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راهکارهایى براى جوان ماندن مغزکشف کود در آجیل فروشىپژمان جمشیدى مهمان جدید «همرفیق» شدعقب نشینى اتحادیه اروپا از مطالبات جدید برجامى باجناقم گفت قید تراکتور را بزن! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر بیش از حد
سیب زمینى 

سرخ کرده بخورید...

افزایش 102 درصدى متوفیان در اصفهان
3
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قیمت زمین در تابستان 
دو برابر شد

چند میلیارد انسان واکسن 
کرونا نخواهند زد؟

زردى استان بیشتر شده 
اما باز هم کم است
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مسئوالن اصفهان 
نسبت به انتقال آب 

اقدام کنند

سیب زمینى سرخ کرده یکى از محبوب ترین و 
خوشمزه ترین خوراکى هاى جهان است که 
در اکثر کشورها به شکل هاى مختلف تهیه 
و مصرف مى شود. این خوراکى در ایران نیز 
بسیار محبوب بوده و طرفداران زیادى دارد ...

استاندار اصفهان گفت: مسئوالن استان باید با رعایت 
اخالق، ادب، احترام و حرمت یکدیگر با اســتان هاى 
همجوار با اجراى مقررات و قوانین باالدستى، نسبت 
به انتقال آب اقدام کنند. عبــاس رضایى صبح  دیروز

(سه شنبه) در حاشیه مراسم تجلیل از دست اندرکاران 
پویش «هرهفته_الف_ب_ایران» در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: اصفهان، استانى کم آب است و کویر در حال 
پیشروى است، بنابراین از یک سو مردم باید اقدامات 
جدى در خصوص مصرف آب انجام دهند که مصرف 
بهینه آب یکى از مسائل اصلى اســت. از سوى دیگر 
مسئوالن استان نیز باید با رعایت اخالق، ادب، احترام 

و حرمت یکدیگر با استان هاى همجوار با اجراى ...
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  20002000 تاکسى زرد به شبکه تاکسى هاى آنالین پیوسته اند تاکسى زرد به شبکه تاکسى هاى آنالین پیوسته اند
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان در پاسخ به سئوال «نصف جهان»:مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان در پاسخ به سئوال «نصف جهان»:

8

جدیدترین اطالعات مدیرعامل سازمان آرامستان ها درباره نتیجه جوالن کرونا در پاییز

امین زندگانى: جاى 
استقاللى ها بودم، تشکر 
مى کردم

شکورى: درخواست کردیم بازى ذوب آهن 3 -0 شود

امر دیگه اى باشه
 ابراهیم شــکورى معاون اجرایى باشگاه پرســپولیس در گفتگو با برنامه 
«فوتبال برتر» گفت که این باشگاه از سازمان لیگ درخواست کرده 
است اگر باشگاه ذوب آهن در این خصوص تخلفى کرده، بازى 
باید 3 بر صفر به سود پرســپولیس اعالم شود. شکورى درباره 
برگزارى بازى هاى پرسپولیس توضیح داد: باید درباره بازى با 

ذوب آهن موضوعى را ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تصمیم براى توزیع 
آب کشاورزى
 در بهمن

سرقت 6 میلیارد تومان در مسیر قم به پرتغال
عجیب ترین هک سال

2

تکلیف پرسپولیستکلیف پرسپولیس
 با بازیکن پر ماجرا چه مى شود؟ با بازیکن پر ماجرا چه مى شود؟

شکارى، جرقه اى که در شکارى، جرقه اى که در 
ذوب آهن خاموش شدذوب آهن خاموش شد

ن و

..
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ممى کردم ر دى کردمک م 5

شکورى: د

 ابراهیم شــک
«فوتبال
است
باید
بر
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مرکز آمار اعالم کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع 
زمین یا زمین ساختمان مسکونى کلنگى معامله شده از 
طریق بنگاه هاى معامالت ملکى در تابســتان امسال 
نسبت به تابستان پارسال 101/8 درصد رشد داشته است.

مرکز آمار ایران، نتایج طرح گردآورى اطالعات قیمت 
و اجاره مســکن نقاط شهرى کشــور در تابستان 99 را 
اعالم کرد. طبق این نتایج، بنگاه هاى معامالت ملکى 
کشور موظف هستند مشخصات کلیه  معامالت خرید و 
فروشى که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا 
مى کند را در سامانه  اطالعات مدیریت معامالت امالك 

و مستغالت کشور ثبت کنند.

با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معامالت 
در شهرهاى بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط 
قیمت در سطح استان یا کشور مى شود، از متوسط تعدیل 
شده (وزنى) اســتفاده شــده تا بتوان با حذف اثر حجم 

معامالت، تغییرات واقعى قیمت را مشخص کرد. 
متوســط قیمت فروش هــر مترمربع زمیــن یا زمین 
ســاختمان مســکونى کلنگى معامله شــده از طریق 
بنگاه هاى معامالت ملکى در کل کشور 73 هزار و 344 
ریال با میانگین مســاحت 267 مترمربع بوده است، که 
نسبت به فصل قبل، 28/4 درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 101/8  درصد افزایش داشته است.

یک روزنامه انگلیسى گزارش داده وزراى خارجه کشورهاى 
اروپایى موافقت کرده اند براى احیاى توافق هسته اى برجام، 
پیش شــرط هاى جدیدى از ایران مطالبه نکنند. روزنامه 
«گاردین» با گزارش این خبر نوشــت باور وزراى اروپایى 
این است که تهران و واشنگتن باید در مرحله فعلى بتوانند 
بدون آنکه نیازى به تمدید این توافق یا قوى تر کردن آن 
باشد کامًال به آن پایبند شوند.  این روزنامه نوشته این گام 
اروپایى ها یکى از موانع بالقوه بازگشت ایران به پایبندى به 
برجام، در صورت رفع تحریم ها از ســوى آمریکا و متعهد 
شدن آن کشور به قطعنامه هاى ســازمان ملل را از میان 
برمى دارد. «گاردین» این مســئله را «تحولى مهم» در 

راستاى احیاى برجام خوانده و نوشته کشورهاى اروپایى 
موافقند که مذاکرات بر سر تمدید توافق و قوى تر کردن آن 
به زمانى دیگر موکول شود.  روزنامه «گاردین» نوشته است: 
«در اتفاقى که ممکن است یکى از مهمترین تحوالت باشد 
سه قدرت اروپایى رضایت دارند براى رایزنى در خصوص 

تمدید توافق و قوى تر کردن آن صبر کنند.»
یک دیپلمات ارشد اروپایى گفت: «اگر مى خواهیم ایران به 
پایبندى کامل برگردد باید مشوق هاى اقتصادى که وعده 
داده بودیم را محقق کنیم. امروز تجارت بین کشــورهاى 
اروپایى و ایران کمتر از آن چیزى اســت که قبل از توافق 

بود.»

قیمت زمین در تابستان
 دو برابر شد

عقب نشینى اتحادیه اروپا از 
مطالبات جدید برجامى

محکومان درخت کاشتند
  میزان | رئیس کل دادگســترى استان 
گلستان گفت: در فصل درختکارى سال گذشته 
7300 اصله نهال توســط محکومان جایگزین 
حبس کاشته شد و بر اساس حکم دادگاه محکومان 
ســه تا پنج ســال کار آبیارى و نگهدارى از این 
نهال ها را برعهــده دارند. هادى هاشــمیان، از 
درخواست منابع طبیعى این استان از دادگسترى 
براى کمک به بیابان زدایى با استفاده از ظرفیت 

مجازات هاى جایگزین حبس خبر داد. /4001

ببخشید!
پیشــنهاد کارشناس    کافه سینما |
یک برنامه  سازمان صداوســیما، مبنى بر دعوت 
مخاطبان به رقص در شب یلدا، با حواشى گوناگونى 
روبه رو شد. این کارشناس این پیشنهاد را به دلیل 
«کم شدن استرس هاى ناشــى از کرونا» مطرح 
کرده بود. پس از ساعتى، مجرى این برنامه جلوى 
دوربین آمد و اعالم کرد چنین عبارتى در «شــأن 
برنامه و بینندگان» نبوده و اینکه: «دوست نداشتیم 

بشنوید» و خالصه عذرخواهى کرد./3999

سیاه نمایى یعنى چه؟!
ابوالفضل جلیلى معتقد است    هنرآنالین |
چیزى به اسم سیاه نمایى در سینما وجود ندارد. 
این کارگردان مشــهور اظهار کرد: سیاه نمایى 
یعنى چه؟ شــما مى توانید یک دیوار سفید را با 
فیلم، سیاه نشان دهید؟ خیر! مگر اینکه آن دیوار 
چرك و کثیف باشــد. فیلم آینه جامعه اســت. 
وقتى در مســائلى مانند اختالس و خانه  اقشار 
بى بضاعت را خراب کردن فیلمى ساخته مى شود، 
آن را ســیاه نمایى مى نامند درحالى که مى توان 

سیاه نمایى را پاك کرد./4002

اعتماد به سقف!
مژده لواســانى ازجمله    سینما روزان |
مجریان زن رسانه ملى است که تقریبًا در تمام 
ادوار مدیریتى این رسانه به اجرا پرداخته است. 
او به تازگــى با لحنى حاکــى از اعتماد به نفس 
باال به روزنامه «صبح نو» گفته: «هر امکانى که 
ممکن است در اجراى تلویزیونى به یک مجرى 
زن داده شود را تجربه کرده ام. اگر اتفاقى بسیار 
خوشحالم کند مى خواهم آن را تجربه کنم وگرنه 
به اصطالح آنچه براى خیلى ها آرزو است براى 
ما خاطره شده است». مژده لواسانى همچنان با 
اعتماد به نفس باال ادامه داد: «آنچه باید در اجراى 

تلویزیون مى شدم، شده ام»!

اتلتیکو مس!
شــاهکار جدید فدراســیون    برترین ها |
فوتبال در ارائه ورزشگاه سابق اتلتیکو مادرید به 
جاى ورزشگاه مس رفسنجان حواشى بسیارى 
در فضاى مجازى به پا کــرده. در کلیپى که در 
فدراسیون فوتبال براى میزبانى جام ملت ها در 
ایران تهیه شده و 14 ورزشگاه در آن وجود دارند، 
استادیوم «ویسنته کالدرون»، خانه سابق اتلتیکو 
مادرید اسپانیا را به اسم ورزشگاه در حال ساخت 

مس رفسنجان نشان داده اند!/3985

پشیمانم سحر تبر بودم
  رکنا | فاطمه خویشوند، شاخ اینستاگرام 
که مدتى پیش به ده سال حبس محکوم شده بود، 
از ســحر تبر بودن ابراز پشیمانى کرد. خویشوند 
گفت: همیشه دوست داشتم معروف شوم و نقش 
سحر تبر را از کاراکتر انیمیشن «عروس مردگان» 
تقلید کردم که به همان اندازه الغر و مثل اسکلت 
باشم اما اصًال از جهانى شدن خوشحال نیستم. 
فاطمه خویشوند اضافه کرد: وقتى در زندان بودم، 
متوجه شدم که رئیس محترم قوه قضاییه براى 
کسانى که پشیمان شدند، راه بازگشت گذاشته 
است و من یک توبه نامه تنظیم کردم و امیدوارم 

رأفت اسالمى شامل حال من شود. /3992

بیخ گوش ما
رسانه هاى عمان از ابتالى چهار   خبر فورى |
نفر به نوع جدید کرونا در این کشــور خبر مى دهند. در 
روزهاى اخیر نوع جدیدى از کرونا در انگلیس مشاهده 
شده که گفته مى شود سرعت شیوع آن ده ها برابر بیشتر 

از کروناى کنونى است. 

وصیتنامه ناتمام 
  باشگاه خبرنگاران جوان | محسن هاشمى 
در یک برنامه تلویزیونى درباره وصیتنامه آیت ا... هاشمى 
رفسجانى گفت: ایشان یک وصیتنامه داشتند که بسیار 
قدیمى بود، لذا در حال نوشــتن متنى بودند که بیش از 
100 صفحه بود و قرار بر این بود که این نوشته بعدها به 
وصیتنامه ایشان تبدیل شود اما پس از فوت ایشان من 

این متن را به مقام معظم رهبرى تقدیم کردم./3998

چرا ایران واکسن نخرید
   خبر آنالین | نماینده ســابق تهــران علت 
نخریدن واکسن کرونا از سوى ایران را توضیح داد. على 
مطهرى در توییترش نوشت: «بخاطر اینکه در لیست 
سیاه FATF قرار داریم نتوانستیم 50 میلیون دالر مبلغ 
سهمیه ایران از واکسن کروناى سازمان جهانى بهداشت 
براى هشت میلیون ایرانى را منتقل کنیم و سهمیه ایران 

باطل شد.» 

تهاتر نفت با مرغ!
رستم قاســمى، وزیر اسبق نفت در     انتخاب |
برنامه تلویزیونى جهان آرا گفت: هدف من از ســفر به 
برزیل در دوران کمبود مرغ این بود که نفت را با گوشت و 
مرغ برزیلى تهاتر کنم. وى افزود: آن موقع به برزیل سفر 

کردم و با آقاى «لوال» دیدارى داشتم./3993

تاجر خوبى است
   اعتماد آنالین | محمــد مهاجــرى، فعال 
رسانه اى اصولگرا در حساب کاربرى خود در توییتر با 
اشــاره به انتخاب صادق محصولى به دبیرکلى جبهه 
پایدارى نوشت: در انتخابات مجلس یازدهم، محصولى 
ســهمش را از اصولگراها گرفت و در آستانه انتخابات 
1400 باز وارد میدان شــده. تاجر خوبى اســت. آقاى 
آقاتهرانى هم کمافى السابق ســرکار است و نقشش 

زینت المجالس است و توجیه المسائل!

خوش خیال ها
  ایسنا| هواداران «دونالد ترامپ» براى او رویداد 
مجازى «تحلیف دوم» را ترتیب داده اند که قرار است 
همزمان با روز سوگند خوردن «جو بایدن» برگزار شود. 
این رویداد که در فیسبوك برنامه ریزى شده، قرار است 
20 ژانویه برگزار شود و تاکنون بیش از 325 هزار نفر به 

شرکت در آن تمایل نشان داده اند./4003

سرنخ هایى از ترور 
  خانه ملت| رئیس کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس شــوراى اسالمى از شناسایى 
سرنخ هاى ترور شــهید محســن فخرى زاده توسط 
نیروهاى امنیتى کشور خبر داد. ذوالنورى تصریح کرد: با 
توجه به اینکه این پرونده جارى است، دستگاه امنیتى- 
اطالعاتى درباره سرنخ ها و افرادى که شناسایى شدند 

در صورت تشخیص توضیحاتى را اعالم خواهند کرد.

رئیس جمهور زندان نمى رود
حســین مرعشــى، ســخنگوى حزب    برنا |
کارگزاران درباره احتمال اجراى حکم زندان و مجازات 
براى رؤســاى جمهور گفت: جمهورى اســالمى در 
موضعى نیست که رؤساى جمهور ســابق را به زندان 
بیا ندازد. اگر به دنبال چنین چیزى بود، قطعاً احمدى نژاد 
براى زندان رفتن از همه شایسته تر بود زیرا با همه اصول 
در حال مبارزه اســت. باالخره روحانى در چارچوب  کار 

مى کند./4004

خبرخوان

دادستان عمومى و انقالب قم از کالهبردارى میلیاردى 
از یک شرکت تولیدکننده فوالد در شهرك سلفچگان 
خبر داد و گفت: متهم با هک ایمیل شرکت و دسترسى 
به اطالعات آن و جعل ایمیل طرف قرارداد، مبلغ 187 

هزار و 668 یورو کالهبردارى کرده است.
حجت االسالم والمسلمین حســن غریب با بیان اینکه 
این شــرکت تولیدکننده فوالد در طرح توسعه فعالیت 
خود مجبور به واردات ماشــین آالت فوالدســازى از 
کشورهاى خارجى بوده اســت، افزود: در زمان اجراى 
یکى از قراردادهاى خریــد تجهیزات، یک هکر، ایمیل 
مربوط به این شرکت را هک نموده و اطالعات قرارداد 
موجود در ایمیل را در اختیــار گرفته و اقدام به ارتباط با 

شرکت خارجى طرف قرارداد مى کند.
وى افزود: متهم با ارتباط با شاکى از طریق آدرس ایمیل 
جعلى مشابه آدرس ایمیل شرکت خارجى، در مقام طرف 
قرارداد ظاهر شده و با این شرکت در خصوص جزئیات 

قرارداد وارد مذاکره مى شود.
وى ادامــه داد: این کالهبــردار پس از جلــب اعتماد 
مالباخته، با ایجاد حساب بانکى فیک در کشور پرتغال و 
با تماس از طریق واتساپ به شاکى، بیان مى دارد که به 
علت کرونا تغییر شماره حساب از کشور چین به کشور 
پرتغال صورت گرفته اســت و با اعالم شماره حساب 
جدید، درخواســت واریز باقیمانده مبلغ قــرارداد را به 

حساب واقع در کشور پرتغال مى کند.
غریب خاطرنشان کرد: مالباخته با تصور اینکه وجه را به 
حساب طرف قرارداد واریز مى نماید، اقدام به واریز وجه 
به مبلغ 187 هزار و 668 یورو از طریق صرافى به حساب 

جعلى تعریف شده از متهم مى کند و پس از پیگیرى از 
طریق تماس تلفنى با شرکت طرف قرارداد براى ارسال 

بار، متوجه کالهبردارى صورت گرفته مى شود.
وى در خصوص اقدامات دادســراى قم در این پرونده، 
بیان کرد: با بررسى حساب مربوط مشخص شد که مبلغ 
واریز شده همچنان در حساب کشور پرتغال موجود است 

که در این راستا پیگیرى از طریق اداره کل امور بین الملل 
قوه قضاییه و ارســال نامه به وزارت دادگسترى دولت 
پرتغال و ســفارت ایران در پرتغال به منظور مسدودى 
حساب متهم، احضار دارنده حســاب و بازجویى از آن 

صورت گرفت.
دادستان قم با اشاره به اینکه آدرس ایمیل جعلى شرکت 

خارجى تنها یک نقطه با ایمیل اصلى تفاوت داشــت، 
هشــدار داد: ضرورى است شــهروندان در زمان وارد 
کــردن آدرس ایمیل یا آدرس ســایت ها دقت و توجه 
زیادى داشته باشــند و از اصلى بودن آدرس تایپ شده 
اطمینان حاصل کنند تــا در دام صفحات جعلى گرفتار

 نشوند. 

عجیب ترین هک سال

سرقت 6 میلیارد تومان در مسیر قم به پرتغال

محمدجواد ظریف در گفتگو با خبرنگار شبکه تلویزیونى 
«طلوع نیوز» افغانستان به ســئواالت مجرى این شبکه 
در مورد روابط ایران و افغانســتان پاسخ گفت. بخشى از 
این مصاحبه به روابط ایران با طالبان مربوط مى شــد که 

مى خوانید.

سر جزئیات رابطه  شما با گروه طالبان 
هم موارد زیادى است. 

ظریف: حتمًا ما با گروه طالبــان کار مى کنیم اما نه اینکه 
برویم با آنها در مورد آینده  افغانستان تصمیم گیرى بکنیم 

و قرارداد امضا بکنیم.  

تعریف شما از طالب چیست؟ طالب 
تروریست اســت؟ طالب یک گروه 
شورشى است؟ چه تعریفى دارد ایران 

از گروه طالبان؟ 
همانطور که شما اشاره کردید، طالبان قبل از اینکه کسى 
دیگر را کشته باشند هشــت نفر از همکاران من را شهید 
کردند. لذا تعریف ما این است که طالبان اقدامات تروریستى 
زیادى کردند. اما طالب باالخره یک گروهى هســت در 
داخل افغانستان که اقدامات تروریستى داشته و امروز هم 
ضرورى است که طالبان به عنوان یک بخشى از راه حل 

آینده  افغانستان باشد نه راه حل آینده  افغانستان.  
 طالب به عنوان یک گروه، نزد شــما 

گروه تروریستى نیست؟ 
ببینید، طالبان اقدامات تروریستى بسیار انجام داده است. 
اینکه طالبان یک گروه تروریستى هست یا نه، در قوانین ما 
هنوز طالبان را از گروه تروریستى خارج نکردیم. در قوانین 
ما کما اینکه در قوانین ملل متحد بوده است. ما تابع ملل 

متحدیم.  
پس براى ایران، طالبــان یک گروه 

تروریستى هست.
همانطور که شوراى امنیت ملل متحد تصمیم مى گیرد، ما 

همان رفتار را داریم. اما معتقدیم که طالبان در آینده یک 
واقعیت است. 

