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سوء ظن عمر را کوتاه مى کند ارائه بازى هاى خانگى ویژه روزهاى کرونایىرضا رویگرى: کسى سراغم را نمى گیردجنگل خوارى 5600 هکتارى !  خطرهاى بزرگ براى جایگاه دومى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

توصیه اى درباره 
ماسک پارچه اى 

خانگى

امالك قولنامه اى خرید و فروش نکنید
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کیفیت زعفران اصفهان 
مطلوب است

معماى سقوط از
 سى وسه پل محصور

نحوه استعالم 
غیرحضورى اعتبار 
دفترچه هاى بیمه

5

گره قتل 
سه طالفروش 
اصفهانى هنوز
 باز نشده است

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان در گفت وگو 
با «ایســنا» در خصوص  آخرین وضعیت پرونده 
قتل ســه طالفروش اصفهان در کازرون، اظهار 
کرد: طالفروشان کیفى یکى از رسته هاى صنف 
طال هستند که با خرده فروشان، مغازه داران و یا 
بنکداران در ارتباط اند و همواره این طالفروشان 
هفته اى یک یا دوبار براى فروش تولیدات طالى 

4اصفهان به استان هاى دیگر ...

غوغاى اصفهانى ها در نمایشگاه لیلى گلستانغوغاى اصفهانى ها در نمایشگاه لیلى گلستان
بیست و هشتمین دوره نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» از روز جمعه آغاز مى شودبیست و هشتمین دوره نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» از روز جمعه آغاز مى شود
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هشدار معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان؛

ناگفته هاى مجید مظفرى 
از حضورش در سینما

اینقدر منت نگذار بزرگوار
قلعه نویى چندیــن و چند بار در مورد حضور در ســپاهان و نرفتن به 
تیم ملى و موضوعاتى دیگر صحبت هایــى را مطرح کرده که الزم 
مى دانیم براى اینکه این بحث ها بى جهت ادامه پیدا نکند پرونده این 
منت ها را ببندیم تا همگان بدانند هیچکس نمى تواند بر سر سپاهان 

بزرگ و مالک آن یعنى فوالد مبارکه منتى بگذارد.
 قلعه نویى در مورد حضورش در سپاهان به کرات، از جمله...
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در صفحه 3 بخوانید

پلمب
100  واحد صنفى 
عرضه کننده قلیان 

در اصفهان

کنکور طبق نظر ستاد ملى کرونا برگزار مى شود
2

م ل
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تماس  با برایتون تماس  با برایتون 
براى براى 

انتقال جهانبخشانتقال جهانبخش
 به آژاکس به آژاکس

آگهى مزایده

حمیدرضاجوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به راه اندازى  و اجاره 5 ساله سایت هاى دوچرخه هوایى، سرسره پرش در آسمان و سرسره 
رنگین کمان واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیردر مزایده شرکت نمایند.
1- اجاره 5 ساله سایت هاى دوچرخه هوایى، سرسره پرش در آسمان و سرسره رنگین کمان طبق جدول زیر:

2- این مزایده مشمول مقررات استاندارد اجبارى مى باشد . لذا الزم است پس از انجام مزایده و مشخص شدن بهره بردار، عملیات استاندارد سازى از کلیه عملیات ساخت ، نصب و بهره بردارى از تجهیزات 
مذکور با رعایت الزامات استاندارد و زیر نظر شرکت هاى بازرسى مورد تایید سازمان ملى استاندارد ایران انجام گیرد.

3- بهره برداران پس از انجام مزایده باید دوره هاى آموزشى مرتبط با استاندارد هاى ملى را گذرانده و گواهى آموزشى دریافت و به سازمان ارائه نمایند.
4-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

5- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ99/05/22 است.
1-5- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1000/000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان 

ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
6-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز پنج شنبه مورخ 99/05/23 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
7- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15:00 روز شنبه مورخ 99/05/25 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.

8- مبلغ تضمین شرکت در هر یک از آیتم هاى مزایده مذکور معادل  5 ٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر 
اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

9- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

11- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

13-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى (ریال)سال پنجم (ریال)سال چهارم (ریال)سال سوم (ریال)سال دوم (ریال)سال اول  (ریال)مساحت (مترمربع)نوع کاربرىردیف

سایت دوچرخه هوایى(سایت 1
پنج سال330080/000/00095/000/000110/000/000130/000/000150/000/000565/000/000متر مربعبانوان باالى سوله ى بازى)

سرسره پرش در آسمان (سایت 2
پنج سال50020/000/00025/000/00030/000/00036/000/00040/000/000151/000/000 متر مربعبانوان باالى سوله ى بازى)

سرسره رنگین کمان3
(ضلع جنوبى کارتینگ )

پنج سال154030/000/00035/000/00045/000/00050/000/00060/000/000220/000/000متر ربع

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد  عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/05/06

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

99-2-66
اجراى شبکه فاضالب 

منطقه پنج اصفهان     
 (با ارزیابى کیفى)

5,860,577,350266,000,000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روزدوشنبه به تاریخ  99/05/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 21 /99/05

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

آگهى مزایده
شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت ذوبى به وزن تقریبى 
65 تن و ضایعات آهن آالت صنعتى به وزن تقریبى 20 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این 

شرکت از طریق مزایده، به اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

1. مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه  8  مرداد ماه 1399 
تعیین شده و بازگشایى پاکات،  همان روز  ساعت 14:30 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد گردید. 

2. تضمین شــرکت در مزایده  250,000,000 ریال به صورت ضمانتنامه /چک تضمین شــده بانکى 
مى باشد .

3. ارائه کارت شناسایى معتبر جهت اخذ اسناد مزایده الزامى است.
4. پیشنهادات مربوطه می بایست داراي امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکت الك و مهر گردد.

5. تلفن تماس جهت هماهنگى: 45233271-031 داخلى  292-420  
6.هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

7.مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهادات: اتوبان اصفهان-تهران، روبروى پلیس راه ،کیلومتر 
12 جاده علویجه ، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20-شرکت ساخت تجهیزات 

سپاهان مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد غرفه لوازم دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 
را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی  واجد شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. 
متقاضیان در صورت تمایل از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت بازدید از مکان و اخذ مدارك و 
فرمهاي مربوطه به آدرس سایت دانشگاه به نشانی  www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند. تلفن جهت کسب 

اطالعات
03135354053 یا 03135002597

شرایط مزایده:
ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک تضمین شــده بانکی در وجه دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
(خوراسگان) به مبلغ 000/ 000 /30 ریال (سی میلیون ریال) که بایستی ضمانت نامه مذکور حداقل به مدت 
سه ماه معتبر باشد (با قابلیت تمدید) و یا واریز مبلغ فوق به حساب شماره 0223255621008 با شناسه واریز 

419214010002 بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
واریز فیش بانکی به مبلغ 000/ 500 ریال به حساب شــماره 0223255621008 بانک ملی ایران با شناسه 

پرداخت 419214010002 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده.
 کلیه کسورات قانونی برعهده مستاجر می باشد.

هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مزایده می باشد.
دانشگاه در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 36273080- 36273010

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
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در صفحه 5 بخوانید

نتایج یک بررسى نشان مى دهد: ماسک هاى خانگى 
که حداقل از دو الیه تولید شده اند در کنترل شیوع 

بیمارى کووید-19 مؤثر هستند.
در این بررسى مشخص شد ماسک هاى خانگى حداقل 

1■باید از دو الیه و ترجیحاً سه الیه تولید شده باشند تا...
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0202جهان نماجهان نما 3815دوشنبه  6 مرداد  ماه   1399 سال هفدهم

رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناورى مجلس 
گفت: زمان برگزارى تمام آزمون هاى ورودى دانشگاه ها 
در کلیه مقاطع تحصیلى از جمله  کنکور سراسرى، ارشد 
و دکترا در سال 1399 طبق نظر ستاد ملى کرونا امسال 

برگزار مى شود.
علیرضا منادى سفیدان درباره طرح دو فوریتى براى لغو 
کنکور ارشد، اظهار کرد: زمان برگزارى کلیه آزمون هاى 
ورودى دانشــگاه ها در کلیه مقاطــع تحصیلى از جمله  
کنکور سراسرى، ارشد و دکترا در سال 1399 طبق نظر 
ستاد ملى کرونا امسال برگزار مى شود و هرگونه تصمیم 

در انجام و یا تعویق فقط با نظر این ستاد خواهد بود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراى 
اســالمى ادامه داد: طــرح دوفوریتى حــذف کنکور 
کارشناسى ارشد نیز در دستور کار مجلس و کمیسیون 
آموزش بوده و حذف کامل کنکــور، جزو اولویت هاى 

اصلى کمیسیون بوده است.
رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناورى مجلس 
یادآور شد: اگر بتوانیم در این مقطع این طرح را به تصویب 
برســانیم و تبدیل به قانون شــود، اجرایى مى شود و به 
احتمال قوى این قانون در صــورت تصویب نهایى در 
تکمیل ظرفیت این ترم براى رشته شهرهاى کارشناسى 

ارشد مد نظر وزارت علوم به مورد اجرا درمى آ ید.

ارزش برگــه 532 هزار تومانى ســهام عدالت در پایان 
معامالت به 20 میلیون و 297 هزار و 890 تومان رسید و 

سود 663 هزار تومانى عاید سهامداران شد.
در پى صدور دستور آزادسازى سهام عدالت، سپرده گذارى 
مرکزى اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه اندازى سامانه 
استعالم و آزادسازى سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات 
دارایــى واقعى ســهام عدالت مشــموالن به تفکیک 
شــرکت هاى بورســى و ارائه تعداد و ارزش هر سهم 

آنها کرد.
این سامانه بار دیگر در پایان معامالت هفته به روزرسانى 
شده است و مشموالن مى توانند با مراجعه به این سامانه 

از آخرین ارزش سهام عدالت خود آگاهى یابند.
بر اساس این گزارش کسانى که ارزش اولیه سهام عدالت 
آنها 532 هزار تومان است در پایان معامالت روز شنبه 4 
مرداد ارزش سهام عدالتشان به 20 میلیون و 297 هزار 
و 890 تومان رسیده است که رشد 38 برابرى نسبت به 

ارزش اسمى اولیه داشته است.
در پایان معامالت هفته گذشته ارزش سهام عدالت 532 
هزار تومانى 19 میلیون و 634 هزار و 548 تومان اعالم 
شده بود که بر این اساس طى معامالت شنبه 3/3  درصد 
ســود معادل 663 هزار و 342 تومان عاید سهامداران 

عدالت شده است.

کنکور طبق نظر ستاد ملى 
کرونا برگزار مى شود

برگه 532 هزار تومانى
 سهام عدالت 20 میلیونى شد

درگذشت معروف ترین مرد 
حرم امام رضا(ع) 

  رکنا | اســتاد محمــد  علــى الهامى نیا، 
قدیمى ترین استاد کاشى کارى حرم مطهر رضوى 
در سن 86 سالگى به دیار باقى شتافت. محمدعلى 
الهامى نیا نقش زیادى در زیبا ســازى صحن ها و 
رواق هاى حرم رضوى داشت. مرحوم الهامى نیا 
کارهاى ارزشمندى را با مرحوم استاد خوش دست 
در بارگاه منور امام على بن موسى الرضا (ع) انجام 
داده که از آن جمله مى توان به کاشى کارى هاى 
گنبد ا... وردى خان، مســجد باالسر، دارالشکر، 

پیش روى مبارك و موزه قدیم اشاره کرد./2287

مقایسه سرعت اینترنت 
  ایسنا| متوسط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران تا ماه ژوئن سال جارى میالدى، 
29/87 مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را با یک 
پله صعود در مقایسه با ماه مى سال 2020، به 66 
از میان 138 کشور رســانده است.  در حال حاضر 
و طبق آخرین آمار منتشرشده تا ماه ژوئن 2020، 
متوسط جهانى ســرعت دانلود اینترنت موبایل، 
34/67 مگابیت برثانیه و متوسط جهانى سرعت 
آپلود اینترنت موبایل، 11/01 مگابیت برثانیه است. 

آقازاده هم کارگردان شد!
   خبر آنالین | شــوراى صــدور پروانه 
ســاخت، در جلســه اخیر خود، با ساخت هشت 
فیلمنامه، سه مجوز کارگردانى اول و یک مجوز 
تهیه کنندگــى موافقت کرد. یکى از ســه مجوز 
کارگردانى اول به نام یوســف حاتمى کیا، فرزند 

ابراهیم حاتمى کیا صادر شده است./2288

همراه با تجربه هاى 
محمود دولت آبادى 

وبینار «تجربه خالق ادبیات» با حضور    پانا |
محمود دولت آبادى به همت یونیتک و با همکارى 
کمیسیون ملى یونســکو برگزار مى شود. کشف 
توانایى، دشوارى خالقیت، یادگیرى وپرورش از 
جمله سرفصل هایى است که در این وبینار مطرح 
مى شوند. وبینار «تجربه خالق ادبیات» روز شنبه 
11 مرداد ماه ســاعت 19 آغاز مى شود و به مدت 
سه جلسه دو ساعته تا 13 مرداد  ماه ادامه مى یابد. 
عالقه مندان مى توانند از طریق نشانى اینترنتى

 https://eseminar.tv/wb۱۱۳۱۵ براى شرکت 

در این وبینار ثبت نام کنند./2289

حضور و غیاب مجازى 
  ایرنا | مدیــرکل ارزیابــى عملکــرد و 
پاسخگویى به شکایات وزارت آموزش و پرورش 
گفت: حضور دانش آموزان در کالس هاى مجازى 
الزامى است و معلمان در کالس هاى آنالین مانند 
کالس هاى حضورى دانــش آموزان را حضور و 
غیاب مى کنند. زهرا مظفر در پاسخ به این سئوال 
که آیا حضور دانش آموز در وضعیت زرد مناطق در 
مدارس اجبارى است، ادامه داد: برخى از دروس 
الزامًا باید حضورى ارائه شود و دانش آموزان هم 
بر اساس دستورالعمل باید در مدارس براى دریافت 

آموزش حضورى حاضر شوند./2290

قتل موبد زرتشتى 
آرش کسروى، موبد زرتشتى    خبرفورى |
و دو تن دیگر به دســت افراد ناشــناس به قتل 
رســیده اند. پیکر بى جان آنها در منطقه ماهان در 
جنوب کرمان یافت شده است. آرش کسروى سال 
گذشته براى آیین درگذشت پدر خود از کالیفرنیا 
به ایران، شــهر کرمان سفر کرد و براى رسیدگى 
به کارهــاى انحصار وراثت در کرمان ســکونت 
گرفت. چندى پیش موبد کسروى به همراه دو تن 
از دوستانش ناپدید مى شوند و پس از سه روز پیکر 
بى جان آنان در شــهر ماهان پیدا مى شود. پلیس 
آگاهى قتل را تأیید کرده اما هویت قاتل یا قاتالن و 

انگیزه  قتل نامشخص است./2291

کنایه به دولت
حمید رســایى، نماینده ســابق   برترین ها |
مجلس در توییتى به عملکرد بعضى وابستگان به دولت 
دوازدهم کنایه زد. وى در این باره نوشت: دادگاه برادر 
حسن روحانى، داماد نعمت زاده، پسر عباس آخوندى، 
برادر جهانگیرى، داماد شــمخانى، دختر نعمت زاده، 
پسر... برگزار شده. ظاهراً هیئت دولت فرزندان و اقوام 
مســئوالن دولتى هم وجود دارد که پا به پاى هیئت 
دولت حسن روحانى مشــغول به فعالیت است اما در 

راستاى جیب مبارك.

تصادف بقایى مشکوك بود؟!
  انصاف نیوز | مهران عبدا... پور، وکیل حمید 
بقایى درباره جزئیات تصادف یک ماه پیش موکلش 
گفت: ماشــین به دلیل نقص فنــى در حین حرکت 
واژگون شــده و البته یک نقص فنى مشکوك بوده 
و احتمال اینکه ماشین دستکارى شــده باشد از نظر 
تعمیرکارانى که خودرو را بررسى کردند زیاد بوده است. 
وى افزود: در تمام طول سفر همسرشان راننده بود ند و 
آقاى بقایى فقط پنج دقیقه پشت فرمان نشسته  بودند 

که این اتفاق افتاد.

کوه دماوند وقفى شد!
بعــد از ماجــراى    روزنامه همشهرى |
وقف جنگل، حاال براى بخشى از قله دماوند به  عنوان 
مهمترین اثر ملى طبیعى سند وقفى صادر شده است. 
تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11 قسمت 
تقسیم شده و حاال براى ده قسمت از آن یک سند به نام 
منابع طبیعى صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور 
ســند به تملک اوقاف در آمده است. در آخرین جلسه 
شوراى عالى قضایى، رئیس ســازمان ثبت اسناد خبر 
از ثبت سند براى قله دماوند و 18 هزار هکتار اراضى 
کوهپایه اى آن داد، اما ظاهراً سازمان اوقاف براى یک 
پالك از 11 پالك ثبتى (از دامنه تا قله دماوند) ســند 

وقفى گرفته است./2283

تکذیب خبر فوت امام جمعه 
خبر درگذشت حجت االسالم    دیده بان ایران |
صفایى حائرى، امام جمعه میناب تکذیب شد. حجت 
االسالم والمسلمین صفایى که به ویروس کرونا مبتال 
شده اســت، در این مدت در بخش مراقبت هاى ویژه 
بسترى است. وضعیت حجت االسالم صفایى مساعد 
نیســت و در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان قم 
بسترى اســت. صفایى ســال هاى زیادى و در دهه 
80 به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسالمى و سپس به 
عنوان امام  جمعه  در شهرستان بستک نیز به فعالیت 

پرداخت./2284

تحویل قالیباف شد
  الف | حجت االســالم و المسلمین سید ناصر 
موســوى الرگانى، نماینده فالورجان و طراح اصلى 
سئوال از رئیس جمهور گفت: با طرح سئوال از رئیس 
جمهور، مى توان پرونده تخلف وى از قانون را به قوه 
قضاییه ارسال کنیم. این عضو هیئت رئیسه مجلس با 
بیان اینکه طرح سئوال از رئیس جمهور تحویل رئیس 
مجلس شــده، تصریح کرد: در حال حاضر ما منتظر 
تعیین وقت از سوى مجلس براى حضور رئیس جمهور 

در صحن مجلس هستیم./2285

ماهواره ندارم اما...
حجت االسالم راستگو    خبرگزارى حوزه |
که زمانى با برنامه هاى مذهبى تلویزیونى اش براى 
نوجوانان معروف بود مى گویــد: من االن در ماهواره 
برنامه دارم، ولــى خودم ماهواره نــدارم. از اول مقید 
بودم تا ماهواره قانونى نشــود، به منــزل نبرم ولى از 
ماهواره اطالع دارم. مى دانم چه شــبکه هایى خبرى 
است، چه شبکه هایى ورزشى، چه شبکه هایى مختص 
کودکان است، چه شبکه هایى برنامه متنوع دیگر دارد 
و غیره. االن دوست ندارم اسم مطرح کنم و اّال از همه 
اینها اطالع دارم، بدون اینکه خودم ماهواره داشــته 

باشم. /2286

خبرخوان

رئیس مرکز فناورى اطالعات، آمار و محاسبات سازمان 
تأمین اجتماعى با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم تمدید 
اعتبار دفترچه هاى بیمه را به عنوان پرتکرارترین خدمت 
به شکل غیر حضورى عملیاتى کنیم اظهار کرد: قبًال باید 
پاى دفترچه ُمهر تاریخ مى خورد، در واقع بیمه شدگان 
به کارگزارى مراجعه و همکاران ما استحقاق و اعتبار را 
کنترل مى کردند و مهرى را درج مى کردند. اکنون دیگر 
نیازى به این کار نیست و اگر فرد به مراکز درمانى مراجعه 
کند آنجا از طریق روش هاى اعالم شــده اســتحقاق 
درمانش را مى سنجند. ضمن اینکه خود بیمه شده هم 

مى تواند این کار را براى خودش انجام دهد.
على اکبر ربیع زاده با اشاره به اینکه این کار با گوشى هاى 
ساده قابل انجام است این نکته را متذکر شد که اگر بیمه 
شــدگان مراکز طرف قرارداد قصد استعالم اعتبار دارند 

زبان گوشى شان نباید فارسى باشد.
ربیع زاده در ادامــه به معرفى روش هاى اعالم شــده 
پرداخت و گفت: روش اول شــماره گیرى کد دستورى 
(#1420*4*) است. با شماره گیرى این کد دستورى 
منویى نمایش داده مى شود که باید در آن کدملى را وارد 
کرد. به محض ورود کد ملى سیســتم پاسخ مى دهد و 
پیامى با این مضمون که «شما از حمایت درمانى برخوردار 

مى باشید.» نمایش داده مى شود.
وى افــزود: روش دوم شــماره گیرى کد دســتورى 
(#1*1420*4*) است که در اینجا هم کدملى را وارد 
مى کنیم. روش سوم کد دستورى (#1666*) است که 
با بیمه ســالمت مشترك است. بیمه شــده گزینه یک 
را انتخاب و با ورود کدملى، اعتبــار دفترچه را دریافت 

مى کند. 

