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میزان ماندگارى ویروس کرونا بر سطوح حمله طاعون به وحوش پارك کاله قاضى  مسابقه «ایران» با تغییراتى به فصل دوم مى رسدجدى ترین فرضیه فعلى درباره «ُسها»، ربایش است  مدیرعامل ذوب آهن  برکنار شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

وقتى بوى بد 
دهان چیزى جز 
یک توهم نیست 

46 هزار اصفهانى به دنبال گرفتن فوق لیسانس
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چرا ماکت ناو هواپیمابر در 
رزمایش سپاه غرق نشد؟

کاهش فروش موبایل در 
بازار اصفهان

  اصفهان با داشتن 835 
فقره معدن رتبه نخست 

کشور را دارد 

5
این 75 نفر

بعضى افراد سال هاى طوالنى درگیر مشکل 
بوى بد دهان هستند. آنها به متخصصان مختلف 

مراجعه مى کنند و دست به انواع درمان ها و 
جراحى ها مى زنند، مثًال دندان عقل خود را 
مى کشند یا حتى لوزه  خود را برمى دارند...

عضو کمیســیون امور داخلى کشور و شوراهاى 
مجلس پیرامون استخدام 75 نفر در استاندارى 
اصفهان گفــت: ظاهــراً این اســتخدام ها به 
قول هاى آقاى روحانى که به ســتاد انتخاباتى 
جوانان داده بود، مربوط مى شودو از آقاى رضایى 
اســتاندار اصفهان مى خواهم با مردم شــفاف 

صحبت و اطالع رسانى کنند.  
ابوالفضــل ابوترابى در گفت و گــو با «صاحب 
نیوز» در خصوص استخدام 75 نفر در استاندارى 
اصفهان اظهار کرد: متاسفانه در دوره مهرعلیزاده 
اســتاندار وقت اصفهان، 15 نفــر بدون ضوابط 
قانونى، استخدام و گزینش استخدام استاندارى 

اصفهان شدند که صرفًا دو و یا سه نفر...
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آزمون کارشناسى ارشد در آخر هفته و با حضور 53/3 در صدى داوطلبان زن برگزار مى شود

شایان مصلح:  بعد از پنالتى گیج مى زدم
شایان مصلح یکى از مهمترین نام هاى دیدار استقالل و سپاهان بود؛ او پیش از 
بازى به واسطه پستى توییترى که به او منتسب شده بود، با محرومیت مواجه شده 
بود و در فاصله چهار ساعت مانده تا شروع بازى با توجه به بیانیه باشگاه سپاهان و 
مستنداتى که این باشگاه اصفهانى ارائه کرد، بخشیده شد تا مطابق انتظارات در 

کنار مهدى زاده، زوج قلب خط دفاعى طالیى پوشان باشد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ماجراى استخدام جنجالى در استاندارى 
اصفهان از زبان نماینده نجف آباد 

پروژه هاى عمرانى 
و خدماتى منطقه 15 
شهردارى اصفهان

 افتتاح شد

اختالف نظر جدى درباره برگزارى کنکور
جلسه مشترك مجلس با وزراى بهداشت و علوم نشان داد

2

در مورد نورافکِن ما در مورد نورافکِن ما 
حرف نزنیدحرف نزنید

 محمدرضا احتشام زاده-شهردارخورزوق

  آگهى مناقصه خرید قیر 6070
شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مصوبه شماره99/169/ش/5 مورخ99/04/31شوراى اسالمى شهر 
خورزوق نسبت به خرید 650تن قیر6070(پى جى) و تحویل در محل اعالم شده با قیمت معادل یا کمتر از قیمت 
روز بورس (روز پایان مناقصه)به شرح زیر اقدام نماید.لذا شرکت هاى واجدالشرایطى که تمایل به شرکت در 

این مناقصه دارند مى توانند با دریافت اسناد مربوطه از واحد امور مالى شهردارى اقدامات الزم به عمل آورند.
1- هزینه برآوردى مناقصه حدودا به مبلغ 23/400/000/000ریال مى باشد.

2- مبلغ5٪سپرده شرکت درمناقصه معادل با1/170/000/000ریال مى باشد که مى بایست در قالب ضمانت نامه 
بانکى معتبر و یا سپرده نقدى واریزى به شماره حساب سپرده 3100000819003شهردارى خورزوق انجام گردد.

3- محل تخلیه به آدرس فوالدشهر-اتوبان شهید کاظمى-رو بروى مسکن مهر فوالدشهر-شرکت تولیدى 
آسفالت آبادگران جنوب

4-آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى مورخ99/05/23 و تاریخ بازگشایى در مورخ 99/05/25 
مى باشد.

م.الف:925601       

نوبت دوم

جواد نصرى- شهردار فالورجان 

آگهى تجدید مناقصه
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/329 مورخ 99/04/16 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه زیر از 

طریق برگزارى تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

م.الف:927162       

نوبت اول

پروژه اجراى پل دوربرگردان فاضل هندى و مالصدرا شهر فالورجان

محل پروژه: خیابان فاضل هندى و مالصدرا شهر مبلغ اعتبار پیش بینى شده: 18/500/000/000 ریالمدت پروژه: 6 ماه
فالورجان

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه  التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1399
کلیات عملیات اجرایى مطابق با اسناد مناقصه (لوح فشرده) شامل:

1- تخریب آسفالت و بتن
2- خاکبردارى، بارگیرى و حمل نخاله به خارج از شهر

3- تهیه مصالح خاك تونان مناسب شن دار به انضمام پخش آبپاشى و تراکم
4- تهیه مصالح اساس به انضمام پخش آبپاشى و قالب بندى و اجراى بتن با مقاومت مشخصه طبق اسناد و نقشه هاى مناقصه

5- تهیه و اجراى میلگرد
6- جدول کارى و سنگ چینى

7- سایر دستور کارهاى ابالغى موارد پیش بینى نشده.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 99/05/30 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

1.روزنامه
 نصف جهان

2.سایت اینترنتى
 نصف جهان

3.(رسانه سوم) ...؟

مهمهمه
ننن

ىتاینترنتىت اینترنتى ر نتی تاینت
ننن

در  روزنامهدر  روزنامه   نصف جهاننصف جهان؟؟
فیلم  ببینید...فیلم  ببینید...

در در سپاهانسپاهان
 از فوتبال  از فوتبال 

خداحافظىخداحافظى  
مى کنممى کنم

احسان حاج صفى: احسان حاج صفى: 
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رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو افزود: 
بازار خودرو، بسیار آشفته و نابسامان است ضمن اینکه در 
بازار داخلى، شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم البته با شیب 

مالیم.
سعید مؤتمنى گفت: به عنوان نمونه، پراید 111، نود و سه 
میلیون تومان؛ پراید 131، هشتاد و یک میلیون تومان؛ پراید 
132، هشتاد و یک میلیون تومان؛ تیبا دو، 107 میلیون و 
500 هزار تومان؛ تیبا صندوق دار، 96 میلیون تومان؛ ساینا، 
108 میلیون تومان و بعضى از محصوالت ایران خودرو هم 
مانند پژوپارس، 173 میلیون تومان؛ پژوپارس تیوفایو، 207 
میلیون تومان؛ 206 تیپ دو، 163 میلیون تومان؛ 206 تیپ 

پنج، 197 میلیون تومان؛ 206 وى هشــت، 191 میلیون 
تومان؛ پژو 405، صد و سى و نه میلیون تومان و سمند ال 

ایکس، 143 میلیون تومان داد و ستد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشــگاه داران خودرو در 
خصوص قیمت خودرو هاى خارجى هم گفت: حدود دو سال 
است که خودروى خارجى وارد کشور نمى شود و دارندگان 
این خودرو ها قیمت ها را بســیار باال اعالم مى کنند، مثًال 
خودرویى که یکسال پیش 700 میلیون تومان بوده، االن 

یک میلیارد و 700 میلیون تومان قیمتگذارى شده است.
وى گفت: در حال حاضــر بازار خودرو، مشــترى ندارد و 

خریداران منتظر این هستند تا قیمت ها پایین بیاید.

در پى برخى شــبهه افکنــى ها و تردیدســازى هاى 
رســانه اى در فضاى حقیقى و مجــازى پیرامون مانور 
پیامبر اعظم(ص) 14 سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف سخنگوى سپاه پاسداران درباره چرایى 
عدم انهدام ناو هواپیمابر شبیه سازى شده، خاطرنشان 
کرد: ناو شبیه سازى شده و غیر واقعى که بدون هزینه 
هم نیست را ما نیاز داریم و انهدام و نابودى آن در اولویت 
ما قرار ندارد و همچنان درصدد استفاده از آن در تمرینات 

متعدد هستیم.
سخنگوى ســپاه با بیان اینکه برخالف ادعاى دشمن 
و شــبهه افکنى هــاى رســانه اى، در رزمایش اخیر 

انهدام و غرق کردن ناو شبیه ســازى شده دستور کار 
نیروهاى عمل کننده نبود، خاطرنشان کرد: همانگونه 
که قبًال هم گفته شده اســت، در بازى جنگ طراحى 
شــده براى رزمایش در واقع انهدام دو اســکورت ناو 
هواپیمابر شــبیه سازى شــده که به خوبى هم صورت 
پذیرفت، هدف گذارى شــده بود و هدف قرار دادن پل 
فرماندهى ماکت ناو به عنوان مغز راهبرى شناور و سپس 
اجراى عملیات هلى برن بــر روى آن، داراى مفاهیم 
خاصى اســت که صاحب نظران و کارشناســان حوزه 
دفاعى و نظامى از جمله آمریکایى هــا به خوبى آن را 

درك کرده اند./2392

پراید از مرز 90 میلیون 
عبور کرد

چرا ماکت ناو هواپیمابر در 
رزمایش سپاه غرق نشد؟

تلویزیون
 رامبد را باز گرداند؟ 

   روزنامــه خراســان | قــرار بــود رامبد 
جوان با همراهــى دو حامى مالــى که یکى از 
آنها حامــى مالى برنامه «خندوانــه» نیز بوده، 
مسابقه «استندآپ شــو» را در فضاى مجازى 
برگزار کند... اما مسابقه به پخش نرسید. کانال 
خبرى «صبح ســینما» در گزارشى مدعى شد 
از آنجا که شــرط تلویزیون براى مجوز ساخت 
مســابقه، تولید ســرى جدید «خندوانه» بوده 
است، دو طرف به توافقى دســت یافته اند که 
مسابقه «استندآپ شــو» با عنوان «خنداننده 
شــو 3» روى آنتن تلویزیون برود. بنابراین در 
شرایطى که به نظر مى رسید تصمیم رامبد مبنى 
بر ادامه مســیر حرفه اى اش در فضاى مجازى 
جدى است، رسانه ملى با اختیاراتى که در کنترل 
تلویزیون هاى اینترنتى به دست آورده، راهى جز 
بازگشت رامبد به تلویزیون براى او باقى نگذاشته 

باشد./2400

ایران 1000 بار لرزید
   مهر | شبکه هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى 
کشور، در تیر ماه 1399 بیش از 1000 زمین لرزه 
را ثبت کردند. این زمین لرزه ها در نواحى مختلف 
ایران و نواحى مرزى رخ داده اســت. در تیر سال 
جارى تعداد 14 زمین لرزه بــا بزرگى بیش از 4.0 
به ثبت رسیده است که بزرگ ترین آنها در تاریخ 
پنجم تیر ماه 1399 با بزرگى 5.3 حوالى قطور واقع 
در استان آذربایجان غربى، رخ داده است. از لحاظ 
آمارى 912 زمین لــرزه داراى بزرگاى کوچک تر 

3 بوده است.

بریدن سر مادر و کودك 
   ایمنــا | مادر و کودك یکساله توسط افراد 
ناشناس در شهرستان بهارستان در استان تهران 
به قتل رسیدند. دادستان این شهرستان درباره 
قتل این زن جوان به همراه فرزندش در قلعه میر 
گفت: در حادثه اى هولناك و دلخراش سر یک 
مادر به همراه فرزندش توســط افراد ناشناس 
بریده شده است. غالمرضا صادقى با بیان اینکه 
کودك سر بریده شده یکساله بوده است، افزود: 
مادر این کودك هم تقریبًا زن جوانى بوده است 
که در این حادثه قربانى شده بود و هنوز سرنخى 
از جزئیات این ماجراى هولناك به دست نیامده 

است.

خانه «الله و الدن»
 اقامتگاه سنتى مى شود

   میراث آریا | رئیــس اداره میراث فرهنگى 
مالرد گفت: خانه «اللــه و الدن»، دوقولوهاى 
به هم چســبیده در  شهرســتان مالرد با هدف 
معرفى صبر و شکیبایى این افراد در مدت زندگى 
به اقامتگاه سنتى تبدیل مى شود. حمید کریمى 
اظهار کرد: در صدد هســتیم با ایجاد این مرکز 
گردشگرى، عکس ها و آثار به  جامانده از این دو 
خواهر در معرض دید عموم قــرار گیرد. «الله و 
الدن بیژنى» متولــد 10 دى 1352، دو قلوهاى 
به هم چسبیده ایرانى بودند که در تاریخ 17 تیر 
1382 پس از عمل جراحى به قصد جداســازى 
به فاصله چند ســاعت از یکدیگر در ســنگاپور 

درگذشتند./2401

ساعت مورد عالقه دزدها
   مهر |رئیس کالنترى 134 شــهرك قدس 
در تهران گفت: سارقان معموًال ساعت 8 شب را 
براى سرقت از منازل انتخاب مى کنند، اگر منازل 
از حفاظت کافى برخوردار باشــند سارقان معطل
 مى شوند و در دام پلیس مى افتند. شیوه کار آنها هم 
به این صورت است که خانه اى را زیر نظر مى گیرند 
و به عنوان مثال زنگ خانه را مى زنند اگر کسى در 
را باز نکرد مطمئن مى شوند آن خانه خالى است و 

اقدام به سرقت مى کنند./2702

ماسک هاى 3 میلیون تومانى!
   روزنامه دنیاى اقتصاد | شــکاف طبقاتى 
این روزها حتى خودش را در استفاده از ماسک هم نشان 
مى دهد تا جایى که ردپاى ماسک سه میلیون تومانى هم 
در بازار مشاهده شده است. یکى از تولیدکنندگان ماسک 
مى گوید: مردم خیلى خوب از ماسک هاى محرم استقبال 
کرده اند، چند هیئت هم با طرح و آرم اختصاصى تعداد باال 
به ما سفارش دادند.  ماسک هاى تولد و مناسبتى هم زیاد 
شده مثًال براى تولد سفارش چاپ عکس روى ماسک 
مى دهند یا براى مهمانى هاى مجلل ماســک هایى با 
سنگ هاى زینتى با نخ نقره یا طال که هر روز به تعداد این 
سفارش ها افزوده مى شود. قیمت این ماسک ها از 25 

هزار تا سه میلیون تومان است./2395

رد پایى در ترور سردار
   ایسنا | کمیته تحقیق در پرونده ترور «ابومهدى 
المهندس» و سردار شهید قاسم سلیمانى در این پرونده 
اسناد و مدارکى را از برخى رهبران «الحشد الشعبى» به 
دست آورده است که بر اساس آن یک شرکت تلفن همراه 
متهم به دادن اطالعات تلفن ســیار یکى از همراهان 
المهندس در اختیار فرماندهــى ارتش آمریکا در پایگاه 
ویکتوریا در فرودگاه بغداد شده است. فرماندهى ارتش 
آمریکا از طریق این خط تلفــن اطالعات کافى درباره 
محل حضور المهندس و دیدارش با سردار سلیمانى را 

به دست آورده است./2396

نرخ بیکارى ژاپن
 به 2/8 درصد رسید

   ایســنا | براى نخستین بار در طول شش ماه اخیر 
نرخ بیکارى در ســومین اقتصاد بزرگ جهان کاهشى 
شده و نسبت به ماه قبل به 2/8 درصد رسیده است. شمار 
بیکاران ژاپنى در حال حاضر حدود یک میلیون و 940 
هزار نفر برآورد مى شود. جمعیت ژاپن نزدیک به 130 

میلیون نفر است./2397

وقف دماوند، 400 سال پیش!
   میزان |  عیســى کالنترى، معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره 
به موضوع وقف دماونــد، گفت: در دفتــر معاون اول 
رئیس جمهور در خصوص موضوع دماوند و جنگل آق 
مشهد جلسه داشتیم اما متأســفانه واقعیت آن چیزى 
نیست که در رسانه ها مطرح مى شود. مثًال وقف دامنه 
کوه دماوند مربوط به 400 سال پیش است و جمع آن به 
100 هکتار هم نمى رسد. واقعیت جنگل آق مشهد هم 
400 هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به 800 سال 

پیش است./2398

بازگشت کوپن 
   تسنیم | حجت االسالم حسین میرزایى، نماینده 
مردم اظهار کرد: دو هفته قبل طــرح  کاالبرگى براى 
کاالهاى اساســى مخصوص دهک هاى پایین جامعه 
از جهت ظرفیت هاى اقتصادى تنظیم شــده است. در 
راســتاى این طرح کاالبرگى براى کاالهاى اساســى 
طراحى مى شود تا دولت در خصوص کاالهاى اساسى، 

حمایتى را از اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد.

