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علت اصلى ابتال به دیابت مصرف شیرینى جات نیست!وزارت امور خارجه  کمک کند  خبرسازترین شایعه هاى زندگى مشترك بازیگران ایرانىطرح مجلس براى بازگرداندن دوباره «کوپن» مارکو چقدر خوبه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

افراد عادى 
کجا ماسک

 بزنند؟

پاییز خشکى در راه اصفهان است
3

2

3

2

وجود  1826 دوقلو 
در اصفهان

قرق
 براى آقاى شهردار!

برگزارى 
جشنواره اسب 
در اوج کرونا! 5

رونمایى از
 کیف اعجاب انگیز 

یک متخصص اپیدمیولوژى و استاد دانشگاه علوم 
پزشکى تهران، در ارتباط با موارد استفاده از ماسک 

براى افراد عادى و سالم جامعه، توضیحاتى ارائه
 کرد. مسعود یونسیان گفت: استفاده از ماسک براى 
افراد عادى که بیمار نیستند و جزو کادر بهداشتى ...

دیــروز و در جریــان برگــزارى اولین جلســه 
دادگاه برخى از مدیران ســابق بانک مرکزى، از 
کیف اعجاب انگیزى رونمایى شــد که مملو از 

سکه هاى طال بود. 
این سکه ها به دفعات توسط بدهکاران ارزى در 
قبال همکارى بانک مرکزى بــه مدیران متهم 
این بانک به عنوان رشوه پرداخت مى شده است. 
نماینده دادستان در دادگاه دیروز به طور مشروح 
به میزان و شیوه پرداخت این رشوه هاى طالیى 

اشاره کرد. 
4

اجتماع در پل خواجو عامل انتقال کرونا شده استاجتماع در پل خواجو عامل انتقال کرونا شده است
استاندار اصفهان همزمان با افزایش تعداد شهرهاى قرمز استان هشدار داد؛  استاندار اصفهان همزمان با افزایش تعداد شهرهاى قرمز استان هشدار داد؛  

3

ترسیم دورنمایى از میزان بارش ها، افزایش دما و آخرین وضعیت خشکسالى در استان

باالخره ذوبى ها فعل خواستن را صرف کردند

گاندوها انتقام پیکان را
 از شاهین گرفتند

از ذوب آهِن دیدار با شاهین بوشهر تا ذوب آهِن بازى با پیکان تفاوت از 
زمین تا آسمان بود. گاندوها در نبرد با شاهینى ها هرکارى از دستشان 

برمى آمد انجام دادند تا شکست سنگین ....
2
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اولین جلسه دادگاه مدیران سابق
 بانک مرکزى به اتهام دریافت رشوه 

برگزار شد

کروناهراسى و 
عادى انگارى کرونا

 هر دو 
خطرناك است

تخت فوالد باید در سطح بین المللى معرفى شود
به منظور آشنایى بیشتر مردم؛
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اخطار به بازیکن جوگیر اخطار به بازیکن جوگیر 
ذوب آهن ذوب آهن 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى مناقصات 
و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید.

تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9914047

تبدیل شبکه سیمى به کابل خودنگهدار به 
صورت کلید در دست در محدوده امور برق 

منطقه 1 (بسته 1)

1399/04/231399/04/291399/05/08
پس از ارزیابى 
کیفى، متعاقباً  
اعالم مى گردد

369/000/000

تبدیل شبکه سیمى به کابل خودنگهدار به 
صورت کلید در دست در محدوده امور برق 

منطقه 1 (بسته 2)
327/000/000

تبدیل شبکه سیمى به کابل خودنگهدار به 
صورت کلید در دست در محدوده امور برق 

منطقه 1 (بسته 3)
215/000/000

تبدیل شبکه کابل روغنى به کراسلینگ و 
فیدرگیرى در محدوده امور برق

 منطقه 1 (بسته 4)
308/000/000

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 
مورخ 1399/05/08 به نشانى: اصفهان- خیابان طالقانى، امور برق منطقه یک اصفهان- دبیرخانه امور، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122352- 031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122340 اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســنادمناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود محفوظ 

مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 
مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
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همیشه از تهیه کنندگان
 گول خورده ام!

اصغر همت در گفتگو با منصور ضابطیان مطرح کرد:

مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

 مزایده  
مجموعه ورزشی و تفریحى کارگران اســتان اصفهان ( مؤسسه غیرتجارى به شماره ثبت 26 و شناسه ملى 

10260008785 ) در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید :

در صورت رضایت دبیر هیئت اجرایى از عملکرد بهره بردار قرارداد  اجاره تا یک سال دیگر و با افزایش درصدى 
اجاره بها به قیمت پیشنهادى که  توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین مى گردد ، قابل تمدید خواهد بود .

  زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز یکشنبه مورخ 99/05/05
زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز دوشنبه مورخ 99/05/06 ساعت 10 صبح - اصفهان ، خیابان چهارباغ باال ، 

دبیرخانه هیئت اجرایى
لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري 
( ساعت 14:00) روز یکشــنبه مورخ 99/05/05 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى 
کارگران استان اصفهان به نشــانی خیابان چهارباغ باال روبروى بیمارستان دکتر شریعتى باشگاه کارگران 

شماره تلفن 36611410 مراجعه نمایند .
شایان ذکر است هزینه کارشناسی و انتشار آگهى برعهده برنده مزایده می باشد .

مجموعه ورزشی  و تفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

کد مکانموضوع مزایده
مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده 
( ریال )

مدت قرارداد
حداقل قیمت 
اجاره ماهیانه 

(ریال)
اجاره  مغازه 90 مترى خیابان چهارباغ باال مقابل 

بیمارستان دکتر شریعتی 
جنب باشگاه و اداره ثبت ( مغازه حاجى بابا )

10276/000/000 ماه و 15 روز1010144/900/000

پارکینگ مجموعه ورزشى چهارباغ باال 
10170/000/000 ماه و 15 روز101589/250/000با ظرفیت حدود 130 جاى پارك

سالن مجموعه ورزشى چهارباغ باال به متراژ 
10289/000/000 ماه و 15 روز1018151/725/000تقریبى 1110 متر مربع ( بازار روز )

طبقه زیرین استخر کارگران به متراژ 290 متر 
1065/000/000 ماه و 15 روز103134/125/000مربع ( بدنسازى هیربد )                     

1066/000/000 ماه و 15 روز4020/134/650/000ساختمان 600 مترى نجف آباد
زمین چمن طبیعى مجموعه ورزشى کارگران 

6288/000/000 ماه و 15 روز201293/600/000شماره 2 اصفهان

نوبت اول

از
ز
بر
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عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
گفت: بســتر توزیع کاال هاى اساسى با کاالبرگ، کارت 
الکترونیکى و یا سایر روش هاى مشابه در کشور فراهم 

مى شود.
جبار کوچکى نژاد، با بیان اینکه قشر هاى مختلف مردم با 
مشکالت اقتصادى و معیشتى روبه رو بوده و تنگنا هاى 
زیادى را متحمل شده اند اظهار کرد: بستر توزیع کاال هاى 
اساسى به وسیله کاالبرگ، کارت الکترونیکى و یا سایر 

روش هاى مشابه در کشور فراهم مى شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نحوه 
توزیع کاال هاى اساسى در کشور را مورد انتقاد قرار داد و 

با بیان اینکه کاال هاى اساسى مورد نیاز خانوار ها باید با 
قیمت مناسب به دست آنها برسد تصریح کرد: در همین 
راستا قصد داریم طرحى را در مجلس تدوین کنیم که با 
اســتفاده از آن نحوه توزیع کاال هاى اساسى بین مردم 

تغییر پیدا کند.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در 
پاسخ به این پرسش که آیا کوپنى کردن کاال هاى اساسى 
زمینه بروز فساد را در بازار فراهم مى کند یا خیر؟  عنوان 
کرد: به عقیده بنده در شــرایط فعلى، بهترین راه براى 
توزیع و رساندن اقالم اساسى به دست مردم، استفاده از 

همین روش به صورت قانونمند است.

رئیس جمهورى کروناهراسى را همانند عادى سازى و 
عادى انگارى بیمــارى کرونا، خطرناك توصیف کرد و 
گفت: اگر مردم فکر کنند وضعیت عادى است و ویروس 
کرونا دیگر خطرناك نیست، با مشکل روبه رو مى شویم 
و اگر اضطراب و هراس در مردم ایجاد کنیم، به گونه اى 
که فعالیت هاى اجتماعى، اضطرارى، خدمات و اقتصادى 

متوقف شود، این موضوع هم نادرست است.  
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى صبح روز شنبه 
در ستاد ملى مقابله با کرونا اظهار کرد: همه کشورها در 
دوران شیوع ویروس کرونا بدون استثنا بعد از مدتى ناچار 
شدند مسیر گشایش ها را ایجاد کنند. یک کشور، مراحل 

گشایش را در یک هفته ایجاد کرد، یکى دیگر در دو تا 
ســه هفته ایجاد کرد. دلیل آن است که تعطیلى کسب 

و کار و فعالیت اقتصادى در بلند مدت ممکن نیست.  
روحانى، تجمعات را در شــرایط فعلــى  غیرقابل قبول 
توصیف کرد و ادامه داد: اجتماعات و تجمعات، چه عزا و 
چه عروسى، چه مهمانى و چه سمینار و جشنواره، مضر 
است. امروز نه زمان جشــنواره است و نه زمان سمینار. 
حتى نســبت به کنکور هم اگر وزارت بهداشت اشکال 
داشته باشد، چارچوبى برایش تعریف مى کنیم که اشکال 
نداشته باشــد. اجتماعات باید در حد ضرورت محدود 

شود./ 2177

طرح مجلس براى 
بازگرداندن دوباره «کوپن»

کروناهراسى و عادى انگارى 
کرونا هر دو خطرناك است

افزایش حقوق از اول مرداد 
  مهر | مدیرعامــل ســازمان تأمیــن 
اجتماعى گفت: افزایش حقوق بازنشســتگان 
تأمین اجتماعى از اول مرداد اعمال مى شــود. 
مصطفى ساالرى با اشاره به اینکه بازنشستگان 
این سازمان حدود3/5 میلیون نفر هستند گفت: با 
اجرایى شدن این موضوع، پرداخت حقوق ماهانه 
مستمرى بگیران این سازمان از 400 تا 800 هزار 
تومان اضافه خواهد شد. ساالرى افزود: تصمیم 
نخســت ما این بود که این موضــوع را از اول 
شــهریور اجرا کنیم اما در جلسه اى که داشتیم 

مقرر شد از اول مرداد اعمال شود.

اجاره موبایل؟!
چنــد روز قبــل    روزنامه خراسان |
که فضاى مجازى از خبــر ممنوعیت واردات 
گوشى هاى باالى 300 یورو به کشور پر شد، بازار 
به این اتفاق واکنش نشان داد و قیمت گوشى ها 
به شکل سرسام آورى باال رفت. حاال در فضاى 
مجازى آگهى هاى عجیبى منتشر مى شود. مثًال 
یک آگهى با محتواى «اجاره یک شب آیفون 11 
به شما همراه اپل واچ براى شرکت در مهمانى ها 
و پز دادن، از شبى یک میلیون و 400 هزار تومان 
تا دو میلیون تومان. ارائه فقــط با کارت ملى و 

معرف»!/ 2180

4 نفر زنده زنده سوختند
ساعت 7 صبح روز گذشته بر اثر    ایلنا |
برخورد سوارى پراید با کامیون کشنده ولوو در 
محور طبس به یزد، چهار سرنشــین پراید زنده 
زنده در آتش سوختند و راننده و سرنشین کامیون 
مجروح و روانه بیمارســتان شدند. علت حادثه 
انحراف به چپ سوارى پراید ناشى از خستگى و 

خواب آلودگى تشخیص داده شده است.

تقصیر دولت است
رئیس شــوراى شــهر تهران    انتخاب |
مى گوید: دولت باید حالتى را ایجاد کند تا مردم 
بترســند و رعایت کنند. به نظرم در اوج گیرى 
دوباره کرونا تقصیر مردم 30 درصد است و سهم 
دولت 70 درصد، چون یکدفعه تصمیماتش را به 
نفع کرونا شل کرد و به ویروس رانت داد. محسن 
هاشــمى مى گوید: «اگر در مورد کرونا شخصًا 
تصمیم مى گرفتم فعالیت ها را تا دو هفته تعطیل 
مى کردم و محدودیت ها را آنقدر ادامه مى دادم 
تا آمارها رو به افول برود. آن وقت وقتى شــمار 
فوتى ها به صفر رســید فعالیت ها را بازگشایى 

مى کردم.»

«عصرجدید» تعطیل شد
  مهر | اســتودیوى برنامــه تلویزیونى 
«عصر جدیــد» از 19 تیرماه تــا اطالع ثانوى 
تعطیل شــده و ضبط ادامه قســمت هاى دور 
دوم فصل جدید به آینده موکول شــده است. 
قسمت هاى سوم و چهارم از دور دوم، با رعایت 
تمام موازین بهداشتى اعم از ضدعفونى کردن 
کامل لوکیشــن، حفظ فاصلــه فیزیکى بین 
تماشاگران و استفاده همگان از ماسک در تمام 
ساعات حضور در اســتودیوى برنامه و هنگام 
ضبط، تولید شده که هفته آینده پخش خواهد 

شد.

مرگ تلخ 8 روباه 
8 قــالده روبــاه در یک اســتخر    رکنا|
کشاورزى مهدى  شهر در ســمنان تلف شدند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان سمنان 
گفت: با توجه به نظر کارشناســى در این مورد 
سهل انگارى کشاورز منجر به تلف شدن حیوانات 
شده است. او افزود: با توجه به فصل گرما و نیاز 
حیوانات به آب انتظار مى رود کشاورزان نسبت 
به ایمن ســازى این اســتخر ها اقدام کنند تا از 

تلف شدن حیوانات پیشگیرى شود./ 2181 

قرار نیست احمدى نژاد برگردد
روزنامه «کیهان» به اظهارات احمد    برترین ها|
مازنى، نماینده مجلس دهم که گفته است «نمایندگان 
مجلس جدید دنبال بازگشت دوران احمدى نژاد هستند 
اما کتمان مى کنند» واکنش نشــان داد. این روزنامه 
نوشت: درباره ادعاى اینکه مجلس جدید دنبال بازگشت 
احمدى نژاد است باید گفت افراطیون مدعى اصالحات 
بهتر از هر کس مى دانند که امکان بازگشت احمدى نژاد 
به عرصه سیاست وجود ندارد، به همان دالیلى که امکان 
بازگشت امثال خاتمى نیست. اما عمداً اصرار دارند کشور 
را مجبور به انتخاب میان روحانى و احمدى نژاد کنند... 
در آینده قرار نیست کشــور متوقف نوع سیاست ورزى 

روحانى یا احمدى نژاد بماند.

خواسته عجیب
نماینده مشهد در مجلس در یک توییت    تابناك |
خطاب به نمایندگان مجلس از آنها خواســت با طرح 
سئوال، فرصت استیضاح رئیس جمهور را نسوزانند. جواد 
کریمى قدوسى در صفحه توییترش نوشت: «سئوال از 
رئیس جمهور اثرش خنثى شدن ظرفیت استیضاح رئیس 
جمهور است، همکاران براى حفظ این ظرفیت که شاید 

ضرورت آن پیش آید از انجام سئوال خوددارى کنند.»

ایران از روسیه قرض مى گیرد
  تابناك | عباس آخوندى، وزیر پیشــین راه و 
شهرسازى، از موافقت مجلس گذشــته با استقراض 
دولت ایران از روسیه به میزان پنج میلیارد دالر خبر داد. 
آخوندى در یادداشــتى با عنوان «مجلس دهم در سه 
قاب» به این نکته اشــاره کرده که این اولین مجوز به 
دولت ایران براى استقراض از یک دولت خارجى پس 

از مشروطه است.

چرا ظریف دوباره 
به مجلس مى رود؟

  ایسنا| یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى از حضور 
وزیر خارجه در جلســه امروز یک شنبه این کمیسیون 
خبر داد. یعقوب رضازاده اظهار کرد: قرار است وزیر امور 
خارجه در این جلســه، درباره موضوع قطعنامه شوراى 
حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى درباره  برجام، سند 
همکارى 25 ســاله با چین و حادثه نطنز توضیح دهد. 
هفته پیش على اکبر صالحى رئیس سازمان انرژى اتمى 
نیز در جلسه کمیسیون امنیت ملى درباره حادثه نطنز 

توضیحاتى ارائه کرد.

چند نفر 
سهامشان را فروختند؟ 

  باشگاه خبرنگاران جوان | ســخنگوى 
ستاد راهبردى آزادسازى سهام عدالت بیان کرد: علیرغم 
تمام اشکاالت که به طور اجتناب ناپذیر تأخیر هایى را به 
همراه داشته آخرین آمار نشان مى دهد که یک میلیون 
و 600 هزار نفر سفارش فروش بخشى از سهام عدالت 
خود را در سامانه هاى بانک ها و شرکت هاى کارگزارى 
ثبت کرده اند که از مجموع 2750 میلیارد تومان، رقمى 
بالغ بر 2600 میلیارد تومان به حساب مشموالن واریز 
شده است و 150 میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون 
در فرایند تســویه قرار دارد که امیدواریم این مبلغ بعد 
از فرارسیدن مهلت تســویه و رفع اشکاالت مربوط به 
اطالعات بانکى و ارتباطى مشــموالن به حساب آنها 

واریز شود.

