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از علت تا درمان کم شدن حافظهسقوط 22 اصله درخت بر اثر وزش باد شدیدصادرات شبکه خانگى ایران به عراقجنجال مجرى تلویزیون درباره پنیر لیقوان حضور الغسانى به زودى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عینک هاى آفتابى 
غیراستاندارد چه 

بر سر چشم مى آورد؟

کشف آثار مهم تاریخى در خیابان مشتاق
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کشف و توقیف یک 
جام عتیقه ایرانى در آمریکا 

رشد استارتاپ ها 
در شرایط کرونا

 جزئیات تازه از 
پرونده 1/5تریلیون ریالى 

قاچاق آرد

5

کاهش 8 درصدى 
 CNG مصرف
در اصفهان

استفاده از عینک هاى آفتابى غیراستاندارد 
مى تواند سبب بروز عوارض چشمى شود.

سعید یادگارى، متخصص چشم گفت: با توجه به 
شروع فصل گرما و طوالنى شدن روز، همچنین 
تابش بیشتر نور آفتاب، اشعه ماوراى بنفش به ...

معــاون فنــى عملیاتى شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هــاى نفتى منطقه اصفهــان از کاهش 
هشــت درصدى مصرف CNG در بازه زمانى دو 
ماهه فروردین و اردیبهشــت 99 نسبت به سال 

گذشته خبر داد.
ساسان تیمورى با اشــاره به وجود بیش از 160 
جایگاه CNG و 300 جایگاه عرضه ســوخت در 
استان اصفهان، اظهار کرد: در دو ماهه فروردین 
و اردیبهشــت 99  مصرف این سوخت نسبت به 
فروردین و اردیبهشت 98 هشت درصد کاهش 
داشته که به دلیل مراجعه کم همشهریان به دلیل 

شیوع بیمارى کرونا...

4

هشدار به اصفهانى ها درباره استخراج غیرقانونى  بیت کوینهشدار به اصفهانى ها درباره استخراج غیرقانونى  بیت کوین
سخنگوى شرکت توزیع برق اصفهان در گفتگو با نصف جهان مطرح کردسخنگوى شرکت توزیع برق اصفهان در گفتگو با نصف جهان مطرح کرد

8

جزئیات کاوش هاى جدید در محدوده تپه اشرف رسانه اى شد

حکایت ما و این فوتبال غیرقابل پیش بینى

 چیه این فوتبال؟!
«چیه این فوتبال» از جمالتى اســت که باید با طال قاب گرفته شــود. 
گفتگوى اخیر مهدى رجب زاده با ایرنا را خوانده اید؟ این گفتگو تازه ترین

 شاهد براى شــگفت انگیز بودن فوتبال اســت. جایى که این هافبک 
پیشکسوت ذوبى ها مدعى شده در اوان جوانى و هنگامى که به ذوب آهن 

پیوسته، پرسپولیسى ها هم به دنبال...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رایزنى اقتصادى 
مدیران شهرى اصفهان 

براى تکمیل 
پروژه هاى عمرانى 

تلفات انسانى کرونا بیشتر از شهداى جنگ تحمیلى است
6 نکته درباره روزهاى کرونایى
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تو خیلى نجیبى مارك! تو خیلى نجیبى مارك! 
خیلىخیلى

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/100/303 مورخ99/03/06 
شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى واحد هاى تجارى-ادارى مجتمع نگین،بصورت 

اجاره از طریق مزایده عمومى با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید.
-سالن شهربازى،واحد تجارى شماره41 و 15 نوبت اول و مابقى واحدها نوبت پنجم 

مى باشد.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/03/24 به شهردارى تیران مراجعه و پیشنهاد 

خودرا به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند.

آگهى مزایده نوبت پنجم

حسن شفیعى- شهردار تیران
م.الف:863719

چاپ دوم

 شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع وشرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه :  اجراى عملیات شبکه گذارى فوالدى (2  الى  6  اینچ )و ساخت و نصب انشعاب فوالدى به صورت پراکنده در سطح مناطق 1و3 اصفهان 

میزان تضمین : 500/000/000 ریال (پانصد میلیون ریال )
کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات :4867653

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ،خیابان چهار باغ باال،شرکت گاز استان اصفهان 
مهلت اعالم آمادگى : حداکثر تا تاریخ 99/04/01

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرسwww.iets.mporg.ir  ،www.nigc_isfahan.ir    یا با 
شماره تلفن 38132-031 داخلى 2573 تماس حاصل فرمایند .

 آگهى مناقصه عمومى – شماره مجوز( 1399،1137)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت دوم

طرح ویژه تبسم در بانک مهر ایران

■ براى اطالع از آدرس شعب به سایت www.qmb.ir مراجعه نمایید.

پرداخت تسهیالت ویژه قرض الحسنه
 با کارمزد 4 درصد

■ ارتباط با مشتریان: 0214322

 مبلغ
سپرده گذارى

مدت سپرده گذارى 
(ماه)

 مدت باز پرداخت
(ماه)

 تسهیالت
پرداختى

706 میلیون تومان
24

 50 میلیون
تومان

1004 میلیون تومان
1403 میلیون تومان
1006 میلیون تومان

36 1604 میلیون تومان
2103 میلیون تومان 

براى شرکت در این طرح تا عید سعید غدیر خم فرصت دارید
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اشکان خطیبى: اشکان خطیبى: 
چه کسى چه کسى 

ضامن سالمتضامن سالمت
 بازیگران بازیگران

 است؟! است؟!
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وزیر آموزش و پرورش گفــت: امروز بیش از 98 درصد 
مدیران و معلمان و بیش از 70 درصد دانش آموزان وارد 

شبکه «شاد» شده اند.
محسن حاجى میرزایى با اشــاره به وقوع بیمارى کرونا 
گفت: کرونا به ما فرصت یــک انتخاب داد. عادت هاى 
مستحکم شــده و منجمد را به هم ریخت. ساختارهاى 
جدیدى در حال شکل گیرى است و ما مى توانیم تعیین 
کنیم که این ســاختار چگونه و با چه محتوایى شــکل 

بگیرد.
وزیــر آموزش و پــرورش با بیــان اینکه در شــرایط 
کرونا ناگریــز بودیم بــراى تعطیل نشــدن آموزش 

اقداماتى انجام دهیم، عنوان کرد: مــا با پاى خودمان 
وارد این فضا نشــدیم بلکه به زیســت بــوم جدیدى 
پرتاب شــدیم. اپلیکیشــن «شــاد» راه اندازى شــد 
و امــروز بیــش از 98 درصــد مدیــران و معلمــان 
و بیــش از 70 درصد دانــش آموزان وارد این شــبکه 
شده اند. بیش از دومیلیارد فایل در این شبکه منحصراً 
بین معلم و دانش آموزان مبادله شــده است. همچنین 
بیش از 4/5 میلیارد پیام مبادله و امکان ارتباط زنده بین 

گروه هاى مختلف برقرار شده است.
وى افــزود: ایجــاد امــکان ارتبــاط دانش آمــوز با 

دانش آموزان دیگر را نیز در دست بررسى داریم.

وزیر کشــور گفت: گزارش هــاى ارزیابى ارائه شــده از 
دستگاه ها، نشان مى دهد که تالش و کوشش متناسب با 
برنامه  جمعیت صورت نگرفته و روند بارورى و سنى جمعیت 

براساس سیاست هاى ابالغى رهبرى مطلوب نیست.
 عبدالرضا رحمانى فضلى با موضوع بررسى سیاست هاى 
ابالغى از ســوى مقام معظم رهبرى،  فعالیت و اقدامات 
دســتگاه هاى اجرایــى در خصوص جمعیــت در جمع 
خبرنگاران افزود: جلســه شــوراى اجتماعى مربوط به 
موضوع جمعیت بود، موضوعى که مقام معظم رهبرى هم 
اخیراً براى چندمین بار اظهار نگرانى نسبت به روند بارورى 

جمعیت و روند سنى جمعیت داشتند.

وى ادامه داد: این موضوع چند ســال قبل نیز مورد بحث 
بوده است،  دستگاه هاى متولى باید این مسئله را پیگیرى 
کنند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گزارش ارزیابى 
از دستگاه ها ارائه کرد اما متأسفانه ارزیابى هایى که ارائه شد، 
نشان از تالش و کوشش متناسب با برنامه  جمعیت نبوده 
است. رحمانى فضلى افزود: مقرر شد که کارگروهى تشکیل 
شود و با یک برنامه جامع، تقسیم کار ملى نسبت به موضوع 
جمعیت با تعیین دستگاه متولى، همکاران و دستگاه هاى 
معین، تشکیل شود و سیاست هاى 14 گانه ابالغیه مقام 
معظم رهبرى و سیاســت هاى تشویقى و اجرایى در آنجا 
مشخص شود تا با زمانبندى کار بتوانیم آن را پیگیرى کنیم.

آمار ورود دانش آموزان به 
سامانه «شاد» اعالم شد

روند بارورى و سنى 
جمعیت کشور مطلوب نیست

نمى دانیم...
  انتخاب | دکتر محمد مهدى گویا، رئیس 
مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
درباره وضعیت کرونا در پاییز گفت: اصًال دوست 
ندارم در این زمینه پیش بینى کنم و فکر مى کنم 
که پیش بینى کردن، موجب گمراهى ما مى شود. 
اگر بگوییم وضعیــت در پاییز خوب مى شــود، 
نمى دانیم. اگر بگوییم وضعیت بدتر مى شود، باز 
هم نمى دانیم، اما ما باید احتیاط هاى الزم را انجام 

دهیم. /2035

راز آتش سوزى هاى تهران 
   خبر آنالین | رئیس شوراى شهر تهران 
دلیل آتش سوزى هاى ســریالى فضاهاى سبز 
پایتخت را اعالم کرد. محســن هاشمى گفت: 
آتش سوزى ها دلیل مشــخصى دارد و آن میزان 
بارش هاى امســال بود که موجب رشد علف ها و 
گیاهان خود رو شــد و در ادامه با گرم شدن هوا 
و خشک شدن علف ها ما شاهد این هستیم که 
کوچک ترین جرقه اى باعث ایجاد آتش سوزى در 

فضاى سبز مى شود./2036

تابستان گرمى 
در پیش است

رئیس سازمان هواشناسى،    رویداد 24|
گفت: تابستان پیش رو، در اغلب نقاط کشور بسیار 
گرم خواهد بود. سحر تاجبخش افزود: تا روز سه 
شنبه(فردا) روند کاهش دما ادامه خواهد یافت اما 
در هفته آینده روند افزایش دمــا رخ خواهد داد و 
دماى هواى تهران تا حدود 39 درجه پیش بینى 

مى شود./2037

هزینه ثبت  نام
 200 هزارتومان

مســئول بازرسى و رســیدگى به    رکنا |
شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى گفت: در مورد ثبت نام هاى خودرو، برخى 
در زمان ثبت نام مبالغــى را دریافت کردند، یکى 
از نمایندگى هاى خودرو خودسرانه از 200 نفر از 
افرادى که ثبت نــام مى کردند، 200 هزار تومان 

دریافت کرده که براى آن پرونده تشکیل دادیم.

واکنش به محاکمه 
بازپرس پرونده تتلو

بهمــن بابــازاده، خبرنگار     برترین ها |
حوزه موسیقى با اشــاره به دادگاه دیروز بازپرس 
صادرکننده حکم فیلتر تلگــرام روایتى از دادگاه 
امیر تتلو و برخورد قاسم زاده با وى را مطرح کرد. 
او با انتشار تصویر دادگاه بازپرس صادرکننده حکم 
فیلتر تلگرام و پرونده تتلو نوشت: وقتى مادر امیر 
تتلو وارد دادگاه شد و باصداى بلند خواستار آزادى 
پسرش شد،ایشان با لفظى باورنکردنى خواستار 
اخراج او از دادگاه شد تا امیر شیئى که روى میز بود 
سمتش پرت کند و از خود بى خود شود. بادیدن 
این عکس یاد آن دادگاه امیر افتادم و چرخ گردون 

روزگار...

طبقه متوسط 
تجزیه مى شود

  رکنا | غالمحسین شــافعى، رئیس اتاق 
بازرگانى گفت: طبق گزارش مرکز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اسالمى ضریب جینى از سال 1392 
روند صعودى داشته، این یعنى افزایش قابل توجه 
نابرابرى و شکاف اجتماعى؛ على رغم افزایش درآمد 
اسمى خانوارها به نظر مى رسد که طبق این آمار با 
وجود باال رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در 
حال تجزیه است موضوع بسیار مهمى که باید مورد 
توجه قرار گیرد. البته این وضعیت در شرایطى رخ 
داده که نفت خام از 52 دالر در سال 2017 به 39 دالر 
در سال 2020 کاهش یافته و کشور درگیر مشکالت 

ناشى از بحران کروناست./2038

تازه به کرسى رسیده ها
بعضى    روزنامه جمهورى اسالمى | 
از نمایندگان تازه به کرسى رسیده مجلس، کارهایى 
مى کنند که با جایگاه نمایندگى مجلس تجانســى 
ندارد. یکى از اینها با تصویربردارى از حضور محمدباقر 
قالیباف در سلف غذاخورى نمایندگان مجلس، آن را 
نشانه تحول مى داند. یکى دیگر با ذوق و شوق از اولین 
دیدار قالیباف خبر مى دهد و مى گوید: «یک مادر شهید 
اولین مهمان قالیباف در مجلس یازدهم شد.» کاش 
این آقایان به جاى فعالیت در حد روابط عمومى رئیس 
مجلس و پوشش خبرى وى، فکرى به حال مشکالت 
مردم مى کردند! سومى عجیب تر است که به غیزانیه 
اهواز مى رود و حرف هایى مى زند که با امنیت و منافع 

ملى در تضاد است.

«آخوندى» باعثش شد 
على نیکزاد، وزیر وقت راه وشهرسازى    ایلنا |
و نایب رئیس مجلس یازدهم درباره راهکار وزارت راه 
وشهرسازى و شرکت عمران پردیس براى مهار داللى 
در بازار مسکن مهر پردیس با اخذ 20 میلیون تومان در 
نقل و انتقال هر واحد، اظهار کــرد: ما از ابتدا با موضوع 
اجازه فروش یــا اجازه واگذارى عرصه مســکن مهر 
مخالف بودیم. این اجازه براى خرید و فروش مســکن 
مهر را آقاى آخوندى داد و باعث شد که االن مسکن مهر 
به دست کسانى افتاده که نیازمند نبودند و نیستند./2039

کرونا چقدر به کشور 
آسیب زد

  ایرنا | وزیر امور اقتصــادى و دارایى با بیان 
اینکه بیمارى کرونا 15درصد به جى. دى. پى کشور 
(تولید ناخالص داخلى) آســیب زد، گفت: براى بهبود 
شــرایط اقتصادى بایــد به سیاســت هاى تحریک 
تقاضــا روى آورد. فرهاد دژپســند در صحن علنى 
مجلس یادآور شــد: رشد اقتصادى کشــور در سال 
گذشته با احتســاب نفت، منفى بوده که براى بهبود 
شرایط اقتصادى باید به سیاست هاى تحریک تقاضا 

روى آورد./2040

کشف یک ُتن مواد مخدر 
فرمانــده    باشگاه خبرنگاران جوان | 
انتظامى شهرستان بم از کشــف یک تن مواد مخدر 
در بم خبر داد. سرهنگ اکبر نجفى، فرمانده انتظامى 
شهرســتان بم از کشــف یک تن مواد مخدر در بم 
خبر داد. او در تشــریح این خبر افــزود: با رصد و کار 
اطالعاتى، مأموران پلیس مواد مخــدر و همکاران 
انتظامى شهرســتان بم، طى دو عملیــات موفق به 
کشف یک تن انواع مواد مخدر از نوع تریاك، شیشه 

و حشیش شدند.

تجارت ایران 
فقط با 10 کشور!

در حــال حاضــر فعالیت هاى    رویداد 24|
بین المللى تجارى ایران در بدترین شــرایط است. بر 
اساس آمارهاى مرکز پژوهش هاى مجلس، تمرکز 
تجارت ایران روى کشور هاى محدودى است؛ این در 
حالى است که تعداد کشور هایى که در دهه 80 تا 80 
درصد از درآمد هاى صادراتى ایران را تأمین مى کردند، 
23 کشور بود که در دهه 90 این تعداد به 9 تا 10 کشور 

تقلیل پیدا کرد. /2041

افزایش 200 هزار تومانى 
حق مسکن 

نماینده کارگران در شوراى عالى کار    میزان |
گفت: در جلسه شوراى عالى کار، حق مسکن صد هزار 
تومانى کارگران به 300 هــزار تومان افزایش یافت. 
فرامرز توفیقى افزود: همچنین در حداقل دستمزد که 
نرخ پایه سنوات که معموًال همه گیر و مشمول نبود از 
175 هزار تومان به صدهزار تومان کاهش یافت. وى 
گفت: در مقابل دستمزدى که 21 درصد افزایش یافته 
بود به 26 درصد رســید و 5 درصد به حداقل دستمزد 

اضافه شد. /2042

خبرخوان

صحبت هاى تبلیغى مجرى صداوســیما در یک برنامه 
تلویزیونى دردسرساز شد.