طى روزهاى اخیر فردى پس از 20 سال تالش توانست 
5600 هکتار از جنگل هاى هیرکانى (معادل 5185 زمین 
فوتبال) که به عنوان میراث جهانى بشر ثبت شده اند را 
به نام خود کند. این فرد حاال با استناد به سندى که گفته 
مى شود به دوره قاجار بازمى گردد مالک بخش وسیعى از 
جنگل هاى بکر کشور در روستاى آق مشهد سارى شده 
است و از سازمان جنگل ها مجوز قطع درخت مى خواهد. 
این کار یعنى 560 هزار درخت کهنسال کمیاب با خطرى 
جدى قطع شدن مواجه اند. مدیرکل دفتر حقوقى سازمان 
جنگل ها مى گوید که ملکیــت براى جنگل خالف فقه، 
شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه مى خواهیم 

که به این پرونده ورود کنند.
کارشناسان رسمى دادگســترى با بررسى عکس هاى 
هوایى عنوان مى کننــد که ایــن 5600 هکتار جنگل 
هیرکانى جزو جنگل هاى بکر دست نخورده و از این رو 

جزو اراضى ملى است. 
پس از چهار مرحله اعتراض به رأى دادگاه و رد شدن آن، 
متولى موقوفه و  اداره اوقاف نسبت به رأى دادگاه تجدید 
نظر نیز اعتراض مى کنند. از این رو این پرونده در شعبه 36 
دیوان عالى کشور بررسى مى شود. در دیوان عالى کشور 
به تحقیقات صورت گرفته در پرونده  نقص وارد مى شود 

و به همین دلیل این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر براى 
رفع نقص و رسیدگى مجدد ارجاع مى دهند. پس از آن 
شعبه 11 دادگاه استان مازندران به جاى رفع نقص، بدون 
تشکیل جلسه و از رأى قبلى خود بازمى گردد و مى گوید 

که این عرصه وقف است نه ملى.
حاال 5600 هکتار از جنگل هاى بکر هیرکانى که سال 
گذشــته به عنوان میراث جهانى توسط یونسکو به ثبت 
رسید عمًال در اختیار یک فرد در آمده است و تحت عنوان 
موقوفه در اختیار متولى است و مالک این عرصه چندین 
بار قصد قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل ها مجوز 

خواسته است. /2281

آیت ا... ســید احمد خاتمى، عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبــرى و امــام جمعه موقت تهــران و عضو 
شوراى عالى حوزه هاى علمیه در گفتگوى مفصلى که با 
خبرگزارى «حوزه» انجام داده، از جمله درباره دو موضوع 

صحبت کرده است. 
یکى در پاسخ به این ســئوال که چرا رسانه هاى خارجى 
خیلى روى برخى از خطبه هاى شــما زوم مى کنند. احمد 

خاتمى پاسخ داده است:
«علت آن این است که ســید احمد خاتمى  طلبه همراه 
انقالب اسالمى است و به این همراهى هم افتخار مى کند. 
این را نیز مى دانند که ســید احمد خاتمى  در خطبه هاى 
جمعه بدون حســاب و کتاب موضعى نمى گیرد. شاید در 
خارج از نماز جمعه ممکن اســت اشــتباهى هم صورت 

گیرد، ولى قطعاً در نماز جمعه هیچ وقت موضع غیر حساب 
شده اى نمى گیرد.» 

دومین موضوع هم در پاسخ به این سئوال مطرح شده که 
چرا برخى از رسانه ها مى گویند که شما اموال زیادى دارید. 

خاتمى به این سئوال هم پاسخ داده است:
«بنده یک منزل در قم دارم و غیر از آن هرچه به نام ما پیدا 
کردند مال خود آنها . بنده ماشین هم ندارم و درست است 
که محافظت مى شوم ولى مطلقًا ماشین شخصى و خانه 
دیگرى غیر از خانه مسکونى خود ندارم و حاضرم هر کسى 
که مدعى چیز دیگرى است با همان موردى که گفتم که 
هرچه غیر از آن یافت از آن خودش. حتى اگر چنین شــد 
خود بنده آن ملک یا ماشین را به نام فرد یابنده مى زنم و 

حاضرم این مسئله را ثابت کنم.»/2282

سید احمد خاتمى:

 هرکس از من به جز خانه ام مالى پیدا کرد 
براى خود بردارد

نحوه استعالم غیرحضورى اعتبار دفترچه هاى بیمه

جنگل خوارى 5600 هکتارى! 
  باشگاه خبرنگاران جوان | «على اشــرف 
ریاحى»،  مدیر عامل شرکت بازرگانى پتروشیمى دفتر دبى 
یکى از متهمان اصلى پرونده ارز هاى دولتى پتروشــیمى 
اســت و او داماد محمدرضا نعمت زاده،  وزیر سابق صنعت 
است.اشرف ریاحى در پرونده فساد شش میلیارد یورویى 
پتروشیمى نقش زیادى داشته و به اتهام معاونت در اخالل 
کالن در نظام اقتصادى و تحصیل مال از طریق نامشروع 
نامش در کیفرخواست ذکر شده و در جلسات دادگاه حاضر 
مى شد، اما با آغاز دوباره جلســات رسیدگى به این پرونده 

مشخص شــد که او همســر و فرزندانش را روانه یکى از 
کشور هاى خارجى کرده است.

اشرف ریاحى به دلیل ممنوع الخروج بودن در داخل کشور 
متوارى شده اســت، البته هنوز اطالعات دقیقى موجود 
نیست که آیا او در داخل کشور حضور دارد یا اینکه او هم از 

کشور خارج شده است.
باید منتظر ماند و دید که آیا او در جلســات بعدى دادگاه 
خود را معرفى مى کند و حاضر مى شود یا همچنان متوارى 

مى ماند؟

داماد فرارى وزیر سابق کجاست؟

غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى، نماینده سابق مجلس در 
گفتگو با «ایلنا» در خصوص رفتارها و موضع گیرى هاى 
اخیر محمود احمدى نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران گفت: 
احمدى نژاد یک هنرمند واقعى در تغییر وضعیت است، من 
فکر مى کنم که او ذائقه اجتماعى را به خوبى مى ســنجد. 
افرادى که رفتارهاى پوپولیســتى دارند، کسانى هستند 
که مى توانند به خوبى ذائقه اجتماعى را شناسایى کنند و 
متناسب با آن تغییر وضعیت دهند. اما احمدى نژاد باید این را 
در نظر بگیرد که هرکارى انجام دهد، هیچ کدام از دو جریان 

اصولگرا و اصالح طلب او را در آغوش نخواهند گرفت. 
جعفرزاده در ادامه اظهار کرد: او این توانمندى را دارد که به 

سرعت تغییر چهره، وضعیت و حتى ماهیت دهد، در مجموع 
آدم تاکتیک پذیرى است. بزرگ ترین هنر او همین است که 
مى تواند متناسب با زبان مردم با آنها صحبت کند. اما من 
فکر نمى کنم به او اجازه بازگشت به عرصه سیاست داده 

شود چرا که به او اطمینان ندارند.
جعفرزاده در ادامه اظهار کــرد:  من پیش بینى مى کنم که 
دیگر انتخابات دوقطبى یا سه قطبى نداشته باشیم. از این 
به بعد هر کسى که به صورت  100درصدى قابل اطمینان 
باشد را تأیید مى کنند و تالش مى شود یک انتخابات آرام 
و ساکت برگزار شود. در چنین شرایطى من فکر نمى کنم 
امثال احمدى نژاد را تأیید کرده و به او اجازه دهند به عرصه 

سیاســت بازگردد، به همین دلیل توصیه مى کنم او هم 
به خودش زحمــت ندهد و این همه خــود را تغییر ندهد، 
احمدى نژاد تمام نقش ها را بازى کرده است و به نظرم این 
خوب نیست. بهتر است همان استراتژى که از ابتدا انتخاب 

کرده بود را ادامه دهد. 
نماینده ادوار مجلس در ادامه بیان کــرد: او اکنون عمًال 
نیازى به رأى ندارد، پس نیاز ندارد که بخواهد طرفداران 
معین، داریوش و شجریان را جذب کند، لذا این بازى ها دور 
از شأن فردى است که یک زمانى رئیس جمهور این مملکت 
بوده است. مگر اینکه یک تغییر و تحول اساسى در خود و در 

هاله اى که اطراف او بود، ایجاد شده باشد. /2280

رفتارشناسى احمدى نژاد از زبان نماینده سابق مجلس

طبق گفته مسئوالن استان گلستان هنوز هیچ خبرى از  او قابلیت تغییر ماهیت دارد
«سها رضانژاد»، کوهنورد گمشده اى که در ارتفاعات 
جهان نما مفقود شــد یافت نشده و تحقیقات قضایى 

ادامه دارد.
روز جمعه 20 تیر ماه گمشدن «سها رضانژاد» دختر 27 
ساله در ارتفاعات جهان نماى کردکوى به نیروهاى 
امدادى و انتظامى گزارش شد. سها دخترى ساکن کرج 
همراه گروه گردشگرى به گلستان سفر کرده بود که از 
صبح جمعه 20 تیرماه مفقود شد و بعد از گذشت نزدیک 
به سه هفته هیچ نشانه اى از وى به دست نیامده است.

دادســتان کردکوى گفت: هم اکنون جستجو هاى 
گســترده متوقف شــده و به صورت موردى توسط 
گروه هاى خــاص عملیات ادامــه دارد و در کنار آن 

تحقیقات قضایى هم پیگیرى مى شود.
هادى عزیززاده تصریح کرد: تمام فرضیه هاى الزم را 
پیگیرى کرده و موارد احتمالى را دنبال مى کنیم تا ابعاد 

آن کشف شود. 
رئیس پلیس آگاهى گلســتان هــم اظهارکرد: هیچ 
سرنخى از کوهنورد گمشــده در ارتفاعات جهان نما 
یافت نشده است. سرهنگ مجتبى مروتى افزود: یک 
دیواره 1000 مترى در طــول 10 کیلومتر وجود دارد 
و منطقه بسیار صعب العبور بوده و امکان جستجوى 
کامل وجود ندارد. آن منطقه سراسر دره، کوه، جنگل، 
آبشار و صخره بوده و کسى نمى تواند به طور کامل آن 

قسمت را جستجو کند.
فرماندار کردکوى هم گفت: شواهد نشان مى دهد که 
این فرد در منطقه نیست اما نمى توان به طور قطعى 
آن را بیان کرد. ابراهیم قدمنان اضافه کرد: به صورت 
هوایى، زمینى با اســتفاده از پاراگالیدر، هلى شات و 
سگ هاى تجسس و استفاده از توان از نیروهاى بومى، 
کوهنوردان، صخره نوردان و...  همه منطقه جستجو 
شده است. روستاهاى اطراف هم بررسى شده و هیچ 

نشانه اى یافت نشد.

«سها» 
هنوز ناپدید است

  مهشاد کریمى / خبرگزارى ایسنا |
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آخرین آمار ابتال به کرونا 
سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان آخرین 
آمار مبتالیـان به کرونـا و بهبودیافته هـا و ترخیص 
شـدگان و بیماران بسـترى با شـرایط حاد در بخش 
مراقبت هاى ویژه در بیمارسـتان هاى اسـتان در 24 
سـاعت منتهى به روز یکشنبه را تشـریح کرد. آرش 
نجیمـى اظهار کرد: تعـداد 139 مورد بیمـار جدید به 
جز شهرسـتان هاى کاشـان و آران و بیدگل با عالئم 
بالینى در بیمارستان ها بسترى شدند. اکنون تعداد کل 
بیمارانى که در شهرستان هاى اسـتان به جز کاشان 
و آران و بید گل با تشـخیص کرونا بسـترى هسـتند 
809 نفـر اسـت که از ایـن تعـداد 150 نفـر وضعیت 

وخیم ترى دارند.

امحاى 281 مورد دیوارنویسى 
مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از امحاى 281 مورد دیوارنویسى در مناطق 
15 گانـه شـهر خبـر داد و گفـت: نوشـتن جمـالت 
تهدیدآمیـز روى دیوارهـا پیگرد قانونى دارد. حسـن 
محمدحسـینى اظهـار کـرد: عـده اى از شـهروندان 
دیوار نویسـى هایى با محتواى «پارك= پنچرى» یا 
نوشتن جمالت تهدیدآمیز براى قرار ندادن پسماندها 
داشـته اند که این اقدام سـیماى شـهر را نازیبا کرده 
اسـت. وى افزود: امحاى دیوارنویسـى ها با محتواى 
پسـماند در محله هاى مختلف شـهر در دسـتور کار 
نیروهاى مدیریت پیشـگیرى و رفع تخلفات شهرى 

قرار گرفته است.

اجراى عملیات
 توسعه شبکه آب 

به گزارش روابـط عمومى آبفا منطقـه یک، عملیات 
توسعه آبرسـانى کوچه انصارالمهدى خیابان بازارچه 
به طول 63 متر انجام شـد. این عملیـات در مدت دو 
روز با لوله پلى اتیلن 110 میلى متر توسـط پیمانکار و 
با نظارت اداره توسـعه و بهره بردارى آبفا منطقه یک 
انجام گرفت. همچنین در یک عملیات دیگر واقع در 
محله کردآباد عملیات توسعه شـبکه آب به طول 21 
متر با لوله پلى اتیلن قطر 90 سانتى متر توسط پیمانکار 
و با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى آب آبفا منطقه 

یک انجام شد.

کاهش دما از روز چهارشنبه
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان بـا اعالم اینکـه دماى هـواى اصفهان طى 
امروز به 40 درجه سـانتى گراد باالى صفر مى رسد، 
گفت: از روز چهارشـنبه تـا آخر هفته دمـاى هوا 2 تا 
3 درجه کاهش پیدا مى کند. ابراهیـم هنرمند اظهار 
کرد: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى نسبتا 

ناپایدار بر روى استان طى دو روز آینده است.

نزدیک به صفر
آرش اخوان، مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان 
اصفهـان گفـت: متأسـفانه میـزان انطبـاق مـدرك 
تحصیلى، شغل افراد و داشـتن صالحیت حرفه اى و 
شایسـتگى هاى احراز آن شغل در کشـور ما نزدیک 
به صفر اسـت که با اجراى طـرح صالحیت حرفه اى 
درصدد جبران آن هسـتیم. وى با بیان اینکه سازمان 
آمـوزش فنى و حرفـه اى کشـور براى 5 هزار شـغل 
استاندارد آموزشى تدوین کرده است، گفت: در استان 

اصفهان حدود 1500حرفه را  آموزش مى دهیم.

صدور 203  اخطار 
زیست محیطى 

203 اخطاریه زیسـت  محیطـى در یک ماه گذشـته 
توسـط کارشناسـان و محیط بانان اداره کل حفاظت 
محیط زیسـت اسـتان اصفهان براى متخلفان صادر 
شد.  فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اصفهان  گفت: در این مدت هشـت متخلف 
شـکار و صید در مناطق تحت نظارت محیط زیست 

این استان شناسایى و دستگیر شدند.

خبر

معاون بهره بردارى ذوب آهن در خصوص تولید محصول 
جدید تیرآهن(I-7) نمــره 16 در مدیریت نورد ذوب آهن 
اصفهان گفت: شمش مورد نیاز این محصول با گرید فوالد 
275 توسط بخش فوالدسازى تولید و پس از حصول آمادگى 
الزم در کارگاه نورد 500 ، تولید این محصول 21 مرداد ماه 
سال جارى آغاز و اولین محموله به حوزه فروش تحویل شد.
مهــرداد توالئیان افــزود: تولید این محصول بر اســاس 
استراتژى هاى شرکت مبنى بر تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر، تکمیل ســبد محصوالت تولیدى و کسب 

مزیت هاى رقابتى براى ذوب آهن انجام شده است.
وى در خصوص اهمیت این محصول گفت: از جمله مسائل 

مهم در صنعت ساختمان سازى، سبک سازى ساختمان ها در 
عین حفظ یا ارتقاى استحکام آنهاست. یکى از روش هاى 
نوین در سبک سازى ساختمان، بهره گیرى از مصالح با وزن 

واحد پایین تر است.
توالئیان با اشاره به اینکه در صنعت ساختمان سازى مقاطع 
فوالدى از جمله تیرآهن نقش اساسى را ایفا مى کنند، اظهار 
کرد: الزم اســت این محصوالت همواره در انطباق کامل 
با اســتانداردها تولید و عرضه شــوند. از این رو مى توان با 
لحاظ شــرایط فنى دقیق  با کاهش وزن تیرآهن، در کنار 
حفظ خواص مکانیکى و ویژگى هــاى کاربردى تیرآهن، 

محصوالت سبک ترى تولید کرد.

طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه با حضور معاون 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات رونمایى شد. با اجراى 
کامل این طرح فرایند تولید بــا خطاى کمتر، هزینه هاى 
پایین تر و امکان تولید محصــوالت متنوع و جدید انجام 

مى شود.
امیر ناظمى در آیین طرح تحول دیجیتال شــرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: در صورتى کــه نتوانیم بین حوزه هاى 
جدید فناورى اطالعات با صنایع قدیمى و ریشه دار همانند 
فوالد مبارکه ارتباط برقرار کنیم در سال هاى آینده با رشد 
منفى صنایع و مجموعه اى از شرکت هاى ورشکسته مواجه 
مى شویم. وى اظهار کرد: اگر فوالد مبارکه بتواند این کار 

را به خوبى انجام دهد مى توانیم انتظار داشته باشیم که سر 
ریز آن در سایر صنایع استان و دیگر صنایع فوالدى کشور 

اتفاق بیافتد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان هم در این آیین 
اظهار کرد: براى حفظ سهم خود از بازار، این الزام و ضرورت 
را به وجود مى آورد که همراه با تحوالت صنعتى دنیا، نسل 

چهارم تکنولوژى را در فوالد مبارکه پیاده سازى کنیم.
حمیدرضــا عظیمیان افــزود: طرح تحــول دیجیتال و 
پیاده سازى نســل چهارم تکنولوژى و انقالب صنعتى در 
فوالد مبارکه سبب افزایش 6 تا 8 درصدى بهره ورى سهام 

این شرکت مى شود.

طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه رونمایى شد

تولید تیرآهن نیمه سبک بال 
نیم پهن(I-7) نمره 16 

برنامه هاى بــاغ بانوان پردیس به دلیل شــیوع کرونا 
ویروس و ضرورت قطع زنجیره آن، به صورت مجازى 

برگزار مى شود. 
مدیر باغ بانــوان پردیس گفت: برنامــه «پانتومیم(ادا 
بازى)» به منظــور تقویت هوش هیجانــى و افزایش 
سرعت عمل بین اعضاى خانواده برنامه ریزى شده که 
در آن اعضاى خانواده باید بدون صدا حرکاتى را با دست 
و اعضاى بدن انجام دهند و دیگر اعضا تشخیص دهند 

بازیکن چه کلمه اى را مد نظر دارد.
هاجر ابراهیمى بیان کرد: خانواده ها با موضوع شادى در 
خانواده و با حفظ شئونات اسالمى باید کلیپ هاى یک 

دقیقه اى ضبط و به دبیرخانه ارسال کنند.
وى گفت: برنامه «سایه بازى» نیز ویژه تمام رده هاى 
سنى طراحى شده که خانواده ها باید سایه یک داستان 
کوتاه را با دست خلق و کلیپ یک دقیقه اى آن را ارسال 
کنند، ضمن اینکه در این بازى نیاز اســت تعداد نفرات 
شرکت کننده حتمًا بیشتر از دو نفر باشد. گفتنى است؛ 
عالقه مندان براى شرکت در برنامه هاى مجازى باغ 
بانوان پردیس وابسته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان تا پایان مرداد ماه فرصت 
دارند تا کلیپ هاى خود را به صورت افقى و با وضوح باال 
ضبط و به شماره واتساپ 09051065467 ارسال کنند. 

ارائه بازى هاى خانگى ویژه روزهاى کرونایى

دادســتان نجف آباد بــا صدور دســتورى مکتوب 
تمامى تاالرها و باغ تاالرهاى این شهرســتان را در 
راستاى مهار شیوع مجدد کرونا تعطیل اعالم کرد 
و از شهردارى ها نیز خواست روشــنایى پارك ها و 

بوستان ها را قطع کنند.

على زارع با ارسال نامه کتبى دستور تعطیلى پارك ها 
و تاالرهاى این شهرستان در راستاى مهار کرونا را 
صادر و اظهار کرد: دســتور اجراى مصوبات ملى و 
استانى ستاد مقابله با شــیوع کرونا، از تاریخ ششم 
مرداد 99، توقف تمامى مراســم  عزا و عروسى در 
تاالرها و باغ تاالرهاى شهرســتان ابالغ شده و در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف، این مراکز تا اطالع 

ثانوى پلمب خواهد شد.
وى از شناسایى و پلمب مراکز غیرمجاز برگزارى این 
گونه مراسم ها با اتهام تهدید علیه بهداشت عمومى 
سخن به میان آورد و افزود: شهردارى هاى شهرستان 
موظف هســتند تا اطالع ثانوى، روشنایى پارك ها، 
بوســتان ها و تفرجگاه ها را خاموش کنند تا جلوى 
تجمع بیش از حد مردم و انتقال بیمارى گرفته شود.

تاالرها و پارك هاى نجف آباد تعطیل شوند

ده دقیقه مانده بود به ســاعت 6 صبــح روز چهارم 
مرداد که یک دختر 17 ســاله از سى وسه پل سقوط 
کرد و بروز چنین حادثه اى، آن هم مدت ها بعدازآنکه 
دهانه هاى سى وسه پل براى جلوگیرى از رخ دادن 
همین اتفاقات با حفاظ کابلى محصورشــده، کمى 
عجیب بود. على محمد فصیحى نائینى، مســئول 
پایش پل هاى تاریخى اســتان اصفهان در پاسخ به 
این ســؤال که چرا با وجود حصارهاى سى وسه پل، 
باز هم شاهد سقوط افراد از این پل تاریخى هستیم، 
گفت: از زمانى که سى وسه پل حصار کشى شده این 

اولین حادثۀ سقوطى است که گزارش مى شود.
وى تصریح کرد: اســاس حفاظ هاى نصب شده در 
سى وسه پل بر مبناى ضرورت و به منظور جلوگیرى 

از سقوط بوده و از اداره کل میراث فرهنگى بیش از 
این نمى توان انتظارى داشت.

مســئول پایش پل هاى تاریخى اســتان اصفهان 
ادامه داد: به هرحال این ماجرا ســاعت 5:50 دقیقۀ 
صبح رخ داده و ازآنجاکه مصدوم زنده است مى تواند 

توضیح بدهد که ماجرا به چه شکل بوده است.
مرتضى فرشــته نژاد، کارشناس ارشــد معمارى و 
مرمت که سال 1396 یکى از منتقدان نصب حفاظ 
براى سى وســه پل بود نیز به ایســنا گفت: «یک 
دختر 17 ســاله حداقل بیش از یک متــر قد دارد و 
اینکه چطور باوجوداین حفاظ به پایین سقوط کرده 
مسئله اى جدى است که باید توسط نهادهاى مرتبط 

قضایى و انتظامى مورد بررسى قرار بگیرد.»

معماى سقوط از سى وسه پل محصور

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان با اشاره 
به وضعیت امالك قولنامه اى اظهــار کرد: در دفترچه 
ضوابط شهرسازى که در تاریخ 23 بهمن ماه سال 90 به 
شهردارى اصفهان ابالغ شد، بر پایه موضوع پالك هاى 
واقع در محدوده قانونى و حریم شهر بر اساس مالکیت 

سند ششدانگ این ضوابط و مقررات وضع شد.
ســید احمد حســینى نیا در گفتگو با «ایمنا» افزود: در 
بخشى از ضوابط شهرسازى به ضوابط امالك قولنامه اى 
و مشاعى اشاره شده، اما شهروندان باید آگاه باشند که در 
خصوص امالك قولنامه اى گاهى حد نصاب تفکیک 
200 مترمربع در شــهر اصفهان رعایت نشده و کمتر 
از این مساحت است، زیرا در امالك قولنامه اى امکان 

شناسایى ملک وجود ندارد.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان ادامه 
داد: معامالت امالك قولنامه اى بر اساس بنچاق (سند 
منگوله دارى اســت که مشــخصات ملک در آن درج 
مى شــود) و تفاهمنامه امضا شــده بین طرفین انجام 
مى شــود و امکان اینکه در آینده تبعاتــى اعم از تعدد 
مالکیت بر اساس فروش قولنامه اى براى خریداران به 
همراه داشته باشــد، وجود دارد از این رو انتظار مى رود 
شــهروندان براى خرید و فروش امالك قولنامه اى در 
محدوده و حریم شهر با مراجعه به کارشناسان رسمى 
دادگسترى نســبت به کنترل سرشاخه سند اقدام کنند 
و پس از حصول اطمینان از همخوانى پالك با ضوابط 
شهرسازى و رعایت ضوابط مربوط، معامله را انجام دهند.
وى تأکید کرد: شهردارى ها بر اساس قانون و دفترچه 
ضوابط شهرســازى تنها براى امالکى که داراى اسناد 
رســمى و یا منطبق با ضوابط و مقررات دفترچه طرح 
تفصیلى باشد، اقدامات الزم جهت ساخت و ساز را انجام 

خواهند داد.
حسینى نیا اظهار کرد: شــهروندان باید بدانند که براى 
امالك تفکیکى کمتر از حد نصــاب هم امکان صدور 

پروانه وجود ندارد.

امالك قولنامه اى خرید و فروش نکنید
مسووالن اصفهان در چند ماه گذشته همواره بر ممنوع بودن 
عرضه قلیان در چایخانه ها به دلیل خطر شیوع بیمارى کرونا، 
تاکید کردند و با وجود این ممنوعیت و تذکر تاکنون بیش از 

یکصد واحد این صنف پلمب شده است.
عباس رضایى استاندار اصفهان اول مرداد امسال اعالم کرد 
که بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکى یکى از مکان هاى 
شیوع ویروس کرونا، واحدهاى عرضه کننده قلیان هستند 
که فعالیتشان در استان ممنوع شد و در صورت ادامه فعالیت 

با آنها برخورد مى شود.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت اصفهان نیز از 

پلمب بیش از یکصد واحد صنفــى و چایخانه عرضه کننده 
قلیان در سطح این استان از اردیبهشت امسال خبر داد و گفت: 
از همان ابتداى بازگشــایى واحدهاى صنفى در اردیبهشت 
امسال، هشدارها و تذکرهاى الزم به آنها درباره ممنوع بودن 
عرضه قلیان داده شد. ســید مهدى میرجهانیان در گفت و 
گو با «ایرنا» افزود: با وجود اخطاریه هاى مکرر کارشناسان 
بهداشت محیط به متصدیان چایخانه ها درباره ممنوع بودن 
عرضه قلیان بدلیل شیوع بیمارى کرونا و همچنین افزایش 
شیوع این بیمارى در استان در چند هفته اخیر، شاهد عرضه 
غیر مجاز قلیان در چایخانه ها و اماکن عمومى بودیم. وى 

ادامه داد: با توجه به اینکه این اقــدام باعث به خطر افتادن 
سالمت عمومى مردم مى شود، بیش از یکصد چایخانه عرضه 
کننده قلیان از اواخر اردیبهشت امسال تا کنون بدلیل رعایت 
نکردن دستورهاى بهداشتى و با همکارى اداره اماکن نیروى 
انتظامى و تعزیرات حکومتى و با حمایت قضایى، پلمب شدند.
میرجهانیان به هماهنگى با نیروى انتظامى و شهردارى ها 
براى جلوگیرى از عرضه قلیان در مکان هاى عمومى مانند 
پارك ها نیز اشــاره و اضافه کرد: با عرضه قلیان اجاره اى در 
اماکن عمومى بویژه پارك ها برخورد مى شــود و تا کنون از 

فعالیت چند نفر در این زمینه جلوگیرى شده است.

پلمب100  واحد صنفى عرضه کننده قلیان در اصفهان

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان،با اشاره به سطح مطلوب کیفیت زعفران 
اســتان اصفهان مى گوید: این اســتان با بیش از 1500 
هکتار اراضى زیر کشت زعفران چهارمین استان، در زمینه 
توسعه و ایجاد اراضى کشت طالى سرخ در کشور شناخته 
شده است. سه استان خراسان شمالى، جنوبى و رضوى در 

رده هاى نخست تولید این محصول قرار دارند.

اصغر رستمى مى افزاید: در ســال جارى در هر هکتار از 
اراضى زیر کشــت این محصول بیشتر از هفت کیلوگرم 
زعفران تولید شده است. در نتیجه میزان برداشت زعفران 
در اراضى زیر کشت این محصول در سال جدید افزایش 
پیدا کرده و پیش بینى مى شود روند افزایش سطح کشت 

طالى سرخ در اصفهان به طور ساالنه ادامه پیدا کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 

استان اصفهان یادآور مى شود: زعفران به عنوان کشت 
جایگزین براى مناطق کم آب محسوب مى شود و در کل، 
کشتى لوکس و کم آب بر است که هزینه هاى کاشت و 
برداشت آن گران تمام مى شــود ازاین رو در مناطقى که 
شرایط آب و هوایى مناسب باشد کشت محصوالت دیگر 
اولویت دارد اما در مناطق خشک، کشت این محصول کم 

آب بر توصیه مى شود.

کیفیت زعفران اصفهان مطلوب است

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان در گفت وگو با «ایسنا» 
در خصوص  آخرین وضعیت پرونده قتل ســه طالفروش 
اصفهان در کازرون، اظهار کرد: طالفروشــان کیفى یکى 
از رسته هاى صنف طال هستند که با خرده فروشان، مغازه 
داران و یا بنکداران در ارتباط اند و همواره این طالفروشان 
هفته اى یک یا دوبار براى فروش تولیدات طالى اصفهان 

به استان هاى دیگر سفر مى کنند.
به گفته هوشنگ شیشه بران، مطابق این فرایند سه شنبه 
هفته گذشته سه طالفروش کیفى اصفهان براى ویزیت 
طالهاى خود به اســتان فارس و شهرستان کازرون سفر 
مى کنند. این سه طال فروش کیفى اصفهان به دلیل اینکه 
سالیان سال به استان فارس ســفر مى کردند، سرشناس 
بودند و در سفرشان در خانه باغى در محدوده شهرى کازرون 
استراحت مى کردند اما متاسفانه سه شنبه هفته گذشته بنا 

بر اعالم نیروى انتظامى اســتان فارس دو نفر از این سه 
طالفروش نیمه شب در حین خواب توسط فرد یا افرادى با 
تفنگ ساچمه اى شکارى در خواب به قتل مى رسند و یک 
نفر دیگر بعد از بیدار شدن در حین درگیرى به قتل مى رسد.

وى گفت: به نظر مى رســد قاتل و یا قاتلین به دلیل پیدا 
نکردن محموله طالى این سه طالفروش، موفق به سرقت 
نشده اند. به گفته شیشه بران، پرونده قتل سه طالفروش 
اصفهانى در اداره آگاهى استان فارس در دست بررسى است 

و در حال حاضر طالى آنها در اختیار پلیس قرار دارد.
وى درباره اینکه مشخص است این سه طال فروش کیفى 
چه میزان طال را جابجا مى کردند، تصریح کرد: این مسئله 
به دلیل مسائل امنیتى هیچ گاه از سوى طالفروشان کیفى 
اعالم نمى شــود و حتى ممکن اســت خانواده هاى آنها 
بى اطالع باشند؛ اما آنچه مسلم است، قتل به دلیل سرقت 

طال انجام نشــده و این پرونده همچنان از سوى پلیس در 
دست بررسى است، البته جسد هر سه طالفروش به اصفهان 
منتقل و روز جمعه و شنبه مراسم خاکسپارى آنها انجام شد.

شیشــه بران گفت: بــراى امنیت طال فروشــان کیفى 
خودروهاى حمل و نقل طال با گارد ویژه امنیتى در برخى 
شهرهاى کشــور از جمله تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، 
اهواز و ... راه اندازى شده اســت اما استفاده از خودروهاى 
حمل طال با گارد ویژه امنیتى براى طالفروشــان کیفى، 
بسیار هزینه بر است و آنها با اندك سود خود توان پرداخت 

هزینه هاى حفاظتى را ندارند.
بر اساس اطالعات به دست آمده از طال فروشان کازرون، 
این سه مقتول باالى 60 ســال سن داشتند و دو نفر از آنها 
برادر بودند که چندین سال بود با صنف طال فروشان کازرون 

معامله داشتند.

گره قتل سه طالفروش اصفهانى 
هنوز باز نشده است

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت مقابله با ترفندهاى جدید 
دشمن گفت: آمادگى نیروهاى نظامى، انتظامى و امنیتى براى 

مقابله با توطئه هاى جدید دشمن ضرورت است.
عباس رضایى روز یکشنبه در آیین آغازین رزمایش « لبیک یا 
خامنه اى2 » یگان ویژه نیروى انتظامى در اصفهان افزود: در 
برخى ناآرامى هاى گذشته مشاهده شد دشمن از ترفندهاى 
جدیدى اســتفاده کرد که ســاعاتى موجب ُکندى حرکت 

نیروهاى انتظامى و امنیتى شد.
وى با بیان اینکه دشمن همواره از هوش سیاه خود براى تولید 
اقدامات ضدامنیتى جدید استفاده مى کند، ادامه داد: در هر 
لحظه و حتى در همین لحظه نیز دشــمن در تدارك توطئه 
است. وى با اشــاره به توانمندى باالى یگان ویژه تصریح 

کرد: آمادگى باالى رزمى و توانمندى هاى شما جاى تجلیل 
و تقدیر دارد و در این حال باید هر روز آگاهى و بصیرت خود 

را نیز افزایش دهیم.
وى ادامه داد: در برخى ناآرامى ها برخى وطن فروشان هاى 
پناهنده به دامن استکبار براى تجمع تعداد انگشت شمار در 
این شهر پیام حمایت مى دهند و این نشان از جایگاه استان و 

هدف گذارى هاى دشمن براى این استان است.
رضایى با بیان اینکه اصلــى ترین وظیفه حکومت امنیت و 
سالمت است، گفت: اگر چه این 2 رکن مهم هستند ولى شاید  
بتوان گفت اگر امنیت نباشد حافظان سالمت هم نمى توانند 

به وظایف خود به خوبى عمل کنند.
در مانور عملیاتى نیروهاى یگان ویژه اســتان اصفهان، و 

یگان ویژه موتورى و رزمى عملیات هاى متفاوتى از جمله 
رهایى گروگان، تیر انــدازى و مبارزه هاى تــن به تن را به 

نمایش گذاشتند.

دشمن از هوش سیاه براى تولید اقدامات ضدامنیتى جدید استفاده مى کند
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مجید مظفرى، بازیگر پیشکسوت ســینما، تلویزیون و 
تئاتر درباره همکارى با بهــرام بیضایى و حضور در فیلم 
هاى سینمایى توضیحاتى را ارائه داد. مظفرى را مى توان 
از بازیگران نام آشــناى پس از انقالب دانست که بازى 
وى غالبًا با اســتقبال مردم مواجه مى شد. وى در کارنامه 
خود هر گونه ژانــرى را تجربه کرده اســت. این بازیگر 
پیرامون کارنامه خود گفتگویى داشــته که بخشى از آن 

را مى خوانید.

اولین فیلم بعد از انقالب  شما «دانه هاى 
گندم» (1358) بود. درباره شــروع 
کارتان در ســینماى بعــد از انقالب 

توضیح دهید.
-سال 58 از طریق محمود کوشــان که هم محله اى هم 
بودیم بازى در فیلم ســینمایى «دانه هاى گندم» به من 
پیشنهاد شــد. بعد از این فیلم، در اولین فیلم دفاع مقدسى 
کشورمان که «عبور از میدان مین» بود حضور پیدا کردم. 
در ادامه نیز «تنوره دیو» و «آوار» را بازى کردم. درباره فیلم 
سینمایى «آوار» که تا به حال بار ها از تلویزیون پخش شده 
باید بگویم کارگردانى کار را سیروس الوند برعهده داشت. 
این فیلم یک اثر به واقع خودشناسانه بود که به احوال آدم ها 
توجه دارد. «آوار» در شیراز جلوى دوربین رفت و دوماه هم 
فیلمبردارى آن طول کشید. در این فیلم با بزرگانى چون 
جمشید مشایخى، هادى اسالمى، محمد مطیع، جهانگیر 
الماسى، فرامرز قریبیان همبازى بودم. این فیلم توانست 
فروش بسیار خوبى در سینما ها داشــته باشد. فیلم هایى 
که آن دوران بازى کردم عمومًا کار هاى پرفروشــى بود. 
«یوزپلنگ»، «تشکیالت»، «کشتى آنجلیکا» و... آثارى 

هستند که توانست گیشه ها را تسخیر کند. 
در ادامــه راه با بهــرام بیضایى در 

«مسافران» همکارى داشتید.
اتفاقى رخ داد که من براى دو سال سینما را کنار گذاشتم، 
حتى به گلشهر کرج نقل مکان کرده و براى خود مغازه لوازم 
یدکى باز کردم. یک روز مشــغول حساب کتاب بودم که 
دیدم پشت پنجره مغازه دو نفر ایستاده اند. وقتى دقیق شدم 
فهمیدم یکى از آنها بهرام بیضایى و دیگر حمید سالمت 
است. آنها به داخل مغازه آمدند و مشغول صحبت شدیم. 
آنها براى ناهار به منزلم آمدند و تا پاسى از شب با آنها حرف 
زدم. در همین شب پیشنهاد بازى در «مسافران» را بهرام 
بیضایى به من داد، اما درباره چرایى قول این نقش پس از دو 
سال دورى از سینما این بود که به خودم قول داده بودم، اگر 
قرار است بازگشتى مجدد به سینما داشته باشم، آن اتقاق 
با یک فیلم خوب رخ دهد. خواسته اى که به نظرم رخ داد. 
درباره سیمرغى که براى این فیلم دریافت کردم باید بگویم 
که این جایزه برایم به شدت مشکوك بود. درباره این جایزه 
یک ســئوال از هیئت داوران آن دوره دارم که هنوز به آن 
جواب داده نشده است، چگونه به من سیمرغ نقش مکمل 

دادند، درحالى که در آن فیلم من نقش نخست بودم؟ براى 
همین نمى خواستم جایزه را بگیرم. درباره جوایز فیلم فجر 
یک خاطره جالــب دارم. هنگامى که فیلم «عبور از میدان 
مین» را بازى کردم قرار بود جایزه نقش اول به من داده شود، 
حتى به اتفاق اکبر عالمى یکى از داوران آن دوره به سینما 
آزادى رفتم اما نمى دانم چه شد که یک دفعه جایزه عوض 
شد و سیمرغ را به فرد دیگرى دادند! براى همین هم این 
جایزه هیچگاه برایم مهم نبوده و آن را غیرعادالنه مى دانم.

