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عالیم تابستانه کرونا کدامند؟وضعیت2 شهر قرمز است یکتا ناصر دیگر کرونا ندارد اما هنوز نگران استعلت آتش سوزى ها حمالت سایبرى نیست شرایط نقل و انتقاالتى بخاطر آسیا پیچیده شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چگونه ماسک 
اصل را  از تقلبى 
تشخیص دهیم؟

کد پستى؛ مبناى ثبت نام دانش آموزان در اصفهان
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وام ودیعه را 
فعًال همه نمى گیرند 

چه خبر از تکمیل 
طوالنى ترین تله کابین 

خاورمیانه؟!

400 سرى جهیزیه به 
زوج هاى جوان اصفهان 

اهدا شد بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
از روزنامه نصف جهان

براى ساخت ماسک هاى استاندارد از پارچه هاى 
درجه یک و مورد تأیید وزارت بهداشت که داراى 
بافتى خاص و از منسوجات نبافته هستند، استفاده 
مى شود، چرا که این پارچه ها تا حد زیادى از انتقال 

ویروس کرونا به اشخاص دیگر ....

در ادامه بازدیدهاى حجت االســالم و المسلمین 
رمضانعلى معتمدى، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان، از مجموعه هاى فرهنگى 
استان اصفهان، وى و هیئت همراه روز پنجشنبه از 

دفتر روزنامه نصف جهان بازدید کردند.
بنا بر این گزارش، حجت االســالم و المسلمین 
معتمدى که خرداد ماه امسال با حکم وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى، به عنوان مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اســتان اصفهان انتخاب شد، 
تاکنون از سینماهاى اســتان و همچنین مجتمع 
فرهنگى مطبوعاتى اســتان اصفهــان بازدید به 
عمل آورده است. حضور معتمدى در دفتر روزنامه 

نصف جهان اولین بازدید وى از دفاتر روزنامه هاى 
استان اصفهان محسوب مى شود.

مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
اصفهان را در بازدید از دفتر این روزنامه، معاونت 
امور فرهنگــى و رســانه اى اداره کل و همچنین  
رئیس گروه مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی اصفهان همراهى مى کردند.
حجت االسالم و المسلمین معتمدى در بازدید از 
بخش هاى مختلف این روزنامه در جریان فعالیت 

هر بخش قرار گرفت.
مشروح این دیدار در شــماره بعدى منتشر خواهد 

شد.
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طرح زوج و فرد، از امروز طرح زوج و فرد، از امروز 
صبح ها  اجرا نمى شودصبح ها  اجرا نمى شود

محدودیت ترافیکى  فقط بعدازظهرها از ساعت محدودیت ترافیکى  فقط بعدازظهرها از ساعت 1717 تا  تا 2222  
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مقام ارشد آموزش و پرورش استان تشریح کرد

 وقتى 
مانى رهنما 
به دلیل 
ترافیک 
 از ایران 
مى رود!

ادامه ماجراى مهاجرت 
خواننده معروف به ترکیه

قلعه نویى 
در آتش خود افروخته اش سوخت

قدرت نمایى بالمنازع پرسپولیس طى چهار سال اخیر و قهرمانى هاى پیاپى 
سرخپوشان در ادوار گذشته لیگ باعث مى شود تا فراموش کنیم کدام تیم قبل 
از قرمزهاى پایتخت در فوتبال ایران آقایى مى کرد و هت تریک قهرمانى در 

لیگ را جشن مى گرفت.
سپاهان که عنوان یکى از پرافتخارترین...
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در صفحه 5 بخوانید

افراد عالمت دار
 به جاى بیمارستان

 به مراکز 
جامع سالمت شهرى 

بروند

تعقیب «پوآرو» در اطراف اصفهان! 
برگزارى تور آموزش گنج یابى با حضور 500 نفر 

2

مدیرعامل بانک توســعه تعاون در جلسه بررسى عملکرد 
استان ها در طرح اشتغال پایدار روستایى و عشایرى، رعایت 
کمیت و کیفیت در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایى و 

عشایرى را از اصول اساسى بانک توسعه تعاون دانست.
حجت اله مهدیان در این جلسه ضمن اشاره به ویژگى هاى 
ممتاز و منحصربه فرد این طرح در نظام بانکى از عملکرد 
بانک توسعه تعاون در این زمینه ابراز رضایت کرد و گفت: 
آمارها و بررســى عملکرد واحدهاى مختلف صف و ستاد 
بانک، به خوبى بیانگر عملکرد قابل دفاع و قابل قبول بانک 

توسعه تعاون در این بخش است.
در ادامه این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور 
تمامى مدیران شعب استانى در محل ساختمان مرکزى بانک 
توسعه تعاون برگزار شد، مهدیان با تأکید بر این نکته که بانک 

توسعه تعاون تنها بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایى 
و عشــایرى بوده که موفق به اخذ مرحلــه پنجم از بودجه 
تخصیصى از سوى صندوق توسعه ملى شده است، گفت: با 
احتساب 1500 میلیارد تومان بودجه تکلیفى در مرحله پنجم، 
جمع پرداختى از سوى بانک توسعه تعاون تا پایان سال جارى 

در این طرح به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به وظایف و اهداف 
این بانک در خصوص اعطاى تســهیالت به بخش هاى 
مختلف، تصریح کرد: در خصوص اعطاى تسهیالت عمومى 
در بانک توسعه تعاون کارگروهى موظف شده تا سازوکار 
ویژه اى براى بهبود و تسهیل شرایط دریافت این تسهیالت 
در نظر گرفته شود تا عموم مردم با سهولت بیشتر و با حذف 

بروکراسى زائد ادارى بتوانند از این امکان بهره مند گردند.

     عملکرد بانک توســعه تعاون ممتاز و قابل 
دفاع است

در ادامه این جلسه، فتاحى عضو هیأت مدیره بانک توسعه 
تعاون، ضمن تشکر از زحمات بخش هاى مختلف این بانک 
در اجراى طرح اشتغال پایدار روستایى و عشایرى، گفت: 
این طرح از افتخارات نظام بانکى از ابتداى پیروزى انقالب 
اســالمى تا به امروز بوده و اختصاص چنین بودجه اى بالغ 
بر 20 هزار میلیارد تومان با نرخ هاى 4 و 6 درصد و حتى در 
برخى مناطق ســیل زده با نرخ صفر درصد، در نظام بانکى 
بى ســابقه و فرصتى بدیع براى ایجاد پایدارى مشاغل در 
شرایط بى ثباتى اشــتغال در کشور اســت و حضور بانک 
توسعه تعاون به عنوان یکى از 4 بانک عامل در این طرح که 
تاکنون عملکرد قابل دفاعى نیز در اجراى آن داشته است 

مزید افتخار براى این بانک جوان توسعه اى است.

     تبیین صحت عملکرد بانک توسعه تعاون 
در ادامه این جلسه، سعید معادى، معاون شعب و بازاریابى 
بانک توسعه تعاون ضمن اشاره به ضرورت توجه به اهمیت 
انعکاس درست و به موقع فعالیت ها در جریان طرح اشتغال 
روستایى براى افکار عمومى، بر لزوم شناسایى طرح هاى 
داراى ویژگى هاى خاص با تأثیر مؤثر بر اقلیم و اشــتغال 
تأکید کــرد و گفت: ظرفیت هــاى ایجادشــده از طریق 
تسهیالت این طرح باید به درستى و روشنى در هر منطقه 
تبیین و بازتاب یابــد و از طریق برقــرارى ارتباط مؤثر با 
رســانه ها زمینه آشــنایى با فرصت هاى ایجادشده و نیز 

اقدامات بانک توسعه تعاون در اختیار عموم قرار گیرد.
معادى بــر اهمیت شفاف ســازى اطالعــات و اقدامات 
انجام شده از سوى بانک توسعه تعاون در راستاى این طرح 
تأکید کرد و خواستار تحرك بیشتر مدیران استانى در جهت 

معرفى دستاوردهاى این طرح براى هر منطقه شد.
        

گفتنى است بر اســاس آمار، درمجموع تا پایان تیرماه بر 
اساس ســهمیه ابالغى در 4 مرحله پیشین طرح توسعه 
اشتغال پایدار روستایى و عشــایرى، 29696 هزار طرح 
به بانک توسعه تعاون معرفى شده اســت که از این تعداد 
24,580 طــرح مجموعًا به مبلــغ 552/22 میلیارد ریال 
از بانک تســهیالت دریافت نموده اند که این تسهیالت، 
تاکنون منجر به ایجاد بیش از 47700 شغل جدید گردیده 
است. در این میان بیشترین ســهم از طرح هاى پرداختى 
با ســهم حدودى 45 درصد تحقق در طــرح، به بخش 
کشــاورزى و منابع طبیعى اختصاص یافتــه و پس ازآن 
طرح هاى رســته صنایع و معادن کوچک بــا 24 درصد، 
بیشترین سهم از تسهیالت دریافتى را به خود اختصاص 

داده اند.
آمار تسهیالت پرداختى در طرح توسعه اشتغال روستایى 
تائید مى کند که بانک توســعه تعاون تاکنون 99 درصد از 
اعتبار دستگاه هاى اجرایى خود را پرداخت نموده است که 
بر این اساس درمجموع 89 درصد از کل اعتبار ابالغ شده 
بانک توسعه تعاون به مبلغ 24/760میلیارد ریال جذب شده 
و از این میزان، مبلغ 22/057 میلیارد ریال تا پایان تیرماه به 

طرح هاى مصوب پرداخت شده است.

کمیت و کیفیت در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایى
 و عشایرى از اصول اساسى بانک توسعه تعاون است

در
قدرت نم
سرخپوش
از قرمزه
ج لیگ را
سپاهان
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وقتى وقتىق وقتى
رهنماىرمانى رهنما امانىرهنمامان ا
دلیلبه دلیل لبه یلهدل ب
کترافیک اف افیکرترافیکت ت
یر از ایران انز ای ایراناز ااز ا ا
رود!مى رود! ىرود!م

تادامه ماجراى مهاجرت  هاج اى اج ه جرادا ه ى جر
یخواننده معروف به ترکیه ر ب رو هو ک ت وفبه ع اننده خ
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سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان، صبح روز پنج 
شنبه در گفتگویى با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که 
آیا شما تأیید مى کنید که حمالت سایبرى به کشور انجام 
شده است؟ اظهار کرد: هزاران حمله سایبرى به صورت 
روزانه به زیرساخت هاى کشور مى شود که چیز جدیدى 
نیســت، اکثر این حمالت بدون هیچ تأثیرى توســط 
ســامانه هاى پدافند و «تیم هاى واکنــش به حوادث 

کامپیوترى» ما دفع مى شوند.
سیدعباس موســوى افزود: در چند ماه اخیر چند حمله 
سایبرى با ابعاد گسترده تر هم به زیرساخت هاى کشور 
رخ داده که با تحلیل ابعاد و فناورى به کار رفته مى توان 

گفت از ناحیه دولت ها پشــتیبانى یا انجام شــده است. 
خوشبختانه مهاجمان به اهداف اصلى خود در این حمالت 
نرسیده اند. بررســى هاى فنى و الکترونیک فارنزیک 
توســط متخصصان داخلى انجام شــده و دولت  هاى 
حمایت کننده و هدایت کننده حمالت (در بعضى موارد 
دولت حامى) به همراه گروه هاى مباشــر این حمالت 

شناسایى شده اند.
موسوى در واکنش به این سئوال که آیا خرابکارى ها  و 
آتش سوزى هاى اخیر ناشى از این حمالت بوده است، 
اظهار کرد: خیر، آتش سوزى هاى اخیر ربطى به حمالت 

سایبرى نداشته است.

وزیر راه و شهرســازى گفت: فعًال خانواده هاى پنج نفره و 
تازه ازدواج کرده ها در اولویت دریافت تســهیالت ودیعه 

اجاره مسکن هستند.
محمد اسالمى اظهار کرد: بر اســاس وعده  اى که رئیس 
جمهور داده، اعطــاى وام ودیعه مســکن از هفته جارى 
آغاز مى شــود. وى افزود: متقاضیان در سامانه وزارت راه و 
شهرسازى ثبت نام مى کنند، مستأجران کارمزد آن را واریز 
مى کنند، تسهیالت از طریق مستأجر در اختیار موجر قرار 
مى گیرد و حقوق بگیران ثابت یا کارگران، خانواده هاى پنج 
نفره و کسانى که امسال ازدواج کرده اند در اولویت قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازى ادامه داد: گروه دوم هم خانواده هاى 

تحت پوشش نهادهاى حمایتى مانند بهزیستى و کمیته 
امداد در اولویت دریافت این تسهیالت هستند.

اســالمى با بیان اینکه این تســهیالت در تهران 50، در 
شهرهاى بزرگ 30 و سایر شهرها 15 میلیون تومان است 
گفت: شرایط مشــموالن دریافت این تسهیالت، همان 
شرایطى است که براى طرح اقدام ملى مسکن اعالم شده 

اما شرط محل زادگاه از آن حذف شده است.
وى درباره ضمانت این وام گفت: معرفینامه و گواهى کسر 
از حقوق از سوى کارگاه داراى کد بیمه تأمین اجتماعى یا 
دستگاه اجرایى محل خدمت متقاضى، براى بانک به عنوان 

ضمانت کافى است./2261

علت آتش سوزى ها 
حمالت سایبرى نیست

وام ودیعه را فعًال 
همه نمى گیرند 

نقشه تان کجاست؟
در دو ماه اخیر روند    دنیاى اقتصاد |
شیوع بیمارى در کشــور صعودى بوده است و 
بسیارى از استان ها و شهرها دوباره به وضعیت 
قرمز بازگشــته اند. آمارهــاى نگران کننده از 
کرونا در حالى اســت که سیاستگذاران تصویر 
شفافى از آینده بیمارى در کشور ارائه نمى کنند 
و این موضوع مى تواند باعث شود یک بحران 
اجتماعى در کشــور شــکل بگیرد. از ســوى 
دیگر، مســئوالن بدون قرنطینــه و تعطیلى 
شــهرهاى قرمز تأکید مى کنند که مردم باید 
نکات بهداشــتى را رعایت کنند تا این بیمارى 
در کشــور در وضعیت کنترل قــرار گیرد. به 
نظر مى رســد که با توجه به نبود یک نقشه راه 
مشــخص در مقابله با این بیمارى وضعیت در 
هفته هاى آینده بدتر شــده و در نتیجه دوباره 
قرنطینه اجبــارى در برخى از شــهرها ایجاد 
شود تا بتوان سدى در مقابل این بیمارى ایجاد 

کرد./2253

مواد اولیه ماسک 
در بازار آزاد 

  ایسنا| نایــب رئیس اتحادیــه تولید 
و صادرات نســاجى و پوشــاك با بیان اینکه 
به نظر مى رســد بخشــى از مواد اولیه عرضه 
شده از سوى وزارت صمت از کانال هایى وارد 
بازار مى شود. بهرام شهریارى با اشاره به لزوم 
شفاف سازى و مشخص شــدن مراکز توزیع، 
تصریح کرد: وقتى مواد اولیه بین یک عده توزیع 
مى شود، باید مکانیسم مشخصى براى تعیین 
محل خروج محصوالت آنها نیز تعیین شود و 
آدرس مراکز عرضه ماسک به قیمت 1300 و 
1500 تومان در اختیار مردم قرار گیرد. در غیر 
این صورت ممکن اســت عده اى به صورت 
انحصارى مواد اولیه دریافت کنند اما به جاى 

تولید آن را در بازار آزاد عرضه کنند./2254

کشف جسد یک پرویى 
  مهر | مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
مازندران از کشف جســد یک تبعه کشور پرو 
در ارتفاعات دماوند خبــر داد. مجتبى اکبرى 
اظهار کرد: جســد فردى تبعه کشور پرو که از 
طریق یک چوپان به پاســگاه پلور اطالع داده 
شده بود با تالش تیم امداد کوهستان جمعیت 
هالل احمر مازندران به پایین دست منتقل شد. 
وى افزود: جنازه این فرد در منطقه غربى دماوند 
واقــع در ارتفاعات بس بن پیدا شــد و عوامل 
امدادى همــراه با مأموران پاســگاه و عوامل 
هیئت کوهنــوردى به منطقه اعزام و جســد 
فرد 25 ســاله را با قاطر به پایین دست منتقل

 کردند.

40 درصد قمى ها 
ماسک نمى زنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکى قم    بهار |
گفت: استفاده از ماسک 90 درصد در پیشگیرى 
از انتقال ویروس مؤثر اســت؛ با این حال 60 
درصد مردم قم از ماسک استفاده مى کنند و در 
صنوف به نقطه مطلوبى از نظر استفاده از ماسک 
دست نیافته ایم. محمدرضا قدیر با بیان اینکه 
در روزهاى اخیر، تعداد مبتالیان و بسترى ها در 
قم افزایش داشته اســت، تصریح کرد: بیش از 
40 درصد از آزمایش هاى افراد مشکوك، مثبت 
مى شود و این هشدارى جدى به افرادى است 
که توجهى به رعایت پروتکل ها ندارند./2255

بیشترین جانباختگان 
کرونا 

معاون درمان وزارت بهداشت    ایسنا|
گفت: بیشــترین آمار جان باختگان ناشــى از 
کووید-19 را افراد باالى 60 ســال تشــکیل

مى دهند و ســخت ترین خاطرات از این ایام 
براى کادر درمان به جا مانده است./2256

دوستى وزیرانه!
   خبر آنالین | محمد جواد ظریف در مصاحبه 
اختصاصى با خبرنگار «اسپوتنیک» روسیه در خصوص 
ارتباطاتش با «الوروف»، وزیر امورخارجه آن کشور گفت: 
من و آقاى الوروف تقریبًا 26 سال است که با هم رفیق 
هستیم، هر دو در بخش بین الملل وزارت خارجه هایمان 
کار کردیم، هر دو در سازمان ملل سفیر بودیم و از آن زمان 
یعنى تقریباً از سال 1994 که آقاى الوروف سفیر روسیه 
در سازمان ملل شد و من معاون چند جانبه وزارت خارجه 
ایران بودم، با هم دوست بودیم و هنوز هم هستیم. /2257

مقایسه عجیب
زیرنویس شبکه خبر که به مقایسه آمار     جماران |
قربانیان کرونا در تیر ماه با کشته شدگان هواپیماى 170 
نفره پرداخته بود، واکنش هاى برخى کاربران شبکه هاى 
اجتماعى را در پى داشت. در زیرنویس شبکه خبر آمده: 
قربانیان کرونا در تیر ماه معادل ســقوط 30 هواپیماى 
170 نفره است! برخى کاربران شبکه هاى اجتماعى این 
زیرنویس را شیطنتى در خصوص هواپیماى اوکراینى 

تلقى کرده و درخصوص آن ابراز نارضایتى کردند.

