمارى 

را شامل مى شود. 
کامیل احمدى با اســتناد به گزارش «فائو» مبنى بر 
فقر مطلق غذایى 5 درصد از مردم ایران ادامه داد: با 
توجه به اینکه این آمار مربوط به سال هاى 96 تا 98 
است، احتمال مى رود متأسفانه در سال 99 با توجه به 
تحریم ها و تشدید مشکالت اقتصادى با افزایش این 

آمار مواجه بوده باشیم./3573

وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح در مراسم تشییع 
شهید محســن فخرى زاده، طى ســخنانى گفت: اگر 
دشمن دســت به چنین اقدامى نمى زد شاید این شهید 
عزیز ما در گمنامى از دنیا مــى رفت و الگوى همکاران 
و همراهان خود بود اما امروز او به همه دنیا معرفى شــد 
و یک شخصیت جهانى اســت که همه کسانى که پا در 
راه مبارزه مى گذارند یک الگو به نام شهید دکتر محسن 
فخرى زاده دارند، دشــمنان بدانند که این شکست اول 

آنهاست.
سرتیپ حاتمى در ادامه اظهار کرد: شکست دوم دشمن 
این بود که با هدف اینکه بخواهد خدشه اى به محبوبیت 

او وارد کند، ایشــان را بنیانگذار صنعت هسته اى معرفى 
کردند غافل از اینکه این نه تنها باعث ناراحتى ملت ایران 
نمى شود بلکه باعث افتخار ملت ایران و وزارت دفاع است. 
مگر نه این است که بزرگ ترین تهدید علیه بشریت و علیه 
جان انسان ها سالح هاى هسته اى است که شماها یعنى 
آمریکاى جنایتکار و رژیم صهیونیستى در اختیار دارد، این 
سالح ها تهدیدى براى جهانیان و بزرگ ترین تهدید براى 
بشریت است. وى افزود: صادق ترین خدمتگزاران کسانى 
هستند که جان خود را کف دست مى گذارند ودر نزد ملت 
ما عزیزترین هستند و شما منفور هستید، این شکست دوم 

شما خواهد بود./3574

5 درصد ایرانیان
 دچار فقر غذایى هستند

شهید فخرى زاده 
یک الگو شده است

یک زن از 4 شوهر
 مهریه مى گیرد!

   ایســنا | نایب رئیس کمیســیون حقوقى و 
قضایى مجلس با اشــاره به اقدامات کمیسیون 
متبوع خود گفت که قرار اســت با تصویب قانون 
مهریه در این کمیسیون جوانان زیادى از زندان آزاد 
شوند. حسن نوروزى گفت: با تصویب قانون مهریه 
پنج یا شش هزار نفر از زندان ها رهایى مى یابند. ما 
معتقدیم که زندان جاى بزهکار یا خالفکار است 
نه بدهکار. قانون مهریه امرى مهم اســت چراکه 
این موضوع اکنون در کشور ما یک بحران است. 
جوانان زیادى به این دلیل به زندان رفته اند. موردى 
را شاهد هستیم که یک زن از چهار شوهر مهریه 

مى گیرد./3570

کشف ِکرِم هاى فاسد 
   فارس | معــاون اجرایى تعزیرات حکومتى 
شهرستان هاى اســتان تهران از کشف انبارى با 
ارزش تقریبى 500 میلیارد ریال در مالرد خبر داد 
و گفت: از این انبار 50 هــزار قوطى کرم خارجى 
تاریخ مصرف گذشته با زدن تاریخ جدید روانه بازار 
مى شد. داریوش جمشیدى افزود: تاریخ انقضاى 
کرم هاى خارجى که 50 هزار قوطى برآورد مى شود 
براى سال 2009 بوده که با زدن تاریخ جدید، آن را 

روانه بازار مى کردند./3577

وام ازدواج
 70 میلیون مى شود؟

   ایســنا | در حالى که زمزمه هایى از افزایش 
رقم وام ازدواج در ســال آینده از 50 به 70 میلیون 
تومان به گوش مى رسد، محمد مهدى تندگویان، 
معاون ســاماندهى امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان  معتقد اســت که براى افزایش آمار ازدواج 
جوانان باید هم راســتا بــا پرداخــت وام ازدواج، 
راهکارهاى بلندمدت نظیر مسکن ارزان زوجین و یا 
تأمین اشتغال پایدار براى زوجین را در پیش گرفت 
چراکه در غیر این صورت با افزایش رقم وام ازدواج 

شاهد افزایش تعداد ازدواج نخواهیم بود./3571

بیست وچهارمین  شهر 
آلوده 

   پانا | مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هواى 
تهران با بیان اینکه تهران بیســت و چهارمین 
کالنشهر آلوده جهان است، گفت کاهش گازهاى 
گلخانه اى و افزایش سازگارى و تاب آورى شهرى 
در مواجهه بــا تغییرات اقلیمــى از جمله عوامل 
مؤثر بر ارتقاى کیفیت هواى تهران محســوب 

مى شوند./3578

چند درصد بیمه ندارند
   رویداد24 | على حیدرى، نایب رئیس هیئت 
مدیره سازمان تأمین اجتماعى گفته است: بر اساس 
برآوردهاى صورت گرفته در حال حاضر حدود 30 
درصد جمعیت کشــور فاقد بیمه بازنشستگى و 
حدود 10 درصد فاقد بیمه درمان پایه هستند. باید 
براى این افراد نظام متمرکزى طراحى شود./3579

امروز روز آخر است
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان |  امروز 
آخرین مهلــت ثبت نام بــراى دریافت وام یک 
میلیون تومانى اســت و متقاضیان فقط تا پایان 
امروز سه شنبه 11 آذر ماه مهلت ارسال کد ملى 
سرپرست خانوار به سرشــماره 6369 را دارند. از 
سه شنبه هفته گذشــته یعنى 4 آذر ماه ثبت نام 
وام یک میلیون تومانى آغاز شد و تا سه شنبه این 
هفته 11 آذر ماه افراد مى توانند درخواست خود را 
براى دریافت این وام ارائه کنند. به گفته وزارت 
رفاه 29 میلیون و 700 هزار نفر که در دهک هاى 
پایین جامعه قرار دارند، مشمول دریافت وام یک 

میلیون تومانى هستند.

ردپاهاى یکسان
   ایرنا | بهروز کمالوندى، سخنگوى سازمان انرژى 
اتمى با بیان اینکه دشمن فقط در حوزه هسته اى به ما 
اتهام وارد نمى کند، تصریح کــرد: البته آنها راه به جایى 
در این زمینه نمى برند. ردپــاى آنها در حوادث مختلف 
کامًال دیده مى شــود. در حادثه نطنز هم مى توان گفت 
عواملشان با اتفاق اخیر یکى است و به نظر مى رسد رژیم 

صهیونیستى در این قضایا نقش دارد./3572

ترور از طریق ماهواره؟
   برترین هــا | یک منبع آگاه به تلویزیون «العالم» 
اعالم کرد، شواهد و مدارك دست داشتن رژیم اشغالگر 
صهیونیستى در ترور شهید محسن فخرى زاده، دانشمند 
هسته اى وجود دارد. به گفته این منبع، اسلحه استفاده 
شــده در این ترور ساخت اسرائیل اســت که از طریق 

ماهواره کنترل مى شود.

«جو بایدن» مصدوم شد!
   ایرنا | تارنماى «هیل» بامداد دوشــنبه نوشــت 
که بایدن در جریان بازى با ســگش «میجر» پایش 
لیز خورده و از ناحیه مچ پا دچار آســیب دیدگى شــده 
است. بر اساس این گزارش، این حادثه روز شنبه براى 
بایدن اتفاق افتاد. بایدن که هفته گذشته 78 ساله شد 
مسن ترین فردى است که در تاریخ آمریکا به ریاست 

جمهورى مى رسد.

نظر فائزه در باره 2 جریان 
   خبر آنالین | فائزه هاشــمى گفته است: عملکرد 
اصولگرایان سال هاست که معلوم است و اصالح طلبان 
هم در این چند ســال اخیر در مجلس و شهردارى ها و 
شوراى شهر و ریاســت جمهورى عملکرد خودشان را 
نشان دادند. به نظر مى رسد هدف اصلى براى مدیران 
بیشتر بقاست تا توجه به شاخص هاى توسعه و پیشرفت 
و کشــوردارى خوب. اعتقاد دارم اگر کشور مى خواهد 
در مسیر درســتى قرار گیرد باید از دست این دو جریان 
سیاسى خارج شود و یکســرى مدیر واقعى که یا حذف 
شده اند، یا خود کنار رفته اند و یا از کشور رفته اند بر سر 

کار بیایند./3575

داشتیم ژاپن مى شدیم!
   تسنیم | محمدجواد الریجانى، رئیس پژوهشگاه 
دانش هاى بنیادى با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه 
یک سیما گفت: اگر برجام کامل عملى مى شد به مرور 
زیر نظارت سنگین سازمان ملل فعالیت هاى هسته اى را 
ادامه مى دادیم و مانند ژاپن مى شدیم. وى گفت: اکنون 
ژاپن در یک ماه یا دو ماه و آلمان در 15 روز مى توانند بمب 

اتم بسازند./3576

من را عضو کنید!
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | «نیکالس 
مــادورو»، رئیس جمهور ونزوئال با انتشــار پیامى در 
توییتر، شماره اى را که مى توان با او در پیام رسان هاى 
تلگرام و واتــس  آپ ارتباط برقرار کرد، به اشــتراك 
گذاشت و از ونزوئالیى ها خواست او را در گروه  هاى 

خود عضو کنند!

چه خبر از نجفى؟!
   ایلنا | وکیل مدافع محمدعلى نجفى در خصوص 
آخرین وضعیت محمدعلى نجفى، اظهــار کرد: آقاى 
نجفى در حــال تحمل حبس در زندان اوین هســتند. 
محکومیت موکل براى قتل پنج ســال و براى اسلحه 
شش ماه اســت و آنچه قابل اجراست محکومیت پنج 
سال قتل عمد است که اکنون حدود 18 ماه آن گذشته 
است. حمیدرضا گودرزى افزود: یک سوم محکومیت که 
مهلت قانونى است و قانون پیش بینى کرده است، باید 
طى شود تا بتوان تقاضاى آزادى مشروط کرد که هنوز 

نگذشته و تمام نشده است.

خبرخوان

چندى پیش پلیس پیشگیرى پایتخت، از کشف دو گلخانه 
که ماده مخدر جدیدى به نــام «داتورا» تولید مى کردند، 
خبر داد. بنابر اعالم پلیس، این ماده، روانگردان جدید و 
بسیار خطرناکى بوده که اخیراً توسط قاچاقچیان عرضه 

شده است.
سعید صفاتیان، مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد 
مخدر درباره این ماده مخدر جدید گفت: نزدیک 25 سال 
است که بازار مصرف روانگردان ها در کشور ما داغ شده و 
«شیشه» به عنوان اولین ماده روانگردان و توهم زا از سال 

1380 در ایران مطرح شد.
وى افزود: ماده مخدر شیشه، از گیاهى به نام «اِفدرا» یا 
«هوم» گرفته مى شود که در مناطق گرم و خشک مانند 
استان هاى سیستان و بلوچستان، خراسان، اصفهان، یزد، 
کرمان و قم رشد مى کند. این فعال حوزه اعتیاد ادامه داد: 
این گیاه به توت فرنگى یا گوجه فرنگى گیالسى شباهت 
دارد. ساقه این گیاه داراى ماده اى به نام ِ«افدرین» است 

که از آن براى ساخت مخدر شیشه استفاده مى کنند.
وى اظهار کرد: در هر یک گرم از ساقه این گیاه، 50 میلى 
گرمِ افدرین وجود دارد و از هر یک کیلوگرم افدرین این 

گیاه، مى توان 8 کیلوگرم شیشه به دست آورد.
مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
افزایش کشت این گیاه در کشور افغانستان گفت: درآمد و 
سود حاصل از کشت این ماده در مقایسه با تریاك، نزدیک 
به ده برابر است، بنابراین قاچاقچیان اخیراً به تشویق کردن 
زمینداران کاشت تریاك روى آورده و از آنها مى خواهند 
به جاى خشخاش، اِفدرا بکارند و بر اساس پیش بینى ها 
امکان دارد در آینده اى نچندان دور، شیشــه جایگزین 

تریاك شود.

وى افزود: اولین کشورى که این مسئله براى آن تهدید 
است، کشور ماست، زیرا ما با افغانستان مرز مشترك داریم. 
همچنین کشور ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر به سایر 

کشورهاست.
این فعال حوزه اعتیاد ادامه داد: در دهه اخیر، قیمت شیشه 
در کشور ما باال بود بنابراین خواهان کمترى داشت، اما با 

افزایش کشت این ماده، قیمت شیشه در کشور ما کاهش 
شدیدى یافته و افراد بیشــترى به سمت آن گرایش پیدا 

کرده اند.
مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: 
در حال حاضر ســالیانه 16 تن شیشه در کشور ما کشف 

مى شود، اما میزان مصرف ما بسیار باالتر است.

صفاتیان درباره تفاوت شیشه ساخت ایران و افغانستان 
گفت: شیشه  اى که در افغانســتان تولید مى شود، از گیاه 
اصلــى گرفته شــده و خالص تر از شیشــه هایى که در 
آشــپزخانه هاى ایرانى تولید مى شود. همچنین ارزان تر 
تمام مى شود بنابراین جایگزین مناســبى براى تریاك 

است.

ربع قرن بعد از رایج شدن روانگردان ها در کشور؛

شیشه به زودى جاى تریاك را مى گیرد

باغ عمارت «وثوق الدوله» که بــه دلیل فیلمبردارى 
سریال «شهرزاد» در آن به خانه «بزرگ آقا» معروف 
است به بوســتانى براى مردم منطقه 14 تهران تبدیل 
مى شــود اما پرونده مرمت عمارت آن هنوز روى میز 

خاك مى خورد.
باغ وثوق الدوله بنایى تاریخى 150 ســاله به جامانده 
از دوران قاجار در منطقه ســلیمانیه تهران است که تا 
چند ماه گذشته در تملک بنیاد مستضعفان بود و چون 
دورتادور آن دیوار کشیده شده بود، امکان بهره مندى و 
یا حتى بازدید از آن وجود نداشت. تا اینکه این باغ و بناى 

آن توسط شــهردارى منطقه 14 تملک و در فهرست 
مکان هاى گردشگرى این منطقه قرار گرفت.

پس از تملــک، دیوارهاى بــاغ نخســت وزیر دوره 
ناصرالدین شــاه برداشته شــد و فضاى بوستان براى 
تبدیل بــه تفرجگاه در حال آماده ســازى اســت اما 

ساختمان عمارت هنوز به روى مردم بسته است.
کاربرى این بنا هنوز مشخص نیست اما پیروز حناچى، 
شــهردار تهران درباره سرنوشت این خانه تاریخى که 
حاال به واسطه سریال «شهرزاد» شناخته تر شده و سال 
گذشته از بنیاد مســتضعفان خریدارى شد گفته است: 
«در مصوبه خانه باغ، راه هاى زیادى براى حفظ باغات 
از جمله ارائه مجوز رســتوران و... دیده و حتى مجوز 

مسکونى با تراکم کم نیز قبول شده است.»
اکنون این عمارت زیبا در حال فرســایش است گروه 
فیلمبردارى سریال «شهرزاد» آسیبى به این بنا زدند که 
فرسایش چند ده ساله آن این اتفاق را رقم نزده است. 
هنوز مى توان رد ریل دوربین فیلمبردارى را در این بنا 
دید. ایوان این بنا در حال ریزش است و دیوارهاى آن 
تبله کرده است. از دو سال پیش وضعیت این بنا توسط 
رسانه ها اعالم شده بود اما هنوز مرمت آن آغاز نشده 

و آماده سازى فضاى سبز آن در اولویت قرار گرفت.

تبدیل باغ خانه «بزرگ آقا» به تفرجگاه
روزنامه «کیهان» نوشــت: «روز جمعه شهید محسن 
فخرى زاده، دانشمند هســته اى هدف یک عملیات 
تروریستى قرار گرفت و به فیض شهادت رسید. خبرى 
که خیلى سریع در شبکه هاى اجتماعى و شبکه هاى 
ماهواره اى بازتاب پیدا کرد؛ با این حال، در ســاعات 
اولیه ترور و حتى شــهادت محسن فخرى زاده ضعف 
صداوسیما در اطالع رســانى و واکنش سریع به این 
اتفاق، به ویژه در بخش هاى خبرى و شــبکه خبر، با 

انتقاداتى مواجه شد.
عبدالرضا بوالى، مدیر شبکه خبر در حاشیه مراسم آغاز 
پخشHD شــبکه هاى ســیما در بخش کوتاهى از 

سخنانش به صورت تلویحى به این انتقادات واکنش 
نشان داد و آن را حاصل فشــارهاى بیرون از سازمان 

دانست.
بوالى در بخشى از صحبت هاى خود که در یک ارتباط 
ویدیویى و خطاب به عبدالعلى على عســکرى مطرح 
مى شد، گفت: "امیدواریم با تالش بیشتر همکارانمان 
ارتقاى محتوا و سرعت بخشى در اطالع رسانى را داشته 
باشیم و البته در پرانتز بگویم (با) همکارى برخى مراکز 
تصمیم گیرى در بیرون سازمان که روز جمعه شما شاهد 
بودید چقدر شبکه را دچار مشــکل کردند، بتوانیم به 
تالش ها بیافزاییم و وظایفمان را بهتر انجام دهیم."»