شما اشاره کردید به کشته شدن هشت 
همکار شما در مزار شریف، آیا از طالب 

انتقام مى گیرید یا بخشیده اید؟ 
نه بخشــیده ایم و نه فراموش کرده ایــم. اما اینکه انتقام 
بخواهیم بگیریم، ما همان زمان تصمیم گرفتیم. شــما 
یادتان هست که نیروهاى ما در مرز مستقر شدند. امکان 
یک درگیرى وجود داشت. دولت ایران تصمیم گرفت که 
اینچنین درگیرى حتماً به ضرر مردم افغانستان خواهد بود 
و فقط به ضرر طالبان نخواهد بود. لذا ما از درگیرى صرف 
نظر کردیم و از انتقام گیرى هم صرف نظر کردیم. اما اینکه 
ببخشــیم یا فراموش کنیم، نه! یک دردى هست داریم و 

بخاطر مردم افغانستان تحمل کردیم. 
مقامات افغان ادعا کرده اند که شــما 
(ایران) به طالبان جنگ افزار مى دهید، 
آموزش مى دهید و زخمى هاى شان را 

درمان مى کنید. 
ما حتمًا هیچ یک از این سه کار را انجام نمى دهیم. جنگ 
افزار نمى دهیم، زخمى هاى طالبان را درمان نمى کنیم اما با 
طالبان گفتگوى جدى داریم. من شخصاً با «مال برادر» در 

تهران مالقات کردم. کما اینکه دیگر مقامات بین المللى یا 
در دوحه یا در پایتخت هاى خودشان با هیئت طالبان دیدار 
کرده  اند. باالخره در مناطقى بزرگى از مرز مشترك ایران 
و افغانستان، متأسفانه دولت افغانستان استقرار ندارد و ما 

موظفیم که از مردم خودمان دفاع بکنیم.  
شریکتان طالب است؟ آن طرف مرز 

همسایه  مستقیمتان، طالب است؟  
طالبان حضور دارد. حاال نمى دانم چه مى خواهیم اسمش 

را بگذاریم.  
پس رابطه امنیتى دارید؟  

ما تمامى تبادالتمان را و گفتگوهاى مــان را با طالبان به 
اطالع دولت افغانستان رساندیم. در بسیارى مواردى که 
دولت افغانستان با آنها نیاز داشــتند؛ کمک کنیم، کمک 

کردیم. 
چه است؟ چه انجام دادید با طالب؟  

مثًال خواسته هایى دولت افغانســتان از ما داشت. آنها را 
منتقل کردیم به طالبان.  

میانجــى هســتید بیــن طالبان و 
افغانستان؟  

نه میانجى نیستیم. ما یک همسایه  ایم که براى ما افغانستان 
مهم است./4000

ظریف: طالبان واقعیت است؛ با آنها کار مى کنیم

پیرترین پانداى دنیا در حالى که 38 ســال و چهار ماه 
داشت در باغ وحشى در چین درگذشت. «شین شینگ» 
که بخاطر داشتن 153 فرزند «مادر قهرمان» نام گرفته 
بود، هشتم دســامبر به دلیل نارسایى اندام هاى داخلى 

درگذشت.
به گفته مســئوالن باغ وحش، «شین شینگ» در سال 
1982 متولد شد. در سال 1983 به این باغ وحش منتقل 

شد و باقى عمر خود را در آنجا سپرى کرد.
در دنیا کمتر از 30 عدد «بزرگ پانــدا» وجود دارد که 

بیشتر از 30 سال عمر کرده باشــند. باغ وحش چونگ 
کینگ براى جشــن گرفتن تولد 38 ســالگى «شین 
شــینگ»، یک مهمانى با کیکى که با میوه هاى مورد 

عالقه او تزیین شده بود ترتیب داد.
طبق بیانیه باغ وحش چین که مرگ «شــین شینگ» 
در آن اعالم شــده، این پاندا از 21 اکتبر دچار کاهش 
اشتها و خستگى شــده بود و طى روزهاى بعدى دچار 
سختى تنفس، ســرفه و نفخ شــد. کارشناسان براى 
درمان «شین شینگ» در باغ وحش حضور پیدا کردند 
اما علیرغم تالش هاى آنها این پاندا در روز 8 دســامبر 

درگذشت.
متوســط عمر پانداها در طبیعت بین 14 تا 20 ســال 
است اما در اســارت مى توانند تا 30 ســال هم زندگى 
کنند. دیگر پاندایى که در 38 سالگى از دنیا رفت «جیا 
جیا» بود. این پاندا در ســال 2016 در اوشــن پارك، 
یک پــارك موضوعــى حیوانــات در هنــگ کنگ، 

درگذشت.
یکسال از زندگى پانداها معادل سه سال از زندگى انسان 
هاست، یعنى «جیا جیا» و «شین شینگ»  در زمان مرگ 

نزدیک به 114 سال انسانى داشتند.

«بانى» که سگى از نژاد شیپ پودل است شاید در نگاه 
اول سگى معمولى به نظر برسد اما یک فرق بزرگ دارد، 
اینکه به نوعــى مى تواند حرف بزنــد. «بانى» به دلیل 
توانایى اش در صحبت کردن شهرت زیادى در فضاى 
مجازى کســب کرده و حاال بیشتر از 5/5 میلیون دنبال 

کننده دارد.
«الکســیس دیواین»، صاحب «بانى» ظرف یکســال 
گذشته به او یاد داده با اســتفاده از سیستم پیچیده اى از 
کلیدهایى که روى هر یک کلمات مشخصى نقش بسته، 
ارتباط برقرار کند و این آموزش ها نتیجه هم داده است. 

این ســگ حاال بخشــى از یک مطالعه تحقیقاتى در 
دانشــگاه کالیفرنیا شده است. دانشــمندان قصد دارند 

متوجه شوند سگ ها چه درکى از زبان دارند. 
یکى از ویدیوهاى اخیر «بانى» بیشــتر از معمول مورد 
توجه قرار گرفته اســت. در این ویدیو «بانى» به سمت 
صفحه کلیدهاى خود مى رود و با فشــار دادن دو کلمه 
مى پرسد «این کى؟». بعد از آن به طرف آینه برمى گردد 
و به خودش نگاه مى کند. دوباره سرش را مى چرخاند و 
مستقیم به الکســیس نگاه مى کند. الکسیس به طرف 

«بانى» مى رود و سعى مى کند به او بگوید که درواقع این 
خود او اســت که در آینه است. الکسیس با کلید «بانى» 

این کار را انجام مى دهد و آن را به زبان هم مى آورد.
بعد از شــنیدن این جــواب، «بانى» به طــرف پنجره 
مى رود و چند ثانیه اى مرموزانه به بیرون خیره مى شود. 
سپس برمى گردد، به طرف صفحه کلیدها مى رود و کلید 
«کمک» را فشار مى دهد. این ویدیو بسیارى از کاربران 
را متعجب ساخته و آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده 

است./3987

سگ سخنگو سوژه تحقیقات دانشمندان شدمرگ «مادر قهرمان»
  گلریز برهمند/ روز یاتو |
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توقیف موتورسیکلت هاى قاچاق 
سه دستگاه موتورسـیکلت قاچاق به ارزش 20 میلیارد 
ریال در اصفهان کشـف و توقیف شد. فرمانده انتظامى 
شهرسـتان اصفهان گفـت: ماموران پایـگاه اطالعاتى 
این شهرسـتان با اطالع از خبـرى مبنى بـر نگهدارى 
تعدادى موتورسـیکلت قاچـاق داخل باغـى در اطراف 
اصفهان بررسى موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
سرهنگ حمیدرضا اکبرى افزود: در بازرسى از این محل 
سه دستگاه موتورسیکلت سـنگین قاچاق به ارزش 20 
میلیارد ریال کشف شد. وى گفت: دو قاچاقچى دستگیر 

و تحویل مراجع قضایى شدند.

تمرین در دریاچه مصنوعى 
معـاون توسـعه ورزش و قهرمانـى اداره کل ورزش و 
جوانان استان گفت: با توجه به خشـکى زاینده رود هم 
اکنون  قایقرانـان اصفهانى ازتمرین محروم هسـتند و 
براى رفع این مشکل در توافقى با شـهردارى اصفهان 
دریاچه مصنوعى حدود 400 مترى در باغ فدك اصفهان 
در نظرگرفتـه شـده و مقدمـات الزم بـراى تمرین این 
ورزشکاران فراهم شده است. زیبایى افزود : قایقرانان در 
شهرستان هاى سمیرم، گلپایگان ونجف آباد از سد هاى 

این منطقه براى تمرین استفاده مى کنند./3989

کشف کود در آجیل فروشى
سرپرست شبکه بهداشـت و درمان شهرستان شاهین 
شهر ومیمه گفت: همزمان با نظارت بازرسان بهداشت 
محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر 
و میمه و کنترل مواد غذایى، در انبار یک آجیل و خشکبار 
فروشى تعدادى کیسه کود گیاهى و خاك گلدان در بین 
آجیل و خشکبار کشف شـد. على پارسا با اشاره به خطر 
آلودگى میکروبى براى آجیل و خشکبار و احتمال تکثیر 
انواع کـرم افزود: این انبـار تخلیه و آجیـل هاى موجود 
براى تشخیص بار میکروبى نمونه بردارى و محموله تا 
تعیین تکلیف توقیف و متصدى متخلف تحویل مراجع 

قضایى شد.

انتصاب رئیس جدید 
حوزه هنرى 

مجتبى شـاه مرادى طـى حکمى از سـوى رئیس حوزه 
هنرى، ریاست حوزه هنرى اصفهان را بر عهده گرفت. 
شاه مرادى متولد 1359، از سال 1383 تا کنون فعالیت ها 
و مدیریت هـاى گوناگـون فرهنگـى را در کارنامه خود 
دارد.  پیش از شـاه مرادى، هدایت حوزه هنرى اصفهان 
را مهـدى احمدى فر از سـال 1395 به مدت 4 سـال به 

عهده داشت.

توسعه پوشش همراه اول 
با راه اندازى سـایت جدید BTS  در سـطح شهرسـتان 
آران و بیدگل ،پوشـش اپراتور همراه اول در سـطح این 
شهرسـتان توسـعه یافت. سـایت BTS همراه اول در 
روسـتاى محمد آباد بخش کویرات ازتوابع شهرسـتان 
آران و بیدگل با تکنولوژى 4G نصب ، راه اندازى و مورد 
بهره بردارى قرار گرفت.    گفتنى است باراه اندازى این 
سـایت عالوه برپوشـش مطلوب تلفن همراه درسطح 
روسـتاى محمدآباد، پوشـش جاده محمد آبـاد –ابوزید 
آباد وهمچنین جاده محمد آباد به طرف اتوبان کاشان -

اصفهان بهبود یافت.

بهره بردارى از حوضچه ریکاورى 
بـه گـزارش روابـط عمومى آبفـا گلپایـگان، بـا نصب 
تجهیزات الزم در حوضچه ریکاورى ، استفاده از پسآب 
شستشوى فیلترها در تصفیه خانه آب گلپایگان امکانپذیر 
شد. از این پس پسـآب حاصل از شستشوى فیلترهاى 
واحد فیلتراسیون به حوضچه ریکاورى منتقل میگردد 
. با اجراى عملیـات نصب تجهیـزات الزم در حوضچه 
ریکاورى اعم از شـیرآالت و پمـپ ، میتوان از پسـآب 
موجود اسـتفاده بهینه نمود . همچنین امکان اسـتفاده 
ماشـین هاى آتش نشانى نیز از این پسـآب فراهم شد. 
اینکار بر اساس مصوبات جلسه مدیریت بحران منطقه 
و در راسـتاى اجراى مـوارد مرتبط با پدافنـد غیر عامل 

شهرستان صورت گرفت./3990

خبر

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضــر ذخیره آب مخزن ســد زاینده رود 179 
میلیون مترمکعب اســت، گفت: قرار است در بهمن ماه 
کارگروه سازگارى با کم آبى را تشــکیل دهیم و در آن 
زمان براساس میزان بارش ها و حجم سد زاینده رود براى 

توزیع آب کشاورزى تصمیم خواهیم گرفت.
مسعود میرمحمدصادقى اظهار کرد: از ابتداى سال آبى 
جارى تاکنون حدود 380 میلیمتر بارش در سرشاخه هاى 
زاینده رود ثبت شده که تقریبا در حد میانگین بلندمدت 

است. 
وى با بیان اینکه براى پایان ســال آبى گذشــته (پایان 

شهریور ماه) میزان ذخیره 200 میلیون مترمکعبى آب در 
سد زاینده رود را برنامه ریزى کرده بودیم، گفت: با توجه 
به برنامه توزیع آب تابستانه کشاورزى، پایان شهریور ماه 
این میزان ذخیره آب را رعایت کردیم تا در سال آبى جدید 
طى پاییز و زمستان، ســطح آب پایین تر نرود و درگیر 

مشکالت کیفى آب نشویم.
وى با تاکید بــر اینکه درحال حاضــر اولویت ما تامین 
آب شــرب اســت، تصریح کرد: با توجه بــه بارش ها 
بررسى هاى ما انجام خواهد شد و در صورتى که امکان 
آن وجود داشــت توزیع آب کشــاورزى را در کارگروه 

سازگارى با کم آبى استان مطرح و بررسى خواهیم کرد.

استاندار اصفهان گفت: مســئوالن استان باید با رعایت 
اخــالق، ادب، احترام و حرمت یکدیگر با اســتان هاى 
همجوار با اجراى مقررات و قوانین باالدستى، نسبت به 

انتقال آب اقدام کنند.
عباس رضایى صبح  دیروز(سه شنبه) در حاشیه مراسم 
تجلیل از دست اندرکاران پویش «هرهفته_الف_ب_
ایران» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اصفهان، استانى 
کم آب است و کویر در حال پیش روى است، بنابراین از 
یک سو مردم باید اقدامات جدى در خصوص مصرف آب 
انجام دهند که مصرف بهینه آب یکى از مســائل اصلى 
است. از سوى دیگر مسئوالن اســتان نیز باید با رعایت 

اخــالق، ادب، احترام و حرمت یکدیگر با اســتان هاى 
همجوار با اجراى مقررات و قوانین باالدستى، نسبت به 

انتقال آب اقدام کنند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: از زمان فعالیت به سمت 
استاندارى اصفهان دو سیاست مصرف یک قطره کمتر 
آب در اســتان و انتقال یک قطره آب بیشــتر به استان 

مدنظرم بود و همواره بر آن تاکید دارم.
رضایى به حوزه کشاورزى در استان اشاره کرد و گفت: 
مســئوالن باید با هماهنگى و همکارى کشــاورزان از 
کشــت هاى پرمصرف و آب بــر جلوگیــرى کرده و 

کشت هاى کم آب بر و گلخانه اى را جایگزین کنند.

مسئوالن اصفهان نسبت 
به انتقال آب اقدام کنند

تصمیم براى توزیع آب 
کشاورزى در بهمن

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: زمان خاصى 
براى پایــان محدودیت هاى کرونایــى در نظر گرفته 
نشده و پایان محدودیت ها در گرو تصمیمات ستاد ملى 

کرونا است.
سرهنگ محمدرضا محمدى ادامه داد: منع تردد شبانه 
همچنان از ساعت 9 شــب 4 صبح برقرار بوده و این در 
حالى است که منع تردد پالك هاى غیربومى در سطح 
شهر ساعت خاصى ندارد و رانندگان متخلف به صورت 

شبانه روزى مشمول جریمه مى شوند.
وى پیرامون دستکارى پالك برخى از وسایل نقلیه توسط 

رانندگان تصریح کرد: متاسفانه موضوعى که از زمان آغاز 
محدودیت هاى کرونایى شاهد بودیم، مخدوش کردن 
پالك خودروى شخصى توسط برخى از رانندگان بود که 

پلیس راهور نیز به طور جدى در این موضوع ورود کرد. 
محمدى خاطرنشان کرد: در 3 هفته گذشته بیش از 300 
دستگاه خودرو به علت دستکارى در پالك و مخدوش 
کردن آن توقیف شــده و بیش از 2 هزار خودرو دیگر از 
طریق دوربین هاى نظارتى، پلیس هاى ســطح شــهر 
و همچنین انتشــار تصاویر در فضاى مجازى توقیف 

سیستمى شدند.

دبیرستان دخترانه دوره دوم سماى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد، رتبه دوم کشورى را در حوزه فعالیت هاى 

پژوهشى کسب کرد.
برابر ارزیابى سالیانه عملکرد پژوهشى مدارس سماى 
کشور که از سوى معاونت آموزش هاى عمومى و مهارتى 
دانشگاه آزاد اسالمى صورت گرفت، دبیرستان دخترانه 
دوره دوم سماى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
به دلیل اهتمام و توجه به اجــراى مطلوب فعالیت هاى 
پژوهشى در سال تحصیلى 98-99، موفق شد جایگاه 
دوم کشورى را بین مقاطع متوســطه دوره دوم به خود 

اختصاص دهد.
در ارزیابى فرهنگى ســال تحصیلى 98-99 مدارس 

سماى کشور، دبیرستان دخترانه دوره دوم سماى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد با کسب جایگاه ششم میان 
مقاطع متوسطه دوره دوم، موفق شد بین رتبه هاى برتر 

فرهنگى نیز قرار گیرد.
کســب رتبه نهم در ارزیابى فرهنگى مدارس ســماى 
کشور توسط دبیرســتان دخترانه دوره نخست و کسب 
رتبه نهم برترین مدارس پژوهشــى کشــور در مقطع 
ابتدایى توسط دبستان دخترانه دوره دوم از دیگر عناوین 
به دست آمده سماى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در ارزیابى عملکرد ســال تحصیلى 99-98 از ســوى 
معاونت آموزش هاى عمومى و مهارتى دانشــگاه آزاد 

اسالمى به شمار مى رود.

بر اساس آخرین آمار هاى کرونایى، 16 شهرستان استان 
در وضعیت نارنجى و 8 شهرســتان هم در شرایط زرد 

قرار گرفتند.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در تشریح آخرین 
وضعیت کروناى اســتان اصفهان گفت: از اول آذر و با 
تشدید محدودیتها، رنگ بندى هاى سه گانه دستخوش 
تغییر شد؛ به طورى که عالوه بر خورو بیابانک و چادگان 
که پیشتر در وضع زرد قرار داشتند، شهرستان هاى بویین 
میاندشت، فریدونشهر، مبارکه، دهاقان، برخوار و نجف 
آباد نیز وارد محدوده زرد کرونایى شدند و بنابراین، تنها 

فعالیت مشاغل گروه 4 در آن مناطق ممنوع است.
حجــت ا... غالمى به نارنجى شــدِن وضعیت ســایر 
شهرســتان هاى اســتان گریزى زد و دربــاره ادامه 
محدودیت ها هم گفــت: محدودیت هــاى پنجگانه 
همچنان در شهرســتان هاى نارنجى برقرار اســت و 
محدودیت تردد درون شــهرى از ساعت 21 تا 4 صبح 

کماکان ادامه دارد.
آقاى غالمى البته میانگین وضعیت زرد را در کشور 52 
درصد اعالم کرد و گفت: این آمار در اســتان 32 درصد 

است./3988

روز دوشنبه خبرى مبنى بر ادامه کاوش هاى باستان 
شناسى تپه اشــرف اصفهان از سوى مدیرکل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان 
منتشر شد. فریدون الهیارى گفته بود: «در خصوص 
پیشینه تاریخى اصفهان به شدت با کمبود منابع علمى 
مواجه هستیم، لذا درصدد هستیم تا با جذب اعتبارات 
مالى، زمینه ادامه فصل هاى کاوش باستان شناسى را 

در این تپه تاریخى براى سال 1400 فراهم آوریم.»
در همین رابطه علیرضا جعفرى زند، سرپرست هیات 
باستان شناسى تپه اشرف اصفهان به «ایمنا» گفت: 
هنوز هیچ خبر تازه اى نشده اســت و این مباحث در 
سطح نامه نگارى باقى مانده است. قرار بود کاوش ها در 
تپه اشرف بسیار زودتر و در همین امسال آغاز شود. اما 
على رغم اینکه نامه نگارى ها در جریان است، هنوز خبر 

تازه اى درباره ادامه کاوش ها نیست.
وى درباره اعتبارات مالى مــورد نیاز براى کاوش تپه 
اشرف، توضیح داد: در فاز ابتدایى قرار شد که فضاى 
کاوش تپه محصور شود، زیرا در هنگام کار نیاز است که 
کارگاه حفاظت شود. شهردارى محصور کردن فضاى 
تپه را عهده دار شــد. از طرفى نزدیک به یک میلیارد 
هزینه براى انتقال نخاله هاى روى تپه نیاز اســت که 

کارهاى مطالعاتى آن انجام شد.

