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پیامدهاى زیاده روى در نوشیدن آبطرح تغییر الگوى کشت در اصفهان طراحى شد«خروج» از فردا راهى سینماها مى شودمزاحمت هاى تلفنى 2 متهم براى دادگاه این تصمیم به ما ربطى ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا کرونا از راه 
زخم وارد بدن 

مى شود؟
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مردم استان مصرف برق را 
مدیریت کنند

نمایندگان مجلس دهم از 
سعادت آباد نمى روند!

ماکت ناو هواپیمابر 
آمریکایى راهى 
تنگه هرمز شد
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کمبود پرستار در 
اصفهان جبران 

مى شود

از زمان اولین گزارش ها در مورد ویروس کرونا 
در شهر ووهان چین و آغاز همه گیرى بیمارى 
کووید- 19 در این کشور و سپس گسترش آن 

به دیگر کشورهاى دنیا، مطالعات فراوانى بر 
روى خصوصیات این ویروس و بیمارى ...

مدیر پرستارى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: تالش مسئوالن دانشگاه بر این است که 
با رایزنى با وزارت بهداشت سهمیه مناسبى براى 
جذب نیروى پرستار در این منطقه در نظر بگیرند 
تا کمبود این بخش جبران شود. چند روز گذشته 
مریم حضرتى معاون پرســتارى وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى از تامین اعتبار جذب سه 
هزار نیروى انسانى در کشور با اولویت پرستار و 
با موافقت سازمان برنامه و بودجه خبر داد. شیما 
صفازاده مدیر پرســتارى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان افزود: هرگاه از طرف وزارت بهداشــت 

سهمیه اى...
4

پرداخت کرایه تاکسى در شهر اصفهان هوشمند شدپرداخت کرایه تاکسى در شهر اصفهان هوشمند شد
با رونمایى از نرم افزار «اصکیف» و بارکد خوان با رونمایى از نرم افزار «اصکیف» و بارکد خوان QRQR؛؛
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کرونا جان 9 نفر از کارمندان شاغل بانک ها و 10 نفر از بازنشستگان شبکه بانکى استان را گرفته است

نگین معتضدى: اولین بار 
در «گذر از رنج ها»
 لهجه دار شدم

به رویانیان گفتم حقیقى را 
بدبخت مى کنید

محمود یاورى پیشکسوت فوتبال ایران و اصفهان در گفتگویى، ضمن 
بر شمردن دالیل موفقیت پرسپولیس در لیگ برتر و کسب چهار عنوان 
قهرمانى، از کمیته فنى فدراسیون فوتبال بابت انتخاب پرویز مظلومى 
به عنوان سرمربى تیم جوانان انتقاد و تأکید کرد که این کمیته نیاز به 

رنسانس دارد.  یاورى همچنین در واکنش...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گرماى مرداد 
6 درصد مصرف 

آب در اصفهان را 
افزایش داد

اعتراض رسمى ایران نسبت به پیشنهاد ترکیه 
2

اینجا دیگر قلعه نویى اینجا دیگر قلعه نویى 
محبوب نیستمحبوب نیست

 محمدرضا احتشام زاده-شهردارخورزوق

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

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

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

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

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

م.الف:925601       

نوبت اول

حمیدرضاجوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مزایده آگهى مزایده 
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و بند3 مصوبه مورخ 99/4/3 هیأت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 4 پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى- تفریحى 
زاینده رود واقع در استان اصفهان شهرستان چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى و بر اساس نظریه ى کارشناسى اقدام نماید. کلیه ى اشخاص حقیقى و حقوقى 
میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید ازپالکهاى مذکور به واحد فنى دهکده ى فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در 3 کیلومترى شهر چادگان مراجعه و در صورت 

تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مزایده شرکت نمایند.

چاپ اول

2-محل دریافت اسناد مزایده: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، دفتر امور امالك سازمان عمران زاینده رود.
3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه لغایت روز شنبه 99/05/25 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان مبلغ 2000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به واحد امالك سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات 
مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پاکت هاى خود را بصورت سر بسته  وممهور تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 99/05/25 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به واحد امالك سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ بازگشایى پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15:00 روز یکشنبه مورخ26 /99/05 جهت بازگشایى پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده هاى 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.
7- به پیشنهادهاى مشروط، فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- کلیه هزینه هاى مربوط به صدور پروانه بعهده برنده مزایده خواهد بود.
9- برنده مزایده ملزم به رعایت کلیه مسائل زیست محیطى که در اسناد مزایده ارائه مى گردد خواهد بود.

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 و کارشناسى به عهده برنده مزایده است. 

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

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

تلفن سازمان: 0-32673080 3267301

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمینردیف
فروش بصورت نقدى16-111100/2838/500/000/000
فروش بصورت نقدى26-121000/2734/000/000/000
فروش بصورت نقدى332-19112944/595/500/000
فروش بصورت نقدى432-20117246/920/000/000

موضوع مزایده عبارت است از فروش 4 پالك زمین ویالیى طبق جدول زیر:

مح
برش
قهر
به

رنس
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فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) را تسلیت مى گوییم

ابتالى 421 کارمند بانک در اصفهان به کرونا

ا ا ف

2
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رئیس سازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: تعداد 
متقاضیان کنکور دکتراى 99 که مبتال به کرونا هستند 
مشخص شده است و از این داوطلبان در محیط هاى امن 

آزمون اخذ مى شود.
ابراهیم خدایــى افزود: پیــش از لغو آزمــون دکتراى 
تخصصى (Ph.D) در روز 26 تیرماه، حدود 180 نفر با 
تکمیل فرم هاى خوداظهارى اعالم کرده بودند که مبتال 

به کروناویروس شده اند.
وى افزود: پس از تعویق دو هفته اى آزمون، مجدد از افراد 
خواسته شد که فرم خوداظهارى ابتال به کرونا را تکمیل 
کنند که آمار این افراد نسبت به قبل کاهش محسوسى 

داشــت و اکنون 54 نفر ابتالى قطعى به کرونا را اعالم 
کرده اند که از این تعداد یک نفر در بیمارستان بسترى و 

سایرین در قرنطینه خانگى به سر مى برند.
رئیس سازمان ســنجش گفت: این افراد با وجود ابتال 
به کرونا متقاضى حضــور در آزمون دکتراى تخصصى 
سال 99 هستند که به منظور مساعدت با این داوطلبان، 
آزمون این افراد جداى از سایر داوطلبان در محیطى امن 

برگزار مى شود.
آزمون ورودى دوره دکتراى «Ph.D» (نیمه متمرکز) 
سال 1399 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى کشور 

در صبح روز پنج شنبه 9 مردادماه 99 برگزار مى شود.

ایران اعتراض رسمى خود را نسبت به پیشنهاد ترکیه براى 
ثبت پرونده «خوشنویســى اسالمى» براى اجالس سال 

2021 به یونسکو ارائه داد.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگى کشور گفت: 
«همانطور که پیش تر اعالم شــده بود، براى سال 2020 
پرونده اى با عنوان خوشنویسى از سوى ترکیه مطرح نبود، 
اما بنا بر اطالع واصله اخیر، ترکیــه پرونده اى را با عنوان 
"خوشنویسى اسالمى" براى سال 2021 به یونسکو ارائه 

داده که این امر مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.»
او افزود: «همانطور که قبًال نیز اعالم شــد، هر کشورى 
مى تواند میراث فرهنگى ناملموس خوشنویسى کشور خود 

را ثبت کند، اما صفت "اسالمى" در واقع به گستره اى بیش 
از کشور ترکیه اشاره دارد و این خالف کنوانسیون 2003 

حراست از میراث فرهنگى ناملموس است.»
طالبیان بیان کرد: «عنوان پرونده پیشنهادى ترکیه براى 
خوشنویسى، داراى صفت "اســالمى" است که این امر 
مورد اعتراض رسمى ایران قرار گرفته است. چراکه صفت 
اسالمى نمى تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آنکه منشأ 

خوشنویسى اسالمى را باید در ایران جست.»
او تأکید و یادآورى کرد: «ایران نیز براى سال 2021، پرونده 
خوشنویسى خود را در چهارچوب فهرست اقدامات خوب 

پاسدارى براى یونسکو ارسال کرده است.»

وضعیت داوطلبان کرونایى 
آزمون دکترا

اعتراض رسمى ایران
 نسبت به پیشنهاد ترکیه 

حبوبات الکچرى شد
   روزنامــه خراســان | حبوبــات را دیگر 
باید جــزو کاالهاى الکچرى محســوب کنیم. 
تازه ترین گزارش وزارت صمت از قیمت کاالهاى 
اساسى و مهم نشــان مى دهد که در اردیبهشت 
ماه امســال، حبوباتى نظیر عدس، لپه و لوبیا به 
صدر گرانى یکساله این کاالهاى منتخب صعود 
کرده اند. تبعات تغییر ارز واردات این اقالم از 4200 
به نیمایى در اواسط سال 98، پایان رسیدن فصل 
برداشت، رشد نسبى تقاضا و بسته شدن مرزهاى 
وارداتى با توجه به شیوع کرونا، از جمله دالیل این 

رشد قیمت اعالم شده است.

کشف 1000 مورد
 زمین خوارى 

   ایسنا | فرمانده یگان حفاظت سازمان ملى 
زمین و مسکن از کشف بیش از 1000 مورد زمین 
خوارى در کشور به ارزش بیش از 4000 میلیارد 
تومان طى چهار ماهه ابتداى ســال جارى خبر 
داد. ســرهنگ جواد خردمند در این باره  اظهار 
کرد: در چهار ماهه ابتداى ســال جارى 1249 
مورد رفع تصــرف از زمین هاى دولتى به ارزش 
4000 میلیارد و 138 میلیون تومان انجام شد که 
استان تهران با آزادســازى 450 میلیارد تومان 

رتبه اول را داشت.

