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ویژه برنامه هفته نکوداشت زرین شهر و رونمایى 
از تولیــدات فرهنگى و رســانه اى شــهردارى 
زرین شهر باحضور حجت االســالم والمسلمین 
معتمدى، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان، فرماندار شهرســتان لنجان، امام جمعه، 

شهردار و اعضاى شوراى اسالمى...

     

فاکتور پرخطر که شما را دچار زوال عقل مى کندچرا برقمان نرفت؟!سام قریبیان: پس از 14 سال  با «الله» برگشتمفروش تور ترکیه راه افتاد؟ ماجراى ورود سپاهان به پرونده طلب شایان از پرسپولیس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هفته نکوداشت زرین شهر، دریچه اى براى توسعه صنعت گردشگرى

وحشت در منطقه عشایرنشین دهاقان
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ماجراى تخلف مالى 
در دانشگاه آزاد

از واکسن هاى ایرانى 
کرونا چه خبر؟

خرید خانه 
براى کارگران 

در اصفهان آرزوست

5

تأیید دستگیرى 
تعدادى از 
کارمندان 

شهردارى اصفهان
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در نطق پیش از 
دستور خود در صد و هفتاد و سومین جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با اشــاره به انتشار گزارشى از 
دستگیرى تعدادى از افراد در شهردارى توضیح داد: این 
اتفاق افتاده است اما با مدیریت خود مدیریت شهرى 
افتاده است. در سال 97 بر اساس شناسایى که توسط 
حراست شهردارى و شــهردارى هاى مناطق صورت 
مى گیرد، اطالعاتى به مراجع مربوطه داده مى شود و 
خبرى مى گیرند که اینها در حال رصد اســت و اآلن 

تعجیلى صورت ...
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سرنوشت قطار سریع السیر تهران-قم- اصفهانسرنوشت قطار سریع السیر تهران-قم- اصفهان
 به کجا مى رسد؟ به کجا مى رسد؟

کار به مذاکره وزیر راه و شهرسازى با مجلس کشیدکار به مذاکره وزیر راه و شهرسازى با مجلس کشید

2

مشاهده خرس هاى قهوه اى در یک منطقه گردشگرپذیر موجب نگرانى مسئوالن، عشایر و 
دوستداران محیط زیست شده است

فریبا متخصص از بازى در سریال 
«روزهاى آبى» مى گوید

3 بازیکن سپاهان باید 
به تیم ملى دعوت مى شدند

مهاجم ســپاهان گفت: فکر مى کنم در خط دفاعــى تیم ملى محمد 
نژادمهدى، محمد کریمى هافبک بسیار مؤثر سپاهان و سجاد شهباززاده 
که 16 گل زده و آقاى گل لیگ برتر محسوب مى شود مى توانستند بیشتر 

مورد توجه قرار...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون استاندار:

نباید تمام تخم مرغ ها 
را در سبد گردشگرى 

مى چیدیم عابدزاده عابدزاده 
سوداى شماره یک ملى سوداى شماره یک ملى 

را داردرا دارد

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/03/29 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت 
الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: جاده اصفهان، زیار، روستاى دشتى، امور برق منطقه 9 اصفهان، دبیرخانه امور، 

تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121611-031 اداره مالى و ادارىـ  آقاى جواد کرباسى و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121633-031 اداره مهندسى و طرح ها 

تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

فراخوان آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

م الف:1141929

شرکت گاز استان اصفهان، در نظر دارد جهت موضوع زیر: 
موضوع: اجراى عملیات ساخت و نصب (500 مورد)، جمع آورى (250 مورد)، جابه جایى (150 

مورد)، انشعاب فوالدى و جمع آورى 100 مورد شیر پیاده رو  در سطح منطقه دو اصفهان 
به شماره فراخوان (2000091138000047) مورخ (1400/03/04) را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. الزم به ذکر است کد  فراخوان در پایگاه 

ملى مناقصات  52451930 مورخ 1400/03/04 مى باشد. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از ساعت 14:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/04 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/03/20 
مى باشد. 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/03/31 مى باشد. 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/01 مى باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه 379,000,000 ریال مى باشد. 
به منظور شرکت در این مناقصه داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات الزامى مى باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت هاى الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال، روبروى 

مجتمع پارك، امور قراردادها و تلفن (داخلى 2466)      38132 -031
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه- :   مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام 33999818 و 33191893 

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان  

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)

موضوع 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

400140272000093874000004

اصالح ساختار 
شبکه هاى 
توزیع برق 

در محدوده 
بخش هاى 

جرقویه علیا، 
جرقویه سفلى 

و رامشه

1400/03/111400/03/191400/03/291400/03/301400/04/02500,000,000
آگهى تجدید مناقصه عمومى (دو مرحله اى )خرید،نصب، حمل

 و راه اندازي 8 دستگاه دکل روشنایی اپرون فرودگاه بین المللى شهید بهشتى  اصفهان 
T A 120-1400-03-03 مناقصه شماره

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت.(کلیه مراحل برگزارى فراخوان و دریافت اسناد فراخوان از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونکى دولت(ستاد) به آدرس (www.Setadiran.ir) انجام خواهد شد)،  الزم است کلیه 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهى امضِا الکترونیکى 

را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
تاریخ انتشار از طریق  سامانه ستاد از تاریخ درج در روزنامه  مورخ    11 /1400/3  ساعت 10:00 صبح تا روز چهار شنبه 

مورخ 1400/3/19
آخرین مهلت ارسال و بارگزارى پیشنهاد قیمت روز شنبه مورخ1400/4/5 تا ساعت 14:00  بعد ازظهر       

تاریخ بازدید روز دو شنبه مورخ  1400/3/31ساعت  10:00 صبح 
زمان بازگشایى پاکتهاى ارزیابى کیفى شرکت کنندگان روز یکشنبه 1400/4/6   ساعت 9:00  صبح

 آدرس –اصفهان - میدان الله- اتوبان شهید اردســتانى- فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان اداره کل 
فرودگاههاى استان اصفهان-اداره امور مالى .تلفن 031-35275036 ،03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-27313131
م.الف:1143478 اداره کل فرودگاههاى استان  اصفهان

نوبت اول

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
همایش تحلیل علل ریشــه اى rca در سالن اجتماعات 
ستاد شرکت توزیع نیروى برق اســتان اصفهان با حضور 
مدیر عامل شرکت، قائم مقام، معاونین و اعضاى تیم هاى 

تحلیل برگزار گردید.
در این همایش ابتدا مهندس پیرپیــران، مدیر دفتر فنى 
شرکت گزارشى از پیشینه موضوع و دستاوردهاى آن طى دو 
سال گذشته ارائه نمود و در ادامه دکتر سعید رمضانى، مشاور 
شرکت در پروژه rca ســخنرانى کلیدى خود با موضوع 

چالش هاى مدیریتى آسیا را ارائه کرد. 
 پس از آن نماینــدگان تیم هاى تحلیل شــرکت نتایج

 پروژه هاى محوله که مرتبط با خاموشى هاى شبکه هاى 
فشار متوسط بود تشریح کردند در پایان مهندس عالقمندان 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان، ضمن 
ابراز خشنودى از دستاوردهاى مثبت این پروژه تاکید کرد در 
ادامه مسیر، موضوع تحلیل علل ریشه اى به کلیه حوزه هاى 
شرکت تسرى یابد و با تشکیل کمیته عالى rca موضوعات 
مهم شرکت از طریق کمیته به تیم هاى تحلیل ارجاع شود. 
در پایان جلســه  نیز از اعضاى تیم هاى تحلیل با اهدا لوح 

تقدیر و هدیه  تقدیر به عمل آمد.

برگزارى همایش تحلیل علل ریشه اى در شرکت توزیع برق استان اصفهان
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سریال متخصص از بازى در سریال  بازىدر لمتخصصاز ر ص
گهاى آبى» مى گوید آ مىگویدا هاىآبى»

در زندگىدر زندگى
 اینقدر  اینقدر 

جدى و قاطعجدى و قاطع
 نبوده ام نبوده ام

خلعتبرى:



0202جهان نماجهان نما 4050سه شنبه  11 خرداد  ماه   1400 سال هجدهم

با توقف واردات لوازم خانگى خارجى و خروج برندهایى 
نظیر سامسونگ و ال جى از کشور قیمت لوازم خانگى 
خارجى در بازار داخلى افزایش یافته و هزینه خرید برخى 
مدل هاى یخچال ساید باى ساید سامسونگ حتى به 
90 میلیون تومان رسیده اســت. یخچال و فریزر مدل 
FSR 12 این برند در حال حاضر 85 میلیون و 800 هزار 

تومان قیمت خورده اســت.  فعاالن بازار مى گویند این 
اقالم اغلب غیرقانونى وارد کشــور شده و فاقد خدمات 

پس از فروش هستند.
لوازم خانگى برنــد دوو نیز با قیمت هــاى نجومى در 
بازار خرید و فروش مى شوند و به عنوان مثال یخچال 

فریزر ساید باى ســاید دوو مدل D2S-3133SS در 
حال حاضر 35 میلیــون و 35 هزار تومان قیمت خورده 

است.
در بین لــوازم خانگى مــارك بوش نیز مــى توان به 
جاروبرقى هاى موجود این برند در بازار اشــاره کرد که 
در دامنه قیمتى 5 تا 12 میلیــون تومان خرید و فروش 

مى شوند.
در این بین اما لوازم خانگى مــارك ال جى در بازار به 
سختى یافت مى شوند و در خصوص مارك پاناسونیک 
نیز تنها تعداد محدودى از لــوازم خانگى با این برند در 

بازار موجود هستند.

در حالى کــه همچنان فروش انواع تورهاى مســافرتى 
ممنوع است اما برخى از دفاتر خدمات مسافرتى براى ایام 
تعطیالت پیش رو فروش تورهاى داخلى و خارجى به ویژه 

پکیج سفر به ترکیه را آغاز کرده اند.     
مقصود اسعدى سامانى، دبیرانجمن شرکت هاى هواپیمایى 
اظهار کرد: ممنوعیت فروش تور و پکیج ســفر به ترکیه 
برداشته نشده است اما مع موًال مسافرانى که اقدام به خرید 
بلیت هواپیما از یک آژانس مسافرتى مى کنند درخواست 
رزرو هتل هم از آنها دارند. بنابراین ممکن است آژانس ها 
عالوه بر فروش بلیت خدماتى مانند ترانسفر فرودگاهى، 

رزرو هتل و...  را به آنها ارائه دهند.

وى تأکید کــرد: البته موضوع مهم این اســت که بلیت 
فروشى و ارائه خدمات سفر در قالب پکیج به صورت جمعى 

انجام نمى شود و فروش بلیت به صورت انفرادى است.
دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى در پاسخ به این سئوال 
که آیا ممنوعیت تور فروشــى از طرف ترکیه براى ایران 
اعمال شده، اظهار کرد: این ممنوعیت از سوى ایران اعمال 
شده و ترکیه از ایران چنین درخواستى نداشته است. اتفاقًا 
ترکیه به دنبال احیاى صنعت گردشگرى کشور خود پس 
از واکسیناسیون عمومى و افزایش درآمدهاست. اسعدى 
ســامانى گفت: در هفته بیش از 30 پرواز بین دو کشــور 

انجام مى شود.

یخچال 90 میلیونى 
در بازار!

فروش تور ترکیه 
راه افتاد؟

محدودیت هاى تردد 
در تعطیالت

کمیتــه امنیتــى، اجتماعى و    ایسنا|
انتظامى ســتاد ملى مدیریت بیمارى کرونا در 
اطالعیه اى ممنوعیت و محدودیت هاى ســفر 
و تردد در تعطیالت نیمه خرداد را تشــریح کرد. 
دراین اطالعیه آمده است: سفر بین استانى بدون 
توجه به رنگ بندى شــهرها از ساعت 12 ظهر 
روز چهارشنبه 12 خرداد لغایت ساعت 12 ظهر 
روز دوشــنبه 17  خرداد ممنوع است. همچنین 
برابر طرح هوشمند مدیریت محدودیت ها براى 
ورود خودروهاى غیربومى به شهرهاى قرمز و 

نارنجى جریمه ها اعمال خواهد شد.

کشف 72 هزار ماینر
رئیس پلیــس امنیت اقتصادى    ایسنا|
ناجا از کشــف بیش از 70 هزار دستگاه ماینر در 
کشور خبر داد. سردار محمدرضا مقیمى با بیان 
اینکه از ابتداى گسترش رمز ارزها در جهان و به 
تبع آن در کشورمان تاکنون نزدیک به 72 هزار 
دستگاه ماینر در کشور کشف و ضبط شده است، 
گفت: از ابتداى امسال حدود 3000 دستگاه ماینر 

کشف و ضبط شده است.

روحانى 2 بار مخالفت کرد
همسر    باشگاه خبرنگاران جوان | 
عبدالناصر همتى در گفتگویى در شبکه دوم سیما 
درباره مطلبى که هیچکس تاکنون درباره همتى 
آن را نمى داند، گفت: آیت  ا... على اکبر هاشمى 
رفسنجانى در دوره اول روحانى دو بار پیشنهاد 
کرده بود که عبدالناصر همتى رئیس کل بانک 
مرکزى شود که مورد قبول روحانى قرار نگرفت 
و در نهایت بعد از اینکه با این وضعیت تورم رو 
به رو شدیم همســرم را به عنوان رئیس بانک 

مرکزى انتخاب کردند.

اصالح طلبان ممنون باشند 
  انتخاب | الله افتخارى، نماینده دوره نهم 
مجلس گفت: اصالح طلبان به جاى بیانیه دادن و 
گالیه مندى، باید از شوراى نگهبان ممنون باشند 
چرا که همانطور که گفتم هیچ امیدى به داشتن 
نامزد در انتخابات ریاســت جمهورى نداشتند 
و شــوراى نگهبان پس از بررسى صالحیت ها 
این فرصت را در اختیار آنهــا قرار داد تا آنها هم 
نیز از کاندیدا و از فرصت براى رقابت انتخاباتى 

برخوردار باشند.

بدهى باورنکردنى ما به 
خارجى ها

  ایسنا| بدهى و جریمه فوتبــال ایران 
اعم از باشــگاه ها و فدراســیون فوتبال در ده 
ســال گذشــته به بازیکنان و مربیان خارجى، 
رقمى معادل 48 میلیون دالر اعالم شــد. سهم 
باشــگاه پرســپولیس از این بدهى ها و جرائم 
حدود 14 میلیون دالر، ســهم باشگاه استقالل 
حدود 11 میلیون دالر، سهم ســایر باشگاه ها 
حدود 15 میلیون دالر و میــزان بدهى و جرایم 
فدراســیون فوتبال به ســرمربیان خارجى تیم 
ملى فوتبال ایران نیز حدود هشت میلیون دالر 

تعیین شده است.

1/5میلیون کالس اولى 
در راهند

  ایسنا| معاون آموزش ابتدایى وزارت 
آموزش و پرورش با بیــان اینکه ثبت نام از اول 
خرداد و از پایه اول ابتدایى شــروع شده است 
گفت: پایه هاى دیگر با اتمام امتحانات و اعالم 
نمرات، به تدریــج به این فرایند مــى پیوندند. 
رضوان حکیــم زاده اظهار کرد: آمــار ثبت نام 
کالس اولى ها را بر اساس موالید از ثبت احوال 
گرفتــه ایم و منتظریــم امســال 1/5 میلیون 

دانش آموز در پایه اول ثبت نام کنند.

تغییر برنامه مناظره ها
سخنگوى ستاد انتخابات با بیان اینکه    پانا |
روزهــاى 17، 21 و 25 خــرداد که بــراى مناظره 
پیش بینى شده بود با پخش مســابقات فوتبال تیم 
ملى همزمان اســت خبر داد کمیســیون بررســى 
تبلیغات تصمیم گرفته زمان برگزارى مناظره ها به 
روزهاى 16، 20 و 24 یا 18، 22 و 26 خرداد منتقل 

شود.

اهمیت رجوع به صندوق ها
  ایرنا | على شــمخانى، دبیر شــوراى عالى 
امنیت ملى روز دوشــنبه در حســاب کاربرى خود 
در توییتر اظهــار کرد: «انتخابات پرشــکوه در 28 
خرداد نشــان خواهد داد که مردم ایــران علیرغم 
تنگناهاى موجود، امید به آینده اى بهتر را با استفاده از 
فرصت بى بدیل تغییر مدیریت در کشور در رجوع به 

صندوق هاى رأى مى بینند.»

على الریجانى 
به اخوى چه گفت؟

عزت ا... یوســفیان مــال، نماینده ادوار    برنا |
مجلس در رابطه با عــدم احراز صالحیت الریجانى 
در انتخابات ریاست جمهورى گفت:  او آرام و راحت 
برخورد کرد و به احدى مراجعه نکرد و به دوســتان 
و طرفداران خود گفت که در یکجا جمع نشــوند و 
مسئله اى اتفاق نیافتاده و این قانون است... حتى به 
اخوى خود سپردند که هیچ کارى نکند و این نشانه 

عقالنیت ایشان است.

سبد آراء 
تغییر مى کند

نتیجه انتخابات ریاست جمهورى    نامه نیوز |
گرچه براســاس نظرســنجى ها به ظاهر مشخص 
اســت اما این احتمال وجود دارد که بعد از مناظره 
نامزدها معادالت طور دیگــرى رقم بخورد. محمد 
مهاجرى دربــاره ارزیابى آرایــش صحنه انتخابات 
ریاســت جمهورى گفت: اگر آخرین نظرســنجى 
ایســپا را معتبر بدانیم، 45 درصد مردم یعنى حدود 
27 میلیون نفر اعالم کردند قطعًا یا حتمًا در انتخابات 
شرکت مى کنند. از این تعداد حدود 10/5 میلیون نفر 
اعالم کردند، به آقاى رئیسى رأى مى دهند. حدود 
14 میلیون نفر نیز هنوز نمى دانند مى خواهند به چه 
کسى رأى دهند. با این اوصاف تعداد آراء سرگردان 
چهــار میلیون از آراء قطعى آقاى رئیســى بیشــتر 

است.

عبور از جلیلى
جبهه پایدارى هم به طور رسمى    نامه نیوز |
اعالم کرد از ابراهیم رئیسى حمایت مى کند. در این 
صورت، معلوم نیســت نامزد اصلح ایــن جریان در 
انتخابات 92 چرا ثبت نام کــرده و در رقابت ها باقى 
مانده اســت؟ جبهه پایدارى سال 92 حاضر نشد به 
نفع قالیباف دست از حمایت از جلیلى بکشد؛ چرا که 
به اعتقاد آیت ا... مصباح یــزدى، جلیلى نامزد اصلح 
بود؛ اما این بار آنها رئیسى را به جلیلى ترجیح دادند. 
با رونــد موجود و حمایت تقریبــًا قاطع جریان هاى 
اصولگرایى از رئیسى، به نظر مى رسد تأیید صالحیت 
و باقى ماندن قاضى زاده هاشــمى، زاکانى و جلیلى، 
صرفًا براى گرم کــردن تنور انتخابــات، کمک به 
رئیسى در مناظره با همتى، مهرعلیزاده و رضایى و 

مهمتر از همه حمله به دولت فعلى است. 