فاجعه زباله اى
   بهار | روزانه حدود 3000 تــن و در روزهاى اوج 
مسافرت حدود 7000 تن زباله در استان مازندران تولید 
و جمع آورى مى شود؛ زباله هایى که موجب قد کشیدن 
نزدیک به 30 کوه زباله در استان شده است. در چهار کوه 
زباله در دل جنگل ها، در کناره نهرها و در کوهستان ها 
به گفته رئیس محیط زیست شهرستان هاى سوادکوه 
و سوادکوه شــمالى، حداقل هاى زیست محیطى نیز 
رعایت نمى  شود و نتیجه آن نشت شیرابه ها تا فاصله 
چند کیلومترى و آلودگى خاك و آب و تخریب پوشش 
گیاهى منطقه، آلودگى هوا ناشى از دفن غیراصولى و 
سرایت آلودگى به حیات وحش و حیوانات اهلى منطقه 

است./2399

خبرخوان

عضو کمیســیون آموزش مجلس با بیــان اینکه تعداد 
مخالفان برگزارى کنکور در موعد مقرر بیشتر از موافقان 
بودند، گفت: اختالف نظر جدى بین وزیر بهداشت با وزیر 

علوم درباره برگزارى کنکور وجود داشت.
احمد نــادرى درباره ایــن بحث که اکثریــت اعضاى 
کمیســیون موافق برگزارى آزمون کنکور سراسرى در 
شــرایط فعلى هســتند، اظهار کرد: من به عنوان عضو 
کمیســیون آموزش مجلس چنین چیــزى را تکذیب 
مى کنم. اتفاقًا در جلســه عصر یک شنبه تعداد مخالفان 
برگزارى آزمون کنکور در نشست این کمیسیون که وزراى 
بهداشت، ورزش، علوم و رئیس سازمان سنجش حضور 

داشتند بیشتر بودند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: نتیجه این  
نشست آن بود که نشست دیگرى برگزار شود که در این 
جلسه وزراى بهداشت و علوم حاضر شده و از کمیسیون 
آموزش مجلس من و تعداد دیگرى از همکارانم حضور 
خواهند داشت و بحث را به صورت مفصل ترى پیگیرى 

کنیم.
نادرى خاطرنشان کرد: در نشســت کمیسیون آموزش 
آنچه واضح بود اختالف نظر جدى وزیر بهداشت با وزیر 
علوم درباره برگزارى کنکور بود. چرا که وزیر علوم و رئیس 
سازمان سنجش پافشارى شــدیدى بر برگزارى آزمون 

کنکور در موعد مقرر داشتند ولى وزیر بهداشت مخالفت 
خود را به صراحت در این باره مطرح کرد و گفت من حجت 
شــرعى و قطعى در این باره ندارم چرا که براى برگزارى 
آزمون کنکور در موعد مقرر باید بررســى هاى بیشترى 
صورت گیرد و مشخص شود وزارت علوم اصًال توانایى 
برگزارى آزمون کنکور براى بیش از یک میلیون داوطلب 

با رعایت پروتکل هاى بهداشتى را دارد؟
عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: وزیر بهداشت 
در این نشســت به صراحت خواســتار راســتى آزمایى 
اقدامات وزارت علوم و سازمان سنجش در مورد رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى براى برگــزارى آزمون کنکور 

شــد چرا که وى معتقد اســت ابالغ بخشــنامه رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى با اجراى این پروتکل ها متفاوت 
است و به نظر مى رسد اختالف نظرى بین وزراى بهداشت 

و علوم درباره برگزارى کنکور وجود دارد.
نادرى گفت: به نظر مى رسد خطى که رئیس جمهور در 
ستاد ملى مقابله با کرونا دنبال مى کند مبنى بر اینکه آزمون 
کنکور سراســرى باید برگزار شود و آقاى واعظى رئیس 
دفتر رئیس جمهور هم آن را به نحــو دیگرى پیگیرى 
مى کند که باید کنکور برگزار شــود، فشارى است که بر 
وزارت بهداشت و علوم وارد مى شود ولى آقاى نمکى در 

حال مقابله با این فشار هستند./2393

جلسه مشترك مجلس با وزراى بهداشت و علوم نشان داد

اختالف نظر جدى درباره برگزارى کنکور

احمد کریمى اصفهانى، فعال سیاســى اصولگرا  چندى 
پیش مدعى شد در سفرى که احمدى نژاد به قم داشته، 

مراجع حاضر به دیدار با او نشده  اند.
این عضو جبهه پیروان خط رهبــرى همچنین از دیدار 
رئیس جمهور سابق با یکى از مراجع عظام تقلید خبر داد 
که شنیده ها حاکى اســت که مرجع مورد نظر این چهره 

اصولگرا، آیت ا... علوى گرگانى است.
بهمن شــریف زاده از روحانیون نزدیک به رئیس دولت 

دهم هم در رابطه با همین موضوع گفته اســت که خبر 
رفتن آقاى احمدى نژاد صحت دارد و رســانه ها نیز خبر 
زیارت ایشان از حضرت معصومه (س) را منتشر کردند؛ 
با این حال، خبر مربوط به یک ماه و نیم پیش اســت. اما 
آقاى احمدى نژاد چند روز پیش سفرى به قم نداشته است. 
همچنین قصد دیدار چند مرجع نبوده و این خبر غلط است. 
دیدارى با یک مرجع بود که از مدت ها قبل برنامه ریزى 

شده  بود و براى احوال پرسى به دیدار ایشان رفتیم.

احمدى نژاد در قم به دیدن کدام مرجع رفت؟

به نظر «مرى ترامپ» که یک روانشناس بالینى است، 
رفتار «دونالد ترامپ»، عمویش، بسیار کودکانه و تحمل 

ناپذیر است.
«مرى ترامپ» به CNN گفت که رفتار عمویش، شبیه 

بچه سه ساله  اى است که مى  داند کسى دوستش ندارد.
برادرزاده 55 ســاله ترامپ اضافه مى  کنــد که رویکرد 
عمویش در بحــران کرونا، ناشــى از فرهنگ و عادات 
خانوادگى است. او مى گوید: «فضاى حاکم در خانه پدر 
بزرگم این بود که کسى حق نداشت نظر مخالف بدهد و 
اصالح خطا هم اشتباه تلقى مى  شد... در خانواده ما این 
یک ضعف اساسى بود که کسى پوزش بخواهد یا اذعان 

کند که حق با او نبوده است.»
کتاب افشــاگرانه مرى ترامپ در بــاره عمویش در روز 
نخست ارائه به بازار، با اســتقبال فوق  العاده  اى روبه رو 
شد و با فروش 950 هزار نسخه، رکوردى براى انتشاراتى 

«سیمون اند شوستر» به ارمغان آورد.  
مرى ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا را مردى خطرناك 
خوانده و گفته اســت: «عموى مــن از کارایى فکرى یا 

کنترل انگیزش  ها براى جلب اعتماد دیگران برخوردار 
نیست.»

او در توضیــح انگیــزه نــگارش کتابــش گفته اســت: 
«مى  خواهم که رأى دهندگان آمریکایى اشتباه سال 2016 
را تکرار نکنند... نمى  خواهم کسى در ماه نوامبر بدون آگاهى 

از آنچه خواهد شد، به پاى صندوق برود...»
«فرد ترامپ»، پدر مــرى و بزرگ ترین پســر خانواده 
ترامپ، ســال  ها قبل مرده و فرزندانــش ادعا مى  کنند 

که حق آنها در مسائل مربوط به ارث پایمال شده است.

ترامپ شبیه بچه 3 ساله   است!
   نیلوفر حامدى-اعتمادآنالین |

تهیه کننده برنامه «عصر» درباره وضعیت نادر طالب زاده، 
مجرى و کارشــناس این برنامه که به دلیــل کرونا در 
بیمارستان بســترى شده اســت، بیان کرد: خدا را شکر 
آقاى طالب زاده اکنون وضعیت خوبى دارد و جاى نگرانى 

نیست.
حمید جوادى درباره وضعیت جسمانى نادر طالب زاده و 
شرایط مراقبتى وى نیز اظهار کرد: آقاى طالب زاده اکنون 
در بخش عمومى بیمارســتان بســترى است که بیشتر 
براى اطمینان خاطر است وگرنه با توجه به روند بهبودى 

مى توانست در منزل هم بسترى شود.
جوادى همچنین بســترى بودن طالب زاده را به توصیه 
پزشکان و براى بهبود وضعیت درمانى دانست و عنوان 
کرد: از آنجایى که نیاز بود آقاى طالب زاده چکاب شود و 
آزمایش هاى الزم هم صورت بگیرد، در حال حاضر ایشان 
در بیمارستان بسترى شده و تحت درمان قرار گرفته است 
وگرنه خدا را شکر با اینکه درگیر بیمارى کرونا شده اند اما 

ریه هایشان آسیب ندیده است.
وى در توضیح بیشــتر دربــاره روند ابتــالى مجرى و 

کارشــناس برنامه «عصر» به ویروس کرونا ادامه داد: 
نادر طالب زاده حدود یک هفته پیش به کرونا مبتال شد و 
براى پیگیرى روند درمانى در بیمارستان بسترى شد که 

امیدواریم به زودى بهبود پیدا کند.
تهیه کننده برنامه تلویزیونى «عصــر» درباره اینکه چه 
زمانى مى توانند دوباره برنامه «عصر» را به تولید برسانند 
بیان کرد: منتظر بهبودى کامل هستیم و امیدواریم بتوانیم 
هفته بعد و یا نهایتًا بعد از استراحت آقاى طالب زاده تا دو 

هفته دیگر، برنامه «عصر» را روى آنتن ببریم.

آخرین وضعیت نادر طالب زاده پس از ابتال به کرونا

با گذشــت نزدیک به یک ماه از مفقود شــدن «ســها 
رضانژاد» در ارتفاعات جهان نماى استان گلستان، هنوز 

خبرى از او نرسیده است.
جمعه، بیستم تیر ماه امســال، خبر مفقود شدن دخترى 
27ساله در ارتفاعات کردکوى استان گلستان اعالم شد. 
خبرها از گم شدن «سها رضانژاد» حکایت داشت؛ دخترى 
از کرج که همراه تور گردشگرى به منطقه «جهان نما» 

رفته بود، اما صبح روز بیستم تیر ماه، وقتى از چادر خارج 
شــد، دیگر برنگشــت.  از همان روز، عملیات نیروهاى 
انتظامى، هالل احمر و همچنیــن نیروهاى مردمى آغاز 

شده است، اما خبر جدیدى از «سها» به گوش نمى رسد.
«زهره پدرام نیا»، دوســت 20ساله «سها» مى گوید: به 
نظر مى رسد پلیس حتى یک درصد هم احتمال نمى دهد 
که «سها» زنده باشــد: «وقتى تمام نیروها شبانه روزى 
منطقه را گشت زده اند و هیچ نشــانه اى از "سها" پیدا 
نکرده اند، وقتى ســگ هایى که توان پیدا کردن جسد یا 

عضو بدن از زیر خــاك را دارند هیچ ردى نیافته اند، پس 
قطعاً فرضیه هاى دیگر را هم باید بررسى کرد.»

حاال پیگیرى ایــن پرونده در مراجــع قضایى بر عهده 
کاوه راد، وکیل دادگســترى است. او با اشاره به وضعیت 
خانواده «سها» مى گوید: «خانواده "سها" از روز نخست 
به کردکوى رفته و در هالل احمر آنجا مســتقر هستند. 
شرایط روحى بسیار وخیمى دارند و از آنجا که هیچ نشانه و 
سرنخى هم موجود نیست، هر روز حالشان بدتر مى شود.»

او اگرچــه رونــد پرونــده را رو به 
پیشرفت مى داند، اما معتقد است این 
پیشــرفت ها منجر به اتفاق خوشى 
نشده اســت: «در حال حاضر عمًال 
فرضیه ســقوط یا حملــه حیوانات 
وحشــى به طور کلى رد شده است 
چراکه هیچ نشــانه اى از جسد یا آثار 
جراحت بعد از روزهاى جستجو توسط 
نیروهــاى فنى رؤیت نشــد. اکنون 
جدى تریــن فرضیه ربایش اســت 
بخاطر اینکه 20 روز تمام اســت که 
یک اکیپ 150 نفره از افراد حرفه اى هالل احمر، نیروهاى 
انتظامى و نیروهاى مردمى در عملیات حضور دارند و هیچ 

ردى از آثار جنازه دیده نمى شود.»
این وکیل دادگســترى با درخواست از نیروهاى امنیتى، 
مى خواهد که آنها وارد پرونده شــوند: « به نظر مى رسد 
براى رســیدن بــه نتیجــه اى جدى تر بــه نیروهایى 
متخصص ترى نیاز داشته باشــیم. به همین دلیل هم از 
نیروهاى امنیتى کشور مى خواهیم تا در این مسیر به ما 

کمک کنند.»/2394

جدى ترین فرضیه فعلى درباره «ُسها»، ربایش است 
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تصادف مرگبار با آمبوالنس
برخورد یک دستگاه آمبوالنس در اصفهان با یک مرد 
70 سـاله پیش از ظهر دوشـنبه مرگ وى را به دنبال 
داشـت. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان 
گفت: ایـن حادثه سـاعت 11 و 48 دقیقـه در خیابان 
سـعادت آباد در خط ویژه اتوبوس تنـدرو رخ داد. این 
آمبوالنس  در حال ماموریت در خط اتوبوس تندرو بود 
که با عابر پیاده که مردى 70 سـاله بود برخورد کرد. 
وى بیـان کرد: این مرد توسـط آمبوالنـس اورژانس 
115 به بیمارستان شـریعتى منتقل شد اما در نهایت 
براثر شدت آسیب هاى وارده، جان خود را از دست داد.

حریق خودرو در پمپ بنزین 
یک دسـتگاه خودرو به دلیـل بى احتیاطـى راننده در 
استعمال سیگار در پمپ بنزین بهارستان آتش گرفت. 
راننده این پژو آردى پس از پرکردن یک ظرف چهار 
لیترى بنزین و قراردادن آن در خودرو اقدام به روشن 
کردن سیگار مى کند که این حادثه روى مى دهد. اما 
به دلیل خروج سریع راننده از خودرو این حادثه تلفات 

جانى نداشت و تنها خودرو دچار سوختگى شد.

رشد مشارکت نیکوکاران 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان، 
گفت: مردم نیکوکار اسـتان، در سـال جارى تاکنون 
15 میلیـارد و 650 میلیون تومان به ایتـام و فرزندان 
نیازمنـد تحت حمایت ایـن نهاد کمک کـرده اند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد داشته 
اسـت. کریم زارع افـزود: در حـال حاضـر 83 هزار و 
797 نیکوکار گرانقدر در طرح اکـرام ایتام و فرزندان 

محسنین کمیته امداد اصفهان مشارکت دارند. 

نصب مخزن در تصفیه خانه 
شاهین شهر

به گزارش روابط عمومى آبفا شـاهین شـهر، مخزن 
بلیچ در تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر نصب شد. 
الزم به ذکر اسـت که در این تصفیه خانـه از بلیچ به 
عنوان ماده گندزداى پساب استفاده مى شود. گفتنى 
اسـت براى مانـدگارى و اثر بیشـتر بلیچ در پسـاب، 
سکویى در مقسـم خروجى پسـاب احداث گردیده و 
تانک بلیچ به روى سـکو نصب گردید تا تزریق بلیچ 
از این پس در این مکان انجـام گیرد. الزم به توضیح 
اسـت که بلیـچ یکى از فـرآورده هـاى جانبـى تولید 
پرکلرین است که اسـتفاده از آن در گندزدایى پساب 
تصفیه خانه فاضـالب یک روش بازیابى محسـوب 

مى شود.

ثبت رکورد در فوالد سنگ 
مبارکه

بـا تـالش کارکنـان شـرکت فـوالد سـنگ مبارکه 
اصفهـان میـزان تولیـد روزانـه آهـک کلسـینه 
کوره هاى تک شـافت این شـرکت در تاریخ6 مرداد 
از 710 تـن فراتـر رفـت.  رئیـس واحـد آهکسـازى 
ضمن اعالم این خبـر، رکورد قبلى تولیـد روزانه این 
شـرکت را 640 تن و مربـوط به 19 تیر  سـال جارى  
دانسـت. مجید فرحاندوسـت، بهبود شـرایط فرایند 
تولید، اعمال تنظیمات دقیق، کنترل هاى مداوم و... 
را به عنوان مهمترین عوامل کسـب این موفقیت نام

 برد.