تکذیب 
قتل هاى زنجیره اى 

   مهــر | معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
استان کرمان وقوع قتل هاى زنجیره اى در ماهان 
را تکذیب کرد. کورش احمد یوسفى اظهار کرد: 
طى روزهاى اخیر شایعه اى مبنى بر ربودن زنان 
جوان و قتل آنهــا در ماهان کرمــان در فضاى 

مجازى منتشر شده که از اساس کذب است. 

دفن 234 کرونایى
 طى 2 روز 

   فارس | رئیس کمیته سالمت شوراى شهر 
تهران از دفن 234 نفر طى دو روز اول هفته جارى 
در بهشت زهرا(س) به دلیل ابتال به کرونا خبر داد 
و گفت: احتماًال بیمارستان هاى موقت، دوباره در 
پایتخت فعال مى شــود. ناهید خداکرمى اعالم 
کرد: روز یک شنبه 116 نفر و روز شنبه 118 نفر در 
بهشت زهرا (س) تهران به دلیل کرونا دفن شده اند 
که این آمار بسیار زیاد اســت و تقریبًا آمار مشابه 

هفته اول فروردین بوده است. /2303

دلبرى آپدیت جذاب و 
طوفانى 

   برترین هــا | سه هفته پیش بود که اعالم 
شد تلگرام نسخه 6.3 بتا امکان قرار دادن ویدیو 
به جاى عکس پروفایل را مى دهد. این ویژگى 
حاال با ارائه رســمى آپدیت تلگرام ارائه شــده 
است. البته ویژگى هاى بیشتر از این هم وجود 
دارد. گفته مى شــود که آپدیت تلگــرام 6.3 با 
قابلیت ویدیو پروفایل و ارسال فایل 2 گیگابایتى 
ارائه شده اســت. همچنین ویژگى هاى ریز و 
درشت دیگر هم در جهت بهبود تجربه کاربرى 

شاهد هستیم./2304

دزدان باراولى
   بهار | در ماه هاى اخیر، ســرقت هاى خرد از 
جمله سرقت  قطعات و لوازم خودرو و موبایل قاپى 
افزایش پیدا کرده اســت. همچنین بیش از 50 
درصد مجرمان دستگیرشــده در این مدت، بار 
اولى بودند؛ یعنى ســارقانى که براى نخستین بار 
در زندگى خود دســت به دزدى زده اند. اینها آمار 
رسمى اى اســت که رئیس پلیس آگاهى تهران 

بزرگ از سه ماه نخست امسال ارائه داد./2305

تکذیب صدور حکم اعدام 8 نفر 
   ایمنا | روابط عمومى دادگســترى کل اســتان 
اصفهان خبر منتشره مبنى بر قطعى شدن حکم اعدام 
هشت نفر از اغتشاشگران سال هاى 96 و 98 را تکذیب 
کرد. روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان اعالم 
کرد خبر انتشار یافته منتسب به رئیس کل دادگسترى 
استان اصفهان مبنى بر قطعى شدن حکم اعدام هشت 
نفر از اغتشاشگران ســال هاى 96 و 98 از سوى برخى 
رسانه هاى معاند و فضاسازى آن در شبکه هاى اجتماعى 
کذب محض بوده و تا کنون هیچگونــه تأیید اجراى 
حکمى از ســوى مراجع عالى قضایى در این خصوص 
واصل نشده است. بى شک دســتگاه قضایى استان با 
شخص یا اشخاصى که با انتشــار این گونه اخبار کذب 
قصد تشــویش اذهان عمومى را دارند، برخورد قاطع 

خواهد کرد.

احمدى نژاد، سفیر صلح؟!
   برترین ها | محمود احمدى نژاد با ارسال سه نامه 
جداگانه به دبیرکل سازمان ملل، ولیعهد عربستان و رهبر 
جنبش انصارا... یمن، اعالم کرد که به عنوان یک وظیفه 
انسانى آماده است تا با تشکیل هیئتى از شخصیت هاى 
آزادى خواه، عدالت طلــب و موجه جهانى براى خاتمه 
دادن به تخاصمات و درگیرى هاى نظامى میان دو کشور 

همسایه عربستان و یمن تالش کند./2299

بیشتر بسوزونید!
   عصرایران | عضو هیئــت علمى گروه مطالعات 
آمریکا در دانشــگاه تهران در شــبکه تلویزیونى افق 
گفت: «به نظرم پرچم بسوزونید، بیشتر هم بسوزونید، 
تا حاال کم پرچــم آمریکا آتش زدیم. مــا باید اولویت 
و ''جامعه هدف'' داشــته باشــیم؛ جامعه هدف ما باید 
معترضان آمریکایى باشد، این پرچم سوزاندن یک ارتباط 

و همبستگى ایجاد مى کند!»/2300

تشکیل پرونده
 براى 20 هزار مدیر و مسئول 
   ایسنا | دادستان سابق دیوان محاسبات از تشکیل 
پرونده براى بیش از 20 هزار مدیر و مسئول در دوره هاى 
مختلف طى سال هاى 1392 تا 1398 خبر داد. فیاض 
شجاعى در مراســم تودیع و معارفه رئیس و دادستان 
دیوان محاسبات اظهار کرد: طى ســال هاى 1392 تا 
1398 که تصدى دادستانى دیوان محاسبات بر دوش من 
بود، 6689 فقره پرونده مبتنى بر گزارش هاى دریافتى یا 
یافته ها و گزارشات موجود علیه 20 هزار و 67 نفر مدیر و 
مسئول در دوره هاى مختلف تشکیل شد که تحقیقات، 

پیگیرى و مقدمات الزم آن انجام شد.

رهبر حماس
 به کرونا مبتال شد

   ایلنا | جنبش مقاومت اسالمى حماس اعالم کرد 
که رهبر این جنبش در خارج به کرونا مبتال شده است. 
حماس اعالم کرد «ماهر صالح»، رهبر این جنبش در 
خارج به کرونا مبتال شده است. این جنبش در بیانیه اى 
تأکید کرد که ماهر صالح پس از ارتباط با افرادى که به 
کرونا مبتال بودند، قرنطینه شــد و تحت آزمایش قرار 
گرفت که نتیجه تســت کروناى وى مثبت بوده است. 
صالح در قرنطینه خانگى به ســر مى برد و هم اکنون 
وضعیت مطلوبى دارد و کارهــاى خود را از منزل انجام 

مى دهد./2301

فکر نمى کنم... 
   انتخاب | سخنگوى وزارت خارجه در مورد خوانش 
اطالعات جعبه ســیاه هواپیماى اوکراینى تأکید کرد: 
فرانسه تکنولوژى خوانش را در اختیار دارد و این کار با 
حضور کشورهاى ذینفع صورت مى گیرد و فکر نمى کنم 
فرانسه دست به کارى بزند و اطالعات خوانده شده را از 
طرق غیررسمى منتشر کند. قوانین و سازوکار خاص خود 
را دارد و آنها موظف هستند اطالعات را  استخراج کنند و 

در اختیار کشورهاى ذینفع قرار دهند./2302

خبرخوان

تازه ترین نظرسنجى رهبرى جهان نشان مى دهد که آلمان 
براى سومین سال متوالى تحسین برانگیزترین کشور جهان 
است و آمریکا، چین و روسیه براى به دست آوردن جایگاه 

دوم رقابت تنگاتنگى با یکدیگر دارند.
این نظرسنجى ساالنه که توسط پایگاه نظرسنجى «گالوپ» 
صورت گرفته، شک و تردیدهاى بیشــترى را در رابطه با 
ادعاى «مایک پامپئو»، وزیر امــور خارجه آمریکا به وجود 
مناسبى  مى آورد؛ ادعایى مبنى بر اینکه آمریکا موقعیت کامال ً
براى رهبرى جهان آزاد در یک رقابت ایدئولوژیک جدید با 

حزب کمونیست چین دارد.
درصد تأیید جهانى آمریکا در نظرســنجى ســال 2019 
میالدى 33 درصد بود که تنها یک درصد از چین و 3 درصد 
از روسیه بیشــتر بود. در حالى که آلمان از این سه کشور با 
یک اختالف زیاد و با کســب یک تأیید 44 درصدى پیشى 

گرفته است.
این نظرسنجى از 1000 فرد بزرگســال در هر یک از 135 
کشور جهان در سال 2019 میالدى پیش از شیوع ویروس 
کرونا صورت گرفت. رتبه جهانى واشنگتن ممکن است در 
سایه سوء مدیریتش در مبارزه با شــیوع ویروس کرونا که 
باعث شده این کشور یکى از بدترین کانون هاى این بیمارى 

باشد، بیشتر هم خدشه دار شده باشد.
«دونالد ترامــپ»، رئیس جمهور آمریــکا بارها ادعا کرده 
که کشورش را مجدداً به یک کشور قابل احترام در جهان 
تبدیل کرده اما آمار این نظرسنجى خالف این ادعا را نشان 
مى دهد. آمریکا در تمامى ســال هاى روى کار بودن دولت 
«باراك اوباما» به جز یک مورد در ســال 2011 میالدى 
تحسین برانگیزترین کشــور جهان بود اما پس از روى کار 
آمدن دولت دونالد ترامپ فوراً محبوبیتش 18 درصد کاهش 
یافت و پس از آن با کمى بهبود میزان محبوبیتش به باالى 

30 درصد رسید.
«محمد یونس»، ســردبیر «گالوپ» گفــت: هنگامى که 
تازه ترین نتایج این گــزارش را درباره چگونگى امتیازدهى 
جهان به رهبــرى قدرت هاى بــزرگ مى خوانید، متوجه 
مى شوید که رهبرانى که با بیشترین یقین و اطمینان عمل 

کرده اند، باالترین رتبه را دریافت کرده اند.
وى افــزود: «آنگال مــرکل»، صدراعظــم دیرینه آلمان 
خواه عاشقش باشــید خواه از او متنفر باشید، یکى از قابل 
پیش بینى ترین رهبران در بالتکلیف ترین و نامشخص ترین 