گالیه مدیر شبکه خبر از فشارهاى بیرونى

رئیس آزمایشگاه هاى مرجع کشورى آنفلوآنزا با اشاره 
به اخبار منتشر شــده درخصوص مشاهده آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در بخش هایى از کشور گفت: ویروس 
آنفلوآنزاى میان پرندگان هنوز به انســان ها ســرایت 
نکرده اســت، ویروس در صورتى مى تواند به انسان 

منتقل شود که تغییراتى در آن به وجود آید.
دکتر طلعت مختــارى آزاد گفــت: آنفلوآنزایى که در 
پرندگان مشاهده مى شود از نوع H5N8 است و تنها 
در ایران هم دیده نشده در کشورهاى اروپایى نیز دیده 

شده است.
وى با اشاره به اینکه این ویروس ها از طریق پرندگان 
مهاجر به کشورهاى مختلف مى رسند، اظهار کرد: در 
ایران هم گزارشاتى مبنى بر وجود ویروس در پرندگان 
وحشى داریم. هنوز مورد انســانى گزارش نشده است 
اما مسئله مهم این اســت که چون ویروس آنفلوآنزا 
تغییر مى کند، همیشه این نگرانى وجود دارد که آیا این 

تغییرات ممکن است به نوعى باشــد که سبب انتقال 
ویروس به انسان هم شود یا خیر.

وى افزود: از این جهت تمام کشورهاى دنیا باید پس از 
شناسایى چنین ویروس هایى اطالعات ژنومى آن را با 
سازمان جهانى بهداشت و سایر کشورها درمیان بگذارند 
تا پایش اطالعات صورت گیرد که مشخص باشد آیا 
امکان انتقال ویروس به انســان وجود دارد یا خیر؛ بر 
اساس آخرین اطالعات، پرندگان بسیارى از کشورهاى 

اروپایى درگیر بیمارى شدند. 
گفتنى است پیش از این مدیرکل دفتر حفاظت حیات 
وحش ســازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: «در 
حال حاضر سازمان دامپزشکى مرگ پرندگان مهاجر 
به دلیل ابتال به آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان را در سه 
استان تأیید کرده است که یکى از آنها تاالب میقان در 
استان مرکزى و دیگرى تاالب میل در استان اردبیل 
اســت. همچنین در یکــى از نقاط تاالبى در اســتان 
مازندران آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان گزارش است.»

هنوز مورد انسانى آنفلوآنزاى پرندگان گزارش نشده

ماجراى کشف یک شىء اســرارآمیز در صحراى سرخ 
ایالت «یوتا» آمریکا با ناپدید شدن آن، ابعاد مرموزترى 

یافت.
اداره آمایش سرزمین (مدیریت اراضى) ایالت «یوتا» با 
انتشار بیانیه اى در این زمینه در فیسبوك نوشت که «بر 
پایه گزارش هاى موثق» این شىء که در روز 18 نوامبر 
(28 آبان) کشف شده بود، در شامگاه 27 نوامبر (7 آذر) 

«دزدیده شده» است.
شىء جنجالى، یک حجم سنگى یک تکه از جنس فلزى 

براق، به شکل منشور سه وجهى بود که بیشتر 
از 3/5 متر ارتفاع داشــت و در منطقه اى دور 
افتاده در غرب آمریکا کشف شده بود. حدود 
10 روز پیش مأمــوران حیات وحش در حال 
گشــتزنى با بالگرد براى شمارش قوچ هاى 
وحشى بودند که در نقطه اى از صحرا در میانه 

چند صخره، این شىء را کشف کردند.
انتشــار ویدیویى از صحنه نزدیک شــدن 
مأموران محلى به شىء اسرارآمیز در فضاى 

مجازى، این داستان را به سرعت در آمریکا و سرتاسر 
جهان مشهور ســاخت، به ویژه آنکه این صحنه براى 
بسیارى از عالقه مندان سینما یادآور صحنه هایى از فیلم 
علمى-تخیلى «2001: ادیسه فضایى» ساخته «استنلى 
کوبریک» بود. در آن فیلم بر جنبه اسرارآمیز یک تک 
سنگ (مونولیت) سیاه مشابه شىء کشف شده در «یوتا» 

تأکید زیادى شده بود.
با آنکه منشأ این جسم مشخص نشــده و هنوز معلوم 
نیست چه کســى و به چه دلیلى آن را در بیابان نصب 

کرده، بسیارى از کاربران شبکه هاى اجتماعى سریعاً آن 
را به موجودات فضایى ربط دادند. 

مقامات محلى از بیم هجوم ماجراجویان و افراد کنجکاو 
به منطقه، مختصات جغرافیایى محل کشف را منتشر 
نکردند، اما در روزهاى گذشــته چند شهروند ماجراجو 
توانسته بودند به کمک برخى نقشــه ها این مکان را 

پیدا کنند.
برخى گفته اند که شىء ناپدید شده شباهت بسیار زیادى 
به حجم هاى هنرى اثر پیکرتراش آوانگارد، «جان مک  

کراکن» داشته اســت. این هنرمند آمریکایى که اهل 
ایالت همســایه «یوتا»، یعنى نیومکزیکو بود، در سال 

2011 درگذشت.
اداره آمایش سرزمین «یوتا» در بیانیه خود اخبار حول 
این جسم عجیب و غریب را «شــایعه» خوانده و گفته 
اســت که مأموران این اداره آن را برنداشته اند زیرا در 
«مالکیت خصوصى» فردى محسوب مى شود که «به 
طور غیرقانونى» آن را در مــکان «عمومى» قرار داده 

است. /3559

ناپدید شدن شىء اسرارآمیز صحراى «یوتا»

   پریسا سیدیان/ خبرگزارى ایسنا |

   فاطیما کریمى/ خبرگزارى مهر |



استاناستان 03033916 سال  هفدهمسه شنبه  11 آذر  ماه   1399

فروچاله اصفهان را 
تهدید مى کند

فعـال محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه اینکـه پدیـده 
فروچالـه ها کالنشـهر اصفهـان را تهدید مـى کند، 
اظهار کرد: عدم جریان مسـتمر زاینـده رود و تخلیه 
آبخوان ها و منابع آب هاى زیرزمینى عالوه بر تهدید 
خشکسـالى، پدیده فروچاله ها را در اصفهان حاصل 
کرده اسـت. اسـماعیل کهرم افزود: فروچالـه ها در 
سـطح 10 الى 20 متـر و به عمـق 3 تا 4 متـر ایجاد 
مى شود که با توجه به سیستم قدیمى آب و فاضالب 
و عدم جریان زاینده رود مى تواند کالنشهر اصفهان 
را تهدید کند. این فعال محیط زیسـت تصریح کرد: 
پدیـده فروچاله همچـون دندانى کـه از دهان خارج 
شود مى تواند به تأسیسـات زیربنایى در شهر آسیب 

جدى وارد کند.

اصفهان روى پله سوم 
تلفات رانندگى 

سـازمان پزشـکى قانونـى اعالم کـرد کـه در هفت 
ماه اول سـال جارى 9417 نفر در حـوادث رانندگى 
جان خود را از دسـت دادنـد که این رقم در مقایسـه 
با مدت مشابه سـال قبل کاهش یافته است. در این 
مدت اسـتان هاى فـارس بـا 715، تهران بـا 713 و 
اصفهان با 608 نفر بیشترین آمار تلفات تصادفات را 

داشتند./3581

سیم برق 
جان سارقش را گرفت

سارق سیم برق هنگام سرقت کابل برق شهرى جان 
باخت. فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان با بیان 
اینکه مأمـوران فرماندهى انتظامى این شهرسـتان 
حین گشتزنى در بزرگراه ُصفه با جسد مردى حدوداً 
43 سـاله در کنـار تیر برق فشـار قوى مواجه شـدند 
گفت: در تحقیقات مشخص شد که این فرد در حال 
سرقت سیم برق دچار برق گرفتگى شده و جان خود 
را از دسـت داده اسـت. سـرهنگ حمیدرضا اکبرى 
گفت: ادوات سـرقت سیم در کنار جسـد متوفى پیدا 

شده است.

توقیف کامیون حمل درخت 
کامیون حمـل درخت هاى کهنسـال قطع شـده در 
برزك کاشـان توقیف شـد. ابوالفضل زارع شـهردار 
بـرزك با بیـان اینکـه براى عامـالن قطـع درختان 
جرایم سنگینى اعمال مى شود، افزود: هرگونه قطع 
درختان حتى در باغ هـا بدون مجـوز قانونى ممنوع 
است و خاطیان به دستگاه قضایى معرفى مى شوند.

رفع شکستگى 
خط توزیع آب 

شکستگى خط توزیع شبکه آب خیابان معراج که بر 
اثر اجراى پروژه کلکتور اصلى فاضالب حادث شده 
بود رفع شـد. در این حادثـه، لولـه آب 150 میلیمتر 
آزبست به طول 11 متر دچار شکستگى شده بود، که 
اکیپ حوادث این منطقه به محض اطالع، به محل 
اعزام و با تالشى شـش ساعته نسـبت به تعویض و 

اجراى مجدد آن اقدام کرد./3582

«جمعه بازار مرگ» 
 روز جمعه بـود که یک گـزارش ویدیویـى از وضعیت 
جمعـه بـازار امیرآباد در شـهر نجف آباد منتشـر شـد. 
بـر اسـاس محتـواى ایـن ویدیـو، بسـیارى از اقـالم 
غیرضـرورى در ایـن بـازار بـه فـروش مـى رسـید و 
جمعیت زیادى در آنجا تجمع داشتند که پس از انتشار 
بازتاب هاى زیادى به همراه داشـت. معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در واکنش به این خبر 
گفت: در جلسه اى موضوع این تجمعات بررسى و درباره 
آن صحبت شد. مجتبى راعى ادامه داد: شهردارى عنوان 
کرد با وجود مخالفت ما، عده اى به این کار اقدام کردند 
که بنا شد پیگیرى جدى براى توجیه،  ممانعت و برخورد 

الزم داشته باشند./3583

خبر

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
بارش هاى 48 ســاعته در مناطق مختلف این اســتان 

خسارت جانى و مالى برجا نگذاشت.
منصور شیشه فروش افزود: تنها یک مورد آبگرفتگى و 
آب بردگى پل در روستاى ده بزرگ پادناى سمیرم گزارش 

شد که توسط اداره  راه و شهرسازى رفع شد.
وى بیان کرد: در این مدت بیشترین بارش ها در مناطق 
غرب و جنوب استان و شهرســتان هاى سمیرم با 50 
میلیمتر و فریدونشهر با 40 میلیمتر صورت گرفته است. 
شیشه فروش میزان بارش در اصفهان را 5 میلیمتر عنوان 
کرد و ادامه داد: مابقى بارش هــا بین 6 تا 10 میلیمتر در 

سایر نقاط استان گزارش شده است.
شیشــه فروش همچنین میزان بارش ها در 48 ساعته 
در کوهرنگ (سرچشمه اصلى زاینده رود) را 95 میلیمتر 
عنوان کرد و گفت: از ابتــداى مهر تاکنون بنابر گزارش 
اداره هواشناسى میزان بارش ها در کوهرنگ 253 میلیمتر 
گزارش شده است که نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان تأکید کرد: 
با پیش بینى هواشناسى از عصر چهارشنبه هفته جارى 
تا پنج  شنبه بارش هاى جدید در استان روى مى دهد که 
بیشتر مناطق غرب و سپس مناطق شــمال و شرق را 

در برمى گیرد.

استان اصفهان رتبه سوم کشــورى را بر اساس تعداد 
کتاب هاى فروخته شده در طرح پاییزه کتاب کسب کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان گفت: 88 
کتابفروشى اســتان اصفهان در طرح پاییزه کتاب سال 
99 اصفهان با فروش بیش از 21 میلیارد و 630 میلیون 

و 370 هزار ریال رتبه سوم را در کشور کسب کردند.
حجت االســالم رمضان على معتمدى با بیان اینکه در 
این طرح 44 هزار و 138 کتاب در کتابفروشــى هاى 
مجرى در طرح پاییزه کتاب سال 99 اصفهان به فروش 

رفته است.
وى با اشاره به اینکه 68 کتابفروشى در شهر اصفهان و 

20 کتابفروشى در سایر شهرستان هاى استان در طرح 
پاییزه کتاب سال 99 شرکت داشته گفت: استان اصفهان 
بعد از استان هاى تهران و خراســان رضوى رتبه سوم 
کشور را در تعداد فروش کتاب ومبلغ فروش داشته است.
حجت االســالم معتمدى افزود: فروش فصلى کتاب 
طرحى است در راستاى حمایت از کتابفروشان به عنوان 
پاتوق فرهنگــى و اعطاى یارانه نشــر کتاب از طریق 
کتابفروشــى ها که با حمایت معاونت فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى همزمان با بیست و هشتمین 
دوره هفته کتاب جمهورى اســالمى ایران از 24 تا 30 

آبان  ماه 1399 با شعار «دانایى؛ مانایى» به اجرا درآمد.

کسب رتبه سوم اصفهان 
در طرح پاییزه کتاب

اصفهان بعد از
 48 ساعت بارندگى

یکى از اعضاى شوراى شهر اصفهان خبر داد که با ابتکار 
کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى و موافقت تمامى 
اعضاى شوراى شهر، قرار است شهردارى مناطق یک و 3 

اصفهان، به «شهردارى تاریخى» تبدیل شود.
کورش محمدى، رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط 
 زیست شــوراى شــهر اصفهان، در این باره در گفتگو 
با«ایســنا» اظهار کرد: کمیســیون عمران، معمارى و 
شهرسازى شوراى شــهر اصفهان طرحى را تهیه کرده 
که در صحن علنى شــورا نیز اعالم وصول شــده و به 
موجب این طرح، اعضاى شورا خواستار تشکیل و ایجاد 

شهردارى تاریخى در اصفهان شده اند.
او توضیح داد: این شــهردارى تاریخى شامل دو منطقه 
3 و یک مى شود چرا که بیشترین آثار باستانى و تاریخى 

اصفهان در این دو منطقه است و باید حفظ و صیانت آن 
به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى شهر 
اصفهان با اشاره به اینکه 10 عضو شورا تاکنون این طرح 
را امضا کرده اند و یقین دارم که سه عضو دیگر نیز با آن 
موافقت مى کنند، گفت: آیین نامه و ضوابط ویژه این طرح 
در حال تدوین اســت و مقررات و الزامات آن متفاوت از 
سایر شــهردارى هاى مناطق خواهد بود، به طورى که 
شــهردارى هاى مناطق 3 و یک را به پاسداران میراث 

فرهنگى و آثار باستانى و تاریخى بدل مى کند.
محمدى تصریح کرد: حداقل انتظار ما این است که بعد از 
تصویب دستورالعمل هاى آن، دیگر شاهد اتفاقانى نظیر 
ساخت هتل با ارتفاع غیرمجاز در حریم چهارباغ یا ساخت 

مجتمع چندطبقه تجارى در حریــم میدان نقش جهان 
و... نباشیم.

او خبر داد که به زودى در یکى از جلســات صحن علنى 
شوراى شــهر، آیین نامه شــهردارى تاریخى طرح و با 

موافقت همه اعضاى شوراى شهر تصویب مى شود.
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
شهر اصفهان در پاسخ به این ســئوال که آیا شهرداران 
دیگرى به عنوان شهردار تاریخى براى مناطق یک و 3 
معرفى مى شوند یا خیر؟ گفت: خیر، بعد از تصویب آیین 
نامه شهردارى تاریخى، همان شهرداران بر اساس این 
مقررات جدید فعالیت هاى خود را تعریف مى کنند و همه 
ارکان زیرمجموعه آنها نیز حساسیت ویژه اى نسبت به 

آثار تاریخى و حریم آن ها خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان گفت: تکمیل 
طرح تصفیه  خانه فاضالب نیروگاه اصفهان با بیش از 95 
درصد پیشــرفت فیزیکى به حمایت مسئوالن اجرایى و 

قضایى نیاز دارد.
طرح احداث تصفیه خانه فاضالب خام و استحصال آب 
صنعتى در نیروگاه اصفهــان در جهت حفاظت از محیط 
زیست و با هدف تأمین بخشى از آب مورد نیاز براى تولید 
پایدار برق از سال 96 آغاز شده و تا کنون بیش از 95 درصد 

پیشرفت داشته است. 
سعید محســنى در گفتگو با «ایرنا» افزود: براى تکمیل 
طرح تصفیه خانه نیاز به 300 متر لوله گذارى خط انتقال 
فاضالب به نیروگاه اصفهان است اما این بخش پایانى 
با مسائل و مشکالتى همراه شــده که مستلزم حمایت 

مسئوالن اجرایى و قضایى براى رفع آن است.