او را جدى نمى گیرند!
محمد سعید احدیان، دستیار سیاسى     انتخاب |
محمدباقر قالیباف، در حســاب توییترى خود نوشت: 
معنى ندارد چون کســى را جدى نمى گیرند براى دیده 
شدن یک روز با BBC مصاحبه کند و روزى دیگر تهمت 
بزند. مســئوالن قضایى در حال پیگیرى تهمت هاى 
نارواى آقاى میرسلیم به رئیس و برخى دیگر از نمایندگان 
مجلس هســتند. منتظر اعالم نتیجه فورى دســتگاه 
قضایى هستیم. پیش از این مصطفى میرسلیم به طرح 
مواردى از جمله رشوه 65 میلیارد تومانى به یک رئیس 
کمیسیون مجلس ســابق براى تعویق طرح تحقیق و 
تفحص از شهردارى تهران در دوره قالیباف پرداخته بود.

زیباترین دوران زندگى  
بذرپاش

مهــرداد بذرپاش، رئیــس جدید     برترین ها |
دیوان محاســبات کشــور با اشــاره به برخى ابهامات 
ایجاد شــده در زمینه ســوابق اجرایى خــود در صفحه 
شخصى اش در توییتر نوشت: در روزهاى گذشته به دلیل 
برخى شــیطنت هاى رســانه اى، براى بعضى برادران و 
خواهران عزیزم در بسیج دانشجویى ابهاماتى به وجود آمده 
است.  به صراحت مى گویم قطعاً زیباترین دوران زندگى ام 
در بسیج دانشجویى سپرى شده که به آن افتخار مى کنم. 
به عزیزان بسیجى و تمامى فعاالن جنبش دانشجویى 
اطمینان مى دهم هیچیک از فعالیت هاى تشکیالتى ام 

را به عنوان سابقه  کارى به مجلس ارائه نکرده ام./2258

سرگذشت «هیالرى»
 سریال مى شود

شــبکه «هولو» (Hulu) از سرگذشــت     ایرنا |
«هیالرى رادام کلینتون» در شــرایطى کــه با «بیل 
کلینتون»، رئیس جمهورى اسبق آمریکا ازدواج نکرده 
بود، یک مجموعه تلویزیونى مى ســازد. این ســریال 
داستان زن جوان جاه طلبى را روایت مى کند که در اواخر 
قرن بیستم میالدى به پرورش ذهن خارق العاده خود 
مى پردازد و در این راه از کمالگرایى به بدبینى رسیده و 

دوباره به نقطه اول برمى گردد. /2259

یوگاى سفیر در پیونگ یانگ!
ســفیر ســوئد در کره شمالى     عصر ایران |
در مواقــع ســخت ماننــد قطع بــرق، کمبــود آب،
 ارتباط هاى محدود و تعطیلى هاى ناشــى از شــیوع 
ویروس کرونا به یوگا پناه برده است. سفیر سوئد با موهاى 
بلوند، بدون کفش و با شلوارك ورزشى در خیابان هاى 
پیونگ یانگ و در نزدیکى مراکز معروف پایتخت کره 
شــمالى یوگا مى کند. «یواخیم برگ استورم»  یکى از 
معدود دیپلمات هایى است که پس از شیوع کرونا و شروع 
محدودیت هاى ناشى از این ویروس، کره شمالى را که 
خارجیان در آن به صورت مداوم تحت کنترل هســتند 

ترك نکرد. /2260

خبرخوان

یکى از مدعیان باستان شناســى که ادعا کرده بود تور 
آموزش گنج یابى با حضور 540 نفــر و 140 خودرو در 
اصفهان برگزار کرده اســت متوارى شده؛ با این حال، 
یگان حفاظت از میراث فرهنگى قول دســتگیرى وى 

را داد.
این جوان که ادعا مى کند باستان شناس است گروهى 
در فضاى مجازى تشکیل داده و فیلم هاى آموزشى در 
خصوص گنج یابى و باستان شناســى منتشر مى کند. 
وى در یک فراخوان از تمامى طرفداران خود در فضاى 
مجازى خواســت تا در روزهاى اخیر بــه نیک آباد در 
نزدیکى شــهر اصفهان بروند. آنطور کــه فیلم هاى او 
در فضاى مجازى پخش شــده است و براساس ادعاى 
خودش540 نفر با 140 خــودرو در این کالس آموزش 

گنج یابى شرکت کرده اند.
او همچنین مخالفان خود را با الفاظ رکیک خطاب قرار 
داده و اعالم کرده که طرفداران زیادى دارد که همگى 

آنها حامى اش هستند.
اگرچه این ادعا جاى ســئواالت زیــادى دارد چون در 
شــهرى نزدیک به اصفهان بعید است که کسى بتواند 
چنین اجتماعى راه بیاندازد بدون اینکه کســى خبردار 
شود آن هم با فراخوانى که این فرد داده است. همچنین 
تا کنون هیچ فیلمى از این کالس آموزشى منتشر نشده 
است هرچند که این فرد در صفحه خود نشان مى دهد 
چندین خودرو با هدایــت او در حال رفتن به نقطه اى از 

یک بیابان هستند.
او که نام مستعار خود را پوآرو گذاشته حاال تحت پیگرد 
یگان حفاظت از میراث فرهنگى قرار گرفته اســت چرا 
که بسیارى از باســتان شناســان با دیدن این فیلم به 
یگان حفاظت میراث فرهنگى انتقاد کــرده بودند که 
اگر این ادعا درست اســت پس یگان حفاظت از میراث 
فرهنگى چه مى کند؟ به خصوص آنکه انتشار فیلم هاى 
آموزشى از چگونگى به دست آوردن عالمت هاى مربوط 
به گنج یابى خیلى وقت اســت از صفحه وى منتشــر 

مى شود.
حاال سردار سرتیپ دوم امیر رحمت الهى فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگى کشور از صدور احکام سنگین 
قضایى براى برگزارکننــدگان کاروان آموزش میدانى 
گنج یابى خبر داده و گفته اســت: این کاروان از سوى 
فردى سودجو در یکى از روستاهاى اصفهان راه اندازى 
شده است که به محض اطالع از این موضوع، مراتب به 
صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت میراث فرهنگى 
اصفهان، فرماندهى انتظامى اســتان و دادستانى قرار 

گرفت، بالفاصله عملیات شناســایى و دستگیرى افراد 
سودجو و برگزارکننده این کاروان آغاز شد. فعالیت این 
کاروان از ســوى یکى از مخبرین به نیروى انتظامى و 
یگان حفاظت اعالم مى شود و مأموران به محل حضور 
این کاروان مراجعه کردند که بعد از وقوع درگیرى بین 
مأموران و افراد سودجو، سه متهم در این رابطه دستگیر 

شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى کشور بیان کرد: 
با توجه به همکارى بســیار خوب یگان حفاظت و قوه 

قضاییه، ظرف همین روز احکام قضایى ســنگین براى 
متهمان صادر شد تا درس عبرتى براى افراد سودجویى 
باشد که به دنبال حفارى غیرمجاز و دستیابى به اشیاى 
تاریخى هستند. در همین رابطه پیگیرى براى دستگیرى 
متهم اصلى این پرونده که در حال حاضر متوارى است، 
در دســتور کار قرار دارد، حکم توقیــف خودروى او در 
سراسر کشور اعالم شده و این نوید را مى دهیم که متهم 
اصلى پرونده که معروف به «پوآرو» است، نیز به زودى 

دستگیر خواهد شد. 

برگزارى تور آموزش گنج یابى با حضور 500 نفر 

تعقیب «پوآرو» در اطراف اصفهان! 
  فاطیما کریمى/ خبرگزارى مهر |

آخرین روز تیر ماه شرکت سایپا عکس پرایدى را منتشر 
کرد که روى آن نوشــته شــده بود: «خداحافظ پراید ، 
آخرین تولید پراید 99/4/31» و مشخص شد که پراید 
هم بعد از 27 ســال تولید به آخر خط رسید و از گردونه 

تولید خارج شد.
پراید در بدو تولید کمتر از دو میلیون قیمت داشت و در 
اوایل امســال و در آخرین روزهاى عمرش تا نزدیک 
به صد میلیون هم رســید هرچند این خــودرو در آمار 

جانباختگان تصادفات رتبه اول را داشت.
کاربران فضاى مجازى هم بــه پایان یافتن تولید پراید 
واکنش نشان دادند. کاربرى نوشت: « خداحافظ آخرین 
قاتل هزاران ایرانى، خداحافظ بــى کیفیت ترین چهار 
چرخ رونــده، خداحافظ نابودگر ســرمایه هاى ملى.» 
کاربر دیگرى نوشــت: «هرچند خیلى ها ازت شــاکى 
بودن پیرمرد ولى اگه تو نبودى خیلى هامون هنوز هیچ 
ماشــینى زیر پامون نبود.»  کاربرى هم نوشــت: «من 
موندم نســل بعدى مى خوان چه ماشینى بخرن حاال 

که پراید نیست!»

روزى که والیتى در سازمان ملل سیگار کشیدحاال چى مى شه با بى پرایدى؟!

چه خبر از تکمیل طوالنى ترین تله کابین خاورمیانه؟!خاطره نگارى در جواب خاطره نگارى
على اکبر جوانفکــر از یاران نزدیــک محمود احمدى 
نژاد به بیان خاطــره اى که چند وقت پیش محســن 
رفیقدوست علیه احمدى نژاد منتشر کرد واکنش نشان 
داد. رفیقدوست در خاطره اش تلویحًا گفته بود که دولت 
انگلیس از ریاســت جمهورى احمدى نژاد در سال 84 

اطالع داشته است.
حاال آنطور که «نامه نیوز» خبــر داده، جوانفکر در این 
باره نوشته اســت: «اخیراً در پى انتشــار مطلب کذب 
دیگرى از سوى آقاى رفیقدوست، از دکتر احمدى نژاد 
علت این رفتار آقاى رفیقدوست را جویا شدم. ایشان با 
اظهار بى اطالعى به بیان خاطره اى از وى پرداخت که 
پاسخ بنده نیز در آن مســتتر است.آقاى رفیقدوست در 
دیدارى که در دوره ریاست جمهورى آقاى احمدى نژاد 
با ایشان داشت، خواستار مساعدت وى به عنوان رئیس 

شوراى عالى شهرسازى براى تغییر کاربرى یک زمین 
21 هکتارى واقع در منطقه 5 تهران از باغ به مسکونى 
و تجارى مى شــود. او به دکتر احمدى نژاد مى گوید که 
مالک این زمین در زندان اســت و مــا مى توانیم با آزاد 
کردن او، این زمین را در اختیار خودمان بگیریم. رئیس 
جمهور وقت بدون آنکه وارد اصل موضوع شــود از او 
سئوال مى کند که این فرد بى گناه است یا مجرم؟ و او 
سکوت مى کند. احمدى نژاد به او مى گوید: اگر او بى گناه 
است باید کمک کنیم که از زندان آزاد شود و زمینش هم 
متعلق به خود اوست و اگر مجرم است چرا مى خواهید او 
را از زندان آزاد و ملکش را تصاحب کنید؟! دکتر احمدى 
نژاد سپس دست رفیقدوســت را مى گیرد و به آرامى در 
گوش او چنین نجوا مى کند: آیا مــا انقالب کردیم که 

از این کار ها بکنیم و ملک مردم را متصرف شویم؟!» 

طوالنى ترین تله کابین خاورمیانه در منطقه کوهستانى 
و سرسبز مشرف به شــهر ارومیه در سال 79 کلنگزنى 
شد ولى در طول 20 سال پیشرفت چندانى نداشته و تنها 
چیزى که در این سال ها عاید این پروژه شده وعده هاى 

رنگین مسئوالن براى افتتاح است.
این پروژه در یکى از مناطق بسیار سرسبز با مناظر زیبا 
و بکر طبیعى استان آذربایجان غربى در دست اجراست 
و به  عنوان یکى از طرح هاى جاذب گردشــگر در رونق 
گردشــگرى شــهر ارومیه مى تواند نقش بسیار مهمى 

ایفا کند.
قرار بوده فاز نخست طوالنى ترین تله کابین خاورمیانه 
در مســیرى به طول 8/5 کیلومتر و فاز دوم به طول 12 

کیلومتر و فاز سوم به طول 15/5 کیلومتر احداث  شود.
کلنگ تله کابین ارومیه در سال 1379 به زمین زده شد و 

به دالیل مختلف با مشکالتى مواجه و متوقف شده و از 
همین رو روند احداث آن 20 سال به طول انجامیده است.
بر اســاس وعده هاى مســئوالن قرار بر این بود که فاز 
نخست این طرح در سال 1392 به اتمام برسد ولى بخش 
کمى از آن اجرایى شد و هر ساله چند نفر از مسئوالن در 
بازه زمانى مشخص از محل پروژه بازدید مى کنند ولى 
کسى نیســت که به این وعده ها جامه عمل بپوشاند  و 

انتظارات را پایان دهد.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
آذربایجان غربــى مى گوید: در حال حاضر مشــکالت 
اقتصادى و حقوقى گریبانگیر این پروژه شده و چندین 
راهکار براى حل این مشــکالت پیشنهاد شد که یکى 
از این پیشنهادات تغییر پیمانکار پروژه در صورت عمل 

نکردن به تعهدات در موعد مقرر بود.

براى بســیارى از افراد جالب اســت که بدانند ماجراى 
سیگار کشــیدن وزیر امور خارجه ســابق کشورمان در 

سازمان ملل چه بود. 
على اکبر والیتى از سال 1360 تا 1367 وزیر امور خارجه 
ایران بود که در آخرین ســال وزارتش اقدام عجیبى در 
سازمان ملل انجام داد! این سیاستمدار کهنه کار ایرانى 
سال 67 در سازمان ملل ســیگار کشید که ماجراى این 

سیگار کشیدن از زبان خودش به شرح زیر است:
«در مرداد ســال 67 بــه نیویورك رفته بــودم تا براى 
نخستین  بار مذاکراتى را درباره قطعنامه 598 که حضرت 
امام خمینى (ره) پذیرفته بودند با آقاى "خاویر پرزدکوئیا"، 
دبیرکل سازمان ملل انجام دهم که در آن شرایط بسیار 
سخت تلکسى که حاوى خبر بسیار بدى بود به دست بنده 
دادند مبنى بر اینکه منافقین به ایران حمله کردند. این 
مسئله در شرایطى رخ داد که عراقى ها یکسال بود شعار 
آتش بس و صلح مى دادند ولــى در آن موقع منافقین با 
پشتیبانى همین عراقى ها به خاك ایران حمله و به سمت 
اســالم آباد غرب حرکت کرده بودند. این ناجوانمردى و 

نفاق از یک طرف و مسئولیتى که براى مذاکره به منظور 
برقرارى آتش بس بر دوش من گذاشته بود از سوى دیگر 
باعث شد تا از کســى که در کنارم بود سیگارى بگیرم و 

روشن کنم.
بنده پزشک هستم و کامًال اطالع دارم که سیگار بسیار 
مضر و سرطان زاســت اما در آن زمان تصــورم بر این 
بود که حداقل با کشیدن ســیگار تمرکزم در این زمینه 
بیشتر مى شــود که البته بعدها نیز بســیارى از افراد در 
مورد کشیدن این سیگار در سازمان ملل از بنده سئوال

 کردند.» 
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سهم فوالد مبارکه 
در تولید ورق گرم

در سه ماهۀ نخست سـال جارى، میزان تولید ورق گرم 
کشـور به رقم یک میلیون و 813 هزار و 170 تن رسید 
که از این رقم سـهم فوالد مبارکه به بیـش از 95 درصد 
افزایش یافته اسـت. در این مدت میزان تولید ورق گرم 
فوالد مبارکـه یک میلیـون و 355 هـزار تن بـوده و در 
فوالد سـبا نیز تولید این محصـول با   9,1 درصد رشـد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 371 هزار تن افزایش 

یافته است.

تعویض گیت والو خط  
آبرسانى 

به گزارش روابـط عمومى آبفا نجف آباد، یک دسـتگاه 
گیت والو خط 250 آبرسـانى جنوب نجف آباد تعویض 
شد. گفتنى است تعویض این گیت والو در کمترین زمان 

ممکن و با حداقل هدر رفت آب انجام شده است.

نصب 98 مبلمان در چهارباغ 
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: تعداد 98 مبلمان 
شهرى در سه طرح ال مستطیل و مربع شکل در محور 
میانى چهارباغ عباسى نصب شـده است. حسین کارگر 
اظهار کرد: مبلمان شهرى محور میانى چهارباغ عباسى 
حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان آمادگاه نصب 
شده اسـت. وى گفت: مبلمان حدفاصل خیابان آمادگاه 
تا میدان انقالب پـس از پایان مرمت ایـن محور نصب 

خواهد شد.

سرانه ورزشى باغبادران
شهردار باغبادران گفت: شهردارى با اختصاص اعتبارى 
بیش از هشت میلیارد ریال پروژه ورزشى محله ملک آباد 
را اجرا کرد و بـه این ترتیب دو هـزار و 400 مترمربع به 
سرانه ورزشى شـهر افزوده شـد. حجت ا... امینى اظهار 
کرد:  سرانه فضاهاى ورزشى باغبادران زیبنده شهروندان 
این شهر نیسـت، از طرفى محالت مدیرعامل سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان شهر از جمله 

دورباط و ملک آباد فاقد مکان هاى ورزشى هستند. 