دوران ها در نظم اروپا و جهان است.
یونس تصریح کرد: ویروس کرونا مى تواند خیلى بیشــتر 

جایگاه و وجهه آمریکا را خراب کند. همزمان با اینکه جهان 
شــاهد تقالى ایالت ها و دولت فدرال آمریکا براى کنترل 
کردن شمار مبتالیان به ویروس کروناست، تصویر رهبرى 

آمریکا ممکن است به طور جدى لطمه ببیند.
تأیید رهبرى آمریکا در بین متحدان ســنتى اش در اروپا به 
پایین ترین حد خود رسیده به طورى که 61 درصد عملکرد 
آمریکا را تأیید نمى کنند و تنها 24 درصد عملکرد این کشور 
را تأیید مى کنند. در بریتانیا 65 درصد رهبرى آمریکا را تأیید 
نمى کنند و تنها 25 درصد آن را تأیید مى کنند و در فرانسه 
نیز آمار مشابه بریتانیاست. اما در آلمان اوضاع آمریکا حتى 
بدتر است به طورى که 78 درصد رهبرى این کشور را تأیید 
نمى کنند و تنها 12 درصد رهبرى این کشور را تأیید مى کنند.
در استرالیا نیز شک و تردیدهاى عمیقى درباره آمریکا وجود 
دارد به طورى کــه 67 درصد رهبرى این کشــور را تأیید 

نمى کنند و تنها 23 درصد آن را تأیید مى کنند.
تنها قاره اى که آمریکا تصویر کلى مثبت خود را در آن حفظ 
کرده آفریقاست، جایى که 52 درصد رهبرى آمریکا را تأیید 
مى کنند اما این آمار اختالف بسیارى با 85 درصد تأییدى 
دارد که آفریقایى ها در سال 2009 میالدى پس از انتخاب 

باراك اوباما به آمریکا داده بودند.

تحسین برانگیزترین کشور جهان
دوازدهمین جلســه دادگاه رســیدگى به 
اتهام مدیرعامل سابق شــرکت بازرگانى 
پتروشــیمى و 14 متهم دیگر به ریاســت 

قاضى مسعودى مقام برگزار شد.
در ابتداى جلســه قاضى مسعودى مقام در 
تذکرى گفت: در ابتدا بــه متهمان به ویژه 
مرجان شیخ االسالمى و على اشرف ریاحى 
(داماد متــوارى وزیر ســابق صمت) تذکر 
مى دهم که از این اقدامات تهدیدآمیز شما 
نســبت به قضات محکمه و مزاحمت هاى 
تلفنى به شعبه که از خارج از کشور و داخل 

کشور انجام مى شود، خوددارى کنند.
وى ادامه داد: همه باید در دادگاه حاضر شوند 
و دفاع کنند، این افراد جزو متهمان اقتصادى 
هســتند و به جاى این اقدامات، سعى کنند 

اموال به تاراج رفته بیت المال را برگردانند.
قاضى گفت: اگر بعضى مواقع فکر مى کنند 
اطالعاتــى که دارنــد بســیار ذى قیمت 
اســت مى توانند این اطالعات را در اختیار 
وکالیشــان قرار دهند، آنچه این متهمان 
مى دانند سابقًا در اختیار ما قرار گرفته است 
به گونه اى که هــم ضابطان این اطالعات 
را به ما دادند و هم خودمان آن را به دســت 
آورده ایم. وى ادامه داد: اینکه على اشــرف 
ریاحى علیه ســبحانى، حمزه لــو و مرجان 
شیخ االســالمى و همچنین بالعکس خانم 
مرجان شیخ االسالمى علیه آقایان حمزه لو، 
سبحانى و احمدیان مى خواهند مستنداتى 
ارائه دهند باید بگوییم که ما به اندازه کافى 
مستند داریم و این مستنداتى که مى خواهید 
ارســال کنید به وکالیتان بدهیــد تا آنها 
دفاع کننــد و به صــورت غیرمتعارف وارد 
این موضوعات نشوید. ما تمام مراتب را به 
تمام مراجع امنیتــى و انتظامى و همچنین 
مســئوالن قوه قضاییه منعکس کردیم که 
این افراد پا را فراتر از حدشــان گذاشتند و 
متأســفانه به دنبال اقداماتى هســتند که 

تأثیرى در پرونده نخواهد داشت.
قاضى تصریح کرد: هرکارى که مى خواهید 
علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید 

پول بیت المال را برگردانید./2297

مزاحمت هاى تلفنى
 2 متهم براى دادگاه

نماینده مردم تهران در مجلس شــوراى 
اســالمى گفــت: مجلس تعــدادى واحد 
مسکونى در منطقه ســعادت آباد در اختیار 
جمعى از نمایندگان مجلس دهم قرار داده 
بود که تا پایــان دوران نمایندگى در آنجا 
ساکن باشند که تعدادى از این نمایندگان 
با وجود پایان دوران نمایندگى شــان این 

واحدهاى مسکونى را ترك نمى کنند.
زهره ســادات الجوردى در پاسخ به اینکه 
پیش از این بنا بود تا خانه هاى ســازمانى 
براى نماینــدگان در اطراف ســاختمان 
مجلس ساخته شــود طرح مجلس براى 
این موضوع به کجا رســید، گفت: ساخت 
واحدهاى مســکونى براى نمایندگان در 
اطراف ساختمان مجلس در حال انجام است 
اما مثل اینکه چند سال است طول کشیده 
اما گویا درصدد هســتند طى یکسال آینده 
ساخت این واحدهاى مسکونى را به پایان 
برسانند. به نظر من راهکار هم همین است 
که یکسرى خانه هاى سازمانى ساخته شود 
تا نمایندگانى که از شهرســتان مى آیند در 
این خانه هاى سازمانى ساکن شوند و وقتى 
هم دوره نمایندگى شان به پایان برسد واحد 

مسکونى از آنها پس گرفته شود.

یک شهاب سنگ کوچک که از سطح مریخ جدا شده و حدود 
600 تا 700 هزار سال قبل به زمین رسید، اکنون قرار است 
دوباره به سیاره مریخ باز گردد. این بخشى از مأموریتى است 
که بلندپروازانه ترین برنامه فضایى از زمان عملیات آپولو تا 

کنون قلمداد مى شود.
این شهاب سنگ که به اندازه یک سکه 10 پنسى است به 
نام SAU008 مشهور است و در سال 1999 میالدى در 
عمان کشف شد اما از سال 2000 میالدى تاکنون در موزه 

تاریخ طبیعى لندن نگهدارى مى شود.

نخستین مرحله از پروژه بازگشت نمونه مریخ در 30 جوالى 
(9 مرداد) انجام مى شود. هدف اصلى این طرح جستجو براى 
نشانه هاى حیات باســتانى در مریخ و جمع آورى و ارسال 
نمونه سنگ ها به زمین است. محققان براى انجام موفقیت 
آمیز این مأموریت، دو شــهاب ســنگ را همراه کاوشگر 
 SAU008 استقامت به فضا مى فرســتند که یکى از آنها
اســت. پیش بینى مى شود این کاوشــگر در فوریه 2021 
میالدى در دهانه جزرو در مریخ فرود مى آید. این کاوشگر 
پس از فرود روى سیاره با استفاده از لیزرى قدرتمند، دوربین 

و طیف سنج ساختار سنگ هاى ســیاره و ترکیبات آنها را 
شناسایى مى کند.

در این میان از شهاب سنگ SAU008 براى کالیبره کردن 
طیف سنج موجود در کاوشگر استفاده مى شود تا به این ترتیب 
دقت و صحت دستگاه قبل از بررسى نمونه ها تضمین شود.

محققان اطمینان دارند این ســنگ کوچــک که به مریخ 
مى رود، متعلق به همین ســیاره اســت چــون ترکیبات 
حباب هاى کوچک گازى که درون شهاب سنگ وجود دارند، 

با اتمسفر مریخ یکسان است. /2298

شهاب سنگى که پس از 700 هزار سال به خانه اش برمى گردد!

نمایندگان مجلس دهم از 
سعادت آباد نمى روند!

خبرگزارى «آسوشیتدپرس» با انتشار تصاویر ماهواره اى گزارش داد که ایران ماکت یک 
ناو هواپیمابر آمریکایى را به تنگه هرمز اعزام کرده است.

این خبرگزارى مدعى شده است که تهران قصد دارد از این ناو به عنوان هدف در تمرین 
نظامى و شلیک  موشک هاى نقطه زن و سطح به دریا استفاده کند.

در این گزارش به یک تصویر ماهواره اى از این عملیات در روز یک شنبه اشاره شده که 
نشان مى دهد چطور ناو هواپیمابر ساختگى ایران ابتدا با امواج مصنوعى تولیدشده توسط 
حرکت یک قایق تندرو تکان مى خورد و سپس توسط یک کشتى از بندرعباس به سوى 

تنگه هرمز کشیده مى شود.
با این حال «آسوشیتد پرس» در گزارش مدعى شده است که تصاویر منتشر شده از جابه 
جایى و حرکت این ناو ساختگى به سوى تنگه هرمز نشان مى دهد که ایران قصد دارد 
عملیاتى تمرینى براى حمله به این ماکت انجام دهد. ســپاه در سال 2015 میالدى نیز 

مانور مشابهى انجام داده بود.
ناو هواپیمابر ساختگى شباهت زیادى به ناو هاى هواپیمابر کالس «نیمیتز» دارد که یکى 

از آنها هم اکنون در پایگاه ناوگان پنجم نیروى دریایى آمریکا در بحرین مستقر است.
بر اساس تصاویر ماهواره اى 16 ماکت هواپیماى جنگنده نیز بر روى عرشه ماکت ناو قرار 
دارد. این ناو از نظر ابعاد با ناو «یو اس اس نیمیتز» کمى متفاوت است و با 200 متر طول 

و 50 متر عرض نمونه اى کوچک تر از آن محسوب مى شود.