گازرسانى به 156 روستا 
در نایین

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از توزیع ساالنه 
200 میلیون متر مکعب گاز در شهرسـتان نایین خبر 
داد. سـید مصطفى علوى گفـت: بیـش از 17 هزار و 
700 مشترك گاز خانگى، عمومى و صنعتى در سطح 
شهرستان نایین مشترك گاز طبیعى هستند. وى بیان 
داشت: گازرسـانى به 156 روستا و 234 مرغدارى در 
سطح شهرسـتان انجام شـده و مطالعات و چگونگى 
گازرسانى به تعداد محدودى از روستاهاى باقیمانده و 

صعب العبور در حال انجام است.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: تا دو مــاه دیگر اصفهان صفر تــا صد خط تولید 

ماسک سه الیه را خواهد داشت.
حسن قاضى عسگر در خصوص آخرین وضعیت تولید 
ماسک در استان اصفهان، اظهار کرد: خوشبختانه امروز، 
اصفهان در تولید ماسک مشکلى ندارد و مسئله اصلى 
در تولید، کمبود «ِملت بلون» به عنوان ماده اولیه تولید 
ماسک ســه الیه است که مشــکالت مربوط به تولید 
«ِملت بلون» در اصفهان در حال رفع شــدن است و با 
خرید دو خــط تولید، این تکنولــوژى در حال حمل به 

استان است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در آینده نزدیک و تــا دو ماه دیگر 
اصفهــان صفر تا صد خط تولید ماســک ســه الیه را 

خواهد داشت.
قاضى عسگر همچنین در خصوص برخى انتقادات مبنى 
بر کیفیت پایین ماسک هاى تولیدى در اصفهان با وجود 
افزایش قیمت آن در بــازار، توضیح داد: بحث پیگیرى 
کیفیت پایین ماسک هاى ســه الیه در حوزه معاونت 
غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى است و به طور قطع 
استاندارى نیز خواســتار افزایش کیفیت ماسک هاى 

تولیدى و نظارت دقیق بر آن است.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
پیش بینى شده تا پایان شهریور ماه شرایط ایجاد گرد و 
غبار به دلیل فعال شدن کانون هاى گرد و غبار در استان 

اصفهان وجود دارد.
منصور شیشه فروش افزود: ســطح استان اصفهان 10 
میلیون و 700 هزار هکتار اســت که حدود 3 میلیون و 
200 هزار هکتار از آن بیابانى است، اصفهان هم مرز با 
کویر مرنجاب قم و سمنان، کویر یزد در منطقه انارك و 

جندق و خراسان جنوبى است.
وى با بیان این که استان اصفهان تحت تأثیر کویرهاى 
مشترك با دیگر اســتان ها است و به همین دلیل و قرار 

گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک شرایط گرد و غبار 
را دارد، گفت: تاکنون 16 کانون گرد و غبار شناســایى 

شده است.
شیشه فروش با بیان این که در تیرماه اولین گرد و غبار 
در استان اصفهان اتفاق افتاد که منشأ آن اردستان بود و 
سبب ناسالمى هوا شد، خاطرنشان کرد: با توجه به وزش 
بادهاى شرق به غرب و کاهش باران زمین هاى خشک 
ســبب ایجاد کانون هاى گرد و غبار مى شوند و با وزش 
باد گرد و غبار ایجاد مى شــود و پیش بینى شده تا پایان 
شهریور ماه شرایط ایجاد گرد و غبار به دلیل فعال شدن 

کانون ها در استان اصفهان وجود دارد.

گرد و غبار تا پایان تابستان 
مهمان اصفهان است

صفر تا صد تولید ماسک 
در اصفهان تا دو ماه آینده

رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشــگاه اصفهان 
گفت: آمار کل داوطلبان اســتان اصفهــان در کنکور 
کارشناســى ارشــد 46 هزار و 610 نفر است که از این 
تعداد 24 هزار و 929 نفر یعنى 53.5 درصد را خانم ها و 
21 هزار و 681 نفر یعنى در حدود 46.5 را آقایان تشکیل 

مى دهند.
محمدرضا ایروانى در گفت وگو بــا «ایمنا» اظهار کرد: 
آزمون کارشناسى ارشد در 133 رشــته و روزهاى پنج 
شنبه، جمعه و شنبه برگزار مى شود که از این تعداد 64 
رشته شناور است؛ بدین معنا که دانشجو مى تواند عالوه 
بر رشته اصلى خود یک رشته دیگر را نیز به عنوان رشته 

شناور امتحان دهد.
وى افزود: آزمون این 64 رشته شناور روز شنبه برگزار  

مى شود و بیشتر داوطلبان روز شــنبه آنانى هستند که 
پنج شنبه و جمعه نیز در آزمون رشته اصلى خود شرکت 

کرده اند.
رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشــگاه اصفهان 
خاطرنشــان کرد: داوطلبان مى توانند کارت شرکت در 
آزمون کارشناسى ارشد را تا چهارشنبه 15 مردادماه از 
طریق سایت سازمان ســنجش آموزش کشور دریافت 
کنند؛ باجه رفع نقص نیز از سه شنبه 14 مردادماه تا صبح 

شنبه 18 مردادماه فعال است.
وى ادامه داد: داوطلبان صبح پنج شــنبه در 33 رشته، 
صبح جمعه در 36 رشته و صبح شــنبه در 64 رشته به 
رقابت مى پردازند که تعداد آن ها در کل کشور نسبت به 

سال قبل در حدود 40 هزار نفر بیشتر شده است.

رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشــگاه اصفهان 
عنوان کرد: در سال 98 تعداد حوزه هاى امتحانى 164 
عدد بود، اما امسال به 236 حوزه افزایش پیدا کرده است 

تا فاصله گذارى اجتماعى رعایت شود.
ایروانى تصریح کرد: تعداد کارت هاى صادر شــده در 
اصفهان نسبت به سال گذشته حدود 6.6 درصد افزایش 

داشته است.
رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشــگاه اصفهان 
با بیان اینکه برگزارى کنکور کارشناســى ارشد تا این 
لحظه قطعى اســت، اظهار کرد: داوطلبان اســتان در 
13 حوزه امتحانى به رقابت مى پردازند که از این تعداد، 
هشت حوزه در شهر اصفهان، دو حوزه در شاهین شهر 

و سه حوزه در نجف آباد، گلپایگان و کاشان قرار دارد.

آزمون کارشناسى ارشد در آخر هفته و با حضور 53/3 درصدى داوطلبان زن برگزار مى شود

46 هزار اصفهانى 
به دنبال گرفتن فوق لیسانس

رئیــس اتحادیه بــازار موبایل اســتان اصفهان از 
افزایش قیمت موبایل در بازار اســتان اصفهان خبر

داد.
حسن میر شمشیرى اظهارداشت: با توجه به عملکرد 
ضعیف دستگاه هاى اجرایى در کنترل بازار ارز شاهد 
شــیب کند افزایش قیمت موبایل دربازار اســتان 
اصفهان هســتیم. از طرفى کاهش شدید واردات 
موبایل به داخل اســتان هم این بــازار را با کمبود 

موجودى موبایل همراه کرده است.
وى تاکید کرد: در حال حاضر نرخ گوشى هاى میان 
رده از 6 میلیون تا 8 میلیون تومان در حال نوسان و 

گردش است.

میر شمشیرى گفت: درباره آخرین وضعیت  قدرت 
خرید مردم در بازار موبایل استان اصفهان یادآور شد: 
در شرایط فعلى به خاطر افزایش بى منطق قیمت ها 
در بازار موبایل شــاهد کاهش 70 الى 80 درصدى 
میزان اســتقبال و قدرت خرید مردم هستیم و هم 
اکنون تمایل مردم  به ســمت خریــد موبایل هاى 

دست دوم رفته است. 
میر شمشــیرى اضافه کــرد: با ورود بســیارى از 
موبایل هاى تولید داخــل در بازار در تالش بودیم تا 
این مسئله را در تمامى واحد هاى صنفى خود تبلیغ 
و گســترش دهیم که در حال حاضر با وجود چنین 

اوضاعى امکان این اقدام وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: پلیس 
راهور اســتان به مناســبت دهه والیت در راستاى 
ارائه خدمات به مالکان و متصرفان وسایل نقلیه اى 
که به دلیل تخلفات رانندگى بیــش از 10 میلیون 
ریال، وســایل آنها در پارکینگ متوقف شده است؛ 
جرایم رانندگى را قسط بندى کرده و وسیله نقلیه را 
ترخیص خواهد کرد.   سرهنگ محمدرضا محمدى 
افزود: فرصت اســتفاده از مزایاى این طرح تا پایان 

مرداد ماه است. 
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان اضافه کرد: 
وســایل نقلیه اى که با دســتور قضائى یا به دلیل 
ارتکاب دو تخلف حادثه ســاز، مصرف مشــروبات 
الکلى، قرص هاى روانگــردان و مواد مخدر توقیف 
شده باشــند و یا بیش از 40 درصد از تخلفات معوق 
آنان حادثه ساز بوده و خودرو فرسوده باشد مشمول 

این طرح نخواهند شد.

مدیر کل زندان هاى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بیمارى کرونا در زندان استان با جمعیت حدود 8 هزار 
زندانى نیز شــیوع پیدا کرد افزود: حدود هزار و 500 
زندانى که به مرخصى رفته بودند هم در کارگاه هاى 

جنبى مشغول به کار شدند.
 اســدا... گرجى زاده گفــت: این زندانیــان پس از 

اینکه مدت مرخصى آن ها تمام شــد با ارائه ســند 
معتبر در واحد هاى خدماتى و صنعتى استان شاغل 

شدند.
وى گفت: حدود 9500 زندانى در اســتان اصفهان 
دوره هاى آموزش هاى فنى حرفه اى را گذرانده اند و 

براى جذب در بازار کار آماده هستند.

سرپرســت معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: پارك ملى کاله قاضى 
اصفهان درگیر بیمارى طاعون نشــخوارکنندگان 
کوچک شــده اســت و تاکنون حدود 180 کل و بز 
وحشى به ســبب شــیوع بیمارى دراین پارك ملى 

تلف شده اند.
حســین اکبرى افزود: نخســتین بار زمستان سال 
گذشته شیوع این بیمارى در پارك ملى کاله قاضى 
محرز و به  تلف شدن تعدادى کل  و بز وحشى منجر 
شــد که با انجام اقدام همه جانبــه نیروهاى محیط 
زیست اصفهان بیمارى در بخش محدودى از پارك 
مهار و بدون ســرایت به سایر قســمت هاى منطقه 
کنترل شد. اما با شروع تابســتان و آغاز فصل گرما 
که وحوش براى دسترسى به منابع آبى از ارتفاعات 

به سمت پایین  دست و آبشخورها مى آیند بیمارى بار 
دیگر در کاله  قاضى مشاهده شد.

وى اظهار داشت: محیط  بانان اواسط خردادماه چند 
الشه کل  و بز وحشى را مشاهده کردند و نمونه گیرى 
از الشــه ها انجام و بــراى اداره کل دامپزشــکى 
اســتان اصفهان ارســال شــد و نتیجه آزمایش ها 
شــیوع طاعون نشــخوارکنندگان کوچک را تایید 

کرد.
 وى گفت: تا امروز حدود 180 کل  و بز وحشى بر اثر 
ابتال به این بیمارى در کاله قاضى ازبین رفته است و 
با توجه به صخره اى و سخت گذر بودن زیستگاه این 
گونه جانورى در کاله قاضى احتمال مى رود تعدادى 
نیز ازبین رفته و الشــه هاى آن ها توسط اکیپ هاى 

پایش مشاهده نشده باشد.

کاهش فروش موبایل در بازار اصفهان

جرائم رانندگى قسط بندى مى شود

اشتغال بکار 1500 زندانى مرخص از بند  

حمله طاعون به وحوش پارك کاله قاضى  

عضو کمیسیون امور داخلى کشور و شوراهاى مجلس 
پیرامون استخدام 75 نفر در استاندارى اصفهان گفت: 
ظاهراً این اســتخدام ها به قول هاى آقاى روحانى که 
به ستاد انتخاباتى جوانان داده بود، مربوط مى شودو از 
آقاى رضایى استاندار اصفهان مى خواهم با مردم شفاف 

صحبت و اطالع رسانى کنند.  

ابوالفضل ابوترابــى در گفت و گو بــا «صاحب نیوز» 
در خصوص استخدام 75 نفر در اســتاندارى اصفهان 
اظهار کرد: متاســفانه در دوره مهرعلیزاده اســتاندار 
وقت اصفهان، 15 نفر بدون ضوابط قانونى، استخدام و 
گزینش استخدام استاندارى اصفهان شدند که صرفاً دو و 
یا سه نفر از این افراد، داخل سیستم نظام ادارى بودند و با 
رابطه به استاندارى اصفهان منتقل شدند؛ بقیه این افراد 
بدون تشریفات قانونى از جمله آزمون و بدون رقابت و 

به صورت کامال پارتى بازى وارد سیستم ادارى شدند.
وى افزود: قانون باید براى همه یکسان باشد و اینگونه 
استخدام هاى رابطه اى به جوانان نخبه استان اصفهان 
ظلم است؛ پست هاى مهمى در استان به این افراد داده 
شد که با تغییر استاندار چند نفر فقط توانستند پست ها 

را به دست بگیرند.

ابوترابى با توضیح اینکه اکنون هم پس از دو سال از آن 
استخدام ها، دقیقًا همین اســتخدام هاى رابطه اى در 
استاندارى اصفهان در حال انجام است، بیان کرد: طبق 
خبرهاى ما دو مرتبه قرار است 75 نفر بدون ضابطه هاى 

قانونى استخدام استاندارى اصفهان شوند.
نماینده مردم نجف آبــاد اظهار کرد: اســتخدام هاى 
رابطه اى که آقاى مهرعلیزاده در اصفهان انجام داد، ظلم 
بزرگى به اســتان، نظام ادارى و جوانان نخبه اصفهان 
کرد. رضایى اســتاندار اصفهان با مردم شفاف صحبت 
و اطالع رســانى کند که آیا استخدام هاى رابطه اى در 

استاندارى اصفهان حقیقت و صحت دارد؟
وى در پایان اضافه کــرد: از آقاى رضایى، اســتاندار 
اصفهان درخواست مى کنیم ظلم بزرگى که مهرعلیزاده 

در حق اصفهان انجام داده، را وى انجام ندهد.

ماجراى استخدام جنجالى در استاندارى اصفهان از زبان نمای نده نجف آباد

این 75 نفر

  اصفهان با داشتن 835 فقره معدن رتبه نخست کشور را دارد 
معاون معادن ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: اســتان اصفهان ذخایر ارزشــمندى از 
انواع مواد معدنى شامل سرب و روى، طال و آهن و مواد 
غیر فلزى شامل خاك هاى صنعتى و باریت و همچنین 
انواع سنگ تزئینى را دارا است و با داشتن 835 معدن ، 
از نظر تعداد به طور تقریبى در رتبه نخست کشور قرار 

گرفته است.
سرجوقیان گفت:میزان استخراج مواد معدنى این استان 

نیز رقمى افزون بر 40 میلیون تن درسال است، ولى از 
لحاظ تولید کل در کشور رتبه پنجم است.

معاون معادن ســازمان صنعت، معدن وتجارت استان 
اصفهان ادامه داد:آنچه در این میان مهم اســت توجه 
و برنامه ریزى براى ســرمایه گذارى و برداشت ذخایر 
معدنى ارزشمند و تبدیل آن به محصوالت نهایى و ایجاد 
ارزش افزوده است البته براى رسیدن به این اهداف باید 

ساخت و منابع انرژى را در اختیار داشت.

او با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان را مى توان جزو 
اســتان هاى معدنى با ظرفیت باال در ایران دانســت 
افزود: محور مهم ســرب و روى ایران که بخشــى از 
آن در اصفهان قرار گرفته اســت همگى در کنار دیگر 
موارد یاد شده باعث شــد تا اصفهان از لحاظ معدنى و 
صنعتى جایگاه مناسبى داشته باشد، میزان تولید اسمى 
معادل 48 میلیــون تن و واقعى حــدود 32 میلیون تن

 است.
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«ماه عسل» را مى توان تأثیرگذارترین برنامه ده سال اخیر تلویزیون 
در ماه رمضان دانســت که کار تهیه و اجراى آن را احسان علیخانى 

بر عهده داشت.
علیخانى یکى از برنامه سازهاى موفق این روزهاى تلویزیون است 
که راه پرفراز و نشیبى را براى رسیدن به این موفقیت طى کرده است. 
تهیه کننده و مجرى جوان تلویزیون از همان ســال ها که در زمینه 
گزارشگرى برنامه هاى «پسراى ایرونى» فعالیت مى کرد تا روزهایى 
که اجراى برنامه «ماه عســل» را به مدت ده سال برعهده گرفت از 
محبوبیت ویژه اى میان مردم برخوردار شــد و این اتفاق بار دیگر با 

یک برنامه استعدادیابى تکرار شد.
اما احسان علیخانى در برنامه هاى موفقى که براى تلویزیون ساخت 
باعث شهرت و محبوبیت بیشــتر برخى از افراد هم شد تا جایى که 
برنامه «ماه عســل» در معرفى خوانندگان و شهرت آنها نیز نقش 

انکارناپذیرى ایفا کرد.
مى توان گفت الاقل چهار خواننده شهرت خود را مدیون این برنامه 
و احسان علیخانى هستند. خوانندگانى که پس از تیتراژ خوانى «ماه 
عسل» یک شبه ره صد ساله طى کردند و شاید به همین دلیل هم بود 

که چندى پیش احسان علیخانى اعالم کرد براى تیتراژخوانى «ماه 
عسل» اغلب خوانندگان ایران به او زنگ مى زدند.

