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چرا نباید نگران 
خوردن تخم مرغ 
براى صبحانه باشید؟

شرایط اصفهان بسیار شکننده است
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مهاجرت بى بازگشت 
دانشجویان ایرانى!

ابهام در محل نگهدارى
 توپ جنگى صفوى

سرمایه گذارى
 600 میلیاردى براى
 فاز سوم آزادراه شرق

5

محدودیت هاى 
کرونایى در 

اصفهان از شنبه 
ادامه پیدا مى کند؟

غذایى که مى خورید نقش مهمى در سالمت قلب 
شما دارد. برخى از غذاها مى توانند باعث تجمع پالك 

در رگ هاى شما و باعث تصلب شرایین شوند و به 
طور بالقوه منجر به کلسترول باال یا مشکالت جدى 

قلبى شوند. در حالى که معموًال محدود کردن...

در حالى که آمارهاى ارائه شده از سوى مسئوالن 
دولتى حاکــى از کاهش روند بســترى شــدن 
بیمــاران کرونایى در بیمارســتان هاى اســتان 
اصفهان اســت، این ســئوال مطرح است که آیا 
محدودیــت هاى دو هفتــه اى در اســتان و به 
خصوص در شهر اصفهان از شــنبه آینده تمدید 
خواهد شد؟ پاسخ به این ســئوال ظاهراً در رنگ 
بندى جدید شهرهاى استان اصفهان نهفته است.  
آنطور که آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان دیروز اعالم کرد...
4

برگ هاى ناژوان و چهارباغ فعًال جمع آورى نمى شودبرگ هاى ناژوان و چهارباغ فعًال جمع آورى نمى شود
به منظور زیبایى بصرى شهر اصفهان؛به منظور زیبایى بصرى شهر اصفهان؛

3

به رغم کاهش50 درصدى ورود بیماران کرونایى به بیمارستان هاى استان؛

این روزهاى
 صالح میرزا آقایى 

سید محمدرضا حسینى: 

چرا براى سپاهان فقط داوران جوان 
قضاوت مى کنند

بازیکن تیم سپاهان گفت: از ســازمان لیگ هم گالیه دارم چون بازى ما در 
تبریز یک روز به تعویق افتاد و فکر مى کنم اگر بازى اخیر ما را یک روز عقب 
مى انداختند، به جایى برنمى خورد. ســپاهان در بازى خانگى برابر ســایپا به 

تساوى یک بر یک رضایت داد. ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش مراجعات 
غیرضرورى به

 بانک هاى اصفهان

تکذیب رها کردن آب زاینده رود در بیابان هاى یزد
3

حبیب زاده: آن ذوب آهن حبیب زاده: آن ذوب آهن 
همیشگى نبودیم
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معاون آینده سازان بنیاد ملى نخبگان اظهار کرد: درصد 
بسیار کمى از دانشــجویانى که براى تحصیل از کشور 
خارج مى شــوند، به ایران باز مى گردند و باید دو موضوع 
مهم مهاجرت هدفمند و هموار کردن مســیر بازگشت را 

پیگیرى کنیم.
حسن ساالریه تصریح کرد: براى بسیارى از استعدادهاى 
برتر باید مســیر بازگشــت را هموار کنیم و در موضوع 
مهاجرت هدفمند نیز باید بچه هایى که براى تحصیل به 
خارج از کشور مى روند در حوزه هایى که از قبل برنامه ریزى 
شده و نیازش نیز در کشور احساس شده است، مشغول به 

تحصیل شوند و ما در این دو حوزه بسیار باید کار کنیم.

معاون آینده سازان بنیادملى نخبگان با اشاره به مهاجرت از 
سایر کشورها به ایران گفت: چرخش نخبگان و استعدادها 
همیشه بوده است و ما باید تالش کنیم از کشورهایى که 
مى توان نخبگان و استعدادهاى برتر را به ایران آورد استفاده 
کرده و از ظرفیت  نیروى انســانى برترى که در دنیا وجود 
دارد، سهم بیشترى را براى خودمان در ایران فراهم کنیم.

ساالریه با تشریح موضوع مهاجرت هدفمند خاطرنشان 
کرد: با توجه به نیازهاى داخل کشور، سعى مى کنیم بچه  ها 
را به سمتى سوق بدهیم که اگر هم از کشور خارج بشوند، 
حداقل به سمت رشته ها و موضوعاتى بروند که در داخل 

کشور قابل انجام نیست./3632

معاون توســعه مدیریت، منابع و برنامــه ریزى وزارت 
بهداشت گفت: با تأمین مالى براى جذب و به کارگیرى 
30 هزار نیروى انســانى جدید از سوى سازمان برنامه و 
بودجه، بخش عمده اى از نیازهاى حوزه سالمت کشور 

رفع مى شود.
ســیدکامل تقــوى نــژاد افــزود: یکــى از مهمترین 
اولویت هاى مورد نظر در دو ســال اخیر، رفع کمبودهاى 
موجــود و تأمین نیروى انســانى فعال بیمارســتان ها و 
مراکز بهداشــتى و درمانى راه اندازى شده در کشور بوده 
اســت. وى تصریح کرد: با تأمین مالــى مجوز جذب 30 
هزار نیروى انســانى جدید که بخش عمده اى از آنها در

 بیمارســتان ها، مراکز بهداشــتى درمانى و پایگاه هاى 
اورژانس شــروع بــه کار خواهند کرد، مى تــوان انتظار 
داشــت که از «بارکارى» بســیار باالى کادر پرتالش و 
خستگى ناپذیر دانشــگاه هاى علوم پزشکى و مدافعان 
سالمت کشــور کاسته شــود. تقوى نژاد تأکید کرد: با به 
کارگیرى این نیروها، تعداد افرادى که در دو ســال اخیر 
جذب وزارت بهداشت مى شــوند به بیش از 50 هزار نفر 
خواهد رسید که ان شاءا... شاهد تحول عظیم و تأثیرگذار در 
حوزه منابع دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور خواهیم بود. 
وى یادآور شد: آزمون استخدامى نیز در هفته آخر بهمن ماه 

برگزار مى شود.

مهاجرت بى بازگشت 
دانشجویان ایرانى!

تأمین اعتبار استخدام 30 هزار 
نفر در وزارت بهداشت

بازگشایى مدارس 
شایعه است

  تسنیم| وزارت آمــوزش و پرورش در 
واکنش به فعالیت حضورى مدارس از 15 آذر اعالم 
کرد که این خبر مستند نیســت و براى ادامه روند 
آموزش حضورى تابع تصمیمات ستاد ملى مقابله 
با کروناست. اخیراً در فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى غیررسمى مطلبى درباره چگونگى روند 
ادامه سال تحصیلى جارى از 15 آذرماه منتشر شده 
است که مستند نیست و وزارت آموزش و پرورش 

اطالعیه اى در این خصوص صادر کرده است.

کمیابى صابون؟!
  روزنامه همشهرى| برخى برندهاى 
صابون این روزها در بازار کمیاب شده است. بختیار 
علم بیگى، رئیس انجمن صنایع شوینده و بهداشتى 
ایران نسبت به این موضوع اظهار بى اطالعى کرد 
و گفت نه  تنها در زمینه صابــون بلکه در کل حوزه 
محصوالت شوینده و بهداشــتى هم اکنون هیچ 
کمبودى وجود ندارد. کمیاب شدن یک محصول در 
بازار با توجه به سابقه ذهنى که درباره کاالهاى دیگر 
وجود دارد، معموالً بالفاصله به احتمال افزایش قیمت 
آن ربط داده مى شود. رئیس انجمن صنایع شوینده و 

بهداشتى کشور این احتمال را نیز رد کرد./3611

حضور گرگ  ها در سقز
  ایرنا | روابــط عمومــى اداره حفاظــت 
محیط زیست سقز با بیان اینکه در شب هاى اخیر 
شهروندان چند قالده گرگ را در محالت حاشیه 
شهر مشاهده کرده اند، گفت: مردم به ویژه هنگام 
تردد در شب بیشتر مراقب باشند. آکو محمدى اظهار 
کرد: بعد از بارش سنگین برف و نبود غذا، ورود گرگ 
و وحوش دیگر به مناطق شهرى، طبیعى است و 
مردم هنگام گذاشتن زباله در معابر عمومى بویژه در 

شب هوشیار باشند./3633

افزایش سرسام آور 
قیمت زنجبیل 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان    برترین ها|
میوه مى گوید: طبق آمارهاى شــفاهى قیمت هر 
کیلو زنجبیل به 250 هزار تومان رســیده است. 
اســدا... کارگر گفته اســت: علت گرانى این گیاه 
دارویى ممنوعیت واردات این کاالســت و فعًال 
زنجبیل به شکل مسافرى و قاچاقى تأمین مى شود. 
به اعتقاد مصرف کنندگان، این گیاه دارویى براى 
مبارزه با ویروس کرونا کاربرد دارد. اواسط مهر ماه 
امسال قیمت هر کیلو زنجبیل به 110 هزار تومان 
مى رسید و سال گذشــته حداقل 25 هزار تومان و 

حداکثر 80 هزار تومان بود.

«پایتخت 7» از نگاه «کیهان»
روزنامه کیهــان: فصل هفتم    تسنیم|
مجموعه تلویزیونى «پایتخــت» در حالى براى 
نوروز ســال 1400 تولید خواهد شد که در فصل 
قبلى این سریال، اتفاقات تلخى رخ داد که در نهایت 
به واکنش رئیس سازمان صداوســیما و هشدار 
وى درباره نقش ستون پنجم فرهنگى دشمن در 
انحراف محتوایى این سریال منجر شد! با توجه به 
اینکه «پایتخت 7» هنوز در مرحله پیش تولید قرار 
دارد، مى توان با درایت در انتخاب عوامل و نظارت 
بر مراحل مختلف تولیــد و تصویربردارى، مانع از 
تکرار اجراى خواسته هاى «ستون پنجم فرهنگى 
دشمن» در این سریال شد و آن را به هدیه نوروزى 

سیما به مردم تبدیل کرد./3634

مرگ دومین نهنگ 
  باشگاه خبرنگاران جوان | عصر روز 
11 آذر، نهنگى بزرگ در ساحل جزیره کیش پیدا شد. 
این نهنگ با 14 متر طول از نوع برایت (گرمسیرى) 
دومین نهنگى است که در یک ماه اخیر در جزیره 
کیش خودکشى مى کند. علت مرگ این نهنگ پس 

از نمونه بردارى مشخص خواهد شد./3612

بودجه اصالح مى شود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس    رویداد24 |
شوراى اسالمى در جلســه علنى دیروز (چهارشنبه) 
مجلس گفت: یکى از مواردى که در بررســى الیحه 
بودجه 1400 مدنظر مجلس است، اصالح بودجه به 
نفع مردم است. ما با توجه به الیحه پیشنهادى دولت 
تالش خواهیم کرد تا برخى از محور هاى اصلى اصالح 
ساختار بودجه را حتى بر مبناى این پیشنهاد فعلى عملى 
کنیم و مقدمات اصالح نهایى را از همین امسال آغاز 

کنیم./3615

بیمارى آیت ا... مصباح 
چیست؟

درپى اعالم خبر تشــدید    خبرگزارى رسا|
وضعیت جســمانى آیت ا... مصباح یزدى گفته شد او 
به کرونا مبتال نیســت. آیت ا... مصباح یزدى از چند 
ماه قبل مشــکل گوارشى داشــت که از مردادماه بنا 
به دالیلى زمینــه معالجه پیش نیامده اســت تا روند 
دوره اى درمان را تکمیل کنند و همین مسئله عامل 
تشدید ضعف جسمانى او شده است. آیت ا... مصباح 
یزدى هم اکنون در منزل بســترى اســت و مسئله 

جدیدى براى او اتفاق نیافتاده است.

اشتباه مى کنند
  برترین ها| روزنامه «جمهورى اســالمى» 
درباره طرح ضدبرجامى مجلس نوشت: اشتباه محض 
اســت که آقایان خیال کنند راه براى انتخابات 1400 
هموار مى شود برعکس با این اقدامات تالفى جویانه 
حتمًا موقعیت حداقلى فعلى را نیز از دســت خواهند 
داد. چون حافظه تاریخى مردم کار مى کند و به خوبى 
مى دانند همه سردمداران این رویکردها با اصل برجام 
و مذاکره موافق بودند و صریحاً مى گفتند مگر مى شود 
با آمریکا مذاکــره کرد بدون آنکه باالترین ســطوح 
تصمیم گیرى نظام اجازه نداده باشــد؟ حال فقط این 
امیدوارى باقى است که این در حد یک حرکت سیاسى 
نمادین باقى بماند، و مراجع باالدســتى از بروز تبعات 

سنگین این اقدامات جلوگیرى کنند./3619

لجاجت «ترامپ» 
  مهر | خبرنگار شــبکه «ان بى ســى نیوز» 
مدعى شــد که «ترامپ» شــاید در روز تحلیف «جو 
بایدن» نامزدى خود را براى انتخابات 2024 اعالم کند. 
به گفته خبرنگار ان بى سى ترامپ در مراسم تحلیف 
بایدن شرکت نخواهد کرد و قصد هم ندارد بایدن را به 

کاخ سفید دعوت کند یا حتى با او تماس بگیرد. 

شوراى امنیت 
موضع  مى گیرد؟

  برترین ها| خبرگزارى «رویترز» در گزارش 
خود به نقل از «دیپلمات هاى آگاه» ادعا کرده اســت 
که تقاضاى ایران از شــوراى امنیت ســازمان ملل 
براى محکوم کردن ترور شهید محسن فخرى زاده، 
دانشمند ایرانى برجســته در حوزه دفاعى و هسته اى 
به احتمال زیاد مورد توجه قــرار نخواهد گرفت. بنابر 
این گــزارش، تقاضاى ایران در صورتى در شــوراى 
امنیت بررســى مى شــود که یکى از 15 کشور عضو 
این شــورا چنین تقاضایى را مطرح کنــد اما تاکنون 
کشورهاى عضو شوراى امنیت درباره انتشار بیانیه اى
دربــاره تــرور محســن فخــرى زاده صحبتــى

 نکرده اند.

میانگین قیمت خانه در تهران 
  دیده بان ایران | مطابق اعالم بانک مرکزى 
متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه 1399 
بالغ بر 27 میلیون و صد هــزار تومان در هر متر مربع 
بود که نســبت به ماه قبل 1/8درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 118 درصد رشد نشان مى دهد. این 
کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشــت 
ســال جارى تاکنون بوده اســت. معامــالت نیز در 
هشتمین ماه از سال جارى به طور محسوسى کاهش

 یافت. 