تنها وسیله الکچرِى زاکانى 
یــک فعــال رســانه اى    دیده بان ایران |
اصولگرا در حمایت از خانواده علیرضا زاکانى نوشت: 
چندبارى به خانه اش رفته ام، به اندازه یک نیســان 
کل اسباب خانه اش مى شود که نصف آن هم کتاب 
است. هروقت ناهار یا شام حتى سرزده مى رسیدیم 
تا امروز غذاى گوشت دار و سفره آنچنانى در سفره 
ایشان ندیدم. تنها وســیله الکچرى خانه اش یک 

لپ تاپ است.

تا انتخابات

رئیس دانشگاه آزاد درباره تخلفات ادارى در ادوار گذشته 
دانشــگاه و همچنین ماجراى نشــتى 700 میلیاردى 

شهریه ها توضیحاتى داد.
محمدمهدى طهرانچى اظهار کرد: درآمدهاى دانشگاه 
آزاد از شهریه مشخص است. قبًال سامانه ها هیچ اتصالى 
به یکدیگر نداشتند و سامانه مالى و سامانه آموزشى هم 
که اصوًال هیــچ ارتباطى با هم نداشــتند و در واقع یک 

شکاف اطالعاتى وجود داشت.
وى افزود: این شــکاف باعث شــده بود علیرغم انتظار 
افزایش، درآمدها از شهریه دانشــگاه از پنج سال پیش 
تا سال گذشــته فقط 300 میلیارد افزایش داشته باشد و 

به شش هزار میلیارد رسیده بود! امسال اما یک نظارت 
سامانه اى انجام داده و ســامانه ها را به یکدیگر متصل 
کردیم و همین کار سبب شــد در حالى که افزایش نرخ 
شهریه ها 12 تا 13 درصد بود، به یکباره درآمد ما به چیزى 
حدود 7300 میلیارد تومان (چون تابستان را در پیش داریم 

نمى توان عدد دقیقى را ارائه داد) برسد.
طهرانچى ادامه داد: ما در این نظارت سامانه اى هر گونه 
پرداخت از طریق پوز، نقدى، چکى و ســایر شیوه ها را 
حذف کردیم. در واقع عدم شفافیت درآمدهاى شهریه 
ناشى از همان سیستم گسترده، جزیره اى و غیر مرتبط 

قبلى بود.

یک گور دســته جمعى در شــمال ســوریه به عنوان 
قدیمى ترین بناى یادبود جنگ در جهان شناسایى شد.

نتایج یــک پژوهش جدید نشــان داد محوطه تاریخى 
موسوم به بناى یادبود ســفید واقع در شهر تل بنات در 
شمال سوریه احتماًال قدیمى ترین بناى یادبود جنگ در 
سراسر جهان است. باستان شناسان در این تپه مصنوعى 
که بیش از 4000 سال قدمت دارد، به الگوهایى در آرایش 
گورها برخوردند که نشان مى دهد این گورها به اعضاى 
یک ارتش تعلق دارند. این ســازه احتماًال در زمان خود 
نقش یک بناى یادمان منحصربه فرد را بازى مى کرد که 

از کیلومترها دورتر نیز قابل رؤیت بود.
روشن نیست این تپه 22 مترى اولین بار چه زمانى ساخته 
شــد اما مى دانیم که در گذر قرن ها دستخوش تغییراتى 
شده است؛ این بنا در نهایت در 2450 تا 2300 سال قبل 

از میالد پس از ســاختن پله هاى جانبى به شکل نهایى 
خود درآمد و شــبیه به یک هرم پلکانى شد. اسکلت 30 
انسان بین هشت تا 20 ساله در این پله ها قرار داده شدند. 
به عالوه گلوله هاى تخم مرغى سنگ اندازها و پوست 
حیواناتى که از آنها به عنوان غالف شمشــیر سربازان 

استفاده مى شد نیز در این تپه دفن شده اند.
احتیاط و مراقبتــى که درباره این اجســاد به خرج داده 
شده است، نشــان مى دهد این یک گور دسته جمعى از 
سربازان دشمن نیست و به نیروهاى خودى تعلق دارد. 
از وضعیت اسکلت ها پیداست، صاحبان آنها مدت ها قبل 
از دفن شدن در بناى یادبود سفید کشــته شده بودند و 
اجسادشــان احتماًال بعداً از یک قبرستان یا میدان نبرد 
دیگر براى بزرگداشت و تکریم به این منطقه منتقل شده

است. 

پس از اعالم رســمى نامزدهاى احراز صالحیت شــده 
توسط شوراى نگهبان با اینکه محسن مهرعلیزاده معاون 
دولت اصالحــات و عبدالناصر همتــى نزدیک به حزب 
کارگزاران سازندگى در صحنه رقابت ها باقى مانده بودند، 
آذر منصورى قائم مقام حزب اتحاد ملت و سخنگوى نهاد 
اجماع ساز اصالح طلبان (ناسا)  اعالم کرد که در انتخابات 

نامزدى ندارند و از کسى هم حمایت نمى کنند.
در مقابــل، دو نامــزد باقیمانده در جریــان رقابت ها اما 
درتالشــند تا اعتماد اصالح طلبان را در جریان تبلیغات 
انتخاباتى به دســت بیاورند. به همین منظور، محســن 
مهرعلیــزاده، صحبت ها و مواضع تقریبــاً تندى را علیه 
اصولگرایان اتخاذ کرده تا بــه گفته برخى ناظران، توجه 

اصالح طلبان را به خود جلب کند.
محسن مهرعلیزاده سال 84 نامزد اصالح طلبان شد و در 
آن مقطع هم هیچکدام از احزاب اصالح طلب از او حمایت 
نکرده بودند و بعد از سال 84، رابطه خوبى بین مهرعلیزاده 

و  احزاب اصالح طلب برقرار نشد.
او در مقطعى عضو حقیقى شــوراى عالى سیاستگذارى 
اصالح طلبان شــد و همچنین عضو شــوراى مرکزى 
حزب پیشرو اصالحات شــده بود؛ با این حال، او هم مثل 
محمدرضا عارف هیچ وقت باب میل اصالح طلبان نبوده 
به گونه اى که على صوفى دبیرکل حزب پیشــرو اصالح 
طلبان، با تردید درباره حمایت از او صحبت مى کند و همتى 

را گزینه بهترى براى اصالح طلبان مى داند.
پس از اظهارات عبدالناصر همتى در کالب هاوس، جمعى 
از اصالح طلبان به سمت وى مایل شده اند و تصمیم دارند 
تا نظر بزرگان جریان اصالحات را براى حمایت از این نامزد 

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى جلب کنند.
همتى در کالب هاوس درباره FATF، ارز، بورس و برجام 
سخن گفت و هدفش براى حضور در انتخابات را اینگونه 

توضیح داد که آمده تا حسن روحانى آخرین رئیس جمهور 
ایران نباشد.

آنچه مشــهود و ملموس بوده این اســت که عبدالناصر 
همتى و محسن مهرعلیزاده در تالش هستند تا نظر سران 
اصالحات و احزاب اصالح طلــب را براى حمایت از خود 

جلب کنند و در این راه  با هم مسابقه گذاشته  اند.
دیروز هم محسن مهرعلیزاده طى نامه اى به بهزاد نبوى 
از رئیس جبهه اصالحات درخواســت کرد تا با حضور در 
این جبهه سیاســى، برنامه هاى خود را به سمع اعضاى 

آن برساند.

از طرفى اعضاى شــاخص حزب کارگزاران ســازندگى 
در جلب نظر بــزرگان اصالحات به ســمت همتى فعال 
شده اند اما به نظر مى رســد که رأس تصمیم گیر جریان 
اصالحات تا پنج روز مانده به انتخابات استراتژى خود را 

تغییر نخواهد داد. 

رقابت همتى و مهرعلیزاده براى جلب نظر اصالح طلبان

 مهرعلیزاده، عارف 92 مى شود؟

شناسایى قدیمى ترین بناى یادبود جنگ در جهان

ماجراى تخلف مالى در  دانشگاه آزاد 

به نظر مى رسد افزایش قیمت دالر در بازار، قیمت خودرو 
را نیز به چالش کشیده اســت؛ تا جایى که حتى در یک 

روز قیمت برخى خودروها یک میلیون تومان باال رفت.
بررســى قیمت ها در میان خودروى پرطرفدارى چون 
پراید نیز از رشــد قیمت ها حکایــت دارد. در طول یک 
هفته گذشته قیمت پراید 111 از ابتداى خردادماه تاکنون 
با افزایش ســه میلیون تومانى قیمت مواجه شده است. 
همچنین پراید 131 رشد ســه میلیون تومانى قیمت را 

تجربه کرده است.
در همین حال، قیمت پراید 132 حدود یک میلیون تومان 

و پراید 151 حدود سه میلیون تومان رشد قیمت داشت.
بنا به این گزارش، امروز در میــان خودروهاى صفر در 
بازار، پراید 111 با قیمت 131 میلیون تومان، پراید 131 
حدود 115 میلیون تومان، پراید 132 حدود 118 میلیون 
تومان و پراید 151 حــدود 117 میلیــون تومان دیده 

مى شد.

 پراید 3 میلیون تومان گران شد

در پى مخالفت اعضاى کمیسیون عمران مجلس شوراى 
اسالمى با ادامه یافتن پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-

اصفهان و دستور براى توقف آن، وزیر راه و شهرسازى به 
نظر مخالف این توقف بوده و براى ادامه داشتن این خط 

ریلى با مجلس مذاکره خواهد کرد.
قطار سریع الســیر تهران-قم-اصفهان طى سال هاى 
گذشــته همواره با وعده هاى زمانــى و دالرى مختلف 
مواجه شده و از کشورى به کشور دیگر و از سالى به سال 
دیگر موکول مى شد اما همچنان با پیشرفت بسیار کمى 
ادامه دارد و این میزان پیشرفت حدود 5 درصد از سوى 

متولیان این پروژه اعالم شده است.
چند روز پیش، اقبال شاکرى، نماینده مردم تهران و عضو 
کمیسیون عمران مجلس شــوراى اسالمى در این باره 
گفت: در کمیســیون عمران مجلس در خصوص طرح 
قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان که مدت هاى 
طوالنى در کش و قوس بوده و با افت و خیزهاى زیادى 
مواجه شده است، بحث شد. نهایتًا کمیسیون این طرح 
را فاقد توجیهات الزم براى ادامه کار دانســت و با ادامه 

اجراى این طرح مخالفت کرد. به وزارت راه و شهرسازى 
اعالم شد که باید این پروژه متوقف شود.

این اظهارات در حالى است که محمد اسالمى وزیر راه و 
شهرسازى در این باره گفت: مسلمًا با کمیسیون عمران 
مجلس شوراى اسالمى مذاکره خواهیم کرد و این طرح 
مجدداً مرور شده و مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت، اما 
سعى ما براین است که کمیسیون عمران مجلس شوراى 

اسالمى را هم راضى کنیم تا این طرح ادامه پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازى همچنین در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه علت توقف یا عدم پیشرفت مناسب این پروژه 
ریلى چیست و چرا پس از 15 سال حدود 5 درصد پیشرفت 
فیزیکى داشته است، گفت: اینگونه نیست و پروژه قطار 
سریع السیر تهران – قم – اصفهان فعال بوده و متوقف 

نشده است. 
حاال و با توجه به مخالفت وزیر راه و شهرسازى با توقف 
این پروژه ریلى و مخالفت نمایندگان مجلس با ادامه آن، 
باید دید چه اتفاقى براى این قطار سریع السیر خواهد افتاد 

و در ادامه چه سرنوشتى در انتظار آن است؟

سرنوشت قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
به کجا مى رسد؟
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جندق لرزید
زلزله اى به بزرگى 3/2 ریشتر ساعت 10 و 19 دقیقه 
روز دوشنبه شمال شرق جندق در مرز استان سمنان و 
اصفهان را لرزاند. این زلزله در عمق هشت کیلومترى 
زمین رخ داد. بر اساس ارزیابى هاى انجام شده، این 

زلزله خسارتى به بار نیاورده است.

آجرپزى یا مزرعه
 تولید ارز دیجیتال؟

820 دسـتگاه ماینر قاچاق در یک کوره آجر پزى در 
اصفهان کشـف شـد. فرمانده انتظامى استان گفت: 
در پـى اطـالع از فعالیت این تعـداد ماینـر قاچاق در 
کـوره اى آجر پزى و تولیـد و ارز دیجیتـال، ماموران 
کالنترى 23 شـهر اصفهان وارد عمل شدند. سردار 
محمدرضـا میرحیدرى افـزود: ارزش دسـتگاه هاى 
کشف شـده 250 میلیارد ریال اعالم شده است. وى 
گفت: مالک در محل حضور نداشـت، ولى شناسایى 

شده و دستگیر مى شود.

آتش به جان باغ هاى زواره 
با تـالش نیرو هـاى امـدادى و آتش نشـانى، حریق 
در باغ ها و مراتع زواره در شهرسـتان اردسـتان مهار 
شـد. این حادثه روز یکشـنبه در پوشش هاى گیاهى 
و باغات روسـتاى سـرهنگ آبادبخش زواره سـفلى 
شهرسـتان اردسـتان اتفاق افتاد. در این حادثه 5/5 
هکتار از باغ هاى این منطقه دچار حریق شد. افزایش 
دمـاى 2 تا 3 درجه نسـبت به متوسـط خشـکى هوا 
و پوشـش هاى گیاهـى زمینـه وقـوع حریـق را در 
عرصه هـاى زراعـى باغـى و طبیعـى تشـدیدکرده

 است.

هشدار به پرمصرف ها
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
اصفهـان سـاالنه 2000 مـگاوات کمبود بـرق دارد 
و الزم اسـت وزارت نیـرو بـراى ایجـاد نیروگاه ها با 
مصرف سـوخت پاك سـرمایه گذارى کنـد. منصور 
شیشـه فروش با بیان اینکه با مشـترکان پرمصرف 
تجارى و خانگـى برخورد مى شـود، تصریح کرد: در 
هفته گذشـته 3500 دسـتگاه ماینر با مصرف چهار 

مگاوات شناسایى شد .

رفع حادثه خط انتقال آب 
خط انتقـال آب از محل ایسـتگاه پمپـاژ مرحله یک 
تا مرحلـه دو فوالدشـهر به طـول 45 متر کـه دچار 
فرسودگى و شکستگى شده بود توسط گروه حوادث 
امور آبفاى فوالد شهر اصالح و تعویض شد. منطقه 
فوالدشهر، دراین قسمت از خط انتقال که به صورت 
سیفونى اجرا شـده بود پس از اصالح و تعویض خط، 
حالت سیفونى آن حذف و در نتیجه مقدار فشار روى 

پمپ هاى مرحله یک حدود 0/3 بارکاهش یافت.

توسعه شبکه توزیع آب 
مدیر امور آبفا منطقه 6 از آغاز به کار عملیات توسعه 
و اصالح شـبکه توزیع آب در محلـه گورت اصفهان 
خبر داد. خلیلى با اشاره به اجراى این عملیات اظهار 
داشـت: با توجه به توسـعه محـدوده محلـه گورت، 
تراکم جمعیتى ، سـاخت و سـاز هاى صورت گرفته 
و به منظور رفاه حال سـاکنان ایـن منطقه، عملیات 
اصالح و توسعه شـبکه آب گورت در دستور کار قرار 

گرفته است. 

صدور 58 مجوز ماینرى
و  برنامه ریـزى  معـاون  پـور،  زینلـى  محمـد 
سـرمایه گذارى سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان اصفهان درباره قطعـى برق و آثار اسـتخراج 
رمزارزهـا بـر خاموشـى هـا، گفـت: در حـال حاضر 
در اسـتان اصفهـان 58 مجـوز رمـز ارز صادر شـده 
اسـت، اما هیچ یـک از آنهـا هنوز بـه بهره بـردارى

 نرسیده اند.

خبر

رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتى و مشــارکت هاى 
مردمى اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: هم اینک 
هیچگونه تعهد استخدامى براى معلمان مدارس غیرانتفاعى 

اعالم نشده است.
وحید محمودى در پاســخ به درخواست جمعى از معلمان 
مدارس غیرانتفاعى اصفهان مبنى بر استخدام در آموزش و 
پرورش افزود: مدارس غیردولتى بخش خصوصى آموزش 
و پرورش محسوب مى شوند و قوانین کارگرى و کارفرمایى 
بر جذب این دسته از نیروها حاکم است.وى بیان کرد: مراحل 
گزینش و نظارتى مدارس غیرانتفاعى توســط آموزش و 
پرورش انجام مى شــود اما هیات موســس این نهادهاى 

آموزشى مسوولیت جذب و پرداخت حق و حقوق نیروهاى 
خود را بر عهده دارند.کمیته و شورایى بر فعالیت هاى مدارس 
غیرانتفاعى نظارت دارد و باید متولیان این حوزه حق و حقوق 
نیروهاى خود را به خوبى پرداخت کنند و با تخلفات آن ها 
برخورد مى شود.به گفته وى انتظار استخدام معلمان مدارس 
غیر انتفاعى منطقى نیســت و آموزش و پرورش تعهدى 
نسبت به این موضوع ندارد و هرگونه فرآیند جذب بر اساس 
قوانین باال دستى است.محمودى یادآورشد: با راه اندازى 
مدارس غیرانتفاعى قرار است بخشى از حجم کارى آموزش 
و پرورش به این مراکز سپرده شود و نباید کادر این مدارس 

خواهان استخدام رسمى دولتى باشند.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان در 
نشســتى که با حضور تعدادى از مدیران صنعتى استان 
در جمع خبرنگاران برگزار شــد، اظهار کرد: طى 30 ماه 
گذشته به دنبال پیش گرفتن سیاست هایى براى توسعه 
پایدار استان بودیم اما به دلیل رعایت نشدن شاخص ها، 
امروز شاهد نتایج و مســایلى همچون تغییر اقلیم  و به 

دنبال آن خشکسالى و کاهش بارندگى هستیم.
حسن قاضى عسگر با بیان اینکه صنعت گردشگرى نیز 
یکى دیگر از صنایع پاك استان است که متاسفانه به دلیل 
کرونا بخش هاى مختلف آن تعطیل شد، تصریح کرد: 
تعطیلى صنعت گردشگرى نشان داد که نباید تمام تخم 

مرغ ها را در سبد گردشگرى بچینیم و باید با ایجاد توازن، 
شرکت هاى صادرات محور و دانش بنیان را توسعه دهیم، 
به همین منظور منطقه ویژه علم و فناورى در اســتان 

اصفهان را ایجاد کردیم.
قاضى عســگر افزود: در این منطقه ایده هاى خوبى از 
جمله شهرك پوشاك، کیف و  کفش با توجه به پتانسیل 
اصفهان مطرح و قرار شــد 100 هکتار از شهرك بزرگ 
شــمال اصفهان به این شــهرك اختصاص یابد و در 
مجاورت آن براى اصنافى کــه در منازل و کارگاه هاى 
داخل منــزل فعالیت دارند، در منطقه کمشــچه، ناحیه 

صنفى پوشاك، کیف و کفش طراحى کردیم.