جعفرى زند با بیان اینکه ”به طور کلى کاوش ها در تپه 
اشرف اعتبارات زیادى نیاز ندارد“، تاکید کرد: همواره 
با کمترین امکانات و بودجه در تپه اشرف کار کردیم. 
تامین بودجه مورد نیاز کاوش هاى تپه اشــرف براى 
استانى مانند اصفهان به هیچ عنوان زیاد و کمرشکن 

نیست.
سرپرســت هیات باستان شناســى تپه اشرف درباره 
چگونگى ادامه کاوش ها، توضیح داد: قرار بود در ضلع 
شمالى تپه کار کنیم تا قلعه ساســانى نمایان شود، از 
طرفى بخشى که گورستان اشکانى نیز کشف شد نیاز 
به کار بیشترى دارد. گفتند اولویت کاوش با خود تپه 
باشد، اما کاوش نجات بخشى ما در گورستان اشکانى 

کامل نشد. 
وى افزود: نیاز است که جریان کاوش تپه اشرف جدى 
گرفته شود و به عنوان یک پروژه بسیار با اهمیت به آن 
نگاه شود. تپه اشرف باید به عنوان یکى از مهم ترین 
بخش هاى تاریخى اصفهان شناخته شود و این مهم 
نیازمند تامین یک بودجه مستمر است تا در آینده به یک 
پارك موزه تبدیل شود. اینکه هر یکى دو سال یک بار 
بودجه اندکى اختصاص داده شود، دردى را دوا نخواهد 
کرد. باید برنامه ریزى مستمر براى به نتیجه رسیدن 

کاوش ها و نشان دادن آثار آن به مردم انجام داد.

زمان پایان محدودیت هاى کرونایى معلوم نیست
جدیدترین اطالعات مدیرعامل سازمان آرامستان ها درباره نتیجه جوالن کرونا در پاییز

افزایش 102 درصدى متوفیان 
در اصفهان

کسب رتبه دوم کشورى  توسط سماى نجف آباد

زردى استان بیشتر شده اما باز هم کم است

درد اعتبار و غصه بودجه در تپه اشرف

مجازات : 6 ماه خدمت رسانى در بیمارستان الزهرا(س)  

تجلیل از  پژوهشگران و فناوران شرکت پاالیش نفت 

افتتاح 10 مرکز نیکوکارى جدید 

مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان گفت: پیشنهاد ما به 
قضات این است که تا حد امکان براى متخلفان استاندارد 
از مجازات هاى جایگزین بویژه در جهت آموزش و ترویج 

استفاده شود.
محمود فرمانى افزود: پیشــنهاد ما این اســت که براى 
چنین پرونده هایــى، مجازات هایــى در بخش خدمات 
اســتاندارد صادر شــود بدین صورت که متخلفان براى 

ترویج، فرهنگ سازى و آموزش استاندارد اقدام کنند.

وى به صدور حکم مجازات جایگزین در اصفهان درباره 
یک پرونده تخلف اســتاندارد اشــاره و اضافه کرد: یک 
شرکت تولیدى در اصفهان اقدام به ساخت فیلتر هواى 
خودرو مى کرد که پس از بازرســى ها مشخص شد این 
فیلترها، بى کیفیت اســت و ســالمت جامعه را به خطر 

مى اندازد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه براى این 
شرکت متخلف پرونده قضایى تشکیل و محصوالت غیر 

استاندارد آن توقیف شــد، گفت: قاضى پرونده عالوه بر 
مجازات نقدى مدیرعامل متخلف، او را به 6 ماه خدمت 
رســانى و فعالیت در بیمارســتان الزهرا(س) اصفهان 

محکوم کرد.
وى با استقبال از حکم صادر شده توسط قاضى این پرونده، 
اضافه کرد: امید اســت در موارد دیگرى از پرونده هاى 
قضایــى مربوط به تخلف هــاى اســتاندارد از مجازات 

جایگزین بویژه در زمینه ترویج استاندارد استفاده شود.

با حضور مدیرعامل، معاونین و مسئولین شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از  پژوهشگران و فناوران برتر این شرکت 

تجلیل شد.
در این مراسم، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
تصمیم گیرى براى حرکت در مسیر تحقق اهداف مرجعیت 

علمى را یکى از اصول پاالیشــگاه اصفهــان با رویکرد 
توسعه محور دانست و خاطرنشــان کرد: براى دستیابى 
به هدف هاى کلیدى تر باید گروه ها و تیم هاى پژوهشگر 

شرکت فعال تر شوند.
مرتضى ابراهیمى با اشــاره به اینکه پاالیشگاه اصفهان 

در سطح علمى رتبه قابل قبولى دارد، گفت: از همکاران 
تحصیل کرده و متخصص خانواده بزرگ پاالیشگاه انتظار 
مى رود در تمام امور مشــارکت فکرى و عملیاتى داشته 
باشند تا در کنار هم به رشــد و بالندگى این واحد معظم 

صنعتى برسیم./3991

قائم مقــام کمیته امــداد اصفهان از افتتــاح 10 مرکز 
نیکوکارى جدید در اســتان اصفهــان در ایام والدت 

حضرت زینب (س) خبر داد.
عباســعلى  زارعان گفت: این مراکز در شهرستان هاى 

سمیرم، گلپایگان، خوانســار، خمینى شهر و منطقه 4 
اصفهان، مشــغول جمع آورى کمک هاى نیکوکاران 
و توزیع آنها به نیازمنــدان در محــدوده فعالیت خود

 هستند.

وى ادامه داد: مراکز نیکــوکارى با محوریت معتمدین 
محلى و با نظــارت و راهبرى کمیته امــداد اصفهان 
تشکیل مى شوند که تاکنون 347 مرکز نیکوکارى در 

نقاط مختلف استان راه اندازى شده است.

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: از ابتداى همه گیرى کرونا به متوفیان برچســب 
نزدیم، قطعات متوفیان را جدا نکردیم و از بیرون مجموعه 

کمک نگرفتیم.
احمدرضا مرادى در گفتگو با «ایســنا» گفت: در 8 ماهه 
امسال شاهد افزایش 54 درصدى آمار متوفیان نسبت به 
8 ماهه سال 98 بودیم، درحالى که افزایش آمار متوفیان 
در 8 ماهه ســال 98 به نسبت ســال 97 تنها 7 درصد 
بود. وى اضافه کرد: تنها در دو ماه مهر و آبان ســال 99 
شاهد افزایش 102 درصدى متوفیان نسبت به سال 98 

بودیم.
مرادى با بیان اینکه با همکارى معاون دادستان اصفهان 
و مسئوالن استان، 11 غسال خانه محلى فعال در اصفهان 
تعطیل شد، گفت: همزمان با انجام این اقدامات، تقویت 
نیروى انســانى را در دســتور کار قرار دادیم و به خاطر 
افزایش حجم فعالیت ها، با اعمال سیاست هاى تشویقى 
و اضافه کارى، حضور نیروها در شیفت هاى مختلف را 

مدیریت کردیم.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان به 
دو اقدام ویژه این سازمان اشــاره و اظهار کرد: برخالف 
سایر کالنشهرها، در اصفهان قطعه جداگانه اى براى دفن 
متوفیان مشکوك و مبتال به کرونا ایجاد نشد، همچنین 
سعى کردیم تمام اقدامات با اســتفاده از ظرفیت درونى 
سازمان انجام شود و حتى به شهرستان هاى اطراف نیز 

خدمات رسانى کردیم.
وى با اشاره به سردرگمى که در اوایل همه گیرى کرونا 
وجود داشــت، گفت: به مرور پروتکل هاى بهداشــتى 
مشخص و ابالغ شــد و در گام بعدى، خرید تجهیزات 
و امکانات را در دســتور کار قرار دادیم، در عین حال که 
پروژه هاى عمرانى ازجمله ساخت قبور را با تمام ظرفیت 
و حتى با رویکرد جدید انجام دادیم، به طورى که تا پیش 
از این ساخت قبور با بلوك ســیمانى بود ولى هم اکنون 

قطعات پیش ساخته بتنى آماده مى شود.
مرادى با بیان اینکه با همه گیرى کرونا و باال رفتن آمار 

متوفیان نیاز به مزار بیشتر شــد، تصریح کرد: در شرایط 
عادى هر ســال به حدود 6 هزار قبر نیاز داشتیم، ولى در 
شرایط اضطرارى این نیاز افزایش یافت و به 9 هزار قبر 
رسید، با این وجود روند ساخت قبور سرعت گرفت و اجازه 

ندادیم کمبودى در این زمینه به وجود آید.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان با 
تاکید براینکه فرقى ندارد متوفى کرونایى یا غیر کرونایى 
باشد و همه به یک صورت و بدون دریافت هزینه اضافى 
تغسیل، تکفین و تدفین مى شــوند، گفت: این متوفیان 
تنها براى تغسیل جدا مى شــوند و در پایین ترین عمق 

دفن مى شوند.
وى با اشــاره به اینکه خوشــبختانه تاکنون هیچ مورد 
فوت کارکنان آرامســتان را بر اثر ابتال به بیمارى کووید 
نداشته ایم، گفت: خطرى که هم اکنون وجود دارد مراجعه 
خانواده هاى ناقل اســت که البته به خاطر حساســیت 
موضوع کارکنان و مراجعان پایبندى بیشترى به رعایت 

پروتکل ها دارند. 
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سریال «خانه امن» که از شبکه 3 تلویزیون پخش مى شود، به خاطر صحنه هایى 
از آن در ورزشگاه آزادى، جنجالى شد.

پخش قسمتى از سریال «خانه امن» که در آن شــخصى براى بمب گذارى به 
ورزشگاه آزادى مى رود و براى اینکه شناسایى نشود خودش را به شکل طرفداران 
استقالل درآورده و با پرچم این تیم روى ســکوها ظاهر مى شود باعث جنجال 
زیادى در فضاى مجازى و رسانه اى شــده و ماجرا به بیانیه باشگاه استقالل هم 

رسید و این باشگاه خواستار عذرخواهى رسمى سازمان صداوسیما شد.
بعد از این ماجرا کارگردان این سریال در گفتگویى اعالم کرد که هواداران استقالل 
کمى عجله کرده اند و این ماجرا مختص استقالل نبوده است. بعد از این گفتگو 
احتمال داده شد که سکانسى در پوشش پرچم پرسپولیس هم آماده پخش باشد. 
اتفاقى که در نهایت افتاد و عوامل این سریال مجبور شــدند تا سکانسى از این 
سریال را زودتر از زمان موعد منتشر کنند؛ حضور یک خرابکار داعشى در پوشش 

هوادار پرسپولیس.
امین زندگانى بازیکن مطرح ســینما و تلویزیون و یکى از نقش هاى اصلى این 
سریال که حتى در برخى از صفحات اینترنتى از او به عنوان یک طرفدار استقالل 
نام برده شده در این رابطه گفت: دو قطبى از 90 دقیقه مسابقه و ورزشگاه خارج 
شده و وارد زندگى اجتماعى شده است. البته دو تیم طرفداران فرهیخته اى هم 
دارند اما عده اى هستند که با دامن زدن به دو قطبى باعث مى شوند این طرفداران 

خوب و فرهیخته هم به آتش آنها بسوزند. 
زندگانى گفت: تعصب انســان را از واقعیت دور مى کند و باعث رخ دادن اتفاقات 
خارج از قاعده مى شود. اگر بنا به ناراحتى باشد پس باید تمام مردم ایران از اینکه 

در میان داعشى ها در این سریال ایرانى هست عصبانى شوند. یا همه کسانى که 
اسم خودشان یا عزیزانشان پیمان است از اینکه نام شخصیت منفى فیلم پیمان 
است ناراحت شوند. یا تمام کسانى که پژو 405 دارند به اینکه در این ماشین 
تروریست ها 405 سوار مى شوند معترض شوند. موضوع جالب اینجاست که 
اتفاق مهمى که سریال دارد راجع به آن صحبت مى کند (بمب گذارى) زیر 
این دو قطبى طرفدارى فوتبال گم شد و کســى به آن توجه نکرده است. 
متأسفانه آنقدر به این مساله پرداخته شد که فراموش کردند این صحنه ها 

براى نشان دادن یک ماجراى خیلى مهم است.
امین زندگانى همچنین گفت: واقعاً  متعجبم کــه این واقعیت که یک 
عملیات تروریســتى در حال انجام اســت را فراموش مى کنیم. من 
اگر جاى طرفداران اســتقالل بودم از کارگردان تشکر هم مى کردم 
چرا که در این قسمت نشان داده مى شــود که استقالل تیم بزرگ و 
پرطرفدارى است و همین باعث مى شود که یک نفر بخواهد از این 

شرایط سو ءاستفاده کند.
او اضافه کرد: همه تیم ها درجه یک هستند و طرفدارانشان 

قابل احترامند. اما اگــر بخواهیم فکر کنیم که یک تهیه 
کننده و کارگردان چهل و دو قسمت سریال را با این 

هزینه و صرف وقت و کار سنگین انجام بدهد تا 
بخواهد عالئق رنگى و تعصبات فوتبالى اش 

را نشــان بدهد به نظرم باید در این نوع 
تفکر تجدید نظر کرد./3994

امین زندگانى: جاى استقاللى ها 
بودم، تشکر مى کردم

لایرانى هست عصبانى شوند. یا همه کسانى که 
ن است از اینکه نام شخصیت منفى فیلم پیمان 
5نى که پژو 405 دارند به اینکه در این ماشین 
د معترض شوند. موضوع جالب اینجاست که 
زیر  ع به آن صحبت مى کند (بمب گذارى)
گم شد و کســى به آن توجه نکرده است. 
خته شد که فراموش کردند اینصحنه ها 

یلىمهماست.
اقعاً  متعجبم کــه این واقعیت که یک 
جام اســت را فراموش مى کنیم. من 
از کارگردانتشکر هممى کردم ودم
ه مى شــود که استقالل تیم بزرگ و

ث مى شود که یک نفر بخواهد از این 

 یک هستند و طرفدارانشان 
م فکر کنیم که یک تهیه 

مت سریال را با این 
ن انجام بدهد تا 

 فوتبالى اش 
ر این نوع 

ستقاللى ها 
ردم

سریال «خانه امن» طرفداران آبى هاى «پایتخت» را عصبانى کرد

سریال جدید ”روزهاى ابدى“ و ”باخانمان“ از دوشنبه 8 و سه شنبه 9 دى ماه به سریال هاى شبانه 
تلویزیون اضافه مى شوند.

این دو سریال با پایان پخش سریال هاى ”خانه امن“ و ”شرم“ جایگزین آن ها مى شوند و سریال 
”بیگانه اى با من است“ نیز همچنان در حال پخش است.

ســریال الف فاخر ”روز هاى ابدى“ بــه کارگردانى جواد شــمقدرى و تهیه کنندگى محســن 
آقاعلى اکبرى، بعد از سریال ”خانه امن“ از دوشنبه 8 دى ماه از شبکه یک پخش مى شود. این سریال 
درباره نفوذ آمریکایى ها در ایران و ماجراى تسخیر النه جاسوسى است. محسن على اکبرى پیش از 
این درباره زمان پخش و روزهاى پساتولید سریال ”روزهاى ابدى“ گفته بود: تا هفته دوم اسفندماه 

پخش سریال ادامه دارد.
این مجموعه تلویزیونى 44 قســمتى با اتفاقات اواخر دى ماه 1357 شــروع مى شود و در نقطه 
13 آبان ماه 1358 به پایان مى رســد.  ”روزهاى ابدى“ در سه فصل پیش بینى شده، فصل یک از 
پیش از انقالب شروع مى شود و تا تســخیر النه جاسوسى را روایت مى کند. فصل هاى بعدى هم 
به حوادث حین گروگانگیرى تا کودتاى نوژه و آغاز جنــگ تحمیلى که با حمایت آمریکا صورت 

گرفت، مى پردازد.
در این سریال از حضور بازیگران ایرانى و خارجى استفاده شده است. بازیگران خارجى این سریال از 
بازیگران آلمانى، بلغارى و فرانسوى انتخاب شدند که به زبان انگلیسى و با لهجه آمریکایى صحبت 

مى کنند و این بخش ها با زیرنویس فارسى پخش خواهد شد. 

احمد نجفى، حمید گودرزى، صالح میرزا آقایى، علیرام نورایى، عبدالرحیم نوروزى، جلیل فرجاد، 
کاوه سماك باشى، سید جواد هاشمى، پانته آ مهدى نیا، شهره لرستانى، زهرا سعیدى، امیرمحمد زند، 
هوشنگ توکلى، ماشاءاهللا شاهمرادى زاده، فیلیپ ســاپرکین، ایمان صراف، محمد فرزانه و فرید 

محمدى از جمله بازیگران این سریال تلویزیونى اند. 
اما مجموعه تلویزیونى طنز ”باخانمان“ به کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایى 
بعد از سریال ”شرم“ از سه شنبه 9 دى روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود. این سریال در حالى روى 
آنتن مى رود که تصویربردارى کماکان ادامه دارد؛ ”باخانمان“ اواخر تابستان امسال با رعایت تمام 
پروتکل هاى بهداشتى در شمال تهران آغاز شــد و تاکنون بخش عمده اى از کار مقابل دوربین 

رفته است.
حسن پورشیرازى، شهره لرستانى، حسام محمودى، الهام اخوان، مارال فرجاد، امیرحسین طاهرى، 
امیر کاظمى، فرزانه سهیلى، امیر آتشانى، مریم سلطانى، مه روز ناصرشریف، مهناز کرباسچیان، 
نصرت دادرســى، حامد وکیلى، گیتى معینى، ســارا عابدى، امیرعلى خانى و ... با حضور ســعید 
امیرسلیمانى، شهرام شکیبا، خسرو احمدى، امید روحانى و با هنرمندى افسانه بایگان و آتیال پسیانى 

و با حضور افتخارى بهنام تشکر و شقایق دهقان بازیگران این سریال تلویزیونى اند.
تدوین همزمان ”باخانمان“ نیز توسط مهدى سعدى آغاز شده است تا سریال براى رسیدن به آنتن 

زمستان آماده شود.

