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در فضاى بسته ماسک به تنهایى کافى است؟آوار روز بارانى اصفهان روى سر مرد 45 سالهممنوع  کارى براى خواننده ها سودآور است!نوبخت: یارانه 45 هزار تومانى مى ماند سایپا از کاه، کوه ساخت! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ماسک را
نصفه نزنید

الگوهاى جوى به طور کامل تغییر کرد
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آرامگاه شجریان هنوز 
سنگ مزار ندارد!

ترامپ به پروازهاى عبورى 
از ایران هم گیر داد!

آنفلوآنزا در اصفهان 
مشاهده نشده است

5

واگذارى
 5 بناى تاریخى
 در استان اصفهان

دانشمندان آلمانى در بررسى هاى جدید خود دریافتند، اگر ماسک 
را به طرز صحیح روى صورت قرار ندهید تا به طور کامل بینى و 
دهان را بپوشاند، ممکن است ویروس کرونا از طریق بینى وارد 
مغز شود. برخى از افراد به دالیل مختلف از جمله سخت شدن 

تنفس، ترجیح مى دهند از ماسک ها به طورى استفاده...

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توســعه 
صنایع دستى و فرش دستباف و احیا و بهره بردارى از 
اماکن تاریخى و فرهنگى بیان کرد: در راستاى احیا و 
بهره بردارى از اماکن تاریخى فرهنگى پنج مجموعه 
تاریخى در استان اصفهان به بخش خصوصى واگذار 
مى شــود. هادى میرزایى گفت: عموم این بنا ها به 
مرمت نیاز دارند و مهمترین هــدف واگذارى آنها، 
احیا و بهره بردارى خردمندانه این ابنیه توسط بخش 
خصوصى اســت.  وى توضیح داد: این مجموعه ها 
شامل «خانه سالک» اصفهان با کاربرى فرهنگى 
اقامتى پذیرایى، «حمام شــاه» اصفهان با کاربرى 

4حمام سنتى و موزه...

اجراى طرح «مدرسه خوانا» از اول دى ماه در اصفهاناجراى طرح «مدرسه خوانا» از اول دى ماه در اصفهان
با هدف یادگیرى صحیح در کودکان انجام مى شودبا هدف یادگیرى صحیح در کودکان انجام مى شود

3

هواشناسى اصفهان: انتظار نداشتیم در شرایط «النینا» چنین بارش هایى داشته باشیم

آتش تقى پور: به طورکامل 
خانه نشین هستم

رحمان رضایى: با این شرایط داورى ها نمى دانم باید چکار کنیم

ذوب آهن در مسیر ثبت در گینس
سرمربى ذوب آهن پس از بازى مقابل صنعت نفت از اشتباهات داورى علیه تیمش 
شکایت دارد. رحمان رضایى در گفتگویى در خصوص شکست ذوب آهن 
مقابل صنعت نفت اظهار کرد: بازى همانطور که پیش بینى کرده بودیم 
بازى ســختى بود و نبود چند بازیکن تیم ما و البته بارندگى و شرایط 

جوى روى عملکرد ما تأثیر گذاشته...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تاج اصفهانى
 یک سرمایه 
نمادین است

آمریکایى ها نمى توانند استقالل ما را ببینند
2

این همه کارت؟این همه کارت؟
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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طبق الیحه 
بودجه 1400 تمام کســانى که یارانــه 45 هزار تومانى 

مى گیرند همچنان یارانه بگیر خواهند بود.
محمدباقر نوبخت بیان کرد: ارز 4200 تومانى همچنان 
پا برجاست اما جایى که ارز 4200 تومانى خطرزا باشد آن 
را حذف مى کنیم و از آن طرف یارانه معیشتى را افزایش 
مى دهیم. او تأکید کرد: همه کارکنان دولت، افزایش 25 
درصدى حقوق را سال آینده شاهد خواهند بود. تعداد قابل 

توجهى استخدام کادر درمان خواهیم داشت.
نوبخــت از افزایش دو برابرى حقوق ســربازان خدمت 
وظیفه خبر داد و گفت: در الیحه بودجه افزایش حقوق 

کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعى را 
در نظر داریم.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: الیحه بودجه سال آینده 
بیش از 225 میلیارد تومان واگذارى دارایى را در صورت 
کمبود بودجه در نظر گرفته اســت. همچنین 199 هزار 
میلیارد تومان فروش نفت یعنى برابر 23 درصد ســهم 

نفت در بودجه را پیش بینى کرده است.
وى افزود: شــرمنده ام که بیش از این تــوان افزایش 
حقوق ها را نداشتیم و اگر دستمان باز بود قطعًا این کار 
را مى کردیم. مى دانیم تورم ناشى از افزایش نرخ ارز به 

معیشت مردم آسیب زده است.

فعال سیاســى اصولگرا گفت: در هشــت سال گذشته 
دائم منتظر تحوالت بیرون کشــور بودیم، یک مقطعى 
مذاکرات برجام بود و ســپس اوضاع پسا برجام مالك 
توجه قرار گرفت، بعد خروج آمریکا از برجام هم مذاکرات 
با اروپایى ها و اینستکس مسئله شد. حاال هم بحث دولت 
آینده آمریکا و رویکردهاى آن پیش آمده است. متأسفانه 
این مسئله اثرش را روى اداره کشور گذاشته است و ما از 

توجه به توانمندى هاى داخلى غافل مانده ایم.
حمیدرضــا فوالدگر درباره تأثیــر روى کارآمدن دولت 
«بایدن» با سیاســت بازگشــت به برجام بر معادالت 
انتخابات 1400 ادامه داد: آمریکایى ها چه دموکرات و 

چه جمهورى خواه به لحاظ استراتژیک با نظام جمهورى 
اسالمى دشمنى دارند، نظام جمهورى اسالمى معادالت 
نظام سلطه را در منطقه و حتى جهان بر هم زده است و 
رویکرد مستقلى فارغ از قطب بندى هاى جهانى را دنبال 
مى کند. آمریکایى ها نمى توانند ببینند کشورى مستقل 

روى پاى خودش ایستاده است.
نماینده سابق اصفهان درباره اینکه اصولگراها مى توانند 
بهتر مذاکره کنند یا اصالح طلبان افزود: اصالح طلبان در 
حال حاضر آدرس غلط به جامعه مى دهند که اصولگراها 
مى خواهند در رقابت انتخابات ما را از میدان به در کنند تا 

خودشان پشت میز مذاکره با آمریکا بنشینند.

نوبخت: یارانه 45 هزار 
تومانى مى ماند

آمریکایى ها نمى توانند 
استقالل ما را ببینند

واکسن آنفلوآنزا رسید
   کارگــر آنالین | مدیرکل امــور دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو درباره قیمت 
واکســن آنفلوآنزا که به تازگى وارد کشور شده و 
در اختیار داروخانه هاى منتخب قرار گرفته است، 
گفت: با توجه به اینکه این محموله جدید واکسن 
آنفلوآنزا با ارز نیمایى وارد شــده است، قیمت آن 
براى مصرف کننده 192 هزار تومان خواهد بود. 
دکتر سید حیدر محمدى گفت: افراد  مى توانند با 
مراجعه به داروخانه هاى منتخب فقط با کارت ملى 
و ثبت کد ملى در ســامانه «تى تک» این واکسن 

را دریافت کنند.
 

ادامه غیرحضورى بودن 
   ایرنــا | وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: 
فعالیت هاى غیرحضورى دانشگاه ها بعد از پاندمى 
کرونا هم ادامه دارد. غالمى گفت: دانشگاه هاى 
کشــور با بهره گیرى از تجربیــات آموزش هاى 
مجازى این ظرفیت را دارند که پس از برطرف شدن 
بیمارى کرونا بتوانند بخشى از فعالیت هاى شان را 
به صورت غیرحضــورى و در قالب آموزش هاى 

مجازى ارائه دهند./3657

جشنواره برگزار مى شود
   صبــا | سى و نهمین جشنواره ملى فیلم فجر 
بهمن ماه برگزار خواهد شد. ســازمان سینمایى 
فراخوان سى و نهمین دوره جشــنواره ملى فیلم 
فجر را منتشــر کرد که در این فراخوان مشخص 
نشده جشــنواره فیزیکى، نیمه فیزیکى یا آنالین 
برگزار مى شــود. محمدمهــدى طباطبایى نژاد، 
دبیر این دوره در نشســتى که امروز شنبه 15 آذر 
ماه برگزار مى شود جزئیات جشنواره سى و نهم را 

اعالم خواهد کرد.

هنرنمایى جدید علیزاده 
   موسیقى ما | حسین علیزاده با همراهى 
«رامبرانت تریو» آلبوم «همســان و هم سکوت» 
را منتشر مى کند. این اثر هفدهم دسامبر بر روى 
پلتفرم هاى دیجیتالى جهــان و تا پایان آذر ماه به 
صورت فیزیکى و دیجیتال قابل خریدارى و دانلود 
خواهد بود. «رامبرانت تریو» سال هاست که اجراها 
و هنرنمایى هاى متعددى با گروه ها و هنرمندان 
مختلف از جمله موزیسین هاى مطرح کشورمان 

برروى صحنه برده است./3661

سینما ها فعالً تعطیل است
   مهــر | دبیر انجمن سینماداران با اشاره به 
تمدید مالحظات و محدودیت هاى کرونایى در 
سراسر کشور، تأکید کرد تا امروز که جلسه اى 
مبنى بر بازگشایى سینماها برگزار نشده است و 
مى توان گفت در شرایط فعلى سینماها تا اطالع 
ثانوى تعطیل است. محمدرضا صابرى توضیح 
داد: البته این را باید بگویم تــا زمانى که فیلم 
خوب اکران نشود، بازگشایى سینماها معنایى 

ندارد./3660

دست رد به رشوه میلیونى
   مهر | جانشــین فرمانده انتظامى اســتان 
گلســتان از صحت عمل و رد رشوه 150 میلیون 
ریالى توســط مأمور وظیفه شناس در شهرستان 
بندرترکمــن خبر داد. ســرهنگ فــرزاد تاجره 
اظهارکــرد: مأمــوران پلیس امنیــت عمومى 
بندرترکمن موفق شــدند یکى از دالالنى که در 
زمینه خرید و فروش غیرمجــاز پرندگان کمیاب 
فعالیت مى کرد را شناسایى کنند. متهم در عملیاتى 
غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد اما براى 
فرار از مجازات قانونى به مأموران پیشنهاد رشوه 
150 میلیون ریالى را مى دهد. مأمور وظیفه شناس 
شهرســتان بندرترکمن ضمن امتناع قبول رشوه 

مراتب را صورتجلسه کرد.

واکنش مجدد روحانى
 به طرح مجلس

   انتخاب | حجت االســالم والمسلمین روحانى 
روز پنج شنبه در آیین بهره بردارى از طرح هاى ملى 
وزارت نیرو در واکنش مجدد نسبت به طرحى که روز 
چهارشنبه مورد تأیید شــوراى نگهبان قرار گرفت و 
توســط رئیس مجلس به وى ابالغ شد، گفت: همه 
در پى ایجاد امید باشــیم، عجله نکنیم، اشکال ندارد 
اگر دولت موفقیت به دست آورد کامًال این موفقیت 
را تقدیم شما مى کند، اصًال غصه این را نخورید که 
این دولت تمام مشکالت را حل مى کند، نه شما حل 
مى کنید، ما دست همه را مى بوسیم. روحانى افزود: 
بگذارید با حوصلــه، تحمل، خــردورزى و آنهایى 
که تجربه بیست و چند ســاله در این امر دارند و در 
دیپلماســى موفق بودند و در دیپلماسى بارها و بارها 
آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را 
انجام بدهند. البته مــا مى دانیم هر قوه اى هر کارى 
مى کند با نیت خیر اســت، اما با هم مشورت کنیم، 
همفکرى کنیم و کارها را دقیق تــر و پخته تر پیش 

ببریم./3659

ارسال الیحه بودجه
 با پیک موتورى!

   مهر | نماینده شــیراز و زرقان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: ارائه الیحه بودجه دولت در مجلس بسیار 
مهم است که امسال شــأن مجلس رعایت نشد. جعفر 
قادرى گفته است الیحه بودجه سال 1400 را دولت به 
وسیله پیک موتورى براى مجلس ارسال کرده است و 
حسینعلى امیرى، معاون پارلمانى رئیس جمهور، الیحه 
بودجه را به على نیکزاد، نایب رئیس مجلس شــوراى 
اسالمى، ارائه کرد. شأن مجلس باالتر از این است که 
معاون پارلمانى رئیس جمهور الیحه بودجه را در کمتر از 

20 ثانیه به مجلس تقدیم کند.

یک خودروى دیگر؟
   باشــگاه خبرنگاران جوان | حجت االسالم 
علیرضا سلیمى، عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى 
اسالمى اظهار کرد: طرحى در مجلس در حال بررسى 
است که در صورت تصویب، خودروى امانى در انتهاى 
دوره نمایندگى به مجلس عودت داده مى شــود. وى 
افزود: در این طرح یک مســئله عجیبــى وجود دارد 
که باید اصالح شــود و به عنوان مثال قید شــده اگر 
نماینده اى حوزه انتخابیه دور افتاده اى دارد دو خودرو 
دریافت کند. حجت االسالم سلیمى تصریح کرد: دلیلى 
ندارد به یک نماینده دو ماشین از محل بیت المال ارائه 
شود. ماشــین هاى خریدارى شــده توسط مجلس به 

صورت امانى در اختیار وکالى ملت قرار مى گیرد.

«رویان» در میان
 10 مؤسسه برتر جهان

   مهر | پژوهشــگاه «رویان» در میان ده مؤسسه 
برتر تحقیقات نابارورى و فناورى هاى کمک بارورى 
جهان شــناخته شــد. براســاس نتایــج تحقیقات 
پژوهشگران از هشت کشــور، پژوهشگاه رویان طى 
سال هاى 2000 تا 2019 میالدى براساس تعداد کل 
انتشــارات در حوزه هاى نابارورى مردان و روش هاى 
کمک بــارورى (ART) در رتبه ده مؤسســه برتر 

تحقیقاتى جهان جاى گرفته است. /3658

تلگرام تحت تأثیر
 انتخابات آمریکا

   برترین هــا | میزان استفاده از تلگرام در آبان  ماه، 
تحت تأثیر انتخابات آمریکا قرار گرفت و در روزهایى که 
نتایج این انتخابات اعالم مى شد، به طور میانگین استفاده 
از تلگرام نسبت به روزهاى قبل و بعد از آن 20 درصد رشد 
داشته است. این در حالى است که به طور کلى، میانگین 
استفاده روزانه از تلگرام در مقایسه با مهرماه تغییر چندانى 
نداشته و روند صعودى آن متوقف شده است. تعداد کل 
مطالب کانال هاى تلگرامى نیز در آبان ماه نسبت به ماه 

گذشته کاهش یافته است.

خبرخوان

در الیحه پیشــنهادى بودجه ســال 1400 رقم قابل 
توجهى به عنوان بودجه صداوســیما اختصاص یافته 
اســت به طورى که این رقم برابر با بودجه 20 استان 

کشور است.
بودجه صداوسیما 2619 میلیارد تومان برآورد شده که 
نسبت به سال گذشــته حدود 35 درصد افزایش داشته 
است. این میزان بودجه برابر با بودجه ده استان کشور 
یعنى استان هاى همدان، اردبیل، زنجان، یزد، مرکزى، 
چهارمحال و بختیارى، البرز، قزوین، قم و سمنان است.

ازســوى دیگر از محل صندوق توسعه ملى پیش بینى 
شده است که تا ســقف 150 میلیون یورو براى تولید 
مستند، پویا نمایى، فیلم و سریال به صداوسیما اختصاص 
پیدا کند که معادل ریالى این مبلغ: 4500 میلیارد تومان 
یعنى معادل بودجه ده استان دیگر از جمله آذربایجان 
شرقى، کردستان، مازندران، لرستان، گیالن، کهگیلویه 
و بویراحمد، ایالم، گلســتان و خراسان هاى جنوبى و 

شمالى است.
ضمن اینکه سازمان صداوسیما همانند وزارت ورزش 
مکلف شده است که درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از پخش 
مسابقات ورزشى را نزد خزانه دارى کشور واریز کند که 
این وجه نسبت به 30 به 70 به ترتیب در اختیار وزارت 

ورزش و صداوسیما قرار مى گیرد.

بودجه صدا و سیما، برابر با بودجه 20 استان
روزنامه «نیویورك تایمز» بامداد پنج شنبه در مطلبى به 
بررسى تالش هاى «دونالد ترامپ» در روزهاى پایانى 
دولت خود براى افزایش فشار بر ایران پرداخته و نوشت: 
واشنگتن معتقد اســت با انحراف پروازهاى عبورى از 
آســمان ایران، مى تواند مانع رســیدن میلیون ها دالر 

درآمد به تهران شود.
بر این اســاس، «جرد کوشــنر»، داماد و مشاور ارشد 
«ترامپ» که هفته گذشته به قطر سفر کرد، سعى دارد از 
طریق مذاکره با مقامات قطرى و سعودى، آنها را مجاب 
به کنار گذاشــتن اختالفات اخیر و پایان محاصره قطر 
کند تا نهایتًا ریاض آســمان خود را به روى پروازهاى 

قطرى که از حریم هوایى ایران عبور مى کنند، باز کند.
به نوشــته «نیویورك تایمز»، دیپلمات هاى آمریکایى 

مى گویند اگر پروازهاى قطرى به جاى عبور از آسمان 
ایران، از حریم هوایى ســعودى عبور کنند، مبلغ صد 
میلیــون دالر نقــد از درآمدهاى غیرنفتــى ایران کم 

مى شود.
بر این اساس، کوشــنر و دیگر مشاوران کاخ سفید روز 
چهارشــنبه در دیدار با مقامات قطرى، مســئله تغییر 
مسیر پروازهاى مسافرى خود از آسمان ایران به آسمان 
عربستان سعودى را مطرح کردند؛ امرى که پروازهاى 
قطرى را به مسیرى که سال ها از آن استفاده مى کردند 
و سه سال پیش در پى محاصره زمینى هوایى و دریایى 
همسایگان این کشور قطع شد،  بر مى گرداند. همچنین 
هنوز مشخص نیست امارات عربى متحده نیز با گشودن 

حریم هوایى خود روى پروازهاى قطرى موافقت کند.