خبرخوان

چین براى نخستین بار کاوشگرى را به منظور جمع آورى 
نمونه هاى سنگى بر روى کره ماه فرود آورد. این اقدام 
گام پراهمیت دیگرى در راستاى برنامه فضایى گسترده 
چین محســوب مى شــود. این کاوشــگر قرار است با 
کمک بازوى روباتیک، سطح ماه را به عمق 2 متر حفر 
و سپس از ســنگ هاى ماه نمونه جمع آورى کند. این 
ســنگ ها به وزن دو کیلوگرم به زمین منتقل خواهند 
شد. پژوهشــگران امیدوارند با بررسى نمونه سنگ ها 
در مورد فعالیت هاى آتش فشانى ماه به نتایج بیشترى 

دست یابند.
هدف چین از این مأموریت این است که نشان دهند پس 

از 44 سال بار دیگر نمونه هاى سنگى از کره ماه به زمین 
منتقل مى شــوند. درصورت بازگشت موفقیت آمیز این 
کاوشــگر به زمین، چین پس از آمریکا و اتحاد شوروى 
در دهه هاى 1960 و 1970، سومین کشورى خواهد بود 

که به این موفقیت دست مى یابد.
کاوشگر «چانگ ئه5» در 23 نوامبر از ایستگاه فضایى 
ونچانگ واقع در جزیره «هاینان»  در جنوب این کشور 
به فضا پرتاب شــد. براى پژوهشگران، چالش بزرگ تر 
از فرود بر ســطح ماه، که پیش از این دو کاوشگر دیگر 
چین بر آن با موفقیت نشسته بودند، گام هاى بعدى این 

مأموریت است./3636

«جو بایدن»، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا که طبق ارزیابى رسانه هاى این کشور 
در این انتخابات پیروز شــده، مى گوید هنوز هم بر سر 
موضع خود درباره بازگشــت به توافق هسته اى ایران 

ایستاده است.
«تومــاس فریدمــن»، ســتون نویس روزنامــه 
«نیویورك تایمز» طى مصاحبه اى درباره برنامه هاى 
بایدن براى ساعات و ماه هاى اولیه دولت احتمالى اش، 
از او پرسید که آیا هنوز به یادداشت چند هفته قبلش در 
وبگاه «CNN»، مبنى بر اینکه «اگــر ایران به تبعیت 
سفت و سخت به توافق هسته اى بازگردد، ایاالت متحده 
هم دوباره به این توافق بازمى گردد، البته به عنوان نقطه 
شروعى براى مذاکرات آتى» و تحریم هایى که «دونالد 
ترامپ» بر ایران وضع کرده را لغو مى کند، پایبند است. 
بایدن نیز در پاسخ به این سئوال فریدمن گفت: «[کارى] 

سخت خواهد بود، اما بله».
بر این اســاس، وى درباره برنامه خــود در قبال ایران 
گفــت: «ما از طریق مشــورت با متحدان و شــرکاى 
خــود، وارد مذاکــرات و توافقات بعدى براى تشــدید 
و تمدیــد محدودیت هاى هســته اى ایــران خواهیم 

شــد و همچنین به برنامه موشــکى ایران نیز خواهیم 
پرداخت».

بایدن ســپس تأ کید کرد که هر زمان نیاز باشد، آمریکا 
گزینه بازگشت تحریم ها را در اختیار دارد و ایران نیز این 

موضوع را مى داند./3635

عکســى در فضاى مجازى درباره زیرگرفتن دو پلیس 
راهور توسط یک راننده خبرساز شده است. رحیم باقرى، 
سرپرست پلیس راهور مازندران درباره این اتفاق اظهار 
کرد: ماجرا از این قرار بوده که پلیس راهور راننده متخلفى 

را به دلیل نبستن کمربند جریمه مى کند.
وى افزود: این راننده به نام «رحم دل» که در واقع انسان 
بى رحمى است و با ماشین شخصى مسافرکشى مى کرد 
وقتى به دلیل نبســتن کمربند ایمنى جریمه مى شــود 
در اعتراض به این کار، همکار راهور  ســرباز وظیفه که 

دور میدان کشکرى مشــغول اعمال قانون بودند را زیر 
مى گیرد.

سرپرســت پلیس راهور مازندران با بیان اینکه مأموران 
انتظامى به دلیل آســیب وارده مصدوم شــدند، درباره 
آخرین وضعیــت مأموران پلیس راهــور، تصریح کرد: 
همکار راهور مرخص شــده ولى درحــال انجام دادن 
ام آر آى اســت و سرباز راهور نیز بســترى است. راننده 
متخلف تحویل مقامات قضایى شده و در بازداشت به  سر 

مى برد.

  همشهرى آنالین | پس از حدود یکسال و نیم 
از ممنوعیت فعالیت سرویس دوچرخه  هاى اشتراکى در 
اصفهان، در هفته هاى اخیر این دوچرخه ها با دو شرط 
به خیابان هاى این شهر برگشته اند؛ زنان از آنها استفاده 
نکنند و نهادهــاى نظارتى با حضــور در پنل مدیریتى 
اپلیکیشن الیپکو که تنها سرویس دوچرخه اشتراکى در 
اصفهان است، بر ارائه نشــدن دوچرخه به زنان نظارت 

کند؛ اتفاقى جدید و البته باپیشینه، در هفته اصفهان.
این خبرى است که حســن فتحى، مجرى طرح پروژه 
الیپکو مى  دهد. او مى گوید پس از جلســات فراوان این 
گروه با دادســتان اصفهان و معاونانش، دادستانى، مهر 
امســال نامه اى را با این دو شرط به شهردارى اصفهان 
فرستاده و پس از آن، ایســتگاه هاى پلمپ شده الیپکو، 
یکى یکى باز مى شوند و دوچرخه هاى اشتراکى دوباره به 
خیابان هاى اصفهان بازگشته اند اما بدون سرنشینان زن.

مجموعه الیپکــو از 1397 وارد شــهر اصفهان شــد. 
اصفهانى ها از این ســرویس دوچرخه اشــتراکى که با 
امضاى تفاهمنامــه اى با شــهردارى اصفهان فعالیت 
مى کرد و گروهى شبیه ســرویس بیدود در تهران بود، 
استقبال زیادى کردند تا جایى که اصفهان در اردیبهشت 
1398 به 4000 سفر پاك با دوچرخه رسید. پس از آن اما 
زمزمه هاى مخالفت با استفاده زنان از این دوچرخه ها 
شروع شد؛ زنانى که به گفته مسئوالن الیپکو، 60 تا 70 
درصد استفاده کنندگان از دوچرخه هاى اشتراکى بودند.

نخستین بار تیر 1398 بود که اولین ایستگاه دوچرخه هاى 
اشتراکى پلمب شد. یک ماه پس از آنکه على اصفهانى، 
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان از ممنوعیت هاى 
تازه براى دوچرخه ســوارى زنــان در فضاى عمومى 
خبر داد. پس از آن ســتاد امر به معروف و نهى از منکر 
اصفهان اعالم کرد دوچرخه ســوارى زنان در این شهر 
ممنوع اســت و ایــن ممنوعیت، پیــش از همه، دامن 
دوچرخــه هــاى اشــتراکى را گرفت تا جایــى که در 
مهــر 1398، صــد دوچرخه بنفــش توقیف و ســه
 ایستگاه الیپکو پلمب شد. آن زمان مسئوالن این گروه،
نامــه اى را از شــهردارى اصفهــان دریافــت کردند

که در آن خواسته شده بود فعالیت  دوچرخه هاى اشتراکى 
محدود شود.

مجریان طرح الیپکو از مهر 1398 تا بهمن، با دادستان 
و معاونان او جلســاتى برگزار کردند و قرار شــد با دادن 
روپوش هاى بلند به زنان دوچرخه سوار، فعالیت این گروه 
دوباره آغاز شود اما با شیوع ویروس کرونا این برنامه هم 
عقب افتاد تا باز هم مخالفت ها از راه برسند. اردیبهشت 
امسال هم ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان با 
دادن دوچرخه به زنان مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه 

به آنها در بعضى ایستگاه ها جلوگیرى شد.
حاال حسن فتحى، مجرى طرح پروژه الیپکو مى گوید پس 

از آن و با برگزارى جلسات متعدد با دادستانى، در نهایت 
نامه اى به شهردارى تهران ارسال و مجوز فعالیت دوباره 
این سرویس صادر شد، البته به این شرط که زنان از آنها 

استفاده نکنند.
او ادامه مى دهد: «مــا این شــرایط را پذیرفتیم چون 
اعتقادمان این است که آینده شهرها باید به سمت حمل 
و نقل پاك برود. به هرحال نظر فقهــى این بود که در 
اصفهان به زنان خدمات ندهیم، در این شــهر عالیق و 
ســالیق مختلف مذهبى و فرهنگى وجود دارد و ما باید 
همه گروه هاى ذینفع را در نظر مى گرفتیم. دو راه داشتیم؛ 
یکى اینکه پروژه را متوقف کنیم یــا فعالیت را با دادن 

خدمات به مردان ادامه دهیم تا زمانى که شرایط مذهبى 
و فرهنگى براى استفاده زنان از دوچرخه فراهم شود.»

با اینکه حسن فتحى، مجرى طرح پروژه الیپکو و فرشته 
تهرانى پور، مدیر گروه الیپکو مى گویند با حمایت معاونت 
حمل و نقل و ترافیک و سازمان مشارکت هاى مردمى 
شهردارى اصفهان به نقاط مختلف شهر توسعه خواهد 
یافت و در صــورت صدور مجوزهــاى الزم و حمایت 
مدیریت شهرى، به زودى نســل جدید دوچرخه هاى 
اشتراکى نیز وارد ناوگان اصفهان خواهند شد، دو معاون 
شهردار اصفهان مى گویند از جزئیات مجوز جدید فعالیت 

این گروه بى  اطالعند./3610

پرواز هواپیمایى ماهان مســیر تهران به کرمان بامداد 
روز گذشته (چهارشنبه) به علت نقص فنى در فرودگاه 

بین المللى شهید بهشتى اصفهان به زمین نشست.
مدیــرکل فرودگاه هاى اســتان کرمان گفــت: پرواز 
شماره 1053 هواپیمایى ماهان مسیر تهران به کرمان 
به علت نقص فنى در ســاعت یک بامداد چهارشنبه در 
فرودگاه بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان به زمین 

نشست.
حســن امجدى افزود: مســافران این هواپیما با پرواز 
جایگزین در ســاعت 4 و30 دقیقه اصفهان را به مقصد 

کرمان ترك کردند.
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى در شرق اصفهان  براى 
بیشتر پروازهاى عبورى از فضاى کشور نقش فرودگاه 

احتیاطى فرود اضطرارى را دارد.

دوچرخه هاى اشتراکى در اصفهان برگشت اما؛

نه براى زنان...

کاوشگر چینى بر سطح ماه فرود آمد

بى رحمى آقاى «رحم دل»! 

«بایدن»: بر موضع خود بر سر برجام ایستاده امفرود اضطرارى هواپیما در اصفهان
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صف بیمارستان الزهرا(س) 
کوتاه شد

سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان به بهبود 
شرایط بیمارسـتان هاى مرجع کرونا اشـاره و تصریح 
کـرد: در اوج شـیوع کرونا کـه 2100 بیمـار کووید در

 بیمارسـتان هـاى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهان 
بسـترى بودند، 600 بیمـار در بیمارسـتان الزهرا(س) 
بسترى مى شد، این درحالى است که هم اکنون تعداد 
بیماران بسترى در بیمارستان الزهرا(س) به 365 بیمار 
رسیده است. به گفته آرش نجیمى صف آى سى یو در 
بیمارسـتان الزهرا(س) از 50 نفر در هفته هاى گذشته 
هم اکنون به ده تا 15 نفر رسیده و بخشى از ظرفیت این 

بیمارستان آزاد شده است./3618

امروز؛ انتخابات نظام صنفى 
رایانه اى 

رئیس سـازمان نظام صنفـى رایانه اى اصفهـان گفت: 
انتخابات دوره ششم هیئت مدیره این سازمان با توجه به 
شرایط ناشى از شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازى در 
روز پنج شنبه سیزدهم آذر (امروز) برگزار مى شود. محمد 
اطرج افزود: این انتخابات در سـه شـاخه «شرکت ها»، 
«فروشگاه ها» و «مشاوران و اشخاص حقیقى» برگزار 
مى شود تا 12 عضو هیئت مدیره از میان اعضاى حقوقى و 
شرکت ها، دو عضو از میان فروشگاه ها و دو عضو از میان 

مشاوران و افراد حقیقى انتخاب  شوند./3622

بررسى رمز ارز و بالکچین
در اولین جلسـه از سلسله نشسـت هاى مجازى رمز ارز 
و بالکچین، فرصت هـاى ورود بازرگانان به تکنولوژى 
رمز ارز  بـا تأکید بر ظرفیـت هاى عملـى مصوبه جدید 
دولت، توضیح داده شد. پروتکل هاى اساسى  بالکچین، 
سیستم هاى متمرکز و غیر متمرکز  نیز از جمله مباحثى 
بود که در این نشست مجازى تشریح شد. گفتنى است 
اتاق بازرگانى اصفهان در نظر دارد در جلسـات بعدى از 
سلسله نشسـت هاى رمز ارز و بالکچین، کلیه مباحث 
تکمیلـى و تخصصـى را از پایه براى عالقـه مندان این 

حوزه، ارائه دهد.

رفع انسداد کلکتور فاضالب 
به گزارش روابط عمومى آبفا فوالدشـهر، عملیات رفع 
انسـداد وخارج نمـودن پمپ لجن کش نصب شـده که 
در داخـل کلکتور فاضالب مسـکن مهر واقـع در محل 
اتصال شبکه اصلى فاضالب محله آ 6 فوالدشهر به این 
کلکتور قرارداشـت و باعث اختـالل در انتقال فاضالب 
خام به تصفیه خانه شده بود، با موفقیت انجام شد. دراین 
عملیات ابتدا با مسدود نمودن مسیر لوله 300 فاضالب 
به کلکتور توسط توپى انسداد و ورود از طریق منهول به 
کلکتور 1400، اقدام به خارج نمودن پمپ وسایر ملزومات 

نصب شده در کلکتور شد./3614

عملیات عمرانى 
در خیابان مقداد 

مدیر منطقه 15 شـهردارى اصفهان از پیشـرفت 50 
درصدى عملیات عمرانى زیرسازى و روکش آسفالت 
ضلع غربى خیابان مقداد دوم حد فاصل میدان سلمان 
تا میدان اندوان خبر داد. مسـعود قاسـمى اظهار کرد: 
اجراى پروژه آسفالت خیابان مقداد دوم به علت بهبود 
وضعیت تردد شـهروندان در این خیابان انجام خواهد 
شد که این پروژه به طول 3560 متر و عرض 8/5 متر 
است که هزینه اى بالغ بر 60 میلیارد ریال در بر خواهد 

داشت./3623

سرانه مصرف نان در 
اردستان

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان گفت: سرانه 
مصرف نان در شهرستان اردستان بیش از دو برابر استان 
است. محمدرضا باقرى اظهار کرد: شهرستان اردستان 
46 نانوایـى یارانـه پز دارد کـه ماهانه 7500 کیسـه آرد 
دریافت مى کننـد و 40 نانوایى نیمه یارانـه اى یا آزادپز 
دارد که ماهانه 3160 کیسه آرد مصرف مى کنند./3624

خبر

معاون اقتصادى استاندارى اصفهان با انتقاد از مراجعات 
حضورى غیرضرورى به بانک هاى اصفهان گفت: با توجه 
به شیوع کرونا، اجراى کامل طرح بانکدارى الکترونیکى در 

استان در دستور کار است.
سید حسن قاضى عسگر با اشــاره به فعالیت بانک هاى 
استان اصفهان به عنوان مشاغل ضرورى در زمان اعمال 
محدودیت هاى کرونایى از ابتــداى آذرماه تاکنون اظهار 
کرد: متأســفانه با وجود توصیه به شــهروندان در انجام 
عملیات هاى بانکى به صــورت غیرحضورى، عده اى با 
مراجعه غیرضرورى در بانک ها سالمت خود و دیگران را 
به خطر مى اندازند. وى با انتقاد از مراجعات غیر ضرورى و 

بى مورد حضورى به ویژه در ایام محدودیت هاى کرونایى 
در اصفهان افزود: در راستاى رفاه حال شهروندان، بانک ها 
با یک سوم ظرفیت در این ایام مشغول به خدمت رسانى 
هستند اما انتظار مى رود که مردم نیز از مراجعه حضورى 

غیرضرورى به بانک ها اجتناب کنند. 
قاضى عســگر  گفت: با توجه به افزایــش هزینه هاى 
بانکدارى و بازنشسته شدن تعداد زیادى از نیروهاى بانکى، 
توسعه بانکدارى الکترونیکى در استان اصفهان ضرورى 
است و شهروندان مى توانند شهر را به سمت هوشمند شدن 
هدایت کنند که یکى از ارکان آن این نوع از بانکدارى رایج 

در دنیاست.