به گزارش «همشــهرى آنالین»، چند روزى است که 
هشــتگ پنیر لیقوان در شــبکه هاى اجتماعى مجازى 
داغ شــده اســت. ماجرا از این قرار اســت که در برنامه 
«دستپخت» شبکه 2 براى تبلیغ یک برند محصول لبنى، 
لیقوان سنتى و محلى زیر سئوال رفت و فریاد دوستداران 
آن، به ویژه آذرى زبان ها را برآورد و هر کدام واکنشى به 
حرف هاى مجرى این برنامه نشان دادند. او گفته بود در 

قدیم پنیر لیقوان به طور بهداشتى تولید نمى شده است!
حرف هاى «ســید وحید حســینى»، مجــرى برنامه 
«دستپخت» صداى «روح ا... متفکر آزاد»، نماینده تبریز 
در مجلس شوراى اسالمى را نیز درآورد، طورى که وى 
در یک پست توییترى به این موضوع واکنش نشان داد 
و نوشــت: «طعم پنیر لیقوان محصــول قرن ها تجربه 
زیست طبیعى مردمان ســالم آذربایجان است. با توصیه 
یک مجرى آشــپزى نه تنها پنیر لیقوان حذف نمى شود 
بلکه ممکن است محصوالت شرکت مربوطه دیگر سر 
سفره ها نیاید. با اقتصاد بومى منطقه بازى تجارى نکنید.»
قضیه به اعتراضات مجازى ختم نشد. آنقدر خشم مردم 
خطه آذربایجان برانگیخته و احساســات آنها جریحه دار 
شد که شــرکت تبلیغ کننده را تهدید به تحریم کردند و 
تصاویرى از اجرا شدن بالفور این تهدید را در شبکه توییتر 

مدام بازنشر کردند.
«شرکت...» هم این بازخوردها را بى پاسخ نگذاشت و در 
یک برنامه تبلیغى تلویزیونى و منتشر کردن ویدیوى آن در 
صفحه اینستاگرام خود دراین باره توضیحاتى داد و نوشت: 
« در پى صحبت هاى مجرى برنامه "دســتپخت"، آقاى 

وحید حسینى که موجب دلخورى بخشى از هم میهنان 
عزیز آذربایجانى شده بود ایشان در برنامه زنده قرعه کشى 
روى خط آمدند و از همه  عزیزانى کــه دچار دلخورى و 

ناراحتى شده بودند عذرخواهى کردند.»
«سید وحید حسینى»، مجرى برنامه «دستپخت» نیز پیام 
ویدیویى ضبط و منتشر کرد و از همه مردم عذرخواهى 

کرد و در اینستاگرام خود نوشت: «هموطنان عزیز از اینکه 
ناخواسته و بدون اینکه قصد این کار را داشته باشیم باعث 
کدورت خاطر شما شــدیم، از همه شما عزیزان معذرت 

مى خواهیم.»
با همه این اوصــاف، خبرى روى تارنمــاى خبرگزارى 
«ایســنا» رفت با این عنوان: «پیگیرى قضایى موضوع 

تخریب پنیر لیقوان». در ذیل آن مدیر صنایع کشاورزى 
سازمان جهاد کشــاورزى آذربایجان شرقى از پیگیرى 
موضوع تخریب پنیر لیقــوان در این برنامه تلویزیونى از 
طریق مراجع قضایى و مدعى العموم خبــر داد و گفت: 
«پیگیرى الزم را تا حصول نتیجه از طریق مراجع قضایى 

ادامه خواهیم داد.»

جنجال مجرى تلویزیون درباره پنیر لیقوان

بر اساس مکاتبه مدیرکل گمرك غرب تهران با مدیرکل 
تعزیرات حکومتى اســتان تهران، جزئیات جدیدى از 

پرونده بزرگ قاچاق آرد یارانه اى مشخص شد.
گفتنى است، طى پروژه ورود موقت آرد یارانه اى احتمال 
قاچاق در خصوص بیش از 33هزار تــن آراد یارانه اى 
مطرح شده است. بر مبناى پیگیرى هاى انجام شده در 
گمرك، این پرونده براى بررسى نهایى در اختیار مراجع 

قضایى قرار گرفته است.
طاهره هامون نورد، مدیرکل گمــرك غرب تهران، در 
روزهاى اخیر دربــاره متن رقم اعالم شــده مکاتباتى 
داشته است. وى در تازه ترین مکاتبه خود بهاى قطعى 
کاالهــاى مظنون به قاچــاق را اصالح کرده اســت، 
به این ترتیــب ارزش جدید و اصالح شــده کاالهاى 
مظنون بــه قاچــاق یــک تریلیــون و 537 میلیارد 
و 168 میلیــون و 827 هزار و 292 ریال اعالم شــده 

است.
گفتنى است، بر اساس مکاتبات گمرك، کشف محموله 

قاچاق با عنوان اتهامى شرکت آرد ... به اطالع تعزیرات 
رسیده است. به دلیل ارائه اسناد خالف واقع به گمرك و 
به اســتناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکى مجموعًا 
قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شده 

است.
نکته جالب توجه در این پرونده این است که در گمرك 
سامانه اى مربوط به رصد پرونده هاى ورود موقت وجود 
ندارد، کما اینکه چند ماه قبل نیز پرونده مشــابهى در 
خصوص صادرات آرد که یــک کاالى یارانه اى بود و 
صادرات آن به جز موارد قانونــى و ارائه مجوز، ممنوع 

است در رسانه ها مطرح شده بود.
در همین راستا برخى تشــکل ها و نهادها نیز به پرونده 
قبلى صادرات آرد یارانه اى از گمرك خوزســتان ورود 
کرده بودند. حاال یک پرونده بســیار بزرگ از صادرات 
آرد یارانــه اى از محــل ورود موقت گندم تشــکیل و 
یک رقــم نجومى نیــز در این خصوص مطرح شــده

است.

بر اساس اطالعاتى که در وبسایت اداره گمرك و مرزبانى 
ایاالت متحده آمریکا اعالم شــده، مأمــوران گمرك 
شــهر «لوییز ویل» در ایالت «کنتاکى» آمریکا روز 19 
ماه ِمى گذشــته یک جام بلورین عتیقه را که قرار بود به 
مقصدى در ایالت کلرادو آمریکا حمل شود، کشف و ضبط 

کردند.
این جام بلورین که گمان مى رود در فاصله قرون 11 تا 13 
میالدى در ایران تولید شده، از بریتانیا به ایاالت متحده 

آمریکا فرستاده شده است. اطالعاتى درباره مالک احتمالى 
این جام و نیز فرســتنده و گیرنده آن در بریتانیا و ایاالت 
متحده آمریکا، اعالم نشده است. اداره گمرك آمریکا این 
جام عتیقه را با استناد به قانون تحریمى منع ورود کاال و 

خدمات از ایران، توقیف کرده است.
بر اســاس قوانین آمریکا، این جام عتیقه باید به منظور 
حفظ و حراست از میراث فرهنگى،به کشور مبدأ (ایران) 

بازگردانده شود.

وزیر اقتصاد براى حضور در مجلس شوراى اسالمى در 
طى مسیر دچار ســانحه تصادف شد. روز گذشته رئیس 
مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به تذکر نماینده تهران 
در مورد تأخیر وزیر اقتصاد براى حضور در جلسه علنى، 
گفت: تصادف کوچکى براى او رخ داده که عامل تأخیر 

بوده و عذر وى موجه است.
در ادامه جلســه علنى روز یک شــنبه، على خضریان 
نماینده تهران در خصوص حفظ شأن و جایگاه مجلس 
در تذکرى گفت: وزیر اقتصاد قرار بود ســاعت 8 صبح 
در مجلس حضور یابد. 260 نماینده بیش از نیم ساعت 
منتظر او بودند. آیا مجلس به اندازه یک هواپیما که اگر 

فرد با تأخیر حضور یابد، پرواز انجام مى شود، براى ایشان 
ارزش نداشت؟ پیشنهاد دارم وزیر اقتصاد تشریف ببرند و 
در زمان دیگرى در مجلس حضور یابند تا متوجه شود باید 

در زمان مقرر قانونى در مجلس حضور یابند.
در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى در پاسخ به این تذکر گفت: دوستان باید سر وقت 
در جلسات مجلس حضور یابند اما ظاهراً در مسیر حضور 
وزیر اقتصاد در مجلس، تصادف کوچکى براى او اتفاق 
افتاده که علت تأخیر بوده و عذر ایشان موجه است. هر 
مسئولى به مجلس دعوت مى شــود باید سر ساعت در 

جلسه حضور یابد.

پاى صفحات غیر واقعى مجــازى، به ثبت نام اینترنتى 
مدارس هم باز شده است. کافى اســت به جاى نشانى 
کامل ثبت نام، کلمه فارسى معادل آن را در موتور هاى 
جســتجو درج کنید. صفحات مجازى جعلى که در کنار 

سامانه هاى واقعى، کاله خانواده ها را خوب بر مى دارند.
پاى این ثبت نام هاى جعلى حاال به مدارس تیزهوشان 
هم کشیده شده، در حالى که مهلت ثبت نام این مدارس، 

یک ماهى است که به پایان رسیده است.
ساالنه 500 هزار دانش آموز متقاضى ثبت نام در مدارس 
تیزهوشــان، نمونه دولتى، شــاهد و فرهنگ هستند، 
مدارســى که ثبت نام در آنها کامًال اینترنتى است و اگر 
اطالع رسانى دقیقى از ثبت نام این گونه مدارس انجام 
نشــود، فضا براى ســامانه هاى جعلى، خیلى خوب باز 

مى شود. /2033

 جزئیات تازه از پرونده 1/5تریلیون ریالى قاچاق آرد

کشف و توقیف یک جام عتیقه ایرانى در آمریکا 

وزیر اقتصاد تصادف کوچکى  کرد!

ماجراى ثبت نام هاى اینترنتى مدارس

مؤسســه تنظیم و نشــر آثــار امام خمینــى(س) با 
پیشــنهاد تغییــر نــام «روز 14 خــرداد» مخالفت 

کرد.
همزمان با ایام سى و یکمین سالروز رحلت رهبر کبیر 
انقالب اســالمى امام خمینى(ره)،  حجت االسالم و 
المسلمین سعید رضا عاملى، دبیر شوراى عالى انقالب 
فرهنگى طى یادداشتى پیشنهاد کرد که شوراى عالى 

انقالب فرهنگى در جلسه آتى نســبت به تصویب و 
نامگذارى روز 14 خرداد به عنوان «روز ملى حکمت، 
رهبرى و توانایى» در تقویم رســمى کشــور اقدام

کند.
در پى طرح این پیشــنهاد حمید انصارى، قائم مقام 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره) در نامه اى 
به دبیر شــورایعالى انقالب فرهنگى، مخالفت قطعى 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار و ستاد مرکزى بزرگداشت 

امام خمینى(ره) با اجراى چنین پیشــنهادى را اعالم 
کرد. در این نامه آمده است:

«هرچند که در حال حاضر  ایــام ا... 14 و 15 خرداد 
به ترتیب تحت عنوان "ســالروز رحلت حضرت امام 
خمینى(ره)" و "ســالروز قیام 15 خــرداد" در تقویم 
رسمى کشور به عنوان تعطیل رسمى و شناخته شده 
مى باشــند، اما چنانچه تصویب نام این روز به عنوان 
روز ملى را در شــورایعالى انقالب فرهنگى الزم مى 

دانید که اتفاقًا اقدام بسیار بجا و مورد درخواست اکید 
مؤسسه و ستاد بزرگداشت حضرت امام(ره) نیز هست 
خواهشمند اســت موضوع تصویب ثبت روز ملى 14 
خرداد را با نام "روز ملى بزرگداشت امام خمینى(ره)" 
در دستور کار شورایعالى انقالب فرهنگى قرار دهید تا 
تثبیت نام این روز عالوه بــر قوانین و آیین نامه هاى 
جارى آن، در مصوبات شورایعالى انقالب فرهنگى نیز 

قرار گیرد./2034

مخالفت با پیشنهاد تغییر نام «روز 14 خرداد»
  فاطمه ابوطالبى / خبرگزارى ایسنا |
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رشد سود خالص شرکت
 ورق خودرو 

مجمـع عمومى عـادى سـاالنۀ شـرکت ورق خـودرو 
چهارمحال و بختیارى برگزار شد. در ابتداى جلسه، اصغر 
اسماعیلى، مدیرعامل شـرکت از حمایت هاى بى دریغ 
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، سهام داران، هیئت مدیره و 
تالش مدیریت و کارکنان شرکت تشکر و قدردانى کرد و 
گفت: موفقیت هاى این شرکت در تولید و رشد قابل توجه 
در افزایش سود خالص شرکت، حاصل همین حمایت ها 
و تالش ها بوده و شایستۀ قدردانى است. شایان ذکر است 
با رشد 142 درصدى سود خالص این شرکت در سال 98 

زیان انباشته سال هاى قبل پوشش داده شد.

مواد خام صادرات نکنید
رئیس کمیسـیون تجـارت، خدمـات و ارتباطـات اتاق 
بازرگانى اصفهـان جلوگیرى از صادرات مـواد خام را در 
رونق تولیـد و افزایش اشـتغالزایى کشـور حایز اهمیت 
دانسـت و گفت: صادرات مـواد خام، منجر بـه افزایش 
قیمت مواد اولیه براى تولیدکنندگان داخلى خواهد شد. 
احمد پزنده با اشـاره به اقدامات اتـاق بازرگانى اصفهان 
در زمینه کمک به توسعه صادرات و رونق تولید، حضور 
رایزن اقتصادى در کشورهایى که بیشترین سهم تجارت 
با ایران دارند را درکمک به توسـعه صادرات کشور حایز 

اهمیت دانست.  

کمک 7 میلیاردى هالل احمر 
سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان از توزیع بیش از 7 میلیارد کمک غیر نقدى بین 
خانواده هاى متاثـر ازکرونا در اصفهان خبـر داد. محمد 
نویـد متقى بیان کـرد: با مشـارکت مردم نوعدوسـت و 
نیکوکار اسـتان اصفهان کمک هاى غیر نقدى شـامل 
15 هزار سبد و بسته غذائى شـامل برنج ، گوشت ، مرغ 
، حبوبات ، روغن ، رب گوجه ، چاى ، قنـد و ... و بیش از 
132 هزار ماسـک و 40 هزار بسته بهداشـتى به ارزش 
ریالى بیـش از 70 میلیارد ریـال در بین اقشـار نیازمند و 

خانواده هاى متاثر از کرونا توزیع شد.

انتخاب رئیس جدید مجمع 
نمایندگان 

انتخابـات مجمـع نماینـدگان اسـتان اصفهـان صبح 
روزگذشته با حضور 17 نماینده اسـتان اصفهان برگزار 
و سید مسعود خاتمى به عنوان رئیس مجمع نمایندگان 
اسـتان اصفهـان انتخاب شـد. در ایـن انتخابات، سـید 
مسـعود خاتمى، نماینده مـردم گلپایگان و خوانسـار در 
مجلس شوراى اسالمى با کسب 9 راى به عنوان رئیس 
مجمع نمایندگان استان انتخاب شد. همچنین رحمت اله 
فیروزى نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس، به عنوان 

نائب رئیس انتخاب شد.

تعویق اجراى طرح زوج و فرد 
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان گفت: از مشکالت 
اساسـى اجراى طرح زوج و فرد و معاینه فنى در اسـتان 
اصفهان عدم ارسال پیامک  به مردم بود و به خاطر حفظ 
حقوق مردم این طرح یک هفته دیرتر اجرا خواهد شد تا 
مشکالت اساسى آن حل شـود. محمدرضا محمدى با 
اشاره به وضعیت طرح زوج و فرد در سطح استان اصفهان 
اظهار داشـت: با توجـه به وضعیـت مالى مردم کشـور 
در مواجهه با ویـروس کرونـا و زیاد بـودن مبلغ جریمه 
طـرح زوج و فرد، تصمیـم گرفتیـم این طـرح ناگهانى 

شروع نشود.

70 هزار هکتار زمین  
سنددار شد

مدیر کل منابع طبیعى و آبخیـزدارى اصفهان از صدور 
سـند براى 70 هزار هکتار از زمین هاى ملى این استان 
خبر داد. محمدحسن شاملى در جلسه شوراى حفاظت از 
منابع طبیعى سمیرم در فرماندارى این شهرستان افزود: 
با صدور این اسـناد در یکسال گذشـته وضعیت اراضى 
بالتکلیف یا اختالفى مشخص و ملى شدن آنها تثبیت 

و قطعى شد. 

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان  از سقوط 
22 اصله درخت بر اثر وزش باد در استان اصفهان طى 
روزهاى جمعه  وشنبه  خبر داد و گفت: خوشبختانه با 
پیش بینى ها و اطالع رسانى هاى به عمل آمده، سقوط 
درختان خسارت جانى نداشت و خسارتى به شبکه برق 

هم وارد نشد.
منصور شیشــه فروش در گفــت و گو با «ایســنا» 
اظهار کــرد: وزش بــاد در این دو روز منجــر به بروز 
خسارت و ســقوط برخى از درختان در شهر اصفهان 
و مناطقى مثل لنجــان، مبارکه، نجف آباد و شــرق

 اصفهان شد.

وى با بیان اینکه به دلیل خشکســالى و کم آبى، آفات 
نباتى به درختان هجــوم آورده و باعث آفت زدگى و 
سست شدن تنه درختان مى شود و در اثر  وزش باد این 
درختان سقوط مى کنند، به همین خاطر از پیش از عید 
نوروز به شهردارى هاى استان اعالم کردیم درختان را 
هرس و مراقبت کنند تا با وزش باد در این فصل، دچار 

خسارت نشویم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان ادامه 
داد: بر اساس گزارش هاى رسیده، 22 اصله درخت در 
مناطق یاد شده سقوط کرد که دو مورد بر روى خودرو 

سقوط کرده است.

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرك هاي 
صنعتی استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی 
محیط زیست پیامى صادر کرد. محمدجواد بگی در این 

پیام آورده است:
ما در جهانى زندگى مى کنیــم که به طور عمیق در حال 
تغییر است، آتش سوزى، سیل، خشکسالى، آلودگی هوا 
و ریزگردها مرتب تکرار  شده و آسیب مى رسانند، تخریب 
زیســتگاه هاى طبیعى و نابودى تنوع زیستى با سرعت 
زیادى ادامــه دارد که به ضرر خودمان اســت، ظرفیت 
برد زیســت محیطى اصفهان تکمیل شده و از مرزهاى 
پایدارى زمین گذشته ایم و زاینده رود تنها رودخانه دائمى 

فالت مرکزى ایران، نیمه جان. 
بگى مى گوید: پایــدارى فقط به واســطه راه حل هاى 
اقتصادى و فناورى   محور تحقق پیــدا نمى کند. براى 
خلق اقتصادى سبز، الزم است تا ابتدا جوامعى سبز ایجاد 
کنیم. باید به شــکل فراگیر اقدام کنیم و اقداماتمان را 
ابتدا از خودمان و از تک تک زنان و مردان شروع کنیم. 
در آستانه روز جهانى محیط زیست باید قول جدیدى به 
خود بدهیم، قولى جدید براى تحقق توسعه اى که پایدار 
اســت و هماهنگ با کره زمین. نباید این مســئولیت را 
معطل گذاشت؛ باید سریع اقدام کرد و به آینده اى سبز و 

تاب آور متعهد بود.