پخش 2 سریال جدید از هفته آینده 

یلداى تلویزیون چند گره خبرى را باز  کرد که یکى سرنوشت ”دورهمى“ 
بود و یکى تکلیف ”خندوانه“؛ مهران مدیرى و صحبت هاى ابتدایى اش 
تکلیف ادامه پخش فصل چهارم را مشخص کرد و رامبد جوان هم در یک 

ویدئو هم توضیحاتى درباره فصل جدید ”خندوانه“ داد. 
فارغ از حضور على نصیریان در ”کتاب باز“ و حتى ”شوتبال“ ویژه، مهران 
مدیرى با ویژه برنامه ”دورهمى“ به آنتن رسید. در ابتداى برنامه، مهران 
مدیرى اعالم کرد که ادامه فصل چهارم پخش مى شود. او گفت: قرار بود 
سرى چهارم ”دورهمى“ در 100 قسمت ساخته شود، ما 80 قسمت ضبط 
کردیم اما به خاطر شــرایط کرونا و ایام ماه محرم و صفر برنامه را ضبط 
نکردیم و متوقف شــد.  مدیرى تأکید کرد: طبق تعهد قبلى 20 قسمت از 
فصل چهارم را ضبط کردیم و ویژه برنامه یلدا یکى از آن ضبط شده   ها است. 

چندى پیش یکى از عوامل برنامه ”دورهمى“ از شروع ضبط  این برنامه 
تلویزیونى خبر داده بود و گفته بود که قسمت هاى باقیمانده فصل چهارم در 
حال ضبط است. حتى او احتمال داده بود که مهران مدیرى با ”دورهمى“ 

در شِب یلدا برگردد که در دقیقه 90 این خبر از سوى سیما تأیید شد.
برنامه ”دورهمى“ قرار اســت از این هفته ادامه پیدا کند و چهارشنبه ها و 

پنجشنبه ها روى آنتن شبکه نسیم مى رود.
از طرفى رامبد جوان هم با انتشــار یک ویدئــو در فضاى مجازى، دوباره 
خودش و فصل جدید ”خندوانه“ را سر زبان ها انداخت. او در این ویدئو عالوه 
بر تبلیغ برنامه هاى شبکه نسیم در شب یلدا و درخواست از مردم براى نرفتن 
به دورهمى هاى خانوادگى، توصیه هاى کرونایى هم براى مردم داشت. او 
در ال به الى همین توصیه ها و تبلیغ ها، اعالم کرد در تدارك فصل جدید 

”خندوانه ”ایم تا به زودى با کلى اتفاق جدید و جذاب، به آنتن برسیم.  
پیش از این گفته شده بود که  رامبد جوان و گروه ”خندوانه“ در پیش تولید 
مشغول آماده کردن مقدمات تولیدند و زمستان با کارى جدید به تلویزیون 
برمى گردند. حتى قرار اســت گروه ”خندوانه“ مثل سنوات قبل براى عید 

نوروز هم ویژه برنامه اى داشته باشد. 
یکى از موضوعات اصلى ”خندوانه“ جدید که پیش از آن هم رامبد جوان 
توضیح داده بود مســابقه بزرگ ”خنداننده شو3“ است. چرا که در صفحه 
مجازى اش فراخوان این مســابقه را هم اعالم کرد و باید دید در کنار این 
اتفاق، آیا ”جناب خان“ در فصل جدید ”خندوانه“ حضور دارد و جزئیات دیگر 
چیست؟ باید منتظر بمانیم و ببینیم دست اندرکاران برنامه با چه اتفاقاتى 

در راه آنتن اند.

یلدا تکلیف «دورهمى» و «خندوانه» 
 را روشن کرد

یلداى
بود و

تکلیف
ویدئو
فارغ
مدیر
مدیر
سرى
کردی
نکرد
فصل

یلدا تکلیف «دورهمى» و «خندوانه» 
 را روشن کرد

جمشید هاشــم پور در این ســال ها اهل مصاحبه هاى 
مطبوعاتى نبوده است. او در سال جارى پس از مدت ها در 
سریال «آقازاده» به تهیه کنندگى حامد عنقا نقشى را ایفا 
کرد که حاال نخستین اظهارنظرهایش درباره حضورش 
در این سریال و نقش حساس حاج حسن در قالب مستند 

«بوى خون» منتشر شده است.
این بازیگر در پاسخ به این سئوال که نگران واکنش هاى 
منفى مخاطبان نســبت به نقش منفى خود در سریال 
«آقــازاده» نبودید، بیان کرد: نقــش بازیگر وقتى مهم 
مى شود که شــما حس کنید نقشــتان جاى کار دارد، 
یک پیام یا حــرف دارد یا افکار عمومــى را تحت تاثیر 
قرار مى دهــد و اینجا دیگر مثبت یــا منفى بودن نقش 

اهمیتى ندارد.
وى با تاکید بر اینکه در طول دوران بازیگرى، هیچگاه 
به اندازه نقش توجه نکرده اســت، گفت: تالش مى کنم 
نقش هایى را که مى پذیرم، به شــکلى که در فیلمنامه 
اســت، بازى کنم و انتظارات کارگردان و تهیه کننده را 
برآورده کنم. من نقش هاى کوتاهى هم داشــتم که به 

خاطر آنها ســیمرغ بلورین گرفتم. کوتــاه یا بلند بودن 
نقش همه چیز نیست. گاهى نقش هاى بسیار کوتاه هم 
ویژگى هایى دارند که از نقش هاى اصلى متمایز مى شوند 

و بیشتر جلوه مى کنند.
او درباره همکارى با ســریال «آقازاده» هم اینطور بیان 
کرد: در سریال «آقازاده» با دعوت حامد عنقا تهیه کننده 

و با حضور کارگردان ســریال بهرنگ توفیقى درباره 
«آقازاده» صحبت کردیم. ضمــن اینکه فیلمنامه 

هم از یک اسکلت قوى و محکم برخوردار بود. با 
بررسى نقش و ریزه کارى هایش به توافق رسیدیم 

و به این ترتیب همکارى ما آغاز شد.
مســتند «بوى خون» به کارگردانى 
وحید ســعیدى و نویســندگى احمد 
رنجبر یک شنبه ها در فیلیمو و نماوا 
منتشر مى شود. این مستند به تهیه 
کنندگى سید امیر موسوى نیا در هر 
قسمت یکى از پرونده هاى سیاسى-

اجتماعى ســریال «آقازاده» را واکاوى 
مى کند./3995

یى و ب زی
ر حالى روى 
 رعایت تمام 
قابل دوربین 

ى ی پ ی نو ی ب ى ر ىوب رو ی ى رو یب م هر ى ی یر
و با حضور افتخارى بهنام تشکر و شقایق دهقان بازیگران این سریال تلویزیونى اند.

تدوین همزمان ”باخانمان“ نیز توسط مهدى سعدى آغاز شده است تا سریال براى رسیدن به آنتن 
زمستان آماده شود.

رین گرفتم. کوتــاه یا بلند بودن 
گاهى نقش هاى بسیار کوتاه هم 
قش هاى اصلى متمایز مى شوند 

اینطور بیان ـریال «آقازاده» هم
» با دعوت حامد عنقا تهیه کننده 

ــریال بهرنگ توفیقى درباره 
یم. ضمــن اینکه فیلمنامه 

و محکم برخوردار بود. با 
 هایش به توافق رسیدیم 

 ما آغاز شد.
 به کارگردانى
ـندگى احمد 
یلیمو و نماوا 
ستند به تهیه

وى نیا در هر 
هاى سیاسى-
زاده» را واکاوى

روایت جمشید هاشم پور از یک نقش  خاص
  عطیه موذن/ خبرگزارى مهر |

پژمان جمشیدى در سومین قسمت از برنامه 
همرفیق به همــراه بهترین رفیقش مهمان 

شهاب حسینى خواهد شد.
برنامه همرفیق با اجرا و کارگردانى شهاب 
حسینى و تهیه کنندگى حســن خدادادى 
برنامــه اى اینترنتى اســت که هــر هفته 
پنجشنبه با حضور یک مهمان از دنیاى هنر 

پخش مى شود.
دو قسمت از برنامه همرفیق در هفته هاى 
گذشته پخش شد و مورد استقبال زیادى از 
سوى مخاطبان قرار گرفت و سومین قسمت 
این برنامه، فردا پنجشنبه 4 دى ماه با حضور 

پژمان جمشیدى پخش خواهد شد.
پژمان جمشیدى فوتبالیست سابق کشورمان 
و بازیگر پرکار این روزهاى سینما و تلویزیون 
به عنوان ســومین مهمــان روى صندلى 
برنامه همرفیق مینشــیند و بــه گفتگو با 
شهاب حسینى خواهد پرداخت. این هنرمند 
کشورمان به همراه بهترین رفیقش در این 
برنامه حضور خواهد یافت اما هنوز اســامى 
دوستان پژمان جمشیدى اعالم نشده است.

نوید محمدزاده و هوتن شــکیبا به عنوان 
اولین و دومین مهمــان برنامه همرفیق در 
این برنامه حضور یافتنــد و وحید جلیلوند و 
بهرام افشــارى به عنوان بهترین دوستان 
این دو بازیگر آنهــا را در همرفیق همراهى

 کردند.
سروش صحت بازیگر، نویسنده و کارگردان 
کشــورمان نویســندگى برنامه همرفیق را 
برعهده دارد و همرفیــق اتفاقى متفاوت در 
کارنامه هنرى شهاب حســینى و سروش 
صحت است که تابحال با استقبال خوبى از 

سوى مخاطبان روبرو شده است.

سریال «المپیادى ها» در 8 قسمت 90دقیقه اى با بازى رضا رویگرى و بهنوش 
بختیارى هم اکنون در مشهد در حال تصویربردارى است.

اولین اپیزود از مجموعه اپیزودیک «المپیادى ها» به کارگردانى حسن حج گزار 
از چندى پیش در مشهد و روســتاى اخلمد مقابل دوربین رفته است و بعد از 

مدت ها مخاطب رضا رویگرى را در قالب سریال خواهد دید.
این مجموعه به تهیه کنندگى غالمحســین حیدرى در هشــت قسمت 
90دقیقه اى تولید مى شود و پس از اتمام تصویربردارى اپیزود اول در یکى 

دو هفته آتى، سایر اپیزودهاى مجموعه مقابل دوربین خواهد رفت.
رضا رویگرى، شهنام شهابى، بهنوش بختیارى، حسن حج گزار، علیرضا 
شیخ االسالم، کیانوش گرامى، سعیده عرب، شــهرام السمى و علیرضا سوزنچى، 

برخى بازیگران این سریال تلویزیونى اند.
به جز چند چهره شناخته شــده سینما و تلویزیون، ســایر بازیگران این پروژه از بین 
نوجوانان و جوانان مستعد منطقه اخلمد و بازیگران بومى شهرهاى مشهد، شیراز و 

اصفهان و مازندران انتخاب شده اند.
در خالصه داســتان اپیزود اول «المپیادى ها» با عنوان «بزن بریم بهشت» به قلم 
خزر مهران فر آمده است:  شب با یک رؤیاى بى نظیر. با خوردن اکسیر، سر بر بالش 
مى گذارى و صبح 20 سال جوان مى شوى، اکسیر خورده و نخورده، راستش را بگو 

چه مى کنى؟!

رضا رویگرى با سریال «المپیادى ها» 
به تلویزیون برمى گردد

پژمان جمشیدى 
مهمان جدید 
«همرفیق»  شد

احسان علیخانى با ویژه برنامه «هشــتگ عصر جدید» و با محوریت 
کرونا به آنتن شبکه 3 سیما باز خواهد گشت.

ایمان قیاسى، مجرى هشتگ عصرجدید، با انتشار ویدئویى از بازگشت 
این برنامه پربیننده به آنتن شــبکه سه ســیما خبر داد. در این ویدئو، 
آریا عظیمى نــژاد هم حضور دارد و عوامل عصــر جدید، تاریخ پخش 
برنامه هایى که جدیداً ضبط شــده اند را نیمه ابتدایــى دى ماه اعالم 
مى کنند. برنامه هایى که در آن داوران این رقابت تلویزیونى از حضور 
یک یا چند میهمان میزبانى مى کنند و با شرکت کنندگان سال گذشته 
و امسال عصر جدید گفت و گو هاى تصویرى گرفته شده اس ت. احسان 
علیخانى هم میهمانانى دارد که مرتبط با موضوع کرونا با آن ها گفت و 
گو مى کند. در هر قسمت از این برنامه، احسان علیخانى و یکى از داوران 

«عصر جدید» حضور دارند.
با این حساب، عصر جدید از پنجشنبه  همین هفته به خانه هاى شما بر 
مى  گردد و سپس در هفته هاى بعد شنبه و یکشنبه روى آنتن شبکه سه 
خواهد رفت. تماشاگران عصر جدید بعد از ماه ها انتظار و توقف ضبط و 

پخش این برنامه به دلیل کرونا، مى توانند بیننده آن باشند.
«هشتگ عصر جدید» در 8 قسمت با حضور داوران مسابقه و احسان 

علیخانى ضبط شده است.

«عصر جدید» قرار بود آبان ماه روى آنتن برود که به دلیل کرونا میسر 
نشد و احسان علیخانى سه شنبه 11 آذر از طریق یک گفتگوى اینترنتى 
درباره سرنوشت این برنامه سخن گفت و اعالم کرد که قرار است 8 تا 
10 کالکت تولیدى در استودیو برنامه با حضور خودش و داوران ضبط 
شود. وى همچنین گفته بود: «اگر شرایط مهیا باشد در دى ماه ضبط 
ادامه این فصل را شروع مى کنیم وگرنه در بهمن یا اسفند ضبط اصلى 

را شروع مى کنیم.»/3986

«هشتگ عصر جدید»، از فردا
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سرمربى ذوب آهن در مورد شرایط تیمش و همچنین سکوت 
مدیرعامل این باشگاه نسبت به اتفاقات صحبت کرد.

رحمان رضایى در گفتگویى در خصوص ادعاى اخیر ابراهیم 
شکورى در برنامه فوتبال برتر اظهار داشت: من برنامه فوتبال 
برتر را ندیدم و خبر نداشتم که چنین صحبت هایى مطرح شده 
است. حرف زیاد است و هرکسى هر حرفى دلش مى خواهد 
مى زند ولى سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بر اساس ضوابط 
و قوانین عمل مى کنند و توجهى به صحبت این و آن ندارند.

وى افزود: ما با حدود 20 کرونایى به مصاف شهر خودرو رفتیم 
و هرچه اصرار کردیم بازى لغو شــود این اتفاق نیافتاد ولى 
بازى با پرسپولیس در حالى لغو شد که ما آماده بازى بودیم 
و به تهران ســفر کرده بودیم و همه مراحل برگزارى بازى 
انجام شده بود ولى نمى دانم چرا بازى لغو شد و جالب است 
که االن مى گویند باید بازى 3-0 شود. به نظرم نباید به هر 

حرفى توجه کرد.
ســرمربى ذوب آهن در مورد شرایط تیمش هم توضیح داد: 
شرایط تیم ما خوب است و در بازى مقابل استقالل هم مثل 
همیشه بازهم شاهد اشــتباهات داورى بودیم و دو پنالتى ما 
گرفته نشد. عجیب تر از این اتفاقات براى من سکوت عوامل 
باشگاه و شخص مدیرعامل اســت که ظاهراً متوجه نیست 

چه اتفاقى دارد میافتد و چه بالیى سر ذوب آهن آمده است 
و در این اوضاع نه تنها خودش صحبتى نمى کند بلکه بقیه 
را هم ممنوع المصاحبه مى کند و به بازیکنان مى گوید حق 
ندارید صحبت کنید. من به بازیکنان گفتم با مسئولیت خودم 

مصاحبه کنند و باید نسبت به چنین شرایطى اعتراض شود.
رضایــى در ادامه گفت: وقتى مدیرعامل باشــگاه در چنین 
شــرایطى ســکوت مى کند در حق تیم و بازیکنان و حتى 
کارگران کارخانه ظلم مى کند و واقعًا دلیل این ســکوت را 
نمى دانم و مانده ام که دیگر چه بالیى باید به سر تیم بیاید تا 
ایشان سکوتش را بشکند و صحبت کند؟ نه خودش صحبت 

مى کند و نه اجازه مى دهد دیگران حرفى بزنند.
وى در مورد بازى مقابل گل گهــر هم توضیح داد: گل گهر 
از تیم هاى خوب لیگ اســت و جایگاهش در جدول نشان 
از توانمندى این تیم دارد. سرمربى این تیم آقاى قلعه نویى 
پرافتخارترین سرمربى لیگ برتر است که من افتخار شاگردى 
ایشان را چه زمان بازى چه مربیگرى داشته ام و از هر لحاظ 
بازى ســختى داریم ولى من به تیمم و بچه ها  ایمان دارم و 
مطمئنم بازى خوبى انجام مى دهیــم و اگر اتفاقات معمول 
هر بازى براى ما تکرار نشــود مى توانیم با دست پر از زمین 

خارج شویم.

سرمربى ذوب آهن در مورد آمادگى منشا و برنامه هایش براى 
مهار او هم گفت: منشا مهاجم خطرناکى است و مى تواند از 
هر موقعیتى یک گل بســازد ولى به هر حال ما آنها را آنالیز 
کردیم و براى این بازى و مقابله با حریف برنامه داریم که آنها 

را در زمین پیاده خواهیم کرد.
رضایى در مورد بازگشت کرونایى هاى تیمش هم خاطرنشان 
کرد: خوشــبختانه بازیکنان ما به تمرین برگشتند و دیگر 
مشکلى از لحاظ کرونا ندارند ولى باید در نظر گرفت بازیکنى 
که دو هفته تمرین نکرده از لحاظ بدنى شرایط خوبى ندارد 
و خصوصًا اینکه ویروس کرونا باعث مى شود وزن بازیکنان 
پایین بیاید و این ها مسائلى است که با آن درگیر هستیم ولى 
به هر حال شرایطى است که براى ما به وجود آمده و باید با 

آن کنار بیاییم.
وى در مورد جایگاه ذوب آهن در جــدول و اینکه بابت این 
جایگاه تحت فشار هستند یا نه هم گفت: جایگاه ما در جدول 
متناسب با عملکردمان نیست و ما االن باید صدر جدول یا 
نهایتًا یکى از 3 تیم باالى جدول باشیم. مطمئن باشید من 
و بازیکنانم انقدر مى جنگیم تا ذوب آهن را به جایگاه واقعى 
خود برســانیم و بابت رتبه جدول نگرانى نداریم. نگرانى 

من همان مســائلى اســت که گفتم و اینکه نمى دانم 

چه زمانى قرار است ســوت هاى اشتباه داورى 
دست از ســر ما بردارد و مدیران باشگاه هم به 
خودشــان بیایند و اعتراض کنند. مــا در بازى با 
اســتقالل که تیم پرمهره اى بود و صدرنشــین 

لیگ برتر بود با چند بازیکن زیر 21 سال به 
میدان رفتیم ولى همین بازى را 

هم باید مى بردیم و داور دو 
پنالتى براى ما نگرفت و 

این نشان مى دهد تیم 
خوبى هستیم.
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چه زمانىقرار است ســوت هاى اشتباه داورى
دست از ســر ما بردارد و مدیران باشگاه هم به

خودشــان بیایند و اعتراض کنند. مــا در بازى با 
اســتقالل که تیم پرمهره اى بود و صدرنشــین 

لیگ برتر بود با چند بازیکن زیر 21 سال به 
را را بازى میدان رفتیم ولى همین

هم باید مى بردیم و داور دو 
پنالتى براى ما نگرفت و 

این نشان مى دهد تیم 
خوبى هستیم.

حمله رحمان به مدیرعامل ذوب آهن

نه خودش حرف مى زند، نه اجازه مى دهد 
دیگران حرفى بزنند

 ابراهیم شکورى معاون اجرایى باشگاه پرسپولیس در گفتگو با برنامه فوتبال برتر گفت که این باشگاه از سازمان لیگ درخواست کرده است اگر باشگاه ذوب آهن در این خصوص 
تخلفى کرده، بازى باید سه بر صفر به سود پرسپولیس اعالم شود.