ما حمایت مى کنیم
  تابناك | عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى 
نگهبان در نشست خبرى آنالین با اصحاب رسانه درباره 
قرارداد بلندمدت همکارى بین ایران و چین گفت: شوراى 
نگهبان از اصل قرارداد 25 ســاله ایران و چین حمایت 
مى کند، اما ما معتقدیم همه موافقتنامه ها و قراردادهاى 
بین المللى باید در مجلس و شوراى نگهبان بررسى شود 
و درباره قرارداد 25 ســاله ایــران و چین هم همینطور 
خواهد شد و به  نظر من اصل قرارداد 25 ساله ایران و چین 

خوب است./  2182

خبرخوان

رئیــس اداره کل روابط عمومى بانک توســعه تعاون، 
مناسب سازى خدمات بانکى براى توان یابان را در زمره 

مسئولیت هاى اجتماعى این بانک اعالم کرد.
شهرام بخشا طى جلســه ویژه اى به منظور اهداى چند 
دستگاه کامپیوتر این بانک به انجمن نابینایان ایران اظهار 
کرد: حمایت از توان یابان و مناسب سازى خدمات بانکى 

براى این عزیزان از جمله محورهاى مهم بانک در حوزه 
مسئولیت اجتماعى است.

بخشا با اشــاره به اینکه حضور دستگاه هاى تخصصى 
و حمایتى نظیر کمیته امداد و ســازمان بهزیســتى، از 
مسئولیت اجتماعى دســتگاه هاى دولتى و بنگاه هاى 
اقتصادى در حمایت از رشد و توسعه استعدادهاى فردى 

و اجتماعى عزیزان توان یاب نمى کاهد در همین رابطه 
گفت: نهادهاى مســئول، تالش و اهتمام زیادى براى 
رفع مشکالت و ســاماندهى عزیزان توان یاب به اجرا 
درمى آورند و شایسته است ســایر دستگاه هاى اجرایى 
نیز دقت و اهتمــام کافى براى حمایت از این اقشــار را 

داشته باشند.

رئیس اداره کل روابط عمومى بانک توسعه تعاون افزود: 
در گام بعدى ســامانه هاى الکترونیــک بانک از قبیل 
موبایل بانک، اینترنت بانک و سایت پورتال اصلى بانک 
براى استفاده کم بینایان و نابینایان مناسب سازى مى شود 
که در این فرا یند نقش انجمن نابینایان ایران بسیار حائز 

اهمیت است./  2179

مناسب سازى خدمات براى توان یابان، مسئولیت  بانک توسعه تعاون است

دیروز و در جریان برگزارى اولین جلســه دادگاه برخى 
از مدیــران ســابق بانک مرکــزى، از کیــف اعجاب 
انگیزى رونمایى شــد که مملو از ســکه هاى طال بود. 
این سکه ها به دفعات توســط بدهکاران ارزى در قبال 
همکارى بانک مرکزى به مدیــران متهم این بانک به 
عنوان رشوه پرداخت مى شده است. نماینده دادستان در 
دادگاه دیروز به طور مشروح به میزان و شیوه پرداخت این 

رشوه هاى طالیى اشاره کرد. 

■ متهم امید اسدبیگى ارتباط بســیار نزدیکى با دو نفر 
از مدیران ســابق اداره اموال بین الملل بانک مرکزى به 
اسامى محسن صالحى و سید رسول سجاد داشته است. 
گزارش ســازمان اطالعات سپاه اســتان تهران نشان 
دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگى با سید 
رسول سجاد است، به نحوى که در زمان تعطیلى بانک 
مرکزى امید اسدبیگى یکى از افرادى بوده است که به 
دفتر متهم سید رسول سجاد رفت و آمد مى کرد. گزارش 
سازمان اطالعات سپاه پاســداران بیان کننده آن است 
که متهم امید اسدبیگى براى کارگزارى بانک مرکزى 
و تخصیص نوع ارز هاى دولتى براى واردات خط تولید 
شرکت رشوه هایى را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده 

است.
■ متهم مجتبــى کحال زاده به صراحــت اظهار کرده 
شرکت معتمد پارسه و امید اســدبیگى در موارد متعدد 
مبالغى را به صورت ســکه و ارز به مدیران سابق بانک 
مرکزى از جمله رسول سجاد و محسن صالحى پرداخت 
کرده اند به طورى که یک مرتبه تعداد 50 عدد سکه تمام 
بهار آزادى به دستور امید اسدبیگى توسط یکى از مدیران 
ســابق خود به نام سید وحید حســینى تهیه و در بانک 

مرکزى تحویل رسول سجاد شده است.
■ متهم کحال زاده در اقاریرش از پرداخت 50 عدد سکه 
تمام بهار آزادى براى دو ماه قبل از دستگیرى و 200 عدد 

سکه تمام بهار آزادى از سال 91 تا 96 و همچنین اینکه 
امید اســدبیگى بابت قرارداد کارگزارى تعداد 200 عدد 
سکه تمام بهار آزادى به متهم محسن صالحى داده است، 

سخن گفته است.
■ طبق بررسى هاى صورت گرفته متهم امید اسدبیگى 
ارتباطات نزدیکى با رسول سجاد و محسن صالحى داشته 
است؛ همچنین متهم رسول سجاد نسبت به دریافت تعداد 
زیادى سکه بهار آزادى از متهم امید اسدبیگى اقرار کرده 

است. رسول سجاد اظهار کرده که تعداد 700 سکه تمام 
بهار آزادى از امید اســدبیگى دریافت شده است و 500 

سکه را فروخته است.
■ متهم محسن صالحى یک ماه قبل از بازداشت از یکى 
از کارگزاران بانک مرکزى یک دستگاه خودرو به ارزش 
یک میلیارد و 600 میلیون تومان دریافت کرده که سند 
خودروى خود به نام شــوهرخواهرش یعنى محمدرضا 

حسینى است که این خودرو شناسایى و توقیف شد.

■ محسن صالحى به عنوان یکى از مدیران سابق بانک 
مرکزى از زمانى که سرپرســتى یکى از اتاق هاى بانک 
مرکزى را برعهده گرفت، افرادى بــه نامبرده مراجعه 
کردند  و او ارتباطات ناســالمى را برقرار مى کرده و مبالغ 
نامشروعى را به صورت وجوه نقد و وجوه ارزى و دالرى و 
سکه هاى تمام بهار آزادى، امالك متعدد و ماشین هاى 
مدل باال براى خود تحصیل و از ضعف نظارت سیستم 

بانکى استفاده مى کرد./ 2178

اولین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزى به اتهام دریافت رشوه برگزار شد

رونمایى از کیف اعجاب انگیز 

برخى کاربران فضاى مجازى با انتشار تصویرى از شهردار 
تهران در یکى از فروشــگاه هاى زنجیره اى از ُقرق این 

فروشگاه براى خرید کردن حناچى خبر دادند.
انتشــار این عکس بازتاب هاى مختلفى در بین کاربران 
فضاى مجازى داشته و آنها به اظهار نظر درباره این عکس 

پرداخته اند.
کاربرى نوشت: «قدیما براى ســالطین، شکارگاه ُقُرق 
مى کردند االن براى شهردار تهران، فروشگاه قرق مى کنند. 

تازه با این همه خدم و حشم و عکاس و فیلمبردار.»
با این حال اما ظاهراً ماجــراى این عکس چنین که گفته 
شده نبوده، یکى دیگر از کاربران درباره این عکس نوشت: 
«واقعًا قرق نبود. با فعاالن محیط زیســتى در غرفه هاى 
محیط زیســتى صحبت کرد. اون دوربین که در عکس 
هســت دوربین روابط عمومى هست و در باقى عکس ها 
هم مشــخصه که افراد حاضر در فروشگاه با موبایل دارن 

فیلم مى  گیرند.»

نماینده ها براى بیشتر دیده شدن داد مى زنند!قرق براى آقاى شهردار!

برگزارى جشنواره اسب در اوج کرونا!

نماینــده مردم الرســتان مســائل پیش آمــده میان 
مجلس و دولت را دعواى خانوادگــى توصیف کرد که 
هدفش رشد و ارتقاى کشــور است و گفت: انتظارات از 
مجلس زیاد شــده و مردم پیگیر مطالبات خود هستند 
هر چنــد بعضــى از برخوردها در مجلس مــورد تأیید 

نیست.
حســین حســین زاده، از مجلس یازدهم بــه عنوان 
پدیده اى نسبت به ادوار گذشته مجلس یاد کرد و گفت: 
بیش از صد نماینــده این مجلس جــوان و 70 درصد 
جدید هستند. این موارد باعث شده مجلس یکدستى را 
شاهد باشیم و همین باعث افزایش انتظارات از آن شده 

است.
وى درباره اینکه چــرا نمایندگان همه مشــکالت را 
گردن دولت مى اندازند، اظهار کرد:  براى پاســخ به این 
سئوال دو بحث وجود دارد؛ نخست اینکه اوایل مجلس 
بوده و تجربه کارى نماینده ها پایین اســت و بعضى از 
نماینده ها هم تالش مى کنند براى بیشتر دیده شدن داد
 بزنند. دیگــر اینکــه اتفاقــاً  نماینده هــا از ریزترین 
مســائل تحریم اطالع دارند اما ســختى و چالشــى 
کــه در زندگــى مردم بــه دلیــل همیــن تحریم ها 
وجود دارد، ســبب فشــار مضاعف به نماینده ها وارد 

شود.

در روزهایى که بیشــتر شــهرها و مناطق مازندران در 
معرض تهدید کروناست و در حالى که همه فعالیت هاى 
ورزشى در شهرهاى مازندران از اواسط هفته گذشته به 
دلیل شیوع کرونا به حالت تعلیق درآمده است، جشنواره 
اســب رینه در الریجان آمل با حضــور چند صد نفرى 
تماشاگران برگزار شد. در فضاى مجازى از این اتفاق به 

عنوان فاجعه کرونایى هفته یاد مى شود.
کوالییان، رئیس هیئت سوارکارى مازندران مى گوید: 
جشــنواره اســب رینه بدون اطالع این هیئت برگزار 

شده بود.
او افزود: بر اساس تصمیم هاى ســتاد مقابله با بیمارى 
کرونا و دســتورالعمل وزارت ورزش و جوانان برگزارى 
هرگونه مسابقه و جشنواره اى در این شهرستان ممنوع 

اســت و هیئت ســوارکارى نیز مجوز برگــزارى هیچ 
مسابقه اى را هم صادر نکرده است.

کوالییان گفت: برگزارکنندگان این جشــنواره، هیئت 
سوارکارى استان را مطلع نکردند شاید، چون مى دانستند 

حتماً  مخالفت مى شود.

آرمان کیانى 
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پالك خودروهاى مروج 
بدحجابى ثبت شود

امام جمعـه موقـت اصفهـان گفـت: بحـث حجـاب و 
عفاف در کشـور لوث شـده اسـت و دغدغه اى در این 
خصوص وجود ندارد و اگر حرفش باشـد عملش وجود 
ندارد. حجت االسـالم محمدتقى رهبرتصریح کرد: با 
بدحجابانى که در خودروها هسـتند و مروج بى حجابى 
هسـتند باید برخورد و پـالك خودرو ثبت شـود. رهبر 
گفت: عالوه بر مشکل بدحجابى، معضل کشف حجاب 
را نیز شـاهد هسـتیم که در نتیجه سسـتى و بى عملى 
دستگاه هاى مرتبط با مقوله عفاف و حجاب است. وى 
خاطرنشان کرد: باید مسـئوالن مربوط و دستگاه هاى 
فرهنگى  از روحانیان کمک بخواهند تا به تدریج عفاف 

و حجاب نهادینه شود.

واژگونى خودروى حامل
 اتباع غیرمجاز 

واژگونى خودروى سوارى حامل اتباع کشور افغانستان 
بامداد روز شـنبه در محور شهرسـتان مبارکـه 10 نفر 
مصـدوم برجا گذاشـت. مدیـر حـوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت 5 و 56 
دقیقه روز شنبه در اراضى بعد از شهرك صنعتى مبارکه 
رخ داد. غفور راستین افزود: در این حادثه 10 نفر شامل 
پنج پسر بچه، سه دختر بچه، یک مرد و یک زن مصدوم 
شـدند. تصادف خودروهاى حامل مهاجران  غیرمجاز 
خارجى موضوعى اسـت که در برخى جاده هاى استان 
اصفهان به ویژه مسیرهاى کاشان و نایین ساالنه تعداد 

قابل توجهى کشته و مصدوم به دنبال دارد.

فعالیت 53 سالن سینما 
638 سالن سـینماى فعال در ایران مشغول به کار و در 
حال پذیـرش مخاطب انـد. در هر یک از اسـتان هاى 
آذربایجـان شـرقى، البرز، اصفهـان، تهران، خراسـان 
رضوى، خوزسـتان و فارس بیش از 20 سـالن سینما، 
فعال اسـت. در مورد اسـتان هایى همچون تهران این 
عدد به 221 و یا در خراسان رضوى و در اصفهان به 53 
سالن مى رسد. با توجه به سالن سینمایى که در اصفهان 
در دست بازسازى است انتظار مى رود این عدد به زودى 

به 54 برسد.

میدانى به نام «حجاب»
شهردار فوالدشهر گفت: یکى از میادین جدید این شهر 
به نام میدان «حجاب» نامگذارى شد. بابک محمدى 
در جمع مسئوالن بخش فوالدشـهر، اظهار کرد: براى 
ترویج دین اسـالم و مباحث فرهنگى آن نباید از تبلیغ 
غافل شـد از این رو همزمان با روز 21 تیر که در تقویم 
رسـمى ایران به عنوان روز عفـاف و حجاب نام گذارى 
شده است، یکى از میادین جدید این شهر که با اعتبارى 
بالغ بر سـه میلیارد ریال احداث شده است به نام میدان 

«حجاب» نامگذارى شد.

درگذشت 8 مددجوى بهزیستى
پژمان پورشبانان، دبیر کارگروه کرونا اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان روز گذشته اعالم کرد: از ابتداى شیوع 
ویروس کرونا تاکنون دو سالمند، سـه بیمار اعصاب و 
روان که یک نفرشان بیمارى تنفسى زمینه اى داشت و 
سه معلول ذهنى که دو نفرشان بیمارى هاى زمینه اى 

داشتند را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادیم.

رفع مشکالت
 160 واحد تولیدى راکد

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شـود در سـال جارى به 
مشکالت 160 واحد تولیدى مسـکوت داخل و بیرون 
از شـهرك هاى صنعتـى اسـتان اصفهان رسـیدگى و 
موانع آنها برطرف شـود. ایرج موفق با اشاره به بررسى 
مشـکالت واحدهاى تولیدى راکد در اسـتان اصفهان 
اظهـار داشـت: در سـال گذشـته بسـیارى از مسـائل 
واحدهاى تولیدى در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

استان اصفهان احصا و بررسى شد.

خبر

رییس اداره آموزش همگانى شرکت آبفا استان اصفهان، 
فرهنگسازى مصرف بهینه آب شرب را جز اولویت هاى 
برنامه هاى آبفا استان اصفهان اعالم کرد و گفت: با توجه 
به شرایط انتشــار ویروس کرونا، آموزش ها با رویکرد 

جدید و به صورت مجازى ادامه مى یابد. 
محسن شفیعا افزود: در طول 11 سال گذشته، اقدامات 
فرهنگى بسیارى براى گروه هاى مختلف سنى در استان 
انجام شده و مخاطب اصلى این برنامه ها نیز  کودکان و  

نوجوانان بوده اند.
وى به افزایش 30 تا 40 درصدى مصرف آب ناشــى از 
شــیوع ویروس کرونا و ورود به فصل گرم ســال اشاره 

کرده و گفت: حتى در شرایط کرونایى امروز نیز اقدامات 
آموزشى شــرکت آبفا متوقف نشــده و این شرکت، از 
ظرفیت فضاى مجازى براى پیشبرد آنها استفاده مى کند.

شفیعا، به برنامه هاى شــرکت آبفا براى شرایط پس از 
کرونا نیز اشــاره اى کرد و اظهار داشت: طرح فرهنگى 
آموزشى ســه شــنبه هاى آبى، پویش هاى اجتماعى 
نخســتین واژه، بانوى آب، ایران به لبخند تو زیباست، 
جان آب در خطر اســت ســالیان متمادى است که در 
استان اصفهان اجرا شده و در سالهاى آتى نیز با مشارکت 
سایر ادارات و مراکز دولتى و غیر دولتى اصفهان برگزار 

خواهد شد.

مدیر مجموعه فرهنگى، مذهبــى تخت فوالد اصفهان 
گفت: تخت فوالد باید به منظــور ارائه خدمات بهتر این 
میراث ماندگار و آشنایى مردم با این سرزمین شگفت انگیز 

در سطح ملى و بین المللى معرفى شود.
سید على معرك نژاد اظهار کرد: تمامى پهنه 75 هکتارى 
تخت فوالد را مى توان به عنوان یک موزه در نظر گرفت 
که از جمله بخش هاى با ارزش آن  مى توان به سنگ قبور، 
کتیبه ها، بناها و معمارى هایى که در دوره هاى مختلف 

از جمله ایلخانى، صفویه و قاجار انجام شده اشاره کرد.
وى ادامه داد: این ظرفیت هاى بالقوه  باعث شده تا تخت 
فوالد تبدیل به یک سایت موزه شود و خواناسازى در سه 

سطح تخت فوالد، شــهر اصفهان و در سطح ملى مورد 
نظر است. 