ظرفیت برد زیست محیطى 
اصفهان تکمیل شده است

سقوط 22 اصله درخت بر اثر 
وزش باد شدید

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان گفت: با حفر 
وتجهیز چاه ها و ساماندهى چشمه ها  تا حدودى مشکل 

کمى و کیفى آب شرب شهرضا برطرف شد.
هاشم امینى  افزود: در حال حاضر آب شرب شهرستان  
شهرضا  و21 روستاى تحت پوشــش آن  از طریق 40 

حلقه چاه تامین مى شود.
وى با اشاره به تامین آب شرب شهرستان شهرضا اعالم 
کرد: هم اکنون با بهره منــدى از  20 حلقه چاه با دبى 
320 لیتر در ثانیه، آب شرب حدود 160 هزار نفر جمعیت 
شهرستان شهرضا تامین مى گردد، این درحالیست که 
در تابستان سال گذشته در زمان پیک مصرف، به منظور 
تامین پایدار آب  مشــترکین با کمبود 100 لیتر در ثانیه 

مواجه بودیم. رئیس هیات مدیره شــرکت آبفا استان 
اصفهان با اشاره به رفع مشــکل کم آبى در شهرستان 
شــهرضا گفت: با حفر 3 حلقه چاه در محله محمدیه، 
سروستان و اسالم آباد با دبى بیش از 60 لیتر در ثانیه، به 
زودى تا حدودى مشکل کم آبى شهرستان حل مى شود.

وى پیرامــون چگونگى تامین آب شــرب 
روســتاهاى توابع شهرستان شهرضا اعالم 
کرد: در حال حاضر 21 روستا تحت پوشش 
آبفا شــهرضا قرار دارد که آب شــرب این 
روستاها از طریق 20 حلقه چاه و یک دهنه 

چشمه تامین مى شود.
مهندس هاشم امینى با تاکید بر ارتقا کیفیت 
آب شرب شهرضا تصریح کرد: در دو  مخزن 
هزار مترمکعبى اختالط آب چاه هاى سمیرم 
با چاه امیر کبیــر و دیگر چاه هــا  صورت 
مى گیرد و این امر منجر به افزایش کیفیت آب شــرب 
بسیارى از مناطق شهرضا، از جمله شهرك امیر کبیر و 

محله خمینى آباد شده است.  
وى ادامه داد: عالوه بر ارتقاءکیفیت آب شــرب، توزیع 
عادالنه آب نیز در دســتور کار قرار دارد و این امر مهم 
با نصب شیرهاى فشار شکن ،اصالح خطوط فرسوده 

و پایش فشار شبکه، انجام مى گیرد.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان به همکارى 
شهردارى و شوراى شهر اصفهان در دوره قبل با تأمین 
اجتماعى براى تخصیص سهمیه راه اندازى بیمارستان 
میالد در اصفهان گفت: این در حالى اســت که پس از 
چهار سال هنوز کســى براى اجراى این طرح اقدامى 

انجام نداده است.
على اعتصام پور صبح دیروز(یکشنبه) با حضور در جلسه 
علنى شوراى شهر اصفهان  توسعه مراکز درمانى تأمین 
اجتماعى به ویژه بازســازى کامل بیمارستان غرضى، 
توسعه بیمارستان شریعتى و توسعه دیگر مراکز درمانى 
را از دستاوردهاى بخش درمان تأمین اجتماعى اصفهان 
طى سه سال اخیر دانست و افزود: این امر منجر به این 

شد که در دو بحران اعتراضات آبان و بحران شیوع کرونا 
بیمارستان غرضى به بیمارستان اصلى مراجعات در این 

ایام تبدیل شود.
وى اضافه کرد: در آبان ماه با توجه به شــرایط حاکم بر 
شهر پزشکان با موتورسیکلت تردد مى کردند و این امر 
منجر شد تا سامانه موتورسیکلت در بیمارستان غرضى 

راه اندازى شود.
وى با بیان اینکه طرح ایجاد رینگ دوچرخه سوارى از 
سپاهانشهر تا شهر ابریشم را ارائه داده ایم، افزود: شوراى 
ترافیک استان نیز با این پیشنهاد موافقت کرده و شهردارى 
اصفهان مى تواند با تسریع ایجاد رینگ حفاظتى شهر 

اصفهان به اجراى این طرح کمک کند.

معاون فنى عملیاتى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان از کاهش هشت درصدى مصرف 
CNG در بازه زمانى دو ماهه فروردین و اردیبهشت 

99 نسبت به سال گذشته خبر داد.
ساســان تیمورى با اشــاره به وجود بیــش از 160 
جایــگاه CNG و 300 جایگاه عرضه ســوخت در 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: در دو ماهه فروردین و 
اردیبهشت 99  مصرف این سوخت نسبت به فروردین 
و اردیبهشت 98 هشــت درصد کاهش داشته که به 
دلیل مراجعه کم همشــهریان به دلیل شیوع بیمارى 

کرونا بوده است.

وى افزود: مصرف بنزین فروردین نســبت به ســال 
گذشــته 49 درصد کاهش داشته اســت. همچنین 
مصرف بنزین اردیبهشــت 98 نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است. بنابراین 
مصرف بنزین در دو ماه فروردین و اردیبهشت نسبت 
به زمان مشابه سال قبل 36 درصد کاهش داشته است.

معاون فنى عملیاتى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان ادامه داد: دلیل این کاهش مصرف 
نیز مراجعه کمتر مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
کاهش شدید میزان مســافرت ها به ویژه در ایام عید 

نوروز بوده است.

رفع مشکل کمى و کیفى آب شرب شهرضا

کسى حاضر به ساخت بیمارستان میالد نیست

کاهش 8 درصدى مصرف CNG در اصفهان

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: در 
سفر معاون هماهنگى سازمان برنامه و بودجه کشور به 
اصفهان و بازدید از پروژه هاى عمرانى، مدیران شهرى 
اصفهان طى نشستى براى تکمیل پروژه هاى عمرانى 
شهر درخواست ها و پیشــنهادات خود را به سازمان 

برنامه و بودجه ارائه دادند.     
ایرج مظفــر اظهار کرد: بــه اتفاق 
معاون هماهنگى ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور، معــاون عمرانى 
استاندار اصفهان، شهردار، معاونان 
شــهردارى، رئیس شــوراى شهر، 
رئیس کمیســیون عمران شوراى 
شهر و ... از طرح هاى شهردارى و 
ســازمان راه و شهرسازى اصفهان 
بازدید شــد.   معاون عمران شهرى 

شهردارى اصفهان افزود: پورمحمدى در این بازدید با 
توجه به فعالیت هایى که در شهردارى اصفهان در همه 
جبهه ها در حال انجام است، ابراز خرسندى کرده و از 
اینکه اصفهان در این شرایط اقتصادى از نظر عمرانى 

زنده و پویاست، ابراز رضایت کرد.    
وى تصریح کرد: بعد از این بازدید جلسه اى با حضور 
اســتاندار اصفهان براى بررســى درخواست مدیران 

اصفهانــى در خصوص ادامــه اجراى پــروژه هاى 
شهرى برگزار شد و شــهردارى اصفهان پیشنهادات 
و درخواست هاى خود براى تامین اعتبار پروژه حلقه 
حفاظتى، پیگیرى تعهدات دولت براى ساخت سالن 

اجالس و ... را مطرح کرد. 

مظفــر با بیــان اینکــه در ایــن جلســه همچنین 
درخواســت هایى مبنى بر اختصاص اوراق مشارکت 
براى بازسازى اتوبوس هاى شــهرى و اجراى طرح 
قطار شهرى از سوى شــهردارى مطرح شد، گفت: 
امیدواریم با تحقق این درخواست ها، مسیرى که در 
خصوص پروژه هاى عمرانى شهر آغاز شده همچنان 

با قوت ادامه یابد.   

بعد از آنکه 600 متر لوله گذارى آب در خیابان مشتاق دوم 
اصفهان به سوى شرق به دلیل نجات بخشى آثار تاریخى 
تپه جى و  بخش شمالى تپه اشرف متوقف شد، سرپرست 
هیات باستان شناسى این تپه تاریخى از کشف چاه سنگى 
ساسانى به عمق شش متر، سفال هاى سالم سلجوقى، آل 

بویه و قطعات سفال هاى اشکانى و ساسانى خبر داد.
علیرضا جعفرى زند، سرپرســت هیات باستان شناسى تپه 
اشرف با اشاره به یافته هاى باستان شناسى این تپه از دوران 
هخامنشى تا قرن دوازدهم به «ایرنا» گفت : در گمانه زنى ها 
یک چاه سنگى مربع شکل پیدا شده که به لحاظ شکل و 
فرم فیزیکى بسیار ارزشمند است. این چاه در صخره سنگى 

تراشیده شده است و شش متر عمق دارد.
آن طور که این باســتان شــناس مى گوید، ســفال هاى 
ارزشمندى در شش متر ارتفاع چاه سنگى کشف شد که به 
لحاظ  تاریخ گذارى اهمیت قابل توجهى  دارد. کاوش ها در 
سال 89  در تپه اشرف آغاز و تا شش فصل  پیش رفت. حاال 
با عملیات نجات بخشى شواهد تاریخى دو تپه جى و اشرف 
در حین اجراى طرح لوله گذارى آب به سوى شرق شواهد با 
اهمیتى یافت شد که مى تواند در راستاى کاوش هاى فصل 

هفتم قرار گیرد.
 در گمانه زنى هاى اخیر ســفال هاى سالمى به دست آمده 
که کم ســابقه بوده اســت و  براى تاریخ گذارى محوطه 
باستانى تپه اشــرف و تپه جى اهمیت زیادى دارد. آن طور 
که این باستان شناس اعالم کرده است آثار به دست آمده 
در راستاى خیابان مشتاق دوم اصفهان در بخش شمالى تپه 
اشرف بیشتر متعلق به دوره هاى تاریخى پیش از اسالم تا 

قرن پنجم هجرى است. 

جعفرى زند با تاکید بر اهمیت تپه اشرف و تپه جى به عنوان 
شناسنامه تاریخى شــهر اصفهان گفت: تپه اشرف و تپه 
جى با یکدیگر در ارتباط بوده اند و جزو یک حوزه فرهنگى 
هستند اما جاده مالرویى که در پهلوى دوم تبدیل به خیابان 
آسفالت شد و در دهه 60 خورشیدى با تخریب چهار هزار 
مترمربع از تپه اشرف باند دوم خیابان ایجاد شد، این دو تپه 

را از یکدیگر جدا کرد.
وى معتقد اســت در پهنه فعلى خیابان مشــتاق شواهد و 
پیوستگى آثار تاریخى وجود دارد و به همین دلیل در حین 
اجراى طرح لوله گذارى آب به پیشنهاد او قسمت هایى از 
خیابان مشتاق دوم گمانه زنى شــده است. دستاوردهاى 
جعفرى زند در این گمانه زنى نشــان از یقین حاصل شدن 
از پیوستگى شــواهد تاریخى دوران پیش از اسالم در این 

محدوده از شهر اصفهان است.
به گفته سرپرست هیات باستان شناسى تپه اشرف یافته ها 
در گمانه زنى هاى اخیر در راستاى  گاه نگارى هاى تاریخى 

و یافته هاى فصل هاى پیشین تپه تاریخى اشرف است.
سطح گمانه زنى هاى هیات باستان شناسى، حاشیه خیابان 
مشتاق در مقابل تپه اشرف است. جعفرى زند در ادامه گفت: 
در جهت لوله گذارى آب در کــف خیابان به آثارى برخورد 
کرده ایم که در فصول گذشــته یافت نشده بود و به همین 
دلیل باید این گمانه زنى ها گسترده شود و به صورت کاوش 
ادامه پیدا کند.  وى افزود: دستاوردهاى فصل هفتم بسیار 
با اهمیت است چراکه چشــم انداز دقیق ترى نسبت به تپه 
اشرف ایجاد مى کند و اینکه براى بازدید کننده هاى سایت 

موزه  جالب و دیدنى خواهد بود.
جعفرى زند با اشاره به اینکه در حین پیشرفت کار یافته ها و 

نتایج گمانه زنى اعالم خواهد شد، گفت: دستاوردهاى فصل 
ششم و هفتم کاوش تپه اشرف با ارزش است؛ فصل ششم 
به دلیل رسیدن به آثار هخامنشى و فصل هفتم به این دلیل 
که گمانه زنى ها بسیار عالى بوده است. با انتشار گزارش ها 
همه متوجه خواهند شــد که چه آثار ارزشــمندى در کف 

خیابان وجود دارد.
این باستان شناس یادآور شد: تپه اشرف یگانه تپه تاریخى 
شــهر اصفهان است و باید محصور شــود چرا که در حال 
تخریب است. قرار دادن موانع سیمانى تنها پانسمان کوچکى 
اســت اما اتفاق مهم یعنى محصور شــدن  کامل تپه باید 
پیگیرى شود. وى بر لزوم ادامه کاوش ها در محور خیابان 
مشتاق و مقابل تپه اشــرف تاکید کرد و گفت: بخش هاى 
زیادى از آثار تاریخى زیر خیابان مشــتاق است چراکه تپه 
اشرف، یک هسته صخره اى اســت و آثار تاریخى در بین 

فضاى سبز شرق و غرب و قسمت شمال تپه قرار دارند.
در طول یک سال و نیم گذشــته تالش هاى زیادى براى 
عبور هرچه زودتر لوله گذارى آب به ســوى شرق انجام 
شد اما به گفته سرپرست هیات باستان شناسى تپه اشرف 
حساســیت آثار میراث فرهنگى در این محدوده ازخیابان 
مشــتاق تا حدى بود کــه عملیات این طــرح متوقف و 
گمانه زنى هاى هیات باستان شناسى در 17 اردیبهشت ماه 

سال جارى آغاز شد.
گفته مى شود تاریخ پیش از اسالم شهر اصفهان در پرده اى 
از ابهام قرار دارد و اما یافته ها در تپه اشرف مربوط به دوران 
هخامنشــى تا قرن دوازدهم  هجرى قمرى است و از این 
جهت این تپه باستانى اهمیت زیادى در روشن شدن ابعاد 

تاریک تاریخى شهر اصفهان دارد.

جزئیات کاوش هاى جدید در محدوده تپه اشرف رسانه اى شد

کشف آثار مهم تاریخى در خیابان مشتاق

رایزنى اقتصادى مدیران شهرى اصفهان براى 
تکمیل پروژه هاى عمرانى 

903 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان مسدود 
شد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: براى کنترل مصرف و برداشت آب در 
چاه هاى مجاز نیز طرح کنتوردار کردن این چاه ها در 

دســتور کار قرار دارد و از پارسال تاکنون تعداد 551 
کنتور بر روى چاه هاى پروانه دار نصب شد.

حســن ساســانى افزود: 500 دســتگاه حفارى و 
تجهیزات غیرمجاز چاه آب نیز در سال 98 و از ابتداى 

امسال تا کنون در استان اصفهان توقیف شده است.

مسدود شدن 903 حلقه چاه غیر مجاز 

طرح محور پردیس (محور میانى) بهارســتان، باغ هزار 
جریب و اراضى 185 هکتارى این شهر با پیگیرى شرکت 
عمران بهارستان در شوراى برنامه ریزى استان تصویب 
شــد. محور پردیس بهارســتان پهنه اى به مساحت 80 
هکتار مهمترین طرح در مقیاس شهرى بهارستان داراى

 کاربرى هاى تجارى، مســکونى و مسکونى آپارتمانى 
اســت. پیاده راه بــزرگ رفاهى- تفریحى و ورزشــى 
بهارستان هم در میانه همین محور شرقى-غربى است. 
باغ هزار جریب بهارســتان هم به مساحت 100 هکتار از 
اراضى این شهر اســت که فضاى سبز بزرگ مرکز شهر، 
برج هاى آپارتمانى، راسته هاى تجارى و مراکز گردشگرى 
را در خود جاى داده است. اراضى 185 هکتارى نیز شامل 
کاربرى هاى مختلط مسکونى، تجارى و خدماتى مصوبه 
شوراى عالى معمارى و شهرسازى است که در قالب محله 
سازى با تراکم متوســط به احداث واحدهاى مسکونى 
طرح اقدام ملى مسکن در بهارستان اختصاص داده شده 
است.  تصویب این طرح ها در مقیاس گسترده در شوراى 
برنامه ریزى استان، نقطه عطفى در توسعه برنامه محور 
بهارســتان و نوید بخش ســرعت گرفتن روند عمران و 

آبادانى این شهر جدید در قلب میهن خواهد بود.

نقطه عطف توسعه 
برنامه محور شهر جدید 

بهارستان
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ریحانه پارسا براى اولین بار در سریال «پدر» ایفاى نقش 
کرد و به شهرت نسبى رسید اما انتشار عکس هایى از او 
که مغایرت با نقشش در این ســریال داشت در فضاى 
مجازى خبرساز شــد به طورى که به گفته خودش بعد 
از آن تلویزیون تمایل چندانى بــراى حضور دوباره او 
نداشت و به نوعى ممنوع کار شــده بود. اما این آخرین 
حاشیه ، پارسا نبود و وقتى که براى بازى در فیلم سینمایى 
«خوب، بد، جلف2» به نشست خبرى این فیلم آمد، با 

حرکات عجیب بار دیگر حاشیه ساز شد.
ریحانه پارسا درباره علت این حواشى پیش آمده، توضیح 
داد: قبول دارم بخش از حواشى که برایم به وجود آمده 
به دلیل رفتار خود من بوده است اما فضایى که علیه من 
ایجاد شد، گویى از یک دختر 21 ساله، با تجربه  کارى 
اندك، بیش از حد انتظار داشتند. وى گفت: آنچه از من 
به عنوان یک بازیگر در فضاى خارج از تلویزیون و دنیاى 
مجازى سر زد خوِد خوِد من بود اما به دلیل کم تجربگى 
بیش از حد در فضاى مجازى دیده شد و تعجب بنده هم 

آنجاست که بیش از انتظار نیز مورد حمله قرار گرفت.
پارســا با بیان اینکه قصد مطرح کــردن خود با برخى 
رفتارها را نداشته ام و شاید مهمترین دلیل این حواشى 
کم تجربگى ام بوده است افزود: با تجربه اى که طى مدت 
کوتاه از حضورم در تلویزیون و سینما به دست آورده ام، 

حتمًا کمتر دچار حواشى خواهم شد.