معاون ســاخت و توســعه آزادراه هاى شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشــور با اشاره به ارزش 
1800 میلیارد تومانى قطعات یک و دو پــروژه آزادراه 
شرق اصفهان، گفت: در قرارداد قطعه سوم آزادراه شرق 
اصفهان در حدود 600 میلیارد تومان ســرمایه گذارى 
منظور شده اســت که با توجه وضعیت قیمت، احتماًال 

تغییراتى خواهد کرد.
جالل بهرامى اظهار کرد: قطعات اول و دوم آزادراه شرق 
اصفهان به طول 63 کیلومتر با دستور رئیس جمهور مورد 
بهره بردارى قرار گرفت و در ادامه این پروژه قرار است به 
آزادراه اصفهان-شیراز برسد که اکنون عملیات اجرایى 

آن در حال انجام است. وى با بیان اینکه کریدور شمال به 
جنوب کشور قرار است تا سال 1404 تکمیل شود، گفت: 
تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز در حوزه استان اصفهان 
در حال مطالعه است و به محض انجام مطالعه و سرمایه 
گذار مى تواند شروع شود و به طور قطع این پروژه یکى از 

پروژه هاى مهم در دولت آینده خواهد بود.
معاون ساخت و توســعه آزادراه هاى شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور، تصریح کرد: قرار 
است 210 کیلومتر از این کریدور در استان فارس تکمیل 
شود و همکاران ما در شرکت ساخت به دنبال آن هستند 

که در دولت کنونى این پروژه را تمام کنند.

سرمایه گذارى 600 میلیاردى 
براى فاز سوم آزادراه شرق 

افزایش مراجعات غیرضرورى 
به بانک هاى اصفهان

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
همزمان با اجراى طرح محدودیت هاى کرونایى ورودى 
به اورژانس هاى این اســتان 30 تــا 50 درصد کاهش 

داشته است.
بهروز کلیدرى روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
در روزهاى آخر آبان ماه به روزهاى خطرناك و بحرانى 
نزدیک شدیم و تعداد بیماران بســترى به 2200 بیمار 
رسید. وى بیان کرد: در زمان حاضر  1550 بیمار مبتال به  
ویروس کرونا بسترى در استان هستند که طى روزهاى 
گذشــته در بیمارســتان الزهرا(س) کمتر از 400 بیمار 
بسترى را شاهد بودیم از این رو  فضاى خوبى براى تنفس 

و خدمت رسانى بیماران ایجاد شده است.
کلیدرى خاطرنشان کرد: اگر در همین مسیر ادامه یابد به 
زودى به آمار و ارقام قابل قبولى در استان دست مى یابیم 
همچنین آثار محدودیت هاى دو هفته گذشــته از هفته 

آینده ظاهر مى شود.
وى گفت: از ابتداى شیوع کرونا در اسفندماه تا تاریخ 11 

آذرماه در استان اصفهان(به جز کاشان و آران و بیدگل) 
63 هزار و 500 نفر بیمار بسترى شدند که متأسفانه از این 
تعداد 6700 نفر که شامل تست مثبت و منفى یا مشکوك 

به کرونا بودند، جان خود را از دست دادند.
کلیدرى با بیان اینکه بیش از 3500 نفر از فوتى ها تست 
مثبت بودند، افزود: بین 10 تا 12 درصد از مرگ و میرها 
در مراکز مختلف بیمارستانى بسترى بودند. معاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 2/7 درصد از 
مجموع مبتالیان کرونا در اســتان اصفهان جان خود را 

از دست دادند.
وى خاطرنشان کرد: به نظر مى رســد در آذرماه شرایط 
به لحاظ بسترى بیماران براثر کرونا بهتر شود همچنین 
آمارها نشــان مى دهد طى ده روز گذشته میزان مرگ و 

میرها نسبت به ماه آبان 15 درصد کاهش داشته است.
به گفته کلیــدرى تاکنون 650 مادر باردار مشــکوك و 
مثبت قطعى کرونا در بیمارستان بسترى و متأسفانه 11 

نفر جان باختند.

وى ادامه داد: از ابتداى بحــران کرونا تاکنون 4400 نفر 
از کادر درمان شــامل پزشک، پرســتار، خدمه، بهیار و 
آزمایشگاه که مستقیم با بیماران کرونا مرتبط بودند گرفتار 
شدند و تاکنون 12 نفر از همکاران را در رده هاى مختلف 

شغلى از دست دادیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تأکید کرد: 
شرایط بسیار شکننده اســت و عادى انگارى نسبت به 
بیمارى به تجربه تلخ ماه هاى تیر، مرداد و شهریور منجر 
خواهد شد ولى اگر مردم پایبندى خود را به قواعد حفظ 
کنند به شرایط عادى تر نزدیک و شرایط درمان قابل قبول 
مى شود. به گفته وى تاکنون 166 بیمار در گروه سنى زیر 

18 سال براثر کرونا جان باختند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار کرد: 
اگر نسبت به شیوع کرونا عادى انگارى صورت بگیرد و 
مردم پروتکل هاى سختگیرانه را رعایت نکنند شرایطى 
که در اردیبهشــت تجربه کردیم ممکن است موج هاى 

سنگین کرونا در استان به وجود بیاید.

به رغم کاهش50 درصدى ورود بیماران کرونایى به بیمارستان هاى استان؛

شرایط اصفهان بسیار شکننده است مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: امسال به منظور زیبایى بصرى شهر 
اصفهان برگ هاى پاییزى در ناژوان و چهارباغ عباسى 

با تأخیر جمع آورى مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد افزود: در شــهر اصفهان 3750 
هکتار فضاى سبز و بیش از سه میلیون اصله درخت و 
درختچه وجود دارد که بیش از 2300 تن برگ پاییزى 

از این درختان بر زمین مى ریزد.

وى گفت: برگ هاى پاییزى را 1500 نیروى فضاى 
سبز جمع آورى و در حدود 18 ســیلوى مناطق 15 
گانه یا بخش هاى تحقیقاتى سازمان از جمله مراکز 

جروکان و محمودآباد سیلو مى شوند.
مرتضایى نژاد افــزود: برگ هاى جمع آورى شــده 
درختان در این ســیلو ها در فرآیند فرآورى پس از 9 
ماه به «خاك برگ» تبدیل شده و در باغچه هاى گل 

استفاده مى شود.

برگ هاى ناژوان و چهارباغ فعالً جمع آورى نمى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان اظهار کرد: یک عراده توپ جنگى که 
در ضایعات شرکت ذوب آهن کشف شده بود، اکنون 
تنها براى مرمت به اصفهان آمده و هنوز به طور قطعى 
مشخص نیســت این توپ جنگى در کجا نگهدارى 

خواهد شد.
فریدون اللهیارى افزود: براى نگهدارى این توپ جنگى 

متعلق به دوره صفوى، کاخ چهلســتون و عالى قاپو 
پیشنهاد شده  اما مسئوالن شهرستان لنجان نیز خواهان 
نگهدارى از آن هستند. نگهدارى از آن در لنجان ممکن 
است اما قبل از انتقال باید تمام شرایط محیطى و امنیتى 

الزم بررسى شود.
وى با بیان اینکه نمى توان خاستگاه مشخصى براى 
این عراده توپ جنگى مشخص کرد، گفت: این توپ 
جنگى در ضایعات ذوب آهن کشف شده و معلوم نیست 

از کجا بار زده شده است بنابراین اینکه بگوییم خاستگاه 
آن شهرستان لنجان بوده و باید در همانجا نگهدارى 
شود صحبت اشتباهى است. تنها به دلیل اینکه این توپ 
جنگى در ضایعات ذوب آهن کشف شده، شهرستان 

لنجان خواهان نگهدارى از آن است.
اللهیارى اضافه کرد: مکان نگهداى اشــیاى تاریخى 
باید با موضوع آن شىء تاریخى نیز هماهنگ باشد. به 
همین دلیل کاخ عالى قاپو نیز براى نگهدارى 
از آن پیشنهاد شد چرا که پیشتر چندین توپ 

جنگى در آنجا مستقر بوده است.
وى گفت: مسئوالن و کارشناسان شهرستان 
لنجان در حال رایزنى بــا یکى از حمام داران 
هستند تا نسبت به تغییر کاربرى حمام به موزه 
اقدام کند تا مکان مناسبى براى نگهدارى از 
توپ جنگى باشد اما در حالت کلى نوع مالکیت 
موزه ها بسیار مهم است. اگر نوع مالکیت به 
صورت خصوصى باشد، امکان انتقال توپ جنگى به 
صورت امانى به موزه وجود دارد اما باید تحت نظارت 

یکى از موزه هاى دولتى قراربگیرد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر مطالعات 
بر روى مرمت این عراده توپ جنگى آغاز شده است. 
ریل گذارى و تعمیر عرابه از جمله اقداماتى است که باید 

بر روى این توپ جنگى انجام شود.

ابهام در محل نگهدارى توپ جنگى صفوى

در حالى که آمارهاى ارائه شده از سوى مسئوالن دولتى 
حاکى از کاهش روند بسترى شدن بیماران کرونایى در 
بیمارستان هاى استان اصفهان است، این سئوال مطرح 
اســت که آیا محدودیت هاى دو هفته اى در استان و به 
خصوص در شهر اصفهان از شنبه آینده تمدید خواهد شد؟ 
پاسخ به این سئوال ظاهراً در رنگ بندى جدید شهرهاى 

استان اصفهان نهفته است. 
آنطور که آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان دیروز اعالم کرد، هم اکنون از 24 شهرســتان 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان، 11 
شهرستان در وضعیت قرمز و 13 شهرستان در وضعیت 
نارنجى هستند، درحالى که تا 26 آبان ماه 14 شهرستان در 
وضعیت قرمز بودند، اما سه شهرستان شهرضا، گلپایگان 
و مبارکه از وضعیت قرمز به نارنجى تغییر کردند. این در 
حالى است که رســول جهانگیرى، رئیس اتاق اصناف 
اصفهان از آمار دیگرى خبر مى دهد: «از 24 شهرستان 

استان اصفهان، تنها چهار شهرستان نایین، نطنز، تیران 
و کرون و اردســتان در وضعیت قرمز قــرار دارند و بقیه 
شهرســتان ها همچون اصفهان بــه وضعیت نارنجى 

بازگشته اند.»
به این ترتیب به استناد آمار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
تا امــروز، محدودیت هاى کرونایى در 11 شهرســتان 
باید ادامه پیدا کند و به اســتناد آمار اتــاق اصناف، این 
محدودیت ها فقط شــامل چهار شهرستان مى شود. به 
همین دلیل هم رئیس اتاق اصناف اصفهان گفته است اگر 
ستاد ملى کرونا اصفهان را در وضعیت نارنجى اعالم کند، 
از روز شنبه بازار بزرگ اصفهان و بازارهاى سرپوشیده این 

شهر دوباره باز خواهند شد.
اما در ایــن میان نظــر اســتاندار اصفهان بــه عنوان 
عالى ترین مقام تصمیمگیر در این باره چیست؟ عباس 
رضایى روز چهارشنبه در برنامه زنده تلویزیونى با اشاره به 
اینکه هنوز مشخص نیست محدودیت ها در هفته آینده 
ادامه خواهد داشت یا خیر، افزود: تاکنون تصمیمى در این 

راستا اتخاذ نشده است. وى گفت: امروز (دیروز) به صورت 
ویدیوکنفرانس با رئیس ســتاد قــرارگاه عملیاتى کرونا 
جلسه اى خواهیم داشت و به زودى تصمیمات به سمع و 
نظر مردم مى رسد. وى اظهار کرد: تالش مى کنیم تا حد 
امکان آسایش و آرامش خانواده ها را فراهم کنیم، هم و 

غم ما این است که کسب و کار مردم حفظ شود.
به این ترتیب به نظر مى رسد فعًال همه چیز در حد گمانه 
زنى باشد اما در این میان نگرانى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان از بازگشــت همه چیز به وضعیت بحرانى چند 
هفته گذشته در اظهارات مقامات این دانشگاه کامًال به 
چشــم مى خورد. آخرین این ابراز نگرانى ها در نشست 
خبرى روز گذشته بهروز کلیدرى، معاون این دانشگاه به 
چشم مى خورد جایى که تأکید کرد نباید معیشت مردم 
و اصناف آسیب ببیند اما پیشنهاد مجموعه دانشگاه علوم 
پزشکى این است که بازگشایى ها به صورت مرحله بندى 
صورت بگیرد و محدودیــت زمانى عصر همچنان ادامه 

داشته باشد.

محدودیت هاى کرونایى در اصفهان از شنبه ادامه پیدا مى کند؟

رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از ورود موج ناپایدار جدید به اصفهان از روز شــنبه هفته 
آینده خبر داد و گفت: با ورود این موج ناپایدار شاهد بارش 
باران و برف و کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.
فاطمه زهرا سیدان با اشاره به اینکه نقشه هاى هواشناسى 
نشان مى دهد سامانه بارشــى فعالى بر روى منطقه قرار 
دارد، اظهار کرد: انتظار داریم بارش هاى بهترى در بخش 
غرب، شمال غرب و برخى از مناطق شمالى استان داشته 

باشیم.
وى با اشاره به اینکه بارش هاى این مناطق مى تواند به 

شکل برف و باران باشد، گفت: براى سایر مناطق استان 
هم شرایط بارش سبک باران وجود دارد. همچنین پنج 
شنبه (امروز) بخش هاى غرب، شــمال غرب و شمالى 
استان شــرایط بارش دارد و احتمال دارد در جنوب شرق 
استان نیز بارش هایى داشته باشیم. روز جمعه هم افزایش 

ابر را پیش بینى مى کنیم.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با بیان 
اینکه از روز شنبه موج ناپایدار بعدى وارد استان مى شود، 
گفت: طى روزهاى شنبه، یک شنبه و دوشنبه شاهد بارش 
باران و برف در استان و کاهش محسوس دما خواهیم بود.

اول هفته پربارش در انتظار اصفهان

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
مسئوالن آب منطقه اى اصفهان باید در راستاى تسریع در 
امر آزادسازى حریم و بستر رودخانه هاى استان اصفهان 
به ویژه زاینده رود اقدام کنند. منصور شیشه فروش با اشاره 
به اینکه هرگونه تصرف در حریم و بستر رودخانه ها ممنوع 

است، تصریح کرد: تصرف در حریم و بستر رودخانه هاى 
استان اصفهان عالوه بر برخورد قانونى مشمول جریمه 
خواهد شد. وى بیان کرد: شرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان در راستاى تسریع آزادســازى در حریم و بستر 

رودخانه هاى استان اصفهان اقدام کند.

ضرورت برخورد با متصرفان حریم زاینده رود

ادعاى رها کردن آب انتقالى از زاینده رود در بیابان هاى 
استان یزد که در فیلمى در شبکه هاى اجتماعى مطرح 
شده بود، تکذیب شد. روز سه  شنبه فیلمى در شبکه هاى 
اجتماعى استان اصفهان منتشر و در آن ادعا شد که آب 
انتقالى از رودخانه زاینده رود در بیابان هاى اطراف اردکان 
در استان یزد به دلیل نیاز نداشتن به آب، رها مى شود اما 
روابط عمومى شــرکت آب منطقه اى یزد، این موضوع 
را تکذیب کرد و آن را شــایعه خواند. این روابط عمومى 

اعالم کرد: فیلم منتشر شده مربوط به خط انتقال زاینده 
رود نیست و متعلق به یکى از خطوط فرعى آب است که 
به دلیل سیالب هاى اخیر و نشست زمین دچار شکستگى 
شد. روابط عمومى شرکت آب منطقه اى یزد تأکید کرد: 
مشکل این خط توسط مسئوالن و مهندسان مربوطه در 
کوتاه ترین زمان ممکن رفع شد. بخشى از آب مورد نیاز 
استان یزد از طریق خط لوله انتقال آب زاینده رود به این 

خطه تأمین مى شود./3625

تکذیب رها کردن آب زاینده رود در بیابان هاى یزد 

کارشناس میراث فرهنگى اصفهان گفت: حفارى جدید 
در مقبره «بخت عاقا سلطان» نداشتیم.