آتش سوزى 60 هکتار مرتع
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهـان گفت: 
امسـال بیش از 35 فقره حریق در مراتـع و جنگل هاى 
مناطق  اصفهان رخ داده است و در این حوادث 60 هکتار 
از مراتـع و 3 هکتار از جنگل ها خسـارت دیدند.  منصور 
شیشه فروش گفت: با توجه به پوشـش گیاهى، هشت 
شهرستان سمیرم، فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت، 
خوانسـار، کاشـان، لنجان و گلپایگان مناطق پرخطر از 

لحاظ حریق هستند.

وضعیت2 شهر قرمز است 
بر اساس اعالم سامانه "ماسک" در حال حاضر استان 
اصفهان در بحران شیوع کرونا داراى دو شهر با وضعیت 
سـفید و 9 شـهر با وضعیت زرد، 11 شـهر بـا وضعیت 
نارنجـى و دو شـهر با وضعیت قرمز اسـت. شـهر هاى 
خوانسار و فالورجان دو شهر هستد که فعًال وضعیت در 
آنها قرمز است. کالنشهر اصفهان هم چند روزى است 
با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا از وضعیت زرد خارج و 

به وضعیت نارنجى رسیده است. 

مسدودسازى اطراف کوچرى 
نماینده کارفرماى سد مخزنى کوچرى گلپایگان اظهار 
داشـت: با توجه به دسـتور دادسـتان گلپایگان مبنى بر 
حفاظـت و ایمنى حریم دریاچه سـد کوچرى، مسـدود 
سازى مسیرهاى منتهى به دریاچه سد کوچرى توسط 
پیمانکار سـد انجام شـد و تابلوهاى توقف کردن و شنا 
کردن ممنوع نیز در تمام مسـیرهاى منتهى به دریاچه 
سد نصب شده است. بهرامعلى شـاهرضایى افزود: این 
مسیرها توسـط مردم به شکل شـبانه باز و وارد دریاچه 
مى شوند که درخواست داریم نیروى انتظامى در روزهاى 

پنجشنبه دو ساعت گشت زنى انجام دهد.

خبر

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان از توزیع 
400 ســرى جهیزیه به زوج هاى جــوان کم بضاعت به 
مناسبت سالروز ازدواج حضرت على (ع) و حضرت زهرا 

(س) خبر داد. 
سردار مجتبى فدا در آیین توزیع 400 جهیزیه به زوج هاى 
جوان گفت: این جهیزیه ها شامل  23 قلم کاالى اساسى 
زندگى به ارزش 150 میلیون ریال است. وى اضافه کرد: 
این جهیزیه ها با حفظ شأن و جایگاه و کرامت افراد توزیع 
مى شود و تمهیدات الزم براى پنهان ماندن اسامى افراد 

دریافت کننده پیش بینى شده است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) افزود: سال گذشته نیز 

قبل از شروع بیمارى کرونا 200 جهیزیه در استان توزیع 
شد. وى اظهار کرد: بخش عمده این جهیزیه ها با کمک 
خیران و بخشى توسط خانواده ها به صورت قسط بندى 
تهیه شــد و برخى داوطلبانه براى تهیه این اقالم شرکت 

کردند و آن را در اختیار خانواده ها قرار دادند.
سردار فدا گفت: کرونا در کنار خسارت ها، فرصت هایى را به 
همراه داشت که از جمله آن ترویج فرهنگ ازدواج کم هزینه 
و جلوگیرى از برخى تجمالت و ریخت و پاش هاست. وى 
ابراز امیدوارى کرد سبک زندگى ایرانى اسالمى و دورى از 
تجمالت چراغ راه براى مسئوالن و خیران به منظور ایجاد 

فرصت تشکیل زندگى آسان باشد.

سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه 
اگر میزان تولیــد برق کمتر از میزان مصرف شــود براى 
اصالح شبکه ممکن است خاموشى داشته باشیم، گفت: 
خوشبختانه استان اصفهان تا این لحظه نیاز به خاموشى 

ندارد.  
امیر رمضانــى در گفتگو با «صاحب نیــوز» در خصوص 
مصرف برق اســتان اصفهان در تابستان اظهار کرد: برق 
رفتگى هاى اخیر در برخى از شــهرها به دلیل حادثه بوده 
اســت، جز توافقات هیچ برنامه خاموشــى برق در سطح 

استان نداریم.
سخنگوى شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: 

خاموشــى هاى کنونى صرفاً توافقى اســت، قراردادى با 
صنایع و کشاورزان داریم که در زمان هاى خاص مصرف 
برق را کاهش مى دهند در قبال این کار ما به آنها پاداش 
مى دهیم. رمضانى با بیان اینکه اگر میزان تولید برق کمتر 
از میزان مصرف شــود براى اصالح شبکه ممکن است 
خاموشى داشته باشــیم، تصریح کرد: خوشبختانه استان 

اصفهان تا این لحظه نیاز به خاموشى ندارد.
وى بیان کرد: حداکثر مشکالت ما در مصرف برق تا 15 
مرداد است، ضمن تشــکر از مردم، درخواست مى کنم در 
اوج مصرف برق که ساعات 12 تا 17 است، مصرف خود را 

10 درصد کاهش دهند.

استان اصفهان فعالً نیاز به 
خاموشى برق ندارد

400 سرى جهیزیه به زوج هاى 
جوان اصفهان اهدا شد

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان به 
دلیل ابتال به بیمارى کووید19 از حدود دو هفته پیش در 
قرنطینه خانگى به سر مى برد، اما حال وى رو به بهبود 
است.  دکتر غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان به «ایسنا» مى گوید: از حدود دو 
هفته پیش یکسرى عالئم خفیف در من پیدا شد و سرفه 
و بدن درد خفیف داشــتم. بعد از آن فکر کردم بیمارى 
را طى کرده ام، با وجود اینکه مى دانســتم کرونا طیف 

وسیعى از عالئم بالینى دارد.
وى با اشاره به اینکه از ابتداى شیوع ویروس کرونا و به 
خاطر درگیرى با این بیمارى همه مراقبت هاى حفاظت 
فردى را رعایت مى کرده، اما در این مدت حفاظت هاى 
فردى و فاصله گذارى اجتماعى را به شدت و با وسواس 
بسیار بیشترى رعایت کرده است، ادامه مى دهد: از پنج 

شنبه دو هفته پیش عالئم شدید بیمارى شامل سرفه، 
تنگى نفس، کوفتگى عضالنى شدید، سردرد، تب و لرز 
در من ظاهر شد. واقعا اینقدر عالئم این بیمارى پیچیده 
است که حتى توان حرف زدن نداشتم و فقط مى لرزیدم.
دکتر راستین که حاال شرایط سخت بیمارى را تا حدودى 
پشت سر گذاشته، خاطرنشــان مى کند: در این مدت 
فوق العاده اذیت شدم، اما خدا را شکر االن که مى توانم 
حرف بزنم احساس مى کنم وضعیت جسمى ام از زمین 
تا آسمان فرق کرده است. در این مدت استراحت مطلق 
بودم و دارو و انواع دمنوش مصرف مى کردم. البته هنوز 
هم قرنطینه خانگى هستم و سعى مى کنم تا مشکلم به 
صورت قطعى حل نشده و بهبودى کامل پیدا نکرده ام با 
مردم سر و کار نداشته باشم تا خداى نکرده باعث انتقال 

بیمارى به کسى نشوم.

روایت مدیر اورژانس اصفهان  از ابتالیش به کرونا 

روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهــان در  ارزیابى  
عملکرد مناطق مخابراتى در سه ماهه اول سال جارى، 

موفق به کسب رتبه دوم کشورى شد. 
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
طبق گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران و بر مبناى ارزیابى  شاخص هاى مندرج 
در کارت BSC سه ماهه اول سال 99 ، روابط عمومى 

مخابرات منطقه اصفهان توانست با کسب امتیاز الزم، 
رتبه دوم کشورى را به خود اختصاص دهد.

گفتنى اســت این موفقیت در سایه تالش هاى شبانه 
روزى این اداره در نیل به اهداف و چشم اندازهاى تعیین 
شده از طرف شرکت مخابرات ایران به دست آمده است. 
این موفقیت را به سرپرست منطقه و کلیه کارکنان عزیز 

تبریک مى گوییم.

کسب رتبه دوم کشورى توسط روابط عمومى 
مخابرات منطقه اصفهان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس استان 
اصفهان گفت: مرحله اول موزه دفاع مقدس اصفهان با 
برپایى نمایشگاه نقش استان و دستگاه هاى مختلف در 
دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس امســال بهره بردارى 

مى شود.
سردار مجتبى شــیروانیان گفت:  نقش استان در دفاع 
مقدس بى نظیر است و الزم اســت همه دستگاه ها با 
تهیه آثار و اســناد فعالیت هاى خود در دفاع مقدس در 
این نمایشگاه حضور یابند و این ارزشها را به نسل هاى 
بعدى منتقل کنند. وى ادامه داد: فرصت ها محدود است 
و معلوم نیست تا چه زمانى فرصت خدمت داشته باشیم 

لذا الزم است هرچه سریعتر با تکمیل موزه دفاع مقدس 
و تبیین ارزش ها در راه انتقال این فرهنگ به نسل هاى 
بعدى تالش کنیم. شیروانیان با بیان اینکه موزه دفاع 
مقدس به صورت هیات امنایى اداره مى شود، تاکید کرد: 
این موزه مربوط به استان است تا نقش ایثارگرى فرزندان 

اصفهان نسل به نسل منتقل شود.
مدیرکل بنیاد حفــظ آثار و ارزش هــاى دفاع مقدس  
اصفهان با اشاره به فعالیت موزه هاى دفاع مقدس در 15 
استان کشور تاکید کرد: اگرچه همه کشور در دفاع مقدس 
نقش آفرینى کردند ولى استان اصفهان جایگاهى بسیار 

مهم داشت.

موزه دفاع مقدس اصفهان مهرماه افتتاح مى شود

رئیس اداره ارزیابى و عملکرد و پاسخگویى به شکایات 
آموزش و پرورش اصفهان وضعیت ثبت نام دانش آموزان 
مقطع ابتدایى بر مبناى شرایط کنونى در محدوده محل 
ســکونت و خارج از محدوده را مطابق ظرفیت مدارس 

تشریح کرد.
علیرضا محمودى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص ثبت نام 
دانش آموزان براى سال تحصیلى جدید در مقطع ابتدایى، 
اظهار کرد: در شهر اصفهان امسال ثبت نام کالس اولى ها 
از طریق سامانه انجام مى شود و مطابق سنوات گذشته 
شرط سنى براى پایه اول دبستان شش سال است. ثبت 
نام میان پایه هاى ابتدایى مطابق سال هاى گذشته انجام 
مى شود و نیازى به حضور اولیا در مدرسه نیست و مدیر 

مدرسه دانش آموز را ثبت نام مى کند.
وى درباره راه اندازى ســامانه براى ثبت نام کالس اول 
ابتدایى و پایــه هفتم، اضافه کرد: در ایــن زمینه تفاهم 
نامه اى با اداره پست براى استفاده از اطالعات کدپستى 
و شناسایى محل سکونت دانش آموزان منعتقد کردیم و 
هدف این است که همه دانش آموزان در مدارس محدوده 

محل سکونت زندگى شان ثبت نام شوند.
محمودى بابیان این که براى هر کدپستى یک مدرسه 
تعریف شده است ادامه داد: وقتى دانش آموز وارد سامانه 
مى شود کد پستى را درج کرده و ســامانه مدرسه محل 
ســکونت او را نمایش مى دهد. با انتخاب مدرسه مورد 
نظر اداره پست راســتى آزمایى آدرس را انجام مى دهد 
تا مشخص شــود دانش آموز آدرس را درست یا اشتباه 

اعالم کرده است.

رئیس اداره ارزیابى و عملکرد و پاسخگویى به شکایات 
آموزش و پرورش اصفهان، گفت: اگر اداره پست آدرس 
دانش آموز را تأیید کرد و دانش آموز بر مبناى کدپستى 
اعالم شده، سکونت داشت، ثبت نام دانش آموز در مدرسه 
مورد نظر انجام مى گیرد. این ثبت نام در داخل محدوده در 
سامانه از یک تیرماه شروع شده و تا شهریورماه ادامه دارد.

وى با تاکید بر اینکه ثبت نام خارج از محدوده براى برخى 
از دانش آموزان وجود دارد، گفــت: عده اى بنا بر دالیلى 
نمى خواهند در محدوده محل سکونت شان ثبت نام کنند و 
شرایط براى ثبت نام در خارج از محدوده زندگى آنها فراهم 
شده است، به شرطى که مدارســى که انتخاب مى کنند 

ظرفیت الزم براى ثبت نام  را داشته باشند.
به گفته محمودى، اولویت آمــوزش و پرورش ثبت نام 
دانش آموان در داخل محدوده است. سامانه ثبت نام دانش 
آموزان در خارج از محدوده زندگى آنها از 25 مرداد ماه باز 
است و دانش آموزان مى توانند با ورود به این سامانه و ثبت 
اطالعات شــخصى یکى از مدارس خارج از محدوده در 

شش ناحیه آموزش و پرورش را انتخاب کنند.
دبیر ستاد ثبت نام مدارس استان اصفهان، تصریح کرد: 
با پر کردن فرم امتیاز بندى و بــا توجه به میزان ظرفیت 
مدارس، دانش آموز جدید براى ثبت نام جذب مى شود و 
در صورت نبود ظرفیت به دانش آموز اعالم مى شود که 

مدرسه دیگرى را براى ثبت نام انتخاب کند.
وى با اشــاره به اینکه امســال نیز تعیین میزان تراکم 
کالس ها براى حضور دانش آموزان در مدارس ابتدایى 
مطابق سنوات سال گذشته و بر مبناى ظرفیت مدارس 

اســت، اظهار کرد: حضورى و غیر حضورى و زوج و فرد 
بودن کالس ها هنوز مشــخص نیســت و منتظر ابالغ 
دستورالعمل ستاد ملى کرونا هستیم و همه موارد وابسته 

به شرایط زمان در سال تحصیلى جدید دارد.
رئیس اداره ارزیابى و عملکرد و پاسخگویى به شکایات 
آموزش و پرورش اصفهان، گفت: ســنجش ســالمت 
دانش آموزان در پایگاه هاى ســالمت بــا رعایت کامل 
پروتکل هاى بهداشــتى اســت. ثبت کتاب هاى درسى 
مقاطع ابتدایى نیز از طریق سامانه انجام شده است. ثبت 
نام پایه اول و هفتم در سامانه فراهم شده است، باید دانش 
آموزان ابتدا وارد سامانه سناد شوند و تا 15 شهریور فرصت 

دارند که ثبت نام خود را انجام دهند.
وى با تاکید بر اینکه بایــد اولویت ثبت نام دانش آموز در 
محدوده محل سکونت آنها باشد به خانواده ها توصیه کرد: 
والدین به چند دلیل باید اینکار را انجام دهند، یکى اینکه 
دانش آموز در محدوده محل سکونت با فرهنگ و بافت 
جمعیتى و موارد زیست محیطى آشــنایى کامل دارد. از 
سوى دیگر امسال با توجه به شرایط اپیدمى کرونا وضعیت 

سرویس هاى مدرسه هنوز به درستى مشخص نیست.
وى ادامه داد: اگر سرویس هاى مدرسه دانش آموزان فعال 
باشد با الزام رعایت پروتکل هاى بهداشتى است. باید هر 
سرویس مدرسه مطابق دستورالعمل سه نفر دانش آموز را 
سوار کند و این اتفاق هزینه گزافى را بر دوش خانواده ها 
تحمیل مى کند. از سوى دیگر بحث ترافیک وسایل نقلیه 
و آلودگى هوا وجود دارد کــه رفت و آمد دانش آموزان به 

مدرسه را در این شرایط بحرانى خطرناك مى کند.

مقام ارشد آموزش و پرورش استان تشریح کرد

کد پستى؛ مبناى ثبت نام
 دانش آموزان در اصفهان

معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از 
افرادى کــه هرکدام از عالئم ابتال بــه ویروس کرونا 
را دارند خواســت ابتدا به مراکز خدمات جامع سالمت 
شــهرى مراجعه کنند تا پــس از انجــام معاینات و 
آزمایش هــاى الزم و در صورت نیاز به بســترى، به 
بیمارستان ها ارجاع داده شــده و در غیر این صورت در 

منزل قرنطینه شوند.
کمال حیدرى ، با اشاره به فعالیت مراکز خدمات جامع 
سالمت شهرى 16 ســاعته در استان اصفهان، اظهار 
کرد: در حال حاضر 57 مرکز مراقبت بیمارى هاى حاد 
تنفسى در استان از ساعت 8 صبح تا 20 شب فعال است.
وى افزود: 4 مرکز خدمات جامع سالمت شهرى در شهر 
اصفهان و مابقى در شهرستان هاى استان، خدمات مورد 

نیاز بهداشتى و درمانى در زمینه بیمارى کووید19 را به 
مردم ارائه مى کنند.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه 
4 مرکز شــهر اصفهان در 4 نقطه مختلف شهر براى 
دسترسى شهروندان پیش بینى شده است، گفت: مرکز 
جامع سالمت شــهرى شــهید اول در خیابان معراج، 
نرسیده به چهارراه فجر؛ مرکز خدمات جامع سالمت 
شهرى خوراســگان یک(بنکدار) در خیابان جى بعد از 
میدان خوراســگان به طرف میــدان احمدآباد، کوچه 
شــهید جمالى؛ مرکز خدمات جامع ســالمت شهرى 
معتمد در خیابان طالقانى بعد از اداره برق، نرســیده به 
چهار راه سرتیپ و مرکز خدمات جامع سالمت شهرى 
امیر عرب در ملک شهر، خیابان مفتح، کوچه بهاران در 

حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.
وى تصریح کرد: این مراکز منتخب براى بیمارى هاى 
حاد تنفسى از صبح تا شب آماده پاسخگویى به مراجعه 
کنندگان هســتند و به افراد عالمت دارى که مراجعه 
مى کنند خدمات بهداشــتى و درمانى مورد نیاز را ارائه 

مى دهند.
حیدرى با اشــاره به حضور پزشکان متخصص و کادر 
دوره دیده و به روز در این مراکــز، تصریح کرد: افراد 
عالمت دارى که به این مراکز مراجعه مى کنند، تحت 
معاینه قرار مى گیرند تا در صورتى که نیاز به بســترى 
دارند به بیمارستان ها ارجاع داده شوند، و درصورتى که 
نیاز به ارجاع و بسترى در بیمارستان نداشته باشند نیز 

براى قرنطینه در منزل راهنمایى مى شوند.