وى در ادامه درباره اینکه نخستین تجربه شما در سینما 
با یک فیلم کمدى رقم خورد، توضیح داد: قطعًا ژانر باب 
میل بنده کمدى نبوده اســت و همواره دوست داشته ام 
چه در تلویزیون و چه سینما کارهاى جدى بازى کنم اما 
وقتى از طرف آقاى پیمان قاسم خانى به فیلم سینمایى 
«خوب، بد، جلف2» دعوت شــدم تقریبــًا بدون مکث 
جواب مثبت دادم و حاال که فیلم در حال اکران است نیز 

از نتیجه آن راضى هستم.
این بازیگر سینما و تلویزیون، گفت: همچنان ترجیح ام 
براى بازى نقش جدى اســت و ســعى ام بر این است 
که کمتر وارد فضاى کمــدى در ســینما و تلویزیون 

شوم.
بازیگر فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف2» درباره علت 
تهیه کنندگى یــک فیلم کوتاه و وارد شــدن به عرصه 
ســرمایه گذارى نیز گفت: هیچ وقت بچه پول دار نبودم 
که از سرمایه شــخصى براى تولید فیلم استفاده کنم 
فقط یک واسطه بین سرمایه گذار و فیلمساز هستم که از 
این بابت هم بسیار خوشحالم از اینکه مى توانم کمکى 
هرچند کوتاه به جوانان فیلمساز و با استعداد کنم. وى با 
اشاره به اینکه پیش از این نیز یک فیلم کوتاه کارگردانى 
کرده است که البته اثرى کامًال دلى بوده، گفت: اما این 
فیلم کوتاهى که تهیه کرده ایم با عنوان «بیچاره» کارى 
با تم مذهبى و پر از شعر و معناســت که امیدوارم مورد 

توجه مخاطبان قرار گیرد.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «پــدر» درباره اینکه قصد 
ادامه کار در حوزه کارگردانــى و تهیه کنندگى را دارد یا 
خیر؟ گفت: چون کار تهیه بر خــالف بازیگرى نیاز به 
حضور مستمر بنده ندارد بنابراین فکر مى کنم منافاتى با 
هم نداشته باشند و بدم نمى آید اگر سرمایه اى داشتم و یا 
توانستم واسطه سرمایه گذارى باشم حتمًا در حوزه تولید 

فیلم کوتاه فعالیت کنم.
پارســا گفت: در حال حاضر دســتمزد من از سینما و 
تلویزیون آنقدر نیست که بتوانم در حوزه تهیه کنندگى 
بیشتر فعالیت کنم اما در این مقطع شاید بتوانم واسطه 
خوبى بین ســرمایه گذار و نیروى جوان فیلم ساز کوتاه 

باشم.
وى درباره ادامه فعالیت در تلویزیون و اینکه پیشنهادى 
براى بازى در ســریال دارد یا خیر؟ گفت: بعد از پخش 
سریال «پدر» و اتفاقى که براى عکس هایم افتاد تقریبًا 
شش ماه ممنوع کار بودم و االن هم ترجیح تلویزیون این 
است که با بنده کار نکند اما حتماً حضور دوباره و چند باره 

در تلویزیون برایم خوش آیند و جذاب است.
این بازیگر خاطرنشان کرد: صحبت هایى درباره بازى 
در مجموعه اى تحت عنوان «توبه از عشــق» شــده 
که آن هم قرار است در شــبکه نمایش خانگى تولید و 

توزیع شود.

از ماجراى ممنوع التصویرى تا شایعه بچه پولدار بودن

ریحانه پارسا به حاشیه ها 
واکنش نشان داد

اشکان خطیبى مى گوید در اطالعیه وزارت ارشاد درباره بازگشایى سینماها و تئاترها از روز 
اول تیرماه، هیچ توجهى به سالمت بازیگران و گروه هاى اجرایى تئاتر نشده است. به همین 

دلیل فعًال تصمیمى براى ادامه اجراى نمایش هایش ندارد.
این کارگردان و بازیگر تئاتر که مدتى است تدریس تئاتر براى گروه سنى نوجوان را انجام 
مى دهد، اسفند سال گذشته با گروهى از هنرجویان نوجوانش دو نمایش « چخوف خوانى 
زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه» و «پزشک نازنین» را روى صحنه داشت که با تعطیالت 
کرونایى، اجراى این آثار ناتمام ماند ولى او فعًال برنامه اى براى ادامه اجراى نمایش ها ندارد 

و ترجیح مى دهد منتظر بماند.
خطیبى در این باره گفت: بازیگران من نوجوان هستند و خانواده هایشان به شدت دغدغه 
سالمتى فرزندان خود را دارند؛ به طورى که حتى به آنان اجازه حضور در مدرسه و شرکت 
در امتحانات را هم نمى دهند. قطعًا این نوجوانان اجازه حضور روى صحنه را هم از جانب 

خانواده هایشان نخواهند داشت.
او با اشــاره به موارد مندرج در اطالعیه وزارت ارشاد در زمینه بازگشایى سالن هاى تئاتر و 
ســینما ادامه داد: در کل این معادله، یک فاکتور غایب است؛ سالمتى اجراگر. خیلى عالى 
است که براى تماشاگران پروتکل هاى بهداشتى را لحاظ کرده اند ولى تکلیف گروه اجرایى 

چیست.
خطیبى اضافه کرد: چگونه 25 بازیگر در یک سالن بلک باکس کوچک کنار هم اجرا بروند؟ 
هر روز که نمى توانیم از همه بازیگران و عوامل پشت صحنه تست بگیریم که آیا بیمار یا 
ناقل هستند. چه هزینه اى براى تأمین دســتگاه تست باید بپردازیم؟! در همین شکل هم 

که به همه جهان بدهکار خواهیم شد، چه رسد به اینکه چنین تمهیداتى را اجرایى کنیم!
او با اشاره به اینکه در این اطالعیه اعالم شده نیمى از ظرفیت سالن ها پر شود، افزود: چه 
کسى پاسخگوى نیم دیگر از ظرفیت سالن است که قرار است خالى بماند؟ مرکز هنرهاى 

نمایشى که هنوز هم نتوانسته هیچ کمکى به گروه هاى تئاترى انجام دهد. 
خطیبى در عین حال افزود: البته مى دانم برخى از هنرمندان تئاتر از این راه، گذران زندگى 
مى کنند و درك مى کنم به هر حال تئاتر باید باز شــود ولى چه کسى تضمین مى دهد که 
سالمتى گروه هاى نمایشى و کارکنان سالن حفظ شود؟! اینها نکاتى است که درباره اش 

برنامه اى براى ادامه اجرایم نخواهم تردید جدى داریم و به همیــن دلیل فعًال 
بمانم.داشــت و ترجیح مى دهم منتظر 

اشکان خطیبى: 
چه کسى ضامن سالمت بازیگران است؟!

سالمتى گروه هاى نمایشى و کارکنان سالن حفظ شود؟! اینها نکاتى است که درباره اش
برنامه اى براى ادامه اجرایم نخواهمتردید جدى داریم و به همیــن دلیل فعًال 

بمانم.داشــت و ترجیح مى دهم منتظر 

  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا |

«آرنولد شوا رتزنگر»، ستاره فیلم «ترمیناتور» را با 
آن جمله معروف «مــن برمى گردم» به یاد دارید؟! 
او حاال در دوران انتشار ویروس کرونا دوباره مقابل 
دوربین رسانه ها بازگشت و در خیابان هاى برنتوود 
همراه دوستش به دوچرخه سوارى پرداخت. آرنولد، 
72 ساله اســت و در گردش صبحگاهى همراه با 

«رالف مولر»، دوست بدنسازش دیده مى شود.
گرد پیرى چهره آرنولد را در این عکس ها پوشانده 
اســت اما لبخند در چهــره او بیــش از هر چیزى 
خودنمایى مى کند. آرنولد شــاید بــراى مخاطبان 
دنیاى سینما با نقش آفرینى هایش شناخته بشود و یا 
او را در کسوت فرماندارى کالیفرنیا و یا حامى محیط 
زیســت به یاد بیاورند اما در حقیقت او همه شهرت 
و موفقیت خــود را در عرصه هاى یاد شــده تا حد 
زیادى مرهون بدنسازى و انجام ورزش از نوجوانى

 است. 
آرنولد شوارتزنگر  بدنسازى را از 13 سالگى شروع 
کرد و در 22 سالگى اولین قهرمانى خود را در مستر 
المپیا به دست آورد. البته در ســال 1969 و در 23 
سالگى در مســتر المپیا مقام دوم را به دست آورد. 
بنا به گفته خودش در مســابقات شکســت زیادى 
نخورده  اســت و واقعًا نیز همچنین است زیرا از 25 
مسابقه  رسمى و بین المللى فقط دو مسابقه حرفه اى 
را اول نشده است و در آن دو مسابقه نیز به مقام دوم 
رســیده  اســت. نام او در کتاب رکوردهاى گینس 
به عنوان بهترین و کامل ترین بدن انســانى آمده  

است. 

سریال «دردســر والدین» با بازى فاطمه گودرزى و مهران مدیرى به 
زودى روى آنتن شبکه آى فیلم مى رود.

«دردسر والدین» سریالى به کارگردانى مســعود نوابى است که سال 
1380 روى آنتن شبکه 3 ســیما رفت و به یکى از سریال هاى ماندگار 
تلویزیون تبدیل شــد. این سریال نوســتالژیک تلویزیون که با حضور 
بازیگران سرشناس مقابل دوربین رفت بعد از حدود 19 سال در پخش 

مجدد به شبکه آى فیلم رسید.
دردسرهاى والدین روایتگر زندگى خانم و آقایى با بازى فاطمه گودرزى 
و مهران مدیرى اســت که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند اما مشکالت 

زیادى سر راهشان به وجود مى آید: على پورحاتم با بازى مهران مدیرى 
بعد از فوت همســرش با وجود چهار فرزند تصمیم به ازدواج مى گیرد. 
ایران یزدان پناه با بازى فاطمه گودرزى خانمى است که مهران مدیرى 
قصد ازدواج با او را دارد اما چهار فرزند على پورحاتم و ســه فرزند ایران 

خانم با هم سر این مسئله به مشکالت زیادى برمى خورند.
فاطمه گودرزى، مهران مدیرى، حمیده خیرآبادى، پوراندخت مهیمن، 
على صادقــى، زهره حمیدى، مریــم باللى مقــدم، روژان آریا منش، 
ســهیل تاکى، خســرو فرخزادى و... در این ســریال به ایفاى نقش 

پرداختند./2029

اولین سریال ساخته شده توسط مصطفى کیایى در حالى که با ورود به فصل دوم انتشار به یکى از سریال هاى پرمخاطب شبکه نمایش 
خانگى تبدیل شده، حاال با صادرات فرهنگى به کردستان عراق در مهمترین شبکه تلویزیونى این کشور نیز به نمایش درخواهد آمد.

پس از سریال شهرزاد، «هم گناه» دومین سریال ایرانى که به سرمایه گذارى پلتفرم هاى وى اودى که پخش در شبکه هاى بین المللى 
را پیدا کرده است.

شبکه «کوردست» که از سال 2000 میالدى در کردستان عراق فعالیت خود را آغاز کرده است، هزاران بیننده کردزبان از سراسر جهان 
دارد و حاال محصولى به سرمایه گذارى «فیلیمو» و«نماوا» را براى بینندگانش به نمایش مى گذارد./2030

فاطمه گودرزى و مهران مدیرى؛ ورژن 19 سال پیش!

الیکا عبدالرزاقى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره حواشى جدیدى که اخیراً درباره او پیش آمده 
گفت: حواشى که مربوط به معلول بودن پاى من است را خودم اعالم کردم و هرگز ترسى از لو 
رفتن این ماجرا نداشتم و بعضى ها فکر مى کردند که این مسئله را پنهان کرده بودم اما تا به حال 
کسى از من نپرسیده بود و زمانى که این اتفاق افتاد اتفاقاً با اشتیاق درباره معلولیتم توضیح دادم.

وى ادامه داد: دوست داشتم از این فرصت استفاده کنم و به کسانى که معلولیت دارند و فکر 
مى کنند به علت آن از رؤیاهایشــان عقب مانده اند نشــان بدهم که این موضوع هرگز مانع 
پیشرفت نخواهد بود همانطور که مانع من نشد، درواقع مى خواستم سعى کنم برایشان انگیزه 

باشم.
این بازیگر درباره معلولیت پاى چپش توضیح داد: 11 ساله و محصل کالس پنجم بودم که این 
اتفاق افتاد. یک روز که از مدرسه به خانه برمى  گشتم متوجه شدم مثل همیشه نمى توانم راه 

بروم و زمانى که به منزل رسیدم بر روى زمین افتادم.
وى ادامه داد: بعد از آن اتفاق ســه روز به صورت کامل از کمر به پایین حس نداشتم و دچار 
فلج موقتى شدم. آن زمان در رشت زندگى مى کردیم و در بیمارستان 
همان شهر بسترى شدم و پزشــکان علت این اتفاق را سندرم 
«گیلن باره» تشخیص دادند که نوعى اختالل نادر است و 
منجر به حمله سیستم ایمنى به اعصاب بدن و از کار افتادن 

عضالت مى شود.
عبدالرزاقى افزود: بعد از این اتفاق حس پاى راســتم آرام 
آرام برگشت اما پاى چپم از قسمت مچ به پایین کامًال بى 
حرکت شد و از آن زمان تاکنون در همان حالت باقى 

مانده است.
وى تصریــح کــرد:  معلولیــت هیچگاه 
انگیزه ام را از کار و تــالش کم نکرد و 
از آن روز به بعد ســعى کردم در زندگى 
شخصى و فعالیت هاى دیگرم این مسئله 

ورود نکند.

الیکا عبدالرزاقى: 

«معلولیت» هرگز مانع پیشرفتم نشد
عکس هاى جالب 

از «آرنولد» در 72 سالگى

صادرات شبکه خانگى ایران به عراق

مرضیــه برومند، کارگــردان ســینما و تئاتر و 
تلویزیون که بخشى از کودکى مان با «مدرسه 
موش هــا»، «قصه هــاى تابه تــا» و «خانه 
مادربزرگ» اش گذشت متولد 1330 است و 17 

خرداد ماه، 69 ساله شد.
این هنرمند در بحران اخیــر کرونا با همراهى 
رخشان بنى اعتماد دیگر هنرمند سینما در خانه 
عروسک به گردآورى تجهیزات براى پزشکان 
مشغول شــدند و همچنان براى کمک به این 

نیروهاى اجتماعى فعال هستند.  
برومند به مناسبت ســالروز تولدش عکسى از 
نوجوانى اش در اختیار موزه سینما گذاشته است 
که وقتى از او مى پرســیم،این عکس متعلق به 
کدام تئاترش هست؟ خیلى خوب به خاطر ندارد 
اما مى گوید: به نظرم نقش نوکر را داشــتم و در 
مدرســه «حجت» در خیابان «دلگشا» کالس 
هفتم و هشتم بودم که این تئاتر را کار کردم. او 

با لبخند همیشگى اش از روزگارى مى گوید که 
هم در مدرســه کارگردانى انجام مى داده و هم 
بازیگرى و از آن مقطع زندگى اش به عنوان یک 

مقطع لذت بخش یاد مى کند.
مرضیه برومند در کارنامه هنرى اش ســاخت 
فیلم هایى چون«مدرســه موش ها»، «مرباى 
شیرین»،«شهر موش ها» و... را داشته است و به 
عنوان فعال تئاتر عروسکى و سینماى کودك و 

نوجوان در این سال ها حضور داشته است.

وقتى مرضیه برومند 
نقش یک پسر را بازى مى کرد

  شیما غفارى / خبرگزارى ایسنا |
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«چیه این فوتبال» از جمالتى اســت که باید با طال قاب 
گرفته شــود. گفتگوى اخیر مهدى رجب زاده بــا ایرنا را 
خوانده اید؟ این گفتگو تازه ترین شاهد براى شگفت انگیز 
بودن فوتبال اســت. جایى که این هافبک پیشکســوت 
ذوبى هــا مدعى شــده در اوان جوانــى و هنگامى که به 
ذوب آهن پیوسته، پرسپولیســى ها هم به دنبال جذب او 
بودند اما وى به سرخپوشان پایتخت جواب رد داده چرا که 

پیشنهاد مالی ذوب آهن بهتر بوده است. 
واقعًا حیرت انگیز نیســت؟ یک بار دیگر با دقت بخوانید: 
پیشنهاد مالى سبزپوشان اصفهان از پرسپولیسى ها بیشتر 
بوده. چه کسى مى تواند باور کند وضعیت مالى ذوب آهنى 
که در فصل جارى لیگ برتر به دلیل کمبود بودجه نتوانست 
آنطور که باید و شاید در کارزار نقل و انتقاالتى خوب عمل 
کند، حدود یک دهه پیش طورى بوده که مى توانســته در 
جذب بازیکن بر رقیب قدرى چون پرسپولیس چیره شود؟ 

ماجراهاى غیرقابل پیش بینى فوتبال اما همیشــه حول 
یک محور نمى چرخد و فقط مختص تغییر حال و احواالت 
باشگاه ها نمى شود، فاز دیگر آن هم که از قضا اخیراً با یک 
نمونه از آن مواجه شده ایم مربوط به تغییر عالقه بازیکنان 
است. از «خوشحالى» امیدنورافکن براى بازگشت دوباره 
او به بلژیک حرف مى زنیم. هافبک قرضى طالیى پوشان 
به تازگى از این حس خود رونمایى کرده است، با قید اینکه 
در صورت اعالم «نیاز» شارلوا به حضورش در این تیم، از 
بازگشت به بلژیک اســتقبال مى کند. جالب اینکه ستاره 
جوان سپاهان در ادامه از عالقه طالیى پوشان نیز براى به 
خدمت گرفتن او به صورت دائمى و قطعى سخن گفته اما 
هیچ اشاره اى به خوشحال شدنش از «نیاز» سپاهان به او 

و ماندنش در اصفهان نکرده است.
و همه اینها در حالى است که حدوداً یکسال پیش و زمانى 
که نورافکن  درست در دوراهى اى مشابه با امروز قرارگرفته 
بود، مى گفت از ته دل دوست دارد ایران بماند اما شارلوا باید 
موافقت کند. با این تفاوت که آن روزها این بازیکن جوان که 
قراردادى دوساله با شارلواى بلژیک داشت به صورت قرضى 
در استقالل توپ مى زد. او در نهایت به بلژیک بازنگشت، 
هرچند موفق هم نشد مطابق میلش با لباس آبى به میدان 
برود و به جمع طالیى پوشان پیوست. اما هنوز یکسال از 
حضور موفقش در اصفهان نگذشته ساز جدایى کوك کرده 

و با صراحت هرچه تمام تر از خوشحالى اش براى بازگشت 
دم مى زند.