شــهرام امیرى درباره تصاویر منتشر شده از حفارى در 

مقبره «بخت عاقا ســلطان» واقع در محله دردشــت 
اصفهان، اظهار کرد: باید توجه داشت که بناى این مقبره 
تحویل میراث فرهنگى نشده است و هیئت مدیره یک 

حسینیه حیاط این بنا را به عنوان انبار استفاده مى کنند.
کارشناس میراث فرهنگى اصفهان با بیان اینکه مقبره 
«بخت عاقا سلطان» بناى بزرگى بوده که بخش هاى 
زیادى از آن از بین رفته و تنها سردرب و مقبره 
آن مانده است، اظهار کرد: در اسفند سال گذشته 
دو نفر به بهانه پیدا کردن گنج بخشى از این بنا 
را حفارى کرده بودند که تصاویر منتشره مربوط 
به این زمان است. امیرى با بیان اینکه مردم در 
شناسایى این دو نفر همکارى داشتند، تصریح 
کرد: پس از پیگیرى هاى انتظامى این دو فرد 

دستگیر و تحویل مراجع قضایى شدند.
وى با بیان اینکه «بخت عاقا سلطان» مسلمان 
بوده و همراه با جسد وى شىء دیگرى دفن نشده است، 
افزود: این در حالى اســت که برخى افراد سودجو فکر 

مى کنند در این نوع بناها گنج پنهان شده است.

حفارى جدید در مقبره «بخت عاقا سلطان»
 انجام نشده است

مانى مهدوى
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احسان علیخانى به همراه داوران «عصر جدید» در 
گفتگویى اینترنتى درباره سرنوشت «عصر جدید» 

توضیحاتى را ارائه کردند.
بنا بر این گزارش، در ابتداى این گفتگو علیخانى به 
شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: ما هم مانند خیلى از 
صنوف و مشاغل دیگر درگیر این ماجرا هستیم. این 
روزها ما در تهران و سر کار هستیم اما نه مثل قبل و 

تقریباً همه این شرایط را درك مى کنند.
در بخش دیگر این گفتگو آریا عظیمى نژاد در پاسخ 
به سئوال علیخانى که آیا با این شرایط مى توانستیم 
برنامه را ضبط کنیم؟ پاسخ داد: قطعاً نمى توانستیم. 
چون خود ما بدون تماشاگر حدود 300 نفر هستیم که 
شرایط را سخت و دشوار مى کند. در مقطعى هم که 

عده اى تعدیل شدند، باز هم حدود 200 نفر در برنامه 
حضور داشتند.

پــس از آن علیخانى ادامه داد: تقریبــاً 90 درصد از 
شرکت کنندگان از شهرهاى دیگر به برنامه مى آیند و 
آنها خانواده دارند و همچنین ما گروه هاى پر تعداد هم 
داریم. به عنوان مثال گروهى داریم که 60 نفر عضو 
دارد و حداقل هم باید دو روز در تهران باشند و تمرین 
کنند و حتى در این میان خانواده شان هم درگیر شوند. 
در حال حاضر برخى برنامه هاى تلویزیونى در حال 
تولید هستند اما حتمًا گروه هاى کوچکى دارند ولى 
ما اگر بخواهیم ضبط کنیــم، حداقل 50 نفر درگیر 

مى شوند که کار را سخت مى کند.
علیخانى در بخش دیگر این گفتگو درباره تولید ادامه 

«عصر جدید» توضیح داد: براى من به عنوان تهیه 
کننده بهتر بود که کار را تولید کنیم ولى چون از مهر 
98 برنامه را آغاز کردیــم و 18 ماه هم درگیر بودیم، 
نمى دانستیم که کار کى به پایان مى رسد و امیدوارم 
اگر خدا کمک کند بتوانیم تا نوروز 1400 آن را به پایان 
برسانیم. ضمن اینکه ما در این کار درگیر هزینه هاى 
کمرشکنى هستیم. 90 درصد شرکت کنندگان برنامه 
از شهرستان مى آیند و نمى توانند با ماسک تمرین 
کنند. خانواده درگیر بودند و منع تردد هم وجود داشت 

وگرنه ما دوست داریم کار را زودتر آغاز کنیم.
در ادامه علیخانى با بشیرحسینى نیز گفتگویى داشت 
که بشیرحسینى در این گفتگو عنوان کرد: من هم 
مثل دیگــران، اطرافیانم دچار کرونــا و هم عزادار 

شدند. پدر و مادر خود من دو بار به کرونا مبتال شدند و 
روزهاى نگران کننده اى داشتیم.

رؤیا نونهالى دیگر داور عصر جدید نیز در ســخنانى 
عنوان کرد: من با اینکــه افراطى مراقب بودم اما باز 
هم مبتال شدم و پس از 14 روز قرنطینه جواب تستم 
منفى شد. این روزها خیلى ها نظیر خود من سر کار 
هستیم اما برنامه «عصر جدید» کار پر خطرى است.

علیخانى در بخش پایانى این گفتگو گفت: تا به حال 
شبکه درباره ما صبورى کرده و بچه ها هم همدلى 
کرده اند. ما تا به حال در دو مرحله توقف داشته ایم 
و این مرحله سوم است. همه اینها مى تواند دالیلى 
براى نابودى یک کار باشد اما من امیدوارم بتوانیم در 
نهایت تا تحویل سال فینال کار را ضبط کنیم./3609

توضیحات احسان علیخانى درباره توقف مسابقه پرطرفدارش

پایان «عصر جدید»؛ شاید تا نوروز 1400

بازیگر «بانوى عمارت» سومین همکارى خود با علیرضا افخمى را پس از «تب سرد» و «گمگشته» تجربه مى کند.
صالح میرزا آقایى درباره فعالیت هنرى اخیر خود گفت: این روزها در ســریال «جشن سربرون» به کارگردانى مجتبى راعى 
حضور دارم و نقش یک انگلیسى تبار را بازى مى کنم. وى ادامه داد: این ســریال قصه تاریخى دارد و روایتگر دوران قبل از 

مشروطه است و زندگى چند خان ایل را که در شیراز زندگى مى کنند را به تصویر مى کشد.
بازیگر «گاندو» عنوان کرد: در این سریال هنرمندان بســیارى حضور دارند و آقاى راعى به عنوان کارگردان با دکوپاژ هاى 
جذاب و درایت خوب کار را پیش مى برند. بازیگر سریال «جشن سربرون» درباره قرارداد جدیدش گفت: به تازگى براى  سریال 
«دعوت نحس» به کارگردانى علیرضا افخمى، تهیه کنندگى محمودرضا تخشید هم قرارداد بستم و یکى از نقش هاى اصلى 
را بازى مى کنم. البته این سومین همکارى من با آقاى افخمى بعد از سریال «تب سرد» و «گمگشته» است. وى افزود: عوامل 

فیلم «دعوت نحس» این روز ها در شمال کشور هستند و من بعد از بازگشت آنها به تهران به گروه اضافه مى شوم.
بازیگر سریال «بانوى عمارت» درباره سریال «روز هاى ابدى» نیز گفت: در سریال «روز هاى ابدى» هم حضور دارم که قرار 

است به زودى از شبکه یک سیما پخش شود./3606

اصغر شهبازى بازیگر نقش پدر «نادر» در فیلم «جدایى نادر از 
سیمین» که روز سه شنبه دارفانى را وداع گفت سال ها قبل در 

مصاحبه اى گفته بود که در پارك ملت بازیگر شدم:
قبل از حضور در فیلم «زیر درخت هلو» آقاى ایرج طهماسب، 
هیچ عالقه اى به بازیگرى و دنیاى ســینما نداشتم، به این 
دلیل که از سال 1320 به استخدام بانک ملى ایران درآمدم 
و حرفه ام هیچ ســنخیتى با این هنر نداشــت. سال 1350 
بازنشسته شــدم اما همچنان به کارم ادامه دادم و حدود 70 
سال سابقه کار دارم. سال هاست عادت دارم صبح هاى زود به 
همراه دوستانم به پارك ملت مى رویم، ورزش مى کنیم، حرف 
مى زنیم و سرمان را گرم مى کنیم. یادم هست یک روز بعد از 
اینکه ورزشمان تمام شده بود، آقایى را دیدم که پشت سر ما 
راه مى آید و مدام از ما عکس مى گیرد! از او دلیل این کارش را 
پرسیدم که در جواب گفت: «دوست دارى در یک فیلم بازى 
کنى؟» من هم قبول کردم و به دفتر آقاى طهماسب رفتم و 
بعد از اینکه ایشان من را دیدند، براى بازى در این فیلم انتخاب 
شدم و نخستین تجربه بازیگر ى ام رقم خورد. آقاى فرهادى 
بســیار تأکید کرده اند، حاال که چنیــن جایگاهى براى من 
محقق شده، با وسواس و سختگیرى زیاد کارهاى بعدى ام را 

قبول کنم، البته این روحیه قبل از این هم در من وجود داشته، 
چون یک بار رضا عطاران براى بازى در سریال  نوروزى اش 
از من دعوت به همکارى کرد که حتى سر لوکیشن شان هم 
رفتم اما وقتى جنس کار را دیدم، ترجیح دادم قبول نکنم و آن 

نقش را احمد پورمخبر به جاى من بازى کرد.
بعد از بازى در «زیر درخت هلو» با وجود اینکه پیشنهادهاى 
مختلفى براى بازى در فیلم هاى سینمایى داشتم، تصمیم 
گرفتم تنها در صورتى کارى را قبول کنم که به قولى سنگین 
و با مفهوم باشد، به همین دلیل حدود شش سال در هیچ کارى 
بازى نکردم تا اینکه بحث فیلم «جدایى نادر از سیمین» پیش 
آمد. تا آنجا که اطالع دارم، خانم پریسا بخت آور همسر آقاى 
فرهادى براى نقش پدر «نادر» به آسایشگاه سالمندان زیادى 
مراجعه کرده بودند و دنبال پیرمردى با خصوصیاتى که آقاى 
اصغر فرهادى درنظر داشت مى گشتند اما نمى توانستند آنچه 
مدنظرشان است را پیدا کنند. اینطور که خانم بخت آور تعریف 
کردند، یک شب در خانه، در حال تماشاى فیلم «زیر درخت 
هلو» بودند که من را دیده اند و از بازى من خوش شان آمده. 
بعد از آن با من تماس گرفتند و گفتند اگر امکان دارد به دفتر 

ما بیا./3604

نداشته باشد و بتواند پول برنامه و کارى را تأمین کند مى تواند وارد این میدان شود؛ انگار که از تخصص خبرى نیست. /3607باید براى این خواستن هزینه کنند و وقت بگذارند. نه اینکه بگویند اسپانسر بیاورند! امروز متأسفانه هرکسى تخصص هم که البته فعًال نمى توانم جزئیات بیشترى از این پروژه بگویم. تلویزیون دعوت کرده اما پیگیرى ها سست بوده است، یعنى واسطه اینکه درگیر پروژه اى براى کتب درسى بچه هاى دوره ابتدایى  هستیم. بحث نمایشى کردن این کتاب ها را داریم مخاطب مى گذاشت. فروتن درباره بازگشت عمو «فیتیله اى ها» به تلویزیون، تصریح کرد: فعًال نمى توانم قول بدهم به برنامه مان از حالت «زنده» به تولیدى و ضبطى تبدیل شد. «فیتیله» در زمانى که برنامه زنده داشت تأثیر بسزایى بر روى وى در خصوص گرفتن آنتن زنده از «فیتیله اى ها»، افزود: کیفیت برنامه و جذابیت را موقعى از «فیتیله اى ها» گرفتند که قوت و قدرت گذشته نیست که جا براى کار مؤثر داشته باشد. مى کنند آن حالى که براى بچه ها و پدران و مادرانشان ساختیم را از بین مى برد. موضوع دیگر متن ها هم آن متن هاى با اى ها» دور هم جمع شوند و برنامه داشته باشند. اوًال خیلى پیگیرى نکردند و ثانیًا محدودیت  هایى که براى برنامه ایجاد على فروتن درباره کمرنگ شدن حضور «فیتیله اى ها» در تلویزیون گفت: بسیارى از مدیران عالقه مندند مجدداً «فیتیله بود. على فروتن، محمد مسلمى و حمید گلى بودند که برنامه با قدمت و پرطرفدارى را از خود به جاى گذاشتند.دیروز را به یاد آن کارهاى استودیویى جذاب مى اندازد. کارى که صبح ها از شبکه 2 سیما پخش مى شد و مخصوص کودکان عرصه، کار شگرف و ماندگارى هم ارائه نکرده است. یکى از این کاراکترهاى ماندگار، «فیتیله اى ها» هستند که کودك چند وقتى است که تلویزیون از برندهاى ماندگارش در حوزه کودك فاصله گرفته اما به تعبیر منتقدین و پیشکسوتان این 

«عموهاى فیتیله اى» بر مى گردند؟ 

این روزهاى صالح میرزا آقایى 
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سریال «بیگانه اى با من اســت» با بازى ســپیده خداوردى از 15 آذر مهمان خانه هاى 
مخاطبان از قاب شبکه 2 سیما مى شود.

فصل اول این سریال را احمد امینى کارگردانى کرد و آرش معیریان کارگردانى فصل دوم 
این سریال را برعهده گرفت و بازیگران سرشــناس زیادى در این سریال مقابل دوربین 
رفتند. ســپیده خداوردى در جدیدترین تجربه بازیگرى اش در سریال «بیگانه اى با من 
است» مقابل دوربین رفت و به زودى با این سریال مهمان خانه هاى مردم مى شود. او 
این شب ها سریال «خانه امن» را روى آنتن شبکه یک سیما دارد و با نقشى متفاوت در 

سریال «بیگانه اى با من است» به شبکه 2 سیما مى آید.
«بیگانه اى با من اســت» روایتگر قصه اى خانوادگى و اجتماعى در دوره هاى زمانى 
مختلف از سال هاى 1360، 1370 تا زمان حال است و بازیگران سرشناس زیادى در آن 

به ایفاى نقش پرداخته اند.
سریال «بیگانه اى با من است» جدیدترین تجربه بازیگرى زنده یاد پرویز پورحسینى 
بود و به عنوان آخرین کار تلویزیونى او با یادى از این استاد بازیگرى روى آنتن مى رود.