وى با بیان اینکه لوله گذارى براى انتقال فاضالب شهرى 
به نیروگاه اصفهان براى بهره بردارى از طرح تصفیه خانه 
داراى مجوزهاى الزم از دســتگاه هاى اجرایى مرتبط 
و مســئوالن قضایى اســت، تصریح کرد: با وجود این، 
عده اى به بهانه هاى مختلف مانع از اجراى این کار شدند 
که امید است با حمایت بیشــتر مسئوالن این مسئله نیز 

برطرف شود.
محسنى با اشاره به اینکه کار لوله گذارى انتقال فاضالب 
شهرى که مقرر است از سمت شهر درچه در غرب اصفهان 
انجام شود حدود دو تا سه ماه طول مى کشد، خاطرنشان 
کرد: این کار باید در زمانى که بســتر رودخانه زاینده رود 

خشک است انجام شود تا مشکلى براى آن پیش نیاید.
وى اظهار امیدوارى کرد کــه تکمیل لوله گذارى انتقال 
فاضالب شهرى تا قبل از سال 1400 انجام شود و گفت: 

بهره بردارى از طرح تصفیه خانه فاضالب، 5 میلیون متر 
مکعب صرفه جویى در مصرف آب در نیروگاه اصفهان در 
هر سال را به همراه دارد که دستاورد بسیار بزرگى براى 

صنعت تولید برق کشور به شمار مى آید.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروى برق اصفهان، میزان 
مصرف آب در نیروگاه اصفهان در شــرایطى که تولید با 
ظرفیت کامل باشد را 12 تا 13 میلیون مترمکعب اعالم و 
اضافه کرد: در زمان حاضر با توجه به کمبود منابع آبى و 
خشک بودن رودخانه زاینده رود در برخى از فصول، میزان 
مصرف آب حدود 6 تا 7 میلیون متر مکعب در سال است.

وى با بیان اینکه در زمان حاضر آب مــورد نیاز نیروگاه 
اصفهان از چاه تأمین مى شود، تأ کید کرد که بهره بردارى 
از تصفیه خانه فاضالب شهرى باعث کاهش مصرف آب 

از منابع آبى و چاه ها مى شود.

در صورت تصویب در شوراى شهر، 2 منطقه با سازوکار جدید اداره خواهد شد

«شهردارى تاریخى» 
در اصفهان تشکیل مى شود

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از پایش بیش از 500 بناى تاریخى در 

استان، پس از سه روز بارندگى بى وقفه، خبر داد.
فریدون اللهیارى با اعالم این مطلب گفت: با توجه به 
پیش بینى هاى بارندگى در پاییز و زمستان، همکاران 
مســتقر در بناهاى تاریخى در سطح استان، در ابتداى 
پاییز هر سال نســبت به پایش بناها از جمله بررسى 
وضعیت پشت بام، راه آبه ها و سایر موارد اقدام مى کنند.

او افزود: با توجــه به پیش بینى بــارش رحمت الهى 
طى چند روز گذشــته، همکاران در تمامى اداره هاى 
شهرستان هاى اســتان طى این چند روز به ویژه پس 
از پایان بارندگى، یک پایش سراسرى در بیش از 500 
مجموعه تاریخى در اختیار این اداره کل، انجام دادند و 
خوشبختانه تاکنون گزارشى مبنى بر آسیب جدى به 
این بناها و مجموعه  ها بر اثر بارندگى هاى این چند روز 

ارسال نشده است.

مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهان گفت: سیستم 
روشــنایى خیابان هاى تابان و آسمان در این منطقه با 

هزینه اى بالغ بر 25 میلیارد ریال در دست اجراست. 
على شمسى اظهار کرد: خیابان هاى آسمان و تابان در 
منطقه 14 به طول 6 کیلومتر در 25 اسفند 98 به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به صورت غیررسمى افتتاح شد و 
سیستم روشنایى آنها با هزینه اى بالغ بر 25 میلیارد ریال 

در دست اجراست.
وى از آغاز عملیات احداث تقاطع غیر همسطح امید در 

آینده نزدیک خبر داد و افزود: مشکالت ترافیکى ورودى 
شهرك امام حســین (ع) در محدوده زینبیه با احداث 

تقاطع غیر همسطح امید رفع خواهد شد.
شمسى ادامه داد: تا پایان ســال جارى اجراى خیابان 
36 مترى ســودان به طول 2 کیلومتر که تاکنون 90 
درصد مسیر آن آزاد سازى شــده، آغاز خواهد شد. وى 
خاطرنشــان کرد: براى تملک و احداث فضاى ســبز 
ســودان اعتبار مورد نیاز در بودجه سال 1400 در نظر 

گرفته خواهد شد.

فرمانده انتظامى شهرستان گلپایگان گفت: سارقى که 
جهیزیه عروسى را در گلپایگان به همراه هشت رأس 

گوسفند به سرقت برده بود، دستگیر شد.
سرهنگ على سبحانى اظهار کرد: پرونده اى با موضوع 
سرقت اماکن خصوصى و احشام در حوزه استحفاظى 
کالنترى 15 گلشهر تشکیل شد و موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. 
وى افزود: شاکى در اظهاراتش بیان کرد حدود 9 ماه 
پیش فردى را که اهل یکى از شهرستان هاى همجوار 
بوده به عنوان نگهبان از محل نگهدارى احشام خود به 

کارگیرى کرده تا اینکه بعد از گذشت پنج ماه از حضور 
او متوجه شدم، هشت رأس احشــام به همراه مقادیر 
زیادى لوازم منزل متعلق به یکى از بستگان که براى 

جهیزیه خریدارى شده بود به سرقت رفته است.
ســرهنگ ســبحانى تصریح کرد: با دریافت پرونده 
تحقیقات مقدماتى، با اســتفاده از شیوه و شگردهاى 
پلیسى متهم که توسط صاحبکارش از کار برکنار شده 

بود، شناسایى و دستگیر شد.
این مقام انتظامى بیان کرد: متهم وقتى با مســتندات 
کارآگاهان که با بهره گیرى از شیوه هاى نوین کشف 
جرم به دست آمده بود روبه رو مى شود چاره اى جز بیان 
حقیقت نداشته و اعتراف مى کند که از حدود پنج ماه 
پیش با توجه به اینکه شــاکى به وى اعتماد داشته، از 
فرصت استفاده کرده و تعدادى از لوازم خانگى به همراه 

احشام را به سرقت برده است.
فرمانده انتظامى شهرســتان گلپایــگان اظهار کرد: 
پس از دریافت دســتور قضایى اکیپى از کارآگاهان با 
هدایت و راهنمایى متهم به منزل وى مراجعه کردند 
 که در نهایت منجر به کشف تعدادى از اموال مسروقه 

شدند.

معاون شهرســازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: 
منظر شــهر به عنوان مجموعه اى از عناصر طبیعى و 
مصنوع اعم از کالبد و فضاهاى شهرى، انسان ها، رفتارها 
و فعالیت هاى آنها به عنوان نخستین جلوه از شهر، آینه 
تمام نماى ویژگى  هاى تاریخى، فرهنگى، اقتصادى و 

طبیعى شهر قلمداد مى شود.
سید احمد حســینى نیا با اشــاره به آسیب رسان هاى 
سیما و منظر شهرى اظهار کرد: از جمله مهمترین این 
آسیب ها فقدان برنامه جامع براى سیما و منظر شهرى 
در سطح کالن ملى و سطح خرد شهرى، توجه نکردن 

به آسایش بصرى در منظر شهر، توسط برنامه ریزان و 
مدیران شهرى، طراحان شهرساز و معمار، کارفرمایان، 
شهروندان و بهره برداران، گسیختگى در مدیریت، برنامه 
ریزى و تصمیم گیرى براى المان هاى تشکیل دهنده و 
تأثیرگذار بر سیما و منظر شــهر، از جمله فضاى سبز، 
مبلمان شهرى، کف سازى معابر، نماهاى ساختمان ها، 
نظافت شهر، تأسیسات شهرى و ناهماهنگى و تبعیت 
بهره برداران و شــهروندان از طرح هاى (مصوب حال 
حاضر) سیما و منظر شــهرى و تخلفات آشکار و نهان 

گریبانگیر منظر شهرى است./3580

معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان گفت: امسال 
در شهر اصفهان پروژه هاى فعال شهرى تا 40 درصد 

افزایش یافته است.
ایرج مظفر اظهار کرد: در حــال حاضر 1018 میلیارد 
تومان پروژه فعال در شهر اصفهان وجود دارد که نسبت 
به حدود 800 میلیارد تومان پروژه سال گذشته، بیانگر 
افزایش حدود 35 درصدى پروژه هاى فعال در شــهر 
است. وى تصریح کرد: تعداد پروژه هاى فعال مناطق 
شهردارى نیز در ســال جارى على رغم تمام شرایط 
سخت اقتصادى و تحریم ها افزایش یافته که حاصل 
مدیریت خوب در شــهر و یکدلى و همراهى مدیران 

شهرى است.
وى با بیــان اینکه در حال حاضر حدود 12 ایســتگاه 
خط دوم متروى اصفهــان به صورت همزمان در حال 
اجراســت، گفت: پروژه هاى بزرگــى همچون مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان، رینگ چهارم و خط 
2 مترو که کمتر در انظار شهروندان قرار دارد، با صرف 

بودجه و اعتبارات سنگین در حال اجراست.
مظفر با اشــاره به پیشــرفت قابل توجه پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان، اظهار کرد: این پروژه 
که عملیات اجرایى آن از سال 90 آغاز شده بود، تا سال 
96 تنها حدود 38 درصد پیشــرفت داشت، اما با عزم 
جدى مدیران شهرى در سه سال اخیر به پیشرفت 90 

درصدى رسیده است.  
وى با بیان اینکه یکــى از مهمترین اقدامات این دوره 
مدیریت شــهرى آغاز عملیات اجرایى ابر پروژه حلقه 
حفاظتى آن هم در سخت ترین شرایط اقتصادى بوده 
است، ادامه داد: در این دوره مدیریت شهرى تنها 265 
میلیارد تومان قرارداد براى اجــراى این پروژه عظیم 
منعقد شــده که ثمره آن اجراى پل آفتاب، ادامه بلوار 
فرزانگان و مســیر رینگ در منطقه 14 بود و معضل 
25 ســاله مناطق 10 و 14 به دلیل تردد خودروهاى 
سنگین در خیابان بعثت، سه راه نقشینه و میدان جوان 

را رفع کرد.

تکمیل طرح تصفیه خانه فاضالب نیروگاه اصفهان نیاز به حمایت دارد

جزئیات غربالگرى گسترده در استان اصفهان

بررسى خسارت بارندگى به بناهاى تاریخى

خیابان هاى آسمان و تابان روشن مى شود

سارق جهیزیه دستگیر شد

مهمترین آسیب رسان هاى سیما و منظر شهرى 

افزایش 40 درصدى پروژه هاى فعال در شهر اصفهان

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان با اشاره 
به غربالگرى گسترده محدودیت هاى پنج گانه در استان، 
تصریح کرد: غربالگرى و اعمــال تمام محدودیت ها با 
سه روش کنترلى در تمام استان به طور همزمان انجام 
مى شود. در روش اول کنترل ورودى ها و اماکن عمومى، 
ادارات، ترمینال ها، فرودگاه ها، اتوبوســرانى و مترو با 
استفاده از سامانه ماسک که روى گوشى همراه متصدیان 
مربوطه وجود دارد و بررســى کارت ملى افراد از طریق 
بارکد انجام و از ورود افرادى که تست PCR آنها مثبت 

است، جلوگیرى خواهد شد.
حجت ا... غالمى در گفتگو با «ایمنا» افزود: در روش دوم 
از طریق سامانه «سیب» و بهداشت و درمان، افرادى که 
تشخیص داده مى شود مبتال به کرونا ویروس هستند، 14 
روز تحت نظر از طریق سامانه «سیب» قرار مى گیرند و 

بیماران ترخیص شده نیز حدود ده روز به صورت ویژه در 
این سامانه کنترل مى شوند. 

غالمى خاطرنشان کرد: در روش سوم کنترل و غربالگرى 
محدودیت ها از طرح حافظان سالمت محله محور بود که 
با استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج با محوریت بهداشت 

و درمان، آموزش و پرسشگرى از در منازل افراد در سطح 
محالت انجام مى شــود تا افراد مبتال به کرونا ویروس 
شناسایى شــده و به ســامانه مربوط به ایزوله بیمارى 
کووید- 19 اضافه شوند. وى گفت: تمام سامانه ها با هم 
در ارتباط هستند و با این روند کنترل گسترده اى در این 

زمینه مى شود.
وى در خصوص جریمه هاى مربوط به محدودیت هاى 
کرونایى، تصریح کــرد: محل کار افــراد متخلف 15 
روز پلمب خواهد شــد. غالمى با توضیــح درباره تعداد 
جریمه هاى نقدى در اســتان، افزود: حدود 7200 مورد 
جریمه 200 هــزار تومانى، 500 هــزار تومانى درون و 
برون شهرى و یک میلیون تومانى درون و برون شهرى 
طى 9 روز محدودیت هاى کرونایى در استان انجام شده 

است.
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پروژه سینمایى «بازگشته» به کارگردانى ندا محمودى به تازگى 
وارد مرحله پیش تولید شده است.

فیلم ســینمایى «بازگشــته» به نویســندگى و کارگردانى و 
سرمایه گذارى ندا محمودى و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى 
به تازگى وارد مرحله پیش تولید شده است و با دریافت پروانه 
ساخت و انتخاب کامل عوامل ظرف یک تا دو هفته آتى مقابل 

دوربین خواهد رفت.
از میان بازیگران تاکنون حضور کامران تفتى، الســا فیروزآذر، 
آیدین ختایى، زهرا داوودنژاد، محمــد آقامحمدى و با معرفى 
سمیه مهرى، سحر آقاسى، محسن علیمحمدى، زینب قادرى 
و با حضور افسانه چهره آزاد و به همراه بازیگران خردسال حامى 
ترابى، رها قربانى و محمدمبین موسى لو در این پروژه قطعى 

شده است.
«بازگشته» یک ملودرام اجتماعى در ســبک نوآر است و در 
خالصه داستان آن آمده است: «"ســایه"، زنى خانه دار است 
که با وجود داشتن بیمارى روانى، با همســر خود "امیر" دچار 
مشکالت عاطفى شده است. او براى زندگى و عشقش تالش 

مى کند ولى "امیر"...»
این فیلم اولین تجربــه کارگردانى ندا محمودى محســوب 
مى شــود. محمودى پیش از این به عنوان ســرمایه گذار در 
پروژه ســینمایى «مهمانخانه ماه نو» حضور داشــته است و 
«بهشت قطعه 203»، «آتشکده برفى»، «وطن»، «براى ایران 
مى  جنگم» و «رستم و ســهراب» اسامى فیلم هایى است که 

توسط وى ساخته و در دست تولید قرار دارد.

روابط عمومى سریال «جیران» درباره اخبار منتشر شده درباره 
حضور هوتن شکیبا و رؤیا تیموریان در «جیران» اعالم کرد 

که این اخبار بى اساس و کذب است.
فیلمنامه این ســریال تاریخى را احســان جوانمرد و حسن 
فتحى نوشته اند و در خالصه داستان این سریال آمده است: 
«زنهار که طراز و طریقت گم شــده و مجاز و حقیقت به هم 

آمیخته. ســهم رعیت کابوس است و ســهم سلطان تخت 
طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهى پس بگیرد 
از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما 
خرابکارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. 
هر نامى آبستن ننگ است و هر صلحى آبستن جنگ. آدمیزاد 
قبله عالم هم که باشد پناه مى خواهد. قلعه اى مى خواهد که 

جان  پناهش باشد. براى اوالد آدم هیچ قلعه اى محکم تر از 
عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهاالناس! دیروز در 

حوالى تجریش پادشاه شما عاشق شد...»
سریال «جیران» به کارگردانى حسن فتحى و تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه در مرحله پیش تولید است و قرار است سال 

1400 به صورت اختصاصى از «فیلیمو» پخش شود.