«ترامپ» به پروازهاى عبورى از ایران هم گیر داد!

مشاور نخست وزیر ژاپن تأکید کرد: به دلیل روابط بسیار 
نزدیک توکیو با تهران از جمله در عرصه هاى اقتصادى 
و تجارى، الزم است براى احیاى توافق هسته اى سال 

2015 تالش کنیم و عضوى از مذاکرات آینده باشیم.
 «کانى میاکه» روز پنج شنبه گفت: خیلى تعجب آور بود 
که چند سال قبل وقتى که مذاکرات با ایران براى توافق 
هسته اى در جریان بود و چین، روسیه و ایاالت متحده به 
سه کشور اروپایى انگلستان، فرانسه و آلمان به آن ملحق 

شده بودند، توکیو براى چنین مذاکراتى پیشقدم نشد.
وى با اشاره به اینکه چرا آلمان درگیر مذاکرات شد؟ گفت: 
احتماًال به این علت که آلمان شریک اصلى تجارى ایران 
بود و دو کشــور داراى ارتباطات علمــى و فنى نزدیکى 
بوده اند. میاکه مى گوید: مشــارکت آلمان در مذاکرات 
قابل درك است آنچه من بر آن تأکید دارم و از آن دفاع نیز 
مى کنم این است که زمان آن فرا رسیده است که ژاپن نیز 

در مذاکرات هسته اى آتى با ایران شرکت کند.

2+5 در راه است؟!

 به تازگى عکسى از حضور هیئتى از طالبان افغانستان در 
سفارت ایران در دوحه قطر و دیدار آنها با سفیر جدید ایران 
در رسانه ها منتشر شده است. این عکس توسط سفارت 
و سفیر ایران در قطر در توییتر منتشر شده است. در شرح 
این دیدار آمده هیئت طالبان ضمن محکومیت ترور شهید 
محسن فخرى زاده، انتصاب سفیر جدید ایران در قطر را 

نیز تبریک گفت.
به گزارش «عصر ایران»، این اولین عکس مقامات طالبان و 
ایران است. ایران و طالبان تاکنون بارها با هم گفتگو داشته 
اند اما عکسى از دیدارها و مذاکرات منتشر نشده بود. عکس 

جدید نشان مى دهد ســفیر ایران در میان اعضاى هیئت 
طالبان ایستاده و صمیمانه و دوستانه عکس انداخته اند. این 
اولین عکس مشترك مقامات ایرانى و طالبان است که به 

صورت عمومى منتشر مى شود.
سعید خطیب زاده، ســخنگوى وزارت خارجه ایران هم 
درباره حضور هیئتى از طالبان در ســفارت ایران در قطر 
توضیح داد: دفتر یادبــودى در نمایندگى  ایران در دوحه 
باز شده است. دفتر سیاسى طالبان در قطر دایر است. آنها 
به سفارت ایران رفته و این دفتر را امضا کرده اند. چیزى 

بیشتر از آن هم نبوده است.

عکس یادگارى صمیمانه با هیئت طالبان! 

   حسین على پناهى/ روز یاتو |
گروهى از پزشکان چینى اعضاى بدن قربانیان تصادفات 
خودرویى را به صورت مخفیانه بیرون آورده و در بازار سیاه 
به فروش مى رساندند. شش عضو این گروه قاچاق اعضاى 
انسان که چهار تن از آنها پزشک هستند بعد از دستگیرى 
به دلیل فروش اعضاى بدن انســان در بازار سیاه پررونق 
این کشــور به زندان فرستاده شــده اند. این پزشکان که 
همگى از مقامات ارشد بیمارستان هاى دولتى شهر بانگ 
پو هســتند، خانواده هاى قربانیان را وادار به امضا کردن 
توافقنامه هاى جعلى اهداى اعضا مى کردند. آنها در ادامه 
کبد و کلیه هاى آنان را در داخل آمبوالنس هاى غیرواقعى 

استخراج مى کردند.
تاکنون تأیید شده که اعضاى بدن دســتکم 11 نفر که 
همگى قربانیان حــوادث رانندگى یــا خونریزى مغزى 
بوده اند از طریق این بیمارستان ها در بازار سیاه و تنها براى 
منافع مالى به فروش رسیده است. این پزشکان متخلف 
به آسیب رساندن عمدى به جنازه ها متهم شده و بین ده 
تا 28 ماه زندانى خواهند شد. گفته مى شود که جراحى ها 
توسط دو تن از این پزشکان به نام هاى «هوانگ ژین لى» 
و «لو شن» انجام شده که قبًال در بخش اهداى اعضاى 
بیمارستان هاى متبوع خود کار مى کرده اند. بعد از بیرون 
کشیدن اعضاى بدن قربانیان در آمبوالنس قالبى، هوانگ 
که پزشک ارشد بیمارستان دروم تاور در نانجینگ است، 
این اعضا را به بیمارســتان هاى دیگر مى فرســتاد تا به 
خریداران پیوند زده شوند. این ماجرا پس از آن فاش شد 
که مردى به نام «شین ژیانگ لین» مدعى شد که کبد و 
کلیه مادرش بدون رضایت او یا خانواده اش در روز مرگ، 

اهدا شده است.
او در ادامه وقتى نتوانســت نام مادرش را در فهرست افراد 

اهدا کننده عضو در سامانه رسمى اهداى عضو چین بیابد به 
موضوع مشکوك شده و آن را به مقامات بهداشت گزارش 
داد. گفته مى شود که گروه پزشــکان متخلف مبلغى در 
حدود 22 هزار و 800 پوند را پس از بیرون آوردن اعضاى 
بدن این زن، به یکى از بستگان او داده بودند. گفته مى شود 
که این پزشکان متخلف مبالغى بسیار باالتر از خریداران 

این اعضاى استخراج شده مى گرفتند. بعد از رأى دادگاه 
بدوى و رد شدن تقاضاى فرجام خواهى متهمان، هوانگ 
به دو ســال و چهار ماه زندان و وانگ نیز به دو سال زندان 

محکوم شده است.
یک پزشــک دیگر به نام «یانگ ساکسون» که مسئول 
یافتن منابع اهداى اعضا و جزو پرسنل بیمارستان دولتى 

هواى یوان بوده نیز به دو سال و دو ماه زندان محکوم شده 
است. بیرون کشیدن اعضاى بدن بیماران به شکل مخفیانه 
توسط پزشکان، دهه هاســت موضوعى پذیرفته شده در 
چین به شمار مى آید. در مواردى نیز دیده و گزارش شده که 
اعضاى بدن زندانیان اعدام شده در چین استخراج مى شود 

و به فروش مى رسد.

اتفاقى که چین را تکان داد

فروش اعضاى بدن قربانیان تصادف در بازار سیاه 

مزار استاد محمدرضا شجریان با وجود نزدیک به دو ماه از 
درگذشت او هنوز سنگ و تندیس ندارد. این در حالى است 
که ســنگ مزار هنرمندانى که همزمان یا بعدتر از استاد 

شجریان درگذشتند نصب شده است.
پیش تر محمدرضــا محمدى، معاون هنــرى اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اســالمى خراسان رضوى درباره سنگ 
مزار محمدرضا شــجریان گفته بود: الزم اســت در این 
خصوص نظر همایون شجریان فرزند استاد را هم مطلع 
شویم. نظر خانواده ایشان را مى پرسیم و با همفکرى اداره 
کل میراث فرهنگى اســتان که متولى مجموعه آرامگاه 

است، به تصمیم واحدى خواهیم رسید.
مزار شــجریان در مجموعه آرامگاه فردوســى مشهد با 
توجه به شــخصیت ویژه این هنرمند نیــاز به یک اتاق 
فکر و طراحى مناســب دارد اما با گذشت نزدیک به دو 

ماه از درگذشت استاد شجریان، سازمان میراث فرهنگى 
خراسان رضوى و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى این استان 
در روزهاى اخیر پاسخ قانع کننده اى درباره این موضوع 
ارائه نداده اند. با این حســاب گویا هنوز تکلیف مزار این 
چهره ملى مشخص نیســت و انتظار مى رود مسئوالن 

مربوطه زودتر توضیحات کافى را در این باره ارائه دهند.
محمدرضا شــجریان 17 مهرماه 99 در سن 80 سالگى 
در بیمارستان جم تهران درگذشت و پیکرش در آرامگاه 

فردوسى مشهد در توس به خاك سپرده شد.

آرامگاه شجریان هنوز 
سنگ مزار ندارد!
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بارش هاى این هفته 
نرمال است

ابراهیم هنرمند، کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى 
استان اصفهان با اشاره به ورود یک سامانه بارشى از 
عصر امروز شـنبه به مناطق غربى اسـتان گفت: این 
موج بارش زا به تدریج تا روز دوشنبه بسیارى از مناطق 
استان اصفهان را دربر مى گیرد اما شدت فعالیت این 
سامانه در اصفهان نسبت به استان هاى جنوبى مانند 
فارس و کهگیلویـه و بویراحمد کمتر اسـت و بارش 
فراتر از نرمال در اصفهان در روزهاى پیش رو محتمل 

نیست./3654

تخفیف اجاره بها 
مالـک 50 واحد تجـارى در اصفهان، نیمـى از اجاره 
بهاى امالك خود را براى بار دوم در این مدت کرونایى 
بخشید. مالک بازار موبایل اصفهان گفت: در ابتداى 
شـیوع ویروس کرونا هم به دلیل نبود توان پرداخت 
اجاره بهاى صاحبان مشاغل بازار موبایل اصفهان در 
ماه ابتداى سـال بخشیده شد. مجید سـاطعى گفت: 
بـراى کاهش دغدغـه مسـتأجرانم، تصمیـم گرفتم 
نیمى از اجاره این ماه را به دلیل تعطیلى 15 روزه شان، 

دریافت نکنم./3651

آزادسازى تدریجى 
حریم چشمه باقرخان 

مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: حریم مادى 
چشمه باقرخان به صورت تدریجى آزادسازى خواهد 
شد. رضا اخوان اظهار کرد: حدود 2300 متر از مادى 
چشمه باقرخان (حدفاصل خیابان بزرگمهر تا خیابان 
همدانیان) در منطقه 4، یک کیلومتر مرز مشـترك با 
منطقـه 15 و 1800 متر از طـول آن در منطقه 3 قرار 
گرفته اسـت. وى تصریح کـرد: براى اطـراف مادى 
چشمه باقرخان بر اسـاس طرح تفصیلى شهر حریم 
خاص تعریف شـده اسـت و باید از هر طـرف 13 متر 
آزادسازى انجام شـود، اما با توجه به اینکه انجام این 
اقدام نیاز به منابع مالى سنگین دارد، جزو پروژه هاى 

اولویت دار منطقه نیست./3655

استقرار مخزن آب شیرین 
در مهرجان

به گزارش روابط عمومى آبفـا خوروبیابانک، با توجه 
به نبود آب شـیرین در شـهرك غرب مهرجان، یک 
مخزن پلـى اتیلن 6 متـر مکعبى جهت اسـتفاده آب 
شیرین ساکنین این شهرك استقرار داده شد. الزم به 
ذکر است آب شرب روستاى مهرجان که در فاصله 35 
کیلومترى از مرکز شهرستان قرار دارد از طریق انتقال 
آب توسط تانکر آبرسانى و ذخیره در این مخازن تأمین 

مى شود./3652

مشکل کمبود الستیک نداریم
معاون بازرگانـى سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
اصفهان از عدم کمبود السـتیک خودروهاى سبک 
خبر داد و گفـت: در حال حاضر هیچ مشـکل کمبود 
وجود ندارد و علت افزایش قیمت به علت افزایش دالر 
و تهیه مواد اولیه است. اسـماعیل نادرى اظهار کرد : 
بعد از موافقت سازمان حمایت مبنى بر افزایش قیمت 
الستیک، با توجه به افزایش قیمت دالر، مشکل تولید 
رفع شد و در حال حاضر مشکل کمبود الستیک وجود 

ندارد./3656

اصالح شبکه آبرسانى 
در ناژوان

مدیرطـرح سـاماندهى نـاژوان از اجـراى طـرح 
اصالح شبکه آبرسـانى و توسـعه آبیارى تحت فشار 
مجموعـه نـاژوان خبر داد. سـید رسـول هاشـمیان 
گفـت: اجـراى طـرح اصـالح شـبکه آبرسـانى و 
توسـعه آبیارى تحت فشـار با هدف اصـالح الگوى 
مصرف در حـوزه مصرف آب بیـش از 80 هـزار متر 
مربـع از پـارك جنگلـى و فضـاى سـبز را پوشـش 

مى دهد./3653

خبر

معاون فرهنگى شهردار اصفهان گفت: استاد تاج از لحاظ 
روش و منش براى ما یک سرمایه نمادین است، روش 
این فرد جنبه هنرى دارد و به اعتقادم در زمینه موسیقى 

حکیم بود.
محمد عیدى روز پنج شنبه 13 آذر ماه در آیین بزرگداشت 
استاد جالل الدین تاج اصفهانى اظهار کرد: این شخص 
فخر موسیقى ایران زمین است و گنجى براى موسیقى 
ایران است، تاج توانســت فرآورده موسیقى را به فرآیند 
هنرى تبدیل کند. وى ادامه داد: ســال هاى گذشته این 
برنامه با حضور مردم برگزار مى شد، اما امسال با توجه به 
شیوع ویروس کرونا نتوانستیم این بزرگداشت را با حضور 

مردم برگزار کنیم، امیدوار هستم تا سال آینده شاهد ریشه 
کن شــدن این ویروس باشــیم تا بتوانیم شاهد حضور 

دوباره مردم در این جمع هنرى باشیم.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان اضافه کرد: استاد تاج از لحاظ روش و منش براى 
ما یک سرمایه نمادین است، روش این فرد جنبه هنرى 
دارد و به اعتقادم در زمینه موسیقى حکیم بود و توانست 
کاالى هنرى خود را با احترام به مخاطب به فرایند تبدیل 
کند. این فرد بزرگ اخالقى را در هنرمندان پایه گذارى 
کرد که این اخالق هنوز زبان زد است که این شیوه براى 

انتقال آموزه هاى هنرى است.

وزیر امور خارجه با ارسال نامه اى به شهردار اصفهان گفت: 
استفاده از دیدگاه اصفهان شناســان در سطح بین المللى 

هموار کننده راه براى شناساندن بهتر شهر خواهد بود.
محمد جواد ظریف در بخشى از نامه اش به قدرت ا... نوروزى 
که پاسخى به نامه شــهردار اصفهان به او به مناسبت روز 
نکوداشت اصفهان بود، نوشت: وجود چهره هاى فرهنگى، 
فرهیختگان و استادان بزرگ شــهر مکمل آثار گرانبهاى 
تاریخى و تمدنى اصفهان اســت که در مجموع فرصتى 
مناســب و عالى را فراهم نموده تا از این سرمایه گرانقدر 
بتوان در جهت تقویت دیپلماسى عمومى بهره  بردارى کرد. 
در نامه ظریف آمده اســت: وزارت امور خارجه در راستاى 

استفاده از چنین سرمایه هایى در سطح بین المللى آمادگى 
دارد با همکارى جنابعالى و همکاران محترمتان براى برپایى 
نمایشگاه ها و برگزارى کنفرانس هایى در سالگرد چنین 
روزى در کشــورهاى مختلف جهان در جهت شناساندن 

نقش تمدن ساز اصفهان اقدام نماید. 
ظریف نوشــت: امیدوارم با رهایى هرچه سریع تر جهان از 
این ویروس منحوس، فضاى مناسب براى نکوداشت شهر 
اصفهان بیش از پیش فراهم شــود تا با همکارى یکدیگر 
قدم هایى نه تنها در شناســاندن بیشتر شهر اصفهان  بلکه 
در خنثى نمودن تبلیغات مسموم در جهان علیه کشورمان 

و پیشبرد اهداف آن در زمینه دیپلماسى عمومى برداریم.