از این دست چرخش هاى فوتبالى حیرت انگیز کم نداشته ایم، 
تنها هم مربوط به بازیکنان نبوده و نیســت. گاهى پیش مى 
آید که مربیان این رشته ورزشى نیز حرف هایى مى زنند که 
با توجه به رفتار و حرف هاى سابق آنها هنگ مى کنى. مثًال 
امیرقلعه نویى که چند وقتى است به قدرى مصاحبه مى کند که 
عادت کرده ایم روزمان را با فیض بردن از گفتگوهاى جالب او 
شب کنیم جدیداً گفته فدراسیون فوتبال در انتخاب کى روش از 
او کمک خواسته و به این نحو ادعا کرده وى بوده که با تأییدیه 
رزومه این پیرمرد پرتغالى باعث شده او روى نیمکت تیم ملى 

ایران بنشیند.
 ژنرال شاید فراموش کرده باشد اما در خاطر اهالى فوتبال 
ثبت شــده که کى روش زمانى که ســکاندار ملى پوشان 
ایران بود بارها عنوان کرد برانکو به همراه قلعه نویى رهبر 
مخالفان او را تشــکیل داده اند. کى روش مى گفت قلعه 
نویى هیچ وقت از او حمایت نکرده و همیشه جزو مخالفان 
برنامه هاى او بوده است. کار به جایى رسیده بود که ژنرال 
در مقطعى بردهایى که ملى پوشــان ایران تحت هدایت 
کى روش به دست آورده بودند را نیز «شانسى» خواند. او 
حتى حامیان کى روش را «اجنبى پرست» مى نامید. مگر 
مى شــود آدم بزرگ ترین منتقد فردى باشــد که خودش 

تأییدش کرده؟
جالب اســت که او همین امروز هم ضمن اینکه مى گوید 
معتقد اســت کى روش به فوتبال ما وزن داده و ایرادى از 
او نمى گیرد از این گله مى کند که چرا نصف امکاناتى که 
به این سرمربى پرتغالى داده اند به مربیان ایرانى نداده اند، 
با ذکر این نکته که منظورش از این مربیان ایرانى خودش 
نیست. آن وقت در سرتاسر مصاحبه بلند و باالیش مدام از 
اتفاقاتى که در زمان مربیگیرى خودش در تیم ملى افتاده 
شکایت مى کند و کارهایى که با او کرده اند را با امکاناتى 
که در اختیــار اجنبى ها قــرار داده اند مقایســه مى کند. 
جالب تر اینکه در همین گفتگو به کرات در مذمت «بخل و 

حسادت» سخن مى راند.
چرخش ژنــرال برخالف شــاگردش نورافکن به ســال 
نمى کشد؛ در کســرى از ثانیه اتفاق مى افتد و اینها همه 
باعث مى شود آدم بگوید «چیه این فوتبال اصًال؟!» مگر 

مى شود؟! مگر داریم...؟!

حکایت ما و این فوتبال غیرقابل پیش بینى

 چیه این فوتبال؟!

مهاجم سپاهان همچنان با مشکل خروج از کشورش مواجه است.
 سپاهان که تمرینات روزانه خودش را در زمین باغ فردوس 
اصفهان زیر نظــر کادرفنى برگــزار مى کند و امروز 

دیدارى تدارکاتى با ذوب آهن برگزار خواهد کرد.
طالیى پوشــان که  با ورود کى روش استنلى به 
ایران خیالشــان از بابت او راحت شد هنوز درگیر 
بازگشت محسن الغســانى عمانى هستند که به 

دلیل محدودیت هاى کشورش اجازه خروج ندارد.
باشگاه سپاهان از طریق سفارت مشغول رایزنى است 
تا مشکل این بازیکن را حل کند و به احتمال زیاد تا پایان 

هفته با حل مشکلش به اصفهان سفر مى کند.
خبر دیگر در مورد این باشگاه مذاکرات مثبت با مربى پرتغالى براى گلرهاى این تیم است که قرار 
است جایگزین روى تاوارس شود و طرفین به توافق اولیه رسیدند و اگر مشکل خاصى نباشد به زودى به 

ایران سفر مى کند تا به تمرینات اضافه شود
 

سرمربى جدید تیم فوتبال ملوان بندرانزلى معرفى شد.
 اکبر میثاقیان به عنوان ســرمربى تیم بزرگساالن باشگاه 

ملوان تا پایان فصل انتخاب شد. 
میثاقیان کــه ســابقه دو فصل حضور بــه عنوان 
بازیکن در باشــگاه ملوان را در دهه 50 دارد، پیش 
از این به عنوان مربى در باشگاه هاى خونه به خونه، 
سیاه جامگان، ابومســلم، پدیده، شاهین بوشهر، 
مس کرمان ، بــادران، راه آهن و ... حضور داشــته

 است.
سرمربى جدید ملوان در این خصوص گفت: قبال در این 
تیم بودم و 43 سال پیش در آن بازى مى کردم. االن هم آمدیم 
کمک کنیم و تیم ریشه دار ملوان را در مسابقات نگه داریم. االن تیم شرایط خوبى در جدول ندارد و دوست 

داریم که تیم را به شرایط خوب برسانیم.

مدیرعامل استقالل تهران از عزم باشگاه براى ایجاد تیم بانوان استقالل 
خبر داد.

 لیگ برتر بانوان ایران در شــرایطى پیگیرى مى شــود 
که تهران پایتخت ایران فاقد تیمى در این مســابقات 
است؛ اگرچه اســتان البرز در فصل جدید با عنوان 
بانوان هیئت فوتبال استان البرز توانسته اند بازیکنان 
خوبى جــذب کنند و یکى از تیم هــاى خوب لیگ 

لقب بگیرند.
حاال سعادتمند مدیرعامل اســتقالل تهران خبر داده 
که این باشــگاه قصد دارد تیمدارى در بخش بانوان را به 
فعالیت هایش اضافه کند و این نویــد را اینطور به هواداران 
اســتقالل در گزارش عملکرد دومین ماه حضورش در استقالل ارائه 
داده است:« ما یک باشگاه بزرگ هستیم و باشگاه بزرگ، نمى تواند یک 
رشته ورزشى داشته باشد و به همین دلیل تالش کرده ایم در دو بخش آقایان و بانوان فعالیت کنیم. نیمى 

از هواداران ما بانوان هستند و ما باید در فعالیت هاى ورزشى خود، در این بخش هم فعالیت داشته باشیم.
او در ادامه با اشاره به زمان اعالم این خبر افزود:« امیدوارم طى روزهاى آینده اخبار خوبى را در این زمینه 
اعالم کنیم. بیش از هفتاد تا هشتاد درصد راه را رفته ایم و ان شــاءا... به زودى اخبار خوشى در خصوص 

فعالیت در رشته هاى دیگر ورزشى را به هواداران اعالم مى کنیم

 پارسال در نخســتین فصل تملک تراکتور توســط زنوزى، این تیم از 
کسب سهمیه آســیایى بى نصیب ماند. آن زمان آقاى مالک 
خیلى تالش کــرد با محروم کردن شــهرخودرو (متحد 
استراتژیک کنونى!) سهمیه این باشگاه را براى تراکتور 
بگیرد، اما نشد. به نظرمان زنوزى خیلى هم نباید بابت 
این اتفاق ناراحت باشد. االن برنامه لیگ قهرمانان 
اعالم و مشخص شده مسابقات باقى مانده از 4هفته 
پایانى دور گروهى باید ظرف 15روز، از اواخر شهریور 
برگزار شــود. این برنامه یعنى هر 3روز یک بازى، آن 
هم در زمین بى طرف. حاال شما تصور کنید جناب زنوزى 
که براى انجام هفته اى یک بازى در ادامه لیگ برتر این همه 
مقاومت مى کند و داد و قال راه انداخته، با برنامه فشرده لیگ قهرمانان 

چه مى کرد؟ البته که زور استاد به AFC نمى رسد، اما همان بهتر که تراکتور امسال در آسیا نیست!

حضور الغسانى به زودى

مأموریت جدید اکبر در شمال

دختران آبى در راهند

چقدر خوب که شما به جایى نرسیدید 

از زمان حضور مارك ویلموتس در راس کادر فنى تیــم ملى فوتبال ایران تا امروز 
همیشــه بحث هاى زیادى درباره مبلغ و بندهاى قرارداد او در رسانه ها مطرح شده 
است. روز گذشته بود که در یک برنامه تلویزیونى ابعاد جدیدى از قرارداد درخشان 
فدراسیون با مرد بلژیکى مشخص شد. بر اساس این قرارداد، اگر ویلموتس تا یک 
ژوئن 2020 سرمربى تیم ملى مى ماند نزدیک به 8 میلیون یورو از فدراسیون دریافت 
مى کرد. البته با وجود شــکایت او از فدراسیون ممکن اســت حتى با وجود رفتنش 
این مبلغ را دریافت کند. ویلموتس تا همین االن هم 2 میلیون یورو از فدراســیون 

دریافت کرده است.
این پول براى ســرمربى اى که همین االن هم بیکار اســت مبلغ باالیى محسوب 
مى شود. حاال اگر مبلغ دریافتى او را بر تعداد روزهایى که همراه تیم ملى بوده است 

تقسیم کنیم عمق فاجعه مشخص مى شود.
ویلموتس روز 7 خرداد ماه ســال 98 به ایران آمد تا تیم ملى را براى دو مسابقه با 
سوریه و کره جنوبى آماده کند. او بعد از کسب پیروزى برابر سوریه و تساوى برابر کره 
روز دوم تیر به مرخصى رفت. بعد از گذشت چند روز او دوباره در تاریخ 15 تیر به ایران 
آمد تا تیم ملى را براى دیدار با تیم ملى امید آماده کند. او بعد از این مسابقه از تاریخ 
24 تیر ایران را ترك کرد و 8 شهریور براى برگزارى نشست با مربیان لیگ برترى 
و همچنین اردوى تیم ملى در راه جام جهانى به ایران برگشت. او بعد از بازگشت از 
هنگ کنگ به همراه تیم ملى، تا تاریخ 22 شهریور و براى تماشاى دیدار گل گهر 
و پارس جنوبى جم در ایران بود اما به مدت یک هفتــه دوباره ایران را ترك کرد و 
31 شهریور براى تماشــاى داربى مجددا به ایران برگشت. بعد از داربى هم دوباره 
ایران را ترك کرد و در تاریخ 12 مهر براى تماشاى دیدار تیم هاى تراکتور و پارس 
جنوبى و همچنین برگزارى اردوى تیم ملى براى دیــدار برابر کامبوج و بحرین به 

ایران برگشت.
تیم ملى، کامبوج را با شکستى پر گل بدرقه کرد اما در تاریخ 23 مهر به بحرین باخت. 
بعد از این شکست ویلموتس ایران را ترك کرد و بعد از کلى ماجرا و حرف و حدیث 
با دریافت مبلغى از قراردادش راضى شد تا در تاریخ 18 آبان و چند روز مانده به بازى 
حساس با عراق به ایران برگردد. ویلموتس 23 آبان و بعد از شکست برابر عراق براى 
همیشــه ایران را ترك و در نهایت براى گرفتن باقى مانده مطالباتش از فدراسیون 

فوتبال شکایت کرد.
اگر همه روزهایى را که ویلموتس چه در ایران و چه در کشورهاى دیگر تیم ملى را 
همراهى کرده است، حساب کنیم به عدد 66 مى رسیم. تا این جاى کار ویلموتس از 
فدراسیون 2 میلیون یورو دریافت کرده است که مى شود تقریبا روزى 30 هزار یورو. 
با در نظر گرفتن قیمت وقت یورو معادل 16 هزار تومان، ویلموتس به ازاى هر روزى 
که به همراه تیم ملى بوده حدود 480 میلیون تومان دریافت کرده است. این مبلغ 

جدا از پاداش هایى است که از فدراسیون گرفته است.
حاال که ویلموتس از فدراسیون شــکایت کرده و احتمال دارد در این پرونده برنده 
شود مى توانیم بر اســاس آن هم دریافتى روزانه ویلموتس را محاسبه کنیم. جمع 
مبلغ قرارداد ویلموتس 7 میلیون و 875 هزار یور اســت که از آن 2 میلیون یورو را 
کم مى کنیم و به مبلغ 5 میلیون و 875 هزار یورو مى رســیم. در صورت شکســت 
فدراســیون در این پرونده، ایران باید مبلغ بســیار زیادى را به ویلموتس پرداخت

 کند.
با توجه به ایــن رقم و حضــور 66 روزه ویلموتس به همراه تیم ملــى، او به ازاى 
هر روز چیزى حــدود 89 هزار یورو خرج روى دســت فدراســیون مى گذارد که 
با یوروى 19 هزار تومانى این روزها مى شــود چیزى حدود یــک میلیارد و 691 
میلیون تومان. تازه فدراســیون باید شــانس بیاورد که قیمت یــورو از این باالتر 
نرود. این مبلــغ را به اضافــه آن 480 میلیون تومان که بکنیم بــه عدد 2 میلیارد 
و 171 میلیــون تومان مى رســیم؛ دریافتى روزانــه مرد نجیــب بلژیکى در 66 

روزى که همراه تیم ملى بوده اســت. البته این مبلغ براى 
زمانى اســت که ویلموتس در فیفا بتواند فدراسیون را 

محکوم کند

 از بعد از تعطیلى لیگ برتر به دلیل شیوع کرونا اظهارنظرهاى جالبى از سوى مسئوالن 
باشگاه هاى مختلف درباره سرنوشت لیگ نوزدهم شنیدیم. یکى مى گفت به جاى ادامه 
لیگ برتر، با حضور نمایندگان هر تیم، لیگ پلى استیشن برگزار کنیم تا نشاط هم به جامعه 
تزریق شود! آن یکى مى گفت قهرمان نباید معرفى شود اما سهمیه لیگ قهرمانان آسیاى 
ما را کادو کنید و براى مان بفرستید! یکى دیگر پیشنهاد داد بین شش  تیم باالى جدول یک 
تورنمنت متمرکز برگزار شود تا هم قهرمان تعیین شود و هم تکلیف سهمیه هاى لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص شود. یکى دیگر هم خواهان انجام قرعه کشى براى مشخص 

شدن نمایندگان ایران در آسیا شد!
خالصه ادعاها و پیشنهادهاى بامزه در این مدت زیاد شــنیدیم و انصافا دوستان با این 
پیشنهادها نشــاط خوبى را به جامعه تزریق کردند. اما جدیدترین ادعا مرزهاى بامزگى 
را هم درنوردیده و البته ریاضیدانان را انگشت به دهان کرده و تن اقلیدس را هم در گور 
لرزانده است. على نظرى جویبارى از مدیران اسبق استقالل در مصاحبه اى درباره تعیین 
سرنوشت لیگ نوزدهم و شانس قهرمانى استقالل گفته: «شاید استقالل 10 درصد از 

پرسپولیس شانس کمترى داشته باشد، اما 90 درصد شانس قهرمانى دارد. بازیکنان باید 
این موضوع را درك کرده و به خود بقبوالنند استقالل فقط دو یا سه بازى ندارد. استقالل 
تا آخر فصل 10 مسابقه دارد که مى تواند هزاران اتفاق در این مدت برایش رقم بخورد.» 
از روزى که این مصاحبه را خواندیم، کال به هرچیزى که از ریاضى مى دانســتیم شک 
کرده ایم! یعنى االن واقعا نمى دانیم دو دوتا مى شود چهار تا یا هفت تا! آخر چطور ممکن 
است؟ استاد نظرى! چطور حســاب کتاب کرده اید و به این نتیجه رسیده اید؟ استقاللى 
که ده امتیاز کمتر از پرسپولیس دارد، چطور 90 درصد شانس قهرمانى دارد؟ اگر شانس 
قهرمانى استقالل در این شرایط 90 درصد است، شانس قهرمانى پرسپولیس چقدر است؟ 
نظرتان درباره شانس قهرمانى سپاهان، تراکتور و شهرخودرو چیست؟ اگر قرار باشد شانس 
قهرمانى این تیم ها را هم بگویید، که مجموع درصدها به 500 هم مى رسد! فکر نمى کنید 
یک جاى حساب و کتاب تان مى لنگد؟ درســت است که استقالل تا آخر فصل هنوز 10 
بازى دیگر دارد اما پرســپولیس هم هنوز 9 بازى دیگر دارد! خبر دارید که؟ حاال اگر این 
سواالت را جواب ندادید ایراد ندارد. فقط اگر همیشه همینجورى حساب و کتاب مى کنید، 

مراقب سود و زیان کارخانه تان باشید لطفا.