در خالصه داستان سریال «بیگانه اى با من است» آمده: «"نساء" قهرمان داستان، 
دخترى است از طبقه پایین اجتماع که با جعل هویت خود عروس یک خانواده مرفه 
مى شود. این جابه جایى که با فریب یک خانواده متدین همراه است عواقبى در پى دارد 

که دامن گیر مسببین آن مى شود.»
بازیگران سریال «بیگانه اى با من اســت» عبارتند از پرویز پور حسینى، شبنم قلى 
خانى، پژمان بازغى، پورانداخت مهیمن، نگار عابدى، مهران رجبى، مینا جعفرزاده، 

مهدى فقیه، مهرداد ضیایى، سپیده خداوردى و.../3605

سریال جدید سپیده خداوردى در راه است

على اصغر شهبازى چگونه پدر «نادر» شد

حسین پاکدل مى گوید، زمانى ترکیه اى ها اصًال بلد نبودند 
سریال بســازند و حتى از عوامل ما مى خواســتند در تولید 

مجموعه ها کمکشان کنند. او مى گوید:
حدود ده یا 20 سال پیش سریال هاى پرمخاطبى داشتیم و 
در عرصه رسانه از موفقیت زیادى برخوردار بودیم در همان 
زمان ترکیه  اى ها اصًال بلد نبودند ســریال بسازند و حتى از 
عوامل ما مى خواستند در تولید مجموعه ها کمکشان کنند. 
اما االن تقریبًا ترکیه در عرصه سریال سازى توانسته است 
بعد از آمریکا و انگلیس بایســتد و از حیث تجارى ســازى 
و تأثیرگذارى جهانى هم موفق باشــد. گاهى سریال هاى 
ترکیه به 1000 قسمت هم مى رســد اما ما خیلى هنر کنیم 
تا 100 قسمت یا 120 قسمت ســریال مى سازیم. بعد از آن 
مى خواهیم حرف و محتواى جدیدمان را در سریال دیگر بیان 
کنیم. درحالى که حرف جدید را مى توان در قالب سریال هایى 
بیان کرد که مردم با آنها خاطره دارند. فکر کنید اگر «محله 
بهداشــت» یا مجموعه «مثل آباد» هنوز ادامه پیدا مى کرد 

چقدر مى توانست مخاطب داشته باشد. /3608

وقتى ترکیه از سریال سازان ما کمک مى گرفت

فیلم سینمایى جدید «پینوکیو» با بازى «روبرتو بنینى» همزمان 
با کریسمس در سینماهاى آمریکا اکران عمومى مى شود.

«متئو گارونه»، فیلمســاز ایتالیایى در جشنواره برلین امسال 
نسخه ســینمایى جدید از فیلم «پینوکیو» را رونمایى کرد که 
روبرتو بنینى، بازیگر و کارگردان ایتالیایى در آن در نقش «پدر 

ژپتو» را بازى کرده است. 
این در حالى است که بخشى از ســینماهاى آمریکا اخیراً و با 
افزایش موارد ابتال بــه ویروس کووید-19 مجــدداً تعطیل 

شده اند و سینماهاى لس آنجلس و نیویورك نیز هنوز بازگشایى 
نشده اند. 

روبرتو بنینى، بازیگر و کارگردان ایتالیایى برنده اسکار پیش از 
این در ســال 2002 فیلمى درباره «پینوکیو» ساخته بود که با 
بازخوردهاى متفاوتى از سوى منتقدان مواجه شد و «گیرمو دل 
تورو» کارگردان مکزیکى هم در تدارك ساخت نسخه اى جدید 
از انیمیشن «پینوکیو» است و «کیت بالنشت»، «تیم بلیک» و 

«گرگوى مارن» تاکنون به این پروژه پیوسته اند.

«پینوکیو» کریسمس اکران مى شود

مهدى فخیم زاده با انتشــار پستى در صفحه شخصى اش در 
اینستاگرام با اشاره به انتشار خبرهاى حاشیه اى مبنى بر ابتال 
به کرونا این اخبار را تکذیب کرد.  این کارگردان و بازیگر سینما 
در صفحه اش نوشت: «نمى دونم کدوم شیر پاك خورده اى تو 
فرنگستون و بین دوستاى سفر کرده ما شایع کرده که فالنى 
کرونا گرفته واالن تو بیمارستانه. چون چند نفر زنگ زدن و از 
شنیدن صداى من تعجب مى کردن و مى پرسیدن تو حالت 
خوبه؟ این عکسو گرفتم که احتماًال اونا ببینن یا خبرش بهشون 
برسه که فالنى بیمارستان نیست و هنوز حالش خوبه. حاال فردا 
رو خدا مى دونه!» از ابتداى همه گیرى کرونا در ایران بسیارى از 
بازیگران و هنرمندان به این ویروس مبتال شده و برخى از آنها 
از جمله پرویز پورحسینى، چنگیز جلیلوند، اکبر عالمى، کریم 

اکبرى مبارکه و خسرو سینایى جان خود را از دست داده اند.

مهدى فخیم زاده: حالم خوب است، کرونا نگرفته ام
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کلمبیاپایان کارلوس در کلمبیا

وینگر تیــم ذوب آهن شــرایط جوى بــد و مصدومیــت و بیمارى چند 
بازیکن کلیدى این تیــم را از دالیل اصلى شکســت مقابل صنعت نفت 

مى داند.
رضا حبیب زاده در خصوص دیدار ذوب آهن مقابل صنعت نفت اظهار کرد: 
متأسفانه بازى خوبى مقابل صنعت نفت نداشتیم و نتوانستیم آن عملکرد 
همیشــگى خودمان را برابر این تیم به نمایش بگذاریم و در کل بازى هم 
بازى خوبى نبود. شرایط جوى و بارندگى خیلى روى کیفیت فنى بازى تأثیر 
منفى گذاشــته بود و در نهایت هم اتفاقات بازى به شکلى رقم خورد که 

متأسفانه نتیجه را واگذار کردیم.
وى افزود: ما در این بازى چند بازیکن کلیدى مان را در اختیار نداشتیم و دو 
نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا و على دشتى به علت مصدومیت در اختیار 
تیم نبودند که این هم روى عملکرد تیم ما تأثیرگذار بود. به هر حال بازى 
با صنعت نفت گذشت و باید به فکر بازى هاى بعد و جبران نتایج باشیم و 

امیدوارم از هفته پنجم نوار پیروزى هاى ما شروع شود.
وینگر ذوب آهن در مورد عملکرد کلى این تیم تا اینجاى کار توضیح داد: 
ما به جز این بازى در سایر دیدارها عملکرد خوب و قابل قبولى داشتیم ولى 
اشتباهات داورى که علیه ما بود باعث شد نتایجى که شایسته آن بودیم را 
نگیریم و به نظرم االن به جاى 3 امتیاز مى توانستیم 7 امتیاز داشته باشیم و 

وضعیت ما با حال حاضر تفاوت زیادى داشت ولى به هر حال گذشته را باید 
فراموش کرد و به فکر آینده بود.

حبیب زاده در مورد عملکرد شخصى خودش هم گفت: من فصل گذشته 
عملکرد خوبى نداشتم و بازى هم زیاد به من نمى رسید و شرایط به نفع من 
پیش نمى رفت ولى امسال با حضور رحمان رضایى و فرصتى که به من در 
بازى ها مى دهد فکر مى کنم بتوانم فصل خوبى داشته باشم و دوست دارم 

روند گلزنى خودم را هم شروع کنم.
وى در مورد بازى هفته بعد مقابل شــهر خودرو هم خاطرنشان کرد: شهر 
خودرو تیم خوبى است و شکست سنگینى که مقابل پرسپولیس داشتند کار 
مار را جلوى آنها سخت تر مى کند چرا که براى جبران نتیجه هفته گذشته 
وارد زمین مى شــوند ولى ما قصد داریم اولین برد فصل خودمان را مقابل 

این تیم به دست بیاوریم.
وینگر ذوب آهن در مورد تقابل هفته آینده اش با تیم مهدى رحمتى که یک 
خاطره فراموش نشدنى از او دار د هم گفت: بله آن روز را هیچ وقت فراموش 
نمى کنم که توانستم به استقالل و رحمتى گل بزنم و بعدش هم دچار حادثه 
شدم که ایشان به من کمک کرد. من در بازى با شهر خودرو قبل از بازى با 
دسته گل به سمت مهدى رحمتى مى روم و سعى مى کنم در بازى هم به 

تیم ایشان گل بزنم.

از هفته پنجم نوار پیروزى هاى ذوب آهن شروع مى شود

حبیب زاده: آن ذوب آهن 
همیشگى نبودیم

بازیکن تیم سپاهان گفت: از ســازمان لیگ هم گالیه دارم چون بازى ما در تبریز یک روز به 
تعویق افتاد و فکر مى کنم اگر بازى اخیر ما را یک روز عقب مى انداختند، به جایى برنمى خورد.

سپاهان در بازى خانگى برابر سایپا به تساوى یک بر یک رضایت داد. در همین راستا محمدرضا 
حسینى درباره نتیجه این بازى گفت: بازى در نیمه اول در اختیار ما بود، یک گل هم زدیم و 
مى توانستیم چهار پنج گل دیگر هم به ثمر رسانیم، اما یک مقدار در تبدیل کردن توپ ها به 

گل عملکرد خوبى نداشتیم.
وى افزود: در نیمه دوم بازى پایاپاى شد و این اتفاق طبیعى بود چون ما چند روز 
قبل بازى داشــتیم و روى یک ضربه کرنر گل خوردیم. به سایپا که مساوى 
گرفت و خیلى خوشحال بودند، تبریک مى گویم. امیدوار هستم از بازى هاى 

آینده جبران کنیم.
وینگر ســپاهان اضافه کرد: به مرور زمان به شرایط مد نظرمان مى رسیم و 
تیم بهتر مى شود. در این دیدار هم به غیر از لحظاتى از نیمه دوم عملکرد بدى 

نداشتیم و بازى خوبى ارائه دادیم، اما در گلزنى موفق نبودیم.
حسینى با اعالم گالیه از سازمان لیگ اظهار کرد: از سازمان لیگ هم گالیه دارم 
چون بازى ما در تبریز یک روز به تعویق افتاد و فکر مى کنم اگر بازى اخیر ما را 
یک روز عقب مى انداختند، به جایى برنمى خورد. اگر تیم هاى دیگر بودند، شاید 

این کار را انجام مى دادند.
هافبک سپاهان درباره وضعیت داورى گفت: تمام داوران فوتبال ایران زحمت 
مى کشند، اما چرا داوران جوان را در بازى هاى سپاهان تست مى کنند؟ فکر 
مى کنم اگر بازى هاى متوســط را به داوران جوان بدهند، آنها هم راحت تر 
قضاوت مى کنند و به نفع ما هم هست. ما براى قهرمانى تالش مى کنیم و 
باید این مسائل را رعایت کنند. پیشنهاد و گلگى مى کنم، اما تصمیم گیرنده 
آنها هستند. نمى خواهم بهانه بیاورم چون داوران جوان هم قضاوت خوبى 

دارند، اما مى  توانند آنها را در بازى هاى آسان تر استفاده کنند.

دروازه بان تیم فوتبال ســایپا گفت: اتفاق عجیب در بازى با سپاهان، جشن تولد 
گرفتن براى محرم نویدکیا بود و نمى دانم آیا این کار قانونى بود یا خبر.

محمدحسین اکبرمنادى در گفتگویى در خصوص تساوى برابر سپاهان در اصفهان 
گفت: مسئله مهم در این بازى که براى ما بسیار عجیب بود، اتفاقاتى بود که در دقایق 
ابتدایى رخ داد. در دقیقه 4 ما شاهد صداى بمب و ترقه بودیم و سپاهانى ها ظاهراً 
براى آقاى نویدکیا جشــن تولد گرفته بودند و دود هم از کنار زمین بلند مى شد. ما 
خیال کردیم که جنگ شده است و نمى دانم آیا سپاهانى ها در یک بازى رسمى اجازه 

انجام چنین کارى را داشتند یا خیر.
وى ادامه داد: من فکر نمى کنم آنها کار درســتى انجام داده باشند، آن هم در یک 
بازى رسمى. نمى خواهم چیزى را توجیه کنم یا گل خوردن سایپا را فقط به این اتفاق 
ربط بدهم اما تیم ما در دقایق ابتدایى تمرکزش را از دست داد و متأسفانه گل اول 
را هم خوردیم. اینکه در یک بازى رسمى چنین اتفاقى صورت گرفت، واقعًا براى 

ما عجیب بود.
دروازه بان سایپا در قسمت دیگرى از حرف هایش تأکید کرد: ما در 15 دقیقه ابتدایى 
نمایش چندان خوبى نداشتیم اما در ادامه وضعیت بهتر شد. در نیمه دوم که عالى 
بازى کردیم و حتى اجازه ندادیم آنها از زمین خودشان جلوتر بیایند، خوشبختانه گل 
مساوى را هم زدیم اما تیم ما بهتر از سپاهان بازى کرد و اصًال از این تساوى راضى 
نیستیم. ما تیم خوبى داریم و مطمئناً  در هفته هاى آینده بهتر هم خواهیم شد./3613

محسن مســلمان در مورد تساوى سپاهان و ســایپا درباره جدایى اش از سپاهان 
صحبت کرد. او گفت: بازى سختى داشتیم، سپاهان تیمى قدرتمند است که همیشه 
براى قهرمانى در مسابقات شرکت مى کند. ما هم سه هفته خیلى خوب داشتیم و 

آمده بودیم که نتیجه بگیریم.
وى افزود: در شروع بازى نارنجک بازى ها تمرکز تیم ما را به هم ریخت و فکر کردیم 
جنگ شده است. تا به خودمان آمدیم گل خوردیم چون تمرکز نداشتیم ولى در نیمه 
دوم سپاهان هیچ کارى نتوانست انجام دهد و باید بازى را مى بردیم ولى خدا را شکر 

توانستیم مساوى کنیم.
هافبک سایپا در خصوص بازى مقابل تیم سابق خود گفت: هر بازیکنى مقابل تیم 
ســابقش انگیزه هاى خاص خودش را دارد، البته من خاطرات خوبى از اینجا دارم 
چون دوستان خیلى خوبى در اصفهان دارم. مسئوالن باشگاه هم خیلى به من لطف 
داشتند ولى فکر مى کنم عملکرد خوبى داشتم و خوشــحالم که یک امتیاز از این 

دیدار گرفتیم.
مسلمان در خصوص دالیل جدایى اش از سپاهان گفت: آقاى نویدکیا به من گفت 
دوست دارم در سپاهان بمانى ولى شاید بازى به تو کم برسد. هر منطقى با این حرف 
مى گوید که غیر مستقیم از سپاهان برود. من هم با باشگاه صحبت کردم و بدون 

هیچ مشکلى جدا شدم و خدا را شکر که به سایپا آمدم.
وى در واکنش به این مسئله که فرق این فصل با دو فصل پیش در این مسئله بود 
که به او گفتند کم بازى مى کنى عنوان کرد: شرایط تیم ما در آن مقطع این بود که 
من بازى نکنم چون این خواسته قلعه  نویى بود. با آمدن آقاى نویدکیا فکر مى کردم 
شرایط من خیلى بهتر شود ولى در نهایت ماجرا منجر به عدم همکارى ما شد. من 

براى تیم سپاهان در طول فصل آرزوى موفقیت مى کنم.

ســتاره نیجریــه اى گل گهــر مقابل خــط دفاعى 
ماشین سازى راه به جایى نبرد و نتوانست براى تیمش 
گلزنى کند اما هافبــک صنعت نفت بــا گلزنى خود 

توانست خود را به صدر جدول گلزنان برساند.
 صدرنشــینى گل گهر ســیرجان با امیر قلعه نویى تا 
به اینجاى لیگ بیستم بدون تردید مرهون درخشش 
گادویــن منشاســت، چرا کــه مهاجــم نیجریه اى

 سیرجانى ها در چهار هفته حضورش در ترکیب اصلى 
گل گهر براى تیمش نقش یک گلزن ششــدانگ را 
داشته و حتى در نقش گلســاز نیز ایفاى وظیفه کرده 
اســت؛ او در هفته نخســت هم خودش گل زد و هم 
براى یونس شاکرى موقعیت ساخت تا به سپاهان گل

 بزند.
دربى کرمان با دبل گل او مقابل مس رفســنجان به 
سود شــاگردان قلعه نویى به پایان رســید و در هفته 
سوم نیز گل 3 امتیازى منشا باعث شد تا گل گهرى ها 
صدرنشین لیگ بیستم بمانند؛ او اخیراً در هفته چهارم 
لیگ بیســتم مى خواســت به گل هاى خود در لیگ 
بیســتم اضافه کند تا همچنان مدعى نخست کفش 
طالى فصل جدید باشــد اما مدافعان ماشین سازى به 
خوبى او را مهار کردند و مانع از گلزنى او شدند تا منشا 
پس از ســه هفته گلزنى متوالى، نتواند در تبریز راه به 

جایى ببرد و دست خالى از دوئل با ماشین سازى خارج
 شد.