ماکت ناو هواپیمابر آمریکایى راهى تنگه هرمز شد
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آخرین آمار ابتال به کرونا 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان با تاکید به 
ابتال و بسـترى 154 بیمـار جدید مشـکوك به کووید 
19 در بیمارستان هاى استان در 24 ساعت منتهى به 
روز دوشـنبه گفت: در این بازه زمانى تعداد 130 بیمار 
با بهبـودى وضعیت جسـمانى ترخیص شـدند.آرش 
نجیمى  تصریح کرد: اکنون تعداد کل بیمارانى که در 
شهرستان هاى استان به جز کاشان و آران و بید گل با 
تشخیص کرونا بسترى هستند 830 نفر است که از این 

تعداد 167 نفر وضعیت وخیم ترى دارند.

دستور استاندار به فرمانداران 
اسـتاندار اصفهان با اشـاره به تقسـیم بندى مقدماتى 
سـهمیه شهرسـتان هاى اسـتان گفـت: فرمانـداران 
ساخت4150 منزل در شهرستان ها را بر اساس سهمیه 
هر شهرسـتان با جدیت پیگیرى کنند. عباس رضایى 
در ویدئو نشست کنفرانسى با فرمانداران استان افزود: 
ساخت سه هزار مسکن روستایى با کمک بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى و 1150 مسکن شهرى در دستور کار 
استان قرار دارد. وى اضافه کرد: ساخت هر ساختمان، 
پویایى و فعالیت 127 شـغل را به همراه دارد و ساخت 
چنین حجمـى از سـاختمان بطور قطع سـبب پویایى 

اقتصادى استان خواهد شد.

اتصال خطوط آبرسانى 
فالورجان به ریاخون

به گـزارش روابـط عمومـى آبفـا فالورجـان، اجراى 
عملیات رینگ خطـوط آبرسـانى قطـر 200 میلیمتر 
روسـتاى ریاخون بـه خطوط انتقـال آب بـا قطرهاى 
300 و 500 میلیمتر شـهر هاى فالورجان و کلیشاد و 
سودرجان به طول 60 متر انجام شد. الزم به ذکر است 
این عملیات به منظور تقویت خطوط آبرسانى از طریق 
اسـتفاده از منابع تامین آب محلى به میزان 60 لیتر بر 
ثانیه وجلوگیرى از افت فشـار در فصل گرما و ساعات 
پیک مصرف در محـل فلکه نماز شـهر فالورجان در 
دسـتور کار قرار گرفت. گفتنى اسـت ایـن عملیات از 
سـاعت 9 شـب الى 3 بعد از ظهر روز بعد، به مدت 17 

ساعت به طول انجامید.

شهریور، دورهمى فوالدى ها
محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
بـراى دوازدهمیـن دوره پیاپـى میزبـان گردهمایـى 
معتبرترین شـرکت هاى فـوالدى کشـور خواهد بود. 
دوازدهمیـن نمایشـگاه بین المللى متالـورژى، فوالد، 
ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع وابسته طى روزهاى 
اول تـا چهـارم شـهریورماه برپـا مى شـود و فرصـت 
ارزشمندى فراهم مى کند تا صاحبان صنایع فوالدى، 
محصوالت و توانمندى هاى خود را به صورت گسترده 
ارائه کنند و در معرض بازدید عالقمندان و فعاالن این 

حوزه قرار دهند.  

مهر و موم یک کافى شاپ 
یک واحد کافى شاپ در شـهر نجف آباد مهر و موم شد. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: 
در بازرسى کارشناسان بهداشت محیط از یک کافى شاپ 
و مرکز توزیع مواد غذائى مقدار زیادى رنگ غیر مجاز و 

همچنین تعداد زیادى قلیان کشف و ضبط شد.

همکارى دانشگاه فنى و 
حرفه اى و اداره پست 

تفاهم نامه همکارى به منظور توسـعه سـکوى تجارت 
الکترونیک شرکت ملى پست (ستاپ) بین دانشگاه فنى 
وحرفه اى واداره کل پسـت اسـتان اصفهان منعقد شـد. 
رئیس دانشگاه فنى و حرفه اى اسـتان اصفهان در آیین 
امضاى این تفاهم نامه گفت: دانشـگاه فنـى و حرفه اى 
استان اصفهان شامل 12 مرکز دخترانه و پسرانه در این 
استان است. محسن دوازده امامى، جمعیت دانشجویان 
دانشـگاه فنى و حرفه اى را در این اسـتان حدود 12 هزار 
دانشجو بیان کرد و گفت: تربیت نیروى انسانى کاردان و 
کارشناس با مهارت و تخصص باال ویژگى دانشگاه فنى 

و حرفه اى است.

خبر

سخنگوى شرکت توزیع برق اســتان اصفهان ضمن 
تشــکر از همراهى مردم اســتان اصفهان در راستاى 
رعایت الگوى مصرف برق اعالم کرد: با توجه به افزایش 
مستمر دما و پایدارى هواى گرم در کشور، مصرف برق 
به گونه اى چشــمگیر و کم ســابقه طى روزهاى اخیر 

افزایش یافته است.
امیر رمضانى افزود: بى تردید در چنین شــرایطى براى 
تأمین برق پایــدار بیش از هر زمــان دیگر به مدیریت 
مصرف بــرق نیازمندیم. از این رو از آحــاد مردم عزیز 
اســتان در بخش هاى مختلــف خانگــى ، تجارى ، 
تولیدى ، صنعتى و کشاورزى تقاضا داریم تا با کاهش 

و مدیریت مصرف برق فقط به میزان 10درصد به ویژه 
در ســاعات اوج بار ( 12 تا 17 ) کارکنان صنعت برق را 
در ارائه هرچه بهتر خدمات و تامین بــرق پایدار یارى 

نمایند.
وى افزود: به این منظور رعایت نکات ســاده مدیریت 
مصرفی مانند تنظیم کولرهــاي گازي روي دماي 24 
درجه و استفاده از دور کندکولرهاي آبی در ساعت هاي 
گرم روز موثرخواهد بود. همچنین عدم استفاده از وسایل 
پرمصرف مانند ماشینهاي لباسشویی و ظرفشویی ،اتو و 
جاروبرقی در ساعات پیک شبکه نیز از دیگر راهکارهاي 
کاهش مصرف برق به شمار می رود.                                           

شــرکت فوالد مبارکه بنا بر اعالم انجمن جهانى فوالد، 
باالترین شاخص ایمنى را به خود اختصاص داد و کسب 
این دستاورد، قدردانى مدیریت ارشد این شرکت را در پى 

داشت. 
در همین خصوص مدیر ایمنى، بهداشت حرفه اى و محیط 
زیست فوالد مبارکه گفت: خدا را شاکریم که با حمایت ها 
و راهنمایى هاى مدیرعامل شرکت در این زمینه، کارکنان 
توانستند در سال 98 به عملکرد درخشانى دست یابند. این 
امر که فوالد مبارکه بنا بر اعالم انجمن جهانى فوالد در 
بین کل فوالدسازان عضو این انجمن در ضریب تکرار و 
شدت حوادث بهترین عملکرد را داشته باعث افتخار است.

حسین مدرســى فر درباره اینکه عملکرد ایمنى در کدام 
نواحى بهتر بوده اســت تأکید کرد: به طور کلى عملکرد 
در همه بخش ها خوب بوده، اما مقرر بود به ســه واحدى 
که بهترین عملکرد را در میان سایر واحدها داشته باشند 
پاداش ویژه اى تعلق گیرد و این کار انجام شــد. به همه 
نواحى پاداش تعلق گرفت، ولى بــه نواحى برتر یک و 2 
و 3 که فوالدسازى، آهن سازى و نورد سرد بودند پاداش 

ویژه اى داده شد.
وى افزود: در ســال 99 هم عملکرد همــه واحدها مورد 
ارزیابى قرار مى گیرد و طبق یافته هاى ایمنى در نواحى به 

رتبه هاى اول تا سوم پاداش ویژه  اى اختصاص مى یابد.

فوالد مبارکه باالترین 
شاخص ایمنى را داراست

مردم استان مصرف برق را 
مدیریت کنند

دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان با بیان 
اینکه احتمال مى رود شــعب بانک هایى که تعداد باالى 
کارمندانشــان مبتال به کرونا هستند، تعطیل شود، گفت: 
از ابتداى شیوع کرونا تاکنون 421 نفر از کارمندان شبکه 
بانکى استان اصفهان مبتال به کرونا شده اند که از این تعداد 
302 کارمند بهبود یافتند، اما متأسفانه 9 نفر از کارمندان 
شاغل بانک هاى اســتان و ده نفر از بازنشستگان شبکه 

بانکى استان به دلیل ابتال به کرونا فوت کرده اند.
محمد نورآزادى در گفتگو با «ایســنا»، با اشاره به اینکه 
بیشترین آمار درگیرى کارمندان بانک هاى استان و فوتى 
آنها مربوط به شهرستان کاشان است، گفت: خوشبختانه 
در موج دوم شیوع کرونا کارمندان بانک هاى استان به دلیل 

ابتال به کرونا فوت نکرده اند.
به گفته نورآزادى، بیشترین تعداد فوتى کارمندان بانک هاى 
استان از کرونا مربوط به بانک تجارت با پنج کارمند، بانک 
صادرات با دو کارمند و بانک هاى ملى و مسکن هر کدام با 

یک کارمند بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان درباره 
تغییر ساعت بانک ها و آمار باالى مراجعات مردم به آن، 
گفت: ساعات کارى بانک ها از سوى شوراى هماهنگى 
بانک هاى کشــور مشخص مى شــود، اما دو دیدگاه در 
خصوص تغییر ســاعت بانک ها و ازدحــام مردم پیش از 

ساعت 8 صبح مقابل بانک ها وجود دارد.
وى توضیح مى دهد: برخى مى گویند مردم به ساعت قبلى 