افراد عالمت دار به جاى بیمارستان به مراکز جامع سالمت شهرى بروند

پاك بان امانت دار شــهردارى درچه زمانى که همچون 
هرروز مشغول پاك بانى معابر بوده،سه فقره چک به مبلغ 
66 میلیون تومان پیدا کرده و با همکارى مدیران شهرى 

آن ها را به صاحبش برمى گرداند.

حسینعلى اکبرى اظهار کرد: هفته گذشته صبح در خیابان 
امام خمینى(ره) مشغول پاك بانى بلوار بودم که تعدادى 
کاغذ در وسط آن نظرم را جلب کرد. جلوتر رفتم و مشاهده 
کردم که ســه فقره چک بر روى چمن ها افتاده است که 
جمع مبلغ آن ها به 66میلیون  تومان مى رسید؛ سریعًا با 
مسؤول منطقه تماس گرفته و چک ها را تحویل او دادم 
که وى هم از طریق مدیران شهرى این امانت را به دست 

صاحبش رساند.
این پاك بان جوان که اصالتًا اهل فالورجان است گفت:  
قبًال نماکار ساختمان بوده ام و به خاطر کم شدن ساخت و 
ساز دو سال است که به سمت کار پاك بانى آمده ام. چند 
سالى است که متأهل شده ام و خدا به من یک دختر و یک 
پسر عنایت کرده است که نام دختر 5ساله ام مهدیس و 

پسر 3 ساله ام یاسین است.

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از کاهش ساعت 
اجراى طرح ترافیکى زوج و فرد در کالنشهر اصفهان 
خبر داد و گفت: اجراى این طرح از روز شنبه چهارم مرداد 
(امروز) در ساعت هاى صبح متوقف شد و فقط از ساعت 

17 تا 22 فعال است.
اجراى طرح زوج و فرد در کالنشــهر اصفهان در سال 
جارى چند بار دستخوش تغییر شد و پس از مدت زمان 
کوتاهى که بدلیل محدودیت هاى ترافیکى ناشى از شیوع 
بیمارى کرونا در فروردین اجرا شد، بطور مجدد از دوم تیر 
از سر گرفته شد اما بنا به اعالم پلیس راهور اصفهان، این 
طرح از چهارم مرداد باز هم تغییر مى کند. طرح ترافیک 
زوج و فرد از دوم تیر امســال تاکنون از ساعت هاى 8 
تا 13 و 17 تا 22 روزهاى هفتــه بجز روزهاى جمعه و 
تعطیل رسمى در محدوده مرکزى کالنشهر اصفهان 

اجرا مى شد.
 سرهنگ محمدرضا محمدى در گفت و گو با «ایرنا» 
اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیته حمل و نقل ستاد 
استانى مقابله با بیمارى کرونا، مقرر شد که اجراى طرح 

زوج و فرد در ســاعت هاى صبح لغو شود تا مردم بهتر 
بتوانند به امور خود در هســته مرکزى این شهر برسند 
اما ساعت اجراى آن در بعدازظهر و شامگاه یعنى 17 تا 
22 براى جلوگیرى از ایجاد ترافیک سنگین و همچنین 

رعایت فاصله گذارى اجتماعى، همچنان فعال است.
محمدى در پاسخ به این که چرا طرح زوج و فرد بطورکلى 
در اصفهان لغو نشد، توضیح داد: این کالنشهر با ترافیک 
زیادى بویژه در ساعت هاى عصر و شب مواجه است و 
اگر طرح زوج و فرد اجرا نشود، نمى توان این ترافیک را 

بویژه در هسته مرکزى شهر بخوبى کنترل کرد.
وى به مصوبه شــوراى ترافیک اصفهان در باره خرید 
طرح ترافیک اشاره و خاطرنشان کرد: زیرساخت هاى 
اجراى این طرح توسط شهردارى در حال آماده سازى 
است که در صورت اجراى آن، طرح زوج و فرد که جریمه 
سنگین یکصد هزار تومانى به همراه دارد، اجرا نمى شود 
بلکه از آن پس افرادى  که مجبــور به ورود به محدوده 
طرح هستند مى توانند آن را با رعایت ضوابطى و با هزینه 

بسیار کمتر بخرند.

طرح زوج و فرد، از امروز صبح ها  اجرا نمى شود

پاك بان امانت دار
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 وقتى مانى رهنما به دلیل ترافیک  از ایران مى رود!
مانى رهنما، خواننده موســیقى پاپ – کالسیک کشورمان که 
چندى پیش شــایعه مهاجرتش به کشــور ترکیه در فضاى 
رسانه اى و مجازى کشور منتشر شده بود با انتشار ویدیویى 
ضمن تکذیب این شایعه، هدف خود و همسرش براى حضور 
در کشــور ترکیه را انجام فعالیت هاى تجارى-فرهنگى 
براى آن دسته از ایرانیانى که مایل به زندگى در این کشور 

هستند، اعالم کرد.
این خواننده در ابتداى صحبت هاى خود که کمى هم 
عجیب و غریب به نظر مى رسید، گفت: «الزم دانستم 
با توجه به شرایطى که پیش آمده صحبت هایى را با 
شما عزیزان داشته باشــم. البته الزم است بگویم 
این به آن معنا نیست که توضیحى درباره زندگى 
شخصى ام بدهم. به هر حال هر کسى براى زندگى و 
آینده خود تصمیم مى گیرد که مى تواند یک امر کامًال 
شخصى به حســاب آید. من و همسرم در ماه هاى 
گذشته به دلیل شرایط بسیار بد آلودگى هواى تهران 
که هم به حنجره من و هم حنجره همســرم آسیب 
زیادى وارد مى کرد، محلى را در شمال کشور داشتیم که 
روزهاى پایانى هفته به آنجا مراجعت مى کردیم و بعد از 
آن براى انجام امور جارى مربوط به آموزشگاه موسیقى 

و سایر فعالیت ها به تهران بازمى گشتیم. چرا که معتقدم بودیم حضور در آنجا 
آسیب کمترى به حنجره ما وارد مى کرد.

اما گاه گدارى رفت و آمد بین مســیر تهران – شمال به دلیل ترافیک 10 تا 
12ساعت طول مى کشید و براى ما خیلى خسته کننده بود. بنابراین با هم فکر 
کردیم که مى توانیم به چیزهاى بهتر فکر کنیم. زیرا من اعتقاد دارم آدم یک 
بار به دنیا مى آید و در این شرایط مى تواند یک بار از امکانات استفاده کند. من 
بر این باورم انسان در این شرایط عین مفید بودن براى خودش مى تواند دایره 
وسعت کارى اش را نیز افزایش دهد چرا که در این شرایط براى خود نیز ارزش 
قائل خواهد شد. من در همین بین بود که به این فکر افتادم با توجه به فاصله 
هوایى ایران تا ترکیه که در میانگین زمانى سه ساعت قرار دارد، حقیقتاً راحت 
تر از مسیر تهران به شمال خودمان، به کشور ترکیه مى رسیم. ترکیه هم کشور 
اسالمى است که آداب و رسوم آن به آداب و سنت هاى ما بسیار نزدیک است.
این کشور داراى مردمى مهمان نواز اســت که خیلى انسان هاى با متانتى 
هستند و همین شرایط باعث شد تا ما در این کشور مستقر شده و زندگى مان 
در اینجا باشد تا هر موقع در کشورمان ایران فعالیت یا کنسرتى داشتم بتوانم 
به راحتى رفت و آمد داشته باشم. پس اصًال من به هیچ عنوان در هیچ جایى 
اعالم نکردم که مهاجرت یا کوچ کردم و بر نمى گردم. شرایطى که متأسفانه 
برخى از رسانه ها تصور کردند که من با انتشار آن پست دیگر نمى خواهم به 

کشورم بازگردم.
این خواننده موسیقى پاپ-کالسیک گفت: من در خدمت کشورم هستم. 

حتى در این مدتى که در ترکیه حضور داشتم به فکر این بودم تا از فرصت هاى 
خوبى که در اینجا وجود دارد براى اعتالى موســیقى که در آن کار مى کنم 
فعالیت هایى را داشته باشم. به همین منظور تصمیم دارم به زودى در اینجا 
استودیو و دفترى را نیز تأسیس کنم. اما شرایط قرنطینه سفت و سختى که 
در اینجا به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمد کارمان را با تأخیر مواجه 
کرد. اما به هر حال ما از اواخر سال گذشته و دو روز قبل از بسته شدن مرزها به 
اینجا آمدیم و کارهایمان را انجام دادیم. هرچند در مقطعى نیز حدود 20 روز 

در قرنطینه کامل بودیم.
اگر در یکى از پســت هایم از کشــور ایران به عنوان نامهربان یاد کردم هم 
منظورم به این نکته بود که کشورم با خودش نامهربان بود نه با ما؛ چون ما 
اینجا مى دیدیم که چقدر براى سالمتى اهمیت قائل هستند و اگر در کشور ما 
کمى با سالمتى و اعمال قوانین سفت و سخت عمل مى کردند و با خودشان 
مهربان بودند هم اکنون مرزهاى ما هم باز مى شد و ما مى توانستیم به راحتى 
در رفت و آمد باشیم. تغییرى که تلویحاً به این شکل معنا شد که ما مهاجرت 

کردیم.
رهنما در ادامه پیام تصویرى خود ضمن ارائه توضیحات تکمیلى درباره برخى 
از فعالیت هاى تجارى و فرهنگى خود در کشور ترکیه تصریح کرد: «ما به طور 
کلى به ترکیه مهاجرت نکرده ایم. بله خانه ما در ترکیه است. ما قصدمان این 
است که اینجا را بشناسیم و فعالیت هاى تجارى و فرهنگى انجام دهیم و حتى 

به افرادى که مى خواهند در اینجا زندگى کنند کمک کنیم.» 
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,,ادامه ماجراى مهاجرت خواننده معروف به ترکیه

گاه گدارى 
رفت و آمد 
بین مسیر تهران 
– شمال به دلیل 
ترافیک 10 تا 
12ساعت طول 
مى کشید و براى ما 
خیلى خسته کننده 
بود. بنابراین با 
هم فکر کردیم 
که مى توانیم به 
چیزهاى بهتر فکر 
کنیم

داریوش فرضیایى با اشاره به مجموعه «بچه محل» که این روزها در حال 
تولید دارد و بازخوردهایى که از آن دریافت مى کند، گفت: من هر از گاهى 
نظرسنجى هایى در صفحه مجازى ام مى گذارم و نظرات مردم را مى پرسم 
خدا را شکر انتقادات خیلى کم است و شــاید در حد چند درصد انتقاد کنند. 
البته این به این معنا نیســت که کارمان کاستى ندارد ولى خدا را شکر اکثر 

مردم راضى هستند.
وى درباره فضاى «بچه محل» و حضور عوامل و بازیگران حرفه اى در آن 
عنوان کرد: «بچه محل» ساختارى سریالى دارد اما عده اى هنوز کار کودك 
را جدى نمى گیرند و حتى نمى خواهند ســریال کودك را با آثار بزرگسال 
مقایســه کنند. با وجود اینکه بازیگرانى که در این سریال داریم همه شان 
کارشان را با برنامه هاى کودك شروع کرده اند و بعداً به حوزه هاى بزرگسال 

ورود کرده اند.
وى درباره تعادل میــان آموزش و ســرگرمى در «بچه محــل» یادآور 
شــد: ما قرار نیســت در یک برنامه همه چیز را آموزش دهیم ما بخشى 
از شــادى، ســرگرمى و آموزش کودك را بر عهده داریم. به نظرم بخش 
شــادى و ســرگرمى باید در اولویت باشــد زیرا تا وقتى این شادى نباشد 

کودك به واســطه آن مخاطب اثر قرار نمى گیرد که مفاهیم آموزشــى را 
یاد بگیرد.

فرضیایى در بخش دیگر درباره قطعات موسیقایى «بچه محل» که تالش 
شده است با محوریت خانواده و کودك باشد، به برخى قطعات مبتذل اشاره 
و بیان کرد: یک قطعه موســیقایى که اشعارش فرهنگ و تربیت کودك را 
زیر سئوال مى برد تا حد زیادى در جامعه مورد استقبال قرار مى گیرد صرفًا 
به این دلیل که ساختارشکنى کرده و از الفاظى استفاده کرده است که من 
اطمینان دارم هیچ پدر و مادرى آنها را به کار نمى برد. حتى پدر و مادرى در 
فرهنگ غرب هم نمى گوید به طور مثال اول اینســتاگرام بعد کتاب. پس 
ما باید تالش کنیم تا کودکان با فضاى موسیقایى خوب آشنا شده و به آن 

موسیقى ها تودهنى بزنند.
وى اضافه کرد: ما شعرهایى در کودکى شنیده ایم و از طریق آنها فرهنگ 
امروزمان را آموزش دیده ایم اما این اشــعار دارد جاى خود را به خزعبالت 
مى دهد. موسیقى یکى از فاکتورهاى مهم در آموزش است که باید به روز و 
با محتویات درست آموزشى باشد. خود من هیچ گاه سعى نکردم براى اینکه 
موسیقى مان به چشــم بیاید از الفاظ یا نکاتى استفاده کنم که غیرمتعارف 

باشد./2249

داریوش فرضیایى:

عده اى هنوز کار کودك را جدى نمى گیرند
  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

در شــرایطى که بر اســاس آخرین آمار صدا و ســیما 
سریال هاى در حال پخش وضعیت بیننده خوبى ندارند 
و بعد از «پایتخت» و «نون.خ» هیچ سریالى نتوانسته در 
جذب مخاطب موفق باشد یک رسانه به مسئوالن صدا 
و سیما پیشنهاد داد سریال توقیف شده «سرزمین کهن» 

کمال تبریزى را روى آنتن بفرستند.
«هفت صبح» در این مورد نوشت: «دیگر مشکل خاصى 
براى پخش "سرزمین کهن" وجود ندارد و حتى محمود 
کرم پور، پژوهشگر تاریخ بختیارى و از معترضان اصلى 

پخش سریال پذیرفته که در مورد این مجموعه قضاوت 
زودهنگام داشــته و گفته شنیده اســت این سریال از 
اواسطش خیلى از بختیارى ها تعریف و تمجید مى کند. 
همچنین مرتضى میرباقرى این سریال را از عالى ترین 
محصوالت سیما دانســته که در تالش براى پخش آن 
است. در این شرایط سریال 66 قسمتى "سرزمین کهن" 
که به "سرزمین مادرى" تغییر نام داده با جمع بازیگران 
سرشناسش مى تواند دو  ماه آنتن تابستانى تلویزیون را 

رونق ببخشد.»

على مسعودى، کارگردانى مجموعه اى تلویزیونى با نام 
موقت «نوروز رنگى» را براى پخش در نوروز 1400 بر 

عهده دارد.
این بازیگر و کارگردان ســریال هاى تلویزیونى درباره 
روند ساخت سریال «نوروز رنگى» گفت: روزهاى آخر 
پیش تولید سریال را مى گذرانیم. قصه این مجموعه به 
سال  66 در مشهد برمى گردد. به زودى فیلمبردارى این 

سریال را آغاز مى کنیم.
وى ادامه داد: تاکنون شــهرام قائــدى، جواد خواجوى 
و محمد اســالمى براى بازى در این ســریال قرارداد 
بسته اند. حدود 70 درصد بازیگران این سریال تازه کار 

هستند و ســعى کردم از بازیگران بومى مشهد استفاده 
کنم. تصویربردارى ســریال را بین  20 مــرداد تا اول 

شهریور شروع خواهیم کرد.
مســعودى همچنین درباره ســاخت فصل دوم سریال 
«آخر خــط» گفت: صحبت هایى براى ســاخت فصل 
دوم انجام شده و جلساتى هم داشته ایم؛ اما هنوز تولید 

آن قطعى نیست.
گفتنى اســت،  مجموعه تلویزیونى «نــوروز رنگى» به 
نویسندگى و کارگردانى على مسعودى به سفارش گروه 
فیلم و سریال مرکز امور نمایشى سیما (سیمافیلم) و به 

تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان ساخته خواهد شد.

فیلم سینمایى «پارادوکس» که توسط کارگردان کویتى 
به سفارش شبکه «نتفلیکس» ساخته شده، در استان هاى 

یزد و مازندران مقابل دوربین رفته است.
طبق گفته رایزنــى فرهنگــى کشــورمان در عمان، 
«َحَمد الصراف»، (کارگردان کویتى فیلم) با اشــاره به 
طبیعت، جغرافیا و پیشینه تاریخى ایران، ظرفیت بالقوه 
لوکیشــن هاى موجود در ایران را مورد تأیید قرار داده و 
گفته است: «این فیلم در شــهرهاى یزد و چالوس (کاخ 
ملکه مادر که در زمان پهلوى دوم در استان مازندران بنا 

شده) مقابل دوربین رفته است.»
سبک تعلیق، رمزآلود و هیجانى در اولین ساخته سینمایى 

این کارگردان کویتى به وضوح دیده مى شود و همین امر 
شهر تاریخى یزد و همچنین کاخ ملکه مادر را (که قبًال 
هم در ســریال ایرانى «ُملکاوان» زیاد دیده شده) براى 

لوکیشن هاى این فیلم مناسب فیلمبردارى کرده است.
به گفته «حمد الصراف»، فرایند پیش تولید تا نتیجه نهایى 

این فیلم بیش از سه سال زمان برده است.
در ساخته الصراف، عالوه بر بازیگران کویتى، چند بازیگر 
از ملیت هاى مختلف عرب حضور دارنــد. او در این باره 
گفته است: «انتخاب بازیگران از چند ملیت به این دلیل 
است که مى خواســتم این فیلم یک هویت براى جهان 

عرب باشد

«سرزمین کهن» را رفع توقیف کنید

تصویربردارى سریال نوروز 1400
 به زودى آغاز مى شود

فیلم سفارش شده «نتفلیکس» 
در یزد و مازندران ساخته شده است

روز یک شــنبه 25 خرداد99 خبر درگذشت محمدعلى کشاورز، 
هنر کشــور را در بهت فرو برد. کشــاورز یکى از قدیمى ترین 
بازیگــران عرصه ســینما، تئاتــر و تلویزیون بود که روز ســه 
شــنبه 27 خرداد در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا(س) تهران 
به خاك ســپرده شــد و به تازگى تصویرى از ســنگ قبر این 
هنرمند پیشکسوت با دســتخط و امضاى خودش منتشر شده
 است. کشاورز که متولد ســال 1309 در استان اصفهان بود در 
سال هاى حضورش در عرصه هنر کارهاى زیادى در عرصه سینما، 
تئاتر و تلویزیون از خود به جاى گذاشته است. او در حدود 50 فیلم 
سینمایى، بیش از 30 سریال تلویزیونى و چندین تئاتر و تله تئاتر 

ایفاى نقش کرده است.

