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تفاوت هاى موز سبز و زردهواشناسى اصفهان هشدار زرد صادر کردچرا «زیرخاکى» خواننده تیتراژ ندارد؟سفر ممنوع شد؛ اجاره ویال باال رفت! رقابت  طارمى با بنزما، مسى، نیمار و امباپه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف برنج 
کلسترول بد را
 باال مى برد؟

علت افت شدید فشار آب در اصفهان
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شهرك طالى اصفهان، 
سیتى سنتر طال و جواهر 

مى شود

واردات خودرو با بیت کوین 
صحت دارد؟

چینى خبرساز در کاشان 
بازداشت شد

5

سفر به شهرهاى 
توریستى اصفهان 

ممنوع

برنج به عنوان یکى از غذاهاى اصلى به طور گسترده در 
سراسر جهان مصرف مى شود، اما با افزایش آگاهى نسبت 
به سالمتى اعتقاد بر این است خوردن برنج سفید منجر به 

افزایش سطح LDL و باعث ایجاد کلسترول بد مى شود و 
در دراز مدت بر سالمت قلب و عروق تأثیر مى گذارد.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان 
درباره محدودیت هاى تــردد در تعطیالت پیش 
رو، اظهار کرد: بــا توجه به مصوبه ســتاد ملى 
مقابله با کرونا به منظور کنترل حجم ســفرها و 
با توجه به تعطیلى روزهاى 14، 15 و 16 خرداد 
ممنوعیت هاى تردد بین استانى را در سطح کشور 
خواهیم داشت که بر این اساس مقرر شد از ظهر 
روز چهارشنبه 12 خرداد تا ظهر روز دوشنبه 17 

خرداد، 9 محور اصلى...
4

نیمى از سالمندان اصفهان واکسن نزده اندنیمى از سالمندان اصفهان واکسن نزده اند
بى اعتمادى و ترس از عوارض واکسن هاى کرونا باعث شده است؛بى اعتمادى و ترس از عوارض واکسن هاى کرونا باعث شده است؛

3

در روزهاى اخیر، آب ورودى به تصفیه خانه اصفهان و در نتیجه میزان آب تصفیه شده کاهش داشته است

شهرام ناظرى 
سکوتش را شکست

چراغ سبز دیاباته یا 
کى روش استنلى به پرسپولیس

یکى از افراد فعال در امور نقل و انتقــاالت که با بازیکنان خارجى 
ارتباط خوبى دارد، مدعى شد یکى از بازیکنان خارجى مطرح که 

در فوتبال ایران حضور دارد خیلى دوست دارد پرسپولیسى شود.
این فرد آگاه مى گوید یک مهاجم خارجى سرشناس که در یکى 

از تیم هاى رقیب پرسپولیس بازى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عالوه بر ممنوعیت ورود به استان از 
امروز، محدودیت هاى 5 روزه 
درون استانى هم اجرا مى شود

استفاده از قلیان 
در اصفهان به 

چایخانه هاى غیر مجاز 
کشیده شده است

شناسایى6 مورد مشکوك به سرخک در اصفهان
3

مذاکره مجیدى با مذاکره مجیدى با 
لژیونر محبوبلژیونر محبوب
 پرسپولیسى ها

شرکت پاالیش  نفت  اصفهان در نظر دارد انجام خدمات  ذیل  را بر اساس شرایط  زیر به   پیمانکار واجد  شرایط  واگذار 
نماید.

1- مشخصات مناقصه:   
موضوع عملیات فنس کشی اراضی شرکت پاالیش نفت اصفهان  1-1

محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان  2-1
مبلغ برآورد تخمینی کارفرما :  50/000/000/000 (به حروف :پنجاه میلیارد) ریال  3-1

مدت انجام کار: یکسال شمسی   4-1
سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبی 581/000/000  (به حروف: پانصد و هشتاد و یک میلیون) ریال و   5-1

تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادي
2- شرایط متقاضی

شرکتهاي داراي  گواهی نامه معتبر با حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابري از سازمان مدیریت و برنامه ریزي   1-2
کشور 

داشتن سوابق کاري مرتبط در 5 سال گذشته   2-2
داشتن کد اقتصادي و شناسه ملی  3-2

 -OHSAS 18001 محیط زیست و  -ISO 14001 داشتن گواهینامه هاي)  HSE 2-4    داشتن سیستم مدیریت
(HSE ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت

کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی.  5-2
پیمانکاران داراي طرح طبقه بندي مشاغل در اولویت می باشند.   6-2

3- نحوه درخواست شرکت در مناقصه
از کلیه شــرکتهاي واجد شــرایط که داراي صالحیت الزم و آمادگی انجام کارهاي مذکور می باشــند،   1-3
دعوت به عمل می آید ضمن ارســال نامه اعالم آمادگی جهت حضور در مناقصه فــوق الذکر از  طریق دورنگار
 33964871-031 ، به سایت شرکت پاالیش نفت اصفهان به آدرس www.eorc.ir مراجعه و در قسمت مزایده و 
مناقصه نسبت به دریافت پرسشنامه شرایط پذیرش پیمانکاران و مشاوران (اشخاص حقوقی)  اقدام نموده و پس 
از تکمیل، پرسشنامه موصوف را به همراه مدارك مندرج در پرسشنامه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهی  
به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان-تهران، ساختمان مرکزي دوم،  اتاق 218، کمیته 

بررسی منابع پیمانکاري و اسناد ارسال فرمایند.
3-2   الزم به ذکر است شرکتهایی که نزد کمیته مذکور داراي پرونده می باشند، می توانند جهت ارسال رزومه 
جدید یا بروز رسانی پرونده با شماره تلفن 33964325 یا 33964324 در صورت عدم پاسخگویی با شماره تلفن 
33964323-031 تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورت عدم بروز رسانی به موقع و یا کامل نبودن پرونده، 

هیچگونه مسئولیتی متوجه این کمیته نبوده و صرفاً بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد.
اسناد و مدارك ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد.  3-3

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 مناقصه عمومی شماره 09 / 00 /م 

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان
،(ISO - 14001) زیست محیطى ،(ISO-9001,ISO/TS-29001) داراى گواهینامه بین المللى سیستم هاى مدیریت کیفیت

(OHSAS - 18001) ایمنى و بهداشت حرفه اى 
کدپستى: 8335113115 صندوق پستى 81465-415   اصفهان- کیلومتر 5 جاده تهران 

تلفن: 8- 36686041 (031) نمابر: 366152836 (031)- 36686962 (031)
Email:info@eorc.ir                             Website:www.eorc.ir مسعود منتظرى نجف آبادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

اصالحیه آگهى مزایده
پیرو درج آگهى مزایده ((نوبت دوم )) سازمان عمران زاینده رود ((فروش 4 پالك ویالیى 
واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود )) در شماره 4045 روزنامه نصف جهان مورخ 
1400/3/5 ، بدینوسیله اعالم مى دارد ، در بند 9 آگهى فوق الذکر ، فروش پالکهاى مزایده به 

صورت تمام نقدى مى باشد.
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شرکت گاز استان اصفهان پیشتاز در نصب 
و راه اندازى فلومترهاى آلتراسونیک در سطح کشوراست.

سید مصطفى علوى بیان کرد: نصب فلومترهاى پیشرفته آلتراسونیک در جهت کاهش 
خطاهاى اندازه گیرى در ایســتگاه هاى گاز استان اصفهان به 32 مورد رسید و در حال 
حاضر این شرکت بیشترین تعداد نصب این نوع کنتور را، در میان شرکت هاى گاز استانى 

به خود اختصاص داده است.
وى از نصب فلومتر 12 اینچ آلتراسونیک ایستگاه CGS/TBS  120 هزارمتر مکعبى 
در شهرستان فوالدشهر خبر داد و گفت: با راه اندازى هر فلومتر آلتراسونیک با توجه به 
توانمندى هاى تجهیز، امکان مانیتورینگ اطالعات فلوکامپیوتر در مرکزمانیتورینگ 

این شرکت فراهم مى گردد.
سید مصطفى علوى بیان داشت: در حال حاضر ضمن مانیتورینگ تمامى فلومترهاى 
آلتراسونیک راه اندازى شده، نزدیک به 80 درصد حجم گاز تحویلى به استان با استفاده 

از این نسل فلومترهاى پیشرفته محاسبه و اندازه گیرى مى گردد.
وى، با اشــاره به اینکه ما باید با اســتفاده از آخرین تکنولوژى ها و بومى سازى دانش 
هاى نوین همواره به ســویى حرکت کنیم که خطاى اندازه گیــرى به حداقل ممکن 

برسد، اظهار داشت: دقت در اندازه گیرى در حقیقت رعایت حقوق مصرف کنندگان و 
صیانت از منابع ملى است و طى سال هاى گذشته به منظور اطمینان از صحت عملکرد 
این تجهیزات، تمامى سرویس هاى نگهداشت و پشــتیبانى از آنها و انجام بازدیدهاى 
دوره اى با صرفه جویى قابل توجهى با تکیه بر توان تخصصى کارشناسان این امور انجام 

و محقق شده است.

شرکت گاز، پیشتاز در راه اندازى فلومترهاى آلتراسونیک 

معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى استان اصفهان از رشد 68 درصدى 
کاریابى براى مددجویان کمیته امداد در اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمدرضا کیانى در خصوص اشــتغال پایدار مددجویان تحت حمایت، اظهار داشت: 
خدمات کاریابى کمیته امداد استان در سال گذشته، با رشد 68 درصدى توانست براى 

2609 مددجو، شغل مناسب با درآمد مکفى ایجاد کند.

وى گفت: خودکفایى و ایجاد شغل براى جامعه تحت حمایت یکى از راهبردهاى اساسى 
و اصلى کمیته امداد استان اصفهان است و یکى از مســیرهاى ایجاد اشتغال، کاریابى 

مى باشد.
کیانى با اشاره به 13478 شغل ایجاد شده در سال گذشته، افزود: با پرداخت 6780 وام 
قرض الحسنه، 10869 شغل و از طریق کاریابى نیز 2609 مددجو صاحب شغل پایدار 

شده اند.
معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد استان از جمله موارد راهبرى ایجاد شغل پایدار 
براى مددجویان را، کاریابى، پرداخت تسهیالت، اجراى طرح هاى کارفرمایى و راهبران 
شغلى اعالم کرد و افزود: مراکز نیکوکارى تخصصى در کمیته شکل گرفته اند و در حال 
حاضر 40 مرکز نیکوکارى فعال به منظور کاریابى، ایجاد اشتغال و امور مربوط به اشتغال 

نیازمندان در استان راه اندازى شده است.
کیانى در پایان اظهار داشت: در ســال گذشته به منظور مساعدت به طرح هاى اشتغال 
آسیب دیده از کرونا نیز طى دو مرحله مبلغ 3 میلیارد و 620 میلیون تومان به طرح هاى 

اشتغال که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده بودند پرداخت شد.

رشد 68 درصدى کاریابى براى مددجویان کمیته امداد در اصفهان



0202جهان نماجهان نما 4051چهارشنبه  12 خرداد  ماه   1400 سال هجدهم

قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى با اشاره به 
سالروز ارتحال امام خمینى(ره) و یوم ا... 15 خرداد گفت: 
برنامه ها و اقدامات الزم باید براى هر دو مراسم 14 و 15 

خرداد انجام پذیرد.
نصرت ا... لطفى گفت: با توجه بــه اهمیت یوم ا...  قیام

 15 خرداد و تأکیداتى که امام خمینى(قدس ا... نفســه 
الزکیه) در زنــده نگه داشــتن این روز بیان داشــتند، 
مى بایســت یوم ا... 15 خرداد از منظر بزرگداشت، با آن 
مبانى که در کالم امام خمینى (رحمت ا... علیه) و مقام 
معظم رهبرى (مدظله العالى) بیان شــده  است حتمًا به 
گونه اى باشد که حق مطلب ادا شود و این روز تاریخى به 

فراموشى سپرده نشود.
وى افزود:  برنامه ها و اقدامات الزم باید براى هر دو مراسم 
14 و 15 خرداد انجام پذیرد. در واقع بزرگداشت رحلت امام 
خمینى (رحمت ا... علیه) به صورت جداگانه و قیام یوم ا... 
15 خرداد نیز با ویژگى هاى منحصر به فرد خود به طور 

جداگانه برگزار شود.
نصرت ا... لطفى گفت: برگزارى باشکوه مراسم بزرگداشت 
امام راحل (ره) قطعاً یک وظیفه همگانى و اعتقادى است.

وى تصریح کرد: به همین منظور، بزرگداشتى با «گفتمان 
تحول» براى امامى که هم تحول خواه بود و هم تحول 

آفرین برگزار خواهد شد.

رئیس پلیس راهور درباره محدودیت هاى تردد و ممنوعیت 
سفر در تعطیالت نیمه خرداد اظهار کرد: بر اساس مصوبه 
ستاد ملى مقابله با کرونا از ساعت 12 روز چهارشنبه (امروز) 
تا ساعت 12 روز دوشنبه (17 خرداد)، محدودیت هاى تردد 
در شهرهاى قرمز، نارنجى و زرد و منع تردد بین استان هاى 
سراسر کشور اجرا مى شود. سردار سید کمال هادیانفر صبح 
دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه محدودیت تردد بین 
استان ها بدون رنگ بندى اعمال مى شود و بین شهرهاى 
یک اســتان بالمانع اســت، تصریح کرد: در همین مقطع 
محدودیت تردد در شهرهاى زرد نیز انجام خواهد شد.  رئیس 
پلیس راهور در پاسخ به ســئوالى مبنى بر تکلیف بازگشت 

مســافرانى که پیش از اعمال محدودیت ها به سفر رفته 
اند، بیان کرد: بر اساس ابالغ ســتاد مقابله با کرونا، خروج 
پالك هاى غیربومــى از شــهرهاى داراى محدودیت و 
رنگبندى (قرمز، نارنجى و زرد) و مراکز استان بدون رنگبندى 
ممنوع اســت و مشمول جریمه مى شــود. همچنین ورود 
خودروهاى غیربومى به مراکز استان ها و شهرهاى داراى 
وضعیت قرمز، نارنجى و زرد ممنوع بوده و مشمول جریمه 
خواهد بود. رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: اگر کسى 
سفر ضرورى دارد، باید از ناوگان عمومى استفاده کند، این 
افراد مى توانند براى تردد بین شهرها از ناوگان هوایى، ریلى، 

مسافرى و تاکسى بین شهرى بهره ببرند.

مراسم 14 و 15 خرداد 
جداگانه برگزار مى شود

آغاز ممنوعیت سفر 
از امروز

آذرى جهرمى 
شهردار مى شود؟

روزنامــه «فرهیختگان»     برترین ها |
از رقابت پشــت صحنه براى تصــدى صندلى 
شــهردارى تهران گزارش داده اســت. در این 
گزارش مى خوانید: در جریان اصالحات به نظر 
مى رسد یک وحدت رویه و انسجامى براى کسب 
مجدد تمام کرسى هاى ساختمان بهشت وجود 
دارد. مواضع چنــد روز اخیر برخى اصالح طلبان 
نشــان مى دهد آنها احتماًال در کنار لیست شان، 
از کاندیداى شهردارى تهران یعنى محمدجواد 
آذرى جهرمى، وزیــر ارتباطات نیــز رونمایى 

کنند.

سالم! من دزدم
در روزهاى گذشته تصاویرى از یک    رکنا |
نوشــته روى خودروها در شبکه هاى اجتماعى 
دست به دست شد که روى آن نوشته شده بود: 
«سالم، از ماشینتون خوشم اومده، اگر مایل به 
فروش هســتید خبر بدید، نیم ساعته اونجام.» 
در ابتدا کاربران نوشته بودند این آدم چرا از همه 
ماشین ها خوشش مى آید و شماره اى هم براى 
تماس نمى گذارد. اما حاال مشخص شده که این 
ترفند سارقان است. آنها با این روش مى خواهند 
ببینند کدام یک از خودروها از روز قبل در منطقه 
مانده و با این کار به ســراغ آن خودرو مى روند. 
کاربرى نوشت: «کاش از این همه ابتکار و نبوغ 

در جنبه هاى مثبت استفاده مى کردند.»

میانجى همیشه آماده
  ایرنا | معاون وزیر خارجه و ســخنگوى 
وزارت خارجه قطر گفت: دوحه براى ایفاى نقش 
میانجیگرى بین هر یــک از قدرت  هاى منطقه 
اعم از واشنگتن و حماس و یا ایران و عربستان 
آمادگى دارد و گفتگو با ایران براى همزیســتى 

مسالمت آمیز در منطقه ضرورى است.

احمدى نژاد تغییر کرده؟!
محمــود احمــدى    دیده بان ایران |
نژاد درباره احتمال تغییر نظــرش درباره آیت ا...

هاشمى رفسنجانى در شبکه اجتماعى «کالب 
هاوس» گفت: باالخره در طول زمان دیدگاه ها 
تغییر مى کند، من مخالفتم با آقاى هاشمى ناظر 
به ابعاد مثبت شــخصیت ایشــان نیست. آقاى 
هاشمى آدم بسیار باهوشى بودند و تالش هاى 
بسیارى هم کرده اند. منتها من در ارتباط با ایجاد 
شدن یک طبقه اشرافیت نسبت به ایشان انتقاد 

داشتم و انتقاد کردم.

ویزا بى ویزا!
سفارت جمهورى اسالمى پاکستان    ایسنا|
در تهران اعالم کرد که این سفارت در حال حاضر 
ویزا صادر نمى کند. جمعى از دانشجویان با تجمع 
مقابل سفارت پاکستان در تهران خواستار صدور 
ویزاى این کشــور بودند.  در این رابطه سفارت 
پاکستان گفت: این دانشجویان متقاضى صدور 
ویزاى پاکستان هستند تا بتوانند از طریق سفارت 
آمریکا در کراچى ویزاى این کشور را براى ادامه 
تحصیل دریافت کنند. این در  حالى اســت که 
منع رفت و آمد از ایران به پاکســتان و بالعکس 

وجود دارد. 

سهم ایران نصف شد
رئیس اتاق بازرگانى ایران     خبر آنالین |
گفت: با وجود تمام پتانســیل ها طى 40 ســال 
گذشته سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان نصف 
شده است.  غالمحسین شــافعى بیان کرد: این 
سئوال بزرگى است که با وجود این همه بحثى 
که در مورد پتانسیل هاى مملکت از جمله وسعت 
جغرافیایى، نیروى انسانى خبره، امکانات معدنى 
مملکت صحبت مى شود و درست هم است، چرا 

وضعیت اقتصاد کشور این گونه است.

نرخ مشارکت باید ارتقا یابد
جمال عرف، معاون سیاسى وزیر کشور   ایسنا|
و رئیس ســتاد انتخابات در همایش معاونین سیاسى، 
امنیتى و اجتماعى استاندارى هاى سراسر کشور با بیان 
اینکه طبق آخرین گزارش هاى موثق ارائه شده از جمله 
نظر سنجى ایسپا، نرخ مشــارکت در حدود 40 درصد 
اســت؛ گفت: باید تالش کنیم که این نرخ مشارکت 
به درجه باالیى ارتقا یابــد. وى در این خصوص گفت: 

مشارکت حداکثرى ضامن اقتدار و ثبات ملى است.

تابعیت استرالیایى؟!
  فارس| اخیراً شایعاتى مبنى بر دو تابعیتى بودن 
فرزندان آیت ا... رئیســى و اقامت دختر وى در کشور 
استرالیا، منتشر شده. اما بررسى ها نشان مى دهد، این 
شــایعات کذب محض اســت و فرزندان سید ابراهیم 
رئیسى، نه تنها در هیچ کشور دیگرى اقامت ندارند، بلکه 

تاکنون حتى به کشور استرالیا سفر نکرده اند. 

حقوق نمى خواهم!
محسن مهرعلیزاده، نامزد سیزدهمین    تسنیم|
دوره انتخابات ریاست جمهورى در برنامه تلویزیونى خود 
درشبکه خبر  گفت: «من سه فرزند دارم که هر سه شاغل 
بوده و درآمد و زندگى خود را دارند. من در 42 سال سابقه 
کارى خود هیچ کدام از بستگان را وارد کار نکرده ام.» 
این نامزد انتخابات زندگى خود را در حد متوسط خواند و 
ابراز داشت که حقوق بازنشستگى کافى است و نیازى به 

حقوق ریاست جمهورى ندارد.