«جنگ نفتکش ها» و «سگ کشى» دو 
فیلم خوب دیگرى بودنــد که در آنها 
حضور داشــتید. نکته جالب اینکه با 
کارگردانان هر دو اثر براى بار دوم بود 

که همکارى مى کردید.
«جنگ نفتکش ها» از آن اتفاقاتى بــود که تا به حال در 
سینماى ایران رخ نداده بود چون لوکیشن فیلم عظمتى 
داشت که من تا به حال نظیر آن را ندیده بودم. یادم هست 
وقتى براى اولین بار جلوى ناو نفتکش ایســتادم، حیرت 
کردم چون عظمت آن زبان را بند مى آورد. اندازه آن ناو، 
سه برابر زمین فوتبال بود. من باید آن ناو را در ظاهر هدایت 
مى کردم، براى همین نیاز بود به لحــاظ روحى، توانایى 
باالیى داشته باشم. یادم اســت کاپیتان آن کشتى یک 
هندى بود که اتفاقًا هیچ الگوبردارى از او نداشــتم، چون 
دائمًا در حــال خوردن بود. براى اینکــه به نقش نزدیک 
شوم از کارگردان خواستم قبل از شروع فیلمبردارى، چند 
روز در کشتى زندگى کنم تا بتوانم با عوامل و کارکنان آن 
بیشتر آشنا شوم. نکته دیگر که به من در این فیلم کمک 
کرد آشنایانى بود که در بین نزدیکان خود داشتم. آنها جزو 
پرسنل نیروى دریایى بودند و به من براى این فیلم بسیار 
کمک کردند. درباره «سگ کشــى» نیز یک روز بهرام 
بیضایى از من دعوت به عمل آورد تا به دفترشان بروم. وى 
در آنجا فیلمنامه این فیلم را پیشنهاد داد. جالب است بدانید 
بیضایى براى فیلم هایش از همه تســت بازى مى گیرد و 
برایش اصًال تفاوتى ندارد که آن بازیگر چه جایگاهى دارد 
یا اینکه پیش تر با او همکارى کرده اســت. «وقتى همه 
خوابیم» تجربه دیگر من با بیضایى بــود. این فیلم جزو 
کار هاى خوب سینماى ایران است، اما در مقایسه با «سگ 
کشى» یا «مسافران» از کیفیتى پایین تر بهره برده است. 
درباره آشنایى با بیضایى باید اضافه کنم در ابتدا تعدادى 
نمایشنامه هاى وى را خوانده بودم. در ادامه فیلم «رگبار» 
را از وى دیدم. براى اولین بار بیضایى را پشت صحنه تئاتر 
«آســید کاظم» دیدم. آن دیدار برایم بسیار مطلوب بود 
چون برخوردشان بسیار صمیمانه بود. در کارنامه هنرى 
من بازى در فیلم «تیغ ابرایشــم» به کارگردانى مسعود 
کیمیایى نیز وجود دارد، اما متأسفانه هیچگاه نتوانستم در 
فیلمى از داریوش مهرجویى یا ناصر تقوایى حاضر باشم، 
درصورتى که چندین بار این موقعیت پیش آمد، اما بنا به 

دالیلى هیچگاه این اتفاق رخ ن داد./2274

ناگفته هاى مجید مظفرى از حضورش در سینما

فیلم هایى که بازى کرده ام عمومًا 
پرفروش بوده اند

صدایش ما را یاِد فرشته وحى سریال «یوسف پیامبر(ع)» مى اندازد، 
هنرمندى اش ما را به صحنه تئاتر مى بــرد. چندى پیش که بعد از 
ســال ها تلویزیون «آقاى رئیس جمهور» را پخش کرد دوباره یاد 

اردالن شجاع کاوه افتادیم.
«مردان آنجلس»،  «همسر»، «نوعروس» و «کالنتر» نقش هاى 
متفاوتى را از این بازیگر قدیمى و صاحب سبک به نظاره نشستیم. 
در «صاحبدالن» محمدحسین لطیفى نوع دیگرى از نقش آفرینى 
اردالن شجاع کاوه به چشــم آمد و در «چارخونه» سروش صحت 
براى اولین بار، طنز بازى کرد. اما بعد از «عمارت پدرى» اکبر منصور 

فالح شبکه 5 سیما، اپیزودى در «شاید براى شما هم اتفاق بیافتد» 
و گاهى اوقات رادیو و تئاتر، خبر چندانى از شجاع کاوه نشد.

این روزها شــجاع کاوه مثل ابوالفضل پورعرب، در «شرم» احمد 
کاورى نقش ایفا مى کنند. ســریالى که در ســکوت خبرى جلوى 
دوربین رفت و ســیروس گرجســتانى، بازیگر شناخته شده سینما 
و تلویزیون که بــه تازگى دارفانى را وداع گفتــه، در ماه هاى اخیر 
مشغول ایفاى نقش در این ســریال تلویزیونى بود. در این سریال 
ترکیب خاصــى از بازیگران حضور دارند کــه ابوالفضل پورعرب، 
اردالن شجاع کاوه، فاطمه گودرزى، سیروس گرجستانى از جمله 

این بازیگران این سریال اند. و نوعى تجدید خاطره با بازیگران یکى 
دو دهه گذشته است. 

«شرم» مدتى است جلوى دوربین رفته و فیلمبردارى آن با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در تهران ادامه دارد. این سریال ملودرام قرار 
است پاییز امسال از شبکه 3  سیما پخش شود، بر اساس فیلمنامه اى از 
سعید فرهادى جلوى دوربین رفته و تاکنون بازیگرانى چون ابوالفضل 
پورعرب، فاطمه گودرزى، فریبا متخصص، نسیم ادبى، سیدمهرداد 
ضیایى و مرحوم سیروس گرجستانى جلوى دوربین سریال «شرم» 
رفته اند و چند بازیگر دیگر نیز به این پروژه اضافه خواهند شد./2273

ى 

یت 
م قرار
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والفضل 
دمهرداد 
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بازگشت 
بازیگر معروف 
بعد از 10 سال 
به تلویزیون

شــرکت آمریکایى «کرایتریون» (Criterion) با انتشار نسخه بلو-رى 
(Blue-ray) فیلم «طعم گیالس» ساخته زنده یاد عباس کیارستمى، به 

این فیلم کالسیک جان تازه بخشید.
مجموعه «کرایتریون» ارائه کننده مجموعه فیلم هاى کالسیک و معاصر 
سینما با بهترین کیفیت ممکن است. کارهاى بهترین سینماگران جهان 
از جمله از «ژان رنوار»، «ژان لوك گودار»، «آکیرا کوروســاوا»، «ژان 
کوکتو»،  «فدریکو فلینى»،  «اینگمار برگمن»، «آندره تارکوفسکى»، 
«دیوید لینچ»، «آلفرد هیچکاك»،  «استنلى کوبریک»، «دیوید لین»،  
«فریتس النگ»،  «عباس کیارســتمى» و... در زمــره فیلم هاى این 

مجموعه قرار دارند.
نسخه بلو-رى «طعم گیالس» از لحاظ صدا و تصویر نسبت به نسخه 
دى وى دى که در سال 1999 عرضه شد، پیشرفت قابل توجهى داشته 
است. تصویر در نســخه جدید واضح تر بوده و در مورد جنس لباس ها و 
کلوزآپ از چهره ها که بخش مهمى از فیلم هســتند، نسبت به نسخه 
قدیمى شفافیت و تراکم پیکسلى بیشترى دارد. رنگ ها نیز در این نسخه 
جدید زنده بوده و خلوص بیشترى دارند. استفاده از فرمت LPCM نیز 
دیالوگ ها را به وضوح انتقال داده و به سروصداى محیط صنعتى پیرامون 

و گفتگوهایى که نصف و نیمه به گوش مى رسند، عمق بخشیده است.
به نســخه جدید «طعم گیالس»، مصاحبه تصویرى با زنده یاد عباس 
کیارستمى در سال 1997 نیز اضافه شده است. کیارستمى در این مصاحبه 
از اهمیت تخیل در ســینما و زندگى مى گوید و به زبان انگلیسى درباره 
ســینماى «کوانتین تارانتینو» کارگردان مطرح انگلیسى- آمریکایى 

اظهار نظر مى کند.
کیارســتمى با «طعم گیالس» اولین نخل طالى کن را در سال 1999 
براى سینماى ایران به دست آورد. این فیلم پس از بدرود حیات کیارستمى 

از تلویزیون پخش شد! /2275

«طعم گیالس» کیارستمى 
جانى تازه گرفت

کیاِن «مختارنامه» دوســت دارد به کار برگردد، توجه ببیند و به مشکالتش 
رسیدگى کنند. اما نه متولیان امر سرى به او مى زنند و نه مثل گذشته دوستانش 
سراغى از او مى گیرند؛ آرزویش بازگشت سالمتى است تا اینکه بتواند دوباره 

سرحال، دغدغه هایش را بازى کند.
فیلمى را مى  خواست بسازد که بودجه اش فراهم نشد و هنوز نتوانسته به روال 
عادى اش برگردد. حالش بهتر شده اما عصا دستش مى گیرد تا به قول خودش 
تعادلش را حفظ کند. رضا رویگرى، بازیگر سینما و تلویزیون این روزها حال و 

روز مساعدى ندارد، دوست دارد دوباره جلوى دوربین حاضر شود. 
وقتى از او ســئو ال مى کنیم چرا در جایى گفته بود از کرونا خواهش مى کنم تشریف 
بیاورند منزل ما؟! گفت: واقعًا انگار براى کسى مهم نیستیم، دست اندرکاران و متولیان امر 
سراغى نمى گیرند؛ آنهایى که وظیفه شان است مى دانند از هیچ کدامشان خبرى نیست. بازیگران هم 

خبرى نمى گیرند اما برایشان آرزوى موفقیت و سالمتى دارم.
او درباره روزهاى کرونایى تأکید کرد: در خانه ام و در بیــرون از خانه مثل همه با کرونا برخورد مى کنم. ماســک مى زنم، چون اعتقاد دارم 
کرونا با کسى شوخى ندارد. از مردم هم مى خواهم رعایت کنند و حتى االمکان در جمع هاى شــلوغ حاضر نشوند، من خودم هم این کار را 

مى کنم. 

گالب آدینه، بازیگر پیشکســوت، در گفتگوى تلفنى با منصور ضابطیان در 
رادیو درباره فعالیت هاى هنرى اخیر خود اظهار کــرد: من در این روزهاى 
کرونایى در منزل هســتم؛ عاجزانه از همه مردم مى خواهم ماســک بزنند. 
اقوام نزدیک ما همــه کرونا گرفته اند؛ بــا این حال، در کمــال امیدوارى 
نمایشى را براى بهار سال 1400 آماده مى کنم. «بانوى زیباى من» برگرفته 
از فیلمى به کارگردانــى «جرج کیوکر» اســت که ان شــاءا... روى صحنه 

مى رود.
وى افزود: این نمایش موزیکال و کار بسیار سختى است؛ چون بخش موسیقى اش 
مشکل است. خودم کار را کارگردانى و شاید دو صحنه در آن بازى کنم. سال 78 آخرین 

کارگردانى تئاتر را انجام دادم؛ نمایش «شبى در تهران» که نوشته محمد چرمشیر بود.
مادر نورا هاشمى تصریح کرد: فارغ التحصیل رشته اقتصاد سیاسى هستم. تنها چیزى که از مجموعه واحد ها یادم مانده و االن هم یادم است 
یک جمله است. اینکه یک تصمیم سریع ولى غلط، بهتر از یک تصمیم طوالنى ولى درست است. من این را به همه توصیه نمى کنم ولى در 

زندگى من کاربرد داشته است.
وى عنوان کرد: براى اصالح و ترمیم تصمیم غلط وقت هست، اما اگر بخواهم بنشینم و زمانى تصمیم درست را بگیرم که انجامش دیر شود، 

فایده اى ندارد. این مهم است که براى اصالح راهت، خودت و شرایط وقت داشته باشى.
گالب آدینه ضمن بیان اینکه هر شــب به پیــاده روى و ورزش مى رود، افزود: روبه روى کوچه ما بلوارى اســت که ایــن چندماه در ایام 
کرونا به طور مرتب براى ورزش و پیاده روى به این بلوار مى روم و دو  ســاعت پیاده روى و ورزش مى کنــم. در پیاده روى به آرامش فکر 

مى کنم./2276

رضا رویگرى: 
کسى سراغم را نمى گیرد

گالب آدینه: عاجزانه از همه 
مى خواهم ماسک بزنند

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند»، رویداد 
تابستانى گالرى گلستان، به دلیل شرایط وخیمى که کرونا به 

وجود آورده است در فضاى مجازى برپا مى شود.
 لیلى گلســتان، مدیر گالرى گلســتان و طراح این رویداد با 
اعالم خبر فوق گفت: از دهم مرداد تــا اول مهر ماه «صد اثر 
صد هنرمند» در وبسایت و اینستاگرام گالرى گلستان میزبان 

عالقه مندان به هنر و البته خریداران آثار هنرى خواهد بود.
او گفت: 713 اثر متقاضى شرکت در این دوره بودند که 282 اثر 

منتخب شده به نمایش و فروش گذاشته مى شود.
گلستان درباره چرایى برپایى «صد اثر صد هنرمند» در فضاى 
مجازى گفت: مردم مدام مى پرسیدند صد اثر چه وقت بر گزار 
مى شــود. عادت کرده بودند که هر مرداد به این نمایشــگاه 

بیایند، اما با آن جمعیتى که هر مــرداد منطقه  دروس را قفل 
مى کرد چطور مى شد در این اوضاع لعنتى کرونایى نمایشگاه 
را در گالرى بر گزار کرد؟ البته با نمایش آنالین، تماشــاچى 
خیلى خیلى بیشترى خواهیم داشــت اما باید ببینیم از لحاظ 
فروش چه مى شود. فال است و تماشا. من هم که همیشه دل 
به دریا مى زنم و با یک یا على به ســوى خطر کردن مى روم. 
مى نشینیم به تماشا که امســال تقدیر این نمایشگاه محبوب 

چگونه خواهد بود.
«صد اثر صد هنرمند» معموًال ســکوى معرفــى هنرمندان 
تازه و مقیم شهرستان اســت، لیلى گلستان در این باره گفت: 
خیلى اسامى تازه دیدم که در کنار کسانى که هر ساله شرکت 
مى کردند در این دوره آثارشــان معرفى مى شــود. ســهم 

هنرمندان مقیم شهرســتان هم مانند همیشه بسیار باالست؛ 
امســال اصفهانى ها غوغا کردند و حدود یک ســوم آثار از 
اصفهان آمده است، از شــیراز، مشهد، رشــت و کرمان هم 

کارهایى ارائه مى شود.
او دربــاره حضور آثار چهره هاى شــناخته شــده گفت: چند 
مجموعه دار کارهاى زیبایى دادنــد آثارى از پرویز کالنترى، 
رضا مافى، فرامــرز پیالرام، پروانه اعتمادى، ناصر اویســى، 

اردشیر محصص، کامبیز درمبخش و...
گلستان درباره قیمت آثار گفت: قیمت آثار از 250 هزار تومان 
شروع مى شود، اما میانگین قیمت ها حدود یک تا پنج میلیون 
تومان است، گران ترین اثر هم 90 میلیون تومان قیمت گذارى 

شده است.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» از روز جمعه آغاز مى شود

غوغاى اصفهانى ها در نمایشگاه لیلى گلستان
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هفته بیست وششــم رقابت هــاى لیگ برتــر ایران با 
تســاوى هاى زیادى همراه بود و همین تساوى ها باعث 

شد گره کور رقابت در باال و پایین جدول همچنان 
باقى بمانــد. در باالى جــدول و در جمع 

مدعیان ســهمیه فقط سپاهان و فوالد 
بر حریفان خود غلبه کردند و در پایین 
جدول هم گل گهر تنها تیم پیروز هفته 
بود که با این پیروزى خودش را از بین  

دو تیم آخر بیرون کشید و جاى خود را 
به پیکان داد. با وجود اینکه رقابت در باال و 

پایین جدول همچنان نزدیک است، اما با نگاهى 
به بازى هاى باقیمانده مى توان شانس بعضى از تیم ها را 

بیشتر دانست.
مهمترین بازى این هفته در باالى جدول تقابل 6 امتیازى 
شهرخودرو و تراکتور بود. در مسابقه کم حادثه اى که دو 

در چهارچوب تیم در مجموع فقط یک شــوت 
داشــتند، نهایتــًا هیــچ گلى 
ردوبدل نشــد و تراکتور یک 

امتیاز از مشــهد به تبریز برد. تراکتور با 
این بازى باالخره از تونل بازى هــاى 6 امتیازى بیرون 
آمد. تیم ســاکت الهامى در ســه هفته اخیر با استقالل، 
سپاهان و شــهرخودرو بازى کرد و طبق فرمول پیروزى 
در خانه و تساوى در خانه حریفان امتیاز گرفت. بنابراین 
باید تراکتور را تیم موفق هفته هاى اخیر دانست که حاال 
امیدوار است در بازى هاى آســان ترى که برایش باقى 
مانده اســت، امتیازات الزم را جمع کند. در نقطه مقابل 
تراکتورى ها، سه تیم سپاهان، استقالل و شهرخودرو تازه 
به دوئل هاى مستقیم رسیده اند و هر سه تیم در چهار هفته 
باقیمانده باید رودرروى یکدیگر قرار بگیرند. استقالل-

ســپاهان در هفته27، شهرخودرو-استقالل در هفته28 
و سپاهان-شــهرخودرو در هفته29 بازى هاى ســختى 
هستند که ممکن است این سه تیم را در رقابت با دو مدعى 
دیگر عقب بیاندازد. به خصوص که فوالد هم مثل تراکتور 
بازى هاى سختش را انجام داده و بازى هاى آسان ترى در 
پیش دارد. فوالد دو بازى عقب افتاده هم در پیش دارد که 
با احتمال کســب 4 امتیاز از این دو بازى االن هم باالتر 
از همه در رتبه دوم قرار مى گیرد. بنابر این با وجود اینکه 
فعًال سپاهان تیم دوم است، باید شانس تراکتور و فوالد را 

براى نایب قهرمانى بیشتر از رقبا دانست.
اما در پایین جدول همه چیز به ضرر پیکان پیش رفت و 
این تیم را دوباره به منطقه سقوط فرستاد. پیکان بعد از دو 
برد متوالى و فرار از منطقه سقوط، در دو هفته اخیر 
به دو تســاوى متوالى رسیده است. درست 
در همین دو هفتــه اى که پیکان فقط 2 
امتیاز گرفت، گل گهر هر دو بازى اش 
را پیروز شد و باال پرید تا دوباره پیکان 
را در منطقه قرمز جــدول ببینیم. البته 
امتیاز تیم ها بسیار نزدیک است و فاصله 
رتبه 15 تا 11 فقط 2 امتیاز اســت اما نکته 
مهم در این بین بازى هاى ســختى اســت که 

پیکان در پیش دارد. تیم ویسى در چهار بازى 
باقیمانده باید به مصــاف تراکتور، نفت 
آبادان، استقالل و سپاهان برود که به 
 جز نفت آبادان، امتیاز گرفتن از ســه 

تیم دیگر در این هفته هاى پایانى 

کار بسیار ســختى است. 
نزدیک ترین رقیب پیکان یعنى 

سایپا در هفته هاى باقیمانده باید 
به مصاف ماشین ســازى، فوالد، 
نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس 
برود که الاقل نســبت به مسیر 

پیکان مســیر آسان ترى است. 
در این قسمت از جدول سقوط 

شاهین بوشهر را باید قطعى 
دانســت و رقابت براى 

مشخص شدن دومین 
در  ســقوط کننده 
هفته هاى آتى ادامه 
خواهد داشت اما با 
سختى بیشتر براى 
پیکان و امیدوارى 
بــراى  باالتــر 

رقبا.