عادت دارند و به این دلیل پیش از ســاعت 8 صبح شاهد 
ازدحام مقابل شعب بانک ها هستیم؛ همچنین برخى تغییر 
ســاعت کارى را دلیل ازدحام مردم نمى دانند و معتقدند 
که همین جمعیت در داخل بانک حضور مى یابند، اما من 
معتقدم که باید در این باره کار رسانه اى انجام شود و اینکه 
بگوییم با جابه جایى نیم ساعت شرایط بانک ها و مراجعات 

آن بهتر مى شود، درست نیست.
نورآزادى با بیان اینکه در شــلوغى بانک ها نمى توان به 
مشتریان دائماً تذکر داد تا فاصله اجتماعى را رعایت کنند، 
چراکه مردم ناراحت مى شوند، تأکید کرد: با وجود این، سعى 
کرده ایم پروتکل هایى که استاندارى براى مقابله با کرونا 
ابالغ کرده را اجرا کنیم و به نوعى استامپ و خودکارها را از 

روى گیشه بانک ها حذف کرده ایم.
وى در خصوص اینکه برخــى بانک ها براى جلوگیرى از 
شلوغى، مردم را بیرون شعب در نوبت نگه مى دارند، گفت: 
به شخصه موافق این حرکت نیســتم، چراکه شأن مردم 
باالتر از این است و شــلوغى بیرون برخى شعب بانک ها 

وجهه خوبى براى استان ندارد.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان به شوراى هماهنگى 
بانک ها پیشنهاد داده تا ساعت کارى بانک ها به ساعت 
قبلى بازگــردد، ادامه داد: احتمال مى رود ســاعت کارى 
بانک ها براى مشتریان از 7 و 30 دقیقه و براى کارمندان از 

7 صبح همانند گذشته شود.
نورآزادى با بیان اینکه بانک ها در هر شــرایطى ملزم به 

فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند، گفت: از سوى دیگر 
نمى توان پول ها را ضدعفونــى کنیم در حالى که یکى از 
عوامل انتقال ویروس در بانک ها همین پول هاســت و 

نمى توان از گرفتن پول از مردم امتناع کنیم.
وى اظهار کرد: مدیریت بانک هاى استان تا جایى که در 
توان باشد، ماسک در اختیار کارمندان بانک ها قرار داده و 
در شعب نیز بین مشترى و کارمندان نایلون هاى محافظ 
کشیده شده است، اما با تمام این تدابیر نمى توان پول را از 
شعب بانک ها حذف کنیم و کارمندان بانک ها بیش از بقیه 

افراد در معرض ابتال به کرونا هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان با بیان 
اینکه به دلیل شیوع و ابتالى باالى کارمندان بانک ها به 
کرونا، ناچار به تعطیلى چند شعبه در اصفهان شدیم، اظهار 
کرد: متأسفانه هفت کارمند از ده  کارمند یکى از شعب بانکى 
اصفهان مبتال به کرونا شده اند و احتماًال سه کارمند دیگر 
ناقل هستند و نمى توان آنها را به شعب دیگر فرستاد، چراکه 

احتمال انتقال ویروس به بقیه کارمندان وجود دارد.
وى با بیان اینکه احتمال مى رود شــعبى که تعداد باالى 
کارمندانشان مبتال به کرونا هستند، تعطیل شود، توضیح 
دهد: حتى اگر کارمندان بر ســر کار حاضر نشوند، اما باید 
توجه داشت که فضاى آن شعبه آلوده است بنابراین ناچار 
به تعطیلى هســتیم، اما در برخى نقاط شهر به دلیل وجود 
تک شــعبه امکان تعطیلى وجود ندارد، چراکه مردم دچار 

مشکل مى شوند.

کرونا جان 9 نفر از کارمندان شاغل بانک ها و 10 نفر از بازنشستگان شبکه بانکى 
استان را گرفته است

ابتالى 421 کارمند بانک 
در اصفهان به کرونا

رییس ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان 
گفت: طرح تغییر الگوى کشت در اصفهان به عنوان 

نخستین استان کشور طراحى شده است.
مهرداد مرادمند تشــریح کرد: این طرح آماده شده و 
براى تصویب در اختیار ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزى اســتان اصفهان قرار گرفته است تا به عنوان 
نقشــه راهى در اختیار فرمانداران و مدیران ذى ربط 

قرار گیرد.
وى با اشاره لزوم حمایت همه جانبه براى اجراى طرح 

الگوى کشــت، بیان کرد: این طرح عالوه بر کاهش 
مصرف آب و بهره ورى بیشــتر، هواشناسى، اقلیم، 
خاك و بحث هاى اقتصادى در منطقه هاى مختلف را 

در نظر گرفته است.
رییس ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان 
افزود: رایزنى هاى زیادى با مسووالن کشور، استان 
و نمایندگان مجلس در زمینه اجراى این طرح انجام 
شده اســت تا با هماهنگى بیشتر، شــاهد پیشرفت 

کشاورزى در سطح استان باشیم .

فرمانده ناجا اســتان اصفهان گفت: طرح ســلمان 
فارسى در 12 نقطه شهر اصفهان آغاز به کار کرد.

سردار محمدرضا میرحیدرى در آیین افتتاحیه طرح 
سلمان فارسى اظهار داشت: در جامعه امروز متاسفانه 
امربه معروف دچار ضعف شــده و جوانان کشور که 
گنجینه آینده ایران هســتند، مورد هجوم بیگانگان 

قرار گرفته اند.
وى افزود: براساس قانون 26 دستگاه وظیفه دارند در 
راستاى اجراى امر به معروف و نهى از منکر در کشور 
فعالیت کنند که متاسفانه برخى از آن ها در اجراى این 
وظیفه کوتاهى کرده اند. نیروى انتظامى هم یکى از 
این 26 دستگاه است که بیشتر با روش سلبى در این 
زمینه برخورد مى کند. بنابراین با اجراى طرح سلمان 
فارسى ســعى داریم با زبان و روى خوش با جوانان 

برخورد کرده و آن ها را در صــورت نیاز راهنمایى و 
ارشاد کنیم.

فرمانده ناجا استان اصفهان با بیان اینکه براى اجراى 
این طرح از تجربه خبره ترین افراد استفاده شده است 
گفت: افرادى که در اجراى این طرح ســهیم هستند 
بیشتر از دانشگاهیان و تحصیل کردگان هستند. 12 
قرارگاه نیز در سطح شــهر براى آن ها در نظر گرفته 
شده و انتظار داریم ارشاد افراد به خوبى انجام شدند. 

پلیس هم در این راه وظیفه پشتیانى را برعهده دارد.
سردار میرحیدرى در پایان تصریح کرد: طرح سلمان 
فارسى همچنین به سمع و نظر مسئوالن استانى اعم 
از استاندار و امام جمعه  شهر رســیده و آن ها از این 
رخداد بسیار حمایت کردند و ا ز دستگاه هاى مربوطه 

درخواست گسترش چنین طرح هایى را داشتند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: چهار 
روســتاى بدون گاز این شهرستان با مشخص شدن 
مبدأ انتقــال گاز، از این امکان ضــرورى بهره مند 

مى شوند. 
سیدمصطفى علوى در جلســه تودیع و معارفه مدیر 
اداره گاز سمیرم در فرماندارى این شهرستان اظهار 
کرد: با تعیین مبدأ خط انتقال، روستاهاى خینه، دیلى، 
خفر و دشت بال سمیرم گازدار مى شوند. به گفته وى، 
این روستاها در جنوبى ترین نقطه سمیرم و استان و 
در ضلع شمالى رشته کوه هاى زاگرس واقع شده اند و 

دسترسى آنها به نعمت گاز ضرورى است.

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان با بیــان اینکه در 
سال هاى گذشــته مطالعات زیادى براى انتقال گاز 
به این روستاها انجام شــده است، افزود: کوهستانى 
و ســخت گذر بودن دسترســى  به این روستاها، کار 
کارشناســى و مطالعه طــرح را با کنــدى روبه رو

 کرد. 
 علوى ادامه داد: بعد از انجام مطالعات متعددى که در 
مورد چگونگى انتقال گاز و شــبکه گذارى براى این 
روستاها انجام شد به نظر مى رسد، مى توان از مسیر 
روستاى سرباز بخش پادناى بزرگ سمیرم، گاز را به 

روستاهاى مورد نظر رساند.

مدیر پرستارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
تالش مسئوالن دانشگاه بر این است که با رایزنى با 
وزارت بهداشت سهمیه مناسبى براى جذب نیروى 
پرســتار در این منطقه در نظر بگیرند تا کمبود این 

بخش جبران شود.
چند روز گذشته مریم حضرتى معاون پرستارى وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى از تامین اعتبار 
جذب ســه هزار نیروى انسانى در کشــور با اولویت 

پرستار و با موافقت سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
شیما صفازاده مدیر پرستارى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان افزود: هــرگاه از طرف وزارت بهداشــت 
سهمیه اى براى جذب نیروى جدید در نظر گرفته شود 
این امر به صورت متعادل و بر اساس سیستم سازمانى 

بین دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور توزیع مى شود 
و اصفهان از جذب نیروهاى انسانى جدید سهمیه اى 

متناسب خواهد داشت.
مدیر پرستارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه 
داد: این استان در زمان حاضر بویژه در شرایط ناشى 
از شیوع بیمارى کرونا با کمبود نیروى پرستار مواجه 
اســت و تالش مى شــود تا با در نظر گرفتن سهمیه 

مناسب، این کمبود تا حدى جبران شود.
وى  اظهار داشــت: در زمان حاضر حدود هشت هزار 
پرســتار در مراکز درمانى و بیمارســتان هاى استان 
مشــغول کار هســتند اما با توجه به شــاخص هاى 
پرستارى نیاز به نیروى بیشــتر براى خدمات رسانى 

مطلوبتر به بیماران داریم.