در ادامه با چهار خواننده اى که بیشترین بهره و نفع را از «ماه عسل» 
بردند آشــنا مى شــویم. خوانندگانى که امروز نامى آشنا هستند اما 
در زمان حضور در «ماه عسل» کســى آنها را -در سطح گسترده- 

نمى شناخت.
محسن یگانه

محسن یگانه اولین تیتراژ «ماه عسل» را در سال 1386 خواند. آن 
سال یگانه نه آلبومى منتشر و نه کنســرتى برگزار کرده بود. او که 
خواننده اى ناشــناخته محسوب مى شــد با خواندن «خیال تو» با 
جمله «منو درگیر خودت کن، تا جهانم زیر و رو شه» به قول احسان 

علیخانى یکى از بهترین تیتراژهاى تاریخ تلویزیون را خواند.
مهدى یراحى

مهدى یراحى رکورددار تیتراژ خوانى در «ماه عســل» است. او 
سال هاى88، 90،92 و 93 براى این برنامه تیتراژ خواند. یراحى با 
تیتراژهاى «ماه عسل» بیش از پیش به شهرت رسید و با خواندن 
تیتراژهاى این برنامه در چهار سال همه اهالى تلویزیون دیگر او 

را جزو خانواده «ماه عسل» مى دانســتند. اولین تیتراژش را اما 
سال 1388 خواند. «هواى تو» با تکرار «بیا تا پیدا شم» به یراحى 
کمک کرد تا از گمنامى خارج شــود و در جاده شهرت و موفقیت 

گام بردارد.
مرتضى پاشایى

مهدى پاشایى سال 1393 براى «ماه عسل» یکى از محبوب ترین 
تیتراژهاى این برنامه را خواند و به شهرتى باورنکردنى رسید. ترانه 
«نگران منى» مهدى پاشایى را آنچنان به شهرت رساند که پس از 
درگذشتش به علت بیمارى ســرطان، یکى از باشکوه ترین تشییع 

جنازه هاى تاریخ هنرمندان ایران برایش برگزار شد.
امیرعلى بهادرى

امیرعلى بهادرى سال 1394 براى «ماه عسل» تیتراژ خواند. تیتراژى 
که در آن برخى از هنرمندان هم حضور داشــتند. ترانه «ماه عسل» 
و جمله «یه جاده یه سفر یه ماه عسل» تیتراژ خوبى بود که بهادرى 
خواند و در آن سال به شهرت خوبى رسید اما او نتوانست در ادامه از 
این امتیاز استفاده کند و مانند یگانه،یراحى و پاشایى آنچنان که باید 

دیده و شنیده شود./2403

4 خواننده پاپ که احسان علیخانى
 سکوى پرتابشان شد

فیلم «کادون» با بازى مریم مؤمن، بازیگر «بانوى عمارت» در کنار 
بهنوش بختیارى و میرطاهر مظلومى به زودى مقابل دوربین مى رود.

فیلم «کادون» به کارگردانى کمال مقدم و تهیه کنندگى مشترك 
حامد صلح میرزایى و على اصغر رضایى این روزها در حال ســپرى 
کردن مراحل پیش تولید اســت و به زودى در کرج مقابل دوربین 

خواهد رفت تا براى پخش در سینماها آماده شود.
«کادون» روایتگر تأثیراتى است که فضاى مجازى در زندگى افراد 
مى گذارد و مشکالت این تأثیرپذیرى از فضاى مجازى در این فیلم 

سینمایى به تصویر کشیده مى شود.
مریم مؤمن، بهنوش بختیــارى، میرطاهر مظلومــى، محمدرضا 
شیرخانلو، شهین تسلیمى، مهسا مرادعلى، یاسین بهبودى، فرانک 
رضایى، مهیار حسن، لیال حســینى، راضیه دهقان، ایلیا موالیى و... 

بازیگران فیلم «کادون» را تشکیل مى دهند.
الهام غفورى، تهیه کننده سینما و تلویزیون و همسر سیروس مقدم، 
کارگردان مجموعه «پایتخت» در توضیح روال زندگى  شــخصى و 
حرفه اى خودش در روزهایى که جهان با ویروس کرونا درگیر است، 
بیان کرد: این دوران به شخصه براى من زمانى خاص براى خلوت 

کردن و پرداختن به همه کارهاى معوقه بود؛ با اینکه از این بیمارى 
بیزارم و امیدوارم که هرچه زودتر تمام شود و همه مردم جهان از آن 

رهایى یابند.
وى افزود: این روزها خوب مى گذرد و بعد از ســال ها فرصتى براى 
خودمان پیدا کرده ایم؛ شب ها با آقاى مقدم تاریخ سینما را مى خوانیم 
و مى بینیم و هر شب مرورى بر فیلم هاى تاریخ سینما داریم و صبح ها 
هم دنبال پیدا کردن فیلم هاى تاریخ سینما هستیم. آقاى مقدم کتاب 

آشپزى نجف دریابندرى (مستطاب آشپزى) را خریده است و انواع و 
اقسام غذاها را مى پزد.

تهیه کننده سریال هاى «پیامک از دیار باقى»، «چاردیوارى»، «زیر 
هشت»، «پایتخت»، «چک برگشتى» و «میکائیل» در پاسخ به این 
سئوال که کدام یک از آثار کارنامه کارى 
خود را بیش از سایر آثار دوست دارد، تأکید 
کرد: شخصًا سریال «پایتخت» را بیشتر 
از تمام کارهایم دوست دارم چرا که تولید 
این کار و آدم هایش ماننــد خانواده من 

شده است.
وى ادامه داد: «پایتخــت» به جز اینکه 
کارى اســت که مورد استقبال مردم قرار 
گرفته و مردم آن را دوســت دارند، پشت 
صحنه این ســریال هم براى من بسیار 
جذاب و دوست داشتنى است؛ بزرگ شدن 
بچه هــاى «پایتخــت»، زن گرفتن و 
بچه دارشدن این دوســتان و... همه اینها 
در طول این ده سال جلوى چشم من اتفاق 

افتاده است؛ در نتیجه این کار را بیشتر از سایر کارهایم دوست دارم.
غفورى در پاسخ به این سئوال که با توجه به اوج گرفتن دوباره بیمارى 
و آمار مبتالیان کووید-19 آیا ممکن اســت که ســیروس مقدم در 
ساخت آخرین قسمتى که از «پایتخت 6» وعده داده بود، موفق نباشد، 
گفت: بحث قولى است که به مردم داده شده اما واقعیت این است که 
هنوز شرایط عادى نشده است و باید شرایط به سمت و سویى برود که 

بشود کار کرد و فیلمبردارى را آغاز کرد.

مهدى هاشمى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون مى گوید نمى توان 
کلمه اســتاد را در هنر به هر فردى پس از چند سال فعالیت هنرى 

اطالق کرد.
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که مهمان برنامه پشت صحنه رادیو 
تهران بود در ابتداى این گفتگو درباره همکارى اش با زنده یاد خسرو 
سینایى عنوان کرد: اولین فیلمم را در سال 58 با نام «زنده باد...» با 

خسرو سینایى داشتم و با آن وارد سینما شدم. من ده سال تئاتر 
کار کرده بودم و به واسطه همسرشــان به آقاى سینایى 

معرفى شدم. البته او در دانشــگاه معلم سینماى ما بود، 
فیلم هایش را دیده بودم و فکر نمى کردم یک روزى او 
فیلم هاى داستانى سینمایى بسازد. یکدیگر را دیدیم، از 
من تست گرفتند و پسندیدند. من خودم وقتى تصویرم 
را دیدم خیلى دوست نداشتم اما آقاى سینایى گفت نه، 

خوب است.
هاشــمى ادامه داد: آقاى ســینایى مرد خوبى بود و 

شــخصیت واال و مهربانى داشت. او 
شــاعر، نوازنده و موسیقیدان 

بود. کًال به میهن و وطنش 
احساس و عالقه خاصى 
داشت. وى افزود: آقاى 
ســینایى جــداى از 
حرفه، کار و هنرش 

انسان واالیى بود. در آن مدتى که سال 58 با او کار کردم و بعدها که 
شــاهد کارهاى بعدى و خوب ترش بودم، خیلى او را دوست داشتم . 

وقتى این خبر را شنیدم خیلى سست شدم.
هاشــمى در بخش دیگرى از این گفتگوى رادیویى درباره استفاده 
از کلمه استاد گفت: اســتاد چندتا بیشــتر نداریم. انگشت شمارند. 
استادى شــان بر همگان آشــکار اســت و در تاریخ ثابت 
شده است. حاال ما تجربه کردیم و سنمان باال 
رفته و یکسرى آثار داریم. واقعاً نباید استاد 

را زود درباره هر کسى خرج کرد.
مهدى هاشمى در پاســخ به پرسش 
یکى از مخاطبــان برنامه درباره اینکه 
آیا خودش را ســلبریتى مى داند یا خیر 
اظهار کرد: من خیلى این کلمه را دریافت 
نمى کنم و با آن مأنوس نیســتم . به قول 
دوســتى چرا مى گوییم ســلبریتى، بگوییم 
مشاهیر معروف و... یک باره مد مى شود 
مى گویند سلبریتى. یک شیک 
بودنى در آن است. یک 
چیزى که انگار تافته 
جدا بافته است. من 
اصًال خــودم را 
اینطور نمى دانم. 

مهدى هاشمى: 

کلمه استاد را نباید زود براى هرکسى خرج کرد

شتم و با آن وارد سینما شدم. من ده سال تئاتر 
ه واسطه همسرشــان به آقاى سینایى 

او در دانشــگاه معلم سینماى ما بود، 
ه بودم و فکر نمى کردم یک روزى او 
 سینمایى بسازد. یکدیگر را دیدیم، از 
و پسندیدند. من خودم وقتى تصویرم 
ت نداشتم اما آقاى سینایى گفت نه، 

اد: آقاى ســینایى مرد خوبى بود و 
و مهربانى داشت. او 

 موسیقیدان 
و وطنش 
 خاصى
 آقاى 
ى از 
ش 

شدهاست. حاال ما تجربه کردیم و
رفته و یکسرى آثار داریم. واقع
را زود درباره هر کسى خرجک
مهدى هاشمى در پاســخ
د یکى از مخاطبــان برنامه
آیا خودش را ســلبریتى مى
اظهار کرد: من خیلى این کلمه
نمى کنم و با آن مأنوس نیســ
دوســتى چرا مى گوییم ســلبریت
مشاهیر معروف و... یک باره
مى گویند سلبریتى
بودنى در آن
چیزى که
جدا بافته
اصًال
اینطو

از مردى که از یک ســاختمان با ارتفاع 2700 پایــى به پایین لیز 
مى خورد، به یک هواپیماى در حال پــرواز چنگ زده و یاد گرفته 
شــش دقیقه زیر آب بماند، پرش با چتر نماد مأموریت غیرممکن 

نیست، حتى در سن 58 سالگى. 
«تام کروز» که تمام بدلکارى هایش را خود انجام مى دهد، هفته 
گذشــته در جریان فیلمبردارى هاى تازه ترین فیلم از مجموعه 
 (Mission: Impossible) «فیلم هاى «مأموریت غیرممکن
با چتر نجات خود را از هلیکوپترى در ارتفاع 3 کیلومترى در مناطق 
روستایى آکسفوردشایر به بیرون پرت کرد و نشان داد که همچنان 
آمادگى جســمانى خوبى براى بازى در فیلم هاى اکشن دارد. دو 

نفر دیگر از عوامل این فیلم نیز او را در این پرش همراهى کردند. 
«کریستوفر مک کوارى»، نویسنده و کارگردان این فیلم قول داده 
که در این فیلم شاهد دستکم سه بدلکارى غیرمنتظره و خطرناك 
باشیم و اعالم کرده که حتى خودش هم از نقشه هایى که براى این 
قسمت از «مأموریت غیرممکن» دارد وحشت کرده است. تام کروز 
در ایام قرنطینه بیکار ننشسته و تمرینات بدلکارى اش را در خانه 
انجام داده است. وى همچنین در این مدت مشغول موتورسوارى 
کراس در میان گل و الى و خلبانى هلیکوپتر بوده اســت. او سه 
سال پیش هنگام انجام یک بدلکارى براى قسمت قبلى مجموعه 
«مأموریت غیرممکن» در لندن دچار شکستگى پا شد اما جراحات 
و سوانح نیز مانع از آن نشــده که کروز دســت از بدلکارى هاى 
خطرناکش بکشد. وى بعدها اعالم کرد که در جریان یک تعقیب 
و گریز نفسگیر روى پشت بام با «هنرى کاویل» دچار شکستگى 

پا شده است.
کروز در این باره چنین گفته بود: «همان لحظه فهمیدم که مچ پایم 
شکسته است. اما واقعًا نمى خواستم این کار را تکرار کنم به همین 
دلیل بلند شدم و فیلمبردارى را ادامه دادم. بعد از پایان برداشت گفتم 
که پایم شکسته است. پایم را ببندید و مرا به بیمارستان ببرید و همه 
دست به تلفن هایشان برده و براى تعطیالت برنامه ریزى کردند.»

در شــرایطى که ســاخت «مأموریت غیرممکن7» بعد از ماه ها 

وقفه به علت شــیوع کرونا از سر گرفته شده اســت، تام کروز که 
قصد دارد بخشــى از فیلم آینده خود را در ایســتگاه فضایى بین 
المللى فیلمبردارى کند شــخصًا با «الیــور دودن» وزیر فرهنگ 
بریتانیا صحبت کرد تا مجوز از سرگیرى فیلمبردارى «مأموریت 
غیرممکن7» را صادر کند اما این کار با کاهش تعداد عوامل صحنه 

صورت گرفت.
فیلم جدید فرانچایز «مأموریت غیرممکن» قرار است نوامبر سال 
آینده اکران شود. هفته گذشته اعالم شد که «مک کوارى» قصد 
دارد یک پل با قدمت 111 سال در لهستان را در جریان ساخت این 
فیلم منفجر کند که به اعتــراض و نارضایتى مردم محلى منطقه 

منجر شد.

بدلکارى فوق العاده فوق ستاره هالیوود در «مأموریت غیرممکن 7 » 

هیچ مأموریتى براى «تام کروز» غیرممکن نیست

«آمیتا باچــان» پس از 23 روز بســترى شــدن در 
بیمارستان به دلیل ابتال به ویروس کرونا مرخص شد.

«ابیشک باچان» فرزند این ستاره 77 ساله بالیوودى 
اعالم کرد که پدرش پس از منفى شدن تست کرونا از 
بیمارستانى در بمبئى مرخص و به خانه بازگشته است. 
باچان از تاریخ 11 جوالى و پس از مثبت شدن تست 
کرونا در بیمارستان بسترى شده بود، این در حالى است 
که ابیشک باچان که او نیز به این ویروس مبتال شده 
بود همچنان در بیمارستان بسترى است و تحت مداوا 

قرار دارد. 
«آیشواریا راى» عروس خانواده باچان و دختر هشت 
ساله اش نیز چند روز پیش و پس از منفى شدن تست 

کرونا از بیمارستان مرخص شده بودند.

سیروس مقدم و همسرش روزهاى کرونایى را 
چگونه مى گذرانند؟

«آمیتا باچان» پیروز 
نبرد با کرونا شد

بازیگر «بانوى عمارت» در فیلم «کادون»

آخرین قسمت از فصل اول مســابقه «ایران» روز عید سعید غدیر 
پخش خواهد شد.

تهیه کننده مسابقه «ایران» با اشاره به پخش60 قسمت در فصل اول 
این مســابقه گفت: هدف اصلى این مسابقه ایران شناسى و آشنایى 
با مسائل و مفاخر کشور است و فصل دوم نیز با همین رویکرد ادامه 
خواهد داشت. هاشم رضایت با اشــاره به تغییراتى در فصل دوم این 
مسابقه پس از ایام عزادارى محرم یادآور شد: همچنان تمام سئواالت 
مختص کشور عزیزمان است، اما در فرم و برخى بخش ها تغییراتى 

به وجود خواهد آمد.
رضایت اظهار کرد: اختصاص تمام سئواالت به موضوعات فرهنگى 
اجتماعى ایران در تاریخ مسابقه هاى تلویزیونى بى سابقه است و این 
مزیت نسبى در فصل آینده نیز حفظ خواهد شد. وى افزود: شرط اصلى 
حضور در برنامه، ثبت نام در اپلیکیشن رایگان و مطالعه سئواالت است 
و از این طریق قصد داریم دانش عمومى مردم را نسبت به کشورمان 

ارتقا دهیم.
هاشم رضایت در ادامه درباره اتمام فصل اول برنامه و زمان پخش اولین 
قسمت از فصل جدید این مسابقه نیز گفت: مسابقه «ایران» نیز مثل همه 
برنامه هاى تلویزیونى سعى دارد به منظور احترام به نظر مخاطبان، در هر 
فصل تغییراتى را لحاظ کند. این نوید را به مخاطبان مى دهیم که فصل 
بعدى این مسابقه با بازى هاى جدید، بعد از ایام عزادارى ساالر شهیدان 

«امام حسین (ع)» روانه آنتن نماییم./2404

مسابقه «ایران» با تغییراتى به فصل دوم مى رسد
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احســان حاج صفى مى گوید تیم ملى ایران به مرحله بعدى صعود 
خواهد کرد و همه باید منتظر تیم ملى در جام جهانى باشند.