قلعه نویى چندین و چند بار در مورد حضور در سپاهان و نرفتن به تیم ملى و موضوعاتى 
دیگر صحبت هایى را مطرح کرده که الزم مى دانیم براى اینکه این بحث ها بى جهت 
ادامه پیدا نکند پرونده این منت ها را ببندیم تا همگان بدانند هیچکس نمى تواند بر سر 

سپاهان بزرگ و مالک آن یعنى فوالد مبارکه منتى بگذارد.
 قلعه نویى در مورد حضورش در سپاهان به کرات، از جمله مدتى پیش در برنامه «ورزش 
و مردم»، اخیراً در یک برنامه رادیویى و همینطور انبوهى از دیگر گفتگوهاى خود براى 
n امین بار گفته:  «ذوب آهن در لیگ دوم شد و در لیگ قهرمانان آسیا بود، اما ما بخاطر 
مردم ایثار کردیم و ذوب آهن را بخاطر سپاهان رها کردیم.» ...واقعاً ما نمى دانیم رفتن 
به تیمى با قراردادى چندبرابر بیشتر و بازیکنانى بسیار بهتر از تیم قبل و داشتن هواداران 

زیاد و امکانات فوق العاده، کجا به معنى ایثار است! 
بازگشت به سپاهان پس از جدایى وى از جمع زردپوشان در سال 90 موضوعى بود که 
هر سال مورد خواست، آرزو و پیگیرى آقاى قلعه نویى بود؛ نمى دانیم چرا حاال از تحقق 
دوباره این آرزو اینقدر با عنوان ایثار یاد مى شــود! راســتى این را هم بگویم چند سال 
پیش که ذوب آهن نایب قهرمان آسیا شده بود در همان سال سرمربى سبزها آرزوى 
سرمربیگرى در سپاهان را داشت. توجه کنید! سرمربى نایب قهرمان آسیا دوست داشت 
به ســپاهان بیاید، دیگر نایب قهرمان ایران که جاى خود دارد، پس اینقدر کلمه نایب 
قهرمانى ایران را تکرار نکنید و این حضور که با گرانقیمت ترین قرارداد طول عمرتان 

همراه بود را مصداق ایثار ندانید.

 نکته دیگر راجع به وى این است که قلعه نویى بارها گفته بخاطر تعهد به سپاهان به 
تیم ملى نرفته. به عنوان مثال او در برنامه «ورزش و مردم» گفته بود: «حضور من در 
تیم ملى تقریباً تمام شده بود، نه اینکه من فقط یک گزینه باشم! چندین جلسه گذاشته 
بودیم و همه چیز تمام شده بود اما در نهایت قسمت نشــد! بعداً دیدیم که تعهدى به 
باشگاه ســپاهان داریم.» اخیراً هم در یک برنامه رادیویى راجع به این موضوع گفت: 
«کارى که من انجام دادم و بخاطر سپاهان به تیم ملى نرفتم را فکر نمى کنم کسى در 

دنیا انجام دهد»!
توجه کنید! آقاى قلعه نویى بى خیال تعهدى که از اول به سپاهان داشته، همه مذاکرات را 
با فدراسیون فوتبال انجام داده  و کار تقریباً تمام شده بود، اما ناگهان دیده اند که تعهدى به 
سپاهان دارند! سئوال ما این است که وقتى پیشنهاد سرمربیگرى تیم ملى به ایشان داده 
شد، یادشان نبود به سپاهان تعهد اخالقى دارند؟ چرا همان اول به فدراسیونى ها نگفتید 
به سپاهان تعهد دارید؟ آقاى تابش مدیر وقت سپاهان بارها مصاحبه مى کرد و ضمن 
اعالم مخالفت باشگاه با حضور سرمربى شان در تیم ملى، این اواخر حتى مى گفت آقاى 
قلعه نویى! ما مخالف حضور شما هستیم. یک کلمه بگو نه و خالص! اما آقاى قلعه نویى 
مذاکرات را ادامه داد تا در نهایت با مخالفت هاى گسترده هواداران و بیانیه رسمى کارخانه 
فوالد مبارکه در مخالفت با رفتن سرمربى سپاهان به تیم ملى پرونده این ماجرا بسته شد.

و موضوع پایانى اینکه قلعه نویى در چند مصاحبه اخیر، بودجه ســپاهان را بودجه اى 
نزدیک به ذوب آهن مى داند(!) و از عملى نشدن خواسته هاى نقل و انتقاالتى اش بخاطر 

بحث بودجه گالیه دارد. نمى دانیم چه اصرارى به این مقایسه عجیب وجود دارد ولى 
مقایسه بودجه سپاهان با ذوب آهن موضوعى دور از واقعیت و جفایى بزرگ به 

انبوه پشتیبانى ها و حمایت هاى مالى ستودنى حمیدرضا عظیمیان و دیگر 
مدیران فوالد مبارکه و هیئت مدیره باشگاه است که براى موفقیت 

سپاهان همه کار کردند. ضمناً در موضوع نقل و انتقاالت،  قلعه 
نویى مصاحبــه چند ماه پیش خــود را فراموش کرده که 

گفته بود همه خواسته هاى نقل و انتقاالتى اش به جز 
جذب یک نفر توسط باشگاه محقق شد؟ حاال که 

رؤیاى قهرمانى مان پرپر شد چرا حرف دیگرى 
مى زنیــد؟ اگــر در طول فصل بــا معضل 
مصدومیت مواجه بودید در نیم فصل، تیم تان 
هم ترمیم و  هم تقویت شد و البته یادمان نرود 

موضوع مصدومیت ستاره ها معضلى بود که 
همه تیم هاى مدعى و غیر مدعى را این فصل همچون خیلى دیگر از 

فصول آزار داد و فقط مختص سپاهان نبود.
 تکرار مى کنیم؛ هیچکس نمى تواند بر سر فوالد مبارکه و سپاهان بزرگ 
منتى بگذارد. بهتر اســت بحث هاى اینچنینى بعد از صدها بار تکرار،  

دیگر مطرح نشود تا مجبور به پاسخگویى نشویم. تمام.

اینقدر منت نگذار بزرگوار
یه دارد. نمى دانیم چه اصرارى به این مقایسه عجیب وجود دارد ولى 

پاهانبا ذوب آهن موضوعى دور از واقعیتو جفایىبزرگ به
 و حمایت هاى مالى ستودنى حمیدرضا عظیمیان و دیگر 

ارکه و هیئت مدیره باشگاه است که براى موفقیت 
 کردند. ضمناً در موضوع نقل و انتقاالت،  قلعه 

چند ماه پیش خــود را فراموش کرده که 
واسته هاى نقلو انتقاالتى اش به جز

سط باشگاه محقق شد؟ حاال که 
مان پرپر شد چرا حرف دیگرى 

ر در طول فصل بــا معضل 
ه بودید در نیم فصل، تیم تان 
قویت شد و البته یادمان نرود 

یت ستاره ها معضلى بود که 
دعى و غیر مدعى را این فصل همچون خیلى دیگر از 

فقط مختص سپاهان نبود.
هیچکس نمى تواند بر سر فوالد مبارکه و سپاهان بزرگ 
تر اســت بحث هاى اینچنینى بعد از صدها بار تکرار،  

د تا مجبور به پاسخگویى نشویم. تمام.

واروار

مدافع راســت تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید بدشانسى یقه این 
تیم را گرفته ولى آنها با تمام وجودشان براى پشت سر گذاشتن 

این شرایط تالش خواهند کرد.
فرشاد محمدى مهر با یک حرکت در عرض و شوتى 
که حین حمل توپ زده شد، حساب کار را در گرماى 
هولناك اســتادیوم فــوالد آره ناى اهــواز مقابل 
فوالدخوزستان به تساوى یک بر یک کشاند ولى 
یک دقیقه پیش از اینکه بــازى وارد وقت هاى 
اضافى نیمه دوم شود، این صابر حردانى بود که از 
خروج نه چندان مطمئن مهدى خلیل استفاده کرد 
و پس از استارتى طوالنى، گل پیروزى تیمش 
را در مقابل سبزپوشان اصفهانى به ثمر رساند 
تا فاصله ذوب آهن با منطقــه خطر به 2 امتیاز 

کاهش پیدا کند.
مدافع راســت سبزپوشــان در دیدار مقابل 
فوالدخوزستان با اشــاره به اتفاقاتى که در 
بازى هاى ذوب آهن طى چنــد هفته اخیر 

رخ داده، اضافه کرد: در این چند بازى خیلى بدشانس بودیم. در بازى با 
شهرخودرو دقیقه آخر گل خوردیم، بازى با ماشین سازى را هم که همه 
اتفاقات عجیب و غریبش را دیدند و در این بازى هم (فوالدخوزستان) 
باز در دقیقه آخــر گل خوردیم. ما اگر 3 امتیاز هم از ســه بازى آخرمان 
مى گرفتیم، االن خیالمان آســوده بود. در بازى آخــر در صحنه اى که 

مى توانستیم، گل بزنیم و بازى را ببریم، روى ضدحمله گل خوردیم.
بازیکن سابق استقالل با تمجید از نمایش تیمش برابر فوالد خوزستان 
بیان کرد: ما آن چیزى که کادر فنى خواســته بود، انجام مى دادیم. اگر 
آن توپ گل مى شــد، همه چیز تغییر مى کرد ولى حال شرایط سختى 

پیدا کرده ایم.
ادامه حرف هاى بازیکن سابق پارس جنوبى جم و شهر خودرو در رابطه 
با گرماى غیرمعمول هوا در اهواز بود و اضافه کرد: خیلى خیلى هوا گرم 
بود. روز قبل از بازى درجه هوا 65 بود. اصًال نمى شد راه برویم. روز بازى 
چند درجه پایین تر بود. واقعًا این اولیــن بازى اى بود که اینقدر هوا گرم 

بود و بازى مى کردیم.
محمدى مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب آهن عنوان کرد: این چند هفته 
بدشانسى آوردیم. چیزى که نباید رخ مى داد، اتفاق افتاده و شرایط خوبى 

نداریم. ولى این چند بازى باید امتیــازات را بگیریم تا از اینجاى جدول 
خارج شویم و خیالمان راحت شود.

او در پاسخ به این سئوال که چقدر امیدوار به این اتفاق و فاصله گرفتن 
ذوب آهن از رتبه هاى انتهایى جدول رده بندى اســت، اینطور واکنش 
نشان داد و گفت: تیم ما بازیکنان خیلى خوبى دارد. بدشانس هستیم و 
گل هاى بدى مى خوریم. از آن طرف توپ هایمان هم وارد دروازه نمى 
شوند. شرایط تیمى خوبى داریم. نظم تیمى خوبى داریم؛ امیدوارم از این 
وضعیت خارج شویم. فعًال که بدشانس هستیم. ما اصًال فکر نمى  کردیم 

این تیم با این مهره هاى بسیار خوبى که دارد، کارش به اینجا برسد.
سئوال بعدى از محمدى مهر در رابطه با گلى بود که او با یک حرکت در 
عرض قشنگ به ثمر رساند و مى توانست ارزشى به مراتب بیشتر از اینها 
داشته باشد. او درباره این موضوع اینطور توضیح داد: باور کنید اصًال به 
این چیزها فکر نمى کردیم؛ نه من که تمام بازیکنان تیم به فکر نتیجه 
گرفتن تیم بودیم. اصًال مهم نیست چه کسى گل بزند. بازى قبلى دو گل 
زدیم که داور قبول نکرد؛ نمى دانم چه اتفاقى براى تیم افتاده ولى این را 
مى دانم که شرایط خوبى داریم و مى توانیم با حفظ تمرکز در بازى  هاى 

آینده نتایج خیلى بهترى بگیریم.

فرشاد محمدى مهر: 

حرکت قشنگم؟! به این چیزها فکر نمى کردم
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل در خصوص 
خبرهایى مبنى بر احتمال بازگشــت امیر قلعه 

نویى به نیمکت استقالل واکنش نشان داد.
آنچه پیرامون تیم استقالل در این روزها زیاد 
است، شایعه آن هم از نوع داغش است و یکى از 
داغ ترین این شایعات به شکل طبیعى پیرامون 

نیمکت داغ این تیم وجود دارد.
در هفته  هــاى اخیر صحبت هــاى زیادى در 
محافل فوتبالى در خصوص احتمال بازگشت 
امیر قلعه نویى به اســتقالل مطرح شــده که 
صبح دیروز احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه 
استقالل نسبت به این شایعه واکنش نشان داد.

سعادتمند که با برنامه صبحگاهى شبکه 3 سیما 
گفتگو مى کرد، در واکنــش به این خبر اظهار 
کرد: براى قلعه نویى که شنیدم در بستر بیمارى 
است آرزوى سالمتى مى کنم، اما مطرح کردن 
نام مربیان مختلف در این موقع از ســال اصًال 

حرفه اى نیست. 
وى بیان کرد: مربى مــا االن فرهاد مجیدى 
است. ما، هم براى کسب سهمیه شانس داریم و 
هم در جام حذفى و آسیا. من از مجیدى حمایت 
مى کنم و اعالم مى کنم برخى ها که سوار موج 
شده و ادعا مى کنند فالن مربى را مى آورند، 
کارشان حرفه اى نیست و من اعالم مى کنم 

همه این ادعاها کذب محض است.

علیرضا جهانبخش کــه این فصل زیرنظر 
گراهام پاتر فرصت زیادى بــراى بازى در 
ترکیب تیم برایتون پیدا نکرده، شایعه شده که 
احتماًال در این تابستان از این تیم لیگ برترى 
جدا و براى ادامه فوتبالش بــه اردویژه هلند 
بازخواهد گشت، این در حالى است که از آژاکس 
و پى اس وى آیندهوون به عنوان مشتریان این 

بازیکن ایرانى یاد شده است.
گراهام پاتر، ســرمربى برایتــون در تازه ترین 
اظهارنظرش درباره بال ایرانى اش به نشــریه 
انگلیســى «ایندیپندنت» گفت: جهانبخش 
ناامید شده، چون مى خواهد بیشتر بازى کند و 
من این را درك مى کنم. علیرضا همیشه رفتار 
مناسبى با من و اعضاى باشگاه داشته و همواره 
تمام تالشش را به کار بسته، اما او هم مثل سایر 
فوتبالیست ها دوست دارد بیشتر بازى کند. ما 
در تعطیالت تابستانى درباره جهانبخش فکر 
خواهیم کــرد و بهترین تصمیــم را براى او و 

باشگاه خواهیم گرفت.
«ایندیپندنت» در بخشى از گزارش خود مدعى 
شد مارك اورمارس، مدیر ورزشى تیم فوتبال 
آژاکس از جانب این باشــگاه با جهانبخش در 
تماس است، هرچند هنوز مشخص نیست که 
این باشگاه هلندى در ازاى چه رقمى قرار است 
بازیکن پیشین اِن اى سى نایمخن و AZ آلکمار 

را به خدمت بگیرد.
 

قلعه نویى 
در استقالل؟ کذبه

تماس  با برایتون 
براى 

انتقال جهانبخش
 به آژاکس

مدافع گلزن ســپاهان در مورد شــرایط خودش و بازى با صنعت نفت 
صحبت کرد.

  محمدرضا مهدیزاده در گفتگویى در خصوص برترى ســپاهان مقابل 
صنعت نفت در بازى هفته بیست و ششم اظهار کرد: بازى خیلى سختى 
بود و 3 امتیاز آن براى ما از اهمیت ویژه اى داشت. به دلیل نتایج 3 بازى 
قبلى خیلى تحت فشار بودیم و هم قسم شــده بودیم که حتمًا این بازى 
را ببریم. این دیدار یک جورهایى انگیزه انتقامى هم براى ما داشت 
چرا که اولین شکست فصلمان را از بازى رفت مقابل همین نفت 
تجربه کرده بودیم و قصد داشتیم جبران مافات کنیم. انگیزه ما 
به قدرى باال بود که به چیزى جز بردن فکر نمى کردیم و حتى 
وقتى پنالتى را هم از دســت دادیم بازهم این انگیزه فروکش 
نکرد و خوشــحال در نهایت بــه هدفمان 

رسیدیم.
وى در مورد گلزنى خودش در 
این بازى هم گفت: خوشحالم 
که توانستم براى سپاهان 
مفید باشم و اثرگذار ظاهر 
شوم. ما در سپاهان یک 
تیم و یــک مجموعه 

و واقعًا مهم نیست چه هســتیم 
همه براى یک هدف که کســى گل مى زنــد و 

موفقیت تیم است تالش مى کنیم.
مدافع سپاهان در مورد شکل به ثمر رساندن گلش 

هم توضیح داد: ما بــراى نفوذ به محوطه جریمــه حریف روى ضربات 
ایســتگاهى و کرنرها برنامه داریم و به محوطه جریمــه حریف اضافه 
مى شویم. گلى هم که به ثمر رسید روى یک حرکت تمرین شده بود و به 

خوبى توانستیم آن را در زمین پیاده کنیم.
مهدیزاده در مورد انسجام دفاعى ســپاهان و اینکه به صنعت نفت اجازه 
موقعیت سازى ندادند هم گفت: سپاهان از لحاظ انسجام دفاعى وضعیت 
خوبى دارد و گل هایى که در دیدارهاى قبل خوردیم هم روى بدشانسى 
به ثمر رسید. ما در دفاع نفرات خوب و کلیدى زیادى داریم و در هر پست 
خط دفاعى دو سه بازیکن خوب داریم و با وجود مصدومیت ها و تغییرات 
زیاد بازهم توانســتیم عملکرد خوب خودمان را حفــظ کنیم و این جاى 

خوشحالى دارد.
وى در مورد تقابل با استقالل در هفته آینده توضیح داد: بازى خیلى مهم 
و حساسى با استقالل داریم و یکى از رقیبان مستقیم ما در باالى جدول 
محسوب مى شود و به نوعى بازى 6 امتیازى است. ما به جایى رسیدیم که 
در همه بازى هاى باقیمانده به برد نیاز داریم و نباید نگاه کنیم حریفمان چه 
تیمى است و همه تمرکزمان روى بردن و کسب هر 3 امتیاز بازى باشد و 

در این مسیر هم حریف آسان نداریم.
مدافع ســپاهان در مورد تقابل با خط حمله پر ستاره استقالل هم گفت: 
همانطور که گفتم دیگر در وضعیتى نیســتیم کــه بخواهیم فکر کنیم 
حریفمان چه تیمى با چه نفراتى است و باید تمرکزمان فقط روى بردن 
باشد. استقالل در همه پست ها نفرات خوبى دارد و مهاجمان این تیم هم 

بازیکنان قابلى هستند ولى ما محکوم به کسب 3 امتیاز هستیم.
وى با اشاره به پنالتى هاى از دست رفته ســپاهان هم توضیح داد: واقعًا 
نمى دانم چرا اینطور مى شود و فکر مى کنم طلســم شده باشیم. نفرات 
مختلفى پنالتى زدند ولى بازهم پنالتى ها تبدیل به گل نمى شــود. ما در 
تمرینات روى پنالتى ها زیاد کار مى کنیم ولى شرایط بازى با 
تمرین متفاوت است. امیدوارم بدشانسى ها در پنالتى هم 

دست از سر ما بردارد.