نباید تمام تخم مرغ ها را در 
سبد گردشگرى مى چیدیم

معلمان مدارس غیرانتفاعى 
استخدام نمى شوند

پیک مصرف آب در تابستان افت فشار را در اصفهان 
به دنبال دارد.

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تامیــن آب آشــامیدنى را از اولویت هاى 
شرکت آب و فاضالب دانســت و گفت: با توجه به 
اینکه تابستان اوج مصرف آب است و به دلیل کمبود 

منابع آبى، احتمال دارد مردم با کاهش فشار آب روبرو 
شوند، اما جیره بندى و قطعى آب نخواهیم داشت.

ناصر اکبرى با بیان این که امسال هم مانند سال هاى 
گذشته آب آشــامیدنى پایدار براى مشترکان تامین 
مى شود از مردم خواست در مصرف آب صرفه جویى 

کنند.

افت فشار آب در اصفهان

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در نطق پیش 
از دستور خود در صد و هفتاد و سومین جلسه علنى 
شوراى اســالمى شهر اصفهان با اشــاره به انتشار 
گزارشى از دستگیرى تعدادى از افراد در شهردارى 
توضیــح داد: این اتفاق افتاده اســت اما با مدیریت 
خود مدیریت شــهرى افتاده اســت. در سال 97 بر 
اساس شناســایى که توسط حراســت شهردارى و 
شهردارى هاى مناطق صورت مى گیرد، اطالعاتى 
به مراجع مربوطه داده مى شــود و خبرى مى گیرند 
که اینها در حال رصد است و اآلن تعجیلى صورت 
نگیرد، این اطالعات و اخبار را خود شهردارى ارائه 
مى دهد بعد در سال 98 گزارش تکمیلى این مسائل 
داده مى شود و نهایتًا اآلن منجر به دستگیرى چند 
نفر از کارمندان سطح پایین شهردارى در چند منطقه 

شهرى مى شود.
علیرضــا نصراصفهانى با تأکید بــر اینکه مدیریت 
شهرى خودش براى دستگیرى این افراد زمینه سازى 
کرد، قطعًا همه مدیران شــهرى از این قضیه مطلع 

بودند و خودشان موضوع را دنبال و رصد مى کردند، 
عنوان کرد: درخواست ما این است این موارد استمرار 
پیدا کند، باید با هر کسى در هر لباس و جایگاهى و 
مرتبط با هر حزب و تفکر سیاسى در صورت ارتکاب 
تخلف برخورد شود و هیچ تعللى نباید صورت گیرد، 
نباید اجازه دهیم 4 نفر آبروى یک مجموعه 15 هزار 
نفرى را تحت الشعاع قرار دهند و مسائل به گونه اى 
مطرح شود که همه زحمت کشــان شهردارى که 
امین و پاکدســت هستند آبرویشــان مورد تعرض 

قرار گیرد.
وى ادامه داد: در کنار همه این مســائل اتهام زدن 
بى جهت و بدون سند و مدرك به افراد و نام بردن از 
افراد بدون توجه به آبروى آنها اقدامى شایسته نیست 
و مراجــع نظارتى و امنیتى بایــد ورود کنند و اجازه 
ندهند حق و حقوق افراد ضایع شود؛ در همین جا از 
شهردار اصفهان درخواست دارم به این موضوع ورود 
جدى پیدا کند و اجازه ندهد حــق و حقوق مدیرى 

بى جهت پایمال شود.

تأیید دستگیرى تعدادى از
 کارمندان شهردارى اصفهان

این روزها قطع برق، داستان عجیبى ایجاد کرده تا 
جایى که حتى قطع نشدن آن هم به موضوعى براى 

شوخى تبدیل شده است.
اگرچه از اواخر اردیبهشت امســال، خاموشى هاى 
پى در پى و دو ســاعته، بســیار زودتر از هرسال با 
غافلگیرى مردم، موجب گالیه شهروندان شد، اما 
طى یک هفته اخیر قطعى بــرق در مناطق مختلف 
اصفهان براساس جدول پیش بینى شده انجام نشده 
و کاهش خاموشى ها دست مایه شوخى بسیارى از 
شهروندان شده اســت و آنها از یکدیگر و حتى در 
شــبکه هاى اجتماعى، به مزاح مى پرســند، «چرا 
برقمان نرفت؟» «مسئوالن وزارت نیرو پیگیر باشند 
که چرا برق قطع نمى شــود؟»، «چرا وزارت نیرو 
بدقول شده اســت؟» «ما براى قطعى برق برنامه 

ریزى کرده بودیم» و...
اما سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان درباره 
کاهش خاموشــى ها به ایسنا، توضیح داد: طى چند 
روز گذشــته با توجه به اینکه هوا اندکى خنک شده 

بود، میزان مصرف برق کاهش یافت.
محمدرضا نوحى با بیان اینکه خوشــبختانه در این 
مدت همکارى مشــترکین صنعت و بخش خانگى 

موجب کاهش خاموشى ها شده اســت، ادامه داد: 
از ســوى دیگر برخــى واحدهــاى نیروگاهى که 
بخش هایى از آنها تعمیرات اساســى داشتند و قرار 
بود تا پایان خرداد مــاه و اوایل تیر مــاه وارد مدار 
شوند، با سرعت گیرى تعمیرات اساسى برخى، این 

نیروگاه ها وارد شبکه توزیع برق شدند.
وى تاکید کــرد: البتــه مطابق پیــش بینى هاى 
هواشناسى از روز دوشــنبه هواى اصفهان بین 2 تا 
3 درجه گرمتر شــده بنابراین از مردم درخواســت 
مى خواهیم با مصرف بهینه برق، اضافه مصرف هاى 

خود را به زمان خارج از پیک منتقل کنند.
ســخنگوى صنعت بــرق اســتان اصفهان بــا بیان 
اینکه به طور قطع خاموشــى ها مطابــق پیش بینى و

 برنامه اى که در ســایت هاى شرکت هاى توزیع برق 
استان و اصفهان اطالع رسانى شده، رخ مى دهد گفت: 
اگر در زمان هاى مشخص مردم خاموشى ندارند، به این 
دلیل است که مصرف آنها از پیک مصرف تعیین شده 
توسط توانیر، گذر نکرده اســت. به طور معمول زمانى 
که مدیریت بار به عدد مشــخصى برسد، توانیر دستور 
خاموشى ها را مى دهد و شــرکت هاى توزیع مطابق 

برنامه زمان بندى، قطعى برق خواهند داشت.

چرا برقمان نرفت؟!

رئیس اتحادیه مشــاورین امالك اصفهان، گفت: 
براساس آمار هاى شنیده شده، خرید خانه در مناطق 
متوسط اصفهان  براى یک کارگر با قیمت هاى فعلى 

بین 35 الى 40 سال طول مى کشد.
رســول جهانگیرى افزود: وضعیت خرید و فروش 
کاهش پیدا کرده است و مردم منتظرند که ببینند آیا 
اتفاق خاصى خواهد افتــاد و قیمت ها به چه صورت 
خواهد بود. معموال نزدیک انتخابات که مى شود مردم 
منتظرند که ببینند در این زمینه سیاست خاصى، ارائه 
خواهد شد یا خیر. منتها ما هنوز نوسانات ارز را داریم 
که کاهش ارزش پول ملى مان باعث شــد که بازار 
مسکن یک ســرى متقاضیان کاذب پیدا کند و به 

همین دلیل قیمت ها شدیدا باال رفت.
جهانگیرى بااشــاره به وضعیــت اقتصادى مردم و 

اجاره هاى باال، گفت: اجاره ها قیمت هاى فوق باالیى 
دارند. مصوبه هاى ستاد کرونا به بعضى از مستاجرین 
براى اجاره ها  کمک کرد امــا درپى افزایش کاذب 
قیمت خانه ها، رهن  و اجاره ها به صورت تصاعدى 

افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه مشــاورین امالك اصفهان تصریح 
کرد: بعضى از مالکین از طریــق رهن و اجاره امرار 
معاش مى کنند و  برخى دیگر از مالکین هزینه هاى 
رهن و اجاره برایشان  تاثیرى ندارد و ما از آن ها تقاضا 

داریم که رعایت حال مردم را کنند.
وى ادامه داد: واقعًا یک روزى یک چهارم از هزینه 
یک خانوار را، هزینه و اجاره مسکن پوشش مى داد 
اما در حال حاضر بیش از 50 درصد درآمد یک خانوار 

براى اجاره و خرید مسکن مى رود.

خرید خانه براى کارگران در اصفهان آرزوست

مشاهده خرس هاى قهوه اى در یک منطقه گردشگر پذیر 
موجب نگرانى مسئوالن، عشایر و دوستداران محیط زیست شده است 

وحشت در منطقه
 عشایرنشین دهاقان

حضور ناگهانى خرس قهوه اى در منطقه هرندى دهاقان 
حاشیه ســاز شده اســت به نوعى که عالوه بر وحشت 
عشایر، احتمال شــلیک به تنها گونه خرس در استان 

موجب نگرانى دوستداران محیط زیست شده است.
در روزهاى اخیر حضورى خرســى قهوه اى در نزدیک 
چادرهاى عشــایر و دزدى از کندوهاى عسل دهاقان 
حاشیه ساز شده و عشایر با رعب و وحشت شدید مواجه 
شده اند اما مسئوالن در این ارتباط چاره جویى درستى 

ندارند.
محمد یکى از مردم عشایر این منطقه در این ارتباط به 
مهر مى گوید: عشایر منطقه آستانه و هرندى دهاقان به 
طور ناگهانى با حضور یک خــرس قهوه اى در منطقه 
روبرو شــده اند و و این قضیه براى آنان شوك برانگیز 
بوده اســت. وى افزود: ما احتمال مى دهیم که بیشتر از 
یک خرس در منطقه در حال گشت و گذار باشد و بسیار 
نگران امنیت خانواده هاى خود هستیم چراکه هیچ مقام 

مسئولى جواب درستى به ما نمى دهد.
زیســتگاه این نوع خرس عمومــًا علفزارهاى مرتفع 
کوهســتانى نزدیک به جنگل و دره هاى پایین دست 
جنگل اســت، خرس قهوه اى جثه بزرگ دارد معموًال 
شب گرد بوده و شــاید همین موضوع ترس بیشترى را 
به انســان انتقال دهد؛ البته به گفته کارشناسان محیط 
زیست خرس هاى قهوه اى بدون احساس خطر، آزار و 
اذیتى به انسان نمى رســانند و چون حس بویایى قوى 
دارند بیشتر به دنبال عسل هستند اما ترس مردم حتى 

به اشتباه نیز موضوعى نیست که نادیده گرفته شود.
در این ارتباط رئیس امور عشایر شهرستان دهاقان اظهار 

داشت: ورود خرس قهوه اى در منطقه بودجان و آستانه 
دهاقان توسط عشــایر به اطالع ما رسید که به شدت 

منجر به ترس و نگرانى آنان شده بود.
على نادرى با بیان اینکه عشــایر خــرس را از نزدیک 
دیده اند افزود: بنابر گفته هاى عشــایر خرس با فاصله 
بسیار نزدیک دیده شده است؛ آنها احتمال مى دهند چهار 
خرس قهوه اى در شب حرکت مى کنند و به دنبال طعمه 

براى سیر کردن خود هستند.
وى با بیان اینکه ایــن یک واقعیت علمى اســت که 
خرس ها بدون احساس خطر شدید هیچ نوع آزار و اذیتى 
به انسان نمى رسانند، تصریح کرد: در بازدید و سرکشى از 
این مناطق متوجه شکسته شدن 15 عدد کندوى عسل 

توسط خرس ها شدیم.
رئیس امور عشایر شهرســتان دهاقان عنوان کرد: طى 
حمالت یکى از خرس ها در دو شب پیاپى یکى از عشایر 
با خرس درگیر مى شــود و خرس براى فرار با شکستن 

فنس کشى اطراف کندوها پا به فرار مى گذارد.
نادرى تصریح کرد: هم چنین بنابر اعالم عشایر دهاقان 
تا کنون 20 عدد گوسفند عشایر هم طعمه خرس ها شده 
و در سرکشــى از این منطقه متوجه شدیم که خرس ها 
اعضاى داخل شکم گوسفندان را در طبیعت رها کرده 

بودند و الشه گوسفند خورده شده بود.
وى عنوان کرد: متأســفانه خرس هــا وارد باغات این 
مناطق هم شده اند و بیشترین نگرانى ما از این بابت است 
زیرا منطقه عشایر نشین دهاقان یک منطقه گردشگرى 
بوده و در روزهاى تعطیل به شدت شلوغ و پر از ازدحام 
جمعیت بوده تا جایى که در جاده ترافیک برقرار مى شود.

رئیس امور عشــایر شهرســتان دهاقان با بیان اینکه 
افراد زیادى هم در این منطقه باغدار هستند، گفت: اگر 
گردشگران با حضور خرس مواجه شــوند قطعًا تبعات 
بسیار بدى به همراه دارد که شاید قابل جبران نباشد و 
به همین دلیل با اداره امور عشایر اصفهان هم مکاتباتى 

شده است تا هر چه زودتر اقدامى عاجل انجام شود.
رئیس امور عشایر شهرســتان دهاقان درباره زیستگاه 
خرس هاى قهــوه اى گفت: زیســت گاه این خرس ها 
ارتفاعات ونک سمیرم بوده و شــاید به سبب اینکه در 
سال جارى تعداد کندوهاى عســل دهاقان زیاد شده 
است، این خرس ها با توجه به حس بویایى قوى به دنبال 

عسل آمده اند.
وى در پاســخ به این ســوال که خرس قهوه اى بیشتر 
چه زمان هایــى دیده مى شــوند، اظهار داشــت: این 
حیوانات بیشــتر در خنکاى شب به ســبب گرسنگى و 
تشنگى شروع به گشــت و گذار مى کنند؛ محل خواب 
خرس هاى قهوه اى توسط عشایر مشخص شده اما ما 
هنوز نتوانسته ایم راهى براى حرکت و یا فرار خرس ها 

از منطقه پیدا کنیم.
نادرى گفت: عشایر منطقه آســتانه به شدت عصبى و 
وحشت زده هستند و اعالم کرده اند اگر سریع مسئوالن 
چاره جویى نکنند اقدام به شلیک مى کنیم که البته ما این 

اقدام را نمى پسندیم.
وى در پاسخ به این سوال که بهترین راه حل براى رفع 
این مشکل چیست، افزود: باید با هلیکوپتر گشت زنى 
کنیم و یا با تفنگ بى هوشى اقدام به بى هوشى خرس ها 

کنیم تا از این مناطق بیرون برده شوند.

زیرساخت هاى فیبر نورى در شهرك جمبزه در حال آماده سازى است
رئیس مخابرات شهرستان دهاقان در بازدید مسئولین شهرستان از کارخانه فرآورده هاى 
نسوز در شهرك صنعتى جمبزه با اعالم این مطلب گفت: ان شاء ا... با همکارى و هماهنگى 
دستگاه هاى اجرایى شهرستان، در آینده نزدیک شــاهد اتصال این شهرك به شبکه فیبر 

نورى مخابرات خواهیم بود.
به گزارش روابــط عمومى مخابرات منطقــه اصفهان، حبیب ا... دهقانــزاد پس از بازدید 
از این کارخانه، در جلســه اى با حضــور فرماندار ، مســئول دفتر نماینده شهرســتان و 
دیگر روســاى ادارات، ضمن گرامیداشــت روز جهانى ارتباطات اظهار کــرد: با توجه به 
محدودیت واگذارى اشــتراك تلفن ثابت بر بســتر سیم مســى در این شهرك صنعتى،  
نیاز به راه اندازى ســرویس هاى مخابراتى بر بســتر فیبر نورى مى باشــد که واگذارى 
این ســرویس  نیازمنــد 11 کیلومتر حفارى بوده کــه تاکنون 5 کیلومتر آن انجام شــده 

است.
وى با اشاره به مزایاى استفاده از فیبر نورى عنوان کرد: اتصال اینترنت از طریق شبکه هاى 
فیبر نورى به استانداردى طالیى براى انتقال سریع و با کیفیت باالى داده ها براى مشاغل 
تبدیل شده و ماهیت نسبتا جدید این فناورى مى تواند افراد را براى استفاده از این تکنولوژى 

ترغیب کند.



0404فرهنگفرهنگ 4050سه شنبه  11 خرداد  ماه   1400 سال هجدهم

در زندگى اینقدر 
جدى و قاطع نبوده ام

فریبا متخصص بازیگر ســریال «روزهــاى آبى» که این 
شب ها از آنتن شبکه 5 ســیما در حال پخش است، درباره 
نحوه پذیرش نقش خود در این سریال گفت: بعد از خواندن 
متن فیلمنامه ســریال «روزهاى آبى» و صحبت کردن با 
کارگردان، متوجه شدم شــخصیت خاله گالب شخصیتى 

جدى اما مهربان و با عاطفه است.
وى اضافه کرد: این شــخصیت زنى است که چندین سال 
بدون هیچ توقعى و صادقانه در شــوراى روســتا به مردم 
خدمت رســانى کرده اســت، او یک اقامتــگاه بومگردى 
دارد و در این اقامتگاه همراه با پســرش کار و امرار معاش 
مى کند. در این میان خواهرزاده اش بــه عنوان مهمان به 
اقامتگاه بومگردى او مى رود و سپس در همین حین است 
که اتفاقاتى رخ مى دهد. شــخصیت داســتانى نقش من 
در ســریال «روزهاى آبى» خیلى به شــخصیت اصلى ام 
نزدیک نیست، اما من ســعى مى کنم آنچه را که باید، اجرا 

کنم.
متخصص اظهار کرد: اگرچه در زندگى عادى به اندازه آنچه 
در سریال «روزهاى آبى» نشــان داده شده است، جدى و 
قاطع نیستم اما در این سریال تالش کردم جدیت نهفته در 
شخصیت خودم را پررنگ تر نشان بدهم، البته در برخى از 
مواقع با این سطح جدیت چندان راحت نبودم، اما وقتى به 
بخش عاطفى بودن شخصیت داستانى برمى گردیم، شاهد 
کامل شــدن ویژگى هاى او مى شویم و این امر شخصیتى 

چند بُعدى را به نمایش مى گذارد.
این بازیگر درباره فیلمبردارى لوکیشــن هاى یک سریال 
در روستا در شرایط کرونا و ســختى هاى آن توضیح داد: 

گروه ما، یکى از گروه هاى تولیدى بود که اصال مورد ابتال 
به ویروس کرونا در آن دیده نشــد، زیرا محل فیلمبردارى 
لوکیشن هاى این سریال در فضایى باز و نزدیک به جنگل 
بود. همه عوامل تولید ســریال نیز بجز بازیگران در حال 
نقش آفرینى، ماســک مى زدند و همه دســتورالعمل هاى 

بهداشتى را رعایت مى کردیم.
وى در خصوص جذابیت ضبط لوکیشــن هاى ســریال 

روزهاى آبى در یک روستا بیان کرد: فرصت زندگى در 
روستا در دنیاى امروز براى کمتر کسى پیش مى آید، 

محل ضبط لوکیشن هاى سریال «روزهاى آبى» 
همچون تکه اى از بهشــت بــود و براى ما که 
در سال هاى گذشــته همواره در سطح تهران 
فعالیــت کرده ایم، هر از گاهــى به حضور در 
چنین مکانى و حس کــردن آرامش حاکم بر 

آن نیاز است.
وى ادامه داد: این ســریال پالن هاى قشنگ 
زیادى دارد و تصاویر زیبایــى را در معرض 
دید مخاطب قــرار مى دهد. داســتان خود 
سریال نیز ترکیبى از موارد جذاب و ملموسى 
چون روابط انســانى و احساســات مختلف

 است.
این بازیگــر در پایان دربــاره کارهاى فعلى 

خود عنوان کرد: هم اکنــون متن فیلمنامه چند 
فیلم سینمایى به دســتم رسیده است. از طرف دیگر 
هم زمان با نقش آفرینى در ســریال روزهاى آبى، 
در اثرى به کارگردانى بهرنــگ توفیقى همکارى 

مى کنم.