طرح تغییر الگوى کشت در اصفهان طراحى شد

اجراى طرح امر به معروف در 12 نقطه 
شهر اصفهان 

گازرسانى به
 4 روستاى صعب العبور سمیرم

کمبود پرستار در اصفهان جبران مى شود

معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان 
گفت: متاســفانه ظرفیت تامین آب اصفهان با نیاز آبى آن 
یکسان نیست و نیاز آبى اصفهان نسبت به تیر ماه بین 600 
تا 900 لیتر بر ثانیه افزایش یافته و این نیاز، مازاد آبى است 

که به شبکه توزیع آب اصفهان تحمیل شده است.
ناصر اکبرى در گفت وگو با «ایسنا» با اشاره به افزایش دماى 
هواى اصفهان و آخرین وضعیت تامین آب شــرب، اظهار 
کرد: تا روز 30 تیر ماه دماى هواى اصفهان بین 35 تا 36 
درجه بود که اکنون از ابتداى مرداد ماه تاکنون دماى هواى 
اصفهان با رسیدن به بین 38 تا 39 درجه، هوا 3 درجه گرمتر 

شده است. هر درجه افزایش دماى هوا بین 250 تا 300 لیتر 
بر ثانیه معادل 2 تا 3 درصد بر مصرف آب اضافه مى شود.

معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر از ابتــداى مرداد ماه با توجه به 
افزایش دماى هوا، مصرف آب بین 4 تا 6 درصد نسبت به تیر 
ماه افزایش یافته است، گفت: مطابق پیش بینى هواشناسى 
افزایش دماى هوا اصفهان تا روز پنجشنبه ادامه دارد و پیش 
بینى مى شــود با کاهش دماى هوا از هفته آینده به نوعى 
مصرف آب در بین مردم کمتر شــود و مشکل خاصى در 

قطعى آب نداشته باشیم.

وى با اشاره به اینکه به دلیل افزایش دماى هوا با افت فشار 
آب مواجه هستیم، اظهار کرد: متاسفانه ظرفیت تامین آب 
اصفهان با نیاز آبى آن یکسان نیســت و نیاز آبى اصفهان 
نسبت به تیرماه بین 600 تا 900 لیتر بر ثانیه افزایش یافته 
و این نیاز، مازاد آبى است که به شبکه توزیع آب اصفهان 

تحمیل شده است.
اکبرى با توجه بــه کمبود 2.5 مترمکعب بــر ثانیه آب در 
اصفهان گفت: تنها راه بــراى جبران این کمبود، مدیریت 
فشار آب در اصفهان است تا آب حداقل به ساکنان طبقات 

اول برسد .

به مدد ویدیوى کوتاهى که به درخواســت اداره توسعه 
فرهنگ سالمت در میدان نقش جهان اصفهان ساخته 
شده، عالى قاپو هم با شعار «من ماسک مى زنم» همراه 

مى شود.
فریناز توالئیان، رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت با 
اعالم این خبر گفت: از زمانى که مشخص شد اصفهان 
در ناحیه خطر شــیوع ویروس کوویــد- 19 قرار دارد، 
تصمیم گرفتیــم اقدامات مؤثرى را براى آگاه ســازى 
شــهروندان انجام دهیم چرا که بر اســاس تحقیقات 

صورت گرفته، چنانچه بیش از 80 درصد از شهروندان 
هنگام تردد در شــهر و حضور در اماکن شلوغ از ماسک 
استفاده کنند تا 90 درصد احتمال ابتال به کرونا در میان 

آنان کاهش مى یابد.
توالئیان ســاخت ویدیویى کوتاه در میدان نقش جهان 
اصفهان که در آن دو فروند بالگرد، ماســکى را به روى 
چهره زیباى عالى قاپو مى زنند را از اقدامات اداره توسعه 
فرهنگ ســالمت دانســت و تأکید کرد که این ویدی و 

بازخوردهاى خوبى در فضاى مجازى داشته است.

عالى قاپو هم ماسک زد...

گرماى مرداد 6 درصد مصرف آب در اصفهان را افزایش داد
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سارا خوئینى ها، بازیگر سینما در متنى اینستاگرامى خبر از درگذشت پدرش بر اثر بیمارى کرونا داد.
سارا خوئینى ها در پستى اینستاگرامى نوشته است: «مردانگى رو خوب بلد بودى، تکیه گاه امنى بودى در هر 
زمان براى من و تمام اطرافیانت. چنان بى پروا محبت مى کردى که ناگزیر بودیم معرفت رو از تو یادبگیریم. 
خوشا به سعادت تو که قدرت انسان ماندن رو داشتى و دلى از تو آزرده نشد. ولى از امشب دلم از جاى خالى ات 

تا ابد بى تاب است،  مى دانم یک روز مى بینمت دوباره. سفر به سالمت پدرم. لعنت بر کرونا.»
الله اسکندرى و تینا پاکروان از چهره هایى هستند که درگذشت پدر سارا خوئینى ها را تسلیت گفته اند.

هفته گذشته خبر مهاجرت مانى رهنما به کشور ترکیه در فضاى مجازى دست به دست شد. خبرى که تقریباً واقعى به نظر مى رسید چرا که مانى رهنما و همسرش صبا 
راد طى دو سه ماه اخیر چند عکس در صفحات اینستاگرام خود در کشور ترکیه منتشر کرده بودند اما اظهارنظر دقیقى درباره مهاجرت نداشتند. برخى از اطرافیان مانى 

رهنما تأیید کردند که رهنما و همسرش حدوداً چهار ماه پیش عازم ترکیه شده اند و بعید است به این زودى به کشور برگردند.
از زمان اعالم خبر مهاجرت این خواننده باسابقه گمانه زنى هاى زیادى درباره او شکل گرفت که آیا سفر آنها بى بازگشت است یا باز هم مانى رهنما 
را در ایران خواهیم دید؟ مانى رهنما چندى پیش ویدیویى در صفحه اینستاگرام خود منتشر و به نوعى اعالم کرد که قصد بازگشت به ایران در 
مقاطعى براى مدیریت آموزشگاهش یا اجراها و پروژه هایش را دارد. او دلیل رفتن خود و همسرش به ترکیه را هم مشکالت آلودگى هواى 
تهران اعالم کرد. او همچنین گفت که هیچ کجا اعالم نکرده  مهاجرت کرده  است. پس از انتشار این ویدیو، صبا راد در دو پست ادامه دار 
داستان مهاجرت خودش و همسرش مانى رهنما را شرح داد. او در بخشى از آن پست ها اعالم کرد که خانه خود را فروخته اند و راهى 

کشور ترکیه شده اند. اما صبا راد هم به نوع دیگرى تأکید داشت که این مهاجرت بدون بازگشت نیست. 
پست هاى صبا راد و روایت داستان مهاجرت او و همسرش هنوز ادامه دارد. البته پیش از انتشار این پست ها 

از ســوى او، ویدیویى در فضاى مجازى از نوازندگى مانى رهنما و خوانندگى صبا راد منتشر 
شد. ویدیویى که بازتاب هاى گوناگونى داشــت و برخى هم آن را به بحث کوچ این زوج 

هنرمند مرتبط کردند.
 اما شواهد چند وقت اخیر نشان مى دهد که بعید است مانى رهنما دوباره مثل گذشته، 

فعالیت هاى خودش را در ایران متمرکز کند. چرا که به گفته خودش با توجه به راه اندازى 
دفتر و استودیو در کشور ترکیه و نامالیماتى که او هم مانند اغلب خواننده هاى هم نسل 

خود در سال هاى اخیر دیده است و در مواردى هم به آن معترض بود، مدیریت آموزشگاه یا 
صرفاً تولید یکسرى آثار نمى تواند بهانه اى براى بازگشت او به کشور باشد.

تجربه مهاجرت هنرمندان موسیقى ایران طى سال هاى گذشــته هم ثابت کرده است که شاید در بعضى 
موارد گاهى سفرهاى کوتاهى به ایران داشته باشــند. اما اکثر هنرمندان موسیقى وقتى از ایران بار سفر 
بسته اند دیگر تمامى فعالیت هاى خود را در کشور دیگرى دنبال کرده اند. در این بین برخى موفق بوده اند 
و توانسته اند اسم و رسمى براى خود دســت و پا کنند و برخى هم شکست خورده اند. حاال باید دید در 
روزهاى آینده چه اظهارنظرهاى دیگرى از سوى این خواننده باسابقه درباره مهاجرتش مطرح مى شود 

و چه زمانى جزئیات دقیق این موضوع را تشریح مى کند.

ماهور، فرزند حریر شریعت زاده و ساالر عقیلى است. طبیعى به نظر مى آید که 
اغلب فکر کنیم او هم قصد دارد جا پاى پدر بگذارد؛ همانطور که فضاى حاکم 
بر دوره کودکى مادرش او را به سمت موسیقى و نوازندگى سوق داده است. 
مادر ماهور درباره عالیق و شخصیت پسرش اینطور به روزنامه «خراسان» 
مى گوید: «ماهور به موســیقى عالقه دارد. چند ســالى  است که ویولن کار 
مى کند و با تنبک هم زیاد کار مى کند. به موســیقى عالقه مند است و آن را 
دنبال مى کند؛ اما اینکه حرفه اش باشد را نمى پذیرد. به خصوص اینکه زیاد 
نمى تواند مانند دیگران با پدرش در بیرون از خانه حریم خصوصى و شخصى  
داشته باشد. مى گوید نمى خواهم موسیقى شغلم باشد؛ مى خواهم جورى باشد 
که در عین موفقیت در کار، کســى مرا در خیابان نشناسد. خیلى به پزشکى 
عالقه دارد. حاال خدا چه بخواهد، چطور این داستان بچرخد و زندگى چطور 

پیش برود، نمى دانیم.» 
او اضافه مى کند:«ما مدت  زیادى را براى کنســرت و آلبوم مشغول تمرین 
هستیم. سفر براى کنســرت ها نیز، زمان زیادى از ما مى گیرد و ماهور اغلب 
تنهاست. شاید به همین دلیل دوســت ندارد به طور جدى موسیقى کار کند. 
وقتى ما نیستیم، مادرم مراقب ماهور اســت، به درس هایش مى رسد و کًال 
زحمت پسرم در مدتى که نیستیم با مادرم اســت. در واقع یک جورهایى او 