از آثار ماندگار او، به مجموعه هاى تلویزیونى «دایى جان ناپلئون»، 
«آتش بدون دود»، «هزاردستان» (در نقش «شعبان استخوانى»)، 
«سربداران» (در نقش «خواجه قشــیرى»)، «افسانه سلطان و 
شبان» (در نقش «خوابگزار اعظم»)، «پدرساالر» و «گرگ ها» 

مى توان اشاره کرد.
این هنرمند ایفاگر نقش هاى ماندگارى در تاریخ سینما بوده است 
که از جمله آنها فیلم هاى «خشت و آینه»، «آقاى هالو»، «رگبار»، 
«صادق کرده»، «شــطرنج باد»، «کمال الملک»،  «مردى که 
موش شد»، «کفش هاى میرزا نوروز»، «مادر»، «پول خارجى»، 
«دلشــدگان»، «روز واقعه»، «ناصرالدین شاه اکتورسینما»، 

«خسوف»، «زیردرختان زیتون»، «غزال» بوده است./2251

نوشته روى سنگ قبر محمدعلى کشاورز با دستخط خودش

یکتا ناصر، که این روزها سریال «دل» را در شبکه نمایش خانگى دارد، از منفى 
شدن تست کروناى خود پس از چند هفته درگیرى با این بیمارى خبر داد.

این بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستى اینستاگرامى به همراه عکسى از 
جواب منفى تست کروناى خود، از بهبودى اش از این بیمارى خبر داد و با این 

حال تأکید کرد هنوز نگران است.
او در پستى موقت نوشت: «سپاسگزارم از تمام عزیزانى که در این مدت جویاى 
احوال ما بودند و با لطف و مهربانى شان تحمل این روزهاى سخت را آسان تر 
کردند. حقیقت را بخواهید فکر مى کردم وقتى بیماریم پایان گیرد و این بهترین 
جواب منفى زندگیم را دریافت کنم، شوقى عجیب را تجربه کنم، 
البته که راضیــم اما ناراحتى و نگرانى بــراى اطرافیان و 
عزیزانم وتمام هموطنان و مردمى که در سراســر 
دنیا با درد در حال جنگیدن با این دشمن بى رحم 
هستند، مجالى براى شوق باقى نمى گذارد. 
از صمیم قلب براى همــه بیماران آرزوى 
بهبودى دارم و روز شــمارى مى کنم براى 
در آغوش کشــیدن عزیزانم که مى دانم 
در این روزهاى ســخت خیلى از ما به آن 

محتاجیم.»
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و ن ر ى ز ز م ز رم ز پ و و ى رپ و
احوال ما بودند و با لطف و مهربانى شان تحمل این روزهاى سخت را آسان تر 
کردند. حقیقت را بخواهید فکر مى کردم وقتىبیماریمپایان گیرد و این بهترین

جواب منفى زندگیم را دریافت کنم، شوقى عجیب را تجربه کنم، 
البته که راضیــم اما ناراحتى و نگرانى بــراى اطرافیان و 
عزیزانم وتمام هموطنان و مردمى که در سراســر 
دنیا با درد در حال جنگیدن با این دشمن بى رحم 
هستند، مجالى براى شوق باقى نمى گذارد. 
از صمیم قلب براىهمــه بیماران آرزوى

بهبودى دارم و روز شــمارى مى کنم براى 
در آغوش کشــیدن عزیزانم که مى دانم 
از ما به آن در این روزهاى ســخت خیلى

محتاجیم.»

یکتا ناصر دیگر کرونا ندارد
اما هنوز نگران است
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پایان 
علیرضا با 
برایتون

قدرت نمایى بالمنازع پرســپولیس طى چهار سال اخیر 
و قهرمانى هاى پیاپى سرخپوشان در ادوار گذشته لیگ 
باعث مى شود تا فراموش کنیم کدام تیم قبل از قرمزهاى 
پایتخــت در فوتبال ایران آقایــى مى کرد و هت تریک 

قهرمانى در لیگ را جشن مى گرفت.
سپاهان که عنوان یکى از پرافتخارترین تیم هاى لیگ را 
یدك مى کشد، مهمترین و بزرگ ترین رقیب سرخ ها در راه 
رسیدن به پوکر قهرمانى، البته پس از بحران زدگى استقالِل 
استراماچونى قلمداد مى شد. تیمى که پس از یکسال مشق 
جنگ قرار بود در ســال دوم هدایت ژنرال به مقام قهرمانى 
لیگ برسد، در میانه هاى راه با چرخى پنچر مواجه شد که حاال 

نه راه پس دارد و نه راه پیش.
با استعفاى برانکو و متعاقباً خروج کالدرون از پرسپولیس شاید 
سهل ترین و ممکن ترین احتمال براى پیش بینى عاقبت فصل 
نوزدهم، قهرمانى سپاهانى ها براى ششمین بار در تاریخ لیگ 

برتر بود. سپاهان با عملکرد قدرتمند در فصل نقل و انتقاالت 
و حضور قلعه نویى به عنوان جام سازترین سرمربى تاریخ لیگ، 
محتمل ترین تیم براى نیل به جام زیباى لیگ تلقى مى شد. 
طالیى پوشان دیار زاینده رود با خرج هاى بى شمار و هنگفت 
براى خرید بازیکن و امکانات مناسب مى توانستند سال جارى 
را با خاتمه دادن به سلطنت پرســپولیس تمام کنند اما یک 

اشتباه همه چیز را بر باد داد.
زودهنگام ترین قهرمانى پرسپولیس صرفًا بر اثر شایستگى 
سرخپوشان رخ نداد. پرسپولیس امسال مزد ضعف عجیب رقبا 
را با جام مى گیرد تا آسان ترین قهرمانى اش را به  دست آورده 
باشد. پرسپولیسى که با رفتن برانکو و کالدرون موضع ضعف 
را به رقبا نشان داده بود، کسى را پیدا نکرد تا از این موضع به 
بهترین نحو ممکن اســتفاده کند و بازهم به یکه تازى خود 
ادامه داد. سپاهاِن امســال براى قهرمانى همه چیز داشت؛ 
هر پست زردپوشــان با دو بازیکن تراز اول پر شده و نیمکت 
طالیى ها نیز با ژنرال معنا و شخصیت قهرمانى را نوید مى داد 

اما یک بازى 6 امتیازى و یک اســتراتژى اشتباه کار را براى 
سپاهان تمام کرد.

قلعه نویى مایل بود تا با قدرت تماشاگران و حمایت آنها بتواند 
ســرخ ها را در نقش جهان شکســت دهد تا با کسب تمامى 
امتیازات این دیدار حســاس، بار خود را براى قهرمانى ببندد. 
کرونا اما مانع حضور تماشاگران سپاهانى در ورزشگاه شد تا 
قلعه نویى تیمش را به زمین نفرستد و امیدوار به تکرار بازى 
باشــد. امیدى که هرگز رنگ واقعیت نگرفت و سپاهان در 
آتش خودافروخته اش ســوخت تا 3 امتیاز حساس به حساب 
پرسپولیس واریز شود. همین اســتراتژى غلط و همین امید 
واهى باعث شــد تا همه اصفهان علیه امیــر گارد بگیرند و 
کسى دیگر حضور او را بیشتر از این روى نیمکت طالیى ها 
برنتابد. ســپاهانى که این فصل براى قهرمانى بســته شده 
بود، حتى نتوانســته کورس قهرمانى را ادامه دهد و با باخت 
برابر تراکتور و دو تساوى دیگر، جان و جهان را یکجا باخته

 است.

قلعه نویى
 در آتش خود افروخته اش سوخت

قدرت نمایى بال
و قهرمانى هاى
باعث مى شود ت
پایتخــت در ف

قهرمانى در لیگ
سپاهان که عنو
یدك مى کشد، م
رسیدن به پوکر قه
استراماچونى قلمد
جنگ قرار بود در سـ
لیگ برسد، در میانه ه
نه راه پس دارد و نه
م با استعفاى برانکو و
سهل ترین و ممکن ت
نوزدهم، قهرمانى س

هر قدر هم که وعده احمد سعادتمند براى ساختن استقالل رؤیایى 
براى فصل بعد اسباب تمسخر و نقد عده اى باشد باز هم نباید این 
وعده را در راستاى انحراف افکار عمومى آبى دالن دانست؛ به هر 
حال تمام مدیران و مربیان پیشین استقالل نیز در رؤیاى ساختن 
اســتقاللى مدرن و متفاوت بودند و این آرزوى تمام آنهایى بود 
که روى صندلى هاى مهم و ستاره دار این باشگاه جلوس کردند. 
پیش تر نیز مربیان و مدیران باشگاه اســتقالل با همین ادبیات 
کوشیدند شرایط متفاوتى را براى باشگاه استقالل ایجاد کنند و 
ایضًا عمر خود را هم در این باشگاه پر رمز و راز فزونى بخشند اما 

هیچ یک موفق نبودند.
به یاد داریم کــه علیرضا منصوریان چگونــه از ابر قدرت کردن 
استقالل در ســال 1400 مى گفت یا وینفرد شــفر با چه ادبیاتى 
قهرمانى استقالل در لیگ را وعده مى داد. افتخارى، فتحى و دیگر 

آتش باشگاه داشتند مدیران که دستى بر 
همین عبارات در نیز پیوســته از 

اظهارات خود اســتفاده مى کردند اما نتیجه تــالش آنها هرگز 
جامى براى استقالل در لیگ پدید نیاورد و عایدى استقالل بعد از 
جامى که در لیگ دوازدهم گرفت تنها کسب یک جام در دوران 
مربیگرى شــفر در رقابت هاى حذفى بوده که تأثیر آنچنانى در 
بهبود کارنامه شش هفت ساله این باشــگاه نداشت. آنچه دایره 
بزرگى از مربیان و مدیران پیشــین اســتقالل را در رسیدن به 
موفقیت ناکام گذاشــت استراتژى نامناســب در نقل و انتقاالت 
بود و شاید اگر تدبیر بهترى مى شــد استقالل به همان تیمى که 

منصوریان وعده داده بود، بدل مى شد.
در حقیقت باید اینطور به ماجرا نگریســت کــه قهرمان کردن 
استقالل فرایند آنچنان پیچیده اى نیست و اینگونه نیست که این 
باشگاه فقط با نام هایى خاص (چه مدیر و چه سرمربى) قهرمان 
لیگ شود و آنچه از اســتقالل قهرمان مى ســازد بیش از همه 
فاکتورها الزمه، برخوردارى از سیاست مناسب در نقل و انتقاالت 
است که استقالل در ســال هاى اخیر در این فاز کامًال در عجز و 
ناتوانى بوده و هرگز نتوانســته تدارك مناســبى براى یک دوره 

بازى هاى سخت و طاقت فرسا بچیند.
اســتقالل به وضوح در فصول قبــل از اســتراتژى غلط نقل و 
انتقاالتى لطمه دیده و اگر احمد ســعادتمند مى خواهد به همراه 
فرهاد مجیدى یا ســرمربى دیگرى متفاوت عمل کند ابتدا باید 
سیاســتگذارى خود در نقل و انتقاالت را تبیین و با به کارگیرى 
اصولى مناسب به جنگ با مدعیان لیگ بیستم برود. اینکه تصور 
کنیم پرسپولیس از قهرمانى اشباع مى شود و با بى انگیزگى گام 
به لیگ بعدى مى گذارد یا احتماًال جدایى قلعه نویى از ســپاهان 
لطمه هاى بسیارى به این باشــگاه وارد مى آورد و از این دست 
خوش خیالى ها که جسته و گریخته در پیرامون باشگاه استقالل 

نیز شنیده مى شود دچار اشــتباهى بنیادین شده ایم. این 
خوش باورى ها در سال هاى گذشته نیز وجود داشت 
که استقالل را به چنان روزى انداخت که حسرت 

قهرمانى اش در لیگ هفت ساله شود.
بنابراین سعادتمند اگر مى خواهد مدیر موفقى 

در استقالل لقب بگیرد باید بیش از آنکه 

به کمک هواداران دل ببندد یا اسیر این تحلیل هاى بچگانه شود، 
به توانایى هاى خود اتکا کند و با قواى متفاوت گام به پیکارهاى 
سخت نقل و انتقاالتى بگذارد و استقالل را چنان تیمى ببندد که 
حتى یک مربى درجه 2 و بى تجربه هــم بتواند از پس قهرمان 
کردنش برآید. البته جمع و جور کردن حواشى نیز نیاز به یک تیم 
رســانه اى قوى دارد که جاى 

بحثش اینجا نیست.

حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه آخر هفته پیش به همراه 
معاونین خود پس از حواشى اخیرى که پیرامون تیم فوتبال سپاهان وجود دارد، 
در تمرین این تیم حاضر شد و براى دقایقى در مورد شرایط تیم، انتظارات خود 

و هواداران صحبت کرد.
او گفت: با نزدیک شدن به اواخر فصل لیگ، به دلیل حمایت از تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان در جمع سرمربى، مربیان و بازیکنان تیم حضور یافتم تا از نزدیک 
به این عزیزان خسته نباشیدگفته و از تالش ها و زحمات ایشان تقدیر و تشکر 
کنم. در عین حال این نکته را یادآورى نمایم که تیم فوالد مبارکه سپاهان براى 
مردم اصفهان بسیار با اهمیت است و مردم شریف اصفهان حساسیت بسیارى بر 
روى تیمشان دارند و امیدواریم در این مدت باقیمانده فصل جارى اتفاقات خوبى 
رقم بخورد، چرا که شایستگى و جایگاه تیم سپاهان باالتر از شرایط موجود است.

وى افزود: علیرغم مسائل ویژه اى که در ورزش فوتبال وجود دارد و بعضاً غیر 
قابل پیش بینى است، با وجود سرمربى و بازیکنان بزرگى که در اختیار داریم و 
همچنین امکانات خوبى که فراهم شده، باید اتفاق نظر داشته و در قالب یک کار 

گروهى بتوانیم تا آخر فصل دل مردم اصفهان و هواداران را شاد کنیم.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود اضافه کرد: باید در نظر 
داشت که همه شرایط مستطیل سبز در اختیار ســرمربى و بازیکنان نیست و 
مسائل مختلفى باعث مى شود که بعضاً نتایجى به دست بیاید که مطلوب ما و 

هواداران عزیز نباشد.

حمیدرضا عظیمیان خطاب به هواداران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: با 
وجود همه شرایط موجود، به هواداران اطمینان مى دهم که دست اندرکاران 
اعم از سرمربى محترم، کادر مربیگرى و بازیکنان تالش خود را براى کسب 

بهترین نتایج انجام خواهند داد وخیال هواداران عزیز از این جهت راحت 
باشد و اطمینان داشته باشند در مجموعه باشگاه هیچکس سستى 

و کم کارى نداشته و همه با تمام توان براى رسیدن به بهترین 
شرایط تالش مى کنند.

حمیدرضا عظیمیان اضافه کردن رشــته هاى والیبال و 
دو و میدانى را از جمله رویکردهاى جدید این مجموعه 
در زمینه رشد و پرورش رشته هاى مختلف ورزشى 
در باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان برشمرد و خاطر 
نشان کرد: ما براى فوتبال که یک جامعه وسیعى 

از مخاطبین را در تمام دنیا دارد برنامه خاصى را 
تدوین کرده ایم اما بقیه رشته ها را نیز به 

دست فراموشى نسپرده ایم.
حمیدرضا عظیمیان اظهار امیدوارى 

کرد زحمات کلیه عوامل باشــگاه از جمله تیم 
فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان در آخر فصل نتیجه 

مطلوب داشته و دل همه هواداران شاد شود.

باید در پایان فصل اصفهانى ها را شاد کنید

 نام علیرضا 
نبخش  جها
در فهرســت 
ده نفــره بازیکنانى 
قرار گرفته کــه از تیم برایتون انگلیس 

جدا خواهند شد.
به گــزارش «برایتــون ایندیپندنت»، 
برایتــون در چهارمیــن فصــل حضور 
متوالــى اش در لیــگ برتــر انگلیــس 
بایــد تصمیم هــاى ســختى در پنجره 
نقل وانتقال هاى تابستانى بگیرد. ده بازیکن 
به احتمال فراوان باید از برایتون جدا شوند که 

یکى از آنها علیرضا جهانبخش است.
بر اساس این گزارش، اخبار مستندى مبنى بر 
بازگشــت علیرضا جهانبخش به فوتبال هلند و 
انتقالش به تیم آژاکس آمستردام وجود دارند. او با 
وجود زدن دو گل در دو بازى از جمله برابر چلســى 
تالش زیــادى براى یافتن فرصت حضور بیشــتر در 
ترکیب تیــم برایتون کرد. جهانبخش تا ســال 2023 

میالدى با برایتون قرارداد رسمى دارد.
علیرضا جهانبخــش، ژوژه ایزکوئردو، یورگن لوکادیا، 
فلورین آندون، برام کایال، اســچلوتو، برناردو، داوید 
بوتون، جیســون اســتیل و لوئیس دانک ده بازیکنى 
هســتند که از برایتون در نقل وانتقال هاى تابســتانى 

جدا مى شوند.