احســان حاج صفى یکى از چهره هاى شــاخص فوتبال ایران در 
سال هاى اخیر بوده است. بازیکنى که از میانه هاى دهه 80 به عنوان 
یک مدافع چپ در تیم سپاهان ظهور کرد و حاال در 30 سالگى با بیش 
از صد بازى ملى پیراهن تراکتور را برتــن دارد. او در گفتگویى که با 
مجله فدراسیون فوتبال داشته، با اشاره به آغاز دوران بازیگرى اش 
مى گوید: «در 11 ســالگى به ذوب آهن رفتم و سه سال آنجا بودم، 
سرمربى تیم نوجوانان آنجا من را نخواســت و به سپاهان رفتم. آن 
موقع آقاى لوکا بوناچیچ سرمربى سپاهان بود که اهمیت زیادى به 
جوانان مى داد و نقش تأثیرگذارى در فوتبال من داشت و اگر نبود به 
این موفقیت ها نمى رسیدم. مربیان ایرانى اصوًال به جوان ها اهمیت 

زیادى نمى دهند.
حاج صفى که در 16 ســالگى در لیگ برتر بازى کرد و سپس به تیم 
ملى راه یافت، در دو جام جهانى و سه جام ملت ها بازى کرد و حاال با 
امیدوارى به آینده تیم ملى نگاه مى کند: «تیم ملى دچار افت شــد و 
امیدوارم با اسکوچیچ به روزهاى اوج برگردد، شرایط گروهى خیلى 
سخت است و امیدوارم اوضاعمان بهتر شود و از گروه به مرحله بعد 
برویم و مانند دورهاى بعدى به جام جهانى صعود کنیم. منتظرمان 

در جام جهانى باشید.»
ســتاره تیم تراکتور که ســابقه بازى در فرانکفورت و پانیونیوس را 
دارد، بااشاره به عالقه اش درباره بازى در اروپا مى گوید: «آرزوى هر 
بازیکنى است کـه لژیونر شـود و چه کسى است کـه دوست نداشته 
باشد در خارج از کشور بازى کند. خودم بیشتر اسپانیا را دوست دارم، 

اما بازى در اسپانیا بسیار سخت اســت. البته تیم هاى آلمان را هم 
دوست دارم ولى بازى در اســپانیا را به آلمان ترجیح مى دهم. هدف 
و آرزویم از وقتى که فوتبال را آغاز کردم، این بود که در رئال مادرید 
بازى کنم، تیم رئال را خیلى دوســت دارم و آرزویم این است که در 

رئال بازى کنم.»
دو ســال پیش حاج صفى در دوراهى تراکتور-ســپاهان، تبریز را 
به عنوان مقصد آینده اش انتخاب کرد امــا حاال درخصوص پایان 
فوتبالش صحبت جالبــى را مطرح  مى کند: «حضور در ســپاهان 
باعث شد من پله هاى ترقى را طى کنم. زمانى که خواستم از فوتبال 
خداحافظى کنم، با تنها تیمى کـه باعث رشدم بـود، این کار را خواهم 

کرد.»

احسان حاج صفى: 

در سپاهان از فوتبال خداحافظى مى کنم

روابط عمومى باشگاه ســپاهان در مورد اتفاقات جنجالى دیدار برابر 
اســتقالل و همینطور برخورد تیم حریف با امید نورافکن توضیحاتى 

ارائه کرده است.
 پس از پیروزى آبى هاى پایتخت در یک نبرد حیثیتى برابر ســپاهان، 
همچنان حواشى درباره این بازى و اتفاقات داورى رخ داده آن در رسانه ها 
و جراید مطرح است و طالیى پوشان اصفهانى انتقادات تندى را نسبت به 
قضاوت بیژن حیدرى دارند. در جدید ترین اتفاق، روابط عمومى باشگاه 
سپاهان در بیانیه اى تند و کنایه آمیز اعالم کرده است که آبى ها نباید 

درباره امید نورافکن اظهار نظر کنند.
در این بیانیه آمده است:

«دوست نداشتیم و نداریم در مورد دیدار و نتیجه اى که شخص سوم 
و خارج از دو تیم در نتیجه آن تأثیرگذار بوده است صحبت کنیم. ولى 
به  بازیکنان در باشگاه اســتقالل و همچنین پیشکسوتان عزیز این 

باشگاه پیشنهاد مى کنیم که در مورد بازیکن تیم سپاهان به خصوص 
امیدنورافکن صحبت نکنند که نه حرفه اى است نه اخالقى. به طور 
قطع صحبت کردن در مورد اصل اتفاقى که افتاد و حرف هایى که از 

طرف بعضى از بازیکنان و کادر حریف در جریان اتفاقات نیمه اول 
و بین دو نیمه در راهروى خــروج خطاب به نورافکن و کادر 

داورى زده شده، واقعیت ها را آشکار مى کند و به ضرر 
این عزیزان خواهد بود. پیشنهاد مى کنیم از هدیه 

داور لذت ببرند. لیگ و جــام حذفى ادامه دارد 
و ترجیح مى دهیــم روى  بازى هاى بعدى 

تمرکز کنیم و البته که اگر قرار باشــد با 
رفتارهاى مشابه دوستان نسبت به داور 

و فیرپلى مواجه شــویم، راه دیگرى 
انتخاب کنیم.»

در مورد 
نورافکِن ما 
حرف نزنید

ى اش 
ا بودم، 
تم. آن 
دى به 
نبود به 
همیت 

برویم و مانند دورهاى بعدى به جام جهانى صعود کنیم. منتظرمان 
در جام جهانى باشید.»

ســتاره تیم تراکتور که ســابقه بازى در فرانکفورت و پانیونیوس را 
دارد، بااشاره به عالقه اش درباره بازى در اروپا مى گوید: «آرزوى هر 
بازیکنى است کـه لژیونر شـود و چه کسى است کـه دوست نداشته 
باشد در خارج از کشور بازى کند. خودم بیشتر اسپانیا را دوست دارم، 

به عنوان مقصد آینده اش انتخاب کرد امــا حاال درخصوص پایان 
فوتبالش صحبت جالبــى را مطرح  مى کند: «حضور در ســپاهان 
باعث شد من پله هاى ترقى را طى کنم. زمانى که خواستم از فوتبال 
خداحافظى کنم، با تنها تیمى کـه باعث رشدم بـود، این کار را خواهم 

کرد.»

بر 
ى 

ن، 
ها 
 به 
اه 
ید 

وم 
ى 
ن 

باشگاه پیشنهاد مى کنیم که در مورد بازیکن تیم سپاهان به خصوص 
امیدنورافکن صحبت نکنند که نه حرفه اى است نه اخالقى. به طور 
قطع صحبت کردن در مورد اصل اتفاقى که افتاد و حرف هایى که از 

طرف بعضى از بازیکنان و کادر حریف در جریان اتفاقات نیمه اول 
و بین دو نیمه در راهروى خــروج خطاب به نورافکن و کادر 

داورى زده شده، واقعیت ها را آشکار مى کند و به ضرر 
از هدیه  پیشنهاد مى کنیم این عزیزان خواهد بود.

داور لذت ببرند. لیگ و جــام حذفى ادامه دارد 
و ترجیح مى دهیــم روى  بازى هاى بعدى 

تمرکز کنیم و البته که اگر قرار باشــد با 
رفتارهاى مشابه دوستان نسبت به داور 

و فیرپلى مواجه شــویم، راه دیگرى 
انتخاب کنیم.»

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن اصفهان 
به عنوان سرپرســت جدید این باشگاه 

منصوب شد.
احمد جمشیدى، رئیس 

ســـــابق تربیــت 
بدنــى اصفهان و 
مدیرکل اســبق 
امـــور اجتماعى 
اســتاندارى کــه 

از چنــد مــاه قبل 
به عنوان ســخنگو در 

باشــگاه ذوب آهن فعالیت 
مى کرد پســت جدیدى در این باشگاه 

گرفت.

هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهــن بعد از 
شــایعات مختلف رأى به برکنارى جواد 
محمــدى، مدیرعامــل این 
باشگاه داد و جمشیدى، 
ى  ســخـنگــــو
ذوب آهــن بــه 
عنوان سرپرست 
باشگاه منصوب 
و معرفى شد. بر 
این اســاس امور 
مدیریتى باشگاه ذوب 
آهن را احمد جمشــیدى 
پیش خواهد برد تا هیئت مدیره درباره 

مدیرعامل جدید به جمع بندى برسد.

شایان مصلح یکى از مهمترین نام هاى دیدار استقالل و سپاهان بود؛ او پیش از بازى 
به واسطه پستى توییترى که به او منتسب شده بود، با محرومیت مواجه شده بود و در 
فاصله چهار ساعت مانده تا شروع بازى با توجه به بیانیه باشگاه سپاهان و مستنداتى 
که این باشگاه اصفهانى ارائه کرد، بخشیده شد تا مطابق انتظارات در کنار مهدى 

زاده، زوج قلب خط دفاعى طالیى پوشان باشد.
این بازیکن اما نمایش خوبى در مقابل استقالل نداشــت؛ گل اول بازى به دلیل 
درگیرى ایجاد شده میان او و دیاباته که به خطاى پنالتى منجر شد، به ثبت رسید 
و گل دوم بازى هم با گل به خودى این بازیکن گیالنى. همانطور که رضا فتاحى، 
سرپرست تیم فوتبال سپاهان نیز به این موضوع اشاره کرده بود که محرومیت و 
دوندگى سبب از دست رفتن تمرکز مصلح شده، خود این بازیکن هم این مسئله و 

مشکل را تأیید مى کند.
مصلح که پس بازى و مقابل دوربین هاى تلویزیونى نشــانى از آن مرد همیشــه 

خندان گذشته نداشت، اینطور به محرومیت خود واکنش نشان داد و گفت: «اجازه 
بدهید من صحبت کنم. از صبح در به در ما را در کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
چرخانده اند! بازیکنى که شب بازى دارد، باید از صبح روى پایش باشد؛ هى برود و 
هى بیاید و محرومیتى را بردارد که اصًال معلوم نیست براى چه کسى هست و دو 

روز پیش به او اعالم کرده اند.»
صحبت هاى بعدى مصلح در رابطه با تصمیم بیژن حیدرى براى اعالم پنالتى به سود 
استقالل بود و در این مورد اینطور توضیح داد: «متأسفانه پنالتى را بروید و ببینید. 

بازیکن آنها اول من را مى زند؛ من مى افتم و پنالتى را براى آنها مى گیرد.» 
شایان در ادامه در مورد بازى نه چندان خوب خود با عصبانیت و ناراحتى 

ادامه داد و افزود: «ببینید فوتبالیست، اصًال آدم ها تا یکجایى صبر 
دارند. بعد از آن پنالتى من خودم دیگر در زمین گیج مى زدم 

و مانده بودم که داور چه چیزى را پنالتى گرفته است.»

شایان مصلح:  بعد از پنالتى گیج مى زدم

مدیر سابق ســازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن با بیان اینکه 
رادولوویچ اصًال به استفاده از جوانان اعتقاد نداشت گفت: چند بار 
از جواد محمدى خواستم راهى پیدا کند تا هر طور شده رادولوویچ 

از ذوب آهن جدا شود چون ذوب آهن با او به هیچ جا نمى رسید.
 رسول کربکندى در برنامه «ضربه آزاد» اصفهان اضافه کرد: 
اتفاقات در باشــگاه ذوب آهن خوب پیش نرفــت و رادولوویچ 
که پس از منصوریان به ذوب آهن آمد عملکرد خوبى نداشــت. 
البته من هیچ اطالعى از این تصمیم باشگاه نداشتم. رادولوویچ 
بسیار ترسو و پراسترس بود و هیچ توجهى به بازیکنان جوان تیم 
نمى  کرد و زمانى که بازیکنى سه کارته مى شد انگار دنیا روى سر 
او خراب مى شد! بنابراین چند بار از جواد محمدى خواستم راهى 
پیدا کند تا هر طور شــده رادولوویچ از ذوب آهن جدا شود چون 
ذوب آهن با او به هیچ جا نمى رسد و اعتقادى هم به جوانان ندارد.

وى اظهار کرد: در ادامه بیمارى کرونا شیوع پیدا کرد و خوشبختانه 
رادولوویچ دیگر برنگشت که به نظر من نعمتى براى ذوب آهن 
بود. پس از آغاز دوباره تمرینات مربیان جوانى مانند اســتکى، 
صلصالى، کاپیتان هاى تیم و مربى بدنساز خارجى تیم را تمرین 
مى دادند و شناخت خوبى از بازیکنان داشتند اما به  یک باره لوکا 
بوناچیچ معرفى شد. درست است که او در ایران مربیگرى کرده 
اما شناخت تیم و بازیکنان در کوتاه مدت موضوع بسیار مهمى 

است.
کربکندى افزود: تمام این موارد در کنار اتفاقات داورى و برخى 
بدشانسى ها باعث شده ذوب آهن در شرایط بسیار سختى قرار 
گیرد که اهالى فوتبال اصفهان را نگران کرده است. سرنوشت   
ذوب آهن هنوز در دست خودش اســت و امیدوارم در سه بازى 

باقیمانده که دو بازى بیرون خانه است نتایج خوبى بگیرد، چون 
نمى توان روى نتایج سایر تیم ها حساب کرد.

وى با بیان اینکه در مــدت اخیر تمام اتفاقــات و به خصوص 
اشتباهات داورى به ضرر ذوب آهن رقم خورده است، ادامه داد: 
اگر خداى ناکرده ذوب آهن با 50 سال قدمت به لیگ دسته اول 

سقوط کند شاید مدیران باالدستى زیاد رغبتى به کمک براى 
بازگشت دوباره این تیم به لیگ برتر نداشته باشند که امیدوارم 

این اتفاق رخ ندهد.
وى در پاسخ به سئوالى درباره حق خورى از فوتبال اصفهان افزود: 
متأسفانه نقش دالل ها در فوتبال ما بســیار پررنگ شده و آنها 
هستند که براى باشگاه ها تعیین تکلیف مى کنند. در سال هاى 
گذشته اصفهان دروازه بان هاى خوبى داشته اما در حال حاضر 
تیم هاى اصفهانى از شهرها یا کشــورهاى دیگر دروازه بان به 
خدمت مى گیرند و این به نقش دالل ها برمى گردد و مدیران نیز 
گمان مى کنند اگر بازیکنان بزرگ به خدمت بگیرند انتقاد کمترى 

به آنها وارد مى شود.
وى درباره اینکه چندین سال پیش که در لیگ برتر سرمربیگرى 
مى کرد در یک مصاحبه عنوان کرده بود که فوتبال ایران کثیف 
است، گفت: من گفتم ولى چه کســى گوش داد؟! همان زمان 
مجرى یک برنامه تلویزیونى که یک بازیکن ملى پوش مهمان 
او بود عنوان کرد اگر کسى فکر مى کند این فوتبال ناپاك است 
چرا در آن باقى مانده است؟ انگار عمًال مى گفت بروید تا فوتبال 
یکدست شود و کارمان را انجام دهیم! متأسفانه این مسائل وجود 
دارد و من هنوز هیچ اراده اى براى برخورد با فســاد در فوتبال 

ندیده ام.

رسول کربکندى: 

گفتم فوتبال کثیف است اما چه کسى گوش داد؟

مس کرمان با پیروزى برابر نیروى زمینى یکى از شانس هاى اصلى صعود به رقابت هاى 
لیگ برتر فصل آینده است.

 مس کرمان با هدایت مجتبى حسینى در شش مسابقه بعد از تعطیالت کرونا در لیگ یک، 
چهار برد و دو مساوى به دست آورد تا همه چیز براى صعود این تیم به خودش بستگى داشته 
باشد. آنها در آخرین بازى تیم نیروى زمینى را در تهران بردند و در فاصله دو هفته مانده به 
پایان رقابت ها با 3 امتیاز اختالف نسبت به مس رفسنجان صدرنشین و همچنین 3 امتیاز 
بیشتر نسبت به آلومینیوم 57 امتیازى در رده دوم قرار دارند. با وجود عملکرد بسیار خوب 
حسینى 46 ساله در تیم مس کرمان اما در روزهاى گذشته نام قلعه نویى به عنوان سرمربى 
فصل آینده تیم مس به گوش رسید.  محمود محمودنیا، مدیرعامل مس کرمان اما بعد از 
بازى این تیم برابر نیروى زمینى این موضوع را تکذیب کرده و گفت: «متأسفانه در حساس 
ترین روزها و هفته ها این مسائل مطرح شده است. من همان زمان هم این موضوع را تکذیب 
کردم. آقاى قلعه نویى یک مربى حرفه اى و یک انســان اخالق مدار است و در زمانى که 

مذاکره نمى کند ضمن اینکه خودش تیمش در کوران مسابقات است با باشگاه دیگرى 
باشگاه مس نیز به اصول اخالقى پایبند است و چنین رفتارى را انجام نمى دهد.» او افزود: 
«ما تمام تمرکزمان روى موفقیت تیم در رقابت هاى باقى مانده است و هنوز هیچ فکرى 
براى فصل آینده نکرده ایم ضمن اینکه خیلى از تیم هاى لیگ برترى خواهان به خدمت 
گرفتن آقاى مجتبى حسینى سرمربى تیم ما هستند. در نیم فصل چند تیم لیگ برترى با من 
درباره ایشان صحبت کردند اما هم خود آقاى حسینى و هم ما اصًال وارد این مسئله نشدیم. 
خیلى از تیم ها سرمربى تیم ما را مى خواهند و مس کرمان هم قطعاً یکى از این تیم هاست.» 
امیرقلعه نویى در سال 86 و بعد از حذف تیم ملى از رقابت هاى جام ملت هاى آسیا، در نیم 
فصل دوم لیگ برتر هفتم هدایت مس کرمان را به عهده گرفت که در نیم فصل اول در 
منطقه سقوط قرار داشت. قلعه نویى اما توانست در 17 مسابقه با این تیم 28 امتیاز به دست 
بیاورد. او مس را که در آستانه سقوط بود به رتبه دهم رســاند، استقالل را در همان سال 

شکست داد و با پرسپولیس که در نهایت قهرمان لیگ برتر شد به تساوى رسید.