تو خیلى نجیبى مارك! خیلى

6 میلیــون تومان مى رســیم؛ دریافتى روزانــه مرد نجیــب بلژیکى در 66 171 و
روزى که همراه تیم ملى بوده اســت. البته این مبلغ براى 

زمانى اســت که ویلموتس در فیفا بتواند فدراسیون را 
محکوم کند

کمى به ریاضیات شک کردیم
سعید نظرى

مرضیه غفاریان
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان  
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارنداز تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را یه اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه  
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به 
صدور سند مالکیت مینماید ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رأى شماره 139960302032000019 مورخ 1399/3/11 آقاى مجتبى شمسائى زفرقندى 
فرزند دخیل ششدانگ یک باب خانه در حال ساخت واقع در زفرقند 1 اصلى برزاوند اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 686 متر مربع انتقال عادى از هاجیه خانم صابرى 
زفرقندى مالک رسمى. تاریخ انتشــار اول: 1399/3/19  تاریخ انتشار دوم: 1399/4/3 م 

الف:867304 ذبیح اله فدائى اردستانى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/3/165

ابالغ اخطاریه ماده 102
شماره پرونده: 139604002127000018/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600024 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802127000002 تاریخ صدور: 1399/02/08 آگهى ابالغ اخطاریه 
تبصره ذیل ماده 102 اصالح آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء - بدینوسیله 
به امیر عیوب رضائى فرزند على اکبر به شماره شناســنامه 1575 متولد 1350/03/05 به 
شماره ملى 4171217334 که طبق آدرس متن ســند و تقاضا نامه صدور اجرائیه ساکن: 
شــهرضا خیابان امیرکبیر فرعى 16 کوچه مولوى پالك 7 منزل شخصى که برابر گزارش 
مأمور اداره پست در آدرس مذکور مورد شناسائى واقع نگردیده اید ابالغ مى شود در موضوع 
پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9600024 له بانک کشاورزى شعبه مرکزى شهرضا و علیه 
شما و غیره بدینوسیله به شما اخطار میگردد نظر به اینکه شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره هزار و پانصد و بیست و پنج فرعى از بیست و یک اصلى 
واقع در رشکنه بخش یک ثبتى شهرضا ملکى مهدى ضیائى هونجانى و قمر سلطان بختیار 
نصرآبادى و زهرا طاهرى بالسویه مورد رهن سند رهنى شماره 52198 مورخ 92/04/31 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 145 شهرضا گذشته است لذا باستناد تبصره ذیل 
ماده 102 اصالح آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجراء به شما اخطار میگردد 
چنانچه به ارزیابى پالك مذکور اعتراض دارید تا قبل از انتشار آگهى مزایده، مراتب را ضمن 
واریز مبلغ 15/000/000 ریال (پانزده میلیون ریال) على الحساب بابت هزینه ارزیابى مجدد 
به این اجرا اعالم نمائید تا ارزیابى توســط هیأت ســه نفره کارشناسان رسمى دادگسترى 
صورت گیرد. در غیر این صورت آگهى مزایده به مبلغ ارزیابى انجام شده قبلى منتشر خواهد 
شد. این آگهى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار چاپ اصفهان درج و منتشر 

میگردد. م الف: 860009 زهرا جهانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/3/167

معاون علمى و فناورى ریاســت جمهورى گفت: رشد 
استارتاپ ها در شرایط شــیوع بیمارى کرونا در کشور 
فراگیر بوده است؛ این شرکت ها راهى را که باید در چند 

سال مى رفتند، در چند ماه طى کردند.
سورنا ســتارى در حاشــیه نشست مشــترك با وزیر 
آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید 
شرایطى فراهم شود تا شرکت هاى استارتاپى آموزشى 
رشــد پیدا کنند؛ چرا که برخى از این شرکت ها دیگر 
نوپا نیستند و شرکت هاى بســیار بزرگى شده اند که 
جزو 100 ســایت بزرگ و پربیننده ایرانى محســوب

 مى شوند.

وى افزود: برخى از شرکت هاى اســتارتاپى آموزشى 
در حال حاضر در سایز اســتارتاپ هاى بزرگ جهانى 
محســوب مى شــوند، برخى هم جزو ده شرکت برتر 
آموزشى در دنیا هســتند، از این رو مى توانند امکانات 
بســیارى را در اختیار آموزش و پرورش در حوزه هاى 

مربوط به تولید محتوا قرار دهند.
وى خاطر نشان کرد: موضوع کرونا با تمام مشکالتى 
که داشــت، موقعیت هاى اســتثنایى هــم در اختیار 
استارتاپ ها قرار داده است؛ اســتارتاپ ها در چند ماه 
اخیر بزرگ شده اند و برخى بیش از 1000 درصد در این 

مدت رشد کرده اند.

یک جامعه شناس گفت: عادى شدن کرونا براى جامعه 
به طور کلى اتفاق افتاده، اما عادى شــدن این شرایط از 
طرفى براى اقتصاد و آموزش مناسب است و از طرفى بار 

سنگینى را به دوش کادر بهداشت و درمان وارد مى کند.
اباذر اشترى افزود: در ترکیب دو مفهوم بیولوژى (ویروس 
کرونا) و جامعه، سازگارى و همزیســتى متقابلى اتفاق 
افتاده و مردم حاال ویروس کرونا را بخشى از زندگى خود 
مى دانند و راحت تر از سایر کشورها خود را با آن منطبق 
کرده اند. از طرفى به نظر مى رسد ویروس کرونا نیز خود را 
با مردم سازگار کرده و شاید شدت حمله آن کمتر از قبل 
شده است. البته در این زمینه باید پزشکان و متخصصان 

نظر بدهند.
عضو هیئت علمى پژوهشــکده مطالعــات اجتماعى و 
فرهنگى گفت: در دو تا سه هفته اخیر که به سمت عادى 
شدن شرایط کرونایى حرکت شــده، تعداد مبتالیان به 
ویروس کرونا افزایش یافته است. اگرچه تعداد مبتالیان 
نسبت به سایر کشورها پایین تر اســت، اما واقعیت این 
است که عادى شدن شــرایط اگر با کنترل و مدیریت 
همراه نباشــد، ضررهاى بیشترى نســبت به منافع آن 
خواهد داشت. اگر وضعیت از لحاظ نگرشى براى مردم 
عادى شــود، با بحران وحشــتناکى در تابستان مواجه 

خواهیم شد.

رشد استارتاپ ها 
در شرایط کرونا

بحران وحشتناکى
 در پیش است؟

90 درصد مردم 
هنوز کرونا نگرفته اند

  ایلنا |  معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکى گفت: بررسى ها نشان داده 
است که 80 تا 90 درصد مردم هنوز به بیمارى کرونا 

مبتال نشده اند و در خطر ابتال قرار دارند. 
رضا ملک زاده افزود: اینکه مى گوییم 80 تا 90 درصد 
مردم هنوز مبتال نشده اند، به این معناست که امکان 
ابتالى آنها وجـود دارد، البته این موضـوع مربوط به 
کسـانى نیسـت که مبتالى بـدون عالمت حسـاب 
مى شـوند. 5 درصد افرادى که مبتال مى شـوند، هیچ 
عالمتـى ندارنـد و آن 80 درصـد افراد مذکـور هیچ 
پادتنـى بـراى مقابلـه بـا  ویـروس ندارنـد و تنها آن 
20 درصـدى که مبتال شـده اند، چه بـا عالمت و چه 
بى عالمت ایمنى دارند و باقى افـراد در معرض ابتال 

هستند./2031

باید منتظر 
کووید- 20 هم بود

  ایسـنا | رضـا داورى اردکانـى، عضـو پیوسـته 
فرهنگسـتان علوم ایران با بیان اینکه پـس از کرونا 
همه چیز بـه شـرایط قبل بـاز نمى گـردد، گفـت: از 
جمله  مسـائل مهم در ماجراى کووید- 19 منشأ این 
بیمارى است، اگر منشـأ و آغاز را بدانیم پایان را بهتر 
مى توانیم حدس بزنیم. اگر ویروس طبیعى باشد، شاید 
راه عالجى براى آن پیدا شـود؛ اما اگر زاده و سـاخته 
خودش باشـد، از عهده دفعـش برنمى آیـد و حداکثر 
واکسـن مى سـازد. کووید- 19 اگر برود، بعید اسـت 
به این سـرعت برگردد؛ اما باید منتظـر کووید- 20 و 
کوویدهاى دیگر بود و چه بسـا که این تسلسل ادامه 

خواهد یافت./2032

کاهش شدید تردد مسافر از 
مرز بازرگان 

  ایرنـا | مدیـر پایانـه مـرزى بـازرگان در اسـتان 
آذربایجان غربى با اشـاره به اینکه این مـرز یکى از 
بزرگترین پایانه هاى مرزى کشور است، گفت: شیوع 
بیمارى کرونا در اواخر سـال گذشـته و اوایل امسال 
سـبب کاهش 81 درصدى تـردد مسـافر از این مرز 
بین المللى شد.  جابر اکبرپور افزود: طى دو ماه سال 
جارى، 5428 نفر بعد از انجام پروتکل هاى بهداشتى 
از این مرز تردد داشته اند در حالى که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته 28 هزار و 22 نفر  بوده است. وى 
گفت: در این مـدت تنهـا 11 ایرانى از مـرز بازرگان 
خارج شـده اند که کاهش 100 درصدى را نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد.

آگهى تغییرات 
شرکت سالمت محور ملیکا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 54830 و شناسه ملى 14005251770 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در واحدثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله حسین آباد ، کوچه مهرداد [43] ، خیابان وحید ، 
پالك 0 ، ساختمان نورد ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 
8175933117 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (867591)

آگهى تغییرات 
شرکت ماکان تجارت پارتاك سهامى خاص به شماره 
ثبت 60687 و شناسه ملى 14007654779 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/01/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ســیدمحمد زهرویه به 
کدملى 1290877521 و مریم قاسمى بالنى به کدملى 
1282414372 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (867618)

آگهى تغییرات 
شرکت ماکان تجارت پارتاك سهامى خاص به شماره 
ثبت 60687 و شناســه ملــى 14007654779 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/04 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 
ده میلیون ریال به مبلغ پنج میلیارد ریال افزایش یافت و 
ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : * ماده پنج 
اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال نقدى 
است که به پنجاه هزار ســهم با نام عادى یکصد هزار 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (867621)

آگهى تغییرات 
شرکت آسانبر پرتو صعود پارسا شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 64595 و شناسه ملى 14009139997 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله مهدى آباد ، خیابان علم الهدى ، کوچه حکیما 29 
[18] ، پالك 249 ، مجتمع آرش ، طبقه سوم ، واحد 10 
کدپستى 8196735036 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (867624)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص فنى کار طنین صنعت سینداد درتاریخ 1399/03/13 به شماره ثبت 64756 به شناسه ملى 14009181745 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:طراحى ومهندسى معکوس وساخت قطعات ، ماشین آالت و تجهیزات صنایع ، کنترل پروژه ، تهیه مدارك فنى و دستورالعمل ها ، تهیه کاال و مواد مورد نیاز صنایع ، نصب تجهیزات ، اجرا ، نظارت ، کنترل کیفى ، بازرسى فنى ، کالیبراسیون ، راه اندازى 
، بهره بردارى ، تعمیرات و نگهدارى ، بهینه سازى ، ممیزى و مدیریت کلیه پروژه هاى فنى و مهندسى در زمینه هاى سخت افزار، مکاترونیک ، سازه ، صنایع شیمیایى ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمى (بجزاستخراج نفت و گاز) تهویه مطبوع ، تاسیسات 
شهرى و گازرسانى ، محوطه سازى ، زیرسازى ، شبکه هاى تصفیه خانه و فاضالب ، راه سازى ، پل سازى ، سازه هاى بتنى ، سازه هاى فلزى ، ساختمان سازى ، برق کشى ساختمان ، شبکه هاى گازرسانى و آبرسانى (شهرى و بین شهرى) شرکت 
در مناقصات و مزایدات بخش خصوصى و دولتى ، اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات اعتبارى ) جهت شرکت ) ، تامین و آموزش نیروهاى انسانى متخصص مرتبط با فعالیت شرکت بصورت موقت، اخذ نمایندگى ازاشخاص حقیقى و حقوقى 
داخلى و خارجى ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کاالهاى مجازبازرگانى با اخذ مجوز هاى الزم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان جى ، روستا شهرك صنعتى نیک اندیش، محله شهرك صنعتى نیک اندیش ، خیابان دکتر حسابى ، خیابان بلوك اف 24 ، پالك 799 ، طبقه همکف کدپستى 8166136554 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن بى نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 16276 مورخ 1399/02/21 نزد بانک سپه شعبه 22 بهمن اصفهان با کد 
1627 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سینا خراسان زاده به شماره ملى 0078043182 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم بهناز خبازیان اصفهانى به شماره ملى 1270083058 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مرتضى خراسان زاده به شماره ملى 1287680933 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم عاصفه کاله دوز به شماره ملى 1288371330 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى آقاى امیر مهدى فرد به شماره ملى 1290557950 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (867580) 

11 فروردین 1399، روز تلخى براى ایرانیان بود: در آن روز 3186 
نفر به کرونا مبتال شدند. بعد از آن، که هم مردم و هم دولت نگران 
شده بودند، بیش از پیش مراقبت کردند تا آمار کاهشى شود و شد. 
با این حال، غفلت فراگیرى که همه مان را در بر گرفته باعث شد 
در روز 15 خرداد 1399، دوباره به قله برگردیم و رکورد مبتالیان 
بار دیگر شکسته شود:  3574 مبتال در روز. نمودارها نشان مى دهد 
از یک ماه پیش، روند ابتال و مرگ و میر افزایشى است و در این باره 

چند نکته قابل تأمل است:
1 - تا اینجاى کار، مــا آدم ها در برابر کرونا کــم آورده ایم. قرار 
بود کرونا تمام شــود و از قرنطینه و محدودیــت هاى اجتماعى 
خارج شــویم ولى تمام نشــد و ما ناچار از پناهگاه هایمان بیرون 
آمده ایم. تقریبًا همه مان امیدوار بودیم در اردیبهشت یا خرداد شّر 
کووید- 19 کم شود و نفسى به راحتى بکشیم اما حاال خبر آمده 
که کرونا دوباره رکورد زده و موج دومش آغاز شده است؛ گرماى 

هوا هم افاقه نکرد!
2 - اگر انســان را «عادت کننده بى خیــال» تعریف کنیم، خطا 
نکرده ایم. دنبال هیچ دلیلــى نگردید؛ همین کرونا و مقایســه 
روزهــاى اول و امروزش بهترین مدرك اســت. آن روزها چقدر 

رعایت مى کردیم و جز در موارد ضرورت از خانه بیرون نمى آمدیم 
ولى اکنون انگار نه انگار که کرونا هنوز دارد مى ُکشدمان! گو اینکه 
وقتى متوجه شدیم در برابر کرونا خلع سالح هستیم، به «مکانیزم 

دفاعى بى خیالى» پناه بردیم.
3 - کرونا را هنوز جدى نگرفته ایم. چون نامرئى اســت و بى سر 
و صدا مى کشــد. اگر کووید- 19 قیافه اى داشت مانند نظامیان 
سبیل دار بعثى و کشت و کشــتارش صداى انفجار داشت، حتمًا 
جدى ترش مــى گرفتیم. جنگ ایران و عــراق 2888 روز طول 
کشید و طبق آمار رسمى، 190 هزار ایرانى در جبهه هاى جنگ به 

شهادت رسیدند؛ یعنى به طور متوسط هر روز 66 نفر.
از آغاز کرونا در ایران -طبق اعالم رســمى- حــدود 110 روز 
مى گذرد و باز طبق آمار رسمى، در این مدت 8134 نفر جان خود 
را از دســت داده اند؛ یعنى به طور متوسط هر روز 74 نفر. به بیان 
دیگر، کرونا بیش از جنگ تحمیلــى از ایرانیان قربانى مى گیرد 
ولى سر و صدا ندارد و همینجاســت که فریب مى خوریم. ما، با 
دشمنى خطرناك تر از بعثى هاى مجهز به توپ و تانک و موشک 
و جنگنده و بمب شیمیایى رو به رو هستیم؛ آن وقت خیلى هایمان 
به خودمان زحمت نمى دهیم بیرون از خانه، یک ماسک سبک 

بزنیم.

4 - با توجه به جمعیت 80 و چند میلیونى ایران، تا امروز یک هزارم 
جمعیت ایران کرونا گرفته اند. فاجعه اســت: از هر 1000 ایرانى 
یک نفر! تازه این مربوط به کسانى اســت که کارشان به دکتر و 
بیمارستان کشیده و شناسایى شده اند و اال آمار بسیار بیشتر است 

و این یعنى، احتمال انتقال نیز بسیار باالست.
5 - یک توهم تلخ طنزآمیز نیز فرایمان گرفته است. اول مغازه ها 
و رستوران ها و اماکن عمومى را بستند و بعد از مدتى گفتند بروید 
در فالن ســایت ثبت نام کنید و کد رهگیرى بگیرید و با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى، فعالیت تان را آغاز کنید. اما واقعًا با رعایت 
کدام پروتکل هاى بهداشتى؟! وارد مغازه ها و رستوران ها و اماکن 
عمومى که کد رهگیرى هم دارند بشوید و ببینید با قبل از کرونا چه 
تفاوتى دارند؟ همه فعالیت ها را عادى کرده اند و براى خالى نبودن 
عریضه، عبارت کلیشه اى «با رعایت پروتکل هاى بهداشتى» را 

تکرار مى کنند؛ انگارکرونا از این کلمات مى ترسد!
6 - کس نخارد پشــت من جز ناخن انگشت من! تا حد امکان به 
جاهاى شلوغ نروید، ماسک بزنید، ضدعفونى یادتان نرود و سیستم 
ایمنى بدن تان را مدام تقویت کنید. وارد موج دوم کرونا شده ایم 
و مرگ هاى بیشترى در راه است، بیشتر از جنگ نظامى! مواظب 

خودتان و اطرافیانتان باشید.