از طرفى طالــب ریکانى، کاپیتــان و هافبک جنگنده 
صنعت نفت آبادان در قامت یــک بازیکن گلزن براى 
نفتى ها حاضر شده و براى دومین هفته متوالى توانست 
از روى نقطــه پنالتى بــراى تیمش گلزنــى کند تا با 
احتســاب دبل در گلزنى اش در هفته نخست، با چهار 
گل زده صدرنشین جدول گلزنان باشد و شریک منشا 
در راه کســب عنوان آقاى گلى به شمار آید؛ شاید اگر 
در گل گهر هم تمامى پنالتى ها را منشا مى زد و آنها را 
به همبازیان خود هدیه نمى داد، او اکنون مى توانست 
بدون شــریک و به تنهایــى آقاى گل لیگ بیســتم

 باشد.
او البته همچنان با چهار گل صدرنشین جدول گلزنان 
اســت و در کنار او طالب ریکانى، هافبک تیم صنعت 
نفت آبادان حضور دارد که در هفته هاى آتى این لیست 
بدون شک دستخوش تغییرات بســیارى خواهد شد؛ 
به ویژه آن که هنوز مهاجمان آقاى گل فصول گذشــته 
از جمله دیاباته، اســتنلى کى روش و پریرا درخششى 
در ترکیب تیم هاى خود نداشــته اند و باید چشم انتظار 
هفته هاى پیش رو بود و دید چــه تغییراتى در جدول 

گلزنان ایجاد خواهد شد.

سید محمدرضا حسینى: 

چرا براى سپاهان فقط داوران جوان 
قضاوت مى کنند

گیر اکبر به جشن تولد محرم

مسلمان: بازى نکردن من خواسته 
قلعه نویى بود

سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران پس از کســب نتایج ضعیف از هدایت تیم ملى کلمبیا 
اخراج شد.

کمتر از سه هفته پس از دو شکست متوالى کلمبیا در مســابقات انتخابى جام جهانى 2023 
قطر فدراســیون فوتبال این کشور با انتشار بیانیه اى رســمى از قطع همکارى با «کارلوس 

کى روش» خبر داد.
سرمربى ســابق تیم ملى ایران، در تیم ملى کلمبیا مقابل اروگوئه شکست 2 بر صفر و مقابل 
اکوادور شکست سنگین 6 بر یک را متحمل شد. این شکســت پس از باخت در سال 1977 

سنگین ترین شکست فوتبال کلمبیا محسوب مى شود. 
کلمبیا در جمع ده تیم مسابقات انتخابى جام جهانى در حال حاضر در رده هفتم جاى دارد.

کى  روش در تاریخ فوریه 2019 (بهمن 98 ) به عنوان سرمربى تیم ملى فوتبال کلمبیا انتخاب 
شده بود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسى طرح تعویق 
رقابت هاى فصل آتى لیگ قهرمانان باشــگاه هاى 

آسیاست.
به گزارش روزنامه «االتحاد» امارات،  فصل جدید 
لیگ قهرمانان آســیا که به طور معمول باید از ماه 
فوریه (اسفند ماه) آغاز  شود با دو یا سه ماه تأخیر در 

ماه هاى آوریل یا مى (اردیبهشــت و خرداد 1400) 
آغاز مى شود.

این در حالى اســت که با تصمیم فیفــا جام جهانى 
باشــگاه ها که قرار بــود در ماه جــارى میالدى و 
در پایان ســال 2020 برگزار شــود نیــز به تعویق 
افتاده و در ماه فوریه (اســفند ماه) انجام مى شــود. 

براین اســاس امکان آغاز لیــگ قهرمانان جدید 
طبق برنامه ســال هاى گذشــته وجــود نخواهد 

داشت.
کنفدراسیون در خصوص برنامه ریزى نهایى و تعیین 
زمان بندى جدید رقابت ها با فدراســیون هاى عضو 
مشــورت خواهد کرد و در نهایت کمیته مسابقات 

AFC برنامه جدید را تصویب مى کند.

در همین حال گفته مى شــود مرحله گروهى فصل 
آتى رقابت ها نیز به صــورت متمرکز برگزار خواهد 
شــد اما در مراحل حذفى مطابق روال ســال هاى 
گذشــته بازى ها به صورت رفت و برگشــت انجام 

مى شود.

احتمال تعویق لیگ قهرمانان 2021

طالب و گادوین در یک دوئل غیرمنتظره
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عضو ســتاد ملى مقابله با کرونا با قدردانى از مشارکت 
خوب مردم در رعایت پروتکل هاى بهداشتى و اجراى 
طرح محدودیت هاى کرونایى توســط دولت گفت: 
زنجیره انتقال ویروس کرونا اکنون قطع شده اما این به 

منزله پایان این بیمارى نیست.
دکتر مینو محرز روز چهارشــنبه تأکید کرد: این خبر 
خوشحال کننده است اما نگرانى من مربوط به پس از 

پایان محدودیت هاى دو هفته اى خواهد بود. 
وى گفت: مردم نباید خاطره تلخ پس از اردیبهشــت 
ماه امســال را فراموش کنند زیرا به رغم اینکه در دو 
ماه ابتداى ســال آمار ابتال و مرگ و میر بســیار کم 

شــده بود به دلیل جدى نگرفتن آمــار تلفات بیمارى 
کرونا پس از خرداد تا ده روز پیش به مرز 500 نفر هم 

رسید.
این متخصص بیمارى هاى عفونى با تأکید بر اینکه اگر 
پروتکل هاى بهداشتى جدى گرفته نشود همان آش 
و همان کاسه در انتظار مردم خواهد بود، اظهار کرد: به 
نظر من آمار مراجعه به مراکز درمانى، ابتال، بســترى 
و انتقال بیمارى کرونا به دیگــران به حدود 60 درصد 
کاهش یافته زیرا به عنوان مثال اگــر تا ده روز پیش 
روزانه حدود 30 بیمار به مراکز درمانى مراجعه مى کرد 

این رقم به شش نفر رسیده است./3620

فوق تخصص بیمارى هاى عفونــى گفت: تغییرى در 
چهره بالینــى کرونا رخ نداده و همچنــان یک بیمارى 
تنفسى با عالیم تنفسى است که در کنار آن احتمال بروز 
عالمت هایى ثانویه اى مانند از دست دادن حس بویایى 
و چشایى، بدن درد، ســردرد و یا عالمت هاى گوارشى 

نیز وجود دارد.
دکتر ایالد علوى خاطرنشان کرد: این موضوع که طیفى 
از بیمارى هاى پوستى مشــخصى را با عنوان عارضه 
کرونا بدانیم هنوز به صورت قطعى اثبات نشده بنابراین 

نمى توان هر عارضه اى را به کرونا ربط داد.
وى با اشــاره به اینکه عالیم طوالنى مدت پوســتى از 

نشانه هاى ابتال به کرونا نیســت یادآور شد: تا به امروز 
مراجعه هیچ بیمار مبتال به کرونایى، صرفاً با یک عارضه 
و ضایعه پوستى گزارش نشده بنابراین قطعًا و همچنان 
عالیم اصلى و تنفســى به عنوان اولین نشانه هاى این 

بیمارى در اولویت است.
وى با اشــاره به اینکه بســیارى از مبتالیان به ســایر 
بیمارى هاى خطرناك و عفونى از ترس ابتال به کرونا به 
بیمارستان مراجعه نمى کنند اظهار کرد: نگرانى و ترس از 
ابتال به بیمارى دردوران پاندمى، کامًال طبیعى است ولى 
از سوى دیگر نباید این دلهره و نگرانى وضعیت سالمت 

فرد را به مخاطره بیاندازد./3616

زنجیره انتقال کرونا 
قطع شده است 

هر عارضه اى را به کرونا 
ربط ندهید

وضعیت محدودیت هاى 
کرونایى 

سخنگوى ستاد ملى مبارزه با کرونا،    ایسنا|
در خصوص اعمـال محدودیـت هـاى کرونایى در 
هفته آینده، توضیحاتـى ارائه داد. علیرضا رئیسـى، 
با عنـوان اینکه در شـهرهاى نارنجى فقـط فعالیت 
گروه هاى شغلى 3 و 4 ممنوع است، گفت: در این دو 
گروه شغلى، بیشتر کسب و کارها مى توانند به فعالیت 
خـود ادامه دهند بـه جز مراکـزى مانند پاسـاژهاى 
سرپوشـیده، تاالرهاى مراسم، سـینماها و برخى از 
اماکن فرهنگـى و مذهبى که امـکان تجمع در آنها 
وجـود دارد. وى افـزود: در حال حاضر 64 شـهر در 
وضعیت قرمز باقى مانده اند و مابقى شهرها نارنجى 

شده اند./3627

ادامه محدودیت  ها تا 
پایان سال 

رئیس کمیته امنیتـى اجتماعى    برترین ها|
سـتاد ملى مقابلـه با کرونـا گفت: طرح هـاى جامع 
هوشـمند محدودیت هـاى کرونایى تا پایان سـال 
تداوم دارد و اگر مى خواهیم ایـن محدودیت ها کم 
شـود باید رعایت کنیم. حسـین ذوالفقـارى اظهار 
کرد: مشکل ما این است که پروتکل هاى بهداشتى 
به صورت جدى مورد توجه همه اقشار قرار نگرفته 

است./3628 

تأثیر محدودیت ها 
دى ماه معلوم مى شود

مسـعود مردانى، عضو کمیتـه علمى    مدارا|
سـتاد مقابله با کرونا گفت: کاهش میزان مرگ و میر 
که طى چند روز شاهد آن هستیم خیلى ارتباطى به این 
محدودیت ها ندارد. تأثیر محدودیت هاى کرونایى در 
میزان مبتالیان و فوتى ها در ابتداى دى ماه خودش را 
نشان مى دهد و امیدواریم که به طرز فاحشى از مرگ 

و میر کم شود./3629

بمب ساعتى
 در تهران

فرمانـده عملیـات مقابلـه بـا کرونـا    میزان |
در کالنشـهر تهـران گفت: در شـروع هفته گذشـته 
بر اسـاس ردیابـى تلفـن همـراه بیمارانى کـه کرونا 
مثبت بودند نشـان داد که تنهـا 20 درصد ایـن افراد 
قرنطینـه را رعایـت مى کننـد و 73 درصـد نقـض 
قرنطینه مى کننـد. این بـه منزله یک بمب سـاعتى 
در تهـران قلمـداد مى شـود کـه بایـد مـورد توجـه 

قرار گیرد.

کرونا نابرابرى ها را 
ملموس کرد

دکتر وحید قاسمى، استاد گروه علوم    ایسنا|
اجتماعى دانشـگاه اصفهان با تأکید براینکه اپیدمى 
کرونـا نابرابرى هاى اجتماعـى را ملموس تـر کرد و 
فاصله غنى و فقیر را با وضوح بیشـترى به ما نشـان 
داد، گفت: به دلیل اپیدمى کرونـا موضوعات کلیدى 
موقتًا اولویت خود را از دسـت دادند اما نابرابرى هاى 
اجتماعى در حوزه سالمت، آموزش و نظام طبقاتى که 
در این دوران ملموس تر شده را نباید منفى تلقى کنیم، 
بلکه باید با نگاه مثبت در عادالنه تر کردن این نظامات 

بکوشیم./3630

64 میلیون نفر رد شد
آمار جهانى مبتالیان به کروناویروس    ایسنا|
تا دیروز به 64 میلیون و 195 هزار رسیده و مرگ یک 
میلیون و 486 هزار نفر نیز بـر اثر ابتال به این بیمارى 
تأیید شـده اسـت. بنابر تازه ترین آمارهـا تاکنون 44 
میلیـون و 443 هزار نفـر از مبتالیان بـه کووید-19 
نیز بهبود یافته اند. رونـد افزایش آمار ابتال به بیمارى 
کووید-19 کـه تاکنـون در 218 کشـور و منطقه در 

جهان شیوع یافته است./3631

روى موج کووید-19

  مترجم پرستو توکلى/ خبرگزارى ایسنا |
پروفسور «ســارا گیلبرت» محققى اســت که توانست 
واکسن کروناویروس دانشگاه آکسفورد که چندى پیش 
مؤثر بودن آن در جلوگیرى از بیمارى کووید-19 اعالم 

شد را طراحى کند.
ســال ها پیش هنگامى که گیلبرت مقطع دکتراى خود 
را مى گذراند با اینکه از علوم مختلف اطالعات متنوعى 
داشت اما متوجه شــد کارى که انجام مى دهد کار مورد 
عالقه اش نیســت. او در جوانى رشته علوم زیستى را در 
«دانشــگاه آنگلیاى شــرقى» خوانده بود و تجربه هاى 
زیادى از تحصیل در این رشــته به دســت آورده بود اما 
هنگامى که براى مقطع دکترا به «دانشگاه هال» انگلیس 
رفت و به مطالعه رشته ژنتیک و زیست شیمى پرداخت 
در آنجا دریافت که این رشته مورد عالقه وى نبوده است.

گیلبرت در این باره گفت: برخى از دانشمندان هستند که 
با خوشحالى کم و بیش به تنهایى روى یک موضوع براى 
مدت طوالنى کار مى کنند اما این راهى نیســت که من 
دوست داشتم آن را انجام دهم. من دوست دارم سعى کنم 
ایده هاى متنوعى از رشته هاى مختلف بشنوم و درباره آنها 
اطالعات کسب کنم. من فکر کردم که باید در آن مرحله 

علم را رها کنم و کار دیگرى انجام دهم.
سرانجام او تصمیم گرفت براى داشتن درآمدى مناسب 
یک کار علمى دیگر انجام دهد و نتیجه موفقیت آمیز این 
تصمیم او هفته گذشته اعالم شــد چرا که وى توانست 
واکســنى را طراحى کند کــه در جلوگیــرى از بیمارى 
کووید-19 مؤثر اســت. هفته گذشــته اعالم شد یک 
آزمایش بزرگ نشان داده واکسن کرونا ویروس ساخته 
شده توسط دانشگاه آکســفورد 70 درصد از دچار شدن 
افراد به عالیم کووید-19 جلوگیرى مى کند. همچنین 
داده هاى آزمایش ها نشــان داد زدن دوز کامل واکسن 

مى تواند تا 90 درصد از بدن افراد محافظت کند.
ســارا گیلبرت در آوریل ســال  1962 در شهر کترینگ 
انگلیس متولد شد. پدر او در کار تجارت کفش و مادرش 
معلم زبان انگلیسى و عضو انجمن اپراى آماتور محلى بود.