ماهور را بزرگ کرده است.»/2293

سیروان خسروى در اقدامى غافلگیرکننده از انتشار آلبومش 
تا دو هفته آینده خبر داد و اعالم کرد این آلبوم پیش از انتشار 

به صورت زنده براى هواداران اجرا خواهد شد.
«مونولوگ» ششمین آلبوم سیروان خسروى و جدیدترین 
اثرش بعد از آلبوم «بى مرز» است که طبق برنامه ریزى در 
تاریخ 18 مرداد منتشر خواهد شد. همچنین کنسرت زنده 

و آنالین این آلبوم در تاریخ 15 مرداد برگزار خواهد شد. 
عالقه مندان مى توانند بلیت کنســرت سیروان خسروى 
را از طریق وبســایت این خواننده خریدارى کرده و این 
اجــرا را در تاریخ 15 مــرداد، ســاعت 20 و 30 دقیقه از 

sirvankhosravi.com مشاهده کنند.
آلبوم «مونولوگ» که شامل پنج قطعه با کالم و سه قطعه 
بى کالم اســت تجربه اى نو در کارنامه هنرى  ســیروان 

خسروى محسوب مى شود.
در کنســرت رونمایى از «مونولوگ» سعى شده در کنار 
موســیقى متفاوت با آثار قبلى، از مــدرن ترین ایده هاى 
نورپردازى و تصویربردارى در لوکیشــنى منحصر به فرد 

استفاده شود.

فیلم سینمایى «خروج»، بیستمین ساخته ابراهیم حاتمى کیا پس از 
گذار از اکران آنالین و سینما ماشــین براى نخستین بار در سال 99 
راهى چرخه اکران شــده و از فردا چهارشــنبه 8 مرداد اکران خود در 

سینما هاى کشور را آغاز خواهد کرد.  
فرامرز قریبیان، پانته آ پناهى ها، جهانگیر الماســى، گیتى قاسمى، 
محمدرضا شریفى نیا، مهدى فقیه، سام قریبیان، محمد فیلى، آتش 
تقى پور، اکبر رحمتى، کامبیز دیرباز، رامین پور ایمان و محسن صادقى 
نسب بازیگرانى هستند که در بیستمین ساخته ابراهیم حاتمى کیا به 

ایفاى نقش پرداخته اند. 
فیلم «خروج» داستان هشت تا ده مرد است که از دزفول سفر خود را 
آغاز کرده و راهى تهران مى شوند، این افراد دو ماه و نیم در مسیر هستند 

و در این راه با چالش هاى فراوانى روبه رو مى شوند.

فیلم سینمایى «خروج» ساخته حاتمى کیا از طالیه داران دو مدیوم 
تازه اکران در تاریخ سینماى کشور بود، این فیلم در دوران اوج کرونا و 
قرنطینه خانگى با بدعت گذارى ابراهیم حاتمى کیا راهى چرخه اکران 
آنالین شد و توانست فروش بیش از دو میلیارد تومان را براى خود به 

ثبت برساند. 
اکران آنالین اما پایان ماجراجویى ابراهیم حاتمى کیا نبود، وى بار دیگر 
در بدعتى تازه چرخه اکران سینما ماشین را راه انداخت تا اتفاقى نو در 
تاریخ سینمایى بعد از انقالب اسالمى ایران را به ثبت برساند، اقدامى 
که در تهران و بسیارى از شهرســتان ها با اقبال مردمى روبه رو شد و 
باعث شد تا بسیارى از کارگردانان سینما هم عالقه مند به این نوع از 
اکران شوند. حاال هم این فیلم راهى چرخه اکران شده است تا بار دیگر 

شانس خود در برخورد با مخاطب را بیازماید./2292

نگین معتضدى با اشــاره به ســریال «گذر از رنج ها» که 
این شب ها بعد از چند ســال دوباره پخش مى شود از 

ویژگى هاى نقش خود و کار در این سریال گفت.
نگین معتضدى، بازیگر سریال «گذر از رنج ها» 
ساخته فریدون حســن پور که این شب ها از 
شــبکه آى فیلم عربى روى آنتن مى رود با 
اشاره به ویژگى هاى نقش خود در آن سریال 
به خبرنگار «مهر» بیان کرد: نقش «مرجان» 
خیلى جذاب به نظر مى رســید چون او شبیه 
دیگر زن هایى که با توطئه یک زن دیگر، خانه 
و زندگى خود را از دست داده اند نیست. در واقع نه 
تنها خیلى معصوم و مظلوم نیست که در حد توانش 
تالفى مى کند. اصوًال جنگ را هم خود او آغاز کرده است. 
«مرجان» با شیطنت «دنیا» را وارد زندگى «کتایون» و همسرش 
مى کند که صاحب فرزند پسر نمى شوند. بعد از آن «مرجان» قربانى توطئه هاى 

اولیه خودش مى شود و خیلى مظلوم نیست.
وى اضافه کرد: «مرجان» زن آرام اما مرموزى است. شخصیتش هم واقعى 

است. مثل همه آدم ها خوبى و بدى را با هم دارد. البته هدف اصلى 
«مرجان» از وارد کردن «دنیا» بــه زندگى «کتایون» و 

همسرش در اصل دور نگهداشتن او از 
شوهرش (مهندس) است. اما 

خب، اوضــاع آنطور که او 
پیش بینى مى کند جلو 

نمى رود.
ایــن بازیگــر درباره 
ایــن  در  حضــور 

ســریال که در خارج از 
تهران فیلمبردارى شد و 

سختى هاى آن توضیح داد: 
یکى از این سختى ها 

دورى از خانواده بود 

که بسیار مشــکل اســت. به ویژه که «گذر از رنج ها» در مناطق کوهستانى 
تصویربردارى مى شد و رفت و آمد خیلى سخت بود. با این حال، جذابیت هاى 
یک نقش و کیفیت گروهى که با آنها همکارى دارید مى تواند باعث شود 

که همه این مشکالت را فراموش کنید.
معتضدى که در این ســریال با لهجه گیلکــى به ایفاى نقش 
پرداخت بیان کرد: من قبل از «گذر از رنج ها» در هیچ سریال 
دیگرى لهجه نگرفته بودم. از سوى دیگر لهجه گیلکى 
اصًال آسان نیســت و من هم هیچ شناخت 
قبلى از آن نداشتم. هم خودم خیلى 
تالش کردم تا لهجه درســتى 
داشته باشــم و هم آقاى حسن 
پور خیلى کمک کردند. جلسات 
متعدد تمرین براى لهجه داشتیم. 
کارگردان براى لهجه بازیگران، هم 
خیلى وقت و انرژى مى گذاشــت و هم 

وسواس به خرج مى داد./2296

«خروج» از فردا راهى سینماها مى شود

مرورى بر حاشیه هاى مهاجرت مانى رهنما و صبا راد در چند روز اخیر

آیا این سفر بوى بازگشت مى دهد؟
شد. خبرى که تقریباً واقعى به نظر مى رسید چرا که مانى رهنما و همسرشصبا 
رده بودند اما اظهارنظر دقیقى درباره مهاجرت نداشتند. برخى از اطرافیان مانى 

برگردند. شده اند و بعیداست به این زودىبه کشور
ى درباره او شکل گرفت که آیا سفر آنها بى بازگشت است یا باز هم مانى رهنما 
حه اینستاگرام خود منتشر و به نوعى اعالم کرد که قصد بازگشت به ایران در 
را هم مشکالت آلودگى هواى دارد. او دلیل رفتن خود و همسرش به ترکیه  را
در دو پست ادامه دار رده  مهاجرت کرده  است. پس از انتشار این ویدیو، صبا راد
ح داد. او در بخشى از آن پست ها اعالم کرد که خانه خود را فروخته اند و راهى

د داشت که این مهاجرت بدون بازگشت نیست. 
ش هنوز ادامه دارد. البته پیش از انتشار این پست ها 

انى رهنما و خوانندگى صبا راد منتشر
ى هم آن را به بحث کوچ این زوج 

رهنما دوباره مثل گذشته، 
دش با توجه به راه اندازى 
 خواننده هاى هم نسل 

مدیریت آموزشگاه یا 

که شاید در بعضى 
ى از ایران بار سفر 
ى موفق بوده اند 
ال باید دید در 
طرح مى شود 

درکنار فیلم هاى سینمایى که اولین تجربه اکرانشان را در اینترنت و پلتفرم هاى 
آنالین به دست آورده اند، فیلم هایى هم هستند که پیش از این روى پرده سینما 
رفته اند و حاال مخاطبان مى توانند در شبکه نمایش خانگى هم به تماشاى این آثار 
بنشــینند. «کارت پرواز» به کارگردانى مهدى رحمانى از جمله این آثار است که 
سال 96 در گروه هنر و تجربه اکران شد و حاال مخاطبان مى توانند در «فیلیمو» و 

«نماوا» این فیلم را تماشا کنند.
اما در روزهاى گذشته خبرهایى مبنى بر تفاوت نسخه به نمایش درآمده از فیلم 
سینمایى «کارت پرواز» در پلتفرم ها با آنچه در سینما اکران شده بود، مطرح شد. 
رحمانى درمورد این تفاوت ها گفت: در واقع نسخه اشتباهى در اکران اینترنتى از 
فیلم منتشر شد و ما پیگیر هســتیم و ظرف یکى دو روز آینده نسخه مورد تأیید 
جایگزین مى شود. این تفاوت نسخه ها ربطى به مسئله سانسور و... ندارد و فقط 
برخى مشکالت فنى وجود داشت یعنى نسخه اى روى اینترنت رفت که مربوط به 
بازبینى جشنواره فیلم فجر بود و نیاز به اصالحاتى مثل حذف ریل دوربین در کادر 
و... داشت که در نسخه اکران شــده در سینما همه چیز تصحیح شده بود و همان 