عبدالرضا اکبرى مى گوید به زودى در سریال «بچه 
مهندس 4» به کارگردانى احمد کاورى بازى مى کند.

این  بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون درباره 
کارهاى جدید خــود اظهار کرد: بــه تازگى در فیلم 
تلویزیونــى «27 برج» بــه تهیه کنندگى ســامان 
مرادحسینى و کارگردانى سعید مرادیان بازى داشته ام.

وى با اشاره به اینکه «27 برج» در اراك تصویربردارى 
شده است، بیان کرد: حبیب دهقان نسب و رزیتا غفارى 
از جمله بازیگرانى بودند که در این کار با آنها همبازى 

بودم.
به گفته بازیگر «آنام»، فیلــم تلویزیونى «27 برج» 
در صورت فراهم شدن شــرایط به نسخه سینمایى 

تبدیل مى  شود.
اکبــرى در ادامه درباره تله  فیلــم دیگرى که در 
آن نیز حضور داشــته اســت، خاطرنشان کرد: 
«نفس بکش زمین» به کارگردانى احســان 

جوادى عنوان تله فیلم دیگرى است که در 
آن بازى داشته ام و هم اکنون آماده نمایش 

است. این تله فیلم در منطقه اى به نام 
«خوجیر» فیلمبردارى شده است.

وى در پایان مطرح کرد: قرار اســت 
به زودى جلوى دوربین فصل چهارم 

«بچه  مهندس» بــه کارگردانى احمد 
کاورى بروم و احتماًال چند ماه مشــغول 

بازى در این پروژه خواهم بود./3561

خواننده تیتراژهاى تلویزیونى مى گوید: موسیقى ما هیچ درآمدى 
غیر از کنســرت ندارد اما اگر نظارتى بر دانلود غیرمجاز آثار بود 

شرایط به طور کل فرق مى کند.
على لهراسبى با اشاره به اینکه دیگر کنسرت آنالینى در روزهاى 
شیوع کرونا برگزار نمى شــود، تأکید کرد که این ایده یک ایده 

کامًال شکست  خورده است که اگر غیر از این بود 
ادامه داشــت و مى بینیم دیگر کنسرت 

آنالینى برگزار نمى شود.
لهراسبى خاطرنشان کرد: من 

هم برنامه اى براى کنسرت 
آنالین داشــتم که لغو شد. 
آنچــه درباره کنســرت 
آنالین بررسى کردم این 
بود که صدابردارى خوبى 
صــورت نمى گرفــت و 

خروجى باکیفیتى به دست 
نمى آمد. از طرفى کنسرت نیاز 

به یک فضاسازى دارد که توسط 
افراد حاضر در ســالن به دست مى آید و 

در شرایطى که سالن خالى است هیچ حسى به 
خواننده منتقل نمى شود و آن اجرایى که باید از حس مردم و به تبع 
آن خواننده را شاهد باشیم، به دست نمى آید. دالیل متعدد بسیارى 
براى ناموفق بودن ایده کنسرت آنالین مى توان مطرح کرد که 
دو دلیل اصلى این اتفاق خروجى بى کیفیت و منتقل نشدن حس 

مناسب در کنسرت اصلى ترین آنهاست.
او افزود: در کشــور ما بــراى خواننده ها امــکان درآمدزایى از 
راه هاى دیگرى جز کنســرت که در کشــورهاى دیگر مرسوم 
است امکانپذیر نیســت. متأســفانه قانون کپى رایت در کشور 
ما جدى گرفته نمى شــود. اگر این قانون اجرایى مى شد امروز 
فرهنگ موسیقى در کشور ما شــکل دیگرى داشت و 
در این بحران شــاهد این رخوت نبودیم. البته 
یکســرى درآمدزایى هاى دیگرى هم 
هست که در فضاى مجازى به دست 
مى آید اما با توجه به هزینه ساخت 
کلیپ، موزیک و تبلیغ درآمدزایى 
از این طریق بــراى خواننده و 
گروه تولید به هیچ وجه به صرفه 

نیست.
لهراسبى در ادامه اظهار کرد: در 
فضاى مجازى گاه شــاهد دانلود 
یک موزیک هســتیم که شاید 20 
میلیون بار دانلود شده باشد. اگر از این 20 
میلیون دفعه اى که این آهنگ دانلود شده هر 
نفر صد تومان پرداخت مى کرد درآمد قابل توجهى براى 
تولیدکنندگان اثر به دست مى آمد. صد تومان قطعًا براى کسى 
که یک موزیک را مى خواهد دانلود کند و گوش دهد رقمى نیست 
اما مى تواند در مقیاسى بزرگ  تر درآمدى باال براى تولیدکنندگان 

اثر باشد./3565

م ی ر ى ز ب ر ر ه و
برج» بــه تهیه کنندگى ســامان 
ردانى سعید مرادیان بازى داشته ام.

77ه «27 برج» در اراك تصویربردارى 
د: حبیب دهقان نسب و رزیتا غفارى 
بودند که در این کار با آنها همبازى

م»، فیلــم تلویزیونى «27 برج» 
شدن شــرایط به نسخه سینمایى 

رباره تله  فیلــم دیگرى که در 
ـته اســت، خاطرنشان کرد: 
ن» به کارگردانى احســان 

 فیلم دیگرى است که در 
 هم اکنون آماده نمایش 
 در منطقه اى به نام

رىشده است.
ح کرد: قرار اســت 
ربین فصل چهارم 

ـه کارگردانى احمد 
ماًال چند ماه مشــغول 

خواهم بود./3561

عبدالرضا اکبرى مقابل دوربین 
«بچه مهندس» مى رود

«بازگشته»، ملودرامى اجتماعى در سبک نوآر

هوتن شکیبا و رؤیا تیموریان در «جیران» نیستند

«تام کروز» هر چند براى صحنه هاى اکشــن فیلم «مأموریت غیر 
ممکن» جانش را کف دستش مى گذارد و کارهاى خطرناك انجام 

مى دهد اما به شدت نگران ابتالى خود به کروناست.
این بازیگر 58 ساله براى این قسمت هم مانند گذشته جانش را کف 
دست گذاشته و در صحنه هاى اکشن پرخطرى بازى کرده. او پیش تر 
روى قایقى در ونیز، روى ســقف قطارى در حال حرکت، در تعقیب 
و گریز پرســرعت با خودرو و هنگام پرش از ارتفاع با موتورسیکلت 

دیده شده بود. 
این در حالى است که کروز در تصاویر جدید فیلمبردارى پروژه در شهر 
رم، نه با یک بلکه با دو ماسک بر صورت دیده مى شود و نشان مى دهد 
که این بازیگر به حفظ سالمت خود بسیار اهمیت مى دهد. این ستاره  
هالیوود در نزدیکى محل فیلمبردارى دستى براى هوادارانى تکان 
داد که بازى او را نظاره مى کردند، اما فاصله  خود را با آنان حفظ کرد.

در همین حال گفته شده ویروس کرونا به محل فیلمبردارى این فیلم 
هم رخنه کرده و در ماه اکتبر گزارش شده است که 12 تن از عوامل 

تست مثبت داشته اند.
روزنامه «سان» گزارش داده اســت که سازندگان پنج شنبه گذشته 
به 150 نفر از عوامل که در فیلمبردارى مشــارکت مى کردند اعالم 
کرده اند که در محل کار حاضر نشــوند. علت رسمى این اقدام هنوز 
مشخص نیســت اما انتظار مى رود که به ویروس کرونا و مشکالت 

ناشى از آن مرتبط باشد.
«مأموریت غیرممکن 7» یکى از اولین پروژه هایى بود که تولیدش 
با شیوع پاندمى متوقف شد. کروز در ماه ژوئیه گذشته براى در امان 
ماندن عوامل از ویروس 500 هزار پوند پرداخت کرد تا دو کشتى در 

نروژ اجاره و از آن به عنوان هتل استفاده کند.
قسمت هفتم این سرى فیلم ها قرار بود تابستان 2022 اکران شود اما 

هواداران حاال باید تا اواخر پاییز 2022 منتظر بمانند.

سعید شــهروز خواننده پاپ کشــورمان از فعالیت  این روزهایش در 
عرصه موسیقى و آثارى که به زودى منتشر مى کند، گفت.

 چند روز پیش سعید شهروز پستى اینســتاگرامى را منتشر کرد که 
از آماده ســازى جدیدترین اثر وى خبر مى داد. او قرار است به زودى 
قطعه اى منتشــر کند. این خواننده که ســومین دهــه از فعالیت 
حرفه اى خود در عرصه موسیقى را پشت سر مى گذارد، مانند بسیارى 

از خوانندگان این روز ها کم کار شده است.
آخرین قطعه منتشــر شــده از خواننده آلبوم «غزلک» و «79»، به 
یکسال پیش برمى گردد. البته آن زمان هم به دلیل قطعى اینترنت، 

اثر شهروز آنطور که باید شنیده نشد.
این خواننده پاپ درباره جدیدترین فعالیت هایش گفت: حدود دو سال 
پیش تدارك قطعه اى را دیدیم که شعِر آن غزل مانند بود. ترانه این 
کار را محمدرضا حبیبى گفته است. حاال تصمیم گرفتم جدى تر به 

آن نگاه کنم و آن را با تنظیمى خوب، در اختیار مخاطبان قرار دهم.
وى درباره حضور پســرش در این اثر اظهار کرد: این براى اولین بار 
است که پســرم شــهداد با من کار مى کند. در قطعه  اى که منتشر 
مى کنم، تنظیم را من به همراه پســرم انجام دادیم و آهنگسازى آن 
بر عهده خودم بود. اثرى که به زودى منتشــر مى کنم، فضایى آرام 

و عاشقانه دارد.
خواننده آلبوم «79» درباره ادامه فعالیت هایش بیان کرد: در نظر دارم 
که تا عید نوروز، چند قطعه ریتمیک منتشــر کنم. کار هاى پیش رو 
براى آن است که در حد توانم فضاى موجوِد جامعه را تلطیف کنم. این 

روز ها حال خیلى ها خوب نیست./3564

ماسک دوبل «تام کروز»  
در «مأموریت غیر ممکن»!

خواننده پاپ براى اولین بار 
با پسرش همکارى مى کند

على لهراسبى: کنسرت آنالین نجات بخش نیست

نام جعفر دهقان براى مخاطبان پروپاقرص تلویزیون نام آشــنایى 
است، چرا که بارها در قامت هنرمند اصیل و کاربلد، نقش هاى مهمى 
در «مردان آنجلس»، «مریم مقدس» و «یوســف پیامبر» ایفا کرد. 
هنوز هم به گفته خود دهقان، بسیارى از مردم او را در محافل عمومى 
به نام «پوتیفار» صدا مى زنند یا نقش منفى او را در «مختارنامه» یاد 
مى کننــد. او همچنین با نقش آفرینى ویژه «رضاخان» در ســریال 
«معماى شاه» کار ویژه دیگرى در کارنامه اش به یادگار گذاشت. این 
بازیگر پیشکسوت یادآور مى  شود که قبل از «معماى شاه»، در سریال 
به محاق رفته «سرزمین کهن» هم به شکل کوتاه نقش «رضاخان» 
را بازى کرده است. سریال «معماى شاه» این روزها در شبکه آى فیلم 
پخش مى شود و به تازگى سریال «ایل دا» با نقش آفرینى دهقان در 

شبکه یک ســیما به پایان رسیده اســت. او درباره نقش ویژه اش 
در مجموعه تلویزیونى «معماى شــاه» با خبرنگار «تسنیم»  

گفتگویى انجام داده است.

«رضاخان» از جمله شخصیت  هاى 
بحث برانگیز تاریخ معاصر ایران 
اســت. نقش  آفرینى در قالب 
این شــخصیت و در سریال 
«معماى شاه» چه جذابیت ها 
و چالش هایــى براى خودتان 

داشت؟
 در ابتدا باید بگویم که من قبل از «معماى شاه» 
در سریال «سرزمین کهن» هم نقش «رضاخان» 
را بازى کرده بودم که البته خیلى کوتاه بود و فرصت 

پخش هم پیدا نکرد. «رضاخان» حتى در ســریال 
«معماى شاه» نقش خیلى ُپررنگى ندارد و حضورش 

به قسمت هاى مربوط به اشغال ایران توسط متفقین 

خالصه مى شود. به عنوان یک بازیگر ســعى کردم «رضاخان» را 
آن گونه که بوده و در تاریخ آمده اســت، بازى کنم تا براى مخاطب 
هم باورپذیر باشد. به هر 
حال، او براى سال هایى 
در مقــام ســلطنت 
بــوده و ویژگى ها 
خصوصیــات  و 
منحصر  اخالقى 

به فرد خودش را داشته است.
 قبل از بازى در سریال «معماى شاه» چقدر از 
«رضاخان» خوانده بودید و از او شناخت داشتید؟

 درباره «رضاخان» در قیاس با بسیارى از چهره هاى سیاسى و تاریخى 
معاصر، اســناد خوبى وجود دارد. عالوه بر کتاب هــا و خاطراتى که 
درباره دوران سلطنت و چگونگى به پادشاهى رسیدنش نوشته شده، 
فیلم هایى هم از این شخصیت موجود است. حتى وقتى صحبت بازى 
در سریال «معماى شاه» جّدى شــد، بعضى از این کتاب ها را تهیه و 
مطالعه کردم. فیلم هاى مستندها را هم با اینکه قبًال دیده بودم، این 
مرتبه با دقت بیشترى تماشا کردم. سعى کردم حالت نگاه کردن، حرف 
زدن و حتى ایستادن و راه رفتن او را به خوبى نگاه کنم تا در بازى ام 

اجرا کنم.
به نظرتان «رضاخانى» که شما نقش آن را ایفا 
کردید و به نمایش درآمد چقدر با واقعیت  هاى 

تاریخى تطابق دارد؟
«رضاخان» دیکتاتور خشــنى بوده و فکر نمى  کنم کســى در این 
واقعیت شک داشته باشــد. قبل از نوشتن فیلمنامه «معماى شاه» 
تیم تحقیقاتى، پژوهش هاى مفصلى درباره بازه زمانى که قرار بود 
در سریال روایت شود، انجام داده بودند. تمام اسناد مکتوب، صوتى 
و تصویرى رصد شده و درباره هر یک از شخصیت  ها مطالعات و 
تحقیقات مفصلى شده بود. فکر مى کنم آنچه از «رضاخان» در این 
سریال تلویزیونى دیده مى شود، بسیار به خود واقعى این شخصیت 
نزدیک است. به نظرم جا دارد که سریال مستقلى درباره این شخصیت 

ساخته شود.
 اگر چنین سریالى ساخته شود همچنان تمایل 

دارید نقش «رضاخان» را بازى کنید؟
 بله 100 در صد. 