قلعه نویى نه، حسینى خیلى خاطرخواه دارد

مدیرعامل ذوب آهن  برکنار شد

دانیال اسماعیلى فر، هافبک تیم فوتبال 
ذوب آهــن اصفهان بعد از پشت ســر 

گذاشــتن دوران قرنطینــه 
بــه تمرینــات تیمش 

بازخـــواهد گشت.
ل  نیــــــــا ا د
عیلى فر  ســما ا
حــدود ده روز 
اســت کــه در 

ذوبى ها  تمرینات 
و  نــدارد  حضــور 

خبرهــاى مختلفــى در 
خصوص مصدومیت ایــن بازیکن 

مطرح شده است.
 نکته مهم اما مثبت اعالم شدن تست 
کروناى این بازیکن اســت و 
همیــن موضوع باعث 
شد تا اسماعیلى فر 
به قرنطینه برود. 
اسماعیـلى فر که 
در بازى بـا نفت 
ن  سلیما مسجد
هم غایب بود بعد 
از پشت سر گذاشتن 
دوران قرنطینــه بــه 
تمرینات ذوب آهن بازخواهد گشت.

زود خوب شو دانیال
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عضو کمیته ملى مقابله با کرونا، درباره آخرین وضعیت 
کرونا در کشور گفت: ماندگارى کرونا در هوا بین 3 تا 9 
درصد افزایش یافته است. در این شرایط وقتى فردى به 
کرونا مبتال مى شود به ســرعت دیگر افراد خانواده نیز 

درگیر مى شوند.
مســعود مردانى تأکید کرد: هم اکنون حجم عظیمى از 
بیماران در بیمارستان ها به سر مى برند، طبیعتاً وقتى حجم 
قابل توجهى بیمار در مراکز درمانى حضور داشته باشند، 

افراد بیشترى نیز درگیرى بیمارى کرونا خواهند شد. 
این پزشک عفونى درباره میزان آسیب به ریه در بیماران 
مبتال به کرونا گفت: تعــدادى از مبتالیان به فیبرز ریه 

مبتال مى شوند اما این مسئله شامل همگان نمى شود.
عضو ستاد مقابله با کرونا در پاســخ به این سئوال که با 
توجه به اینکه مردم بیشتر تمهیدات بهداشتى را رعایت 
مى کنند اما آمارها روز به روز افزایش پیدا مى کند، گفت: 
اگر امروز تمامى افراد جامعه تمهیدات بهداشــتى الزم 
را نســبت به این بیمارى در نظر بگیرند دو تا سه هفته 
آینده نتایج آن مشــاهده مى شود. هرچند با رعایت هاى 
مستمر این روند اندك اندك ســیر نزولى پیدا مى کند. 
 او افزود: کرونا روز به روز بدتر مى شــود. باید دانســت 
این حجم از بیمارى ماحصل مســافرت هاى خرداد ماه

 است. 

معاون فنى مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
با تأکید بر اینکه هیچ گونه اغماضى در تعطیلى موقت و 
پلمب مراکز متخلف در رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
وجود ندارد، گفت: در نتیجه بازرسى ها، پایین ترین سطح  
جدول  در رعایت نکات بهداشتى پاساژها هستند و بعد از 

آن نیز نانوایى ها در رده بعدى قرار مى گیرند.
محسن فرهادى افزود: در تهران و شهرهایى مثل تهران 
پاســاژها و مراکز خرید بزرگ داریم و اولین چیزى  که 
مهم است این است که مدیر و مسئول پاساژ باید بتواند 
جمعیت را کنترل و مدیریت کند؛ چون ممکن اســت 
واحدهاى داخل پاساژ نکات را رعایت کنند، ولى ازدحام 

در فضاى پاســاژ وجود داشته باشــد. نیاز است تمرکز 
بیشترى بر پاساژها که محل رفت و آمد مردم هستند و 
نانوایى ها که قوت قالب مردم را تأمین مى کنند، وجود 
داشته باشد. متأســفانه ما هر هفته به طور میانگین در 
حال تعطیلى 1000  واحد در کل کشور هستیم. البته این 
تعطیلى ها پس از اخطارهایى که داده مى شــود صورت 

مى گیرد و ما هیچ تفاوتى میان واحدها نمى گذاریم.
وى ادامه داد: وزارت بهداشــت و دانشــگاه هاى علوم 
پزشکى سراســر کشــور در خصوص تعطیلى موقت و 
پلمب و مهر و موم کردن هیچ صنفى اغماض نخواهد 

کرد./2405

کرونا روز به روز 
بدتر مى شود

2 مکان که پروتکل ها را 
رعایت نمى کنند

پیچیده ترین ویروس
سـعید نمکـى، وزیـر بهداشـت، در    فارس|
نشسـت ویژه کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شوراى اسالمى اظهار کرد: ویروس کرونا مطلقًا قابل 
پیش بینى نیست و هر کس در جهان ادعا کند که این 
ویروس را به طور کامل مى شناسد، از جهالت است نه 
دانشمندى او، چون این ویروس پیچیده ترین ویروسى 

است که تا کنون در جهان وجود داشته است. /2406

اکیداً ممنوع!
مازندران، در میان استان هایى است که    ایسنا|
حدود شش هفته است در وضعیت قرمز کرونایى به سر 
مى برد به طورى که الرى سخنگوى وزارت بهداشت، 
به این موضوع تأکید کرد که مردم از سفر غیرضرورى 
به مازندران جداً خوددارى کنند چرا که شیب صعودى 
وضعیت بسترى و ابتال به بیمارى در این استان نگران 

کننده است./2407

6 استان مرگ خیز
بر اسـاس اعالم کمیتـه اپیدمیولوژى    ایسنا|
بیمارى کووید-19، در هفته منتهى به 10 مرداد ماه هر 
چند که موارد ابتال و مرگ ناشى از کرونا تقریباً باالست، 
اما ثبات و تغییرات مختصر نزولى در آن دیده مى شود. 
همچنین در این مدت، شدت باالى ابتال و مرگ مربوط 
به شش استان زنجان، لرستان، اردبیل، فارس، تهران 

و آذربایجان شرقى بوده است./2408

روى موج کووید-19

این ایده که روزگارى به جاى انسان شاهد هنرنمایى هوش مصنوعى 
روى پرده ســینما باشــیم دیگر چندان محال به نظر نمى رسد. همین 
حاال هم تکنولوژى کارهایى را انجــام داده که روزگارى خوابش را هم 

نمى دیدیم.
از زمانى که ویروس کرونا دنیاگیر شد و هراس مبتال شدن به کووید- 19 
به جان مردم افتاد، کســب و کارهاى گوناگون بــراى ایمنى کارکنان 
کرکره ها را پایین کشیدند. سینما هم از این قاعده مستثنى نبود و تولیدات 

متوقف شدند تا عوامل فیلم از جمله بازیگران در امان بمانند. 
در این آشفته بازار اما ســاخت یک فیلم با بازیگرى که در برابر ویروس 
کرونا مقاوم اســت، توجه همه را به خود جلب کرده است. این بازیگر از 
جنس بازیگرانى که تا کنون بر پرده ســینما دیده ایم، نیست و از دنیاى 

دیگرى مى آید. 
نامش «اریکا» است. دخترى بازیگر با تمام ویژگى هاى ظاهرى انسان 
که قرار است در پروژه اى 70 میلیون دالرى نقش بازى کند. در این پروژه 
سینمایى که «بى» نام گرفته اســت، داستانى هیجان انگیز درباره یک 
کشف خطرناك و ماجراهاى پیرامونش که «اریکا» در مرکز آن قرار دارد، 
روایت مى شود. پیش از «اریکا» هم روبات هاى بسیارى در سینما جلوى 
دوربین ظاهر شده اند، اما چیزى که این موجود را با باقى آنها متمایز مى کند 
ادعایى است که درباره هوش مصنوعى آن مطرح شده است. «اریکا» قرار 
است مثل یک انسان جلوى دوربین نقش بازى کند و با استفاده از هوش 

مصنوعى خود احساسات و حرکات انسان را شبیه سازى کند. 
«کیوشى ایشیگورو» یکى از خالقان «اریکا» درباره ماهیت اختراع خود 
که حاال نخســتین هوش مصنوعى بازیگر جهان شده است، مى گوید: 

«بازیگران براى نقش بازى کــردن از تجربه هاى خود در دنیاى واقعى 
بهره مى برند اما دربــاره "اریکا" ماجرا اینگونه نیســت او از آغاز براى 
نقش بازى کردن خلق شده است. او در مراحل گوناگون یاد گرفته است 
احساساتش را بروز دهد، سرعت حرکاتش را کنترل کند و در عین حال با 

زبان بدن سخن بگوید.»
دوران عجیبى شده است. حاال در سطح اول سینماى جهان هر آنچه اراده 

کنیم مى توان بر پرده سینما نمایش داد. حتى مى توان بازیگران درگذشته 
را بازگرداند تا چند سکانســى نقش بازى کنند! با کمک فناورى هاى 
پیشــرفته گرافیک کامپیوترى حتى «مارتین اسکورســیزى» به فکر 
بازگرداندن جوانى به چهره سالخورده «رابرت دنیرو» و «آل پاچینو» در 
«ایرلندى» افتاد. «ویل اسمیت»  هم در «مرد دوپیکر» روبه روى نسخه 

جوان خودش بازى کرد.

بازیگرى که برابر ویروس کرونا 
مقاوم است!

غول بانکى HSBC روز دوشنبه با صدور بیانیه اى اعالم کرد که 65 درصد از 
درآمد خود را در نیمه نخست امسال به دلیل مشکالت مالى ناشى از بحران 

شیوع کرونا (کووید-19) از دست داده است.
در این بیانیه آمده که درآمد بانک در ماه هاى ژانویه تا ژوئن 2020میالدى 
(دى98 تا خرداد99)، به 4/3 میلیارد دالر رسیده که این میزان 65 درصد کمتر 

از مدت مشابه سال قبل است. 
کارشناسان مى گویند این میزان فراتر از حدى است که پیش بینى مى کردند و 
نشان دهنده پیامدهاى ناشى از بحران کروناست. همچنین گفته مى شود که 
تنش هاى سیاسى میان آمریکا و چین در خصوص هنگ کنگ بر درآمدهاى 
این بانک بى تأثیر نبوده است. مقر اصلى بانک اچ اس بى سى در لندن است 

اما نیمى از درآمدش از منطقه شرق آسیا تامین مى شود.
بانک HSBC اردیبهشت گذشته نیز اعالم کرد که 48 درصد از درآمدهاى 
خود را بر اثر بحران کرونا و بدحســابى وامداران در سه ماه نخست سال از 

دست داده است.
مدیران بانک براى جلوگیرى از تشدید مشکالت مالى درصدد تعدیل نیرو 
برآمده اند. این در حالى است که آنها چند ماه پیش هم از برنامه تعدیل 35 هزار 

شغل ظرف سه  سال آینده خبر دادند.   

شیب نزولى درآمد 
غول بانکى جهان

در ادامه برنامه «هر یک شنبه، یک افتتاح»، مدیر منطقه 
15 شهردارى اصفهان روز یک شنبه در پخش زنده برنامه 
افتتاحیه پروژه هاى عمرانى و خدماتى منطقه 15 که از 
طریق برنامه رادیویى «صداى شهر» برگزار شد، گفت: 
به منظور توسعه امکانات رفاهى و آرامش شهروندان در 
محله ارغوانیه شــهرك الهیه امسال توانستیم پارکى به 
مساحت 15 هزار متر مربع ایجاد کنیم که از این 15 هزار 

متر مربع 9000 متر مربع فضاى سبز احداث شده است.
مسعود قاسمى با اشاره به مهمترین ویژگى هاى بوستان 
الهیه تصریح کرد: آبیارى این بوستان با روش بالبر انجام 
مى شود که صرفه جویى آب را به همراه خواهد داشت.  
وى در همین راستا افزود: آبیارى بالبر یک نوعى آبیارى 
قطره اى است که باعث مى شود درخت هاى مجموعه در 

ساعت خاص با مقدار خاص آبیارى شوند.
قاسمى با اشاره به ویژگى هاى این بوستان عنوان کرد: 
در بوستان الهیه امکاناتى همچون نمازخانه، مسیر ویژه 
دوچرخه، آالچیــق، فضاى بازى کــودکان و همچنین 
سرویس کامل درمانى در نظر گرفته شده است که براى 
زمین و اجــراى آن افزون بر 21 میلیــارد تومان هزینه 

شده است.
وى با بیان اینکه بوســتان الهیه پیرو درخواســت هاى 
شهروندان ســاکن در محله ارغوانیه احداث شده است 
اظهار کرد: امیدواریم این بوستان بتواند با توجه به نیازى 
که در این محله بود و انبوه ســازى هایى که آنجا شکل 
گرفته مورد توجه مردم قرار بگیرد و باعث رفاه بیشــتر 

مردم محترم در آن منطقه شود.
قاسمى با اشــاره به اینکه چقدر زمان برد تا این بوستان 
آماده و تحویل مردم شود گفت: عملیات اجرایى بوستان 
الهیه از اواسط سال گذشته آغاز شد و اجراى آن یکسال به 
طول انجامید که این بازه زمانى به علت تأکید بر استفاده از 
گیاهان مقاوم به کم آبى و در نظر گرفتن امکاناتى متناسب 
با نیازهاى روز مردم کمى به طول انجامید ولى همانطور 

که مى خواستیم انجام شد.
مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان با اشاره به پروژه هاى 
شاخص شهرى منطقه 15 خاطر نشــان کرد: ابَرپروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح ســردار شهید 
ســلیمانى در مجاورت کارخانه قند یکى از پروژه هاى 
شاخص شهرى این منطقه به شمار مى رود که تاکنون 
67 درصد پیشرفت داشته و طبق برنامه و جدول زمانى 

در حال اجراست.
وى ادامه داد: مســاحتى که این پروژه شامل مى شود 2 
کیلومتر در 1/5 کیلومتر اســت و ابر پــروژه اى در میان 
پروژه هاى شاخص شهرى است. پروژه دیگرى که همین 
صفات را دارد و پروژه شاخص شهرى است رینگ شهرى 
است که 6600  متر مربع از مسیر این پروژه در منطقه 15 
قرار دارد که به زودى عملیات اجرایــى 3 کیلومتر آن از 

کیلومتر 4 تا 7 آغاز خواهد شد.
قاسمى با بیان اینکه پل زیرگذر قهجاورستان به عنوان 
پروژه مشــترك بین مناطق 10 و 15 کلنگزنى شــده 
است، تصریح کرد: در مســیر این پروژه دو پل شامل پل 
قهجاورستان با مســاحت 1900 متر مربع و پل بر روى 

کانال آب به مساحت 2200 متر مربع اجرا مى شود.
مدیر منطقه 15 شــهردارى اصفهان اضافه کرد: براى 
اجراى پل زیرگذر قهجاورســتان 40 هزار متر زمین در 
مناطق 10 و 15 با هزینه 40 میلیارد تومان آزادسازى شد 
و در کل براى اجراى این پروژه 60 میلیارد تومان هزینه 

برآورد شده است.
وى در همین راستا با اشاره به مزیت هاى اجراى پروژه پل 
زیرگذر قهجاورستان گفت: از مزیت هاى اجراى پروژه پل 
زیرگذر قهجاورستان مى توان به کاهش بار ترافیکى در 
مبادى ورودى شهر، حذف ترافیک بین شهرى، کاهش 
اثرات منفى ترافیک نظیر آلودگى هوا، کاهش اتالف وقت 

و تصادفات، کاهش بار ترافیکى رینگ سوم، جلوگیرى 
از گسترش بى رویه ساخت و ساز، گسترش کمربند سبز 
اصفهان و جلوگیرى از ورود وسایل نقلیه سنگین به شهر 

اشاره کرد.
قاسمى افزود: میزان حجم خاکبردارى پروژه پل زیرگذر 
قهجاورســتان 200 هزار متر مکعب، حجم خاکریزى 
250 هزار متر مکعب، مســاحت پــل 2000مترمربع، 
مســاحت رمپ زیرگــذر 12 هزار مترمربع، مســاحت 
رمپ ها و لوپ هشــت 1500 مترمربع، مساحت کل 22 
هــزار و 500 مترمربع، حجم بتن پنج هــزار تن، حجم 
آرماتور 400 تن اســت که مبلغ حدود 300 میلیارد ریال 

اعتبار براى آزادسازى و اجراى آن نیاز است.
مدیر منطقه 15 شــهردارى اصفهان با اشاره به ترافیک 
پایان هفته جاده منتهى به آرامستان باغ رضوان تصریح 
کرد: براى رفع این مشکل ترافیکى، احداث خیابان مقداد 
دوم حد فاصل میدان سلمان تا میدان اندوان در دستور کار 
قرار گرفت و عملیات اجرایى آن آغاز شد. این خیابان قطعًا 
مى تواند کمکى خیابان جى باشد و وقتى بهره بردارى از 
رینگ چهارم را شروع کنیم حلقه حفاظتى کمک مى کند 

که بار فعلى جاده خاتون آباد روى این خیابان قرار بگیرد.
وى در همین راستا ادامه داد: این پروژه به دلیل قرار گرفتن 
دو خط لوله شــریان اصلى آب در مسیر آن از حساسیت 
زیادى برخوردار اســت و اجراى آن تقریبًا شش میلیارد 