نامه وزیر امور خارجه به 
شهردار اصفهان

تاج اصفهانى 
یک سرمایه نمادین است

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با اشاره به کیفیت طرح خوانا در مدارس اظهار کرد: 
چند محور مشترك و اساســى در بحث آموزش و پرورش 
وجود دارد و اینکه دوره ابتدایى یک دوره طالیى در آموزش 
شناخته شده چه بســا پایه ریزى ساختار شخصیتى و رفتار 

کودك در این برهه از زمان روى مى دهد.
لیال سادات ابطحى با بیان اینکه آموزش دوره ابتدایى باید 
به صورت دقیق و صحیح صــورت بگیرد گفت: کلید تمام 
یادگیرى ها، یادگیرى زبان و مهارت خواندن و نوشتن است 
اما آیا به صورت درست خواندن و نوشتن در مدارس آموزش 
داده مى شــود یا اینکه آنچه دانش آموزان انجام مى دهند 

روخوانى و رونویسى است؟
وى ادامه داد: پژوهش هاى انجام شده در این زمینه نشان 
مى دهد که یکى از دالیل مهم تکرار پایه دانش آموزان در 
دوره ابتدایى، ضعف در خواندن و نوشتن و آداب مهارت هاى 

زندگى به ویژه در سه پایه اول دبستان است.
ابطحى تصریح کرد: وضعیت خواندن و نوشتن دانش آموزان 
در دوره هاى مختلف ضعف هاى قابل توجهى دارد و به همین 
دلیل باید در این مهارت هاى چهارگانه زبانى و آداب و مهارتى 
دانش آموزان بررســى ویژه و کار اساســى صورت بگیرد، 

آموزش و پرورش در دوره ابتدایى که مشتمل بر آموزش پیش 
دبستانى و دبستانى است با یک موضوع اثرگذار مواجه است 

که باید یادگیرى صحیح در کودکان اتفاق بیافتد.
وى با اشــاره به تالش هــاى آموزش ابتدایــى مبنى بر 
آموزش صحیح دانش آموزان، اظهار کرد: در این راســتا 
با تدوین برنامه هاى درســى جدیــد و روش هاى نوین 
یادگیرى مى خواهیم به جایى برسیم که دانش آموزان ما 
در مهارت هاى زبانى و زندگى متبحر باشــند و در زندگى 

آدم هاى موفق ترى باشند.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان افزود: راهکار مدرسه خوانا تقویت و ارتقاى تلفیقى و 
مشارکتى و مدرسه محور مهارت هاى چهارگانه زبانى و آداب 
مهارت هاى زندگى است که داراى نوآورى هایى از جمله از 
حافظه محورى به مهارت پرورى و پرورش خالقیت پیش 

رفتن است که معلم را به مربى ارتقا دهد.
وى با بیان اینکه بهره گیرى از جدیدترین یافته هاى علمى از 
دیگر نوآورى هاى مدرسه خواناست، گفت: تغییر و تحوالت 
اجتماعى صورت مى گیرد که از روخوانى و رونویســى به 

سمت خواندن و نوشتن پیش مى رویم.
وى خاطرنشــان کرد: ارتقاى جایگاه دانش آموزان ایرانى 

در آزمــون بین المللى، ســواد خواندن و نوشــتن در زمره 
اهداف میان مــدت و تقویت زبــان ملــى در مناطق دو 
زبانه، توســعه عدالت آموزشــى و تربیتى، تقویت هویت 
ایرانى اســالمى از جمله اهداف بلند مدت طرح مدرســه 

خواناست.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با اشاره به آغاز اجراى طرح مدرسه خوانا، اظهار کرد: 
این طرح در دى ماه سال جارى اجرا و تا اواسط اردیبهشت 
سال آینده ادامه دارد و 5 درصد مدارس کل کشور را جامعه 

هدف تشکیل مى  دهند.
وى افزود: در اصفهان 148 مدرســه دولتى، غیر انتفاعى، 
شهرى، روستایى، عشایرى و چند پایه و 119 پیش دبستانى 
شامل 5 درصد مدارس پیش دبســتانى و 5 درصد مدارس 
ابتدایــى دوره اول و دوم در طرح مدرســه خوانا شــرکت 

مى کنند.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان ادامه داد: دانش آموزان در طرح مدارس خوانا یاد 
مى گیرند درست زندگى کنند و آموزه هاى مهارتى کودك 
در زمان طالیى، آموزه هاى اثرگذار براى ســال هاى آتى 

زندگى اوست.

معاون توسعه و پیش  بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: بارندگى از ابتداى سال زراعى جدید تا امروز در کل 
استان 24 میلیمتر است که نسبت به بلندمدت حدود 34 
درصد و نسبت به سال گذشــته تا امروز حدود 40 درصد 

افزایش نشان مى دهد.
 نوید حاج بابایى روز پنج شنبه در گفتگو با «ایرنا» افزود: 
سامانه هاى بارشى خیلى خوبى از اواخر آبان و ابتداى آذر ماه 
در استان و کشور شکل گرفت و افزایش بارش را به  دنبال 

داشت که بارش ها از مقدار نرمال فزونى پیدا کرده است.
معاون توسعه و پیش  بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با 
بیان اینکه بارش هاى پاییز دیر شروع شد اظهار کرد: پیش 
بینى شده بود که در شرایط «النینا» بارش خوبى در فصل 
پاییز اتفاق نخواهد افتاد، اما با به روز رسانى جدید مدل هاى 

هواشناسى، شرایط بسیار ویژه اى در مناطق غرب و جنوب 
غرب در زمان کوتاهى مشاهده شد.

وى گفت: اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان پیش از 
این پیش بینى کرده بود که پاییز امسال در اصفهان بر اثر 
فعال شدن پدیده النینا خشک تر از پارسال شروع شده و 
همچنان ادامه دارد. ما انتظار نداشتیم که در شرایط النینا 
چنین بارش هایى را داشته باشیم اما بارش هاى اواخر آبان 
و اوایل آذر امسال بر عکس پیش بینى ها و خروجى مدل ها 

محقق شد.
وقوع پدیده النینا ســامانه هاى جوى را به شدت تضعیف 
کرده و موجب کاهش بارش هاى سال آبى جدید در مناطق 
جنوبى و غربى این استان و به طورکلى در کشور شده است.
وى بیان کرد: الگوهاى جوى در زمان بســیار کوتاهى به 

صورت اســتثنایى و کمیاب به طور کامل تغییر پیدا کرد و 
سامانه هاى جوى به ویژه در مناطق غرب و جنوب غرب به 
شدت تغییر پیدا کرد و بارش هاى خوبى را در آذرماه به وجود 
آورد. به گفته وى مدل هاى اقلیمى پاییز امسال در کشور با 
خطاى بسیارى همراه بود و صحت نداشت و بارش ها خیلى 

بیش از انتظار محقق شد. 
معاون اداره کل هواشناسى خاطرنشــان کرد: مدل هاى 
کوتاه مــدت از اعتبار و دقت باالترى برخوردار هســتند. 
حاج بابایى افزود: خروجى مدل ها، ابزار اصلى پیش بینى 
هواشناسى است و آخرین خروجى این مدل ها نشان دهنده 
این است که یک ماه آینده فزونى بارش ها کمتر خواهد شد 
و بارش خوبى که در آذر دریافت شد در دى ضعیف تر خواهد 

شد.

اجراى طرح «مدرسه خوانا» 
از اول دى ماه در اصفهان 

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
هنوز موردى از ابتال به بیمارى آنفلوآنزا در استان اصفهان 
مشاهده نشــده که به دلیل رعایت دستورالعمل هاى 

بهداشتى توسط مردم است.
رضا فدایى اظهار کرد: اعمــال محدودیت ها، رعایت 
بهداشت و فاصله گذارى اجتماعى عالوه بر اینکه شیب 
صعودى کرونا را رو به نزولى کرده مانع از شیوع بیمارى 

آنفلوآنزا شده است.
وى از تأثیرات مثبت اعمال محدودیت  هاى هوشــمند 
از ابتداى آذرماه در اصفهان گفت و افزود: بیمارى هاى 
واگیردار یا مسرى، نوعى از بیمارى هاى عفونى هستند 
که از طریق تمــاس فیزیکى فرد بیمار به فرد ســالم 
منتقل مى شود و تنها راه کنترل این بیمارى ها رعایت 

دستورالعمل هاى بهداشتى است.

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان از دستگیرى شرور 
تحت تعقیب در عملیات پلیس کاشان در شمال کشور 

خبر داد.
حسین بساطى خاطرنشــان کرد: این شرور به یکى از 
شهرستان هاى شــمال کشور متوارى شــده بود که با 
هماهنگى با دادســتان عمومى و انقالب کاشــان و با 

اخذ نیابت قضایى در یک عملیات ضربتى فرد فوق در 
مخفیگاهش در شمال کشور دستگیر شد.

بساطى افزود: متهم داراى ســوابق عدیده اى از جمله 
توهین و تهدید با سالح سرد، فرار از خدمت، اخالل در 
نظم عمومى، شرب خمر و...  بود که نارضایتى زیادى را 

براى شهروندان ایجاد کرده بود.

از ابتداى زمستان، تمام خدمات شرکت برق غیرحضورى 
مى شود و مردم استان اصفهان مى توانند از طریق نصب 

نرم افزار «برق من» خدمات دریافت کنند.
سخنگوى شرکت توزیع برق استان گفت: به دنبال راه 
اندازى سامانه یکپارچه ارائه خدمات غیر حضورى برق 
در کشــور از طریق نرم افزار «برق من»، مردم اســتان 
از این پس قادر خواهند بود بدون مراجعــه به ادارات و 
مناطق برق در استان، تمام خدمات برقى را با نصب این 
نرم افزار دریافت کنند. امیر رمضانى به ویژگى هاى نرم 
افزار «برق من» اشاره کرد و افزود: نمایش اطالعات و 
وضعیت آخرین قبض صادره، امکان پرداخت قبض در 

لحظه، نمایش سوابق و جزئیات مصرف و پرداخت، ثبت 
ارقام کنتور توسط مشترك، نمایش ماشین حساب تعرفه 
براى مدیریت مصرف، امکان ثبت درخواســت انشعاب 
جدید، قابلیت پیگیرى پرداخت هزینه انشــعاب، ثبت 
درخواست هاى تفکیک و ادغام، تغییر نام و مکان، جمع 
آورى و وصل انشعاب و ثبت درخواست آزمایش کنتور از 

جمله قابلیت هایى این نرم افزار است.
وى تأ کید کرد: از ابتــداى دى ماه، تمام خدمات برقى از 
طریق نرم افزار «برق من» ارائه مى شود و افرادى هم که 
خواهان دریافت خدمات مشــاوره در حوزه برق هستند، 

مى توانند با شماره 37121 تماس بگیرند.

تعمیرات اساسى مولد برق شماره 5 شرکت پاالیش نفت 
اصفهان انجام مى شود. 

مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
پیش بینى دوره تعمیرات اساســى این تجهیز کلیدى را 
حدود 45 روز کارى اعالم کرد و گفت: سعى مى شود با ادامه 
فعالیت ها به صورت مستمر و تالش بى وقفه همکاران، 
تعمیرات زودتر از موعد به پایان برسد. علیرضا قزوینى زاده 
با بیان اینکه تعمیرات این مولد از 15 آذر ماه (امروز) آغاز 

مى شود، افزود: در این تعمیرات واحد هاى بهره بردارى، 
بازرسى فنى، مهندسى عمومى و HSE همکارى خواهند 
داشت. وى انجام تعمیرات اساسى در واحد هاى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را با در نظر گرفتن تمام شــرایط 
عملیاتى در دست اجرا دانست و گفت: کارخانه برق واقع در 
واحد آب و برق و بخار مجهز به پنج  ژنراتور برق با ظرفیت 
16 مگاوات اســت که هر ژنراتور پس از 60 هزار ساعت 

کارکرد تحت تعمیرات اساسى قرار مى گیرد.

واگذارى 5 بناى تاریخى در استان اصفهان 

آنفلوآنزا در اصفهان مشاهده نشده است

دستگیرى شرور تحت تعقیب در شمال

ارائه خدمات برق فقط با «برق من»

تعمیرات اساسى مولد برق شماره 5 
شرکت پاالیش نفت 

مدیرعامــل و رئیس هیئــت مدیره صندوق توســعه 
صنایع دســتى و فرش دســتباف و احیا و بهره بردارى 
از اماکن تاریخى و فرهنگى بیان کرد: در راســتاى احیا 
و بهره بردارى از اماکن تاریخى فرهنگى پنج مجموعه 
تاریخى در اســتان اصفهان به بخش خصوصى واگذار 

مى شود.
هادى میرزایى گفــت: عموم این بنا ها بــه مرمت نیاز 
دارنــد و مهمترین هــدف واگذارى آنهــا، احیا و بهره 
بردارى خردمندانه این ابنیه توســط بخش خصوصى 

اســت.  وى توضیح داد: این مجموعه ها شامل «خانه 
ســالک» اصفهان با کاربرى فرهنگى اقامتى پذیرایى، 
«حمام شــاه» اصفهان با کاربرى حمام سنتى و موزه 
حمام، «خانه مغنــى» اصفهان با کاربــرى فرهنگى 
اقامتى پذیرایى، «خانه حکیم باشى» کاشان با کاربرى 
مرکز طب سنتى فرهنگى اقامتى پذیرایى و «عصارخانه 
شــهید عصارى» آران و بیدگل با کاربــرى فرهنگى 
کارگاه صنعتى(عصارخانه) و پذیرایى  (شــربت خانه) 
است و عملیات مرمت هر بناى تاریخى واگذار شده زیر 

نظر کارشناسان صندوق احیا و مرمت بنا هاى تاریخى 
انجام مى شود.

میرزایى با اشاره به اینکه خانه هاى تاریخى زیادى در 
اصفهان وجــود دارد، گفت: اســتان اصفهان، ظرفیت 
منحصر به فردى براى احیاى بناهاى تاریخى در اختیار 
دارد و تمام تالش ما این است که در فرصت هاى پیش 
رو، بناهاى بیشــترى را با رعایت اصول و خطوط قرمز 
مورد نظرمان، براى احیا، مرمت و بهره بردارى به بخش 

خصوصى داراى صالحیت بسپاریم.

مأموران آتش نشــانى اصفهان روز چهارشنبه هفته 
گذشته جسد مرد 45 ساله اى را از زیر آوار یک ساختمان 
مخروبه و قدیمى بیرون آوردند که بر اثر شدت جراحات 

وارده فوت شده بود.
از همــان ســاعات اولیــه پیدا شــدن این جســد، 
گمانه زنى هاى بسیارى مطرح شد و گفته شد این جنازه 
متعلق به یکى از کارتن خواب هاى اصفهان بوده که در 
زمین مخروبه زندگى مى کرده، اما به دلیل بارش باران 
در این روز دیوارهاى مخروبه روى سر او فرو ریخته و 

منجر به فوت او شده است.  
فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان به «ایسنا» گفت: 
ســاعت 16 و 34 دقیقه روز چهارشــنبه، شهروندان 
اصفهانى با تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان از ریزش آوار و 
محبوس شدن فردى در خیابان امام خمینى(ره) خبر 
دادند. وى افزود: بعد از اطالع از این حادثه مأموران آتش 
نشانى ایستگاه شماره 10 به محل حادثه اعزام شدند و 
عملیات جســتجو و خروج فرد از زیر آوار آغاز شد. فرد 
حادثه دیده پس از خروج از زیر آوار به مأموران اورژانس 

تحویل داده شد، اما متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده 
در اثر ریزش آوار فوت کرده بود.

محسن انصارى، مؤسس و مدیر گرمخانه مردمى بى 
خانمان هاى امید اصفهان درباره پیدا شدن این فرد زیر 
آوار و بى خانمان بودن او گفت: «این فرد بى خانمان و 
کارتن خواب نبوده است. براساس تحقیقاتى که انجام 
دادیم این فرد و پسرش جزو یک تیم حدود ده نفره اى 
بودند که همیشه در ساختمان ها و باغ هاى متروکه این 
منطقه هستند، اما در این مخروبه ها زندگى نمى کنند.»

وى ادامه داد: «این افراد در ساختمان هاى مخروبه و 
متروکه هر چیزى که پیدا مى کنند از در و پنجره گرفته تا 
تیرآهن هاى قدیمى خارج مى کنند و بعد با فروش آنها 

کسب درآمد مى کنند.» 
مدیر گرمخانه مردمى بى خانمان هاى امید در خصوص 
علت وقوع این حادثه نیز گفت: «روز چهارشــنبه پدر 
بدون پسرش به مخروبه مى رود و شروع به خراب کردن 
بخشى از ساختمان متروکه مى کند، درحالى که به دلیل 
بارندگى دیوار سست شده بوده و متأسفانه دیوار قدیمى 

روى او مى ریزد و خودش زیر آوار مى ماند.»
تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد.

آوار روز بارانى اصفهان روى سر مرد 45 ساله

هواشناسى اصفهان: انتظار نداشتیم در شرایط «النینا» چنین بارش هایى داشته باشیم

الگوهاى جوى به طور کامل تغییر کرد
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مهران مدیرى و گروه «دورهمى» این روزها در حال 
ضبط قسمت هاى باقیمانده فصل چهارم اند و باید دید 

به شب یلدا مى رسند؟
به نظر مى رســد «دورهمى» زودتر از «عصرجدید» 
و «خندوانه» بعــد از دوره اى غیبت به آنتن برســد. 
چرا کــه احســان علیخانــى و گروهش بــه دلیل 
محدودیــت هاى کرونایــى و شــرکت کننده هاى 
شهرستانى هنوز نتوانسته اند مهیاى آنتن شوند و رامبد 
جوان و «خندوانه» هم با وجود اعالم رامبد جوان براى 
شــروع پیش تولید و طراحى هاى فصل هفتم، هنوز 
مشخص نیست که به آنتن برسد البته تالش سازندگان 
بر این است بتوانند فصل هفتم را از یلدا شروع کنند؛ 

این نکته هنوز به طور رســمى اعالم نشــده و در حّد 
پیگیرى ها و گمانه ها و رایزنى هایى که وجود دارد. 

اما آخرین قسمت از برنامه «دورهمى» 17 مرداد ماه 
با حضور نادر فالح روى آنتن شبکه نسیم رفت و پس 
از آن در هفته پایانى پخش، «دورهمى» قسمت هایى 
از برنامه  با حضور هنرمندان درگذشــته را روى آنتن

 برد.
مهران مدیرى، مجرى برنامــه در توضیح این اتفاق 
عنوان کرد کــه به علت کســالت، ســه برنامه آخر 
«دورهمى» ســرى چهارم قبل از شــروع محرم و 
صفر را نتوانسته اند ضبط کنند و تصمیم گرفته اند به 
یاد درگذشــتگانى که در این برنامه حضور داشته اند، 

منتخبى را پخش کنند.
همچنین مدیرى اعالم کرد که قسمت هاى باقیمانده 
سرى چهارم بعد از محرم و صفر پخش خواهد شد و 
بعد از آن سرى پنجم «دورهمى» روى آنتن مى رود. 
او وعده داد که سرى جدید برنامه از لحاظ دکور، محتوا 
و اجرا کامًال با چیزى که تا امروز بوده، متفاوت باشد. 
پیگیرى ها نشــان مى دهد این روزها مهران مدیرى 
و همکارانش در همان لوکیشــن همیشگى شــان، 

قسمت هاى باقیمانده از تعهدشــان نسبت به فصل 
چهارم «دورهمى» را ضبط مى کنند.