ر 
ده ام

اى تولیدى بود که اصال مورد ابتال 
دیده نشــد، زیرا محل فیلمبردارى

ل در فضایى باز و نزدیک به جنگل 
بازیگران در حال  بجز ســریال نیز
 مى زدند و همه دســتورالعمل هاى 

کردیم.
ت ضبط لوکیشــن هاى ســریال 

ستا بیان کرد: فرصت زندگى در 
راى کمتر کسى پیش مى آید، 

ى سریال «روزهاى آبى» 
ــت بــود و براى ما که 
همواره در سطح تهران 
ز گاهــى به حضور در 
ــردن آرامشحاکم بر

یال پالن هاى قشنگ 
یبایــى را در معرض 
 دهد. داســتان خود 
ارد جذاب و ملموسى 
 احساســات مختلف

دربــاره کارهاى فعلى 
ــون متن فیلمنامه چند 

م رسیده است. از طرف دیگر 
ى در ســریال روزهاى آبى، 
بهرنــگ توفیقى همکارى 

سوسن پرور، بازیگر سینما و تئاتر، که با فیلم «بوتاکس» جدیدترین ساخته کاوه مظاهرى در جشنواره جهانى 
فیلم فجر حضور دارد، با بیان اینکه آثارى که درون مایه فرهنگى دارند در گیشه شکست مى خورند، 

اظهار کرد: سینما نیاز به پول دارد، بازیگر هزینه مى خواهد، براى ساخت فیلم اول هزینه مى شود 
به امید اینکه این هزینه برگردد و فیلم هاى دوم و سوم ساخته شوند، اما ما همیشه اثر اول را 

در زمینه فرهنگ مى سازیم و دیگر ورشکست مى شویم.
بازیگر سریال «بوتاکس» افزود: فیلم «شب هاى روشن» ساخته فرزاد موتمن یک 
کار بى نظیر و فوق العاده است، اما در گیشه ندرخشید. متاسفانه فیلم خوب نسبت به 

دیگر فیلم ها فروش کمترى دارد.
وى درباره علت این وضعیت توضیح داد: من مى گویم سلیقه مردم؛ البته منظورم این 
نیست که ما آدم هاى بدسلیقه اى هستیم؛ بلکه منظورم این است که در دوره گذار قرار 

داریم. یعنى با یک سرچ در اینترنت مى توانیم بهترین سریال هاى دنیا را تماشا کنیم و 
انگار دیگر محصول ایرانى به چشممان نمى آید. قبول دارم که آن فیلم و سریال ها خیلى 

قوى هستند، اما توجه داشته باشــیم که چه چیز هایى را با هم مقایسه مى کنیم؛ در دنیاى 
گذار فعلى مخاطب نیاز خود را از یک جاى دیگر تامین و فقط تولیدات داخلى را تحقیر مى کند.

پرور در پاسخ به اینکه دوســت دارید کدام یک از موضوعات روز را روى صحنه تئاتر خود به تصویر 
بکشید، گفت: نامهربانى و خشم زیاد در جامعه؛ ما دیگر با هم مهربان نیستیم و این موضوع خیلى مرا اذیت 

مى کند.

بعد از یک ســال تعطیلى و تغییراتى که در ســینما ها بر اثر شیوع 
ویــروس کرونا به وجود آمد، به نظر مى رســد گیشــه آمریکایى 
عالمت هایى را براى بازگشت به شــرایط عادى و قبل از پاندمى، 

نشان داده است.
این امر بیشتر به لطف فیلم پسا آخرالزمانى و دلهره آور «یک مکان 
ساکت 2» محقق شده شده است. این دنباله سینمایى با اکران از 
روز جمعه تا یکشنبه 48 میلیون دالر فروخته و فراتر از انتظار ها و 
پیش بینى ها ظاهر شده است. این فیلم محصول کمپانى پارامونت، 
در حال حاضر در 3 هزار و 726 سینما اکران مى شود. تحلیل گران 
گیشه معتقد هستند اگر تمامى سینما هاى آمریکا باز بودند، فروش 

این فیلم به 60 میلیون دالر نیز مى رسید.
این آمار از این جهت قابل توجه است که اختالف چندانى با پیش 
بینى ها قبل از شروع پاندمى کرونا ندارد. قسمت اول «یک مکان 
ساکت» در سال 2018 اکران شد و افتتاحیه 50 میلیون دالرى رقم 
زد. فیلم اول 17 میلیون دالر بودجه تولید داشت و فیلم دوم هم با 

بودجه 61 میلیون دالرى ساخته شده است. 
فیلم سینمایى «یک مکان ساکت 2» با بازى امیلى بالنت از یک 
انتشار ســینمایى انحصارى بهره خواهد برد. این فیلم بعد از 45 
روز اکران در سینما ها از سرویس استریم پارامونت پالس منتشر 
خواهد شد. آثار اکران شده اخیر مثل «گودزیال در برابر کونگ»، 
«رایا و آخرین اژدها» از همین الگو پیروى کردند با این تفاوت که 
به صورت همزمان هم در ســینما و هم در سرویس هاى نمایش 

آنالین در دسترس بودند.

سوسن پرور:  در دوره گذار «سلیقه» هستیم

«یک مکان ساکت 2» رکورد شکست

سام قریبیان از حضور در پروژه سینمایى «الله» به عنوان یک چالش یاد کرد.
فرزند فرامرز قریبیان دربــاره تجربه حضور در فیلــم «الله» به کارگردانى اســدا... نیک نژاد و 
تهیه کنندگى پروانه پرتو و تورج منصورى که این روزها روى پرده اســت، گفت: فیلم ســینمایى 

«الله» اولین فیلمى بود که بعد از 14 سال دورى از سینما مقابل دوربین آن ظاهر شدم.
او یکى از دالیل حضورش در این پروژه را ساخت «الله» به زبان انگلیسى دانست و در پایان بیان 
کرد: این نقش براى من چالشى جذاب بود و سختى هاى خودش را داشت به ویژه اینکه ایفاگر نقش 

مردى بودم که جلوى راه الله مى ایستد.
سارا امیرى، ایرج نوذرى، نیکى کریمى، سام قریبیان، امیرعلى دانایى، میترا حجار، لیال اوتادى، پیام 
اینالویى، همایون ارشادى، محمد صادقى، ژوبین رهبر، نیکوالس گولک و… بازیگران این فیلم 

هستند و همچنین «الله» محصول مرکز گسترش سینماى مستند و تجربى است.
«الله» زندگى الله صدیق قهرمان اتومبیلرانى را روایت مى کند که به زبان انگلیســى تولید شده 

است.

سام قریبیان:
  پس از 14 سال با 
«الله» برگشتم

سریال تلویزیونى «در کنار پروانه ها» که چندى پیش در تهران کلید خورده 
بود، در الهیجان ادامه دارد و نزدیک به 30 درصد از آن انجام شده است. 

این سریال براى ماه محرم و پخش از شبکه دو سیما آماده مى شود.
به تازگى برزو ارجمند هم مقابل دوربیــن داریوش یارى در این 

سریال رفته است.
داستان سریال از آنجا شروع مى شود که مشکالت پى در پى زندگى 

«رهى» را که از بیمارى حاد قلبى در رنج است، به جوانى ناامید تبدیل 
کرده است. او براى نجات تنها دلخوشى زندگى اش که خواهرش است، 

طعمه نقشه اى مى شود که…
در این سریال پروانه معصومى، برزو ارجمند، سامرند معروفى، بیتا سحرخیز و... به 

ایفاى نقش مى پردازند.

با درخواســت معاونت اجتماعى نیروى انتظامى، پخش سریال 
«مى خواهم زنده بمانم» تا اطالع ثانوى متوقف شــده است و 
رایزنى ها براى رفع ابهامات و گفتگو درباره نقطه نظرات مطرح 

شده در حال انجام است.
روابــط عمومى فیلیمــو با تاییــد خبر توقف پخش ســریال 
«مى خواهم زنده بمانم»، اعالم کرد، «قســمت پانزدهم این 

مجموعه پخش نخواهد شد.»
روابط عمومى فیلیمــو همچنین درباره توقف پخش ســریال 
«مى خواهم زنده بمانم» اطالعیه اى را به شــرح زیر منتشــر 

کرده است:
«با درخواســت معاونــت اجتماعى نیروى محتــرم انتظامى، 
پخش ســریال «مى خواهم زنــده بمانم» تا اطــالع ثانوى 

متوقف شده اســت و تیم تولید و ســاترا در حال رایزنى براى 
رفع ابهامــات و گفتگــو درخصــوص نقطه نظرات ایشــان 

است.
از مسئوالن محترم درخواست مى شود با سعه صدر و آرامش به 
نظاره سریال بنشینند؛ تا سرنوشت شخصیت هاى منفى سریال 
بر اساس روند منطقى درام به سرانجام برسد و سازندگان جرأت 
و جسارت پرداختن به اتفاقات مهم و افراد نیک و بد روزگار را در 

کسوت هاى مختلف داشته باشند.»
ســریال «مى خواهم زنده بمانم»، به کارگردانى شــهرام شاه 
حســینى و تهیه کنندگى محمد شایســته هر دوشنبه از فیلیمو 
پخش مى شود که با توجه به اتفاقات پیش آمده، قسمت پانزدهم 

آن دیروزـ  دوشنبهـ  دهم خرداد ماهـ  پخش ن شد.

«مى خواهم زنده بمانم» متوقف شد

فرشــته صدرعرفایى، بازیگر نام آشــناى ســینما که با ایفاى 
نقش در فیلم «شــهربانو» به ســى و هشــتمین جشــنواره 
جهانــى فیلم آمــد، دربــاره نقش خــود در دومین ســاخته 
مریم بحرالعلومــى، گفــت: دل جامعه پر از این مشــکالت 
اســت، اگر قدم بزنیــد مى بینید کــه چقدر آدم ها با ســختى 
تالش مى کنند تا شرایطشــان کمى بهتر شــود. آنقدر شکاف 
طبقاتى و شــرایط اقتصادى بد اســت که ایــن اتفاق محقق 
نمى شــود مگر اینکه آدم هــا از راه هاى غیرقانونى اســتفاده 

کنند.
وى در پاســخ به اینکه آیا فکر نمى کنید نقش شــهربانو شبیه 

یکى از نقش هاى قبلى شــما در فیلم کوتاه ســعید روستایى 
بوده اســت، بیان کرد: نه اصالً ؛ آن مادر هم مسئولیت خانواده 
را به عهده داشــت، اما بزهکار نشــده بود و تا ایــن حد تاوان 
نداده بود. من در بسیارى از درام هاى اجتماعى بازى کردم، وقتى 
مستند مهین را مى دیدم متوجه شدم که چقدر شرایط اجتماعى 
مى تواند آدم هایى که پتانســیل درونى براى کار خالف دارند را 
تحریک کند؛ بنابراین ما چاره اى نداریم بجز اینکه اقتصاد بهتر 

و عدالت برقرار شود.
صدرعرفایى درباره کار جدید خود گفت: تا زمانى که کرونا تمام 

نشود کار جدید انجام نمى دهم.

چرایى کم کارى فرشته صدرعرفایى در بازیگرى

سریال تلویزیونى «بچه مهندس» در فصل چهارم 
خود اقبال همیشــگى را نداشــته و به نظر مى رسد 
عوامل این سریال عالقه اى به ساخت پنجمین فصل 

این سریال ندارند.
فصل چهارم سریال «بچه مهندس» به کارگردانى 
احمد کاورى و تهیه کنندگى ســعید سعدى سریال 
مناسبتى ماه رمضان 1400 بود که از شبکه دو سیما 
پخش شد و در نظرسنجى صداوسیما در جایگاه سوم 

سریال هاى رمضانى قرار گرفت.
این ســریال که با تغییر بازیگر نقــش اول آن در 
فصل چهارم همــراه بود مانند فصل هاى گذشــته 
خود از ســمت مخاطبان با اقبال مواجه نشد و نقدها 

و صحبت هاى بسیارى از افت فصل چهارم در حین 
پخش این ســریال و پس از اتمــام آن در فضاى 
مجازى منتشر شد. هرچند که به گفته حسن وارسته 
نویسنده این سریال، قصه «بچه مهندس» در فصل 

سه به پایان مى رسید.
پس مى توان گفت شــاید علت افت این سریال به 
دلیل پرداخت به قصه اى اســت که حرف خود را زده 
و به پایان رســیده، چراکه از ابتدا هدف گروه «بچه 
مهندس» نشان دادن سه دوره از زندگى شخصیت 

نقش اول یعنى «جواد جوادى» بوده است.
حسن وارســته نویســنده «بچه مهندس» نیز در 
مصاحبه اى خود را به ادامه نگارش این سریال براى 

فصل پنجم بى میل نشان داده و از پروژه هاى جدیدى 
که به آن ها فکر مى کند، صحبت کرده است.

حال به نظر مى رسد برخالف رویه این چند سال صدا 
و سیما که سریال ها را به فصل هاى بعدى مى رساند، 
سریال «بچه مهندس» ادامه پیدا نخواهد کرد و فصل 
پنجمى براى این ســریال درکار نخواهد بود، مگر 
صدا و سیما بخواهد این قصه تمام شده را همچنان 

ادامه دهد.
همچنین با توجه به شنیده ها اگر تلویزیون قصد ادامه 
تولید «بچه مهندس» را داشته باشد، باید با عوامل 
جدیدى از جمله تهیه کننده دیگرى براى فصل پنجم 

مذاکره کند. 

فصل پنجم 
«بچه مهندس» 
ساخته نمى شود

 فیلمبردارى «مهمانى از کارائیب»، نخســتین فیلم 
بهزاد فراهانى به عنوان کارگــردان، در تهران کلید 

خورد.
فیلمبردارى فیلم ســینمایى «مهمانى از کارائیب» 
به کارگردانى بهزاد فراهانى و تهیه کنندگى شهرام 
گیل آبادى آغاز شــد و مرتضى پورصمدى، مدیریت 

فیلمبردارى این اثر عاشقانه را بر عهده دارد.
«مهمانى از کارائیــب» اولین تجربه فراهانــى در مقام 
کارگردانى اســت و حمیدرضا قطبى به عنوان مشــاور 

کارگردان او را همراهى مى کند.
رضا بابک، یکى از نقش هاى اصلى این فیلم سینمایى 
را ایفا مى کند. دیگر بازیگران این اثر عاشقانه نیز در 

خبرهاى بعدى معرفى خواهندشد.
در خالصه داستان «مهمانى از کارائیب» آمده 
است: «خیاطى کارکشــته عاشق بانویى شده 
که همسرش را اعدام کرده اند. خیاط به دلیل 
دلبستگى به رفاقت با دوستش، شجاعت بیان 
این عاشقانگى را ندارد و بانو نیز به دلیل وفادارى 
به شوى رفته اش دهان مى بندد و دل را لجام 
مى زند. این عشق پنهان داستان ناتمام بسیارى 
از مردان و زنان شــرقى است؛ عشق هایى که 
سرانجامش را باید در فلسفه شرق جست…». 

ن کلید خورده 
ده است. 