یک ماه مهلت براى ارسال لیســت آسیایى، در حالى این 
خبر منتشــر شــد که گویى آخرین مهلت ارسال لیست 
تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان 9 مرداد ماه است اما در 
اعالم این تاریخ اشــتباهى صورت گرفته و مهلت ارسال 

لیست 9 و 10 شهریور ماه است.
پنج شنبه هفته پیش خبرى در رسانه هاى مختلف خبرى 
به نقل از روزنامه «الرایه» در رسانه هاى مختلف منتشر 
شــد که آخرین مهلت ارسال لیســت تیم هاى حاضر در 
لیگ قهرمانان روز 30 جوالى (9 مرداد ماه) جارى است. 
موضوعى که باعث شــد تا باشــگاه هاى ایرانى حاضر 
در رقابت هاى لیگ قهرمانان خودشــان در یک شرایط 

فورسماژور براى تکمیل و ارسال لیست ببینند.
شاهین رحمانى، عضو کنفدراســیون فوتبال آسیا اما در 
این رابطه اعالم کرد مهلت ارســال لیست آسیایى براى 
تیم هاى گروه هــاى AوB که تیم هاى اســتقالل و 
شهرخودرو در این گروه ها هستند 30 آگوست (9 شهریور) 
و براى تیم هاى گــروه هاى Cو D که پرســپولیس و 
ســپاهان در این گروه ها هســتند روز 31 آگوست(10 

شهریور) جارى است.
کنفدراسیون فوتبال آســیا بعد از اینکه رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل شد، 
سرانجام تصمیم گرفت که این مسابقات را در تاریخ 13 
سپتامبر(23 شهریور) تا 3 اکتبر(12 مهر ماه) برگزار کند. 
پیش از تیم هاى حاضر در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
دو بار؛ یک بار پیش از برگزارى مســابقات گروهى و یک 
بار هم قبل از مرحله یک چهارم نهایى مى توانستند لیست 
خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا بفرستند اما با توجه به 
طوالنى شــدن تعطیالت AFC مهلت جدیدى را براى 

ارسال این لیست تعیین کرده است.
براساس آنچه پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم 
کرده بود هر تیم مى تواند پنج بازیکن جدید را جذب کرده و 
سه بازیکن را مى تواند جانشین بازیکنان مصدوم و آسیب 
دیده کند. با این وصف هر تیم حداکثر مى تواند هشت نام 

جدید را به لیست خودش اضافه کند.
با توجــه به بازى هــاى باقیمانده لیگ برتــر انتظار مى 
رود این مســابقات تا پایان مرداد و حتى ابتداى شهریور 
ادامه داشته باشد و این شــرایط تیم هاى ایرانى حاضر در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان را براى بستن لیستشان کمى 
متفاوت تر از قبل کرده اســت به طورى کــه چهار تیم 
پرسپولیس، استقالل، سپاهان و شهرخودرو باید در حالى 
که در کوران رقابت هاى لیگ برتر هســتند برنامه هاى 
نقل و انتقاالتى شان را به گونه اى پیش ببرند که بتوانند 
تا روزهاى ابتدایى شهریور ماه آن را تکمیل کرده و براى 

کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند.
آنچه در این بین قابل ذکر اســت اینکه از میان چهار تیم 
ایرانى، تنها پرسپولیس است که تقریبًا شرایط نیمکتش 
براى فصل بعد تثبیت شده اســت و به نظر مى رسد گل 
محمدى اگر اتفاق خیلى ویژه اى رخ ندهد ســال آینده 
نیز هدایت این تیم را به عهده خواهد داشت و پرسپولیس 
از این نظر شــرایط بهترى براى نقل و انتقاالتش خواهد 
داشت چرا که مى تواند از هم اکنون براساس لیست یحیى 
کارش را پیش ببرد. سه تیم دیگر شرایطشان دستکم روى 
نیمکت   100 در صد نیست و همین کار آنها را براى بستن 

لیست فصل آینده با اما و اگر مواجه مى کند. 
نکته دیگر این اســت که برخى از بازیکنــان کلیدى به 
خصوص در تیم هاى اســتقالل و پرسپولیس احتماًال در 
پایان فصل قصد جدایى از این تیم ها را داشته باشند و این 
کار این باشگاه ها را براى بستن یک لیست قدرتمند براى 
ادامه رقابت هاى لیگ قهرمانان دشوار مى کند آن هم در 
حالى که مى دانیم تقریبًا هیچکــدام از تیم هاى ایرانى 
حاضر در رقابت ها شــرایط پایــدار و مطمئنى در مرحله 

گروهى ندارند.
موضوع قابل توجه دیگر این اســت که تیم هاى حاشیه 
خلیج فارس در تعطیلى حاصل از کرونا برنامه ویژه اى را 
براى تقویت تیم هایشان ریخته اند به طورى که عالوه بر 
جذب بازیکنانى مثل دودو (الدحیل) و سانتى کازورال(السد) 
صحبت از حضور برخى دیگر از ستاره هاى مطرح فوتبال 
مانند سامى خدیرا، آلفردو مورلس ، یونس بلهنده و تعدادى 
دیگر از اســامى مطرح در تیم هاى رقیــب نماینده هاى 

ایرانى به گوش مى رسید.

رئیس باشگاه زنیت روسیه اعالم کرد که حاضر به مذاکره براى فروش سردار آزمون نیست.
الکساندر مدودف مى گوید که باشگاه زنیت سن پترزبورگ تصمیمى براى مذاکره با تیم هاى خواهان سردار آزمون 

در فصل نقل وانتقاالت تابستانى ندارد. پیش از این رسانه خبرى ناپولى اعالم کرده بود که این باشگاه ایتالیایى 
تمایل به جذب سردار آزمون دارد.

رئیس باشگاه زنیت در این مورد گفت: براى فروش سردار آزمون مذاکره نمى کنیم. 
ارزش مالى این بازیکن در حال رشد است. این بدان معنى است که قیمت سردار 

آزمون در بازار نقل وانتقاالت بازیکنان فوتبال هنوز به سقفش نرسیده است.
سردار آزمون با به ثمر رســاندن 17 گل و دادن هفت پاس گل عنوان آقاى 

گلى لیگ برتر روسیه را به طور مشترك با «آرتم جیوبا»، دیگر مهاجم زنیت 
کسب کرد.

الکساندر مدودف با اشاره به این موضوع اظهار کرد: کسب عنوان آقاى گلى توسط سردار آزمون یک اتفاق دلچسب شخصى 
است. چنین دستاوردى در صورت عدم نمایش بازى ها و نتایج خوب زنیت در فصل جارى امکانپذیر نبود. این یک رویداد استثنایى 
است که دو بازیکن یک تیم عنوان آقاى گلى را به دست مى آورند. با به پایان رساندن لیگ برتر روسیه و سپس فینال جام حذفى 

براى ساخت تیم زنیت در فصل آینده مصمم مى شویم.

شرایط نقل و انتقاالتى
 بخاطر آسیا پیچیده شد

اسیر تحلیل هاى بچه گانه نشو آقاى مدیر!
سا بچیند.

ل قبــل از اســتراتژى غلط نقل و 
مد ســعادتمند مى خواهد به همراه

دیگرى متفاوت عمل کند ابتدا باید 
انتقاالت را تبیین و با به کارگیرى   و
عیان لیگ بیستم برود. اینکه تصور 
اشباع مى شود و با بى انگیزگى گام 
از ســپاهان تماًال جدایى قلعه نویى

شــگاه وارد مى آورد و از این دست 
ریخته در پیرامون باشگاه استقالل

تباهى بنیادین شده ایم. این
گذشته نیز وجود داشت 
ى انداخت که حسرت 

الهشود.
اهد مدیر موفقى 

بیشاز آنکه 

ببندد یا اسیر این تحلیل هاىبچگانه شود، بهکمک هواداران دل
به توانایى هاى خود اتکا کند و با قواى متفاوت گام به پیکارهاى 
سخت نقل و انتقاالتى بگذارد و استقالل را چنان تیمى ببندد که 
2حتى یک مربى درجه 2 و بى تجربه هــم بتواند از پس قهرمان 
کردنش برآید. البته جمع و جور کردن حواشى نیز نیاز به یک تیم 
رســانه اى قوى دارد که جاى 

بحثش اینجا نیست.

محمد احمدى 

احمد خلیلى

رئیس باشگاه زنیت روسیه:

براى فروش سردار  فعالً مذاکره نمى کنیم

پای
علیرضا
برایتو

ران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: با 
ناطمینان مى دهم که دست اندرکاران 
رى و بازیکنان تالش خود را براى کسب 

ل هواداران عزیز از این جهت راحت 
وعه باشگاه هیچکس سستى 

ن براى رسیدن به بهترین 

شــته هاى والیبال و 
جدید این مجموعه 
مختلف ورزشى
رشمرد و خاطر 
جامعه وسیعى 

هخاصى را 
یز به 

کنید

نام عل
نب جها
در فهرس
ده نفــره بازیک
قرار گرفته کــه از تیم برایتون انگ

جدا خواهند شد.
گــزارش «برایتــون ایندیپند به
ح در چهارمیــن فصــل برایتــون
متوالــى اش در لیــگ برتــر انگلی
پ بایــد تصمیم هــاى ســختى در
نقل وانتقال هاى تابستانى بگیرد. ده با
به احتمال فراوان باید از برایتون جدا شو

یکى از آنها علیرضا جهانبخش است.
بر اساس این گزارش، اخبار مستندى مب
بازگشــت علیرضا جهانبخش به فوتباله
انتقالش به تیم آژاکس آمستردام وجود دارند
وجود زدن دو گل در دو بازى از جمله برابر چلس
تالش زیــادى براى یافتن فرصتحضور بیشــ
3ترکیب تیــم برایتون کرد. جهانبخش تا ســال

میالدى با برایتون قرارداد رسمى دارد.
علیرضا جهانبخــش، ژوژه ایزکوئردو، یورگن لو
فلورین آندون، برام کایال، اســچلوتو، برناردو،
بوتون، جیســون اســتیل و لوئیس دانک ده باز
هســتند که از برایتون در نقل وانتقال هاى تابسـ

جدا مى شوند.

نظر  ر
ست و 
ب ما و

حمیدرضا عظیمیان اظهار امیدوارى
ا کرد زحمات کلیه عوامل باشــگاه
فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان در آخ
مطلوب داشته و دل همه هواداران شا

زمون نیست.
کره با تیم هاى خواهانسردار آزمون

کرده بود که این باشگاه ایتالیایى 

نیم. 
ردار 

ت

وسطسردار آزمونیک اتفاق دلچسب شخصى
صلجارى امکانپذیر نبود. این یک رویداد استثنایى
ساندن لیگ برتر روسیه و سپس فینال جام حذفى

ره نمى کنیم

ى
از جمله تیم

خر فصل نتیجه 
ادشود.

محمد مؤمنى
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اخطار اجرایى
شماره 1021/98 به موجب راى شماره 1257-98/12/10 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه پریسا ابول پور نام پدر پرویز 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت ده میلیون و چهل و سه هزار تومان  
بابت اصل خواسته و هزینه هاى دادرسى  لغایت به ماخذ محکوم به و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواســت 98/9/4 وصول محکوم به در حق محکوم له اجرایى 
و مبلغ پانصد و دو هزار و یکصد و پنجاه تومان نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت.
محکوم له: مریم جهان بخش مهدى آبادى به نشانى: نجف آباد آزادگان فاز 3 فرهنگ 4 
کوچه درعلى پ 15 – 16184-85168 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 923925/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/5/100
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ پالك شــماره 199 واقــع در کوى محال 

اردستان یک اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
آقاى عباس فدوى اردســتانى و غیره در جریان ثبت مى باشد و تحدید حدود آن به علت 
عدم حضور مالک یا نماینده قانونى از تحدید حدود خارج گردیده اینک بنا به درخواست 
متقاضى و دســتور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه 
مورخه 1399/05/30 راس ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهى به کلیــه مالکین مجاور اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار : 1399/05/04 م الف: 922832 ذبیح اله فدایى اردستانى مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک اردستان/5/101
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1541/98 شعبه 8 شورا شماره ى دادنامه: 1987- 98/12/25 خواهان: 
مســعود عابدى با وکالت اکرم صالح پور خوانده: پریســا بنائیان خواســته: مطالبه ى 
90/000/000 ریال بابت اضافه واریز به انضمام کلیه خســارت گردشکار: پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى مســعود عابدى به طرفیت پریسا بنائیان به 
خواسته مطالبه 90/000/000 ریال بابت اضافه واریز به حساب خوانده به انضمام کلیه 
خسارات با توجه به محتویات پرونده بدین شرح که خواهان بیان داشته "به جاى واریز 
مبلغ 10/000/000 ریال به حساب خوانده 100/000/000 ریال واریز کردم" نظر به: 1. 
دادخواست خواهان 2. پرینت حساب 3 .استعالم از قرض الحسنه 4. عدم حضور خوانده 
و عدم ارائه دلیل بر برائت ذمه دعوى خواهان وارد تشــخیص و مستنداً به مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/135/000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 98/9/2 تاریخ دادخواست لغایت استهالك کامل دین بر مبناى شاخص بهاى کاال 
و خدمات مصرفى از بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. این رأى غیابى است و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس 
از انقاضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) خمینى 
شهر اســت. م الف: 922033 ایمان بختیارى- قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

شهرستان خمینى شهر (مجتمع شماره یک)/5/102
اخطار اجرایى

شــماره: 99/98 حل 10 به موجب رأى شــماره 276 تاریــخ 98/7/22 حوزه دهم 
شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 
1- مصطفى معصوم زاده فرزند ولى اله نشانى: مجهول المکان 2- علیرحم محمدى 
فرزند محمدرحیم نشــانى: مجهول المکان محکوم اند به: نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/155/000 ریال بابت خسارات 
دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (97/10/30) لغایت 
استهالك کامل دین و پرداخت نیم عشر دولتى راى صادره غیابى است. مشخصات 
محکوم له: ناصر حداد فرزند نوروز نشانى: خانه اصفهان- خ ماه فرخى کوى نهضت 
ســاختمان 123 واحد یک. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 924037 شــعبه دهم شــوراى حل اختالف 

شهرستان خمینى شهر/5/103 

با شدت گرفتن بحران ویروس کرونا در آمریکا، بازه زمانى 
ابتالى یک میلیون نفر به این بیمارى در این کشــور، از 
سه ماه (در ابتداى ورود کووید-19) به دو هفته کاهش 

یافته است.
«CNN» صبح پنج شــنبه گــزارش داد، مقام هاى 
بهداشتى آمریکا اعالم کردند، تنها در 24 ساعت منتهى 
به روز پنج شــنبه، 1000 َتن دیگر جان خود را در نتیجه 

ابتال به کووید-19 از دست داده اند.
با توجه به اینکه پس از گذشت 99 روز از ثبت نخستین 
مورد ابتال به کرونا در آمریــکا در 21 ژانویه 2020 (1 
بهمن 98)، تعــداد مبتالیان به این بیمــارى به یک 

میلیون نفر رسید، اما به دلیل شیوع سریع کووید- 19، 
این رقم (یک میلیون مبتــال) در  دو هفته اخیر صورت 

گرفته است.
این گزارش مى افزاید: 43 روز زمان الزم بود تا شــمار 
مبتالیان به کرونا در آمریکا به دو میلیون نفر برســد و 
پس از 28 روز و هشتم ژوئیه (18 تیر ماه) شمار مبتالیان 
به کووید-19 در سراسر ایاالت متحده به سه میلیون تن 
افزایش یافت و تنها پس از گذشت دو هفته از آن روز شمار 

مبتالیان به چهار میلیون نفر رسید.
بنا بر داده هاى دانشگاه جانز هاپکینز نزدیک به 150 هزار 

نفر بر اثر این بیمارى جان باخته اند.

مدیرکل دفتر پیشگیرى از اعتیاد سازمان بهزیستى کشور 
درباره آخرین وضعیت از جمــع آورى معتادان متجاهر در 
سراسر کشور، اظهار کرد: درصد ابتالى به ویروس کرونا 
در بین معتادان متجاهر رو به افزایش است و درحال حاضر 
تعداد بیشــترى از معتادان متجاهر در گروه هایى که جمع 

آورى مى شوند به کووید- 19 مبتال هستند.
فرید براتى ســده ادامه داد: در غرب استان تهران در یک 
گروه 275 نفرى از معتادان متجاهر که جمع آورى شــدند 
36 نفر به ویروس کرونا مبتال بودند یا در آذربایجان غربى 
از بین حدود 200 معتاد متجاهرى که جمع آورى شدند 20 
نفر مبتال به کووید- 19 بودند و این نشان مى دهد که شیوع 

ویروس کرونا در بین معتادان متجاهر در حال افزایش است.
وى با تأکید بر اینکه تا این لحظه به جز تهران از هیچیک 
از استان ها گزارشــى مبنى بر فوت معتادان متجاهر مبتال 
به کرونا که در مراکز بهزیستى هستند اعالم نشده است، 
اضافه کرد: فقط در تهران پنج نفر از معتادان متجاهر مرد 
که به کووید- 19 مبتال بودند بعد از اتمام زمان قرنطینه شان 

فوت کردند.
وى گفت: در استان هایى مانند قم و خراسان رضوى زنان 
معتاد متجاهر جمع آورى مى شدند، اما در تهران به دلیل 
نبود شرایط مناســب، جمع آورى زنان معتاد متجاهر به 

تأخیر افتاد.