6 نکته درباره روزهاى کرونایى

تلفات انسانى کرونا 
بیشتر از شهداى جنگ تحمیلى است

بخت هاى جامانده در کرونا در اســتان هرمزگان درحالى این روزها با ساز و دهل به 
استقبال خوشبختى رفتند که در سایه سهل انگارى ها باعث افزایش شمار مبتالیان به 
این ویروس در جشن خود شده اند. نمونه اى از سهل انگارى ها در برگزارى جشن هاى 
مفصل عقد و عروسى به همراه ساز و دهل و حضور میهمانان زیاد آن در این مراسم ها 
مربوط به روستاهاى شمیل بندرعباس است که هرچند برخى نزدیکان و فامیل در 
این مراسم شرکت نداشتند اما تبعات بیمارى کرونا در روزهاى اخیر خود را نشان داده 
و خواهد داد. «زینب»، عمه یکى از تازه عروس هاى بندرعباسى است که چند روزى 
است بیمار شده و عالئم کرونا را دارد. وى گفت: در این سه ماه هم مراسم خواستگارى 
و هم بله برون و عقد و جشن دختر برادرم برگزار شد و تبعات بى توجهى آن را  امروز 
مى بینیم. این بانوى هرمزگانى که خود در این مراسم حضور نداشته است، افزود: تنها 

افرادى که در هیچ کدام از این مراسم ها حضور نداشت، من، همسرم و پسرم بودیم.
زینب اضافه کرد: مادر و یکى از خواهرانم بعد از مراسم حالشان بد شده و در قرنطینه 
هستند. یکماه بود که مادرم را ندیده بودم و به دلیل کسالتى که داشت تصمیم گرفتم 
به عیادتش بروم اما بعد از برگشت دچار گلودرد شدم و حاال در منزل قرنطینه هستیم.

وى گفت: من و همسرم هردوحال مناســبى نداریم و تنها فرزندمان مجبور است با 
ماسک درخانه تنهایى با اسباب بازى هایش سرگرم باشد.

عروسى هایى که ساز کرونا را 
کوك کرد

صنعت گردشگرى جهان در بحبوحه بحرانى بى سابقه گیر افتاده است. با این حال 
بسیارى از ملت ها براى رونق گردشگرى پس از بحران خود را آماده مى کنند. در این 
رابطه «فوربس» درگزارشى هفت کشــورى را معرفى کرده که پتانسیل تبدیل به 
قطب گردشگرى را در جهان پســاکرونا دارند. یکى از این کشورها ایران است که 
نامش در کنار اتیوپى، میانمار (برمه)، گرجستان، اسلوونى، تونس و فیلیپین قرار گرفته 
است. «فوربس» درباره ایران نوشته: دهه ها تنش با قدرت هاى بین المللى شهرت 
ایران را به حاشیه برده است، اما یکى از جذاب ترین و اصیل ترین میراث هاى تاریخى 
و فرهنگى جهان انکارناپذیر است. این کشــور یک دلخوشى واقعى براى مورخان 
است. در ایران، این کشــور چهارفصل، در هر زمان طیف گسترده اى از جاذبه هاى 
گردشگرى در دسترس است. توریســت ها مى توانند براى اسکى به دیزین بروند، 
براى حمام آفتاب به سواحل شنى سفیدرنگ هرمزگان سفر کنند، جنگل هاى بارانى 
باطراوت استان هاى شمالى را بگردند، کویرهاى بى نظیر مرکزى را ببینند، از مساجد 
و عبادتگاه هاى دلربا دیدن کنند و... گرچه چالش هاى دریافت ویزا مانعى دشوار براى 
سفر به ایران است، اما گردشگران خارجى چشم به فروکش کردن تنش هاى سیاسى 
در آینده دوخته اند تا این کشور نیز با شکوفا کردن پتانسیل هاى گردشگرى خود بتواند 

به جایگاه شایسته یک مقصد اصلى گردشگرى جهانى برسد.

ایران، کشورى که پس از کرونا 
باید آن را دید

  جعفر محمدى / عصر ایران |

روى موج کووید-19
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استفاده از عینک هاى آفتابى غیراستاندارد مى تواند سبب بروز عوارض 
چشمى شود.

سعید یادگارى، متخصص چشــم گفت: با توجه به شروع فصل گرما 
و طوالنى شدن روز، همچنین تابش بیشــتر نور آفتاب، اشعه ماوراى 
بنفش به سطح زمین بیشتر مى تابد و مى تواند آسیب شدیدى به پوست 

و چشم وارد کند.
او افزود: این آســیب شــامل افزایش احتمال آب مروارید، تضعیف 

الیه هاى شبکیه، آسیب به ســطح ملتحمه و افزایش خشکى چشم، 
ضایعات سرطانى پلک وسطح چشم است که البته مى توانند در افراد 
متغیر باشند؛ بنابراین استفاده از عینک آفتابى استاندارد مى تواند این 

خطرات را به طور چشمگیر کاهش دهد.
این متخصص تأکید کرد: عینک آفتابى باعث مى شود مردمک چشم 
باز شود و اگر استاندارد نباشد و نتواند UV را جذب کند، تمام اشعه هاى 

مضر به داخل چشم نفوذ مى کنند.

یادگارى بیان کرد: بیشــتر عینک هاى آفتابى ارزان قیمت که معموًال 
در فروشگاه هاى غیرمعتبر و یا در خیابان ها فروخته مى شوند، به علت 
عدم جذب اشعه فرابنفش تأثیرات بسیار منفى روى چشم ها مى گذارند. 
اگر مى خواهید مطمئن شوید عینکى که دارید به میزان کافى مانع از 
ورود نور مى شــود یا خیر، در مقابل آینه بایستید و چشم هاى خود را از 
پشت عینک مشاهده کنید. اگر توانستید چشم هایتان را از پشت عینک 
ببینید، باید به دنبال یک عینک تیره تر باشید. البته توانایى عینک براى 

جلوگیرى از ورود اشعه فرابنفش تنها به میزان تیره بودن یا رنگ عینک 
ارتباطى ندارد. او گفت: اگرعینک آفتابى بتواند نور پالریزه را جذب کند، 
کیفیت دید و خستگى چشم کمتر خواهد شد. دقت کنید رنگ هر دو 

شیشه عینک کامًال یکسان بوده و فاقد موج و عیب و نقص باشند.
این متخصص چشــم تصریح کرد: عینک هاى غیراستاندارد قادر به 
جذب یا انعکاس اشعه ماوراى بنفش نیستند و فقط مى توانند نور مرئى 
را جذب کنند. این نوع عینک هاى غیر استاندارد همچنان اشعه ماوراى 

بنفش خورشید را از خود عبور مى دهند و باعث آسیب به چشم و پلک 
مى شوند. معموًال رنگ این نوع عینک ها تیره است. از طرفى به دلیل 
تیرگى عینک آفتابى مردمک چشم بازتر شده و اشعه مضر، بیشتر وارد 

چشم خواهد شد.
او در پایان گفت: عینک آفتابى باید کل فضاى چشم و اطراف آن را در 
برگیرد. مطالعات نشان داده اســت اشعه ماوراى بنفش از اطراف قاب 

عینک هاى آفتابى کوچک عبور کرده و به چشم مى رسند.
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ش خشکى چشم، 
مى توانند در افراد 
دارد مى تواند این

یادگارى بیان کرد: بیشــتر عینک هاى آفتابى ارزان قیمت که معموًال 
در فروشگاه هاى غیرمعتبر و یا در خیابان ها فروخته مى شوند، به علت 
عدم جذب اشعه فرابنفش تأثیرات بسیار منفى روى چشم ها مىگذارند. 

نینکینکینکککککک نگنگ عنگ عگنگع را نودنودنودندنییا ریا ریا رره بره برهبو هتنهاتنهاا بهبههمیزامیزامیزازانن تین تینتیت جلوگیرى از ورود اشعهفرابفرابنفشنفش
د،ندند،ند، ذبذب کذبکذبکک جا را جرا یزهیزهیزه ارتباطى ندارد. او گفت: اگرعینک آفتابى بتوانداند نورنور پالر پالرال
خستگى چشم کمتر خواهد شد. دقت کنید رنگ هر دو کیفیت دید و

بنفش خورشید را از خود عبور مى دهند و باعث آسیب به چشم و پلک 
مى شوند. معموًال رنگ این نوع عینک ها تیره است. از طرفى به دلیل 
تیرگى عینک آفتابى مردمک چشم بازتر شده و اشعه مضر، بیشتر وارد

عینک ھای آفتابی 
غیراستاندارد چه بر سر 

چشم می آورد؟

2 مطالعه جدید که توسط متخصصان چینى و آمریکایى انجام شده نشان مى دهد که زدن ماسک تا چه حد مى تواند در مهار ابتال به ویروس کرونا مفید واقع شود و این 
امر حتى در کنترل این ویروس در خانه و بین اعضاى خانواده هم مؤثر است.

به گزارش روزنامه آلمانى «زوددویچه»، یکى از این اقدامات که از همان ابتدا مورد شک واقع شد زدن ماسک بر چهره است. در کشورهاى مختلف از همان آغاز 
این سئوال مطرح بود که آیا زدن ماسک در وسایل حمل و نقل عمومى و هنگام خرید ضرورى است؟ آیا ماسک مى تواند جلوى ابتال به ویروس کرونا را بگیرد؟

اینک دو بررسى جدید نشان مى دهد که ماسک  پوشاننده بینى و دهان وسیله اى مؤثر در جلوگیرى از شیوع ابتال به ویروس 
«سارسـ  کووـ 2» است. آنطور که متخصصان چینى گزارش داده اند، حتى در خانه نیز این کار عاملى بازدارنده در ابتال به 

بیمارى کووید-19 محسوب مى شود.
همانطور که سایر بررسى ها نیز نشان داده، بزرگ ترین خطر در ابتال به کرونا تماس فرد به فرد با کسانى است که به این 

ویروس مبتال شده ولى هنوز عالئم را بروز نداده اند. به گفته متخصصان چینى، در این مرحله است که ماسک زدن در 
منزل مى تواند تأثیرى ویژه بر جا بگذارد. اگر شخص مبتال و سایرین در خانه ماسک بزنند شانس آلوده شدن به ویروس 

براى افراد غیرمبتال 79 درصد پایین مى آید. استفاده روزانه از وسایل ضدعفونى کننده نیز به همین اندازه مؤثر است.
یک بررسى مطالعاتى دیگر در چین و آمریکا هم به تأثیرات زدن ماسک پرداخته و بر کارایى استفاده از آن تأکید مى کند. در 
این بررسى طبق داده هاى اپیدمیولوژى معلوم مى شود کشورهایى که خیلى زود استفاده از ماسک را اجبارى کردند مانند تایوان، 

سنگاپور یا کره جنوبى خیلى بهتر توانستند جلوى شیوع کرونا را بگیرند.

ماسک زدن حتى در خانه هم براى مهار کرونا مؤثر است

فرزاد شید فر، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمى دانشگاه 
علوم پزشکى ایران درباره مصرف آب به صورت «فریز شده» 
و در داخل بطرى هاى یکبار مصرف، اظهار کرد: برخى به غلط 
آب را در بطرى هاى یکبار مصرف در داخل فریز منجمد کرده و 

مصرف مى کنند در حالى که این کار کامًال اشتباه است.
وى با بیــان اینکه مصرف آب منجمد شــده در ظروف یکبار 

مصرف و بــه صورت تدریجى باعث مخاطــرات جدى براى 
ســالمت مى شــود، گفت: آب منجمد که به تدریج آب شود 
و مصرف مى کنیــم، خطر بروز برخى ســرطان ها را افزایش 
مى دهد؛ در نتیجه بهتر است هنگام تشنگى آب درون یخچال 
مصرف شود و از مصرف آب منجمد در ظروف یکبار مصرف 

خوددارى شود.

این متخصص تغذیه درباره مصرف آب به صورت ناشــتا و در 
هنگام صبح، ابراز کرد: مصرف آب به صورت ناشتا در هنگام 
صبح براى بدن مفید است؛ ضمن اینکه مصرف آب در صورت 
احساس تشنگى در بین خواب شبانه نیز ایرادى ندارد؛ چرا که 
این احساس تشنگى از نیاز بدن به آب خبر مى دهد و باید آب 

را مصرف کنیم.

چرا نباید آب «فریز شده» بخوریم؟

یک دندانپزشــک گفــت: اســتفاده طوالنى مــدت از 
خمیردندان هاى ســفید کننده به دلیل اثر سایندگى این 

خمیردندان ها توصیه نمى شود.
على مرســلى اظهار کرد: میــزان عددى مواد ســاینده 
خمیردندان را، اغلب مصرف کنندگان نمى توانند متوجه 
شوند، ولى بعضى خمیردندان ها تحت نام «سفید کننده» 
عرضه مى شوند که از میزان مواد ساینده بیشترى در مقایسه 

با خمیردندان هاى عادى برخوردارند.

وى ادامــه داد: بیشــتر دندانپزشــکان، اســتفاده از این 
خمیردندان ها را به صورت مصرف طوالنى مدت توصیه 
نمى کنند. به خصوص زمانى که از مسواك هاى زبر استفاده 
مى کنید یا با فشار زیادى مسواك مى زنید، اثر سایندگى این 

خمیردندان ها احتمال دارد که مضر باشد.
مرســلى با بیان اینکه برخى از خمیردندان ها حاوى مواد 
ضد حساسیت هستند و اســتفاده از آنها براى کسانى که 
حساسیت دندانى دارند، توصیه مى شوند گفت: اگر تشخیص 

حساسیت دندانى براى شــما توسط دندان پزشکتان، داده 
نشده است، دلیلى ندارد از این خمیردندان ها استفاده کنید.

وى افــزود: قیمت ایــن خمیردندان ها گران تر اســت و 
برترى از نظر بهداشــت دهان و دندان شــما، بر ســایر 
خمیردندان هــا ندارند. در ضمن اثــرات این خمیردندان 
ها محدود به حساســیت دنــدان هاى برخــى افراد به 
تغییرات دمایى اســت و برالتیام دندان دردى که علت آن 

پوسیدگى هاى دندانى باشد، تأثیرى ندارند.

مصرف طوالنى خمیردندان هاى سفید کننده، ممنوع

از دســت دادن حافظه مى تواند سواى آلزایمر، با 
بسیارى از دالیل در ارتباط باشد و در هر سنى رخ 
دهد. افسردگى قابل توجه، بد خوابى و... از دالیلى 
هســتند که مى توانند منجر به شکایات حافظه 
شوند و عملکرد مغز را تحت تأثیر منفى قرار دهند. 
در اینجا برخى از رایج ترین دالیلى که منجر به 

کاهش سطح حافظه مى شوند، ذکر شده اند:
آپنه خواب

این اختالل خواب بسیار شایع و البته قابل درمان 
است و منجر به قطع تنفس در زمان هاى کوتاه و 
در طول خواب شبانه مى شود. افراد مبتال به آپنه 
خواب، بعد از بیدار شدن خستگى و سردرد در تمام 
طول روز را ممکن است تجربه کنند. آپنه خواب 
اگر درمان نشود، حافظه مربوط به تعیین مسیر را 
تحت تأثیر قرار مى دهد. علت ارتباط آپنه خواب با 
از دست دادن حافظه این است که در افراد مبتال 
به آپنه خواب، انتقال اکسیژن به مغز چند صدبار 
در طول شب متوقف مى شود. مغز تحت  فشار قرار 

مى گیرد و فرد از خواب بیدار مى شود.
سکته مغزى خاموش

تغییرات واضح در توانایى فکر کردن و حرکت به 
طور معمول مى تواند ناشى از سکته مغزى باشد که 
در آن عروق خونى مغز مسدود مى شوند. مشکالت 
حافظه خفیف نیز از نشانه هاى دیگر سکته مغزى 
خاموش هســتند که عروق خونى کوچک تر را 
تحت تأثیر قرار مى دهد. این تغییرات در عملکرد 
مغز از سیر خفیف تا شدید متغیر هستند و اختالل 
شناختى عروقى نامیده مى شوند. عالوه بر این 
افراد با کاهش میزان حافظه، بیشتر در معرض 

خطر ابتال به سکته مغزى هستند.
داروها

از دســت دادن حافظه مى تواند با مصرف برخى 
داروها و مخدرها از جمله قرص هاى خواب، 
آنتى هیستامین ها، داروهاى ضد اضطراب، 
داروهاى ضد افســردگى، کاهنده هاى 
کلســترول خون، مســکن هاى خاص، 
داروهاى دیابت و... در ارتباط باشد. سازمان 
غذا و داروى آمریکا همچنین هشــدار مى دهد 
که داروهاى کاهنده کلســترول شناخته شده به 
نام اســتاتین ها، خطر ابتال به عوارض شناختى 
برگشت پذیر را افزایش مى دهند؛ یعنى از دست 
دادن حافظه و سردرگمى. مصرف داروى دیابت 
نوع 2 مانند متفورمین نیز با مشکالت حافظه در 

ارتباط است.
کمبودهاى تغذیه اى

 B12 مطالعات نشان داده کاهش میزان ویتامین
در بدن و در واقع کم خونى ناشى از این ویتامین 
با کاهش سطح حافظه مرتبط است. این ویتامین 
براى عملکرد عصبى طبیعى ضرورى اســت و 
کمبود آن حتى مى تواند منجر به زوال عقل شود. 
مصرف روزانه 2/4 میکروگرم ویتامین B12 از 
طریق منابع طبیعى غذایى مانند محصوالت لبنى، 
گوشــت و ماهى و یا غالت غنى شده ضرورى 

است.
استرس، اضطراب و افسردگى

همانطور که این سه فاکتور در افزایش مشکالت 
حافظه مؤثر هستند، کاهش آنها نیز سطح حافظه 
را بهبود مى بخشد. اســترس مزمن درمان نشده 
مى تواند منجر به افسردگى شود و عملکرد مغز را 

تحت تأثیر منفى قرار دهد.
راهکارهاى پیشگیرانه

- از ذهن خود کار بکشید، زیاد بخوانید و بنویسید 
و بگذارید که ســلول  هاى خاکســترى مغزتان 

فعال باشند.
- تغذیه ســالمى داشته باشــید و مصرف مرتب 
انواع میوه، ســبزى و ماهــى را در برنامه غذایى 

خود بگنجانید.
- اســتفاده روزانه چهار تا پنج فنجــان میوه و 
ســبزیجات پهن  برگ مثل کلم بروکلى، اسفناج 
و کاهو براى پیشــگیرى از فراموشى و کاهش 

حافظه مفید است.
- کم  آبى، مهمترین عامل از دست دادن حافظه 
است. پس براى پیشــگیرى از ضعف حافظه به 

مقدار کافى مایعات بنوشید.
- پرهیز از مصرف زیاد گوشــت، قهوه، الکل و 
ســیگار که به تخلیه ذخایر انواع ویتامین منجر 
مى شــود، براى جلوگیرى از تحلیل رفتن قواى 

ذهنى و آلزایمر بسیار مفید است.
- بهتر اســت زبان دیگرى بیاموزید. افرادى که 
در زندگى روزمره به دو زبــان مختلف صحبت 
مى کنند، توان مغزى بیشترى پیدا مى کنند و ذهن 

آنها قوى تر مى شود.
- حل کردن جدول، بازى شطرنج و کامل کردن 
پازل و حل مسئله و بازى هاى فکرى و آموختن 
چیزهاى جدید نیز ذهن شما را فعال نگه داشته و با 

کاهش حافظه و فراموشى مقابله مى کند.
-پزشک شــما باید از تمام داروهاى تجویزى و 
غیرتجویزى که مصرف مى کنید، آگاه باشد. زیرا 
ترکیب بعضى از داروها باعث گیجى، فراموشى یا 

آسیب بلندمدت به حافظه مى شود.