همکالسى هاى او در دوران مدرسه از او به عنوان دخترى 
با لقب «فوالد ساکت» یاد کرده اند که او نیز همانند نامى 
که دوســتانش بر او نهاده بودند تصمیمــات مهمى در 

زندگى اش گرفت و تا مرحله دکترا پیش رفت.
او البته هرگز قصد نداشت متخصص واکسن شود. اواسط 
دهه 1990 وى در دانشگاه آکسفورد در حال انجام یک 
پروژه دانشگاهى بود و ژنتیک ماالریا را بررسى مى کرد که 
در نهایت انجام این کار منجر به ایجاد عالقه در او براى 

کار بر روى واکسن هاى ماالریا شد.
زندگى اش وقتى ســه قلوهــاى او به دنیــا آمدند کمى 
پیچیده تر شد. پســرش «فردى» مادرش را زنى حامى 
توصیف مى کند که همیشــه به فکر فرزندانش است. او 
گفت: هر ســه ما راهمان را خودمان انتخاب کرده ایم و 
همه رشته زیست شــیمى را براى تحصیل در دانشگاه 

انتخاب کرده ایم.
در همین حال گیلبرت با افزایش رتبه در آکســفورد به 
سمت استادى مؤسسه معتبر «جنر» این دانشگاه منصوب 
شد و سپس گروه تحقیقاتى خود را براى تحقیق و تالش 
درباره ایجاد واکسن جهانى آنفلوآنزا ایجاد کرد. در سال 
2014، او اولین آزمایش واکســن ابوال را رهبرى کرد و 
هنگامى که ویروس مرس - سندرم تنفسى خاورمیانه - 
شیوع پیدا کرد، وى به عربستان سعودى سفر کرد تا سعى 
کند واکسن این نوع ویروس کرونا را تولید کند. آزمایش 
دوم این واکسن تازه و در اوایل سال 2020 آغاز شده بود 
که بیمارى کووید-19 در چین شیوع پیدا کرد. پروفسور 
گیلبرت به سرعت متوجه شد که شــاید بتواند از همین 

روش براى توسعه واکسن کووید-19 نیز استفاده کند.
پروفسور «ترزا المب» همکار گیلبرت در آکسفورد گفت: 
ما سریع عمل کردیم و در آخر آن هفته اى که دانشمندان 
چینى ســاختار ژنتیکى ویروس جدید را منتشــر کردند 

واکسن ما تقریباً طراحى شده بود.
عملکرد ســریع او براى ایجاد راهى بــراى جلوگیرى از 
کووید-19 در جهان ممکن اســت توضیح دهنده برخى 
از کارهاى غیرمعمول او باشــد چرا که به گفته پروفسور 
المب، پروفسور گیلبرت تمایل به کار از صبح خیلى زود 

تا اواخر شب دارد.
ساخت واکسنى که در آزمایشگاه علیه کووید-19 مؤثر 
بود، چند هفته طول کشید. ســپس با گسترش مراحل 
آزمایش، اولین گروه از واکسن توسعه یافته در اوایل آوریل 
تولید شد؛ با این حال، پروفسور گیلبرت این فرایندها را به 
عنوان یکسرى گام هاى کوچک توصیف کرد و آنها از نظر 

او دستیابى به موفقیتى بزرگ محسوب نمى شدند.
وى در اوایل ســال جارى گفت: ما در یک مسابقه براى 
ساخت واکسنى علیه بیمارى کووید-19 هستیم و مسابقه 
براى ساخت واکسنى علیه بیمارى است نه مسابقه علیه 
تولیدکنندگان دیگر واکسن کرونا و ما یک دانشگاه هستیم 
و براى کسب درآمد این کار را انجام نمى دهیم. دوستان، 
اساتید دانشــگاه و همکاران او، گیلبرت را فردى وظیفه 
شناس، ساکت و مصمم و شــخصى با شهامت توصیف 

مى کنند.
اکنون نگاه جهانیان به پروفسور گیلبرت و تعداد انگشت 
شــمارى دیگر از دانشــمندان توســعه دهنده واکسن 

کووید-19 خیره شده است.
دکتر «آن مور» همکار گیلبرت مى گوید: ســارا از اینکه 
بســیار مورد توجه قرار بگیرد متنفر است. سارا شخصى 

است که نمى خواهد در کانون توجه قرار بگیرد.

گذرى بر زندگى زنى که واکسن «دانشگاه آکسفورد» را طراحى کرده است

«سارا گیلبرت» 
قرار است کرونا را نابود کند

ترس از بازگشت بیمارى کرونا در مبتالیان، انگیزه الزم 
براى پیگیرى دوره درمان را ایجاد مى کند اما زمانى که این 

ترس طوالنى شود، مى تواند با ایجاد مشکالتى، 
کیفیت زندگى روزمره افراد را کاهش دهد.

محمــود نجفى، روانپزشــک در این خصوص 
توضیح داد: بــا شــیوع کرونا نگرانــى بابت 
ابتال بــه این بیمــارى بــه عنــوان یکى از 
ترس هــاى شــایع، قابل درك اســت. حتى 
تــرس از بازگشــت بیمــارى بــه یکــى از 
چالش هاى چند مــاه اخیر برخــى از بیماران 
مبتال به کووید- 19 تبدیل شــده اســت. وى 
اظهار کــرد: ترس و نگرانــى، واکنش طبیعى 
نســبت به بیمارى کووید- 19 و بازگشت آن 
است. در این بین، مدیریت هیجان هاى ناشى 

از این ترس بســیار مهم اســت و باید آگاه بود که ترس، 

واکنش طبیعى نســبت به احتمال بازگشت این بیمارى 
اســت و الزم اســت مبتالیان به کرونا دانش خود را در 

مورد این ویروس افزایش داده و توصیه پزشــکان را اجرا 
کنند. این روانپزشک با بیان اینکه استفاده از تجربه افرادى 

که بر ترس خود نســبت به کرونا غلبه کرده اند مى تواند 
براى ســایر افراد کمک کننده باشــد، ادامه داد: محرك 
هاى ایجادکننده ترس از بازگشــت کرونا را 
باید شناسایى و برنامه اى براى مدیریت آنها 
داشــت؛ به عنوان مثال در معرض اطالعات 
بیش از حد اینترنت، رســانه ها و شبکه هاى 
اجتماعى مجازى پیرامون کرونا قرارگرفتن، 
یکــى از محرك هــاى ایجادکننــده ترس 
است. توصیه مى شود که در مواقع ضرورى 
از منابع موثق اطالعات کســب شود. نجفى 
توصیه کرد: پس از طى شــدن دوره درمان 
بیمارى کرونا، ویزیت مجدد و چکاپ دوره اى 
مبتالیان انجام شود تا بار نگرانى و اضطراب 
کاهش یافته و بتوانند فعالیت هاى روزمره خود 

را انجام دهند./3621

بهبودیافتگان با ترس بازگشت کرونا چه کنند؟

محققان از ساخت «دستگاهى تعاملى» خبر داده اند 
که به کاربر اجازه مى دهد خطر ابتال به کووید-19 را در 
صورت حضور در اتاقى که یک فرد دیگر مبتال در آن 

حضور دارد محاسبه کند.
مقامات بهداشــت عمومى به طور دائم در طول همه 
گیرى به ما یادآورى مى کنند کــه فضاى هاى باز به 
نسبت فضاهاى سربسته ایمن تر هستند و خطر ابتال 
به ویروس کرونا در گروه هاى کوچک تر مردم کمتر از 
گروه هاى بزرگ است. اما اکنون دستگاه جدید آنالینى 
مى تواند مشخص کند اگر کسى در خانه، مدرسه و یا 
محل کار شما بیمار اســت چقدر احتمال دارد شما نیز 

مبتال شوید.
محققان مؤسسه فناورى ماساچوست معادله ریاضى 
پیچیده خود براى بررسى خطر ابتال به ویروس کرونا 
در صورت آلوده بودن یک نفر در اتاق به کووید-19 را 
به ابزارى کاربردى تبدیل کردند. هرکسى مى تواند با 
استفاده از این ابزار بفهمد چه مدت زمان ماندن در اتاقى 
که فردى آلوده در آن قرار دارد(بســته به اندازه اتاق) 

ایمن اســت و همچنین مى توان براساس تعداد افراد 
حاضر در یک محل از یک نفر تا صد نفر که یکى از آنها 
آلوده به ویروس باشد، میزان خطر ابتال را بررسى کرد.

به طور مثال در این ابزار مى توان اندازه اتاق را مشخص 
کرد و اینکه آیا این اتاق مجهز به دســتگاه تهویه هوا 
هســت یا خیر، افراد حاضر در اتاق از چه نوع ماسکى 
اســتقاده مى کنند و چقدر در استفاده از ماسک جدى 
هستند و حتى اینکه آیا این افراد با صداى بلند صحبت 
مى کنند. تمام این موارد قابل لحاظ کردن در این برنامه 
است و همچنین به کاربران این امکان را مى دهد که 
میزان خطر را هنگامى که در زمان مهمانى و مراسم ها 
از آشــپزخانه به اتاق ناهارخورى و پذیرایى در رفت و 

آمدند بررسى کنند.
این ابزار نشــان مى دهد که اندازه یا نوع اتاق آنچنان 
مهم نیست بلکه افراد حاضر در اتاق و نوع ماسکى که 
استفاده مى کنند و همچنین استفاده از دستگاه تهویه 
هوا مى تواند میزان خطر را به طور چشمگیرى کم یا 

زیاد کند./3626

محاسبه احتمال ابتال به کرونا در اتاق

کرونا شاید به جابه جایى قدرت اقتصادى 
در جهان بیانجامد

بیماران HIV قربانى پاندمى کرونا نشوند

صدراعظم آلمان درباره تغییر توازن قدرت اقتصادى 
در جهان هشدار داد. به اعتقاد او اقتصاد اروپا در سایه 
کرونا و ادامه روند کنونى، در مقایســه با چین و کره 

جنوبى تضعیف خواهد شد.
«آنگال مرکل» در نشســت متخصصان دیجیتال 
دولت فدرال اظهــار کرد، گســترش کووید-19، 
بیمارى ناشى از ویروس کروناى جدید، جلوى رشد 
اقتصادى اروپا را مى گیرد.  صدراعظم آلمان گفت: 
در پایان دوران کرونا وضعیت اقتصادى چین و کره 

جنوبى از اروپا بهتر خواهد بود. 
او ضمن بیان اینکه در اروپا محدودیت هاى کرونایى 
دولت همواره با مخالفت و تظاهرات عده اى روبه رو 
مى شود، گفت: در چین و کره جنوبى شهروندان خطر 
پاندمى کرونا را جدى مى گیرند و رونق اقتصادى این 

کشورها در حال حاضر قابل توجه است. 
اظهارات او را مــى توان انتقادى غیرمســتقیم به 
کســانى تلقى کرد که در آلمان و دیگر کشورهاى 
اروپایى بدون ماسک و بى توجه به فاصله فیزیکى، 
علیه اقدامات دولتى براى جلوگیرى از شیوع بیشتر 

ویروس کشنده، به خیابان ها مى روند. 
مرکل با اشاره به آمار باالى مبتالیان به کووید-19 
در کشــورهاى عضو اتحادیه اروپا گفت: «ما باید 
از خود بپرســیم که اروپا پس از این بحران به کجا 
مى رسد؟»  او در ادامه احتمال داد که شرایط فعلى 
باعث دگرگونى هایى در توازن قواى اقتصادى خواهد 
شد. صدراعظم آلمان در عین حال تأکید کرد: دولت 
آلمان نمــى تواند و نمى خواهد ماننــد چین با ابزار 

گوناگون شهروندان را کنترل کند.

جامعه بهداشتى با شیوع کووید- 19 در سراسر جهان 
روى این پاندمى متمرکز شــده اند و همین امر باعث 
افزایش نگرانى در مورد بیماران مبتال به ویروس هاى 
مرگبار دیگر از جمله HIV شده است. این در حالى است 
که سازمان جهانى بهداشت خواستار «اتحاد جهانى» 
براى تداوم خدمات ضرورى به بیماران مبتال به HIV در 
دوران شیوع کووید- 19 و دوران پساکرونا شده است.

محافظت از این افراد به دلیل نقص سیســتم ایمنى، 
در دوران پاندمى کووید- 19 ضرورى است. مطالعات 
نشان مى دهد این بیماران در برابر ویروس جدید کرونا 
آســیب پذیرترند و از طرفى درمان هاى ضدویروسى 
نباید به دلیل مشکالت بهداشــتى و درمانى ناشى از 

کرونا مختل شود.

متخصصان ســازمان جهانى بهداشت در اوایل سال 
جارى در مورد اختالل ایجادشــده در درمان بیماران 
مبتال به ویروس HIV به دلیل پاندمى کرونا هشــدار 
داده اند اما در حــال حاضر به دلیــل تالش بى وقفه 
کادر درمانى در سراســر جهان تعداد کشورهایى که 
در خدمت رســانى به بیماران مبتال بــه HIV ضعیف 
عمل کردند، 75 درصد کاهش یافته و دلیل عمده آن 
تبعیت از دســتورالعمل هاى سازمان جهانى بهداشت 

بوده است.
آمار جدید نشان مى دهد در اواسط سال 2020 میالدى 
حدود 26 میلیون نفر تحت درمان هاى ضدویروســى 
بوده اند که نسبت به سال گذشته 2/4 درصد افزایش 

داشته است./3617
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علت 
شنیدن 
صداى 
ترق و 

تروق در 
گوش ها 

همه مــا گهگاه صداهــا و حس هــاى غیرمعمولى در 
گوش هاى خود تجربه مى کنیم، مثل سوت کشیدن یا 
زنگ زدن گوش ها. یکى دیگــر از این تجربه هاى غیر 

معمول شنیدن صداى ترق و تروق در گوش هاست.
این امر دالیل مختلفى دارد که در ادامه به آنها خواهیم 

پرداخت.
1- اختالل شیپور استاش

شیپور استاش مجراى کوچک و باریک است که بخش 
میان گوش را به پشت بینى و قسمت فوقانى حلق متصل 
مى کند. از این مجرا یکــى در هر کدام از گوش هاى ما 
وجود دارد. این مجرا معموًال بسته است و هنگام خمیازه 
کشــیدن، جویدن یا بلعیدن باز مى شود. اختالل شیپور 
استاش زمانى رخ مى دهد که این مجراها به درستى باز 
یا بسته نشوند. این مسئله مى تواند منجر به شنیده شدن 

یک صداى ترق و تروق در گوش ها شود.
دیگر دالیل احتمالى اختالل شــیپور استاش عبارتند از 
بروز یک عفونت مثل سرماخوردگى یا سینوزیت، آلرژى،  
بزرگ شدن لوزه ها، وجود عوامل محرك در هوا مثل دود 
سیگار یا آلودگى، شکاف کام،  پولیپ بینى و تومور بینى.

2- عفونت شدید گوش میانى
عفونت شدید گوش میانى بیشتر در میان کودکان شایع 
است تا افراد بزرگسال. اختالل شیپور استاش مى تواند در 
بروز عفونت شدید گوش میانى نقش داشته باشد. باریک 
یا مسدود شدن این مجراها ممکن است به انباشت مایع 
در گوش میانى و بروز عفونت بیانجامد. عفونت شــدید 
گوش میانى ممکن است به دلیل باریک یا مسدود شدن 
مجراهاى شیپور اســتاش منجر به شنیده شدن صداى 

ترق و تروق در گوش ها شود.

3- انباشت جرم گوش
جرم گوش به چرب شدن و حفظ مجراى گوش از عفونت 
کمک مى کند و معموًال به طــور طبیعى از گوش خارج 
مى شود. اما گاهى هم ممکن است در مجراى گوش گیر 
کند و باعث انسداد شود. اگر جرم گوش را با فرو کردن 
جسمى مثل گوش پاك کن بیشتر به داخل گوش فشار 
دهید ممکن است این اتفاق رخ دهد. گاهى هم گوش ها 
بیشتر از حد نیاز جرم تولید مى کنند و این مسئله مى تواند 

منجر به انباشت جرم گوش شود.
4- اختالالت مفصل گیجگاهى فکى

مفصل گیجگاهى فکى، اســتخوان فــک را به جمجمه 
متصل مــى کند. ما در هر دو ســمت ســر خــود یکى 
از این مفصل را داریــم که محل قرارگیــرى آن جلوى 
گوش هاســت. این مفصل مثل یک لوال عمل مى کند و
 مى تواند حرکات کشــویى هم داشته باشد. یک دیسک 
از جنس غضروف در بین دو اســتخوان قــرار دارد که به 
روانى حرکت این مفصل کمک مى کند. وارد شدن آسیب 

یا جراحت به ایــن مفصل یا تحلیــل رفتن غضروف 
مى تواند منجر به بروز اختالالت مفصل گیجگاهى 

فکى شود. این اختالالت ممکن است باعث شود 
در نزدیکى گوش خود صــداى ترق و تروق 

بشنوید، به ویژه زمانى که دهان خود را باز 
مى کنید یا چیزى مى جوید.