حاال خبرهایى در فضاى مجازى منتشــر شــده که 
«دورهمى» با مهمانان ویژه، شب یلدا برنامه اى ویژه 
روى آنتن خواهد برد. به ســبک و سیاق برنامه هاى 
یلدایى که مهران مدیرى مثًال در سال گذشته با حضور 
مجریان خود شبکه نسیم روى آنتن برد؛ پژمان بازغى، 
محمد علیمردانى و سروش صحت مهمان 

این برنامه تلویزیونى شدند. 
حســین حاتمى، طــراح نــور برنامــه «دورهمى» 
مى گویــد: این روزهــا در لوکیشــن «دورهمى»، 
قسمت هاى باقیمانده از فصل چهارم را ضبط مى کنیم 
اما از زماِن دقیق پخش بى خبرم. شــبکه درباره این 

موضوع تصمیم گیرى مى کند.
الزم به ذکر اســت برنامه «دورهمى» بدون حضور 
تماشــاگر و بــا رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى، 

قسمت هاى باقیمانده  اش را ضبط مى کند./3638

بازیگر فیلم سینمایى «خروج» گفت: سینماى کشور پیش از کرونا هم وضعیت خوبى 
نداشــت که امروز انتظار وضعیت خوب از این حرفه را داشــته باشیم، سینماى کشور 
سال هاست که با مشکالت فراوانى روبه رو شده است، سینمایى که مشکالتش براى 

هنرمندان پیشکسوت سال هاست نهادینه شده است. 
آتش تقى پور در همین راستا ادامه داد: متأسفانه بعد از شیوع بیمارى کرونا اوضاع سینما بدتر از 
قبل شد، از سویى وضعیت سینما خوب پیش نمى رفت و از سویى تعطیلى سالن هاى سینما 

و تولیدات باعث شد تا بسیارى از عوامل جلو و پشت دوربین سینما بیکار شوند. 
بازیگر فیلم سینمایى «خروج» پیرامون مجموعه فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: در حال حاضر به طور کامل خانه نشین هستم، شرایط سنى من اجازه نمى دهد که 

ریسک کنم و سر کار خاصى بروم، در هر صورت نمى توان کرونا را شوخى گرفت.
وى در همین راستا ادامه داد: براى بازى چند پیشنهاد خوب داشتم، اما همه آنها اکثراً به 
دلیل شیوع بیمارى کرونا متوقف شده اند و منتظرند تا با عادى تر شدن وضعیت سالمت 
جامعه بار دیگر تولید و یا پیش تولید را آغاز کنند، کرونا بد دمارى از روزگار تولیدات در آورده 

و این مشکالت همچنان ادامه دارد.
این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درباره وضعیت سینماى کشور در سال جارى اضافه 
کرد: متأسفانه چیزى از سینما باقى نمانده است، از نظر من که این وضعیت حداقل تا سال 
1400 هم ادامه پیدا خواهد کرد، ما هم کارى از دستمان بر نمى آید، کرونا عنان همه چیز 

را در دست گرفته است.
در شرایط فعلى تا آنجا که شنیدم وى در همین راستا ادامه داد: 
شده اند فروش کمى داشته اند اکثر فیلم هایى که اکران 
جرأت به سالن سینما رفتن را به که البته طبیعى است، کسى 
ادامه کار سینما نیاز به فکر بیشترى خودش نمى دهد، ما براى 

کامل این هنر روبه  رو مى شویم.داریم و اگر نه با ورشکستگى 

فیلم سینمایى «ازدواج ممنوع» به کارگردانى و تهیه کنندگى پیمان راد که فیلمبردارى آن چندى 
پیش در لوکیشن هاى خارج از تهران آغاز شده بود، براى ادامه فیلمبردارى به شیراز رفت.

«ازدواج ممنوع» دومین فیلم بلند راد در مقام کارگردانى است که قصه زوج جوانى را روایت مى کند 
که پس از مدتى متوجه مى شــوند عقد آنها ثبت نشــده و با مشکالت و ســوءتفاهم هایى روبه رو 

مى شوند...
یوسف صیادى، على کاظمى، ندا مقصودى، زهور شــاهین پور، پیام حسینى، مایا سهرابى فر، میثم 

پوریا و نرگس باقرى بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
پیمان راد سابقه تهیه کنندگى چندین فیلم کوتاه و سینمایى و حضور در جشنوارها، نگارش فیلمنامه، 
مجرى طرح بیش از پنج فیلم سینمایى، تلوی زیونى، سریال و کارگردانى و تهیه کنندگى دو تئاتر را 

در کارنامه خود دارد./3637

انتخاب بازیگران سریال نمایش خانگى «آهوى من مارال» ادامه دارد و الهام کردا جدیدترین بازیگر 
این اثر، نقش «انیس الدوله» را ایفا خواهد کرد.

«انیس الدوله»، همسر مورد عالقه و سوگلى «ناصرالدین شاه قاجار»، پادشاه ایران بود و مقام او بر سایر 
همسران ناصرالدین شاه برترى داشت. پیش از این حسن معجونى براى ایفاى نقش «ناصرالدین شاه 

قاجار» با این پروژه، قرارداد بسته است.
در خالصه قصه این سریال آمده است: «ناصرالدین شاه، دست به ماشه برده تا آهویى صید کند که آهو 
چشمى، چون باد از راه رسیده و چون برق مى گذرد و به دنبالش حال سلطان، صاحبقران مى شود و...»

سریال «آهوى من مارال» به کارگردانى مهرداد غفارزاده، تهیه کنندگى مشترك سعید خندق آبادى 
و بهروز خوش رزم است.

«دورهمى» مهران مدیرى از شب یلدا برمى گردد؟

در ماه هاى اخیر تعدادى از هنرمندان عرصه موسیقى از جمله مانى 
رهنما، فرشاد حسامى، هومن نامدارى، مهراد جم، مهدى مدرس، 
رضا شــیرى و ایمان جعفرى پویان به دالیــل مختلفى مهاجرت 
کرده و هر کدام در کشورهاى مختلفى مشغول به فعالیت در زمینه 
موسیقى شده اند. باال گرفتن موج مهاجرت ها باعث نگرانى هایى 
شده است و برخى معتقدند با این شــرایط احتماًال موزیسین هاى 
دیگرى نیز همیــن راه را دنبال خواهند کرد. محســن رجب پور، 
تهیه کننده، کنسرت گذار و رئیس صنف تهیه کنندگان موسیقى ابعاد 
تازه اى از مهاجرت موزیســین هــاى داخلى و همــکارى آنها با 
کمپانى هاى خارجــى را فاش مى کند. این تهیه کننده که ســابقه 
همکارى با خوانندگانى نظیر بنیامین بهادرى، حامد همایون و گروه 
آریان را داشته، افزایش قیمت دالر و اعمال محدودیت ها را دو عامل 
مهم مهاجرت خوانندگان مى داند. بخش هایى از صحبت هاى او در 

گفتگو با خبرگزارى «تسنیم» را در ادامه خواهید خواند:
■ من برخالف دوســتان که بعد از مهاجــرت برخى از هنرمندان 
از این اتفاق ها با خبر مى شــوند؛ از حدود یکسال پیش هشدار این

 اتفاق ها را داده بودم. اگر بخواهیم به این مسئله به صورت ریشه اى 
نگاه کنیم باید به سبقه رفتارى هنرمندان و البته مراجع صدور مجوز 

براى کار هنرمندان توجه کنیم. البته این مراجع صدور مجوز تنها 
مختص وزارت ارشاد نیست. باید دید نوع تعامل مراجع صدور مجوز، 

با هنرمندان موسیقى چگونه بوده است.
■ امروز کرونا باعث شد تا بســیارى از ضعف هاِى پنهان عرصه 
موسیقى در کشــور هویدا شود و موســیقى به ورطه ورشکستگى 
برود. امروز اگر ضعف ها را چاره نکنیم سه سال بعد مجبورید، براى 

موسیقى بودجه اختصاص بدهید و خودتان موسیقى تولید کنید.
■ تحقیقاتى دارم که حاصلش به دست آمدن آمارى عجیب است. 
در سال هاى 1395 و 1396، بیش از 75 درصد موسیقى که مردم در 
طول سال مى شنیدند، آثارى بوده که داراى مجوز از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى بوده است. اما در حال حاضر این آمار به کمتر از 23 

درصد رسیده است.
■ وقتى پرفروش هاى ماه یا پرفروش هاى سال را بررسى مى کنیم؛ 
متوجه مى شویم که نفرات اول تا چهارم یا پنجم لیست پرفروش ها 
اصًال ایران زندگى نمى کنند. خوانندگان این آثار از وزارت ارشــاد 
مجوز نمى گیرند، هــر واژه اى هم بخواهند اســتفاده مى کنند، با 
هدف یا بى هدف هم به موضوع هایى مى پردازند که مورد پسند ما 
نیست. جالب است بدانید بسیار از تذکراتى که به دست وزارت ارشاد 

مى رسد، مربوط به همین آثار است.
■ در این میــان هم برخــى از خوانندگان 

هســتند که در ایــن مملکــت زندگى مى کننــد امــا خواننده  
کمپانى هاى آمریکایى هســتند. از داخل همین مملکت ارتزاق 
مى کنند و به خودشــان هم زحمت گرفتن مجوز نمى دهند. براى 
تولید هر آهنگشان پنج تا ده هزار دالر دستمزد مى گیرند. در کنارش 
هم پول هنگفتى براى ساخت موزیک ویدیویى با پروداکشنى بزرگ 
را مى گیرند. همه جا هم محبوب هستند. از آنها بپرسى دفتر موسیقى 

کجاست اصًال نمى دانند و برایشان مهم نیست.
■ وقتى قیمت دالر باال رفت، پــول خارجى براى این خوانندگان 
ارزشمند شد. تصور کنید وقتى که دالر در ایران 1000 تومان بوده، 
اگر به همین خواننده براى خواندن هــر قطعه پنج یا ده هزار دالر 
مى دادند، به پول ایران پنج تا ده میلیون تومــان بوده و براى این 
خوانندگان ارزش چندانى نداشته است. ولى امروز اگر پنج یا ده هزار 
دالر به این خواننده براى خواندن یک آهنگ بدهند، حاصلش به 
پول ایران رقمى بین 100 تا 260 میلیون تومان مى  شود. طبیعى 
است که با چنین رقمى هر کسى وسوسه شود که این کار را بکند. 

تازه این حداقل رقم است.

■ در گذشــته وزارت ارشاد یا حراست 
ارشاد مى توانستند هنرمند را ممنوع الفعالیت کنند 

و این براى هنرمند اصًال خوب نبود. اما االن هر هنرمندى 
ممنوع الفعالیت شود و درصدى از شهرت را هم داشته باشد، از نظر 

مالى بسیار به نفعش خواهد بود.
■کسى که مى خواهد در زمینه موسیقى کســب درآمد کند، باید 
کنســرت برگزار کند. حاال این درآمد در هر سال براى خوانندگان 
رقمى در حدود یک و نیم میلیارد تومان است. این یک و نیم میلیارد 
تومان به دالر دو هزار تومان برابر با 750 هزار دالر است. 750 هزار 
دالر رقم بسیار بزرگى اســت و خواننده ایرانى در خارج از ایران به 
هیچ وجه نمى تواند به درآمد ســاالنه 750 هزار دالر برسد. یعنى 
وقتى قیمت دالر پایین بــوده، همکارى با کمپانى هاى خارجى به 
نفع خوانندگان داخلى نبوده اســت. اما اکنون که قیمت دالر زیاد 
شده است، با همکارى با کمپانى هاى خارجى به درآمدهاى بسیار 

زیادى خواهد رسید.
■ حاال تصور کنیم خواننده اى با پنج میلیارد تومان درآمد ساالنه در 

ایران، ممنوع الفعالیت شود. همین خواننده در صورت همکارى با 
کمپانى هاى خارجى، ماهانه حدود 20 هزار دالر درآمد خواهد داشت 
که در سال رقمى حدود 240 هزار دالر خواهد بود. با همین رقم 40 
هزار دالر درآمدش بیشتر خواهد بود. در عین حال هیچ محدودیتى 
هم براى استفاده از هیچ کلمه اى نخواهد داشت. در ساخت موزیک 

ویدیو هم محدودیت تصویرى ندارد.
■ متأسفانه در حاال حاضر در آثارى که در زمینه موسیقى پاپ تولید 
مى کنیم، ما امکان استفاده از ساده ترین واژه ها را نداریم؛ براى مثال 
اگر در ترانه اى واژه  «روتین» یا «سوژه» باشد، به آن ترانه مجوز 
نمى دهند. چندى پیش در شوراى شعر ترانه اى مجوز نگرفت که 
علتش اســتفاده از کلمه «زغال فروش» بود. این فشــارها باعث 
مى شــود که جوان این جامعه را دو دستى به کمپانى هاى خارجى 

تقدیم کنیم./3640

ممنوع کارى براى خواننده ها 
سودآور است!

ماجراى رد و بدل شدن درآمدهاى دالرى 
به روایت رئیس صنف تهیه کنندگان موسیقى

جدیدترین تصویر از بازى کامبیز دیرباز، امیررضا دالورى و علیرضا کمالى در فیلم 
سنیمایى «تک تیرانداز» رونمایى شد.

فیلم سینمایى «تک تیرانداز» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى ابراهیم 
اصغرى از چندى پیش مقابل دوربین رفت و تصویربردارى آن از نیمه گذشت. این 
فیلم براى نمایش در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر در حال ساخت است و در 
شهرك سینمایى انقالب و در ژانر دفاع مقدس مقابل دوربین رفته است و به تازگى 

جدیدترین تصویر از بازیگران این ساخته على غفارى منتشر شد.
داستان فیلم «تک تیرانداز» درباره شهید عبدالرسول زرین است که یکى از بهترین 
تک تیراندازهاى دوران هشت سال دفاع مقدس است که به دلیل این تبحر عنوان 

ماهرترین تک تیرانداز جهان در جنگ هاى معاصر از آن این شهید نامدار بود.
«شکار شکارچى» عنوان قبلى فیلم «تک تیرانداز»  بود که این روزها با رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى در حال ساخت است.

عکس جدید از بازیگران «تک تیرانداز» ازدواج یوسف صیادى ممنوع شد

سوگلى «ناصرالدین شاه»  انتخاب شد

پوران درخشنده جایزه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللى فیلم گلوبال در کشور هندوستان را دریافت کرد. 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللى فیلم گلوبال (Global) با آثار کارگردانان 80 کشور جهان، در روزهاى 
6 تا 8 آذر (26 تا 28 نوامبر 2020) به صورت آنالین در کشور هندوستان برگزار شد و پوران درخشنده، 
کارگردان باتجربه و سرشناس سینماى ایران که با تمام آثار سینمایى  اش به نمایندگى از سینماى ایران  
در این رویداد سینمایى حضور داشت، به دلیل تالش هاى صادقانه در طى سال هاى مداوم کار در حوزه 

سینما و در ارتباط با مردم، جایزه این دوره جشنواره را از آن خود کرد.  
جشنواره بین المللى فیلم گلوبال که هر ساله برگزار مى شود، یکى از بزرگ ترین جشنواره هاى فیلم در 
جهان به شمار مى رود که جوهره و قدرت ســینما را با همگرایى با جامعه جهانى در ارتباط با فیلمسازان 
دانشجو، عالقه مندان به سینما و همچنین سینماگران جشن مى گیرد و ایده اصلى آن، پرداخت حرفه اى 
داستانى مناسب است، که از طریق یک فیلم سینمایى درخشان، مخاطبان جهانى را نیز با خود همراه کند.

پوران درخشنده در حال حاضر، در مرحله پیش تولید فیلم سینمایى «هیس! پسرها گریه نمى کنند» قرار 
دارد، تا به همراه عوامل حرفه  ایش در شرایط مناسب و بر اساس رعایت تمام دستورالعمل هاى بهداشتى، 

به زودى شروع به فیلمبردارى آن کنند./3639

جایزه مهم هندى ها براى پوران درخشنده 

چیز ن رو ی ى نبر ز رى م ر و پی م
 دست گرفته است.

در شرایط فعلى تا آنجا که شنیدم در همین راستا ادامه داد: 
شده اند فروش کمى داشته اند  فیلم هایى که اکران 
جرأت به سالن سینما رفتن را به بته طبیعى است، کسى 
ادامه کار سینما نیاز به فکر بیشترى ش نمى دهد، ما براى 

کامل این هنر روبه  رو مى شویم.م و اگر نه با ورشکستگى 

آتش تقى پور: به طور کامل 
خانه نشین هستم
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سرمربى ذوب آهن پس از بازى مقابل صنعت نفت از اشتباهات داورى علیه تیمش شکایت دارد.
رحمان رضایى در گفتگویى در خصوص شکست ذوب آهن مقابل صنعت نفت اظهار کرد: بازى همانطور که پیش بینى کرده بودیم 
بازى سختى بود و نبود چند بازیکن تیم ما و البته بارندگى و شرایط جوى روى عملکرد ما تأثیر گذاشته بود و باعث شد آن عملکرد 

همیشگى را نداشته باشیم ولى بازهم انتظار من از بازیکنانم بیشتر از این بود.
وى افزود: همانطور که بعد از بازى هم گفتم ما مقابل صنعت نفت عملکرد خوبى نداشتیم انتظارم از بازیکنان بیشتر از این است در 

این بازى صنعت نفت عملکرد بهترى از ما داشت و اما در روزى که خوب نبودیم هم چندین موقعیت مسلم 
گلزنى داشتیم که با بى دقتى بازیکنانمان به هدر رفت ولى با همه این تفاسیر بازهم این اشتباهات داورى بود 

که نتیجه بازى را تعیین کرد و اگر پنالتى اشتباه در دقایق پایانى گرفته نمى شد حداقل یک تساوى از 
این بازى گرفته بودیم. 