وان شانس بعضى از تیم ها را 

6باالى جدول تقابل 6 امتیازى 
ر مسابقه کم حادثه اى که دو

در چهارچوب شــوت 
لى 
ک 

رد. تراکتور با 
6زى هــاى 6 امتیازى بیرون 
 ســه هفته اخیر با استقالل، 
ى کرد و طبق فرمول پیروزى 
ریفان امتیاز گرفت. بنابراین 
ته هاى اخیر دانست که حاال 
ســان ترى که برایش باقى 
م را جمع کند. در نقطه مقابل 
ن، استقالل و شهرخودرو تازه 
ند و هرسه تیم در چهار هفته 
دیگر قرار بگیرند. استقالل-
خودرو-استقالل در هفته28

هفته29 بازى هاى ســختى 
سه تیم را در رقابت با دو مدعى 
ص که فوالد هم مثل تراکتور 
داده و بازى هاى آسان ترى در 
ب افتاده هم در پیش دارد که 
ز این دو بازى االن هم باالتر 
گیرد. بنابر این با وجود اینکه 
باید شانس تراکتور و فوالد را 

پیکان در پیش دارد. تیم ویسى در چهار بازى 
نفت  باقیمانده باید به مصــاف تراکتور،
آبادان، استقالل و سپاهان برود که به 
از ســه   جز نفت آبادان، امتیاز گرفتن

تیم دیگر در این هفته هاى پایانى 

کار بسیار ســختى است. 
نزدیک ترین رقیب پیکان یعنى 

هفته هاى باقیمانده باید  سایپا در
به مصاف ماشین ســازى، فوالد، 
نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس 
برود که الاقل نســبت به مسیر 

پیکان مســیر آسان ترى است. 
در این قسمت از جدول سقوط
شاهین بوشهر را باید قطعى
دانســت و رقابت براى 
مشخص شدن دومین
در  ســقوط کننده 
هفته هاى آتى ادامه 
خواهد داشت اما با
سختى بیشتر براى 
پیکان و امیدوارى 
بــراى  باالتــر 

رقبا.

مدافع گلزن ســپاهان در مورد شــرایط خودش و بازى با صنعت نفت 
صحبتکرد.

  محمدرضا مهدیزاده در گفتگویى در خصوص برترى ســپاهان مقابل 
کرد: بازى خیلى سختى صنعت نفت در بازى هفته بیست و ششم اظهار

3 امتیاز آن براى ما از اهمیت ویژه اى داشت. به دلیل نتایج 3 بازى  3بود و 3
قبلى خیلى تحت فشار بودیم و هم قسم شــده بودیم که حتمًا این بازى 
را ببریم. این دیدار یک جورهایى انگیزه انتقامى هم براى ما داشت 
چرا که اولین شکست فصلمان را از بازى رفت مقابل همین نفت 
تجربه کرده بودیم و قصد داشتیم جبران مافات کنیم. انگیزه ما 
بهقدرى باال بود که به چیزىجز بردنفکر نمىکردیم وحتى

وقتى پنالتى را هم از دســت دادیم بازهم این انگیزه فروکش 
نکرد و خوشــحال در نهایت بــه هدفمان 

رسیدیم.
وى در مورد گلزنى خودش در 
این بازى هم گفت: خوشحالم 
که توانستم براى سپاهان 
مفید باشم و اثرگذار ظاهر 
شوم. ما در سپاهان یک 
تیم و یــک مجموعه 

و واقعًا مهم نیست چه هســتیم 
همه براى یک هدف که کســى گل مى زنــد و 

موفقیت تیم است تالش مى کنیم.
مدافع سپاهان در مورد شکل به ثمر رساندنگلش 

هم توضیح داد: ما بـ
ایســتگاهى و کرنر
مى شویم. گلى همک
خوبى توانستیم آنر
مهدیزاده در مورد ان
موقعیت سازى نداد
خوبى دارد و گل های
به ثمر رسید. ما در د
خط دفاعى دو سه با
زیاد بازهم توانســت

خوشحالى دارد.
وى در مورد تقابل ب
و حساسى با استقال
محسوب مى شود و
در همه بازى هاى با
تیمى است و همه تم
در این مسیر هم حر
مدافع ســپاهان در
د همانطور که گفتم
حریفمان چه تیمى
باشد. استقالل در ه
بازیکنان قابلى هست
وى با اشاره به پنالتى
نمى دانم چرا اینطو
مختلفى پنالتى زدند
تمرینات
تمرین
دست

محمدرضا مهدیزاده:

پنالتى ها؟ فکر کنم طلسم شده ایم

خطرهاى بزرگ براى جایگاه دومى سپاهان
 پرسپولیس موافق ترین تیم براى ازسرگیرى مسابقات لیگ بود. نهایتاً هم به مرادش رسید و پوکر قهرمانى را در زمین به دست آورد. 
خیلى هم خوب؛ اما سئوال اصلى در مورد رفتارهاى دوگانه مسئوالن این تیم در قبال مسائل بهداشتى است. از یک طرف افشین پیروانى 
دو تا ماسک روى هم مى زند تا البد نشان بدهد اگر بقیه مبتال مى شوند فقط به علت سهل انگارى خودشان است، اما از طرف دیگر بعد از 
بازى با فوالد در رختکن این تیم جشن آنچنانى برگزار مى شود و آقاى سرپرست هم کارى ندارد. حاال این را مى گذاریم پاى هیجانات 
آنى، اما سر حضور على پروین در تمرین چرا این همه آدم بدون ماسک دور سلطان جمع شده بودند؟ خب على آقا که سن و سالش هم 

باالست و قبالً  سابقه بسترى در بیمارستان را دارد. االن که قهرمانى پرسپولیس مسجل شد، دیگر ماسک الزم نیست؟

دیگر ماسک الزم نیست؟

مرتضى رمضانى راد

سعید نظرى

را به خدمت بگیرد.
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ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 916/98 دادنامه 1070-
98/11/21 مرجع رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمد 
ذبحى نشانى: نجف آباد خ شریعتى جنب کلینیک حکیم وکیل خواهان : هاجر هنرمند 
نشــانى : نجف آباد خ شــریعتى طبقه فوقانى بانک مهر اقتصاد  خوانده: محمد على 
فوالدى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره هاى  
377373 (100/000/000 ریال )  گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى محمد ذبحى  با وکالت هجر 
هنرمند به طرفیت آقاى / خانم محمد على فوالدى به خواســته به خواسته مطالبه 
تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 

در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه 
و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى 
مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  100/000/000 
(یکصد میلیون ریال ) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/315000 ریال (یک 
میلیون و ســیصد و پانزده هزار ریال ) به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
دادخواست 98/6/3 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.924578/م الف. سید امید قاضى عسگر- شعبه یازده قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/5/108
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002127000147/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600207 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802127000013 تاریخ صدور: 1399/04/29 
بدین وســیله به آقاى محمد رضائى عمرو آبادى فرزند صفرعلى به شــماره ملى 
1199609528 متولــد 1350/03/15 و قدرت الــه رضائى فرزنــد صفرعلى به 
شــماره ملى 1199526770 متولد 1335/09/06 و نبى الــه رضائى عمرو آبادى 
فرزند صفر على به شــماره ملى 1199576239 متولد 1343/10/01 و على اصغر 
رضائى فرزنــد صفرعلى به شــماره ملى 1199597821 متولــد 1347/05/05 و 
خانم ها فاطمه رضائى عمرو آبادى فرزند صفرعلى به شــماره ملى 1199563005 
متولد 1341/11/20 و خدیجه رضائى عمرو آبادى فرزند صفرعلى به شــماره ملى 
1198609222 متولد 1353/12/14 همگــى وراث مرحوم صفرعلى رضائى عمرو 
آبادى و ساکنین: شــهرضا منظریه عمرو آباد بن بست ارکیده منزل ولى اله رضائى 
ابالغ مى شود در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9600207 له ربابه ربیعى 

بابوکانى و علیه مورث شــما مرحوم صفرعلى رضائى عمرو آبــادى، نظر به اینکه 
شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى یک شانزدهم سهم مشاع از یک سهم از 72 سهم 
ششــدانگ پالك ثبتى 37 اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا و تمامت سیصد 
سهم مشاع از دو هزار و چهارصد سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 37/495 واقع 
در بخش یک ثبتى شهرضا ملکى مرحوم صفرعلى رضائى عمرو آبادى گذشته است 
لذا باســتناد تبصره ذیل ماده 102 اصالح آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجراء به شــما اخطار میگردد چنانچه به ارزیابى هاى انجام شده اعتراض دارید تا 
قبل از انتشار آگهى مزایده، مراتب را ضمن واریز مبلغ 15000000 ریال بابت پالك 
(37/495) و مبلغ ده میلیون ریال بابت پالك 37 على الحساب بابت هزینه ارزیابى 
مجدد واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا (واقع در اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا) 
اعالم نمائید تا ارزیابى توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمى دادگسترى صورت 
گیرد. این آگهى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ اصفهان درج 
و منتشر میگردد. م الف: 924502 زهرا جهانى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 

شهرضا/5/110

معاون کل وزارت بهداشت در تشریح وضعیت کرونا در 
کشور، گفت: تا زمانى که بسترى ها کاهش نیابد، مرگ 

200تایى مهمان ماست.
دکتر ایــرج حریرچى درباره آخریــن وضعیت کرونا در 
کشور، با بیان اینکه اوضاع اصًال خوب نیست، به طورى 
که در اســتان خراســان رضوى افزایش ابتالى 300 
درصدى داشته ایم، گفت: تقریباً کل کشور وضعیت قرمز 
دارد، برخى اســتان ها که قرمز نیستند، یک میلیون نفر 
جمعیت دارند. بنابراین وضعیت قرمز و در حال هشــدار 
است. وى افزود: اکنون میزان بسترى ما از هر صد هزار 
نفر جمعیت حدود پنج نفر اســت و روزانه تقریبًا 4000 

نفر فرد مشکوك و یا کرونا مثبت را بسترى مى کنیم. تا 
زمانى که ابتال و بســترى صعودى است، دو تا سه هفته 
بعد مرگ هاى ناشى از بیمارى نیز افزایش مى یابد. زیرا 5 
تا 10 درصد افرادى که در بیمارستان بسترى مى شوند، 

فوت خواهند کرد. 
حریرچى درباره وضعیت تهران گفت: اکنون تهران منبع 
پخش بیمارى به کل کشور تبدیل شده و چرخش زیاد 
است؛ به ویژه در شهرستان هاى اطراف تهران مانند البرز 
و بعد هم شمال و... و هر کسى که از تهران به شهرهاى 
اطراف در رفت و آمد است، مى تواند افراد دیگر را آلوده 

کند./2277

بسیارى از دولت ها تمهیداتى را براى جلوگیرى و یا محدود 
کردن دسترسى مردم به محوطه هاى ثبت شده در فهرست 

جهانى یونسکو اتخاذ کرده اند.
فهرســت میراث جهانى یونسکو شــامل 1121 محوطه 
طبیعــى، فرهنگى و مختلــط (طبیعى و فرهنگى) اســت 
که شــیوع ویروس کرونا موجب تعطیلى بســیارى از این 
محوطه ها شده و بر اساس اعالم مرکز میراث جهانى یونسکو 
از میان 167 کشــورى که میزبان میراث جهانى یونسکو 
هســتند، محوطه هاى موجود در 77 کشــور (43 درصد از 
سایت هاى جهانى) ناگزیر به تعطیلى این محوطه ها شده اند. 
همچنین محوطه هاى جهانى در 41 کشــور (24 درصد از 

سایت هاى جهانى) به صورت نیمه تعطیل به فعالیت خود 
ادامه مى دهند و 54 کشور (33 درصد از سایت هاى جهانى) 

نیز پذیراى بازدیدکنندگان در این محوطه ها هستند. 
برخى کشــورها مثل چین پس از یک دوره تعطیلى اخیراً 
محوطه هاى جهانى خود را براى بازدید عموم بازگشــایى 

کرده اند. 
چین و ایتالیا هر کدام 55 محوطه، بیشترین میراث جهانى 
یونسکو را میزبانى مى کنند و پس از آن اسپانیا (48)، آلمان 
(46)، فرانسه (45)، هند (38)، مکزیک (35)، بریتانیا (32)، 
روسیه (29) و ایران و آمریکا هر کدام با 24 محوطه جهانى 

قرار دارند. 

تقریباً کل کشور
 وضعیت قرمز دارد 

کرونا میراث جهانى
 77 کشور را تعطیل کرد

کرونا 
چقدر خرج برمى دارد؟

  روزنامـه جـام جـم | بـار گرانى کـه کرونا از 
اسـفندماه روى دوش خانواده هـاى ایرانـى انداخته 
را اگر بخواهیم خوشـبینانه و به تومان محاسـبه اش 
کنیم بـراى هر نفر درمـاه حدود 140 هـزار تومان و 
براى یک خانواده چهارنفره حداقل 560هزار تومان 
اسـت، هزینه اى که البته فقط دو قلم ضرورى یعنى 
ماسـک و ضدعفونى کننده ها را شامل مى شود. البته 
با اضافه شـدن هزینه حمل و نقل و تست کرونا این 
هزینه دسـتکم در ماه به دو میلیون و 60 هزار تومان 

مى رسد./2278

خبر بد 
درباره  واکسن کرونا 

  دیجیاتـو | «بیـل گیتـس»، بنیانگـذار کمپانى 
«مایکروسـافت» در گفتگویى تلویزیونى با شـبکه 
CBS عنوان کرده براى مقاوم سازى بدن در مقابل 
ویـروس کرونا، بـه چندیـن دوز مختلف از واکسـن 
نیاز اسـت؛ بنابراین احتماًال بیشـتر از هفـت میلیارد 
واکسیناسـیون مى بایسـت در سراسـر جهان انجام 
شـود. گیتس در این رابطه توضیح مى دهد: «به نظر 
نمى رسد هیچکدام از واکسـن هاى فعلى با یک دوز 
تنها جوابگو باشـند، هرچند اوایل امیدوار بودیم این 
اتفاق بیافتد». این نیکوکار میلیاردر که تاکنون حدود 
300 میلیـون دالر براى مبـارزه با کوویـد-19 اهدا 
کرده، معتقد اسـت توسعه واکسـن ویروس کرونا به 

اقدامى جهانى نیاز دارد.

ابتالى بیش از
 16 میلیون نفر 

  ایسنا | شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس 
در جهـان همچنان رو به افزایش اسـت و براسـاس 
آخرین آمارها، تا روز گذشته شـمار قربانیان بیمارى 
کوویـد-19 به حـدود 650 هزار نفر رسـیده اسـت. 
تازه ترین آمارها حاکى از آن است که شمار مبتالیان 
کروناویروس جدید در جهان از مرز 16 میلیون و 205 
هزار نفر گذشـته اسـت. روند افزایش آمار مبتالیان 
به بیمارى کووید-19کـه تاکنون در 213 کشـور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیمارى 
همچنـان در دنیا قربانـى مى گیرد. از مـوارد ابتالى 
فعـال در سراسـر جهـان، 99 درصد مـوارد وضعیت 

خفیف بیمارى را داشته اند./2279

بررسى شیوه هاى برگزارى 
مراسم محرم

  ایسـنا | سـخنگوى وزارت بهداشـت با اشاره به 
برگزارى مراسم عزادارى محرم، گفت: برگزارى مراسم 
عزادارى در سال جارى با توجه به شیوع ویروس کرونا 
ممکن اسـت با تغییراتى نسبت به سـال هاى گذشته 
همراه باشـد. اکنون پیشـنهادها در زمینه شـیوه هاى 
برگزارى در حال طرح است و همه این موارد با همکارى 
بین بخشى بررسـى و اطالع رسـانى خواهد شد. وى 
افزود: مـواردى مانند رعایت فاصله گـذارى فیزیکى، 
برگزارى مراسم در فضاهاى سرباز، کوتاه شدن زمان 
مراسـم و اسـتفاده از ماسـک از مـوارد قابـل توجه در 

برگزارى مراسم عزادارى امسال خواهد بود.

روى موج کووید-19

با وجود آنکه گفته مى شــود حدود 20 درصد از بیماران 
کرونایى گیالن، مســافران هســتند همچنان تردد در 
جاده هایى که به شهرهاى شمالى منتهى مى شود، ادامه 

دارد و هتل هاى مازندران مملو از مسافر هستند.
با گذشت یک ماه از فصل تابستان و آغاز گرما، همچنان 
شاهد افزایش شیوع کرونا در ایران هستیم و هر روز تعداد 
کشته شدگان رکورد ماه هاى گذشته را مى زند و افزایش 
مى یابد. هرچند استان  مازندران، در وضعیت هشدار قرار 
دارد؛ با وجود این، همچنان عمــوم جامعه به روال روزها 
و ماه هاى پیش از کرونا دســت از ســفرهاى تابستانه بر 
نداشته اند و آخر هفته ها جاده هاى شمالى کشور با ترافیک 

سنگین روبه رو است.
استان مازندران به عنوان یکى از پرمسافرترین استان هاى 
کشور که هر سال در این حوزه رکورد مى زند امسال هم از 
این قاعده مستثنى نمانده و مسافران در روزهاى کرونایى 
هم دل از سواحل آن نمى کنند و همچنان سفرها ادامه دارد.