تومان هزینه در بر خواهد داشت.
قاسمى با بیان اینکه خیابان مقداد دوم 3560 متر طول 
و 8/5 متر عرض خواهد داشــت، اظهار کرد: اجراى این 
پروژه به علت بهبود وضعیت عبور و مرور مردم در دستور 

کار قرار گرفته است.
مدیر منطقه 15 شــهردارى اصفهان با اشــاره به دیگر 
پروژه هاى این منطقه افزود: پارکینگ جنب شهردارى 
منطقه 15 به زودى مورد بهره بــردارى قرار مى گیرد، 
نرده گذارى خیابان جى و همچنین تعریض خیابان اندوان 
در حال انجام است و پروژه خیابان مقداد دوم نیز تا پایان 

امسال افتتاح مى شود.
■■■

در ادامه نشســت برنامه «هر یک شــنبه، یک افتتاح» 
پروژه هاى عمرانى و خدماتى منطقه 15، رئیس کمیسیون 
عمران، معمارى و شهرســازى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان با اشــاره به احداث بوســتان الهیه گفت: این 
بوستان یکى از پروژه هاى محله محور منطقه 15 است 
که با رویکرد ارتقاى کیفیت زندگى شــهروندان به بهره 

بردارى رسید.
شــیرین طغیانى با بیان اینکه در منطقه 15 پروژه هاى 
بسیار بزرگى اجرا شــده یا در حال احداث است تصریح 
کرد: بوســتان الهیه 15 هزار متر مربع وســعت دارد که 
9000مترمربــع آن به فضاى ســبز اختصاص یافته که 

امیدواریم با تجهیزات مناســب و امکانات در نظر گرفته 
شده رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

وى با بازگشتى به تاریخ منطقه 15 ادامه داد: منطقه 15 
معروف به خوراسگان در سال 92 با تصمیم گیرى شوراى 
شــهر اصفهان و خوراســگان به اصفهان الحاق شد و 
اقدامات زیرساختى خوبى در این منطقه صورت گرفت به 
طورى که بعضى از دوستان معتقد هستند منطقه 15 امروز 
به عنوان یک کارگاه عمرانى در شــهر اصفهان شناخته 

مى شود و واقعاً هم این اتفاقات قابل رصد است.
طغیانى افزود: در این دوره شــاهد توســعه و رشد شرق 
اصفهان بودیم و منطقــه 15 از منظر کالبدى و تولیدات 

هنرى نیز ظرفیت هاى بالقوه اى دارد.
رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان در همین راستا توضیح داد: منطقه 
15 چه از منظر تاریخى کالبــدى و چه از منظر تولیدات 
هنرى از ظرفیت ویژه اى در شــهر اصفهان برخوردار 
است. این منطقه محل خاتمکاران شهر اصفهان است 
و تعداد بســیار زیادى از خاتمکاران محل اقامتشان در 
منطقه 15 است ولى متأســفانه بیشتر در پارکینگ ها یا 
زیرزمین هایشان مشغول کارند و تولیدات بسیار خوبى 

دارند اما متأسفانه برند سازى نشده است. 
وى با اشاره به یکى از اتفاقات بسیار خوب که قرار است 
در این منطقه بیافتد گفت: زمینى در این منطقه خریدارى 

شده تا به زودى باغ خاتم شکل بگیرد. البته رویکرد اصلى 
این است که مدیریت شــهرى نقش تسهیلگرى داشته 
باشد و نقش دخالت کنندگى در این فضا را نداشته باشند.

طغیانى ادامه داد: تحقق این موضوع جذب گردشگران 
داخلى و خارجى را به همراه خواهد داشت البته باید فضاى 
کالبدى شــهر تغییر کند و این خود مى تواند به  اقتصاد 

مردم منطقه و معیشت آنها کمک کند.
رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه منطقه 15 پتانسیل 
جذب گردشــگر را دارد گفت: مجموعه «خان» یکى از 
ظرفیت هاى گردشگرى است که مورد توجه واقع نشده 
و احداث باغ خاتم مى تواند این ظرفیت ها را شکوفا کند.

وى با اشــاره به پروژه حلقه حفاظتى شــهر اظهار کرد: 
رینگ چهارم یا رینگ حفاظتى از حدود20 ســال پیش 
مصوب  شد اما در دوره هاى مختلف به دالیل مختلف 
به ســمت اجراى این رینگ حرکتى نمى شود. در دوره 
پنجم شوراى شهر انصافاً با جسارتى که مدیریت شهرى 
در این حوزه داشــت و البته اهمیت موضوع در توســعه 
شهر اصفهان و از آنجا که شــهر اصفهان به سرعت در 
حال توسعه افقى اســت و بحث حمل و نقل عمومى و 
موضوعاتى که هر سال به ویژه در زمستان به نوعى مردم 
زندگى شان با آن دست به گریبان است بسیار مهم است، 

این پروژه در دستور کار قرار گرفت.
طغیانى تصریح کرد: پروژه حلقه حفاظتى شــهر فقط 
متعلق به شهر اصفهان نیست و شهرهاى مجاور هم در 

آن شریک هستند.
رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه پروژه حلقه حفاظتى 
شهر 78 کیلومتر طول دارد که 46 کیلومتر آن در داخل 
شهر اصفهان قرار گرفته اســت، گفت: نقطه صفر این 
پروژه با اجراى مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح 
شهید سردار سلیمانى در منطقه 15 قرار گرفته و به سمت 

مناطق 10 و 14 حرکت مى کند.
وى افزود: پل آفتــاب، مجموعه پل هــا و تقاطع غیر 
همســطح شــهید ســردار ســلیمانى و پــل زیرگذر 
قهجاورستان نقاط عطف پروژه حلقه حفاظتى شهر به 

شمار مى آید.
طغیانى تأکید کرد: رویکرد پروژه حلقه حفاظتى شــهر 
کامًال زیر ســاختى بوده و هر چه زودتر اجرایى شود از 

توسعه افقى شهر جلوگیرى خواهد شد.

 پروژه هاى عمرانى و خدماتى منطقه 15 شهردارى اصفهان افتتاح شد
محیا حمزه
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چگونه در خانه از فرد مبتال به کووید-چگونه در خانه از فرد مبتال به کووید-1919  
مراقبت کنیم؟مراقبت کنیم؟

اگر فردى در خانه شما به بیمارى کووید-19 مبتال 
شد چه اقداماتى را انجام دهید و چه موقع با پزشک 
تماس بگیرید تا ببینید آیا الزم است آزمایش هاى 
مربوط در بیمارستان به عمل آید یا خیر. مدت زمان 
ماندن در قرنطینه و چگونگــى پیگیرى عالی م از 
نکات مهم دیگرى اســت که باید مورد توجه قرار 

گیرد.
ما در ایــن مطلب بــه توصیه هایى که از ســوى 
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ها مطرح شده 
مى پردازیم. این توصیه ها بنا بــر تجربه هاى افراد 
مبتال یا کســانى که از فرد بیمــار مراقبت کرده اند 
جمع آورى شده است. مطالب حاضر براى کسانى که 
حال وخیمى ندارند و تنها الزم است در خانه بمانند تا 

بهبود یابند ارائه شده است.
در اولیــن اقــدام پــس از بــروز عالئم 

کووید-19 باید با پزشــک تماس 
بگیرید و عالیم بیمــار را بازگو 

کنید. از پزشــک بپرسید که 
آیا الزم اســت براى تست 
کرونــا و عکســبردارى به 
بیمارستان مراجعه کنید یا 
بیمار مى تواند در خانه بماند 
و آزمایش ها در منزل انجام 

شود.
به محض اینکه متوجه شدید بیمار 

عالیم مشکوکى دارد باید او را از سایر 
افراد خانواده جدا کنید. شخص باید تا زمانى 

که جواب تست کرونایش منفى شد و عالیم از بین 
رفت در قرنطینه بماند و از دیگر اعضاى خانواده دور 
باشد. اگر او و شما در یک اتاق هستید، باید از ماسک 
استفاده کنید و دستان خود را مرتب به مدت 20 ثانیه 
بشویید. همچنین فضاى خانه باید مدام ضدعفونى 
شود. فرد سالمى که از بیمار مراقبت مى کند باید پارچ 
آب و غذاى بیمار را با حفظ فاصله براى او آماده کند 
تا خود فرد آنها را بردارد. اگر اتاق جداگانه اى ندارید تا 
بیمار مبتال به ویروس کرونا در آن بماند، باید فاصله 

2 مترى را با او رعایت کنید.
سازمان بهداشــت جهانى و پزشکان سراسر جهان 

در حال بررســى ایــن موضوع هســتند که آیا 
ویروس کرونا در هوا مى ماند و مى تواند 
از این طریق افــراد را مبتال کند یا خیر. 
اگر در خانه خود فردى به 

کووید-19 مبتال شده، بهتر است یکى از پنجره ها را 
باز بگذارید که راهى براى گردش هوا وجود داشته 
باشد تا هم سالمت شما به خطر نیافتد و هم ذره هاى 

ویروس در دیگر نقاط منزل پراکنده نشوند.
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ها پیشــنهاد 
مى کند افراد مبتال به ویروس کرونا در صورت امکان 
از دستشویى و حمام جداگانه استفاده کنند؛ اما اگر 
فقط یک سرویس بهداشتى در منزل دارید، فرد مبتال 
باید هنگام استفاده از دستشویى ماسک بزند و پس 
از ترك آنجا توالت، روشویى، شیرآالت و دستگیره ها 
ضدعفونى شــوند. حولــه، خمیردنــدان و 

جاى مایع صابــون نیز باید براى فــرد مبتال جدا از 
سایرین باشد.

بهتر است فقط یک نفر از بیمار مراقبت کند تا تعداد 
افرادى که با فرد مبتال در تماس هســتند محدود 
باشد. شخص سالم مى تواند براى بیمار غذا یا دارو 
تهیه کند و وضعیت دماى بدن، فشار خون و مصرف 
ویتامین هــا را پیگیرى کند و لبــاس و ملحفه او را 
بشوید. بهتر است شخص سالم هنگام شستن لباس 
و ملحفه یا هر چیزى که بیمار با آن تماس داشته از 
دستکش استفاده کند و ماسک بزند. وقتى براى او غذا 
مى برید مى توانید ظرف را درون اتاق بیمار قرار دهید؛ 
اما داخل اتاق نمانید و حتمًا با ماسک جلوى بینى و 

دهان خود را بپوشانید.
مرکز کنتــرل و پیشــگیرى از بیمارى ها 
مى گوید اگر 24 ســاعت تب نداشته 
باشــید و از داروهاى تب بر استفاده 
کنید، ســرفه شــما کم کم بهبود 
مى یابــد. حداقــل ده روز طول 
مى کشــد تا عالیم اولیه از بین 
روند. پس از آن با انجام تســت 
کرونا یا عکسبردارى مى توانید 
از سالمت خود اطمینان یابید و 
با حفظ نکات بهداشتى و رعایت 
اصول اولیه از قرنطینه خارج شوید. 
تحقیقات جدید نشان مى دهد ممکن 
است افراد دوباره به کووید-19 مبتال 
شــوند پس مراقب خــود و اطرافیانتان

 باشید.

  مژده اصغرزاده/ اعتمادآنالین |

استفاده از ماسک تبدیل به مهمترین بحث در زمینه 
شیوع ویروس کرونا شده و در حالى که کشورهاى 
زیادى در سراسر جهان پوشاندن صورت را اجبارى 
کرده اند، هنوز صحبت هایــى درباره آن در جریان 
اســت. یکى از مواردى که برخى افراد به آن اشاره 
مى کنند، انتقال حس امنیت کاذب به افرادى است 

که از ماسک استفاده مى کنند.
در حقیقت به اعتقاد برخى، ماسک مى تواند منجر به 
رعایت نکردن سایر موارد براى جلوگیرى از ابتال 
به کرونا مانند حفظ فاصله اجتماعى 
یا شستشوى دستان شــود. سازمان 
بهداشت جهانى در توصیه کنونى خود 
براى کووید-19 اعالم کرده که پوشیدن 
ماســک مى تواند حس امنیت کاذب به فرد 
منتقل کند و مانــع از انجام کامل دیگر 

اقدامات پیشگیرانه شود.
با وجود چنین گفته هایى، تحقیق اخیر 
که توسط محققان دانشگاه کمبریج و 
کینگز کالج لندن صورت گرفته نشان 
مى دهد مدرکى براى پشتیبانى از چنین 
ایده اى وجود ندارد. در حقیقت پژوهشگران 
اعالم کرده اند که مدرکى مبنى بر اینکه استفاده 
از ماســک باعث کاهش تبعیت از سایر اقدامات 

پیشگیرانه مى شود، وجود ندارد.
در این پژوهش محققان 22 بررسى سیستماتیک 
را تحلیل کردند و به ایــن موضوع پى بردند که 
استفاده از ماسک، میزان شستن دستان توسط فرد 
را کاهش نمى دهد. به گفته پژوهشگران، دو تحقیق 
تجربى نشان مى دهد که نرخ شستشوى دست در 
میان افرادى که از ماسک استفاده مى کنند، باالتر 

است.
تا به امروز مقاله اى درباره ارتباط میان اســتفاده از 
ماســک و حفظ فاصله اجتماعى منتشر نشده، با 
این حال محققان به ســه مقاله اى اشاره کرده اند 
که هنوز در مرحله بررسى قرار دارند. بر اساس این 
پژوهش ها، مردم از افرادى که ماســک به صورت 
دارنــد، فاصله مى گیرند و مدرکــى مبنى بر حفظ 
نکردن فاصله اجتماعى در صورت پوشاندن صورت 

وجود ندارد.

آیا استفاده از ماسک 
حس امنیت کاذب 
به افراد مى دهد؟

در شش سالگى باید دندان هاى دایمى دربیاید، اگر 
دندان شیرى ناقص باشــد دندان دایمى به وجود 
نمى آیــد، چون دنــدان دایمى وابســته به جوانه 
دندان هاى شیرى است و اگر جوانه دندان شیرى 

نباشد، دندان دایمى در نمى آید.
معموًال دندان شــیرى به علت پوســیدگى از بین 
مى رود و به ندرت  این اتفاق مى افتد که یک بیمارى 
خاص باعث افتادن دندان ها شود. به عنوان مثال 
بسیار دور از ذهن است که در این سن به علت کمبود 
کلسیم دندان ها بریزد. بنابراین افتادن دندان  شیرى 
و در نیامدن دندان دایمى در این ســن باید توسط 

دندان پزشک کودکان بررسى شود.
دندان هاى شــیرى به طور معمــول در 50 درصد 
جمعیت از شــش ماهگى رویش مى یابد و تا سه 
سالگى کامل مى شــود. در درصد کمى از کودکان 

ممکن است کمى زودتر یا دیرتر دندان ها بیافتد.
تا شش سالگى سیستم دندان شیرى باید کامل شده 
باشــد و بعد از آن اولین دندان هاى دایمى رویش 
مى یابد. ابتــدا دندان هاى جلوى پایین و ســپس 

دندان هاى دوطرف در مى آید.
به تدریج تا 12 سالگى دندان هاى شیرى مى ریزد و 
دندان هاى دایمى در مى آید و اگر  در این سن دندان 

شیرى دیده شود، ایرادى وجود دارد.

این روزها تلفات ناشــى از ابتال به کرونا در کشور 
بازهم روند صعودى گرفته و سردرگمى افراد نسبت 
به عالیم آن و نحوه پیشگیرى از این بیمارى نگرانى 

مردم را دوچندان کرده است.
در این میان امــا آگاهى از میــزان ماندگارى این 
ویروس بر سطوح مختلف مى تواند آگاهى مردم را 

نسبت به مراقبت از آن بیشتر کند.
با وجودى کــه دما و رطوبت بر میــزان ماندگارى 
کووید-19 بر هر ســطحى تأثیرگذار است اما به 
طور معمول طــول عمر این ویروس در ســطوح 
مختلف متفاوت است که برخى از این موارد بدین 

شرح است:
مس: سکه، کترى و ظروف آشپزخانه «4 ساعت»؛

فوالد ضدزنگ: یخچال، ماهى تابه، ســینک هاى 
ظرفشویى «2 تا 3 روز»؛

کارتن: جعبه هاى حمل و نقل «یک روز»؛
آلومینیوم: قوطى هاى نوشــیدنى، روغن و کنسرو 

«2 تا 8 ساعت»؛
کاغذ: روزنامه و مجالت «حداکثر تا 5 روز»؛

چوب: مبلمان «4 روز»؛
پالستیک: بطرى هاى شیر، صندلى هاى اتوبوس، 

دکمه هاى آسانسور «2 تا 3 روز»؛
فلز: دســتگیره هاى در، طال و جواهرات، ظروف 

نقره «5 روز»؛
شیشه: بطرى هاى نوشــیدنى، آینه ها و پنجره ها 

«حداکثر تا 5 روز» و
سرامیک: ظروف غذاخورى ســفال و لیوان هاى 

ماگ «5 روز».