سرمربى ذوب آهن در مورد ادامه اشتباهات داورى علیه تیمش گفت: نمى دانم چه اتفاقى افتاده، 
در تاریخ لیگ برتر فوتبال کشور بى سابقه است حّتى بعید مى دانم چنین اتفاقى در سایر لیگ ها و یا 

حتى لینک هاى کشورهاى اروپایى هم افتاده باشد که یک تیم در چهار هفته ابتدایى لیگ از داورى متضرر 
شده باشد در این هفته نیز با اشتباه مسلم داور بازى را واگذار کردیم. فکر مى کنم از این نظر اسم ذوب آهن باید در 

گینس ثبت شود. رضایى در ادامه گفت: به تأیید اکثر کارشناسان خطایى روى بازیکن صنعت نفت انجام نشده بود و داور باید 
به دلیل شبیه سازى به وى کارت زرد نشان مى داد.

وى به تصمیمات اشتباه داورى اشاره کرد و گفت: اشتباهات داور فقط به صحنه پنالتى ختم نمى شود وى در 9 الى 10 صحنه دیگر 
نیز اشتباهات فاحشى داشته که جریان بازى را به سود صنعت نفت تغییر داده است. حداقل یک بازیکن دیگر از صنعت نفت نیز باید 
اخراج مى شد. امیدوارم کمیته داوران و سایر مراجع ذیصالح به این مسئله ورود کنند. واقعاً با این شرایط نمى دانم باید چکار کنیم و 

هرچقدر هم در این هفته ها اعتراض کردیم نتیجه اى نداشته است./3650

رد.
ى همانطور که پیشبینى کرده بودیم

ر گذاشته بود و باعث شد آن عملکرد 

ظارم از بازیکنان بیشتر از این است در
موقعیت مسلم 
هات داورى بود 

ساوى از 

تاده، 
گ ها و یا 

داورى متضرر
م ذوب آهن باید در 

 نفت انجام نشده بود و داور باید 

0 الى 10 صحنه دیگر  9ى شود وى در 9
ک بازیکن دیگر از صنعت نفت نیز باید 
ین شرایط نمى دانم باید چکار کنیم و 

رحمان رضایى: با این شرایط داورى ها نمى دانم باید چکار کنیم

ذوب آهن در مسیر 
ثبت در گینس

 سپاهان در شرایطى  هفته گذشته در چارچوب هفته چهارم رقابت هاى لیگ برتر برابر سایپا 
قرار گرفت که سروش رفیعى، هافبک خالق این تیم براى چهارمین بازى متوالى در ترکیب 
اصلى قرار گرفت. نکته جالب در مورد ســروش که هافبکى بازیساز به شمار مى رود، تعداد 
خطاهاى پرشمار او است که باعث شده در چهار دیدار برابر گل گهر سیرجان، آلومینیوم اراك، 
تراکتور و سایپا از داوران مسابقه کارت زرد بگیرد. با این وصف این بازیکن در دیدار هفته پنجم 
تیمش برابر نفت مسجد سلیمان به اجبار غایب خواهد بود و محرم نویدکیا باید به زودى براى 
انتخاب جانشین او که باید در کنار جالل على محمدى و محمد کریمى قرار بگیرد، انتخاب 
کند. گفتنى است این محرومیت در شرایطى براى رفیعى رخ داده که هنوز هیچ بازیکنى در 

لیگ بیستم به دلیل چهار کارته شدن با محرومیت مواجه نشده است.

تر برابر سایپا
ى در ترکیب 
ى رود، تعداد 
مینیوم اراك، 
ر هفته پنجم 
ه زودى براى 
یرد، انتخاب 
چ بازیکنى در 

این همه کارت؟

مهاجم بلندقامت طالیى پوشان اصفهانى توانست براى تیمش در جدال 
هفته چهارم مقابل ساپیا گلزنى کند.

در این ایام سجاد شهباززاده، امید اول گلزنى سپاهان به شمار مى رود؛ او در 
دیدار تیمش مقابل سایپا، خیلى زود براى سپاهانى ها توانست با یک ضربه 
چیپ زیبا گلزنى کند، هر چند که در دقایق پایانى دریافت گل مســاوى 
باعث شد تا چیپ زیباى شهباززاده به سرانجام نرسد و او نتواند در نقش 

یک گلزن 3 امتیازى در میدان حاضر شود.
اما گلزنى او به سایپا باعث شد تا مهاجم 30 ساله طالیى پوشان در سومین 
فصل حضورش در سپاهان بتواند دهمین گل خود را با پیراهن این تیم به 
ثمر برساند و دهمین گل او براى سپاهان، با ضربه چیپ تماشایى در اذهان 
هواداران فوتبال باقى بماند. سجاد حاال دور جدیدى از روزهاى پرفروغ در 

سپاهان را تجربه مى کند./3649

باشگاه ســایپا اعتراض خود را به طور رسمى نســبت به انفجار مهیب چندین مواد منفجره(؟!) آتش زا و دودزا و 
نورافشانى در حین دیدار مقابل سپاهان اعالم کرد. باشگاه سایپا در نامه اى رسمى به اتفاقات رخ داده در ورزشگاه 

نقش جهان در حین دیدار مقابل سپاهان، معترض و خواستار رسیدگى و احقاق حق این باشگاه شد.
در بخشى از نامه آمده است: صداهاى وحشتناك و دلهره آور! ناشى از انفجار مهیب چندین مواد منفجره آتش زا 
و دودزا، باعث سردرگمى و غافلگیرى بازیکنان تیم سایپا شــد و در همین لحظات بازیکنان تیم سپاهان از این 
اقدام غیرقانونى باشگاه خود و از شوك غیرمنتظره اى که به تیم مهمان وارد شده بود، استفاده کرده و توپ را وارد 

دروازه کردند!
رسیدگى به اهمال داور و برخورد قانونى با تخلف آشکار کادر اجرایى مسابقه موضوعاتى است که در اعتراض رسمى 

باشگاه سایپا به آن تأکید شده است.

کاپیتان تیم صنعت نفت آبادان ضمــن آرزوى موفقیت براى تیمش 
در لیگ بیستم نیم نگاهى به کسب عنوان بهترین گلزن فصل دارد.

طالب ریکانى در گفتگویى درخصوص برترى مقابل ذوب آهن اصفهان 
گفت: ما از قبل مى دانستیم که یک بازى سختى داریم چون ذوب آهن 

هم کادر فنى خوبى دارد و هم بازیکنان خوبى در اختیار 
دارد. مى دانستیم که بازى آسانى نیست و دو برابر 

تالش کنیم که 3 امتیاز بازى را کســب کنیم. 
خداراشــکر که با تمرکز 3 امتیاز را به دست 

آوردیم و دل هواداران را شاد کردیم.
بازیکن تیم صنعت نفت درباره پنالتى هایى 
که روى او صورت گرفته گفت: من اصًال از 

این بازیکنانى نیستم که بخواهم پنالتى بگیرم 
چون اصًال بلد نیستم که فیلم بازى کنم و خودم 

را روى زمین بیاندازم. در این دو بازى 100 در صد 
پنالتى بود و نقش بازى نکردم. اگر خطاهاى اعالم شده 

پنالتى نبود 100 در صد بایــد بازیکنان حریف هم اعتراض مى کردند 
اما اینطور نبود.

«در ضربات پنالتى با رونالدو رقابت مى کنى» ریکانى در این باره گفت: 
امیدوارم که این روند تا آخر فصل ادامه داشته باشد و مهم نیست که 
چه کسى گل بزند براى من به شــخصه این مهم است که تیم برنده 
شود. حتى اگر پنالتى بگیرم و شرایط خوبى نداشته باشم پنالتى را به 
بازیکن دیگرى مى دهم که آن را بزند. براى من واقعًا 
مهم گلزنى نیســت و موفقیت تیم مهم است و 
خوشحالى شهرى که به غیر از این فوتبال چیز 
دیگرى ندارد. ما اینجا هستیم که براى آنها 
بازى کنیم و بتوانیم با کسب نتایج موفق 
دل آنها را شاد کنیم. چندین لقب هم براى 
من مثل رونالدو و پنالدو درست کرده اند که 
البته خودم در این فازها نیستم اما هواداران 
لطف دارند و به من لقب مى دهند. بیشتر از همه 
خودم شنیدم که به من آرپى جى زن مى گویند و 
خودم هم به شخصه این لقب را دوست دارم. مردم لطف 
دارند که این لقب را به من مى دهند.( لقب طالب آر.پى.جى. زن را اولین 

بار هواداران سپاهان در دوران حضور او در اصفهان به او دادند).

ورزشورزش

رحمان رضایى: با این شرایط داورى ها ن

ذوب آهن در
ن گ تد ث

مهاجم بلندقامت طالیى پوشان اصفهانى توانست براى تیمش در جدال 
هفته چهارم مقابل ساپیا گلزنى کند.

در این ایام سجاد شهباززاده، امید اول گلزنى سپاهان به شمار مى رود؛ او در 
دیدار تیمش مقابل سایپا، خیلى زود براى سپاهانى ها توانست با یک ضربه 
چیپ زیبا گلزنى کند، هر چند که در دقایق پایانى دریافت گل مســاوى 
باعث شد تا چیپ زیباى شهباززاده به سرانجام نرسد و او نتواند در نقش 

3یک گلزن 3 امتیازى در میدان حاضر شود.
0اما گلزنى او به سایپا باعث شد تا مهاجم 30 ساله طالیى پوشان در سومین 
را با پیراهن این تیم به  فصلحضورش در سپاهانبتواند دهمین گلخود
ثمر برساند و دهمین گل او براى سپاهان، با ضربه چیپ تماشایى در اذهان 
هواداران فوتبال باقى بماند. سجاد حاال دور جدیدى از روزهاى پرفروغ در 

سپاهان را تجربه مى کند./3649

خیزش سجاد

سایپا از کاه، کوه ساخت!

لقب هواداران سپاهان 
هنوز همراه طالب است

 احتمال دارد فینال لیگ قهرمانان آسیا با شکایت باشگاه عربستانى به تعویق بیافتد. باشگاه النصر عربستان که بابت تاریخ 
نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده بود موفق نشد در AFC به هدف خود برسد و 

در نهایت شکایت خود را به دادگاه عالى ورزش برد.
دادگاه CAS نیز براى رسیدگى به این شکایت در نامه اى به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده براى بررسى این پرونده 
به این کنفدراسیون پیشنهاد مى دهد تاریخ برگزارى فینال لیگ قهرمانان آسیا به تعویق بیافتد. البته هنوز AFC در مورد این 

نامه پاسخى نداده است اما طبق برنامه فینال لیگ قهرمانان آسیا باید در تاریخ 29 آذر در کشور قطر برگزار شود.
پرسپولیس یکى از تیم هاى حاضر در فینال است و حریف این تیم هنوز مشخص نشده و تیم هاى شرق آسیا در حال برگزارى 

مسابقات براى مشخص شدن فینالیست دیگر این دوره هستند.

پیشکسوت العربى دوحه خواهان اخراج تمامى بازیکنان خارجى این تیم به غیر از مهرداد محمدى شد.
به گزارش روزنامه «الشرق» قطر، خمیس دهام درباره راه حل تیم العربى براى خروج از بحران در فصل جارى 
لیگ ستارگان قطر گفت: در آستانه نقل وانتقال هاى زمستانى هستیم و باید تغییرهاى اساسى در تیم العربى 
ایجاد شود. به سران العربى پیشنهاد مى کنم تیم را پیش از ســقوط نجات دهند و در شروع کار باید سرمربى 

ایسلندى اخراج شود.
این بازیکن پیشین تیم العربى قطر در ادامه خاطرنشان کرد: تمامى بازیکنان خارجى العربى به غیر از مهرداد 

محمدى باید اخراج شوند، زیرا او نمایش عالى داشت و بر کیفیت فنى این تیم افزود.
تیم العربى با کسب فقط 5 امتیاز در رده دهم جدول 12 تیمى لیگ ستارگان قطر جاى دارد. مهرداد محمدى و 

مهدى ترابى دو لژیونر ایرانى این تیم هستند.

همه اخراج به غیر از مهرداد

بازیکن سابق تیم ملى فوتبال عراق به دلیل ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داد. فدراسیون فوتبال 
عراق در پیامى درگذشت کریم سلمان، مدافع سابق تیم ملى را تأیید کرد.

در پیام فدراسیون فوتبال عراق آمده است: با نهایت تأسف و تأثر درگذشت کریم سلمان، مدافع سابق تیم ملى 
و سرمربى الکرخ را به خانواده او و جامعه ورزش تسلیت مى گویم.

سلمان 55 سال سن داشت و چند روزى بود که به دلیل ابتالى به ویروس کرونا در بیمارستان بسترى است.
کریم سلمان، چهارمین بازیکن سابق فوتبال عراق است که بخاطر کرونا جان خود را از دست مى دهد. پیش از 

این هم احمد راضى، ناظم شاکر و على هادى قربانى این ویروس مرگبار در سال جارى شدند./3648

النصر دست بردار نیست

کرونا فوتبال عراق را چهار تایى کرد

چهارمین ورزشگاه جام جهانى قطر 2022 که در الریان 
واقع شده در روز فینال امیرکاپ قطر افتتاح مى شود.

این استادیوم که پس از جام جهانى ورزشگاه اختصاصى 
باشگاه الریان  خواهد شد به سه اســتادیوم از هشت 
ورزشگاه جام جهانى 2022 که پیش از این آماده شده 
بود یعنى استادیوم هاى بین المللى خلیفه، الجنوب و 
اجوکیشن سیتى پیوست. این ورزشگاه از مرحله گروهى 
تا یک هشتم میزبان هفت بازى جام جهانى خواهد بود.

ظرفیت این استادیوم 40 هزار نفر است و در کنار یکى از بزرگ ترین مراکز خرید کشور قطر و در نزدیکى مترو است 
که حمل و نقل هواداران را به این ورزشگاه تسهیل مى کند.

براساس گزارش ها این ورزشگاه در روز بازى فینال امیرکاپ و دوسال پیش از شروع رقابت هاى جام جهانى افتتاح 
خواهد شد. این ورزشگاه با استفاده مجدد از مواد ساختمانى و به جاى استادیوم قدیمى احمد بن على ساخته شده 

است. 
یکى از مهمترین ویژگى هاى این استادیوم جدید نماى براق و بیرونى آن است که در طراحى آن از نمادها و اشکال 
مختلفى از زندگى در قطر مانند پیوندهاى خانوادگى، طبیعت و زیبایى صحرا و کویر، حیات وحش و تجارت محلى 
و بین المللى تشکیل شده است. همه نمادها به شکل سپر که نمادى از پیوستگى، استحکام و دوام است ساخته 

شده اند. 
یکى از نکات قابل ذکر اینکه این ورزشگاه با هدف کاهش دى اکسید کربن و حفظ محیط زیست بنا شده است؛ 
از جلمه اینکه از مصالح ساختمانى بازیافتى ورزشگاه احمد بن على ساخته شده و همچنین درختان و فضاى سبز 

محیط ورزشگاه هیچ آسیبى براى ساخت ورزشگاه جدید متحمل نشدند.

این هم چهارمین ورزشگاه جام جهانى

 نشست خبرى مربیان در فوتبال ایران عالى است یعنى شما عجیب ترین حرف هاى دنیا را آنجا مى شنوید. شهرخودرو 
سه گل از پرسپولیس خورده و حداقل دو گل دیگر هم باید مى خورد، بعد محمد نوازى که هفته پیش در نشست خبرى 
حاضر شده  گفته: «پرسپولیس روى اشتباهات ما به گل رســید، نه طرح و برنامه خودش.» باز خدا را صد هزار مرتبه 
شکر پرسپولیس تاکتیک نداشت، وگرنه معلوم نیست چه نتیجه اى رقم مى خورد و شما با چند گل دریافتى به مشهد 
برمى گشتید! در این فوتبال مربى داشته ایم که بعد از شکست 4 بر صفر در یک مسابقه گفته: «توپ و میدان در اختیار تیم 
ما بود. تیم حریف فقط 4 توپ آورد و 4 گل زد.» باور کنید گاهى اعتراف به بهتر بودن حریف، نشانه شعور و منطق است.

عجیب ترین حرف هاى دنیا در نشست هاى خبرى ایران
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گزارش تلویزیون ژاپن حاکى است محققان این کشور 
دریافته اند که در بدن افرادى کــه به کووید-19 مبتال 
مى شوند دســتکم تا شــش ماه پس از ابتال آنتى بادى 

وجود دارد.
دانشگاه شهر یوکوهاما و مؤسســات دیگر دریافتند که 
در دستگاه ایمنى 97 درصد افرادى که عالیمى نداشته 
و یا داراى عالیم خفیف بودند و 100 درصد افرادى که 
عالیم متوسط یا شدید داشــتند آنتى بادى خنثى کننده 

وجود دارد.
آنتى بادى نوعى پروتئین است که پس از ابتالى فرد به 
بیمارى در بدن تولید مى شود. باور این است که آنتى بادى 

فعالیت ویروس را تضعیف کرده و از مبتال شدن دوباره 
جلوگیرى مى کند. 

محققان مى گویند، احتمــاًال در بدن افرادى که هنگام 
ابتال عالیم شدیدترى دارند آنتى بادى قوى ترى تولید 
مى شود. این تحقیق گسترده نشان مى دهد، افرادى که 
در بدنشان آنتى بادى تولید شده دستکم تا شش ماه، کمتر 

احتمال دارد به ویروس کرونا مبتال شوند.
محققان مى گویند، این یافته ها براى سازندگان واکسن 
کرونا خبر خوبى خواهد بود آنها همچنین مى گویند که 
شش ماه دیگر یک تحقیق تکمیلى در این مورد انجام 

خواهند داد.