رد ادعاى آخوندى؟!
   خبر آنالین | عباسعلى کدخدایى در توییتى 
نوشت: « نقل شــایعات پیرامون شوراى نگهبان، نقل 
حکایت پدرى اســت که از پسر پرســید در مشت من 
چیست؟ گفت؛ زرد است و گرد است و مجوف؟ گفت آرى 
حال بگو چیست؟ گفت غربیل! کار بررسى صالحیت ها 
با اعالم اسامى به وزارت کشور بسته شد. آراء اعضا هم 
مخفى و کتبى بوده است. لطفاً گمانه زنى نکنید!» گفتنى 
است روز گذشته عباس آخوندى از احتمال بررسى مجدد 

پرونده اش خبر داده بود.

دلدارى دادن به الریجانى!
انتخابــات  کاندیــداى     برترین ها | 
ریاســت جمهورى روایتــى از دلــدارى دادن به على 
الریجانى پس از رد صالحیت او را مطرح کرد. محسن 
رضایى در گفتگوى ویژه خبرى گفت: آقایان پزشکیان، 
محمد، قاســمى، ضرغامى و الریجانى افرادى بودند 
که مى توانستند شــور و هیجان بیشترى ایجاد کنند با 
همه اینها تماس گرفتم و آنها را دلدارى دادیم... آقاى 
پزشکیان که جزو مجلس هستند و سابقه دارند امیدواریم 

با متانت رفتار کنند که موجب ایجاد هیجانات نشود.

جلیلى تلویزیون افتتاح کرد
  ایلنا| ســعید جلیلى، کاندیداى ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهورى تلویزیون اینترنتى 
خود را با عنوان «جهاد و جهــش» افتتاح کرد. در این 
شــبکه اختصاصى، تولید محتواى ارائه شده از جانب 
ستاد انتخاباتى این نامزد ریاســت جمهورى از طریق

 پیام رسان هاى تلوبیون، لنز و تیوا پخش خواهد شد. این 
تلویزیون بیست و چهار ساعته در این شبکه اختصاصى 
براى هر هفت نامزد انتخابات ریاست جمهورى با ابتکار 

رسانه ملى ایجاد شده است.

سینما در کنار مردم 
عبدالناصــر همتى در حســاب کاربرى    ایسنا|
خود در توییتر نوشت:کرونا به اقتصاد فرهنگ و به ویژه 
سینماى ایران آسیب جدى وارد کرد؛ هرچند با VODها 
جلوى خسارت بیشــتر گرفته شــد. در دولت من، با 
کمک ســینماگران و فعاالن فرهنگى بســته  جامعى 
براى رونق اقتصاد  سینما در دوره  بعد از واکسیناسیون 
عمومى تدوین و اجرا مى شود. من سینما را در کنار مردم 

مى خواهم.

تا انتخابات

در انتخابات امســال، فرزند یکــى از کاندیداها، بازیگر 
هم هســت و در ســریال هاى صداوســیما نقش ایفا 

کرده.
امیرحسین همتى، فرزند 36 ســاله  عبدالناصر همتى، 
رئیس بانک مرکزى ســابق، معمارى خوانده و در عین 
حال در دو سریال «عملیات 125» ساخته  بهروز افخمى 
و «دولت مخفى» به کارگردانى عبدالحسین برزیده و راما 

قویدل نقش ایفا کرده است.
همسر همتى که در شب هاى اخیر در صداوسیما حاضر 
شده بود، با اشاره به اینکه سه فرزند دارند، اشاره کرد که 

فرزند نخستشان، پسر و «اســتاد» [نقل از خبرگزارى 
صداوسیما] معمارى و سینماست و در هر دو زمینه فعالیت 

دارد. او متولد 64 است. 
همچنیــن در منابع اینترنتى بدون اشــاره به ســابقه  
خانوادگى امیرحســین، آمده که او عالوه بر یکســال 
تحصیل در آموزشگاه سمندریان، مدرك فوق لیسانس 
خود را در رشته فلسفه هنر از دانشگاه الیدن هلند گرفته 
و در این کشور، مشغول بازیگرى و کارگردانى تئاتر شده 
است. همچنین آمده که او «فارغ التحصیل بازیگرى از 

استودیو یونیورسال هالیوود» است. 

 عبدالرضا امیراحمدى، مجرى جنجالى تلویزیون ویژگى هاى 
ظاهرى و رفتارى زیادى را براى مجرى مناظره ها الزم و 
بایسته مى داند و در این میان از منفعل بودن مجرى اولین 
دوره از مناظره ها و نحوه پوشــش مجرى دو دوره قبل، به 

عنوان نکات مورد انتقاد نام مى برد. 
امیراحمدى درباره ویژگى هاى یک مجرى مناسب و شایسته 
براى مناظره هاى انتخاباتى گفت: مجرى اول از همه باید 
ظاهر خوب و آراسته اى داشته باشد و در نحوه پوشش و گریم 
خود دقت کند. یکى از گله ها به آقاى مرتضى حیدرى در دوره 
قبل این بود که پاچه هاى شلوارشان خیلى کوتاه بود و وقتى 
در تلویزیون مى ایستادند، برخى از اصطالحاتى براى ایشان 

استفاده مى کردند که در شأن ایشان نبود.
امیراحمدى با بیان اینکه مجرى مناظره ها باید کنشگرى 

منصف و بى طرف باشد که منفعل هم نیســت، در ادامه 
تصریح کرد: مى گفتند آقاى دکتر پورحسین (مجرى اولین 
دوره مناظره هاى انتخاباتى در سال 88) خیلى منفعل بودند 
و فقط زمان را اندازه گیرى مى کردند و تذکر مى دادند و در 
مقابل توهین هایى که در برخى از مناظره ها مى شد، هیچ 
عکس العملى نداشــتند و این خوب نبود. مجرى هم باید 
موجب گرما و حرارت مناظره شــود و هم از حدود اخالق 
و حق پایش را فراتر نگذارد و براى رســیدن به هدفش هر 
ابزارى را توجیه نکند. مجرى باید شــجاع باشــد و مقهور 
موقعیت حرفه اى یا منزلت اجتماعى کاندیداها نشود. باید به 
بیان بدنى، حرکات دست و اشاره هاى چشم و ابرو پیشانى 
و لب مسلط باشد. در واقع آنچه خوبان همه دارند، مجرى 

مناظره باید داشته باشد تا بتواند صحنه را مدیریت کند. 

ســود ســهام عدالت مربــوط بــه عملکرد ســال 98 
شرکت هاى ســرمایه پذیر در اواخر ســال 99 به میزان 
50 درصد واریز شد و قرار شد 50 درصد دوم از این سود 
عملکرد بعد از عید 1400 به حســاب سهامداران عدالت 
که 49 میلیون نفر هستند واریز شود. حتى صحبت هایى 
بر این بود که در ماه مبارك رمضان و یا حداکثر عید فطر 
50 درصد دوم سود ســهام عدالت به حساب سهامداران 

عدالت واریز شود.
اما شرکت ســپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسویه 
وجوه مى گوید تاکنون حدود 30 درصد از ســود ســهام 
عدالت مربوط به 50 درصد باقیمانده واصل شده و هنوز 
20 درصد از ســود باقیمانده شــرکت ها به حساب این 
شرکت واریز نشده تا بین سهامداران عدالت تقسیم شود.

شرکت هاى سرمایه پذیر در سایه نبودن متولى مشخصى 
براى سهام عدالت این ســودها را نزد خود نگه داشته و 

حتى جواب نامه نگارى هاى فراوان شرکت سپرده گذارى 
مرکزى مبنى بر وصول این ســود و واریز به حســاب 

سهامداران عدالت به صورت متمرکز را نمى دهند.
در این زمینه یک مقام آگاه گفت: با توجه به پراکنده بودن 
و زیاد بودن مشموالن ســهام عدالت، باید همه سودها 
واصل شــود و به صورت همزمان به حساب دارندگان 
سهام واریز شود، اما چون تا کنون از 50 درصد دوم سود 
سهام عدالت فقط 30 درصد واصل شده، احتماًال این 30 
درصد واریز مى شود و 20 درصد سود سهامداران عدالت 
در شرکت ها مى ماند. به گفته وى، الزم است از مقامات 
باالتر مانند وزیر اقتصاد و یا رئیس جمهور در این زمینه 
وارد شود تا سود اندك و پراکنده سهامداران عدالت که نزد 
شرکت هاى سرمایه پذیر مانده است را هرچه زودتر وصول 
کنند و به حساب ســهامداران عدالت که از دهک هاى 

کم درآمد جامعه هستند، واریز شود.

 در بازار خودروى ایران زمزمه هایى مبنى بر احتمال واردات 
خودرو با ارزهاى دیجیتال شــنیده مى شود  . دبیر انجمن 
واردکنندگان خــودرو اما با رد این موضــوع مى گوید که 
تجارت خودرو با بیت کوین امکانپذیر نیســت و حداقل 
درباره خودروسازهایى مانند کیا، هیوندایى و تویوتا این نوع 
معامالت غیرمعمول است و ارزهاى دیجیتال معموًال براى 

خریدهاى کوچک و نه تجارت بزرگ استفاده مى شود.
به گفتــه مهدى دادفر، مطابق آمار منتشــر شــده ایران 
یک میلیارد دالر ارز دیجیتال اســتخراج مى کند که براى 
تجارت رقم ناچیزى اســت؛ چرا که طبق آخرین آمارها 

بخش خصوصى با دو میلیارد و 450 میلیون دالر، 85 هزار 
خودرو خارجى وارد کشور کرد و اکنون ایران بیش از شش 

میلیارد دالر واردات قطعات خودرو داریم.
او گفت: تا اطالع ثانوى واردات خودرو خارجى به سرزمین 
مادرى ممنوع است اما احتمال دارد واردات خودرو در دولت 

جدید آزاد شود.
دادفر گفت: ممکن است با یک میلیارد دالر استخراج بیت 
کوین دولت اقالم اساسى همچون جو، گندم، دارو و مواد 
اولیه برخى کارخانه ها را وارد کند اما ردیابى معامالتى مثل 

خودرو با رمزارز امکانپذیر است.

با وجود اعالم ممنوعیت سفر در تعطیالت نیمه خرداد 
ماه، قیمت اجاره یک شب ویال و خانه شخصى به اوج 

رسیده است.
بررسى ها از بازار اجاره خانه و ویالهاى شخصى نشان 
مى دهد در مناطق مســافرپذیر ایران، مثل شهرهاى 
شمالى کشــور و ییالق هاى نزدیک تهران که ظاهراً 
در انتظار مســافران تعطیالت نیمه خردادماه هستند، 
نرخ اجاره یک شب خانه و ویالى شخصى تا سه برابر 

گران تر شده است.
پایین ترین نرخ اجاره یک شب ســوئیت در شهرهاى 
شــمالى درحال حاضر تا 200 هزار تومان است که در 
تعطیالت نیمه خرداد، قیمت آن بــه 600 هزار تومان 
مى رسد. نرخ اجاره فقط یک شــب ویالى ساحلى به 
هشت میلیون تومان هم رسیده است. کرایه یک شب 

کلبه چوبى در کنار جنگل همراه با استخر و جکوزى که 
در حالت عادى سه میلیون تومان قیمتگذارى شده، در 

تعطیالت پیش  رو تا 5/5 میلیون تومان مى رسد.   
در منطقه طالقان، محــدوده کردان نیز یک ویال که در 
روزهاى عادى قیمت یک شب اجاره آن یک میلیون و 
300 هزار تومان است در تعطیالت نیمه خرداد تا چهار 
میلیون تومان اوج گرفته است. در این منطقه که بیشتر 
ویالها براى تعطیالت پایان هفته نیز اجاره داده مى شوند 
نرخ کرایه ها براى یک شــب، گاه تا پنج میلیون تومان 

هم مى رسد.
برخى از ایــن ویالهــا و خانه هاى مســکونى، بدون 
مجوز قانونى نه تنها به مســافر اجاره داده مى شوند که 
محل ضبط موزیک ویدیوها و فیلم هســتند و همین 
بهانه اى شــده براى گران تر کردن نرخ اجاره یک شب 

آنها.

دادستان عمومى و انقالب کاشان گفت: تبعه چینى عامل 
انتشــار تصاویر از روابط خصوصى با دختران ایرانى در 

کاشان دستگیر شد. 
روح ا... دهقانى با اشاره به انتشار تصاویر خصوصى یک 
تبعه چینى با دختران و زنان ایرانى در فضاى مجازى اظهار 
کرد: انتشــار این تصاویر واکنش هاى زیادى را از طرف 
هموطنان ایرانى در پى داشــت. وى با بیان اینکه در این 
پرونده شاکیان خصوصى هم اقدام به شکایت کرده بودند، 
ابراز کرد: این فرد دوشنبه شب توسط نیروهاى انتظامى و 
اطالعاتى در عوارضى کاشان دستگیر شد و تحت الحفظ 

به تهران منتقل خواهد شد.

اصل ماجرا چه بود؟
این جــوان چینى ســاکن ایــران اســت. او در مدت 
ســکونت خود در ایران با عده اى از دختــران نوجوان 
ایرانى رابطه برقرار کــرده و فیلم هایى از گفتگو با آنها یا 
معاشرت هایشــان تهیه کرده بود. فیلم ها یکى پس از 
دیگرى در شــبکه اجتماعى یوتیوب بارگذارى شده اند. 
حدود 50 فیلم از دختران  نوجوان ایرانى در صفحه یوتیوب 
این جوان  چینى منتشر شده بود که او در مورد رابطه اش 

با آنها توضیح داده بود.
پسر جوان چینى در مورد روابط خود با آنها، دعوت شدن به 
شام و نظراتى که دختران ایرانى راجع به شخصیت او داده 
بودند صحبت مى کرد. مثًال در جایى مى گفت که من از 

نظر دختران ایرانى انسان خسیسى هستم!
دختــران با مشــاهده فیلم هــاى خــود در یوتیوب با 
کامنت هایى به زبان انگلیســى یا فارســى از این جوان 
درخواست کردند که کلیپ ها را از صفحه شخصى خود در 
یوتیوب بردارد و حتى عده اى اعتراض کرده وگفته بودند 

که قرار نبود این کلیپ ها منتشر شود. دیگر کاربران هم 
واکنش هاى تندى از خود نشان داده و این جوان چینى را 

فردى سوءاستفاده گر خوانده بودند. 
جوان چینى در اظهارات خود ادعا کرده بود که مثل خیلى 
از گردشگران جهان، از سبک زندگى افراد مختلف جهان 

فیلم تهیه مى کرد.
با برخاســتن موج اعتراضات دختــران و آغاز تحقیقات

 پلیســى، او اقدام به حذف کلیپ ها از حساب خود کرد. 
فیلم ها حاوى صحنه هاى مستهجن نیست زیرا مطابق 
قوانین یوتیوب اگر کلیپ هاى تهیه شده، حاوى تصاویر 
مســتهجن بود پیش از ورود پلیس ایران به پرونده خود 

یوتیوب صفحه این جوان را حذف مى کرد.
این جوان در اولیــن اظهارات خود به پلیــس پاوا ایران 
مدعى شده است که  انگیزه اش نشان دادن سبک زندگى 

ایرانیان بوده اســت و تولید چنیــن محتوایى در فضاى 
یوتیوب در همه جاى جهان امرى طبیعى بوده است.

در حالى که در واکنش هاى اولیه گفته شده بود که دختران 
کم سن حتى زیر 16 ساله ایرانى مورد سوءاستفاده یک فرد 
چینى قرار گرفته اند اما او گفته بود در برخى کلیپ ها حتى 
خانواده هاى این دختران جوان هنگام معاشــرت آنها با 

جوان چینى حضور داشتند.

چینى خبرساز در کاشان بازداشت شد

فرزند نامزد انتخابات با سابقه  کار و تحصیل 
در هلند و هالیوود؟!

گله عبدالرضا امیراحمدى از شلوار مرتضى حیدرى! 

گروکشى 20 درصد سود سهام عدالت 

واردات خودرو با بیت کوین صحت دارد؟

سفر ممنوع شد؛ اجاره ویال باال رفت!
  سمیه حسنلو / خبرگزارى ایسنا |
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اصفهان، رتبه نخست 
طرح هاى نیمه تمام

رییس سـازمان صنعت، معـدن و تجـارت اصفهان 
گفـت: ایـن اسـتان در زمینه طرح هـاى نیمـه تمام 
صنعتى با پیشـرفت باالى 60 درصد، ُرتبه نخسـت 
کشـور را دارد. ایرج موفق با بیان اینکه 3712 طرح 
صنعتى با پیشرفت فیزیکى بین یک تا 60 درصد نیز 
در استان درحال اجراست، خاطرنشان کرد: 568 فقره 
از این طرح ها پیشرفت فیزیکى 41 تا 60 درصد، 395 
طرح رشـد 21 تا 40 درصـد و 2749طرح هم رشـد 

صفر تا 20 درصد را دارد.

آغاز برداشت هندوانه
از دل کویر 

مدیـر جهادکشـاورزى آران از آغـاز برداشـت 
هندوانه هاى دیـم در دل کویـر و در دو منطقه چهار 
طاقـى و سـنبک خبـر داد. مصطفـى آبانـى اظهـار 
داشـت: میزان آب هندوانه هاى برداشت شده از این 
چاله هـا نزدیک بـه 10 درصد بیـش از هندوانه هاى 
معمولى اسـت و به همین دلیل با مـواد قندى کمتر، 
بـراى افـراد دیابتـى مناسـب اسـت. آبانـى افـزود: 
هیـچ گونه کـود شـیمیایى در ایـن چاله ها اسـتفاده

 نمى شود.

تولید موسیقى ویژه 
انتخابات 

قطعه موسیقى «پنجره هاى رو به نور» به آهنگسازى 
و تنظیـم مرتضـى شـفیعى، شـعر ایـرج قنبـرى و 
خوانندگـى سـعید صالحى در سـاختار ارکسـترال با 
موضـوع انتخابـات در واحـد شـعر و موسـیقى این 
مرکز تولیـد و در مرکز موسـیقى و سـرود سـازمان 
تصویب شـد. ایـن اثر آمـاده پخـش از شـبکه هاى 
اسـتانى و سراسـرى اسـت. همچنین نماهنگ این 
موسیقى در معاونت سیماى مرکز اصفهان تولید شده

 است.

واگذارى پکیج خورشیدى
 به عشایر 

اصفهـان  بـرق  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
گفت:100پکیج خورشـیدى به عشـایر این اسـتان 
واگـذار شـد.  حمیدرضـا پیرپیـران  در ادامـه گفت : 
این پنل هـا 100 واتى اسـت کـه قیمت تمام شـده 
آن 9 میلیـون و 810 هـزار تومـان مـى باشـد و هر 
خانوار عشـایرى   10 درصد آن را پرداخت  و شرکت 
توزیـع بـرق اصفهـان 90درصـد آن را پرداخـت 
مـى کننـد. وى گفـت هـر پنـل قابلیـت روشـنایى

 4 المپ lED را داراسـت.  مدیر عامل شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت : این نوع پکیج خورشیدى هم از 
طریق خورشید و هم برق شهرى قابل ذخیره سازى 

هستند.

نصب 3 دستگاه پمپ شناور 
در ادامه عملیات تکمیل پروژه احداث ایستگاه پمپاژ 
مورچه خورت، سه دستگاه پمپ شناور درون کلکتور 
این ایسـتگاه نصب شـد. به گزارش روابـط عمومى 
آبفا شـاهین شـهر، پس از عملیات لوله گذاري خط 
مکش ورانـش و همچنین جاگـذارى پمپ ها درون 
لوله جداره، عملیات مونتاژ ، تجهیز وکابل کشی اجرا 

شد. 

توسعه شبکه 
فاضالب ششجوان 

عملیات لوله گذارى شـبکه فاضالب در کوچه هاى 
شـهید الیاس حیـدرى و شـهید غالم اکبـر حیدرى 
در محله ششـجوان بویین میاندشـت انجام شـد. به 
گزارش روابـط عمومى آبفـا بویین میاندشـت، این 
عملیات به منظور توسـعه شـبکه فاضالب شـهرى 
به طول 130 متر و با لوله پلى اتیلن 200 میلیمتر در 

دستور کار قرار گرفت.