یعنى این کاراکتر و نقش همچنــان برایتان 

جذابیت دارد؟
البته. اتفاقاً به نظر من اگر روزى ســریالى درباره زندگى «رضاخان» 
ساخته شود. آن وقت مى  توان به عنوان یک بازیگر، کارهاى بزرگى 

کرد.
پیش از شــما بازیگران دیگــرى هم نقش 
«رضاخان» را بازى کرده بودند که شاخص ترین 
ایشان مرحوم داود رشــیدى در فیلم «کمال 
الملک» شادروان على حاتمى است. به عبارت 
دیگر، مخاطبان قــرار نبود بــراى اولین بار 
«رضاخان» را با ســریال «معماى شاه» تماشا 
کنند و از قبل، تصویرى را از این شــخصیت 
در ذهن داشــتند. چقدر مالحظه داشــتید که 
«رضاخان» جدیدى را در پیش روى مخاطب 

قرار دهید؟
راستش اصًال به این موضوع فکر نکردم. همه توانم را به کار گرفتم تا 
آن «رضاخانى» را که در فیلمنامه و مد نظر کارگردان بود در سریال 
«معماى شاه» به نمایش بگذارم. سعى کردم یک «رضاخان» واقعى 

را بازى کنم و در معرض دید بیننده قرار دهم.
خودتان از نتیجه کار در سریال «معماى شاه» 

راضى هستید؟
 در مجموع بله. البته همانطور که گفتم دوست داشتم نقشم در سریال 
پررنگ  تر بود اما از بازى خودم راضى ام. در زمان پخش سریال بسیارى 
از مردم در خیابان اظهار لطف مى  کردند و مى  گفتند شما واقعى  ترین 
«رضاخانى» هستید که تا به امروز دیده بودیم. همین موضوع نشان مى 
دهد که من در کارم موفق بوده ام. وقتى مخاطب با نقشى ارتباط برقرار 
مى کند مثل «پوتیفار» و حتى «مصعب»؛ یعنى بازیگر در کارش موفق 
بوده و از پس نقش برآمده است. البته شباهت ظاهرى هم با «رضاخان» 

هم شاید در خوب درآمدن نقش بى  تأثیر نبوده باشد./3563

روایت جعفر دهقان از بازى اش در سریال «معماى شاه»

سعى کردم یک «رضاخان» واقعى را بازى کنم
ون نام آشــنایى 
 نقش هاى مهمى 
 پیامبر» ایفا کرد. 
محافل عمومى  ر
«مختارنامه» یاد 
خان» در ســریال 
دگار گذاشت. این 
ى شاه»، در سریال

 نقش «رضاخان» 
در شبکه آى فیلم 
آفرینى دهقان در
نقش ویژه اش 

ر «تسنیم»

ى

ش
قین

خالصه مى شود. به عنوان یک بازیگر ســعى کردم «رضاخان» را 
آن گونه که بوده و در تاریخ آمده اســت، بازى کنم تا براى مخاطب 
هم باورپذیر باشد. به هر 
حال، او براى سال هایى 
در مقــام ســلطنت 
بــوده و ویژگى ها 
خصوصیــات  و 
منحصر اخالقى 

به فرد خودش را داشته است.
 قبل از بازى در سریال«معماى ش
«رضاخان» خوانده بودید و از او شناخ
 درباره «رضاخان» در قیاس با بسیارى از چهره هاى سی
معاصر، اســناد خوبى وجود دارد. عالوه بر کتاب هــا

درباره دوران سلطنت و چگونگى به پادشاهى رسیدنش
فیلم هایى هم از این شخصیت موجود است. حتى وقتى
در سریال «معماى شاه» جّدى شــد، بعضىاز این کت
د مطالعه کردم. فیلم هاى مستندها را هم با اینکه قبًال
مرتبه با دقت بیشترى تماشا کردم. سعى کردم حالت نگ
حتىایستادنو راه رفتن او را به خوبى نگاه کن زدن و

اجرا کنم.
به نظرتان «رضاخانى» که شما نقش
کردید و به نمایش درآمد چقدر با و

تاریخى تطابق دارد؟
«رضاخان» دیکتاتور خشــنى بوده و فکر نمى  کنمک
واقعیت شک داشته باشــد. قبل از نوشتن فیلمنامه
تیم تحقیقاتى، پژوهش هاى مفصلى درباره بازه زما
در سریال روایت شود، انجام داده بودند. تمام اسناد م
و تصویرى رصد شده و درباره هر یک از شخصیت
«رض آنچه از تحقیقات مفصلىشده بود. فکر مىکنم
سریال تلویزیونى دیده مى شود، بسیار به خود واقعى
نزدیک است. به نظرم جا دارد که سریال مستقلى درباره

ساخته شود.
 اگر چنین سریالى ساخته شود همچ
دارید نقش «رضاخان» را بازى کنید

0 بله 100 در صد. 
یعنى این کاراکتر و نقش همچنــ

ى و ن ر می ر ى
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تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته چهارم 
رقابت هاى لیگ برتر باید امروز در ورزشــگاه تختى 

آبادان به مصاف صنعت  نفت برود.
ذوبى ها که در فصل جــارى هنوز طعــم پیروزى را 
نچشــیده اند، باید در چهارمین گام از لیگ بیستم به 
آبادان رفته و مقابل صنعت  نفت به میدان بروند. جدالى 
سخت و حســاس که با توجه به فاصله تک امتیازى 
تیم هــا و جایگاه آنها در جدول رده بندى مســابقات، 
کســب 3 امتیاز آن براى هر دو تیم از اهمیت ویژه اى 

برخوردار است.
شاگردان رضایى در سه هفته نخست فصل جارى، سه 
تســاوى پیاپى مقابل تیم هاى فوالد، ماشین سازى و 
پیکان به دست  آورده  و همچنان روى نوار ناکامى گام 
برمى دارند و براى بازگشت به لیگ محکوم به شکست 
صنعت نفت آبادان هســتند. ذوب آهن هفته گذشــته 
میزبان تیم پیکان بود و با وجود ارائه یک بازى تماشایى، 
مقابل این تیم با تساوى یک بر یک متوقف شد و با 3 

امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفت.
در آن ســو، صنعت نفت در هفته نخســت پیکان را 
شکست داد و در ادامه راه مقابل تیم پرسپولیس با یک 

گل شکست خورده و در هفته سوم مقابل شهرخودرو 
به تساوى یک بر یک رســید تا با 4 امتیاز و با تفاضل 
گل کمتر از پیکان و شــهر خودرو در رده دهم جدول 

جاى گیرد.
نمایش هفته  گذشته ذوب آهن نشان داد که تیم رضایى 
به مرور آمادگى قبلى خود را بــاز یافته و بازیکنان این 
تیم به هماهنگى کاملى رسیده اند. ذوبى ها با توجه به 
داشته هایشان سعى در ارائه یک فوتبال واکنش گرایانه 
دارند و تالش مى کنند تا با پرس ســنگین حریف در 
میانه میدان، اجازه خلق موقعیت خاصى را به تیم مقابل 
ندهند و با حمالت ســریع و برق آســا به ویژه از جناح 

راست، از خألهاى خط دفاعى تیم مقابل سود ببرند.
سبزپوشان در خط حمله و میانى از بازیکنان باکیفیتى 
برخوردارند و در فاز تهاجمى، موقعیت هاى بســیارى 
به وجــود مى آورند. شــاگردان رضایى در ســه بازى 
قبلى خود عملکرد خوبى در فاز هجومى داشــته و آمار 
نشان مى دهد که شرایط این تیم در خط حمله نسبت 
به گذشــته بهبود یافته اســت. حضور دارکو بیدوف و 
ایوان مارکوویچ در کنار میالد جهانى و على دشــتى 
شــرایط ذوب آهن را در فاز هجومى بهبود بخشــیده 

و مى تواند تا حدودى خیال رحمــان رضایى را راحت 
کند. اما عمده مشــکل این تیم، در فاز دفاعى اســت؛ 
خط دفاعى ذوب آهن هنوز به هماهنگى الزم دســت 
پیدا نکرده و مدافعان این تیم در طول بازى اشتباهات 
مرگبارى را مرتکب مى شوند و همین امر باعث شده تا 
على رغم بازى هاى خوبى که به نمایش مى گذارند، در 

نتیجه گیرى ضعیف عمل کنند.
در آن سو، صنعت  نفت تیم سرســختى است که در خانه 
به سختى امتیاز از دست مى دهد و در فاز دفاعى عملکرد 
خوبى دارد. شاگردان پورموسوى بازى تخریبى و بسته اى 
را به نمایش گذاشته و سعى مى کنند با تجمع در میانه میدان 
و پرس شدید تیم حریف، در ضدحمالت به گل برسند و 

همین امر مى تواند کار را براى ذوبى ها سخت کند.
در واقع مى توان گفت بزرگ ترین معضل رحمان رضایى 
در بازى روز جمعه مقابله با دفاع متراکم و بســته تیم 
صنعت  نفت اســت. از طرف دیگر کیفیت پایین زمین 
ورزشــگاه تختى یکى دیگر از معضالت ذوب آهن در 
این بازى است؛ با وجود این، نیاز هر دو تیم به 3 امتیاز 
بازى و انگیزه باالى بازیکنان مى تواند نویددهنده ارائه 

یک بازى جذاب و دیدنى باشد.

ذوب آهن-صنعت نفت، امروز در تختى آبادان

دیگه مساوى بسه

 تیم فوتبال ســپاهان در یکى از حساس ترین بازى هاى 
هفته چهارم رقابت هاى لیگ برتر میزبان تیم ســایپاى 

البرز است.
هفته چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس 
امروز سه شــنبه 11 آذرماه با برگزارى چهار دیدار ادامه 
مى یابد که در یکى از این رقابت ها ســپاهان در ورزشگاه 

نقش جهان میزبان تیم سایپاست.
سپاهان در یکى از مهمترین دیدارهاى هفته چهارم باید 
به مصاف سایپا برود؛ دیدارى سخت و حساس که نتیجه 
آن عالوه بر دو تیم، براى تیم هاى استقالل و گل گهر نیز 
حائز اهمیت بوده و زردپوشان اصفهانى در صورت پیروزى 

شانس رسیدن به صدر جدول را دارند.
ســپاهان در حالى آماده مصاف با سایپا مى شود که هفته 
گذشته تراکتور را با یک گل شکست داده و به دلیل تفاضل 
گل کمتر نسبت به استقالل، در رده سوم جدول ایستاده 
است. زردپوشان اصفهانى از سه دیدار قبلى خود دو برد و 
یک شکست به دســت آورده و با 6 امتیاز، بعد از تیم هاى 
گل گهر و استقالل در رده سوم جدول ایستاده اند. در آن 
سو، بازیکنان سایپا در شــرایطى آماده مصاف با سپاهان 
مى شوند که در ســه هفته اخیر یک برد و دو مساوى به 

دست آورده و با 5 امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفته اند 
و شرایط خوبى دارند.

سپاهان محکوم به شکست ساپیاست؛ شاگردان نویدکیا 
تنها یک امتیاز با صدر جدول فاصلــه دارند و در صورت 
پیروزى مقابل ســایپا، با اندکى خوش شانســى در نتایج 
تیم هاى اســتقالل و گل گهر، مى توانند به صدر جدول 
برســند. از طرف دیگر فاصله نزدیک امتیازى تیم هاى 
رده نخســت تا دهم جدول موجب مى شود تا زردپوشان 
اصفهانى براى حفظ و بهبود جایگاهشــان، چاره اى جز 

کسب هر 3 امتیاز بازى نداشته باشند.
ســپاهان لیگ را با شکســت آغاز کرد اما نمایش هاى 
خوب این تیم هوادارانش را امیدوار نگاه داشــت و کسب 
دو پیروزى پیاپى در هفته هاى دوم و ســوم، زردپوشــان 
اصفهانى را به شــرایط آرمانى خود نزدیک کرده است. 
شاگردان نویدکیا اگرچه تا آمادگى کامل هنوز فاصله دارند 
اما یکى از باکیفیت ترین تیم هاى حاضر در رقابت ها بوده و 
از مدعیان جدى لیگ محسوب مى شوند. بزرگ ترین پوئن 
مثبت تیم نویدکیا برخوردارى از انسجام تیمى و نظم دفاعى 
قابل توجه اســت که مى تواند کار را براى تیم هاى مقابل 
بسیار سخت کند. سپاهان در فاز دفاعى شرایط بسیار خوبى 

داشته و مدافعان این تیم در آمادگى کامل به سر مى برند. در 
فاز هجومى نیز زردپوشان شرایط خوبى دارند و خط حمله 
این تیم با استفاده از انگیزه باالى سجاد شهباززاده در کنار 
حضور بازیکنان آماده اى مانند حســینى، محبى، رفیعى، 

منصورى و نورافکن شدیداً زهردار شده است.
در آن سو، سایپا تیمى جوان است که از قدرت جنگندگى و 
نیروى جوانى بهره مى برد. بزرگ ترین نقطه قوت این تیم 
نیروى جوانى بازیکنانش و انگیزه باالى آنهاست. شاگردان 
صادقى در فاز دفاعــى از دروازه بان خوبى بهره مى برند و 
حسین منادى مى تواند دردسرهاى زیادى براى مهاجمان 
سپاهان بسازد.  در فاز هجومى نیز سایپا تیم زهردارى به 
شمار مى آید و حضور علیارى در کنار مسلمان مى تواند خط 

حمله زهردارى براى این تیم بسازد.
با وجود این، ســپاهان مقابل ســایپا کار سختى پیش  رو 
دارد. روحیه جنگندگى و میــل به برترى جویى بازیکنان 
این تیم، سایپا را تبدیل به یکى از سرسخت ترین تیم هاى 
حاضر در لیگ کرده است. از طرف دیگر نوع بازى درگیرانه 
سایپایى ها در کنار نیاز وافرشان به پیروزى باعث مى شود تا 
سپاهانى ها کار راحتى را در پیش نداشته باشند. باید منتظر 

ماند و دید حوادث فوتبال به نفع کدام تیم رقم مى خورد.

سپاهان-سایپا، امروز در ورزشگاه نقش جهان

حمله محرم به پسران نارنجى

تیم فوتبال سپاهان امروز باید از سایپا در ورزشگاه نقش جهان میزبانى کند.
فصل براى طالیى پوشان اصفهانى در شرایطى آغاز شد که گئورگى گولسیانى مدافع میانى این تیم به دلیل کشیدگى از ناحیه همسترینگ بار دیگر از میادین دور شد؛ حاال اما این بازیکن گرجستانى آماده شده و در صورتى که محرم 

نویدکیا تشخیص بدهد، توانایى بازى براى سپاهان را خواهد داشت.
عباس ربیعى پزشک سپاهان در این رابطه گفت: گولسیانى شرایط خوبى دارد و در تمرینات تیم شرکت مى کند. سرمربى اگر تشخیص بدهد، مى تواند از او در بازى استفاده کند.

مهره دیگرى که این روزها در اردوى زردپوشان با آسیب مواجه شده محمدرضا خلعتبرى است؛ این بازیکن ریزنقش و تکنیکى اما آنطور که ربیعى مى گوید، هنوز شرایطش براى بازى با ساییا مشخص نیست و پس از بررسى شرایط 
جسمانى او، در مورد حضورش در فهرست تیم تصمیم گرفته خواهد شد.

گفتنى است در حال حاضر به استثناى خلعتبرى، بازیکن مصدوم دیگرى در اردوى سپاهان وجود ندارد.

محمدرضا مهدى زاده، بازیکن زردهاى اصفهان درباره پیروزى ســپاهان برابر تراکتور در 
هفته سوم لیگ برتر گفت: همیشه این مسابقه سختى هاى خاص خودش را دارد، آنها 

همیشه تیم خوبى هستند که در باالى جدول قرار دارند و البته سرماى تبریز هم سختى 
این بازى را براى ما بیشتر کرده بود. با این حال خدا را شکر مى کنیم که 3 امتیازى مهم 
در تبریز گرفتیم و این برد قطعاً شرایط تیم ما را براى بازى هاى بعدى بهتر خواهد کرد. 
وى در پاسخ به این پرسش که آیا سپاهان مى تواند در فصل جارى مدعى قهرمانى در 

لیگ برتر باشد؟ تأکید کرد: سپاهان امسال تغییراتى در سطح مدیریت و کادر فنى داشته 
و خیلى چیزها عوض شده است. ما از روز اول محکم و جدى کار کردیم و روز به روز بهتر 

مى شویم. معلوم است که ما مدعى هستیم. این یک موضوع واضح است، چون سپاهان هر سال 
مدعى جدى قهرمانى است و امسال هم براى رسیدن به این عنوان مى جنگیم.

مهدى زاده راجع به انتخاب محرم نویدکیا به عنوان سرمربى جدید سپاهان و اینکه برخى 
معتقدند سپاهان یک انتخاب ُپرریسک انجام داده است، تصریح کرد: نویدکیا شخصیتى 
است که در اصفهان همه او را دوست دارند و مردم و هواداران به این مربى اعتقاد و اعتماد 
دارند. آقامحرم اسطوره سپاهان است و با توجه به اینکه سال ها در این تیم بازى کرده است، 
خیلى خوب شرایط بازیکنان را درك مى کند. او از لحاظ فنى در دوران فوتبالش فوق العاده 

فنى بود و مى تواند در مربیگرى هم موفق باشد. سپاهان خانه نویدکیاست و این مربى مى تواند 
در سپاهان موفق باشد.

مدافع تیم فوتبال سپاهان در مورد شرایط خودش و اینکه تصمیم به ماندن در این تیم گرفت، 
عنوان کرد: من یک فصل دیگر قرارداد داشتم و مى دانستم که باید بمانم. سپاهان یک باشگاه 
بزرگ و فوق  العاده در فوتبال ایران است و دوست داشتم در این تیم بمانم. اینجا خیلى راحتم و 
همه چیز خوب است. امیدوارم در این فصل به تیم کمک کنم و قهرمانى با سپاهان را در لیگ 

برتر تجربه کنم.

 علیرضا منصوریان روى نیمکت تراکتور نخستین باخت فصلش را برابر سپاهان تجربه کرد تا هر چقدر محرم نویدکیا 
را رستگار مى کند، خودش در بحران فرو برود. منصوریان اما در پایان مسابقه رو به همان حرف هاى همیشگى آورد. 
مثًال اینکه: «از بازیکنانم راضى هستم، از خودم نه.» خب االن چه کار کنیم؟ کمى راضى کننده تر باش! علیمنصور 
در فراز دیگرى از سخنانش گفته: «مشکل ما نبود هوادار است.» تا جایى که ما یادمان مى آید بهترین دوره مربیگرى 
منصوریان در نفت بى تماشاگر تهران بود؛ جایى که خانواده بازیکنان هم مسابقات این تیم را تماشا نمى کردند. در 
شروع لیگ هفدهم هم هواداران استقالل با تندترین شــعارها علیه کادرفنى نشان دادند مشکل شما هرگز عدم 

حضور هواداران نیست. یک بهانه دیگر بیاور رفیق!

