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زیاده روى در 

خوردن برنج سفید
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ریزش قیمت خودروهاى 
وارداتى در فروردین

کشف 40 هزار لیتر سوخت 
قاچاق در انبار متروکه

میوه هاى تنظیم بازار  
روى دست ماند!
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مشترکان
 کم مصرف برق 
تشویق مى شوند

برنج سرشار از کربوهیدرات است و منبع 
بسیار خوبى از انرژى مى باشد، همچنین در 

عملکرد صحیح اندام ها، به خصوص مغز 
کمک مى کند. کربوهیدرات ها براى بدن 

انسان ضرورى هستند زیرا توسط بدن...

وزارت نیرو در سال هاى اخیر اقدامات گسترده اى را 
به منظور مدیریت هر چه بیشتر مصرف برق در کشور 
و حمایت از مشترکان کم مصرف اجرا نموده است و 
به تازگى نیز «طرح برق امید»  بــه همین منظور در 
سراسر کشور اجرایى شده است.  حمید رضا پیرپیران، 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان در این باره 
گفت: طرح برق امید در شهریورماه به تصویب هیئت 
وزیران رسید و مورد تأیید مسئوالن کشور قرار گرفت 
که هدف از اجراى این طرح قدردانى از مشترکان کم 
مصرف و تشویق مشترکان پر مصرف به صرفه جویى 
بیشتراست . وى در ادامه گفت: یارانه اى بودن قیمت 
برق در ســال هاى متمادى از یک ســو و گسترش 

وسایل برقى...
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3 حاشیه زاینده رود آزادسازى مى شود حاشیه زاینده رود آزادسازى مى شود

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اصفهان تشریح کرد

علیرضا قربانى در یک 
پروژه بین المللى

3 سپاهانى در آستانه محرومیت 
از الکالسیکوى ایران

پریسپولیس این روزها اگر چه در هند به سر مى برد اما طبق 
برنامه پیش بینى  شده سرخ ها بعد از بازگشت به تهران باید 
راهى اصفهان شوند تا دیدار خود برابر سپاهان دیگر مدعى 
قهرمانى لیگ برتر را انجام دهند. بازى اى که نقش مهمى 

در تعیین سرنوشت قهرمانى...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تراکتورهاى 
کشاورزان شرق 
اصفهان دوباره به 

خط شدند

فرود فقط 75 فالمینگو در تاالب گاوخونى 
کاهش شدید تعداد گونه مهمى از پرندگان مهاجر اصفهان

3

سیدجاللسیدجالل
 آقـاى گـل  آقـاى گـل 

پرسپولیس شد!

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمین مســکونى واقع در سطح شهر شاهین شهر را با قیمت 

کارشناسى از طریق آگهى مزایده بصورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1400/02/18 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده عمومى
 (نوبت سوم)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهراحمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم
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دفترچه هاى بیمه سالمت که هنوز برگ بیمه هاى آن به پایان نرسیده تا استقرار کامل 
نسخه نویسى الکترونیک معتبر هستند.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: توقف صدور دفترچه هاى جدید درمانى به 
معنى حذف کامل دفترچه نیست.

حسین بانک افزود:از اول اردیبهشت در راستاى ارتقاى دولت الکترونیک، اجراى طرح 
نسخه نویسى الکترونیک و حذف تدریجى دفترچه ها آغاز  شد.

وى گفت: بیمه شدگان در صورت مراجعه به پزشــک براى احراز هویت با کد ملى باید 
یکى از مدارك خود از جمله دفترچه قبلى که هنوز برگ هاى آن تمام نشده، کارت ملى، 

شناسنامه یا جلد دفترچه همراه داشته باشند.  
بانک یاد آور شد: اگر به هر عللى، پزشک امکان صدور نسخه الکترونیک را نداشت نسخه 
کاغذى صادر مى شود، اما بیمه شدگان حتما باید توجه داشته باشند که نسخه هایى که 
از پزشک دریافت مى کنند حتما نام و نام خانوادگى، تاریخ ویزیت و کد ملى در آن درج 

شده باشد.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان اضافه کرد: بیمه شــدگان مى توانند با تماس با 

سامانه 24 ساعته 1666 پاسخگوى سواالت خود درباره بیمه سالمت باشند.
سهم استان اصفهان از بیمه شدگان سالمت، حدود چهار درصد از جمعیت 38 میلیون 

بیمه شده کشورى است.

چگونگى دریافت خدمات درمانى، بدون دفترچه بیمه

تفاهم نامه همکارى مشترك بانک آینده و وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى با حضور دکتر فطانت مدیرعامل، دکتر مرادى و حسین مجاهدى، اعضاى هیأت 
مدیره، جمعى از مدیران بانک آینده و محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس 
وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى و سایر مدیران این وزارتخانه منعقد شد.
در مراسم امضاى تفاهم نامه همکارى متقابل، طرفین ضمن اشاره به دامنه گسترده صنعت 
گردشگرى و تعداد مشاغل متعددى که با آن در ارتباط هستند، بر نقش به سزاى این صنعت 

در توسعه و شکوفایى کشور تاکید نمودند. 
مدیرعامل بانک آینده با اشاره به مشــارکت بانک در پروژه هاى بخش گردشگرى طى 
سه سال گذشته و شرایط کنونى گفت: متاسفانه ویروس کرونا مشکالت زیادى را براى 
فعاالن اقتصادى به وجود آورده است که در این میان، بخش گردشگرى بیشترین آسیب 
را دیده است. با این حال، بانک آینده در سال جهش تولید، با درك شرایط حاکم بر کشور و 
به منظور مساعدت با فعاالن این بخش و حمایت از تولیدکنندگان داخلى، همواره تالش 
نمود منابع الزم براى تامین مالى پروژه ها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و با تمدید 

دوران مشارکت تسهیالت آن ها، شروع بازپرداخت اقساط را به تعویق بیندازد.
 بر این اساس، بانک آینده نســبت به تمدید دوره مشارکت 23 فقره تسهیالت پرداختى 
اقدام نموده است. هم چنین، مقوله تامین مالى طرح هاى نیمه تمام، در دستور کار بانک در 

سال «تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى ها» نیز قرار دارد.  
محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى هم تصریح کرد: وزارت متبوع براى مشارکت و تسهیل فرآیند تکمیل 
پروژه هاى نیمه تماِم داراى اولویت، در تالش اســت تا با تشــکیل کارگروه مشترکى از 
نمایندگان بانک آینده و وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، در این زمینه 

اقدام نماید.
وى افزود: مطمئن هستیم صنعت گردشــگرى پس از دوران کرونا، به سرعت به رشد 
چشم گیرى دست خواهد یافت و آینده این صنعت با حمایت و همکارى بانک ها، درخشان 

خواهد بود. 

انعقاد  تفاهمنامه همکارى بین بانک آینده و وزارت میراث فرهنگى

مدیرکل راهدارى استان اصفهان با اشــاره به عملیاتى نشدن زیرساخت هاى ابتدایى 
کمربندى محور غرب استان اظهار داشت: به محض آماده شدن آنها، اداره کل راهدارى 

عملیات گود بردارى، نصب باکس ها و روکش آسفات محور را انجام خواهد داد.
مهدى خضرى با اشاره به کند پیش رفتن و نابسامانى ورودى شهرستان خمینى شهر از 
سمت غرب، اظهار داشت: کمربندى هایى اتصال خمینى شهر به محور غرب استان را 
تشکیل مى دهند و در این راستا کمربندى قدیم این شهرستان با قراردادى حدود 6 میلیارد 

تومان اجرا و مرمت و روکش آسفالت و لکه گیرى در محور نیز انجام شد.
وى افزود: قرار بود موضوع زیرسازى کمربندى شهر درچه، توسط شهردارى انجام شود، 
بنابراین با پیگیرى هاى نماینده مجلس شوراى اسالمى این عملیات در سال 99 انجام 
شد و در نتیجه روکش آسفالت قسمت آماده شده  توسط اداره کل راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان انجام شد.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان با بیان اینکه قطعه باقیمانده 
محور کمربندى آماده نبود، گفت: این طرح در پروژه 1400 برنامه ریزى مى شود و روکش 

آسفالت کلید مى خورد.
وى ادامه داد: در تفاهم نامه  منعقد شده در فرماندارى خمینى شهر براى اتصال کمربندى 
غرب شهرستان خمینى شهر به شهرستان اصغر آباد، مقرر شد دو  شهردارى خمینى شهر، 
شــهردارى اصغر آباد و اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان نحوه عملیات را 

بین خودشان تقسیم کنند.
خضرى تصریح کرد: در این راستا موضوع زیرسازى توسط شهردارى خمینى شهر، ساخت 
باکس هاى بتنى توسط شهردارى اصغرآباد و اجراى نصب باکس ها و روکش آسفالت 

محور نیز توسط اداره کل حمل و نقل جاده اى انجام مى شود.

وى با اشاره به عملیاتى نشــدن زیرساخت هاى ابتدایى توســط دو شهردارى مذکور، 
اظهار داشت: هنوز این زیرساخت ها عملیاتى نشده و به محض آماده شدن آنها و ساخت 
باکس هاى بتنى، اداره کل راهدارى عملیات گود بردارى، نصب باکس ها و روکش آسفالت 

محور را انجام خواهد داد.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان خاطرنشان کرد: زمانى که دو 
شهردارى خمینى شهر و اصغرآباد  تعهدات خودشان را انجام بدهند حداکثر ظرف 6 ماه 

کل عملیات توسط این سازمان عملیاتى و اجرا خواهد شد.

محور غرب استان در انتظار عملیاتى شدن زیرساخت هاى ابتدایى 

اوقاف شهرســتان اصفهان، پارســال بیش از 43 میلیارد ریال کمک معیشــتى میان 
نیازمندان توزیع کرد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان گفت: پارسال، 
13 هزار و400 سبد معیشــتى به ارزش 40 میلیارد و 200 میلیون ریال و 6 هزار و 300 

ُپرس غذاى گرم به ارزش دو میلیارد و 800 میلیون ریال میان نیازمندان و آسیب دیدگان 
از کرونا توزیع شد. حجت االسالم روح ا... بیدرام افزود: همچنین، 480 بسته به ارزش 68 

میلیون ریال براى توزیع بسته هاى ِمهر تحصیلى هزینه شد.

کمک هاى پارسال اوقاف شهرستان اصفهان
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در قالب سومین ومهمترین مرحله ساماندهى تصرفات حریم و بستر رودخانه؛در قالب سومین ومهمترین مرحله ساماندهى تصرفات حریم و بستر رودخانه؛

علت تیراندازى دیروز در خیابان سروش 
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت با اشــاره به مذاکرات براى احیاى 
برجام گفت:  ما اجراى عین ســند برجام را مى خواهیم، 
نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. ما دنبال زیاده خواهى 
نیستیم.  البته طلب هایى داریم و بعداً مطرح مى کنیم. در 
این چهار سال صدها میلیارد دالر به ما خسارت وارد شده 
آن سر جاى خود هســت. االن این برجام باید پیاده شود 
نه کم و نه زیاد. برجام پالس نمى خواهیم ما عین برجام 

را مى خواهیم.
روحانى افزود: آنها على الظاهر در این مرحله جدى هستند 
و مى گویند ما تحریم ها را برمى داریم اما این تحریم هایى 

که مى گویند برمى داریم، براى عناوین کافى نیســت و 
اینکه بگویند در بخش نفت و تحریم و پتروشیمى تمام 
تحریم هایى که شماره دارد و معلوم است باید روى کاغذ 
بیاورند و اینها برداشته شود. همه دنیا هم بدانند و گر نه 
باز هم در کلیات گرفتار مى شویم.  باید دقیق و با آدرس 

بگویند تحریم ها چگونه برداشته مى شود. 
روحانى افزود: در یک قدم هایــى اینها را جدى دیدیم و 
در قدم هایى دو پهلو حرف زدنــد. گام هایى که تا امروز 
برداشــتیم، گام هاى صحیــح، درســت و در چارچوب 
سیاســت هایى بوده که مقام معظم رهبرى مشــخص 

کرده است. 

رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى از خشکسالى شدید و بى سابقه در ایران خبر داد و 
گفت: دستگاه هاى ذیربط باید باتوجه به درنظر گرفتن این 
شرایط براى مصرف آب موجود در کشور برنامه ریزى کنند 
و ارزش قطره قطره آب را بدانند چراکه درحال حاضر کمبود 

آب جدى است.
احد وظیفه با اشاره به اینکه از مهر ماه سال گذشته تاکنون 
در کشــور تنها حدود 113 میلیمتر بارش داشته ایم، اظهار 
کرد: این میزان 43 درصد کمتر از میانگین بلند مدت کشور 
است. از سویى دیگر از ابتداى فصل بهار تاکنون در کشور 
4/8میلیمتر بارش داشته ایم که متأسفانه این مقدار نیز نسبت 

به میانگین بلند مدت کشور 85/5 درصد کاهش یافته است.
وى در ادامه با بیان اینکه درحال  حاضر کشــور در شرایط 
خشکسالى بسیار شدید قرار گرفته است، تصریح کرد: 43 
درصد کم بارشى در ایران از مهرماه تاکنون به نوعى رکورد 
در حوزه خشکسالى محسوب مى شود. مشابه این شرایط را 
در سال 1387 که خشــک ترین سال آبى ایران بود، تجربه 

کرده بودیم. 
وى با بیان اینکه در چنین شرایطى به  دلیل کاهش بارش و 
ذوب برف، ذخیره آبى در مناطق کوهستانى به شدت کاهش 
پیدا مى کند، گفت: این وضعیت ما را در شــرایط تنش آبى 

قرار خواهد داد.

روحانى: برجام پالس 
نمى خواهیم

وقوع خشکسالى  بى سابقه 
در ایران

رفتار جدید کرونا 
سعید نمکى، وزیر بهداشت گفت:    آنا|
خیلى از بیماران با حال خوب و ریه پاك مرخص 
شده اند اما بعد از 48 ساعت، بیمار با ریه خیلى 
گرفتار به بیمارستان بازگشته است. این مورد 
استثنایى نیست و موارد مشابه زیادى تاکنون 

اتفاق افتاده است.

داللى براى رزرو تخت ؟!
سخنگوى ســتاد ملى مقابله    تابناك|
با کرونا در واکنش به شــایعاتى مبنى بر اینکه 
باتوجه به تکمیل شــدن ظرفیت بیمارستان ها 
یکسرى افراد با داللى اقدام به رزرو تخت هاى 
بیمارستانى براى بیماران مى کنند، گفت: چنین 
چیزى صحت ندارد، ما سعى کرده ایم که همه 
بیماران را در تخت هاى بیمارستانى جا دهیم و 
در حال حاضر نیازى به ایجاد بیمارستان هاى 

صحرایى نیست.

تعدد سرقت هاى مسلحانه 
  ایسنا| نماینده مردم شوشتر و گتوند 
در مجلس شوراى اسالمى از افزایش و تکرار 
سرقت هاى مسلحانه و توأم با رعب و وحشت 
در خوزستان ابراز نگرانى کرد. سهراب گیالنى 
در جلســه علنى مجلس در تذکرى شــفاهى 
خطاب به وزیر کشور و فرمانده نیروى انتظامى 
جمهورى اسالمى ایران اظهار کرد: متأسفانه 
ســرقت هاى توأم با ایجاد رعب و وحشــت و 
غالبًا مسلحانه با تیر جنگى در خوزستان مکرراً 
اتفاق مى افتد. تقاضا مى کنم که این موضوع 
را کنترل کنید و با سارقین برخورد جدى داشته 

باشید. 

تتلو کتاب دار شد!
  انصاف نیوز| امیــر تتلــو، خواننده  
پرحاشــیه  ایرانى مقیم خارج از کشور از انتشار 
کتابى درباره خود با قیمت 170 هزار تومان خبر 
داد. اسم این کتاب «به دنبال بهشت در جهنم و 
برزخ» است. در سایت امیرتتلو این کتاب اینطور 
معرفى شده اســت:  زبان اصلى این مجموعه 
کتاب فارسى اســت اما در آینده تمام جلدهاى 
این مجموعه کتاب به زبان هاى مختلف جهان 

ترجمه و منتشر خواهد شد.

وضع امتحانات 
مدیــر کل دفتــر آمــوزش    ایسنا|
متوســطه نظرى وزارت آمــوزش و پرورش 
درباره رونــد برگزارى امتحانات پایان ســال 
دبیرستانى ها اظهار کرد: آیین نامه هاى مربوط 
تکلیف را مشــخص کرده اند. امتحانات پایه 
نهم و دوازدهم مطابق مصوبه 977 شــوراى 
عالى آموزش و پــرورش، حضورى خواهد بود 
که البته الزام به دریافت تأییدیه ستاد ملى کرونا 
هم وجود دارد. در بقیه پایه ها با مرجعیت معلم 
و به تشخیص وى با توجه به ارزشیابى تکوینى 
که در طول سال انجام شده و همچنین استفاده 
از روش هاى دیگر، نتیجه نهایى هر دانش آموز 

مشخص مى شود.

رکورد ثبت فوتى 
  تسنیم| مدیرعامل سازمان بهشت 
زهرا(س) تهران گفت: رکورد ثبت فوتى هاى 
روزانه در بهشــت زهــرا طى 50 ســال اخیر 
شکسته شــد. ســعید خال اظهار کرد: روز 31 
فروردین یکى از غم انگیزترین روزهاى تاریخ 
50 ساله بهشــت  زهرا رقم خورد. در این روز 
در بهشــت زهرا(س) عدد فوتى هاى ناشى از 
کرونا به مرز 150 نفر رســید و باید به این عدد 
200 متوفاى غیرکرونایى اضافه کرد و در یک 
روز 350 متوفى در بهشت زهرا(س) پذیرش و 
تدفین مى شوند و یک رکورد بى سابقه حتى در 

طول هشت سال دفاع مقدس است. 

ساخت ویال 
به جاى مرکز آموزش!

رئیس کل دادگسترى استان تهران    میزان|
گفت: برخى افراد متأســفانه با سوءاستفاده از جایگاه 
خود و تغییر کاربرى اراضــى زمین هایى را به تصرف 
خود درآوردند که ارزش عددى آنها نجومى اســت. 
براى مثال در رودبار قصران یک عرصه 17 هکتارى در 
سال هاى گذشته توسط فردى خریدارى شد و در طرح 
توجیهى آن آمده بود که جهت احداث مرکز آموزشى و 
فرهنگى است ولى اکنون تبدیل به ویالهایى مجلل و 

اشرافى شده است. 

وضعیت آیت ا... مکارم 
  خبرگزارى حوزه| رئیس دفتر آیت ا... مکارم 
شیرازى گفت: حال عمومى حضرت آیت ا... مکارم خوب 
است. على دولتمند گفت: حضرت آیت ا... مکارم عمل 
جراحى کوچک انجام دادند که بعد از آن، حال عمومى 

ایشان بسیار خوب است و هر روز رو به بهبودى است.  

وعده وزیر جوان 
  انتخاب| محمدجــواد آذرى جهرمــى، وزیر 
ارتباطــات در «کالب هــاوس» و در جمــع فعاالن 
اقتصادى گفت: مى توان به «هــر ایرانى ماهانه یک 
میلیون تومان یارانه داد»؛ به شــرطى کــه بعداز لغو 
تحریم ها، بهــره ورى را بهبود بخشــید و همچنین 

یارانه هاى پنهان را اصالح کرد.

انتخابات سرجایش است
احتمال تغییر زمان انتخابات    روزنامه شرق|
به دلیل اپیدمى بیمارى کرونا تقریبًا صفر است. اگر هم 
قرار به تغییر زمان انتخابات باشد باید طرحى از سوى 
مجلس ارائه شود و بعد از بررسى به نتیجه برسد که در 
شرایط فعلى فرصت این کار وجود ندارد. نگاهى به تاریخ 
جمهورى اسالمى ایران هم نشان مى دهد که حتى در 
زمان جنگ تحمیلى نیز انتخابات در کشور برگزار شده و 

حاال هم قرار نیست که زمان انتخابات تغییر کند.