مدیر مجموعه فرهنگى، مذهبــى تخت فوالد اصفهان 
تصریح کرد: تبدیل تخت فوالد به سایت موزه گردشگرى 
معنوى در حوزه جغرافیایى ملى و بین المللى چشم انداز این 
مجموعه بوده که قرار است با مشارکت هایى که صورت 

مى گیرد انجام شود.
وى ادامه داد: امضاى تفاهم نامه با کمیته ملى موزه هاى 
ایران ســبب مى شــود بتوانیم تخت فوالد را به عنوان 
یک سایت موزه گردشگرى به شبکه هاى موزه جهانى 

مرتبط کنیم.

تخت فوالد باید در سطح 
بین المللى معرفى شود

آموزش هاى آبفا به صورت 
مجازى ادامه پیدا مى کند

مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
بارش هاى پاییز 99 در این استان با تاخیر و کمتر از نرمال 
خواهد بود، گفت: بارش ها در حوضه زاینده رود به ویژه 
در مناطق سرچشمه آبى این حوضه متمایل به کمتر از 
نرمال است که به تشدید خشکسالى هیدرولوژیکى روى 

استان منجر مى شود.
حمیدرضا خورشیدى در گفت وگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
مجموع بارش هاى استان اصفهان از ابتداى سال زراعى 
98 (مهرماه) تا 31 خرداد ســال جــارى 161 میلى متر 
بوده است، اظهار کرد: بارش هاى امسال نسبت به سال 
گذشته 17 درصد کاهش دارد و در مقایسه با بلند مدت 
چهار درصد افزایش نشان مى دهد از سوى دیگر بیشترین 
افزایش بارش هاى فراتر از نرمال در نیمه شمالى استان 

بوده است که سهمى در روان آب زاینده رود ندارد.
وى افزود: الگوهاى جوى بیانگر این است که بارش هاى 
پاییز 99 با تأخیر رخ خواهــد داد و میانگین آن کمتر از 
نرمال است، در زمســتان وضعیت بارش نسبت به پاییز 

مساعدتر خواهد بود اما جبران کننده نیست.
خورشیدى با بیان اینکه میزان بارش ها در سطح استان 
اصفهان در سال زراعى پیش رو در حد نرمال خواهد بود، 
ادامه داد: بارش ها در حوضه زاینده رود به ویژه در مناطق 
سرچشــمه آبى این حوضه متمایل به کمتــر از نرمال 
است که این موضوع مى تواند سبب تشدید خشکسالى 

هیدرولوژیکى (منابع آبى) روى استان شود.

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان گفت: با وجود کمبود 
بارش ها، میزان تبخیر در حوضه زاینده رود نیز در تابستان 
امسال قابل توجه است که خود عامل مهمى در تشدید 
شرایط خشکســالى خواهد بود؛ براى مثال در منابع آبى 
استان و سد زاینده رود در ماه خرداد 3 تا 4 درجه افزایش 
دما را شــاهد بودیم که تبخیر به میــزان قابل توجهى 

افزایش یافت.
خورشیدى تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود از جمله 
افزایش دماى فراتر از نرمال در تابستان، افزایش میزان 
تبخیــر و بارش هاى کمتر از نرمال در سرچشــمه هاى 
حوضه آبریز زاینده رود و همچنین افزایش مصرف آب 
به دلیل شــیوع کرونا و ذخیره آب موجود در منابع آب 
استان، تشدید خشکسالى هیدرولوژیکى در منابع استان 
اصفهان را در ماه هاى پیش رو شاهد خواهیم بود از این رو 
ضرورى است که همه برنامه ریزى هاى استان بر اساس 

خشکسالى انجام شود.
خورشیدى با بیان اینکه اســتان اصفهان با مشکالت 
آبى روبرو اســت و سرشــاخه هاى آب این اســتان در 
اســتان دیگرى قرار دارد، افزود: تغییرات اقلیمى استان 
چهارمحال و بختیارى نیز نشان مى دهد که بارش هاى 
سال هاى آینده در این مناطق خوب نیست از این رو حتى 
برپایه برخى سناریوها ایران چند سالى بارش هاى خوبى 

خواهد داشت ولى شامل منطقه ما نخواهد شد.
وى همچنین به افزایش دما نسبت به بلند مدت در تمامى 

شهرستان هاى استان اصفهان در تابستان امسال اشاره و 
اظهار کرد: این افزایش به ویژه براى مناطق شمال، مرکز 
و غرب استان در ماه هاى تیر و مرداد پیش بینى مى شود 
که نسبت به خرداد کمتر خواهد بود و بین یک تا 2 درجه 

سانتى گراد در ماه هاى تیر و مرداد است.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان به شدت خشکسالى 
در مناطق مختلف این استان اشاره کرد و افزود: بررسى ها 
در یک دوره 10 ســاله تا پایان خرداد ســال جارى و بر 
اساس شاخص SPEI نشــان مى دهد که 73 درصد 
مساحت استان اصفهان تحت تأثیر خشکسالى قرار دارد 
به طورى که در 14.3 درصد مســاحت آن خشکسالى 
شدید و 24.2 درصد خشکسالى متوسط مشاهده مى شود 
و 13.6 درصد این استان درگیر خشکسالى بسیار شدید 

است.
خورشیدى ادامه داد: این شــرایط در ماه هاى تابستان 
با توجه بــه وزش بــاد گرد و خــاك را به آســانى به 
شهرســتان هاى واقع در شمال، شــرق و مرکز استان 
منتقل مى کند؛ به طور عمده ماه هاى خرداد، تیر و مرداد 
شرایط شــکل گیرى طوفان هاى گرد و خاك بر روى 
استان مهیا است و این گرد و خاك از محل شکل گیرى 
به شهرســتان هاى نائین، اردســتان، اصفهان و شرق 
اصفهان به راحتى منتقل مى شود که با توجه به شرایط 
اقلیمى حاکم بر منطقه احتمال تکرار آن در ســال هاى 

آتى وجود دارد.

کارشــناس زراعت گندم ســازمان جهاد کشــاورزى 
اصفهان گفت: از آغاز برداشــت تاکنون 168 هزار ُتن 
گندم از 34 هزار هکتار مزارع مناطق معتدل و گرم این 

استان برداشت شده است.
مهران توکلى افزود: این مزارع بیشتر در شهرستان هاى 
اصفهان، برخوار، شاهین شهر و میمه و شهرضا قرار دارند 
و روند برداشت در مناطق سردسیر استان در غرب استان 

تا اوایل شهریور ادامه خواهد داشت.
وى میزان برداشت امسال گندم را با سال قبل یکسان 

برشــمرد و ادامه داد: البته با توجه بــه اینکه دوره هاى 
آبیارى کشت امسال در مقایسه با کشت سال گذشته در 
بصورت منظم ترى بود، سبب شد گندم فعلى از کیفیت 

بهترى برخوردار باشد.
کارشــناس زراعت گندم ســازمان جهاد کشــاورزى 
اصفهان با بیان اینکه حدود 60 هزار هکتار کشت آبى 
و 18 هزار هکتار دیم این محصول در استان وجود دارد، 
اضافه کرد: امسال پیش بینى مى شود در مجموع 290 

هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود.

سخنگوى وزارت امور خارجه و رئیس مرکز دیپلماسى 
عمومى و رسانه اى وزارت امور خارجه گفت: تحریم ها 
نباید مانع اجراى پروژه هاى بزرگ و فاخرى مانند سالن 

اجالس بین المللى اصفهان باشد.
ســید عبــاس موســوى در بازدیــد از پــروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان با اشاره به اینکه وزارت 

امور خارجه باید براى بهره بردارى این پروژه کمک کند، 
اظهار کرد: باید به اصفهان و ایران براى داشــتن چنین 
پروژه ملى تبریک گفت، سالن اجالس سران در تهران 
احداث شده اما باید از زیرساخت ها در دیگر نقاط کشور 

هم استفاده کرد.   
وى ادامه داد: پروژه فاخــر مرکز همایش ها، بین المللى 

بودن اصفهان را تکمیل مى کند بنابراین باید این پروژه 
در جایگاه ملى دیده شود و آن را وابسته به یک دولت یا 

زمان خاص ندانست.  
سخنگوى وزارت امور خارجه تصریح کرد: آنچه در این 
پروژه ملى مغفول مانده، حضور ســرمایه گذار خارجى 

است.

در حالى که تا همین چند روز پیش تنها شهرســتان 
کاشان در اســتان اصفهان به عنوان تنها شهرستان 
قرمز استان به لحاظ گســتردگى شیوع کرونا در آن 
مطرح بود، از روز گذشــته با اضافه شــدن خوانسار 
به شهرستان کاشان، تعداد شهرســتان هاى قرمز 

اصفهان به دو عدد افزایش یافت.  
بر اساس اعالم سامانه "ماسک" در حال حاضر استان 
اصفهان داراى هشت شهر با وضعیت سفید و 9 شهر 
با وضعیت زرد، پنج شهر با وضعیت نارنجى و دو شهر 
با وضعیت قرمز است. بر اســاس شاخص نمادهاى 
این سامانه، رنگ سبز نشانه وضعیت بى خطر، رنگ 
سفید نشانه کم خطر، رنگ زرد وضعیت متوسط، رنگ 
نارنجى وضعیت پرخطر و رنگ قرمز نشانه وضعیت 

خیلى پرخطر است.
به این ترتیب هیچ شهرستانى در استان اصفهان در 
محدوده «بى خطر» قرار ندارد و شهرســتان هاى 
نائین، آران و بیدگل، نطنز، فریدن و خمینى شهر در 
منطقه نارنجى قرار گرفته اند. شهرستان اصفهان هم 

فعًال در محدوده زرد قرار دارد.

آخرین آمار کرونا در اصفهان
در همین حال اعالم شد که تعداد افرادى که در استان 
اصفهان بجز شهرستان کاشــان با تشخیص کرونا 

بسترى هستند به 741 نفر رسیده است.
آرش نجیمى، ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان در گفت و گــو با «ایمنا» با اشــاره به آمار 
بیماران جدید مبتالیان به ویــروس کرونا طى 24 
ساعت منتهى به شــنبه ، اظهار کرد: تعداد 89 مورد 
بیمار جدید از افراد مشکوك به کرونا ویروس به جز 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل با عالئم بالینى 
در بیمارستان ها بسترى شدند و در همین زمان تعداد 
65 نفر با بهتر شــدن وضعیت عمومیشان ترخیص 
شــدند و الزم اســت که در قرنطینــه دوره نقاهت

 بیمارى را بگذرانند.
وى گفــت: اکنــون تعــداد کل بیمارانــى که در 
شهرستان هاى استان به جز کاشان و آران و بیدگل 
با تشخیص کرونا بسترى هستند 741 نفر است که 
از این تعداد 147 نفر وضعیــت وخیم ترى دارند و در 
بخش مراقبت هاى ویژه و آى ســى یو هاى مراکز 

درمانى در حال دریافت خدمات درمانى هستند.

کمین خطر در پل خواجو
اما عبــاس رضایى، اســتاندار اصفهان روز شــنبه 
در حاشیه نشســت ســتاد ملى کرونا که به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور رییس جمهورى برگزار شد 
به «ایرنا» گفت: متاسفانه برخى گزارش ها حاکى از 
انتقال گسترده ویروس کرونا در برخى اجتماعات مثل 
عروسى ها و مراســم ترحیم و امثال آن وجود دارد و 
ضرورى اســت که به منظور حفظ سالمت جامعه با 

آنها برخورد شود.
وى گفت: برگزارى مجالس ختم و ترحیم به عنوان 
یک عمل مستحب در این شــرایط هیچ ضرورتى 
ندارد و همچنین برگزارى مراسم مثل جشن تولد و 
امثال آن مى تواند در یک زمان مناسب ترى برگزار

 شود.
وى با اشاره به جدیت اســتان در برخورد با تجمعات 
و واحدهاى صنفــى متخلف از موازین بهداشــتى 
اظهارداشــت: از اول ماه تیــر 147 واحد صنفى به 
دستگاه قضایى معرفى که از این تعداد 67 مورد پلمب 
شده و فرمانداران موظف هستند با واحدهاى متخلف 

برخورد و آنها را به مردم معرفى کنند.
اســتاندار اصفهان  اظهارکرد: اجرایى نشدن برخى 
پروتکلهاى بهداشــتى و اجتماعات بى مورد عامل 
انتقال ویروس کرونا در برخى نقاط کشــور از جمله 
اصفهان شــده اســت که از جمله آن اجتماع برخى 
شهروندان در پل خواجو اســت که الزم است از این 

تجمعات جلوگیرى شود.

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: هیچ 
زن سرپرست خانوارى پشت نوبت ورود به سازمان 
بهزیستى نیست و امروز حدود 10 هزار زن سرپرست 
خانوار تحت پوشش بهزیستى استان اصفهان هستند.

مجتبى ناجى در نشســت خبرى به مناسبت هفته 
بهزیســتى، اظهار کرد: در سال گذشته 208 کودك 
کار و خیابان شناســایى و به بهزیستى تحویل داده 
شــد که پکیج خدمات را به آنها ارائه کردیم که این 
پکیج شامل نگهدارى 21 روزه در مرکز کودکان کار 
و خیابان بوده و در این مدت براى بازگشت کودك به 

خانواده اصلى خود تالش مى شود.
وى در خصوص آمار چندقلوزایى در استان اصفهان 

گفت: در استان اصفهان 1826 دوقلو، 408 سه قلو، 
16 چهارقلو و ســه پنج قلو داریم که ســال گذشته 
خانواده هاى داراى ســه قلو معادل خانواده هاى پنج 
نفره تحت پوشش حمایت هاى بهزیستى را دریافت 
کردند که مبلغ مستمرى این خانواده هاى پنج نفره 
959 هزار تومان است که در کنار این موارد از خدمات 
دیگر اشــتغال، مســکن، حرفه آموزى و تسهیالت 

بهره مند مى شوند.
ناجى با بیان اینکه بنیاد علوى خدمات مســکن به 
خانواده چند قلوها ارائه مى دهد، افزود: به خانواده هاى 
داراى دوقلو کمک هاى موردى مانند هزینه درمانى، 

پوشک یا شیرخشک ارائه مى شود.

مشترکین مى توانند نســبت به دریافت و آگاهى از 
صورتحســاب مبلغ قبض تلفن ثابت خود از طریق 

سامانه تلفنى 2000 اقدام نمایند.
مسیح محمدى، رئیس اداره خدمات پس از فروش و 
سرپرست اداره فروش خانگى (تلفن ثابت) مخابرات 
منطقه اصفهان در برنامه رادیویى چتر ارتباط در پاسخ 
به سوال یکى از مشترکین سامانه 3636 در خصوص 
تخلیه تلفن ثابت بیان داشت: در بیشتر موارد تخلیه 
تلفن ثابت به دلیل عدم پرداخت صورتحساب تلفن 
مى باشد که به منظور جلوگیرى از این امر مشترکین 

بایستى نســبت به دریافت و آگاهى از صورتحساب 
مبلغ قبض تلفن ثابت خود از طریق ســامانه تلفنى 

2000 اقدام نمایند.
محمدى افزود: در بیشتر مواقع اگر مشترکین نسبت 
به پرداخت قبض تلفن ثابت خود در چند دوره متوالى 
اقدام ننمایند، امور مشــترکین تلفن ثابت مخابرات 
منطقه اصفهان با اعالم اخطار کتبى به مشــترك و 
ارسال پیامک به تلفن همراه ثبت شده از وى، نسبت 
به اطالع رسانى به مشترك در خصوص تخلیه خط 

ثابت اقدام مى نماید.

ترسیم دورنمایى از میزان بارش ها، افزایش دما و آخرین وضعیت خشکسالى در استان 

پاییز خشکى در راه اصفهان است

اجتماع در پل خواجو عامل انتقال کرونا شده است

 168 هزار ُتن گندم در اصفهان برداشت شد

وزارت امور خارجه  کمک کند 

وجود  1826 دوقلو در اصفهان

دلیل  تخلیه تلفن ثابت 

مانى مهدوى
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 ماجراى ازدواج هنرمندان از آن دســت اتفاقاتى اســت که خبر آن به سرعت منتشر 
مى شود و کوچک ترین خبر مربوط به این موضوع مى تواند براى هنرمند حاشیه ساز 

شود. در ادامه این مطلب به بازیگرانى که درگیر شایعه ازدواج شدند اشاره مى کنیم.

ازدواج محمدرضا شریفى نیا و رز رضوى
محمدرضا شریفى نیا، بازیگر پیشکسوت کشــورمان و رز رضوى از جمله هنرمندانى 
هستند که چند سال پیش شایعه ازدواج آنها مطرح شد و با حواشى زیادى همراه بود. این 
ماجرا بعد از سفر حج محمدرضا شریفى نیا و رز رضوى و انتشار عکس هایى از این سفر 

شکل گرفت و بارها و بارها توسط این دو هنرمند تکذیب شد.