شکورى درباره برگزارى بازیهاى پرسپولیس توضیح داد: باید درباره بازى با ذوب آهن موضوعى را به اطالع هواداران برسانم. بعد از اینکه بازى با ذوب 
آهن لغو شد، ما پیگیر دلیل کنسل شدن این بازى بودیم و طى نامه اى که 23 آذر به سازمان لیگ ارسال کردیم، در 3 بند درخواست داشتیم که اوال 

دالیل لغو بازى را به ما اعالم کنند دوما در رابطه با فشردگى مسابقات حتما این مسئله را لحاظ کنند که لغو این بازى درخواست ما نبوده است.
معاون اجرایى باشگاه پرســپولیس ادامه داد: در نهایت با توجه به مسئله اى که تیم ذوب آهن با آن روبرو شــد ما درخواست کردیم در این رابطه 
بررسى هاى الزم انجام شود و در صورت تخلف احتمالى باشگاه ذوب آهن از قوانین کرونایى، نتیجه این بازى سه بر صفر به نفع ما اعالم شود که 

منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال هستیم.
یکى از دوستان در کمیته انضباطى اعالم کرده بود که نامه اى به دست ما نرسیده است و پس از توضیحات ما، در مصاحبه دوم مجدداً اعالم 

کردند نامه اى از طرف باشگاه به کمیته انضباطى ارسال نکرده است.

 ابراهیم شکورى معاون اجرایى باشگا
ب تخلفى کرده، بازى باید سه
شکورى در
آهن لغو
دالیل
معاون
بررس
منت
یک
ک

شکورى: درخواست کردیم بازى ذوب آهن 3 -0 شود

امر دیگه اى باشه

فدراســیون فوتبال براى برگــزارى جام ملت  هاى 
آسیا در سال 2027 تمام ورزشــگاه هاى خود اعم 
از مجموعه هاى ناقص و دچار بحران را هم معرفى 

کرده است.
فدراسیون فوتبال در حال تکمیل مدارك خود براى 
میزبان جام ملت هاى آسیا در سال 2027 است. این 
فدراســیون اخیرا اسامى ورزشــگاه هاى خود براى 
میزبانى این رقابت ها اعالم کــرده که نام حدود 20 
ورزشگاه دیده مى شود که برخى از آن ها در شرایط 
کنونى فاقد استانداردهاى الزم براى میزبانى لیگ 

برتر ایران هستند.
در هر حال فدراســیون فوتبال امیدوار است در این 
فرآیند، وضعیت برخى از این ورزشگاه ها بهبود یابد و 
این کنفدراسیون میزبانى جام ملت ها را در سال 2027 

به جاى قطر، عربستان و هند به ایران واگذار کند.
نگاهى به اسامى این ورزشگاه ها حاکى از برگزارى 
مســابقات لیگ برتر در شــش ورزشــگاه است؛ 
ورزشــگاه هایى که در بهترین حالــت قابل قیاس 
با اســتادیوم هاى قطرى نیســتند و برخى از آن ها 

مشکالت بسیار زیادى در روزهاى بارانى دارند.
اما سایر ورزشــگاه ها در بهترین شــرایط، مناسب 
برگزارى مسابقات لیگ برتر هم نیستند و سال ها از 
زمان برگزارى یک مسابقه رسمى در برخى از آن ها 
گذشته است؛ اســتادیوم هایى مانند المپیک کیش، 
باهنر کرمان، ثامن االئمه مشهد، تختى تهران که 
بودجه الزم براى بهبود کیفیت چمن این ورزشگاه ها 

وجود ندارد.
هنوز مشخص نیســت فدراســیون فوتبال براى 
برگزارى ایــن رقابت ها قصــد و برنامه هاى براى 
ساخت و ساز ورزشگاه جدید با همکارى و مشارکت 
دولت و تیم هاى فوتبال دارد یا خیر اما با این اوضاع 
نباید امیدوار به برگزارى بزرگترین فستیوال ورزشى 

آسیا باشند.
ورزشگاه هاى ایران براى معرفى به AFC  عبارتند از: 
نقش جهان اصفهان، فوالد شهر اصفهان، فوالد آرنا 
اهواز، غدیر اهواز، یادگار امام (ره) تبریز، آزادى تهران، 
تختى تهران، پارس شــیراز، مس رفسنجان، شهید 
باهنر کرمان، شــهداى مس کرمان، المپیک کیش، 

انقالب کرج، امام رضا (ع) و ثامن االئمه مشهد.

ایران ورزشگاه هاى خود براى میزبانى جام ملت  هاى آسیا را معرفى کرد

برخى از آنها زهوار در رفته اند!
رضا شکارى یکى از بازیکنانى است که گفته مى شود ممکن است به زودى به جمع 
بازیکنان پرسپولیس اضافه شود و حاال که بشار رسن عراقى از پرسپولیس جدا شده، 
خبرهاى مربوط به حضور شکارى پررنگ تر مى شود. هرچند یحیى گل محمدى 
سرمربى فعلى پرسپولیس در یک دوره در تیم ذوب آهن با شکارى کار کرده است 
اما اتفاقاتى که این بازیکن در سال هاى اخیر رقم زده است، مثبت نبوده و چیزى جز 

ایجاد حاشیه و قهر کردن در کارنامه او دیده نمى شود.
شکارى با تیم ذوب آهن به فوتبال ایران شناخته شــد. تکنیک، سرعت و هوش 
شکارى در همان معدود بازى هایش با پیراهن ذوب آهن نشان مى داد که فوتبال 
ایران در آینده صاحب یک مهاجم توانمند خواهد بود اما هرچه زمان گذشت مشخص 
شد شکارى جرقه اى بوده است که با انتقال عجیب و پر سر و صدایش به تیم روبین 

کازان روسیه، همان جرقه هم خاموش شد.
شکارى با فســخ قراردادش با ذوب آهن راهى روبین کازان شــد و خود را درگیر 
پرونده اى در فیفا و دادگاه عالى ورزش کرد که هنوز این پرونده با وجود گذشت چند 
سال بسته نشده است. ذوب آهن با مدیرعاملى سعید آذرى از شکارى ابتدا به فیفا 
شکایت کرد و سپس این شکایت را به دادگاه عالى ورزش کشاند؛ این پرونده هنوز 

بسته نشده و اخیراً و بعد از گذشت چند سال، جلسه شاهدان پرونده برگزار شده 
است. در حالى که شکارى انتظار داشت با انتقال به روبین کازان راه 

بازیکنانى نظیر سردار آزمون را برود، اما رویاهایش خیلى زود نقش 
بر آب شد. او در روبین کازان به یک نیمکت نشین و سکونشین 
محض تبدیل شــد و کمتر از تعداد انگشتان دســت بازى کرد. 
شکارى در آن مقطع زمانى مدام از تبعیض سرمربى روبین کازان 
به عنوان یکى از دالیل بازى نکردنش در این تیم روسى یاد مى کرد 
که باتوجه به بى خبرى رسانه هاى ایران از وضعیت تمرین روبین 

کازان، پى بردن به حقیقت نیاز به زمان داشت.
شکارى در ســال 2019 تصمیم گرفت روبین کازان را ترك کند و در 

ایران به فوتبالش ادامه بدهد. آن زمان برانکو ایوانکوویچ از پرســپولیس 
رفته بود و این تیم درگیر انتخاب سرمربى جدید خود و گابریل کالدرون 
بود. با این حال پرسپولیسى ها براى جذب شکارى پا پیش گذاشتند و 
مذاکراتى هم صورت گرفت اما ســعید آذرى مدیرعامل وقت ذوب 
آهن به پرسپولیسى ها هشدار داد که ممکن است با جذب شکارى و 
محرومیت او از سوى فیفا و دادگاه CAS متضرر شوند. به همین 
دلیل مدیران پرسپولیس دور شکارى را خط کشیدند و این بازیکن در 

انتقالى عجیب راهى تیم تراکتور شد.
در حالى که تصور مى شد شکارى با بازگشت به ایران انگیزه هاى 
زیادى براى نشان دادن توانایى هایش دارد، اما مصطفى دنیزلى 
سرمربى وقت تراکتور هم به شکارى اعتقادى نداشت و او را به 
یک بازیکن نیمکت و سپس سکونشــین تبدیل کرد. او در پنج 
بازى در ترکیب اصلى قرار نداشت و در بازى ششم به سکوها تبعید 
شد. صادقیان مدیرعامل وقت تراکتور در هفته سوم درباره بازى 
نکردن هاى شکارى گفته بود: بازى نکردن این بازیکن براى بنده 
هم سوال بود که در این رابطه با سرمربى تیم صحبت کردم که 

ایشان گفتند که ما یک تیم هستیم و در طول فصل از تمامى بازیکنانمان استفاده 
خواهیم کرد. با تغییر مصطفى دنیزلى و حضور ساکت الهامى در تراکتور، رضا شکارى 
شرایط بازى کردن را پیدا کرد اما نتوانست براى این تیم گلزنى کند. شکارى به تدریج 
بازهم نیمکت نشین شد و در نهایت کار به قهر شکارى کشید. تراکتور در هفته پایانى 
فصل گذشته لیگ برتر باید با فوالد خوزستان بازى مى کرد و این دیدار، جنگ کسب 
سهمیه آسیا در لیگ برتر بود. شکارى قبل از بازى به دلیل درگیرى لفظى با ساکت 
الهامى سرمربى تیم، تبریز را ترك کرد و به تهران بازگشت. او در حالى که تیمش به 
تمام نفرات براى بازى با فوالد نیاز داشت، راهى خوزستان نشد. این اتفاق در نهایت 

باخت تراکتور را در پى داشت.
پرحاشیه و پرتوقع بودن شکارى براى بازى کردن فقط به تیم هاى باشگاهى اش 
محدود نمى شود. این بازیکن فروردین سال 1398 و در مرحله مقدماتى انتخابى 
المپیک که به میزبانى تهران برگزار مى شــد، به اردوى تیم امید دعوت شد. تیم 
ایران با ترکمنستان، یمن و عراق همگروه بود. شکارى در بازى اول با ترکمنستان 
با نظر «زالتکو کرانچار» ســرمربى وقت ایران نیمکت نشین بود و بازى نکرد. 
شکارى از این تصمیم کرانچار شاکى شد و بعد از بازى، اردوى تیم امید را ترك 
کرد. حمید استیلى مدیر تیم فوتبال امید در آن زمان، بالفاصله با شکارى 
تماس گرفت و بعد از آنکه توجیهات این بازیکن را درباره ترك 
اردو شنید، او را با تهدید محرومیت دائمى از فوتبال، به اردو 
برگرداند. البته شــکارى در بازى با یمن بــه عنوان بازیکن 
تعویضى در نیمه دوم به زمین رفت و یک گل به ثمر رساند 
ولى در بازى آخر مرحله گروهى با عــراق، باوجود اینکه در 
ترکیب اصلى قرار گرفت (احتماًال با حربه قهر کردن) نتوانست 

گلزنى کند و در نهایت هم تعویض شد.
کار ســخت پرســپولیس در صورت جذب 

شکارى
گذشته فنى و اخالقى شکارى نشان مى دهد او 
نه تنها آمار خوبى در بازى کردن و گلزنى 
دارد بلکه توقع و انتظارش این است که 
همواره در ترکیب اصلى قرار بگیرد. 
آمــار کارى او با مربیان مختلف 
از روبیــن کازان گرفته تا دو 
سرمربى در تراکتور و یک 
ســرمربى در تیم امید 
شاید به تنهایى گویاى 
همه چیز باشــد. کار 
کردن با بازیکنى که 
توقع «فیکــس بودن» 
دارد کار را براى هر سرمربى 
و هر تیمى سخت مى کند و شاید 
بهتر باشد پرسپولیســى ها با بررسى 

گذشته شکارى براى جذب او اقدام کنند.

سرمربى برکنار شده تراکتور صحبت هاى جالبى در مورد دوران همکارى با این باشگاه مطرح کرد.
 علیرضا منصوریان گفت: به دعوت مالک تراکتور به این باشــگاه دعوت شدم و مى دانستم که آنها 
با مربیان دیگر هم صحبت کردند. دلیل رفتن من به تراکتور حضور آنها در لیگ قهرمانان آسیا بود. 
پیش خودم فکر کردم که این باشگاه خصوصى است و مشکل مالى ندارد و هر بازیکنى که بخواهم 

مى گیرند.   
سرمربى سابق تراکتور ادامه داد: دو مورد من را خیلى اذیت کرد. اول اینکه مدیر تیم بعد از اخراجم به 
من گفت که یادت هست به تو گفتم که بیا باهم از تیم برویم. او به من گفت که مالک تیم 10 روز قبل 
از شروع لیگ گفته که آب من با منصوریان در یک جوى نمى رود . من او را نمى خواهم. من هم به 
مدیر تیم گفتم که اشتباه کردید که زودتر به من نگفتید. در این اتفاق به من بى احترامى نشد بلکه به 
فوتبال بى احترامى شد.  منصوریان عنوان کرد: مالک تراکتور چون پول دارد به راحتى سرمربى را از 
تیم بر مى دارد. نصیرزاده بعد از بازى با سپاهان به من اعالم کرد که مالک تیم از من 
راضى نیست و گفته که باید سه بازى آینده را پیروز شوى. من هم گفتم که 
مالک تیم مگر چه کاشته که مى خواهد به این شکل برداشت کند. اول 
بیا طلب بازیکنان و کادرفنى را بده بعد برد بخواه. من به نصیرزاده 
گفتم که به مالک باشگاه بگوید با او تماس مى گیرم و در مورد 
این موضوع صحبت خواهیم کرد اما آنها به من گفتند که مالک 
قصدش تغییر سرمربى اســت. من هم گفتم اجازه این کار را 

نمى دهم و باید با مالک باشگاه صحبت کنم.  
سرمربى سابق تراکتور گفت: من با باجناقم قرار بود به تهران 
برگردیم که او در میانه راه به من گفت که قید تراکتور 
را بزن و از این تیم برو. مــن چون خبر ها را نمى خوانم 
نمى دانستم چه شده است اما تهران که رسیدیم، 
باجناقم به من گفت که تو را برداشتند و دیگر 
سرمربى تراکتور نیستى. من در آن لحظه 
خیلى ناراحت شدم. اینکه مالک چون 
پول دارد به راحتى مربى را برمى دارد 

اتفاق جالبى نیست. 

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در گفتگو با برنامه فوتبال برتر 
اعالم کرد که تاریخ شهرآورد تهران هنوز قطعى نیست.

سهیل مهدى رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در گفتگو با برنامه 
فوتبال برتر در مورد تاریخ و نحــوه برگزارى بازى هاى عقب افتاده 

پرسپولیس در لیگ برتر صحبت هایى را مطرح کرد.
مهدى در مورد سخت شدن برنامه ریزى بازى هاى لیگ برتر گفت: 
ما هفته هفتم را به پایان رســانده ایم و قصد داریم وارد هفته هشتم 
بشویم. 15 روز فاصله میان هفته اول و دوم به وجود آمد که به دلیل 
تعطیالت قرنطینه به وجود آمد. در طول هفته دوم تا هفته سوم فقط
 4 بازى پرســپولیس به تعویق افتــاد. ما یک برنامــه زمان بندى 

ناهمگون داشتیم که قطعا بر روى جدول تأثیرگذار است.
او در مورد اینکه تیمى مانند استقالل 13 روز بازى انجام نمى دهد، 
گفت: ما از این اختالفات 5 تا 10 روزه براى بعضى از تیم ها داریم.  
به یک برنامه کلى رســیدیم و زمان بندى مــا در پایان لیگ براى 
همه تیم ها همزمان خواهد بــود. دیدارهاى معوقــه به تدریج به 
هفته هاى آینده منتقل مى شود و به همین ترتیب از بازى هاى معوقه 
کاسته مى شود. اما تا حد امکان سعى مى کنیم بحث تداوم و توالى 

هفته ها را رعایت کنیم.
او ادامه داد: تمام تیم ها در فاصله 5 روز بازى مى کنند یعنى به غیر از 
پرسپولیس حداقل زمان بازى تیم ها 5 روز است. بخاطر پرسپولیس 
این تنش به جدول وارد شده ولى تیم ها در فاصله حداقل 5 روز بازى 
مى کنند اما بعضى مواقع باالتر از 5 روز داریم ولى سعى کرده ایم این 
همگنى را رعایت کنیم. جدول بازى هاى ما متوالى است ولى از لحاظ 

زمان بندى همگن نیست.
مهدى درخصوص زمان برگزارى زمان دیدار پرسپولیس و ذوب آهن 
گفت: پرسپولیسى ها باید به واسطه تأخیراتى که بخاطر حضور در 

فینال لیگ قهرمانان آسیا داشته، باید همکارى کنند.
وى در مورد زمان برگزارى بازى پرســپولیس و سپاهان گفت: این 
بازى قبل از شهرآورد تهران برگزار مى شود و قاعدتا یکى دو بازى 
استقالل مى ماند. بعضى از تیم ها 4 روز استراحت مى کنند و بعضى 
هم  6 روز اســتراحت مى کنند. ما این کار را انجام داده ایم تا توالى 

انجام بازى ها را رعایت کنیم تا تیم ها به هم برسند.
مهدى در مورد برگزارى شهرآورد تهران نیز گفت: پرسپولیس پس 
از بازى با نســاجى، به مصاف ذوب آهن و سپاهان مى رود و سپس 
شهرآورد برگزار خواهد شد. اجازه بدهید تاریخ برگزارى شهرآورد را 
اعالم نکنم چون ابهام کوچکى در این باره وجود دارد ولى توالى تقریبا 

به همینگونه است و این یک برنامه تخمینى است.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پایان گفت: فرآیند اصلى ما 
انجام بازى هاى معوقه پرسپولیس است. تیم هایى که با پرسپولیس 
بازى دارند، بازى هاى خود آن تیم ها در آن هفته به تأخیر مى افتد و 

این اتفاق به ناچار رخ داده و کارى نمى شود کرد.

تکلیف پرسپولیس با بازیکن پر ماجرا چه مى شود؟

شکارى، جرقه اى که در ذوب آهن خاموش شد
دربى تهران

 بعد از الکالسیکوى ایران

 پرونده برگزار شده
 کازانراه 

ود نقش 
ونشین 
ى کرد.

ن کازان 
د مى کرد 
ن روبین 

رك کند و در 
 از پرســپولیس 

ریل کالدرون
 گذاشتند و 
وقت ذوب 
شکارى و
به همین 
ازیکن در 

زه هاى 
نیزلى 
و را به 
پنج در

ها تبعید 
ه بازى 
ى بنده 
دم که 

کرد. حمید استیلى مدیر تیم فوتبال امید در آن زمان
تماس گرفت و بعد از آنکه توجیهات این

اردو شنید، او را با تهدید محرومیت دائم
برگرداند. البته شــکارى در بازى با یمن
تعویضى در نیمه دوم به زمین رفت و
ولى در بازى آخر مرحله گروهى با عــ
ترکیب اصلى قرار گرفت (احتماًال با حربه

گلزنى کند و در نهایت هم تعویض شد.
کار ســخت پرســپولیس

شکارى
گذشته فنى و اخالقى ش
نه تنها آمار خوبى د
دارد بلکه توقع و
همواره در ترک

آمــار کارى
از روبیـ
سر
س

ک
توق
دارد ک
و هر تیمى
بهتر باشد پرسپ
گذشته شکارى براى

علیرضا منصوریان: 

باجناقم گفت 
قید تراکتور را 

بزن!
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مقام هاى ســازمان جهانى بهداشت دوشــنبه شب یک 
کنفرانس خبرى براى توضیح درباره ویژگى هاى نســخه 
جهش یافته ویروس کرونا که براى نخستین بار در انگلیس 
کشف شــد برگزار کردند. «تدروس آدهانوم»، مدیر کل 
ســازمان جهانى بهداشــت گفت گونه جدید این ویروس 
مسرى تر اســت اما شــواهدى مبنى بر مرگبارتر بودن آن 
وجود ندارد. آدهانوم گفت که جلوگیرى از انتقال گونه جدید 
اهمیت حیاتى دارد زیرا هر چه ویروس جدید بیشتر منتشر 

شود فرصت بیشترى براى جهش دارد.
«ماریا ون کرکوف»، از مقام هاى دیگر ســازمان جهانى 
بهداشت هم گفت محققان انگلیس در حال بررسى سرعت 

انتقال گونه جدید ویروس هســتند. آنهــا گفته اند که این 
ویروس با سرعت بیشترى منتقل مى شود.