عفو نشده اند
  ایلنا| یک منبع آگاه در قوه قضاییه با اشــاره 
به انتشار اخبار و شــایعاتى در مورد عفو حمید بقایى و 
اسفندیار رحیم مشایى، اظهار کرد: هیچ عفوى در مورد 
این دو محکوم قضایى صورت نگرفته است. وى تأکید 
کرد: مرخصى آنها به دلیل ادامه داشــتن روند درمان 

تمدید شده است.

بررسى هاى میدانى صورت گرفته حاکى از آن است خبرخوان
که روند قیمت خودروهاى وارداتى از ابتداى فروردین 
ماه تاکنون ریزشــى بوده است به طورى که خودروى 
کیا ســورنتو در این مدت 200 میلیــون تومان ارزان 

شده است.
ریزش قیمت ها در بازار خودروهاى وارداتى همســو 
با ریزش نرخ ها در بازارهاى موازى طال، ســکه و ارز 
در فروردین ماه رقم خورده اســت؛ در فروردین بهاى 
دالر 5/ 3 درصــد و قیمت ســکه 5/ 8 درصد کاهش 

داشته است.
ریزش قیمت خودروهاى وارداتى در فروردین ماه باعث 
شده اســت که خودروى رنو کولیوس در این مدت 50 
میلیون تومان ارزان شــود و از دو میلیارد و صد میلیون 
تومان امروز به قیمت دو میلیــارد و 50 میلیون تومان 
برسد و همچنین خودروى رنو تالیسمان نیز در این مدت 
30 میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال 

حاضر یک میلیارد و 630 میلیون تومان قیمت دارد.
 در میان خودروهاى کیا نیز این ریزش قیمت ها مشهود 
است به طورى که کیا اپتیما در این مدت 150 میلیون 
تومان ارزان شــده اســت و این خودرو در حال حاضر 
یک میلیارد و 580 میلیون تومان قیمت خورده است 
و کیا سورنتو نیز در این مدت 200 میلیون تومان ارزان 
شده است و این خودرو از سه میلیارد تومان در ابتداى 
فروردین ماه امروز به قیمت دو میلیارد و 800 میلیون 

تومان رسیده است.
خودروى میتسوبیشــى asx نیــز در فروردین ماه 50 
میلیون تومان ارزان شده است و از یک میلیارد و 550 
میلیون تومــان به یک میلیــارد و 500 میلیون تومان 
رسیده است و در میان خودروهاى هیونداى اما ریزش 
قیمت ها با درصد کمترى رخ داده اســت به طورى که 
هیونداى النترا از ابتداى فروردین ماه تاکنون 20 میلیون 
تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر یک 

میلیارد و 120 میلیون تومان قیمت خورده است.

ریزش قیمت خودروهاى وارداتى 
در فروردین 

یک عضو کمیسیون اصل نود از تخلف رئیس مجلس 
در بودجه سال 1400 خبر داد.

به گزارش ســایت «دیده بان ایران»؛  على خضریان 
مدعى اســت محمد باقر قالیباف و الیــاس نادران از 
تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأى گیرى بودجه 
در صحن مجلس خبر داشته اند. اگر ادعاى این نماینده 
مجلس درســت باشــد؛ این اتفاق در تاریخ مجالس 

قانونگذارى یک بدعت محسوب مى شود. 
 على خضریان در این باره نوشته است:

جناب آقاى محمدباقر قالیباف
جناب آقاى الیاس نادران

متأســفانه بررســى جداول بودجــه 1400 حاکى از 
تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأى گیرى بودجه 
در صحن مجلس با اطالع و تأیید جنابتان مى باشــد 
تا آنجــا که در کمــال تعجب جــداول 25 روز پس از 
تصویب بودجه ابالغ شده که در نوع خود بى نظیر است. 
لذا باتوجه به رانت ایجاد شــده براى عده اى خاص و 
تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده 
نشده، با هدف جلوگیرى یک رانت بزرگ که منجر به 
ذبح قانونگرایى در نظام بودجه ریزى کشور خواهد شد 

این تخلف را پیگیرى خواهم کرد.

ثروت «ایالن ماســک» به بیش از 174 میلیارد دالر 
رسیده است. 

در هفته اخیر ارزش سهام تســال یک صعود خوب را 
تجربه کرد که 9/3 درصد بیشتر از هفته قبلى بود. ثروت 
ایالن ماسک در پایان معامالت هفته گذشته به 174/4 
میلیارد دالر رسید تا وى پس از «جف بزوس» در رده 
دوم قرار گیرد. او اکنون حــدود 10 میلیارد دالر ثروت 

کمترى از جف بزوس در اختیار دارد.  

ســال 2020 در حالى به پایان رســید که ارزش سهام 
شرکت خودروسازى تسال بیش از هفت برابر رشد کرد 
و این مسئله باعث شد ایالن ماسک به دومین و حتى 
در مقاطعى به ثروتمندترین فرد در جهان تبدیل شود. 
تسال که یکى از پیشــروترین خودروســازان جهان 
در اســتفاده از تکنولوژى هاى نوین اســت در زمان 
همه گیرى کرونا به یکى از محبوب ترین خودروسازها 

تبدیل شد.  

فرمانده نیروهاى آمریکا در منطقه غرب آسیا (سنتکام) 
گفت ایران با پهپادهایش چالشى براى برترى هوایى 

آمریکا در منطقه ایجاد کرده است.
ژنرال«فرانک مک کنــزى» در اظهاراتى گفته ایران 
تهدیدى روزانه براى ایاالت متحده آمریکا و متحدانش 
در منطقه اســت. این ژنرال آمریکایى که در جلســه 
اســتماع کمیته نیروهاى مســلح مجلس نمایندگان 
آمریکا ســخن مى گفت، تأکید کرده براى نخستین 
بار پس از جنگ کره، بخاطر حضور وســیع پهپادهاى 

شناسایى و عملیاتى ایران در آســمان منطقه، آمریکا 
برترى هوایى خود را در عرصه عملیاتى از دســت داده 
و مجبور اســت بدون داشــتن برترى هوایى عملیات 

انجام دهد.
 او پهپادهاى ایرانى را چالشى براى نیروهاى آمریکایى 
در منطقه توصیف کرد و گفت تا زمانى که آمریکا نتواند 
شــبکه اى  براى شناســایى و منهدم کردن پهپادها 
ایجاد کند، برترى هوایى در منطقه همچنان در اختیار 

مهاجمان خواهد بود.
محققان دانشــگاه پردو در ایندیاناى آمریکا پس از شش 
سال موفق به ساخت رنگى شــدند که 98 درصد نور را از 
سطح خود بازتاب مى دهد و گرماى مادون قرمز را منحرف 
مى کند. رنگ  سفید تجارى موجود در بازار 80 تا 90 درصد 

نور تابیده شده را بازتاب مى دهد.
استفاده از این رنگ احتماًال تأثیر قابل توجهى در مبارزه با 
تغییرات اقلیمى خواهد داشت؛ زیرا آزمایش ها نشان مى دهد 
پوشاندن ســقف  با این رنگ مى تواند دماى ساختمان را تا 

4/5 درجه پایین تر از دماى محیط کاهش دهد.

عالوه بــر کارکردهــاى صنعتــى و زیســت محیطى، 
کارکردهاى زیبایى شناسانه این رنگ هم توجهات زیادى 
را به خود جلب کرده اســت؛ به گفتــه روآن، یک موزه از 
همین حاال با این تیم تماس گرفته و مى خواهد این رنگ را 
در کنار وانتابلک، مشکى ترین رنگ سیاه جهان به نمایش 

بگذارد.
برخالف وانتابلک، ابداع کنندگان سفیدترین رنگ جهان 
امید دارند امکان اســتفاده آزادانه از این رنگ را براى همه 

مصرف کنندگان فراهم کنند. 

احمد خورشیدى آذر، پدر داماد احمدى نژاد درباره حضور 
رئیس جمهور پیشــین در انتخابات ریاست جمهورى 

مى گوید: 
به اعتقاد من آقاى احمدى نــژاد مى آید و برنامه  خیلى 
مفصلى براى اداره کردن دولت دارند، اطالعاتش را به 
روز کرده و تقریبًا در همه  حوزه ها و حوزه هاى موردنیاز 
کشــور پروژه دارد. آقاى احمدى نژاد االن 50 درصد 

رأى را دارد. اگر تأیید صالحیت شود حداقل 30 درصد 
به آن اضافه مى شود. یعنى حتى بسیارى از آنهایى که 
تا به حال رأى به جمهورى اســالمى ندادند مى گویند 
احمدى نژاد بیایــد رأى مى دهیم. اما راجــع به ارقام. 
جمعیت واجد رأى، 61 میلیون نفر است. با این شرایط 
اگر آقاى احمدى نژاد تأیید شــود، به نظر من 37 تا 40 

میلیون رأى دارد.

یکى از کاندیداهاى شوراى شهر «کوزران» کرمانشاه به 
دلیل احتکار کودهاى شیمیایى کشاورزان دستگیر شد.

بنابر اطالعات واصله فرد مذکور کود شیمیایى مورد نیاز 
مردم را در انبارها پنهان کرده بود تا بتواند در بازار آزاد چند 

برابر قیمت به فروش برساند.
منابع محلى گزارش داده اند که برادر فرد مذکور که عضو 
على البدل شــوراى شهر نیز هســت با مأموران نیروى 

انتظامى درگیر شده و این فرد نیز بازداشت شده است.

محمد هاشمى رفسنجانى گفتگویى درباره انتخابات و 
رویکرد اصالح طلبان انجام داده اســت اما در بخشى از 
آن به خانواده خودش ومشخصًا جنجالى ترین عضو این 
خاندان هم پرداخته است. این بخش از گفتگوى رئیس 

اسبق صداوسیما را بخوانید.
اخیراً فائــزه خانم گفته اســت من 
رأى نمى دهــم و تحریــم مى کنم؛ 
یا «ترامــپ» خوب بــود و به ایران 
فشار مى آورد، شما با ایشان درباره 

مواضعشان صحبت مى کنید؟
متأسفانه نه.

چرا؟
ایشان سرتق اســت؛ البته خودش مى گوید من سرتق 

هســتم. خب اینچنین آدمى حرف گوش نمى کند؛ آدم 
باکســى حرف مى زند که بداند روى او تأثیرگذار است، 
بنابرایــن روى این مالحظاتى که هســت به ســمت 
ایشــان نمى روم، مگر آنکه از من بخواهند با ایشــان 

صحبت کنم.
فائزه خانم از کسى حساب هم مى برد؟

من خیلى با ایشان دیگر مراوده ندارم.
البته شنیده شــد مرحوم هاشمى در 
وصیت نامه خود نوشــته اند من در 

تربیت فرزندانم موفق نبودم.
من این را نشنیده ام؛ از ایشان یک وصیت نامه باقى مانده 
و براى زمانى است که به جبهه مى رفتند، این وصیت قرار 

بود که تکمیل شود.

بدعت بزرگ در مجلس یازدهم

«ایالن ماسک» دریک هفته 13میلیارد دالر به جیب زد!

ایران برترى هوایى را از آمریکا گرفته است

رونمایى از 
سفیدترین 
رنگ جهان

احمدى نژاد مى آید و 40 میلیون رأى دارد!

بازداشت کاندیداى شوراى شهر 
با کودهاى شیمیایى!

فائزه سرتق است!
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آغاز واکسیناسیون پاکبانان 
شهر اصفهان

با توجه به ماهیت شغلى پاکبانان و نیروهاى حمل زباله و 
مواجهه آنان با زباله ها و پسماندهاى عفونى و گروه هاى 
پرخطر، براى پیشـگیرى از ابتالى این قشر به ویروس 
کووید 19، تزریق واکسن کرونا براى این گروه ها از روز 
چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه، در سه منطقه اصفهان آغاز 
شده اسـت. در این مرحله بیش از سه هزار ُدز واکسن به 
پاکبانان شهر و نیروهاى عملیاتى شهردارى اصفهان که 
در گروه هاى پرخطر قرار دارند با همکارى دانشگاه علوم 

پزشکى تزریق مى شود.

ورود به باغ رضوان 
ممنوع شد

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان از 
ممنوعیت ورود به آرامستان باغ رضوان و آرامستان هاى 
محلى بر اساس مصوبات اخیر ستاد اسـتانى کرونا خبر 
داد. احمدرضا مرادى اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد 
استانى مدیریت بیمارى کرونا از تاریخ سوم اردیبهشت 
ماه 1400 تا اطالع ثانوى ورود به آرامستان باغ رضوان 
و آرامسـتان هـاى محلـى ممنـوع اسـت. وى تصریح 
کرد: صرفًا آئین خاکسـپارى متوفیان با حضور حداقلى 
بستگان و به صورت محدود با رعایت کامل پروتکل هاى 

بهداشتى امکان پذیر خواهد بود

13 شکارچى دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفـت: 13 متخلـف شـکار و صید یـک مـاه اخیر در 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شـده استان شناسایى و 
دستگیر شـدند. مرتضى جمشـیدیان اظهار داشت: از 
متخلفان یاد شده یک قبضه سـالح مجاز گلوله زنى 
و 4 سـالح غیرمجازشـامل 2 قبضه سـاچمه زنى و 2 
قبضه گلوله زنى و سـایر ادوات شـکار و صید کشـف 

و ضبط شد. 

برخورد تریلر با اتوبوس 
پنج مصـدوم حادثه برخـورد تریلر با اتوبـوس در اتوبان 
معلم شاهین شهر به بیمارسـتان گلدیس منتقل شدند. 
مدیرحوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
دراین حادثه در اتوبان معلم بین پل هسا و پل گرگاب رخ 
داد هفت سرنشین دو خودرو شامل چهار مرد 36، 37، 41 
و 46 ساله وزن 21 ساله به بیمارستان گلدیس منتقل و 

دو مرد 27 و 61 ساله هم سرپایى مداوا شدند.

26کیلومتر لوله گذاري آب 
با هدف تامین وتوسعه شبکه آب26 کیلومتر لوله گذاري 
آب در سـال 99 در منطقه شـاهین شـهر اجرا گردید. از 
این مقدارلوله گذاري آب 16 کیلومتر در شـاهین شهر ، 
1 کیلومتر500متر در گز و500 متر در گرگاب اجرا شـد. 
همچنین در 7 روستاي منطقه 8 کیلومتر لوله گذارى آب 

انجام شده است.

گودبردارى حوضچه کنتور 
نصب دو عدد کنتور حجمى الکترومغناطیس و شیرآالت 
باگودبردارى و ساخت حوضچه ها دو روستاى قمبوان 
و على آباد جنبزه در دسـتور کار قرار گرفت. به گزارش 
روابـط عمومى آبفـا دهاقان، ایـن دو حوضچـه درکنار 
مخازن آب شـرب این دو روسـتا احداث شـده است . با 
نصـب کنتورهاى حجمـى الکترو مغناطیسـى بر روى 
خروجى مخازن این دو روستا اندازه گیرى دقیق آبدهى 
تولیدى و محاسبه میزان واقعى و ظاهرى هدر رفت آب 

اندازه گیرى مى شود.

احداث انبار کارگاه خیاطى
به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ با توجه به افزایش حجم تولیدات کارگاه خیاطى 
و نیاز بـه انبـارى بزرگتـر و مجهزتـر در کارگاه خیاطى 
کارخانجات زندان مرکزى اصفهان عملیات ساخت انبار 

دو طبقه به مساحت 100 متر مربع آغاز گردید.

خبر

سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: 35 تا 45 درصد افرادى که در این اســتان تست 
کرونا مى دهند مثبت اســت که باید رعایت دقیق طرح 
جامع هوشمند با پنج محور محدودیت ها در دستور کار 

دستگاه هاى اجرایى قرار گیرد.
حجت ا... غالمى در حاشــیه هشــتادمین جلسه ستاد 
استانى مقابله با کرونا با حضور استاندار اصفهان در جمع 
خبرنگاران افزود: گزارش دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
اصفهان و کاشان حاکى از افزایش پنج تا هفت برابرى 

آمار مبتالیان و بسترى و فوتى کووید19 است.
وى اظهارداشــت:  مقرر شــد مراکز آموزشــى استان 

با حداکثر ســه نفر از کادر ادارى حضــور یابند و بقیه 
نیروها دورکارى انجام دهند. وى اضافه کرد: مقرر شد 
گزارش ها به صورت روزانه براى ستاد استانى مقابله با 
کرونا ارائه شود و موارد تخلف و منجر به پلمب گزارش 
آن به اتاق اصناف ارســال شــود و پروانه اشتغال افراد 

خاطى لغو خواهد شد.
غالمى بیان کــرد: ادارات با یک ســوم ظرفیت فعال 
و دو ســوم دورکارى خواهند بود، همچنیــن تردد به 
آرامســتان ها از روز جمعه ســوم اردیبهشت ممنوع و 
صرفا براى تشییع و تدفین اموات تعداد حداقلى حضور 

خواهند داشت.

حدود 75 فالمینگو از ابتداى بهار امسال به میهمانى تاالب 
بین المللى گاو خونى اصفهان آمدند.

معاون پایش و نظارت حفاظت محیط زیست استان با اشاره 
به کاهش تعداد فالمینگو ها در تــاالب گاوخونى گفت: با 
توجه به اینکه سال 1398 حدود 40 میلیون متر مکعب آب 
به سمت گاوخونى رهاسازى شد دو لکه آبى وجود داشت و 
شمار فالمینگو ها به حدود 450 بال نیز مى رسید، اما امسال 
به علت اینکه وضعیت آبى تاالب خوب نیست 75 فالمینگو 

بیشتر به این تاالب سفر نکردند.
حسین اکبرى با بیان اینکه فالمینگو از گونه هاى شاخص 
تاالب گاوخونى شناخته مى شــود، افزود: با توجه به اینکه 

سراسر اقلیم خشک اســت، وجود پوشش گیاهى در بستر 
رودخانه و مصب تاالب سبب شده است پرندگان مهاجر به 

امید آب فرود بیایند.
وى وضعیت جمعیتى سایر پرندگان مهاجر در گاوخونى را 
مناســب تر بیان کرد و گفت: با وجود اینکه آبى رهاسازى 
نشــده حضور گونه هاى مختلف پرندگانى مانند مرغابى، 
خوتکا، اردك سرسبز، چنگر، ِکشیم و پرندگان کنار ابزى از 
جمله چوب پا، آبچلیک ها و سنقر ها در محدوده تاالب قابل 
توجه است. تاالب بین المللى گاوخونى، عروس تاالب هاى 
ایران یکى از ُپراهمیت ترین تاالب هاى کشور است که در 

تیر 1352 در کنوانسیون رامسر ثبت جهانى شد.

فرود فقط 75 فالمینگو
 در تاالب گاوخونى

تست کروناى 45 درصد 
مراجعه کنندگان مثبت است

رییس پلیس راهور اصفهان گفت: طرح ترافیکى زوج و 
فرد در کالنشهر اصفهان از روز اول اردیبهشت به مدت 

10 روز لغو شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: طرح زوج 
و فرد در کالنشهر اصفهان بر اساس مصوبه ستاد کرونا 
استان  لغو شده تا  از حجم سفرها با حمل و نقل عمومى 

کاهش یابد.
وى ادامه داد: فعالیت مترو هم در این مدت از ساعت 6 

صبح تا 18 انجام خواهد شد.
رییس پلیس راهور اصفهان افزود: برخورد با ترددهاى 

غیر مجاز و خودروهاى با پالك هــاى غیر بومى از 18 
فروردین و پیش از شروع موج چهارم کرونا در اصفهان 

تشدید شده است.
وى  بدون اشــاره به آمار اعمال قانــون در این زمینه، 
خاطرنشان کرد: طرح تردد شــبانه هم از ساعت 22 تا 
3 بامداد در کالنشهر اصفهان اجرا مى شود و در صورت 
تخلف جریمه 200 هزار تومانى براى رانندگان ُمتخلف 
اعمال مى شود. طرح ترافیکى زوج و فرد وسایط نقلیه از 
صبح روز دوشنبه 16 فروردین سالجارى در اصفهان از 

سر گرفته شده بود.