ازدواج مهدى پاکدل و رعنا آزادى ور
مهدى پاکدل، بازیگر سینما و تلویزیون کشــورمان یکى دیگر از هنرمندانى است که 
درگیر شایعات ازدواج شد. مردادماه ســال 98 بود که خبر ازدواج مهدى پاکدل با رعنا 
آزادى ور، بازیگر سینما مطرح شد و علت انتشار این خبر عکس هایى از این هنرمندان 
بود که فاصله بین آنها رعایت نشده بود و همین موضوع سبب شد تا گمانه زنى هایى 
درباره ازدواج این دو هنرمند شکل بگیرد. این دو بازیگر کشورمان اصًال در خصوص این 

موضوع صحبت نکردند و این ماجرا از سوى آنها رد یا تأیید نشد.

ازدواج سحر قریشى و مهدى طارمى
یکى از پرحاشیه ترین و جنجالى ترین خبرهاى ازدواج هنرمندان مربوط به سحر قریشى 

بازیگر کشورمان با مهدى طارمى است.
خبر ازدواج سحر قریشى و مهدى طارمى بعد از انتشار عکس هاى آتلیه اى دو نفره این 
بازیگر و فوتبالیست شکل گرفت و به سرعت در رسانه ها منتشر شد اما طولى نکشید که 

این موضوع از سوى سحر قریشى، برادرش و مهدى طارمى تکذیب شد.

ازدواج نرگس محمدى و سام درخشانى
یکى دیگر از بازیگرانى که درگیر شایعات ازدواج شد نرگس محمدى است که شایعه 

ازدواج او با سام درخشانى با حواشى زیادى همراه بود.
اسفندماه سال 93 بود که ماجراى ازدواج نرگس محمدى و سام درخشانى مطرح شد و 
این موضوع بعد از سفر برزیل آنها براى حمایت از تیم ملى در جام جهانى شکل گرفت و 
انتشار عکس هایى از این دو هنرمند به این ماجرا دامن زد. در مدت سفر این دو هنرمند 
به برزیل خبرهاى متعددى درباره ازدواج آنها مطرح شد و در نهایت نرگس محمدى و 

سام درخشانى با انتشار ویدیویى این ماجرا را تکذیب کردند.

شایعات ازدواج ترالن پروانه
ترالن پروانه، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان یکى از هنرمندانى است شایعات زیادى 

درباره ازدواج او مطرح شده که هر بار توسط او یا طرف مقابلش تکذیب شده است.
یکى از شایعات ازدواج ترالن پروانه مربوط به خبر ازدواج او با ارسالن قاسمى بود. ترالن 
پروانه و ارسالن قاسمى بازیگرى را از کودکى آغاز کردند و تجربه چند کار مشترك را 
در کارنامه هنرى شان دارند اما خبر ازدواج آنها توسط مادر ترالن پروانه تکذیب شد و 

ارسالن قاسمى هم این موضوع را تکذیب کرد.
یکى دیگر از شایعات مربوط به ازدواج ترالن پروانه مربوط به رابطه او با سعید عزت اللهى 
فوتبالیست کشورمان است. این ماجراى ازدواج هم با مصاحبه سعید عزت اللهى و رد 
این ماجرا تکذیب شد و سعید عزت اللهى در این مصاحبه عنوان کرد که یک ماه بیشتر 

در رابطه نبوده اند و ترالن پروانه ایده آل او نبوده است!
یکى دیگر از ماجراهاى خبرساز مربوط به ترالن پروانه ماجراى انتشار عکسى از او در 
کنار فرشاد احمدزاده بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس است. انتشار عکس دو نفره 
آنها و عکسى از پس زمینه تلفن همراه فرشاد احمدزاده باعث دامن زدن به این شایعات 

شد. فرشــاد احمدزاده در واکنش به این ماجرا نوشــت: «قضاوت کار خداست، من با 
هیچکس فامیل نمى شم...»

ازدواج پیمان قاسم خانى
پیمان قاسم خانى، نویسنده و کارگردان کشورمان همسر سابق بهاره رهنماست و این 
زوج چند سالى است که از هم جدا شده اند. این نویســنده و کارگردان کشورمان این 
روزها درگیر ماجراى تازه اى در فضاى مجازى شده است که حکایت از ازدواج او دارد. 
عکسى از پیمان قاسم خانى در کنار میترا ابراهیمى، مستندساز و روانشناس کشورمان 
منتشر شد و همین موضوع ســبب ایجاد حواشــى درباره ازدواج پیمان قاسم خانى با 
دخترى شده است که 22 سال از او کوچک تر است و این موضوع تا به این لحظه تأیید 

یا تکذیب نشده است.

 ازدواج بهاره افشارى و بنیامین
یکى دیگر از موارد شایعات ازدواج بازیگران مربوط به خبر ازدواج بهاره افشارى و بنیامین 
بهادرى است که خبرهاى زیادى از این اتفاق منتشر شد اما طولى نکشید که این ماجرا 

از سوى خانم بازیگر تکذیب شد و پرونده این ماجرا هم بسته شد.

این روزهــا دو تصویر از دو ســلبریتى مطرح 
کشــورمان در فضاى مجازى منتشر شده که 
گوشــه اى از زندگى الکچرى آنها را نشــان 

داده است.
بنا بــر این گــزارش، امین حیایى بــه تازگى 
عکسى از خود به همراه دوستش با یک موتور 
الکچرى در صفحه اینســتاگرام خود منتشر 
کرد و همچنین عکســى از مهــران مدیرى، 
کارگــردان و بازیگــر مطرح کشــورمان در 
خودروى شخصى اش ســوناتا در کنار یکى از 
طرفدارانش نیز در فضاى مجازى منتشر شده

 است.
 امین حیایى در 19 خــرداد 1349 در تهران به 
دنیا آمد و مهران مدیــرى متولد 18 فروردین 

1346 در  تهران است.

 خبرسازترین شایعه هاى زندگى مشترك بازیگران ایرانى

ازدواج هاى جنجالى آقایان و خانم هاى سلبریتى! 

 اصغر همت در گفتگویى متفــاوت درباره دل  مشــغولى ها و روزمرگى هایش 
به خصوص در دوران کرونا، تأکید کرد تا به امروز همیشه از تهیه کنندگان گول 

خورده است!
این بازیگر و کارگردان تئاتر در پاسخ به این سئوال منصور ضابطیان در برنامه 
رادیویى «پنج شنبه جمعه» که آیا تا حاال گول کســى را خورده است، توضیح 
داد: از تهیه کننده ها با سرفصل هاى مختلف همیشه گول خورده ام. یعنى کاله 
دیگرى سرم رفته است. اما شــاید جالب ترین گول خوردنم به روز فوت زنده یاد 
على حاتمى جلوى تاالر وحدت برگردد. آقایى از شهر مقدس مشهد آمد و گفت 
مى خواهد براى من و همسرم خانم اسدى شــرایطى را فراهم کند که به مکه 
برویم. آن زمان سال 74 یا 75 بود، 500 هزار تومان به او دادیم و قرار شد بقیه اش 
را بدهیم. بعد متوجه شدم که این آقا کًال براى ما فیلم بازى کرده است. وقتى مادر 
مرحوم همسرم به من گفت شما چرا گول خوردید. گفتم او آنقدر خوب بازى کرد 
که حاضرم آن 500 هزار تومان را به عنوان ناز شست بازى خوبش به او بدهم. 
یک بار هم یک آقایى خودش را وکیل معرفى کرد براى معافیت پسرم که او هم 

کاله گشادى سر ما گذاشت.
رئیس سابق خانه تئاتر درباره اینکه تا به حال آش سبزى پخته است، توضیح داد: 
نه تا به حال نپخته ام. من آشپز بدى نیستم. اما هیچ وقت جرأت نکرده ام. چون 
فکر نمى کنم کار ساده اى باشد. با وجود اینکه این نوع آش را بسیار دوست دارم. 

یکى از ذوق و شوق هایم از رفتن به شــیراز این است که بروم صبح آش سبزى 
بخورم. االن حدود شش ماه است که به شیراز نرفته ام، براى اولین بار در 

این زندگى 68 ساله این اتفاق افتاده است. مى خواستم یکى دو هفته 
پیش بروم اما اوضاع آنجا هم خراب شــده است. با وجود اینکه 

آنجا شرایط را کنترل کرده بودند ولى متأسفانه االن آنجا هم 
اوضاع خوب نیست و تأکید مى شود که نیایید.

همت در ادامه بیان کرد: من هشــت نه سال کار 
نکرده بــودم. کارى را که از قبــل از کرونا 

با آقاى باشــه آهنگر شــروع کرده بودم 
تمام کــردم، اما این روزها مشــکالت 
پخش دارد. یک کار هم با سعید نعمت ا... 
مشغول هستم. گاهى با مراقبت بسیار که 

دکتر سر صحنه باشــد و مرتب چک کنند، 
جلوى دوربین مى روم. مثــًال اخیراً آزمایش خون 

و این چیزهــا مى گیرند. یک جورى داریــم کار را ادامه 
مى دهیم ولى بیشتر فعًال صحنه هایى که کم برخوردتر 
اســت را مى گیریم. صحنه هاى شــلوغ را گذاشته ایم 
که شاید این بال دست از ســر ما بردارد و ببینیم چطور 

مى شود.

اصغر همت در گفتگو با منصور ضابطیان مطرح کرد:

همیشه از تهیه کنندگان گول خورده ام!

الکچرى بازى امین حیایى و مهران مدیرى 

بعد از هشــت ماه پیش تولید، طوالنى ترین سریال تلویزیونى 
ایران با عنوان «برف بى صدا مى بارد» وارد مرحله تولید شد.

ســریال تلویزیونى«برف بى صدا مى بارد» بــه تهیه کنندگى 
محمدرضا شــفیعى عنوان سریالى اســت که قصد دارد رکورد 
طوالنى ترین ســریال تولیدى تلویزیونى را با ســه فصل از آن 

خود کند.
داستان این سریال در دهه هاى 60، 70 و 90 روایت مى شود و با 

گذشت هشت ماه از زمان پیش تولید،  وارد فاز تولید شد.
مسعود بهبهانى نیا، نویسنده این سریال تلویزیونى، پیش از این 
نویسندگى سریال «کیمیا» که در 110 قسمت تولید شده بود را 
به عهده داشته است. برف بى صدا مى بارد سریالى 250 قسمتى 
اســت که از ســال 94 تحقیق و نگارش آن آغاز شده، پس از 
«کیمیا» رکوردى جدید در پرونده کارى این نویسنده خواهد بود.
«کیمیا» عنوان مجموعه تلویزیونى به کارگردانى جواد افشار بود 
که عالوه بر تهران،  آبادان،  خرمشهر و دیگر مناطق استان هاى 
جنوبى در کشــور گرجســتان به ویژه پایتخت آن تفلیس نیز 
تصویربردارى شــده بود. کیمیا در 110 قســمت 50 دقیقه اى 
تهیه شده و از این نظر بعد از سریال «نقطه چین»، طوالنى ترین 
سریال ایرانى قبل از تولید ســریال «برف بى صدا مى بارد»  به 

حساب آمده است.
کیمیا از 4 مهر 1394 از شبکه 2 ســیما به روى آنتن رفت و تا 
20 بهمن 1394 پخش آن ادامه داشــت. حــال تهیه کنندگان 
ســریال «برف بى صدا مى بارد» قصد دارند با تولید این سریال 
در 250 قسمت رکورد طوالنى ترین سریال تلویزیونى ایران را 

جابه جا کنند.
تولید ســریال «برف بى صدا مى بارد» از مدتى قبل در سکوت 
خبرى و در شهرك سینمایى غزالى آغاز شده بود که به تازگى از 

لوگوى این سریال رونمایى شد.

طوالنى ترین سریال تلویزیونى 
در مرحله تولید است

آنا نعمتى جایگزین 
مهناز افشار مى شود؟

 منوچهر هادى درباره شــایعات دربــاره حضور آنا 
نعمتى در سریال «عاشقانه» توضیحاتى داد که تا 
حدى احتمال حضور او در این سریال را باال مى برد.

از چندى پیش خبرهایى درباره ساخت فصل دوم 
سریال «عاشقانه» منتشر مى شــود. در این میان 
اخبارى درباره بازیگر نقش شخصیت «گیسو» به 
گوش مى رسد. در فصل نخست این نقش را مهناز 

افشار بازى مى کرد.
حاال منوچهر هادى، کارگردان سریال «عاشقانه» 
از آنا نعمتى به عنوان انتخابش براى این نقش نام 
برده است. او تصویرى از مهناز افشار و آنا نعمتى در 
اینستاگرام گذاشت و در این باره نوشت: در خصوص 
حضور خانم آنا نعمتى در «عاشــقانه»، سال قبل 
صحبت هایى شد، جلســاتى برگزار شد که کرونا 
باعث تعطیلى پروژه ها شــد و مذاکرات نیمه تمام 
ماند. ایشان نکاتى داشتند، تهیه کننده هم نکاتى 
که مربوط به دو طرف مى شــد. آنا نعمتى انتخاب 
بنده براى این نقش بودند. در نهایت براى هر نقشى 
گزینه هاى متعددى کاندیدا مى شــوند که گاهى 
گزینه اول تأیید مى شود گاهى گزینه هاى دیگر که 
در حرفه ما این امر بسیار طبیعى است. حضور یا عدم 
حضور یک بازیگر دلیل بر بد بودن فیلمنامه، نقش 
و یا خود بازیگر نیست. ایشان بسیار بازیگر حرفه اى 
و مناسب براى نقشى که من برایش در نظر گرفتم 
هستند. ولى براى عقد قرارداد نکات مهم دیگرى 

هم هست که باید طرفین به توافق برسند.
البته منوچهر هادى به طور مشخص درباره نقش 
«گیسو» صحبت نکرده است اما از تصویر مشخص 
مى شود که منظور او نقش مهناز افشار است./ 2176 
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از ذوب آهِن دیدار با شــاهین بوشــهر تا ذوب آهِن بازى با پیکان 
تفاوت از زمین تا آسمان بود. گاندوها در نبرد با شاهینى ها هرکارى 
از دستشان برمى آمد انجام دادند تا شکست سنگین برابر پیکان را 
در این مسابقه جبران کنند و چه خوب از عهده این مهم برآمدند. آنها 

انتقام پیکان را از شاهین شهردارى بوشهر گرفتند.
شــاگردان لوکا پس از اینکه در نبرد با پیکانى ها در خانه چهار بار 
دروازه خود را باز شده دیدند در بوشهر جشنواره گل راه انداختند؛ آنها نه 
یک بار، نه دوبار بلکه پنج بار پیاپى توانستند دروازه تیمى را باز کنند که 
درست یک هفته پیش از این، صدرنشین لیگ با آن هم ستاره و کبکبه 

و دبدبه تنها یک بار موفق به فتح دروازه اش شده بود. 
شاهینى ها اگرچه در قعر جدول جاى دارند اما پس از هفته شانزدهم 
و باخت 5 بر صفر برابر دیگر تیم اصفهانــى لیگ برتر، تا کنون در 
برابر هیچ تیمى حتى حریفان قدرى چون فوالد، شــهر خودرو و 
پرسپولیس این گونه تن به شکســت نداده بودند. پس بى انصافى 
اســت اگر برد پرگل گاندوها در دیدار جمعه شــب را پاى ضعف 

رقیبشان بگذاریم. 
سبزپوشــان در مصاف با شــاهینى ها جانانه جنگیدند؛ از معراج 
اســماعیلى که جایگزین مهدى خلیل در چهارچوب دروازه شده 
بود گرفته تا ایوان مارکوویچى کــه در هر بازى بوى گل مى دهد. 
مدافعان این تیم نیز برخالف بازى هاى گذشته خصوصًا بازى قبل 
در برابر حمالت رقیب به راحتى تسلیم نمى شدند و با چنگ و دندان 

از سنگر ســبزها محافظت کردند. آنها حتى در مواقع حمله هم به 
تیم کمک کردند طورى که سومین گل گاندوها توسط نژاد مهدى 

مدافع پیش تاخته این تیم به ثمر رسید.
سربازان لوکا در این مسابقه، هم قسم شــده بودند که اشتباهات 
بازى گذشــته را جبران کننــد. آنها حس مســئولیت پذیرى که 
خواسته سکاندار جدیدشان بود را به خوبى در میدان نبرد به نمایش 
گذاشتند. سبزپوشــان با انگیزه باالى خود طورى سر تر از حریف 
خود بازى کرده و فعل خواستن را صرف کردند که به قول بوناچیچ 
حتى مسائل داورى هم نتوانست در کار آنها تأثیرگذار باشد. مسئله 

اى که دو سه سالى است ذوبى ها از آن ضربه خورده اند.
اگر جوانان ذوب آهن در کنار کاپیتان باتجربه خود در شش هفته 
باقیمانده لیگ نوزدهم به همین منوال بازى کنند و ثابت کنند که 
برد 5  بر یک آنها در دیدار با شاهین شانسى نبوده مى توان امیدوار 

بود که آینده خوشى در انتظار این تیم خواهد بود. 
البته نباید فراموش کنیم که در دور رفت رقابت هاى این دوره هم 
نخستین برد ذوبى ها در لیگ با هدایت علیمنصور برابر همین تیم 
شاهین به دســت آمد اما در ادامه نه تنها گاندوها از بحران خارج 
نشــدند بلکه نتایج ضعیف این تیم منجر به برکنارى منصوریان از 

سرمربیگرى ذوبى ها شد.
و حاال لوکا  بوناچیچ که مدعى اســت مربى «باتجربه و مطرحى» 
است، فقط شش هفته فرصت دارد تا با تکیه بر جوانان ذوب آهن 

کارى کند که به سرنوشت علیمنصور دچار نشود.