لخته شــدن خــون در بدن یــک عارضه خطرناك محســوب 
مى شود اما اگر این عارضه به موقع تشخیص داده شود مى توان از 
یک فاجعه بزرگ پیشگیرى کرد. اگر چه نمى توان عالمت هاى 
دقیق و مشخصى براى لخته شدن خون در بدن تعیین کرد و بهتر 
است در صورت احســاس خطر هرچه سریع تر با پزشک مشورت 
کرد، اما گاهى برخى عالمت هاى ساده مى توانند هشدار اولیه را 

صادر کنند:
   افرادى کــه لخته خون در پا را تجربه کــرده اند مى گویند که 
احساس گرفتگى یا دردى عمیق را در پاهاى خود تجربه کرده اند. 
وجود لخته خون در اندام تحتانى معموًال با درد و گرفتگى همراه 
اســت. به خصوص پس از مدت طوالنى در حالت نشسته ماندن، 
چنین عالمت هایى بروز پیدا مى کند. نادیده گرفتن لخته خون در 
پا حتى براى یک روز مى تواند به یک آمبولى ریوى ختم شود که 
بسیار خطرناك تر است. آمبولى ریوى در صورت جدا شدن بخشى 

از لخته در پاها و حرکت به سمت ریه ها رخ مى دهد.
   لخته خون جریان طبیعى خون را مختل مى کند و مى تواند باعث 
تغییر رنگ پوست شود که یک عالمت متداول لخته شدن خون 
است. اگر به نظر مى رسد ناحیه اى از بدنتان به شکلى غیرطبیعى 
تغییر رنگ داده، هر چه سریع تر به پزشک متخصص مراجعه کنید.

   تورم در بازو، دست، پا،  مچ پا یا کل پا یکى از شایع ترین عالئم 
لخته خون است.

   ممکن است کمردرد یکى از عالئم احتمالى لخته شدن خون 
به نظر نرسد، اما مى تواند نشانه اى از وجود لخته خون در ناحیه 
لگن یا بخش تحتانى بدن باشــد. اما در صورت عدم درمان این 
نوع لخته ها ممکن است منجر به آســیب دائمى شود، زیرا روند 
خون را به سمت اندام ها قطع مى کنند. اگر این مسئله را به همراه 

سایر عالئم لخته شدن خون تجربه کردید باید هر چه 
سریع تر با پزشک خود تماس بگیرید. با این حال، 
شــایع ترین دالیل کمردرد، به طور معمول لخته 

شدن خون نیست.
   تعریق بیش از حد مى تواند یکى از عالئم لخته 

شدن خون باشد که نباید از آن چشم پوشى کرد. این 
عالمت مى تواند نشانه اى از انواع بسیار جدى لخته هاى خون 

در شش ها یا قلب است که باید سریعاً درمان شوند.
   آمبولى ریوى مى تواند عالئمى مانند تنگى نفس، مشــکل در 
تنفس و درد قفسه سینه ایجاد مى کند. در بعضى موارد، افراد مبتال 
به آمبولى ریوى ممکن است افت فشار خون داشته باشند یا حتى 

ممکن است مرتب سرفه کنند.

عالئم لخته شدن خون که نمى دانستید 
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کاال کارت مهرایران یک طرح خرید اقساطی کاال است که توسط 
بانک قرض الحســنه مهرایران و در راستاي حمایت از رونق تولید 
و اشــتغال زایی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم کشورمان 

طراحی شده است.
با توجه به حمایت بانک در این بخش، مشــتریان نیازي به سپرده 
گذاري در این طرح ندارند و می توانند با توجه به ســهمیه ماهانه 

شعب، از تسهیالت قرض الحسنه استفاده نمایند.
هدف از طرح:

■   افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کاال و خدمات ایرانی
■   افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطی 

بدون سود

مخاطبان طرح:
■  با توج به تنوع پذیرندگان در فیلدهاى مختلف کاال و خدمات،همه 
افرادي که نیازبه خرید کاال و خدمات دارند می توانند بجاي خرید 

نقدي، از خرید اقساطی بدون سود در این طرح استفاده نمایند.

مهمترین مزیت کاال کارت مهرایران نسبت به طرح هاي مشابه: 
■    پرداخت اقساطى وجه کاال بدون افزایش مبلغ

■     پرداخت تنها 4 درصد کارمزد
■       تنوع بسیار باالى پذیرندگان

تعداد اقساط:
■     اقساط این طرح در حالت هاى 12 و9و6 ماهه مى باشد به طوري 

که تعداد پذیرندگان در هر حالت، متفاوت ودرسایت بانک به آدرس:

قابل مشاهده مى باشد.
مبلغ کاالکارت مهرایران: 

■     حداکثر مبلغ در این طرح، 200 میلیون ریال می باشد.
نحوه دریافت کاالکارت مهرایران: 

■   مراجعه به هر یک از شــعب بانک مهرایران در سراسر کشور و 
درخواست کاالکارت

■    تشکیل پرونده تسهیالتى
■    دریافت کاالکارت

■   مراجعه به فروشگاههاى طرف قرارداد کاالکارت و خرید کاالهاى 
مورد نیاز

نکات بسیار مهم: 
■       بــا توجه بــه عدم نیــاز به ســپرده گذارى مشــترى در 
این طــرح، تعداد تســهیالت محدود می باشــد و مشــتریان 

می بایست وجود سهمیه را از شعبه استعالم نمایند.
■         فارغ از انجام و یا عدم انجام عمل خرید توســط مشــترى، 
اقســاط ایشــان از یک ماه پــس از دریافت تســهیالت آغاز 

می گردد.
■        فروشــندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات مى توانند جهت 
اســتفاده از این طرح  و انعقاد قرارداد کاال کارت به یکى از شعب 

بانک مهر ایران مراجعه نمایند.

 طرح کاال کارت براى حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان کاال
 و  ارائه دهندگان خدمات ایرانى

جهت اطالع از طرح و انعقاد قرارداد توسط فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات ایرانى 
در استان اصفهان باشماره 32371950 داخلى 120 یا 101 تماس حاصل فرمائید.

www.qmb.ir  خدمات بانکى تسهیالت قرض الحسنه کاال کارت

این روزها مدام از ارزهاى دیجیتالى  (بیت کوین) صحبت 
مى شود. تولید ارزهاى مجازى در کشور کسب و کارى است 
که یکى دو سالى هست در شهرهاى مختلف رونق پیدا کرده 
است. سودآورى عجیب بیت کوین با استفاده از برق ارزان و 
بعضاً رایگان موجب شده تا حتى برخى از تولیدکنندگان نیز 
کارشان را تعطیل کرده و به سراغ استخراج بیت کوین بروند. 
اما با وجود شهرت باالى بیت کوین، هنوز هم عده زیادى 
از افراد دقیقاً نمى دانند منظور از ارز دیجیتال چیست و این 
ارزها دقیقاً چه کاربردى در دنیاى امروز دارند. در همین راستا 
گفتگویى انجام دادیم با محمد على اکبرى، ســخنگوى 
شرکت توزیع برق اصفهان تا از زبان این مقام رسمى حوزه 
برق اصفهان، با بیت کوین و تبعات اســتفاده از آن بیشتر 

آشنا شویم. 
در ابتدا بد نیســت کمى دربــاره ماهیت ارز 

دیجیتالى توضیح دهید؟
ارز دیجیتال یا رمز ارز شکل خاصى از پول دیجیتال است 
که بر پایه علم رمزنگارى ایجاد شده است. بیت کوین یکى 
از مهمترین ارزهاى مجازى در سطح دنیاست که در ایران 
نیز طرفداران زیادى دارد. بیت کوین یک شبکه غیرمتمرکز 
است و نهاد یا مسئول خاصى وجود ندارد که تراکنش ها را 
تایید کند یا ناظر شبکه باشد و این نقش حفظ امنیت و پایدار 
نگه داشتن شبکه بیت کوین نیاز به دستگاه هاى کامپیوترى 
به  نام ماینر و صرف زمان و برق بسیار زیادى دارد. بیت کوین 
در حقیقت یک کد یا رمز کامپیوترى است که با محاسبات 

سنگین و زمان بر ریاضى به دست مى آید.
دلیل محبوبیــت ارزهاى دیجیتــال در ایران 

چیست؟
در ایران به دلیل قیمت پایین برق، هزینه استخراج بیت کوین 
کمتر از برخى کشــورهاى دنیاســت. به همین خاطر در 

مدتى محدود مزارع اســتخراج بیت کویــن زیادى با برق 
کشاورزى، برق صنعتى و... راه اندازى شده است. خوراك 
اصلى دستگاه هاى ماینر، برق است. دستگاه هاى ماینینگ 
بیت کوین انواع مختلفى دارند و مصرف برق آنها متفاوت 

است.
مصرف برق کل شبکه بیت کوین در حال حاضر 

چقدر است؟
مصرف دســتگاه ماینر تقریبا معادل 30 خانواده است؛ 30 
خانه اى که در ماه برق مصرف مى کننــد. البته این عدد 
متوسط و میانگین است و بستگى به دستگاه و استفاده از 
زمانى که از دستگاه استفاده مى شود دارد؛ اینکه ماینر برق 
کمترى یا بیشترى را مصرف کند. اما به طور میانگین یک 
دستگاه ماینر30 برابر برق مصرفى یک خانه برق مصرف 
مى کند. و این نشان مى دهد این دستگاه ها دستگاه هاى پر 
مصرفى هستند و اگر جلوى موارد غیر قانونى استفاده از آنها 

گرفته نشود مى تواند براى شبکه برق کشور آسیب زا باشد.
چطور مى تواند آسیب زا باشد؟

دستگاه هاى اســتخراج ارز دیجیتال به دلیل مصرف برق 
فراوان نقش موثرى در افزایــش پیک بار در ماه هاى گرم 
سال داشته و این موضوع غالباً موجب تشدید خاموشى هاى 

ناشى از کمبود نیرو در مناطق صنعتى مى شود.
هزینه تولید بیت کوین در ایران چقدر است؟

کنار سودآورى این طرح نباید از هزینه هاى بسیار زیادى که 
تولید هر واحد بیت کوین در کشور دارد غافل شد چراکه براى 
ایجاد واحدهاى ارز مجازى بیت کوین، برق زیادى مصرف 
مى شود که موجب افزایش بى سابقه مصرف برق در کشور و 
وارد آمدن فشارهاى سنگین به شبکه هاى برق شده است. 
متاسفانه با گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق در سراسر 
کشور میزان مصرف تعدادى از استان هاى کشور از جمله 
استان اصفهان از حد مجاز مصرف عبور کرده است. در طول 

چند روز گذشته شــرکت توزیع برق استان اصفهان شاهد 
رکورد مصرف باالتر از 1800 مگاوات بود که در طول دوران 
گذشته و حتى گرم ترین روزهاى تابستان سال هاى قبل 
هم بى سابقه بوده است. بخشى از این افزایش مصرف برق 
ناشى از استفاده هاى مجاز براى تولید پول هاى مجازى یا 

همان رمز ارزها است.
راه اندازى یا گرفتن مجوز ارز دیجیتال دولتى  به 

چه صورت است؟
مرجع صدور مجوز، سازمان صنعت معدن تجارت است. اما 
شرط بر این است که از تجهیزات غیر قاچاق که از مبادى 
رسمى وارد کشور شده استفاده کنند. یعنى کسى نمى تواند 
براى 10 دســتگاه ماینر قاچاق خود مجوز صنعتى بگیرد؛ 
چنین چیزى امکانش نیســت و  یکى از مواردى که بسیار 
با آن برخورد مى شــود بحث کاالى قاچاق است. اگر چه 

تولیدکنندگان رمز ارز مى توانند با دریافت مجوز و درخواست 
انشــعاب با تعرفه قانونى منطبق با نوع مصرف از حمایت 
قانون برخوردار باشند اما این افراد به دلیل کسب سود باالتر، 
از انشعابات دیگرى که داراى تعرفه هاى صنعتى، کشاورزى 

و خانگى هستند به صورت مخفیانه استفاده مى کنند.
آیا ارزهاى دیجیتال به دور زدن تحریم ها کمکى 

مى کنند؟
اگرچه مصرف باالى انــرژى در تولید رمز ارزها یک امتیاز 
منفى است اما باید به جنبه هاى مثبت آن از جمله ارز آورى 
باال نیز توجه کرد چرا که رمز ارزها مى تواند کمک خرجى 
براى اقتصاد کل کشور باشد در حال حاضر ایران با اتفاقات 
اخیر پولى و بانکى و با افت ارزش پــول ملى و با توجه به 
تحریم هاى موجود باید از این ظرفیت به عنوان راهکار دور 

زدن تحریم ها استفاده کند. 

چه تعداد دستگاه ماینر استخراج بیت کوین در 
استان شناسایى و کشف شده است؟

از ابتداى اردیبهشت ماه سال جارى 2603 دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال بیــت کوین در 25 مرحله از شهرســتانهاى 
نجف آباد، مبارکه، گلپایگان، فالورجان، شهرضا، لنجان و 
شهرستان هاى دیگر کشف شده است. همچنین در هفته 
گذشته نیز انشعاب برق 45 مشــترك داراى ماینر قطع و 
1103 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شهرستانهاى دیگر 

استان کشف شد.
ارزش ریالى تجهیزات جمع آورى شده تاکنون 

چقدر است؟
 ارزش تقریبى دســتگاه هاى جمع آورى شده بالغ بر 10 
میلیارد تومان مى باشــد و در خواســت ما از مردم بزرگوار 
استان این است که به منظور جلوگیرى از خسارات مالى به 
هیچ وجه از برق شبکه سراسرى براى تولید رمز ارز استفاده 
نکنند. همچنین در صورت ادامه مصرف در هر ســاعت از 
شبانه روز منتظر ورود نیروى انتظامى و جمع آورى و ضبط 

ماینر هاى خود باشند.
چه مجازاتى براى استخراج کنندگان غیرقانونى 

بیت کوین مشخص شده است؟
 استفاده از انشعاب برق بدون مجوز قانونى براى استخراج 
ارز دیجیتال از مصادیق تغییر کاربرى محسوب شده و در 
صورت شناسایى، انشــعاب برق آن محل قطع و دستگاه 
و تجهیزات مورد اســتفاده توســط نیروى انتظامى ضبط 
مى شود. مراجعه به محل هاى مورد نظر با حضور نمایندگانى 
از شرکت توزیع برق اصفهان، دادستانى و نیروى انتظامى 
انجام مى گیرد و دستگاه هاى جمع آورى شده تحت عنوان 

کاالى قاچاق به مراکز انتظامى انتقال داده مى شود.
آیا مواردى بــوده که مالک از نصــب ماینر در 
محل هایى که اجاره داده است بى اطالع باشد؟

بله، ما از این مورد ها چه تجارى و چه خانگى بسیار داشتیم 
که از نا آگاهى مالک ســوء استفاده شــده و تحت عنوان 
کاهنده انرژى برق، دســتگاه ماینر نصب کردند. هشدار 
مى دهیم به هیچ عنوان مردم اجازه نصب تجهیزات برقى 
توسط غیر و آشنا در داخل مجموعه خودشان را تحت هر 
عنوانى مثل کاهنده و کنترل کننده ندهند. همچنین میزان 
مصرف کیلو وات خودشان را با هر دوره مصرف چک کنند 
و اگر نســبت به دوره هاى قبل افزایش مصرف به چشم 
خورد حتماً پیگیرى کنند. ما تابســتان سال گذشته از این 

موارد بسیار داشتیم.
خانه هاى اجاره اى تکلیف شان چه مى شود؟ 

موقع تحویل باید تسویه حساب مکتوب بگیرند که کنتور 
چک شود چون بسیارى از کسانى که بیت کوین استخراج 
مى کنند، کنتور را دستکارى مى کنند. این در حالى است که 
مسئولیت قانونى و جرایم آن کًال  به عهده مالک آن محل 

خواهد بود.
سرنوشت نهایى ارز دیجیتال را چگونه ارزیابى 

مى کنید؟
ارزهاى دیجیتالى به شــدت در حال گســترش هستند. 
حدود 10 ســال از ظهور آنها در دنیا مى گــذرد و در این 
مدت کوتاه به اندازه کافى جنجال و خبــر آفریده اند. در 
سال 2018، ارزهاى دیجیتالى وضعیت چندان مطلوبى را 
پشت سر نگذاشتند و علیرغم پیش بینى ها، ارزش شان به 
اندازه اى تغییر نکرد که پیش بینى مى شــد. اما در سال 
2019، همه چیز با تغییرات مثبتى رو به رو شــد. تغییراتى 
که تمام ذى نفعان در بازار ارزهــاى دیجیتال را به آینده 
درخشان آنها امیدوار کرده است. واقعیت این است که ساز 
و کار و بسترى که ارزهاى دیجیتال در آن فعالیت مى کنند 
از ظرفیت بسیار زیادى براى رشــد و فعالیت در صنایع و 

عرصه هاى مختلف برخوردار است.

سخنگوى شرکت توزیع برق اصفهان در گفتگو با نصف جهان مطرح کرد

هشدار به اصفهانى ها درباره استخراج غیرقانونى  بیت کوین
محیا حمزه

در صورت شناسایى انشعاب برق بدون مجوز براى استخراج ارز دیجیتال، انشعاب آن محل قطع و دستگاه و تجهیزات مورد استفاده ضبط مى شود 