میزان ماندگارى 
ویروس کرونا بر سطوح 

بعضى افراد ســال هاى طوالنى درگیر مشــکل بوى بد دهان هستند. آنها به 
متخصصان مختلف مراجعه مى کنند و دست به انواع درمان ها و جراحى ها 
مى زنند، مثًال دندان عقل خود را مى کشــند یا حتى لوزه  خود را برمى دارند. 
از ترس بوى دهانشان از حضور در جمع خوددارى مى کنند و در نهایت دچار 

افسردگى مى شوند.
چنین مواردى گرچه نادر است، اما اگر شما هم از این دست افراد هستید، باید بدانید که 
با توجه به شدت نگرانى تان و اینکه معاینات شما حاکى از آن است که هیچ مشکل 
پنهانى ندارید، این احتمال وجود دارد که به سندرم مرجع بویایى مبتال باشید، بیمارى  
که باعث مى شود افراد تصور کنند بو هاى ناخوشایند و غیرعادى  از آنها ساطع مى شود.
این بیمارى مى تواند فرد را به حدى خجالت زده کند که باعث منزوى شدن او از نظر 
اجتماعى شود. بیشتر افراد مبتال به این سندرم (75 درصد آنها) ترس از بوى بد دهان 

دارند، اما دغدغه  ذهنى باقى آنها بو هاى دیگرى مثل بوى عرقشان است.
معموًال آنهایى که ترس از بدبویى دهان دارند دندان هاى خود را مرتبًا مســواك 
مى زنند و زبان خود را با زبان شوى تمیز مى کنند. بعضى حتى رژیم غذایى خاص و 
روش هاى دیگرى مثل دور نشستن از دیگران را در پیش مى گیرند. افسردگى در 
این افراد امر عجیبى نیست چرا که این نتیجه  شرایط دشوارى است که به آن گرفتار 
شده اند. اما نگران نباشید، چون این یک مشکل روانى شناختى است. دیگران شاید 

فکر کنند که شما خیاالتى هستید، اما اینطور نیست.
یک مشکل عصب شناختى هست که باعث مى شود شما چنین عالیمى داشته باشید. 
متخصصان حوزه  روانشناسى با این مشکل آشنا هستند و این مسئله درمان پذیر است. 
توصیه مى شود این دست افراد با یک پزشک عمومى مشورت کنند و بخواهند که 

براى تأیید بیمارى شان آنها را به یک روانپزشک ارجاع دهند.
راه درمان این بیمارى ممکن است ترکیبى از مصرف دارو و رفتار درمانى 

شناختى (نوعى صحبت درمانى) باشد.
خوشبختانه ظرف چند ماه هم نگرش شما تغییر خواهد 

کرد هم عالی مى که داشتید بهبود خواهد یافت.

وقتى بوى بد دهان 
چیزى جز یک توهم نیست 

بدن با ایجاد احساس تشــنگى به افزایش دماى 
بدن و تعریق واکنش نشان مى دهد و پیامى روشن 
درباره نیاز به مصرف آب را ارائه مى کند. اما دالیل 
دیگرى نیز براى احساس تشــنگى وجود دارند و 
اگر همواره با این احســاس مواجه هستید، بدون 
در نظر گرفتن اینکه چه میزان آب مى نوشــید یا 
در چه شرایط آب و هوایى قرار دارید، این مى تواند 

نشانه اى از بروز مسئله اى جدى تر باشد.
هیچگاه نباید مواجهه با احســاس تشنگى شدید 
و تحمل ناپذیــر را نادیده بگیرید؛ بــه ویژه اگر با 
عالیم دیگر همراه مى شود. این مى تواند به بروز 

مسئله اى جدى در بدن اشاره داشته باشد.

دیابت
احساس تشــنگى شــدید و مداوم اغلب یکى از 
نخستین نشانه هاى دیابت است. زمانى که بدن 
شما به میزان کافى انسولین تولید نمى کند یا به 
طور مؤثر از آن استفاده نمى کند، گلوکز بیش 
از حد در بدن جمع مى شود. گلوکز در ادرار آب 
بیشترى جذب مى کند و تکرر ادرار را به همراه 
دارد. این شــرایط مى تواند به کم آبى بدن و 

احساس تشنگى منجر شود.

کم خونى
کم خونى یا آنمى به معناى آن اســت که بدن 

به اندازه کافى گلبول هاى قرمز ســالم در اختیار 
ندارد. این مى تواند به واســطه تخریب یا از دست 
دادن بیش از حد گلبول هاى قرمز یا ناتوانى بدن در 
تولید آنها رخ دهد. کم خونى خفیف احتماًال موجب 
احساس تشنگى در فرد نمى شود اما در موارد کم 

خونى شدید، فرد مى تواند با احساس تشنگى مداوم 
مواجه شــود. او همچنین ممکن است سرگیجه، 

ضعف و تعریق بیشتر را تجربه کند.

بیمارى کلیوى 
کلیه هاى آســیب دیده نمى توانند به خوبى 
مایعات را در خود نگــه دارند و 
بدن براى پیشــگیرى از 
کم آبى، از طریق ایجاد 
احساس تشنگى شما را 
به نوشــیدن آب بیشتر 
تشویق مى کند؛ با وجود 
این، تعادلى ظریف در اینجا 
وجــود دارد. اگر بــه بیمارى 
مزمن کلیه مبتال هستید، باید به 
تورم یا افزایش فشــار خون خود توجه 
داشته باشید که مى تواند نشــان دهنده احتباس 
آب بیش از حد در بدن و اعمال فشــار بیشــتر بر 

قلب باشد.

مشکالت تیروئید
زمانى کــه غده تیروئیــد بیش از حد زیــاد یا کم 
هورمــون تیروئید تولید مى کند کــه به ترتیب به 
نام هاى پــرکارى و کم کارى تیروئید شــناخته 
مى شوند، شما مى توانید اضطراب، خشکى دهان  و 
عالئم دیگر که به احساس تشنگى منجر مى شوند 

را تجربه کنید.
برخى انتخاب هاى ســبک زندگــى و داروها نیز 
مى توانند موجب احساس تشــنگى زیاد و مداوم 
در انسان شوند. سیگار کشیدن، یک رژیم غذایى 
کم کربوهیدرات و داروهــاى ادرارآور از این جمله 

هستند.

اگر مدام احساس تشنگى مى کنید بیمار هستید

ــنگى به افزایش دماى 
ن مى دهد و پیامى روشن 
را ارائه مى کند. اما دالیل 
 تشــنگى وجود دارند و 
س مواجه هستید، بدون 
میزان آب مى نوشــید یا 
دارید، این مى تواند   قرار

ى جدى تر باشد.
حســاس تشنگى شدید 
 بگیرید؛ بــه ویژه اگر با 
ود. این مى تواند به بروز 

شاره داشته باشد.

ید و مداوم اغلب یکى از 
نبدن ت است. زمانى که 
ن تولید نمى کند یا به 
ششبیش مى کند، گلوکز 
د. گلوکز در ادرار آب
کرر ادرار را به همراه 
ند به کم آبى بدن و 

د.

ى آن اســت که بدن 
ى قرمز ســالم در اختیار 
ــطه تخریب یا از دست 
ى قرمز یا ناتوانى بدن در

نى خفیف احتماًال موجب 
اما در موارد کم شود مى

خونىشدید، فرد مى تواند با احساستشنگى مداوم
مواجه شــود. او همچنین ممکن است سرگیجه، 

کند. ضعف و تعریق بیشتر را تجربه

بیمارى کلیوى 
کلیه هاى آســیب دیده نمى تو
مایعات را در خود نگ
بدن براى پیش
کم آبى، از
احساس تش
به نوشــید
تشویق مى
این، تعادلى ظر
وجــود دارد. اگر
مزمن کلیه مبتال هس
تورم یا افزایش فشــار خو
داشته باشید که مى تواند نشــان ده
آب بیش از حد در بدن و اعمال فشــ

قلب باشد.

مشکالت تیروئید
زمانى کــه غده تیروئیــد بیش از حد
هورمــون تیروئید تولید مى کند کــه
نام هاى پــرکارى و کم کارى تیروئ
مى شوند، شما مى توانید اضطراب، خش
عالئم دیگر که به احساس تشنگى من

را تجربه کنید.
برخى انتخاب هاى ســبک زندگــى
مى توانند موجب احساس تشــنگى
در انسان شوند. سیگار کشیدن، یک
کمکربوهیدرات و داروهــاى ادرارآو

هستند.

دندان هاى شیرى 
از چه سنى مى ریزد؟

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1399 برابــر رأى شــماره  /04 شــماره: 139960302016000172- 25/
139960302016000131 مــورخ 99/03/26 هیــات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى خانــم طاهره یزدانى 
فرزند مصطفى بشماره شناســنامه 2379 به شــماره ملى 5499075042 در هشت 
قفیز مشــاع از 26 قفیز ششــدانگ یکدرب باغ به مســاحت ششــدانگ 2795/96 
مترمربع پالك شــماره 2477 فرعى از 2 اصلى واقع در رضوانشــهر بخش 12 ثبت 
اصفهان بخش حــوزه ثبت ملک تیران خریدارى از مالک رســمى با واســطه آقاى 
مصطفى یزدانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/4/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 99/5/14 م 
الف: 917950 سید محمدحســن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان

 تیران/4/223
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده:  139804002004000399/1 و 139804002004000398/1 
شــماره بایگانى پرونــده: 9805375/2 و 9805374/2 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139903802004000011 تاریخ صدور: 1399/04/29 آگهى ابالغ اجرائیه شماره 
بایگانى پرونده 9805375- 9805374- بدینوسیله به خانم منیژه زنگنه شماره ملى 
0052146448 ساکن اصفهان اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوچه غنچه پالك 
25 کدپســتى 8139900000 بدهکار پرونده کالسه 139804002004000398- 
139804002004000399 برابر گزارش مامور ادرس فوق شناسایى نگردیده، برابر 
سند رهنى شماره 180985- 167660 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 

اصفهان بستانکار "بانک شهر اصفهان" به نشانى فوق، مبادرت به صدور اجرائیه نموده 
که برابر آن مبلغ 6/000/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 887/671/233 ریال بابت 
سود و مبلغ 740/471/833 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/07/09 جمعًا کل 
اجرائیه صادره مبلغ 7/628/143/066 ریال و خسارت تاخیر تادیه روزانه 6/793/319 
ریال بانضمام هزینه هاى اجرائى و ثبتى و قانونى بدهکار مى باشــید. که بر اثر عدم 
پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما 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 ده روز نســبت به پرداخت تمام بدهى خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى و بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى 
مورد وثیقه (ششــدانگ پالك 40/2601 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان) و قطعیت 
آن عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  927079-زهرا 

یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/146

ابالغ اخطاریه ماده 87
شماره پرونده: 139804002003002915/1 شماره بایگانى پرونده: 9804110/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000168 تاریخ صدور: 1399/05/02 بدین وسیله به آقاى 
پرویز پورنقش بند ساکن اصفهان خیابان زاهدى کوچه ماهرالنقش منزل شخصى که طبق 
گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده و ابالغ به آدرس اعالمى متعهد له میسر 
نگردیده است، ابالغ مى شود که 1- سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى 6874 فرعى از 12 
اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان و 2- سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى 171 فرعى 
از 452 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و 3- سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى 198 
فرعى از 452 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان متعلق به شما در قبال طلب خانم نرگس 
خاتون تحویلیان بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى مراتب 
به شما اخطار مى شود هرگونه واگذارى و نقل و انتقال از طرف شما به هر عنوان از عناوین 
حقوقى (صلح- هبه- ...) نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. این 
آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر میگردد. م الف: 927017 زهرا 

یعقوبى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/147

در حقیقت به اعتقاد برخى،
رعایت نکردن سایر موار
به کرونا مانند
یا شستشوى
بهداشت جهان
براى کووید-19
ماســک مى تواند ح
منتقل کند و مان
اقدامات پیشگ
با وجود چنین
که توسط مح
کینگز کالج لن
مى دهد مدرکى
ایده اى وجود ندارد.
اعالم کرده اند که مدرکى
از ماســک باعث کاهش
پیشگیرانه مى شود، وجو
در این پژوهش محققان
را تحلیل کردند و به ایــ
استفاده از ماسک، میزان ش
را کاهش نمى دهد. به گفته
ن تجربى نشان مى دهد که
میان افرادى که از ماسک

است.
تا به امروز مقاله اى درباره

ماســک و حفظ فاصله اج
به ســه این حال محققان
که هنوز در مرحله بررسى
پژوهش ها، مردم از افرادى
دارنــد، فاصله مى گیرند و
نکردن فاصله اجتماعى در
ن وجود

ن هستند. آنها به 
ها و جراحى ها 
د را برمى دارند. 
 در نهایت دچار 

اد هستید، باید بدانید که 
ن است که هیچ مشکل 
یى مبتال باشید، بیمارى  
ى  از آنها ساطع مى شود.
منزوى شدن او از نظر

 ترس از بوى بد دهان 
شان است.

ود را مرتبًا مســواك 
 رژیم غذایى خاص و 
ى گیرند. افسردگى در 
 است که به آن گرفتار 
ىاست. دیگران شاید 

ن عالیمى داشته باشید. 
سئله درمان پذیر است. 
ت کنند و بخواهند که 

تار درمانى 

م



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

و از نشــانه هاى یکى از پرهیزکاران این اســت که او را اینگونه مى بینى: 
در دیندارى نیرومند، نرمخو و دوراندیش اســت، داراى ایمانى پر از یقین، 
حریص در کســب دانش، با داشــتن علــم بردبــار، در توانگــرى میانه رو، 
در عبادت فروتن، در تهیدستى آراسته، در سختى ها بردبار، در جستجوى 
کســب حالل، در راه هدایت شــادمان و پرهیزکننده از طمع ورزى اســت. 
اعمال نیکــو انجام مــى دهد و ترســان اســت، روز را به شــب مى رســاند با 

موال على (ع)سپاسگزارى و شب را به روز مى آورد با یاد خدا.
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مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعالم کرد: در سال جارى 13 
باب مخزن، 7 فقره چاه و 20 دستگاه فلومتر در 5 شهر 
کرکوند، مبارکه، زیباشهر، دیزیچه و طالخونچه با اعتبارى 
بالغ بر 2 میلیارد تومان مجهز به سیستم تله مترى شدند.

مرتضى یادگارى افزود: هم اکنون تمامى تاسیسات آبى 
در این شهرستان تا شعاع 40 کیلومترى در مرکز منطقه، 
از طریق سیستم تله مترى به صورت آنالین مورد بررسى 

و کنترل قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه با راه اندازى سیســتم تله مترى وقوع 
حوادث در شبکه آبرسانى در سه ماهه اول سال جارى 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش یافته 
است عنوان کرد: در سه ماهه اول سال گذشته 246 مورد 
حوادث در شــبکه آب به وقوع پیوست، در حالیکه این 
رقم در مدت مشابه ســال جارى به 217 مورد کاهش 

یافته است.
مدیرآبفا شهرســتان مبارکه با اشاره به کاهش حوادث 

انشــعابات آب اعالم کرد: در 3 ماهه اول سال گذشته 
517 مورد حادثه در انشعابات آب در شهرستان مبارکه 
صورت گرفت در حالیکه با راه اندازى سیستم تله مترى در 
تاسیسات و منابع آبى در این شهرستان این رقم در مدت 
مشابه سال جارى به 410 مورد رسید که بیانگر کاهش 

20درصدى مى باشد.
یادگارى تجهیز مخازن به سیستم تله مترى را موجب 
توزیع عادالنه آب میان شــهرها و روســتاهاى تحت 
پوشش آبفا منطقه مبارکه دانست و تصریح کرد: در حال 
حاضر 127 هزار نفر جمعیت شهرى و 26 هزار نفر جمعیت 
روستایى تحت پوشش آبفا مبارکه هستند که با کنترل 
آنالین، منابع آب به صورت عادالنه میان مشــترکین 

توزیع مى گردد.
وى نصب 20 دســتگاه فلومتر بــر روى 7 حلقه چاه را 
یکى دیگر از عوامل توزیع عادالنه آب برشــمرد و بیان 
داشت: با نصب 20 دستگاه فلومتر بر روى منابع داخلى 
میزان خروجى آب به صورت دقیــق با هدف مدیریت 
تامین و توزیع این نوع منابع در دســتور 

کار قرار گرفت.
یادگارى افــزود: در زمان پیک مصــرف، آب مورد نیاز 
منطقه 800 لیتر برثانیه است که 550 لیتر آن از طریق 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ و 250 لیتر آن با بهره گیرى 

از منابع داخلى تامین مى شود.
مدیرآبفا مبارکه به رفع مشــکل افت فشار آب در محله 
نصیر آباد پرداخت و خاطر نشان ســاخت: با راه اندازى 
سیســتم تله مترى و تله کنترل، مشکل افت فشار آب 
در محله نصیر آباد مبارکه برطرف شد. همچنین شش 
دستگاه فشارشکن بر روى خطوط اصلى آبرسانى نصب 
شده که این امر نیز در فشار یکسان آب در شبکه توزیع 

بسیار موثر مى باشد.
وى کاهش هدر رفت را در مدیریت تامین و توزیع منابع 
آبى بسیار حائز اهمیت دانست و اظهارداشت: از حدود 400 
کیلومتر شبکه توزیع آب شهرى در شهرستان مبارکه، 
حدود 20 درصد آن فرسوده مى باشد و از 200 کیلومتر 
شبکه توزیع آب روستایى در منطقه، حدود 50درصد آن 

فرسوده است .  

تجهیز تأسیسات و منابع آب مبارکه 
به سیستم تله مترى

کودکان و ماسک 

مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعالم کرد