کرکوف گفت از جمله دیگر موضوعاتى که محققان در حال 
بررسى آن هستند این اســت که آیا این ویروس به ایجاد 
عالئم شدیدتر بیمارى «کووید-19» یا مرگ بیشتر منجر 
مى شود یا خیرکه تا به حال شواهدى در تأیید این گزاره ها 
یافت نشده است. با آنکه ویروس کرونا از لحاظ مسرى بودن 
به ویروس هاى اوریون یا سرخک نمى رسد اما فرد مبتال به 
گونه انگلیسى مى تواند به طور متوسط 1.5 نفر را آلوده کند. 
این رقم براى گونه اولیه ویروس 1.1 بود و  به معنى آن است 

که سرعت انتشار کروناى انگلیسى بیشتر است.

نیروى انتظامى از جریمه بیــش از 50 هزار خودرو در 
اجراى طرح محدودیت تردد شبانه در روز اول زمستان 

خبر داد.
نیروى انتظامى در تشریح عملکرد خود در اجراى طرح 
کاهش زنجیره انتقال بیمارى کرونا در اولین روز از دى 
ماه امسال اعالم کرد: در این روز 7685 نیرو در 1958 

نقطه از کشور به کار گرفته شدند.
در این روز تردد خودروها نسبت به تاریخ مشابه پارسال 
18 درصد کاهش داشته است. همچنین ماموران پلیس 
از 14 هزار و 236 واحد صنفــى بازدید کردند که منجر 
به ارائه تذکــر به 10 هزار و 228 تذکــر و  1935 مورد 

صورتجلسه شده اســت. 327 واحد صنفى نیز پلمب 
شدند.

در این روز به رانندگان 53 هزار و749 خودروى سوارى 
تذکر لسانى داده شده و 32 هزار و 323 دستگاه خودروى 
سوارى نیز به مبدا خود بازگشته  و از سفرشان جلوگیرى 

شده  است.
50 هزار و 233 دستگاه خودروى سوارى نیز در اجراى 
طرح محدودیت شبانه جریمه شده اند. 3898 دستگاه 

خودرو نیز در مناطق نارنجى جریمه شده اند.
همچنین در اولین روز از زمستان سال جارى 43 هزار و 

956 پیامک به رانندگان خاطى ارسال شده است.

نظر سازمان جهانى بهداشت 
درباره کروناى انگلیسى 

جریمه کرونایى بیش از
 50 هزار خودرو 

عراق واکسن مى خرد
  تسنیم| وزارت بهداشت عراق از امضاى یک 
توافقنامه با شرکت دارویى «فایزر» آمریکا براى خرید 
یک میلیون و نیم واکسن کرونا خبر داد. براساس بیانیه 
وزارت بهداشـت عراق واکسـن ها اوایل سـال آینده 

میالدى به این کشور خواهد رسید.  

انگلیسى ها زیر نظر
کیانوش جهانپـور، با انتشـار پیامى در    میزان|
صفحه توئیترى خود نوشـت: تاکید وزیر بهداشت به 
معاون بهداشـتى درخصوص بررسـى دقیق کسـانى 
که مستقیم یا غیر مستقیم از مبدأ انگلیس وارد کشور 
مى شوند، انجام تست، قرنطینه و مراقبت کامل از آن ها 
و تشدید نظارت ها و مراقبت ها در کلیه مبادى ورودى 

بخصوص پرواز هاى از مبدأ کشور هاى اروپایى.

طب سنتى علیه کرونا؟
  انتخاب| رئیس کمیسـیون بهداشت مجلس، 
درپاسخ به این پرسش که آیا تاکنون دارویى از طریق 
طب سنتى به مرحله تولید رسیده که مجوز درمانى را 
براى کرونا داشـته باشد، گفت: شـنیده شده که سه یا 
چهار دارو این مجـوز را گرفتند. البته این داروها صرفًا 
در همان مراحل اولیه و مقدماتى ابتالى بیمارى کرونا 

تاثیراتى دارد./3996

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت عصاره شمیم گوارا سهامى خاص به شماره 
ثبت 42607 و شناســه ملى 10260604190 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/09/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - مــوارد زیر به موضوع فعالیت شــرکت الحاق 
گردید : « ثبت موضوع فعالیــت ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تولید محصوالت 
آرایشى و بهداشتى از قبیل محلول ضد عفونى کننده 
دست و ســطوح و ژل عفونى کننده دست . تولید 
محلول ضد عفونى میوه و سبزیجات و مایع دست 
شوئى و ظرف شوئى و سفید کننده و جوهر نمک و 
روغنهاى آرایشى و کرمهاى آرایشى و لوسیونها 
و وازلین و تولید ماسک سه الیه و ایجاد شعبه در 
سایر شهرهاى کشــور و فعالیت در آن ها . پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح» - شــعبه 
شرکت در آدرس - اســتان لرستان ، شهرستان 
خرم آباد ، بخش مرکزى ، دهستان کرگاه غربى، 
روستا شهرك صنعتى شماره 2، محله ندارد ، کوچه 
صنعت غربــى ، خیابان شــهید صحرایى ، پالك 
164 ، طبقه همکف کدپستى 6814173331 به 
مدیریت آقاى مسعود شــاکرمى گندابه به کدملى 
5289707069 افتتاح و یک تبصره دیگر به ماده 
4 اساسنامه اضافه شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1064656)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســاتراپ دشت ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52829 
و شناســه ملــى 14004426520 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/09/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : ســهیال پاریاب زاده گان به کدملى 
1818927330و حمیــده یادگارنیا به 
کدملى 5100138807و سیامک یادگار 
نیا به کدملــى 1817141279بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. اردشــیر 
عباســى فربه کدملى1818924536و 
محــراب شــاپورزاده بــه کدملــى 
1817335693بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند .روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردیــد . ترازنامه 
و حساب سود و زیان ســال هاى مالى 
96الى 98 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1064639)

آگهى تغییرات 
شــرکت فــرود گســتر دو آب زردکوه 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51778 
و شناســه ملــى 10260704830 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/16 صادق کریمى بشــماره 
ملــى5559919586 بعنــوان رئیس 
هیئت مدیره - احمد بهدارى بشــماره 
ملى4818857319 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره - صمد کریمى بشــماره 
ملى 5559228117 بعنوان مدیر عامل 
شرکت براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت 
از قبیل : چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى و بطور کلى هر قراردادى 
که براى شرکت ایجاد تعهد نماید و کلیه 
اوراق عادى و ادارى با امضاى رئیس هیئت 
مدیره (صادق کریمى ) و با مهر شــرکت 
معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1064647)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى کبدى استان اصفهان درتاریخ 1399/09/24 به شماره ثبت 
6326 به شناسه ملى 14009646967 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : هیات ورزشى کبدى استان اصفهان موسسه 
غیر تجارى موضوع فعالیت : مدیریت درجهت توســعه و ارتقاء ورزش کبدى از پایه تا قهرمانى 
با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار 
مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشــته درسطح استان . به موجب مجوز از اداره کل 
سایر برابر با شماره مجوز 992032274 در تاریخ 1399/03/12در استان مربوطه این آگهى به 
ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، خیابان مسجد سید ، خیابان چهارباغ 
پایین ، پالك- 248 ، طبقه همکف کدپســتى 8136685393 مدیران آقاى حمید شهبازى به 
شماره ملى 1091765383 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال آقاى مجتبى افشارى 
به شماره ملى 1289619425 و به سمت خزانه دار به مدت نامحدود آقاى محمدحسن ربیعى به 
شماره ملى 1290638543 و به سمت دبیر به مدت نامحدود خانم مرضیه عشقى به شماره ملى 
1292316748 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : اسناد 
بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابــت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب 
رئیس هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس،دبیر 
هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و 
ادارى (غیر تعهد آور) با امضاء رئیس هیات در غیاب وى نائب رئیس هیات و یا دبیر انجام مى پذیرد 
. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. به اســتناد نامه شماره 99/203/2274 
مورخ 1399/03/12 صادره از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان آقاى مجتبى افشارى به 
شماره ملى 1289619425 و به سمت عضو هیئت اداره کننده و خزانه دار به مدت نامحدودآقاى 
محمدحسن ربیعى به شماره ملى 1290638543 و به سمت عضو هیئت اداره کننده و دبیر به مدت 
نامحدود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1062890)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آینده اندیشان بادرود درتاریخ 1399/07/09 به شماره ثبت 371 به شناســه ملى 14009480572 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و پروانه فعالیت نمى 
باشد . عملیات ساخت در امور عمرانى از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى و کلیه امور عمرانى اعم از طراحى نقشه کشى – مشاوره – 
محاسبه – نظارت اجرا – نقشه بردارى و احدات ابنیه – پروژه هاى عمرانى و ساختمانى – راه سازى – پل سازى، اجراى خدمات تخصصى انواع تأسیسات 
باز سازى ، طراحى و اجراى فضاى سبز ، انواع تأسیسات شهرى اعم از خطوط اتصال و انتقال آب فاضالب و مخابرات ، شهرك سازى ، ایجاد پروژه هاى 
تأسیساتى ، اجراى سازه هاى بتنى ، نوسازى و تعمیر و نگهدارى بافتهاى فرسوده شهرى ، مطاله طراحى و اجراى پروژه هاى مختلف ساختمانى ، خرید 
و فروش کلیه مصالح ساختمانى و تأسیساتى ، نصب و مونتاژ رك اینترنتى کابل کشى ، نصب سینى کابل ، حفر کانال ، حفر چاه ارت ، خرید و فروش و 
جمع آورى ضایعات ، نظافت ساختمان ، تأمین نیروى انسانى موقت در زمینه حمل بار و اثاثیه درون شهرى ، تهیه و طبخ و توزیع غذا، ارائه خدمات فنى و 
مهندسى در زمینه ى امور شهر سازى و معمارى و پشتیبانى فنى و مهندسى سیستم هاى شهر سازى ، نصب و راه اندازى و تعمیر و نگهدارى تجهیزات 
رایانه اى و الکترونیکى و مخابراتى و ارتباطى و سویچینگ و آنتن ها و کابل هاى ارتباطى مربوطه – طراحى سیستم هاى مختلف رایانه اى – برنامه نویسى 
( به جز برنامه هاى فرهنگى ) – طراحى صفحات اینترنتى مکانیزه کردن سیستم هاى ادارى و اجراى سیستم هاى مکانیزه شده – ارائه خدمات اینترنتى 
و اینترانت ، امور پیمانکارى مربوط به اکتشاف ، حفارى استخراج و حمل و بهره بردارى از معادن ( به جز معادن نفت و گاز) روباز و زیرزمینى در خشکى و 
نظایر آن و انجام خدمات ژئوتکنیک ، مکانیک خاك و سنگ – امور پیمانکارى مربوط به خطوط انتقال ( آب ، برق ، گاز ) ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
ادارات دولتى و شرکت هاى دولتى و خصوصى ، سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى ، اخذ تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفأ جهت 
تحقق اهداف شرکت ، انجام خدمات حسابدارى ، واردات کلیه کاالهاى مجاز فعالیت - ارائه کلیه خدمات بهداشتى و درمانى از قبیل تأمین و تجهیز مرکز 
خدمات جامع سالمت و پایگاه هاى سالمت و تامین نیروى انسانى مربوطه ، جمع آورى و حمل و دفع پسماندهاى پزشکى و ساختمان هاى ادارى. ارائه 
خدمات مربوط به امور خدماتى دولتى اعم از کنتور نویسى ، لوله گذارى ، رفع خرابى ها و ایرادات زیر ساختى شبکه ها ، جدول کشى ، جمع آورى بازیافت 
ضایعات شهرى و شهردارى.پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح مى باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله منتظرى ، بلوار شهید محمد منتظرى، 
خیابان شهید چمران ، پالك 42 ، طبقه همکف کدپستى 8766114374 شعب شعبه یک قم به شناسه ملى : 14009480587 نشانى : استان قم ، 
شهرستان قم ، بخش مرکزى ، شهر قم، محله شهرك انسجام ، کوچه 6 ، کوچه انسجام 5[شهیدمهدى خادم دزفولى] ، پالك 0 ، مجتمع مسکونى الهیه، 
بلوك3 ، طبقه پنجم ، واحد 17 کدپستى 3713431978 آقاى محمد ماندیان بادى به سمت مدیرشعبه شعبه یک قم سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد ماندیان بادى به شماره ملى 1230033629 دارنده 900000 
ریال سهم الشرکه خانم فاطمه ماندیان بادى به شماره ملى 1239963981 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد ماندیان 
بادى به شماره ملى 1230033629 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه ماندیان بادى به شماره ملى 1239963981 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (1063047)

آگهى تغییرات 
شرکت عصاره شمیم گوارا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 42607 و شناسه ملى 10260604190 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله خواجو ، کوچه بهزاد 9 ، خیابان شریف 
واقفى ، پالك 0 ، مجتمع تجــارى ادارى زیما ، طبقه 
چهارم ، واحد 44 و کدپستى 8153797731 به تلفن 
ثابت 03132688733 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1063731)

آگهى تغییرات 
شرکت فرود گستر دو آب زردکوه سهامى خاص به شماره 
ثبت 51778 و شناسه ملى 10260704830 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/09/16 
صادق کریمى به کدملى 5559919586 و صمد کریمى 
به کدملى 5559228117 و احمــد بهدارى به کدملى 
4818857319 بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره 
براى مدت دوســال انتخاب گردیدند . حامد باقرى به 
کدملــى 1960096745 و فاطمه اســد پور به کدملى 
1971519367 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1064640)  

نتایج یک مطالعه که به تازگى انجام شد، نشان مى دهد که از 
هر چهار نفر در سراسر جهان، یک نفر نمى تواند تا سال 2022 

میالدى به واکسن ویروس کرونا دسترسى داشته باشند.
 محققان دانشــکده بهداشــت عمومى «جــان هاپکینز 
بلومبرگ» در این مطالعه متوجه شــدند که بیش از نیمى از 

تمام واکسن هاى پیش سفارش شده به کشورهاى پردرآمد 
که تنها 14 درصد از جمعیت جهان را تشــکیل مى دهند، 

اختصاص دارد.
این مطالعه نشــان مى دهد اگر همه تولیدکنندگان واکسن 
بتوانند میزان تولید خود را افزایش دهند تا پایان سال 2021 

حدود 6 میلیارد دوز واکســن در دسترس خواهد بود که این 
موضوع باعث مى شود،  حدود یک چهارم جمعیت جهان تا 

سال 2022،  واکسن کووید-19 نداشته باشند.
محققان در این مطالعه، پیش سفارشــات واکسن ویروس 
کرونا را در سراســر جهان قبل از هرگونه تایید عمومى آنها 

بررســى کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که تا 15 نوامبر 
(25 آبان)، چند کشور، 7.48 میلیارد دوز واکسن کووید-19 
- که براى مایه کوبى 3.76 میلیارد نفر کافى است - از 13 
تولیدکننده واکسن سفارش داده اند. این تولیدکنندگان شامل 
شرکت هاى  «آسترازنکا»  و «نواواکس» دانشگاه آکسفورد، 
«فایزر» و «بایون تک»، «جانسون اند جانسون»، «ُمدرنا» 

و چند شرکت دیگر هستند. 
آنها متوجه شدند که کمى بیش از نیمى از این سفارشات  - 
یعنى 51 درصد - به کشورهاى با درآمد باال اختصاص دارد 
که 14 درصد از جمعیت جهان را تشــکیل مى دهد. آمریکا 
کشورى است که بیشترین میزان دوز این واکسن را یعنى در 

مجموع 800 میلیون دوز،  ذخیره کرده است.  
با این حال کانادا بیشترین میزان سرانه واکسن کووید-19 
را با حدود 5 دوز  براى هر نفر سفارش داده است و پس از آن 
استرالیا و انگلیس قرار دارند. در حقیقت، استرالیا، کانادا و ژاپن 
با وجود اینکه کمتر از یک درصد موارد ابتال به کووید-19 را 
در جهان تشکیل مى دهند، اما بیش از یک میلیارد دوز از این 

واکسن را رزرو کرده اند.
این بدان معنى است که 5.66 میلیارد دوز از این واکسن - که 
براى مایه کوبى 2.83 میلیارد نفــر کفایت مى کند - براى 
کشورهاى کم درآمد و با درآمد متوسط است که بیش از 85 

درصد از جمعیت جهان را تشکیل مى دهد.
این مطالعه نشــان مى دهد که کشــورهاى با درآمد باال از 
تأمین واکســن هاى کووید- 19 در آینده  اطمینان حاصل 

کرده اند./3997

چند میلیارد انسان واکسن کرونا نخواهند زد؟
  فرنوش رئیسى / خبرگزارى ایسنا|

یک محقق ایمنى شناسى مطرح کرد: تاکنون همه داوطلبان 
دریافت کننده واکسن کووید 19 شرکت «فایزر» و «بیونتک» 
که دچار فلج بلز شدند، به جزء یک نفر بهبود یافتند و همان 

یک نفر نیز رو به بهبود است.
مهدیس برجخانــى افــزود: در 80 تا 90 درصــد مواقع و 
طى حداقل شــش هفته، با اســتفاده از آنتــى ویروس ها و 
ضدالتهاب ها بهبودى کامل حاصل مى شود البته زنان باردار، 
افراد مبتال به فشارخون، دیابت و یا ویروس HSV براى ابتال 
به این نوع فلج مستعدتر هستند.  وى با بیان اینکه چهار مورد 
ابتال به فلج بلز در میان داوطلبان دریافت کننده واکسن کووید 
19 شرکت «فایزر» و «بیونتک» گزارش شده است، گفت: در 
حالت طبیعى از هر 100 هزار نفر ممکن است 23 نفر از دریافت 
کنندگان واکسن دچار عارضه شوند، پس ابتالى چهار نفر در 
30 هزار نفر که معادل ابتالى 11 نفر در 100 هزار نفر است 

نسبت به عدد پیش بینى شده 23 نفر کمتر است.
وى به نظر سازمان غذا و داروى ایاالت متحده(FDA) در 
این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: مطابق نظر این سازمان و 
به علت اینکه تعداد افرادى که دچار عارضه شدند از تعداد این 
افراد در حالت عادى و پیش بینى شده کمتر است، پس شواهد 
موجود براى ایجاد ارتباط بین دریافت واکسن و ابتال به فلج 
بلز کافى نیست. این محقق ایمنى شناسى یادآور شد: به گفته 
شرکت فایزر تاکنون هیچ عاضه جدى اعصابى- التهابى و 
یا اعصابى در بین دریافت کنندگان این واکســن مشاهده 
نشده اســت اما با این وجود تمامى دریافت کنندگان تحت 
نظر هســتند تا در صورت بروز هر گونه مشــکلى اقدامات 

الزم انجام شود.