بفرمایید  گئورگى!
ت

ج
گ

یک بهانه 
دیگر بیاور 

اعضاى تیم فوتبال ســایپا پس از معطلى رفیق!
چندین ســاعته در فــرودگاه مهرآباد به 

اصفهان رسیدند.
آنها صبح دیروز در فرودگاه مهرآباد حاضر 
شدند تا با پرواز ســاعت 9 براى برگزارى 
دیدار با سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر 

راهى اصفهان شوند.
البته با توجه به وضعیت جــوى و مه آلود 
بودن هواى اصفهان، نارنجى پوشان براى 
انجام شدن این پرواز حدود سه ساعت در 
فرودگاه معطل ماندنــد و در نهایت حدود 

ساعت 12 عازم اصفهان شدند.
شــاگردان ابراهیم صادقى کــه در هتل 
اطلس اصفهان مستقر شــده اند، آخرین 
تمرین خود پیش از این مســابقه را عصر 
دیروز در این شهر برگزار کردند و از ساعت 
16 و20 دقیقه امروز به میزبانى ورزشگاه 
نقش جهان به مصاف شاگردان محرم نوید 

کیا مى روند.

کاروان سایپا 
با تأخیر 

به اصفهان رسید

سپاهان مدعیه؟ کامالً واضحه
تراکتور در 

رد، آنها 
سختى 
مهم 
کرد. 
ى در 

ى داشته 
 روز بهتر

پاهان هر سال 

که برخى 
خصیتى

 و اعتماد 
رده است، 
فوق العاده 

ى مى تواند 

ن تیم گرفت،
ن یک باشگاه
خیلى راحتم و
ن را در لیگ

حه
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بهبودیافتگان کرونا براى همیشــه از ابتالى مجدد به 
این بیمارى مصون نیســتند؛ بنابراین باید شیوه زندگى 
سالم را در پیش بگیرند و همچنان پروتکل ها را رعایت 

کنند.
فرهاد مصدق، فــوق تخصص ریــه در این خصوص 
توضیح داد: در حالى که بیمارى کرونا پس از ســه هفته 
بهبود مى یابد، مطالعات نشان داده که مبتالیان ممکن 
است از بیمارى هاى کلیوى، ریوى و قلبى پس از بهبودى 
رنج ببرند. وى اظهار کرد: این بیمــارى مى تواند روى 
سیســتم عصبى مرکزى مغز نیز تأثیر بگذارد؛ بنابراین 
بهبودیافتگان کرونا باید شــیوه زندگى سالم را در پیش 

بگیرند و پس از بهبودى انتظار بازگشت سریع به زندگى 
عادى را نداشته باشــند زیرا آنها با یک بیمارى ویرانگر 
مبارزه کرده اند پس باید آهسته به روال معمولى گذشته 

باز گردند.
این پزشک اضافه کرد: بهتر است این افراد انجام یوگا و 

فعالیت بدنى را در زندگى روزانه خود بگنجانند.
به گفته وى، این بیماران به یاد داشته باشند براى همیشه 
از ابتال به ویروس کرونا ایمن نشده اند اگر چه بدن افرادى 
که حتى به صورت خفیف کرونا گرفته اند پس از بهبودى، 
آنتى بادى هایى تولید مى کند که حداقل پنج تا هفت ماه 

از عفونت محافظت مى کند. 

با گذشــت یک هفته اى از اعمــال محدودیت هاى 
کرونا وزارت بهداشــت اعالم کرد کــه آمار مبتالیان 
کاهش یافته و مــرگ و میرها از بــاالى 400 نفر به 
بیش از 300 نفــر کاهش یافت. این در حالى اســت 
که تحقیقات نشــان مى دهــد 14 روز بایــد از دوره 
محدودیت ها بگذرد تا با کاهــش ابتال به کووید-19 

روبه رو شویم.
دکتر مســعود مردانى، عضو کمیته علمى ستاد مبارزه 
با کرونا در پاسخ به این ســئوال که چرا این کاهش در 
یک هفته به وجود آمده است؟ گفت: موج اپیدمى سیر 
افولى پیدا کرده است. یعنى هر طغیان بیمارى منحنى 

زنگولــه اى دارد. یعنى به مرحله اوج مى رســد و بعد 
کاهش مى یابد. ما در حال حاضر در مرحله کاهش این 

بیمارى هستیم. 
وى با اشــاره به شــناور بودن ســاعت کارى افزود: 
مطمئنًا هر محدودیتــى در زندگــى و کار مردم در 
کاهش ابتالى آنهــا به کرونا و مــوارد بیمارى تأثیر 
مستقیم دارد. به احتمال زیاد محدودیت در ترددهاى 
شبانه نیز در تعداد مبتالیان به کووید-19 تأثیر داشته 
و ابتال به کرونا را کاهــش مى دهد. هر چقدر تحرك 
در جامعه کمتر باشــد، گردش ویروس آهســته تر 

مى شود. 

بهبودیافتگان کرونا شیوه 
زندگى خود را تغییر دهند

علت کاهش ناگهانى آمار فوتى 
و مبتالیان کرونا 

تنها 3 درصد درگیرند
وزیر کشور گفت: تنها 3 درصد از مردم    مهر |
ما درگیر این بیمارى هستند و 97 درصد سالم و پاك 
هستند؛ یعنى به نوعى تنها 3 درصد از جمعیت ایران 
درگیر بیمارى کرونا شده اند. عبدالرضا رحمانى فضلى 
بیان کرد: ما تمام هّم و غم خود را بر این گذاشـته ایم 
تا از این 3 درصد مراقبت کنیـم و آن 97 درصد دیگر 
بتوانند به راحتى به زندگى خودشـان ادامه دهند. وى 
تصریح کرد: ما به دلیل این 3 درصـد از مردم ترددها 
را محدود کرده، مغازه ها را بسته و دیگر محدودیت ها 
را اعمال کرده ایم؛ پـس از این افراد تقاضا و خواهش 
مى کنیـم که از خـود مراقبـت کننـد و تـا زمانى که 
بهبودى کامل را به دسـت نیاوردند، در جامعه حضور 

پیدا نکنند./3566

نادانسته ها
دکتـر توفیـق یعقوبـى، متخصـص    ایسنا|
بیمارى هاى عفونى با بیان اینکه نادانسته هاى زیادى 
در خصوص کرونا ویروس داریم، گفت: ایمنى در برابر 
ویروس تا چه مدت ادامه دارد، این همه گیرى در دنیا 
تا چه وقت ادامه خواهد یافت و چـرا در برخى از افراد 
این بیمارى خیلى شدید و موجب مرگ و میر است از 

نادانسته هاى کرونا ویروس است./3567

افزایش مبتالیان به کرونا در 
مازندران

  ایسنا| سید عباس موسوى، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى مازندارن گفته است: وجود 843 بیمار 
کرونایى در بیمارسـتان هـاى مازنـدران حکایت از 
ایـن دارد که بـاز آمار مبتالیـان در این اسـتان رو به 
افزایـش رفتـه و محدودیـت ها هنـوز نتوانسـته بر 
روند شـیوع کووید- 19 در این منطقه تأثیر چندانى 

بگذارد.

توقف اعالم آمار روزانه 
وزارت بهداشت عربستان اعالم کرد    فارس|
که دیگر آمار مربوط به مبتالیان به ویروس کرونا و 
قربانیان ناشى از آن را به طور روزانه اعالم نمى کند 
و به طور هفتگى اعالم مى شـود. این در حالى است 
که روزنامـه «العربى الجدید» چـاپ لندن به تازگى 
در مطلبى نوشت که عربسـتان به دلیل شمار باالى 
مبتالیان و قربانیـان ویروس کرونا بیشـترین زیان 
را از ویـروس کرونا متحمل شـده در حالـى که آمار 
مبتالیان و قربانیان بسیار بیشـتر از رقم اعالم شده 

است.

وحشت انگلیس از موج سوم
  باشگاه خبرنگاران جوان | پلیس انگلیس 
بیـش از 150 نفر را کـه اعتراضاتـى را در مخالفت با 
قرنطینه و واکسـن کرونا برپا کرده بودند، روز شـنبه 
بازداشت کرد. صد ها نفر از این معترضان در حالى در 
مرکز لنـدن تجمع کرده بودند که ماسـک بر صورت 
نداشـتند و پالکارد هایـى بـا شـعار هاى «واقعیت را 
فاش کنید» در دست داشتند؛ اقدامى که در مخالفت 
با قوانین سـفت و سـخت برگزارى تجمعات بخاطر 
شـیوع کرونا در انگلیس محسـوب مى شـود. این در 
حالى است که «دومینیک راب»، وزیر خارجه انگلیس 
در سـخنانى هشـدار داد در صورتى که قواعد فاصله 
گذارى اجتماعى پیگیرى نشـود، موج سوم کرونا در 
آسـتانه سـال جدید میـالدى امرى محتمـل به نظر 

مى رسد./3568

هند هم واکسن تولید مى کند
  ایرنا | مؤسسـه سرم سـازى هند کـه یکى از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان واکسـن در جهان اسـت، 
قراردادى با شـرکت نوواواکس) امضا کـرد تا به این 
شـرکت در تولید یک میلیارد دوز واکسـن ضدکرونا 
در سـال آینده کمک کنـد. این واکسـن ضدکرونا از 
مهندسـى ژنتیک این ویروس به دسـت آمده است. 
فاز سـوم کارآزمایى بالینى این واکسـن چندى پیش 

آغاز شد.

روى موج کووید-19

شــیوع ویروس کرونا تقریبًا همه دنیا را در شوکى بزرگ 
فرو برد اما در این بین بودند کشــورهایى که سریع تر از 
این شــوك درآمدند و با برنامه اى منسجم توانستند آمار 
مبتالیان کروناى خود را کنترل کنند. یکى از این کشورها 

کره جنوبى است.
«سمانه ساجدیان»، شهروند ساکن سئول در رابطه با نحوه 
برخورد با کرونا در کره جنوبى، عنوان کرد: درکره جنوبى 
تقریبًا همه افراد از ماسک استفاده مى کنند و عدم استفاده 
از ماسک جریمه اى صد هزار وونى به همراه دارد، البته به 
دلیل آلودگى هوا از قبل نیز اکثر افراد از ماســک استفاده 
مى کردند و انواع ماسک هاى پارچه اى و پزشکى به راحتى 
در دسترس بود و غیر از ماسک نزدن جریمه اى وضع نشد.

وى افزود: پســرم که در بیمارستان بســترى شد شاهد 
رسیدگى هاى بســیار خوبى بودیم و در هربار مراجعه به 
درمانگاه ها و بیمارستان ها همه آزمایشات، رادیوگرافى ها 

و... در کمتر از یک ساعت انجام مى شد.
وى با تأکید براینکه کشــور کره در همه مســائل جدى 

برخورد مى کند و جدیت در این مسئله هم بیشتر بود، بیان 
کرد: در ابتداى شیوع کرونا مدارس فقط به صورت آنالین 
برگزار مى شد؛ اما بعد از آن با کاهش دو هفته از تعطیالت 
یک ماهه تابستان، مدارس به صورت یک روز در هفته دایر 
شد و با کاهش آمار کرونا و تک رقمى شدن آمار مبتالیان 
جدید، مدارس به صورت دو یا سه روز در هفته حضورى و 
مابقى آنالین برگزار مى شد، البته میزها داراى محافظ هاى 

طلقى  هستند و بافاصله زیاد از هم قرار دارند.
ساجدیان با اشاره بر اینکه کره کشورى با جمعیت متراکم 
و منابع محدود است و امکان تعطیلى مراکز و ادارات وجود 
ندارد، تصریح کرد: اگر مراکز تجــارى، ادارى و... تعطیل 
شوند کشور بامشکالت بسیارى مواجه مى شود به همین 
علت به جز مدت کوتاهى باشــگاه ها، هیــچ جا به اجبار 
تعطیل نشد و حتى مهدهاى کودك نیز باز بودند تا والدین 

راحت تر باشند.
این شهروند ساکن کره جنوبى با بیان اینکه به طور طبیعى 
در صف ها افراد باهم فاصله یک تا 2 مترى دارند، ادامه داد: 

مردم بســیار رعایت مى کنند و حتى برخى از شهروندان 
کره اى ماه ها والدین خود را ندیدند.

وى با ذکر این مطلب که به دلیل فرهنگ خاص و صرفه 
اقتصادى بیشــتر، مردم کره اغلب در رســتوران ها غذا 
مى خورند، امکان تعطیلى رســتوران ها نبود، اظهار کرد: 
اکثر مالقات ها به جاى خانه ها در کافه ها برگزار مى شود 
و کافه ها نقش مهمى در روزمره افراد دارند به همین دلیل 
فقط براى مدت خیلى کوتاهى بیرون بر فعالیت مى کردند.

وى درخصوص پیگیرى ها و اطالع رسانى هاى حکومت 
نیز بیان کرد: وقتى تســت کروناى فــردى مثبت اعالم 
مى شود به همه  مکان هاى عمومى که درآن بوده اعالم 
مى شود تا افرادى که همزمان با آن فرد در آنجا بودند تست 
کرونا بدهند و اگر یکى از ساکنان یک ساختمان مبتال شود 
به سایر ساکنان اعالم مى شــود تا تست کروناى اجبارى 
بدهند، همچنین دائمًا پیام هایى با محتواى اینکه چند نفر 
از کدام منطقه مبتال شده اند و به کجا رفت و آمد داشته اند 

نیز ارسال مى شود.

کشور مهم شرق آسیا چگونه توانست کرونا را کنترل کند

در کره جنوبى همه ماسک مى زنند

«آشر» عجیب و غریب است، «استورم» آفتاب گرفتن را 
دوست دارد و «میپل» دوست دارد از مغز خود استفاده کند. 
هر ســه مى توانند در کنترل همه گیرى کووید-19 نقش 
داشته باشند، اما آنها دانشــمند یا سیاستمدار نیستند. آنها 

سگ هستند!
البته این سه سگ تنها نیستند. در سراسر جهان، سگ سانان 
دیگرى نیز در حال آموزش دیدن براى تشــخیص بوى 
عفونت کووید-19 هســتند. مربیان سگ ها ادعا مى کنند 
نتایج به دست آمده خارق العاده اســت و در بعضى موارد، 
آنها مى گویند که سگ ها مى توانند ویروس را تقریباً با دقت 
کامل تشخیص دهند. دانشمندان دخیل در این تحقیقات 
معتقدند که سگ ها مى توانند به کنترل همه گیرى کمک 
کنند زیرا  آنها مى توانند در هر ســاعت صدهــا نفر را در 
مکان هاى شلوغ مانند فرودگاه ها و استادیوم هاى ورزشى 
بررسى کنند. این روش بسیار ارزان تر از روش هاى آزمایش 

معمول مثل آزمایش تقویت RNA یا همان PCR است.
اما بیشتر این یافته ها هنوز مورد بررسى و انتشار قرار نگرفته 
اند و ارزیابى این ادعاها را براى جامعه علمى بزرگ تر دشوار 

مى کند.
محققانى کــه روى آزمایش هاى متداول ویروســى کار 
مى کنند مى گویند، نتایج اولیه گروه سگ ها شگفت انگیز و 
امیدوار کننده است. اما سئوال اینجاست که آیا مى توان روند 
کار را تا جایى پیش برد که حیوان ها بتوانند تأثیر معنادارى 

بر همه گیرى بگذارند.
انســان ها براى دهه ها از حس بویایى فوق العاده سگ ها 
استفاده کرده اند. بینى سگ ها 300 میلیون گیرنده بویایى 
دارد، در حالى که انسان پنج تا شش میلیون گیرنده بویایى 

دارد.
محققان به طور قطع نمى دانند ســگ ها چــه چیزى را بو 
مى کشند اما بسیارى گمان مى کنند بیمارى ها باعث مى شوند 
بدن انســان الگوى متمایز از ترکیبات آلى فرار(VOC) را 
ترشــح کند. این مولکول ها به راحتى تبخیر مى شــوند و 
بویى ایجاد مى کنند که ســگ ها مى توانند آن را استشمام 
کنند. بررسى قبلى ویروس هاى غیر کووید(COVID) نشان 
مى دهد که عفونت هاى ویروسى دیگر نیز ممکن است باعث 

ایجاد این ماده در بدن شوند./3560

سگ ها بوى کرونا را حس مى کنند! 