ورزش

باالخره ذوبى ها فعل خواستن را صرف کردند

گاندوها انتقام پیکان را
 از شاهین گرفتند

مرضیه غفاریان

 در خبر ها آمده بود که مدیرعامل باشــگاه استقالل 
اعالم کرده کار تمدید قرارداد برخــى بازیکنان آغاز 
شــده و او مجدانه پیگیر این موضوع اســت. سئوالى 
که بعد از انتشــار این خبر باید از مدیرعامل باشــگاه 
استقالل پرسید این است که به واقع بر اساس تفکرات 
کدام سرمربى لیســت فصل بعد را مى بندد؟ آیا احمد 
ســعادتمند از اینکه مجیدى فصل بعد هم ســرمربى 
استقالل است به قطعیت رسیده یا بر اساس عالیق و 
سالیق خود در حال مذاکره با برخى بازیکنان است؟ 
اینکه مدیران باشگاه ها نباید در فهرست بازیکنان مد 
نظرى سرمربى کمترین دخل و تصرفى داشته باشند 
و اجازه دهند تمام و کمال لیســت بازیکنان توســط 
سرمربى نوشته شود، در فوتبال یک اصل است. البته 

مدیران مى توانند کمیته اى فنى را در این راستا مأمور 
کنند تا اسامى اعالم شده از ســوى سرمربى را مورد 
ارزیابى قرار داده و نظرات را به مدیریت انتقال دهند اما 
اینکه خود مدیرعامل بخواهد در جذب بازیکنان جدید 
رأسًا اقدام کند و تشخیص دهد که فالن بازیکن به کار 
استقالل مى آید یا نمى آید در آینده برایش مشکل ساز 
خواهد شــد و هر قدر هم که اســامى در نهایت مورد 
تأیید ســرمربى قرار بگیرد باز هم فضــا را براى فرار 
سرمربى باز خواهد گذاشت و چنانچه در طول فصل، 
تیم نتیجه نگیرد سرمربى مى تواند ادعا کند که تیم را 
خودش نبسته اســت. بنابراین عاقالنه ترین رفتار در 
نقل و انتقاالت این است که مدیرعامل پاى خودش را 
از خرید ها عقب بکشد و راه فرار را براى سرمربى اش 
باز نگذارد. در حال حاضر وضعیــت فرهاد مجیدى با 

استقالل کامًال نامشخص است و ماندن او در این تیم 
وابسته به نتایجى اســت که در آینده مى گیرد. بدون 
شــک اگر مجیدى در جام حذفى به موفقیت برســد 
جایگاهش در استقالل محکم خواهد شد اما چنانچه 
به نتیجه مطلوب نرســد آنگاه باشگاه باید در راستاى 
جذب مربى جدید اقدام کند کــه در نتیجه تیم بعدى 
نیز باید با تفکرات سرمربى جدید شکل بگیرد. هر قدر 
هم که این اسامى: فرشید اسماعیلى، محمد دانشگر، 
داریوش شجاعیان، فرشــید باقرى، روزبه چشمى و 
على کریمى در اســتقالل صاحب جایگاه باشــند اما 
ممکن است ســرمربى بعدى برخى از این نام ها را در 
تیم فصل بعد جا ندهد. حتى ممکن است مجیدى هم 
در صورت تداوم حضور روى نیمکت استقالل، تمدید 
قرارداد با برخى از این نام ها را وتو کند، بنابراین تمدید 

قرارداد با این بازیکنان در برهه اى که استقالل کامًال 
در بالتکلیفى قرار دارد اقدامى غیرحرفه اى است ولو 
آنکه برخى از این بازیکنان از همین حاال باب مذاکره 
با تعدادى از تیم هاى لیگ برتر را بازکرده باشــند که 
خبرش چند روزى است دهان به دهان مى شود و حتى 
مى شنویم باشگاه ســپاهان خواستار جذب تعدادى از 
بازیکنان استقالل شده است. این شایعات بدون شک 
نباید ذهن مدیرعامل باشگاه استقالل را به سمتى ببرد 
که احساســى اقدام کرده و با ولعى دامنه دار به سمت 
تمدید قرارداد نامى ها حرکت کند. آنچه استقالل را به 
نقطه اى روشن در فصل آتى مى برد برخوردارى از یک 
استراحت منطقى در نقل و انتقاالت است. شاید دوباره 
برخى دالل ها براى استقالل کیسه دوخته باشند، کسى 

چه مى داند !

 پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن گفت: این تیم باید یکى دو گردنه دیگر را پشت 
سر بگذارد تا به ثبات برسد. مهدى رجب زاده در گفتگو با برنامه «تهران ورزشى» 

رادیو تهران صحبت هایى انجام داد که گزیده آن را در زیر مى خوانید:

■ متأسفانه ذوب آهن امسال تغییرات زیادى داشت.
■ این تیم نتوانست نتایج دلخواه را به دست بیاورد و خطر سقوط را احساس مى کرد.
■ ذوب آهن با چالش تغییر مدیریتى روبه رو بــود. افرادى با دیدگاه هاى مختلف 

آمدند و رفتند.
■ این تیم باید یکى دو گردنه دیگر را پشت سر بگذارد تا به ثبات برسد.

■ مربیانى آمدند، نتیجه نگرفتند و رفتند که همه این ها باعث شــد ذوب آهن دچار 

سردرگمى شود و نتیجه نگیرد.
■ دروازه بان لبنانى نوسان داشته، در یکى دو بازى دروازه بانى خوبى انجام داد، اما در 

مقابل پیکان اشتباهاتى داشت که باعث شد این هفته از او استفاده نکنند.
■ مارکوویچ نشــان داد بازیکن فرصت طلب و باهوشى اســت که اگر موقعیت 

نصیبش شود به راحتى مى تواند گلزنى کند.
■ امیدوارم بوناچیچ بتواند ذوب آهن را در این چند هفته به سر و سامان برساند.

■ من موافق برگزارى مسابقات لیگ برتر هستم، چون در تمام جامعه ارگان ها، 
سازمان ها و... فعالیت مى کنند، اما روى فوتبال حساسیت زیادى وجود دارد.

■ نه تنها ذوب آهن بلکه تمام باشــگاه ها باید برنامه هاى کوتاه مدت و بلندمدت 
داشته باشند.

■ دیدگاه هاى زیادى به ذوب آهن وارد و از آن خارج شد.
■ امیدوارم شاهد تغییرات نباشیم که افراد جدید به باشــگاه بیایند و تصمیمات 

جدید گرفته شود.
■ نســل جوانى داریم که دنبال پیشرفت هســتند و مى توانند نقطه عطفى براى 

فوتبال ما باشند.
■ در چند سال اخیر مربیان ایرانى زیادى آمدند که اکثر آنها هم مشغول کار هستند. 
یکى از آنها که همدوره خود من هم بود، یحیى گل محمدى است که هر جا رفته 

موفقیت چشمگیرى داشته است.
■ باشگاه ها باید اعتماد کنند و سریع تصمیم گیرى نکنند تا این مربیان پیشرفت 

کنند. به نظر من فوتبال ما در حال پوست اندازى است.

مهدى رجب زاده: 

یکى دو 
گردنه 
دیگر 
باقى مانده

در روزهایى که فوتبال تنها ورزشــى اســت که 
اجازه برگزارى مسابقات آن داده شده، شاهد این 
هستیم که نه تنها پروتکل هاى بهداشتى رعایت 
نمى شــود بلکه برخى تیم ها اخالق را نیز از هر 

نظر باخته اند.
جدا از عدم صداقت یکســرى تیم هــا در اعالم 
نتیجه تســت بازیکنان خود که خیلى زود براى 
اهالى فوتبال روشن شد، در دیدار دو تیم شاهین 
بوشهر و ذوب آهن اصفهان، با صحنه هایى زشت و 
زننده مواجه شدیم که بیش از پیش فوتبال زده مان 
کرد. صحنه هایى که در ورزشگاه خالى از تماشاگر 
رخ داد تا مشخص شود بخش اعظمى از حواشى 
فوتبال از جانب بازیکنان، مربیان و نیمکت نشینان 

تیم هاست و ربطى به هیاهوى هواداران ندارد.
درست است که لیگ برتر فوتبال در ایران از نظر 
کیفى و کّمى قابل مقایســه با فوتبال باشگاهى 
اروپا نیست اما حداقل این انتظار مى رود که تیم ها 
مســائل اخالقى را رعایت کنند تا شاهد اتفاقات 
زننده اى در مسابقات نباشیم. در همین هفته هایى 
که سوت ازســرگیرى رقابت هاى لیگ برتر زده 
شده، شــاهد انواع مصاحبه هاى تند و به دور از 
صداقت از سوى بازیکنان، مربیان و دیگر عوامل 
تیم ها بوده ایم که خودش بــه اندازه کافى براى 

دلزدگى هواداران از فوتبال کافى است. 
تیم هایى که تا چند روز پیش سازمان لیگ، ستاد 
مبارزه با کرونا و فدراسیون فوتبال را به باد انتقاد 
گرفته بودند که چرا به دنبال برگزارى بازى هاى 
لیگ برتر هستند و انواع تهمت ها را به مسئوالن 
زدند در یکى دو روز اخیر جورى اصرار به برگزارى 

بازى تیمپانى شان داشتند که یادشان رفته بود چه 
بیانیه هایى که صادر نکردند.

در این بیــن فقط زد و خــورد درون زمین را کم 
داشــتیم که جمعه شــب از نوع خیابانى اش در 
جریان بازى تیم هاى شاهین و ذوب آهن اتفاق 
افتاد. این صحنه ها، تهمت ها، دروغ ها و... نشان 
مى دهد کارهاى فرهنگى به درستى در باشگاه ها 
انجام نمى شود و به کار بردن پسوند فرهنگى در 
باشگاه هاى لیگ برترى فقط از روى تظاهر است. 
مشخص نیست افراد بر چه اساسى در باشگاه ها 
به عنوان معاون فرهنگى حکم مى گیرند و کًال 

وظیفه اصلى شان چیست.
کمیته هاى انضباطى و اخالق فدراسیون فوتبال 
هم مدت هاســت که در خواب عمیقى فرو رفته 
و خبرى از برخورد با مربیــان، مالکان، مدیران 
و بازیکنانى کــه راحت تهمــت مى زنند، دروغ 

مى گویند و درگیر مى شوند، نیست.
چهره هاى زشت فوتبال ایران روز به روز بیشتر 
نمایان مى شود، غافل از اینکه این مسئله بیشتر 
از همه به خود فوتبالى هــا ضرر وارد خواهد کرد. 
دلزدگى هواداران از فوتبال اگر به اوج خود برسد 
آن وقت است که اهالى این ورزش بیشتر از همه 
از نظر اقتصادى متضرر شده و از رفتارهاى زشت 
خود پشیمان خواهند شد. فوتبال در همه جاى دنیا 
با هوادارانش زنده اســت و چه بهتر که مدیران، 
مربیان، بازیکنان و دیگر عوامل تیم  ها مســائل 
اخالقى را بیش از هر چیز سرلوحه کار خود قرار 
دهند تا در این دوران سخت و طاقت فرسا به دلیل  
مسائل اقتصادى و ویروس کرونا، حداقل مردم از 

فوتبال زده نشوند.

باشگاه ذوب آهن به علیرضا منظمى، بازیکن جوان 
این تیم که در دیدار با شاهین از زمین مسابقه اخراج 

شد، تذکر جدى داد.
در دقایــق پایانى دیــدار تیم هاى فوتبال شــاهین 
شــهردارى بوشــهر و ذوب آهن اصفهان، علیرضا 
منظمى، مهاجم جوان ذوبى هــا با بازیکنان تیم 
شاهین درگیر شد. اشکان خورشیدى داور مسابقه 
در نهایت منظمى از ذوب آهن و موســى زاده از 

شاهین را اخراج کرد. 
این درگیرى در حالى شکل گرفت و با دخالت 
بازیکنان دیگر به اوج رسید که صحنه اولیه 

آن ارتباطى به منظمى نداشت.
احمد جمشیدى، سخنگوى باشگاه ذوب 
آهن در ایــن ارتباط گفت: منظمى 
بازیکن جوان و خامى اســت. کادر 
فنى باید با این بازیکن صحبت کند. 
منظمى نبایــد از این کارها کند. ذوب 
آهن تیم بزرگى اســت و باید از حاشیه و 
درگیرى دور باشد. نباید در زمین احساسى 

بود.
سخنگوى ذوب آهن تأ کید کرد: ما نتیجه 
خوبى مقابل شاهین گرفتیم ولى با این دعوا، 
کار به حاشیه رفت. از طرف باشگاه هم تذکرى جدى 

به منظمى داده مى شود.

زد و خورد از نوع خیابانى

اخطار به بازیکن جوگیر ذوب آهن 

محسن کدخدایى

تمدیدهایى از ترس سپاهان؟!
محمد احمدى

مهاجم صربستانى ذوب آهن براى سومین هفته متوالى 
توانست براى این تیم اصفهانى گلزنى کند.

ایوان مارکوویچ، مهاجم صربســتانى ذوب 
آهن براى ســومین هفته متوالى توانست 
براى تیمش گلزنى کنــد. او در دو هفته 
اخیر با وجود اینکه ذوبى ها شکست خورده 
بودند هم توانسته بود تک گل تیمش را 
به ثمر برساند و جمعه شب نیز دو گل براى 

ذوب آهن وارد دروازه حریف کرد.
این مهاجم صربســتانى که در نیم فصل دوم و 
زمان سرمربیگرى رادولوویچ جذب شده بود، فعًال به 
رکورد گلزنى در سه بازى متوالى دست پیدا کرده است و چهار گل در سه  بازى به ثمر رسانده است.

مارکوویچ با اینکه بعید اســت دیگر بتواند به جدول برترین گلزنان لیگ برتــر راه پیدا کند، اما 
مى تواند در هفته هاى آینده بازهم امید اصلى ذوبى ها در خط حمله باشد.

جالب اینکه بوناچیچ بعد از گل دوم مارکوویچ در بازى برابر شــاهین در دقیقه 63 او را تعویض 
کرد.

مربى و بازیکن خارجى تیم فوتبال ذوب آهن به اصفهان 
بازگشتند.

بعد از آنکه میودراگ رادولوویچ، سرمربى مونته 
نگرویى تیم فوتبــال ذوب آهن اعالم کرد 
دیگر حاضر به بازگشت به ایران و ادامه کار 
با این تیم نیست، ابهاماتى پیرامون ادامه 
کار دارکو بیدوف و میلیچ چرچیچ، بازیکن 

و مربى صربستانى ذوب آهن ایجاد شد.
 میلیچ و دارکو در سه بازى گذشته ذوب آهن 
بعد از شروع مجدد لیگ برتر غیبت داشتند ولى در 

نهایت تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند.
احمد جمشیدى، سخنگوى باشگاه ذوب آهن در این خصوص گفت: این بازیکن و مربى خارجى 

قرار است در تمرینات این تیم تا پایان فصل ذوب آهن دیروز به اصفهان آمده اند و 
حضور داشته باشند.

رئیس فدراســیون بین المللى فوتبال گفت: همه کشورها باید 
از مســابقات خود حمایت کنند تا هیچ رقابتى حتى با 

وجود کرونا لغو نشود.
 جانــى اینفانتینو،  رئیس فیفــا در خصوص 
شــیوع کرونا و تأثیر آن بر فوتبال تصریح 
کرد: شرایطى که در حال حاضر داریم نشان 
داد که ما چقدر کوچک هستیم و نیاز به یک 
برنامه جامع جهانى داریم. به دنبال یک نقشه 
راه و برنامه بسیار خوب هســتیم تا شرایط به 
حالت طبیعى خود برگردد. بــه دنبال درگیرى با 
کسى نیســتیم و با قدرت به کار خود ادامه مى دهیم و 

همچنان انگیزه خود را حفظ خواهیم کرد.
وى افزود: همه کشورها باید از مسابقات خود دفاع کنند و برنامه ما هم این است که هیچ رقابتى 
لغو نشود. بازیکنان قلب فوتبال و هواداران هم روح آن هستند. بازیکنان قهرمانان واقعى هستند 

و در چنین شرایطى باید از آنها حمایت شود.
رئ یس فیفا ادامه داد: هیچکس به دلیل تعلیق فوتبال خوشحال نیست و ما به دنبال این هستیم 

که شرایط براى برگزارى همه رقابت ها حتى با وجود کرونا مهیا شود.