طرح زوج و فرد در اصفهان لغو شد

40 هزار لیتر فرآورده نفتى قاچاق در بازرســى از یک 
انبار متروکه در خمینى شهر کشف شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر گفت: با 
اطالع مامــوران انتظامى این شهرســتان مبنى بر 
نگهدارى فرآورده هــاى نفتى قاچــاق در یک انبار 
متروکه در حاشیه این شــهر، موضوع در دستور کار 

قرار گرفت.

سرهنگ غالمرضا براتى افزود: ماموران انتظامى به 
همراه نمایندگان پاالیشگاه اصفهان در بازرسى از این 
انبار 20 هزار لیتر گازوئیل و 20 هزار لیتر روغن سوخته 

قاچاق را کشف کردند.
وى با اشــاره به پلمب ایــن انبار گفــت: فردى که 
فراورده هاى نفتى را قاچاق مى کرد دستگیر و تحویل 

مراجع قضایى شد.

کشف 40 هزار لیتر سوخت قاچاق در انبار متروکه
به مالکانى که حریم بســتر رودخانه زاینــده رود را تصرف 
کرده اند، اخطاریه هاى قانونى داده شده است و بخش زیادى 
از آن، از طریق دســتگاه قضا در حال رســیدگى است و به 
محض صدور حکم نهایى نســبت به تخریب الباقى اقدام 

خواهد شد.
ساماندهى رودخانه از شــرق اصفهان در محدوده بین بند 
انحرافى آبشار تا پل زیار آغاز شد و براى ساماندهى یک جاده 
ساحلى کنار رودخانه به پهناى 20 متر و به طول 34 کیلومتر 
در یک ســمت رودخانه احداث و در سمت دیگر رودخانه تا 

8 کیلومتر جاده سازى شد اما به دلیل نبود اعتبارات رها شد.
در مرحله نخســت طرح ســاماندهى حدود 235 مورد از 
تصرفات حریم و بستر رودخانه زاینده رود در مساحتى حدود 
68 هکتار  آزادسازى شد و در مرحله دوم آزادسازى اراضى و 
ساماندهى رودخانه زاینده رود از محدوده شهر درچه به سمت 
باالدست شــروع و در قالب احداث جاده ساحلى به پهناى 
حدود 20 متر در دو طرف رودخانه آزادسازى ها انجام شد و 

مرحله سوم از مهر ماه 99 آغاز شده است.
مصطفى کافى، رئیــس دادگاه عمومى بخش باغبهادران 
درباره آزادسازى هاى انجام شده گفته است که مرحله آغاز 
شده از مهر ماه 99 سومین مرحله صدور دسته جمعى تخریب 

ویالهاى متجاوز به حریم رودخانه است.
وى با اشــاره به این که دو مرحله قبلى در ســال 98 و 97 
اجرا شد، مى گوید: با پایان مرحله سوم در مجموع 80 هزار 
مترمربع از اراضى حاشیه رودخانه آزادسازى خواهد شد که 

ارزش هر متر مربع از آن بیش از 20 میلیون تومان است.
رئیس دادگاه عمومى باغبهادران اعتقاد دارد، آزادســازى 
مرحله سوم مقدمه  آزادسازى سراســرى بستر زاینده رود 
اســت و به ویالداران توصیه مى کنیم با مراجعه به شرکت 
آب منطقه اى خودشان نسبت به آزادسازى حریم اقدام کنند 
تا نیازى به اقدام قهرى در رفع تصرف نباشد چرا که با آغاز 
طرح سراسرى از کنار هیچ ویالى متجاوز به بستر بدون رفع 

تصرف عبور نخواهیم کرد.
بر اساس آمار و ارقام، متخلفان و سودجویان از ادوار گذشته 
حدود 612 هکتار از حریم زاینــده رود به عنوان بزرگترین 
رودخانه فالت مرکزى ایران را تصــرف کرده بودند که در 
چند سال گذشــته بیش از 90 درصد این میزان آزادسازى 

شده است.
سرپرست شــرکت آب منطقه اى اصفهان در گفت وگو با 
«فارس» با اشاره به ســاخت و سازهاى غیرمجاز در حریم 
رودخانه زاینده رود اظهار داشت: در بخش ساماندهى رودخانه 
زاینده رود اقدامات بسیار مؤثرى انجام داده ایم و در یکى دو 
سال اخیر اعتبارات بسیار ویژه اى از منابع جارى شرکت آب 
منطقه اى براى برخورد و جلوگیرى از ســاخت و سازهاى 
غیرمجاز و ســاماندهى رودخانه و مطالعات حریم و بستر 

رودخانه اختصاص پیدا کرده است.
حسن ساســانى افزود: مالکانى که حریم بســتر رودخانه 
زاینده رود را تصرف کرده اند، اخطاریه هاى قانونى به آن ها 
داده شده است و بخش زیادى از آن، از طریق دستگاه قضا 
که همکارى بسیار مطلوبى با  شرکت آب منطقه اى اصفهان 
داشته اند در حال رسیدگى اســت و به محض صدور حکم 

نهایى نسبت به تخریب الباقى اقدام خواهد شد.
وى با تأکید بر استعالم بستر و حریم رودخانه قبل از هرگونه 
اقدام از شرکت آب منطقه اى گفت: هرگونه ساخت و ساز 
در محدوده بستر و حریم ممنوع و شایسته است اشخاص 
حقیقى و حقوقى قبل از هرگونه اقدام و ساخت و ساز نسبت 

به استعالم محل اقدام بکنند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.
سرپرســت شــرکت آب منطقه اى اصفهان بــا تأکید بر 
جلوگیرى از تبعیض و اعمال شــائبه ها و نشان دادن عزم 
راسخ و استوار در برخورد با تخلفات، تصریح کرد: همکاران ما 
با نظارت مستمر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل با جدیت 
هرچه تمام تر به واســطه عوامل انسانى و ادوات مکانیکى 
در طى این مدت با وجود مقاومت هاى بســیارى از سوى 

متصرفان نسبت به تخریب ســاخت و سازهاى غیرمجاز 
اقدام کرده اند.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان هم با بیان اینکه الزمه برخورد با ساخت و سازهاى 
غیر مجاز، مطالعات تعیین بســتر رودخانه ها است، اظهار 
داشت: در کل استان اصفهان 4 هزار کیلومتر رودخانه داریم 
که 3 هزار کیلومتر آن از جملــه رودخانه زاینده رود اولویت 

مطالعات دارد.
شیشــه فروش با بیان این که ســازمان آب منطقه اى باید 
اکیپ هاى گشت و نظارت را پس از مطالعات باید مشخص 
کند، افزود: بررســى کردن حریم رودخانه بودن یا نبودن 
ســاخت و ســازهاى غیرمجاز  و صدور اخطار وظیفه این 

اکیپ ها است.
شیشه فروش با اشاره به اینکه 141 اکیپ بازرسى نیز امور 
حفاظت از رودخانه را انجام مى دهند، عنوان کرد: در بازه غرب 
زاینده رود نیز از سد نکوآباد تا درچه آزادسازى 60 کیلومتر و 
با مســاحت 150 هکتار  و احداث جاده ساحلى به طول 35 

کیلومتر با اعتبار 10 میلیارد تومان انجام شده است.
وى با بیان اینکه شناسایى و آزادسازى تصرفات بسیار حائز 
اهمیت اســت، بیان کرد: تخریب 30 ویال در باغ بهادران 
در ســال 97 و 18 ویال در ســال 98 و 25 ویال در سال 99 
با همکارى آب منطقه اى و با هدف آزادســازى تصرفات  
انجام شد و امسال نیز قرار است مابقى تصرفات با همکارى 

شهردارى برخورد شود.
شیشــه فروش از آزادســازى 70 کیلومتــر رودخانه ها در 
شهرستان هاى شاهین شهر، اردستان، کاشان و فالورجان 
خبر داد و گفت: شناسایى سازه هاى پر خطر نیز جزو برنامه 
بوده است که 120 مورد شناسایى انجام شده و اخطارهاى 
الزم به دســتگاه مربوطه داده شده اســت که 20 مورد آن 
آزادسازى شده و مابقى در دستور کار سازمان آب منطقه اى 

و قوه قضاییه است.

1,600,000,000,000 تومان 
اراضى حاشیه زاینده رود 

آزادسازى مى شود

رئیس هیأت مدیره صنف کشــاورزان شهرســتان 
اصفهان گفت: بارگذارى هاى مجدد بر روى رودخانه 
زاینده رود و اجرا نشدن مصوبات پیشین درباره تأمین 
حق آبه کشاورزان باعث نارضایتى آن ها شده و تجمع 

روز دوشنبه به همین دلیل بوده است.
حسن محســنى »  اظهار کرد: بخشــى از مصوبات 
پیشین که اجراى آن خواسته کشاورزان شرق اصفهان 
است تاکنون پیگیرى و اجرا نشده، همچنین برخالف 
توافقات پیشــین مبنى بر ممنوعیت بارگذارى جدید 
بر روى زاینده رود، بر اســاس مصوبه شوراى امنیت 
کشــور، پروژه بن-بروجن مجدد فعال شده که منجر 

به درگیرى مختصرى هم شده است.
رئیس هیأت مدیره صنف کشــاورزان شهرســتان 
اصفهان ادامه داد: عالوه بر این موارد، تعطیلى پروژه 

بهشت آباد باعث ناامیدى و نارضایتى مردم شرق استان 
شده که تجمع اخیر  نتیجه آن است.

وى با بیان اینکه ممکن اســت این تجمعات مجدد در 
امتداد رودخانه برگزار شود، تصریح کرد: کشاورزان به 
دنبال تأمین حقابه خود براى کشــت محصوالتشان 
هستند و باید مسؤوالن به این خواسته آن ها توجه کنند.

به گزارش فارس، در روزهاى اخیر کشاورزان اصفهانى 
ضمن برگزارى تجمعى در حاشــیه زاینده رود و پخت 
آش نذرى بــراى تحقــق بارندگى و فراهم شــدن 
بازگشایى زاینده رود، روز دوشنبه نیز در روستاى وجاره 
در شــرق اصفهان تجمع کرده و خواستار رسیدگى به 

مطالبات خود شدند.
همچنین در پى برخى اظهارات برخى مسؤوالن سایر 
استان ها، نارضایتى هایى در بین کشاورزان اصفهانى 

ایجاد شده اســت. از طرفى به دلیل آغاز مجدد پروژه 
انتقال آب بن-بروجن در هفته گذشــته نیز درگیرى 
محدودى بین چند کشاورز با مأموران آب منطقه اى در 

محدوده این پروژه رخ داده بود.
این در حالى اســت که در ماه هاى اخیر یکى از دستور 
جلســات جدى مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
پیگیرى موضوع تأمین آب شرب و حق آبه کشاورزان 
اصفهانى بوده اســت و در این زمینه جلسات متعددى 
با برخى مسؤوالن استانى و کشور برگزار شده است. 
به نظر مى رســد کمبود بارش هاى ســال آبى جارى 
و نیز ذخیره 22 درصدى ســد زاینــده رود مانع جدى 
در مسیر تحقق مطالبات کشــاورزان بوده که نیاز به 
اجراى مصوبات  قانونى و همراهى مسؤوالن ملى در 

این رابطه دارد.

تراکتورهاى کشاورزان شرق اصفهان دوباره به خط شدند

رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان گفت: تا 
چهار روز پیش حدود 70 تن سیب درختى و 40 تن پرتقال 

تنظیم بازار همچنان در اصفهان بالتکلیف بود.
ناصر اطرج با بیان اینکه هر ســاله به طــور معمول از 
25 اسفند ماه مردم شــروع به خرید میوه شب عید خود 
مى کنند کــه در همان مقطع زمانى نیــز پرتقال هاى 
تنظیم بازارى در اصفهان توزیع شــد، افــزود: اما نکته 
اصلى اینکه امسال بار زیاد بود و همچنین شهرستان ها 
ســهمیه اى براى میوه دولتى تقاضا کرده بودند، اما در 
نهایت و متاســفانه از خرید میوه هــاى تنظیم بازارى 
استقبال نکردند که شــاید یکى از دالیل آن کرونا و کم 

شدن دید و بازدیدها بود.
وى با بیان اینکه براى نوروز امسال براى استان اصفهان 
500 تن سیب درختى و 2000 تن پرتقال پیش بینى شد، 
اظهار کرد: البته نوروز سال گذشته میوه هاى تنظیم بازار 
در اصفهان دو برابر این میزان بود، اما امسال با توجه به 
محدودیت هاى کرونا و کم بودن دید و بازدیدها و کاهش 

مصرف مردم، میزان درخواست براى سهمیه میوه هاى 
تنظیم بازارى براى استان را نســبت به سال گذشته به 
نصف رساندیم، با این حال به دلیل زیاد بودن بار پرتقال 

در اصفهان، از پرتقال هاى نرخ دولتى استقبال نشد.
رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بــار اصفهان گفت: 
اگرچه دســتور توزیع میوه هاى تنظیم بازار از 25 اسفند 
ماه صادر شــد، اما مردم آن چنــان از خرید این میوه ها 
استقبال نکردند، با این وجود با توجه به اینکه هدف توزیع 
میوه هاى تنظیم بازار، جلوگیرى از گران شدن میوه بود، 
میوه هاى دولتى توزیع و مانع افزایش شدید نرخ سیب 
و پرتقال شــد. اطرج درباره اینکه چرا بخشى از توزیع 
میوه هاى تنظیم بازار به بعد از عید موکول شد در حالیکه 
به طور معمول تقاضا براى خرید میوه، قبل از عید است، 
گفت: سال هاى گذشته فروش پرتقال هاى تنظیم بازار 
تا 15 فروردین ماه ادامه داشت، اما امسال شاید به نوعى 
پیش بینى شرایط کرونا و کاهش تقاضا از سوى مردم در 

برهه بعد از عید را  نکرده بودیم.

میوه هاى تنظیم بازار روى دست ماند!

شــهردار اصفهان با بیان اینکه به زودى تفاهم نامه اى 
بین اصفهان و ســمرقند امضــا و تبدیل بــه قرارداد 
خواهرخواندگى مى شود، براى میزبانى از برگزارى جلسه 

کمیته مشترك ازبکستان و تهران اعالم آمادگى کرد.
قدرت ا... نوروزى در دیدارى آنالین با شهردار سمرقند 
اظهار کرد: توصیف شهر سمرقند از زبان شهردار این 
شهر براى من بســیار جالب بود و قطعاً دیدن این شهر 
بسیار ارزشمند اســت که امیدوارم در فرصتى مناسب 

اتفاق افتد.
نوروزى تصریح کرد: در حوزه گردشگرى میدان نقش 
جهان در اصفهان شــباهت زیادى با میدان ریگستان 
در شهر سمرقند دارد از این رو عالقه مند هستیم شما 
نیز به اصفهان آمده و از این میدان با شــهرت جهانى 
دیدن کنید. وى با بیان اینکه اصفهان با 13 شهر دیگر 

جهان قــرارداد خواهرخواندگــى دارد، گفت: با نهایى 
کردن خواهرخواندگى اصفهان با شهرهاى سمرقند، 
حیدرآباد و یکى از شهرهاى کشور پرتغال، تعداد خواهر 

خوانده هاى اصفهان به 16 شهر مى رسد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان و سمرقند نقاط 
مشترك بسیارى دارند، ادامه داد: هر دو شهر در امتداد 
تاریخ بشرى حرکت کرده اند؛ سمرقند در دوره تیموریان 
و اصفهان در دوره صفویان خاطــرات زیادى را به جا 
گذاشته اند که باید در فرصت مناسب تحلیل و بررسى 
شود. وى افزود: قرار است تفاهم نامه اى بین اصفهان و 
سمرقند امضا و تبدیل به قرارداد خواهرخواندگى شود، 
بنابراین آمادگى داریم تا ظرف یک هفته آینده تفاهم نامه 
را ارسال و هرچه زودتر خواهرخواندگى را برقرار کنیم که 

امیدواریم پیگیرى هاى الزم هرچه زودتر انجام شود.

تفاهمنامه خواهرخواندگى
 اصفهان و سمرقند امضا مى شود

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامــى اصفهان گفت: 
تیراندازى که روز چهارشنبه در خیابان سروش اصفهان 
اتفاق افتاد در جریان تعقیب و گریز و براى متوقف کردن 

یک دستگاه خودروى سرقتى بود.
سرهنگ جهانگیر کریمى در گفت و گو با «ایرنا» افزود: 
مأموران نیروى انتظامى کالنشهر اصفهان روز چهارشنبه 
در حال گشــت زنى در خیابان ســروش اصفهان یک 
دستگاه خودروى پژو پارس که جزو فهرست خودروهاى 

سرقت شده بود را رؤیت و شناسایى کردند.
وى با بیان اینکه این خودرو هفدهم فروردین امسال به 
سرقت رفته بود و در فهرست خودروهاى تحت تعقیب 

پلیس قرار داشت، اظهار داشــت: با توجه به اینکه این 
خودرو سه سرنشین داشــت و در اطراف بانک ها پرسه 
مى زد، مأموران نیروى انتظامى دستور ایست مى دهند 

اما سرنشینان خودرو توجه نکرده و فرار مى کنند.
کریمى با اشــاره به اینکه مأموران نیروى انتظامى در 
جریان تعقیب و گریز این خودرو و براى توقیف آن اقدام 
به تیراندازى هوایى مى کننــد، اضافه کرد: این خودرو 
متوقف شده و سرنشینان آن به کالنترى محل منتقل 

شدند و پرونده در اختیار مراجع قضایى قرار گرفت.
وى تأکید کرد: هوشیارى نیروهاى انتظامى به شناسایى 

این خودروى سرقتى و توقیف آن منجر شد.

علت تیراندازى دیروز در خیابان سروش 
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امسال شــبکه 3 آنتن رمضانى خود را به کارگردانى سپرده است 
که با "ستایش"، "پس از باران" و حتى سریال رمضانى "شکرانه" 
که این شب ها از شبکه پنج سیما پخش مى شود جزو کارگردانانى 
است که اصطالحًا رِگ خواب مخاطب را مى شناسد و شیوه هاى 

جلب نظر تماشاگران تلویزیون را بلد است.
با این حال، "یاور" سعید سلطانى در این چند قسمت، چنگى به دل 
نزده و با واکنش هاى منفى مردم و کاربران شبکه هاى اجتماعى 
روبه رو شده است. حضور داریوش ارجمند با شمایل آشناى حشمت 

فردوس هم نتوانسته یخ سریال را بشکند.
انتقادها از جایى شروع شد که در چند قسمت ابتدایى، "یاور" شبیه 
"حشــمت فردوس" رفتار کرد؛ در فضاى مجازى عالوه بر گریِم 

قسمت اول و بخش هاى جوانى شخصیت هاى اصلى (یاور، على 
شاه میرزایى، جمال چلویى) و حتى تیتراژ پایانى سریال، بخشى به 
فضاى نزدیک به "ستایش" و آن تکیه کالم ها و رفتارهاى داریوش 

ارجمند در آن سریال ایراد گرفتند.
حتى جالب است که تکیه کالم «افتاد» هم به کار برده شد؛ البته 
این بار داریوش ارجمند تکیه کالم «افتاد» را خودش به کار نبرد و 

این وظیفه را به معلم دوران کودکى اش سپرد!
زهرا سعیدى بازیگر سریال "یاور" که نقش مادر جمال چلویى و 
همسر یاور را بازى مى کند و پیش از این نقش هاى ماندگارى مثل 
مادر "ستایش"، خواهر حضرت یعقوب در سریال "یوسف پیامبر" 
را بازى کرده و حتى در سریال "روزهاى زندگى" و "بانو" و خیلى 
آثار دیگر حضور مؤثرى داشته است درباره شباهت سریال "یاور" به 

"ستایش" که برخى از کارشناسان و منتقدان و کاربران شبکه هاى 

اجتماعى به آن اعتقاد دارند، تصریح کرد: من همیشــه مى گویم 
کار تصویر مثل دایره  مى ماند و همواره مى چرخد و مى چرخد و با 
همدیگر برخورد مى کنیم؛ من حدود 20 سال پیش با آقاى ارجمند 
در سریال "روزهاى زندگى" نقش همسر ایشان را بازى مى کردم و 
15 سال پیش در سریال "بانو" نقش خواهر و برادر را با هم داشتیم 

و در اینجا دوباره نقش زن و شوهر.
او تأکید کرد: در مورد شباهت این دو سریال با همدیگر، باید بگویم 
در حقیقت شبکه سه سفارش کرده و عمداً خواستند این شخصیت، 
شخصیتى باشد مثل حشمت فردوس. به نویسنده (آقاى مطلبى) 
سفارش کردند داستانى بنویسد شخصیت حشمت فردوس تکرار 
شود. خیلى از بازیگران از این وضعیت ناراضى بودند که شباهت 
این کاراکتر، مردم را خســته مى کند. اما آن ها اعتقاد داشتند که 
مردم از این شــخصیت و رفتارهایش خوش شان آمده و دوست 

داشتند براى همین دوباره تکرار مى شود.