خبر

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان درباره 
محدودیت هاى تردد در تعطیالت پیش رو، اظهار کرد: با 
توجه به مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا به منظور کنترل 
حجم سفرها و با توجه به تعطیلى روزهاى 14، 15 و 16 
خرداد ممنوعیت هاى تردد بین استانى را در سطح کشور 
خواهیم داشــت که بر این اساس مقرر شــد از ظهر روز 
چهارشنبه 12 خرداد تا ظهر روز دوشنبه 17 خرداد، 9 محور 
اصلى استان با فعال شدن ایستگاه هاى ایست و بازرسى 

کنترل و از ورود خودروها به استان جلوگیرى شود.
حجت ا... غالمى افزود: در نتیجه هر خودروى غیربومى 
را که قصد ورود به اســتان اصفهان داشته باشد برگشت 

مى دهیم و این خودروها مشمول جرائم 500 هزار و یک 
میلیون تومانى خواهند شد که جریمه یک میلیون تومانى 
مخصوص خودروهایى اســت که از شهرهاى قرمز وارد 
استان شده اند و جریمه 500 هزار تومانى ویژه خودروهایى 
است که از شــهرهاى زرد و نارنجى قصد ورود به استان 

را داشته باشند.
سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان، 
گفت: درباره سفرهاى داخل اســتانى نیز مقرر شد سفر 
به شــهرهایى که داراى جاذبه توریســتى هستند مانند 
شهرهاى قمصر، نیاســر، نطنز، چادگان، باغ بهادران و 

سمیرم ممنوع باشد.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
در خصوص احتمال شیوع بیمارى ســرخک در اصفهان 

توضیحاتى ارائه داد.
رضا فدایــى اظهــار کرد: شــش کودك مشــکوك به 
بیمارى سرخک در اصفهان شناســایى شده و نمونه هاى 
آزمایشگاهى آن ها براى بررسى به آزمایشگاه ملى ویروس 
شناسى در تهران فرستاده شده است اما هنوز جواب آن ها به 
اصفهان ارسال نشده است و نمى توان درباره وجود بیمارى 
ســرخک در اصفهان اظهارنظر قطعى کرد.وى ادامه داد: 
کودکان مشکوك به سرخک در منزل تحت شرایط ایزوله 
هستند اما ممکن اســت دانه هاى پوستى ظاهر شده روى 

بدن آن ها به دالیلى مانند حساسیت دارویى یا بیمارى هاى 
دیگر باشــد، بنابراین باید منتظر جواب آزمایش ها باشیم.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: سرخک یکى از شایع ترین بیمارى هاى 
واگیر و حاد تنفسى اســت و در ســال هاى اخیر با سطح 
باالى پوشش واکسیناسیون اطفال در کشور موارد بسیار 
کم بوده است.وى با توضیح این که ممکن است در برخى 
مواقع شیوع بیمارى سرخک با افزایش مقطعى روبرو شود، 
تصریح کرد: سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد 
کمى از خانواده ها براى واکسیناسیون کودکان خود به مراکز 

بهداشت مراجعه نکردند.

شناسایى6 مورد مشکوك
به سرخک در اصفهان

 سفر به شهرهاى 
توریستى اصفهان، ممنوع

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
درباره احداث شــهرك طالى اصفهان، اظهار کرد: 
در حال حاضر شــهرك تخصصى طالى اصفهان با 
دریافت مصوبه شوراى برنامه ریزى و توسعه استان، در 

مرحله تحویل زمین به سرمایه گذاران است.
حسن قاضى عسگر با بیان اینکه شهرك تخصصى طال 
و جواهر اصفهان در جاده فرودگاه و در کنار شــهرك 
صنعتى جى احداث خواهد شــد، گفت: این شــهرك 
صنعتى خصوصى همانند یک سیتى سنتر طال و جواهر 
است که تمام کارگاه هاى سازنده طال و جواهر و ... در 

آن مستقر خواهند شد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
تصریح کرد: طراحى و احداث این مجموعه براساس 
مطالعه الگوهــاى جهانى همچون ترکیه، اســپانیا و 
ترکیه خواهد بود و قرار است شهرك طالى اصفهان 
با سیستم ایمنى فوق پیشرفته و سیستم تصفیه پساب 

مدرن به کار خود ادامه دهد.وى تاکید کرد: حضور تمام 
بخش هاى تولید طال در این شهرك موجب هم افزایى 
در این صنعت مى شود و امیدواریم استان اصفهان با 
استفاده از این زیرساخت دوباره بتواند به پتانسیل هاى 

صادراتى خود در حوزه طال و جواهر برگردد.
قاضى عسگر یادآور شــد: متاسفانه در سال هاى اخیر 
به دلیل تحریم ها و قوانیــن و مقررات بانک مرکزى، 
صادرات طال از اصفهان در شرایط مطلوبى قرار ندارد 
و صادرات طال از استان اصفهان شاید حدود 10 درصد 

سال هاى 91 و 92 است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان با 
اشاره به اینکه قرار است این شهرك در مدت سه سال 
به بهره بردارى برسد، گفت: به طور قطع شهرك طال 
اصفهان جاذبه توریستى خواهد داشت، از سوى دیگر 
صاحبان فرایند آن مى توانند از امتیازات شهرك هاى 

صنعتى خصوصى استفاده کنند.

شهرك طالى اصفهان
سیتى سنتر طال و جواهر مى شود

واحد پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى منطقه 10 
شــهردارى با کمک خیران در اقدامى خداپسندانه 
بخشى از اقالم ضرورى زندگى بانویى که از سالها 
قبل در این منطقــه براى امرار معاش خود و ســه 

فرزندش گل مى فروخت را فراهم کردند.
نیروهاى واحد پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى 
منطقه 10 شهردارى حین گشــت زنى با مشاهده 
بانویى که با سه کودك خود مشغول به تکدى گرى 
و گل فروشى در میادین و چهارراه هاى سطح منطقه 
10 بود، وى را به اداره خدمات شهرى منطقه هدایت 
کرده و در جریان نحوه زندگــى او قرار گرفتند و در 
ادامه پیگیرى هــاى الزم جهت شناســایى محل 
سکونت و بررسى وضعیت زندگى وى را انجام داده و 
دریافتند که این بانوى حدود 35 ساله بدسرپرست با 
سه فرزند (دختر 12 ساله، پسر چهار ساله، یک دختر 
شش ساله) در منزل 30 مترى در محله حصه شمالى 
که توسط یکى از خّیران اجاره شده، زندگى مى کند.

پس از انجام چند مرحله بررســى و تحقیقات الزم 
در ارتبــاط با شــرایط زندگى بانــوى گل فروش، 
واحد پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى منطقه 10 
شــهردارى با کمک خیران در اقدامى خداپسندانه 
بخشــى از اقالم ضرورى شــامل یخچال، فرش، 
تلویزیون، بسته هاى حمایتى، ظروف آشپزخانه … را 
تهیه و به وى تحویل داد همچنین یکى از خّیران که 
یک تخته فرش به این بانوى گل فروش هدیه کرد، 

زمینه اشتغال وى را نیز در شرکت خود فراهم کرد.

خانه زن گلفروش اصفهانى نونوار شد

کارشناس برنامه دخانیات معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: اســتفاده از قلیان به 
داخل باغ ها و چایخانه هاى زیرزمینى کشیده و موارد 
بسیارى در این زمینه در اســتان شناسایى و با آنها 

برخورد شده است.
فرید حسامى افزود: بر اســاس قانون، عرضه قلیان 
در اماکن عمومى مانند رستوران ها، کافى شاپ ها 
و چایخانه ها ممنوع اســت و با توجــه به نظارت و 
کنترل که در این زمینه صورت مى گیرد در ماه هاى 
اخیر شــاهد عرضه قلیان در باغ ها و چایخانه هاى 

زیرزمینى به صورت غیر مجاز بودیم.
وى بــا بیان اینکه ســال گذشــته 1100 چایخانه 
عرضه کننده قلیان در اســتان اصفهان پلمب شد، 
اظهار داشت: از ابتداى امسال تا کنون نیز 220 باغ 
عرضه کننده قلیان با همکارى نیروهاى اطالعاتى 
شناسایى و پلمب شــد که بیشــتر آنها در اطراف 

خمینى شهر و فالورجان بودند.

حسامى خاطرنشــان کرد: در یک ســال گذشته و 
دوران شــیوع ویروس کرونا با توجه به اینکه برخى 
واحدهــاى صنفى مانند رســتوران ها و چایخانه ها 
با محدودیت کارى مواجه شــدند، عرضه قلیان در 
این اماکن کاهش یافت اما شــاهد گسترش آن در 
پارك ها و خانه ها بودیم.وى به بى توجهى برخى از 
خانواده ها نسبت به مضرات قلیان اشاره و تاکید کرد:  
ُقبح اجتماعى این کار در جامعه از بین رفته اســت و 
حتى در برخى موارد شاهد استفاده کودکان از قلیان 

در حضور اعضاى خانواده هستیم.
حســامى با بیان اینکه اســتفاده بانوان از قلیان در 
سال هاى اخیر افزایش یافته است، اضافه کرد: 70 
درصد بانوان و دختران استفاده از قلیان را در خانه و 
در کنار ســایر اعضاى خانواده مانند پدر و مادر آغاز 
مى کنند درحالیکه این موضوع براى اغلب پســران 
در جمع دوستان و در محیط هایى مانند چایخانه ها 

اتفاق مى افتد.

استفاده از قلیان در اصفهان به چایخانه هاى
 غیر مجاز کشیده شده است

بى اعتمادى و ترس از عوارض واکسن هاى کرونا باعث شده است؛

نیمى از سالمندان اصفهان 
واکسن نزده اند

نیمى از سالمندان اصفهانى هنوز براى تزریق واکسن کرونا 
مراجعه نکرده اند، نگرانى اصلى این ســالمندان گریزان از 
واکسن، بى اعتمادى و ترس از عوارض این واکسن ها است، 
اما آنچه باعث تردید بیشتر سالمندان براى تزریق واکسن 
مى شود، شروع واکسیناسیون از گروه سنى سالمندان است.
تاکنون حدود 250 هزار نفر از مردم اســتان اصفهان یک 
دوز یا هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند و در گروه 
ســالمندان حدود 50 تا 60 درصد افراد واجد شرایط براى 

تزریق واکسن مراجعه کرده اند.
با ادامه روند واکسیناسیون کرونا در کشور، پیام ها و مطالب 
زیادى در فضاى مجازى منتشــر مى شــود که عوارض 
مختلفى از واکسن کرونا گفته مى شود که اگرچه این مطالب 
بارها از سوى جامعه پزشکى و وزارت بهداشت تکذیب شده، 
اما همچنان بازار شایعات عجیب و غریب درباره عوارض 

تزریق واکسن همچنان داغ است.
در چند روز اخیر کلیپى در فضاى مجازى منتشرشد و خانمى 
که مدعى داشتن تحصیالت در حوزه بهداشتى و پزشکى 
اســت، ادعاهایى در خصوص واکسن کرونا و عوارض آن 
مطرح کرده و خواستار توقف واکسیناسیون در کشور است.

انتشار چنین کلیپ هایى قطعًا باعث ترس و نگرانى بیشتر 
سالمندانى مى شود که حاال در گروه تزریق واکسن کرونا 
قرار دارند و پیــش از این نیز جســته و گریخته خبرهایى 
درباره عوارض واکسن کرونا شــنیده و نگران شده بودند. 
درحالى که گروهى از سالمندان براى رسیدن زمان تزریق 
واکسن کرونا و دریافت پیامک بى صبرانه منتظر و نگران 
هستند از واکسیناسیون جا بمانند، گروه دیگرى اما باوجود 
داشتن شرایط تزریق واکســن کرونا به مراکز اعالم شده 

مراجعه نمى کنند.
 بسیارى از سالمندان مى پرســند چرا واکسیناسیون از این 

گروه سنى شروع شده است؟ 
به نظر مى رســد اعتماد نداشــتن و ترس بیشترین دلیل 
مخالفت سالمندان با تزریق واکسن کرونا است، این درحالى  

است که سالمندان نخستین گروهى هستند که بعد از کادر 
درمان، بیماران خاص واکسیناسیون و برخى مشاغل پرخطر 
واکسیناسیون عمومى آن ها در حال انجام است و قرار است 
به مرور گروه هاى سنى بیشــترى در نوبت تزریق واکسن 

کرونا قرار گیرند.
رضا فدایى، مدیر گروه مبــارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز 
بهداشــت اســتان اصفهان در گفت وگو با ایسنا، استقبال 
ســالمندان از واکســن کرونا را تاکنون خوب دانســته و 
مى گوید: بین 50 تا 60 درصد سالمندان در استان واکسن 
کرونا تزریق کرده اند. فراخوان واکســن از طریق پیامک 
ادامه دارد و هنوز زمان مراجعه همه افراد در این گروه سنى 
نرسیده، نوبت دهى نشــده و یا در زمان اعالم شده مراجعه 
نکرده اند، اما امیدواریم در روزهاى آینده تعداد بیشترى از 
سالمندان 70 سال به باال مراجعه و واکسن کرونا را تزریق 
کنند.وى با اشاره به راه اندازى سومین مرکز تجمعى تزریق 
واکسن اصفهان در حرم زینبیه، اظهار مى کند: متناسب با 
موجودى واکسن و مراجعات شــهروندان وضعیت خوب 
است، اما چنانچه تعداد واکسن و جمعیت هدف بیشتر شوند 

باید مراکز را توسعه دهیم.
فدایــى در مورد عوارض تزریق واکســن در ســالمندان 
اصفهانى نیز مى گوید: عوارضى مثل درد محل تزریق، بدن 
درد موقت و تب گذرا گزارش شده، اما به خیر گذشته است 
و خوشبختانه تاکنون هیچ عارضه جدى نداشته ایم. روند 

واکسیناسیون ادامه دارد و هنوز تمام نشده است.
او ادامه مى دهد: ظاهراً طبق اطالعاتى که داریم استقبال 
سالمندان از واکسن کرونا در سایر استان ها هم کمابیش به 
همین روال و شبیه اصفهان است، اما توصیه مى کنم همه 
سالمندانى که در نوبت واکسن هستند به مراکز اعالم شده 
مراجعه کنند و فرصت را از دســت ندهند چــون باوجود 
واکســن، اگر مراجعه نکنند و بعداً به بیمارى مبتال شوند 
جاى افسوس خواهد داشت که از بیمارى که مى توانستند 

پیشگیرى نکردند و دچار تبعات بعدى آن شدند.

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه واکســن هایى که از قبل بوده 
جلوى بســیارى از بیمارى ها را گرفته و واکسن کرونا هم 
به همین ترتیب اســت، توضیح مى دهد: بالغ  بر 250 هزار 
نفر در استان اعم از یک دوز یا دو دوز واکسن کرونا تزریق 
کرده اند. واکسیناسیون کادر درمانى که از قبل در فهرست 
بوده و موفق به تزریق واکسن نشده  بودند درحال تکمیل 
است و واکسیناسیون سالمندان نیز درحال انجام است تا به 

گروه هاى بعدى برسیم.
فدایى خاطرنشان مى کند: پوشش واکسیناسیون در بیشتر 
شهرســتان هاى اســتان بهتر از اصفهان بوده، به ویژه در 
شهرســتان هاى کوچک تر اقبال مردمى بیشتر بوده، اما 
روى هم رفته میانگیــن مراجعه ســالمندان براى تزریق 

واکسن 50 تا 60 درصد بوده است.
این متخصص عفونــى در واکنش به کلیپى کــه اخیراً در 
فضاى مجازى منتشرشده و خانمى که مى گوید تحصیالت 
بهداشتى دارد و در خصوص واکســن ادعایى مطرح کرده 
و خواســتار توقف واکسیناسیون در کشــور است، توضیح 
مى دهد: این خانم از حالل واکســن ابراز نگرانى کرده که 
جیوه و سرب و سایر مواد غیرمجاز است، اما واقعیت این است 
که واکسن هاى کرونا اصًال حالل ندارد و همه آماده تزریق 
است. در مورد بعضى از واکســن هاى کودکان که حالل 
دارد نیز فرمول حالل ها کامًال معین است و به هیچ عنوان 
موادى مثل جیوه، سرب و فضوالتى که اشاره کردند استفاده 
نمى شود بنابراین این ادعا کذب محض است.وى با اشاره 
به اینکه ادعاشــده واکســن زدن باعث کم هوشى بچه ها 
مى شود نیز مى گوید: واکســن اصًال ارتباطى باهوش افراد 
ندارد. میلیاردها انسان در سال در دنیا واکسن مى زنند و اگر 
قرار بود واکسن باعث کم هوشى شود االن وضعیت دنیا این 
نبود، همچنین واکسیناسیون اصًال ارتباطى با بارورى ندارد 
و این صحبت ها بدون مدرك، سند علمى و از ریشه اشتباه

 است.

سقوط پراید از روى پل وحید
در یک حادثه پراید از روى پل وحید به پارك کنار رودخانه زاینده رود سقوط کرد.

فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
با اشاره به وقوع حادثه سقوط پراید " هاچ بک" از روى پل وحید، اظهار کرد: این حادثه در 
ساعت 10 و 32 دقیقه صبح روز سه شنبه به ســامانه 125 گزارش شد که بالفاصله آتش 

نشانان راهى محل حادثه شدند.
وى گفت: نیروهاى امداد و نجات از ایستگاه هاى 1 و 3 آتش نشانى براى امدادرسانى اقدام 

کردند، اضافه کرد و در کمترین زمان خود را به محل حادثه رساندند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان با بیان این که علت 
حادثه در دست بررسى است، افزود: راننده خودروى پراید دچار آسیب شد و براى ادامه روند 

درمان تحویل نیروهاى اورژانس شد.
به گفته شاهدان عینى در این حادثه پل وحید ایمنى کامل را نداشته و بخشى از نرده هاى 

حفاظ پل قبل از این تصادف از بین رفته است.

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: هشــدار زرد هواشناســى از روز 11 
خردادماه در خصوص افزایش نســبى دما در استان 

اصفهان صادره شده است.
نوید حاجى بابایى با اشــاره به ماندگارى توده هواى 
گرم تابستانه تا اواخر هفته آینده، ادامه داد: این هشدار 
هواشناســى براى اکثر منطق استان و براى روزهاى 
پنجشنبه و جمعه 13 و 14 خرداد ماه صادر شده است 
و در این مدت دما بین 2 تا 4 درجه سانتى گراد به طور 

نسبى افزایش مى یابد.

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: به دلیل ماندگارى توده هواى 
گرم تابستانه تا اواخر هفته آینده شاهد افزایش مصرف 

حامل هاى انرژى از جمله آب و برق خواهیم بود.
وى تصریح کرد: در این مدت اســتفاده از حامل هاى 
انرژى، تنظیم و کنترل دماى مرغدارى ها و گلخانه ها، 
خوددارى از انجام عملیات کشــاورزى و فعالیت هاى 
فیزیکــى در فضاى باز در ســاعات میانــى روز باید 
مدیریت شــود تا با صرفه جویى بــه مصرف بهینه 

دست یابیم.