یک میلیون مبتال به کرونا در 
2 هفته در آمریکا

معتادان هم 
کرونا مى گیرند

بازى دو سر باخت!
  ایسـنا | رئیس جمهـور آمریکا گفـت اگر مردم 
بخواهند، آماده اسـت تا اولین یا آخرین نفرى باشـد 
که واکسـن کرونا را مى زند. ترامپ با بیان اینکه این 
در هر صورت براى او باخت به حساب مى آید؛ چرا که 
اگر اولین کسى باشـد که واکسن کرونا مى زند، مردم 
فکر مى کنند او از همان ابتدا هم خودخواه بوده و اگر 
آخرین نفر باشـد، مردم فکر مى کنند او بـه تأثیر این 

واکسن باور ندارد.

خطر جدى در مازندران 
  ایسـنا | قائـم مقـام وزیر بهداشـت در حاشـیه 
بازدید از بیمارسـتان امام خمینـى(ره) آمل و در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: مازندران و به ویژه شهرستان 
آمل از لحاظ میزان ابتال به ویروس کرونا در وضعیت 
مناسـبى قرار ندارنـد و تقریبـًا جزو شهرسـتان هاى 
محدودى اسـت که بـه ازاى هر یـک بیمـار، دو نفر 
مبتال مى شـوند. به مـردم توصیه مى کنم مسـافرت 
به مازنـدران به حداقل برسـد چـرا که احتمـال ابتال 

بسیار باالست.

کرونا مرگبارتر مى شود
  باشـگاه خبرنگاران جوان | تحقیقات جدید 
نشـان مى دهد شـدت مرگبار بودن ویروس کرونا در 
ماه هاى سرد سـال احتماًال شـدیدتر از ماه هاى گرم 
باشـد. محققان تأکید دارند این یافته  هشدارى است 
که در فصول سرد سال شـاهد ظهور دوباره ویروس 
کرونا و شدت عمل آن خواهیم بود. احتمال دارد این 
امر به این دلیل باشد که هواى سرد فرایند پاك کردن 
مجارى تنفسـى و بینى از ویروس ها به وسیله مخاط 

را ُکند مى کند.

آگهى تغییرات
شــرکت تولیــدى مهندســى ره آورد 
صنعت آپادانا شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 30224 و شناسه ملى 
10260508130 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن آقائى 
جالدرانى به کدملــى 1291701982 و 
حمید رضا دادخواه تهرانــى به کدملى 
1283335881 و مریم ســادات لطفى 
جبلى به کدملى 1288167830 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند بهنام آقائى به 
کدملى 1271841592 و بهروز آقائى به 
کدملى 1270834320 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(923189)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى مهندســى ره آورد صنعت 
آپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
30224 و شناسه ملى 10260508130 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/04/07 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : حمید رضا دادخواه تهرانى به 
کدملــى 1283335881 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره ومحســن آقائــى جالدرانى 
به کدملــى 1291701982 بعنوان مدیر 
عامل و مریم سادات لطفى جبلى به کدملى 
1288167830 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل ویکى از اعضاء هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئــت مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (923191)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى انتخاب صنعت 
پایدار ســهامى خاص به شــماره ثبت 
47972 و شناسه ملى 10260661083 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1399/04/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهدى نجاریان جزى به 
کدملــى 5110711666 و طاهره منیرى 
بــه کدملــى 1263425283 و فریدون 
نجاریان جزى به کدملى 5110081883 
بعنــوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
پژمان رنجکــش آدرمنابــادى به کدملى 
1281857734 و محمدرضــا طاهرى به 
کدملى 6609908451 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (923199)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى انتخاب صنعت 
پایدار ســهامى خاص به شــماره ثبت 
47972 و شناسه ملى 10260661083 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/04/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مهــدى نجاریــان جزى 
کدملــى5110711666 بــه ســمت 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و طاهره 
منیرى کدملى1263425283 به سمت 
نایب رئیــس هیات مدیــره و فریدون 
نجاریان جزى کدملى5110081883 
به ســمت عضو اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب شدندکلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر است 
.ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(923215)

آگهى انحالل
شــرکت تاسیســاتى جهان حرارت اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17860 و شناسه 
ملى 10260387722 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و بابک مغزیان به 
کدملى1284632571 به عنــوان مدیر تصفیه 
براى مدت دوسال انتخاب گردید. آدرس شرکت 
منحله در حال تصفیه اصفهان خیابان برازنده بن 
بست آرام 6 کدپستى 8193953545 مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(923194)

آگهى تغییرات
شرکت پارس طعام سپاهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 56939 و شناسه ملى 14006170004 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/03/26 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - 
سیدجواد فتاحى به شــماره ملى 1284901793 
بعنوان مدیرعامل و الهه السادات فتاحى به شماره ملى 
1292218703 بعنوان رئیس هیئت مدیره (خارج از 
شرکا) براى مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى 
با امضاى مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (923243)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس طعام ســپاهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 56939 و شناســه ملى 
14006170004 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1398/03/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ســیدجواد فتاحى بــه کدملى 
1284901793 و الهه السادات فتاحى به کدملى 
1292218703 (خارج از شرکا) بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره بــراى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (923246)

روى موج کووید-19

با شیوع ویروس کرونا در ایران شایعات بسیارى در مورد 
ورود برخى بیمارى هاى خطرنــاك دیگر هم به گوش 
مى رسید؛ شایعاتى که برخى از آنها به واقعیت هم نزدیک 
بود و گاهى متخصصان نظام سالمت را براى پاسخگویى 

به رسانه ها به دردسر انداخت.
برخى از این بیمارى هاى واگیردار و یا انگلى آنقدر چهره 
ترســناك و دلهره آورى در فضاى مجازى از خود نشان 
دادند که مردم پیش از ورود این ویروس ها به کشور، به 
دنبال راه هاى درمان و مقابله با آن مى گشتند، ضمن آنکه 
عدم پاسخگویى وزارت بهداشــت به رسانه ها در زمینه 
اطالع رســانى نیز به این شــایعات دامن مى زد؛ البته با 
یک نگاه کوتاه به این بیمارى ها متوجه مى شــوید خطر 
آنچنانى در کشور ایجاد نکرده و حتى بسیارى از آنان حتى 

واگیردار هم نبودند.
یکى از بیمارى هایى که در فضاى مجازى بسیار سروصدا 
راه انداخت بیمارى فاسیوال بود که شایعات زیادى درباره 
ورود آن به ایران مطرح شد. بیمارى فاسیوال در دو مرحله 
(از اواخر اردیبهشت تا پایان خرداد و از مهرماه تا آبان ماه 
هر سال) شایع است و با درگیرکردن کبد و ایجاد خارش و 

تب ظهور و بروز مى کند.
این بیمارى در اســتان گیالن چند نفــر را مبتال کرده و 
آبتین حیدرزاده، سرپرســت معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى گیالن هم از ابتالى 13 گیالنى به بیمارى 
فصلى فاسیوال خبر داده بود و از مردم درخواست کرد از 

مصرف فرآورده ها با سبزى هاى محلى خوددارى کنند.
یکى دیگر از بیمارى هایى که شــایعه ورودش به ایران 

بسیارى از مردم را نگران کرد بیمارى کاوازاکى بود.
بیمارى کاوازاکى اغلب در بین کودکان زیر پنج ســال 
مشاهده مى شود. شریان ها، غدد لنفاوى، غشاى محیطى 

بینى، گلو و دهان، طى این بیمــارى دچار ورم و التهاب 
مى شود. 

شــدت ابتالى این بیمارى از کودکى بــه کودك دیگر 
بسیار متفاوت اســت، به طورى که همه کودکان عالئم 
مشابهى از خود بروز نمى دهند و بیشتر آنها به اختالالت 
قلبى و رگ هاى خونى دچار نمى شــوند. این بیمارى در 
ایران شــدت نگرفت و طى دو ماه اخیر کرونا که براى 
کودکان خطرى نداشت به عنوان یک خطر جدى شناخته 

شده است.
طاعون خیارکى نام بیمارى دیگرى است که شنیدن اخبار 
ورودش به کشورهاى دیگر بعد از کرونا ترس را در میان 
افراد مختلفى در دنیا به وجود آورده است. این بیمارى از 
جوندگان به انسان منتقل مى شود و سال ها قبل در شرق 

دور کشــته هاى فراوانى داده است،  حاال اخبارى شنیده 
مى شود که باز هم از کشور چین بیمارى طاعون خیارکى 

شنیده شده اما آیا این اخبار صحت دارد؟
مینو محرز، عضو کمیته کشورى مبارزه با بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در مورد 
شایعه ورود بیمارى طاعون خیارکى به کشور اظهار کرد: 
موضوع ورود طاعون خیارکى به کشور اساسًا کذب است 
و هیچ گزارش رسمى در مورد ابتالى افراد به این بیمارى 

در کشور طى هفته هاى گذشته نداشته ایم.
وى گفت: البته که طاعون بــه خودى خود جاى نگرانى 
دارد؛ اما طى ســال هاى اخیر در ایــران بیمارى طاعون 
کنترل شــده و راه درمانى این بیمارى هم فقط مصرف 

آنتى بیوتیک است.

بازار داغ شایعات بیمارى هاى 
مرگبار جدید در کنار کرونا

در سایه تدابیر مختلف مربوط به مبارزه با شیوع ویروس 
کرونا برخى از کشورها در صدد مقابله ریشه اى با عوامل 
شیوع ویروس کرونا برآمده و مى کوشند تا پروتکل هاى 
سختگیرانه ترى را براى مهار این ویروس اتخاذ کنند 
که یکى از آنها تعطیلى جشن هاى عروسى است. در 
این میان الجزایرى ها این مسئله را از ریشه حل کردند.

به گزارش «اعتمادآنالین»، یک رسانه الجزایرى خبر 
داد، مســئوالن الجزایرى براى پایان دادن به دردسر 
تجمع مردم در جشن هاى عروسى به صورت ریشه اى 
به این مسئله پرداختند و ثبت ازدواج را تا اطالع ثانونى 

در کشور متوقف کردند.
این تصمیم در راستاى واکنش به اعتراض مسئوالن 
بهداشتى و درمانى کشور به افزایش بى اعتنایى مردم به 
تدابیر و پروتکل هاى بهداشتى و برگزارى تجمع هاى 
مختلف خانوادگى به ویژه شــرکت در عروسى اتخاذ 

شده است.
گفتنى است بر اســاس این قانون، در چنین شرایطى 
زوج هاى جوان نه تنها قادر به برگزارى عروسى نیستند 
بلکه در صورت تالش براى رفتــن به خانه بخت نیز 

مجرم شناخته و مجازات خواهند شد!

ازدواج کنید، مجرمید!

آزمایش تست کرونا «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهورى 
راستگراى برزیل براى بار سوم از زمان تشخیص ابتال 

مثبت اعالم شده است.
رئیس جمهورى برزیل اواســط هفته پیش براى بار 
سوم از زمان تشــخیص ابتال به کرونا آزمایش داد و 

نتیجه آزمایش او مثبت شــد. این نتیجه به 
این معنى اســت که رئیس جمهورى برزیل 
همچنان ناقل این ویروس اســت و باید در 
قرنطینه بماند. دولت برزیل با صدور بیانیه اى 
رسمى در این باره اعالم کرد: «رئیس جمهور 
بولسونارو همچنان در وضعیت خوبى به سر 
مى برد و تیم پزشکى ریاست جمهورى از وى 

مراقبت مى کند.»
با گذشت سه هفته از تشخیص ویروس کرونا 

در بدن رئیس جمهورى برزیل (در 7 جوالى 2020) او 
هنوز ناقل این بیمارى است. در غالب بیماران مبتال به 
کرونا نتیجه تست آنها پس از دو هفته منفى مى شود 
اما ظاهراً ناقلى رئیس جمهــورى برزیل بیش از دوره 

معمول طول کشیده است.
رئیس جمهورى برزیل اعالم کرده حال عمومى اش 
عالى است و با داروى ماالریا (کلورکین) مشغول مداواى 

خود است؛ دارویى که مورد تأیید «دونالد ترامپ» هم 
قرار دارد، اما کارشناســان بهداشتى و پزشکى زیادى 
درباره مؤثر بودن این دارو براى درمان ویروس کرونا 
با ترامپ و بولسونارو هم نظر نیستند و یکى از وزراى 
بهداشت مستعفى و اخراجى کابینه بولسونارو به دلیل 

اختالف نظر با او درباره این دارو کمتر از دو ماه پس از 
انتصابش از این سمت کنار گذاشته شد.

بولسونارو که طى دو هفته گذشــته در قصر ریاست 
جمهورى در شــهر برزیلیا خود را قرنطینه کرده است 
مدام از طریق فیســبوك و توییتر با انتشار عکس ها و 
فیلم هاى خود در ارتباط اســت.  او فعالیت هاى روزانه 

خود را با انتشار تصاویر و فیلم روایت مى کند.

کرونا از تن رئیس جمهورى برزیل بیرون نمى رود
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عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونــا در خصوص عالیم 
بیمارى کرونا در فصل تابستان توضیح داد.

مسعود مردانى در پاســخ به اینکه آیا عالیمى مانند دل پیچه، 
حالت تهوع و دل درد خفیف بدون تب مربوط به کروناست گفت: 
ادامه دار شدن مشکالت و همراه شدن بیمارى با تب مى تواند 
از عالیم بیمارى کرونا باشد اما اگر این عالیم به صورت کوتاه 

مدت رفع شوند از نشانه هاى کرونا نیستند.
وى افزود: البته باید توجه داشــت اگر یکى از اعضاى خانواده 
به بیمارى کرونا مبتال شــده باشــد احتمال ابتال به کرونا نیز 

وجود دارد.
مردانى در پاسخ به اینکه باال بودن آنتى بادى مى تواند مانع ابتال 
به کرونا شود، افزود: باال بودن آنتى بادى بدن مى تواند تا حدودى 
مانع ابتال به کرونا شود اما توجه داشته باشید این موضوع قطعى 
نیست و این افراد هم باید فاصله گذارى اجتماعى، شستشوى 

دست ها و استفاده از ماسک را همچنان مدنظر داشته باشند.
وى با بیان اینکه مطالعات کشــور آمریکا نشــان مى دهد این 
ویروس تغییر ژنتیکى داشــته اما ماهیت ویروس تغییر نکرده 
است افزود: این موضوع باعث افزایش شیوع بیمارى مى شود 
و بررسى هاى ما نیز نشان مى دهد بیمارى زایى این ویروس در 

مناطق جنوبى کشور ما بیشتر شده است.
به گفته مردانى، خوشبختانه ماهیت کلى ویروس به هم نخورده 
است اما اکنون اگر یکى از اعضاى خانواده مبتال شود بالفاصله 
ممکن است به سایر افراد انتقال یابد اما بهترین راه محافظت در 
مبتال نشدن به کرونا استفاده از ماسک است اگر فردى ماسک 
بزند و با سایر افراد 180 سانتیمتر فاصله داشته باشد انتقال کرونا 

بسیار کم است.
وى ادامه داد: در فصل تابســتان عالیمى مانند، اسهال، تهوع 
و بى اشتهایى مى تواند از نشانه هاى کرونا باشد، عالیم ریوى 
بیمارى احساس فشار روى قفسه سینه، سرفه، بدن درد است 
وقتى این نشانه ها مشاهده شد باید حدس بزنیم که ممکن است 
به کرونا مبتال شده باشیم، وقتى فهمیدیم به کرونا مبتال شدیم 
باید به پزشک مراجعه کنیم و دو هفته قرنطینه شویم، در صورت 
داشتن تب باید استامینفون مصرف شود و تب  به مرور زمان از 
بین مى رود اما اگر عالیم بیش از سه الى چهار روز طول کشید 

باید به بیمارستان مراجعه کنند.

سبزیجات باید جزئى از هر رژیم غذایى باشد، خصوصًا 
براى مبتالیان به دیابت؛ با این حال، افراد دیابتى باید از 
خوردن غذا هاى گیاهى خاصى که منجر به افزایش قند 
خون مى شوند جلوگیرى کنند و بسیار مراقب باشند. در 
ادامه ما بهترین سبزیجات کم قند که باید به رژیم غذایى 
مبتالیان به دیابت اضافه شود را به شما پیشنهاد مى کنیم.

کلم بروکلى
کلم بروکلى یک ســبزى غیر نشاســته اى اســت که 
کربوهیدرات بســیار کمى دارد، کلم بروکلى سرشار از 
مواد مغذى است که مى توانند به سالمتى ما کمک کنند. 
این سبزى همچنین به کاهش وزن کمک مى کند، زیرا 

کالرى بسیار کمى دارد.
گوجه فرنگى

گوجه فرنگى یک سبزى فوق العاده مناسب براى 
افراد دیابتى اســت. عالوه بر این، گوجه فرنگى 
داراى آنتى اکسیدان هایى است که براى قلب مفید 

است و مى توان از آن به صورت خام یا پخته لذت برد.
اسفناج

این سبزى یکى از سالم ترین ســبزى ها براى افراد 
دیابتى است و نه تنها افرادى که دیابتى هستند از اسفناج 

بهره مند مى شوند، بلکه براى افرادى که مى خواهند وزن 
کم کنند نیز مفید است.

چغندر
چغندر حاوى مواد مغذى مانند ویتامین C. و سایر مواد 
معدنى، این ســبزى نوعى سبزى ریشــه اى است که 

مى تواند به تقویت ایمنى بدن نیز کمک کند.
هویج

هویج با داشتن مواد مغذى مانند پروتئین و مقادیر زیادى 
فیبر، براى بیماران دیابتى مناسب است.