سرنوشت 4 نفرى که پس از 
تزریق واکسن  فلج شدند

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139903902004000258 تاریخ آگهى: 1399/10/02 شماره پرونده: 
139304002004000160 و 139304002004000266 آگهى مزایده پرونده اجرایى 
کالسه: 9300708 و 9301077- شش دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالك شماره 
یک فرعى مجزى شــده از پالك چهار هزار و هفتصد و هفتاد اصلى واقع در بخش دو 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، حدفاصل چهارراه تختى و میدان 
شهدا، کوچه پردیس (شماره 31) کدپستى: 8148635671 الى 8148635673 که سند 
مالکیت آن در صفحه 432 دفتر 41 امالك با شماره ثبتى 4254 و با شماره چاپى 839231 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال تحتانى به دیوار اشتراکى با خانه چهار هزار و هفتصد 
و چهل و هشت و فوقانى در سه قسمت به دیوار اشــتراکى با خانه نامبرده شرقًا به دیوار 
اشتراکى با خانه چهار هزار و هفتصد و چهل و شش جنوبًا به دیوار اشتراکى با خانه چهار 
هزار و هفتصد و هفتاد غرباً یک دیواریست به شارع دو به دیوار اشتراکى با خانه چهار هزار 
و هفتصد و شصت و نه که طبق نظر کارشناسان رسمى ملک مورد ارزیابى عبارت است 
از یک باب خانه به مساحت 164/78 مترمربع، اسکلت بناهاى موجود به صورت سنتى با 
سقف چوبى و درهاى چوبى که بدلیل تخریب سقف ها غیرقابل سکونت مى باشد و در 
زمان بازدید ملک فاقد انشعاب گاز و برق مى باشد. (توضیحاً در تکمیل گزارش کارشناس 
ذکر گردیده است که: اســکلت بناهاى موجود به صورت سنتى با سقف چوبى و درهاى 
چوبى که به دلیل تخریب سقف ها غیر قابل سکونت مى باشد). ملکى آقاى على اصغر 
عطاریان که طبق اسناد رهنى شماره 120664 مورخ 1381/06/09 و 148276 مورخ 
1387/02/05 و 148272 مورخ 1387/02/05 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملى 

ایران شعبه اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه تا تاریخ 1400/08/25 
داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز ســه شنبه مورخ 99/10/16 در اداره اجراى 
اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شــرقى- چهارراه اول خیابان 
الهور- طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه (12/300/000/000 
ریال) دوازده میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 99/10/03 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حســاب خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1065625 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى 
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راهکارهایى براى جوان ماندن مغز
مغز انســان هم مانند دیگر اعضاى بدن نیاز به مراقبت دارد. در دنیاى امروزى افراد به 
شدت در معرض تابش امواج مایکروویو از وســایلى همچون تلفن همراه قرار دارند به 
همین دلیل نرخ ابتال به بیمارى هایى چون سردرد و میگرن، آلزایمر، سرطان مغز بیش 
از گذشته شده است. سالمت نورون هاى مغزى اهمیت فراوان دارد و درصورتى که این 
بخش ها از مغز آســیب ببیند احتمال ابتال به بیمارى هاى روحى و جسمى وجود دارد. 
شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید، راه هایى وجود دارد که در صورت انجام دادن آن ها، 

مى توانید از مغز خود مراقبت و باعث جوان ماندن آن شوید. 

ورزش؛ راهى ساده و مفید براى جوان ماندن مغز
اولین کارى که مى توانید براى جوان نگه  داشتن مغز انجام دهید چیست؟ انجام محاسبات 
ریاضى پیچیده؟ شطرنج؟ خواندن درباره  تئورى آشفتگى؟ خیر؛ بهترین گزینه جوان کننده 
مغزتان، کفش هاى ورزشى شما است. محققان دانشگاه بوستون دریافتند هر یک ساعت 
ورزش ســبک در هفته ریسک پیرى مغز را حدود یک ســال کاهش مى دهد. ورزش 
مى تواند زوال عقل را به خوبى به تاخیر بینــدازد. اما مى دانید که ورزش منظم مى تواند 
زوال عقل را کامًال معکوس کند؟ طبق تحقیقات تمرینات ایروبیک سرعت و شفافیت 

تفکر را بسیار باال برده و همچنین بافت نسج مغز را زیادتر مى کند.

سیگار را کنار بگذارید
بسیارى از مواد شیمیایى موجود در سیگار براى مغز سمى هستند، پس نباید برایتان 
جاى تعجب داشته باشد که سیگار کشیدن با زوال عقلى و دمانس در ارتباط است. 

مسأله اى که دامن افراد نزدیک به سیگارى ها را هم مى گیرد. به طور کلى از 
هر نوع ماده تنباکودار دورى کنید.

خونسرد باشید
استرس هاى آسیب زا، براى سلول هاى مغزى شما بد هستند. استرس 
مى تواند فرآیند هاى شناختى مانند یادگیرى و حافظه را مختل کند و 
در نتیجه کیفیت زندگى انسان را پایین بیاورد. افرادى که مضطرب، 
افسرده، کم خواب یا خسته هســتند، در تست هاى عملکرد شناختى 

نمره هاى پایینى مى گیرند.
بعضى از دانشمندان بر این عقیده  اند که داشتن یک زندگى متعادل و دنبال کردن 

فعالیت هاى آرامش بخش مانند یوگا، حضور در اجتماع و انجام فعالیت هاى هنرى 
مى تواند روند فراموشى بر اثر کهولت سن و پیرى مغز را به تاخیر بیاندازد.

مغزتان را به چالش بکشید
انجام فعالیت هایى که مغز را به چالش مى کشــد به رشد آن کمک مى کند. محاسبات 
ریاضى، پازل، بازى هایى را انجام دهید که مانند شطرنج، به مهارت هاى ذهنى نیاز دارند. 

امروز بسیارى از بازى هاى آنالین به طور خاص براى بهبود مغز شما طراحى شده اند. 

به طبیعت پناه ببرید
طبیعت اثر آرام بخشى دارد و مى تواند استرستان را کاهش دهد، حتى اگر به اندازه بیرون 

نگاه کردن از پنجره باشد. وقتى در فضاى باز هستید به ذهنتان اجازه مى دهید از جریان 
مداوم داده ها دور باشد و خود را براى ادامه روز یا هفته آماده کند. مغز پس از این استراحت 
کوتاه مى تواند دوباره توانایى اش براى تمرکز کردن را فعال کند و به این صورت خالقیت 

و توانایى بیشترى داشته باشد.

به مغزتان هم غذا دهید
روش دیگرى که از طریق آن مى توانید براى جوان نگه داشــتن مغز تالش کنید، به 
معده مربوط مى شود. احتماال اکثر ما از تأثیر آنتى اکسیدان ها در مبارزه با سرطان اطالع 
داریم. خوردن غذا هایى که حاوى این مولکول ها هســتند و رادیکال هاى آزاد مضر را 
خنثى مى کنند، ممکن است براى مغزتان هم مفید باشد؛ رادیکال هاى آزادى که ممکن 
است سلول هاى عصبى مغزتان را از بین ببرند. بســیارى از میوه ها و سبزیجات رنگى 
مانند برخى لوبیاها، غالت سبوس دار، آجیل و ادویه جات حاوى آنتى اکسیدان هستند.  
شکالت تلخ، کرفس، گردو، چاى، هویج، گوجه فرنگى، روغن زیتون و تخم مرغ بهترین 

مى باشند.خوراکى هــا بــراى مغز 

خوب بخوابید
آیا مى دانستید مغز نمى خوابد؟ هنگام خواب ما است که مغز زمان مى برد تا تمام اطالعاتى 
را که در طول روز جمع کرده است مرتب کند و به درستى آن را ذخیره کند. در حالى که 
ما در خواب هستیم، مغز سخت کار مى کند به طورى که وقتى از خواب بیدار مى شویم، 

آماده است تا ماجرا هاى جدید روز را در پیش بگیرد.
بنابرایــن، اگر خواب کافــى ندارید، چه اتفاقــى مى افتد؟ احتماًال قبــًال آن را تجربه 
کرده اید. ذهن شــما احســاس خوبى ندارد، در گرفتن و پردازش اطالعات کند است، 
احساس خستگى مى کنید. بنابراین، بله، شما فقط به زیبایى خود و تنها یک پوست خوب 

نیاز ندارید، بلکه باید باهوش تر نیز باشید. 

به زندگى خود رنگى از موسیقى بدهید
مغزتان زمانى که پلى لیســت دلخواهتان را پخش مى کنید وارد فضاى ورزش ذهنى 
مى شود. نه تنها گوش دادن به موسیقى باعث مى شود هوشیارتر شوید، بلکه حس وحال 
و حافظه  شــما را هم بهبود مى بخشــد. یک دلیل براى توضیح این اتفاق، این است 
که موســیقى و نحوه  ارتباط هر نت با یکدیگر شــکلى از ریاضى است؛ مغزتان باید به 
جنب وجوش بیفتد تا بتواند این ساختار را درك کند، به ویژه وقت هایى که براى اولین 

بار یک آهنگ را مى شنوید.

متعادل بخورید
انرژى بسیار زیاد یا انرژى بســیار کم، خللى بزرگ در کارایى مغز ایجاد مى کند. رژیم 
غذایى تشــکیل شــده از مواد قندى کم با فیبر باال و چربى و پروتئین معمولى 
بسیارآرام تر از غذا هایى با میزان قند باال (مانند شیرینى جات و نشاسته) در 
بدن تجزیه مى شوند. ســرعت ثابت و مالیم هضم در روده مقدار انرژى 
بیشترى را به مغز مى رساند و باعث بهینه  سازى سوخت و ساز در ارگان هایى 
مى شود که مى توانند در ســالمتى طوالنى مدت نقش به سزایى داشته 

باشند.

بیشتر بخندید
شــوخ طبعى بخش هایى از مغزمان که با اســتفاده از پیام رسان شیمیایى 
دوپامین به ما «حس خوب» مى دهند را تحریک مى کند. در حقیقت خنده براى 
مغز لذت بخش است، حتى شاید اعتیادآور باشد. اما آیا شوخ طبعى مى تواند باعث شود 
باهوش تر بشویم؟ براى پاسخ به این سؤال هنوز به تحقیقات بیشترى نیاز داریم، اما نتایج 
اولیه دلگرم کننده است. یک مقاله در این زمینه نشان مى دهد که شوخ طبعى مى تواند 

باعث بهبود حافظه  کوتاه مدت شود. 

ارتباط برقرار کنید
روابط اجتماعى قوى با خطر پایین تر جنون و فشــار خون کم تر و طول عمر طوالنى تر 
همراه بوده است. روابط اجتماعى قوى با کاهش خطر ابتال به زوال عقل و همچنین فشار 
خون پایین و امید به زندگى بیشتر در ارتباط است. شناخت افراد جدید همانند حل جدول 

کلمات متقاطع، عملکرد اجرایى مغز شما را تقویت مى کند.

ســیب زمینى ســرخ کــرده یکــى از محبوب تریــن و خوشــمزه ترین 
خوراکى هاى جهان است که در اکثر کشورها به شکل هاى مختلف تهیه و 
مصرف مى شــود. این خوراکى در ایران نیز بسیار محبوب بوده و طرفداران 

زیادى دارد اما مصرف بیش از حد آن بسیار مضر خواهد بود. 
سیب زمینى سرخ کرده داراى کربوهیدرات زیادى است که ذاتاً چیز بدى نبوده 
اما در مصرف بیش از حد مضر خواهد بود. سیب زمینى به آرامى هضم مى شود 

و همین موضوع باعث افزایش وزن خواهد شد.
سیب زمینى سرخ شده در چربى هاى ترانس ناسالم غوطه ور شده و کامال 
سرخ مى شود. در نتیجه با مصرف بیش از حد، کلسترول بد خون را افزایش 
داده و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد. طى آزمایش ها و 

بررسى هاى مختلف، محققان نتیجه گرفتند که مصرف مکرر غذاى سرخ 
شده با خطر ابتال به دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى و عروقى ارتباط دارد.

سیب زمینى سرخ شده مى توانند خطر ابتال به ســرطان را افزایش دهد. در 
حالى که این موضوع در مورد انســان مشخص نیست، اما یک مطالعه اخیر 
روى موش ها نشان داد که ماده اى در سیب زمینى سرخ شده، به نام آکریل 
آمید مى تواند باعث سرطان شود. نتایج مطالعه منتشر شده توسط موسسه 
ملى سرطان نشان داد که اکریل آمید هنگامى تولید مى شود که سبزیجات 
حاوى اسید آمینه آسپاراژین مانند سیب زمینى با برخى از قندها در دماى باال 

گرم شوند.
سیب زمینى سرخ شــده با نمک، مى تواند مشکالت ســالمتى ایجاد کند. 

مشخص شده است که افرادى که رژیم غذایى سرشار از نمک دارند، در خطر 
افزایش فشار خون هستند. تمام این فشــارها بر سیستم گردش خون شما 
مى تواند منجر به بیمارى قلبى ، کلیوى و ســکته شود. دانشمندان انجمن 
شیمى آمریکا دریافتند که آکریل آمید قادر به ایجاد آسیب عصبى در انسان، از 

جمله ضعف عضالت و اختالل در هماهنگى عضالت است.
چاقى، بیمارى قلبى، سرطان، سکته مغزى، دیابت نوع 2، بیمارى کلیوى، از 
دست دادن عملکرد عصب و مغز، همگى باعث مرگ زودرس خواهند شد و 
زندگى روزمره را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع مصرف بیش از حد سیب 
زمینى سرخ شده مى تواند به مرگ زود هنگام منجر شود در نتیجه در مصرف 

این خوراکى خوشمزه دقت بیشترى داشته باشید و زیاده روى نکنید.

اگر بیش از حد سیب زمینى سرخ کرده بخورید...

دکتراى تخصصى بهداشت حرفه اى در خصوص تأثیر استفاده نادرست از 
هندزفرى و هدفون بر سیستم شنوایى انسان هشدار داد.

آتنا رفیعى پور گفت: مواجهه با سر و صدا بخشى جداناپذیر از زندگى امروز 
جامعه بشرى است. انسانها در محیط هاى صنعتى، ترافیک، کنسرت ها و 
حتى در حین انجام برخى فعالیتهاى اجتماعى مانند ورزش در باشــگاه ها، 
گوش دادن به موســیقى با صداى بلند و یا در حین انجام برخى بازى هاى 
موبایلى ممکن است در معرض مواجهه با ســطح غیر ایمنى از سر و صدا 

قرار گیرند.
دکتراى تخصصى بهداشــت حرفه اى  افزود: بر طبق آمارى که ســازمان 
بهداشت جهانى (WHO) تخمین زده مى شــود که در حدود 1/1 میلیارد 
نفر از جوانان و نوجوانان سراســر دنیا به دلیل گوش دادن به صداهاى بلند 
در معرض خطر کم شنوایى قرار دارند. دلیل کاهش شنوایى در نیمى از این 
جمعیت که در کشورهایى با درآمد متوسط و باال زندگى مى کنند و غالبًا در 
محدوده سنى 12 تا 35 سال هستند، گوش دادن به موسیقى با صداى بلند 

گزارش شده است.
رفیعى پور گفت: اســتفاده از وســایل پرتابــل مانند هندزفــرى و هدفون 
براى گوش دادن به موســیقى در ســالهاى اخیر با رشد چشــمگیرى روبرو 
بوده اســت. رشــد تکنولوژى و مدرنتیه و همچنین دســتاوردهاى جدید و 
طراحى هاى جذاب هدفــون ها و هندزفریها بســیارى از جوانان و نوجوانان 
را در زمینه استفاده از این وســایل ترغیب مى کند. این در حالى است که این 
موضوع ممکن اســت بدون نظارت صحیــح والدین و یا آمــوزش کافى در 
خصوص اثرات استفاده طوالنى مدت آنها با پیامدهاى منفى سالمتى در آینده 

همراه باشد.
وى خاطرنشــان کرد: عالوه بر آن بررســى مطالعات منتشر شده نشان 
مى دهد که برخى عادات فردى در کنار گوش سپردن به موسیقى با صداى 
بلند مى تواند اثرات هم افزایى بر آسیب به سیستم شنوایى فرد داشته باشد. 
براى مثال رشد فزاینده استعمال دخانیات در میان جوانان و نوجوانان یکى 
از عادات اشتباه فردى است که مى تواند تأثیر گوش دادن به اصوات بلند را 
بر کم شنوایى قوت ببخشد. عالوه برآن برخى بیمارى هاى زمینه اى مانند 
ابتال به دیابت یا مصرف داروهایى نظیر آنتى بیوتیک ها نیز مى تواند باعث 

تشدید کم شنوایى ناشى از مواجهه با سر و صدا شود.
دکتراى تخصصى بهداشــت حرفه اى گفت: از این رو مى توان گفت که 
افزایش سطح دسترسى و اســتفاده از هدفونها و هندزفرى هاى شخصى 
براى گوش دادن به موسیقى در کنار برخى الگوى رفتارى پر خطر و سابقه

 بیمارى هاى زمینه اى مى تواند نسل جوان را با خطر معلولیت شنوایى تهدید 
کند. این در حالى است که توانایى شــنیدارى به عنوان یکى از مهمترین 
حواس براى برقرارى ارتباط با محیط پیرامون مى باشد و طبیعتاً آسیب به آن 
مى تواند منجر به کاهش تعامالت اجتماعى و به دنبال آن مشکالت روحى 

ناشى از احساس کناره گیرى اجبارى و کاهش ایمنى شود.
وى تصریح کــرد: بنابراین با توّجه به غیرقابل برگشــت بودن عارضه کم 
شنوایى، پیشگیرى مهمترین راهکار حفاظت از سیستم شنوایى خواهد بود. 
از طرفى دو پارامتر مهم بر تأثیر صدا بر سیستم شنوایى، مدت زمان مواجهه 
و شدت صوت دریافتى است. پس بدیهى است که براى پیشگیرى از ابتال به 
معلولیت شنوایى بهتر است مدت زمان استفاده از هندزفرى و هدفون را براى 
گوش دادن به موسیقى و یا سایر اصوات بلند محدود کرد. یافته هاى علمى 
نیز این موضوع را تأیید مى کند و نشان مى دهد که استفاده بیشتر از 15 دقیقه 
از هدفون یا هندزفرى ها ممکن است تهدیدى براى سالمت شنوایى باشد. 
همچنین اخیراً اپلیکیشن هایى به سیستم عامل اندروید اضافه شده اند که 
افراد مى توانند به کمک آن کیفیت صداى دریافتى را متناســب با شرایط 

شنوایى خود تنظیم کنند.
وى ادامه داد: از این رو با انجام تنظمیات مربوطه و نیز متناسب سازى درجه 
صداى دریافتى از گوشى تا حدودى مى توان از سالمت سیستم شنوایى در 
برابر تنش هاى وارده محافظت نمود. عالوه بر آن دارندگان گوشى همراه 
باید تالش کنند تا هندزفرى و هدفون را به درســتى و متناسب با راست و 
چپ بودن آن در گوش قرار دهند. زیرا جاگذارى صحیح این وسایل پرتابل 
تا حدودى بر کیفیت صداى دریافتى تأثیر مى گذارد و لزوم افزایش صوت را 
کاهش مى دهد. در پایان اگر عالقه مندان به شنیدن صداهاى بلند در طول 
زمان عالئمى نظیر ســردرد بدون دلیل، وزوز در گوش یا کاهش در قدرت 
شنیدارى خود را احساس کردند باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کرده 
و سعى کنند عادات فردى خود را اصالح نمایند تا به این وسیله از سالمت 

شنوایى خود اطمینان حاصل کنند.

مغز انســان هم
شدت در معرض
همین دلیل نرخ
ا از گذشته شده
بخش ها از مغز
شاید برایتان جا
مى توانید از مغز

ورزش؛
اولین کارى که
ریاضى پیچیده؟
مغزتان، کفش ه
ورزش ســبک
مى تواند زوال ع
زوال عقل را کا

دکتراى تخصصى بهداشت حرفه اى در خصوص تأثیر استفاده نادرست از
هندزفرى و هدفون بر سیستم شنوایى انسان هشدار داد.