شود.
این

ندگى
د تبدیل 

رش است، 

بیتا سحرخیز و... به  ،

 فیلمبردارى «
بهزاد فراهانى

خورد.
فیلمبردارى ف
به کارگردانى
گیل آبادى آغا
فیلمبردارى این
«مهمانى از کارائیـ
کارگردانى اســت
کارگرداناو را هم
رضا بابک، یکى
را ایفا مى کند
خبرهاى بع
در خالص
است: «خ
که همس
دلبستگ
این عاش
به شوى
مى زند.
از مردان
سرانجا

بهزاد فراهانى 
اولین فیلمش را کلید زد

برزو ارجمند همبازى پروانه معصومى شد  

فریبا متخصص 

از بازى در سریال 

بى» مى گوید
«روزهاى آ

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |
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بازیکن ســابق تیم فوتبال ذوب آهن با تأکید بر لزوم حمایت از 
این تیم گفت: ذوب آهن در شرایط سختى قرار دارد و االن وقت 
انتقاد نیست، باید براى خروج از شــرایط فعلى همه از ذوب آهن 

حمایت کنند.
محمد صلصالى درباره عملکرد تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: 
شرایط ذوب آهن در نیم فصل دوم و پس از حضور مجتبى حسینى 
در حال بهبود بود و خوب پیش مى رفت و تیم چند برد خوب کسب 
کرد و از انتهاى جدول جدا شد، اما متأسفانه ذوب آهن در چند بازى 
اخیر نتوانست نتایج خوبى کسب کند که به نظر من مهم ترین دلیل 

آن، تعطیلى ها و وقفه هاى زیاد بین رقابت ها است.
وى ادامه داد: تعطیلى هاى این مدت به ضرر ذوب آهن تمام شد؛ 
به هر حال تیمى که آماده است و در شرایط مسابقه قرار دارد، با دور 
شدن از شرایط مسابقه آمادگى خود را از دست مى دهد. ذوب آهن 
پیش از تعطیلى هاى به وجود آمده در لیگ آمادگى خوبى داشت و 
این وقفه ها تیم را از آن آمادگى دور کرد و ذوب آهن در چند بازى 
حساس نتیجه را از دست داد. این وقفه ها بیشتر به نفع تیم هایى 

تمام شد که با مشکل روبه رو بودند.
بازیکن سابق تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به تغییر نتیجه بازى 
تیم هاى پیکان و سایپا، خاطرنشــان کرد: ذوب آهن در شرایط 
ســختى قرار گرفته و از طرفى تغییر نتیجه بازى پیکان و سایپا 
شرایط را براى این تیم سخت تر نیز کرده است. فکر مى کنم براى 
نخستین بار است که نتیجه یک بازى به این شکل تغییر مى کند و 
گمان نمى کنم همچنین قانونى براى 3 بر صفر کردن نتیجه بازى 
وجود داشته باشد؛ نمى دانم فدراسیون چرا نتیجه بازى را به این 
شکل تغییر داده است و تا جایى که اطالع دارم مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن دنبال حق و حقوق خود درباره آن بازى هســتند و باید 
دالیل این رأى مشخص شود، به هر حال باشگاه ذوب آهن هم از 

حقوق خود دفاع خواهد کرد.
صلصالى گفت: به هر حال باید پذیرفت ذوب آهن در شرایط سختى 
قرار دارد و هم استانى ها و هواداران ذوب آهن باید از تیم حمایت 

کنند؛ در شرایط فعلى وقت انتقاد نیست و وضعیت به شکلى است 
که این تیم فقط نیاز به حمایت دارد. به هرحال فشار زیادى روى 
کادرفنى و بازیکنان ذوب آهن وجود دارد و باید کمک کنیم تا این 

تیم از شرایط فعلى خارج شود.
وى درباره احتمال سقوط ذوب آهن در پایان فصل، گفت: اصًال به 
احتمال سقوط ذوب آهن فکر هم نمى کنم؛ شرایط فعلى سخت 
است و نباید رقبا را دست کم گرفت اما اصًال نباید به احتمال سقوط 

ذوب آهن فکر کرد. درست اســت که ذوب آهن فعال در منطقه 
خطر قرار دارد اما قطعًا از این شرایط خارج خواهد شد. بازیکنان 
و کادرفنى این تیم اصًال نباید به احتمال سقوط فکر کنند و باید 
تمرکزشان را روى خارج شدن از این وضعیت قرار دهند و هواداران 
و اصفهانى هاى عزیز نیز باید از تیم حمایت کنند تا از منطقه خطر 
خارج شود. ذوب آهن فقط نیاز به حمایت دارد و وقت براى انتقاد 
زیاد است. بازیکن سابق تیم فوتبال ذوب آهن به تعطیلى دوباره 

لیگ اشاره کرد و افزود: درست است که ذوب آهن از تعطیلى هاى 
قبلى لیگ متضرر شد اما به نظر من این وقفه پیش آمده به خاطر 
بازى هاى تیم ملى به نفع ذوب آهن تمام شــود؛ حسینى در این 
فاصله مى تواند نقاط ضعف تیمش را پوشــش دهد و روى نقاط 
قوت کار کند. به هر حال مجتبى حسینى هنوز آن شناخت الزم از 
ذوب آهن را ندارد و در این مدت مى تواند شناخت بیشترى از تیمش 

پیدا کرده و ذوب آهن را به آمادگى الزم برساند.

محمد صلصالى:

 وقت براى انتقاد 
زیاد است
 ذوب آهن 

به حمایت نیاز دارد

مهاجم سپاهان گفت: فکر مى کنم در خط دفاعى تیم ملى محمد نژادمهدى، محمد کریمى 
هافبک بسیار مؤثر سپاهان و سجاد شهباززاده که 16 گل زده و آقاى گل لیگ برتر 

محسوب مى شود مى توانستند بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
محمدرضا خلعتبرى مهاجم با تجربه سپاهان که به دلیل مصدومیت غایب یک 

ماه گذشته تمرینات و بازى هاى تیم سپاهان بوده است در خصوص آخرین 
وضعیت خود گفت: در هفته هاى گذشته مشــغول انجام فعالیت هاى 
درمانى بودم و پزشکان به من اعالم کردند که مى توانم تمریناتم را آغاز 

کنم. فکر مى کنم به بازى بعدى تیم که بعد از تعطیالت است برسم.
مهاجم اسبق تیم ملى در خصوص بازى هاى تیم ملى گفت: تا جایى 
که اطالع دارم بحرین و عراق در این مدت بازى هاى تدارکاتى برگزار 

کرده اند ولى متأسفانه تیم ملى کشورمان بازى دوستانه نداشته است. این 
موضوع برایم عجیب و نگران کننده شده است. ما براى صعود از این گروه 

باید حتماً برابر عراق و بحرین به پیروزى برســیم و به نظر من بازى با 
عراق سخت ترین بازى تیم ملى خواهد بود چون آنها از نظر فیزیکى و 

فنى شباهت هاى زیادى با فوتبال و فوتبالیست هاى ما دارند و به 
همین علت همواره تقابل هاى ما نزدیک و سخت بوده است. 

بازیکنان خوبــى داریم که اکثــراً در اروپا بازى مى کنند 
امیدوارم آقاى اســکوچیچ بتواند حداکثر استفاده را 
از پتانسیل این بازیکنان به عمل بیاورد چون خداى 

ناکرده عدم راهیابى به مرحله بعد براى فوتبال ما تبعات 
سنگینى خواهد داشت.

خلعتبرى در ادامه گفت: انتخاب بازیکنان تیم ملى صد درصدى سرمربى است و در این زمینه 
سلیقه مربى هم اهمیت زیادى دارد اما به عنوان بازیکن ســپاهان فکر مى کنم در خط دفاعى محمد 
نژادمهدى، محمد کریمى هافبک بسیار مؤثر سپاهان و سجاد شــهباززاده که 16 گل زده و آقاى گل 
لیگ برتر محسوب مى شود مى توانستند بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. به هر صورت سپاهان این فصل 
نشان داده یکى از مدعیان اصلى قهرمانى است و ان شاءا... در پایان همین فصل قهرمان لیگ بیستم 

خواهیم شد.

خلعتبرى:

3 بازیکن سپاهان باید به تیم ملى 
دعوت مى شدند

م ملى محمد نژادمهدى، محمد کریمى 
6ه 16 گل زده و آقاىگل لیگ برتر

رار بگیرند.
 دلیل مصدومیت غایب یک 

ست در خصوص آخرین
ل انجام فعالیت هاى 
وانم تمریناتم را آغاز 

یالت است برسم.
م ملى گفت: تا جایى

هاى تدارکاتى برگزار 
ستانه نداشته است. این
براى صعود از این گروه 

 و به نظر من بازى با 
از نظر فیزیکى و  آنها

اى ما دارند و به 
ت بوده است. 

ى کنند 
ه را 
اى 
عات

ى صد درصدى سرمربى است و در این زمینه
ازیکن ســپاهان فکر مى کنم در خط دفاعى محمد 
6هان و سجاد شــهباززاده که 16 گل زده و آقاى گل 
رد توجه قرار بگیرند. به هر صورت سپاهان این فصل 
 ان شاءا... در پایان همین فصل قهرمان لیگ بیستم 

عتبرى:

ن باید به تیم ملى 
مى شدند

شاگردان مهدى رحمتى در دیدار دوستانه به مصاف ذوب آهن خواهند رفت.
با تعطیلى مسابقات لیگ برتر به خاطر حضور تیم ملى ایران در انتخابى جام جهانى 2022 قطر، بسیارى از تیم هاى لیگ برترى به منظور حفظ آمادگى 
خود و همچنین حضور پرقدرت در ادامه مسابقات لیگ برتر خلیج فارس به دنبال برپاى اردو هستند. از همین رو قرار است شاگردان مهدى رحمتى در 
روز 15 خرداد در دیدارى دوستانه در اصفهان به مصاف ذوب آهن بروند. سفر شاگردان مهدى رحمتى یک روزه است و بعد از برگزارى این دیدار پدیده 

دوباره راهى مشهد خواهد شد.

پیدا کرده و ذوب آهن را به آمادگى الزم برساند. دوباره 

دگى
ى در 
دیده 

دیدار دوستانه پدیده و ذوب آهن در اصفهان

مدافع تیم ســپاهان مراحل درمانى 
خودش را ســپرى مى کند و مدتى از 

تمرینات گروهى دور خواهد بود.
تیم فوتبال سپاهان که این روزها و در 
تعطیالت لیگ برتر تمرینات خودش 
را زیر نظر کادرفنى پیگیرى مى کند، 
به جز دو بازیکن خود مصدوم دیگرى 
ندارد و سایر نفرات با آمادگى کامل در 

اختیار کادرفنى هستند.
دو بازیکن مصدوم سپاهان محمدرضا 
خلعتبرى و امید نورافکن هســتند که 
در این میان خلعتبرى شرایط حضور 
در تمرینات گروهى را پیدا کرده ولى 
مصدومیت نورافکن جدى  اســت و تا 
مدتى باید دور از میادین گروهى دوران 

نقاهت خودش را طى کند.
مصدومیت نورافکن از ناحیه مچ پا بوده 
و به همین خاطر اردوى تیم ملى را هم 
از دست داده است. او حدود ده روز نیاز 
به کارهاى درمانى دارد و پس از آن نرم 
دوى را آغاز مى کند و کادرپزشــکى 
زمان بازگشت وى به تمرینات گروهى 

را حدود 2 هفته تخمین زده است.

دورى 2 هفته اى 
نورافکن از 
تمرینات

وکیل طلبکار تیم پرسپولیس توضیحاتى را درباره شایعه ورود سپاهان به پرونده موکلش ارائه کرد.
باشگاه پرسپولیس طبق تعهدى که به فدراسیون فوتبال داده تا 17 خرداد فرصت دارد مطالبات حدود 

500 میلیون تومانى شایان مصلح را پرداخت کند در غیر این صورت جریمه مى شود.
هادى رهنما، وکیل این بازیکن درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مصلح اظهار داشــت: این 
موضوع فعال حل نشده است. باشگاه پرسپولیس با ما هیچ مکاتبه اى درباره وقت گرفتن براى پرداخت 
طلب مصلح نداشته اما طبق تعهدى کلى که به فدراسیون فوتبال براى پرداخت مطالباتش داده باید تا 
آن زمان طلب امثال سوشا مکانى و مصلح را پرداخت کند. البته با اشخاص توافقى نداشته و این زمان 

سه ماهه را طبق تعهد به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در اختیار گرفت.
وى افزود: طبق آنچه جمشید نورشرق در مصاحبه هایش اعالم کرد اگر پرسپولیس تا آن زمان نتواند 
بدهى هایش را پرداخت کند، دچار جریمه مالى و حتى کسر امتیاز مى شود. ما این توافق نامه را ندیدیم 
که بخواهیم درباره اش صحبت کنیم اما طبق آنچه در سیستم فدراسیون وجود داشته پرسپولیس با 

خود کمیته وضعیت به چنین توافقى رسیده است.
وکیل مدافع فعلى سپاهان درباره اینکه شنیده مى شود این باشگاه بیشتر از خود مصلح پیگیر دریافت 
طلب بازیکن اســت، توضیح داد: این موضوع صحت ندارد و فقط باشــگاه سپاهان مى گوید چگونه 
وقتى ما یک طلبکار داشته  باشیم به سرعت فدراسیون فوتبال نامه زده و ما را به کسر امتیاز و کارهاى 
دیگر تهدید مى کند اما براى تیم هاى دیگر تبعیض قائل مى شود. بحث شان این است و پیگیر بدهى 

پرسپولیس به مصلح نیستند.
رهنما درباره اینکه آیا پرسپولیس قرار است بدهى مصلح را از محل کمک هاى مردمى به این باشگاه 
پرداخت کند، گفت: با ما که تاکنون صحبتى نشــده اســت. البته قبل از امضاى این تفاهم نامه بین 
فدراسیون و باشگاه پرســپولیس، نشستى با آقاى ســمیعى برگزار کردیم. وى با توجه به شخصیت 
متین و با اخالقش رویکرد مثبتى به این پرونده دارد اما این موضوع هم مربوط به دوران مدیران قبلى 

باشگاه است.
وى ادامه داد: سمیعى هم اعالم کرد اگر پولى باشد چرا باید پرسپولیس بدهکار باشد و این همه فشار 
را تحمل کند. مدیرعامل باشــگاه عالقه زیادى به پرداخت بدهى  دارد امــا موجودى و هزینه هاى 
پرسپولیس تاکنون اجازه چنین کارى به سمیعى نداده است. باشگاه پرسپولیس به تازگى شماره حسابى 

به هواداران داده تا به این تیم کمک شود اما اینکه آیا موضوع حل شود یا خیر بستگى به شرایط دارد.

دروازه بان ایرانى ماریتیمو با انگیزه باالیى در اردوى تیم ملى حضور دارد و به 
دنبال رسیدن به ترکیب است.

یکى از چالش هاى دراگان اسکوچیچ براى انتخاب ترکیب تیم ملى شاید در 
خط دروازه باشد؛ جایى که او با عبور از نام دو دروازه بان پرسپولیس و استقالل، 
چهار گلر دیگر را انتخاب کرد و حاال باید پس از انتخاب نهایى سه نفر از آنها، 

یک دردسر جدید دیگر براى معرفى شماره یک داشته باشد.
امیر عابدزاده یکى از نفرات حاضر در اردوى تیم ملى اســت که بعید به نظر 
مى رسد در فهرست نهایى نباشد، چراکه عملکرد او در دو فصل اخیر و نمایشى 
که در ماریتیمو داشته، موجب شده حتى به عنوان مدعى حضور در ترکیب تیم 

ایران در رقابت هاى انتخابى جام جهانى نیز معرفى شود.
پسر عقاب فوتبال ایران که چهارمین سال حضورش در ماریتیمو را به پایان 
رساند، در فصل اخیر لیگ برتر پرتغال نمایش درخشانى با وجود حضور تیمش 
در پایین جدول داشت و توانست یکى از عوامل بقاى ماریتیمو باشد تا با این 
عملکرد در تیم منتخب فصل نیز جاى بگیرد و همراه طارمى به عنوان دو لژیونر 

شاخص معرفى شود.
حاال عابدزاده 28 ساله با این عملکرد و باال رفتن تجربه اش، با انگیزه مضاعفى 
نسبت به همیشه در اردوى تیم ملى حضور پیدا کرده و با جدیت بیشترى زیر 
نظر کادر فنى تمرین مى کند تا بتواند مورد توجه دراگان اسکوچیچ قرار بگیرد و 
در رقابت هاى انتخابى جامى جهانى به عنوان شماره یک تیم ملى معرفى شود.

در شــرایطى کــه باشــگاه 
پرسپولیس در فاز اول نقل 
و انتقاالت تابســتانى 
خود، تمدید قرارداد 
را در دستور کار قرار 
داده، جذب نفرات 

موازى این تیم مدنظر یحیى نیز پروسه 
محسوب مى شود.

حاضــر از نظر پرســپولیس در حــال 
ســر مى گذارد و لیست شرایط مناسبى را پشت 

البته دغدغه اصلى آنها مربوط به تمدید قرارداد با هفت 
بازیکنى است که در پایان لیگ بیستم، قراردادشان تمام 
مى شود. امید عالیشاه، وحید امیرى، محمدحسین کنعانى 
زادگان، احمد نوراللهى، شهریار مغانلو، مهدى شیرى و 
وحید امیرى هفت بازیکنى هســتند که روزهاى پایانى 
قراردادشان را پشــت ســر مى گذارند و موردتوجه این 
باشــگاه قرار گرفته اند تا پاى میز مذاکره نشســته و به 
همکارى خــود ادامه 

دهند.
از ایــن جمع 
هفــت نفره 

تنها سه نفر شرایط مبهمى براى ادامه همکارى با باشگاه 
دارند؛ شهریار مغانلو، محمدحسین کنعانى زادگان و احمد 
نوراللهى. اولى که به صورت قرضى از سانتاکالرا به جمع 
سرخ ها اضافه شده و با توجه به عملکردى که از خود به 
جا گذاشته، موردتوجه این باشگاه و کادرفنى است و باید 
مذاکرات با باشگاه پرتغالى براى تمدید پروسه رضایتنامه 
قرضى اش دنبال شــود. کنعانى زادگان و نوراللهى هم 
پیشنهاداتى دارند که ادامه حضورشــان در این تیم را با 

چالش مواجه مى کند.
در این میان با توجه به حضور نفرات ملى پوش در لیستى 
که باشگاه براى مذاکره تمدید قرارداد دنبال مى کند، باعث 
شده تا آنها به دنبال این موضوع باشند که در پایان تعطیلى 
تمرینات به دنبال مذاکره با مهدى شیرى و امید عالیشاه 
باشند و مذاکره با نفرات ملى پوش را به بعد از بازگشت آنها 

از منامه موکول خواهند کرد.
باشگاه پرسپولیس اما از چندى پیش در گفتگو با کادرفنى 
و یحیى گل محمدى خواهان لیســت آنها براى فصل 
آینده شده اســت. هرچند یحیى گل محمدى با توجه به 
شــرایط جدول و حساســیت بازى هاى این تیم، اعالم 
نفرات درخواستى خود را به بعد موکول کرده است اما گفته 
مى شود در این میان مذاکراتى نیز صورت گرفته و اولین 

خرید احتمالى سرخپوشــان از اصفهان و در پست 
دفاع خواهد بود.

مدافع مدنظر یحیى گل محمــدى که در این فصل 
توانسته عملکرد موفقى از خود در تیمش به جا بگذارد، 

براى تقویت این پست موردتوجه سرخپوشان و کادرفنى 
این باشگاه قرار گرفته و اگر مشکل خاصى شکل نگیرد، 
در پایان فصل مذاکرات رسمى براى حضورش در این 

تیم دنبال خواهد شد.
باشــگاه البته همچنان به دنبال این خواهد بود تا 

مذاکرات مثبتى با محمدحســین کنعانى زادگان 
بعد از پایان اردوى تیم ملى و مسابقات انتخابى 
جام جهانى در منامه را پیش ببرد و این مدافع 
ملى پوش را که قرارداد دو ســاله اش با این 
تیم رو به پایان است، بار دیگر پاى مذاکره و 

تمدید قرارداد بنشاند.
در این ارتباط باید دیــد در فاصله هفت هفته 

مانده به پایان فصل و در شــرایطى که سرخ ها طى 
فصول گذشته نیز توانسته اند با مدیریت مناسب، ضمن 
تمدید قرارداد با بازیکنان، با نفــرات مدنظر خود نیز به 
توافق الزم و زودهنگام دست یابند، این بار چه برنامه اى 

را دنبال خواهند کرد.