«یاور»، «حشمت فردوس» نیست
در همین حال داریوش ارجمنــد درباره شــباهت کاراکتر یاور در 
مجموعه تلویزیونى «یاور» با کاراکتر حشــمت فردوس در سریال 

«ستایش» گفت:
من هیچگونه شــباهتى بین کاراکتر حشــمت فردوس ســریال 
«ستایش» با یاور نمى بینم، یاور و حشمت هیچ شباهتى به هم ندارند. 

وجود اینکه توسط یک نویسنده طراحى ایــن دو کاراکتر با 

شــده اند و یک بازیگر نقش هر دوى آن ها را ایفا کرده، حتى روى 
کاغذ و در فیلمنامه هم شباهتى به هم ندارند و اصًال اینگونه نیست 
که من به عنوان بازیگر تالش کرده باشم که یاور به حشمت فردوس 
شبیه نشود چرا که این تفاوت در شخصیت پردازى دو کاراکتر وجود 
دارد و اگر کمى دقت کنیم متوجه تفاوت هاى کامًال مشــخص در 

شخصیت پردازى آن ها خواهیم شد.

شــباهت «یــاور» با 
«فردوس» دستورى نبود
تهیه کننــده مجموعــه یاور 
هم نســبت بــه انتقادات 
مطرح شده درباره شباهت 

شــخصیت یاور با بازى 
داریوش ارجمند 

در این سریال و شخصیت حشــمت فردوس در سریال ستایش 
واکنش نشان داد.

آرمان زرین کوب گفت: نه شــبکه از ما خواسته است که حشمت 
فردوس دیگرى را درست کنیم و نه تیم ســازنده سریال چنین 

هدفى داشته است و اساســًا یک قصه و 
شــخصیت تا به جمع بندى نرسد شکل 

نمى گیرد.
وى درباره تاکید و خواست تلویزیون و 
شبکه نسبت به این سریال ادامه داد: 
تلویزیون دنبال این بود که ســریالى 

با یــک درام اجتماعى 
و بــا مضمونــى 

خانوادگى ساخته شود، سریالى که مخاطبش را جذب کند و چون 
نویسنده این سریال همان نویسنده «ستایش» بود شاید تلویزیون 
ویژگى هایى را که باعث شــد سریال ســتایش پرمخاطب شود 
خواسته باشد یعنى سریالى نوشته شــود که صاحب ویژگى هاى 
جذب مخاطب باشد ولى اینکه مستقیمًا بگویند شخصیت سریال 

هم مثل همان حشمت فردوس باشد اینگونه نبوده است.
تهیه کننده سریال هاى یاور و «ستایش» با اشاره به اینکه سریال 
در قســمت هاى ابتدایى اســت عنوان کرد: زمانیکه فصل اول 
«ستایش» پخش شــد عده اى حشــمت فردوس را با پدرساالر 
مقایسه مى کردند و مى گفتند ستایش همان پدرساالر است حاال 

االن هم این سریال را با «ستایش» مقایسه مى کنند.
وى درباره انتخاب داریــوش ارجمند نیز عنوان کرد: 
داریوش ارجمند انتخاب شــد چون به نظر ما 
نزدیک تر به این نقش بود. در این ســن و 
سال بازیگر با چنین شــخصیتى کمتر 
داریم و چون آقاى ارجمند مســلط به 
نوشته هاى ســعید مطلبى بود انتخاب 
شــد. فکر مى کنم چون مخاطب پس 
زمینه اى از او در ستایش دارد مى گوید 
این همان حشــمت فردوس اســت 
به نظرم باید بیشــتر بــه مضمون و 
محتوا توجه کنند و وارد این حاشیه ها

 نشوند.

شود چرا که این تفاوت در شخصیت پردازى دو کاراکتر وجود 
 اگر کمى دقت کنیم متوجه تفاوت هاى کامًال مشــخص در 

یت پردازى آن ها خواهیم شد.

شــباهت «یــاور» با
وس» دستورى نبود
ننــده مجموعــه یاور 
ســبت بــه انتقادات 
 شده درباره شباهت 

صیت یاور با بازى 
ش ارجمند 

فردوس دیگرى را درست کنیم و نه تیم ســازنده سریال چنین 
هدفى داشته است و اساســًا یک قصه و 
شــخصیت تا به جمع بندى نرسد شکل

نمى گیرد.
وى درباره تاکید و خواست تلویزیون و 
به این سریال ادامه داد:  شبکه نسبت
که ســریالى بود این تلویزیون دنبال

اجتماعى با یــک درام
و بــا مضمونــى 

خواسته باشد یعنى سریالى نوشته شــ
جذب مخاطب باشد ولى اینکه مستقیم
ا هم مثل همان حشمت فردوس باشد

تهیه کننده سریال هاى یاور و «ستایش
در قســمت هاى ابتدایى اســت عنو
«ستایش» پخش شــد عده اى حشــ
مى گفتند ستایش مقایسه مىکردند و
االن هم این سریال را با «ستایش»
وى درباره انتخاب داریــو
داریوش ارجمند انت
نزدیک تر به این
سال بازیگر

داریم و چون
نوشته هاى
شــد. فکر
زمینه اى از
این همان
به نظرم با
محتوا توج

نشوند

تأییدها و تکذیب ها درباره یکى از شخصیت هاى سریال ماه رمضان امسال

دستور دادند «یاور» همان «حشمت فردوس» باشد؟!

علیرضا قربانــى خواننده ایرانى از پــروژه بین المللى 
خود با نام «صداها و پل ها» که در همکارى با چندین 
خواننده مطرح دنیا و با موضوع جستجو در فرهنگ ها و 

زبان هاى باستانى است، رونمایى کرد،
پروژه «صداها و پل ها» نام یک همکارى موسیقیایى 
چند زبانه و چنــد فرهنگى بین موزیســین هایى از 

بخش هاى مختلف جهان است.
این پروژه موسیقیایى به کشف زبان هاى فرهنگ هاى 
باستانى مختلف از قبیل فارســى، اسپانیایى، عربى، 
انگلیسى، ترکى، بنگالى، اردو، کشمیرى و فرانسوى 
مى پردازد تا یک داستان تازه در بزرگداشت سنت هاى 

فرهنگ هاى مختلف از سراسر جهان خلق کند.
سبک و گونه استفاده شــده در این پروژه بین المللى، 
موسیقى هاى سرتاســر جهان است که از سنت هاى 
مختلف موســیقى در دنیا الهام گرفته اســت، ترانه 
آهنگ هاى این مجموعه از آثار شاعران سرشناس دنیا 
از جمله رودکى، خورخه لوییس بورخس، نیما یوشیج، 
رابیندرانات تاگور، ناظم حکمت، ویلیام شکسپیر، فروغ 

فرخزاد و موالنا اقتباس شده است.
 

علیرضا قربانى 
در یک پروژه بین المللى

 نشوند.راحى 

حمیده خیرآبادى در بخشى از ویدیویى که موزه سینماى ایران به بهانه سالروز درگذشت او منتشر 
کرد، مى گوید امیدوار است تا زنده است، برخورد آدم ها با او همین طور خوب بماند.

موزه سینماى ایران به بهانه سالروز درگذشت زنده یاد حمیده خیرآبادى، بازیگر پیشکسوت تئاتر، 
سینما و تلویزیون بخشى از گفت وگو با او را که در قالب تاریخ شفاهى سینماى ایران در این موزه 

نگهدارى مى شود، منتشر کرد.
خیرآبادى در ابتداى این ویدئو مى گوید: «به نام خدا شــروع مى کنم. من نادره هســتم، اسم 
شناسنامه اى ام حمیده خیرآبادى است. سال 1326 شروع به کار کردم، از تئاتر شروع کردم، بعد 

سینما شروع کردم، کار دوبله کردم، در رادیو هم یک مقدار کار کردم.»
او که چند نسل از ایرانیان با بازى هایش خاطره دارند، ادامه مى دهد: «یک دانه دختر دارم، ثریا 
قاسمى که همه مى شناسندش. سه تا هم نوه دارم که خیلى برایم عزیزند. زندگى من، دلخوشى 

من، فقط این ها هستند؛ کارم است و بعد از کارم نوه هایم.»
خیرآبادى که به نام «مادر سینماى ایران» مى شــناختندش در پایان این ویدئوى 4 دقیقه اى 
مى گوید: «زندگى ام را خوب مى چرخانم، خوبم، زیاد ســخت نمى گیرم. امیــدوارم تا زنده ام، 
همین طور که آدم ها برخوردشان با من خوب است، تا آخر باشد. بتوانم جواب گو باشم. به من روحیه 

مى دهند، آدم ها خیلى خوبند. همه چیز منند. احساس کمبود نمى کنم.»  رآبادى
حمیده خی

یادى از 

ن هیچگونه شــباهتى بین کاراکتر حش
«ستایش» با یاور نمى بینم، یاور و حشمت هیچ

ببب با ووووجود اینکه توسط یکایــن دو کاراکتر

ى 
ى،

ى 
ى

ى، 
ى 
ه

«عقرب» 
یکــى از فیلم هاى 
مشهور جمشید هاشــم پور در دهه 70 است. فیلمى که طى 
ســال هاى اکرانش 2 میلیون و 389 هزار تماشاچى داشت و 
اگر در زمانه کنونى اکران مى شــد، بیش از 47 میلیارد تومان 

مى فروخت.
به تازگى ویدئویى از پشــت صحنه فیلم سینمایى «عقرب» 
منتشر شده است، فیلمى که 25 سال قبل ساخته شد و در گیشه 

عملکرد مناسبى داشت.
در «عقرب»  جمشید هاشم پور نقش اصلى (ذوالفقار حسینى) 
را ایفا مى کند،  او پس از شــهادت دوست و همرزمش توسط 
قاچاقچیان مواد مخدر، مأموریت پیدا مى کند که باند سوداگران 
مرگ را در سیســتان و بلوچســتان منهدم کند. «ذوالفقار» 
که ســروان نیروى انتظامى و تکاورى زبده اســت، به میان 
قاچاقچى ها نفوذ مى کند و سرانجام باند آن ها را منهم مى سازد. 
هاشم پور به دلیل چند ســال ممنوع الفعالیتى در دهه 60 که 
علت آن مشخص نیست، پس از بازگشت به سینما از تراشیدن 
موهاى ســرش واهمه داشــت تا مبادا بار دیگر فعالیت او در 
بازیگرى ممنوع شود. اما محمدحسین فرحبخش تهیه کننده 
و مالک «پویافیلم»، در سال 70 قراردادى براى فیلم «قافله» 
با او امضاء و مجابش کرد که با تراشــیدن موهایش مشکلى 

پیش نمى آید.
پس از این فیلم، او با بازى در فیلم هایى مانند «افعى»، «پرواز 
از اردوگاه» و «نیش» بار دیگر به سوپراســتار سینماى ایران 
تبدیل شــد. چند سال بعد و در ســال 75، همکارى دیگرى 
بین فرحبخش و هاشم پور در فیلم سینمایى «عقرب» شکل 
مى گیرد. این دو یک سال قبلش هم در «گروگان» همکارى 

داشتند، حتى ماجراى قاچاق و قلعه پایان فیلم هم شباهت هایى 
به هم داشت.

فرحبخش براى کارگردانى فیلمنامه  حادثه اى و اکشــنى که 
ناصر شاملو نوشته بود، دنبال کارگردان جدیدى در این سبک 
مى گشت. او «روز شیطان»  را از بهروز افخمى دیده بود، افخمى 
که آن زمان 40 سال داشت، چند ســال قبلش هم با ساخت 
«عروس» ثابت کرده بود که کارگردانى کاربلد و بفروش است.

فیلمبردارى شروع مى شــود اما در میانه راه، اختالفاتى بین 
کارگردان و تهیه کننده پیش مى آید. چرا که افخمى دوست دارد 
فیلمى خرق عادت تولیدات قبلى «پویافیلم» بسازد، به همین 
دلیل با طمأنینه پیش مى رود. اما فرحبخش اصرار دارد مانند 
اکثر کارهاى قبلى، فیلمبردارى در کمتر از یک ماه انجام گیرد. 
او مى خواهد فیلمش به پانزدهمین دوره جشنواره بین المللى 
فیلم فجر برسد، نه اینکه امید به گرفتن جایزه داشته باشد، چرا 
که با وجود فیلم هایى مانند «بچه هاى آســمان»، «سرزمین 
خورشید» و «مردى شبیه باران»، فیلم او عمًال شانسى ندارد. 
در واقعیت هم چنین مى شود و «عقرب» تنها در بخش بهترین 

چهره پردازى (عبدا... اسکندرى) نامزد سیمرغ بلورین شد.
جشنواره فیلم فجر به آن ســال ها  اگر فیلمى در 

اکران عمومى نمایش در نمى آمد، مجوز 
تا جشــنواره دریافت نمى کرد و باید 

بنابراین بعدى منتظر مى ماند. 

تهیه کننده فیلم که دوست نداشت سرمایه اش یک سال خاك 
بخورد، تالش داشت فیلم را به جشنواره برساند، از سوى دیگر 
کارگردان مى خواســت اثرى ویژه با اکشنى متفاوت بسازد، و 

اینچنین شد که در میانه پروژه، از حضور در آن انصراف داد.
فرحبخش اما آنقدر جسارت داشت که لنگ کارگردان نماند و 
خودش پشت دوربین بایستد تا مابقى سکانس ها را فیلمبردارى 
کنند. پس از آماده شدن فیلم، نام بهروز افخمى در پوستر و تیتراژ 
به عنوان مشاور کارگردان آمد و به جاى نام کارگردان هم از 

عنوان «کار گروهى» استفاده شد!
اما عقرب با همه حاشیه هایى که براى سازندگانش داشت، در 
گیشه موفق عمل کردـ  به ویژه در شهرستان هاـ  و توانست 
یک میلیون و 884 تماشاچى را به سالن هاى سینما بکشاند و 
دومین فیلم پرفروش سال 1376 (با بلیت 1232 ریالى) شود. 
در آن سال گیشه «آدم برفى» تقریباً 2/5برابر «عقرب» بود و 

عنوان پرفروش ترین فیلم سال را به خودش اختصاص داد. 
اکران عقرب در ســال هاى 77، 78 و 79 هــم ادامه یافت و 
توانست به ترتیب 303 هزار، 115 هزار و 86 هزار بلیت بفروشد 

تا مجموع بلیت هاى فروخته شده این فیلم به 2 میلیون و 
389 هزار قطعه برسد. یعنى اگر این فیلم در زمانه کنونى 
اکران مى شد، با احتســاب قیمت متوسط بلیت 20 هزار 

تومانى، این فیلم گیشه اى 47 میلیارد تومانى داشت.  
نکته جالب اینکه کارخانه «باسل» که در سمنان به تولید 
موتورسیکلت مشغول بود، از حامیان مالى فیلم سینمایى 

«عقرب» به شمار مى رفت و این موضوع در موتورسیکلتى 
که «ذوالفقار» راکب آن بود و همچنین اقالم تبلیغاتى فیلم 
به چشم مى خورد. اما متأســفانه کارخانه  باسل 20 سال 
پس از ساخت فیلم «عقرب» یعنى در سال 1395 منحل 

شد.

فروش 47 میلیاردى «عقرب» در 1400 !
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زانیار خسروى، خواننده موسیقى پاپ هشت سال پس از انتشار آلبوم اولش «28»، 
به زودى دومین آلبوم رسمى خود را با نام «آکوســتیک» به بازار موسیقى ایران 

عرضه مى کند.
تمامى قطعات این آلبوم که شــامل 8 اثر است پیش تر منتشر و حاال توسط بهنام 
رهنما براى اجرا با گیتار آکوستیک تنظیم شده اند. میکس و مسترینگ این قطعات 

را هم سیروان خسروى بر عهده داشته است.
پیش از این سیروان خســروى، برادر زانیار آلبومى 
مشــابه را با نام «آنپالگد» منتشر کرده بود. 
از مشــخصات این نــوع اجــرا جایگزین 
کردن سازهاى آکوســتیک به جاى گونه 
الکتریکى شان است. «آکوستیک» قرار است 
امروز دوم اردیبهشت، همزمان با سالروز 

تولد زانیار خسروى منتشر شود. 
زانیار خسروى که دوم اردیبهشت 
36 ساله مى شود، سال گذشته 
در روز تولدش کنســرتى 
را به صورت آنالین در 
اینستاگرام  صفحه 
خود برگــزار کرد. 
او چنــدى پیش 
نیز قطعــه «قاب 
عکس خالى» را که اثرى متعلق به 
برادرش سیروان است اجرا و منتشر 
کرد. زانیار توضیح داد که این قطعه 
یکى از آثار آلبوم «آکوســتیک» 

خواهد بود.
زانیار و ســیروان خسروى به 
تازگى براى نخستین بار جلوى 
دوربیــن رفته و در ســریال 
«حرفه اى» همبازى شده اند. 
نخستین تجربه بازیگرى 
این دو بــرادر خواننده به 
زودى از شــبکه نمایــش 

خانگى پخش مى شود.

«آکوستیک» زانیار
 امروز  به بازار مى آید

فهرست فیلم هاى حاضر در بخش رســمى هفتاد و چهارمین 
جشــنواره فیلم کن پنج هفته دیگر روز 27 مى و درســت پنج 
هفته پیش از آغاز جشنواره در روز ششم ژوییه در سواحل جنوب 

فرانسه اعالم مى شود.
تیه رى فرمو که مدیر هنرى و همه کاره جشنواره فیلم کن است، 
در یک گفتگوى رادیویى جزئیاتى تازه از برنامه هاى جشنواره 
امســال را اعالم کرد و به همه اطمینان داد این دوره در همان 
زمان مقرر با حضور مهمانان و سینماگران برگزار مى شود و باال 
گرفتن موج کرونا در اروپا و فرانســه هم نمى تواند برنامه هاى 

مدیران کن را به هم بریزد.
ســال گذشــته قرار بود جشــنواره کن به جاى ماه مى در ماه 
ژوئن برگزار شــود اما رئیس جمهورى فرانسه دستور داد تمام 
برنامه هاى عمومى تا پیش از ژوییه لغو شود و سازمان دهندگان 
کن هم جشــنواره دوره پیش را با برچســب مجــازى و از راه 
دور صرفا با انتشار فهرســت فیلم هاى برگزیده برگزار کردند. 
امسال با آغاز واکسیناســیون کرونا، گرم تر شدن در تابستان 
و البته سختگیرى در اجراى شــیوه نامه هاى بهداشتى به ویژه 
فاصله گیرى انتظار مى رود جشنواره کن بدون نگرانى از شیوع 

کرونا برگزار شود.
 از ایران هم به نظر مى رســد بخت حضور و نمایش تازه ترین 
تجربه کارگردانى اصغر فرهادى در بخش مســابقه کن 2021 
بیش از دیگران باشد. سه فیلم پیشــین فرهادى نخستین بار 
در دنیا در کن رونمایى شدند و انتظار مى رود سرنوشتى مشابه 
هم در انتظار «قهرمان» باشــد. او فیلم نهم خود را با بازى امیر 
جدیدى، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایى و دخترش سارینا 

در شیراز ساخته است.