متخصص عفونى بیمارستان افضلى پور کرمان گفت: 
بیمارى هاى همه گیر و اپیدمى تنفســى چون سارس، 
کروناى مرس و آنفلوآنزا  تلفات و آســیب هاى زیادى 
را بر جاى گذاشــته و این در حالى است که در تمام دنیا 

سیستم هاى بهداشتى پیشرفته اى را داریم.
میثم یوسفى افزود: قریب یکســال قبل ویروس کرونا  
که تنها عامــل آن بیمارى ســرماخوردگى بود به دلیل 
جهش هایى که پیدا کرده و توانایى هایى که در آن ایجاد 
شده، بیمارى تنفسى خطرناك تر و شدیدترى را به نام 

کووید- 19 ایجاد کرده است.
بــا  خوشــبختانه  گفــت:  ادامــه  در  یوســفى 

اطالع رسانى هایى که انجام شده است تقریباً همه مردم 
در سطح دنیا اطالعات اولیه را نسبت به کرونا و عوارض و 
آسیب هاى آن و همچنین راه هاى انتقال آن را مى دانند 

و این بیمارى را مى شناسند.
یوســفى همچنین کم مراقبت کردن از خود را یکى از 
دالیل عمده دیگر براى افزایش شــیوع بیمارى کرونا 
عنوان کرد و گفت: متأســفانه مراقبــت نکردن از خود 
در برخى از اقشــار جامعه بــه وضوح دیده مى شــود. 
وى با بیان اینکه کرونا تمام گروه سنى را در برمى گیرد 
گفت: تنها شدت و ضعف عالیم در سنین مختلف متفاوت 

است./3647

آنتى بادى کرونا 
تا 6 ماه در بدن مى ماند

کووید- 19 
حاصل جهش هاى کروناست

وضعیت آموزش در مناطق 
نارنجى 

وزیر آمـوزش و پرورش با بیـان اینکه    مهر |
آموزش در مناطق نارنجى غیرحضورى اسـت گفت: 
بـا این حـال، در مناطـق نارنجـى مدارس بـا حضور 
مدیر و حداقـل کادر اجرایـى، فعال بوده و بـر فرایند 
آموزش هـاى غیرحضـورى نظـارت خواهنـد کـرد. 
محسـن حاجى میرزایـى تأکیدکـرد: دانـش آموزان 
امـروز، مدیـران بخش هـاى مختلف فـرداى جامعه 
هسـتند؛ بنابر این هرچقـدر دانش آموزان سـالم تر و 
توانمندترى داشته باشیم، مى توانیم جامعه سالم ترى 

داشته باشیم./3641

WHO توصیه جدید
  برترین ها | سازمان جهانى بهداشت توصیه 
کرد فردى کـه از بیرون وارد خانه مى شـود ماسـک 
بزند تا احتمـال انتقال ویـروس را کاهـش دهد، چرا 
که احتمـال رعایت فاصله گـذارى اجتماعى در خانه 
کم اسـت. سـازمان جهانـى بهداشـت در توصیه اى 
هشدارآمیز مجدداً تأکید کرد افراد در ادارات و مدارس 

باید ماسک بزنند.

واکسن در مرحله تست
  مهر | معـاون درمـان وزیـر بهداشـت گفت: 
واکسـن کرونـا در کشـور فعـًال در مرحلـه اى اسـت 
کـه داوطلبـان آمـده انـد و االن واکسـن دارد تزریـق 
مى شود. قاسم جان بابایى با اشاره به اینکه در خصوص 
واکسـن کرونا فعًال ما هـم مثل همه کشـورهاى دنیا 
در فـاز مطالعاتى هسـتیم، اظهـار کرد: باید فاز تسـت 
انسانى واکسن پشت سر گذاشته شود. وى تصریح کرد: 
باید تسـت هاى الزم از داوطلبان به تعداد قابل قبولى 
انجام شـود و تست آنتى بادى مثبت شـود و اگر ایمنى 

ایجاد کرد و افراد مبتال نشدند، آنگاه اعالم خواهد شد.

کار شایسته زوج تهرانى
  ایسنا| زوج جـوان تهرانـى در اقدامـى 
خداپسندانه و نیک مخارج عروسى خود را به مدرسه 
سـازى در منطقـه محـروم سیسـتان و بلوچسـتان 
اختصـاص دادنـد. ایـن زوج جـوان در ایام دشـوار و 
وضعیت قرمـز کرونایى بـدون برگزارى مراسـم و با 
لغو دورهمى و تجمع و جشن عروسى، زندگى ساده و 
کم خرج خود را با نیت کمک به تأمین نیازهاى دانش 
آموزان نیازمند منطقه محروم سیسـتان و بلوچستان 

آغاز کردند./3642

هر روز یک نفر
  رکنا| محمدرضا شریفى مقدم، دبیرکل خانه 
پرسـتارى با بیان اینکه در دوره شیوع کرونا کمترین 
مداخله را پزشکان داشـتند، افزود: چون این بیمارى 
جراحى یا درمانى ندارد که پزشـک به طور مستمر با 
بیمار در ارتباط باشـد. بیمار صرفًا به مراقبت نیاز دارد 
که توسط پرستاران انجام مى شود و فقط در آبان ماه 

30 پرستار جان خود را از دست دادند./3643

متهم اصلى ابتال به کرونا
  تسنیم| اسـتاندار چهارمحال و بختیارى با 
بیان اینکه طبق گزارشـات 70 درصد گرفتارى افراد 
به این بیمارى مربـوط به تجمعات بوده اسـت، بیان 
کرد: در صورتى که تمرکز بر این موضوع گذاشته شود 

قطعاً، نتایج مطلوب ترى حاصل خواهد شد. /3644

«ژیسکاردستن»  درگذشت
  ایرنا| «والـرى ژیسکاردسـتن»، رئیـس 
جمهورى پیشـین فرانسـه بـه دلیـل ابتال بـه کرونا 
در سـن 94 سـالگى درگذشـت. مراسـم خاکسپارى 
وى در مراسـم خصوصـى در منطقه «لـوار» برگزار 
شد. ژیسکاردسـتن در سـال 1974 با پیروزى مقابل 
«فرانسوا میتران» سوسیالیست به ریاست جمهورى 

رسید. /3645

روى موج کووید-19

 مترجم: پرستو توکلى/ خبرگزارى ایسنا |
چین اخیراً دو کشــور هند و پاکستان را به دلیل همه گیر 
شدن بیمارى کووید-19 سرزنش کرده است و با این کار، 
خود را از این اتهام که گزارش ها نشــان داده بودند شهر 
ووهان چین مرکز شیوع بیمارى کووید-19 بوده، تبرئه 

کرده است.
محققان چینــى اخیراً در یک مطالعه ادعــا کرده اند که 
ویروس کووید-19 در تابستان 2019 در شمال مرکزى 
هند و پاکستان شیوع پیدا کرده است و مرکز شیوع آن شهر 
ووهان نبوده و این در حالى است که اولین مورد مبتال به 
بیمارى کووید-19 دسامبر سال گذشته در شهر ووهان 

گزارش شد.
با هربار تکثیر ویروس، تغییرات اندکى در ساختار ویروس 
رخ مى  دهد و جهش مى یابد. محققان اســتدالل کردند 
که ویــروس اصلى را مى توان با ســویه اى که کمترین 
جهش را دارد پیگیــرى کرد. در ایــن مطالعه محققان 
روش جستجوى حداقل میزان جهش یافتگى با استفاده 
از توالى هاى کل ژنوم کروناویروس سندرم حاد تنفسى 
2 را مورد بررســى قرار داده و از آن استفاده کردند. گفته 
مى شود که حداقل ســویه جهش یافته ویروس، همان 

ویروس اصلى است.
دانشمندان با انجام این بررسى ادعا کردند که بر اساس 
باور آنها هشت کشور بنگالدش، ایاالت متحده آمریکا، 
یونان، اســترالیا، هند، ایتالیا، جمهورى چک، روسیه یا 
صربستان منشأ شیوع بیمارى کووید-19 هستند. چینى ها 
با بیان این یافته ها این احتمال را که ووهان شهرى بوده 

که بیمارى کووید-19 از آنجا پدیده آمده را از بین بردند.
بنابر یافته هاى این مقالــه، اطالعات جغرافیایى حداقل 

جهش یافته و تنوع سویه ویروس نشان مى دهد که شبه 
قاره هند ممکن است مکانى باشد که در آن اولین انتقال 
کروناویروس سندرم حاد تنفسى 2 از انسان به انسان رخ 
داده است و رخ دادن این انتقال ســه تا چهار ماه قبل از 

شیوع این بیمارى در ووهان چین بوده است.
در این مطالعه همچنین آمده اســت که جهش ویروس 
در هند و بنگالدش کم است و از آنجا که آنها کشورهاى 
همسایه هســتند این احتمال وجود دارد که اولین مورد 

مبتال به بیمارى در آنجا وجود داشته است.
عالوه بر این، در این مقاله نوشته شده که شیوع ویروس 
در ژوئیه یا اوت 2019 پس از آنکه شــمال مرکزى هند 
و پاکســتان دومین موج گرماى طوالنى ثبت شــده را 
تجربه کردند (که این موضوع منجر به بحران آب شــد) 

رخ داد.
بنابر نوشــتارهاى مقاله، کمبود آب باعث شد حیوانات 
وحشــى مانند میمون ها درگیر جنگ مرگبار بر سر آب 
بین یکدیگر شوند و مطمئناً این موضوع احتمال تعامالت 
انســان و حیوانات وحشــى را افزایش مى داد. ما حدس 
زدیم که انتقال کروناویروس ســندرم حاد تنفسى 2 [از 
حیوان به انسان] ممکن است با این موج گرما غیرمعمول 

مرتبط باشد.
محققان مطالعه مذکور حدس مى زنند که زیرساخت هاى 
بهداشتى ضعیف کشــور هند و جمعیت جوان این کشور 
از عالیم شــدید ناشــى از ابتــال به این ویــروس رنج 
نمى برده اند و این موضوع  منجر به انتشار پنهان ویروس 
براى ماه ها شده و ویروس قبل از ورود به چین از طریق 
سایر کشورهاى اروپایى پخش شــده است. بحث همه 
گیرى کووید-19 اجتناب ناپذیر اســت و همه گیرى و 

شــیوع آن تنها در ووهان نبوده بلکه ووهان نیز همانند 
سایر مناطق جهان ویروس در آن شیوع پیدا کرده است.

اما متخصصان دانشگاه گالســگو در گفتگو با روزنامه 
«دیلى میل» انگلستان اظهار کردند که این مقاله «بسیار 
ناقص» اســت و یافته هاى آن به درك آنها از ویروس 

کرونا چیزى نمى افزاید.
آنها گفتند: رویکرد نویسنده در شناسایى توالى ویروس 
«حداقل جهش یافته» به طــرز ناعادالنه اى متعصبانه 
اســت. نویســندگان همچنیــن داده هاى گســترده 
اپیدمیولوژیکى موجود را که نشان مى دهد این ویروس 
به طور واضح در چین شیوع پیدا کرده و گسترش ویروس 

از آنجا بوده را نادیده گرفته اند. 
این اولین بار نیست که چین ســعى مى کند کشورهاى 
دیگر را مقصر شیوع ویروس کروناویروس معرفى کند. 
«رویترز» گزارش داد، پیش از این چین داده هاى تعیین 
توالى ژن نمونه هاى گرفته شده در پکن را منتشر کرده 
بود که به گفته مقامات نشان مى داد یک سویه اروپایى 

ویروس شناسایى شده است.
چین به دلیل نحوه مدیریت این بیمارى به ویژه در مراحل 
اولیه که منجر به بروز پاندمى شده، با انتقادات بین المللى 

مواجه شده است. 
«ژائو لیجیان»، ســخنگوى وزارت امور خارجه چین در 
جلسه توجیهى به رســانه ها گفت: حتى اگر چین اولین 
مورد ابتال به ویروس کرونا را گزارش کرده اما لزومًا این 
بدان معنى نیست که مرکز شیوع بیمارى چین بوده است. 
ما معتقدیم که فرایند پیدا کردن منشأ ویروس یک مسئله 
علمى پیچیده است که نیاز به تالش هاى مشترك جامعه 

علمى در سراسر جهان دارد.

چین: هند  و  پاکستان 
مقصر شیوع کرونا هستند!

پلیس بین الملل (اینترپل) به مقام هاى سراســر جهان در 
مورد تهدید گروه هاى جرایم سازمان یافته در جریان تالش 
براى دستیابى به واکسن کووید – 19 هشدار داد. اینترپل 
همچنین درخصوص عرضه واکسن هاى تقلبى و سرقت 
فرآورده هاى دارویى از سوى این گروه ها اعالم خطر کرد.

توزیع سه واکســن جدید کووید – 19 قرار است به زودى 
آغاز شود و در میان برخى هدف اعمال گروه هاى جنایتکار 

قرار مى گیرند.
«یورگن اســتوك» رئیس اینترپل که مقر آن در فرانسه 
اســت، گفت: درحالى که دولــت ها آماده ارائه واکســن 

مى شــوند، ســازمان هــاى جنایــى درصدد نفــوذ در 
زنجیره هاى عرضه و اختالل در عملکرد آن هستند. وى 
افزود: شبکه هاى جنایتکار از طریق وبسایت هاى جعلى 
و درمان هاى دروغین، مردم را هدف قــرار مى دهند که 
مى تواند ســالمت آنهــا و حتى زندگى شــان را به خطر 

اندازد.
اینترپل فصل تابســتان درمورد تکثیــر کیت هاى تقلبى 
آزمایش کووید – 19 و دیگر فرآورده هاى پزشکى هشدار 
داده بود، نظر به اینکه کشــورهاى مختلف سراسر جهان 
براى تضمین تأمین دارو در جریان همه گیرى کرونا شتاب 

مى کردند.
واحد جرایم سایبرى اینترپل به تازگى حدود 3000 وبسایت 
مرتبط با داروخانه هاى آنالین را مورد آزمایش قرار داد که 
داروهاى غیرمجاز و دیگر فرآورده هاى دارویى را به فروش 

مى رسانند.
اینترپل تأکید کرد: بسیار مهم است که هوشیار، دیرباور و 
ایمن بود، زیرا پیشنهادهایى که به نظر مى رسد صحتش 

خیلى خوب است، معموًال اینگونه است.

هشدار اینترپل درباره واکسن هاى تقلبى گروه هاى جنایى 

با وجود گذشت چند ماه از ورود ویروس کرونا به ایران و 
همه گیرى آن، هنوز شاهد شیوع این بیمارى هستیم. 
گرچه بررسى و اجراى طرح هاى مختلف توانسته به 
طور مقطعى بر میزان شــیوع کرونا تأثیر بگذارد اما 

موفقیتى در برنامه هاى طوالنى مدت نداشته ایم.
در این میان کارشناسان، ناوگان حمل و نقل عمومى 
را از کانون هاى مهم شــیوع ویروس کرونا معرفى 
کرده اند و یکى از راهکارهاى اقتصادى براى تردد در 
شهر و دورى از تجمع و ایجاد فاصله گذارى اجتماعى 
صحیح را اســتفاده از وســایلى همچون دوچرخه و 

موتورسیکلت مى دانند.
اقداماتى همچون قرنطینه کوتاه مدت، الزام استفاده 
از ماسک و وسایل ضدعفونى، کاهش ساعت کارى 
کارمندان، چرخشى شدن ســاعات کارى، تعطیلى 
مشاغل و کســبه ها، طرح فاصله گذارى در وسایل 
حمل و نقل عمومــى و... از جمله مــواردى بوده که 
کمابیش از سوى مسئولین پى گرفته و رها شده است.