اولین خرید تابستانى پرسپولیس از اصفهان مى آید

ماجراى ورود سپاهان 
به پرونده طلب شایان 

از پرسپولیس

عابدزاده 
سوداى شماره یک

 ملى را دارد



0606 4050 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمسه شنبه  11 خرداد  ماه   1400
شــمار مبتالیان بــه بیمــارى کووید-19 ناشــى از 
کروناویروس جدیــد در جهان تا صبح دیــروز به 171 
میلیون و 33 هزار و 299 نفر رسیده و مرگ سه میلیون و 
556 هزار و 724 نفر نیز بر اثر ابتال به این بیمارى تأیید 

شده است.
روند افزایش آمار ابتال به بیمارى کووید-19 که تاکنون 
در 220 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه 
دارد و این بیمــارى همچنان در دنیــا قربانى مى گیرد. 
آمریکا تاکنون با بیش از 34 میلیون مبتال و بیش از 609 
هزار قربانى در صدر فهرست کشورهاى درگیر با بیمارى 

کووید-19 قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از 28 میلیون مبتال پس از آمریکا در 
رتبه دوم جهانى قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 
در برزیل هم از 16/5 میلیون نفــر فراتر رفته و در حال 
حاضر ســومین کشــور جهان به لحاظ باالترین شمار 

مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده، کشورهاى برزیل با بیش از 462 
هزار و هند با بیش از 329 هــزار جانباخته باالترین آمار 
قربانیان کووید 19 را در این فهرســت جهانى گزارش 
داده اند. پس از آن ها نیز کشورهاى مکزیک، انگلیس و 
ایتالیا به ترتیب بیشترین تعداد قربانیان این بیمارى را در 

دنیا ثبت کرده اند.

رئیس کمیته کشــورى اپیدمیولوژى کرونا با بیان این که 
دستگاه ها و نهادهاى موجود باید از بضاعت همدیگر براى 
شکست کرونا استفاده کنند گفت: کرونا تاریخ انقضا ندارد 
و نمى توان پایان آن را پیش بینى کرد اما باید با الگوهاى 

بومى و منطقه اى آن را کنترل کرد.
حمید سورى با بیان اینکه کشور ما از تنوع زیادى برخوردار 
است، ابراز داشت: اپیدمى کرونا با رفتار و شیوه زندگى ما 

انسان ها مرتبط است.
رئیس کمیته کشــورى اپیدمیولوژى کرونا با بیان اینکه 
الگوهاى مدیریتى در اپیدمى وابسته به تصمیمات بومى و 
محلى است، تصریح کرد: براى همه نقاط کشور نمى توان 

نســخه واحد پیچید و الزم اســت تصمیمات بر مبناى 
ظرفیت هاى محلى برنامه ریزى شود.وى با اشاره به اینکه 
در مدیریت منطقه اى و بومى کرونا بسیارى از ظرفیت هاى 
موجود در هر منطقه شناسایى شد، خاطرنشان کرد: البته 
باید این نکته را هم مدنظر داشت وقتى یک اپیدمى طوالنى 
شود مردم خسته مى شوند و این یک موضوع تهدیدکننده 
براى بقیه فعالیت هاى جامعه است.وى با بیان اینکه حال 
هم همه باید با اتحاد این ویروس را شکست دهیم، افزود: 
این اپیدمى بسیار تهدیدکننده و حتى خطرناك تر از جنگ 
است چراکه در جنگ شما طرف را مى بینید ولى ویروس نه 

قابل مشاهده است و نه رفتار مشخصى دارد.

کرونا تاکنون جان
 3/5 میلیون نفر را گرفته است

کرونا
 تاریخ انقضا ندارد

فوت ناشى
 از واکسن؟

 ایرنـا| فرمانده عملیات مدیریت بیمارى کرونا در 
کالنشـهر تهران گفت: ماهیت و اسـاس واکسن ها 
از جمله واکسـن کرونا ایمـن کردن بـدن در مقابل 
بیمارى هاسـت؛ از ایـن رو، اخبـار مربـوط بـه مرگ 
ناشـى از تزریـق واکسـن کرونـا نمى توانـد صحت 
داشته باشد و کذب است. علیرضا زالى  با رد هرگونه 
شـایعه در مـورد خطـرات ناشـى از تزریق واکسـن 
ایرانى کرونا، گفت: هر دارو و هر اقدام درمانى مانند 
جراحى ها، با عوارضى همراه هسـتند. واکسن کرونا 
نیز از این قاعده مستثنا نیست و ممکن است عوارض 
سطحى و گذرایى داشته باشد اما آنقدر جدى نیست 
و نمى تواند منجر به آسیب هاى پایدار یا مرگ شود.

سوغاتى کرونا
 مهـر| مطالعـات نشـان مـى دهـد سـه چهارم 
بیمـاران مبتـال بـه موارد متوسـط تـا شـدید کووید 
19 حداقـل یک عالمـت بیمـارى را تا 6 مـاه دارند. 
شـایع ترین عالمت احساس خسـتگى یا فرسودگى 
اسـت کـه در حـدود 40درصـد از افـراد در طوالنى 
مدت آنها را گـزارش کرده اند. سـایر عالئم گزارش 
شـده شـامل 36 درصد تنگـى نفـس، 29/4 درصد 
اختـالالت خواب یـا بیخوابى، 20 درصـد مه مغزى 
(عدم توانایـى در تمرکز) و 11 درصد از دسـت دادن 
حس چشـایى بود. در برخى موارد این عالئم شـایع 
حدود 60 روز وجـود دارد و در برخى مـوارد، تا 6 ماه 

باقى مى ماند.

تناسب اندام
 علیه کرونا

 ایرنـا| محققان دانشـگاه تورنتـو دریافتند بهبود 
سـالمت سیسـتم تنفس و قلب و همچنین تناسـب 
اندام موجـب کاهش ریسـک ابتال و مرگ ناشـى از 
کووید 19 مى شود. بر اسـاس این تحقیقات احتمال 
ابتال به کووید 19 در هر شـخصى که میزان فعالیت 
فیزیکى بیش از متوسـط دارد، در مقایسه با سایرین 

پایین تر است.

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ  پالك  شماره 1347 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  صغرى عزیزى  فرزند قدرت اهللا 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 1400/04/03 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدیــد حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1400/03/11 -

 1138580/ م الف - اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت – ناظمى /3/100  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 1059 فرعى واقع در دهق 
چهار اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى جواد محمد بیگى   
فرزند کرمعلى و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1400/04/03 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 

ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
1400/03/11  - 1141838/ م الف - اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت - محمد 

على  ناظمى /3/109
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000709 – تاریخ ارسال نامه: 1400/03/08 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 5632 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 228 
صفحه 434 بنام رستم فرخزاد فرهنگ دره شورى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 140021702008003137 – 1400/3/2  به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 51358- 1400/2/28 
به گواهى دفترخانه شماره 347 شهرضا رسیده اســت مدعى است که سند مالکیت آن به 

علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را  کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه  کننده سند مسترد گردد بدیهى 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1142888 – سید اســداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى /3/113

آگهى تغییرات
 شــرکت توســعه صنایع و الکترونیک رعد بام دانیال ســهامى خاص به شــماره ثبت 35357 و شناســه ملى 14002607237 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1400/02/09 تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: - دانیــال فتاح پور به شــماره 
ملــى 1100126181 به ســمت مدیرعامل، على فتــاح پور به شــماره ملى 4689344681 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و 
سیدعلیرضا صالحیان به شــماره ملى 1100001034 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. -
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1141682)   

آگهى تغییرات
 شرکت فنى و خدماتى ستاره طالیى فریدن سهامى خاص به شماره ثبت 436 و شناسه ملى 10260091756 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - على اکبر هاشمى سدهى به کدملى 1159016836 ، نفیسه حاجى کرمى خوزانى به کدملى 
1141284359 و پرویز هاشمى سدهى به کدملى 1158996047 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
على زمانى دارانى به کدملى 1159503648 و على اصغر هاشمى سدهى به کدملى 1159549931 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1142755)   

آگهى تغییرات 
شــرکت بیتو تار پارس ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 25818 و شناســه ملــى 10260465766 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عــادى مــورخ 1400/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - ســپیده کبیرى ســامانى بــه کدملــى 1271079798 ،

مصطفى کاردان به کدملى 1292512997 و زهرا کاردان به کدملى 1281039179 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - امیرحسین بنده خدا به کدملى 1280962429 بسمت بازرس اصلى و محمدمهدى بنده خدا به کدملى 1273804635 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت تعیین شد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1142293)    

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و خدماتى ستاره طالیى فریدن سهامى خاص به شماره ثبت 436 و شناسه ملى 10260091756 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/12 على اکبر هاشمى سدهى به کدملى 
1159016836 بسمت مدیرعامل، نفیسه حاجى کرمى خوزانى به کدملى 1141284359 بسمت رئیس هیات مدیره ، پرویز هاشمى سدهى به کدملى 1158996047 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1142753)  

آگهى تغییرات
 شرکت بیتو تار پارس سهامى خاص به شماره ثبت 25818 و شناسه ملى 10260465766 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/10 سپیده کبیرى سامانى به کدملى 1271079798 بسمت 
مدیرعامل ، مصطفى کاردان به کدملى 1292512997 بسمت رئیس هیات مدیره و زهرا کاردان به کدملى 1281039179 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1142296) 

آگهى تغییرات 
شرکت سنگ غدیر صفه سهامى خاص به شماره ثبت 62416 و شناسه ملى 14008341592 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1142290)    

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى سایپا تیپ  131  مدل 1395 بنزینى به شماره موتور M13/5592539 و شماره شاسى NAS411100G3477755 به 
شماره پالك 13 – 623 ب 37 متعلق به سیمین دخت خلیلى مقدم به شــماره ملى 4669380664 فرزند جمشید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

فقدان مدارك 
 S1412283395498 برگ ســبز خودرو ســوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى مــدل 1383 بنزینى به شــماره موتور 01016254 و شــماره شاســى
به شــماره پــالك   53 – 133 د 82 متعلق به کریــم زارعى چمنى به شــماره ملــى 1841215449 فرزند ابول مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

از واکسن هاى ایرانى کرونا چه خبر؟
بیش از 16 ماه است که ویروس کرونا در ایران 
به یک پاندمى تبدیل شده اســت و این جریان 
محققان کشور را بر آن داشته تا در تولید تجهیزات 
پزشــکى در حوزه تشــخیص و درمان به حوزه 
واکســن ورود پیدا کنند و اکنون امیدها به تولید 

واکسن ایرانى کرونا چند برابر شده است.
واکسن کووبرکت

واکســن کووایران برکت(واکسن تولیدى ستاد 
اجرایى فرمان امام) فاز ســوم مطالعات بالینى را 
پشت سر گذاشته اســت. بیش از 100 هزار نفر 
داوطلب دریافت واکسن در فاز سوم کارآزمایى 
بالینى واکسن کووایران برکت شده اند. مطالعات 
در تهران و کرج به اتمام رسیده است و از 20 خرداد 
تزریق روى داوطلبان در بوشهر، شیراز، اصفهان 
و مشهد آغاز مى شود. اگر شــفافارمد (واکسن 
کووایران برکت) بر قولى که داده اســت بماند و 
وارد عرصه تحویل شــود، پیش بینى مى  شود، 
بتواند در خرداد ماه 3 میلیون ُدز واکسن تحویل 
دهد البتــه در صورتى که فاز ســوم مطالعات با 

موفقیت به اتمام برسد.
واکســن کرونــاى انســتیتو 

پاستور(مشترك ایران و کوبا)
فاز ســوم کارآزمایى بالینى واکســن کروناى مشترك 
ایران و کوبا نیز از اردیبهشــت ماه آغاز شده است. این 
واکســن فاز یک و دو کارآزمایى بالینى را در کشور کوبا 
طى کرد و فاز سوم آن نیز از ششم اردیبهشت ماه در شهر 
اصفهان آغاز شــد و متعاقبا در هفت شهر دیگر زنجان، 
همدان، بندعباس، کرمان، یزد، بابل و سارى نیز تزریق 
واکسن آغاز شــد. 24 هزار نفر از جمعیت 18 تا 80 سال 
در این مطالعه وارد شدند و در یک بازه زمانى 4 هفته اى 

واکسیناسیون در شهرهاى هدف صورت گرفت.
به گفته احسان مصطفوى،  مدیر این پروژه، قرار است پس 
از مشخص شدن نتایج مطالعات به طور مشترك در هر 
دو کشور تولید و مورد عرضه عمومى قرار گیرد. کار تولید 
واکسن در انستیتو پاستور ایران آغاز شده است و توسعه 

زیرساخت ها در دست اقدام است.
به گفته وى، بعد از اتمام تزریق ُدز دوم واکسن و زمانى که 
نتایج اثربخشى واکسن مشخص شد، نتایج به سازمان غذا 
و دارو ارسال مى شود تا تاییدیه الزم براى واکسیناسیون 

عمومى را اخذ کند.

واکسن کووپارس
واکسن کووپارس انســتیتو رازى نیز فاز دوم کارآزمایى 
بالینى خود را آغاز کرده اســت. مرحلــه دوم کارآزمایى 
بالینى واکسن کووپارس با 500 داوطلب در 2 گروه 250 
نفره آغاز شده است. یک گروه 250 نفره واکسن با ُدز 10 
میکرولیتر و گروه دیگر با عنوان گروه کنترل قرار دارند و 
واکسن دریافت مى کنند. پیش بینى مى شود حدود 2 ماه 
مطالعه فاز دوم زمان ببرد و پس از آن نتایج براى سازمان 
غذا و دارو ارسال مى شود تا در صورت رضایت بخش بودن 
نتایج فاز سوم مطالعات آغاز شود. در فاز اول مطالعه 133 

نفر در 4 گروه داوطلب شدند. 3 گروه واکسن را 
با ُدزهاى 5 ، 10 و 20 میکروگرم دریافت کردند و 

یک گروه هم گروه کنترل بودند.
محمدحسین فالح مهرآبادى، سخنگوى پروژه 
کارآزمایى بالینى واکسن «کووپارس» انستیتو 
رازى درباره این پروژه گفته اســت: برنامه ریزى 
براى آغاز فاز ســوم اوایل تا اواســط مرداد ماه 
اســت و حداقل تعداد نفرات این فاز 20 هزار نفر 

خواهد بود.
واکسن فخرا

فاز اول کارآزمایى بالینى واکسن فخرا در اسفندماه 
سال گذشته با تزریق واکســن به فرزند شهید 
فخرى زاده بــا حضور وزراى دفاع و بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکى آغاز شد. هم اکنون فاز 
یک مطالعات این واکسن به اتمام رسیده است 
که به گفته مدیران این پروژه، واکســن فخرا در 
فاز اولیه تزریق مشکلى نداشته است و سالمت 
و امنیت واکسن در 20 نفر تزریق اول مورد تایید 
و قابل قبول بوده است ولى باید فاز یک تکمیل 
شود. فاز دوم تولید واکسن کرونا در دست انجام 

است.
(R  اسپایکوژن) واکسن نوترکیب

واکسن نوترکیب (اسپایکوژن  R) نخستین واکسن بخش 
خصوصى و ساخت شرکت سیناژن است که اخیرا نیز از 
سوى سازمان غذا و دارو براى ورود به فاز مطالعات بالینى 

کد اخالق دریافت کرده است.
واکسن دانشگاه بقیه ا...

واکسن دانشگاه بقیه ا... نیز در فاز مطالعات حیوانى قرار 
دارد. این محصول فناورانه نیز جزو واکسن نوترکیب است 
و محققان دانشگاه بقیه ا... در حال انجام مطالعات هستند.

دریغ از یک جمله تبلیغاتى 
درباره مبارزه با کرونا

«(نامزدها) ... وعده ها داده و مى دهنــد اما دریغ از بیان 
یک جمله، هرچند تبلیغاتى درباره سرعت بخشــیدن و 

سامان دادن بهتر در مقابله با ویروس کرونا!»
در بخشى از یک یادداشــت در روزنامه اطالعات آمده  
اســت: گالیه از نامزدهاى رســمى انتخاباتى است که 
درباره گرانى و افزایش یارانه و ترمیــم اقتصاد و روابط 
خارجى و بین المللى و مبارزه با فســاد و … وعده ها داده 
و مى دهند اما دریغ از بیان یــک جمله، هرچند تبلیغاتى 
درباره سرعت بخشیدن و ســامان دادن بهتر در مقابله با 

ویروس کرونا!
فقط براى یادآورى و شــاید یادگیرى سیاســتمداران 
عالقه مند به پیروزى در انتخابات و تکیه زدن بر صندلى 
ریاســت جمهورى یادآور مى شــوم که «بایدن» قبل از 
پیروزى در انتخابات ریاســت جمهورى در آمریکا، وعده 
ارائه برنامه فورى و همه جانبه براى مبارزه و مقابله با کرونا 
را به مردم آمریکا داد؛ قبل از آن که درباره بیکارى و تورم 
و رشد اقتصادى و … سخنى بگوید! بعد از پیروزى و اداى 
سوگند ریاست جمهورى هم اولین پیام عملى او به مردم 
آمریکا این بود: «به شــما مردم در سراسر آمریکا اعالم 
مى کنم که اولویت اول من شروع واکسیناسیون سراسرى 
در مقابله با ویروس کرونا است و تا پایان 100 روز اول از 
دوره ریاست جمهورى 100 میلیون شهروند آمریکایى را 
واکسینه خواهیم کرد.» جالب توجه نامزدهاى انتخاباتى 
ما، هنوز صد روز ریاست جمهورى بایدن پایان نیافته، این 
رقم به طور رسمى تا 150 میلیون نفر رسیده و اکنون بیش 
از 200 میلیون آمریکایى واکسینه شــده اند و به همین 

نسبت اتباع خارجى که در آمریکا به سر مى برند!
اما دریغ از اداى یک جمله یا وعده آرامش بخش یا ارائه 
برنامه اى جدید از نامزدهاى انتخاباتى ما درباره مهم ترین 
و خطرناك ترین مشــکل و ابتالء همه مردم در سراسر 

کشور (ویروس مرگبار کرونا)!

این «ویلیام شکسپیر»، 
آن «ویلیام شکسپیر» 

نبود!

تصویر واکسن زدن این پیرمرد را یادتان مى آید؟ ویلیام 
بیل شکسپیر، پیرمرد انگلیسى است که دومین نفرى 
بود در جهان که واکسن فایزر زد و حاال مرگ او به یک 

داستان خنده دار در آرژانتین بدل شده.
اما نوئلیا نویلو، مجرى خبر شــبکه 26 آرژانتین، در 
هنگام خواندن خبر مرگ شکســپیر گفت: «خبرى 
رسیده که با توجه به بزرگى و عظمت این مرد، همه 
ما را متحیر کرده؛ از ویلیام شکسپیر و مرگ او حرف 

مى زنیم.