«قهرمان» فرهادى 
در کن 2021 

رونمایى مى شود؟
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هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
از امشب پنج شنبه دوم اردیبهشت ماه با انجام 3 دیدار 
آغاز مى شــود که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال 
سپاهان ساعت 21 شب در ورزشــگاه شهید وطنى 
قائم شــهر به مصاف تیم فوتبال نســاجى مازندران 

خواهد رفت.
ســپاهان در روزهایى کــه لیگ برتر تحــت تأثیر 
حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا قرار 
گرفته است، باید به مصاف نســاجى برود و یکى از 
حساس ترین دیدارهاى هفته بیست ویکم را برگزار 
کنند. دیدارى ســخت و جذاب که کسب 3 امتیاز آن 
براى سپاهان و نســاجى از اهمیت باالیى برخوردار 
بوده و نتیجه آن عالوه بــر 2 تیم برگزارکننده، براى 
تیم هاى پرسپولیس، استقالل، سایپا و ذوب آهن نیز 

حائز اهمیت است.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که رقابت هاى 
هفته بیست ویکم تحت تأثیر حضور نماینده هاى ایران 
در لیگ قهرمانان قرار دارد و متمرکز برگزار شــدن 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان باعث شده تا بازى هاى 
تیم هاى پرسپولیس، اســتقالل، فوالد و تراکتور در 
هفته بیست ویکم عقب بیافتد و این فرصت مناسبى 
براى ســپاهان به شــمار مى آید تا با پیروزى مقابل 
نساجى به صدر جدول بازگردد و اختالف 3 امتیازى با 

شاگردان گل محمدى ایجاد کند.
شــاگردان نویدکیا در حالى راهى قائم شهر  شدند که 

هفته گذشته مقابل نفت مسجدسلیمان تن به تساوى 
بدون گل دادند تا با کســب 41 امتیاز با پرسپولیس 
هم امتیاز شوند و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم 
جدول قرار بگیرند. در آن ســو نساجى هفته گذشته 
مقابل پرسپولیس شکســت خورد و با 16 امتیاز در 
رده پانزدهم جدول قرار گرفتــه و با توجه با اختالف 
2 امتیازى با تیم هاى سایپا و ذوب آهن و عقب افتادن 
بازى سبزپوشان اصفهان مقابل پرسپولیس، شانس 
این را دارد تا با پیروزى مقابل سپاهان جایگاهش را 

بهبود ببخشد.
سپاهان این روزها در اوج قرار دارد؛ شاگردان نویدکیا 
نیم فصل دوم را خارق العاده آغاز کرده و تا بدین جاى 
لیگ با کسب 4 پیروزى و یک تســاوى و به دست 
آوردن 13 امتیاز از 5 بازى قبلى خود، بهترین عملکرد 
ممکن را در نیم فصل دوم از خود به جاى گذاشته اند و 
همراه با پرسپولیس شانس اول کسب عنوان قهرمانى 

به شمار مى آیند.
طالیى پوشان اصفهانى در فاز هجومى خطرناك ترین 
تیم لیگ هستند؛ حضور شهباززاده در کنار بازیکنانى 
مانند حسینى، محبى و خلعتبرى به خط حمله سپاهان 
توان دوچندانى بخشــیده و پیکان حمله این تیم از 
خالقیت و توان باالیى برخوردار اســت. شــاگردان 
نویدکیا تا بدینجاى فصل با به ثمر رساندن 35 گل، 
برترین خط حمله لیگ را در اختیار داشته و شهباززاده 

با 16 گل زده، آقاى گل فعلى لیگ به شمار مى آید.

نقطه قوت سپاهان بدون شــک خط میانى این تیم 
است؛ حضور بازیکنانى مانند رفیعى، سلمانى، کریمى 
و على محمدى در کنار ستاره بزرگى مانند حاج صفى 
خط میانى سپاهان را تبدیل به یکى از قدرتمندترین 
تیم هاى حاضر در لیگ کرده که از قدرت خالقیت و 
توان تاکتیکى باالیى برخوردار بوده و دست نویدکیا 
را براى اجراى برنامه هاى مدنظرش باز گذاشته است. 
زردپوشــان اصفهانى در فاز دفاعى نیز شرایط خوبى 
داشته و در چند هفته اخیر ساختار دفاعى این تیم بهبود 

قابل مالحظه اى پیدا کرده است.
با این حال سپاهان مقابل نساجى کار سختى در پیش 
دارد؛ زردپوشان اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان 
بروند که در 20 بازى قبلى خود تنها 4 برد، 4 تساوى 
و 12 شکست به دست آورده و چیزى براى از دست 
دادن ندارد. شاگردان ساکت الهامى براى باقى ماندن 
در لیگ به تمام امتیازات باقیمانده نیاز دارند و همین 
نکته باعث مى شود با تمام توان به مصاف نویدکیا و 

تیمش بیایند.
نساجى در نیم فصل دوم شــرایط بهترى پیدا کرده و 
در 5 بازى قبلى خود 2 برد، 2 شکست و یک تساوى 
به دست آورده است. شاگردان الهامى در ارائه بازى 
تخریبى و با پرســینگ باال نیز تبحر داشته و از خط 

حمله قابل قبولى بهره مى گیرند.
ســپاهان مقابل نســاجى چــاره اى جــز پیروزى 
ندارد؛ زردپوشــان اصفهانى در هفته بیســت ودوم 

تا بیســت وچهارم 2 بازى ســنگین مقابل تیم هاى 
پرسپولیس و فوالد در پیش دارند و با توجه به نزدیکى 
امتیازات مدعیان قهرمانى، براى رســیدن به صدر و 
بهبود جایگاه شــان به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرمى 
دارند. با این حال سپاهان مقابل نساجى با دو دردسر 
بزرگ مواجه است؛ مشکل نخست سپاهانى ها، فاصله 
زیاد زمان برگزارى این دیدار با بازى هفته گذشــته 
آنهاست که مى تواند شاگردان نویدکیا را از نظر آمادگى 
بدنى دچار مشکل کند. چالش دوم نویدکیا و تیمش 
چمن مصنوعى ورزشگاه شهید وطنى است که خطر 
آسیب دیدگى بازیکنان را افزایش داده و باعث کاهش 

توان فنى آنها مى شود.
آنچه مشخص اســت نیاز و انگیزه باالى بازیکنان 

در ایــن هر دو تیم براى کســب امتیاز 
دیدار در کنار شــیوه بازى 
آنها نویددهنده یک بازى 
جذاب است و باید منتظر 
ماند و دید حــوادث این 
مسابقه چگونه رخ خواهد 

داد.

پریســپولیس این روزهــا اگر چه در هند به ســر 
مى برد اما طبق برنامه پیش بینى  شــده ســرخ ها 
بعد از بازگشــت به تهران باید راهى اصفهان شوند 
تا دیدار خود برابر ســپاهان دیگر مدعى قهرمانى 
لیگ برتر را انجام دهنــد. بازى اى که نقش مهمى 
در تعیین سرنوشــت قهرمانى در لیــگ برتر دارد. 
با این حال ســپاهانى ها امروز  هم یک بازى مهم 
در لیگ برتر دارند که برابر نســاجى در قائمشــهر 
خواهد بود. در تیم سپاهان ســه بازیکن 3 اخطاره 

حضــور دارند که در صــورت دریافــت کارت زرد 
دیدار حساس برابر پرســپولیس را از دست خواهند

 داد.
محمدرضــا خلعتبــرى، محمــد نژادمهــدى و 
جالل الدین على محمدى سه بازیکنى هستند که در 
این مسابقه سه کارته هستند و در صورت دریافت 
کارت زرد از دیدار هفته بیســت و دوم که یکى از 
حساس ترین مسابقات سپاهان در مسیر قهرمانى 

خواهد بود، محروم خواهند شد.

امشب؛ جدال سپاهان با نساجى

نویدکیا در اندیشه شکست ساکتنویدکیا در اندیشه شکست ساکت
3 سپاهانى در آستانه محرومیت از

 الکالسیکوى ایران
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دیدار در کنار شــیوه بازى
آنها نویددهنده یک بازى 
جذاب است و باید منتظر 
حــوادث این دید ماند و

مسابقه چگونه رخ خواهد 
داد.

سیدجالل حسینى با ثبت ششمین گل فصل، به رکورد احمد 
نوراللهى رسید و در صدر جدول گلزنان قرار گرفت.

سیدجالل حسینى که در 39 ســالگى آمادگى ویژه اى را در 
این فصل از خود ارائه کرده، دومین گل آسیایى اش را این بار 
مقابل گواى هند به ثمر رساند. حسینى در دقیقه 25 ارسال 
از سمت چپ مهدى ترابى را با ضربه سرى دقیق وارد دروازه 
تیم حریف کرد تا قرمزها با نتیجــه 2-1 از گواى هند پیش 

بیفتند.
نکته جالب اینکه سیدجالل چهار گل نیز در لیگ برتر زده تا 
با احتســاب این دو گل، به صدر جدول گلزنان پرسپولیس در 
فصل 1399-1400 صعود کند؛ فصلى که با غیبت مهاجمان 
گلزن در نیم فصل، ســیدجالل و نوراللهى بار هجومى تیم را به 

دوش کشیدند.
حســینى در حالى این آمار فوق العاده را ثبت کرده که باتوجه به 
جدایى شجاع خلیل زاده، مسئولیت سنگینى را هم در خط دفاعى 
داشت اما از نظر دفاعى هم درخشــان ظاهر شده است. او در بازى 
با الریان نیز یک فرصت بســیار خوب گلزنى داشت اما ضربه سر 
کاپیتان ســرخ ها را فهد یونس به کرنر فرســتاد تا فرصت خوب 

سیدجالل از دست برود. 
کاپیتان شماره 4 پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 2021 با 
دو گل زده در کنار شهریار مغانلو بهترین گلزن پرسپولیس 

محسوب مى شود.

سیدجالل
 آقاى گل 
پرسپولیس
 شد!

مدیرعامل باشگاه خوشه طالیى 
ساوه از آماده شــدن استادیوم 
شهید چمران ساوه براى میزبانى 
از تیم سپاهان در جام حذفى خبر 

داد.
حســین پرویزى افــزود: پس 
از بازدیــد مســئول برگزارى 
رقابت هاى لیگ دســته یک از 
استادیوم شهید چمران و تأیید 
ایــن مجموعه بــراى میزبانى 
دیدارهاى خوشه طالیى ساوه در 
این استادیوم، براى میزبانى هر 
چه بهتر از تیم سپاهان اصفهان 
تصمیم گرفتیم نــور پروژکتور را 
تقویت کنیم تا اســتانداردهاى 
الزم براى بهتر برگزار شدن این 

دیدار فراهم شود. 
وى ادامه داد: نور این ورزشگاه 
براى برگزارى رقابت با سپاهان 
اصفهان تنهــا 200 لوکس کم 
داشت که با اضافه شدن چندین 
شاخه پروژکتور به نورافکن ها، 

این ضعف هم برطرف شد.

دروازه بان تراکتور تبریز به عنوان بهترین بازیکن بازى سه شنبه شب 
تیمش مقابل نیروى هوایى عراق انتخاب شد.

تیم تراکتور بعد از دو تســاوى مقابل پاختاکور (3-3) و شارجه (0-0) سومین 
بازى خود در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2021 را سه شنبه شب مقابل 
نیروى هوایى عراق برگزار کرد. این دیدار هم به مانند دو دیدار قبلى تراکتور با 

نتیجه مساوى (0-0) به پایان رسید. در شبى که خستگى به شدت روى عملکرد 
بازیکنان تراکتور تأثیر گذاشته بود، محمدرضا اخبارى به مانند دو بازى قبلى، درون 

دروازه تیمش خوش درخشید. اخبارى روى چند موقعیت حریف با جایگیرى و عکس 
العمل هاى به موقع و مناسب خود توانست به خوبى دروازه تراکتور را بسته نگاه دارد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان بازى تراکتور و نیروى هوایى، محمدرضا اخبارى 
را با توجه به عملکرد خوبى که در این بازى داشت به عنوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب کرد تا این بازیکن بعد از دو بازى درخشش سرانجام جایزه بهترین بازیکن 

میدان را دریافت کند. 
گفتنى است که محمدرضا اخبارى در بازى با پاختاکور سیوهاى نجات بخش و 

حساسى داشت اما با توجه به دریافت سه گل، به عنوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب نشد. او در بازى با شارجه موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود 

شد اما AFC کایوى برزیلى را به عنوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب کرد. تى تى ها به دلیل درخشش قابل توجهى 

که اخبارى در تیم شان دارد، به او لقب پیتر چک 
داده اند.

پرسپولیس تمام امتیازهاى ممکن از سه بازى نخست 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا راکسب کرد.

پرســپولیس ایران در دور رفت مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا، موفق شــد تیم هاى الوحده امارات، 

الریان قطر و گواى هند را شکست دهد و هر 9 امتیاز 
دور رفت ممکن مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
را کسب کند. پرسپولیس پس از سپاهان دومین تیم 
ایرانى اســت که به این رکورد مى رسد. استقالل نیز 

امشب این شانس را دارد که با پیروزى برابر الدحیل به 
جمع این تیم ها اضافه شود. 

پیش از این فقــط یک بار طالیى پوشــان اصفهان 
توانسته بودند چنین رکوردى را به ثبت برسانند.

بهنام ابوالقاسم پور، مهاجم اسبق پرسپولیس و تیم ملى 
که طى سالیان اخیر با فاصله گرفتن از فوتبال بیشتر در 
پست هاى مدیریتى ورزش حضور فعال داشته، اکنون 

به دلیل مثبت شدن تست کروناى خود در بیمارستان 
بسترى شد.   ابوالقاسم پور که در دوران بسترى شدن 
على انصاریان و مهرداد میناونــد حضورى فعال در 

بیمارستان داشت و پیگیر وضعیت این دو بود، با توجه 
به مثبت شدن تست کروناى خود اکنون در بیمارستان 

تندیس تهران بسترى شده است.

محمد انصارى در حالى به مس رفسنجان پیوست که شایعاتى در خصوص رقم سنگین 
قرارداد او وجود دارد. 

طى هفته هاى اخیر و بعد از پیوســتن محمد انصارى به مس رفســنجان شایعاتى در 
خصوص رقم نجومى قرارداد این بازیکن با این باشگاه مطرح شد اما على علیزاده، معاون 
این باشگاه این ماجرا را تکذیب کرده اســت. او در خصوص اینکه شایعه شده انصارى 
با قراردادى 14 میلیارد تومانى به مس رفسنجان پیوسته گفت: باشگاه مس رفسنجان 
چنین پولى هیچ وقت به هیچ بازیکنى نمى دهد. هر کسى مى گوید رقم قرارداد انصارى 
این بوده بیاید و رو کند. ما هم در این صورت حاضریم قرارداد او را رســانه اى کنیم. از 
کسانى که این حرف ها را مطرح مى کنند شــکایت مى کنیم و به صورت قانونى جلو 

مى رویم.

ورزشگاه 
شهید چمران آماده 
میزبانى از سپاهان

پس از درخشش در 3 بازى؛

اخبارى باالخره نظر 
AFC را جلب کرد

پرسپولیس در آسیا به سپاهان رسید!

ابوالقاسم پور در بیمارستان بسترى شد

قرارداد نجومى مدافع سابق 
پرسپولیس تکذیب شد

خواهد بود، محروم خواهند شد.3کن 3 اخطاره 

 بازیکنبازى سه شنبه شب 
د.

کور (3-3) و شارجه (0-0) سومین 
1 آسیا 2021 را سه شنبه شب مقابل 
م به مانند دو دیدار قبلى تراکتور با 
ى که خستگى به شدت روى عملکرد
ضا اخبارى به مانند دو بازى قبلى، درون

چند موقعیت حریف با جایگیرى و عکس
ه خوبى دروازه تراکتور را بسته نگاه دارد.

کتور و نیروى هوایى، محمدرضا اخبارى 
 داشت به عنوان بهترین بازیکن میدان 
خشش سرانجام جایزه بهترین بازیکن 

 با پاختاکور سیوهاى نجات بخش و 
ل، به عنوان بهترین بازیکن میدان 

سته نگه داشتن دروازه خود 
رین بازیکن میدان 

بل توجهى 
 چک 

ظر

سرمربى فرانسوى و مهاجم ایرانى شارلوا به 
همکارى شان با شارلوا پایان دادند.

به گــزارش «نیوز بــالد بلژیک»، 
باشگاه شارلوا پس از پایان فصل 
جارى ژوپیلــر لیگ بلژیک 
به همکارى اش با کریم 
بالحســین خاتمه داد و 

قرارداد این سرمربى فرانسوى تمدید نمى شود. 
شارلوا که در فصل جارى ژوپیلر لیگ بلژیک 
شروع قدرتمندى داشت در ادامه با افت فاحشى 
مواجه شــد و حتى شــانس حضور در مرحله 
پلى آف این رقابت ها جهت کســب سهمیه 

اروپایى را از دست داد.
همچنین کاوه رضایى با توجه به پایان یافتن 

دوره بازى قرضى  اش براى شــارلوا به کلوب 
بروژ باز مى گردد. کاوه رضایى یک سال دیگر 
با قهرمان لیگ بلژیک قرارداد دارد و با اعالم 
رسانه هاى ورزشى این کشور به صورت قطعى 

به تیم دیگرى فروخته مى شود. 
در جــدول رده بندى 18 تیمــى ژوپیلر لیگ 

بلژیک تیم شارلوا با 43 امتیاز دوازدهم شد.