هواشناسى اصفهان هشدار زرد صادر کرد
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این شب ها سریال بوتیمار از شبکه سه پخش مى شود. سریالى که به 
رغم اعالم پخش در نوروز به حاال موکول شد. این سریال فضاى 
مفرح و نقادانه اى در پرداخت به موضوعات پیرامون دارد. مرجانه 
گلچین نیز از آندسته بازیگرانى است که با توانمندى اش در ایفاى 
نقش هاى جدى، هنوز هم در کارهاى کمدى بازى مى کند. با 
گلچین که مادرى سخت گیر و در اصل یک بالگر اینستاگرامى 

در بوتیمار هست گفت و گویى ترتیب داده شده است.
 از بازیگرى در شــرایط کرونا برایمان بگویید. 
قطعاً شرایط سختى پیش رویتان قرار داشت؟

بله. تجربه بسیار متفاوتى بود در 
شــرایط کرونا کار کردن و 
خودم به عنــوان بازیگر 
دغدغه ام زمانى که در 
شمال کار مى کردیم 
خیلى کمتر از اینجا 
بود. عالوه بر شرایط 
کرونا فضاى بسته 
و آلودگى تهران هم 
مزید بر علت بود. آنجا 
فضا باز بود و آب و هواى 
شمال و بارندگى و فضاى 
باز هم حــال روحى آدم را 
خوب مى کند و هم به لحاظ 
عبور و مرور هوا شرایط را راحت تر 
مى کند. طبیعتا وقتى به فضاى بسته 
اى مى آیید و جایى مسقف که 50 نفر باید 
در کنار هم باشــند، اگر چه در این کار همه 
همکاران سعى مى کنند نهایت پروتکل ها 
رعایت شود اما در هر صورت ارتباطات نزدیک 
سر صحنه حساســیت خودش را دارد. تجربه 

بسیار عجیب و متفاوتى بود.
نگران نبودید؟

خیلى زیاد. على الخصوص براى من که شرایط 
نگهدارى از سالمند را دارم و مادرم را نگهدارى 

مى کنم و بعد از ســر کار باید به خانه بروم طبیعتا نگرانى ام را بیشتر 
مى کند. خیلى وقت ها وقتى سرکار مى روم فراموش مى کنم و زمانى 
که در خانه هستم وحشتم بیشتر است. زمانیکه به سر صحنه مى آیم از 
آنجایى که ما جلوى دوربین زندگى مى کنیم حس مى کنم که کرونایى 
وجود ندارد و دوباره که از در اینجا بیرون مى روم پیش خودم مى گویم 
واى من کجا بودم! در هر صورت محدودیت گذاشتن و برداشتن ماسک 

و روتوش گریم کار را سخت تر مى کرد.
شــما گاهى مواقع در مقابل دوربین هم ماسک 

مى زنید.
بله. چون قصه ما هم جداى از جامعه اتفاق نمى افتد و در سکانس هایى 
که در خیابان تصویربردارى مى شــد ما مردم را با ماسک مى دیدیم. 
طبیعى اســت که باید این را هم جزئى از قصه مى کردیم که جداى از 

اتفاقات روز جامعه نباشد.
شما با همین گروه دو سال پیش سریال «زوج یا 

فرد» را بازى کردید.
من که خیلى از این همکارى لذت مى برم آنهم با گروهى که چندین 
سال است با آنها کار مى کنم. بعد از برگشتم به بازیگرى که با کمدى هم 
شروع کردم تقریبا مى توانم بگویم عضو ثابت دفتر آقاى مهام هستم 
و از این بابت خیلى خوشحالم. احساس نمى کنم که با تهیه کننده دارم 
کار مى کنم احساس مى کنم ایشان برادر من است و آن دفتر خانواده 
من هســتند. البته من هیچ وقت خداى نکرده در کارهایم کم فروشى 
نکرده ام چون عاشقانه کارم را دوست دارم در هر پروژه اى که مى روم 

با صد در صد وجودم مى روم. 
 شما در شمال کشور با بازیگران بومى هم کار 

کردید.
بهتر است بگویم هم بازیگران بومى و هم نا بازیگرهایى که مى خواهند 
تازه بازیگر شوند. این دو تعریف مختلف مى شوند و هر کدامشان ویژگى 
هاى خودشان را دارند. ممکن است در جاهایى کار را سخت تر کنند و 

شما نیاز به تکرار داشته باشید.
براى شما کار راحتى است یا اذیت تان مى کند؟

خب بازیگرى در کمدى دقیقا مثل یک بازى پینگ پونگ اســت 
و اگر بزنى و طــرف مقابلت نگیــرد و در لحظه به تــو برنگرداند 
نمى شود. به این خاطر که در کمدى همه چیز در لحظه رخ مى دهد 
و اگر زود اتفاق بیفتد و اگر دیر اتفاق بیفتد هم همین طور است. چقدر 

خوب مى شــود زمانى که یک بازیگر پارتنر قوى و کاربلد و حرفه 
اى جلویش بازى مى کند. طبیعتــا بازیگرهایى که تجربه کمترى 
دارند به توضیح بیشتر و برداشت بیشــتر نیاز دارند و همه اینها جزو 

سختى هاى کار ما هست.
 شــما در کارهاى جدى و کمدى به یک نسبت 
بازى قابل قبولى دارید. اتفاقى که شاید در مورد 
هر بازیگرى رخ ندهد و معموال نقش هایشــان 
را در یک ژانر تکرار مــى کنند. اولویت خودتان 

بیشتر کمدى است یا جدى؟
به حال خودم خیلى بســتگى دارد. زمانى که بعد از 9 ســال سکوت 

برگشتم.
 چرا 9 سال سکوت کردید؟

به دلیل هاى شــخصى شــرایطى پیش آمــده بود کــه دیگر کار 
نمى کردم. وقتى برگشتم خیلى دوست داشتم در کار کمدى بازى کنم 
که ماحصلش شــد بزنگاه. اما االن دلم مى خواهد در یک کار جدى 

صرف بازى کنم حتى متفاوت تر از نقش ملیحه در نفس گرم.
کمدى چقدر با ویژگى هاى شــخصى خودتان 

هماهنگى دارد چقدر دور است؟
من آدم جدى و مهربانى هســتم. اما دوست دارم نقش منفى جذاب را 

بازى کنم که خیلى از من دور است.
 تا به حال بازى نکردید؟

یکبار با خدا رحمت کند محمدعلى کشاورز کارى بازى کردم که درباره 
باند اعتیاد و مواد مخدر بود و در آن کار همسرشان بودم.

در این ســال ها کدام کارتان را بیشتر از همه 
دوست داشتید؟

در کمدى هایم «بزنگاه» و «شاهگوش». بزنگاه به خاطر اینکه اولین 
بازیم بعد از 9 سال ســکوت بود و شاهگوش هم به خاطر حضور آقاى 

میرباقرى. در میان کارهاى جدى ام هم «نفس گرم».
چرا «نفس گرم»؟

بخاطر اینکه متفاوت بود. شــما فــرض کنید 8 ســریال کمدى از 
من پخش شــد و همه دیگر من را بــا مرجانه گلچیــن کمدین مى 
شناســند، یک دفعه شــما بیایید و در یک فضاى معنوى یک خانم 
جلسه اى بسیار جدى را بازى کنید. فرد مهربانى که گره از همه کارها

 باز مى کند.

مرجانه گلچین: 

دوست دارم نقش منفى جذاب بازى کنم
اینشب ها سریال بوتیمار از شبکه سه پخش مى شود. سریا
رغم اعالم پخش در نوروز به حاال موکول شد. این سریال
مفرح و نقادانه اى در پرداخت به موضوعات پیرامون دارد
آندسته بازیگرانى است که با توانمندى اش گلچین نیز از

نقش هاى جدى، هنوز هم در کارهاى کمدى بازى مى
اصل یک بالگر اینس گلچین که مادرى سخت گیر و در

در بوتیمار هست گفت و گویى ترتیب داده شده است.
 از بازیگرى در شــرایط کرونا برایمان ب
قطعاً شرایط سختى پیش رویتان قرار دا

بله. تجربه بسیار متفاوتى
شــرایط کرونا کار

خودم به عنــوان
زمان دغدغه ام
شمال کار مى
خیلى کمتر
ب بود. عالوه
کرونا فضا
آلودگى ته و
ب مزید بر علت
فضا باز بود و آب
شمال و بارندگى
باز هم حــال روح
خوب مى کند و هم
و مرور هوا شرایط را عبور
مى کند. طبیعتا وقتى به فضا
0اى مى آیید و جایى مسقف که 50
در کنار هم باشــند، اگر چه در این
همکاران سعى مى کنند نهایت پرو
رعایت شود اما در هر صورت ارتباطات
سر صحنه حساســیت خودش را دار

بسیار عجیب و متفاوتى بود.
نگران نبودید؟

خیلى زیاد. على الخصوص براى من ک
نگهدارى از سالمند را دارم و مادرم را نگ

دوست دار

حسام منظور بازیگر سینما و تلویزیون که با حضور در 
سریال هاى شاخصى چون «بانوى عمارت»، «برادر 
جان» و «نجال» توجه مخاطبان را به بازى اش جلب 
کرده است در نخســتین تجربه حضور در نمایش 
خانگى به عنوان جدیدترین بازیگر سریال سیروس 

مقدم مقابل دوربین «جزیره» رفت.
منظور همچنین در سال هاى اخیر در آثار سینمایى 
مختلفى چون «مست عشق» به کارگردانى حسن 
فتحى و «طال خون» به کارگردانى ابراهیم شیبانى 

به ایفاى نقش پرداخت.
این ســریال به تهیه کنندگى منوچهر محمدى و 
امیرحسین حیدرى ساخته مى شــود و پیش از این 
حضور محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانى، میترا 
حجار و امیر مقاره در آن قطعى شــده است. دیگر 

بازیگران این سریال نیز بزودى معرفى مى شوند.

حسام منظور به سریال 
«جزیره» پیوست

«قند پارســى» در فصل جدید خود و بعد از پایان 
بوستان سعدى به داستان ها و حکایت هاى مرزبان 

نامه مى پردازد.
«قندپارسى» برنامه اى است که با زبان ساده و لحنى 
شیرین اشعار و متون کهن ادبیات فارسى را  روایت 
مى کند.        امیرحسین مدرس، راوى حکایت هاى 
کهن «قند پارسى» است که این بار به سراغ شیرینى 

قند پارسى در «مرزبان نامه» رفته است.
یکى از مهم ترین و بارزترین ویژگى هاى آثار روایى 
کهن ادبیات فارسى (نظم و نثر) تصویرکردن و نشان 
دادن مفاهیم اخالقى، سیاسى به صورت روایت در 
شکل هاى گوناگون حکایت، تمثیل و لطیفه است.

مرزبان نامه، کتابى در پند، امثال و حکم و مســائل 
گوناگون اخالقى،  اجتماعى و در قالب داستان هایى 
دل انگیز از زبان وحوش و طیور اســت و از لحاظ 

موضوع با کلیله و دمنه شباهت دارد.
اصــل آن را مرزبــان بن رســتم بن شــروین،  از 
شاهزادگان آل باوند در اواخر سده 4 ق به زبان قدیم 
طبرستان نوشت. بعدها این کتاب دو بار به فارسى 

درى ترجمه شد.
برنامه «قندپارسى» با هدف پاسداشت زبان و ادبیات 
فارسى و روایت داستان هایى پندآموز از متون کهن، 
هر روز از شنبه تا چهارشنبه  ساعت 13:30 با اجرا و 
کارشناسى امیرحسین مدرس و تهیه کنندگى ساریا 
چهرى از گروه مســابقات و تفریحــات رادیو صبا 

پخش مى شود.

امیرحسین مدرس سراغ 
«مرزبان نامه» رفت

آرش بادپا آهنگساز سریال «زیرخاکى» از ویژگى هاى 
این ســریال و این که چرا در آن از خواننده بهره نگرفته 

شده است سخن گفت.
این آهنگساز سینما و تلویزیون کار آهنگسازى فصل دوم 
ســریال «زیرخاکى» را همچون فصل اول آن به عهده 
دارد و در این باره بیان کرد: بخش عمده موسیقى فصل 
دوم سریال «زیرخاکى» همان رنگ، ارکستر، موتیف ها 
و ملودى هاى فصل یک را دارد چون یکپارچگى دو فصل 

و تداعى آن براى مخاطب سریال مهم است.
وى اظهار کرد: وجه تمایز موسیقى این فصل این است 
که ما لوکیشن ها، جغرافیا و کاراکترهاى جدیدى داریم که 
به این مجموعه اضافه شدند و به تبع براساس موسیقى 

اصلى کار، تغییراتى را هم در موسیقى اعمال کرده ایم.
این آهنگساز درباره موسیقى آغازین و پایانى فصل دوم 
ســریال «زیرخاکى» ادامه داد: تیتراژ مثل نشانه (آرم) 
و امضاى یک ســریال است و طبیعى اســت که تغییر 
نکند. وقتى براى تبلیغ کاالیى، یک «نشــانه» طراحى 
مى شود از ابتدا تا انتها به همان وفادار مى ماند چون آن آرم 
نشان دهنده آن کاالست. این تیتراژ هم نشانه و امضاى 
این سریال است و به راحتى برایش مخاطب این سریال 
را تداعى مى کند. به همین دلیل، موسیقى عنوان بندى 
فصل دوم، تغییر 
با  بنیادینــى 
فصــل اول 

ندارد؛ فقط با توجه به برخــى تغییرات که در تصاویر این 
عنوان بندى رقم خورده اســت، تغییرات اندکى را هم در 
موسیقى شاهد هستیم اما پایه اثر، همان موسیقى فصل 

اول است.
وى درباره حضور خواننده در ســریال اظهار کرد: گاهى 
با نظر تهیه کننــده و کارگردان، از موســیقى با کالم در 
تیتراژ سریال استفاده مى شــود اما در «زیرخاکى» و در 
گفتگویى که با آقاى سامان داشتیم به این نتیجه رسیدیم 

که ضرورت ندارد که از صداى خواننده استفاده کنیم. اگر 
موسیقى مرتبط با کار در تیتراژ سریال استفاده شود بهتر 
از آن است که صرفًا خواننده داشــته باشیم. در برخى از 
سریال ها مى بینیم که برخالف نظر آهنگساز و با تشخیص 
کارگردان و عمومًا تهیه کننده، تیتــراژ پایانى با صداى 
خواننده و مستقل از سایر قطعات است چون آهنگسازى 
آن، ملودى، رنگ بندى و همه چیز مستقل از کل کار است 

و فضایى متفاوت از موسیقى متن سریال دارد.

چرا «زیرخاکى» خواننده تیتراژ ندارد؟

سریال پلتفرمى «مى خواهم زنده بمانم» پس از یک روز توقیف، مشکلش با برخى تغییرات رفع در نگاه به شخصیت هایى که نمایندگى 
مى کند، حل شد.

در حالى که در چند روز اخیر خبر توقیف ســریال «مى خواهم زنده بمانم» به کارگردانى شهرام شاه حسینى که در 
حال پخش از فیلیمو بود، خبرهاى هنرى را تحت الشعاع قرار بود جدیدترین خبر این است که این سریال با 

تغییراتى از توقیف درآمد. البته این رفع توقیف بى هزینه نبوده و باید در فیلمنامه قسمت هاى آخر این سریال 
تغییراتى ایجاد شود که بیشتر این تغییرات درباره نقش کمیته است که مهران احمدى نقش اصلى این حوزه 
را بازى مى کند. با درخواست معاونت اجتماعى نیروى انتظامى، پخش سریال «مى خواهم زنده بمانم» 
تا اطالع ثانوى متوقف شده بود که از روز 10 خرداد تیم تولید و ساترا در حال رایزنى براى رفع ابهامات و 
گفتگو درباره نقطه نظرات بودند. این سریال به کارگردانى شهرام شاه حسینى و تهیه کنندگى محمد 
شایسته است. در «مى خواهم  زنده بمانم» حامد بهداد، سحر دولتشاهى، پدرام شریفى، على شادمان، 
آناهیتا درگاهى و مهران احمدى با هنرمندى آزاده صمدى، امیر نوروزى، مهدى حسینى نیا، فرید سجادى 
حسینى و بابک کریمى با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکى، ناهیپد مسلمى، 

مهدى صباغى، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار به ایفاى نقش پرداخته اند.
هما حقى (سحر دولتشاهى) و نامزدش (پدرام شــریفى) به همراِه خانواده حقى آماده مى شوند تا براى 
شب تولد همایون حقى، پدر خانواده ( بابک کریمى ) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه  خانواده 

غافل گیر مى شوند.

«مى خواهم زنده بمانم» از توقیف در آمد اما...

را تداعى مى کند. به همین دلیل، موسیقى عنوان بندى 
فصل دوم، تغییر 
با  بنیادینــى 
فصــل اول 

ســریال حضور خواننده در وى درباره
با نظر تهیه کننــده و کارگردان، از موس
تیتراژ سریال استفاده مىشــود اما در
گفتگویى که با آقاى سامان داشتیم به

 به شخصیت هایى که نمایندگى 

حسینى که در 
سریال با 

ریال 
وزه 
م»
ت و 
مد 
ن، 
ى 
ى، 
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 آمد اما...

شهرام ناظرى نسبت به حواشى کنسرت اخیرش که از سوى ایرانسل و 
از طریق اپلیکیشن لنز به صورت زنده براى مخاطبان به نمایش درآمد، 

واکنش نشان داد.
این خواننده مطرح موسیقى ایرانى جمعه هفتم خرداد در تاالر وحدت به 
اجراى آنالین پرداخت که این اجرا از سوى ایرانسل و از طریق اپلیکیشن 

لنز به صورت زنده براى مخاطبان به نمایش درآمد.
ساعتى پس از برگزارى کنسرت خبر رسید بعضى از قطعات شناخته شده 
این هنرمند که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز هم داشته و از 
قبل از کنسرت، براى اجرا اعالم شده بودند، در دقیقه نود رد شده و به 
همین دلیل ناظرى و گروهش مجبور شده اند قطعاتى دیگر را جایگزین 
کنند. همچنین در نمایش، تصاویر به گونه اى قاب بندى شده بودند که 

ساز نوازندگان به نمایش درنیامدند.
این موضوع انتقادهاى زیادى را به دنبال داشت و برخى افراد ساترا 
را مقصر این سانسور دانستند ولى مشخص شد که چون پلتفرم لنز 
زیر نظر معاونت فضاى مجازى صداوسیما فعالیت مى کند، دستور این 

اتفاقات از سوى این معاونت صادر شده است.
در این چند روز خیلى ها منتظر واکنش شهرام ناظرى به این ماجرا  بودند و 
حاال ناظرى در صفحه اینستاگرام خود به این مساله واکنش نشان داده و 
نوشته: «این برنامه اولین تجربه کنسرت آنالین براى اینجانب بود و خالى 
از برخى مشکالت نبوده است و بنده اگر مى دانستم سازها را قرار است 
از نماى دور نشان بدهند، بدون شک با این مساله و انجام آن بصورت 
جدى مخالفت مى کردم. عملکرد اینجانب در این سال ها به وضوح نشان 
مى دهد که به دلیل همین نقطه نظرها و اختالف سلیقه ها که با صدا و 
سیما داشته ام و اینکه در تلویزیون سازها را پشت اجسام مختلف پنهان 
مى کنند، در مدت این چهل سال هیچگونه همکارى با رادیو و تلویزیون 
نداشته و حتى در این چهل سال حق و حقوق طبیعى خودم را از صدا و 
سیما دریافت نکرده ام. امید اســت این برنامه تجربه اى باشد براى رفع 
مشکالت کنسرت هاى آنالین بعدى که اهل موسیقى در پیش دارند.«

به نظر مى رسد با اتفاق اخیر، شــهرام ناظرى اجراى کنسرت آنالین 
کنسرتى زیر نظر صداوسیما را هم مانند حضور در قاب تلویزیون کنار 

بگذارد.

شهرام ناظرى سکوتش را شکست

کارگردان سریال «حکایت هاى کمال» از ساخت 
فصل دوم این مجموعه تلویزیونى و احتمال ادامه 

آن تا فصل پنجم خبر داد.
قدرت ا... صلح میرزایى عنــوان کرد: طرح این کار 
ارائه شــده و پس از تایید، نــگارش فیلمنامه آن 
آغاز مى شــود. فصل جدید ایــن مجموعه نیز بر 
اساس رمان «حکایت هاى کمال» نوشته محمد 

میرکیانى است.
او افزود: داستان هاى محمد میرکیانى توانسته در 
داخل و خارج از کشــور موفقیت هاى بسیارى به 
دست آورد و کتاب «حکایت هاى کمال» به عنوان 

اثر برگزیده سال نیز انتخاب شده است.
این کارگردان با بیان اینکه «حکایت هاى کمال» 

احتماًال فصل ســوم و چهارم نیز خواهد داشــت، 
عنوان کرد: کتــاب «حکایت هاى کمال» حاوى 
150 قصه است که در فصل نخست حدود 33 قصه 
آن تبدیل به سریال شد. در فصل دوم و فصل هاى 
بعد نیز قصد داریم دیگر قصه هــاى این کتاب را 

جلوى دوربین ببریم.
صلح میرزایى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود 
درباره دیگر پیشــنهادهایش بیان کرد: یک فیلم 
سینمایى و یک سریال براى ساخت به من پیشنهاد 
شــد، اما چون فیلمنامه خوبى نداشت آنها را قبول 
نکردم چراکه از اصول ساخت یک فیلم یا سریال 
عالوه بر داشــتن ارزش هاى اخالقــى، جذابیت 

بصرى نیز است.

فصل دوم سریال «حکایت هاى کمال» ساخته مى شود
  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |

  فروغ گشتیل / خبرگزارى صبا |
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حواشى اخیر پیرامون سرمربى پرسپولیس 
ریشه در اختالف او با یکى از مدیران اسبق 

پرسپولیس دارد.
طى چند هفته اخیر درگیرى لفظى بین یکى 
از پیشکســوتان پرســپولیس و یحیى گل 
محمدى رخ داده که باعث ایجاد حواشــى 
زیادى پیرامون سرمربى سرخ ها شده است. 
گفته مى شــود ایــن درگیرى ها بیشــتر از 
آنکه مربوط به اظهــار نظرهاى هاى یحیى 
گل محمدى در کنفرانس خبرى اش باشــد 

به یکى از مدیران سابق پرسپولیس مرتبط 
است. 

گویا پیشکسوت سرخ ها که ارتباط خوبى با 
مدیر سابق پرسپولیس دارد مأموریت دارد تا 
هر از گاهى علیه یحیى گل محمدى مصاحبه 
کند. باید دیــد در ادامه واکنش ســرمربى 

پرسپولیس به این ماجرا چه خواهد بود.
یحیى براى رســیدن به قهرمانــى باید تا 
انتهاى فصــل تمرکز خود را حفــظ کند تا 

تیمش اسیر حواشى اى اینچنینى نشود.