مارکو چقدر خوبه

باالخره برگشتند

کرونا نشان داد ما چقدر کوچک هستیم
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ابالغ اجرائیه
شماره پرونده:  139804002003002909/1 شماره بایگانى پرونده: 9804103/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000125 تاریخ صــدور: 1399/04/11 آگهى ابالغ 
اجرائیه مهریه به ورثه کالسه:  9804103- بدینوسیله به ورثه مرحوم رضا جوزدانى نام پدر: 
حسن تاریخ تولد: 1314/01/05 شماره ملى: 1281092983 شماره شناسنامه: 1009، که 
عبارتند از: سوسن جوزدانى سهراب جوزدانى سپیده جوزدانى، به ادرس متن سند: جوزدان 
ماربین- ك سمســارزاده؛ که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شــما شناسائى نگردیده 
است و در آدرس اعالمى متعهدله نیز ابالغ واقعى میسر نگردیده ابالغ مى گردد،  که خانم 
مهرى رستمیان، برابر سند ازدواج شماره 2326 مورخ 98/06/07 دفتر ازدواج شماره 1 شهر 
اصفهان،  جهت وصول مهریه مندرج در ســند نکاحیه مذکور به میزان (مبلغ 5000 ریال 
هدیه کالم ا... مجید مهرالســنه 262/5 ریال رواج مبلغ 40000 ریال قیمت یکصد مثقال 
طالى ساخته مبلغ 15000 ریال قیمت طاقه شــال طرمه مبلغ 10000 ریال قیمت مدال 
الماس)، علیه مورث شــما مرحوم مرحوم رضا جوزدانى،  مبادرت به صدور اجرائیه نموده و 

پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شــماره 9804103 در این اداره 
مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  908402 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/4/168 
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده:  139804024051000065/2 شــماره بایگانى پرونــده: 9803046/1 
شــماره آگهــى ابالغیــه: 139803802003000605 تاریخ صــدور: 1398/12/01 
آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 9803046 بدین وســیله به آقاى عبدالرســول اولنج 
فرزند محمد به شــماره ملى 3539233539 ســاکن آدرس متن ســند ازدواج اصفهان 
شهرك جدید بهارســتان که شــناخته نشــد و آدرس اعالمى متعهد له اصفهان- شهر 

بهارستان- خیابان اردیبهشت غربى- خیابان شهید شیرازى 3- خیابان سجاد 6- پالك 
700- کدپســتى 8144149714 که ابــالغ واقعى میســر نگردید ابالغ مى شــود که 
خانم زهرا افراســیابى جهت وصــول مهریه خود (حــق التحریر چهارصد هــزار ریال- 
وصول مهریه تعداد یکهزار ســکه تمام بهار آزادى به نرخ روز بر ذمه زوج باقى اســت) به 
اســتناد ســند ازدواج 13033 مورخ 1383/04/18 دفترخانه 31 ازدواج بندر گناوه استان 
بوشــهر علیه آقاى عبدالرســول اولنج اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 
فوق در این اداره تشــکیل شــده و طبق گــزارش مامور پســت،  امکان ابــالغ واقعى 
اجراییه به شــما میســر نگردیده اســت لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقــط یک مرتبــه در روزنامه نصف جهان امروز آگهى مى شــود 
و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریــخ این آگهى کــه روز ابالغ محســوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى مورث خود اقــدام ننماییــد، عملیات اجرائــى جریان خواهد 
یافــت. م الــف: 907366 اعظــم قویــدل- کفیــل اداره اجــراى اســناد رســمى 

اصفهان/4/169 

ابالغ وقت دادرسى 
خواهان سودابه حاتمى ماربینى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده رسول رضایى به شوراى حل اختالف شعبه ششــم حقوقى شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 18/99 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
99/5/29 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. 906847/ م الف شعبه ششــم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/4/173

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، داروى رمدسیویر 
موجود در بازار سیاه را تقلبى دانست و گفت: مردم از تهیه 

آن اکیداً خوددارى کنند.
محمدرضا شانه ســاز در مورد این دارو که براى درمان 
کرونا معرفى شــده، اظهار کرد: در حــال حاضر داروى 
رمدسیویر با برچســب تقلبى به قیمت هاى نجومى در 
بازار آزاد به فروش مى رســد. این اقدام که توسط برخى 
افراد سودجو صورت گرفته است، توسط مراجع قضایى 
و انتظامى پیگیرى و متخلفان تحت پیگرد قانونى قرار 
خواهند گرفت. وى افزود: داروى رمدســیویر که توسط 
برخى از مراجع دارویى براى درمان برخى بیماران مبتال 

به کرونا مورد توجه قرار گرفته است، با پیگیرى سازمان 
غذا و دارو وارد کشور شده و براى انجام کارآزمایى بالینى 
همچون سایر داروهاى قبلى در اختیار معاونت تحقیقات 
وزارت بهداشت قرار گرفته اســت، بنابراین هیچ نمونه 
مورد تأییدى از ایــن دارو در بازار وجود نــدارد و تمام 
نمونه هاى موجود آن در بازار غیر رســمى، غیرمجاز و 

تقلبى محسوب مى شود.
این مقام مســئول حوزه بهداشــت و درمان با اشاره به 
اینکه داروى رمدسیویر هنوز در پروتکل درمانى بیمارى 
کرونا وجود ندارد از پزشکان خواست از تجویز این دارو و 

سرگردانى خانواده بیماران جداً خوددارى کنند.

ادامه همه گیرى ویروس کرونا که حدود ســه میلیون 
آمریکایى را مبتال کرده، باعث شده میلیون ها آمریکایى 

خانه هاى خود را ترك کنند.
3 درصد از بزرگســاالن آمریکا یا موقتًا و یا به طور دائم 
محل زندگى خود را ترك کرده اند و 6 درصد مى گویند 
یک نفر به علت ویروس کرونا به خانه آنها آمده اســت 
یا شخصى را مى شناســند که به دلیل کرونا تغییر مکان 

داده باشد.
بیشترین گروهى که جابه جا شــده اند جوانان بوده اند. 
حدود یک دهم جوانان بین 18 تا 29 ســال در آمریکا 
به دلیل همه گیرى ویروس کرونا مکان زندگى خود را 

عوض کرده اند.
کاهش خطر ابتال به کرونا معمول ترین دلیل 28 درصد 
از این جابه جایى ها بوده است. 23 درصد دیگر مربوط به 
بسته شدن خوابگاه هاى دانشجویى مى شود و 20 درصد 

به علت بودن در کنار خانواده.
اکثر افرادى که جابه جا شــده انــد (61 درصد) عنوان 
کرده انــد که حاال با یکــى از اعضاى خانــواده زندگى 
مى کنند. فقط 9 درصد این افراد اعالم کردند که آپارتمان 
یا خانه جدید خریده یا اجاره کرده اند یعنى اکثر کسانى 
که جابه جا شده اند قصدى براى ماندن در مکان جدید به 

مدت طوالنى ندارند.

داروى رمدسیویر تقلبى 
با قیمت نجومى در بازار

میلیون ها آمریکایى 
خانه هایشان را ترك مى کنند

پیرمرد 109ساله 
کرونا را شکست داد

بیمار 109 ساله کرمانشـاهى توانست    مهر |
بیمـارى ناشـى از ابتال بـه ویـروس کوویـد- 19 را 
شکست بدهد. این بیمار 109 ساله با تست پى. سى. 
آر مثبت و عالئم تب و سـرفه، تنگى نفس یک هفته 
پیش در بخش کرونا بیمارستان گلستان بسترى شد. 
در سى. تى. اسـکن ریه این بیمار نیز درگیرى به نفع 
کووید- 19 مشـاهده شـد اما خوشـبختانه با تالش 
کادر درمان، روز جمعه 20 تیر ماه سال جارى با حال 

عمومى خوب مرخص شد./ 2183 

کرونا در پمپ بنزین هاست
  ایسنا| از زمان شـیوع ویـروس کرونـا پمپ 
بنزین ها به دلیل تردد مردم یکى از مکان هاى پر خطر 
شناخته شده و علیرغم راهکار هاى در نظر گرفته شده 
همچنان شـاهد جوالن این ویروس در پمپ بنزین ها 
هستیم. یکى از راهکار هاى مقابله با کرونا تجهیز پمپ 
بنزین ها به دستکش هاى یکبار مصرف، مواد ضدعفونى 
کننده و سوختگیرى توسط اپراتور ها بود، اما علیرغم این 
اقدامات بعضاً دیده مى شود که پمپ بنزین ها چندان این 
مسئله را جدى نگرفته اند و حتى متقاضیان سوخت نیز 
تمایل چندانى ندارند که مسـئولیت سـوختگیرى را به 

اپراتور هاى جایگاه ها واگذار کنند. 

80 درصد جوانان کرونایى 
عالمت بیمارى ندارند

  ایسنا| نتایج اولیه این تحقیق نشان مى دهد 
که در بیش از 80 درصد افراد 20 سال و جوان تر پس از 
آنکه به کروناویروس جدید آلوده مى شوند، عالئمى از 
بیمارى ظاهر نمى شود. بررسى اطالعات فوق نشان 
داد از میان 2824 نفر فرد آلوده به کروناویروس، تنها 
876 نفر حدود 31 درصد عالئمى از بیمارى را از خود 
نشان دادند. همچنین بررسى سن مبتالیان حاکى از 
آن بود که در 81/9 درصد از افراد 20 سال و جوان تر، 
عالئمى از بیمارى پس از آلوده شدن به کروناویروس 
مشاهده نشده است. همچنین در میان افراد 80 سال 
یا بیشتر تنها در 35/4 درصد از افراد آلوده عالئمى از 

بیمارى مشاهده نشده است.

مقابله با کرونا با ماسک طال!
یک تاجر هندى براى مقابله با ویروس    ایسنا|
کرونا، یک ماسـک طال به ارزش 4000 دالر سفارش 
داد. این ماسک سفارشـى که براى «شانکار کورهاد»، 
تاجر اهل شهر پوناى هند ساخته شد، 60 گرم وزن دارد 
و ساخت آن هشـت روز طول کشـید. وى اظهار کرد: 
مطمئن نیستم این ماسک براى حفظ من در برابر ابتال 
به ویروس کرونا مؤثر خواهد بود اما اقدامات احتیاطى 
دیگرى هم انجام مى دهم. این ماسک حفره هاى ریزى 
دارد که اجازه مى دهد نفس بکشم. این ماسک طال تنها 
لوازم طالى ایـن تاجر هندى نیسـت و وى همواره در 
انظار عمومى با حداقـل یک کیلوگـرم جواهرات طال 
ظاهر مى شود. شـانکار کورهاد گفته است دوست دارد 
از زیورآالتى مانند دسـتبند، گردنبند و انگشتر در همه 
انگشتان دست راستش استفاده کند و ایده ماسک طال 
پس از دیدن اخبار مربوط به مردى که یک ماسـک از 
جنس نقره به صورتش زده بود، به ذهن وى خطور کرد. 
 زدن ماسک اکنون در هند که سومین کشور رکورددار 
آلودگى به ویروس کرونا در جهان اسـت، اجبارى شده 

است./2184

برخالف انتظارها، با فرا رسیدن فصل ما، نه تنها از قدرت 
کووید-19 کاسته نشــد، بلکه این ویروس در حال کشتار 
وسیع ترى اســت و تنها در یک روز 200 انسان را در ایران 
به کام مرگ فرستاد. مقامات وزارت بهداشت مى گویند اگر 
سه اصل«فاصله، شستشو و ماسک» رعایت نشود، اوضاع 

بدتر نیز خواهد شد.
در این میان نظریه اى وجــود دارد که مى گوید باید قریب 
به اتفاق مردم درجاتى از کووید-19 را بگیرند تا در نهایت 
مصونیت نسبى در سطح عمومى ایجاد شود؛ نظریه اى که 
هنوز اثبات نشــده و با اعالم نظرات جدید مبنى بر اینکه 
مبتالیان قبلى نیز امکان ابتال دارند و حداکثر شــش ماه 

مصون اند، این گزاره نیز مخدوش شده است.
حتى اگــر نظریه مصونیت عمومى درســت باشــد، باید 
تدبیرى اندیشــید که میزان مبتالیان به کرونــا از توان 
درمانى کشــور باالتر نرود. براى ایــن کار باید تدابیرى 
اندیشید که مثًال یک میلیون نفرى که قرار است به کرونا 
مبتال شوند، در طول یکسال بیمار شــوند نه اینکه ظرف 
ســه ماه این اتفاق بیافتد. در حالــت اول، ظرفیت درمانى 
کشــور قادر به جذب و درمان تدریجى ایــن افراد خواهد 
بود ولى در فرض دوم، انبوه بیماران مانند ســونامى، کادر 
و امکانات درمانــى را منهدم مى کنند و خــود نیز از بین 

مى روند.
به جز رعایت اصول فردى با کمک اصول سه گانه، دولت نیز 
وظیفه دارد اقداماتى را براى کاهش روابط اجتماعى انجام 
دهد تا سونامى کرونا شکل نگیرد. در این باره پیشنهادهاى 

زیر مى تواند مورد توجه قرار گیرد:
1 - دورکار کــردن 50 درصــدى پرســنل ادارات و 
سازمان هاى عمومى (به جز برخى دستگاه ها مانند مراکز 
درمانى و آتش نشــانى و پلیس و...) بــه منظور کاهش از 
ترافیک و حجم مســافران حمل و نقل عمومى و مدیریت 

تراکم انسانى در ادارات.

2 - اجبارى کردن اســتفاده از ماســک در معابر و اماکن 
عمومى و تعریف ضمانت اجرا.

3 - زوج و فرد سازى فعالیت اصناف با مکانیزم هایى مانند 
فعالیت بر اساس پالك و نظارت جدى همراه با ضمانت اجرا.

4 - محدودسازى ترددهاى بین شهرى.
5 - ممنوعیــت ورود خودروهــاى غیربومــى به مناطق 

پرریسک.
6 - اعالم قرنطینه خانگى کامل و ممنوعیت تردد شهرى 

در دو روز آخر هفته.
7 - نظارت جدى (و نــه مانند االن شــعارى) بر رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در اماکن عمومى و برخورد قاطع 

با متخلفان.
8 - تقویت آموزش هاى عمومــى هدفمند براى کاهش 

نرخ ابتال به کرونا.
9 - کاستن از هزینه تســت کرونا در آزمایشگاه ها براى 
تشویق مردم به تشخیص زودهنگام کرونا در مراحل اولیه 

(براى  تسریع و تسهیل درمان).
10- کمک به توزیع داروهاى تقویت سیستم ایمنى بدن با 
قیمت مناسب در اقصى نقاط کشور (به منظور کاهش نرخ 

ابتال و تسریع در مداوا).
هر چند اجراى این پیشــنهادها سخت اســت، اما واقعًا 
چاره اى جز این نداریم. ما باید در برابر کرونا گارد دفاعى 
مناسب بگیریم و اال کرونا بى هیچ ترحمى مى تازد و خیلى 

راحت، ما را مى ُکشد.

راه نجات ایرانیان از کشتار جمعى کرونا

برخى دستگاه ها درحالى نسبت به ساعت کارى کارکنان 
خود در زمان مقرر شده از سوى دولت ایراداتى وارد کرده و 
مشکل ساز شدند که رئیس دولت تأکید دارد کارکنان باید 
بعد از حضوردر ساعت بین 7 و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه 
محل کار خود را ترك کرده و هیچکس نمى تواند مانعى 

ایجاد کند.
با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه بود که تغییراتى در رفت 
و آمد و زمان حضور کارکنان اعمال شــد و این ساعت در 
زمان هاى مختلف متغیر بود؛ به طورى که براى دوره اى این 
ساعت براى برخى سازمان ها از جمله بانک ها بین  ساعت 

8 تا 13 یا براى کارکنان دستگاه هاى دولتى از ساعت 7 تا 
14 پیش بینى شد.

اما از دهم خردادماه که روال حضــور کارکنان به صورت 
عادى و روزانه برگشت و از سوى دولت ابالغ شد، تأکید بر 
این بود که کارکنان از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه 

در محل کار خود حضور پیدا کنند.
براین اساس آنچه طبق تصمیم ستاد ملى کرونا و دولت به 
دستگاه ها و سازمان ها ابالغ و الزم االجرا شد، حضور هفت 
ساعته در محل کار است. اما با وجود این، الزام در مدت اخیر 
برخى دستگاه ها و سازمان ها موانعى ایجاد کرده و با توجه به 

اینکه ساعت موظفى هشت ساعت است مبناى محاسبات 
را همین میزان تلقى کرده و همین موضوع موجب ایجاد 

مشکالتى در زمان حضور کارکنان شد.
این در حالى است که  رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات 
خود بر این موضوع تأکید کرده و گفتــه که وقتى اعالم 
مى کنیم ساعت کارى کارکنان از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 
14 و 30 دقیقه است باید محاسبات نیز برهمین مبنا صورت 
بگیرد، به عبارتى در کل روز ساعت موظفى کارکنان با این 

میزان محاسبه و پر شود.
روحانى گفته که اعالم ســاعت 7 و 30 دقیقه تا 14 و 30 

دقیقه خواسته دولت بوده و خود آن را پذیرفته است؛ بنابراین 
کارکنان بعد از این ساعت باید محل کار خود را ترك کنند 
و سازمان یا دستگاه نمى تواند در این رابطه به آنها ایرادى 
وارد کند که بگوید که ســاعت موظفى پر نشده یا کاستى 
دارد، پس همین میزان حضور الزم االجــرا بوده و باید به 

آن پایبند بود.
براین اساس، طبق آنچه رئیس جمهور بر آن تأکید کرده 
هیچ ضرورتى بر حضور بیش از هفت ساعت کارکنان در 
محل کارشان وجود ندارد و دستگاه ها نمى توانند کارمندان 
را به زمانى بیش از این الزام کننــد، چراکه به هر صورت 

کاهش حضــور کارکنان و تعیین زمانبندى در راســتاى 
مسائل مربوط به کنترل ویروس کرونا و کاهش حضور در 
محل کار و ممانعت از ایجاد شلوغى در رفت و آمد در سطح 

شهر بوده است. 
البته دولت طى بخشنامه اى که براى حضور در محل کار 
ابالغ کرد، این شرایط را هم ایجاد کرد تا اگر امکانات الزم 
براى دورکارى کارکنان فراهم است از این مجوز قانونى 
استفاده کنند و در شــرایط کرونایى موجود حداقل رفت 
و آمدها و تجمع ها در ســازمان ها و دستگاه هاى اجرایى 

ایجاد شود.