5- تشــنج ماهیچه اى گوش 
میانى

تشــنج ماهیچه اى گــوش میانى 
نوع نــادرى از تینیتوس یا همان 

وزوز یــا زنــگ زدن دائمــى 

گوش هاســت. این اتفاق بر اثر انقباض 
برخى ماهیچه هــاى درون گوش یعنى 
ماهیچه رکابى یا ماهیچه کشــنده پرده 
گوش رخ مى دهد. ایــن ماهیچه ها به 
منتقل شــدن ارتعاشــات از پرده گوش و 
اســتخوان هــاى درون گــوش میانى 
به گــوش داخلى کمک مــى کنند. علت 
دقیق تشــنج ماهیچه اى گــوش میانى 
مشخص نیست. این مســئله ممکن است 

به یک مشــکل مادرزادى، آسیب شنوایى و 
دیگر انواع ارتعاشات یا انقباضات مثل اسپاسم 

همى فاســیال (پرش غیر عادى صورت) مربوط 
باشد. انقباض ماهیچه هاى 
رکابى یا کشنده پرده گوش 

مى تواند باعث شــنیده 
شدن یک صداى ترق 

و تروق در گوش ها 
شود.

از آنجایى که ســالمت قلب براى ســالمتى بدن انســان اهمیت زیــادى دارد، بایــد از عالیم
 بیمارى  هاى قلبى آگاه باشید. در این مطلب 12 نشانه بیمارى قلبى بیان شده است که هرگز نباید 

نادیده بگیرید.

1. درد قفسه سینه
این درد به دلیل انسداد شریان است. ممکن است در ســینه تان احساس فشار داشته باشید. مردم 
معموًال این درد را کمى متفاوت توصیف مى کنند. برخى مى گویند احساس مى کنند حیوان بزرگى 
روى سینه شان نشسته  است. برخى دیگر مى گویند که احساس سوزش در سینه شان دارند. این درد 
مى تواند هنگامى که فعال یا در حال استراحت هستید اتفاق بیافتد. اگر عالئم پس از چند دقیقه از 

بین نرفت یا بدتر شد، اقدام جدى ضرورت دارد.

2. فشار خون باال
اگر فشار خونتان را کنترل نکنید، ممکن است سکته یا به حمله قلبى مبتال شوید. ورزش، کاهش 

مصرف نمک و رژیم غذایى سالم مى تواند به کاهش فشار خون کمک کند.

3. معده  درد همراه با سوء هاضمه
طى حمله قلبى، برخى از افراد دچار سو ء هاضمه، حالت تهوع یا معده درد مى شوند. زنان در هنگام 
حمله قلبى بیش از مردان این عالمت را دارند. این نشانه به ویژه زمانى مهم است که معده درد با 

سایر عالئم همراه باشد.

4. درد بازو
درد بازوى چپ یکى از عالیم حمله قلبى است. درد معموًال از ســینه شما به سمت خارج حرکت 

مى کند. هرگز این عالمت را نادیده نگیرید.

5. گیجى
اگر ترکیبى از سرگیجه و ناراحتى قفسه سینه داشته باشــید، ممکن است دچار حمله قلبى شوید. 

سرگیجه ناشى از افت سریع فشار خون است، زیرا قلب شما به درستى پمپاژ نمى کند.

6. درد فک یا گلو
درد فک یا گلو یک عالمت غیرمعمول بیمارى قلبى است. اما اگر درد فک یا گلو و درد قفسه سینه 

دارید، مى تواند نشانگر حمله قلبى باشد.

7. خستگى ناگهانى یا مفرط
خستگى مفرط یا ناگهانى یک عالمت ظریف است که به راحتى نادیده گرفته مى شود. اگر متوجه 

شدید که طى چند ماه گذشته حجم خستگى تان افزایش یافته، باید به پزشک مراجعه کنید. این 
مى تواند نشانه اولیه بیمارى قلبى باشد.

8. خروپف
خروپف با صداى بلند، طورى که انگار نفس کم مى آورید، مى تواند نشانه آپنه خواب 

باشد. آپنه خواب به این معنى است که هنگام خواب تنفستان متوقف مى شود. 
این اختالل فشار بر قلب آورده و مى تواند باعث بیمارى قلبى شود.

9. عرق سرد
اینکه بدون ورزش یا انجام کار سخت عرق سرد بریزید، مى تواند نشانه حمله قلبى باشد. معموًال 

این عالمت همراه سایر عالیم حمله قلبى ظاهر مى شود.

10. سرفه طوالنى مدت
ممکن است متعجب شوید اگر بشنوید ســرفه اى که ماه ها طول کشیده مى تواند 

نشانه اى از بیمارى قلبى باشد. اگر مخاط صورتى یا سفید سرفه مى کنید، نشانه 
نارسایى قلبى است. این اتفاق مى افتد، زیرا در اثر مشکل قلبى خون به داخل 

ریه ها نشت مى کند.

11. تورم مچ یا ساق پا
اِِدم (تــورم) یــک پرچم قرمــز بــراى بیمارى هــاى قلبى 

اســت. اگر ســاق و مچ پا یا انگشــتانتان متورم هســتند، 
قلب تان به درســتى پمپــاژ نمى کند، مایعــات تجمع 

مى یابنــد و همین منجر به تورم پا مى شــود. بیمارى 
قلبى باعث مى شــود کلیه هــا آب و ســدیم را از 

بدن خارج نکنند. این دلیــل دیگرى براى ادم 
است.

12. ضربان قلب نامنظم
قلب همه گاهــى و معموًال وقتى 

هیجان زده یا عصبى هســتند
 تند مى شود، اما اگر این اتفاق 

زیاد رخ دهــد، مى تواند 
نشــانه اى از بیمارى 

قلبى باشد.

نشانه هاى بیمارى قلبى را هرگز نادیده نگیرید

، کاهش 

در هنگام 
ده درد با 

ج حرکت 

ى شوید. 

سه سینه 

ر متوجه
د. این
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اِِدم (تــورم) یــک پرچم قرمــز بــراى بیمارى هــاى قلبى 

اســت. اگر ســاق و مچ پا یا انگشــتانتان متورم هســتند، 
قلب تان به درســتى پمپــاژ نمى کند، مایعــات تجمع 

مى یابنــد و همین منجر به تورم پا مى شــود. بیمارى 
قلبى باعث مى شــود کلیه هــا آب و ســدیم را از 

بدن خارج نکنند. این دلیــل دیگرى براى ادم 
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12. ضربان قلب نامنظم
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هیجان زده یا عصبى هســتند
 تند مى شود، اما اگر این اتفاق 

زیاد رخ دهــد، مى تواند 
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قلبى باشد.

غذایى که مى خورید نقش مهمى در سالمت قلب شما دارد. برخى از غذاها مى توانند باعث تجمع 
پالك در رگ هاى شما و باعث تصلب شرایین شــوند و به طور بالقوه منجر به کلسترول باال یا 

مشکالت جدى قلبى شوند.
در حالى که معموًال محدود کردن غذاهایى که کلسترول زیادى دارند – مانند تخم مرغ – ممکن 

است شما را از غذاهاى غنى از چربى اشباع و ترانس محروم کند.
تخم مرغ متمرکزترین منبع کلســترول غذایى در رژیم هاى غذایى ماست. در یک تخم مرغ 

حدود 186 میلى گرم. 
در ســال 2013، انجمن قلب آمریــکا و کالج قلب و عروق آمریکا نتوانســتند شــواهد علمى 
قانع کننده اى در مورد تأثیر کلسترول در رژیم غذایى بر کلســترول «بد» در رگ ها پیدا کنند. 
دستورالعمل هاى رژیم غذایى براى آمریکایى ها حتى توصیه کلسترول 300 میلى گرم در روز را 

در سال 2015 لغو کرد و گفت که اطالعات کافى براى تعیین محدودیت ندارد.
در حقیقت، یک مطالعه در سال 2020 در مجله پزشکى انگلیس نشان داد آمار ابتال به بیمارى 
عروق کرونر یا سکته مغزى در افرادى که روزانه حدود یک تخم مرغ مى خورند نسبت به افرادى 
که تخم مرغ نمى خورند باالتر نیست. در واقع تخم مرغ خطرى براى سطح کلسترول خون ندارند.
آنچه متخصصان کشف کرده اند این است که چربى هاى اشــباع و ترانس در مقایسه با مقدار 
کلسترول شما ممکن اســت در افزایش سطح کلسترول نقش داشته باشــد. به گفته دانشکده 
پزشکى هاروارد، این بدان دلیل است که بیشتر کلسترول شما – حدود 80درصد – در بدن تولید 

مى شود. کبد شما چربى هاى اشباع و ترانس را به کلسترول تبدیل مى کند، که باعث شده است 
متخصصان تغذیه معتقد باشند که این چربى ها در واقع از کلسترول رژیم غذایى براى شما بدتر 

هستند.
حتى اگر کلسترول نخورید، اما رژیم غذایى شما سرشــار از چربى اشباع یا چربى ترانس باشد، 

کلسترول همچنان مى تواند افزایش یابد.
تخم مرغ مى تواند در یک رژیم غذایى سالم قرار بگیرد و رعایت حدود چهار عدد در هفته ایده 
خوبى است. در حقیقت، تخم مرغ یکى از مواد اصلى رژیم مدیترانه اى است که به اعتقاد برخى 

از متخصصان رژیم غذایى یکى از سالم ترین برنامه هاى غذایى است.
در حالى که سفیده مى تواند یک گزینه عالى براى کلســترول پایین باشد، زرده تخم مرغ منبع 
خوبى از کولین است – یک ماده مغذى ضرورى که در رژیم هاى غذایى ما کم است. اگر نگران 

کلسترول باال هستید، باید با پزشک خود در مورد بهترین رژیم غذایى صحبت کنید.
به طور کلى، بقیه غذاى مصرفى شما در نهایت باید شامل سبزیجات، میوه ها و حبوبات باشد – و 
همزمان غذاهاى بیش از حد فرآورى شده، غالت تصفیه شده و شکر را محدود کنید. یک رژیم 
غذایى متعادل یکى از بهترین روش ها براى کنترل کلسترول و جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى 

یا سکته مغزى است.
بیمارى قلبى فقط به تعداد تخم مرغى که مى خورید نیست. یک رژیم غذایى خوب باید شامل 

غذاهاى سالم باشد و غذاهاى ناسالم را محدود کند.

چرا نباید نگران 
خوردن تخم مرغ براى 

صبحانه باشید؟

یک متخصص بیمارى هاى عفونى با اشــاره به خطرات حمام 
رفتن براى بیماران کرونایى، گفت: این بیماران باید تا حد امکان 

از رفتن به حمام خوددارى کنند.
دکتر علیرضا جانبخش با بیان اینکه بیماران کرونایى به چند دسته 
تقسیم بندى مى شوند، گفت: متناسب با وضعیت هر دسته، شرایط 
حمام رفتن بیماران متفاوت است، اما در مجموع حمام رفتن براى 
این بیماران توصیه نمى شــود و براى بیماران با حال نامساعد و 

متوسط ممنوع است.
جانبخش افزود: بیمارانى که بســترى بوده و یا اکسیژن تراپى 
مى شوند به هیچ عنوان نباید اســتحمام کنند و بهتر است براى 

نظافت این بیماران از دستمال مرطوب استفاده شود.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى کرمانشاه در 
خصوص خطرات حمام رفتن براى بیمــاران کرونایى گفت: در 
حمام و زیر دوش سطح اکســیژن خون پایین مى آید و بیماران 
کرونایى به ویژه بیماران بدخیم با کمبود اکسیژن به خودى خود 
مواجه هستند و در همین راستا حمام رفتن مى تواند این کمبود 

اکسیژن را تشدید کرده و حال این بیماران وخیم تر شود.
وى افزود: بیمارانى هم که در منزل بســترى هســتند اما حال 

نامساعد دارند، به هیچ عنوان نباید حمام بروند.
این متخصص بیمارى هاى عفونى خاطرنشان کرد: دسته اى از 
بیماران که حال مساعد داشته و عالئم جزیى دارند هم ترجیحًا 
نباید حمام بروند، اما در صورتى که اصرار بر انجام این کار دارند 
باید حتمًا از باال بودن سطح اکسیژن خون خود باالى 93 درصد 

اطمینان حاصل کنند.
وى افزود: همچنین این بیماران باید زمانى استحمام کنند که فرد 
دیگرى در منزل حضور داشته باشد تا درصورتى که مشکلى پیش 

آمده و یا حالشان وخیم شد، رسیدگى کند.
جانبخش در خصوص ضدعفونى کردن حمام بعد از اســتحمام 
بیماران کرونایى گفت: شستشوى محیط حمام با محلول آب و 
صابون کافى اســت و اگر پنجره در حمام وجود داشته باشد باید 
آن را باز بگذارند تا تهویه هواى داخل حمام انجام شود و هنگام 

شستشوى حمام افراد باید از ماسک استفاده کنند.

پزشکان هشدار داده اند که خوابیدن پس از خوردن غذاى چرب، 
مشکالت متعددى را براى سالمتى به بار مى آورد.

دکتر «خالد النمر»، مشاور و استاد بیمارى هاى قلبى و کاتتریزاسیون 
شــریانى اظهار کرد: خوابیدن بعد از خوردن غذا هاى چرب، چهار 
پیامــد خطرناك دارد. او در صفحه شــخصى خود نوشــت: لطفًا 
بالفاصله پس از یک وعده غذایى چرب، ُچــرت نزنید زیرا باعث 
افزایش رفالکس معده و اسید معده مى شود همچنین تپش قلب 

را افزایش مى دهد.
این متخصص بیمارى هاى قلبى تأکید کرد: خوابیدن بالفاصله پس 
از خوردن غذا موجب خواب منقطع و بسیارى از کابوس ها مى شود.

دانشمندان دانشــگاه برزیل دریافتند که خطر مرگ ناشى از حمله 
قلبى در افرادى که قبل از خواب غذا مى خورند، افزایش مى یابد. 

با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرام تشخیص داده شد که 113 
بیمار با میانگین سنى 60 سال که در این تحقیق شرکت کرده بودند، 

دچار سکته قلبى شده اند.
آنها در یک نظرسنجى شرکت کردند و به این پرسش که آیا صبح 

یا اواخر شب، دو ساعت قبل از خواب غذا خورده اند، پاسخ دادند.
از طریق این مطالعه مشخص شد که 58 درصد از شرکت کنندگان 
از خوردن صبحانه خوددارى کرده اند، 51 درصد از آنها دیر شــام 
خورده اند، در حالى که 41 درصد از داوطلبان هر دو عادت را انجام 

مى دهند.
طبق این تحقیقات افرادى که صبحانه را حذف کرده و دیر شــام 
مى خورند چهار تا پنج برابر بیشتر با خطر آنژین، حمالت قلبى مکرر 

و مرگ مواجه هستند.

خطرات حمام براى بیماران کرونایى

خوابیدن بعد از خوردن غذاى چرب، ممنوع



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، 
تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشــه اى بمیرد، رگ هاى حیات او 

موال على (ع)قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان است.
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