در حالى که قانون منع جذب بازیکــن و مربى خارجى در 
لیگ برتر ایران با شرط و شروط خاصى در لیگ بیست و 
یکم برداشته مى شود، یک وب سایت در جمهورى چک 
مدعى شد که باشگاه سپاهان به دنبال جذب هافبک سابق 

اسپارتا پراگ است.
وب ســایت ruik.cz جمهورى چک در مطلبى نوشــت: 
مارتین هاچک بعد از پایان قراردادش در آلمان به یک تیم 
جدید نزدیک مى شود و او عالقه مند است تا به فوتبالش در 
آسیا ادامه دهد. این بازیکن به سمت دومین قرارداد خود در 

خارج از فوتبال چک مى رود.
مارتین هاچک پس از اینکه قراردادش با اسپارتا پراگ به 
پایان رســید، راهى بوندس لیگاى 2 و تیم  وورتسبورگر 
کیکرز شــد اما کمکى به نجات این تیم نکــرد. او پس از 

اتمام قراردادش بــا این تیم، آلمان را تــرك کرد و طبق 
گمانه زنى ها، این فوتبالیست 25 ساله راهى آسیا مى شود.

اختالف مارتین هاچک با اســپارتا یکى از جنجالى ترین 
اتفاقات در سال گذشــته فوتبال چک بود. او باید بیش از 
20 میلیون کرون به باشگاه سابق خود بپردازد. با این حال، 
او و وکیلش مارکتا ووچوسکا شکایت خود را به نزد دادگاه 

عالى ورزش CAS برده و درخواست تجدید نظر کرده اند.
با این حال این بازیکن راهى وورتسبورگر کیکرز شد و در 
13 بازى براى تیمش به میدان رفــت که در 5 بازى آخر، 
تنها 35 دقیقه به میدان رفت با این حال او به جلوگیرى از 
سقوط تیمش به لیگ 3 آلمان کمکى نکرد و این تیم با قرار 
گرفتن در قعر جدول 18 تیمى بوندس لیگاى 2، به دسته 

پایین تر سقوط کرد.

به همین دلیل، او درخصوص قــرارداد جدید با مدیریت 
باشگاه وورتسبورگر کیکرز به توافق نرسید و این باشگاه را 
ترك کرد. طبق آخرین گمانه زنى ها در مورد این بازیکن، 
او راهى یک تیم در ایران به نام ســپاهان خواهد شد. این 
تیم در حال حاضر صدرنشــین لیگ ایران است، بنابراین 
در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت. 
دو فوتبالیســت از جمهورى چک به نام هاى رابرت ساها 
(پرسپولیس) و مارتین پاریزك (صباباطرى) قبًال در ایران 

کار کرده اند.
حضور هاچک در فوتبال آســیا مى تواند به لحاظ فوتبال 
و مالى به او کمک کند. اگر او موفق به پیروزى در دادگاه 
CAS نشــود، هنوز بیش از 20 میلیــون بدهى بر گردن 

خواهد داشت. 

هافبک سابق اسپارتاپراگ 
راهى سپاهان مى شود؟

 سیدمجید حسینى مدافع تیم ملى فوتبال ایران به احتمال زیاد به کارش در 
فوتبال ترکیه ادامه خواهد داد.

قرارداد سیدمجید حسینى مدافع فوتبال ایران با ترابوزن اسپور ترکیه به پایان رسید. 
این بازیکن بعد از سه سال حضور در ترابوزن، سرانجام تصمیم به جدایى از این تیم گرفت 

و حاضر نشد قراردادش را تمدید کند.
به گفتــه مدیر برنامه حســینى، این بازیکــن از تیم هاى 
ترکیه اى، روسى و قطرى پیشنهاد جدى دارد ولى 
به گفته خودش به احتمال زیاد در ترکیه و در 

تیمى به جز ترابوزان به کارش ادامه مى دهد.
حسینى در این خصوص گفت: قراردادم با 
ترابوزن تمام شد. بعد از اردوى تیم ملى 
درباره تیم جدیدم تصمیم مى گیرم. چند 
پیشنهاد خوب دارم. احتماًال در لیگ 
ترکیه بمانم اما نه در ترابوزن بلکه در 

دیگر تیم ها.
گفته مى شود ُگزتپه یکى از مشتریان 

جدى حســینى در لیگ ترکیه است و 
احتمال دارد این بازیکن راهى 

این باشگاه شود.

یکى از افراد فعال در امور 
نقل و انتقــاالت که با 
بازیکنــان خارجــى 
ارتبــاط خوبى دارد، 
مدعى شد یکى از 
بازیکنان خارجى 
مطرح کــه در 
فوتبــال ایران 
دارد  حضــور 
خیلى دوست دارد 

پرسپولیسى شود.
این فرد آگاه مــى گوید یک مهاجم 
خارجى سرشــناس کــه در یکى از 
تیم هــاى رقیب پرســپولیس بازى 
مى کند، دوست دارد براى فصل آینده 

پیراهن پرسپولیس را برتن کند.
با آدرس هایى که این فرد داده مهاجم 
مورد اشــاره یا دیاباته است و یا کى 
روش استنلى مهاجم برزیلى سپاهان 
که امسال کمتر در ترکیب تیم نویدکیا 

بازى مى کند.
البته باید گفت آل کثیر و مغانلو و حتى 
عالیشــاه در خط حمله پرســپولیس 
خوب کارکرده انــد و باید دید یحیى 
گل محمدى در فصل نقل و انتقاالت 
مهاجم دیگرى مى خرد یا نه اما به هر 
حال اگر شیخ یا کى روش پرسپولیسى 
شــوند، بمب نقل و انتقاالت فوتبال 

ایران منفجر خواهد شد.
پرسپولیس معموًال در جذب مهاجمان 
خارجى خوب عمل نمــى کند و باید 
دید یکى از این دو مهاجم سرشناس 

پرسپولیسى مى شوند یا نه؟

مربى سپاهان راجع به شرایط تیم سپاهان 
در تعطیالت لیگ برتر خاطرنشــان کرد: با 
پایان لیگ مى دانستیم تعطیلى حداقل پنج 
هفته اى خواهیم داشــت و به دنبال ایجاد 
برنامه جدیدى بودیــم. در این مدت تالش 
کردیم وضعیت بدنى و سرعت بازیکنان را 
ارتقا دهیم و مشــکالت را ارزیابى کردیم. 
همچنین براى شرایط روانى و اینکه بازیکنان 
بتوانند فشــار رقابت با پرسپولیس در صدر 
جدول را تحمل کننــد، برنامه ریزى کردیم 
و این هفته در تهران اردویى خواهیم داشت. 
تالش مى کنیم با ارتقاى شرایط تاکتیکى، 
بدنى و روانى ســپاهان، با تمام قدرت وارد 
لیگ برتر شویم و بازى فوق العاده مهمى با 

فوالد خواهیم داشت.
علیرضا مرزبان با اشاره به اتفاقات دیدار این 
تیم مقابل پرســپولیس بیان کرد: هواداران 
چنین حاشیه هایى را نمى پسندند و همانطور 
که حســین کالنى گفته بود، بایــد بدانیم 
پرســپولیس و ســپاهان از مکتب شاهین 
هستند. هر دو باشگاه ریشه اى مشترك دارند 
و رقابت براى قهرمانى یا ُکرى خوانى باید دور 
از حواشى باشد. جوانان در تلویزیون فوتبال 
را تماشــا مى کنند و فوتبال بایــد نمایانگر 
انسان دوستى باشد. مى توانیم 90 دقیقه مانند 
دو بوکسور در زمین براى پیروزى با یکدیگر 
بجنگیم، اما پس از آن باید زمین را به عنوان 

یک قهرمان ترك کنیم.

مرزبان: فوتبال 
باید نمایانگر 

انسان دوستى باشد 

چراغ سبز دیاباته 
یا کى روش استنلى 
به پرسپولیس

فرهاد مجیدى به هواداران قول داده براى فصل آینده یک تیم قوى و مدعى بسازد و این 
مستلزم جذب چند بازیکن باتجربه و ستاره است.

رضا قوچان نژاد بازیکن سابق تیم ملى و مهاجم تیم زووله هلند که در پایان فصل اعالم کرد 
از این تیم جدا مى شود، چند روز پیش همراه خانواده اش به دبى سفر کرد.

روزنامه «خراسان» در این خصوص نوشت: «گوچى که از مدت ها پیش گزینه رسانه ها 
براى حضور در تیم هاى مطرح ایرانى اســت اما هر بار هم یک تیم خارجى را براى ادامه 
فوتبالش انتخــاب مى کند، این بار هــم گزینه حضور در خط حمله تراکتور و اســتقالل 
شــده اســت. با توجه به همزمانى حضور قوچان نژاد و فرهاد مجیدى سرمربى استقالل 

شــایعاتى درباره دیدار و مذاکره این دو مطرح شده در دبى طى چند روز گذشــته، 
هرچند هنوز لیســت خرید و مازاد نداده، اســت. فرهــاد مجیدى 

داده براى فصــل آینده یک تیم قوى اما او به هواداران قول 
مستلزم جذب چند بازیکن باتجربه و و مدعى بسازد و این 

ستاره است.»
این گمانه زنى در حالى مطرح شــده 
اســت که قوچان نژاد چنــد روز پیش 
در گفتگو با روزنامه «همشــهرى» 
تأکید کرد کــه هنوز تیمى 
از ایران به او پیشنهاد 
نداده اســت اما 
تى  دا پیشــنها
که برســد را 
بررسى خواهد 

کرد.
ایــن در حالــى 
است که قوچان نژاد 
یکى از لژیونرهایى است 
که در سال هاى اخیر یکى از 
گزینه هاى پرسپولیس بوده و 
هواداران این تیم عالقه زیادى 

به جذب او داشته اند.

رقابت  طارمى 
با بنزما، مسى، 
نیمار و امباپه

مذاکره مجیدى با 
لژیونر محبوب پرسپولیسى ها

س پو پر
بینیکى درگیرى لفظى طى چند هفته اخیر

از پیشکســوتان پرســپولیس و یحیى گل 
حواشــى محمدى رخ داده که باعث ایجاد

زیادى پیرامون سرمربى سرخ ها شده است. 
گفته مى شــود ایــن درگیرى ها بیشــتر از 
آنکه مربوط به اظهــار نظرهاى هاى یحیى 
گل محمدى در کنفرانس خبرى اش باشــد 

رخ و پ و
مدیر سابق پرسپولیس
هر از گاهى علیه یحیى
کند. باید دیــد در اد
پرسپولیس به این ماج
یحیى براى رســیدن
انتهاى فصــل تمرک

تیمش اسیر حواشى اى

و مالى به او کمک کند. اگر او موفق به پیروزى در دادگاه 
0 نشــود، هنوز بیش از 20 میلیــون بدهى بر گردن  CAS

خواهد داشت. 

زیاد به کارش در 

یه به پایان رسید. 
ى از این تیم گرفت 

ازیکــن از تیم هاى 
نهاد جدى دارد ولى 
ل زیاد در ترکیه و در 

 به کارش ادامه مى دهد.
خصوص گفت: قراردادم با 
شد. بعد از اردوى تیم ملى 
یدم تصمیم مى گیرم. چند 
ب دارم. احتماًال در لیگ 
 اما نه در ترابوزن بلکه در 

 ُگزتپه یکى از مشتریان 
ى در لیگ ترکیه است و 

بازیکن راهى

یکى از افراد ف
نقل و انتقــ
بازیکنــان
ارتبــاطخ
مدعى ش
بازیکنا
مطرح
فوتبــا
حضــو
خیلى دوس

پرسپولیسى شود.
فرد آگاه مــى گوید یک این
خارجى سرشــناس کــه در
تیم هــاى رقیب پرســپولیس
مى کند، دوست دارد براى فصل
پیراهن پرسپولیس را برتن کند.
آدرس هایى که این فرد داده مه با
مورد اشــاره یا دیاباته است و ی
روش استنلى مهاجم برزیلى سپا
که امسال کمتر در ترکیب تیم نوید

بازى مى کند.
البته باید گفت آل کثیر و مغانلو و ح

عالیشــاه در خط حمله پرســپولیس
خوب کارکرده انــد و باید دید یحی

گل محمدى در فصل نقل و انتقاالت
مهاجم دیگرى مى خرد یا نه اما به ه
حال اگر شیخ یا کى روش پرسپولیسى
شــوند، بمب نقل و انتقاالت فوتبال

ایران منفجر خواهد شد.
پرسپولیس معموًال در جذب مهاجمان
خارجى خوب عمل نمــى کند و باید
دید یکى از این دو مهاجم سرشناس

پرسپولیسى مى شوند یا نه؟

چراغ سبز
یا کى روش ا
به پرسپ

مدافع ملى پوش ســپاهان معتقد است کسى 
در این تیم نمى توانــد حریف نیازمند در بازى 

فیفا شود.
لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطى متوقف شد 
که تیم ســپاهان با امتیاز برابر با پرسپولیس و 
تفاضل گل بهتر نســبت به این تیم در صدر 
جدول رده بنــدى حضور دارد. این تیم ســه 
نماینده در تیم ملى دارد. دانیال اسماعیلى فر و 
پیام نیازمند دو تا از سه سپاهانى حاضر در اردوى 
تیم ملى، پیش از ترك کیش به منامه، گفتگوى 
مشــترکى با برنامه «فوتبال برتر» داشتند که 

بخشى از آن را در ادامه مى خوانید:
سوال اول در مورد مهارت باالى پیام نیازمند 

در بازى فیفا بود:
دانیال: من که خودم فیفا بلد نیستم ولى فکر 
نمى کنم هیچ کسى بتواند در ایران با پیام بازى 
کند. چون دست مى کند توى تلویزیون و توپ 
را مى گیرد. پیام وقت نکرده در مسابقات جهانى 
شرکت کند. ما سر تمرینان پلى استیشن داریم 

هیچ کس با پیام تکى بازى نمى کند و دو به دو 
بازى مى کنند.

پیــام: از بین بچه هــاى تیم ملى کــه اینجا 
هستند، صادق خوب اســت. مهدى طارمى 
خیلــى مدعى بــود ولى هنــوز بــا او بازى 

نکرده ام.
سوال بعدى به این اختصاص داشت که نیازمند 
و اسماعیلى فر در صورت صعود تیم ملى چه 

کارى انجام مى دهند:
پیام: مى توانم در فیفا بــه بچه هاى تیم ملى 

ببازم!
دانیال: تا به حال بهش فکر نکردم. بیشــتر به 
این فکر مى کنم که صعود کنیم و اگر این اتفاق 

بیافتد هر کارى بگویند مى کنم. 
میثاقى در این حین به نیازمند و اســماعیلى 
فر پیشــنهاد داد که در صورت صعود تیم ملى 
به اصفهانى ها شــیرینى بدهنــد که مدافع 
سپاهانى ها گفت: کل اصفهان خیلى زیاد است 

به سپاهانى ها شیرینى مى دهیم!

ُکرى خوانى 2 سپاهانى ملى پوش 
در پلى استیشن
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سوپرگل مهدى طارمى به عنوان یکى از نامزدهاى 
بهترین گل لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2021-

2020 انتخاب شد تا ستاره ایرانى پورتو شانسى 
بزرگ براى رســیدن به جایزه بهترین گل این 

رقابت و گل پوشکاش داشته باشد.
مهدى طارمى در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل چلســى یکى از زیباترین 
گل هاى این رقابت را به ثبت رســاند تا شانسى 
بزرگ براى رســیدن به جایزه بهترین گل این 

رقابت و گل پوشکاش داشته باشد. شب گذشته 
ســایت یوفا از نامزدهاى کسب عنوان بهترین 

گل فصل لیگ قهرمانــان اروپا 
پرده برداشــت که 

مشخصاً سوپرگل 
طارمى در دیدار 
مقابل چلسى در 
بین آنهــا قرار

 دارد.

روز چ ى بى رحر و ین ر و ر ی ر رب ى ی
هرچند هنوز لیســت خرید و مازاد ندااســت. فرهــاد مجیدى 

داده براى فصــل آینده یک تیم قواما او به هواداران قول 
مستلزم جذب چند بازیکن باتجربو مدعى بسازد و این 

ستاره است.»
این گمانه زنى در حالى مطرح شــ

پیش اســت که قوچان نژاد چنــد روز
گفتگو با روزنامه «همشــهرى در
تأکید کرد کــه هنوز تیم
از ایران به او پیشنه
نداده اســت
ا د پیشــنها
که برســد
بررسى خوا

کرد.
ایــن در حالــ
است که قوچان ن
یکى از لژیونرهایى اس
که در سال هاى اخیر یکى
گزینه هاى پرسپولیس بود
هواداران این تیم عالقه زیاد

به جذب او داشته اند.

یحیى را بزن!

مدافع تیم ملى 
در ترکیه مى ماند

در کورس قهرمانى رقابت هاى لیگ برتر، بین سپاهان اصفهان و پرسپولیس فعًال زرد پوشان نصف جهان با تفاضل 
گل بهتر در صدر هستند و کوچک ترین لغزش یکى از این دو تیم موجب حرکت حریف به سمت قهرمانى مى شود. 
هر دو تیم هفت بازى دیگر دارند که ارزش هر بازى بیش از سه امتیاز است و با توجه به تفاضل گل متفاوت دو تیم، 

حتى گلهاى زده و خورده هم اهمیت زیادى دارد.
اگر پرسپولیس بتواند نتایج خود در دور رفت را مقابل 7 تیم باقیمانده تکرار کند قهرمانى آنها دور از دسترس نیست. بد 

نیست بدانید پرسپولیس در هفت مصاف خود با حریفان آینده در دور رفت 18 امتیاز کسب کرده بود. 
سپاهان اما مقابل حریفان باقیمانده خود 14 امتیاز در دور رفت گرفته بود که با این جمع و تفریق کار سرخ ها آسان تر 

است؛ هر چند جابه جا شدن بازى هاى خانگى تیم ها و وضعیت تیم ها براى بقا یا کسب سهمیه آسیایى بازى هاى 
دور برگشت را کامًال متفاوت مى کند.

فرمول قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر لو رفت!
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ویتنام با نوع جهش یافته جدیــدى از ویروس بیمارى 
«کرونا» مواجه شــده که ترکیبى از انواع انگلیســى و 
هندى است. نوع ترکیبى ویروس بیمارى کرونا که در 
ویتنام مشاهده و ثبت شده، به ســرعت در هوا پخش 

مى شود.
ویتنام در تالش اســت تا با شــیوع این نوع جدید در 
بیش از نیمى از ســرزمین خود از جمله مناطق صنعتى 
و شــهرهاى بزرگ مانند «هانوى» و «هوشى مین»، 

مقابله کند.
وزیر بهداشت ویتنام روز شنبه خبر شناسایى نوع ترکیبى 
ویروس کرونــا را اعالم کرد که احتمــاال دلیل اصلى 

افزایش نرخ ابتال در این کشور است. به گفته وى، ویژگى 
این سویه، این است که به سرعت در هوا پخش مى شود؛ 
غلظت ویروس در مایع گلو به سرعت افزایش یافته و به 

شدت به محیط اطراف سرایت مى کند.
روز شنبه 141 نفر در ویتنام به کروناى نوع جدید مبتال 
شدند و براساس جدیدترین آمارها تا صبح روز یکشنبه، 

52 نفر دیگر نیز به این بیمارى مبتال شدند.
شناسایى نوع جدید ویروس کرونا در ویتنام سبب هراس 
مردم و مقام هاى این کشــور شــده و محدودیت هاى 
متعددى در زمینه تحــرکات و فعالیت هاى تجارى در 

سراسر ویتنام اعمال شد.

معاون امنیتى انتظامى وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتى، 
اجتماعى و انتظامى ستاد ملى مدیریت کرونا با تشریح این 
موضوع که باید رعایت پروتکل هاى بهداشتى را کماکان 
به عنوان موثرترین راهکار در کنترل و مهار بیمارى در 
نظر بگیریم گفت: انتظار بر این است که وضعیت رعایت 

دستورالعمل هاى بهداشتى ارتقاء یابد.
حســین ذوالفقارى با بیان این مساله که تجربه بیمارى 
طى 15 ماه اخیر نشان داده که ســهل انگارى و عادى 

انگارى باعث شیوع بیمارى در کشور شده است.
ذوالفقارى با اشاره به انتشــار برخى گزارش ها مبنى بر 
احتمال ورود به پیک پنجم بیمارى گفت: وضعیت رعایت 

پروتکلهاى بهداشتى در کشور  طبق آخرین گزارش ها 
مطلوب نیست و انتظار بر این است که وضعیت رعایت 

دستورالعمل هاى بهداشتى ارتقا یابد.
موضوع نقض قرنطینه بیماران کرونا از دیگر محورهاى 
مورد اشــاره معاون امنیتى وزیر کشــور بــود و در این 
خصوص گفت: طبق گزارش سازمان حراست کل کشور، 
حدود 22 درصد کل بیمــاران کرونایى نقض قرنطینه 
داشته اند و الزم است در این خصوص با محوریت وزارت 

بهداشت تدابیر جدى اندیشیده شود.
ذوالفقارى تاکید کرد در موضوع نقض قرنطینه نباید صرفًا 

به جریمه اکتفا کرد.