پایان کار کاوه رضایى و سرمربى اش در شارلوا
سرمربى فرانسوى
همکارى شان
به گــزا
باشگا

ج
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اخطار اجرایى
شماره 851/98 به موجب راى شماره 996 تاریخ 98/11/1 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مسلم براتى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون سیصد هزار تومان  بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ صد و هفتاد هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ  دادخواست به مورخه  98/9/11  تا زمان 
اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتى  که 
توسط اجراى احکام محاسبه مى شود.  . محکوم له: علیرضا فدایى و با وکالت مهدى سواد 
کوهى  به نشانى: نجف آباد خ امام گل فروشــى آقاى فدایى  ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1125338/ م الف-شــعبه یازدهم  شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/100

 اخطار اجرایى
شماره 836/98 به موجب راى شماره 836 تاریخ 98/10/23 شعبه 11 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى گلستان  به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ (120/000/000 ریال ) یکصد و بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ (1/985/000 ریال ) یک میلیون و نهصد و هشــتاد 
پنج هزار ریال   بابت هزینه هاى دادرســى و پرداختحق الوکاله وکیل و پرداخت  خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریه دادخواست به مورخه  98/9/7  لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم است به  پرداخت هزینه نیم عشر دولتى  که توسط اجراى احکام محاسبه مى 
گردد . محکوم له: مسعود افشارى با وکالت مهدى سواد کوهى  به نشانى: نجف آباد خ امام 
گل فروشــى آقاى فدایى  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

1125343/ م الف-شعبه یازدهم  شوراى حل اختالف نجف آباد/2/101

 اخطار اجرایى
شماره 838/97 به موجب راى شــماره 1045 تاریخ 98/11/15 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس یزدانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان  بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ شصت و دو هزار و پانصد تومان  بابت هزینه هاى دادرسى و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ى قانونى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ  
دادخواست به مورخه  98/9/7  لغایت وصول  اجراى حکم در حق محکوم له صادر و اعالم 
مى گردد و نیز پرداخت نیم عشر دولتى  در حق دولت . محکوم له: علیرضا فدایى و با وکالت 
مهدى سواد کوهى  به نشانى: نجف آباد خ امام گل فروشى آقاى فدایى  ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1125346/ م الف-شــعبه یازدهم  شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/102

 اخطار اجرایى
شماره 837/98 به موجب راى شــماره 1110 تاریخ 98/12/12 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على براتى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشــت میلیون تومان  بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ صد و ســه هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت و خســارت 
تاخیردرتادیه از تاریه دادخواست به مورخه  98/9/7  لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى در حق محکوم له صادر و اعالم مى گردد و نیز پرداخت نیم عشر 
دولتى  در حق دولت . محکوم له: علیرضا فدایى و با وکالت مهدى سواد کوهى  به نشانى: 
نجف آباد خ امام گل فروشــى آقاى فدایى  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1125350/ م الف-شــعبه یازدهم  شوراى حل اختالف نجف 

آباد/2/103

سازمان نظام پزشکى در اطالعیه اى اعالم کرد که با توجه 
به نگرانى برخى اعضاى جامعه پزشکى براى تزریق واکسن 
آسترازنکا با هماهنگى وزارت بهداشت، 50 درصد سهمیه 

جامعه پزشکى از واکسن سینوفارم چین تامین مى شود.
سازمان نظام پزشکى جمهورى اسالمى خطاب به جامعه 
پزشکى مشــمول دریافت واکســن کرونا اعالم کرد پیرو 
مباحث پیش آمده در خصوص نوع واکسن تزریقى و نامه 
اخیر معاونت بهداشتى وزارت بهداشت، رئیس کل سازمان 
نظام پزشــکى با دکتر (محمدمهدى) گویــا، رئیس مرکز 

مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت مذاکره کرد.
این اطالعیه مى افزاید: در این گفت وگو دکتر گویا با اشاره 

به این که واکســن آسترازنکا، واکســنى تأیید شده بوده و 
ممنوعیت مصرفى در کشور ایران ندارد، مقرر شد با توجه 
به درخواســت هاى گروهى از اعضاى جامعه پزشکى در 
روزهاى آینده به میزان 50 درصد از دوزهاى تزریقى واکسن 
سینوفارم ساخت کشور چین براى تزریق در اختیار اعضاى 
جامعه پزشــکى بخش خصوصى قرار گیرد. بر اساس این 
اطالعیه، سازوکار تزریق این واکسن و چگونگى تزریق آن 
در اطالعیه هاى بعدى سازمان نظام پزشکى اطالع رسانى 
خواهد شد. همچنین به اطالع مى رســاند تزریق واکسن 
آسترازنکا براى افراد داوطلبى که خواستار دریافت این نوع 

واکسن هستند طبق برنامه ریزى قبلى ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
با تاکید بر ثبت اطالعات واکسن هایى که وارد کشور 
شده و تزریق مى شوند در قسمتى به نام "داشبورد" در 
سامانه تى تک، گفت: حدود 200 میلیون واکسن فیک 
و تقلبى در دنیا تولید شده و دارد فروخته مى شود؛ در 
ایران هم متاسفانه به اســم واکسن کرونا ارقام بسیار 
باالیى از مردم طلب مى کنند، توصیه ما این است که 
مردم فقط از مسیرى واکسن را دریافت کنند که وزارت 

بهداشت اعالم مى کند.
دکتر حیــدر محمــدى دربــاره وضعیــت واردات 
واکسن کرونا در کشــور، گفت: تاکنون 520 هزار ُدز 

اسپوتنیک وى وارد کشور شده، 650 هزار ُدز واکسن 
چینى، 700 هزار ُدز واکسن آسترازنکا و 125 هزار ُدز 

واکسن بهارات هند وارد کشور شده است.
وى افزود: به طور کلى کوواکس قرار بود 16 میلیون 
و 800 هزار ُدز واکسن به ما بدهد، اما فعال فقط 700 
هزار ُدز به ما داده اند یا مثال بهارات هند قرار بود طبق 
قرارداد به ما 2.5 میلیون ُدز واکســن دهند، اما فقط 
125 هزار ُدز دادند. در عین حال روسیه براى واکسن 
اســپوتنیک از قرارداد 10 میلیونــى 2 میلیون ُدزش 
را نهایى کرد کــه از آن هم فعال 520 هــزار ُدز به ما 

داده اند.

واکسن در اختیار 
جامعه پزشکى قرار مى گیرد

200 میلیون 
واکسن کروناى فیک در جهان

کرج قرمز پررنگ شد
سخنگوى ستاد مقابله با کرونا دانشگاه    ایرنا|
علوم پزشکى اسـتان البرز با هشـدار نسبت به شدت 
ابتال بـه کوویـد 19 اعـالم کرد کـه رنـگ کرونایى 
شهرسـتان 2 میلیون نفرى کرج ، قرمز پررنگ شـد. 
دکتـر مهـرداد بابایـى اظهار داشـت: میـزان ابتال به 
کووید 19 در اسـتان البرز شـدت یافته و روزانه بیش 
از سـه هزار بیمار به مراکز درمانـى مراجعه مى کنند 
که بخشى از آنها به قرنطینه خانگى زیر نظر پزشکان 

انتقال مى یابند.

ُپر شدن اورژانس و راهروها
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان    ایسنا|
شهرستان کهگیلویه گفت: تخت هاى تنها بیمارستان 
سه شهرستان این استان توسـط بیماران کرونایى ُپر 
شـده اسـت. محمدطاهر طیب زادگان افزود: شرایط 
انتقال کروناویروس در شهرستان کهگیلویه خانوادگى 
اسـت که انتظار داریم مردم شهرسـتان هاى چرام و 
لنده و پروتکل هاى بهداشـتى را جدى تر از همیشه 
رعایت کنند چراکه هفت نفر از یک خانواده به کرونا 
مبتال شـدند و همچنین از یک خانـواده دو نفر بعلت 

کروناویروس فوت کرده اند.

فرشته ها در چنگال دیو
  ایرنا| این  بـار داسـتان بـراى کـودکان فرق 
مى کند، ویروس جهـش یافته کرونا به دیو سـیاهى 
در دوران شـیرین کودکى تبدیل شـده و تاکنون 12 
کودك کرمانشـاهى را مبتال کرده که در بیمارستان 
تخصصى این شهر بسترى هسـتند. هرچند از اوایل 
شیوع ویروس کرونا، بسیارى مى گفتند که کودکان و 
نوجوانان به این ویروس مبتال نمى شوند یا مرگ و میر 
در سالمندان اتفاق مى افتد، اما آن چه در ماه هاى اخیر 
آن هم در استان کرمانشاه مشاهده شده است، این ادعا 
را تایید نمى کند. ویروسى که به بزرگ و کوچک رحم 
نمى کند و با لجاجت و قدرت سـرایت پذیرى باالیى 

که دارد بالى جان سهل انگاران مى شود.

ابتالى 22 نفر از عوامل 
یک فیلم به کرونا!

  مهر|  امیرحسـین قاسـمى صداگذار سـینما 
مـى گوید: ایـن روزها گـروه تولیـد فیلم هـا در خطر 
بسـیارى هسـتند. مى دانم صاحبان دو پـروژه حدود 
سه روز است که کار را تعطیل کرده اند چون نمى شود 
ماجراى کرونا را شـوخى گرفت اما با این حال برخى 
دیگر مشغول کار هستند. حتى برخى از بزرگان سینما 
که ما سـال گذشـته آنهـا را از دسـت دادیـم در روند 
فیلمبردارى دچار بیمارى شدند. من شنیدم در یکى از 
فیلم ها 22 نفر از عوامل به بیمارى کرونا مبتال شدند. 
کنترل این بیمارى در پروژه ها به ویژه در شهرهایى که 

وضعیت قرمز دارند کار سخت ترى است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت الکترو توان آریا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46389 و شناسه ملى 10260644296 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از 
واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى 
، شهر خمینى شهر، محله دستگرد قداده ، کوچه (فرعى8) ، خیابان دوستى ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد شرقى 
کدپستى 8436184977 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1124616)

فقدان مدارك
 OPTIMA برگ ســبز، برگ گمرکى و مدارك محضر خودرو سوارى-سوارى کیا تیپ
JF مدل 2016 بنزینى به شــماره موتور G4KEFH203521  و شــماره شاســى

 KNAGU 4144 G 5046520 به شماره پالك 53 – 661 ج 68 متعلق به سعید وطنى 
به شماره ملى 1281836060 فرزند اصغر  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
برگ ســبز و ســند کمپانى یک دســتگاه موتور ســیکلت سیســتم رادیسون تیپ 
CC 125 مــدل 1388 بنزینى به شــماره موتور N2MD8800952 و شــماره تنه 
NFX***125D8801040 به شماره پالك 618/38857 ایران متعلق به سعید وطنى 
به شماره ملى 1281836060 فرزند اصغر  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

دوازده ماه پیش بود که ویروس کرونــا به صورت یک 
همه گیرى جهانى درآمد و فضاى مجــازى نیز مملو از 
شایعات و تئورى هاى توطئه مربوط به کرونا و جهش هاى 
جدید این ویروس شد. حاال یک سال از آن زمان گذشته 
است و مى خواهیم نگاهى به موارد مطرح شده بیاندازیم. 
دکتر جولیان اسپینکس نگاهى به 9 افسانه و باور غلط در 

رابطه با کرونا انداخته است.

اولین باور غلــط در رابطه با کرونا: «در حد 
آنفلوآنزاست»

در برخى سال ها، شیوع آنفلوآنزا سبب مرگ و میر هزاران 
نفر در سال مى شد،  اما در سال 2020 نرخ مرگ و میر در 
بریتانیا به اندازه اى باال رفت که از زمان جنگ جهانى دوم 
بى سابقه بود. الگوى عالئم کرونا با آنفلوآنزا تفاوت دارد 
و همچنین احتمال ابتالى شدید و مرگ ناشى از آن نیز 

بیشتر است.

دومین باور غلــط در رابطه با کرونا : «فقط 
افراد مسن را درگیر مى کند»

احتمال ابتالى شــدید به کرونا و مرگ ناشــى از آن با 
افزایش ســن و همچنین عوامل دیگرى از جمله چاقى 

افزایش مى یابد. هرچند، افراد جوان تر نیز در بیمارستان ها 
بسترى شده اند و حتى اگر به بسترى شدن در بیمارستان 
نیز احتیاجى پیدا نکنند، کرونا باز هم بیمارى ناخوشایندى 
اســت. کووید طوالنى نیز (داشتن عالئم تضعیف کننده 
کرونا براى مدتى طوالنى پــس از رهایى از بیمارى) در 
حال تبدیل شدن به پدیده اى رایج در میان مردم است و 
بیشتر در میان افرادى که بیمارى آن ها نسبتًا خفیف بوده 

است، دیده مى شود.

سومین باور غلط در رابطه با کرونا : «تنها در 
صورتى به بیمارى کرونا مبتال شده ام که سرفه 

کنم»
سیستم سالمت همگانى از تب شــدید،  سرفه مستمر و 
تغییر در حس چشایى و بویایى به عنوان سه نشانه اصلى 
ویروس کرونا نام برده  اســت. اما اگر حتى یکى از این 

عالئم را داشته باشید، مى بایست آزمایش دهید.

چهارمین بــاور غلط در رابطه بــا کرونا : 
«ماسک سطح اکسیژن شما را کاهش مى دهد و 

شما را مریض مى کند»
ماسک تأثیر کمى بر روى ســطح اکسیژن یا کربن دى 

اکسید دارد. جراحان در طول عمل هاى طوالنى از ماسک 
اســتفاده مى کنند و هیچ مشــکلى نیز براى آن ها پیش 
نمى آید. همچنین ماسک ها به عنوان تجهیزات محافظتى 
اســتاندارد در بخش مراقبت هاى ویژه (ICU) شناخته 
مى شوند. سازمان هایى همچون ســازمان آسم بریتانیا 
و مرکز ریه بریتانیا بر این باور هســتند که به جز افرادى 
که به شــدت درگیر بیمارى کرونا شــده اند، سایر افراد 
مى توانند بدون هیچ مشکلى از ماسک استفاده کنند. زدن 
ماسک به همراه رعایت فاصله گذارى اجتماعى مى تواند 
تا حد چشــمگیرى از ابتال به کرونا جلوگیرى کند. البته 
ســازمان بهداشت جهانى اســتفاده از ماسک در هنگام 
ورزش کردن را توصیه نمى کنــد زیرا مانع تنفس راحت 

مى شود.

پنجمین باور غلــط در رابطه بــا کرونا : 
«خوردن ســیر و ویتامین مى تواند مانع کرونا 

شود»
هیچ مدرکى وجود ندارد که خوردن سیر، گیاهان دارویى، 
ادویه ها، ویتامین ها یا سایر ریزمغذى ها در کاهش احتمال 
ابتال به کرونا تأثیرگذار باشند. یکى دیگر از باورهاى اشتباه  
تأثیر دوش آب داغ در از بین بردن ویروس کرونا اســت. 

حتى رئیس جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ گفته بود 
که خوردن متانول، اتانول یا سفیدکننده مى تواند در این 

زمینه تأثیرگذار باشد.

ششمین باور غلط در رابطه با کرونا : «کرونا 
بخاطر امواج شــبکه 5G موبایل ایجاد شــده 

است»
به هیچ وجــه پذیرفتنى نیســت که ذات الریه و ســایر 
بیمارى هاى مرتبط با کووید به علــت امواج دکل هاى 
5G ایجاد شده باشــند. اگر اینطور بود، باید شاهد موارد 

ابتالى کمترى در مناطقى که هنوز شــبکه 5G در آنجا 
توســعه نیافته اســت، مى بودیم. در صورتى که اینگونه 

نیست.

هفتمین باور غلــط در رابطه بــا کرونا : 
«واکسن ها با عجله آماده شدند و خوب بررسى 

نشده اند»
پروسه آماده سازى رایج واکســن ها با سرعت بیشترى 
انجام شد، اما این به هیچ وجه به معنى عدم نظارت کامل 
نهاد هاى مربوطه بر آن ها نیست و سرعت بیشتر توسعه 
واکسن ها به دلیل کاستن از بررسى هاى احتیاطى نبوده 
اســت. در حقیقت پیش از اینکه واکسن ها براى استفاده 
عموم عرضه شوند، بر روى تعداد مشخصى از داوطلبان 
آزمایش شــدند. البته پیش از این در روزیاتو براى شما 
گفتیم که واکسن هاى کروناى چینى اثربخشى زیادى 
ندارد. همچنین اینکه شما ممکن اســت به خاطر خود 
واکسن به کرونا مبتال شوید، افســانه اى بیش نیست و 
هیچ ارتباطى نیز میان آن و اوتیســم و یا نابارورى وجود 

ندارد.

هشــتمین باور غلط در رابطه با کرونا : «با 
واکسن میکروچیپ وارد بدن شما مى کنند»

اگر کسى یک بار از چیپ براى حیوان خانگى اش استفاده 
کرده باشد، مى داند که نمى توان آن ها را از طریق سوزن 
باریک واکســن وارد بدن کرد، حتى اگر چیپ ها چندین 
برابر کوچک تر از ســایز فعلى بودند. همچنین علیرغم 
شایعات آنالین، واکســن ها DNA شما را تغییر نخواهند 

داد.

نهمین بــاور غلــط در رابطه بــا کرونا : 
«همه گیرى یک توطئه بزرگ است»

خیلى از افراد عاشق تئورى هاى توطئه هستند. اما براى 
اجراى چنین نقشــه اى باید میلیون ها دکتر، دانشــمند 
و سیاســتمدار در ســطح دنیا بــا هم متحد شــوند. آیا 
کارمندان بخش مراقبت هاى ویــژه قبول مى کردند که 
به خاطر حمایت از شــروع یک نظم نوین جهانى، ماه ها 
ساعات کار طوالنى، خســتگى، استرس و ناراحتى براى 

خانواده هایشان را تحمل کنند؟

9 باور غلط در رابطه با کرونا
پژوهشگران آمریکایى، یک مدل مبتنى بر هوش مصنوعى 
ابداع کرده اند که مى تواند به ردیابى و شناسایى نظریه هاى 

توطئه آمیز در مورد کووید-19 بپردازد.
این برنامه جدیــد مبتنى بر یادگیرى ماشــینى مى تواند 
نظریه هاى توطئه آمیز در مورد کوویــد-19 را در فضاى 
مجازى به دقت تشــخیص دهد و نحوه تکامل آنها را به 
مرور زمان مشخص کند. شاید این ابزار روزى به مقامات 
بهداشت عمومى کمک کند تا به صورت آنالین به مقابله 

با اطالعات نادرست بپردازند.
کورتنى شلى از پژوهشگران آزمایشگاه ملى لس آالموس 
آمریکا و از اعضاى این گروه پژوهشــى گفت: بسیارى از 
پژوهش هاى صورت گرفته در حوزه یادگیرى ماشــینى 
که به اطالعات اشتباه در فضاى مجازى مربوط هستند، 
بر شناســایى انواع متفاوت نظریه هاى توطئه آمیز تمرکز 
دارند. ما تصمیم گرفتیم درك منسجم ترى در مورد نحوه 
تغییر اطالعات اشتباه ایجاد کنیم زیرا مردم معموًال تمایل 
دارند نخســتین پیامى را که با آن رو به رو مى شوند، باور 
کنند. شــاید مقامات بهداشــت عمومى روزى بتوانند به 
بررسى نظریه هاى توطئه آمیزى بپردازند که در شبکه هاى 

اجتماعى جلب توجه مى کنند.
پژوهشــگران در این پروژه، از داده هاى در دســترس و 
ناشناس توئیتر براى مشخص کردن نظریه هاى توطئه آمیز 
در مورد کووید-19 استفاده کردند. آنها به بررسى گسترش 
کووید-19، احتمال مهندسى زیستى این ویروس و ساخته 
شدن آن در آزمایشگاه و همچنین میزان خطر واکسن هاى 

کووید-19 که در مرحله تولید هستند، پرداختند.
این پژوهش نشــان داد که توئیت هاى حاوى اطالعات 
اشتباه در مقایســه با توئیت هاى اشتباه، احساسات منفى 
بیشترى را شامل مى شــوند. این توئیت ها به مرور زمان 
تکامل مى یابند و عالوه بر رخدادهاى واقعى، جزئیاتى از 

نظریه هاى غیر مرتبط را نیز در بر مى گیرند.

هوش مصنوعى، 
نظریه هاى توطئه آمیز را 

شناسایى مى کند

اختراع روش فوق سریع 
آزمایش کرونا 

گروهى از محققان مراکز پژوهشــى ژاپــن یک روش 
آزمایش گیرى ساخته اند که ظرف پنج دقیقه ابتالى افراد 

به ویروس کرونا را تشخیص مى دهد.
شبکه تلویزیونى "ان. اچ. کى" روز چهارشنبه اعالم کرد : در 
این روش، نمونه روى صفحه شیشه اى قرار مى گیرد که در 
هر سانتیمتر مربع آن یک میلیون فرو رفتگى بسیار ریز دارد. 
این فرورفتگى ها که به عنوان میکرو اتاقک هاى آزمایش 
عمل مى کنند از طریق فناورى هاى میکروسکوپى ایجاد 
مى شــوند.  بر خالف تست هاى مرســوم «پى سى آر» 
روش جدید نیاز به تکثیر مولکول آر ان اى ویروس کرونا 
ندارد زیرا حتى مقدار بسیار کمى از ویروس هم مى تواند 
درون یک میکرو اتاقک آن تشخیص داده شود. نتایج این 
آزمایش به جاى حدود یک ساعت یا بیشتر در آزمایش پى 

سى آر، تنها ظرف پنج دقیقه در دسترس قرار مى گیرد. 
دانشــمندان ژاپنى پیش از این کیت هایى ساخته بودند 
که در حدود 30 دقیقه ابتال یا عدم ابتالى افراد به کرونا را 

تشخیص مى داد.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا در مطالعه اخیرشان اظهار 
کرده اند ســگ هاى آموزش دیده مى توانند نمونه هاى 
مثبت کوویــد-19 را بــا دقت 96 درصد شناســایى 

کنند.
سینتیا اوتو نویســنده ارشــد این مطالعه و مدیر مرکز 
سگ هاى آموزش دیده دانشکده دامپزشکى دانشگاه 
پنسیلوانیا گفت: این یک کار ساده نیست که ما از سگ ها 

بخواهیم آن را انجام دهند. ســگ ها باید در تشخیص 
بوى عفونت خاص عمل کنند به همین دلیل باید آنها 
در معرض طیف وسیعى از بوى افراد مختلف(مردان و 
زنان، بزرگساالن و کودکان، افراد از قومیت ها و مناطق 

مختلف) قرار گیرند.
در این مطالعه اولیــه محققان دریافتند که ســگ ها 
مى توانند چنین کارى انجام دهند اما آموزش آنها باید 

با دقت زیــاد و در حالت ایده آل بــا نمونه هاى زیادى 
ادامه یابد. این یافته ها به تحقیق دیگرى که محققان 
آن را مطالعه تى شــرت نامیده اند، منجر شد و طى آن 
ســگ ها آموزش دیدند تا بتوانند بوى بین کووید-19 
مثبت، منفى و واکسینه شده را بر اساس ترکیبات آلى 
فرار که بر روى تى شرت پوشیده شده مى مانند، تفاوت 

قائل شود.