مهران حســنى، معــاون گردشــگرى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى استان مازندران با 
اشــاره به اینکه در یک کالم مى توان گفت مسافر در هر 
شرایطى به این استان سفر مى کند، تصریح کرد: بر اساس 
اعالم سازمان بهداشــت جهانى، تردد و جابه جایى افراد 
مى تواند یکى از عوامل شیوع ویروس کرونا باشد و همواره 
درخواست شــده تا عموم جامعه از تردد و رفت و آمدهاى 

غیرضرورى اجتناب کنند، فاصله گذارى اجتماعى را رعایت 
و از تجمع کردن پرهیز کنند. در عین حال بر زدن ماسک 

و رعایت سایر پروتکل هاى بهداشتى تأکید شده است.
او ادامه داد: در اغلب مواقع؛ مسافران و گردشگرانى که به 
این منطقه سفر مى کنند از آنجا که براى تفریح و گذراندن 
اوقات فراغت مى آیند، پروتکل هاى بهداشتى و ساده ترین 
مورد مانند ماسک زدن را رعایت نمى کنند. این در حالى 
است که کرونا مسافر یا غیرمسافر نمى شناسد و همه افراد 
باید پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند. مسافران باید 
درك کنند که مى توان سفر کرد و مى توان تفریح داشت 
اما تحقق تمام این اهداف منــوط به رعایت مهارت هاى 

زندگى با کروناست.
معاون گردشگرى مازندران با اشاره به آنکه این استان که 
از پرمسافرترین استان هاى کشور است، یادآور شد: باتوجه 
به حضور مسافران بسیار زیاد در این استان نیازمند توجه 
و رعایت بیشــتر پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 

اجتماعى هستیم.
او در پاسخ به این سئوال که شرایط و وضعیت سواحل و 
حضور مسافران آن در سواحل شمالى کشور و استفاده از 
تفریحات آبى چگونه است، گفت: به دلیل شرایط خاص و 
بنا بر تصمیم ستاد کرونا تمامى طرح هاى دریا و تفریحات 
دریایى، ایستگاه تفریحات دریایى، پالژها تعطیل شده اند و 
تمام ورودى هایى که به ساحل ختم مى شود، مسدود شده 

است حتى امکان شــنا داده نمى شود تا وضعیت به حالت 
عادى بازگردد.

با وجود آنکه حسنى تأکید دارد تمام امکانات دسترسى به 
دریا محدود شده است اما وى از تکمیل بودن ظرفیت فعال 
در هتل هاى این استان خبر داد و تصریح کرد: هتل هاى 
تمام شهرستان هاى استان به جز ســارى با ظرفیت 50 
درصدى که اجازه دارند در زمان کرونا فعالیت داشته باشند، 
مسافر پذیرش مى کنند و در حال حاضر ظرفیت فعال آنها 
تقریبًا مملو از مسافر است. البته هتل هاى سارى تعطیل 

هستند. 
در همین حال  گفته شــده 20 درصد مبتالیان کرونا در 
گیالن، مسافر هستند و این استان در اوایل سال جارى 
یکى از استان هاى قرمز کشــور در حوزه شیوع ویروس 
کرونا به حساب مى آمد، اما توانست در مدتى نه چندان 
کوتاه گسترش این بیمارى را کنترل و تبدیل به یکى از 
استان هاى سفید کشور شود. اما طى روزهاى گذشته آمار 
مبتالیان به کرونا بار دیگر در این اســتان افزایش یافته 
است. ارسالن ســاالرى (رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
گیالن) با بیان اینکه شــمار مبتالیان بــه کرونا در ماه 
جارى نسبت به ماه گذشته افزایش دو برابرى را تجربه 
کرده، افزود: 20 درصــد از مبتالیان به بیمارى کرونا در 
بخش سرپایى و بسترى استان را مسافران و گردشگران 

تشکیل مى دهند.

مسافرانى که دل از ساحل نمى کنند کرونا را با خود به شمال مى برند

ظرفیت هتل هاى مازندران 
پر شده است!

یک هنرمند چینى در اعتراض به آنچــه آن را محدودیت هاى مربوط به ویروس کرونا 
توصیف کرد دهان خود را با گیره و چسب بســت. گفته مى شود محدودیت هاى مورد 

اعتراض او سانسور و اعمال نظر رسانه اى در خصوص اخبار ویروس کروناست.
 «رویترز» خبر داد: این هنرمند چینى ساکن شانگهاى که به «برادر نات» معروف است در 
اعتراض به سانسور و اعمال نفوذ رسانه اى دولت چین در انتقال اخبار مربوط به ویروس 

کرونا دهان خود را با گیره هاى بزرگ آهنى و نوارچسب بست.
 گفتنى است بارها شخصیت ها و رسانه هاى مختلف جهانى دولت چین را به تالش براى 
جلوگیرى از رسیدن اطالعات کامل و دقیق در رابطه با ویروس کرونا، که منشأ آن تاکنون 
شهر ووهان چین اعالم شــده، متهم مى کنند؛ هرچند پکن به شدت بر بى پایه و اساس 

بودن این ادعا تأکید دارد.

قیمت «قات» در موگادیشو پس از محدودیت هاى 
ناشى از شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها از کیلویى 
20 دالر به کیلویى 300 دالر رسیده و اینک بسیارى از 
مصرف کنندگان توان استفاده از این جنس را ندارند.

شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها در سومالى، باعث 
وخیم شدن حال افرادى در سومالى شده که به مصرف 
برگ گیاه «قات» (خات) عــادت و اعتیاد دارند. این 
موضوع همچنین باعث ایجــاد معضالت مضاعف 

سالمت در بیمارستان هاى این کشور شده است.
جویدن برگ گیاه «قات» (خات) و مکیدن عصاره آن 
به عنوان یک مخدر مالیم در سومالى و بسیارى از 
کشورهاى شاخ آفریقا مرسوم است و اینک لغو پروازها 
مانع از رسیدن این ماده مخدر از کشورهاى همسایه 

به مصرف کنندگانش در سومالى شده است.
«رویترز» در گزارشــى با نام «کمبود قات ناشى از 
شیوع کووید-19 عامل افزایش مشکالت سالمت در 
سومالى» به معضل اعتیاد گروه هاى بزرگى از جامعه 
موگادیشو و سومالى اشاره کرده و مشکالت آنها را 

پس از کرونا بررسى مى کند.
«شریف احمد» یک جوان ســومالیایى در گرماى 
طاقت فرساى ساحل شهر موگادیشو به برخى از اقوام 
و همســایگان خود حمله کرد. نتیجه چنین اقدامى، 
دستگیرى سریع و انتقال اورژانسى او به بیمارستان 
اعصاب و روان شهر بود. دلیل بى قرارى این جوان 22 
ساله قطعاً جنگ داخلى بى پایان سومالى نیست. حاِل 
او به دلیل نرسیدن برگ گیاه مخدر «قات» (خات) 

که از 15 سالگى به مصرف آن عادت کرده، بد است.
«قات» (خات) یک گیاه نشــئه کننده مالیم است و 
نوعى از اعتیاد را به وجود مى آورد. جویدن برگ این 
گیاه و مکیدن عصــاره آن در میان مردان و برخى از 

زنان در کشورهاى آفریقایى رواج دارد.
ســومالى یکى از بزرگ ترین بازارهاى جهان براى 
مصرف قاتى اســت کــه در ارتفاعــات مرکزى و 
زمین هاى حاصل خیز کنیا رشد مى کند و کمى پس 
از برداشــت براى توزیع به خارج از کنیا، به فرودگاه 
«نایروبى» -پایتخت- انتقال داده مى شود. کنیا یکى 

از کشورهاى همسایه سومالى است.
در شــرایط معمول، کمى پــس از ورود «قات» به 
موگادیشــو گروهى از مردان دور هم جمع شــده، 
گپ زده و شــروع به جویدن برگ «قات» به عنوان 

مخدرى مالیم مى کنند.
اما ســومالى براى مهار ویروس کرونا، از اواخر ماه 
مارس پروازها را لغو کرده است. از آنجایى که دیگر 
پروازى از کنیا وارد سومالى نمى شود، واردات این نوع 
مواد مخدر نیز متوقف شده است. مسئله اى که دردسر 

تازه سومالى محسوب مى شود.
قیمت «قات» در موگادیشو پس از محدودیت هاى 
ناشى از شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها از کیلویى 
20 دالر به کیلویى 300 دالر رسیده و اینک بسیارى از 
مصرف کنندگان توان استفاده از این جنس را ندارند. 
این مسئله باعث فشار مضاعف در بیمارستان اعصاب 

و روان شده است.

کرونا مانع «قات زدن» در سومالى شد!

طالفروشى در جنوب ترکیه در بحبوحه شیوع ویروس 
کرونا اقدام به ســاخت ماســک طال براى عروس ها 
کرده است. قیمت ماســکى که «حاجى مصطفى اَز» 
از طال طراحى و ساخته است 14000 لیر ترکیه (حدود 
2000 دالر) است. بنا به گفته مصطفى اَز که اهل استان 
«قهرمان مرعش» در جنوب ترکیه است او این ماسک 
را براى شرکت کنندگان در مراســم عروسى از جمله 

عروس ها و دامادها طراحى کرده و ساخته است.

یکى از تصاویرى که منتشر شــده است یک عروس 
جوان در حالى که این ماســک را به صورت خود زده 
نشان مى دهد. بنا به ادعاى این طالفروش او این ماسک 
از جنس طال را به این دلیل که ماســک هاى ساده در 
هنگام مراسم براى دید عروس ها ایجاد اختالل مى کند 
ساخته است. او مى گوید براى ساخت این ماسک ها از 
حدود 30 گرم طال استفاده شده است و به همین علت 

قیمت باالیى دارند.

ماسک طال براى عروس خانم ها!

اعتراض به سانسور کووید-19 به روش چینى 
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با توجه به اینکه امکان ابتال به ویروس از هر طریقى 
ممکن است اما آیا امکان ابتال به کرونا از طریق غذا 

خوردن هم وجود دارد؟
متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى دانشگاه 
علوم پزشــکى هرمزگان گفت: کرونا یک ویروس 
تنفسى است و عمدتًا راه انتقال آن از طریق قطرات 

تنفسى است.
دکتر پریوش داوودیان ادامه داد: تاکنون از ســمت 
سازمان بهداشت جهانى، هیچ گونه شواهد و مدارکى 
که تأیید کند امکان انتقال ویروس کرونا از طریق غذا 

و نوشیدنى وجود دارد به دست نیامده است.
وى در خصوص ابتالى آشــپز به کرونا افزود: وقتى 
فرد مبتال به کرونا روى غذا عطســه یا سرفه کند، 
ذرات ریز خارج  شده از دهانش تا مدتى در غذا باقى 
مى ماند؛ البته این کار در صورت نبود کرونا هم غیر 

اخالقى است.
دکتر داوودیان ضمن اشــاره به اینکه امکان تکثیر 
ویروس بر سطح غذا و آب وجود ندارد، تصریح کرد: 
بهتر است در این مواقع غذا را مجدداً گرم کرده و حتمًا 
غذا را از ظروف بسته بندى به ظرف جدید منتقل کرد.

وى ادامه داد: سپس قبل از شــروع به خوردن حتمًا 
دســت ها را ضدعفونى کرده یا شستشو دهند زیرا با 
اینکه حرارت باال در پخت و گرم کردن غذا، ویروس را 
از بین مى برد اما آلودگى دست ها به ویروس، مى تواند 

هنگام غذا خوردن باعث انتقال آن به دهان شود.
متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى دانشگاه 
علوم پزشکى هرمزگان اظهار کرد: در این ایام توصیه 
مى شود که مردم غذا را به صورت بیرون بر سفارش 
داده و در منزل میل کنند و از حضور در فضاى بسته 

رستوران ها پرهیز کنند. 

رئیس مرکــز تحقیقــات بیمارى هــاى عفونى و 
گرمسیرى هرمزگان تأکید کرد: البته با وجود اینکه 
تاکنون مدرکى از انتقال کرونــا از طریق غذا نبوده 
اســت، نمى توان احتمال آن را صفر در نظر گرفت و 
بهتر اســت که مردم حتى االمکان از خوردن غذاى 

بیرون پرهیز کنند.

از دیدگاه خیلى ها معیار شیرین بودن هندوانه قرمزى آن است، اما گاهى در بازار هندوانه هایى به چشم مى خورند که برخالف خوشرنگ 
بودن، طعم آنها شیرین نیست.

دانیال کهریزى، نایب رئیس انجمن بذر کشور با بیان اینکه هندوانه میوه اى با واریته هاى متفاوت است، گفت: از نظر علمى 
صفت قرمزى لزوماً با شیرین بودن در ارتباط نیست، یعنى اگر هندوانه اى قرمز باشد حتماً آن هندوانه شیرین هم نیست.
کهریزى با رد شــایعه هورمونى و یا تراریخته بودن هندوانه هاى قرمز، گفت: هیچ هورمونى براى خوشرنگ کردن 

هندوانه وجود ندارد، ضمن اینکه هندوانه تراریخته هم نداریم.
نایب رئیس انجمن بذر کشور اضافه کرد: در حال حاضر تنها چهار گیاه ذرت، پنبه، کلزا و سویا به صورت تراریخته 

در دنیا تولید مى شوند.
عضو هیئت علمى گروه مهندسى تولید و ژنتیک گیاهى دانشگاه رازى کرمانشاه در ادامه اشاره اى هم به ضرورت 
استفاده کشــاورزان از بذر مرغوب براى کشت محصوالت کشــاورزى از جمله هندوانه داشت و گفت: زمانى که 
کشاورزان از بذور مرغوب و گواهى شده استفاده کنند، محصول تولیدى آنها از کیفیت باالترى برخوردار خواهد بود.
وى اضافه کرد: اگر در سال هاى اخیر هندوانه هاى خوشرنگ ترى را در بازار مى بینیم به دلیل استفاده از بذور هیبرید 
اســت که در فرایند دوررگ گیرى از آنها قرمزى به عنوان صفت برتر غالب شده اســت. استفاده زیاد از کود هاى 

شیمیایى از سوى کشاورزان در کاهش کیفیت هندوانه هاى تولیدى از نظر طعم و مزه بى تأثیر نیست.

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد حتى مقدار سالمى از شک گرایى 
را هم بهتر اســت فراموش کنیم، در عوض بهتر است بدانیم 

اعتماد کردن به دیگران چند سال به عمرمان اضافه مى کند.
محققان دریافته اند زنان و مردانى که به مهربانى غریبه ها باور 
دارند احتماًال بیشتر از دوستان شکاك خود عمر مى کنند. به نظر 
مى رســد دیدِن خوبى در دیگران به طور خاص براى سالمت 

قلب مفید است و مرگ ومیر ناشــى از بیمارى هاى قلبى را تا 
13 درصد کاهش مى دهد.

در این مطالعه محققان یک سئوال از شرکت کنندگان پرسیدند: 
«آیا شما معتقدید که بیشــتر آدم ها قابل اعتماد هستند یا فکر 
مى کنید باید خیلى مراقب دیگران بــود؟» از بین 24000  نفر 
شرکت کننده فقط 37  درصد موافق بودند که بیشتر افراد قابل 

اعتماد هستند. از بین این تعداد 58  درصد معتقد بودند که افراد 
باید بسیار مراقبت باشند و 5 درصد نیز نظرى نداشتند.

این نتایج نشان دادند که مردان بیشــتر از زنان و متأهل ها به 
دیگران اعتماد مى کردند و افراد مســن نیز به طور کلى بیشتر 
از گروه هاى سنى دیگر خوشبین بودند. این تحقیق در دانشگاه 
استکهلم انجام شد و محققان توضیح دادند که دیدِن خوبى در 
دیگران به افراد کمک مى کند راحت تر با سختى هاى زندگى 
کنار بیایند. اما سوءظن داشــتن ممکن است میزان هورمون 
کورتیزول را افزایش دهد کــه با گذر زمان خطر حمالت قلبى 

را افزایش مى دهد.
همچنین افراد شکاك بیشــتر از دیگران احتمال دارد از مواد 
دخانى و الکل اســتفاده کنند. این تحقیق که در ژورنال علوم 
اجتماعى و پزشکى چاپ شده است، نتیجه گیرى کرده: «افرادى 
که به دیگران اعتماد مى کنند به وضوح شــانس بقاى خود را 
افزایش مى دهند.» البته «الکساندر میِتینگ» یکى از محققان 
پژوهش اضافه مى کند، برخى اوقات شــک کردن الزم است، 
زیرا عاقالنه است که «مراقب افرادى که نیتشان سوء استفاده از 

اعتماد ماست، باشیم».

اطالعاتى جالب درباره قرمزى هندوانه ها
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موفقیت را نمى توان به راحتى توصیف کرد چرا که براى 
هر فردى متفاوت اســت. براى مثال شاید فردى به هیچ 
عنوان یک کســب و کار را شــروع نکند و به دنبال کار 
دیگرى مانند خانه دارى برود و در آن به اهداف خود دست 
پیدا کند و موفق محسوب شود. با این حال، نشانه هایى 
وجود دارند که نشان مى دهد از آن چیزى که فکر مى کنید، 

موفق تر هستید.
موفقیت در دیــدگاه هر فــردى معنى متفاوتــى دارد، 
تعدادى موفقیت را حســاب بانکى پر پــول، برخى آن 
را تعداد قراردادها و شــاید بخشــى از ما آن را مربوط به 
میزان مسابقاتى که برنده شــده ایم، بدانیم. این امکان 
وجود دارد که در زندگى خود موفق باشــید، اما از چنین 
موضوعى اطالع نداشته باشید. همه ما نقاط قوت، صفات و 
توانایى هایى داریم اما در شناسایى آنها شکست مى خوریم. 
بسیارى از ما به دنبال اندازه گیرى خود به وسیله معیارهاى 
غیرممکن موفقیت دیگران هستیم. به اشتباه فکر مى کنیم 
که موفقیــت در جاى دیگرى اســت، در حالى که به آن 
دسترسى داریم یا حتى به آن رسیده ایم. بدتر این موقعیت 
زمانى است که به علت عدم شفافیت درباره معنى و مفهوم 
موفقیت، اغلب فکر مى کنیم که در زندگى خود شکست 

خورده ایم.
اگر نمى دانید در کجا ایســتاده اید، از خود بپرسید که آیا 
عادت هایى که منجر به موفقیت مى شوند در زندگى شما 

وجود دارند؟ اگر جواب این ســئوال مثبت است، احتماًال 
بیش از آنچه تصور مى کنید، موفق هستید. به موارد زیر 

توجه کنید:
اگر دور خود را با افراد موفق پر کرده اید، 

موفق هستید
یکى از ثروتمندترین افراد جهان، «وارن بافت» یکى از 
دالیل اصلى موفقیت خود را اینگونه شــرح مى دهد: «با 
افراد بهتر از خودتان معاشرت کنید. همراهانى را انتخاب 
کنید که رفتار بهترى نسبت به شما دارند تا در این مسیر 
قرار بگیرید.» این گفته بافت را بســیارى از افراد موفق 
تجربه کرده اند. آنها مى دانند زمانى که از دانش دیگران 
بهره مند شوند و از رفتار آنها درس بگیرند، به مرور زمان 

بهتر مى شوند و به موفقیت دست پیدا مى کنند.
اگر به دیگران براى موفقیت کمک مى کنید، 

موفق هستید
«آدام گرنت»، اســتاد دانشــکده تجارت «وارتون» که 
کتاب هاى پرفــروش «ببخش و بگیــر»، «گزینه ب» 
و «Originals» را نوشــته، مى گوید بهترین معنى 
موفقیت این اســت که به مردم براى موفق شدن کمک 
کنید. تحقیقات گرنت نشان مى دهد که رهبران بزرگ تر از 
خودشان فکر مى کنند و ایده اى را دنبال مى کنند که روى 
بسیارى از مردم تأثیر مى گذارد. به اعتقاد گرنت، بهترین 
رهبران آنهایى هســتند که بیش از اینکه گیرنده باشند، 

مى بخشند. این افراد تنها به خود فکر نمى کنند و مردم را 
در اولویت قرار مى دهند.