فقط 7 ساعت سرکار بمانید!

شیوع کووید-19 در جهان تحت کنترل نیستسبقت آمار قربانیان کرونا از قربانیان حوادث جاده اى

عضو هیئــت علمى گــروه میکروبیولوژى 
دانشگاه مازندران گفته که، بر اساس برخى 
نظریه هایى که در مقاالت زیرنظر ســازمان 
WHO منتشر شده، ممکن است فرد ناقل، 

11 تا 32 نفر را مبتال کند، البته شــاید کمى 
اغراق آمیز باشد.

فاطمه رودبارى خاطرنشان کرد: به دلیل آمار 
اشتباهى که کشورهاى دیگر دادند و ما هم 
به آن دلخوش کردیم، مشــکالت فراوانى 
ایجاد شده است، به عنوان مثال، پیش بینى 
مى شد که هر فرد ناقل، دو یه سه نفر را مبتال 
مى کند و استفاده از ماسک جدى گرفته نشد 
در صورتى که این آمار بسیارى بیشتر است و 

افراد بیشتر از یک فرد ناقل مبتال مى شوند.
رودبارى تصریح کرد: قدرت انتقال ویروس 
از فرد ناقل، به افراد سالم، بسیار زیاد است و 
ممکن است یک فرد بیمار تمام افراد اطراف 
خود را مبتال کند، بنابراین توصیه مى شــود 
که تمامى افراد، نکات بهداشــتى را رعایت 
کنند و مســئوالن نیز با در اختیار گذاشــتن 
ماســک ارزان قیمت، مردم را در این زمینه 

یارى رسانند.
وى با بیان اینکه ویروس کرونا، در هر جایى 
از کشور با توجه به مشکالتى که ایجاد کرده، 
یک ماهیت جدید پیدا مى کند، تصریح کرد: 
به عنوان مثال، بافت ایــن ویروس در یک 
منطقه به دلیل انجام مســافرت هاى فراوان 
نســبت به منطقه دیگر که در آن مسافرت 
کمتر صورت مى گیــرد متفاوت و عالئم آن 

نیز متفاوت است.

هر فرد ناقل کرونا
 32 نفر را 
بیمار مى کند؟

سازمان جهانى بهداشت (WHO) هشدار داد: موارد ابتال 
به بیمارى کووید-19 در جهان همچنان رو به افزایش 
است و شرایط فعلى نشان مى دهد که این بیمارى تحت 
کنترل نبوده و همه گیرى آن با ســرعت رو به گسترش 

است.
طبق اعالم سازمان جهانى بهداشت، بیمارى کووید-19 
در بیشتر نقاط جهان تحت کنترل نیست و شیوع آن در 

حال تشدید است.
«تدروس آدهانوم قبریسوس»، دبیر کل سازمان جهانى 
بهداشت در این باره گفت: مجموع موارد ابتال به بیمارى 
کووید-19 در سراسر جهان طى شش هفته گذشته دو 

برابر شده است. همچنین شــواهد حاکى از آن است که 
شیوع این بیمارى در کشورهاى ایاالت متحده آمریکا، 
برزیل و هند که بیشترین آمار مبتالیان و تلفات را گزارش 

کرده اند کاهشى نداشته  است. 
وى افزود: زمانى که کشورها بر اساس تدابیر و اقدامات 
بهداشت عمومى رویکردهاى جامعى از قبیل شناسایى 
افراد آلوده به کروناویروس، قرنطینه آنان، انجام تســت 
تشخیصى و شناسایى افراد مرتبط با بیماران را اتخاذ کنند 
مى توانند شیوع بیمارى را تحت کنترل داشته باشند اما 
در بیشتر نقاط جهان این ویروس همچنان تحت کنترل 

نیست و وضعیت شیوع آن تشدید شده است.

 ســاالنه 300 تــا 400 هــزار نفــر به دلیــل حوادث 
جاده اى در ایران مصدوم و مجروح مى شوند اما امروز 
که متوســط آمار قربانیان کرونا از حــوادث رانندگى 
بیشتر شده، همچنان حساسیت ها نسبت به این فاجعه 
کمرنگ اســت و حتى برخــى شــهروندان اعتقادى 
به کووید- 19 ندارنــد و وجود آن را از اســاس نادیده 

مى گیرند.
بر اساس اعالم سازمان پزشــکى قانونى کشور، سال 
95 تعــداد 15 هــزار و 932 نفر، 96 تعــداد 16 هزار و 
984 نفر، 97تعــداد 17 هزار و 183 نفر وپارســال 16 
هزار و 947 نفر بــه دلیل حوادث رانندگى در کشــور 
جان باخته انــد و تعداد مصدومان ناشــى از تصادفات 

نیز ســاالنه 300 تا 400 هزار نفر و در مجموع از سال 
95 تا 98 حــدود یک میلیــون و 200 هــزار نفر بوده

 است.
اما از اسفند 98 تا 20تیر 252 هزار و 720 نفر در کشور 
به طور قطعى به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت 142 
نفر در 24 ساعت منتهى به این روز، تعداد جانباختگان 
کووید- 19 در کشور به 12 هزار و 447 نفر رسیده است. 
به عبارتى پارسال 46 تا 47 نفر روزانه به دلیل تصادفات 
رانندگى در کشور جان خود را از دست داده اند و در 142 
روز اخیر(ابتداى اســفند 98 تا 20 تیر 99) کرونا به طور 
متوســط 87 تا 88 ایرانى را روزانه به کام مرگ کشانده 

است./  2185
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روانپزشک و متخصص درمان رفتارى شناختى گفت: افراد احساسى و منفى باف و نیز 
کسانى که از برخى شرایط اجتماعى به سرعت خشمگین مى شوند را زودرنج مى نامند.

ریحانه عابدنیا با بیان اینکه حساسیت و زودرنجى در روانشناسى به عنوان تحریک پذیرى 
زیاد نیز شناخته مى شود، اظهار کرد: زودرنجى در واقع به معناى این است که فرد بیشتر 
از سایرین تحت تأثیر رویدادها و جریانات زندگى قرار مى گیرد و دچار هیجانات منفى 
مى شود. وى این دسته افراد را در سه دسته داراى حساسیت به خود، نسبت به دیگران و 
حساس نسبت به محیط پیرامون عنوان کرد و گفت: برخى از افراد ممکن است که نسبت 
به سایر اطرافیان خود در واکنش به رویدادهاى زندگى واکنش هاى افراطى ترى نشان 

دهند و یا به بیان ساده تر خیلى زود دستخوش احساسات منفى قرار گیرند.
این متخصص رفتارى شــناختى افزود: غم، خشــم و اضطراب و نگرانــى را از جمله 
شاخصه هاى مشترك افراد زودرنج باید عنوان کرد. این خصایص مى تواند زندگى فرد را 
در برقرارى روابط با دیگران با مشکالت زیادى مواجه ساخته و در مواردى زندگى 

او را به چالش بکشاند.
عابدنیا براى شناخت بهتر افراد زودرنج و از طرفى خطاهاى شناختى در مواجهه 
با این دسته افراد، گفت: فرد زودرنج با کوچک ترین اتفاق عصبانى مى شود 
و زود به هم مى ریزد. اغلب به افکار و احساسات منفى فرو مى رود. چنانچه زندگى 
عادى این دسته افراد دچار تغییر شود به سرعت مضطرب و بى قرار مى شوند و چنانچه 

نتوانند کارى کنند، احساس پوچى مى کنند.
وى تصریح کرد: فرد زودرنج با توجه به رفتار غیرمعمول در برخى مسائل حتى کوچک 
از سوى دیگران طرد مى شــود. اغلب از زندگى خود احساس نارضایتى مى کند و در 
مواقعى که احساس کند شرایط اجتماعى ناعادالنه  بر زندگى وى حاکم شده زود خشم 

و نارضایتى خود را بروز مى دهد.
این روان درمانگر با بیان اینکه شناخت نشانه هاى حساسیت و زودرنجى در این دسته 
افراد کمک مى کند تا بتوان هرچه زودتر براى حل این مشکل اقدام کرد و سالمت روان 
آنان را بهبود بخشید، گفت: فرد یا افراد زودرنج با ذهن خوانى طرف مقابل مى تواند بر 

روند کارى خود تصمیم گیرى مناسب و یا قضاوت کند.
وى افزود: فرد زودرنج حتى االمکان باید دست از استدالل احساسى بردارد. در واقع این 
افراد، زمانى که حس مى کنند از یک نفر بدشان مى آید، به دلیل این استدالل بد، این 
احساس و ذهنیت منفى در آن ها به وجود مى آید. در صورتى که ممکن است در حقیقت 
این گونه نباشــد و او به خاطر تجربه هاى ناموفق در روابطش با آن فرد خاص، به این 

احساس رسیده باشد.
عابدنیا تصریح کرد: فرد زودرنج براى به دست آوردن بهبودى خود باید دست از انتظارات 
خودخواهانه بردارد چراکه وجود اختالف نظر در بیشتر روابط بین فردى اجتناب ناپذیر 
است. از طرفى فرد زودرنج تا جایى که امکان دارد باید نکات مثبت طرف مقابل را نیز در 
نظر گیرد چراکه گاهى نکات منفى همه روابط را تحت تأثیر قرار مى دهد و باعث رنجش 

خاطر دیگران مى شود.

حساس نسبت به محیط
به سایر اطرافیان خود در
دهند و یا به بیان ساده تر
این متخصصرفتارى ش
شاخصه هاى مشترك اف
در برقرارى روابط
او را به چالش بک
عابدنیا براى ش
با این دسته اف
و زود به هم مى ریزد
عادى این دسته افراد دچ
نتوانند کارى کنند، احسا
وى تصریح کرد: فرد زود
از سوى دیگران طرد مى
مواقعى که احساس کن
و نارضایتى خود را برو
اینروان درمانگر با بیا
افراد کمک مى کند تا بتو
آنان را بهبود بخشید، گف
روند کارى خود تصمیمگ
وى افزود: فرد زودرنج ح
افراد، زمانى که حس مى
احساس و ذهنیت منفى
این گونه نباشــد و او به

احساس رسیده باشد.
عابدنیا تصریح کرد: فرد
خودخواهانه بردارد چراک
است. از طرفى فرد زودرن
نظر گیرد چراکه گاهى نک

خاطر دیگران مى شود.

زودرنج ها را 
بشناسیم

فوق تخصص قلب و عروق گفت: ترك سیگار یکى از 
روش هاى اصلى کنترل خطر بیمارى سرخرگ هاى 

کرونرى و سایر بیمارى هاى قلبى عروقى است.
ســیدعلى جمالیان با تأکید بر اینکه استعمال سیگار 
سبب افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى 
مى شود، افزود: تصلب شرایین یکى از عوارض شایع 
مصرف سیگار بوده که ســبب آسیب به پوشش جدار 
رگ هاى خون رسانى کننده قلب، مغز و سایر اعضاى 
بدن مى شود. وى ادامه داد: جدار آسیب دیده سرخرگ ها 
در مقابل تشکیل پالك آسیب پذیرتر هستند، از این رو 
با تشکیل پالك جریان خون محدود شده و این روند 
تصلب شرایین (آترواسکلروز) نامیده مى شود. وى با بیان 
اینکه در صورت درگیرى سرخرگ هاى کرونرى احتمال 
ایجاد حمله قلبى به طور قابل توجهى افزایش مى یابد، 
تصریح کرد: اگر سرخرگ هاى مغز دچار انسداد شوند، 

سکته مغزى رخ مى دهد.
این فوق تخصــص قلب و عروق بــا تأکید بر اینکه 
تصلب شــرایین همچنین عامل خطرى براى ایجاد 
بیمارى عروق محیطى است که در آن رگ هاى دست 
و پا درگیر مى شــوند، گفت: زمانى که  سخت شدن 

شرایین با سایر عوامل خطر از جمله فشارخون باال و 
کلسترول باالى خون همراه شود میزان خطر باز هم 
بیشتر مى شود. جمالیان با بیان اینکه استعمال روزانه 
حتى یک نخ سیگار نیز سبب آســیب به اندوتلیوم یا 
پوشــش داخلى جدار عروق مى شــود، افزود: حذف 
سیگار از برنامه هاى روزانه افراد سیگارى سالمت آنها 

را تضمین مى کند.
وى همچنین با اشاره به دیگر عارضه ناشى از مصرف 
سیگار در افراد سیگارى، گفت: لخته شدن خون دیگر 
عارضه مصرف سیگار است و باید بدانیم استعمال سیگار 
باعث مى شود که خون آســان تر لخته شود. این فوق 
تخصص قلب و عروق ادامه داد: چسبیدن پالکت ها به 
یکدیگر موجب آسان تر شدن تشکیل لخته مى شود و 
این روند جزیى از آبشار حوادثى است که منجر به سکته 

مغزى و حمله قلبى مى شوند.
جمالیان بــا بیان اینکه لخته خون درصورت انســداد 
سرخرگ ها مى تواند منجر به بروز حمله قلبى، سکته 
مغزى و بیمارى ســرخرگ هاى محیطى شود، گفت: 
برخى دانشــمندان بر این عقیده اند که اثر لخته کننده 
سیگار حتى مهمتر از نقش آن در ایجاد تصلب شرایین 

است. این فوق تخصص قلب و عروق در ادامه با اشاره به 
دیگر عارضه ناشى از مصرف سیگار، افزود: کلسترول 
باال دیگر عارضه ناشــى از مصرف دخانیات بوده که 
مى تواند سبب کاهش کلسترول HDL یا کلسترول 
خوب شود. وى با بیان اینکه فشارخون باال عارضه دیگر 
ناشى از مصرف سیگار است، تصریح کرد: گرچه سیگار 
به طور مستقیم سبب ایجاد فشارخون باال نمى شود، اما 
به طور موقت سبب تنگ شــدن عروق خونى قلب و 

سبب افزایش موقتى فشارخون مى شود.
جمالیان با تأکید بر اینکه انقباض سرخرگ ها نیز دیگر 
عارضه ناشى از استعمال دخانیات است، گفت: به جز 
انسداد ناشى از تصلب شــرایین در سرخرگ ها، سیگار 
سبب تنگ شدن آنها نیز مى شود که خود سبب کاهش 
بیشــتر جریان خون مى شــود. وى ادامه داد: کاهش 
اکسیژن خون نیز دیگر عارضه ناشى از مصرف سیگار 
است، نیکوتین و مونواکسیدکربن موجود در دود سیگار 
با ورود به خون سبب کاهش مقدار اکسیژن قابل حمل 
توسط خون مى شوند که این اثر سبب مى شود که قلب 
ضربان بیشترى داشته باشد تا بتواند اکسیژن رسانى را 

در حد الزم حفظ کند.

سیگار، دشمن قلب شماست
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یکى از عملکردهاى اصلى خواب این است که 
بازیابى و ترمیم مغز را میســر مى سازد. در طول 
روز هرچه بیشتر از مغزتان استفاده کنید، قسمت 
بیشترى از مغز نیاز به بازیابى دارد و در نتیجه، به 

خواب بیشترى نیاز خواهید داشت.
ســرانجام تحقیقات ثابت کرد که زنان نسبت 
به مردان به خواب بیشترى نیاز دارند چون آنها 
باهوش تر هستند. این یک واقعیت علمى است. 
چیزى که تحقیقــات قادر بــوده ثابت کند این 
است که زنان فعالیت مغزى پیچیده ترى نسبت 
به مردان دارند مطالعه جدید دانشــگاه الفبورو 
انگلســتان نشــان مى دهد که زنان چند کار را 
باهم انجام مى دهند، به این معنى که آنها نیاز به 
مقادیر باالترى از فعالیت هاى مغزى نیاز دارند و 
از مناطق بیشترى از مغز نسبت به مردان استفاده 
مى کنند، و در نتیجه نیاز بیشترى به خواب دارند.  
یکى از عملکردهاى اصلى خواب این است که 
بازیابى و ترمیم مغز را میســر مى سازد. در طول 
روز هرچه بیشتر از مغزتان استفاده کنید، قسمت 
بیشترى از مغز نیاز به بازیابى دارد و در نتیجه، به 

خواب بیشترى نیاز خواهید داشت.
این مطالعه نشــان داد که زنان نسبت به مردان 
در هر شــب به حدود 20 دقیقه خواب بیشترى 
نیاز دارند. همچنین این مطالعه بیان کرد مردى 
که داراى شغلى است که نیازمند کار ذهنى است، 
شــغلى که نیازمند میزان زیادى تفکر جانبى و 
تصمیم گیرى است نســبت به یک مرد عادى 
نیازمند خواب بیشترى است اما نه به اندازه یک 

زن.
زنان به خواب بیشــترى نســبت به مردان نیاز 

دارند زیرا مغزشــان به گونه اى متفاوت شکل 
یافته است. 