وزیر بهداشــت با اشــاره به پیک اخیر بیمارى کرونا 
در کشــور و با بیــان اینکه طوفان ســهمگینى بود و 
خوشــبختانه در اکثر نقاط داریم به تعــادل جدید باز

مى گردیم، گفت: مردم به تلــه قدیمى عادى انگارى 
شرایط نروند و با تصور اینکه شرایط بهتر شده، ما را از 

اجراى دقیق پروتکل ها دور نکنند.
ســعید نمکــى در اجالس رؤســاى دانشــگاه هاى 
علوم پزشکى افزود: اگر توانســتیم تعداد مرگ و میر 
و موارد بســترى را کاهش دهیم فقط در سایه رعایت 
دقیق پروتکل هــا و زحمات کادر بهداشــت و درمان 
کشور اســت. خوشــبختانه على رغم پیش بینى هاى 
ســازمان هاى علمى جهانى که در این ماه و ماه آینده 
مرگ باالى 800 تا 1000 نفر را بــراى ما پیش بینى 
کرده بودند و پیش بینى آنها در مورد آمریکا و کشورهاى 
اروپایى درســت از آب درآمد، اما این پیش بینى ها به 
دلیل مداخالت به موقع در کشــور ما در حال عکس 

شدن است.
نمکى درباره تست هاى تشخیصى کرونا اظهار کرد: 
تست هاى سریع براى دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
ارسال مى شــود، اما برخى دانشــگاه ها به اشتباه فکر 
مى کنند با داشتن تست سریع باید از تست PCR غافل 
شوند. ما وقتى از ظرفیت صدهزار تست در روز صحبت 
مى کنیم براى تست هاى سریع و PCR همزمان را در 
نظر مى گیریم ؛ باید 40 هزار تست PCR روزانه انجام 
شــود و بین 60هزار تا 80 هزار مورد هم تست سریع 
انجام دهیم. در بیمارســتان مطلقًا کسى حق ندارد از 
 PCR تست سریع اســتفاده کند و باید حتمًا از تست
استفاده شود و در پایگاه هاى سالمت و سرپایى باید از 
تست سریع استفاده شود و تکلیف فرد ظرف 20 دقیقه  
مشخص شود تا تماس هاى نزدیک بیمار را شناسایى 

کنیم./3562

تست سریع کرونا در 
بیمارستان ها، ممنوع 

 شیوا سعیدى قوى اندام/ خبرگزارى مهر |

احتماًال طى هفته هــاى آینده انگلیــس، آمریکا و 
آلمان واکسیناسیون براى مقابله با کووید-19 را آغاز 
خواهند کرد. اتحادیه اروپا نیز ماه آینده میالدى درباره 

واکسیناسیون تصمیم گیرى مى کند.
پیش بینى مى شود انگلیس نخستین کشورى باشد که 
واکسن توسعه یافته در «بیوان تک» و فایزر را تأیید 
کند و احتماًال واکسیناســیون با آن از 7 دسامبر (17 
آذرماه سال جارى) آغاز خواهد شد. همچنین تخمین 
زده مى شــود اندکى پس از برگزارى جلسه مشاوره 
ســازمان غذا و دارو آمریکا در 10 دسامبر (20 آذرماه 

جارى) واکسن مذکور در این کشور نیز تأیید شود.
از سوى دیگر مقامات آلمانى نیز طى روزهاى گذشته 

اعالم کردند پس از تأییــد قانونگــذاران اروپایى، 
واکسیناسیون شــهروندان از ماه آینده میالدى آغاز 

مى شود.
طبق اسناد رصد شده، آژانس دارویى اروپا که وظیفه 
تأیید داروها در سراسر این اتحادیه را برعهده دارد، از 
ماه آینده درباره تأیید واکســن «بیو ان تک» و فایزر 
و رقیب آن یعنى مدرنــا تصمیم گیرى مى کند. تأیید 
واکسن ها در ماه آینده مســیر را براى واکسیناسیون 
27 کشور این منطقه، قبل از پایان سال جارى میالدى 

فراهم مى کند.
با وجود این، موانع زیادى در زمانبندى واکسیناسیون 
وجود دارد و همین امر ممکن است اختاللى در فرایند 

ایجاد کند. 

مدیر روابط عمومى علوم پزشکى استان کردستان 
گفت: هنگام ضدعفونى تلفن همراه با ضدعفونى 
کننده هاى الکلى باید به مــواردى توجه کنیم تا از 

انفجار احتمالى جلوگیرى شود.
آرزو فالحى اظهار کرد: اسپرى مستقیم ضدعفونى 
کننده الکلــى بر روى تلفن همــراه منجر به ورود 
محلول به درون گوشــى شــده و به علت حرارت 
درون گوشى تبدیل به بخار و در نهایت آتش سوزى 
یا انفجار مى شود. وى با اشاره به اینکه قبل از شروع 
ضدعفونى تلفن همراه حتمًا آن را خاموش کنیم، 
افزود: باید گوشى را از شارژ خارج کنیم و حتى بهتر 

است هندزفرى به دستگاه متصل نباشد.
مدیر روابط عمومى علوم پزشکى کردستان عنوان 
کرد: نباید مواد ضدعفونى کننــده حاوى الکل را 

مستقیم روى تلفن همراه اسپرى کنیم، بلکه باید 
مواد ضدعفونى کننده را روى یک دستمال اسپرى 
و ســپس به وســیله آن تلفن همراه را ضدعفونى 

کنیم. 
فالحى ادامه داد: هرگز ضدعفونى تلفن همراه را در 
گرماى زیاد و در مجاورت سیگار روشن یا شعله گاز 

انجام ندهید.
فالحى گفــت: بالفاصله بعــد از ضدعفونى تلفن 
همراه، گوشى را به شارژ نزنیم زیرا حتى یک تماس 
کوتاه هم ممکن اســت باعث حادثه شــود. وى با 
اشــاره به اینکه بالفاصله بعد از ضدعفونى تلفن 
همراه، نباید آن را روشن کنیم، خاطرنشان کرد: بعد 
از گذشت پنج دقیقه از ضدعفونى کردن، تلفن همراه 

را روشن و از آن استفاده کنیم.

عضو کمیته علمى کشورى کرونا درباره تأثیر نژاد بر 
میزان ابتال به بیمارى کرونا توضیحاتى را ارائه کرد.

حمید سورى افزود: براساس یافته هاى دانشمندان، 
مردمان ساکن در نیمکره جنوبى در قاره آفریقا کمتر 

به بیمارى کرونا مبتال مى شوند.
ســورى گفت: تعداد هر یک از افراد از نظر ژنتیکى 
منحصر به فرد بوده و همین موضوع باعث شده است 
تا آنها از نظر ابتال به بیمارى کرونا متفاوت با دیگرى 
باشــند به طورى که در یک خانواده میزان ابتال و یا 
شــدت و ضعف آن در بین اعضاى خانواده متفاوت 

است و حتى دوقلوها هم از نظر ابتالى شان به یک 
بیمارى شبیه به هم نیست.

عضو کمیته علمى کرونا افزود: بر اساس بررسى هاى 
انجام شــده، نژاد در میزان ابتالى افراد به بیمارى 
کرونا تأثیر چشمگیرى ندارد و این موضوع به طور 

قطعى ثابت نشده است.
او گفت: تراکم جمعیت شهرنشینى یکى از مهمترین 
بحث ها در خصوص انتقال بیمارى کرونا و ابتالى 
افراد به این عارضه اســت و رفتار هاى خانوادگى در 
میزان ابتال و انتقال ویروس کرونا تأثیر خواهد داشت.

در حالى که برخــى از افراد با وجود شــیوع ویروس 
مرگبار کرونا همچنان اصرار به برپایى جشــن هاى 
خاص مانند جشــن عروســى دارند، اقدام تحسین 
برانگیز یک زوج جوان اهل ایلینوى آمریکا به سوژه 

رسانه ها تبدیل شد.
 «بیلى لِویس» و «اِملى باگ» هر دو 30 ساله تصمیم 
گرفتند تا برپایى مراسم بهترین روز زندگى خود را لغو 
کنند؛ با این حال، آنها تصمیم گرفتند تا تمام 5000 
دالرى را که براى برگزارى جشن عروسى خود در نظر 

گرفته بودند به یک سازمان غیرانتفاعى کمک کنند.
در این عمل انســان دوســتانه، این زوج خوشبخت 
هزینه تهیه غذاى افراد نیازمند از جمله بیماران مبتال 
به ناتوانى ذهنى شــدید را تأمین کردند. در یکى از 

تصاویر منتشر شده پرسنل این سازمان غیرانتفاعى 
در حال آماده کردن بسته هاى غذایى براى نیازمندان 
دیده مى شــوند. این در حالى بود که قرار بود مراسم 
جشن عروسى این زوج جوان در تاریخ 1 اکتبر در تاالر 
مجلل شیکاگو برگزار شود. سخاوت این زوج موجى 
از واکنش هاى مثبت کاربران را به همراه داشت و آنها 
شرافت و انساندوستى این زوج جوان را مورد تمجید 
قرار دادند. یکى از کاربران در کامنتى نوشــت: «این 
زوج هم مى توانستند تحت هر شرایطى عروسى خود را 
برپا کنند، اما نه تنها جان دیگران را به خطر نیانداختند 
بلکه با تصمیم خود هزاران نفر را سیر کردند.» کاربر 
دیگرى نوشت: «متفکرانه و سخاوتمندانه. قطعًا یک 

داستان الهام بخش بود!»

واکسیناسیون کرونا به زودى در 3 کشور 
آغاز مى شود

نکات ایمنى ضدعفونى کردن تلفن همراه 

چرا ساکنین نیمکره جنوبى کمتر کرونا گرفتند

یک داستان الهام بخش 
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شاید مهمترین تأثیر تنفس عمیق از راه بینى که خیلى سریع هم به چشم مى آید 
آرامش است، با هر نفس عمیقى که مى کشید هم ذهن را تقویت مى کنید و هم 

حافظه تان را بهبود مى بخشید.
دالیل بسیار زیادى براى نفس کشیدن از راه بینى وجود دارد. همچنین ممکن 

است مشکالت زیادى بعد از نفس کشیدن از راه دهان براى فرد ایجاد شود.
تنفس از راه دهان به طرز ویژه اى احتمال سرفه و آپنه خواب را باال مى برد.

تنفس دهانى مى تواند عاملى براى دهان بد بو باشد زیرا تجمع باکترى ها در 
دهان افزایش پیدا مى کند.

تنفس دهانى باعث خشــکى زبان، دندان و لثه مى شود. 
در نتیجه سطح اســید در دهان باعث پوسیدگى دهان و  

مشکالت لثه مى شود.
یکى دیگر از نتایج غیرمنتظره تنفس دهان مخصوصًا هنگام 
خواب، کم آبى است. تا به حال چند بار شــده که بعد از تنفس 
دهانى در خواب با یک دهان خشک از خواب بیدار شده باشید. 
بعضى از تحقیقات نشان مى دهد که تنفس دهانى مى تواند با آسم 

مرتبط باشد.
ورزشکاران نیز از تنفس دهانى رنج مى برند. هنگامى که دم و بازدم از طریق 

دهان انجام شود، میزان اکسیژن در ریه ها کاهش پیدا مى کند.
بعضى از تحقیقات نشان مى دهد که اختالل کم توجهى و بیش فعالى با تنفس 

دهانى تشدید مى شود.
کودکانى که از طریق دهان نفس مى کشند، بیش از بقیه در معرض مشکالت 

غیر طبیعى ساختار صورت، موقعیت سر و مشکالت تنفسى قرار مى گیرند.
- تنفس از راه بینى مخصوصاً همراه با مقاومت جریان هوا که براى بیرون دادن 
نفس از بینى همراه است، باعث مى شــود تا هوا در ریه ها بیشتر باقى بماند و 
در نتیجه میزان اکسیژن وارد شده به جریان خون با هر نفس حدود 20 درصد 

افزایش پیدا مى کند.
- راه بینى بیش از دهان و گلو براى جذب گرما و رطوبت موجود در هوا طراحى 
شده است. دماى تنفس مى تواند به بیش از 40 درجه فارنهایت از طریق بینى به 

ریه ها برسد. این موضوع براى هواى سرد بسیار حائز اهمیت است.
- تنفس از راه بینى به از بین بردن جرم ها، مواد حساسیت زا و باکترى ها کمک 

مى کند.
- نفس کشیدن به صورت منظم از راه بینى هنگام دم و بازدم راحت تر است.

-یک تنفس عمیق از راه بینى مغز را تقویت و حافظه را سریع تر مى کند. افرادى 
که از راه بینى نفس بکشند و دم عمیقى داشــته باشند طبق تحقیقات توانایى 
بیشترى در تشخیص سریع تر یک چهره دارند زیرا فعالیت مغز در ناحیه آمیگدال 

و هیپوکامپوس در زمان دم از راه بینى بسیار بیشتر و بهتر از زمان بازدم است.
- زمان وارد شدن هوا به داخل ریه عصب هاى نواحى دستگاه بویایى، آمیگدال 
و هیپوکامپوس موجود در سیستم لیمبیک تحریک مى شوند. در زمان قرارگیرى 
در یک موقعیت خطرناك تعداد تنفس ها بیشتر مى شود و این امر تأثیر زیادى 

در تصمیم گیرى و یادآورى و عملکرد سریع تر مغز دارد.
- نیتریک اکسید نقش بسیار مهمى در پاسخ سیستم ایمنى ایفا مى کند که از راه 

بینى آزاد مى شود و همراه با جریان هوا وارد ریه فرد مى شود.
- تنفس عمیق از راه بینى نقش مؤثرى در تقویت مغز و حافظه دارد.

- تنفس عمیق از راه بینى سبب تمرکز حواس و آرامش ذهن مى شود و با هر 
نفس عمیق ذهن شما آسوده تر مى شود.

- تنفس عمیق از راه بینى فواید جسمى نیز دارد. در بازدم هاى عمیق بدن شل 
و ریلکس و منبسط مى شود.

- افرادى که تنفس سطحى دارند و دم و بازدم عمیقى ندارند، طول عمر متوسط 
و کمى خواهند داشت اما کسانى که تنفس عمیق دارند و تعداد دم و بازدم آنها در 
یک دقیقه کمتر مى شود و در یک دقیقه 16 بار نفس مى کشند، عمر بیشترى 

دارند.
- یک نفس عمیق از راه بینى مى تواند براى بدن تأثیر بسزایى داشته باشد. پس 
زمانى که دچار هیجان هاى عصبى مانند ترس، اضطراب، خشم، کینه، انتقام و 
حسادت، بیمارى شدید، براى آرام شدن خود نفس عمیق بکشید تا آرام شوید 

و اضطرابتان کم شود.
- بعضى از مشکالت تنفسى از راه دهان، فقط به دلیل عادت فرد است و بعضى از 

آنها به دلیل مسدودیت راه بینى است که باید تحت درمان قرار بگیرد.
اگر احســاس مى کنید که راه تنفس شما مسدود شده اســت، حتمًا در مورد 
نگرانى هاى خود با درمانگر صحبت کنید. او مى تواند راه درمانى مناسب را پیش 

روى شما قرار دهد.

ت!

ین اس
ه ا تنفـس از راه بینى یا دهان، مسئـل

انواع زیادى چاى در جهان وجــود دارد که فواید مختلفى دارنــد و با دارا بودن 
رایحه هاى مختلف سلیقه هاى متفاوتى را به خود جذب مى کنند.

بر طبق نظر متخصصان طب ســنتى، رژیم غذایى و نوع گروه خونى رابطه مستقیمى با 
یکدیگر دارند و دانستن این مطلب که گروه خونى شما چیست مى تواند به شما در انتخاب موادغذایى مناسب کمک 
کند. به طور کلى هشت گروه خونى در بین افراد جامعه وجود دارد که چهار گروه اصلى A، B، O و AB هر کدام به دو 

دسته مثبت و منفى تقسیم مى شوند.

       چاى مناسب براى هر گروه خونى 
انواع زیاد
رایحهها

دارند یکدیگر

      چ

شوند.

O چاى مناسب براى افراد با گروه خونى

B چاى مناسب براى افراد با گروه خونى

A چاى مناسب براى افراد با گروه خونى

AB چاى مناسب براى افراد با گروه خونى

افراد داراى این گروه خونى ممکن است مستعد ابتال به مشکالت معده باشند که مى تواند به 
صورت ریفالکس اسید معده ظاهر شــود. براى کمک به تسکین و مبارزه با این بیمارى، باید 
چایى مانند چاى زنجبیل بنوشــند که این عارضه را کاهش دهد. همچنین مى توانند با یک 

فنجان چاى سبز اثر بى نظیر این نوشیدنى را بر مشکالت گوارشى تجربه کنند.