محققان این مطالعه ســال ها تجربه آموزش سگ ها 
براى اینکه آنها بتوانند در موارد پزشکى نیز کارآمد باشند 
را دارند به طورى که برخى از آنها مى توانند ســرطان 
تخمدان را شناسایى کنند. هنگامى که بیمارى همه گیر 
از راه رسید محققان تصمیم گرفتند از این مهارت براى 
طراحى یک مطالعه براى شناسایى ویروس کرونا توسط 

آنها استفاده کنند.

شناسایى دقیق نمونه هاى مثبت کووید-19 توسط سگ ها 
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کباب یکى از خوشمزه ترین غذاهاى اصیل ایرانى است 
که محبوبیت زیادى بین ایرانیان دارد. از گذشــته همراه 
چلوکباب، سماق و برخى مخلفات دیگر استفاده مى کردند 
که این کار بى دلیل نبوده اســت.  هنگام خوردن کباب از 

یک ماده غذایى مصلح مانند سماق استفاده کنید، زیرا:
1. سماق داراى اثرات ضد میکروبى است و مصرف سماق 

با کباب سبب رفع آلودگى گوشت مى شود.
2. مصرف سماق با کباب خاصیتى قابض دارد و در صورت 
وجود التهابات یا زخم هایى در مســیر لوله گوارش سبب 

بهبود آنها مى شود و محافظ خوبى براى کبد است.
3. مصرف ســماق با کباب ســبب کاهش کلسترول و 
کاهش جذب چربى گوشت مورد استفاده براى طبخ کباب 

مى شود.
4. سماق اســید اوریک خون را کاهش مى دهد و به این 
دلیل سماق همراه کباب اســتفاده مى شود که بدن فرد 
بتواند اســید اوریک حاصــل از هضم کبــاب را تا حدى 

کاهش دهد.
5. اگر انواع کباب را با آب نارنج، ســاالد، سبزیجات تازه، 
گوجه فرنگى کبابى، پیاز، فلفل سیاه یا سماق میل کنید، 
به خاطر ویتامین C این مواد، جذب آهن گوشــت بیشتر 

مى شود.
 مصرف ســماق موجب تقویت دســتگاه گوارش و کبد 
مى شود و از سوء هاضمه، تورم معده و التهاب در دستگاه 
گوارش جلوگیرى مى کند. سماق داراى خاصیت سم زدایى 
و ضدالتهاب براى کبد است. استفاده از سماق هنگام بروز 
برخى بیمارى ها مانند تهوع، استفراغ و اسهال بسیار موثر 
است. سماق تقویت کننده سیستم ایمنى بدن است. سماق 
تحریک کننده اشتها است. ســماق به دلیل داشتن تانن 
فراوان، قابض و پاك کننده معده اســت. سماق خاصیت 
آنتى بیوتیکى براى دستگاه گوارش دارد و اثر ضد میکروبى 
قوى بر روى تعداد زیادى از میکروارگانیسم هاى خطرناك 

و بیمارى زا در بدن دارد. سماق برطرف کننده نقرس است. 
سماق خون را تصفیه مى کند و مواد زائد خون مانند اوره را 
دفع مى کند. سماق همچنین کاهش دهنده قند خون است 

و از طریق آنزیم آلفا آمیالز، قند خون را کاهش مى دهد.
همراه کباب، سماق، گوجه و آبلیموى تازه یا آب نارنج، پیاز، 
فلفل ســیاه میل کنید، زیرا به خاطر ویتامین C این مواد، 

جذب آهن گوشت بیشتر مى شود.
همــراه کباب ســبزى خــوردن تــازه میل کنیــد زیرا 
کاروتنوئید هاى موجود در ســبزى ها وقتى همراه آهن 
موجود در گوشت کباب وارد بدن مى شوند، جذب این ماده 

معدنى را نیز باال مى برند.
همراه غذا هاى گوشــتى مانند کباب، ماست، دوغ و کفیر 
نخورید زیرا کلسیم این فرآورده ها مى تواند از جذب آهن 
گوشت بکاهد. مصرف همزمان ماست با گوشت براى افراد 
داراى درد هاى مفصلى مناســب نیست و مى تواند سبب 
تشدید بیمارى شود. نیم تا یک ساعت پس از صرف غذاى 

گوشتى ماست و دوغ بخورید.
از مصرف قســمت هاى سوخته گوشــت و گوجه کبابى 
پرهیز کنید. کباب را به صورت خانگى تهیه و تا حد امکان 

چربى هاى ظاهرى از گوشت جدا شود.
به کباب جوش شــیرین اضافه نکنید زیرا جوش شیرین 
قدرت جذب آهن و کلســیم را کم مى کند و گوشت را به 

غذایى بى خاصیت تبدیل مى کند.
بیش از حد از پیه و دنبه استفاده نکنید زیرا استفاده از پیه و 
دنبه موجب افزایش کلسترول و ترى گلیسیرید و در نهایت 

بروز بیمارى هاى قلبى - عروقى مى شود.
اگر مجبور به استفاده از کباب رســتوران هاى بین راهى 
شــدید، همراه غذا دوغ و ماســت کاکوتى دار، نعنادار یا 
موسیردار بخورید زیرا این ســبزیجات ضدعفونى کننده 
قوى مجارى گوارشى هستند و خطرات احتمالى گوشت 

مسموم و فاسد را کم مى کنند.

دلیل پزشکى خوردن سماق 
براساس یک تحقیق جدید، کارگران شیفت کارى همراه کباب

در شب بیشتر از افرادى که ساعت هاى مداوم کار 
مى کنند در معرض خطر قلبى قرار دارند.

دانشمندان خطر بیمارى  هاى قلبى عروقى افرادى 
که در شب کار مى کنند را نسبت به افراد که طبق 
ساعت بیولوژیک بدن اشتغال دارند مقایسه کردند 
و مشخص شــد، به ازاى هر ساعت اشتغالى که با 
ســاعت طبیعى بدن هماهنگ نیست، خطر ابتال 
به یک مسئله بهداشــت قلبى 31 درصد افزایش 

مى یابد.
محققان اروپایى در این پژوهش بر «عدم انطباق 
شبانه روزى» - تفاوت بین «ساعت اجتماعى» و 

«ساعت بیولوژیکى» افراد تمرکز کردند.
نویســنده مطالعه از دانشــگاه لیســبون گفت: 
شیفت هاى کارى به غیر از نوبت ثابت صبح، باعث 
اختالل در ساعت طبیعى بدن مى شود و این امر با 
افزایش خطر براى ابتال به بیمارى هاى متعدد در 

ارتباط است.

سهم کارگران 
شیفت شب

داده هاى به دست آمده از یک مطالعه جدید بیانگر 
آن اســت، انجام کارهاى خانه ماننــد نظافت و 
مرتب ســازى مى تواند به جلوگیرى از زوال عقل 

کمک کند.
متخصصان کانادایى دریافتند، کارهاى خانه مانند 
زدودن گــرد و غبار به افزایش انــدازه مغز کمک 
مى کند. مغزهاى بزرگتــر مى توانند به جلوگیرى 
از زوال عقل - کاهش مداوم عملکرد مغز کمک 

کنند.
تحقیقات همچنیــن نشــان داده، فعالیت بدنى 
شدیدتر در حال حاضر با افزایش حجم مغز مرتبط 
است، اما کارهاى مالیم تر ، شکل واقعى تر و کم 

خطر فعالیت بدنى را فراهم مى کنند.
دانشمندان کانادایى دریافتند افراد مسن که وقت 
بیشــترى را براى کارهاى خانه صرف مى کنند، 

کمتر از سایر افراد دچار زوال عقل مى شوند.
به گفته پژوهشــگران، تمیز کردن، مرتب کردن، 
آشــپزى، کارهاى ســنگین خانه و باغبانى همه 
مى توانند به با اثربخشــى مثبــت از این بیمارى 

جلوگیرى کنند.
گرچه شــواهد زیــادى وجــود دارد که نشــان 
مى دهد فعالیت بدنى تفریحى بر ســالمت مغز 
تأثیر مى گذارد، اما به گفته دانشــمندان تأثیرات 
فعالیتهاى روزمره مانند نظافت، کمتر شــناخته 

شده است.

نظافت خانه 
به جلوگیرى از زوال 
عقل کمک مى کند

ایرج بیگلرى درخصــوص ورزش در ماه رمضان اظهار کرد: 
بسیارى از ورزشکاران به دلیل افت آمادگى بدنى نمى توانند 
در ماه رمضان، ورزش را کنار بگذارند و از طرفى نمى خواهند 

لذت معنوى ناشى از روزه دارى را از دست بدهند.
وى با بیان این که روزه دارى مانع ورزش کردن نمى شــود، 
گفت: اگر افراد به مدت یک ماه، تمامى فعالیت هاى بدنى خود 
را قطع کنند، ممکن است قدرت و استقامت قلبى-عروقى شان 
با مشکل مواجه و عضالتشان ضعیف شود و بعد از این ماه به 
زمان بیشترى براى بازگرداندن عضله به چرخه کار طبیعى 
نیاز است بنابراین اگر افراد اصول تغذیه اى صحیح را رعایت 
کنند، مى توانند به طور منظم تمرینات خود را انجام دهند و 

سالمت جسمى خود را تامین کنند.
بیگلرى تمرینات سنگین ورزشى را در ماه رمضان منع کرد و 

افزود: در این ماه براى جلوگیرى از ضعف قواى جسمانى، 
کاهش فشار خون، سرگیجه، سردرد و تهوع باید از انجام 
تمرینات سنگین اجتناب کرد چرا که فعالیت زیاد باعث 
از دست رفتن نمک، آب زیاد و در نتیجه عطش فراوان، 

افت فشار خون و ضعف شدید مى شود.
وى یادآور شد: عالوه بر کاهش شدت تمرینات، مدت زمان 
انجام تمرین را نیز باید کاهش داد و حداکثر روزى 30 دقیقه 

انجام شود.
بیگلرى عنوان کرد: نوشیدن کافى آب و مایعات در وعده هاى 
افطار و سحر باعث مى شود افراد دچار کم آبى نشوند زیرا یکى 
از دالیل دردهاى عضالنى در افراد، کاهش آب میان بافتى و 

به هم خوردن تعادل الکترولیت هاى بدن است.

روزه دارى مانع ورزش کردن مى شود؟

تأثیر مى گذارد، اما به گفته دانشــمندان تأثیرات 
فعالیتهاى روزمره مانند نظافت، کمتر شــناخته 

شده است.

گلرى درخصــوص ورزش در ماه رمضان اظهار کرد: 
از ورزشکاران به دلیل افت آمادگىبدنى نمى توانند 
مضان، ورزش را کنار بگذارند و از طرفى نمى خواهند 

نوى ناشى از روزه دارى را از دست بدهند.
ان این که روزه دارى مانع ورزش کردن نمى شــود، 
گر افراد به مدت یک ماه، تمامىفعالیت هاى بدنىخود

کنند، ممکن است قدرت و استقامت قلبى-عروقى شان 
ل مواجه و عضالتشان ضعیف شود و بعد از این ماه به 
شترى براى بازگرداندن عضله به چرخه کار طبیعى 
اصول تغذیه اى صحیح را رعایت  ت بنابراین اگر افراد
ى توانند به طور منظم تمرینات خود را انجام دهند و 

 جسمى خود را تامین کنند.
 تمرینات سنگین ورزشى را در ماه رمضان منع کرد و 

ر این ماه براى جلوگیرى از ضعف قواى جسمانى،
 فشار خون، سرگیجه، سردرد و تهوع باید از انجام 
ت سنگین اجتناب کرد چرا که فعالیت زیاد باعث 
 رفتن نمک، آب زیاد و در نتیجه عطش فراوان، 

ار خون و ضعف شدید مى شود.
ور شد: عالوه بر کاهش شدت تمرینات، مدت زمان 
0مرین را نیز باید کاهش داد و حداکثر روزى 30 دقیقه 

ود.
 عنوان کرد: نوشیدن کافى آب و مایعات در وعده هاى 
سحر باعث مى شود افراد دچار کم آبى نشوند زیرا یکى 
لدردهاى عضالنى در افراد، کاهش آب میان بافتى و 

خوردن تعادل الکترولیت هاى بدن است.

زه دارى مانع ورزش کردن مى شود؟
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره فواید مصرف کلم توضیحاتى را ارائه کرد.

نرگس جوزدانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى، درباره فواید مصرف کلم اظهار کرد: خانواده 
کلم از نظر مواد مغذى داراى ویتامین k و فوالت است.

او افزود: فوالت براى خانم هاى باردار به شــدت اهمیت دارد و در میوه جات و سبزیجات یافت 
مى شود، همچنین کلم داراى ویتامین C، منگنز و ویتامین B6 است که ویتامین B6 آن مى تواند 

در متابولیسم بدن، فرایند هاى متابولیسمى نقش داشته باشد.
جوزدانى تصریــح کرد: کلم بــه علــت لوتئیــن و بتاکاروتیــن در کاهش التهــاب قلبى 
و بهبــود بیمارى هاى قلبى_ عروقــى و جلوگیــرى از آن ها موثر باشــد، همچنین مصرف 

مرتب کلم مى تواند باعث کاهش التهاب در مفاصل شود و درد را کاهش 
دهد.

او با بیان اینکه ویتامین C کلم در ســاخت کالژن بدن 
تاثیرگذار است، تاکید کرد: کلم باعث افزایش جذب 

آهن بدن مى شــود و مطابق مطالعات تاثیر 
زیادى در کاهش ابتال به سرطان ریه دارد.

این متخصص تغذیــه و رژیم درمانى 
اضافه کــرد: از آن جایى که کلم به 

صورت خام در کنــار مواد غذایى 
مصرف مى شود جذب آهن را در 
بدن باال مى برد و فیبر نامحلول 
موجــود در آن یبوســت را 
کاهــش داده و فیبر هــاى 
محلــول آن باکترى هاى 
مفید روده را افزایش خواهد 
داد و باعــث تولید ویتامین 
K و ویتامیــن B12 در بدن 

مى شوند.
جوزدانى درباره تاثیر مصرف 

کلم بر افرادى که شیمى درمانى مى کنند، گفت: افرادى که شیمى درمانى، پرتودرمانى و رادیو 
تراپى مى شوند با مصرف کلم مى توانند اثرات مخرب ناشــى از مواد مضر رادیوتراپى و شیمى 

درمانى را کاهش دهند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى افزود: در مصرف تمامى مواد غذایى باید تعادل را رعایت 
کرد، به همین علت مصرف زیاد کلم مى تواند باعث ایجاد مشکالت گوارشى، نفخ و ... مى شود 
و دارو هاى والفارین به علت اینکه رقیق کننده خون هستند به هیچ عنوان نباید با کلم مصرف 

شوند.
جوزدانى با بیان اینکه کلم مى تواند در بهبود زخم هاى گوارشى و معده نقش داشته باشد، تاکید 
کرد: مصرف کلم باید متعادل باشد و کسانى که دچار مشکالت گوارشى 
هســتند باید به صورت پخته مصرف شــود و کسانى که کم 
کارى تیروئید دارند حتما به شیوه پخته و محدود از آن 

استفاده کنند.
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانى گفت: 
ترشــى کلم باعث افزایش باکترى هاى 
مفید روده شــده و مصرف آن حتما 
توصیه مى شــود، همچنین از آن 
جایى که کلم طعــم تندى دارد 
باید به مــدت 10 دقیقه بعد از 
خرد کردن مصرف شــود تا 

طعم تند آن از بین برود.
جوزدانى با بیان اینکه کلم 
داراى کلسیم باالیى نیست، 
تاکید کرد: طبق مطالعات 
جدید نباید از کلم به عنوان 
منبع کلســیم استفاده کرد 
چرا که تامین کننده کلسیم 

بدن نخواهد شد.

ش

 ســاخت کالژن بدن 
ث افزایش جذب 

لعات تاثیر
ه دارد.

نى

ر بهبود زخم و ى
کرد: مصرف کلم باید متعا
هســتند باید به
کارى تیر
استف

آنچه باید درباره مصرف کلم بدانید

کربوهیدرات است برنج سرشار از 
و منبع بسیار خوبى از انرژى مى باشــد، همچنین در عملکرد صحیح 
اندام ها، به خصوص مغز کمک مى کنــد. کربوهیدرات ها براى بدن 
انسان ضرورى هستند زیرا توسط بدن متابولیزه شده و به انرژى تبدیل 

مى شوند.
دو ماده بسیار خطرناك در برنج کم اســت، یکى کلسترول و دیگرى 
سدیم ، کلسترول باال مى تواند براى رگ ها و شریان ها خطرناك باشد 
در حالى که مقدار زیاد سدیم مى تواند براى کسانى که از فشار خون باال 

رنج مى برند، بد باشد.
برنج کامل حاوى فیبر نامحلول است که مى تواند از بدن در برابر بسیارى 
از سرطان ها محافظت کند. همچنین سرشــار از آنتى اکسیدان هاى 

طبیعى مانند ویتامین C، ویتامین A، فنولیک و فالونوئید است.
مطالعات حاکى از آن است که برنج قهوه اى حاوى مقادیر زیادى مواد 
مغذى است که رشــد و فعالیت انتقال دهنده هاى عصبى را تحریک 
مى کند و در نتیجه به میزان قابل توجهى از ابتــال به بیمارى آلزایمر 

جلوگیرى مى کند.
اما از آنجا که نشاسته برنج سفید چســبناك است، هضم آن سخت تر 

مى باشد و ممکن است باعث مشکالت گوارشى شود.
برنج نسبت به ســایر محصوالت غذایى آرسنیک بیشترى جذب مى 
کند. در حقیقت، برنج تنها بزرگترین منبع غذایى آرسنیک غیرآلى است 
که شکل سمى ترى دارد. در حالى که آرســنیک مواد غذایى به طور 
کلى در مقادیر کم وجود دارد و هیچ عالمت فورى مســمومیت ایجاد 
نمى کند، مصرف طوالنى مدت آرســنیک معدنى ممکن است باعث 
ایجاد مشــکالت عصبى مختلف در کــودکان و نوجوانان شــود، از 
جمله:ناتوانى در تمرکز، مشــکالت یادگیرى و حافظه، کاهش هوش 

و شایستگى اجتماعى.
همچنین مصرف زیاد آن مى تواند خطر بروز سرطان را در فرد افزایش 
دهد. به همین منظــور محققان توصیه مى کنند، بــراى از بین بردن 

آرسنیک موجود در برنج، باید آن را از شب قبل خیس کرد.
برنج حاوى کربوهیدرات است که برابر با قند خون مى باشد. بنابراین 
مصرف مکرر برنج در مقادیر زیاد مى تواند موجب دیابت شود. مصرف 
بیش از حد برنج یا هر ماده غذایى دیگر ممکن اســت باعث شود شما 
مقدار کمترى از ســایر مواد مغذى مورد نیاز براى اطمینان از سالمتى 
مطلوب خود میل کنید. با گذشــت زمان بدن دچار کمبودهایى مانند 

ویتامین A، روى، آهن خواهد شد.
برنج هنگام مصرف به صورت زیاد باعث کاهش جذب عناصر غذایى 
حیاتى مانند روى مى شود. وابستگى به برنج به عنوان یک منبع غذایى 

غالب همچنین منجر به کمبود ویتامین A مى شود.
به دلیل کمبود کالرى و کربوهیدرات زیاد آن، خوردن بیش از حد برنج 
ممکن است تأثیر منفى بر متابولیسم گلوکز و تولید انسولین در بدن شما 
بگذارد که مى تواند منجر به افزایش وزن، مقاومت به انسولین و حتى 

دیابت شود.
چاقى شکم، غلظت باالى ترى گلیسرید خون، غلظت پایین کلسترول 
خوب HDL فشــار خون باال و غلظت باالى قند خون ناشــتا از دیگر 

مضرات مصرف زیاد برنج محسوب مى شود.