از آنجایى که تعطیلى کســب و کارها و مشــاغل به 

صورت 100 درصدى نبوده و کارمندان و شاغالن باید 
خدمات ارائه دهند، حمل و نقل عمومى به عنوان یکى 
از پربحث ترین فضاهاى انتشار ویروس کرونا میان 
کارشناسان معرفى شــده است. چنانچه کارشناسان، 
ناوگان حمــل و نقل عمومــى را جــزو مهمترین 
کانون هاى شیوع کرونا معرفى و سهم آن را در انتقال 

ویروس بین 26 تا 27 درصد اعالم کرده اند.
این در حالى اســت که رعایت فاصله اجتماعى، الزام 
استفاده از ماسک و وسایل ضدعفونى به طور کامل در 
وسایل حمل و نقل عمومى رعایت نمى شود و نظارت 

کاملى هم روى این سیستم وجود ندارد.
اگرچه محدودیت هاى جدید تــالش دارد تا حضور 
و فعالیت هاى اجتماعى و همچنیــن تجمع افراد را 
تا حدود زیــادى کاهش دهد، امــا همچنان حضور 
حداکثرى شــهروندان در مترو و اتوبوس و تاکسى را 
شاهد هستیم. ناوگان حمل و نقل با کمبود وسیله نقلیه 
همراه است و در اجراى طرح فاصله گذارى اجتماعى 

موفقیت کاملى به دست نیاورده است./3646

اتحادیه اروپا پس از صدور مجوز استفاده از واکسن 
دو شرکت داروسازى فایزر و بایون تک در انگلیس، 
درمورد تأیید شتابزده واکســن و رقابت بر سر آن 

هشدار داد.
انگلیس اولین کشــور غربى اســت که واکســن 
کووید – 19 را تأیید کرده، اقدامى که بسیارى آن را 
کودتاى سیاسى به نفع دولت «بوریس جانسون»، 
نخست وزیر این کشور که با انتقاد در زمینه نحوه 
مدیریت بحران کرونا روبه رو است، تلقى مى کنند. 
تصمیم انگلیس براى تأیید واکســن در قالب یک 

فرایند اضطرارى و فوق سریع انجام شده است.
در همین حال، آژانس داروى اروپا که مسئول تأیید 
واکسن کووید– 19 براى اتحادیه اروپاست، اعالم 
کرد که روش زمانبر این نهاد براى تأیید واکســن 
کرونا، مناسب تر است زیرا براساس مدارك بیشتر 
انجام مى شــود و مســتلزم کنترل هاى بیشترى 

نسبت به روش ناگهانى انگلیس است.
این نهاد درمورد تأیید واکســن شــرکت فایزر در 
انگلیس تصریح کرد که مجوز عرضه مشــروط، 
مناسب ترین ســازوکار نظارتى براى استفاده در 

شرایط اضطرار کنونى است.
آژانس داروى اروپا اعالم کرده که تا 29 دسامبر (9 
دى) درمورد صدور مجوز براى واکسن شرکت فایزر 

تصمیم گیرى مى کند.
قانونگــذاران اتحادیه اروپا نیــز تصمیم انگلیس 

را مورد انتقاد قرار داده انــد. «پیتر لیس» نماینده 
اتحادیه اروپا کــه عضو حزب «آنــگال مرکل»، 
صدراعظم آلمان است، گفت: این تصمیم را مشکل 
ساز مى دانم و به کشــورهاى عضو اتحادیه اروپا 
توصیه مى کنم این فرایند را طبق همان روش تکرار 
نکنند. وى افزود: چند هفته آزمایش کامل از سوى 
آژانس داروى اروپا بهتر از صدور شــتابزده مجوز 

واکسن است.
طبق مقررات اتحادیه اروپا، واکسن شرکت فایزر 
باید مجوز آژانس داروى اروپــا را دریافت کند، اما 
کشــورهاى عضو این اتحادیه مى توانند از روشى 
اضطرارى استفاده کنند که امکان توزیع واکسن در 
بازارهاى داخلى این کشورها را براى مصرف موقت 

فراهم مى کند.
انگلیس تا زمانى که در پایان ســال جارى به طور 
کامل از این نهاد خارج شــود باید مقررات اتحادیه 

اروپا را رعایت کند.
همچنین «تیمو ولکن»، قانونگذار اتحادیه اروپا از 
گروه سوسیالیست که دومین گروه بزرگ در پارلمان 
اتحادیه اروپاست، گفت: یک رقابت جهانى آشکار 
براى عرضه واکســن به بازار در اسرع وقت برقرار 
است. وى افزود: با این حال، معتقدم که بهتر است 
زمان گذاشــت و از تضمین کیفیت، تأثیرگذارى و 
ایمنى واکسن و منطبق بودن آن با استانداردهاى 

اتحادیه اروپا اطمینان یافت.

دوچرخه و موتورسیکلت، بهترین وسیله 
در روزهاى کرونا    

اتحادیه اروپا: رقابت بر سر واکسن کرونا 
خطرناك است

ویروس کرونا دسامبر 2019 به آمریکا رسید؟
مطالعه  جدیدى نشــان مى دهد کووید- 19 هفته ها 
زودتر از تصور قبلى و پیش از اولین موارد عمومى در 

چین، در آمریکا وجود داشته است.
نمونه هاى خون جمع آورى شــده در اواسط دسامبر 
سال گذشته نشان دهنده  وجود عفونت هاى احتمالى 
بیش از یک ماه زودتــر از اولین مورد شناخته شــده  
کووید- 19 در کشــور آمریکاست اما انتقال در سطح 
جامعه را نشــان نمى دهد. به گفته  دانشــمندانى که 
نمونه هاى خون گرفته شده از خون هاى اهدایى صلیب 
سرخ آمریکا را تجزیه و  تحلیل کردند، ویروس کرونا 
ممکن اســت تعداد کمى از افراد را در آمریکا یک ماه 
زودتر از حد تصور پیشــین پژوهشگران و 13 دسامبر 
آلوده کرده باشــد. پژوهشــگران خاطرنشان کردند 

نمى توانند بگویند آیا این عفونت هاى ظاهرى مربوط 
به مسافرانى بوده است که در کشورهاى دیگر عفونى 

یا عفونت ها به انتقال در سطح جامعه  منجر شده اند.
قبل از گزارش جدید، اولین مورد عفونت مســتند در 
کشــور آمریکا مربوط به 19 ژانویه در فردى مى شد 
که به چین ســفر کرده بود. اگرچه مطالعات ژنتیکى 
دیگر حضور احتمالى ویروس را زودتــر از این تاریخ 
پیش بینى کرده اند، مطالعه  جدید نشان داد خون هاى 
اهدایى از 9 ایالت که به مرکز کنترل و پیشــگیرى از 
بیمارى ارسال شده بود، حامل آنتى بادى هاى ویروس 
کرونا بودند. این آنتى بادى ها نشانگرهاى پروتئینى 
هستند که از مواجهه  گذشته با ویروس کرونا یا شاید 

ویروسى شبیه آن حکایت مى کنند.
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دانشمندان آلمانى در بررســى هاى جدید خود دریافتند، اگر ماسک را به طرز صحیح روى صورت 
قرار ندهید تا به طور کامل بینى و دهان را بپوشاند، ممکن است ویروس کرونا از طریق بینى وارد 

مغز شود.
برخى از افراد به دالیل مختلف از جمله ســخت شدن تنفس، ترجیح مى دهند از ماسک ها به 
طورى استفاده کنند که تنها دهانشان پوشیده شود و از پوشاندن بینى توسط ماسک خوددارى 
مى کنند. محققان هشدار مى دهند که این طرز استفاده از ماسک درست نیست؛ چرا که بینى 

در برابر ویروس کرونا و بیمارى کووید- 19 بسیار آسیب پذیر است.
از آن جهت که ویروس کروناى جدید نه تنها دستگاه تنفسى را تحت تأثیر قرار مى دهد 

بلکه بر سیســتم عصبى مرکزى (CNS) نیز تأثیر مى گذارد، در نتیجه عالیم عصبى 
مانند از دست دادن حس بویایى و چشایى، سردرد، خستگى و حالت تهوع در فرد بروز 
مى کند. براى جلوگیرى از شیوع کرونا، استفاده از ماسک در مکان هاى عمومى از 
اهمیت باالیى برخوردار است اما در صورت استفاده صحیح از ماسک ها که هم 
بینى و هم دهان را بپوشاند، مى تواند مؤثر باشد به این معنا که اگر ماسک فقط 

دهان فرد را بپوشاند، مى تواند باعث آلوده شدن وى به ویروس کرونا شده و 
ممکن اســت این ویروس از طریق بینى وارد مغز فرد شود که این موضوع 

خطراتى دوچندان را در بر خواهد داشت.
 پیش از این دانشــمندان و محققــان، ویروس کرونــا را در مغز و مایع 
مغزى- نخاعى مشاهده کردند اما تاکنون مشخص نبوده است که این
 ویروس هــا از چه طریقى وارد مغز مى شــوند. بــا انجام تحقیقات 

جدید و نتایج آن مشــخص شده است که در 
صورت استفاده نادرست از ماسک 

و نپوشاندن دهان و بینى
 به طور کامل، ویروس 

کرونا مى تواند به 
آسانى وارد بینى 
شده و از این 
طریق به مغز 

راه پیدا کند.

اگر متوجه شــدید کــه در طول روز به بیش از 9 ســاعت خــواب نیاز 
داریــد، احتماًال نشــانه اى از مشــکلى در بدن شماســت؛ مخصوصًا 
اگر در زمان ها و مکان هایى که اصًال پیش بینــى نمى کنید، خوابتان 
مى برد. به همین دلیل اســت که باید کمى عمیق تــر به پرخوابى خود 

توجه کنید.
در بیشتر موارد خواب زیاد توسط افراد نادیده گرفته مى شود و بعضى دیگر 
فکر مى کنند که علت آن ساعات کارى زیاد است اما بدون توجه به این 
موضوع ممکن است مشکالتى براى شما ایجاد شود که عوارض جانبى 
خطرناکى به همراه دارد. در اینجا اطالعاتــى را در مورد علت پرخوابى 
و احساس خســتگى زیاد حتى بعد از 12 ســاعت خواب به شما معرفى 

خواهیم کرد.
به یاد داشته باشید کسى که این میزان مى خوابد، قطعاً مشکلى در بدنش 
وجود دارد. البته حتماً قابل ذکر است که این مقاله فقط براى اطالع رسانى 
است. پس براى اینکه تشخیص دقیق روى شما انجام شود، حتماً باید به 

پزشک مراجعه کنید.

ممکن است افسرده باشید
بعضى از جوانان بى خوابى را به دلیل افسردگى تجربه مى کنند که این 
مشکل ممکن است براى کودکان و نوجوانان نیز ایجاد شود و به همین 
دلیل بیش از حد مى خوابند. اگر به این قضیه که از افسردگى رنج مى برید، 
بى تفاوت باشید، قطعاً مشکالت شما جدى تر خواهد شد. پس نباید نسبت 

به این موضوع بى اهمیت رفتار کنید.

بیمارى قلبى 
یکى از عالیمى که نشان دهنده مشکالت و بیمارى قلبى است، خواب 
بیش از حد زیاد اســت که مى تواند خواب روزانه را نیز افزایش دهد. در 
نتیجه احساس خستگى در شما افزایش پیدا مى کند که به دلیل کار زیاد 
است. از این روى، نمى توان بین مشکل خواب بیش از 9 ساعت در یک 
سیکل 24 ساعته با مشکل قلبى تفاوت هاى جزئى را مشخص کرد. پس 

حتماً باید به پزشک مراجعه کنید و قلب خود را چک کنید. 

باید تیروئید خود را بررسى کنید
دو مشکل تیروئید وجود دارد که روى خواب افراد تأثیر مى گذارد. یکى از 
آنها عاملى براى بى خوابى است اما نوع دیگر باعث خواب بیش از حد زیاد 

مى شود به طورى که فرد همیشه احساس خستگى مى کند.
کم کارى تیروئید نیز باعث مى شود که فرد بیش از 10 ساعت در طول 
روز بخوابد که عاملى براى خســتگى روزانه و خواب آلودگى است. اگر 
هیچ کدام از مشکالت سالمتى را ندارید اما بیش از ساعات پیشنهادى 

مى خوابید، حتماً باید تیروئید خود را بررسى کنید.

این مشکل فقط در یک فصل ایجاد شود
اختاللى به نام اختالل عاطفى فصلى وجود دارد. فصل هاى مختلف تأثیر 
متفاوتى روى افراد با مشکالت سالمتى مختلف مى گذارند. خواب بیش 
از حد زیاد در فصل زمستان معموًال به دلیل این نوع اختالل است که به 

افسردگى زمستانى هم مشهور است.

کمتر از 6 ساعت در شب مى خوابید
بله. نخوابیدن به اندازه کافى مى تواند عاملى براى مشکل پرخوابى زیاد 
شود. فرقى ندارد که این کار را از روى عمد و یا ناخودآگاه انجام داده باشید. 
کمبود خواب در شب مى تواند عاملى براى خوابیدن بیش از حد معمول 
شود. صمحیط خواب شما باید کامًال آرام و ریلکس و بدون آشفتگى باشد 
که در غیر این صورت ساعات بیشترى را در طول روز خواب هستید و یا 

در حال چرت زدن خواهید بود.

ممکن است اختالالتى هنگام خواب ایجاد شود
اپنه خــواب زمانى اتفاق مى افتد که مســیر هوایى در ریه ها مســدود 
مى شوند. در نتیجه سیستم تنفسى فوقانى به مدت ده ثانیه از کار مى افتد. 
این اتفاق ممکن است بیش از صدها بار در یک شب رخ بدهد. به همین 
دلیل باعث مى شود که خواب ما چندین بار در طول شب به هم بریزد و در 

نتیجه احساس خستگى از تن بیرون نخواهد رفت.
زمانى که این ساعات خواب شــبانه را از دست بدهیم خواب زیاد روزانه 
اتفاق مى افتد. به این صورت که احســاس مى کنید قادر هستید در هر 
زمانى و هر جایى در طول روز بخوابید که دیگران شــما را خوش خواب 

خواهند نامید.

9اگر متوجه شــدید کــه در طول روز به بیش از 9 ســاعت خــواب نیاز 
داریــد، احتماًال نشــانه اى از مشــکلى در بدن شماســت؛ مخصوصًا 
بیمارى قلبى اگر در زمان ها و مکان هایى که اصًال پیش بینــى نمى کنید، خوابتان 

خواب است، مارىقل ب مشکالتو نشاندهنده که عالیم از یک

اگر بیشتر از 10 ساعت در  روز مى خوابید...

در فضاى بسته ماسک به ماسک را نصفه نزنید
تنهایى کافى است؟

رئیس شبکه بیمارى هاى ویروسى ایران گفت: بررسى ها و 
تحقیقات علمى نشان مى دهد، ماسک به تنهایى از افراد در 
مقابل ابتال به بیمارى کرونا محافظت نمى کند و به ویژه در 
فضاهاى بسته با وجود استفاده از ماسک، باز هم احتمال ابتال 

به این بیمارى وجود دارد.
ســید محمد جزایرى اظهار کرد: ماسک ها محافظت کامل 
براى افراد ایجاد نمى کنند و در کنار آن باید ســایر توصیه 
هاى بهداشتى مانند فاصله گذارى، دورى از تجمعات، باز 
گذاشتن در و پنجره ها براى ایجاد تبادل هوا و شستن دست 

ها نیز رعایت شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران بیان کرد: 
هرچند ماسک تا حد زیادى از انتشــار ویروس جلوگیرى 
مى کند و به خصوص در تجمعات تأکید بر استفاده آن شده 

است، اما به تنهایى محافظت کامل ایجاد نمى کند.
جزایرى گفت: هرچند اطالعات ما در موارد مختلف درمان، 
کنترل و مهار ویروس کرونا هنوز ناقص اســت اما با سعى 
و تالش محققان و پژوهشــگران اطالعات بیشترى از این 
ویروس به دست آمده است که به همین دلیل برخى موارد 

اعالم شده طى زمان، تغییر پیدا مى کند.
وى افزود: عالوه بر پروتکل بهداشتى مانند ماسک زدن و 
فاصله گذارى اجتماعى تا حد امکان از حضور در فضاهاى 
محصور به خصوص براى طوالنى مدت باید خوددارى شود.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشــکى تهران اظهار 
کرد: در صورت اجبار، حتماً شــرایط براى گردش هوا در 
این محیط ها فراهم شــود تا کمتر در معرض بیمارى کرونا 

قرار گیرید.
جزایرى گفت: بررســى هاى محققان نشــان مى دهد که 
ویروس ها در اندازه کووید - 19 چند ســاعت، حتى تا 16 
ســاعت در داخل ذرات مى تواند در هوا معلق بماند که این 
موضوع به درجه حرارت و رطوبت محیط بســتگى فراوانى 

دارد.
رئیس شبکه بیمارى هاى ویروسى ایران  اظهار کرد: ساعات 
معلق ماندن ویروس در هوا تقریبى اســت اما این موضوع 
تأیید شده که ویروس در شرایط مناسب، چند ساعتى در 

هوا مى تواند معلق بماند.

محققان مى گویند با اســتفاده از تکنیــک هاى روانى 
مى توانید به شاخص توده بدنى مناسب رسیده و سالمتى 

خود را حفظ کنید.
بنابر مطالعات «آموزش ســالمت و رفتــار»، زنانى که 
غذاهاى حاوى مواد نشاسته اى را در پیشخوان آشپزخانه 
خود نگاه مى دارد در مقایسه با زنانى که آن را در کابینت 
 (BMI) آشــپزخانه نگاه مى دارند، شــاخص توده بدنى
باالترى دارند. بنابر این تحقیــق، زنانى که مواد غذایى 
سالم از جمله میوه ها را در دســترس قرار مى دهند در 

مقایسه با دیگر زنان BMI پایین ترى دارند.
«اندرو هنکس»، اســتاد تعذیه در دانشــگاه اوهایو و 
سرپرســت تیم تحقیقات مى گوید زمانى که شما مواد 
غذایى سالم را در دســترس قرار مى دهید و مواد غذایى 
مضر را از دسترس دور نگاه مى دارید، به شکل ناخودآگاه 

به سمت استفاده از مواد غذایى سالم متمایل مى شوید.
این محققان به تعدادى تکنیــک روانى براى تمایل به 
سمت خوردن غذاى سالم و پرهیز از مواد غذایى پرکالرى 

اشاره مى کنند:
■ استفاده از بشــقاب هاى کوچک: استفاده از 
بشــقاب هاى کوچک در هنــگام غذا خــوردن یکى از

 تکنیک هایى است که به شما کمک مى کند مواد غذایى 
کمترى مصرف کرده و در نتیجه کالرى کمترى جذب کنید.