افراد داراى این گروه خونى افراد بسیار تحلیلگر، عاطفى و معموًال بسیار آسیب پذیر و مستعد 
استرس هستند. این به این معناست که سطح باالترى از کورتیزول (هورمون استرس) در آنها 
وجود دارد. بنابراین، یکى از چاى هاى خوب براى کمک به آرامش اعصاب در این افراد، چاى 
آویشن است. همچنین چاى گل یاس و گل همیشه بهار براى این افراد بسیار مناسب هستند.

افراد با این گروه خونى غالبًا لجباز، تنبل و الغر به نظر مى رسند و متابولیسم کندى دارند. این 
افراد مستعد ابتال به بیمارى هاى خود ایمنى، چاقى هستند و اغلب از خستگى مزمن و خواب 
نامنظم رنج مى برند. بهترین و سالم ترین چاى براى این افراد چاى سبز است. همچنین چاى 

سیاه بدون هیچگونه افزودنى براى این افراد توصیه مى شود.

گروه خونى AB کمیاب اســت و تنها 4 درصد از افراد این گروه خونى را دارند. نوشیدنى هاى 
کافئین دار مانند قهوه و چاى سیاه براى این افراد توصیه نمى شود و بهتر است این افراد چاى 

سبز، نعناع و پونه بنوشند.

متخصص روسى روش بهبودى ریه ها پس از درمان ویروس کرونا را توضیح داد.
«آندرى کابیچکین» اظهار کرد: مؤثر ترین روش ها براى بازسازى و بهبود ریه ها انواع خاصى 
از ماساژ هستند که مى تواند درصد اکســیژن موجود در خون را افزایش دهند، عالوه بر این 

ماساژ همچنین مى تواند بر کار اپیتلیوم پرز هاى برونش نیز تأثیر بگذارد.
کابیچکین تأکید کرد که هر ماســاژ باید با توجه به در نظر گرفتن درجه آســیبى که بر اثر 
کرونا به ریه ها وارد شده است انتخاب شــود و ماساژ ها با روش هاى دیگر درمان باید همراه 

شوند.
او در ادامــه افزود: استنشــاق هلیم-اکســیژن به همراه ماســاژ و تمرینــات فیزیوتراپى 
نتایج فوق العاده اى براى بازگرداندن عملکرد تنفس و بازگرداندن درصد اکســیژن در بدن 

مى دهد.

متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه در تمام سنین فشار 
پایش در منزل باید از 130 بر روى 90 پایین تر باشــد،گفت: 
در تمام سنین اگر عدد فشارسنج بیش از 140 روى 90 باشد، 

بیمارى فشار خون محسوب مى شود.
هاشم سزاوار، در پاسخ به این پرسش که فشارخون طبیعى 
افراد در سنین مختلف چه عددى است؟گفت: محدوده طبیعى 
فشار خون به طور کلى در افراد بالغ 120 بر روى 80 میلیمتر 
جیوه  (12روى 8) و بر اساس مبناى پایش در منزل؛ به ویژه 
براى کسانى  که فشار خون باال دارند، این مقدار 130 بر روى 

80 میلیمتر جیوه است.
وى با اشاره به اینکه در تمام سنین فشار پایش در منزل باید از 
130 بر روى 90 پایین تر باشد، اظهار کرد: در تمام سنین اگر 
عدد فشارسنج بیش از 140 روى 90 باشد، بیمارى فشار خون 

محسوب مى شود. 
این متخصص قلب و عروق تأکید کرد: عدد فشارسنج هایى 
که در منازل وجود دارد باید کمتر از 130 بر روى 80 باشــد. 
در حال حاضر این فشارســنج ها که به صورت خودکار عمل 
مى کنند بر فشارسنج هاى دستى ارجحیت دارند و وجود آنها 

در مطب ها الزامى است.
ســزاوار به بیمارانى که طپش قلب دارنــد، توصیه کرد: این 
بیماران باید به پزشــک مراجعه کنند. طپش قلب مى تواند 
موضوعى بسیار جدى و خطرناك و یا موضوعى ساده باشد 
و بر اساس شرح حال بیمار، مشخص مى شود که آیا شخص 
مشکل دارد یا ندارد، اما معموًال طپش قلب خیلى جدى نیست.

فشار خون 
طبیعى افراد در 
سنین مختلف 
چه عددى است؟

در
ف 
ت؟

داغ شدن کف پا ممکن است به دالیل زیادى از جمله کمبود 
مواد مغذى، ناراحتى کلیوى، دیابت و... باشد.

اگر به صورت مکرر دچار این حالت نمى شــوید جاى نگرانى 
وجود ندارد، امــا برخى افراد عالوه بــر داغى مکرر 
در کف پا احساس مور مور شدن مى کنند، این عالیم 
مى تواند زنگ هشــدارى براى بروز بیمارى باشد. از 

جمله:

چربى خون
اگر شما جزو آن دسته از افرادى هستید که عادت به مصرف 
غذا هاى چرب و فست فود دارید و حتى در مصرف این دسته از 
غذا هاى چرب زیاده روى مى کنید، احتمال بروز بیمارى چربى 
خون در شما افزایش مى یابد. یکى از عالیم بروز این بیمارى 
در شما داغ شدن همراه با مور مور شدن و سوزن سوزن شدن 

پاهایتان است.

ابتال به دیابت
داغى کف پا یکى از هزاران عالیمى است که به شما خبر ابتال 
به دیابت را مى دهد. همچنین ممکن است داغى کف پاى شما 
با عرق کف دست هم همراه باشــد. پس داغى کف پا را باید 

جدى گرفت.

بیمارى مزمن کلیوى
یکــى از وظایف اصلى کلیــه، تصفیه و پاك ســازى بدن و 
جلوگیرى از تجمع انواع آلودگى ها در بدن اســت، اما زمانى 
که کلیه به هر دلیلى از کار بیافتــد و دیگر نتواند وظایف خود 
را به خوبى انجام دهــد، این مواد زاید و اضافــى که به دلیل 
کم کارى کلیــه در بدن باقى مانده اســت به ســمت دیگر 
قسمت هاى بدن حرکت مى کند و بر اثر سوختن این مواد زاید 
در دیگر قســمت هاى بدن، شــما در کف پاهایتان احساس 

داغى مى کنید.

کم کارى تیروئید
یکى دیگر از عواملى که مى تواند سبب بروز داغى کف پا شود 
کم کارى تیروئید است. زمانى که شما دچار کم کارى تیروئید 
مى شوید سوخت و ساز بدنتان هم کاهش مى یابد پس در نتیجه 
با تجمع انواع مواد در بدن روبه رو مى شوید که مى تواند سبب 

بروز داغى در کف پایتان شود.

کمبود ویتامین 
در بین انواع ویتامین ها، افراد زیادى از کمبود ویتامین B رنج 
مى برند. ویتامین B از جمله ویتامیــن هاى الزم و ضرورى 
بدن اســت که کمبود این ویتامین مى تواند سبب بروز انواع 
بیمارى شــود. زمانى که با کمبــود این ویتامیــن رو به رو 
مى شوید در سیستم عصبى اختالالتى ایجاد و سبب مى شود 
شما با احساس سوزن سوزن شدن و داغى کف پایتان مواجه 

شوید.

داغ شدن کف
مواد مغذى، نار
اگر به صورت
وجود

در کف
مى توا

جمله:

چربى
آ اگر شما جزو
غذا هاى چرب
غذا هاى چرب
خون در شما اف
در شما داغ شد
پاهایتان است

داغى کف پا و هشدار درباره 
بیمارى ها

متخصصان انگلیسى رایج ترین عالمت وقوع سکته مغزى در افراد را 
تشریح کردند.

ســکته مغزى یکى از مرگبارترین اختالالتى است که حتى اگر منجر 
به جان باختن فرد نشود، عوارض سنگینى مى تواند درپى داشته باشد. 
سکته مغزى زمانى رخ مى دهد که خون رسانى به قسمتى از مغز دچار 
اختالل شده و متوقف مى شــود. در نتیجه، این قســمت از مغز دیگر 
نمى تواند عملکرد طبیعى خود را داشته باشد. علل اصلى سکته مغزى در 
بسته شدن یا پاره شدن رگ هاى خون رسان به مغز نهفته است؛ با این 
حال، شناسایى سریع وقوع سکته مغزى مى تواند روند درمانى را تسریع 

کرده و جان بیمار را نجات دهد.
عالیم سکته مغزى اغلب بسیار سریع و ناگهانى بروز مى کند؛ با وجود 
این، یکى از عالیم سکته مغزى را در لبخندى که فرد در چهره دارد باید 
جستجو کرد. سرویس سالمت همگانى انگلیس در این باره مى گوید: 
از آنجا که قسمت هاى مختلف مغز مسئول کنترل بخش هاى مختلف 
بدن هستند، عالیم سکته مغزى بستگى به بخشى از مغز دارد که درگیر 

شده است.
فلج شدن یکى از رایج ترین و اصلى ترین عالمت وقوع سکته مغزى 
است که مى تواند هر بخشى از بدن را درگیر کند. براى مثال، تحقیقات 
نشان داده است افرادى که دچار سکته مغزى مى شوند زمانى که لبخند 

مى زنند نیمى از بخش دهانشان دچار افتادگى مى شود و نمى توانند به 
طور طبیعى و کامل عضالت صورتشان را کنترل کنند. به طور مشخص، 
فلج شدگى ناشى از سکته مغزى غالباً یک بخش از بدن را درگیر مى کند.

متخصصان مى گویند: سعى کنید هر دو دست خود را به طور همزمان باال 
بیاورید. اگر یکى از دستانتان مى افتد و نمى توانید آن را در هوا نگه دارید، 
احتمال زیاد دچار سکته مغزى شده اید. دانشمندان انگلیسى مى گویند 

عالیم زیر رایج ترین نشانه هاى وقوع سکته مغزى است:
1- افتادگى یک طرفه صورت به طورى که فــرد توانایى لبخند زدن 
ندارد. فلج شدگى یک طرفه صورت مى تواند دهان و چشم ها را درگیر 

کند و باعث افتادگى آنها شود.
2- فرد توانایى بلند کردن هر دو دســت خود را به طور همزمان ندارد. 
همچنین ممکن است در یکى از بازو ها و دستان خود احساس بى حسى 

یا ضعف کند.
3- فرد در صحبت کردن دچار مشــکل مى شــود. سخنانش گنگ و 
نامفهوم است و یا نمى تواند به طور درست کلمات را ادا کند. وى همچنین 

ممکن است در درك سخنان دیگران ناتوان باشد.
4- عالیم کمتر رایج سکته مغزى نیز مى تواند شامل گیجى، مشکالت 
تعادلى، مشکل در عمل بلع، سردرد شــدید و ناگهانى و از دست دادن 

هوشیارى باشد.

وقتى سکته مغزى حمله مى کند

درمان ریه ها پس از رهایى از کرونا

ى ریه ها پس از درمان ویروسک

یى ر ز پس

دانشمندان آمریکایى نخستین عالمت ابتال به بیمارى 
نقرس را معرفى کردند.

نقرس در اثر افزایش میزان اسید اوریک بدن به وجود 
مى آید و ســبب عالیمى از جمله تورم، التهاب، آتروز 
حاد، داغ شــدن و قرمزى مفاصل بدن و ســنگ کلیه 
مى شود. تشخیص سریع نقرس مى تواند فرآیند درمان 
این بیمارى را تســریع کرده و از عوارض جانبى آن به 
میزان قابــل توجهى بکاهد؛ با این حال، ســئوالى که 
مطرح مى شود این است که نخســتین عالمت ابتال 
به نقرس چیست؟ و مشــخصًا چگونه مى توان آن را 

درمان کرد.
محققان آمریکایى مى گویند نخستین عالمت ابتال به 
نقرس درد و تورم انگشت بزرگ پاست. در گام نخست، 
حمله نقرسى در شبانگاه و بدون عالیم بروز مى کند. 
همزمان با ادامه روند ساخت و انباشت اسید اوریک در 
بدن، مناطق و مفاصل آسیب دیده ممکن است قرمز و 

گرم شوند.
انباشت کریستال هاى ســوزنى شکل اسیداوریک در 
انگشــتان پا باعث جلب توجه گلبول هاى سفید خون 
مى شــود. همیــن امر مــى توانــد منجر بــه حمله 
دردنــاك و شــدید نقــرس شــود کــه در ایــن 
مــوارد تنهــا انگشــتان بــزرگ نخواهــد بــود 

کــه درگیــر ایــن بیمــارى مــى شــود. نقــرس 
مى تواند هر کدام از مفاصل را درگیر خود کند. این بدان 
معناست که اسید اوریک که به صورت کریستال درآمده 

است توانایى تجمع در هر کدام از اندام ها را دارد.
دو دلیل براى افزایش اســیداوریک خون و در نتیجه 
حمالت نقرســى عنوان مى شــود. در مورد اول، بدن 
فرد شروع به تولید اســیداوریک مى کند. اما در بیشتر 
موارد دلیل افزایش اســیداوریک به رژیــم غذایى و 
مصرف برخى داروها باز مى گردد. براى مثال، مصرف 
گوشت قرمز و جگر مى تواند میزان اسید اوریک خون 
را افزایش دهد. همچنین سبک زندگى نادرست که در 
آن فرد از مشــروبات الکلى و نوشــیدنى هاى شیرین 
استفاده مى کند مى تواند خطر حمله نقرسى را افزایش 

دهد.
تحقیقات دانشمندان نشــان داده است نقرس ارتباط 
مستقیمى با چاقى، فشــار خون باال، کلسترول باال، و 
دیابت دارد. متخصصان مى گویند داشتن رژیم غذایى 
سالم، کاهش وزن، کنترل کلسترول و فشار خون و نیز 
ورزش کردن مى تواند بــه میزان قابل توجهى از خطر 
بیمارى نقرس در افراد بکاهد. در موارد تشدید بیمارى، 
افراد مى توانند با مراجعه به پزشک متخصص اقدام به 

دریافت دارو کنند.

نخستین عالمت بیمارى نقرس 

سازمان جهانى بهداشت در دســتورالعمل جدید خود درباره تحرك بدنى به ورزش کردن در 
دوران همه گیرى کووید-19 توصیه کرده است چرا که اضافه وزن و چاقى با افزایش خطر ابتال 
به نوع شدید بیمارى کووید-19 و بسترى شدن در بیمارستان مرتبط است. بنابر اعالم سازمان 

جهانى بهداشت هر حرکت و فعالیت ورزشى به بهبود وضعیت سالمت کمک مى کند.
در گزارش سازمان جهانى بهداشت آمده است: در صورتى که جمعیت جهان فعال تر و تحرك 
بدنى بیشترى داشته باشد مى توان ســاالنه از فوت حدود پنج میلیون نفر پیشگیرى کرد. در 
دوره اى که بسیارى از مردم به دلیل شیوع کروناویروس خانه نشین شده اند، سازمان جهانى 
بهداشت در دستورالعمل جدید خود درباره فعالیت بدنى و سبک زندگى کم تحرك تأکید کرده 
است که تمامى افراد در هر سنى و با هر میزان توانمندى باید به لحاظ فیزیکى فعال باشند و هر 

نوع فعالیت و تحرکى مفید به حساب مى آید.
در این دســتورالعمل جدید توصیه شده اســت: تمامى بزرگســاالن از جمله افراد مبتال به 
بیمارى هاى مزمن و داراى معلولیت باید حداقل 150 تا 300 دقیقه در هفته فعالیت هوازى با 
شدت باال یا متوسط داشته باشند. کودکان و نوجوانان نیز باید روزانه 60 دقیقه فعالیت داشته 
باشند. آمارهاى سازمان جهانى بهداشت نشان مى دهد: یک چهارم از بزرگساالن و چهار پنجم 
از نوجوانان فعالیت بدنى کافى ندارند همچنین در این دستورالعمل به زنان توصیه مى شود در 
دوران باردارى و پس از آن مرتب ورزش کنند عالوه بر این بر فواید انجام حرکات ورزشى براى 

افراد داراى معلولیت تأکید شده است.
فعالیت بدنى منظم کلید پیشگیرى و کمک به کنترل بیمارى هاى قلبى، دیابت نوع 2 و سرطان 
و کاهش عالیم افسردگى و اضطراب، کاهش افت شــناختى، بهبود حافظه و تقویت سالمت 

مغز است.

تأکید سازمان جهانى بهداشت بر انجام 
حرکات ورزشى در دوران کرونا



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مقهــور کننــده اســت، هــر کــه را کــه خیــال چیرگــى بــر او را 
در سر پزد و سرنگون کننده است، هر که را با او به منازعه برخیزد. 
خوار و زبون مــى کند آن را کــه دم مخالفــت زند و مغلوب مى ســازد 
کسى را که با او دشمنى ورزد. هر که را بر او توکل کند، کفایت نماید 
و هر که را که از او چیزى خواهد، عطا کند و هر که بدو وامى دهد، 

ادایش کند و هر که شکر و سپاس گوید، جزایش دهد.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

بدون شرح 