اگر ارتباط مؤثرى دارید، موفق هستید
امکان برقرارى ارتباط مؤثر با دیگــران یکى از بهترین 
مهارت هاى زندگى محسوب مى شــود که مى توانید آن 
را پرورش دهیــد. افرادى که در زمینــه انتقال تفکرات، 
احساســات، ایده ها، نگرانى ها و آرزوهاى خود عملکرد 
بهترى دارند، به ابزارهاى بیشترى براى رسیدن به موفقیت 
دسترسى دارند. افراد موفق مى توانند از درگیرى جلوگیرى 
کنند، در مذاکرات به نتیجه برد برد دست پیدا کنند، روى 
دیگران تأثیر بگذارند و بــا همکارى، توانایى هاى خود را 

افزایش دهند.
اگر کارتان را دوســت داریــد و هدف را 

مى دانید، موفق هستید
تمام افراد موفق بدون توجه به میزان درآمدى که دارند، 
هدفى دارند که به دنبالش مى روند. شاید انجام کارى که 
دوست دارید به شــما حس زنده بودن را منتقل کند. اگر 
مى دانید چه کارى را دوست دارید و در آن عملکرد مناسبى 
دارید، احتماًال با ســرعت در حال نزدیک شدن به هدف 
خود هستید. مدیرعامل «اپل»، «تیم کوك» اعالم کرده: 
«کارى را که دوســت دارید انجام دهید، با تمام وجود به 
دنبالش بروید و خوش باشید.» حتى اگر چنین کارى پاداش 
کمى برایتان در پى داشــته باشد، به علت اینکه دوستش 

دارید، 
انجامش مى دهید. کوك در گفته هاى خود به دیگران 

توصیه مى کند کــه بخاطر پــول کار نکنید چون 
شاید درآمد کافى نداشــته باشید و در نهایت نیز 

خوشحال نشوید.
اگر زندگى را به جاى مقصد، 

یک ماجراجویى مى دانید، موفق 
هستید

افراد موفــق به راحتى تســلیم 
نمى شوند. زمانى که مشکالتى 
را تجربه مى کنند، مى دانند که 
بخشى از سفر، یادگیرى و رشد 

اســت. زمانى که براى چندین بار 
شکست مى خورند، گله نمى کنند و با فریاد 

نمى گویند: «این کار خیلى سخت است و من لیاقتش را 
ندارم!» افراد موفق مى توانند از دلسردى جان سالم به در 
ببرند و چالش بعدى را با عــزم و اراده قبول کنند. آنها از 
اتفاقات کوچک لذت مى برند و براى چندین بار براى یک 
موضوع تالش مى کنند. این افراد در مسیر خود عالوه بر 
حرکت به سمت جلو، نگاهى به عقب دارند و موفقیت هاى 

خود را نیز درك مى کنند.

5 نشانه که مشخص مى کند فراتر 
از تصورتان موفق هستید
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دارید، 
انجامش مى دهید. کوك در گفته هاى خود به دیگران 

توصیه مى کند کــه بخاطر پــول کار نکنید چون 
شاید درآمد کافى نداشــته باشید و در نهایت نیز 

خوشحال نشوید.
اگر زندگىرا به جاى مقصد، 

یک ماجراجویى مى دانید، موفق
هستید

افراد موفــق به راحتى تســلیم 
نمى شوند. زمانى که مشکالتى 
را تجربه مى کنند، مى دانند که 
بخشى از سفر، یادگیرى و رشد 

اســت. زمانى که براى چندین بار 
شکست مى خورند، گله نمى کنند و با فریاد 

نمى گویند: «این کار خیلى سخت است و من لیاقتش را 
ندارم!» افراد موفق مى توانند از دلسردى جان سالم به در 
ببرند و چالش بعدى را با عــزم و اراده قبول کنند. آنها از 
اتفاقات کوچک لذت مى برند و براى چندین بار براى یک 
موضوع تالش مىکنند. این افراد در مسیرخودعالوه بر

حرکت به سمت جلو، نگاهى به عقب دارند و موفقیت هاى 
خود را نیز درك مى کنند.

ر 

آیا  کرونا از طریق غذا منتقل مى شود؟  

استفاده از جاروبرقى در منزل فرد بیمار ممکن 
است باعث انتشــار گردوغبار آلوده به ویروس 
کرونــا در هوا شــود. همانطور کــه مى دانیم 
ماندگارى ویروس کرونا روى سطوح مختلف 
ممکن اســت از چند ســاعت تا چند روز باشد. 
بنابراین تمیز کردن سطوح آلوده و به دنبال آن 
ضدعفونى کردن بهترین اقدام براى پیشگیرى 

از ابتال به این ویروس است. 
با توجه به اینکه فرش، موکت، مبل یا کف منزل 
ممکن است جزو سطوحى باشند که آلوده شده 
باشند، سئوال این اســت که آیا احتمال آلوده 

شــدن جاروبرقى منزل هنگام تمیز کردن این 
سطوح وجود دارد؟ شواهد نشان مى دهد وقتى 
فرد آلوده به ویروس کرونا در منزل ســرفه یا 
عطســه مى کند، یا با شــدت نفس مى کشد، 
یا با صداى بلند صحبت مى کنــد، ذرات آلوده 
به ویروس به ســطوح فــرش و مبلمان منزل 
برخورد مى کنند و ممکن است براى مدتى روى 
گردوغبار آنها باقى بمانند. در هنگام استفاده از 
جاروبرقى، این گردوغبارهاى آلوده به ویروس 
ممکن است در هوا منتشر شوند و جاروبرقى نیز 
آلوده شود اما بقاى ویروس کرونا در محیط هاى 

مختلف از جمله گردوغبار منزل دقیقًا مشخص 
نیســت. چنانچه از جاروبرقى براى گردگیرى 
و تمیز کردن ســطوح آلوده در منزل اســتفاده 
مى شــود، احتمال آلوده شــدن آن به ویروس 
کرونا وجــود دارد. بنابراین تا جاى ممکن نباید 
با جاروبرقى کــه در منزل یک فــرد مبتال به 
ویروس کرونا استفاده شده است، منازل دیگر را 
گردگیرى و تمیز کرد. همچنین هنگام استفاده 
از جاروبرقى و تخلیه فیلتر آن نکات بهداشتى 
الزم از جمله استفاده از ماسک و دستکش را باید 

کامل رعایت کرد.

آیا جاروبرقى کرونا را منتشر مى کند؟

سوء ظن عمر را کوتاه مى کند 

متخصص طب پیشــگیرى چگونگى ضدعفونى کردن منزل و آلوده ترین  قسمت هاى منزل را 
تشریح کرد.

اکبر نیک پژوه در مورد اینکه چگونه مى توانیم فضاى منزل را از کرونا در امان نگه داریم، اظهار 
کرد: ضدعفونى هر خانه اى متفاوت است اما مکان هایى که معموًال تماس بسیارى با آنها برقرار 
مى شود شامل دستگیره در ها، میزها، صندلى ها، نرده  پله ها، سطوح آشپزخانه و حمام، شیر آب، 
توالت، کلیدهاى برق، تلفن هاى همراه، رایانه ها، تبلت ها، صفحه کلیدها، کنترل ها، دسته هاى 
بازى و نیز اسباب بازى هاى مورد عالقه کودکان از مهمترین نقاطى است که باید ضدعفونى شود.
وى افزود: اگر سطح مورد نظر مشکوك به آلودگى است ابتدا با صابون یا مواد شوینده و آب پاك 

کنید. سپس از یک ماده ضدعفونى کننده که حاوى الکل یا سفیدکننده است استفاده کنید.  
متخصص طب پیشگیرى اظهار کرد: در بسیارى مناطق یافتن اسپرى ها یا دستمال هاى ضدعفونى 
کننده کار سختى است،  در چنین مواردى، نظافت را با آب و صابون ادامه دهید. راه حل هایى چون 

سفیدکننده هاى خانگى رقیق شده نیز مى تواند براى پاك کردن برخى سطوح به کار روند.
نیک پژوه در مورد چگونگى ضدعفونى کردن ملحفه ها، حوله ها و لباس ها گفت: این اقالم باید به 
طور منظم ضدعفونى شوند؛ البته لباس ها و سایر اقالم را تکان ندهید تا احتمال پخش ویروس از 

طریق هوا را به حداقل برسانید.

کجاى منزل بیشترین خطر ابتال به کرونا را دارد؟
و ل م ی ین ل ىو ی ر رو ىویروس ب و رو ی لر

نتایج یک بررسى نشــان مى دهد: ماسک هاى 
خانگى که حداقل از دو الیه تولید شده اند در کنترل 

شیوع بیمارى کووید-19 مؤثر هستند.
در این بررسى مشخص شد ماسک هاى خانگى 
حداقل باید از دو الیه و ترجیحاً سه الیه تولید شده 
باشند تا مانع از انتشــار ترشحات تنفسى آلوده به 

ویروس کووید-19 شوند.

ترشحات تنفسى آلوده به ویروس از طریق سرفه، 
عطسه یا صحبت کردن در هوا منتشر مى شود که 
ماسک مى تواند از افراد ســالم در برابر استنشاق 
ترشحات آلوده محافظت و از انتشار این ذرات از 

طریق افراد آلوده جلوگیرى کند.
در این بررســى محققان اســترالیایى به مقایسه 
اثربخشــى ماســک هــاى یــک و دو الیه با 

ماســک هاى جراحى در جلوگیرى از گسترش 
ترشحات تنفسى پرداختند.

بررسى هاى انجام شده نشــان داد: ماسک هاى 
جراحى سه الیه مؤثرترین عامل در کاهش انتشار 
ترشحات تنفسى آلوده هستند. اگرچه ماسک هاى 
پارچه اى یک الیه نیز میزان انتشار این ترشحات 

هنگام صحبت کردن را کاهش مى دهد.

توصیه اى درباره ماسک پارچه اى خانگى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

او را سپاس مى گویم و خواستار فزونى نعمت او هستم و بر آستان عزتش 
ســر تســلیم نهاده ام و خواهم که مرا از گناه در امان نگــه دارد. از او یارى 
مى جویم که نیازمند آنم کــه نیازم برآورد. هر کس را کــه او راه بنماید، 
گمراه نشــود و هر کــس را که بــا او دشــمنى ورزد، کس زینهــار ندهد، 
هرکس را که تعهد کند، بى چیز نشود که تعهدش از هر چه به سنجش آید، 
افزون است و از هر چه اندوختنى است برتر. و شهادت مى دهم که خداوندى 

جز ا... ، خداى یکتا نیست. یگانه است و بى هیچ شریکى.
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شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى 
محترم اسالمى شهر درنظر دارد عملیات اجرایى پیاده رو سازى معابر سطح شهر را 

با اعتبار اولیه8/300/000/000ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خودرا حداکثر تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 99/05/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

م.الف:924486

آگهى فراخوان برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه 
صنف لوازم خانگى (فروش ، تعمیر و تولید ) شهرستان نجف آباد

هیأت اجرایى برگزارى انتخابات اتحادیه هاى صنفى شهرستان نجف آباد 

 در راستاى اجراى ماده 11 آئین نامه اجرائى انتخابات  هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى ، بدینوسیله از کلیه 
اعضاء داراى پروانه کسب آن اتحادیه دعوت مى گردد با در دست داشــتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا دفترچه 
عضویت ساالنه ، از ساعت 8/30 الى 12/00 روز سه شنبه مورخ 99/05/14 در انتخابات شخصًا به نشانى اتاق اصناف 
شهرستان نجف آباد واقع در خیابان شهید مطهرى ، غربى - بن بست شهید حقیقى - جنب بن بست اداره ثبت احوال 
(تلفن: 42627819) مراجعه و کاندیدهاى مورد نظر خود را  از بین افراد ذیل در قالب 5 نفر عضو اصلى و 2 نفر  عضو 
على البدل و همچنین یک نفر بازرس اصلى و یک نفر على البدل انتخاب نمایند. ( استفاده از ماسک و دستکش جهت 

کلیه شرکت کنندگان الزامى است )
" الزم  به ذکر است بر اساس تبصره ماده 13 آئین نامه انتخابات اتحادیه هاى صنفى ، دادن وکالت و یا اعزام نماینده 

براى راى دادن ممنوع مى باشد . "
اسامى کاندیداهاى هیأت مدیره اتحادیه " لوازم خانگى (فروش و تعمیر و تولید ) " به ترتیب حروف الفباء: 1- سید 
محمد آیتى  2- حسین امیر پور  3-سعید امیرپور 4- ابراهیم پورمحمدى 5- داریوش پیریایى 6- محمدرضا چترایى 
7- محمد حسن سرائیان 8- سید مجید صابر على 9- رضا عبادى 10 - حسین غیور 11- مهدى فاضل 12- زهره قادرى 

13- حسن کریم زاده 14- صادق لطفى 15- محمد نادى پور 16- سید مهدى نوریان 17- على یمانى 
اسامى کاندیداهاى بازرس اتحادیه : 1- عباس چاوشى 2- محمد شریف 3- وحید هادى 4- محمد رضا یوسفى 

آگهى مزایده زمین شماره99-2138 
مورخه1399/05/01

مجتبى رضا زاده-شهردار مشکات

چاپ اول

شهردارى مشکات درنظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال 1399 تعداد2 قطعه 
از زمین هاى در تملک خود با کاربرى مسکونى را طى تشریفات مزایده عمومى به 
فروش برساند.لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست میگردد از تاریخ نشر 
اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه 

نمایند.
الزم به ذکر است هزینه کارشناسى اراضى و آگهى برعهده برنده مزایده میباشد.

م.الف:924174

آگهى دعوت مجمع عمومى عادي به طور فوق العاده و مجمع 
عمومى فوق العاده شرکت عمرانى صفاراه نور ( سهامى خاص ) 

به شماره ثبت 14859 و شناسه ملى 10260358451

هیئت مدیره

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت عمرانى صفاراه نور سهامى خاص دعوت 
به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادي به طورفوق العاده و مجمع عمومى 
فوق العاده که در تاریخ 05/19/ 1399 که به ترتیب در ساعات 9 و  11 صبح در محل 
اصفهان، میدان جمهوري ساختمان جمهوري جنب کالنتري 12 ساختمان جمهوري 

طبقه سوم واحد 20 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه مجمع عمومى عادي به طور فوق العاده ساعت 9 صبح :

انتخاب مدیران ، بازرسان ، روزنامه
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 صبح :

تغییر مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور در بازدید از 
تاسیسات آبرسانى اصفهان بزرگ گفت: اولین مرکز مدیریت بحران صنعت آبفاى کشور 
به منظور خدمت رسانى به مردم و امدادرسانى مطلوب به آسیب دیدگان از حوادث غیر 

مترقبه در اقصى نقاط کشور، در استان اصفهان تشکیل شد.
حمید رضا کشفى بیان کرد: در 10 سال گذشته ارائه خدمات شرکت آبفا استان اصفهان به 
بهترین شکل در اختیار مردم قرار گرفته و این امر یکى از عوامل موثر در انتخاب اصفهان 
به عنوان اولین مرکز مدیریت بحران صنعت آبفا کشور بوده است. مرکز مدیریت بحران 
صنعت آبفاى کشور مجهز به بهترین تجهیزات است و در حال حاضر داراى بزرگترین 
دیزل ژنراتور سیار کشور مى باشد. همچنین مقرر شده است بهترین تجهیزات روز دنیا از 

محل کمک هاى بین المللى که حدود  3 میلیون یورو است تامین گردد.
معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شــرکت مهندسى آب و فاضالب کشور فرایند 
یکپارچه سازى آبفاى شهرى و روســتایى در استان اصفهان را بسیار مطلوب برشمرد و 
عنوان کرد: این فرایند در اصفهان از لحاظ علمى، فنى و ساختارى به بهترین شکل ممکن 
اجرا شده است و در این زمینه استان اصفهان مى تواند مانند همیشه الگوى مناسبى براى 

دیگر شرکت ها در کشور باشد.
معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شــرکت مهندسى آب و فاضالب کشور با بیان 

اینکه شرکت آبفا اصفهان در دهه اخیر با توجه اجراى طرح هاى توسعه اى که  منجر به 
ارتقا و گسترش خدمات به مردم گردید، به مشروعیت خاصى در این صنعت دست یافته 
تصریح کرد: شرکت آبفا اصفهان باید با تالش شبانه روزى و ایجاد طرح هاى خالقانه در 
ارائه خدمات پایدار به مردم، در حفظ جایگاه مطلوب خود در صنعت آبفاى کشور کوشا باشد. 
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اجراى خط 1400 
میلیمترى از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان گفت: در سال جارى 
در کمتر از 47 روز، هفت کیلومتر از این پروژه که به طول 12,5 کیلومتر است، اجرایى شد 
و قطعا با تامین اعتبارات الزم در کمترین زمان ممکن مابقى این طرح عملیاتى مى شود.

هاشم امینى با اشاره به فرایند یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا شهرى و روستایى در استان 
اصفهان تصریح کرد: با یکپارچه سازى از بسیارى از موازى کارى ها در راستاى خدمات 
رسانى به مردم جلوگیرى به عمل مى آید و در سال جارى  طرح تامین پایدار آب شرب  118 

روستا که در مجاورت شهرها قرار داشتند عملیاتى شد.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در سال هاى اخیر این شرکت نه تنها 
براى مهار چالش کم آبى پروژه هاى مختلفى را اجرا نموده بلکه به منظور جلوگیرى از وقوع 
هرگونه حادثه ، بازسازى شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان را  عملیاتى کرده است و 
براى تداوم اجراى این پروژه، به مساعدت شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور نیاز است.

راه اندازى مرکز مدیریت بحران
 صنعت آبفاى کشور در اصفهان

آگهى مزایده نوبت دوم

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در نظر دارد یکباب مغازه واقع در خیابان میر- خ مصلى جنب اداره کل ابتداى کوچه 5 (آیینه خانه) 
را از طریق مزایده کتبى به صورت غیرحضورى برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرایى آن با شرایط ذیل به مقاضیان واجد 

شرایط به مدت یکسال شمسى به اجاره واگذار نمایند.
مشخصات

1- یک باب مغازه به مساحت حدود 18 مترمربع با اجاره پایه ماهیانه 32/000/000 ریال
شروط و تعهدات

2- متقاضیان مى بایست تقاضاى کتبى خود بانضمام یک فقره چک تضمین شده بانکى به مبلغ ده درصد مال االجاره سالیانه پیشنهادى در وجه 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان را تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 99/05/23 به دبیرخانه این اداره کل واقع در خیابان میر- خ 

مصلى تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- کمیسیون مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه 99/05/25 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگى خواهد نمود.

4- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مزایده به صورت کتبى و غیرحضورى برگزار خواهد شد.

6- برنده مزایده موظف است پس از اعالم نظر کمیسیون مزایده حداکثر ظرف مدت سه روز کارى نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون 
موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه آن اقدام نماید. در غیر این صورت موضوع به منزله انصراف تلقى و ضمن ضبط سپرده به نفع ملک، 

برابر مقررات نسبت به تنظیم قرارداد اجاره با نفر بعدى اقدام خواهد شد.
7- سپرده نفر اول در هنگام تنظیم سند اجاره نامه در حساب اداره اوقاف باقى خواهد ماند که پس از کسر هزینه انتشار آگهى مزایده و هزینه 

کارشناسى به حساب نفر اول واریز مى گردد و سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با نفر اول مزایده مسترد خواهد شد. 
8- دو ماه اجاره پیشنهادى در هنگام تنظیم سند اجاره نامه به عنوان ودیعه دریافت و تا پایان قرارداد در حساب اداره کل اوقاف استان اصفهان 

به عنوان ودیعه قرض الحسنه باقى خواهد ماند.
در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقى در ارتباط با ملک ندارد و ملزم به تخلیه مى باشد.

9- از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافى جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تأدیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
م.الف:925381تلفن تماس 36619185 الى 36619187 داخلى 3149