عوارض زیاده روى در خوردن برنج سفید
مى
برنج
کند
که
کلى
نمى
ایج
جم
وش
هم
دهد

آ

ی

اگر تا به حال یک نخ سیگار هم نکشیده اید شاید تصور کنید در برابر سرطان 
ریه مصون هستید؛ اما طبق آمار اخیر، اشــتباه مى کنید. هرچند کشیدن 
سیگار، اولین ریسک فاکتور ابتال به ســرطان ریه است؛ اما پژوهش هاى 
جدید نشان مى دهند نرخ سرطان ریه در افرادى که هرگز سیگار نکشیده اند، 
یک روند افزایشى پیوسته پیدا کرده است. در واقع 20 درصد از افرادى که هر 
ساله بر اثر سرطان ریه جان خود را از دست مى دهند هرگز سیگار نکشیده اند 

یا از هیچ ُفرمى از تنباکو استفاده نکرده اند.
علت این مسئله چیست؟ توضیح آن پیچیده اســت چون عوامل زیادى 
دخیل اند که هنوز کامًال شــناخته نشــده اند. طى صد سال گذشته، تعداد 
افرادى که هرگز سیگار نکشیده اند به نسبت کل جمعیت بیشتر است زیرا 
آمار ســیگارى ها تقریبًا 20 درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به 
کمتر بودن تعداد کسانى که سابقه سیگار کشیدن دارند، احتمال تشخیص 

سرطان ریه که ربطى به سیگار ندارد بیشتر است.

افرادى که هرگز سیگار نکشیده اند بیشتر احتمال 
دارد دچار جهش هاى ژنتیکى شوند که منجر به 
سرطان مى شــوند. خیلى از موارد سرطان ریه 
غیرسیگارى، داراى جهش هاى ژنتیکى هستند 
که سبب مى شوند سلول هاى سالم ریه سرطانى 
شوند که مشخص نیست چه چیزى باعث مى شود 
این جهش هاى ژنتیکى اتفاق بیفتند. خوشبختانه 
داروها و درمان هایى وجود دارند که خیلى از این 

جهش هاى ژنتیکى را هدف مى گیرند.
کسانى که سابقه ى سرطان ریه را در خانواده شان 
دارند بیشتر ممکن اســت به این بیمارى مبتال 
شوند. خصوصًا اگر یکى از اقوام درجه یک (پدر، 
مادر، خواهر، برادر و یا فرزند) پیش از 50 سالگى 

به سرطان ریه دچار شده باشند.
رادون یک گاز طبیعى از مشتقات ماده رادیواکتیو 
اورانیوم 238 است که در همه جا وجود دارد و وارد 
خانه ها مى شود. قرار گرفتن در معرض گاز رادون، 
عامل تقریبًا سالیانه 21000 مرگ ناشى از سرطان ریه است. قرار گرفتن 
در معرض گاز رادون، دومین علت سرطان ریه و شایع ترین دلیل سرطان 
ریه در غیرسیگارى هاست. برخى از مطالعات جدید نشان داده اند که ذرات 

ساختمانى مدرن منجر به افزایش غلظت گاز رادون در خانه ها مى شوند.
دود دست دوم سیگار یعنى شما خودتان سیگار نمى کشید؛ اما در معرض دود 
سیگار فرد دیگرى هستید. این عامل، هر ساله دلیل 7000 سرطان ریه در 
آمریکاست. محققان مشغول بررسى تأثیر دود دست سوم سیگار نیز هستند. 
دود دست سوم سیگار به الیه اى از نیکوتین و مواد شیمیایى گفته مى شود 

که روى دیوار و مبلمان و پرده و دیگر سطوح نشسته است.
دیگر فاکتورهاى محیطى ماننــد قرار گرفتن در معــرض هواى آلوده، 
دود اگزوزها، آزبست و آرسنیک مى تواند منجر به ســرطان ریه در افراد 

غیرسیگارى شود.

چرا غیرسیگارى ها سرطان ریه مى گیرند؟



خدا آنچه را از آن شکایت دارى (بیمارى) موجب کاستن گناهانت 
قرار داد، در بیمارى پاداشى نیست اما گناهان را از بین مى برد و 
آنها را چونان برگ پاییزى مى ریزد و همانا پاداش در گفتار به 
زبان و کردار با دست ها و قدم هاست و خداى سبحان بخاطر نیت 
راســت و درون پاك، هر کس از بندگانش را که بخواهد وارد 

موال على (ع)بهشت خواهد کرد. 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز نهم ماه مبارك رمضان:
االلّهّم اْجَعْل لى فیِه نصیباً من َرْحَمتَِک الواِسَعِه واْهِدنى فیِه لِبراِهینَِک الّساِطَعِه 

وُخْذ بناصیتى الى َمْرضاتَِک الجاِمَعِه بَِمَحبّتَِک یا أَمَل الُمْشتاقین.
خدایا! قرار بده برایم در این روز بهره اى از رحمت فراوانـت و راهنماییم 
کن در آن به برهان و راه هاى درخشــانت و بگیر عنانم را به ســوى رضایت 

همه جانبه ات، به دوستى و محبت خود اى آرزوى مشتاقان!

وزارت نیرو در ســال هاى اخیر اقدامات گسترده اى را 
به منظور مدیریت هر چه بیشــتر مصرف برق در کشور 
و حمایت از مشترکان کم مصرف اجرا نموده است و به 
تازگى نیز «طرح برق امید»  به همین منظور در سراسر 

کشور اجرایى شده است 
حمید رضا پیرپیــران، مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
اصفهان در این باره گفت: طرح برق امید در شهریورماه 
به تصویب هیات وزیران رســید و مورد تایید مسئوالن 
کشور قرار گرفت که هدف از اجراى این طرح قدردانى از 

مشترکان کم مصرف و تشویق مشترکان پر مصرف به 
صرفه جویى بیشتراست. 

وى در ادامــه گفت: یارانــه اى بودن قیمــت برق در 
سال هاى متمادى از یک سو و گسترش وسایل برقى 
از سوى دیگر سبب اســتفاده بى رویه از این انرژى شد  
و همچنین سرازیر شدن کاالهاى درجه 2 و 3 خارجى 
شرایط را براى مدیریت مصرف ســخت تر نمود اما در 
کنار این شرایط مطرح شــدن اصالح الگوى مصرف 
در پیش از دبستان ،مدارس و در بین خانواده ها جریان 

خوبى را رقم زد و همچنین در این بین دولت نیز تالش 
کرد که در چندیــن مرحله با واقعى نمــودن قیمت ها 
مصرف مشترکین را به حداقل و استاندارد نزدیک کند 
و به عبارتى به دنبال ساختن نیروگاههاى مجازى براى

 مردم بود.
وى تصریح کرد اما در بخــش خانگى همچنان دغدغه 
کاهش مصرف وجود داشت و مى بایست عرضه و تقاضا 
به یک الگوى  مناسب مى رسید که پس از تالش هاى 
زیاد راه حل این مسئله توســط دولت و وزیر نیرو مطرح 

شد. وى گفت: برق امید مشــترکین را به سه دسته کم 
مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم بندى نمود و 
براى مشترکین کم مصرف تخفیف 100 درصدى  هزینه 

برق مصرفى  مطرح شد. 
پیرپیران خاطر نشان کرد: از ســال 97الگوى مصرفى 
براى مشــترکان در ماه هاى گرم و غیر گرم ســال در 
مناطق مختلف کشــور تهیه و تدوین شد به طورى که 
اصفهان جز بخش هاى غیر گرمسیر و عادى قرار گرفت 
و  مشترکانى که در ماه هاى گرم سال یعنى خرداد، تیر، 
مرداد و شهریور 300 کیلووات و ماه هاى غیر گرم 200 
کیلووات به صورت سرانه ماهانه مصرف داشته باشند جز 
مشترکان خوش مصرف محسوب مى شوند و مشترکانى 
که بیش از مقادیر اعالم شــده مصرف داشته باشند به 

عنوان پر مصرف مى باشند. 
 وى گفت: در سال 99طرح برق امید کلید خورد که عالوه 
بر الگوى قبلى براى فصول گرم ســال مصرف کمتراز 
100 کیلووات ساعت و براى فصول غیرگرم 80 کیلووات 
را به عنوان مشترکین کم مصرف تعیین مى نماید و این 
مشترکین مشــمول تخفیف 100 درصدى هزینه برق 

مصرفى مى گردند.  
 رییس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
اصفهان به مزیت این طرح اشــاره کــرد و گفت: تغییر 
نگرش مصرف کننــدگان بخش خانگى  به اســتفاده 
صحیح از منابع انرژى و حفظ محیط زیست با استفاده از 
ساز و کارهاى تشویقى و بازدارنده از جمله مزایاى این 

طرح مى باشد. 
وى  ابراز داشت: نخســتین دوره اجرایى طرح برق امید 
در قبوض آبان ماه مشترکان مشاهده شد و  در دو حوزه 
شهرى و روستایى  در ارزیابى صورت گرفته تا پایان سال  
99 ؛  17 درصد از قبوض صادرشــده در بازه زمانى آبان 
تا پایان اسفند ماه مشمول طرح برق امید و تخفیف 100 

درصدى قرار گرفته اند.

مشترکان کم مصرف برق تشویق مى شوند

با هدف تأمین گاز طبیعى طرح بهبــود فرآیند و بهینه 
سازى پاالیشگاه اصفهان ، پروژه ایستگاه تقلیل فشار 

گاز طبیعى به صورت EPC احداث شد.
مدیر این پروژه افزود: طرح ایســتگاه تقلیل فشار گاز با 
ظرفیت 300,000 اســتاندارد مترمکعب بر ساعت به 
همراه یک RUN(خط) با ظرفیت 150,000 استاندارد 

مترمکعب به صورت یدکى است که از سال 97 آغازشد.
على میثاقى زمان پایان اجراى طرح را اســفندماه سال 
99 اعالم کرد و گفت: مبلــغ اجراى پیمان 171 میلیارد 

ریال بوده است.

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعى 

مدیر امور آب و فاضالب منطقــه براآن و کراج از کاهش 
13 درصدى هدررفت آب در شبکه آبرسانى این منطقه 

خبر داد.
صالح سلمانى اهم اقدامات انجام شده براى کاهش هدر 
رفت آب را اندازه گیرى آبدهى شــبانه، تنظیم مســتمر 
فشارشکن ها و مدیریت فشــار آب، عنوان کرد و افزود: 
سال گذشته دو فشار شــکن جدید در روســتاى چم و 
برسیان نصب شد و 75 انشعاب غیر مجاز 200 باغ ویال 

قطع گردید.
وى افــزود: کالیبره کــردن همه کنتورهــاى تجمعى، 
ساخت چهار باب حوضچه تقسیم آب در روستاهاى چم، 

کبوترآباد، شهرك کبوترآباد و مجتمع براآن جنوبى براى 
کنترل دقیق میزان آب ورودى، تعویض 750 کنتور خراب 
مشترکین و اصالح شبکه هاى فرسوده از دیگر اقداماتى 
بود که سال گذشــته به منظور کاهش هدر رفت آب در 

منطقه انجام شد.
سلمانى به تشریح طرح هاى مشارکتى تمام شده در قالب 
طرح 100- 300 پرداخت و افزود: در 7 روستاى کبجوان، 
کاج، کاروانچى، کوهان، ایچى، شــیدان، زیار و شــهرك 
روستاى کبوترآباد در مجموع بیش از 2300متر اصالح خط 
انتقال و شبکه توزیع با هزینه اى بالغ بر 3 هزار و 600 میلیون 
ریال انجام شد و 5300 متر باقیمانده نیز در حال انجام است.

کاهش 13 درصدى آب بدون درآمد در منطقه براآن و کراج

رئیس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: مجموعه تلویزیونى 
"شهرقشــنگ" درصدد اســت تا تفریحات سالم را 

شناسایى کرده و به جامعه منتقل کند.
نفیسه گل شــیرازى اظهار داشــت: این مجموعه در 
10 قســمت به منظور تاکید بر مفرح بودن با حضور 
مهران رجبــى و محمدرضا نریمانــى برنامه ریزى و 
تولید شده که از 29 فروردین اجرا و تا 9 اردیبهشت به 
غیر از جمعه و شنبه ساعت 12 ظهر از شبکه اصفهان 

پخش مى شود.
وى افزود: بیان آداب تفریح جمعى، شیوه هاى تفریح 
فرهنگى اعم از موســیقى، تئاتر، ســینما و ...، تفریح 
درمانى، پیک نیک، تفاوت تفریح و شبه تفریح، تفریح 
در خانه و تفریــح با خانــواده از موضوعات مجموعه 
شهر قشــنگ بوده که محصولى مشــترك از صدا و 
سیماى اصفهان و سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 

شهردارى اصفهان است.  

وى تصریح کرد: تمایز بین تفریحات ســالم از ناسالم 
یکى از اهداف این مجموعه تلویزیونى بوده که سعى 
دارد در قالبى مفرح، تفریحات سازنده را به ویژه براى 

خانواده ها تبیین و معرفى کند.
رئیس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان ادامه داد: بخشى از این 
برنامه بر تنــوع بازى و ضرورت انجــام بازى در بین 
اعضاى خانــواده اشــاره دارد تا با آشــنایى و انس با 
سرگرمى هاى آپارتمانى و غیرآپارتمانى بتوان اوقات 

مفرحى را در ایام ماه رمضان رقم زد.
گل شیرازى با اشــاره به اینکه امروزه در بین اعضاى 
خانواده کمتر بازى انجام مى شــود، اظهار داشــت: 
مجموعه تلویزیونى «شهرقشنگ» درصدد است تا به 
ضرورت انجام بازى در بین اعضاى خانواده تاکید کند 
و این مخاطبان هســتند که مى توانند با تماشاى این 

برنامه به ترویج فرهنگ بازى کمک کنند.  
وى به آسیب شناســى تفریحات خاکسترى به عنوان 
یکى از محورهاى مهم این برنامه اشاره کرد و گفت: 
در این مجموعه تلویزیونى سعى بر آن بوده تا با تمایز 
بین سرگرمى هاى سالم و ناسالم و معرفى تفریحاتى 
نظیر مصرف مواد مخــدر و قلیــان و رفتارهاى نابه 
هنجار اجتماعى نظیر دوردور کردن در رده تفریحات 

خاکسترى، نسبت به مضرات آن اطالع رسانى کنیم.
وى افــزود: امروزه بخشــى از ســرگرمى جوانان را 
تفریحات مدرن تشــکیل مى دهــد؛ دنیاى مجازى 
بسترى براى وقت گذارى است و در این برنامه سعى 
شده تا آموزش هاى الزم در این زمینه با حضور مفاخر 

اصفهان به عنوان کارشناس ارائه شود.
گل شیرازى خاطرنشان کرد: این مجموعه تلویزیونى 
با حمایت سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان از ســوى مجید صدیقى کارگــردان به نام 
اصفهانى تهیه شده که در بخش هایى از آن تصاویرى 

از تفریح دوران قدیم به نمایش در مى آید.

شناسایى تفریح سالم  با «شهر قشنگ»

رئیس گروه فنى ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه 
از موفقیت تالشــگران ناحیه نورد گرم و ثبت رکوردى 
جدید در کاهش مصرف آب در این ناحیه خبر داد و گفت: 
این موفقیت بزرگ در شــرایط ســخت بیمارى کووید 
19 با تالش و همدلى همکاران ناحیــه نورد گرم و در 
راستاى تحقق اهداف سازمانى با صرفه جویى 155 هزار 

مترمکعب آب در سال 99 به دست آمده است.
فرزاد فرهادى تصریح کرد: رکورد قبلى مصرف آب نورد 
گرم مربوط به ســال 1397 و به مقدار 0/25مترمکعب 
به ازاى هر تن تولید کالف گرم بــود که این رکورد در 
ســال 1399 تا مقدار 0/22مترمکعب بــه ازاى هر تن 
تولید کالف گرم کاهش یافت و صرفه جویى 155 هزار 

مترمکعبى آب حاصل شد.
وى در ادامه به اقدامات صورت  گرفته در جهت کنترل 
و کاهش مصرف آب که همواره جزو اهداف مهم ناحیه 
نورد گرم بوده اســت، اشــاره کرد و گفت: بهبود شبکه 
توزیع آب، بهبود تجهیزات پوسته شویى بار و ورق، کنترل 
مســتمر فرایند خنک کارى ورق، بهینه سازى و کنترل 
دماى آب ورودى، اجراى دقیق روتین هاى نگهدارى و 

تعمیرات ازجمله این اقدامات است.

رئیس گروه فنى ناحیه نورد گرم در پایان دست یابى به 
این دستاورد مهم را به تمامى همکاران و ذى نفعان گروه 
فوالد مبارکه تبریک گفــت و  از حمایت هاى مدیریت 
عالى شــرکت، مدیریت ناحیه و زحمات بى دریغ کلیه 
همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانى و سایر نواحى که در 

کسب این موفقیت همکارى داشتند، تشکر نمود.

ثبت رکوردى جدید در ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه

معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهــان از واگــذارى 111 شــیرخواره به 

فرزندخواندگى در اصفهان خبر داد.
عبدالرضا اســماعیلى بیان داشــت: در سال 
گذشته 111 شیرخواره به صورت امین موقت به 
متقاضیان واگذار شده است که از این تعداد 66 

شیرخواره دختر و 45 شیرخواره هم پسر بودند.
وى گفــت: تاکنــون مــوردى از کرونــا در 
شــیرخوارگاه اصفهان گزارش نشــده است 
افزود: همه گیــرى کرونا در پانــزده ماه اخیر 
باعث شــد بیش از پیش در راســتاى رعایت

 دستورالعمل هاى بهداشتى در تنها شیرخوارگاه 
اصفهان برآییم چراکه جمعیــت حاضر دراین 

مکان بسیار آسیب پذیر هستند.
معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان بیان داشت: با هماهنگى ستاد مقابله با 
کرونا به صورت برخط نظارت ها بر شیرخوارگاه 
اعمال مى شــود و تاکنون موردى از ابتالء به 
کرونا در بین شیرخواران اصفهان رخ نداده است.

واگذارى 111 شیرخواره 
به فرزندخواندگى 

در اصفهان

به منظور عملیات احداث خیابان جدید در محله 
خوزان توسط شــهردارى خمینى شهر، کلیه 
کابل هــا و منصوبات مخابراتــى محل دچار 
خسارت گردید که با تالش کارکنان مخابرات 
منطقه اصفهان بخشى از ارتباطات با  تعویض 

کابل هاى آسیب دیده مجددا برقرار شد.
به گــزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه 
اصفهان، از آنجا که برقرارى ســایر ارتباطات 
منوط به اقدامات شــهردارى در خصوص آزاد 
سازى باقیمانده مســیر و تعیین بر وکف معابر 
مى باشــد، لذا تا انجام اقدامــات فوق امکان 
ترمیم خسارات میسر نبوده و متعاقب اقدامات 
شهردارى، نســبت به اجراى شبکه مخابراتى 
جدید و وصل تلفن هاى قطع، اقدام خواهد شد.

گفتنى اســت مخابرات منطقه اصفهان ضمن 
تشکر از صبر و شکیبایى اهالى محترم منطقه، 
پیگیرى هــاى الزم تا رفع کامل مشــکل و 

برقرارى کامل ارتباط  را انجام خواهد داد.

خسارت دیدن کابل هاى 
مخابراتى در خمینى شهر