در یک مطالعه در ســال 2014، 949 نفر مورد 
آزمایش قرار گرفتند و نتایج نشــان داد که مغز 
مردان در هر نیمکره مغز داراى اتصاالت بیشترى 
اســت، در حالى که مغز زنــان داراى اتصاالت 

بیشترى در بین دو نیمکره بود.
این یافته ها نشان داد که مردان مى توانند در یک 
زمان بر روى یک کار تمرکز عمیقى داشته باشند، 
در حالى که مغز زنان در انجام همزمان چند کار 
عملکرد بهترى دارد. این چشم انداز تونل در برخى 
از مردان و توانایى چند کار انجام دادن در برخى 
از زنان را توضیح مى دهــد. چند کار انجام دادن 
انرژى بیشترى از مغز مى گیرد، به همین دلیل 
زنان نسبت به مردان به خواب بیشترى نیاز دارند.

مدیر مرکز علــوم مغز در مرکز پزشــکى امور 
سربازان بازنشســته مینیاپولیس مى گوید: مغز 
زنان قطعاً متفاوت از مغز مردان اســت، آنچه ما 
متوجه شده ایم این اســت که زنان، در بسیارى 
از کارهاى مختلف، اطالعات را حدود پنج برابر 
ســریع تر از مردان پردازش مى کنند و در انجام 
عملکرد شناختى یکسان از مغزشان بسیار کمتر 

استفاده مى کنند.
در حالى که ممکن است مانند خبر خوب به نظر 
برسد، اما سرعت و بهره ورى مغز زنان هزینه بر 
است. دانشمندان مى گویند که مغز زنان نسبت 
به مغز مردان از آسیب پذیرى بیشترى برخوردار 
است و در صورت آســیب دیدگى، مغز مردان با 
سرعت بیشــتر و کامل تر بهبود مى یابد، بهبود 

روزانه و روند ترمیم بسیار مهم است.

چرا زنان زیاد مى خوابند؟

این یک باور غلط اســت که تنها مصرف زیاد 
شــیرینى جات باعث ابتال به دیابت مى شــود؛ 
مصرف بیش از حد خوراکى هاى شیرین یکى 

از ده ها عامل ابتال به دیابت است.
دکتر غالمرضا کردافشــارى، متخصص طب 
ایرانى دربــاره علل ابتال به دیابــت اظهار کرد: 
افرادى کــه پرخورى و درهم خــورى مى کنند 
همچنین کسانى که تحرك کافى ندارند بیش از 
افرادى که شیرینى جات مصرف مى کنند، مستعد 

ابتال به دیابت هستند!
وى افزود: بسیارى از غذاها مانند غذاهاى چرب 
باعث تجمع مواد زاید در بدن مى شود و متابولیسم 
و سوخت و ساز بدن را دچار مشکل مى کنند مثًال 
یک برش پیتزا که قند در آن به کار نرفته است، 
بسیار بیشتر از مصرف شــیرینى امکان ابتال به 

دیابت را افزایش مى دهد.
کردافشــارى تصریح کــرد: در دیابت هر نوع 
ضعفى که به وجود بیاید، نشانه قند پایین نیست؛ 

همانقدر که قند وقتى کم باشــد باعث ضعف و 
سرگیجه مى شــود، باال رفتن قند هم مى تواند 
همین عوارض را به دنبال داشته باشد؛ فشار خون 
باال و یا پایین هم مى تواند عامل بروز این عوارض 
شود؛ پیشنهاد مى شود افراد دیابتى همیشه یک 
دستگاه گلوکومتر به همراه داشــته باشند تا در 
مواقعى که احساس ضعف مى کنند، میزان قند 
خون خود را اندازه بگیرند، سپس اقدام به مصرف 

تسکین دهنده کنند.
این متخصص طب ســنتى متذکر شد: در طب 
سنتى مى گویند برنج، غذاى انسان هاى سالم 
است؛ کسى که سالم اســت اگر برنج مصرف 
کند، همیشه ســالم مى ماند اما کسى که بیمار 
اســت اگر برنج بخورد بیمارى او افزایش پیدا 
مى کنــد. همچنین مصرف برنــج در منطقه و 
جایگاه خودش مناسب است مثًال افرادى که در 
شمال کشور هستند اگر برنج مصرف نکنند، دچار 

یبوست مى شوند.

علت اصلى ابتال به دیابت 
مصرف شیرینى جات نیست!

دکتر مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، استاد دانشگاه علوم 
پزشکى تهران، عضو فرهنگســتان علوم پزشکى ایران و متخصص 
بیمارى هاى عفونى در پاسخ به این سئوال که نظر شما در باره بازگشایى 
سالن هاى تئاتر و سینما چیست و چقدر مى تواند خطرناك باشد؟ گفت: 
تجمع خطرناك است و علت شــیوع زیاد دوباره این بیمارى به علت 
تجمع است و کســى هم در این تجمعات ماســک نمى زند. االن که 
استفاده از ماسک اجبارى شده است امیدوار هستم که همه رعایت کنند.

وى تصریح کرد: ما به هیچ وجه توصیه نمى کنیم که مردم به تئاتر و 

سینما بروند. رستوران، تئاتر، سینما و هرجایى که تجمع است باید ممنوع 
باشــد مگر اینکه بتوانند فاصله یک و نیم مترى را رعایت کنند، چون 
در یک فضاى سر بسته اگر همه با ماسک براى مدت طوالنى بنشینند 

خیلى جالب نیست و فاصله فیزیکى باید رعایت شود.
دکتر محرز درپاسخ به این سئوال که ماسک زدن چقدر مى تواند کمک 
کند و خطر را کم کند، گفت: خیلى زیاد. طبق مطالعاتى که انجام شده 
است اگر دو نفر رو در روى هم بدون ماسک صحبت کنند، اگر تست 
یکى از این دو نفر مثبت باشــد، احتمال 95 درصد تست نفر دوم هم 

مثبت مى شود، اما اگر هر دو نفر ماسک زده باشند ریسک 95 درصد 
به 1/5 درصد مى رسد. االن اروپا توانسته است این بیمارى را با ماسک 
اجبارى کنترل کند. بنابراین توصیه مى کنم حتى االمکان از خانه خارج 

نشوید و اگر هم بیرون مى آیید حتماً ماسک بزنید. 
این متخصص بیمارى هاى عفونى در پاســخ به این ســئوال که اگر 
خودمان ماسک پارچه اى در خانه تهیه کنیم خوب است؟ اظهار کرد: 

بسیار عالى است، فقط باید دو الیه باشد و نازك نباشد.
دکتر محرز گفت: اگر در محیط کار مدیریت شود که کارمندان فاصله 

فیزیکى را رعایت کنند و در تمام مدت ماســک بزنند و شیفت بندى 
کنند که تعدادى دورکارى کنند مى شــود این بیمارى را کنترل کرد. 
 وى گفت: همانطور که مردم در ایام عید همکارى کردند و این بیمارى 
کنترل شد، االن هم باید رعایت کنند. اگر آن زمان یک نفر از اعضاى 
خانواده کووید- 19 مى گرفت، االن خانوادگى باهم مى آیند چون با هم 
قاطى شده اند به مراسم هاى عروسى و عزا و مهمانى و... مى روند؛ این 
کارها کامًال اشتباه است و مردم باید رفتارشان را عوض کنند. مردم باید 

به خودشان سخت بگیرند تا سالم بمانند.
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تأثیر فوق العاده ماسک زدن در کنترل کرونا

یک متخصص اپیدمیولوژى و اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشکى تهران، در ارتباط با موارد اســتفاده از ماسک 
براى افراد عادى و ســالم جامعــه، توضیحاتى ارائه

کرد.
مسعود یونسیان گفت: اســتفاده از ماسک براى افراد 
عادى که بیمار نیســتند و جزو کادر بهداشتى و درمانى 

هم نیستند، در هر مکانى ضرورت ندارد.
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره به رفتارهاى 
نادرست بهداشتى برخى از شهروندان عادى در استفاده 
از ماسک، افزود: استفاده از ماســک در خودروى تک 
سرنشین منطقى نیست، حتى اگر شیشه خودرو پایین 
باشــد. وى گفت: افرادى که به تنهایى پیاده روى و یا 
در پارك ورزش مى کنند، احتیاجى به استفاده از ماسک 

ندارند.
این متخصص اپیدمیولوژى تأکید کرد: زدن ماسک در 
فضاى باز و هنگام ورزش و پیــاده روى، ضرر ندارد اما 
مى تواند باعث کاهش اکسیژن دم شود. یونسیان افزود: 
متأسفانه برخى افراد هنگام ورود به مکان هاى سربسته، 

ماسک را بر مى دارند و این یک رفتار غلط است.
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: در مکان هاى 
سربسته که ازدحام وجود ندارد و فاصله یک تا 2  مترى 
با ارباب رجوع رعایت مى شــود، زدن ماسک ضرورى 

نیست اما ضرر هم ندارد.

افراد عادى 
کجا ماسک بزنند؟

زوال عقل یا دمانس عبارتى فراگیر در مورد 
مجموعه اى از بیمارى ها و شــرایط 
مرتبط با آســیب مغزى است و نوع 
عالیمى که بیماران دمانس تجربه 
مى کنند بسته به ناحیه اى از مغز 
که دچار آسیب مى شود، متفاوت 
خواهد بود؛ بــراى مثال یکى از 
نشانه ها به حس بویایى مربوط 
مى شــود که در ادامه توضیحات 
بیشــترى در این باره ارائه خواهیم 

کرد.
زوال عقل، ابتداى پایان است و عالیم آن 
بر اثر گذشت زمان وخامت پیدا مى کنند. در 

نتیجه ضرورى است که توجه کافى را به عالیم هشدار دهنده 
در همســر یا اطرافیان خود داشته باشید تا یک گام نسبت به 
بیمارى جلوتر باشــید و کیفیت زندگى عزیزان خود را تا حد 
ممکن باال ببریــد. هم اکنون 400 نــوع مختلف از بیمارى 
دمانس یا زوال عقل وجود دارد و در نتیجه نمى توان یک حکم 

کلى را در مورد عالیم بیماران دمانس صادر کرد.
اما یکى از دالیلى که نمى توان اشکال خاص بیمارى دمانس 

را تشخیص داد شباهت عالیم انواع آن به یکدیگر است.
براى مثال از دســت دادن حافظه که به مــرور زمان نیز بدتر 
مى شود در اغلب بیماران دمانس دیده مى شود. با این حال برخى 
اشکال خاص این بیمارى در وهله نخست بخش هایى از مغز را 

تحت تأثیر قرار مى دهند که ارتباطى به حافظه ندارند. 
براساس گفته پزشکان یکى از نشانه هاى ابتال به زوال عقل 

احساس بویى است که وجود ندارد. از دیگر عالیم دمانس با 
اجسام لویى مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

■ مشــکل در درك، تفکر، حافظه و داورى (که این شبیه به 
آلزایمر اســت هرچند که در این بیمارى حافظه کمتر آسیب 

مى بیند).
■ پریشــانى یا بى خوابى که ظرف چند دقیقه یا چند ثانیه 

مى تواند تغییر کند.
■ حرکت آرام، سفتى دست و پا و رعشه (لرزش غیر ارادى).

■ خواب ناراحت که غالباً با حرکات خشن یا فریاد همراه است.
■ غش یا ناپایدارى در حرکت.

تمامى این نشــانه ها مى توانند فعالیت هاى روزمره را براى 
بیماران دمانس دشــوار کنند و این افــراد در نهایت توانایى 

مراقبت از خود را از دست مى  دهند.

زوال
م
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نشانه هاى زوال عقل



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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همانا پس از نابودى جهان تنها خداى ســبحان باقى مــى ماند، تنهاى تنها 
چیزى با او نیســت، آنگونه کــه قبــل از آفرینش جهان چیــزى با او 
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به سر آید، سال ها و ساعت ها سپرى شود و چیزى جز خداى یگانه قهار 
باقى نمى ماند که بازگشت همه چیز به سوى اوست. پدیده ها، چنان که 
در آغــاز آفریــده شــدن قدرتــى نداشــتند، بــه هنــگام نابــودى نیز 

قدرت مخالفتى ندارند، زیرا اگر مى توانستند پایدار مى ماندند.
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شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شــماره 3059/ش مورخ 98/12/28 و 
364/ش مورخ 99/03/10شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به انجام 
عملیات اجرایى احداث ورزشگاه فاز5گلدیس با اعتبار اولیه52/000/000/000ریال 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خودرا حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/04/31به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند.شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى

احمد رضا پرى تبار- سرپرست شهردارى شاهین شهر   

چاپ دوم

 م.الف:901560

(نوبت دوم)

شهردارى چمگردان به استناد مجوز هاى شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان درنظر دارد نسبت به:
1-اجاره واحد هاى3-5-11-15 مجتمع کارگاهى واقــع در بلوار جانبازان(هرواحد جداگانه-تجدید 

مزایده)
2-اجاره واحد هاى2-4-11-14 مجتمع تجارى واقع درخیابان آزادى (هرواحد جداگانه-تجدید مزایده)

3-اجاره واحد ساختمانى سازمانى متعلق به شهردارى(مزایده)
تمام موارد فوق براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به عنوان قیمت پایه اقدام مى گردد.

متقاضیان میتوانند حداکثر تا روز یکشــنبه مورخ99/05/05 جهت دریافت اسناد و آگاهى از شرایط 
داخلى مزایده وتجدید مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه و تاپایان وقت ادارى همان روز پاکت هاى 

مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى نمایند.
هزینه چاپ آگهى در روزنامه و کارشناسى هریک از موارد فوق به نسبت به عهده برنده مزایده مى باشد.

شماره تماس شهردارى:52240471

آگهى مزایده و تجدید مزایده

علیرضا مالکبیرى-شهردار چمگردان 

نوبت اول

 م.الف:909899

تکنسین ارشد ابزاردقیق و کنترل شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، خبر 
از همکارى یکى از شرکت هاى دانش بنیان پارك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان در ساخت تجهیزات 

ابزار دقیق این منطقه داد.
منصور گرجى گفت: طى 2 سال گذشته با برگزارى 
نشست ها و جلسات مختلف با شرکت دانش بنیان 
«سهند صنعت پارتیکان» که در حوزه اتوماسیون 
صنعتى و ابزار دقیق نفت، گاز و صنایع وابســته 
فعالیت مى کند با پیگیرى و تأیید مسئولین منطقه، 
توانستیم ضمن تبادل اطالعات در مورد ساخت 
ترموکوپل (حرارت ســنج) بیرینگ توربین هاى 

سولزر به توافق برسیم.
وى با بیان اینکه ترموکوپل بیرینگ توربین سولزر 
یکى از مهمترین قسمت هاى حرارت سنجى در 
توربین است، گفت: با توجه به صرف وقت براى 
تعمیر، نگهدارى و بکارگیرى نیروى انسانى زیاد و 
همچنین عدم دسترسى به قطعات یدکى شرکت 
سازنده، تصمیم بر ساخت این قطعه با همکارى 
شرکت هاى دانش بنیان نموده که در گام اول پس 
از 8 ماه تحقیقات و مطالعات میدانى کارشناسان 
شرکت مورد نظر و کارشناسان این واحد نمونه اى 

از ترموکوپل بیرینگ توربین سولزر ساخته شد.
وى افزود: طى حدود 8 ماه نمونه ســاخته شــده 
مورد سنجش و پایش توســط کارکنان این واحد 
صورت گرفت و در نهایت با تبادل نظر، رفع عیوب 
و تقویت نقاط قابل بهبود دستگاه توانستیم نمونه 
مورد نظر را با موفقیت در زمــان اورهال توربین 

سولزر مرکز انتقال نفت شــماره 5 روى بیرینگ 
3 نصب کنیم.

گرجى اشــاره کرد: در پى اقدام فــوق و گام دوم 
همکارى با این شرکت دانش بنیان پروژه ساخت 
دستگاه فلیم دتکتور(شعله یاب توربین سولزر) را 
در دستور کار قرار دادیم که در حال حاضر مراحل 
بازدید از مراکز انتقال نفت، برگزارى نشست هاى 
مختلف، تحقیقات و مطالعات میدانى مشترك از 

سوى هر دو شرکت انجام شده است.
وى ادامه داد: طبق برنامه ریزى هاى انجام شده 
دستگاه جدیدى با ســاختارى متفاوت نسبت به 
دستگاه قدیمى که هزینه باالیى جهت تعمیرات 
و نفرســاعت نگهدارى آن دربرداشت، طراحى و 

ساخته مى شود.

این تکنســین ارشــد ابزاردقیق و کنترل گفت: 
شعله یاب هاى طرح هاى قدیمى از فتوسل براى 
پایش شعله کمباســتور استفاده و شعله یاب هاى 
طرح جدید از اشعه UV استفاده مى کند که داراى 
عمرى باالتر و قابلیت هاى بهترى نسبت به مدل 
قبل مى باشــد و با نصب این مدل استارت هاى 
ناموفق و توقف هاى ناخواسته توربین به حداقل 

خواهد رسید.
گرجى بیان داشــت: در این همکارى مشــترك 
بین شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفت 
منطقــه اصفهــان و شــرکت دانــش بنیــان 
دستگاه هاى فوق براى توربین هاى سولزر مستقر 
در مراکز انتقال نفت مــورد آزمایش قرار خواهد

گرفت.

همکارى شرکت دانش بنیان با 
شرکت خطوط لوله و مخابرات اصفهان 

با به روزترین با به روزترین 
اخبار   همراه اخبار   همراه 
شماییمشماییم