او روى پخش تصویــر واکســن زدن ویلیام (بیل) 
شکســپیر افزوده: «همان طور که همه ما مى دانیم، 
او یکى از مهم ترین نویسندگان انگلیسى زبان جهان 
است؛ براى من یک اســتاد. او اولین مردى بود که 
واکســن ویروس کرونا را دریافت کرد و در سن 81 
سالگى در انگلستان درگذشت.» مجرى، شکسپیر 
، نویســنده بزرگ ســده 17 را با شکســپیر، کارگر 

بازنشسته رولز رویس اشتباه گرفته بود.
گاف گوینــده خبــر آرژانتینى را فى الفــور کاربران 

شبکه هاى اجتماعى دســت گرفتند؛ یکى نوشت: 
«بیایید براى او سوگوارى نکنیم، او قرن ها از عشق و 

محبت مردم بهره مند شد.»
یکى دیگر نوشت: «بریتانیا بیش از چهار قرن طول 
کشید تا درباره ویروس هشــدار دهد.آن وقت آن ها 

چین را مقصر مى دانند.»
حاال ماجرا از این قرار اســت که ویلیام بیل شکسپیر 
81ســاله بر اثر ســکته مغزى که هیچ ربطى هم به 
واکسن کرونا نداشته در کاونترى انگلیس درگذشت.

روى موج کووید-19
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بیش از اندازه قهوه ننوشید
یک متخصــص تغذیه در خصوص 
عوارض مصــرف بى رویــه قهوه 

توضیحاتى را ارئه کرد.
شهاب اولیایى بااشاره به اینکه 
یکى از نوشیدنى هاى پرمصرف 
و محبوب دنیا قهوه است، بیان کرد: 
آنچه که باعث شادى در افراد پس 
از مصــرف قهوه مى شــود  وجود 
ماده اى به نام کافئین است. کافئین 
عملکرد یک پیام رســان شیمیایى را 
مهار و به دنبال آن بــى خوابى ایجاد 

مى کند.
او  افــزود: کافئین بــا کاهش زمان 
عکس العمل و افزایش توان تمرکز، 
هوشیارى را افزایش مى دهد؛ البته 
این هوشیارى در بعضى مواقع 
مفید و گاهى منفى است. به 
عنوان مثال این هوشیارى 
مى تواند براى انجام کار مهم 
یا ورزش مفید باشــد اما براى 
افرادى که در زمان 
نامناســب مصرف 
کنند باعث اختالل در 

خواب و عوارض دیگر مى شود.

این متخصص تغذیه بیان کــرد: ارتباط کافئین با 
اضطراب به خصوص براى کسانى که زمینه هاى 
عصبى دارند شناخته شــده است. این افراد اگر در 
مصرف قهوه زیاده روى کنند، افزایش اضطراب 
را در پى خواهد داشــت؛ همچنین بیماران قلبى و 
افراد داراى اختالل اضطرابى باید نسبت به مصرف 
قهوه مراقبت کنند؛ چراکه کافئین مى تواند اثرات 

دارو را از بین ببرد.
اولیایى گفت: مصرف قهوه در افراد مبتال به فشار 
خون باال باعث مى شود کافئین موجود فشار خون 
را تشــدید کند. با مصرف دو فنجــان قهوه، دو تا 
سه ســاعت بعد از مصرف مقدار فشار خون باال 
خواهد رفت. در افرادى که در مصرف قهوه افراط 
مى کنند احتمال خطرات قلبى مى تواند تا چندین 
برابر بیشتر شود. همچنین براى افرادى که نقرس 
دارند؛ مى تواند ریسک ابتالى مجدد یا تشدید آن 

را در پى داشته باشد.
او افزود: مصرف بــى رویه قهوه بــراى افرادى 
که بى اختیــارى ادرار دارند بــه خصوص در بین 
خانم ها توصیه نمى شــود. مصــرف زیاد کافئین 
باعث تحریک سیستم گوارش مى شود، بنابراین 
افرادى که اختالل گوارشــى و معده، رفالکس و 
ســوزش معده دارند در مصرف قهوه دقت داشته 
باشند. کافئین باعث کاهش جذب آهن مى شود، 

بنابراین افراد داراى ســابقه کم خونى، قهوه را دو 
ساعت بعد از غذا مصرف کنند تا جذب آهن غذا به 

خوبى صورت بگیرد.
این مشــاور تغذیه مطرح کرد: کافئین باعث دفع 
آب و در نتیجه کم آبى ســلول هاى بدن شود. در 
نتیجه نوشیدن زیاد قهوه به افزایش آب بدن کمک 
نمى کند. از جمله عوارض دیگر مصرف بى رویه 
قهوه مى توان به حالت تهوع، سرگیجه، درد معده، 
عصبانیت، خواب پریشــان، لــرزش ماهیچه ها، 
بیقرارى و افزایش ضربان قلب اشــاره کرد. نکته 
مهم این اســت که مصرف مداوم قهوه مى تواند 
وابستگى را در افراد ایجاد کند؛ این افراد در صورتى 
که یک روز قهوه مصرف نکننــد احتمال تجربه 

سردرد و عصبانیت وجود دارد.
اولیایى در پایان تصریح کرد: باید به این نکته توجه 
داشــت اگر قهوه در مقادیر نرمال مصرف شود، 
براى سالمتى مى تواند بسیار مفید عمل کند. براى 
ورزشکاران یک ساعت قبل از ورزش یک فنجان 
قهوه، مى تواند موثر باشــد. در افراد داراى اضافه 
وزن، مصرف نرمال قهوه مى تواند متابولیســم را 
افزایش دهد و به کاهش وزن کمک کند. مصرف 
یک یا نهایتا دو فنجان قهوه در طول روز بســیار 
مفید اســت همچنین بعد از ســاعت 4 بعدازظهر 

مصرف نکنید تا خواب شما دچار اختالل نشود.

بیش
یک متخصــص تغذ
عوارض مصــرف بى
توضیحاتى را ارئه
ب شهاب اولیایى
یکى از نوشیدنى
و محبوب دنیا قهوه اس
هچه که باعث شادى آآن
از مصــرف قهوه مى
ماده اى به نام کافئین
عملکرد یک پیام رســ

آن بــى مهار و به دنبال
ى مى ککند.

او ا افــزود: کافئین بــ
عکس العمل و افزایش
شهوشیارى را افزایش
این هوشیارى
مفید و گاهى
عنوان مثال
مى تواند براى
یا ورزش مفید با

افرادى
نامناس
کنند باع
وو عوارض دیگ خواب و

فاکتور پرخطر که شما را 
دچار زوال عقل مى کند

در حال حاضر هیچ روش درمانى مؤثرى براى زوال عقل وجود ندارد، 
از این رو شناســایى مؤثرترین راه ها براى پیشگیرى از این بیمارى 

بسیار مهم است.
نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا نشان داد 
که استعمال دخانیات، دیابت، میزان باالى چربى بدن، سکته مغزى 
و وضعیت اجتماعى اقتصادى پایین همه از عوامل خطر یکســانى 
براى زوال عقل در مردان و زنان است. با این حال محققان پى بردند 
فشارخون باال با ریســک باالتر زوال عقل در زنان نسبت به مردان 

همراه است.
محققان معتقدند شــیوه هاى درمانى شخصى ترشــده در درمان 

فشارخون باال به مراتب مؤثرتر است.
دمانس یا زوال عقل شــامل کاهش تدریجى حافظه، مهارت هاى 
شــناختى و توانایى انجام کارهاى روزمره است. تغییرات مشخص 
در سبک زندگى و درمان هاى دارویى مى توانند ریسک زوال عقل 

را کاهش دهند.
مشکالت قلبى عروقى نظیر فشــارخون باال از فاکتورهاى پرخطر 
مهم زوال عقل محسوب مى شوند. مطالعه بیش از نیم میلیون نفر 
نشان داد فشارخون باال در میانسالى زنان را در معرض خطر بیشتر 

زوال عقل قرار مى دهد.
محققان معتقدند تفاوت هاى جنسیتى مشاهده شده در فشارخون 
مرتبط با خطر زوال عقل ناشى از تفاوت هاى بیولوژیکى بین زنان 

و مردان است.

پشت میزنشینى یعنى 
افزایش فشارخون باال

یک متخصص قلب و عروق در ارومیه گفت: پشت میزنشینى پرسنل 
ادارى سبب افزایش فشار خون باال مى شوند.

 دکتر زاگرس حسنیانى افزود:فشارخون باال، بیمارى به ظاهر ساده 
و خاموشى است که عوارض جبران ناپذیرى دارد و اگر درمان نشود 

به رگهاى مغز ، قلب ، کلیه و چشم آسیب مى رساند.
وى افزود: سکته قلبى، سکته مغزى،نارسایى قلبى و نارسایى کلیه 
در صورت بروز مى توانند بار روحى ، مادى و فشار زیادى را بر بیمار و 

خانواده وى و اقتصاد جامعه وارد کند.
این متخصص خاطرنشان کرد: چاقى و اضافه وزن ،مصرف دخانیات 
و الکل ، رژیم  غذایى  حاوى  نمک  زیاد یا چربى  اشــباع  شده  و عدم 
مصرف میوه و سبزى  کم تحرکى و نداشــتن فعالیت بدنى کافى، 
اســترس ،عوامل  ژنتیکى ، اگر یکى از والدین و یا هر دو دچار فشار 
خون باال باشند، خطر ابتالى فرد به فشــار خون افزایش مى یابد، 
پشت میزنشینى پرسنل ادارى نیز ســبب افزایش فشار خون باال 

مى شوند.
دکتر حسنیانى در خصوص پیشــگیرى از این بیمارى اظهار کرد:  
کنترل و کاهش وزن ،30 دقیقه فعالیت ورزشى  در روز ، کم کردن 
مصرف نمک و غذاهاى پرچرب ،  داشتن رژیم غذایى حاوى میوه و 
سبزیجات ، لبنیات کم چرب و غذاهاى حاوى پتاسیم ، عدم مصرف 
سیگار و مشروبات الکلى، اندازه گیرى فشار خون  ، پرهیز از مصرف 
مواد غذایى مضر (سوسیس، کالباس، کنسرو گوشت، برگرها و سایر 
فرآورده هاى گوشتى به علت دارا بودن مقادیر باالى سدیم) و فست 
فود ها، اجتناب از مصرف غذاهاى ســرخ کرده، انجام ورزش هایى 
مانند پیاده  روى، شنا، دوچرخه سوارى مى تواند فرد را در مقابل این 

بیمارى خاموش محافظت کنند.

استخوان هایتان را محکم کنید
موز، میوه غنى از ریزمغذى هاى فراوان است که از بروز بسیارى از کمبودهاى 
غذایى پیشگیرى مى کند و خطر ابتال به شکستگى هاى استخوان را کاهش 

 B12 و B6 مى دهد. براساس مطالعات، سالمندانى که دچار کمبود ویتامین هاى
هستند معموال در معرض خطر شکستگى استخوان ها خواهند بود. ویتامین B6 در 

خوراکى هایى مانند سیر تازه و موز وجود دارد و گوشت، جگر و ماهى نیز مهم ترین منابع 
ویتامین B12 هستند.

گروهى از دانشمندان ایاالت متحده با بررسى وضعیت هزار نفر با میانگین سنى 
75 سال دریافتند که کمبود ویتامین هاى B6 و B12 خطر شکستگى استخوان ران 
طى چهار سال آینده را 60 درصد افزایش مى دهد. این ویتامین ها مانع از تحلیل 

استخوانى مى شوند و به استحکام اسکلت بدن کمک مى کنند.
گرچه غالت و بسیارى از سبزیجات حاوى ویتامین B6 هستند اما مزیت موز از آنجاست 

که غنى ترین منبع گیاهى این ویتامین اســت و مى تواند عالوه بر بهبود ســالمت 
اســتخوان ها از بروز بیمارى هاى قلبى- عروقى، سرطان کولون و زخم هاى 
 ،B9 گوارشى نیز پیشــگیرى کند. از طرفى، موز سرشــار از منگنز، ویتامین

ویتامینC، مس، منیزیم و پتاســیم نیز محسوب مى شــود که در پیشگیرى از 
کمبودهاى تغذیه اى سالمندان تاثیر دارد.

م
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به برنج سرد لب نزنید
برنج غذایى اساسى در سراسر جهان اســت به ویژه در کشورهاى آسیایى، 
آفریقایى و آمریکاى التین.  اگرچه برخى ترجیح مى دهند برنج خود را در حالى 
که تازه و گرم اســت بخورند اما بهتر است بدانید که برخى از دستورالعمل ها 
مانند ساالد برنج یا سوشى با استفاده از برنج سرد تهیه مى شوند. با این وجود 

ممکن است از خود بپرسید که آیا خوردن برنج سرد بى خطر است؟
محتواى نشاسته مقاوم در واقع توسط معده به خوبى هضم نمى 

شود. این نوع نشاســته به ترتیب در برنج پخته شده و 
دوالره گرم شــده و برنج پخته شده و سرد شده 

بیشتر است و برنج یک بار پخته شده کمترین 
میزان نشاسته را دارد. این نشاسته ها در 
نهایت توسط باکترى هاى مفید روده 

تجزیه مى شوند.
این نوع نشاسته اشتهاى شما را کنترل 
مى کنــد و به عنــوان هورمون هاى 
کنترل کننده دیابت و چاقى نیز شناخته 
مى شــوند. خوردن برنج ســرد یا گرم 

شده خطر مســمومیت غذایى باسیلوس 
ســرئوس را افزایش مى دهد که ممکن 

است باعث گرفتگى شکم، اسهال یا استفراغ 
در طى 15 تا 30 دقیقه از زمان بلع آن شود.

 این نوع باکترى در خاك موجود است و برنج را آلوده 
مى کند همچنین داراى غالفى است که حتى اگر برنج دردماى 

باالیى نیز پخته شود بازهم زنده مى ماند. اگر شما برنج را در دماى 

اتاق خنک کنید رشد این باکترى بیشتر مى شود.
هر کســى که برنج آلوده مصرف کند ممکن است مســمومیت غذایى پیدا 
کند اما کسانى که داراى سیستم ایمنى آســیب دیده یا ضعیف هستند مانند 
کودکان، افراد مسن یا زنان باردار ممکن است بیشتر در معرض خطر 

عفونت باشند.

خواص شگفت انگیز لوبیا چیتى
لوبیا چیتى مانند تمامى حبوبات داراى خواص بســیار 
زیادى اســت که هر یک از آن ها تأثیر بســزایى بر 
سالمت افراد مى گذارد. با تمرکز بر الغرى و کاهش 
وزن، به چهار مورد از مهم ترین و اصلى ترین خواص 

لوبیا چیتى براى الغرى عبارتند از:

لوبیا چیتى داراى مقدار کمى کالرى است
اصلى ترین دلیل چاقى در واقــع ایجاد تعادل انرژى 
منفى است؛ یعنى مقدار انرژى وارد شده به بدن بسیار 
بیشتر از انرژى مصرف شده یا خارج شده از بدن است. 
این مقدار انرژى اضافه متعاقبًا در بدن به صورت چربى 
ذخیره شــده و باعث افزایش وزن مى شود. بنابراین 
باید با کاهش ورودى انرژى به بدن و افزایش مصرف 

انرژى، بر این تعادل انرژى منفى غلبه کرد.

لوبیا چیتى سرشار از فیبر است
از اصلى ترین خواص لوبیا چیتى براى الغرى، مقدار 
فیبر موجود در آن اســت. لوبیا چیتى باالترین میزان 
فیبر ممکن را در بین حبوبات دارد. اما چرا فیبر مى تواند 
براى کاهش وزن این قدر مؤثر و مهم باشد؟ پاسخ این 
پرسش بسیار ساده اســت؛ فیبرها با تأثیر بر سیرى یا 
به عبارتى زودتر سیر شدن فرد، به کاهش وزن کمک 
مى کنند. وقتى که فیبر وارد معده شد، با توجه به اینکه 

یک ماده انحالل پذیر است درون معده تبدیل به یک 
ماده گرانرو یا ویسکوز مى شود. بر همین اساس موجب 
احساس ســیرى در فرد مى شــود که متعاقبًا میزان 
ورودى غذا یا همان انرژى را کاهش مى دهد و نقش 

مؤثرى در کاهش وزن ایفا مى کند.

سرشار از پروتئین است
مقدار پروتئین یکى از خــواص لوبیا چیتى در الغرى 
اســت. لوبیا چیتى و به طورکلى تمامى انواع لوبیاها 
سرشار از پروتئین هســتند. تقریبًا هر 100 گرم لوبیا 
حاوى 9 گرم پروتئین اســت. پروتئین هــا نیز مانند 
فیبر به چند روش مختلف در سیر شدن فرد نقش ایفا 
مى کنند. اثر کالرى ســوزى یا ترموژنیک پروتئین ها 
باالســت و مقدار باالى ترموژنیک اغلب با سیرى در 

ارتباط است.

حاوى نشاسته مقاوم است
دیگر خواص لوبیا چیتى در الغرى وجود ماده اى به نام 
«نشاسته مقاوم» در آن است. مقدار نشاسته مقاوم در 
انواع لوبیا مختلف است. نشاسته مقاوم موجود در لوبیا 
چیتى نقش مؤثرى در کنترل اشتها دارد. این نشاسته 
در معده و روده هضم مى شود و هضم آن تنها در روده 

بزرگ صورت مى گیرد.

قلب سیگارى ها 2 برابر بیشتر در خطر است
یک متخصص قلب و عروق تاکید کرد: قلب افراد سیگارى حداقل دو برابر 

افراد عادى در معرض خطر گرفتگى عروق و بروز سکته قرار دارد.
دکتر مصطفى بهره مند با بیان اینکه رابطه مصرف ســیگار و انواع دخانیات 
مانند قلیان با بیمارى هاى قلبى و عروقى ثابت شده است، گفت: قطعا افراد 
ســیگارى حداقل دو برابر بیش از دیگران در معــرض بیمارى هاى قلبى و 
عروقى هستند و در زنان این میزان به واســطه فیزیولوژى بدن آنها بیش از 

مردان است.
وى افزود: عالوه بر افراد ســیگارى، افرادى هم که در معرض دود ســیگار 
و قلیان قرار دارند به میــزان 80 درصد افراد ســیگارى، در معرض ابتال به

 بیمارى هاى قلبى و عروقى قرار دارند.
این عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه تصریح کرد: مهمترین 
عارضه اى که به دنبال مصرف سیگار ایجاد مى شود گرفتگى عروق است که 
این عروق مى تواند عروق قلب، مغز، کلیه و یا هر قسمت دیگر بدن باشد که 

به تبع آن احتمال بروز سکته هاى قلبى و مغزى وجود دارد.
بهره مند خاطرنشان کرد: بارها شنیده ایم که عنوان مى شود افرادى سالها سیگار 
کشیده و هیچ بالیى سر آنها نیامده که باید گفت سیگار تنها یک عامل است 

و عوامل دیگر مانند ژنتیک، چاقى، دیابت، فشار خون و ... هم در بروز بیمارى 
هاى قلبى و عروق دخیل هستند و افراد باید بدانند که هر یک از این عوامل در 
کنار هم اثرات تجمیعى خواهد داشت و دیر یا زود عوارض خود را نشان مى دهد.