از کروناى ویتنامى 
چه مى دانیم؟

22 درصد بیماران کرونایى 
نقض قرنطینه داشته اند

جهش ایرانى هم
 داریم

 ایرنـا | رییس دانشگاه علوم پزشـکى ایران اظهار 
داشت: هرچند ابتال تعدادى از شـهروندان به کروناى 
هنـدى و آفریقایى در برخـى مناطق کشـور، احتمال 
شیوع آن در سـایر اسـتان ها را بیشـتر کرده است اما 
هنـوز در تهران مـوارد ابتـال به ویروس هـاى جهش 
یافته کروناى هندى و آفریقایى گزارش نشـده است. 
دکتر جلیل کوهپایه زاده گفت: در روند بیمارى شـاهد 
جهش هایى در داخل کشـور هم بودیـم و به احتمال 
زیاد این روند ادامه خواهد یافت و احتمال دارد شـاهد 
جهش هایى در داخل کشـور هم باشـیم. بـه عبارتى 

جهش ها صرفا منوط به گونه هاى خارجى نیست.

واکسن هم زدید رعایت کنید
 ایرنـا | عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه علـوم 
پزشـکى گناباد گفت: تزریق واکسـن کرونا به افراد، 
به خصوص سـالمندان، بـه معناى مصونیـت کامل 
آنان و آسیب پذیر نبودن در برابر ابتال به این ویروس 
نیسـت. لیال صادق مقدم اظهار داشـت: افـرادى که 
مراحـل اول و دوم واکسـن کرونـا را دریافـت کرده 
اند بـاز هم بایـد مسـائل پیشـگیرانه و پروتکل هاى 
بهداشـتى را به صـورت کامـل رعایت کننـد، چون 
تـا زمانى کـه بخش اعظـم جامعـه و یا بیـش از 70 
درصـد جمعیت ایـن واکسـن را دریافـت نکرده اند، 
همچنان احتمال ابتالى مجدد آنـان به این بیمارى

 وجود دارد.

تعطیلى مطلق 60 درصد 
هتل هاى مشهد

 ایسـنا | رییس جامعه هتلداران استان خراسان 
رضوى گفـت: 60 درصد از هتل هاى شـهر مشـهد 
تعطیـل مطلـق شـده اند. امیـر سـزاوار، وضعیـت 
هتل هاى شهر مشهد را اسفناك خواند و اظهار کرد: 
گردشگرى در مشـهد کامًال به گردشـگرى زیارتى 
وابسـته اسـت. در نتیجـه، در دوران کرونـا بـا رکود 
گردشگرى زیارتى، ضربه بزرگى به صنعت هتلدارى 
استان خراسـان رضوى و شـهر مشـهد وارد شد. او 
افـزود: هتل هایى کـه هنـوز تعطیل نشـده اند، هیچ 
سـودآورى اى ندارند و صرفًا به دلیل تامین نیازهاى 
محـدود بـه اقامتـگاه، فعالیت هایشـان را متوقـف 

نکرده اند. 

نگرانى مازندرانى ها 
از پیک پنجم 

 ایسـنا | مازندران هر چند با بسـترى شدن 67 
بیمـار مبتال به کوویـد 19 و یا مشـکوك به ویروس 
کرونـا زیرنظـر مراکـز درمانـى دانشـگاه هاى علوم 
پزشـکى مازندران و بابـل، هم اکنـون 373 بیمار در 
این اسـتان بسـترى هسـتند اما تعطیـالت پیش رو 
و همچنیـن گسـترش تدریجـى ویـروس هندى و 
آفریقایـى کرونا در سـطح کشـور، موجـب افزایش 
نگرانى ها جهت آغاز پیک پنجم در این اسـتان شده

 است.
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بموجــب ســند رهنــى 191345 _ 26 / 09 / 1393 دفتــر 33 شــاهین شــهر در 
قبــال بدهــى نــزد بانــک کشــاورزى در رهن اســت حــدود مشــخصات ان بدین 
شــرح اســت : شــماال بطول 30 / 25 متر دیواریســت به پــالك 401 فرعى شــرقا

 بطول 11 متر دیواریست به کوچه جنوبا : بطول 26 متر دیواریست به دیوار پالك 416 فرعى 
غربا : بطول 10 متر دیواریست به پالك 402 فرعى طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
واقع در آدرس مورچه خــورت بلوار اصلى اصفهــان تهران کوچه شــهید على رحمانى
 پالك 325 مورد مزایده عبارت اســت یک باب خانه یک طبقه طبقه ویالیى به مساحت 
عرصه 269 متر مربــع واعیان 155 متر مربع بــا حدود مندرج در ســند مالکیت با قدمت 
بیست سال است و بازســازى شده اســت داراى کف سرامیک دیوار ســالن ها یک متر 
سرامیک شده کابینت ها فلزى سقف ها گچ برى و نقاشى – سرویس هاى بهداشتى کف 
ســرامیک و بدنه کاشــى کارى درب هاى داخلى چوبى درب و پنجره ها فلزى آشپزخانه 
اپن نماى ســاختمان داخل حیاط آجر سه ســانتى داراى بناى شــمالى جنوبى دیوارهاى 
حیاط ســیمان ســفید – کف حیاط موزاییک – ســرمایش کولر آبى – گرمایش بخارى 

گازى ســقف ها تیرآهن پوشش ســقف ایزوگام پالك فوق داراى انشعابات آب به شماره 
134 – 1005- 16 و برق 15 آمپر بشماره اشتراك 113218 و گاز شهرى بشماره اشتراك 
002026752623 که دائر است مى باشــد . ارزیابى ملک با توجه به مراتب فوق و قیمت 
هاى عادالنه زمان ششــدانگ یکباخانه پالك ثبتى پــالك 417 / 291 واقع در مورچه 
خورت بلوار اصلى اصفهان تهران کوچه شــهید على رحمانى پــالك 325 اعم از عرصه 
و اعیان احداثى متعلقات و منضمات و انشــعابات متعلقه در حــال حاضر طبق قیمت روز 
مبلــغ 000 / 000 / 100 / 4 ریال معادل چهارصــدو ده میلیون تومــان ارزیابى و اعالم
 مى گردد بنابر اعالم بســتانکار فاقد بیمه مى باشد . که از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه

 01 / 04 / 1400 واحد اجراى اســناد رسمى شاهین شــهر واقع در شاهین خیابان مدرس 
به مزایده گذارده مى شود مزایده براى ششدانگ پالك ثبتى شــماره 291/417 واقع در 
بخش 16 شاهین شــهر از مبلغ 000 / 000 / 100 / 4 ریال (معادل چهارصدو ده میلیون 
تومان) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود 
. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب و 
یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شــد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض  شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکــه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد وجــوده پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى 
گردد ضمنا ایــن آگهى در یک نوبــت در روزنامه چاپ اصفهان مــورخ 12 / 03 / 1400 

درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلــى روز مزایده به روز بعــد موکول مى گردد 
توضیحا ت جهت شــرکت در جلســه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى 
فیش مخصوص اداره اجرا بــه همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســائى معتبر الزامى 
اســت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقــت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالك ســپرده نمایــد. 1134372/ م الف -

 سلطانیان – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /2/143
آگهى ارزیابى بهاء ثمنیه اعیانى

بدینوسیله به اطالع مى رســاند بهاء ثمنیه اعیانى بیست حبه و ســه چهارم حبه مشاع از 
ششدانگ پالك 16 فرعى از 51 اصلى واقع در مهاباد دهســتان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان کــه متعلق به خانم معصومه گلخنى فرزند عباس مى باشــد لــذا به موجب قرار 
کارشناسى شماره 1025/52 مورخه 1400/3/4 کارشناس محترم دادگسترى به مبلغ شش 
میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار ریال (6789000 ریال) ارزیابى گردیده همچنین بهاء 
ثمنیه اعیانى دو سهم مشاع از ششــدانگ پالك 867 فرعى از 51 اصلى واقع در دهستان 
گرمســیر متعلق به نامبرده باال به موجب قــرار کارشناســى 2449/110/1400 مورخه

 3/8/ 1400 کارشناس محترم دادگسترى به مبلغ دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و 
نود هزار ریال (265290000 ریال) و مبالغ مرقوم در حساب سپرده این اداره واریز شده است 
و ذینفع جهت اخذ سپرده هاى مذکور مى تواند در یکى از ساعات ادارى به این اداره مراجعه 
نماید و در صورتى که مدعى تضییع حقى مى باشید ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهى 

به دادگاه صالح مراجعه و گواهى طرح دعوا را به این اداره تحویل نمایید در غیر این صورت 
ســند مالکیت مورد تقاضا بدون اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى صادر خواهد شد. تاریخ انتشار
 12/ 3/ 1400 – م الف: 1143394 - ذبیح اله فدائى  - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

اردستان /3/114
فقدان سند مالکیت 

آقاى کرمعلى کالنترى دهقى فرزند حسن  باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 
3893-1400/03/05 با تایید دفترخانه 24 دهق رسیده است ، مدعى است  که سند مالکیت 
ششدانگ پالك شماره 23/101  فرعى مجزى شده از 23/5 واقع در دهق بخش 15 ثبت 
اصفهان که بنام کرمعلى  نامبرده ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1400/03/12، 1143495/م 

الف- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – محمد على ناظمى /3/115

ناکامى بخش خصوصى 
در واردات واکسن کرونا

سخنگوى ســازمان غذا و دارو با اشــاره به دالیل عدم 
توفیق بخش خصوصى در واردات واکسن کرونا، گفت: 
متاسفانه بعضا فضاسازى هایى مى شد که گویا میلیون ها 
ُدز پشت مرزهاى کشور مانده و دولت و وزارت بهداشت 
نمى خواهد آن هــا را وارد کند. به هر حــال این فرصت 
حداقل سه بار به بخش خصوصى داده شد تا اگر مى تواند 
با ظرفیت هاى موازى کــه ادعا مى شــد در این زمینه 
وجود دارد، استفاده کند. اگر چه برخى حرف ها مانند 10 
میلیون و 20 میلیون ُدز اسپوتنیک و... مشخصا غیرواقعى 
بود. اگر دقت کرده باشــید، با توجه به کندى روند تولید 
و محدودیت هایى کــه وجود دارد، اســپوتنیک هیچ جا 
نتوانسته حتى یک محموله سه میلیون ُدزى را به کشورى 
تحویل دهد. بــه هر حال وقتى اعــداد و ارقام جمع زده 
مى شد، انگار بخش خصوصى ما مى توانست ده ها میلیون 
ُدز واکسن را وارد کند. در حالى که ظاهرا بخش خصوصى 

کشورهاى دیگر در این زمینه این توانایى را نداشتند.
کیانوش جهانپور ادامه داد: به هر حال این فرصت براى 
بخش خصوصى کشــور فراهم شــد تا در حوزه واردات 
واکســن کرونا ورود کند. به طورى که بیش از 35 مورد 
مجوز اولیه صادر شد و مشخصا تا امروز وارداتى از سوى 
بخش خصوصى در زمینه واکسن کرونا نداشتیم. یعنى 

مواردى که حتى داعیه واردات 10 میلیون و 20 میلیون 
ُدز واکسن را داشتند، حتى در هفته ها و ماه هاى گذشته 

نتوانستند 100 هزار ُدز هم وارد کنند. 
وى تاکید کرد: هنوز هم واکسن کرونا بین دولت ها مذاکره 
مى شود و بین دولت ها و با نظارت دولت ها جابجا مى شود. 
وزارت بهداشت هم با همکارى وزارت امور خارجه، بانک 
مرکزى و با تالش هایى که انجام شده، تا امروز على رغم 
اینکه پیش بینى خرید، پیش خرید، توافق و تولید داخلى 
بیش از 270 میلیون ُدز واکسن اســت، اما آنچه تا امروز 
در دســترس قرار گرفته، پنج میلیون و چند صد هزار ُدز 
واکســن اســت که از این مقدار نزدیک به 4 میلیون ُدز 
تزریق شده و بقیه هم ظرف روزهاى آتى انجام مى شود.

جهانپور گفت: در حوزه واردات هم امیدواریم در صورت 
تحقق حداقل 50 درصدى وعده هــا، بتوانیم فاز دوم را 
با وارداتى کــه در هفته هاى آینده در خــرداد ماه داریم، 
به پایان برســانیم و عمال از تابســتان وارد فاز ســوم 
واکسیناســیون شــویم. به هر حال حتى اگر 50 درصد 
وعده هاى خارجى تحقق یابد، به نظر مى آید که واردات 

واکسن به صورت هفتگى ادامه داشته باشد.
وى با بیان اینکه واکســن هاى تولید داخلى مان هم در 
انتظار صدور مجوز مصرف اضطرارى یا زودهنگام است، 

گفت: در واکسن کروناى انستیتو پاستور ایران که فاز سوم 
عمال از مرحله میانى عبور کرده و در واکسن برکت هم فاز 
سوم به نقطه میانى خودش نزدیک مى شود. به هر حال 
این ها در آستانه صدور مجوز مصرف هستند و اگر مجوز 
مصرف اضطرارى آن ها صادر شود، طبیعتا آمادگى تولید 
را دارند. در عین حال تا امروز یک میلیون ُدز از واکســن 
کوویران برکت تولید شده است. واکسن کووپارس رازى 
و واکسن فخرا هم که به نظر مى آید تولیدشان محدودتر 
باشد، در فاز دوم مطالعات بالینى هستند و طبیعتا حداقل 
تا اواخر تابستان و اوایل پاییز انتظار نداریم که به مرحله 

تولید انبوه برسند.
وى درباره سرنوشت قرارداد 60 میلیون ُدزى با اسپوتنیک 
روسیه، گفت: آن قرارداد منعقد شــده، اما هیچ کدام از 
قراردادهاى قبلى چه با اســپوتنیک و چه با کشورهاى 
دیگر، تا امــروز ضریب تحقق 100 درصــد یا حتى 50 
درصد نداشته همه در ارسال واکسن به نوعى تاخیر دارند. 
اســپوتنیک هم توافق کرده که طى شــش ماه از اواخر 
بهار تا پایان پاییز، به ما 60 میلیون ُدز واکســن دهد، اما 
هنوز طبق بررسى هاى ما روند تولید واکسن اسپوتنیک 
در روسیه و خارج از روسیه کند اســت، اما امیدواریم که 

محقق شود.

هر موج کرونا چقدر طول مى کشد؟

معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى ایران، 
در ارتباط بــا ویژگى هاى موج چهــارم کرونا 

توضیحاتى ارائه داد.
بابک عشــرتى گفت: موج چهارم از نظر تعداد 
ابتالء نسبت به موج هاى دیگر سهمگین تر است 

و در حال حاضر در شاخه نزولى آن هستیم.
وى افــزود: در شــرایط فعلــى کــه درصــد 
رعایــت پروتکل ها باال رفتــه و همچنین روند 
واکسیناسیون نیز به خوبى طى مى شود، طى چند 

وقت آینده موج چهارم نیز فروکش خواهد کرد.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى ایران، 
با تأکید بر اینکه هر موج بیمــارى حدود 4 تا 5 
هفته به طول مى انجامد، بیان کرد: موج چهارم 
به نســبت موج هاى دیگر کمى طوالنى تر بوده 
و موارد ابتــالء در آن بیــش از موج هاى دیگر 

بوده است.
عشــرتى افزود: بر اساس بررســى هاى انجام 
شده میزان مرگ و میر در موج چهارم دو درصد 

گزارش شده است.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى ایران 
گفت: موج اول کشندگى بیشترى داشت اما در 
موج چهارم میزان ابتالء بیشتر بود که با مدیریت 
درست از میزان مرگ و میر بیمارى در مقایسه با 

موج اول کاسته شد.
وى در پاســخ به این ســوال که آیا امکان دارد 
روند نزولى بیمارى در روزهاى پیش رو دوباره 
صعودى شــود، افزود: در صورتــى که رعایت 
پروتکل ها رها شود و سفر و مسافرت دوباره آغاز 
شود، این احتمال باال مى رود که موج دیگرى از 

بیمارى در کشور رخ دهد.

درخواست سازمان جهانى بهداشت
 بر دستیابى به واکسن کرونا

در شــرایطى که ممنوعیت هاى جدیدى از سوى ستاد 
ملى مقابله با کرونا براى تعطیالت پیش رو اعالم شــده 
است، باید دید این مصوبه به درستى اجرایى خواهد شد و 
تاثیرى در کاهش سفرهاى جاده اى مردم خواهد داشت؟
با توجه به اینکه چنین ممنوعیت هایى در ماه هاى اخیر 
نیز ابالغ شده اما چندان جدى گرفته نشده بود، باید دید 
آیا کنترل ورودى و خروجى استان ها و سفرهاى جاده اى 
مردم تشــدید خواهد شــد و این مصوبه باعث مى شود 
ســفرهاى بین شــهرى کاهش پیدا کند یــا مانند چند 

ممنوعیت اخیر تاثیرى روى تردد وسایل نقلیه مختلف 
که عمده آن ها خودروهاى شخصى است، نمى گذارد.

البته در ماه هاى گذشته مسئوالن دستگاه هاى مختلف 
نســبت به رعایت این پروتکل ها به مردم هشدار داده و 
توصیه هایى کرده بودند. اما دوربین هاى نظارت تصویرى 
محورهاى مواصالتى مختلف و آمارهاى منتشر شده از 
سوى مرکز مدیریت راه هاى کشور نشان مى داد ترافیک 
ســنگینى در روزهاى ابتدایى و انتهایــى ممنوعیت در 
جاده هاى کشــور به وجود آمده و این ترافیک یعنى نه 

تنها کنترل عبور و مرور تشدید نشده است بلکه مردم هم 
توجه چندانى به این ممنوعیت ها نداشته اند.

حاال باید دید بــراى اعمال ممنوعیت هــاى تردد پنج 
روزه پیش رو آیا سختگیرى بیشــترى از سوى متولیان 
و دستگاه هاى مســئول صورت خواهد گرفت و باعث 
مى شــود تردد وســایل نقلیه مختلــف در محورهاى 
مواصالتى کشــور به صورت میانگین به کمتر از یک 
میلیون وسلیه نقلیه در روز برسد یا آنکه تغییرى در سفر 

خودرویى مردم ایجاد نخواهد شد.

آخر و عاقبت سفر در تعطیالت خرداد ماه

روى موج کووید-19

تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان جهانى بهداشت 
با اعالم اینکه تاکنون 3 میلیون و 500 هزار نفر 
در جهان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست 
داده اند، اعالم کرد براى پایان دادن به این همه 
گیرى جهانــى، توافق گســترده جهانى جهت 

دستیابى عادالنه به واکسن ضرورى است.
رئیس سازمان جهانى بهداشت گفت: خطر کرونا 
همچنان وجود دارد. اگرچه موارد ابتال به کرونا و 
مرگ و میر ناشى از این بیمارى در سطح جهانى 
در حال کاهش اســت، "راه نجــات" از طریق 
اقدامات بهداشتى "متناسب و سازگار" در ترکیب 

با واکسیناسیون عادالنه است.
مدیــرکل ســازمان جهانى بهداشــت از همه 
کشورهاى عضو خواست تا حداقل 10 درصد از 
جمعیت جهان را تا پایان ماه سپتامبر و حداقل 30 

درصد را تا پایان سال واکسینه کنند. وى گفت: 
اگر کشــورها داده ها، فرمول ها، تکنولوژى ها و 
منابع را با طرح کوواکس سازمان جهانى بهداشت 
به اشتراك بگذارند ما مى توانیم جان بسیارى از 

افراد را نجات دهیم.
وى افزود: در نهایت، ســریعترین راه براى پایان 
دادن بــه این همــه گیرى افزایش چشــمگیر 
تولید جهانى واکســن ها، آزمایشات، درمان ها و 
سایر تجهیزات پزشــکى و اطمینان از دسترسى 
عادالنه به امکانات است. هدف ما "اقدام سریع 
تا سپتامبر" به این معنى اســت که باید حداقل 
250 میلیون نفر را در کشــورهاى با درآمد کم 
و متوســط از جمله همه کارمندان بهداشــت و 
گروههاى در معرض خطر به عنوان اولویت اول، 

واکسینه کنیم.
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سمى به نام نوشابه

متخصصان 
معتقدند  تغذیــه 
ایرانى ها به طرز خطرناکى 
نوشابه مصرف مى کنند که باعث 
مى شود در آینده شاهد آمار باالى ابتال 

به برخى بیمارى ها باشیم/
مجید حســن قمى، نائــب رئیس انجمن 
تغذیه ایران  اظهار کرد: نوشابه هاى صنعتى 
چه انواع گازدار و چه آبمیوه هاى بدون گاز، 
حاوى مقادیــر زیادى قند هســتند. (در هر 
لیوان نوشــابه، 10 تا 17 قاشق شکر وجود 
دارد) این قند باعث ایجاد اســترس زیادى در 

بدن ما مى شود.
او گفت: 20 دقیقه بعد از مصرف نوشابه، افزایش 
قند خون در بدن شــکل مى گیرد و کبد مجبور 
است این میزان قند را تعدیل و در نتیجه چربى 
سازى کند، زیرا بدن ما توانایى ذخیره مقدار زیاد 
قند را ندارد، اما در چربى سازى این ذخیره سازى، 
شدنى است و از این طریق، حجم کار کبد افزایش 
پیدا مى کند و در نتیجه بدن دچار مشکل مى شود.