■ قــرار دادن غذاى اصلى در کنار ســاالد و 
غالت: قرار دادن غذاى اصلى در بشقاب ساالد و ترکیب 

آن با سبزیجات و ساالد کمک زیادى به کاهش جذب 
غذاى پرکالرى مى کند. دکتر «دیوید جاست» از 

اعضاى تیم محققان مى گوید قرار دادن غذاى 
اصلى تان در بشقاب ساالد موجب مى شود تا 

حدود 33 درصد کمتر غذا بخورید.
■ چینش مناسب مواد غذایى در 

یخچال: یکى دیگر از تکنیک هاى 
پیشنهادى براى کاهش وزن و داشتن 

اندامى متناســب چینش مناســب مواد 
غذایى در یخچال است. به گفته این محققان مواد 

غذایى سالم مانند میوه جات و سبزیجات در طبقاتى که 

هنگام گشودن در یخچال مقابل چشمان شما قرار بگیرند 
موجب مى شود به طور ناخودآگاه گزینه سالم ترى براى 
خوردن داشته باشید. این در حالى است که قرار دادن مواد 
غذایى با کالرى باال در قفسه هایى که مقابل چشم شما 

نیست شانس دسترسى به آنها را بسیار کاهش مى دهد.
■ گوش دادن به موسیقى آرام و نورپردازى: 
گوش دادن به موسیقى آرام و نورپردازى به هنگام صرف 
غذا موجب مى شــود تا شــما در فضاى آرام تر و بدون 
اســترس غذا را صرف کرده و در نتیجه کالرى کمترى 
جذب کنید. به گفته محققان زمانى که شــما در فضایى 
آرام با نور مناسب هستید از خوردن وعده هاى غذایى کم 
حجم لذت بیشترى مى برید. در چنین فضایى از سرعت 
غذا خوردن کاسته مى شــود و در نتیجه مى توانید لذت 

بیشترى را تجربه کنید.
■ استفاده از لیوان هاى باریک و بلند: استفاده از 
لیوان هاى بلند و باریک به جاى لیوان هاى کوتاه و حجیم 
در هنگام استفاده از نوشیدنى هاى شیرین موجب مى شود 
تا مقادیر کمترى از این نوع مایعات جذب بدن شما شود. 
این در حالى است که استفاده از لیوان هاى کوتاه و حجیم 
به هنگام خوردن آب و شــیر موجب مى شود تا 
مقادیر بیشترى از این مایعات مفید را 

جذب کنید.

براى الغر شدن خودتان را گول بزنید

 مى کند مواد غذایى 
 کمترى جذب کنید.
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یک متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــى درخصوص 
شــایع ترین عالئم کم خونى و راهکار هاى درمان آن 

توضیحاتى را ارائه کرد.
کوروش صمدپور گفت: یکى از رایج ترین بیمارى هاى 
دنیا مربوط به آنمى یا فقر آهن است. وقتى صحبت از کم 
خونى مى شود؛ منظور ما نرسیدن اکسیژن به اعضاى بدن 
است. در واقع هموگلوبین که مسئولیت اکسیژن رسانى 
به تمام اعضاى بدن را عهده دار است ، نیاز شدید به آهن 
دارد و زمانى که میزان آهن در بــدن کاهش پیدا کند، 

اکسیژن رسانى با اختالل رو به رو خواهد شد.
او در ادامه افزود: کم خونى دالیل مختلفى مانند وراثت، 
کمبود ویتامین B12 و فقر آهن دارد. نبود تغذیه سالم یا 
کم، عادت ماهیانه در بین خانم ها، بیمارى هاى التهاب 
روده و شروع توده هاى دستگاه گوارش در افراد بزرگسال 

باعث کاهش میزان آهن در بدن مى شود.
صمدپور بیان کرد: احساس خستگى و زود خسته شدن در 
بین افراد از مهم ترین عالئم کم خونى محسوب مى شود. 
این افراد حتى تمرکز نسبت به کار و فعالیت خود ندارند. 
رنگ پریدگى از دیگر عالئم کم خونى است که نسبت به 
شدت آن دست و صورت این افراد به صورت رنگ پریده 

ظاهر مى شود.
او افزود: سردرد و سرگیجه یکى از عالئم شایع فقر آهن 
است که به دلیل کمبود اکسیژن، عروق دچار تورم 
مى شوند و در نهایت سر درد را ایجاد مى کند. 
کمبود اکسیژن و مسئولیت قلب براى خون 
رسانى در افراد مبتال به آنمى، تپش قلب را 

ایجاد مى کند.
این متخصــص تغذیه مطرح کــرد: عالئم 
دیگرى در موارد شــدیدتر آنمى مانند تغییر 
شکل ناخن ها، خشک شــدن دهان، پا هاى بیقرار به 
خصوص در ناحیه ساق پا را مشاهده مى کنیم. تغییرات 
خلقى مانند افسردگى و تمایل به خوردن خاك و کاغذ در 
برخى افراد مبتال به کم خونى به صورت محدود نیز دیده 
مى شود. از دیگر عالئم آنمى مى توان به پوست خشک و 

مو هاى شکننده هم اشاره کرد.
صمدپور گفت: در مرحله اول باید علت کم خونى مانند 
دریافت کم یا از دســت دادن خون را شناســایى کنیم. 
بهترین کار این اســت که با پزشک خود مشورت کنید. 
اما نقش تغذیه در کنترل و درمان کم خونى بسیار حائز 
اهمیت است. آهن در گوشت، مرغ و ماهى به خصوص 

گوشت قرمز یافت مى شود.
صمدپور در پایان تصریح کرد: حبوبات و تخم مرغ نقش 
مهمى در تامین میزان آهن بدن دارند. باید دقت کنید در 
مواردى که منبع تامین آهن از گیاهان و سبزیجات است 
در بعضى از مواد غذایــى دیگر تداخل ایجاد مى کند. به 
عنوان مثال در صورتى که چاى با مواد غذایى حاوى آهن 
مصرف شود؛ در بدن تداخل ایجاد مى شود و جذب کامل 
آهن انجام نمى شــود. همچنین سبوس زیاد هم باعث 
ایجاد تداخل در جذب آهن مى شود. در صورتیکه استفاده 
از گوشت امکان پذیر نیســت میزان حبوبات در برنامه 

غذایى خود را افزایش دهید.

عالیمى که خبر از کم خونى 
مى دهد را بشناسید

متخصص اعصاب و روان دانشــگاه علوم پزشکى اراك 
گفت: مهمترین عالیم افســردگى، افت عملکرد درکنار 

سایر عالیم به مدت شش ماه است.
دکتر زهرا شامرادى افزود: تشخیص افسردگى کار بسیار 
سختى است و باید فرد به مدت شش ماه افت عملکرد، 
عدم تمایل به کار و زندگى، عدم لذت، اختالل در خورد 
و خوراك و خواب داشــته باشــد و در ارتباطات خود با 
سایرین دچار مشکل باشــد که در این حالت فرد معموًال 
مبتال به افسردگى بوده و باید توسط روانپزشکان یا روان 

درمانگران معالجه شود.
وى اظهار کرد: عالیم افسردگى خاص بوده و با عالیم 
اضطراب و اســترس متفاوت اســت؛ با توجه به شیوع 
بیمارى کرونا خیلى از افراد ایــن روزها مضطرب بوده و 
حتى در اثر این اضطراب، دچار خشکى دهان، تپش قلب و 
گزگز در بدن  مى شوند و حتى گاهى اوقات عالیمى شبیه 
بیمارى کرونا در خود احســاس مى کنند، اما باید بدانیم 
که اضطراب و استرس طوالنى مدت مى تواند منجر به 

افسردگى شود.
این متخصص اعصاب و روان خاطرنشــان کرد: ممکن 
است بر اثر حوادث و یا تغییر در روال عادى زندگى افراد 
نرمال و طبیعى تا حدى دچار افسردگى و اضطراب شوند، 
اما این افسردگى و اضطراب اگر از حد نرمال باالتر رود و 
عملکرد شخص را مختل کند و ادامه دار باشد فرد مبتال به 

افسردگى است که نیاز به مداخله پزشکى دارد.
وى با توجه به اینکه یکى از عالیم افســردگى، ناامیدى 
اســت، تصریح کرد: افراد ناامید معموًال تمایلى به انجام 
فعالیت و کار نداشــته، بنابراین مخصوصًا در این دوران 
قرنطینه ضرورى است که سایر اعضاى خانواده و معموًال 
کسانى که مى توانند ارتباط خود با سایر اعضا داشته باشند، 
این افراد را حمایت کنند و با آنها درددل کنند، مشکالتشان 
را به آنها بگویند و با هم اندیشى راه حل ارائه کنند و برنامه 
ریزى مدونى براى انجام کارهاى دسته جمعى، مثل  فیلم 
دیدن، کتاب  خوانــدن، ورزش کــردن در منزل، انجام 
کارهاى هنرى، خواب و استراحت داشته باشند تا این افراد 

بتوانند بر ناامیدى و استرس خود غلبه کنند.
دکتر شــامرادى در ادامه تکمیل کرد: خواب و استراحت 
کافى و به موقع و تغذیه مناســب و شامل تغذیه متعادل 
و دربرگیرنده تمامى گروه هاى غذایى که منجر به چاقى 

نشود، مى تواند بسیار مؤثر باشد.
وى خاطرنشــان کرد: یادمان باشــد افراد افسرده نیاز 
به کمــک ســایرین دارند تــا بتوانند بــه زندگى قبلى 
خود بازگردند، چــرا که یکى از عالیم افســردگى عدم 
تمایل و شــوق براى انجام کار و فعالیــت هاى روزمره 

مى باشد.
وى در پایان تأکیــد کرد: یکى از مهمتریــن راهکارها 
معنویت درمانى اســت که افراد مى توانند در حال حاضر 
با توجه به شــرایط قرنطینه به صورت مجازى کارهاى 
معنوى را مثل قــرآن خواندن و تبــادل اطالعات را با 
یکدیگر انجام دهند و این قــدرت واالى خداوند باعث 
مى شود که انسان ها به آرامش برسند، معنویت درمانى در 

کنار سایر درمان ها مى تواند بسیار اثرگذار باشد.

عالیم افسردگى با عالیم اضطراب و استرس متفاوت است
سخنگوى وزارت بهداشت گفت: در دوران شروع بیمارى 
کووید- 19 موارد ضرورى مراجعه به چشــم پزشکى را به 

تأخیر نیاندازید.
سیما سادات الرى با اشاره به مراقبت هاى چشمى در زمان 
شیوع کرونا، بیان کرد: ویروس کرونا مى تواند از طریق چشم 
به بدن ما وارد شود این ویروس بعد از سرفه و صحبت کردن 
فرد مبتال به شکل ذرات شناور در هوا وارد چشم مى شود. 
همچنین از طریق تماس دســت آلوده با چشــم وارد بدن 
مى شــود و ما را مبتال مى کند، بنابراین توصیه ما این است 
که از هرگونه تماس دست ها با بینى، چشم، دهان و اطراف 

آن خوددارى کنید.

الرى افزود: قبل و بعد از هر گونه خارش و مالیدن چشــم، 
تنظیم جاى عینک روى صورت، چکاندن قطره چشــم، 
استعمال پماد چشمى و یا گذاشتن و یا برداشتن لنز دست ها 
را با آب و صابون بشــویید. وى گفت: اگر تاکنون لنز چشم 
نداشتید تا زمانى که شیوع ویروس مهار نشده آن را به تأخیر 

بیاندازید.
الرى در پایان گفت: در دوران شروع بیمارى کووید- 19 
موارد ضرورى مراجعه به چشم پزشکى را به تأخیر نیاندازید 
و همچنین ضرورى است در صورت مراقبت از بیمار کووید- 
19 و مواردى از قبیل مراجعه به موارد مراکز درمانى عالوه 

بر استفاده از ماسک از محافظ صورت هم استفاده کنید.

هشدار درباره خطر انتقال ویروس از طریق چشم
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همه چیز در برابر او خاشع اســت و همه چیز به وجود او قائم است. 
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به اوست. چشــم ها تو را ندیده اند که از تو خبر باز دهند و تو موجود 

بوده اى پیش از همه وصف کنندگانى که آفریده اى.
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نخستین جشنواره «طراحى پوستر  مدیریت مصرف برق و آب» با هدف فرهنگسازى در زمینه مصرف این دو عنصر حیاتى براى ارسال 
آثار عالقه مندان فراخوان داد.

این جشنواره با هدف فرهنگسازى در زمینه مصرف این دو عنصر حیاتى براى ارسال آثار عالقه مندان فراخوان داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو (پاون)، این جشنواره که براى نخستین بار توسط روابط عمومى وزارت نیرو و با مشارکت 
روابط عمومى هاى شرکت هاى  توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان و آب و فاضالب استان اصفهان با شعار مدیریت مصرف برق و 
آب برگزار مى شود، براى حضور و انتخاب برترین آثار ارسال شده شرکت کنندگان به ویژه هنرمندان طراح و گرافیست کشور برگزار 

خواهد شد.
در فراخوان جشنواره «طراحى پوستر  مدیریت مصرف برق و آب» محورها در دو بخش آب و برق براى ارسال آثار عالقه مندان طراحى 

شده است.
در فراخوان بخش آب این جشنواره، «مدیریت مصرف آب و شرایط اقلیمى»، «مدیریت مصرف آب و نسل هاى آینده» و «مدیریت 
مصرف آب و اصالح ســبک زندگى» و در بخش برق نیز «مدیریت مصرف برق در ســاعت اوج»، «انرژى هــاى تجدیدپذیر» و 

«فرهنگسازى مدیریت مصرف انرژى و نسل آینده» مورد توجه قرار گرفته است.

15 دى ماه مهلت آخر است

اعالم فراخوان جشنواره
 «طراحى پوستر  مدیریت مصرف برق و آب» 

عالقه مندان به حضور در این جشنواره مى توانند از 10 آذر تا 15 دى ماه سال جارى از طریق تارنماى جشنواره به 
نشانى eepdc.ir ثبت نام کنند.

دبیرخانه این جشنواره در شهر اصفهان واقع شده و شــرکت کنندگان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر به 
نشانى poster@eepdc.ir مراجعه و یا با شماره واتساپ 09029146772 ارتباط برقرار کنند.

 (Reverse Pitch) با هدف حل چالش هاى فناورانه مطرح در رویداد ریورس پیچ
مرکز نوآورى تحول دیجیتال فوالد، بازدید ســه روزه اى از ســوى شــرکت هاى 

دانش بنیان در حوزه لجستیک هوشمند از خط تولید فوالد مبارکه انجام شد.
با الزام و مأموریت مدیریت شرکت فوالد مبارکه به شرکت ایریسا مبنى بر تدوین 
برنامه هوشمندسازى و تحول دیجیتال در فوالد مبارکه برنامه پنج ساله اى تدوین 
شــد و در این راســتا با هدف حل چالش هاى موجود در این زمینــه، رویداد ارائه 
چالش هاى فناورانه در مهرماه سال جارى در دانشگاه تهران برگزار و پیشنهاد هاى 
برتر برگزیده شدند و هفت تیم براى حل چالش هاى لجستیک و آشنایى طى مدت 

سه روز از خط تولید فوالد مبارکه بازدید کردند.
مدیرعامل یکى از شرکت هاى دانش بنیان در حوزه حمل ونقل هوشمند طى بازدید 
از خط تولید با بیان اینکه آینده به طور مشخص متعلق به کسب وکارها و سازمان هاى 
داده محور است گفت: داده ها قطعًا در نسل هاى بعدى اولویت اول را دارند و بازدید 

امروز باعث شد چالش ها را از نزدیک و به طور ملموس ببینیم.
رامین محمدى افزود: امیدواریم با برگزارى جلســات تخصصى بتوانیم بر اساس 

نیازمندى هاى فوالد مبارکه چالش هاى موجود را پوشش بدهیم.
بنا بر این گزارش، روح ا... یزدان، معاون بازرگانى دیگر شرکت دانش بنیان در حوزه 
فناورى اطالعات نیز با بیان اینکه این بازدید دید مثبت تر و واقع بینانه ترى به ما داد 
گفت: طبیعتاً براى طراحى نرم افزارهاى لجستیکى در فوالد مبارکه نیاز به خالقیت 

و راهکارهاى جدید است.
مدیرعامل یکى دیگر از شــرکت دانش بنیان در حوزه فناورى اطالعات با مثبت 
ارزیابى کردن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این بازدید باعث 

شد با نگاهى متفاوت فرایند لجستیک فوالد مبارکه را رصد و نقاط چالشى را بهتر و 
عمیق تر شناسایى کنیم. محمد مسرور افزود: این بازدیدها موجب مى شود طرح ها و 

پیشنهادهاى عملیاتى خود را با پختگى بیشترى ارائه کنیم.
بنا بر این گزارش، محمدمهدى شیران، نماینده دیگر شرکت دانش بنیان در حوزه 
اینترنت اشــیا نیز با اشــاره به اینکه بازدیدهاى میدانى باعث مى شود راه حل هاى 
لحظه اى به ذهن برســد گفت: چون پیشــنهاد ها در الیه اولیه است، بهتر است 
شرکت هاى طراح از نزدیک با فرایند و چالش هاى موجود آشنا مى شوند تا بتوانند در 

نگارش ایده هاى نهایى با دید بهترى عمل کنند.
در ادامه این بازدیدها، مدیرعامل یکى از شرکت هاى دانش بنیان با مثبت ارزیابى 
کردن بازدیــد صورت گرفته گفت: این بازدیدها کمک کــرد چالش هاى اصلى را 
بشناسیم و به طور شفاف راجع به آن ها با کارشناسان و مدیران فوالد گفتگو کنیم. 
حدیث نظرى خاطرنشان کرد: بازدید کلى راهگشاى طرح ها و موجب کاهش درصد 

خطاى طرح ها و ایده هاى ما خواهد داد.
هادى شــهامت، مدیر واحد تحقیقات و توســعه دیگر شــرکت دانش بنیان نیز با 
بیان اینکه دیدن شــکل و ابعاد پروژه باعث مى شــود ابهامات ذهنى ما به عنوان 
طراح برطرف گردد افزود: به دنبال منطبق کردن تکنولوژى خودمان بر اســاس 
نیازمندى هاى شــرکت فوالد مبارکه هســتیم که این امر مســتلزم ارتباطات و 

بازدیدهاى مستمر است.
مدیران شــرکت هاى دانش بنیــان طى ســه روز بازدیــد از خط تولیــد فوالد 
مبارکــه در جلســات تخصصــى نیز بــه گفتگو بــا مدیــران و کارشناســان

 فوالد مبارکه پرداختند.

بازدید شرکت هاى دانش بنیان در حوزه 
لجستیک هوشمند از فوالد مبارکه