آ

ون 
هدف

ست از 
بالى استفاده نادر

آگهى تغییرات 
شــرکت کاوه پیمان تکین ســهامى خاص به شماره 
ثبت 64530 و شناســه ملــى 14009123490 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شــرکت ماده 2 اساســنامه الحاق 
گردید: اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى سبک و سنگین 
و ساختمانى اعم از بتنى و فلزى و ابنیه و سیویل و جدول 
بندى و خدمات پى ریزى و جدول کشــى. ثبت موضوع 
فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1063757)

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو تصویر شفا شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 25637 و شناسه ملى 10260463973 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود ملک 
پور جرقویه کدملى 1288339259بعنوان مدیر عامل 
خارج از اعضا ء تا تاریخ 1401/6/28 انتخاب گردید. 
در سمت بقیه اعضاى تغییرى حاصل نشد. کلیه اوراق 
واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره (آقاى عباســعلى جوادى) ومدیر عامل(آقاى 
داود ملک پور جرقویه) همراه با مهر شــرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1064636)

آگهى تغییرات 
شرکت ساتراپ دشت سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 52829 و شناسه ملى 14004426520 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حمیده یادگار نیا کدملى 5100138807 
بعنوان رئیس هیات مدیره وســهیال پاریاب زاده گان 
کدملى1818927330 به ســمت نایب رئیس هیات 
مدیره وسیامک یادگار نیا کدملى1817141279 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر اســت . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1064646)

آگهى تغییرات 
شرکت سازه هنر اندیشان درمیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 48754 و شناسه ملى 10260670087 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/08/25 نام شرکت به « سازه هنر آکام » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1063728)

آگهى تغییرات 
شرکت فن آوران جوان حکیم پارسى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 49427 و شناسه ملى 10260677799 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : روح اله شاهین پور به شماره ملى 1288175094 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و الهام خانى به شماره ملى 1287416055 به سمت رئیس هیات مدیره 
و امیرمعتمدى به شماره ملى 1282425242 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1062960)

مطالعه جدید دانشمندان نشــان مى دهد که کابوس شبانه 
اضطراب و استرس بیماران قلبى را افزایش مى دهد.

محققان گزارش داده اند بیمــاران قلبى که به طور هفتگى 
دچار کابوس مى شــوند، در مقایســه با بیمارانى که دچار 
کابوس هاى مکرر نیستند، پنج برابر بیشتر احساس افسردگى 
یا اضطراب مى کنند و حتى در خوابیدن مشکالت بیشترى 
دارند. طبق ایــن مطالعه اختالالت روانــى و بى خوابى با 
بیمارى هاى قلبى و پیشرفت آن مرتبط است و خواب هاى 

آشفته ممکن است نشانه این باشــد که بیماران به اقدامات 
پیشگیرانه بیشترى نیاز دارند.

دکتر تاکاشى کونو استاد دانشــکده پزشکى دانشگاه ژاپن 
مى گوید: مطالعه ما ارتباط زیادى را بین افسردگى، اضطراب، 
بى خوابى و خواب بد در بیماران قلبى نشــان مى دهد. کونو 
افزود: از آنجا که این یک مطالعه میدانى بوده است، نمى تواند 
رابطه علت و معلولى را تعیین کند، امــا مى تواند میان این 
دو اتفاق یک رابطه دو طرفه وجود داشــته باشد. به عبارت 

دیگر، افسردگى، اضطراب و بى خوابى ممکن است باعث 
کابوس شود که کابوس هاى شــبانه نیز ممکن است منجر 
به افسردگى، اضطراب و بى خوابى شوند. تحقیقات پزشکى 
قبلى نشان دهنده ارتباط کابوس هاى مکرر با الگو هاى خواب 
و اختالالت روانى در جمعیت عمومى بود. این مطالعه اولین 
مطالعه در نوع خود اســت که این رابطه را در بیماران قلبى 
بررسى مى کند. همچنین در این تحقیق بررسى شد که آیا 

دارو هاى قلبى با خواب هاى ناخوشایند ارتباط دارند یا خیر.

اگر کابوس هاى شبانه دارید حتماً درمان کنید

زردك یا هویج ایرانى منبع غنى از آنتى اکسیدان ها، پتاسیم و ویتامین هاست که براى حفظ 
سالمت قلب مفید است و از بروز بســیارى از بیمارى ها پیشگیرى مى کند. البته فیبرهاى 

فراوان آن نیز در بهبود عملکرد روده ها نقش دارند.
1. محافظت از قلب

زردك یکى از بهترین منابع پتاسیم است؛ 375 میلى گرم در 100 گرم. این مقدار تقریبا نیمى 
از نیاز روزانه بدن را تامین می کند. پتاســیم ماده معدنى بسیار مهمى است که ضربان قلب را 

تنظیم مى کند و فشار خون را کاهش مى دهد.
2. بهبود عملکرد سیستم گوارش

100 گرم زردك بیش از 3 گرم فیبر دارد که اساسا از نوع فیبرهاى حل نشدنى مانند سلولز، 
همى سلولز و لیگنین هستند و مقدار فراوانى آب جذب مى کنند. در نتیجه، روده ها عملکرد 
بهترى دارند و از بروز یبوست پیشگیرى مى شــود. فیبرها همچنین احساس سیرى سریع 

ایجاد مى کنند و مانع از ریزه خورى مداوم مى شوند.
3. تأمین انرژى

زردك 2 تا 3 برابر بیشتر از هویج فرنگى انرژى دارد و حدود 100 تا 150 گرم آن تقریبا نیمى از 
نیاز روزانه بدن به انرژى را تامین مى کند. عالوه بر این، کربوهیدرات هاى موجود در زردك 

براى عملکردهاى مختلف بدن به خصوص مغز موثر هستند.
4. تأمین آنتى اکسیدان ها و فوالت

این خوراکى زمستانى خواص متعدد آنتى اکسیدانى مانند ویتامین هاى E، C و فالونوییدها 
دارد. این ترکیبات نقش موثرى در پیشگیرى از بروز سرطان ها دارند. زردك همچنین یکى 
از بهترین منابع ویتامینB9 یا فوالت است که این ویتامین در تقویت ایمنى بدن و مقابله با 

خستگى نیز نقش دارد. 

به 4 دلیل زردك بخورید!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدانید، زمینى که شــما را بر پشــت خود حمل مى کند و آســمانى که 
بر سرتان سایه گســترده اســت، فرمانبردار پروردگار شما هستند 
و اگر برکات خود را بر شــما ارزانى مى دارند، بدان ســبب نیست که 
بر شــما دل مى ســوزانند یا مى خواهند به شــما تقرب جویند یا از شما 
امید خیرى دارنــد، بلکــه، خداونــد آن دو را فرمان داده که به شــما 
سود رسانند و آن دو هم اطاعت کرده اند. خداوند، زمین و آسمان را 

براى مصالح شما بر پاى داشته و آن دو نیز برپاى ایستاده اند.
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اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مناقصه هاىآگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مناقصه هاى
 شماره  شماره 2828وو2929وو3030وو3131وو3232//9999//103103  

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره هاى  28و29و30و31و32 /103/99:

محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مهلت دریافت اسناد :   از روز چهارشنبه 03  /1399/10 لغایت روز  دو شنبه  مورخ  1399/10/08

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند. آگهى 
مناقصه در ســایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشــانى www.es.ssaa.ir و همچنین در ســایت ملى مناقصات به نشانى

 www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : روز شنبه 1399/10/20 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها : 

گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با رتبه حداقل دو  از سازمان برنامه 
وبودجه کشور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى 

آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و 
پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : مبلــغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اســناد وامالك اســتان اصفهان براى مناقصه 
شماره103/99/28 مبلغ  500/000/ 402 (معادل چهارصد و دو میلیون و پانصد هزارریال) و براى مناقصه شماره103/99/29 مبلغ  500/000/ 507 
(معادل پانصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) و براى مناقصه شماره103/99/30 مبلغ  000/000/ 595 (معادل پانصد و نود و پنج میلیون ریال)  و 
براى مناقصه شماره103/99/31 مبلغ  500/000/ 647 (معادل ششصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزارریال)   و براى مناقصه شماره103/99/32 
مبلغ  500/000/ 682 (معادل ششصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزارریال)  مى باشــد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس 
از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشــنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از 
میزان مقرر ، چک تضمین شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشــنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر

 داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان     تلفن:(1113)7-36611074                                    دورنگار: 36623116

م الف: 1065796

پروژه تکمیل و بروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه شهرهاي زیر 25 هزار نفر جمعیت (مرحله اول)1103/99/28
پروژه تکمیل و بروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه شهرهاي زیر 25 هزار نفر جمعیت (مرحله دوم)2103/99/29
تهیه و جانمایی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی در شهرستانهاى استان اصفهان- مرحله هفتم3103/99/30
تهیه و جانمایی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی در شهرستانهاى استان اصفهان- مرحله هشتم4103/99/31
تهیه و جانمایی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی در شهرستانهاى استان اصفهان- مرحله نهم5103/99/32

ساعت 9صبح روز یکشنبه 1103/99/281399/10/21
ساعت 10صبح روز یکشنبه 2103/99/291399/10/21
ساعت 11صبح روز یکشنبه 3103/99/301399/10/21
ساعت12صبح روز یکشنبه 4103/99/311399/10/21
ساعت 13ظهر روز یکشنبه 5103/99/321399/10/21

نوبت اول

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان گفت: در حال حاضر بســیارى از افراد بیمه شده 
سازمان تاکسیرانى، راننده واقعى نیستند، از این رو لیستى 
به سازمان تأمین اجتماعى از طرف تاکسیرانى ارائه شده تا 
رانندگان واقعى جایگزین رانندگانى شوند که حرفه اصلى آنها 

فعالیت در تاکسیرانى نیست.
هادى منوچهرى دیروز-سه شنبه دوم دى ماه 99- اظهار 
کرد: در حال حاضر 21 هزار تاکســى پالك زرد، آژانس، 
بى سیم و سرویس مدرسه همچنین 18 هزار تاکسى آنالین 
در سطح شهر اصفهان به شهروندان سرویس دهى مى کنند. 
وى افزود: برخالف ســازمان اتوبوسرانى و مترو، مالکیت 
تاکسى هاى شهر در اختیار رانندگان است و در واقع هزاران 

نفر مالک تاکسى در شهر اصفهان وجود دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان با اشاره به فرایند نوسازى تاکسى هاى فرسوده شهر 
تصریح کرد: طبق قانون نوسازى تاکسى ها بر عهده دولت 
است، اما با توجه به مشکالت موجود این طرح متوقف شد 
از این رو شهردارى اصفهان به صورت خودجوش به منظور 
حمایت از رانندگان از مهرماه سال 99 طرح نوسازى ناوگان را 
آغاز کرد. وى خاطرنشان کرد: واگذارى تاکسى هاى جدید با 
حمایت شهردارى و شوراى شهر اصفهان و با ارائه تسهیالت 
وام براى هر تاکسى به مبلغ 50 میلیون تومان (با سود چهار 

درصد) انجام مى شود.
منوچهرى با بیان اینکه از مهر و آبان امسال 300 خودروى 
تاکسى جدید وارد شهر اصفهان و 300 تاکسى فرسوده خارج 
شده است، گفت: شهردارى پیشرو در نوسازى تاکسى ها در 
کشور بوده که این اتفاق خوشایند با حمایت مدیران شهرى 
و بانک شهر صورت گرفته و تا پایان امسال یک هزار تاکسى 

شهر نوسازى مى شود.
وى افزود: با نوســازى یک هزار تاکسى در شهر عمر این 
ناوگان از 10 سال به کمتر از 7.5 سال کاهش خواهد یافت 

و کاهش آالیندگى ها و سرویس دهى بهینه به شهروندان 
شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان با اشاره به فعالیت تاکسى هاى بى سیم بانوان در شهر 
خاطرنشان کرد: این تاکســى ها در حوزه ارائه سرویس به 
مسافران بانو و تحت نظر سازمان تاکسیرانى فعالیت مى کنند 
که تعداد آنها کمتر از 150 خودرو است. وى ادامه داد: براى 
افزایش تعداد تاکسى بى سیم بانوان مجوزى صادر شد که بر 
اساس آن عالوه بر خودروهاى پراید سبزرنگ، خودروهاى 
دیگرى که از نظر ایمنى صالحیت الزم را دارند اجازه فعالیت 
داشته باشــند که امیدواریم با مجوزهاى صادر شده نوع و 

کیفیت خدمات این تاکسى ها در شهر افزایش یابد.
منوچهــرى در خصوص فعالیت ســرویس هاى مدارس 
گفت: با توجه به شــرایط کرونایى شاهد تعطیلى فعالیت 
سرویس هاى مدارس هستیم از این رو پیشنهادى از سوى 
سازمان تاکسیرانى به ستاد کرونا در استان و کشور جهت 
ارائه بسته هاى حمایتى و تسهیالتى ارائه شده و پیگیرى هاى 
الزم در حال انجام است که امیدواریم تا دو ماه آینده نخستین 

بسته هاى تسهیالتى را تحویل این رانندگان دهیم.
وى با اشاره به تمهیدات سازمان تاکسیرانى در شرایط شیوع 
کرونا براى تاکسى هاى شهر اظهار کرد: از ابتداى شیوع کرونا 
7500 کاور جدا کننده در تاکسى هاى سطح شهر نصب شده 
و 35 هزار ماسک و 35 هزار دستکش بین رانندگان توزیع 
شده همچنین هزاران بروشور آموزشى براى کنترل و رعایت 
مسائل بهداشتى جهت پیشگیرى از ابتال  به کرونا در اختیار 

رانندگان قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: ارائه وام شش میلیون تومانى و تخفیف 
کارت شهرى رانندگان تاکسى از دیگر بسته هاى حمایتى 

ارائه شده به رانندگان بوده است.
وى در پاســخ به ســئوال «نصف جهان» درباره فعالیت 

تاکسى هاى آنالین در شــهر اصفهان اظهار کرد: تاکنون 
بیش از دو هزار تاکسى از مجموع 9 هزار تاکسى پالك زرد 

شهر عضو تاکسى هاى آنالین شهر شده اند.
منوچهرى در خصوص توقف هاى طوالنى مدت تاکسى ها 
در ایستگاه ها تصریح کرد: با توجه به مصوبه اخیر ستاد کرونا 
مبنى بر سوار کردن سه مسافر در هر تاکسى، این مشکل 
تا حد زیادى رفع شــده، اما چنانچه موردى گزارش شود 

رسیدگى الزم انجام خواهد شد.
وى با اشاره به ســامانه ناموفق هوشــمند تاکسى گفت: 
عملیات نصب این پروژه سال 1390 در تاکسى هاى شهر 
آغاز و سال 95 بر اساس آسیب شناســى انجام شد که بنا 
به دالیل متعددى همچون فرهنگ ســازى نکردن الزم، 
استقبال نشدن توسط شهروندان و نپذیرفتن مناسب از سوى 

رانندگان متوقف شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 

اصفهان افزود: با فعالیت مدیریت شهرى جدید براى کاهش 
ضرر و زیان رانندگان تاکسى که این سامانه را در تاکسى هاى 
خود نصب کرده بودند، کمک هاى معیشتى در نظر گرفته شد 
و بیش از 15 هزار جفت الستیک و 7500 روکش صندلى 
رایگان در اختیار رانندگان قرار گرفت تا شاهد ایمنى بیشتر 
و زیبایى تاکسى هاى شهر باشیم همچنین تخفیف کامل 
کارت شــهرى براى 7500 راننده داراى سامانه هوشمند 

انجام شده است.
وى با اشاره به موضوع پرداخت سهمیه سوخت رانندگان بر 
اساس طرح پیمایش گفت: این طرح از 20 آذرماه 99 اجرا شد 
و بر اساس آن رانندگان آژانس هاى تاکسى که قبًال براى 
خودروهاى یگانه 120 لیتر و دوگانه سوز 60 لیتر سوخت واریز 
مى شد البته در این راستا رانندگان باید در سامانه تلتا ثبت نام 
و پیمایش آنها ثبت و توسط مدیر آژانس تأیید شود تا سهمیه 

سوخت بر اساس میزان پیمایش پرداخت شود.

منوچهرى تأکید کرد: پیمایش، عدالت را در حوزه سوخت 
تاکسى هاى تلفنى برقرار کرده است.

وى در خصوص سوار کردن سه مسافر در تاکسى ها گفت: 
سوار کردن سه مسافر براساس مصوبه ستاد ملى کرونا بوده 
و تا حد زیادى در اصفهان رعایت مى شود، اما موضوع مهم 
و الینحل محاسبه کرایه نفر چهارم بود از این رو به شوراى 
اسالمى شهر پیشنهاد شد 40 درصد کرایه نفر چهارم برعهده 
راننده و 60 درصد بین ســه نفر مسافر تقسیم شود که این 

موضوع در حال بررسى است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهــان در خصوص نحوه برخورد رانندگان تاکســى با 
مسافران تصریح کرد: رانندگان از فیلترهاى متعدد امنیتى، 
آموزشى و سوء پیشینه عبور کرده و فعالیت خود را به عنوان 
راننده تاکسى در شهر آغاز مى کنند و آموزش هاى الزم با 

برگزارى دوره هاى آموزشى به رانندگان ارائه مى شود.
وى با اشاره به مهم ترین پروژه هاى سازمان گفت: در این 
دوره مدیریت شهرى نوســازى ناوگان یک اتفاق مهم و 
ارزشمند بود چرا که در فرایند نوسازى به نسبت تاکسى ها، در 

جایگاه نخست کشور قرار داریم.
منوچهرى درپاســخ به ســئوال دیگر «نصــف جهان» 
درباره«اصکیف»  ادامــه داد: مهم ترین پروژه در حال اجرا 
«اصکیف» است که اکنون در 2500 تاکسى نصب شده و 
تا ماه هاى آینده تعداد آن به بیش از هفت هزار مورد خواهد 
رسید تا مسافران براى پرداخت کرایه نیاز به پول خرد نداشته 
باشند. وى با بیان اینکه میزان مراجعات رانندگان به سازمان 
تاکســیرانى على رغم فعالیت بیش از 21 هــزار راننده در 
حوزه هاى مختلف به کمتر از صد نفر در روز رسیده است، 
اظهار کرد: دلیل مهم کاهش مراجعات، برون سپارى 75 
درصد فعالیت هاى تاکسیرانى با الکترونیکى کردن فرآیندها 
است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان افزود: بیش از 500 میلیون تومان اعتبار 

براى اجراى پروژه هاى فرهنگى تاکسیرانى در نظر گرفته 
شده است.

وى گفــت: تاکســیرانى اصفهان در بین ســازمان هاى 
تاکسیرانى کشور جایزه ملى تعالى سازمانى را کسب کرده، 
همچنین مقام برتر در حوزه نظام پیشنهادات شهردارى را 
به خود اختصاص داده است. وى با بیان اینکه نرخ گذارى 
کرایه تاکسى هاى اینترنتى با نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت انجام مى شود، تأکید کرد: نظارت بر حوزه فیزیکى 
و عملکردى تاکسى هاى اینترنتى بر عهده شهردارى است 
و یک و نیم درصد بابت هر سفر تاکسى هاى اینترنتى به 
حساب شهردارى ها واریز و در حوزه حمل و نقل عمومى 
هزینه مى شود. منوچهرى با اشاره به موضوع بیمه رانندگان 
تاکســى تصریح کرد: در حال حاضر بسیارى از افراد بیمه 
شده سازمان تاکســیرانى، راننده واقعى نیستند، از این رو 
لیستى به سازمان تأمین اجتماعى از طرف تاکسیرانى ارائه 
شده تا رانندگان واقعى جایگزین رانندگانى شوند که حرفه 
اصلى آنها فعالیت در تاکسیرانى نیست؛ سوالى که از سازمان 
تأمین اجتماعى داریم اینکه چرا لیست ارائه شده سازمان 
تاکسیرانى براى حذف رانندگان غیرواقعى مورد توجه قرار 
نگرفته و راننده جدید از سال 94 تا کنون اجازه ثبت نام براى 

بیمه ندارند؟
وى ادامه داد: نظارت بر تخلف رانندگان به صورت مستمر 
انجام مى شود و شماره تلفن 35688100 تلفن رسیدگى به 
شکایات سازمان تاکسیرانى است که روزانه تماس ها ثبت و 
راننده متخلف فراخوانده مى شود تا رسیدگى الزم به شکایت 

انجام شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: آمار ابتالى رانندگان تاکسیرانى اصفهان به 
کرونا کم بوده که مهم ترین دلیل آن استفاده صحیح و مستمر 
رانندگان تاکسى از ماسک و تجهیز تمام ناوگان به کاورهاى 

جدا کننده بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان در پاسخ به سئوال «نصف جهان»:

2000 تاکسى زرد به شبکه تاکسى هاى آنالین پیوسته اند