حسن قمى افزود: همچنین 40 دقیقه بعد از مصرف 
نوشــابه گازدار، کافئین موجود در این نوشیدنى آزاد 

مى شــود و یک حالت سرخوشى به فرد 
مى دهد و باعث مى شود خستگى فرد 
به صورت مقطعــى از بین برود. 

سپس 45 دقیقه بعد، ماده اى به نام دوپامین بر اثر نوشیدن 
نوشابه، از طریق مغز ترشــح مى شود که باعث ایجاد نوعى 
سرخوشى در فرد مى شــود و تعامل این دوپامین و کافئین، 
اثرى مثل کوکائین روى مغز فرد مى گذارد به شکلى که پس 
از تجربه حس سرخوشى و رفع خستگى مقطعى فرد، پس 
از مدتى، اثرات قند در خون تعدیل مى شود، زیرا بدن 
مجبور مى شود که از طریق سلول هاى پانکراس، 

انسولین ترشح کرده و قند را وارد سلول ها کند.
او ادامه داد: پس از گذشت مدتى که اثر سرخوشى 
نوشابه از بین رفت، فرد احساس خستگى مى کند. 
همین حالت سرخوشى موقت بر اثر مصرف مداوم 
این نوشــابه ها باعث مى شــود که فرد به آن ها 

وابسته شود.
نائب رئیس انجمن تغذیه بیان کرد: وقتى ما نوشابه 
مى خوریم به جاى اینکه بدنمان از کربوهیدرات هاى 
پیچیده اســتفاده کند و پیک انسولین نداشته باشد و 
از یک قند ساده اســتفاده کند از شربت فروکتوز که 
حاوى مقدار زیادى قند است و در ترکیب اصلى نوشابه 
وجود دارد، استفاده مى کند که باعث بروز مشکالت 
قلبى- عروقى در فرد شده و حتى منجر به اختالالت 

خلقى مى شود.
حسن قمى گفت: نوشــابه هاى گازدار حاوى مقادیر 
زیادى اسیدفسفریک هستند. اســید فسفریک براى 
اینکه از طریق کلیه دفع شود، نیاز دارد که از کلسیم هم 
استفاده کند و با آن پیوند بزند. یعنى باید مقدار زیادى 
کلسیم از بدن جذب شود تا بتواند این مقدار زیاد فسفر 
را دفع کند و این یعنى فشار زیادى به کلیه وارد مى شود.

او افزود: نوشابه هایى که داریم همه اسیدى هستند و این 

اســید در طوالنى مدت بر روى میناى دندان اثر مى گذارد. 
همچنین وقتى نوشابه که حاوى مقادیر زیادى کالرى است 
وارد بدن مى شود، دچار اضافى وزن و چاقى مى شویم که این 

چاقى منجر به ابتالى فرد به کبد چرب خواهد شد.
حســن قمى اظهار کرد: نوشــابه ها معموال با فست فود ها 
مصرف مى شوند. این نوع غذا ها به خودى خود حاوى مقادیر 
زیادى کالرى و نمک هســتند و باعث ایجاد فشار خون و 

مشکالت قلبى و حتى اختالالت خلقى در فرد مى شوند.
او افزود: نوشابه براى بیشتر خانواده ها یکى از ملزومات اصلى 
سفره غذاست و اگر نباشد انگار، سفره یک چیز مهم کم دارد 
و این مصرف مداوم در خانواده ها و در حضور بچه ها منجر به 
عادت کردن کودکان به مصرف این نوشیدنى مضر مى شود 
و ذائقه آن ها را به سمت و سوى مصرف خوراکى هاى سمى 
و مضر پیش مى برد که در آینده منجر به مشکالت جدى در 

رشد و بلوغشان خواهد شد.
نائب رئیس انجمــن تغذیه ایران بیان کــرد: در گروه هاى 
سنى باالى 50 سال نیز مصرف نوشــابه به شدت تاثیرات 

منفى دارد.
او ادامه داد: در سنین میانسالى، افراد به سمتى مى روند که 
استخوان هاى پوکترى دارند و استقامت استخوانیشان کمتر 
از سنین جوانى است و مصرف نوشــابه در این افراد باعث 
مى شــود تا جذب کلســیم تا حد زیادى کاهش یابد و روند 

پوکى استخوان سریعتر شود.
عالوه بر مضرات یاد شده، نوشابه به دلیل ارتباط مستقیم با 
چاقى و اضافه وزن، تاثیر زیادى بر روى نابارورى افراد دارد. 
همچنین زوال برخى از ســلول هاى مغز به دلیل مصرف 
مداوم نوشــابه و ابتال به آلزایمر و نقرس از دیگر، مضرات 

خطرساز این نوشیدنى خوش آب و رنگ است .

ن ننصا متخص
معتقدند  تغذیــه 
ایرانى ها به طرز خطرناکى 
نوشابه مصرف مى کنند که باعث 
مى شود در آینده شاهد آمار باالى ابتال 

به برخى بیمارى ها باشیم/
مجید حســن قمى، نائــب رئیس انجمن 
تغذیه ایران  اظهار کرد: نوشابه هاى صنعتى 
چه انواع گازدار و چه آبمیوه هاى بدون گاز، 
حاوى مقادیــر زیادى قند هســتند. (در هر 
7 تا 17 قاشق شکر وجود لیوان نوشــابه، 10

دارد) این قند باعث ایجاد اســترس زیادى در 
بدن ما مى شود.

0او گفت: 20 دقیقه بعد از مصرف نوشابه، افزایش 
قند خون در بدن شــکل مى گیرد و کبد مجبور 
است این میزان قند را تعدیل و در نتیجه چربى 
سازى کند، زیرا بدنما توانایى ذخیره مقدار زیاد 
قند را ندارد، اما در چربى سازى این ذخیره سازى،
از این طریق، حجم کار کبد افزایش شدنى است و
پیدا مى کند و در نتیجه بدن دچار مشکل مى شود.

0حسن قمى افزود: همچنین40 دقیقه بعد از مصرف 
در این نوشیدنى آزاد نوشــابه گازدار، کافئین موجود

فرد  و یک حالت سرخوشى به مى شــود
مى دهد و باعث مى شود خستگى فرد 
به صورت مقطعــى از بین برود.

5سپس 45 دقیقه بعد، ماده اى به نام دوپ
نوشابه، از طریق مغز ترشــح مى شود ک
تعامل این سرخوشى در فرد مى شــود و
اثرى مثل کوکائین روى مغز فرد مى گذ
از تجربه حس سرخوشى و رفع خستگ
اازز مدتى، اثرات قند در خون تعدی
مجبور مى شود که از طریق س
و انسولین ترشح کرده و قند را
او ادامه داد: پس از گذشت مد

نوشابه از بین رفت، فرد احساس
همین حالت سرخوشى موقت
این نوشــابه ها باعث مى شـ

وابسته شود.
نائب رئیس انجمن تغذیه بیان
مى خوریم به جاى اینکه بدنمان
پیچیده اســتفاده کند و پیک انس
از یک قند ساده اســتفاده کند از
ت حاوى مقدار زیادى قند است و در
وجود دارد، استفاده مى کند که با
قلبى- عروقى در فرد شده و حتى

خلقى مى شود.
حسن قمى گفت: نوشــابه هاى گ
زیادى اسیدفسفریک هستند. اسـ
اینکه از طریق کلیه دفع شود، نیاز د
استفاده کند و با آن پیوند بزند. یعن
ا کلسیم از بدن جذب شود تا بتواند
این یعنى فشار زیادى به را دفع کند و
ا او افزود: نوشابه هایى که داریم همه

آیا دیابتى ها مى توانند عسل مصرف کنند؟
کارشناســان همیشــه به بیماران دیابتى 
توصیه مى کنند براى کنترل سطح قند خون 
و جلوگیرى از اثرات منفى ناشى از این عدم 
تعادل که بر اندام هاى مختلف بدن انســان 
تأثیر مى گذارد، از غذاهاى ســالم استفاده 

کنند.
مصرف شکر، شــیرینى و ســایر غذا هاى 
شیرین منجر به افزایش ســطح قند خون 
مى شود. آیا مى توان برخى از انواع قند هاى 
طبیعى مانند عسل را به عنوان جایگزین قند 
در جدول غذایى یک فرد دیابتى وارد کرد؟

دکتر وى موهان متخصص دیابت مى گوید: 
حقیقت این است که همه این انواع طبیعى 
قند پس از ورود به بدن انسان در نهایت به 
گلوکز تبدیل مى شوند. او افزود: یک دیابتى 
که این مــواد را مصرف مى کنــد مى تواند 
به ســطح قند خون باالیى مبتال شــود و 
بنابراین بهتر اســت از مصرف این نوع قند 

نیز خوددارى شود.
این متخصص ادامه داد: اگــر مى خواهید 
یک فنجان قهوه یا چاى را شــیرین کنید 
مى توانید از شکر مصنوعى به مقدار محدود 

استفاده کنید.
او گفت: شــما مى توانید با 

افــزودن یک میــوه به 
وعده غذایى تان، بر ولع 
شــدید خود به خوردن 

شیرینى ها غلبه 

کنید. بیماران دیابتى به شرط استفاده محدود 
و متعادل، مجــاز به اســتفاده از میوه هاى 

فصلى هستند.
دکتر موهان توصیه کــرد: هنگام تمایل به 
خوردن قند یا حتى تشنگى شدید، سعى در 
منحرف کردن حواس خــود با چیز دیگرى 
داشــته باشــید، زیرا برخى در این مواقع با 

خوردن مقدار زیادى قند اشتباه مى کنند.
این متخصص افــزود: واکنش صحیح در 
این مورد خوردن غذاى سالم، نوشیدن آب 
یا فعالیت هایى است که فرد را از اشتهاى به 

قند دور مى کند.
او در پایان گفــت: عالوه بر ایــن، کنترل 
اســترس به بیماران دیابتى کمک مى کند، 
زیرا افزایش اســترس باعث مى شــود فرد 

کالرى یا شیرینى بیشترى مصرف کند.  ــواد را مصرف مى کنــد مى تواند 
ح قند خون باالیى مبتال شــود و 
هتر اســت از مصرف این نوع قند 

رى شود.
صص ادامه داد: اگــر مى خواهید 
ن قهوه یا چاى را شــیرین کنید 
 از شکر مصنوعى به مقدار محدود 

نید.
شــما مى توانید با 

ن یک میــوه به 
ایى تان، بر ولع
خود به خوردن 

ا غلبه 

صصى مصرفکرفککرفککرف کند.  ییشیریشیریننننى بیشتر کالرى یا 

مضرات خوابیدن 
مقابل پنکه

به دلیل گرماى روز هاى تابستان، بســیارى از افراد نمى توانند 
بدون پنکه بخوابند، اما اســتفاده از آن هنــگام خواب مى تواند 

آسیب هاى زیادى به سالمتى انسان وارد کند.
*حرکت مداوم هوا توسط پنکه مى تواند رطوبت دهان شما را از بین 

ببرد، به خصوص اگر با دهان بــاز بخوابید. همین اتفاق براى مجارى 
بینى شــما نیز رخ مى دهد. نه تنها این اتفاق باعث خشک شدن دهان شما 

مى شود، بلکه مى تواند مشکالتى را نیز براى نفس کشیدن ایجاد کند.
 *هواى برآمده از پنکه مى تواند پوســت و چشم شما را خشک کند و مرطوب سازى 
پوست که استفاده از قطره هاى چشمى تسکین دهنده مى تواند به شما در جلوگیرى 

از این عالئم کمک کند.
 *پنکه مى تواند گرد و غبــار را از طریق هوا پخش کند که ایــن کار مى تواند باعث 

واکنش هاى آلرژیک در برخى از افراد شود.
 *هواى فشرده برآمده از پنکه ممکن اســت باعث سفت شدن یا انقباض عضالت و 

ایجاد گرفتگى شود.
 *گردش هوا از طریق پنکه مى تواند بینى و گلو را خشــک کرده و در نتیجه منجر به 

افزایش تولید مخاط، سردرد، گرفتگى بینى یا حتى خروپف شود.
 *پره هاى پنکه خود منبع ناخواســته دیگرى براى انتشــار گرد و غبار هســتند؛ به 
گونه اى که اگر این مواد حساسیت زا را استنشــاق کنید، ممکن است عالئمى مانند 

آبریزش بینى، خارش گلو، عطسه، اشــک چشم یا مشکالت تنفسى را 
تجربه کنید.

20 تمرین ساده براى جلوگیرى از آلزایمر
دمانس مجموعه عواملى است که در طى زمان بر مغز اثر گذاشته 
و منجر به تخریب سلول هاى آن مى شود و آلزایمر شایع ترین 

نوع دمانس است که مترادف با زوال عقل است. 
تغییرات متعددى در مغز انســان رخ مى دهد که باعث کوچک 
شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول هاى مغزى مى شود و به جاى 
آنها اشــکال خاصى به نام "پالکهاى پیرى" در مغز به وجود 

مى  آید و در نهایت فرد به بیمارى «آلزایمر» دچار مى شود. 
بیمارى آلزایمــر، تحلیل برنده و پیش رونده سیســتم عصبى 
مرکزى انســان اســت که باعث زوال قواى عقالنى مى شود. 
منشاء این بیمارى دقیقا معلوم نیست و عالجى هم براى آن فعًال 
در دسترس نیست. پس باید مغزتان را به چالش بکشید تا دچار 
آلزایمر نشوید بدین منظور تمرین هایى که در ذیل آمده است 

را گاهى انجام دهید:
با دست مخالف مسواك و شــانه بزنید و بنویسید، ساعت را به 
دست راســت ببندید،کلمات را وارونه بگویید، از مسیر جدیدى 
به ســر کار بروید، پاتوق تان را عوض کنید، درباره باورهایتان 
با تردید فکر کنید،  20 تمرین ساده براى جلوگیرى از آلزایمر، 
جمالت یک صفحه از کتاب را از آخر به اول بخوانید، کار جدیدى 
بکنید(مثل وصله کردن لباس یا تعمیر رادیو)، موبایل را همراه 
نبرید، یک یا چند بیت شــعر حفظ کنید، جایى امن عقب عقب 
راه بروید، حدس هاى شمارشــى متنوع و قابل راستى آزمایى 

بزنید(مانند این که از اینجا تا آنجا چند قدم است، در صف چند 
نفر ایستاده اند، پشت ویترین چند پیراهن وجود دارد و...)، قبل از 
پایان فیلم ویدئویى، آن را متوقف کنید و درباره پایانش، تخیل 
کنید، با افرادى که مدت هاست ندیده اید تماس بگیرید، رنگ 
بندى هاى جدید در لباس را امتحان کنیــد، جدول حل کنید، 
نقاشــى یا رنگ آمیزى کنید، بدون ماشــین حساب محاسبه 
کنى، چیز تازه اى مانند روش درســت کردن یک غذاى ساده 
یاد بگیرید،آلبوم عکــس هاى قدیمــى را ورق بزنید و درباره 

عکس هایش با کسى صحبت کنید.

بهترین زمان براى چربى سوزى
 در طول شبانه روز

شواهد جدید نشــان مى دهد تمرین و 
ورزش در اواخر روز بــا کنترل بهتر قند 
خون نســبت به تمرینات صبحگاهى 
در میان مردان مبتال به چاقى در رژیم 

غذایى پرچرب ارتباط دارد.
مشخص نیست چرا اینطور است اما به 
گفته محققان، یک توضیح این اســت 
که مردانى که براى انجام ورزش زود از 
خواب بیدار مى شدند، ممکن است براى 
انجام این کار خواب کم داشــته باشند. 
(تحقیقات نشــان داده است که کمبود 

خواب مى تواند متابولیسم را مختل کند.)
تحقیقات قبلى نشان داده است که زمان 
تمرینات ورزشى تفاوت ایجاد مى کند: 
این مى تواند بر عملکرد بدن و همچنین 
بر فواید سالمتى ورزش از جمله کنترل 
قند خــون، خلق و خــو و کاهش وزن 

تأثیر بگذارد.
اما تحقیقات بیشــترى الزم اســت تا 
ببینیم آیا یافته هاى این آخرین تحقیق 
در مورد جمعیت وسیع ترى قابل استفاده 

است یا نه.

مصرف برنج، کلسترول بد را باال مى برد؟
برنج به عنوان یکى از غذاهاى اصلى به طور گسترده در سراسر جهان 
مصرف مى شود، اما با افزایش آگاهى نسبت به سالمتى اعتقاد بر این 
است خوردن برنج سفید منجر به افزایش ســطح LDL و باعث ایجاد 
کلسترول بد مى شــود و در دراز مدت بر ســالمت قلب و عروق تاثیر 

مى گذارد.
در اینجــا درباره مصرف برنج ســفید که مى تواند به کاهش ســطح 
کلسترول و بهبود ســالمت قلب کمک کند توضیح داده مى شود که 
واقعیت است یا افســانه اى که توســط عالقه مندان به تناسب اندام 

مطرح شده است.
برنج سفید چندین مرحله فرآورى را طى مى کند که در آن پوست (الیه 
سخت خارجى)، سبوس و جوانه از بین مى رود. در حقیقت، الیه هاى 

جوانه داراى بیشترین ترکیب مغذى با ویتامین ها و مواد معدنى 
فراوان هستند، اما در این فرآیند بیشتر مواد مغذى ضرورى 
از بین مى روند و به همین دلیل برنج ســفید فاقد ارزش 

غذایى است.
برنج سفید فاقد سبوس و میکروب و فقط حاوى آندوسپرم 
است که براى بهبود طعم، ماندگارى و کیفیت پخت بیشتر 
فرآورى مى شود، همچنین نتایج مطالعات نشان مى دهد 

برنج سفید چیزى نیست جز کربوهیدرات هاى خالى. با این 
حال، برخى اوقات برنج سفید با ویتامین B و مواد معدنى مانند 
اســید فولیک، نیاسین، تیامین غنى مى شــود. به گزارش 
تایمزســوفاندیا، اما آیا براى سالمت قلب گزینه ناسالمى 

است؟
برنج سفید فاقد مواد مغذى و کربوهیدرات خالى است. 

با این حال، هنگامى که صحبت از رابطه بین مصرف 
برنج و کلسترول مى شود متخصصان معتقدند 

برنج سفید فاقد کلسترول است.
بر اساس اعالم وزارت کشــاورزى ایاالت 

متحده کلسترول موجود در غذاها مى تواند بر 
کلسترول خون تاثیر منفى بگذارد. این یکى از دالیل 
ضرورى بودن شناخت کلسترول موجود در غذا است.

به طور خالصه از آنجا که برنج سفید حاوى مواد مغذى زیادى نیست به 

طور اساسى دانه اى به طور کامل تصفیه شده و فاقد مزایاى غالت کامل 
است و ارزش غذایى بسیار کمى دارد، اما یک نکته خوب در مورد برنج 
سفید این اســت که به راحتى قابل هضم است و اگر به میزان متوسط 

مصرف شود به هیچ وجه مضر نیست.
یک رژیم غذایى غنى از غالت کامل مى تواند سطح کلسترول 

بد بدن را به میــزان قابل توجهى کاهــش دهد و به طور 
طبیعى سالمت قلب را بهبود بخشد، بنابراین بهتر است 

از انواع دیگر برنج با فرآورى کمتر اســتفاده کنید که 
حاوى مواد معدنى طبیعى، ویتامین ها، فیبرها و 

آنتى اکسیدان ها هستند.