براى ساخت ماسک هاى استاندارد از پارچه هاى درجه یک و مورد تأیید وزارت بهداشت که داراى 
بافتى خاص و از منسوجات نبافته هستند، استفاده مى شود، چرا که این پارچه ها تا حد زیادى از 

انتقال ویروس کرونا به اشخاص دیگر جلوگیرى مى کنند.
بهترین راه براى تشخیص ماسک هاى اصل توجه به بسته بندى و برند ماسک و همچنین خرید 
آن از داروخانه ها، مراکز خرید معتبر، فروشگاه هاى لوازم بهداشتى و تجهیزات پزشکى و همچنین 
غرفه هاى مورد تأیید شهردارى و وزارت بهداشت است، بهتر است از دستفروش ها ماسک نخریم 
چرا که ممکن است ماسکى که توسط آنها فروخته مى شــود غیر استاندار و تقلبى باشد و یا قبًال 

مورد استفاده قرار گرفته باشد.
شــکل ظاهرى عامل دیگرى اســت که از طریق آن مى توان اصل و یا تقلبى بودن ماسک را 
تشخیص داد؛ ماسک هاى استاندارد داراى قالبى مناسب هستند و تمام صورت را به گونه اى پوشش 
مى دهند که هوا از بغل وارد دهان و بینى افراد نشود؛ عدم ورود مستقیم هوا یک نکته مثبت براى 
خرید ماسک محسوب مى شود چرا که در ماسک هاى درجه یک امکان ورود مستقیم هوا به دهان 
و بینى وجود ندارد و هوا از پارچه عبور مى کند و فیلتر مى شود و بعد به دهان و ریه اشخاص مى رسد.

قالب ماسک باید به گونه اى باشد که الیاف آن به صورت بچسبد و راهى براى ورود مستقیم هوا 
وجود نداشته باشد از این رو چروك شدن و تغییرشکل دادن ماسک یک نکته بسیار منفى براى 

ماسک محسوب مى شود، چرا که تغییرشکل و شل شدن ماسک موجب مى شود تا هوا به راحتى 
وارد دهان و بینى اشخاص شود و آنها را به کرونا مبتال کند.

هنگامى که ماسک خریدارى مى شود باید استحکام اولیه خود را داشته باشد و چنانچه ماسکى از 
ابتدا شل بود و استحکام نداشت نشانه اى است براینکه ممکن است قبًال استفاده شده باشد و یا 

اینکه ماسک استاندارد نیست.
یک ماسک مناسب باید از باالى بینى تا پایین چانه فرد را پوشش دهد و هنگام خرید فرد باید با 
توجه به قالب صورتش ماسکى را انتخاب کند که الیاف آن به گونه اى به صورت بچسبد که انگشت 

شخص به راحتى نتواند داخل ماسک شود.
درباره اینکه چه زمانى باید ماسک را تعویض کرد باید گفت نمى توان زمان دقیقى براى مصرف 
یک ماسک عنوان کرد، ولى در این خصوص توصیه مى شود که ماسک هاى پرستارى سه الیه 
حداثکر یک روز و ماسک هاى پنج الیه به باال و قابل شستشو تا زمانى که تغییر شکل نداده اند و 

قالب مناسبى دارند، مورد استفاده قرار گیرند.
افرادى که عالیم بیمارى دارند، بهتر است از ماسک هاى بدون فیلتر و ماسک پرستارى استفاده 
کنند چرا که فیلتر موجود در ماسک موجب مى شود تا قطرات تنفسى فرد به بیرون ماسک منتقل 

شود و امکان ابتالى سایر افراد را فراهم مى کند.

چگونه ماسک اصل را  از تقلبى 
تشخیص دهیم؟

ز
 یا

ید با 
گشت

 مصرف 
ى سه الیه 
نداده اند و 

تارىاستفاده
 ماسک منتقل 
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عالیم تابستانه کرونا 
کدامند؟ بهترین سبزیجاتى که دیابتى ها باید بخورند!

ادمغذى است که مى توانند به سالمتى ما کمک کنند. 
ن سبزى همچنین به کاهش وزن کمک مى کند، زیرا

لرى بسیار کمى دارد.
گوجه فرنگى

فرنگى یک سبزى فوق العاده مناسب براى  وجه
راد دیابتى اســت. عالوه بر این، گوجه فرنگى 
راى آنتى اکسیدان هایى است که براى قلب مفید 

تو مى توان از آن به صورت خام یا پخته لذت برد.
اسفناج

ن سبزى یکى از سالم ترین ســبزى ها براى افراد 
ابتى است و نه تنها افرادى که دیابتى هستند از اسفناج

یکى از دالیل کم شنوایى افراد، عفونت گوش است که با درد و گاهى 
التهاب رو به رو است؛  عالیم عفونت گوش شــامل تورم کانال گوش 
خارجى، گرما، قرمزى، درد، خارش، ترشحات از کانال گوش و تا حدى 
کاهش شنوایى است و درد شدید در ناحیه صورت، سر و یا گردن مى تواند 
نشانه گســترش عفونت باشــد. بزرگى غدد لنفاوى یا تب نیز از دیگر 

نشانه هاى  گسترش عفونت گوش خارجى باشند. 
عوارض عفونت گوش:

 کاهش شنوایى: کاهش شــنوایى با عفونت گوش مى آید و مى رود. 
عفونت و یا وجود مایع در گوش میانى ممکن است باعث کاهش شنوایى 
شود. اگر تخریب دائمى در پرده صماخ و یا دیگر ساختارهاى گوش میانى 

رخ دهد، کاهش شنوایى دائمى به وجود خواهد آمد.

 تأخیر در تکلم و یا رشــد: اگــر در نوزادان و کــودکان، به طور موقتى 
و یا دائمى، شــنوایى دچار اختالل شود، ممکن اســت باعث تأخیر در 

مهارت هاى گفتارى، اجتماعى و تکاملى شود.
انتشار عفونت در بدن: عفونت درمان نشــده و یا عفونتى که به درمان 
پاسخ نمى دهد، به بافت هاى مجاور پخش مى شود. عفونت ماستوئید 
(برآمدگى استخوانى پشــت گوش) مى تواند باعث تخریب استخوان 
و تشکیل کیست هاى چرکى شــود. به ندرت، عفونت گوش میانى به 

بافت هاى دیگر از جمله، مغز مى تواند منتقل شود.
پارگى پرده گوش: بیشــتر این پارگــى در عرض 72 ســاعت التیام 
مى یابد. در برخى موارد نیاز به عمل جراحــى براى ترمیم پارگى پرده 

گوش وجود دارد.

بیشتر سردردها تنشــى ناشى از اســترس، اضطراب، 
خستگى و ناراحتى عاطفى هستند.

این سردردها معموًال با اسپاسم عضالت صورت، گردن، 
فک و پوست سر ایجاد مى شــود. بیماران معموًال براى 
تشخیص منبع درد، گیجگاه خود را مى گیرند که این کار 
به دلیل اسپاسم یک عضله فن مانند در سراسر گیجگاه 
است که از پشت سر به نام تمپورال گسترش یافته است.

این اسپاسم ها همچنین مربوط به عضالت فک است 
و مى تواند نشانه اى از اختالل مفصل گیجگاهى فکى 
باشــد که معموًال با دندان قروچه کردن در طول خواب 

ایجاد مى شود.
اما بد نیست بدانید نگاه داشتن یک مداد در میان دندان ها 
مى تواند به سست کردن عضالت فک کمک کند. این 
تمرینى براى سست کردن عضالت فک است که دچار 

اسپاسم شده اند.
فک یکــى از پیچیده تریــن مفاصل بدن 

اســت و هر مشــکلى که عضالت، 
رباط ها، دیســک ها، غضروف و 

استخوان هاى فک را از کارکرد 
درســت بازدارد بــه ابتال به 
اختالل در مفصل گیجگاهى 

فکى منجر مى شود. تخمین زده 
مى شود که یک چهارم از انسان ها در برهه 

اى از زمان به این اختالل کــه با درد و صدا کردن 

مفصل فک مشخص مى شود، مبتال مى شوند.
عواملى که منجر به اختالالت مفصلى مى شــود متعدد 
است و شامل ساییدگى و پارگى و التهاب و ورم مفاصل، 
ضربه، اســترس، بعضى پالك هاى دندانى و فشردن و 
ساییدن دندان ها روى یکدیگر اســت. درد در رابطه با 
اختالالت مفصلى مى تواند از کم تا شدید متغیر باشد. این 

عارضه ممکن است موقت یا مزمن باشد.

تسکین سردردها با مداد!

براى حفظ سالمت مغزتان، این تکنیک هاى ساده را براى تقویت 
فراموشى امتحان کنید:

چیزهایى را که مى خواهید به حافظه بسپارید، انتخاب کنید.

ازخودتان بپرسید آیا این اطالعات جدید درآینده به دردتان خواهد 
خورد یا نه. مثًال در یک مهمانى، تنها اسم  افرادى را یاد بگیرید که 
امیدوارید بازهم مالقاتشان کنید. روزنامه را با هدف به یاد سپارى 

چیزهایى که براى شما مهم است بخوانید.
از تکنولوژى تان بهترین استفاده را بکنید.

لیست آدرس ها و فایل ها را در کامپیوتر یا تلفنتان نگه دارید و اجازه 
دهید بانک اطالعاتى این وسایل، عمل حفظ کردن را انجام دهد. 
هنوز هم نمى توانید شماره تلفن همسرتان را به حافظه بسپارید 

چون فقط سراغ حافظه تلفن مى روید؟ همین درست است!
خاطرات ناخوشایند را بالك کنید.

تداوم دادن به خاطــرات ناخوشــایندى که بایــد مدتها پیش 
پردازش شده و حذف مى شــدند_ ضربه روحى دوران کودکى، 
محرومیت هاى احساسى، یا هر سرخوردگى و ناکامى که درزندگى 

اجتناب ناپذیر است_ مى تواند حافظه شما را ُکند کند.
وقتى احساس کردید یک خاطره مشکل دار و حل و فصل نشده 
وارد ذهنتان مى شود، آن را با یک خاطره خوشایند و شاد جایگزین 

کنید. تصور کنید که دارید یک دى وى دى را بیرون مى آورید و 
جدیدش را وارد مى کنید.

یک رویداد لذت بخش را یادآورى کنید با تمام جزییاتش_ تصاویر 
و صداهاى آن حادثه_ و سعى کنید در چشم ذهنتان جایش دهید.

با کمى تقویت سازماندهى شده و مرتب، خاطرات مزاحم کمرنگ تر 
شده، محوشده و به گوشه اى دوردست از بانک حافظه تان رانده 
خواهند شد. شاید قهرمان بعدى حافظه شما نباشید اما گامى بزرگ 

در جهت سالمت مغزتان خواهید برداشت.

عالیم عفونت گوش 

مطالعات پزشکى نشان مى دهد بیمارانى که به نوع خفیف کووید-19 
مبتال شــده اند ممکن اســت براى مدتى طوالنى احساس خستگى را 

تجربه کنند.
مطالعات پزشکى نشان مى دهد بیمارانى که به نوع خفیف کووید-19 
مبتال شده اند ممکن است براى مدتى طوالنى احساس خستگى را تجربه 
کنند؛ با این حال، شواهدى هست که نشان مى دهد بیماران مبتال به نوع 
خفیف کووید-19 که در خانه درمان مى شــوند نیز ممکن است براى 
طوالنى مدت احساس کسالت و بیمارى داشته باشند. خستگى بیش از 

حد، تپش قلب، درد عضالنى، ســوزن سوزن شدن و بسیارى از عالیم 
دیگر از جمله عوارض جانبى ویروس کرونا به شمار مى آید.

احســاس خســتگى مزمن که معموًال به طول کشــیدن احســاس 
خستگى بیش از شش هفته اطالق مى شــود از عوارض بیمارى هاى 
مختلف به شــمار مى آید و مى تواند فرد را ناتوان ســازد. البته بیمارى 
کووید-19 تنها عامل احســاس خســتگى مزمن نیســت. احساس 
طوالنى مــدت خســتگى از عــوارض بیمارى هاى عفونــى دیگر

 نیز هست.

آیا خستگى طوالنى، عالمت کروناى خفیف است؟

استاد اپیدمیولوژى دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى تهران 
نکاتى را درباره تأثیر اســتفاده از دوچرخه براى تــردد روزانه افراد در 

پیشگیرى از ابتال به کرونا متذکر شد.
مسعود یونسیان اظهار کرد: استفاده از دوچرخه شخصى مى تواند براى 

افراد در برابر ویروس کووید- 19 ایجاد امنیت کند.
وى ادامه داد: در حال حاضر یکى از روش هاى مناســب براى تردد در 
سطح شهر، بعد از خودروى شخصى، پیاده روى کردن است و استفاده از 
دوچرخه نیز به همان اندازه مى تواند براى افراد ایجاد امنیت کند چراکه 

هیچ تماسى با سطوحى که دیگران لمس کرده اند، وجود ندارد. 
استاد اپیدمیولوژى دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى تهران 
تصریح کرد: اگر دوچرخه هاى اشتراکى نیز پیش از استفاده ضدعفونى 
شــوند، ایمن خواهند بود اما نکتــه قابل توجه این اســت که محلول 
ضدعفونى کننده از چه کیفیت و غلظتى برخوردار اســت و در چه مدت 

زمانى اثربخش خواهد بود زیرا برخى محلول ها یا بر پایه الکل نیستند یا 
غلظت پایینى دارند، برخى از شهروندان نیز آنقدر میزان کمى از محلول 

را اسپرى مى کنند که قسمت زیادى از آن به سرعت تبخیر مى شود.
وى افزود: خوشبختانه کرونا از دسته ویروس هاى بسیار حساس به مواد 
ضدعفونى کننده است و نسبت به غلظت پایین تر محلول ها نیز حساس 
اســت و مى توان به راحتى آن را از بین برد اما براى اطمینان بیشــتر، 
بهتر است شهروندان محلول هاى ضدعفونى کننده را از داروخانه ها یا 

فروشندگان معتبر تجهیزات و لوازم پزشکى خریدارى کنند.
یونسیان خاطرنشان کرد: کشورهاى اروپایى از سال ها پیش، دوچرخه 
را به عنوان یک وســیله براى انجام فعالیت فیزیکى که به ســالمت 
قلبى-عروقى آنها همچنین کاهش آلودگى هوا و ترافیک کمک مى کند، 
انتخاب کرده بودند و اکنون افزایش گرایش آنها به استفاده از دوچرخه در 

روزهاى کرونایى طبیعى بوده و دور از انتظار نیست.

استفاده از دوچرخه در پیشگیرى از ابتال به کرونا مؤثر است؟ 

براى داشتن حافظه قوى
چه کنیم؟

ط به عضالت فک است 
ل مفصل گیجگاهى فکى 
وچه کردن در طول خواب 

یک مداد در میان دندان ها 
الت فک کمک کند. این 
ضالت فک است که دچار

بدن ن مفاصل
ضالت، 

ف و 
د 

ى 
زده 

ن ها در برهه 
ه با درد و صدا کردن

استاد اپیدمیولوژى دانشکد
تصریح کرد: اگر دوچرخه ه
ا شــوند، ایمن خواهند بود
ضدعفونى کننده از چه کیف
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شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

شبا  شماره   به  نقد  وجه  واریز  فیش  یا  معتبر  ضمانتنامه  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  نوع 
IR 330100004101101430230298  نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله 
 www.setadiran.ir قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس
امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 

(031-36270820
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه 

مورخ 1399/05/08
جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید 
که در روز دوشنبه مورخ 1399/05/13 رأس ساعت 10 صبح به آدرس: استان چهار محال و بختیارى، 
جاده بروجن به سمت لردگان، پلیس راه دو راهى کوشکى، جاده سمت چپ به سمت مال خلیفه، مابین 
روستاى یورد سوخته و کلوارى علیا پست132/20 کیلوولت فالرد برگزار مى گردد، الزامی بوده و عدم 

حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مناقصه  اسناد  مستندات  و  مدارك  کلیه  الکترونیکی  نسخه  مناقصه:  اسناد  تحویل  محل  و  مهلت 
بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 در "سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت(ستاد)" بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/05/21 -سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

1- به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در 
آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                 www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir       www.setadiran.ir

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 شماره  990/1004 

(شماره 2099001188000011 در سامانه ستاد) 

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت دوم

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهمناقصه

990/1004
اجراى عملیات ساختمانى و 

تأسیساتى احداث پست 132/20 
کیلوولت فالرد

 2/850/000/000
ریال

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري 
حداقل رتبه 5 رشته ابنیه صادره از 
سازمان برنامه و بودجه کل کشور 

م.الف:920512

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره 99/145/ش/5 مورخ 99/03/25شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات فونداسیون  و اسکلت ساختمان شهردارى 
با اعتبار مبلغ38/520/000/000ریال بر اساس فهرست بهاءابنیه سال 1399اقدام نماید،لذا 
اشخاصى که تمایل به شرکت در این مناقصه دارند میتوانند با دریافت مدارك از واحد مالى 

شهردارى نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى و تحویل پیشنهادات به شهردارى تا 

پایان وقت ادارى مورخ99/05/15
تاریخ بازگشایى پاکات ساعت15 روزچهارشنبه 99/05/15

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

م.الف: 917721  محمدرضا احتشام زاده-شهردار خورزوق  

نوبت دوم

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 333/ش ب مورخ 1399/04/12 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به 
برگزارى مناقصه عمومى عملیات حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى واقع در ناحیه هاى سه گانه شهر 

بهارستان در سال 1399- 1398 با شرایط زیر اقدام نماید:

1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 99/04/28 تا روز شنبه مورخه 99/05/11 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکى 
(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت ارائه اسناد به (سامانه الکترونیکى ستاد) تا روز چهارشنبه مورخ 99/05/22
3- گشایش فرم هاى اسناد ارزیابى کیفى روز پنجشنبه مورخ 99/05/23

4- زمان بازگشایى پیشنهادات تأیید شده در روز شنبه مورخ 99/05/25 رأس ساعت 14:30
5- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
7- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى

داود بحیرایى - شهردار بهارستان 

میزان سپرده (ریال)نام مناقصه

493/000/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه شرقى شهر بهارستان

516/000/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه جنوب شهر بهارستان

595/000/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه غربى شهر بهارستان

م.الف: 917971 

کرونا رهبران جهان را هم 
ماسک دار کرد

  دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا

 -ابراهیم ابوبکر کیتا - رئیس جمهورى مالى جایر بولسونارو- رئیس جمهور برزیل جاستین تردو- نخست وزیر کانادا والدیمیر پوتین -رئیس جمهور روسیه

 نیکالس مادورو- رئیس جمهورى ونزوئال بوریس جانسون - نخست وزیر انگلستان آبه شینزو - نخست وزیر ژاپن