این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه قلیان هیچ تفاوتى با سیگار ندارد، گفت: 
این ماده دخانى حتى به دلیل دود غلیظ آن از سیگار خطرناك تر بوده و با هر ُپک 

آن حجم عظیمى از نیکوتین وارد بدن مى شود.
بهره مند یادآور شــد: عالوه بر این دود غلیط قلیان مى تواند عوارض 

موضعى هم در دهان افراد ایجاد کند.
وى در خصوص عوارض مصرف سیگار و قلیان تفننى هم گفت: 

اصال فرقى نمى کند که افراد کم یا زیاد مصرف کنند، چرا که 
با هر بار مصرف، نیکوتین در بدن انباشه شده و مضرات آن 

در طوالنى مدت خود را نشان مى دهد.
بهره مند گفت: بطور مثال فردى که هر روز سال سیگار 
یا قلیان مصرف مى کند با فردى که در طول 10 سال 

هر 10 روز یکبار مصرف داشته، به لحاظ عوارض ایجاد 
شده برابر هستند.

چرا خاطرات نوزادى را به یاد نمى آوریم؟
پژوهشگران دانشگاه ییل در آخرین تحقیقات 
خود دریافتند که تکمیل نشدن رشد هیپوکامپ 
مغز که براى رمزگذارى حافظه الزم است، دلیل 
به خاطر نیاوردن خاطرات نوزادى محســوب 

مى شود.

نیک تــورك براون، اســتاد روانشناســى در 
دانشــگاه ییل در این رابطه مى گوید: یک رمز 
و راز اساســى در مورد طبیعت انسان این است 
که ما تقریبًا از زمان تولد تا اوایل کودکى چیزى 
به خاطر نمى آوریــم، با این وجــود طى این 
مدت اطالعات بســیار مهمى را از قبیل زبان 
اول، نحوه راه رفتن، شــناخت اشیاء و غذاها و 

پیوندهاى اجتماعى را مى آموزیم.
به گفته تورك براون، یافته ها نشــان مى دهد 
همزمان با به دســت آوردن تجربــه زندگى 
در نوزادان، مغز آنها به دنبــال الگوهاى کلى 
اســت که به آنها در درك و پیش بینى محیط 
اطراف کمک مى کند. با اینکه این مسئله رخ 
مى دهد امــا مغز کودك هنوز قــادر به ذخیره 
دائمى خاطــرات خاص نیســت. این موضوع 

ممکن اســت به این دلیل باشــد که به دست 
آوردن دانش عمومــى مانند الگوهاى صدایى 
که کلمات را در یک زبان تشــکیل مى دهند 
- ممکن اســت براى کودك بیــش از حفظ 
خاطرات خاص مهم باشــد. تورك براون خاطر 
نشــان کرد: «اندازه هیپوکامپ در دو ســال اول 
زندگــى دو برابر مى شــود و در نهایت اتصاالت 
الزم براى ذخیره خاطرات کم کــم در این دوره 
ایجاد مى شود. با وقوع این تغییرات، ما در نهایت 
توانایى ذخیره خاطرات را پیدا مى کنیم. به گزارش 
سیناپرس، اما تحقیقات ما نشــان مى دهد حتى 
اگر بعداً در زندگى قادر به یادآورى تجربیات دوره 
نوزادى نباشیم، با این وجود آنها به گونه اى ثبت
 مى شــوند که به ما امــکان یادگیــرى از آنها را 

مى دهد.»

طر است
ت، فشار خون و ... هم در بروز بیمارى
بدانند که هر یک از این عوامل در ید
نشان مى دهد. ریا زود عوارض خود را
لیانهیچ تفاوتى با سیگار ندارد، گفت:
از سیگار خطرناك تر بوده و با هر ُپک 

شود.
 غلیط قلیان مى تواند عوارض

قلیان تفننىهم گفت:   و
 مصرف کنند، چرا که 

 شده و مضرات آن 

روز سال سیگار 
10 سال طول

ظعوارض ایجاد 
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ویژه برنامه هفته نکوداشت زرین شهر و رونمایى از تولیدات فرهنگى 
و رسانه اى شهردارى زرین شهر باحضور حجت االسالم والمسلمین 
معتمدى، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، فرماندار 
شهرستان لنجان، امام جمعه، شــهردار و اعضاى شوراى اسالمى 
زرین شهر، جمعى از مسئولین شهرســتان، خانواده معظم شهدا و 

ادیبان و فعاالن فرهنگى و هنرى برگزار گردید.
در این مراســم از تولیدات فرهنگى و رســانه اى شهردارى زرین 
شهر شامل تابلوى خوشنویســى و زرنگارى زرین شهر اثر استاد 
شهناز ملکى و غالمرضا صابونى، مستند داســتانى «پل» از زنده 
یاد امراله معین، مســتند فرهنگ کهن زرین شــهر به کارگردانى 
آقاى سیاهریزى، لباس کهن زرین شهر با طراحى خانم دنیا ملکى، 
قطعه موســیقى پاپ «خطه زرین» با صداى رضا مشکات و شعر 
مهناز ملکى ریزى، قطعه موسیقى ســنتى با موضوع معرفى زرین 
شهر به تهیه کنندگى سعید نکویى و ویژه نامه شهر زرین رونمایى 
شد. همچنین تمبر یادبود هفته نکوداشت زرین شهر نیز با در پایان 

مراسم رونمایى گردید.

زرین شهر طالیه دار تاریخ عظیمى از دین و 
شریعت است

به گزارش اداره ارتباطات مردمى شــهردارى زرین شهر، «مهدى 
جمالى نژاد» معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزارت 
کشور با صدور پیامى هفته نکوداشت زرین شهر را تبریک گفت. در 

این پیام آمده است :
آن کسانى که خداوند قلبشان را براى تقوا امتحان کرده است. درود 
بر آن هایى که رفتند تا بمانند، و نماندند تا بمیرند و تا ابد و آنان که 
پالکشان را از گردِن خویش درآوردند تا ماندن مادرانشان ُگمنام و 

بى مزار بمانند، مدیونیم
اینجانب به مناسبت هفته نکوداشت زرین شهر اداى احترام مى کنم 
به خاِك پاِك شهداى این آب وخاك و قدرداِن پایدارى، پایمردى، 
متانت و بصیرت خانواده هاى محترم شهدا جانبازان و ایثارگران این 

شهر هستم.
از آن جا که به فرموده مقام معظم رهبرى، فضیلِت زنده نگه داشتِن 

یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، امید که جملگِى مردمان متدین این 
خطه با آن عزیزان محشور شوند.

خطه اى که نگیِن سبزى بر پهنه زاینده رودش مى نامند. آوازه اش 
قرن ها در گوِش گیتى پیچیده و هر کس بدان پا نهاده بسیار آن را 

ستوده.
دشــت هاى سرســبز و آســماِن نیلگونش، تصویرگِر هزاره هاى 
پرشــکوهى از فرهنگ، هنر و تمدن دین و صنعت است. شهرى 
زرین با مردمانى بلندنظر و سخاوتمند که همواره آغوشش به روى 
مردمان ایران و جهان گشوده اســت و بى علت نیســت که ”ایران 

کوچکش“مى نامند.
شهر شاهدانى از تبار قجه اى، باغبانى و طاهرى، صنعتگرانى از نسل 
على پرورش، فقیهان و عالمانى از خاندان شیخ مرتضى ریزى و مریم 
ریزى، فرهیختگانى از ریشه مصطفى سلیمیان و پهلوانانى که پرچم 

ایران و نام شهر را بر قله هاى افتخار آذین بستند.
شهرى که طالیه دار تاریخ عظیم از دین و شریعت است. خشت به 
خشِت ستون هاى مسجد جامع و ضلع به ضلِع مسجد صباحى اش، 

دوران کهن از عشق و عبادت و تمدن را به یادگار دارد.
و برج هاى کبوترش، آسمانى بخشنده را به تالشگران مزارع نوید 
مى دهد، که با دست هاى مهربان شان، ساقه هاى سبز و امید را در 
دل زمین هاى مجاوِر زاینده رود مى نشانند و زیبایى زرین شهر را در 

امتداد سال ها دوچندان مى کنند.
امید که تک تک هم وطنان عزیزمان بــه میهمانى این خطه زرین 

مفتخر مان کنند.

خطه طالیى ایــران، آوازه اى جهانى پیدا 
کرده است

 

 
 

 
 
 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان هم در آئین 
نکوداشت زرین شهر گفت: خطه طالیى ایران به واسطه فرهنگ و 
تمدن غنى، شهداى گرانقدر،علماى ارزشمند همچون شیخ مرتضى 
ریزى و مردم ســختکوش، تالشگر و فرهنگ دوســت، آوازه اى 

جهانى پیدا کرده است.
حجت االسالم رمضانعلى معتمدى اظهار کرد: نام نیک زرین شهر 

به دلیل هویت و داشته هاى ارزشــمند این شهر همواره در کشور 
مى درخشد.

وى با بیان اینکه برگزارى نکوداشــت براى زرین شــهر به دلیل 
افتخاراتى اســت که در طول تاریخ به دســت آورده است، افزود: 
خطه طالیــى ایران به واســطه فرهنگ و تمدن غنى، شــهداى 
گرانقدر،علماى ارزشــمند همچون شــیخ مرتضى ریزى و مردم 
سختکوش، تالشگر و فرهنگ دوست، آوازه اى جهانى پیدا کرده 

است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
خداوند متعال نعمت هاى بســیارى را به خطه طالیى ایران اهدا 
کرده که این نعمت ها در دیگر شهرهاى ایران کمتر پیدا مى شود و 
این مسئله مسئولیت مردم و مسئوالن این شهر را سنگینتر مى کند 

چراکه استفاده از نعمت هاى الهى نیازمند پاسخگویى دارد.
وى هنر را ابزارى براى رســیدن به خداوند متعال دانست و ادامه 
داد: هنر متعالى، هنرى اســت که به واســطه آن انسان مى تواند 
ارتباط معنوى خود با خداوند را تقویت کند و بهترین هنر را شهدایى 
چون قجه اى، باغبانى، طاهرى داشتند که هنرمندانه دعوت حق 

را لبیک گفتند.
معتمدى با بیان اینکه مردم زرین شهر براى حفظ هویت و فرهنگ 
بومى خود سال ها تالش کرده اند، گفت: آنچه امروز همه ما به آن 
افتخار مى کنیم نتیجه داشته هایى که تا امروز به دست آورده ایم و 
براى ادامه این روند نیز باید تالش و برنامه ریزى کرد تا آیندگان از 

این داشته هاى ارزشمند بى نصیب نمانند.
وى اضافه کرد: شهرستان لنجان داراى 9 شهر بوده و شایسته است 
دیگر شهرهاى این شهرســتان نیز براى برگزارى هفته فرهنگى 
برنامه ریزى کنند تا هویت و داشــته هاى ارزرشــمند این شهرها 
براى امروز و فرداى شــهروندان و آحاد مردم ایران زمین معرفى 

و تبیین شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان عنوان کرد: امروز 
دشمن تمام تالش خود را براى نا امید ساختن مردم بکار گرفته تا 
آنان را نسبت به نظام و انقالب و در نهایت حضور پرشور در انتخابات 

نا امید کند.
وى خاطرنشان کرد: برگزارى اینگونه برنامه هاى فرهنگى زمینه 
را براى روشنگرى و بصیرت افزایى به خوبى فراهم مى کند تا نسل 
جوان کشــور دریابند که قبل از پیروزى انقالب چه داشــته ایم و 
امروز پس از گذشت 42 ســال از عمر بابرکت انقالب چه چیزهاى 
ارزشمندى را به دست آورده ایم که مى تواند در مقابله تهاجم دشمن 

اثرگذار باشد.
معتمدى یادآور شد: درصد افراد باسواد کشور قبل و بعد از پیروزى 
انقالب، افتخارات و دستاوردهاى حوزه و فرهنگ و هنر، فناورى 
و اطالعات و ...  از مباحثى اســت که مى توان به آنها پرداخت 
و اگر امروز ایران در بسیارى از مولفه ها در دنیا پیشرفت داشته 
به واســطه پیروزى انقالب، تالش هاى شــبانه روزى مردم و 

رهبرى امام خمینى(ره) و ادامه دهنده راه ایشــان مقام معظم 
رهبرى است.

وى با بیان اینکه ایران امروز الگوى مقاومت در یمن ، افغانســتان، 
عراق، فلسطین و... است، متذکر شــد: امروز ایران به دلیل صدور 
انقالب اسالمى به دیگر کشــورها و بیدارســازى آنان در مقابل 
مســتکبران جهان مورد تهاجم همه جانبه قرار گرفته و اگر براى 
صهیونیســت، آمریکا و غرب خطرى نداشتیم آنان در مقابل ایران 
اسالمى صف آرایى نمى کردند و توطئه هاى مختلف را علیه کشور 

به مرحله اجرا نمى رساندند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان تاکید کرد: امروز باید 
در مقابل دشمن ایستاد و با حضور در انتخابات پایه هاى نظام و انقالب 
را مستحکمتر کرد و امیدواریم همچون ادوار گذشته با فرهنگ غنى 

ایرانى اسالمى انتخاباتى سرنوشت ساز را در کشور رقم بزنیم.

رویکرد هفته هاى فرهنگى، جذب گردشگر و 
معرفى شهر است

 

میثم محمدى، شــهردار زرین شــهر هم در آیین نکوداشت زرین 
شهراظهار کرد: رشد روز افزون شهر نشینى و صنعتى شدن جوامع 
شهرى سبب شده فرهنگ جامعه نیز به سرعت از اعتقادها وآداب و 
سنن کهن دور شود و این مسئله اهمیت انجام فعالیت هاى فرهنگى 

را دوچندان کرده است.
شهردار زرین شهر یکى از اهداف شهردارى و شوراى اسالمى زرین 
شهر موضوعات فرهنگى دانســت و تصریح کرد: توسعه فرهنگى 
زیرساخت همه توســعه ها در کشور بوده و اگر ســخن از توسعه 
عمرانى، اقتصادى و ... مى شود زیرساختى تحت عنوان زیرساخت 
فرهنگى و اجتماعى نیاز دارد تا دچار چالش نشوند و برهمین اساس 
براى پروژه هاى مختلف در دنیا بســته فرهنگى اجتماعى تعریف 

مى شود.
وى با بیان اینکه توسعه شــهر در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر، 
نیازمند برقرارى ارتباط بین محیط طبیعى و فیزیکى با وضع اجتماعى 
و فرهنگى است، افزود: پیوست فرهنگى شاه کلید رفع مظلومیت از 
فرهنگ و احیاء تمدن کهن هر شهر و دیار به شمار مى آید و بر همین 

اساس شهردارى و شوراى اســالمى زرین شهر در جهت اعتالى 
زرین شهر و ثبت تاریخ ، تمدن و چهره هاى ماندگارى این دیار که 
در طول تاریخ براى رشد و توسعه خطه طالیى ایران تالش کردند و 
سنگ بناى فرهنگ غنى، آداب و رسوم شهر را بنا نهادند به سمت 

برگزارى هفته فرهنگى گام برداشت.
محمدى اضافه کرد: با آغاز فعالیت مدیریت شهرى در دوره پنجم 
تالش هایى صورت گرفت و با تشکیل کمیته هاى مختلف در سال 
1397 سعى شد در ابتداى هدفگذارى و برنامه ریزى جهت توسعه 

زرین شهر با تکیه بر مباحث فرهنگى انجام گیرد.
وى ادامه داد: تالش هایى در سال 1397 براى نامگذارى روز زرین 
شهر و برگزارى هفته فرهنگى صورت گرفت اما به دالیل مختلف 
این مهم به مرحله اجرا نرسید و در نهایت با پیگیرى هاى صورت 
گرفته در سال 1399 الیحه شــهردارى به تصویب اعضاء شوراى 
اسالمى زرین شــهر رســید و  11 خرداد به عنوان روز زرین شهر 

نامگذارى شد.
شــهردار زرین شــهر با بیان اینکه  اولویت اصلى مــا در اجراى 
برنامه هاى فرهنگى جذب شهروندان به برنامه و تقویت بعد هویت 
شهرى است و برهمین اساس شاخصه هاى مختلفى در این راستا 
مد نظر قرار مى گیرد، گفت: خرداد یکى از زیباترین ماه هاى سال در 
زرین شهر است چرا که از منظر زیبایى و فضاى طبیعى شاهد کشت 
برنج و جارى بودن زاینده رود هستیم و آب و هوایى متبوع را در خطه 
طالیى ایران به نظاره مى نشینیم از طرفى رویدادهاى مهم زرین 

شهر در این ماه رخ داده است.
وى کشــتى را یکى از ورزش هاى کهن و با پیشــینه تاریخى در 
زرین شهر دانســت و عنوان کرد: ثبت وقفنامه مسجد جامع، ثبت 
اثر تاریخى (باغ برجى)، ثبت آئین کشــت برنج، نزدیک بودن به 
هفته صنایع دستى، قرار داشتن در ایام بزرگداشت فرهنگ پهلوانى 
و سالروز شهادت سردار شهید حسین قجه اى از جمله رویدادهایى 

بوده که در خردادماه این خطه به وجود دارد.
محمدى برگزارى هفته نکوداشت را دریچه اى براى معرفى شهر 
و توسعه صنعت گردشگرى دانســت و خاطرنشان کرد: رویکرد 
هفته هاى فرهنگى به جذب گردشگرى و معرفى شهر اختصاص 
دارد وبا توجه به اینکه خردادماه یکى از بهترین فصل ها در زرین 
شهر به شمار مى آید و کشت برنج به عنوان یکى از هویت هاى 
شــهر در این ماه انجام گرفته و فضایى وصف ناپذیر را به شهر 
هدیه مى کند مى تواند جذابیت منحصربفردى براى گردشگران 

داشته باشد.
وى با بیان اینکه آیین نکوداشت حس تعلق شهروندى را افزایش 
مى دهد، متذکر شد:  براى موفقیت در جذب گردشگر باید شناخت 
و عالقه شهروندان از این شــهر بیش از گذشــته افزایش یابد و 
در این راســتا، باید با برنامه ریزى هاى مدون بــه گونه اى عمل 
شود که هفته نکوداشــت زرین شهر در ســال هاى آینده تقویت

 و اجرا شود.

در ویژه برنامه هفته نکوداشت زرین شهر و رونمایى از تولیدات فرهنگى و رسانه اى شهردارى این شهر مطرح شد

هفته نکوداشت زرین شهر، دریچه اى براى توسعه صنعت گردشگرى