Lش ســطحLDL و باعث ایجاد

رســالمت قلب و عروق تاثیر 
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میزان متوسط راحتى قابل هضماست و اگر به ایناســت که به سفید
مصرف شود به هیچ وجه مضر نیست.

یکرژیم غذایى غنى از غالت کامل مى تواند سطح کلسترول 
بد بدن را به میــزان قابل توجهى کاهــش دهد و به طور 

طبیعى سالمت قلب را بهبود بخشد، بنابراین بهتر است 
از انواع دیگر برنج با فرآورى کمتر اســتفاده کنید که 

حاوى مواد معدنى طبیعى، ویتامین ها، فیبرها و 
آنتى اکسیدان ها هستند.

تفاوت هاى موز سبز و زرد
یک متخصص تغذیه به بیان نکاتى در مورد تشخیص موز سالم تر 

پرداخته و ارزش غذایى آن را برشمرده است.
اولگا کوبلــوروا، متخصص تغذیــه در مقاله اى مى نویســد که 
کدام موز براى بدن ارزش بیشــترى دارد؛ نارس یا موز رســیده

 بیش از حد.
او در خصوص موز رســیده یا نارس چنین مى نویسد: موز نارس 
از نظر کالرى کم است. فقط 56 کیلو کالرى در هر 100 گرم موز 
سبز وجود دارد. به دلیل شاخص گلیسمى پایین (حدود 40 درصد) 
موز سبز براى کسانى که وزن کم مى کنند، بسیار مفید است. در 
موز سبز نشاسته زیاد اســت (حدود 12.5 گرم در هر 100 گرم)، 
بنابراین اشــتها را کاهش مى دهد و هضم آن مدت زمان زیادى 

طول مى کشد.
موز بیش از حد رســیده از 90 تا 100 کیلو کالــرى در هر 100 
گرم برخوردار اســت. این موز سرشــار از کاتچین اســت، آنتى 
اکسیدان هاى قدرتمندى که از سلول ها در برابر آسیب محافظت 

مى کنند.
اولگا کوبلوروا در ادامه معتقد اســت: شاخص گلیسمى موز هاى 

رسیده حدود 70 است، بنابراین اگر 
اضافه وزن دارید، بهتر است 
موز رســیده را کنار بگذارید. 

بر خالف موز سبز، هضم 
آن ها آســان است؛ در 
طول کار طوالنى مدت، 

این موز منبع انرژى سریع 
خواهد بود.

در هر صورت یک یا دو مــوز در روز 
براى بدن مفید است، یک موز حاوى حدود 

10 درصد مقدار پتاســیم روزانه و تقریبا 30درصد نیاز 
روزانه به اسید فولیک براى بدن است که براى عملکرد طبیعى 

قلب و بدن الزم است.

 
د اســت: شاخشاخص گلیسسمىموزموز هاىهاى

راین اگر 
ت 
د. 

روز  ـوز درر
 موز حاوىوى حدود 

30درصد نیازیاز 0وزانه و تقریبایبا
ى بدن است که براىاى عملکرد طبیعى

کاهش خطر افسردگى با یک اقدام به ظاهر ساده!
انجام یک مطالعــه ژنتیکى روى 
840 هزار نفر نشــان داد که تغییر 
زمان خواب و فقط یک ساعت زود 
بیدارشدن، خطر ابتال به افسردگى 

را 23 درصد کاهش مى دهد.
یافته هاى محققان دانشگاه کلرادو 
نشــان دهنده برخى از قوى ترین 
شــواهد است که نشــان مى دهد 
نســخه کرونوتیپ- تمایل فرد به 
خوابیدن در یک زمان مشخص- بر 

خطر افسردگى تأثیر مى گذارد.
«ســلین وتر»، سرپرســت تیم 

تحقیق، در این باره مى گوید: «ما مدتى است مى دانیم که بین زمان خواب و خلق و خو رابطه وجود دارد، 
اما سوالى که اغلب از پزشکان بالینى مى شنویم این است: چقدر زود از خواب بیدارشدن فایده دارد؟»

وى در ادامه مى افزاید: «ما دریافتیم که حتى یک ســاعت 
تغییر در زمــان خواب با کاهش قابل توجــه خطر ابتالء به 

افسردگى ارتباط دارد.»
مطالعات مشاهده اى قبلى نشــان داده است که شب زنده 
دارها بدون توجه به مدت خواب شأن، دو برابر بیشتر از افراد 
سحرخیز دچار افسردگى مى شوند. اما از آنجا که اختالالت 
خلقى خود مى توانند الگوى خواب را مختل کنند، محققان 

هنوز در رمزگشایى علل آن هستند.
محققان در بررسى هاى خود پى بردند یک ساعت کاهش 
مدت زمان خواب با 23 درصد کاهش ریســک اختالالت 

افسردگى مرتبط است.
در توضیح علت این موضوع، برخى تحقیقات نشان مى دهد 
که قرار گرفتن در معرض نور بیشتر در طول روز، که افراد سحرخیز بیشتر آن را دریافت مى کنند، منجر 

به انبوهى از تأثیرات هورمونى شده که مى تواند بر روحیه تأثیر بگذارد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند را هیچ کارى از کار دیگر باز ندارد. زمان دگرگونش نکند و مکان 
را گنجاى او نباشــد. زبان ها از وصفش ناتوان اند. شماره قطره هاى آب و 
شمار ستارگان آســمان و ذرات خاك را که باد به هوا برمى دارد، مى داند. 
و رفتن مورى بر سنگى صاف و خوابگاه مورى در شبى تاریک بر او پوشیده 
نیست. افتادن برگ هاى درختان و بسته شــدن و باز شدن آهسته پلک ها را 
مى داند. شهادت مى دهم که جز ا...، خدایى نیست. هیچ چیز همتاى او نیست 
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« از بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار جمعى از مردم و خانواده شهدا و ایثارگران / 10اسفند 1390»
در همه  دنیــا، انتخابات پرشــور، مظهر زنــده بودن و حضــور بااراده و عزم راســخ یــک ملت در 

عرصه هاست

بودن زنــده  مظھــر 

معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان دالیل کاهش شدید 
فشار آب در روزهاى اخیر را تشریح کرد. ناصر اکبرى گفت: گرماى زودرس و افزایش ناگهانى 
دما نخستین عامل افزایش مصرف آب اســت زیرا موجب شد تعداد زیادى از کولرهاى آبى 
زودتر از موعد مقرر روشن شــده و افزایش مصرف آب را در پى داشته باشد. وى عامل دیگر 

کاهش شدید فشار آب را کاهش حجم ورودى به تصفیه خانه آب اصفهان اعالم کرد و گفت: 
متولى تأمین آب استان، شرکت آب منطقه اى است که باید آب مورد نیاز را در ورودى سد چم 
آسمان تحویل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان دهد اما متأسفانه در روزهاى اخیر به دلیل 
برداشت هاى بى رویه در حدفاصل سدزاینده رود تاسد چم آسمان، میزان آب تحویلى بسیار 
کاهش یافته است. اکبرى با بیان این که شرکت هاى مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود 
و آب منطقه اى باید تدابیرى براى جلوگیرى از برداشت هاى بى رویه در باالدست رودخانه 
زاینده رود اتخاذ کنند گفت: تصفیه خانه آب اصفهان در روستاى باباشیخعلى ظرفیت تصفیه 
11/5 مترمکعب آب در ثانیه را دارد ولى در روزهاى اخیر، آب ورودى به این تصفیه خانه و در 
نتیجه میزان آب تصفیه شده کاهش داشته است. وى به پیگیرى هاى صورت گرفته براى 
افزایش آب تحویلى به شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اشاره و اظهار امیدوارى کرد 
با افزایش حجم آب ورودى به تصفیه خانه آب اصفهان، شاهد افزایش فشار آب در مناطق 
تحت پوشش باشیم. معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان گفت: هم اکنون 
در هرثانیه با کمبود 3 مترمکعب آب مواجه هستیم که پیش بینى مى شود با گرمتر شدن هوا 

و افزایش مصرف این کمبود به 4/3 مترمکعب در ثانیه برسد.

علت افت شدید فشار آب در اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان 76 شهرك صنعتى مصوب داریم 
که 70 شهرك عملیاتى و در حال واگذارى بوده و بیش از 
50 درصد از شهرك هاى صنعتى نیز با حدود شش هزار و 

500 قرار داد به بهره بردارى رسیده است.
محمدجواد بگى اظهار کــرد: در دانش محورى، رقابت 
پذیرى و صادرات گرایى محور فعالیت هایى بوده که در 
استان انجام شده است. در استان اصفهان به عنوان یک 
76 شهرك صنعتى مصوب داریم که 70 شهرك عملیاتى 
و در حال واگذارى بوده و بیش از 50 درصد از شهرك هاى 
صنعتى نیز با حدود شــش هزار و 500 قرار داد به بهره 

بردارى رسیده است.
وى افزود: اولین شــهرك تخصصــى صنایع تبدیالت 
گازى کشور در مســاحت 2 هزار و 207 هکتار عملیاتى 
مى شــود که هدف از ایجاد آن این اســت که مشتقات 
فرآورده هاى نفتى و گازى به صورت خام صادر نشــود. 
8 شهرك صنعتى در دست پیگیرى است که در آینده اى 
نزدیک به مرحله اجرایى مى رســد؛ همچنین اصفهان 
با دارا بودن 8 شــهرك خصوصى داراى بیشترین تعداد 
شهرك خصوصى در کشور است، عالوه بر این 8 شهرك 
تخصصى در استان در حال اجرا اســت که از جمله آن 

مى توان به شهرك تخصصى فلزات قیمتى اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تصریح کرد: مجموعاً حدود 100 شهرك و ناحیه صنعتى 
دولتى و خصوصى در اســتان اصفهان وجــود دارد که 
90 مورد از آن ایجاد شــده و یا منتظر دریافت مصوبات 
شوراى برنامه ریزى استان است. استان اصفهان داراى 
بیشترین تعداد شهرك صنعتى در کل کشور است، حجم 
این شهرك ها 17 هزار هکتار اســت که زمینه را براى 
جذب سرمایه گذارى در اســتان به صورت ویژه فراهم 

کرده است.
بگى ادامه داد: طى دو سال گذشــته اصفهان رتبه اول 
کشور در جذب سرمایه گذار در شهرك هاى صنعتى بوده 
است؛ براى اولین بار شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان رتبه اول تحصیل منابع را کسب کرده است. در 
سال جارى یکى از سیاســت هاى شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان، این است که برابر کل فاز عملیاتى 
که در کشور انجام مى شود، هزار و 310 هکتار فاز عملیاتى 

شهرك صنعتى اجرایى خواهد کرد.
وى افزود: کل استان هاى کشــور هزار و 270 هکتار فاز 

عملیاتى اجرایى خواهند کــرد. در نظر داریم براى یکبار 
همه زمین هاى صنعتى در اختیار را به صورت ویژه داراى 
زیرساخت هاى مورد نیاز سرمایه گذارى کنیم. طى 35 
سال گذشته 14 تصفیه خانه در سطح شهرك ها به بهره 
بردارى رسیده و در سال جارى نیز قرار است 14 تصفیه 

خانه دیگر به شهرك هاى صنعتى اضافه شود.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: براى اولین بار در کشور، پساب شهرى 
شــهرضا به میزان 60 لیتر در ثانیه، با 25 کیلومتر خط 
انتقال و سرمایه 110 میلیارد تومان به شهرك صنعتى 

رازى، سپهر آباد و صنایع دستى منتقل شده و در حد آب 
شرب تصفیه شده در اختیار صنعتگران قرار مى گیرد که 
مشــکل بحران آب آنها را حل کرده است. خط انتقال 
87 کیلومترى نیز بین شــهر اصفهان شهرك صنعتى 
مورچه خورت ایجاد و به بهره بردارى رســیده است که 
پســاب اصفهان را به این شــهرك منتقل مى کند، در 
مجموع این پروژه ها 200 میلیارد تومان سرمایه گذارى 

شده است.
بگى تاکید کرد: در سه دهه گذشته شهرك هاى صنعتى 
و محیطى صنعتى پیرامون، حدود 14 پست غرب تفاهم 
نامه همکارى امضا شــده و با مشــارکت بین 30 تا 40 
درصدى پست برق 400 کیلوواتى شهرك صنعتى بزرگ، 
پست 230 کیلو ولت شــهرك صنعتى رازى 90 درصد 
پیشرفت داشته که 90 مگاوات برق به ظرفیت این شهرك 
اضافه خواهد گرد. پست شهرك علویجه با ظرفیت 20 
مگاوات به بهره بردارى رســیده اســت. در 14 شهرك 
صنعتى از جمله شهرك هاى صنعتى علویجه، رضوانشهر، 
نجف آباد 2، کاشان 3 و ماهیان زینتى، پست هاى برق در 
حدود 60 درصد به بهره بردارى رسیده و مابقى تا انتهاى 

1400 به بهره بردارى مى رسد.
وى افزود: 80 درصد واحدهاى صنعتى فعال به شبکه گاز 
سراسرى متصل شــده و مابقى نیز امسال به این شبکه 
متصل مى شــود؛ این موضوع سوخت هاى فسیلى مایع 
را حذف کرده و مانع از آلودگى محیط زیست خواهد شد. 
اسناد مالکیت حدود 90 درصد اراضى در اختیار شهرك 
از اداره ثبت اســتان دریافت شــده و در اختیار مالکان 
قرار مى گیرد. حدود 700 هکتار فضاى ســبز در سطح 
شهرك هاى صنعتى اســتان ایجاد شده است. حدود 40 
درصد آب مورد نیاز شهرك ها و نواحى صنعتى تا کنون 

تأمین شده است.

بهره بردارى از 6500 قرارداد 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان در شهرك هاى صنعتى

گفت: مردم همچون دوره هاى گذشــته با مشارکت 
در انتخابات بر اساس فرهنگ غنى ایرانى، اسالمى، 

پایه هاى نظام و انقالب را مستحکمتر خواهند کرد.
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى افزود: 
ایران اســالمى الگوى مقاومت در یمن، افغانستان، 
عراق و فلسطین است و کشــورمان با صدور معارف 
انقالب اســالمى نقش مهمى در بیدارســازى آنان 
مقابل مستکبران جهان دارد و به این علت مورد هجمه 

همه جانبه آنها قرار گرفته است.
وى افزود: مطمئن باشــید اگر براى صهیونیست ها 
و آمریکا خطرى نداشــتیم، در مقابل ایران اسالمى 
صف آرایــى نمى کردند و توطئه هــاى مختلف علیه 
کشورمان انجام نمى دادند و امروز این دشمنان، تمام 

تالش خود را براى ناامید ساختن مردم بکار گرفته اند 
تا آنان را نســبت به نظام و انقالب و حضور پرشور در 

انتخابات ناامید کنند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان ادامه 
داد: انتخابات در یک روز برگزار مى شــود ولى نتیجه 
آن براى چندین سال تاثیرگذار است و انتخاب فردى 
اصلح با راى باالى من و شــما مى تواند در سرنوشت 
کشور تاثیرگذار باشد. وى در بخش دیگر سخنان خود 
گفت: برگزارى این برنامه هاى فرهنگى زمینه را براى 
روشنگرى و بصیرت افزایى فراهم مى کند و نسل جوان 
کشور باید بداند که قبل از پیروزى انقالب چه داشته ایم 
و امروز پس از گذشت 42 ســال از عمر بابرکت نظام 
چه چیزهاى ارزشمندى را بدست آورده ایم تا بتواند در 

مقابله تهاجم دشمن ایمن باشد.

انتخابات، پایه هاى نظام را مستحکم تر مى کند

مجموعه پنج جلدى «بادکنک طالیــى» وارد بازار 
کتاب شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

این مجموعه حاوى آثار برتر جشــنواره نمایشــنامه 
نویســى «بادکنک طالیى» بوده که در پنج جلد از 
سوى اداره توســعه فرهنگ شــهروندى وابسته به 

سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
منتشر شده اســت. «بادکنک طالیى» مجالى براى 
اهل فن و قلم بــوده تا به 
مشارکت افزایى در تکمیل 
محتواهاى موثر در بخش 
کودك و نوجــوان کمک 

کند.
عالقه منــدان بــه ویژه 
هنرمنــدان حــوزه تئاتر 
کودك و نوجــوان جهت 
تهیــه ایــن مجموعــه 
مى توانند به دفتر انتشارات 
سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهــان واقــع در کتابخانه 
مرکزى(32231086) و کتابفروشى نشر نوشته واقع 

در خیابان فلسطین(32226445) مراجعه کنند.

مجموعه «بادکنک طالیى» در بازار تازه هاى کتاب

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان گفت: صدور سند مالکیت براى 8300 واحد مسکونى شهرى 
و روستایى در برنامه امسال این نهاد قرار گرفته است.

غالمحسین خانى افزود: صدور سند مسکن شهرهاى زیر 20 هزار نفر جمعیت و روستاها 
بر عهده بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد و امالك است که تاکنون بیش از 240 هزار فقره 

سند دراستان اصفهان صادر شده است
وى اضافه کرد: سال گذشته با همکارى اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و همکارى 

مالکان بیش از هفت هزار و 580 فقره سند صادر و به صاحبان آن ها تحویل شد.
 مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان همچنین به آسفالت معابر روستایى اشاره کرد و گفت: سال 
گذشــته 180 میلیارد ریال براى آسفالت معابر روستاها به اســتان اختصاص یافت و بین 

روستاها توزیع شد.
وى با اشــاره به ظرفیت اقتصادى و اشتغال زایى روســتاهاى اصفهان گفت: در سال هاى 
اخیر طرح اقتصادى براى 121 روستاى استان به تصویب رسید و بر این اساس برنامه هاى 
راهبردى با در نظر گرفتن توان و قابلیت هاى هر روســتا پیش بینى و با مشارکت اهالى و 

سرمایه گذاران اجرایى مى شود.
خانى تصریح  کرد: با تصویب طرح بهسازى بافت فرسوده براى 12 روستاى استان اصفهان 
و نیز مطالعه طرح هدف گردشــگرى براى هشت روســتا فرصت هاى خوبى براى درآمد 
اقتصادى در صنعت گردشگرى فراهم شــد و  در این زمینه روستاى مورچه خورت و طرح 

بافت با ارزش براى روستاى على آباد کویرات تهیه شد.
وى با بیان اینکه طرح هادى براى 919 روستاى باالى 20 خانوار جمعیت استان تهیه  براى  
520 روستا بازنگرى و براى 81 روستا بازنگرى مجدد شده است، خاطرنشان  کرد: 9 میلیارد 
و 600 میلیون ریال امسال براى بازنگرى 146 روستا و 725 میلیارد ریال براى اجراى این 

طرح در 206 روستا پیش بینى شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان با اشاره به اجراى محرومیت زدایى در حوزه مسکن خاطرنشان  
کرد: در پنج سال گذشته افزون بر 51 هزار مسکن شهرى و بیش از 72 هزار مسکن روستایى 
براى اقشار آسیب پذیر با همکارى خیران و مســووالن محلى احداث و 73 واحد مسکن 

بازسازى شد که بخشى از آن ها در مناطق خاص کشور بوده است.

سند 8000 خانه در اصفهان امسال  صادر مى شود

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حضور در صدا و ســیماى مرکز اصفهان با مدیر کل این 
مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان در این دیدار با اشاره به وظیفه خطیر صدا و سیما در باال بردن سطح آگاهى مخاطبین 
گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملى مجموعه اى است که با وجود گستردگى حوزه کارى 
و تنوع مخاطب، همواره به بهترین نحو در راستاى تحقق وظایف اصیل خود گام برداشته و 
در همه برهه ها به نحو احسن در خدمت اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى بوده است.

وى افزود: ارتباط بیــن دو مجموعه مخابرات و صدا و ســیما از قدیم باالخص در موضوع 
مباحث فنى، ارتباطى بسیار خوب و کارآمد بوده و امیدواریم در آینده نیز شاهد افزایش بیشتر 
این ارتباطات باشیم. بهرام عبدالحســینى مدیرکل صداوسیماى مرکز اصفهان نیز در این 
دیدار ضمن خیر مقدم به مدیر و مسئولین مخابراتى بر آمادگى این مجموعه براى افزایش 

همکارى هاى دوجانبه تاکید کرد.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با مدیر کل صدا و سیماى استان