نسخه تصحیح شده جایگزین مى شود./2295

مجید صالحى، ســخنان اکبر عبدى درباره محمدرضا شــریفى نیا در برنامه 
«امشو» را از جنس شــوخى خواند. او، همچنین در پســتى اینستاگرامى، از 

شریفى نیا دلجویى کرد.
برنامه زنده و اینترنتى «امشو» با اجراى مجید صالحى، شامگاه شنبه (چهارم 
مرداد)، میزبان اکبــر عبدى و امیر نورى بود. در ایــن برنامه، اکبر عبدى، در 

سخنانى که بیشتر متلک آمیز بود، از محمدرضا شریفى نیا یاد کرد.
این سخنان که بازتاب و واکنش هاى زیادى را در پى داشت، مجید صالحى را 
برانگیخت تا درباره آن توضیح دهد. او 24 ساعت پس از پخش برنامه «امشو»، 

در پستى اینستاگرامى، متن زیر را منتشر کرد:
«من دو فیلم با محمدرضا شــریفى نیاى عزیز همبازى بودم... یکى "ســه 
بیگانه": آقاى مهدى مظلومى رفیق، دیگرى "ثبت با ســند برابر اســت": 
بهمن خان گودرزى شــفیق که به بنده و همه رفقاى جانم به واسطه حضور 

شــریفى نیاى طناز با کودك درون شــیطون و پر انرژیش به معناى مثبت و 
درستش، به ما بیشتر خوش گذشت؛ و خاطرات خوبى براى من شد در سینما؛ 
به حاشیه ها کار نداشتم؛ شاید دوستى من با تمام همکارانم با هر نوع تفکر و 
عقیده در سینما بخاطر دورى از حاشــیه ها و احترام به نگاه و انتخاب همگى 

دوستان جانم است.
کار کردن با بازیگرى که تکلیفت براى قرار گرفتن در کنارش برایت بســیار 
مشخص است، ساده و مشخص و دلچســبه و تا به حال مورد و رفتار بدى از 

ایشان ندیدم و همانطور که در "امشو" گفتم، آدم خوبى است و قابل احترام.
و صحبت هاى آقاى عبدى عزیز در برنامه "امشو" ما، بى غرض و از روى همان 
شوخى هاى همیشگى شان بوده، که سال هاست دو بزرگوار هنرمند در شوخى و 
بذله گویى به یکدیگر مى گویند و دوستانه در کنار یکدیگر در بیشمار فیلم بازى 

کردند. هر دو نازنین، برقرار و پاینده باشند، سالیان سال.»/2294

نگین معتضدى: اولین بار در «گذر از رنج ها» لهجه دار شدم

واکنش مجید صالحى به متلک هاى اکبر عبدى 
به محمدرضا شریفى نیا

هآدم ها خوبى و بدى را با هم دارد. البته هدف اصلى 
رد کردن «دنیا» بــه زندگى «کتایون» و 

صل دور نگهداشتن او از 
دس) است. اما 

آنطور که او 
کند جلو 

ر درباره 
ایــن 

خارج از  ر
دارى شد و 

ن توضیح داد: 
ختى ها 

بود  ه

یک نقش و کیفیت گروهى که با آنها همک
که همه این مشکالت را فراموش کن
معتضدى که در این ســریال با
پرداخت بیان کرد: من قبل از
دیگرى لهجه نگرفته بو
اصًال آسان نیس
ا قبلى
تال
دا
پو
متع
کارگر
خیلى وقت
وسواس به خرج مى

سارا خوئینى ها عزادار شد

پسر ساالر عقیلى
 دوست ندارد خواننده شود!

سیروان خسروى 
متفاوت ترین آلبومش را 

منتشر مى کند 

ماجراى اعتراض به نسخه نمایش خانگى
 «کارت پرواز» 

  وحید لشکرى / موسیقى ما |

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |
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صحبت هاى چند روز گذشته امیر قلعه نویى واکنش منفى هواداران سپاهان 
را در برداشته است.

بعد از اتفاقات دیدار سپاهان و پرسپولیس در دور برگشت لیگ برتر، که منجر 
به از دست رفتن 3 امتیاز حساس براى تیم اصفهانى شد، کماکان تنش ها بین 

هواداران سپاهان و قلعه نویى از بین نرفته است.
هواداران سپاهان که قلعه نویى را مقصر آن اتفاق برابر پرسپولیس و کم شدن 
شانس این تیم براى قهرمانى در لیگ برتر مى دانستند اعتراضات خود را نسبت 

به تصمیمات سرمربى فعلى سپاهان در فضاى مجازى اعالم کردند.
پس از شروع رقابت هاى لیگ برتر در روزهاى کرونایى باز هم بخت با تیم قلعه 
نویى همراه نبوده است و آنها با کسب نتایج ضعیف حاال کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان آسیا را هم دور از دسترس مى بینند.
قلعه نویى که ماه گذشته مورد انتقاد بى ســابقه هواداران سپاهان و مجریان 
شبکه استانى اصفهان قرار گرفته است در مصاحبه اى عنوان کرده، که وى 
پیشنهاد سرمربیگرى تیم ملى ایران را بخاطر تعهد به باشگاه رد کرده است . 
امیر قلعه نویى حتى در بخشى از صحبت هاى خود عنوان کرده است، که تیم 
ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر را بخاطر مردم و سپاهانى ها رها کرده است!

این صحبت هاى قلعه نویى که به مذاق هواداران سپاهان خوش نیامده است، 
واکنش تند آنها را نیز در پى داشته، سپاهانى ها اعتقاد دارند که امیر قلعه نویى 
تمام مذاکرات خود را با فدراسیون فوتبال ایران انجام داده و البته به توافقات 
پایانى براى نشستن بر روى نیمکت سرمربیگرى تیم ملى ایران رسیده بوده و 
فقط مخالفت باشگاه سپاهان مانع از حضور این سرمربى در تیم ملى شده است.

از طرفى هواداران طالیى پوشــان انتقال قلعه نویى از تیم ذوب آهن به تیم 
فوتبال سپاهان را بیشتر خواســته و آرزوى امیر قلعه نویى عنوان کرده  اند تا 
سپاهانى ها! از این جهت که امکانات بسیار باالى تیم سپاهان هر سرمربى 
ایرانى را براى حضور در این تیم وسوسه خواهد کرد. حتى سرمربى سابق تیم 
ذوب آهن در زمان نایب قهرمانى این تیم در آسیا هم، آرزوى نشستن بر روى 
نیمکت تیم آنها را داشته است، پس سرمربى نایب قهرمان ایران نباید براى 

آمدن به سپاهان بر سر آنها منت بگذارد.
به نظر مى رسد نتیجه بازى سپاهان و پرسپولیس بعد از مدیرعامل سابق این 
تیم یعنى مسعود تابش دومین قربانى خود را هم خواهد گرفت. مصاحبه ها 
و تنش هاى هفته هاى اخیر سپاهانى ها و سرمربى این تیم نشان مى دهد، 
آنها احتماًال شــروع فصل آینده را جدا از هم آغاز خواهنــد کرد، زیرا به نظر 
مى رسد اعضاى جدید هیئت مدیره سپاهان و هواداران این تیم دیگر تمایلى 
براى همکارى با قلعه نویى نخواهند داشد و قلعه نویى بعد از دو سال پر حاشیه، 

در آخر فصل اصفهان را ترك خواهد کرد.
بسیارى از اهالى فوتبال پیش بینى مى کنند، با توجه به عملکرد ضعیف فرهاد 
مجیدى در استقالل و قیمت باالى ارز که استقالل را از به خدمت گرفتن یک 
مربى تراز خارجى عاجز مى کند، بار دیگر مدیران استقالل سکان هدایت آبى 
پوشان پایتخت را به امیر قلعه نویى خواهند سپرد. اما این احتمال هم وجود دارد 
که قلعه نویى بخواهد کار خود را پس از روز هاى پر تنش در اصفهان در آرامش 
کرمان دنبال کند، اما این اتفاق زمانى امکانپذیر است که تیم هاى کرمانى با 

صعود به لیگ برتر، خود را به سطح اول فوتبال ایران برسانند.

اینجا دیگر قلعه نویى محبوب نیست

على نژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان بار دیگر اعالم 
کرده تیم هاى استقالل و پرسپولیس حق جذب مربى 
و بازیکن خارجى جدید را ندارند اما مانعى براى تمدید 

قرارداد خارجى هاى فعلى وجود ندارد.
این تصمیم در پى بحران هایى است که براى دو تیم به 
دلیل عدم پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجى 
به وجود آمده و قرار شــده تا زمان واگذارى تیم هاى 

استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصى باقى بماند.
با وجود اینکه ایــن قانون نقض قوانیــن حرفه اى در 

فوتبال است ســازمان لیگ قصد موضع گیرى ندارد. 
فریبرز محمــودزاده، رئیس کمیته نقــل و انتقاالت 
سازمان لیگ پیش تر در این باره گفته بود این تصمیم 
یک تصمیم درون خانوادگى اســت و ســازمان لیگ 
نمى تواند به آن ورود کند. سازمان لیگ تنها قوانینى براى 
ورود خارجى ها به تیم هاى لیگ برترى وضع مى کند 
اما نه مى تواند تیمى را به جذب خارجى ها تشویق کند 
و نه تیمى را منع کند و این تصمیمى است که باشگاه ها 
مى گیرند. وزارت ورزش و جوانــان مالک معنوى دو 
باشــگاه اســت و مى تواند در مورد آنها تصمیم گیرى 
کند. در لیگ برتر خیلى از تیم ها هم هستند که بازیکن 
خارجى به خدمت نمى گیرند. همچنین این محدودیت 
براى دیگر تیم ها وجود ندارد و آنها بر اســاس قوانین 

موجود مى توانند نسبت به جذب خارجى ها اقدام کنند.
تیم هاى پرسپولیس و استقالل در بیشتر فصول درگیر 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا هستند و طبیعى است 
براى درخشش در این بازى ها نیاز به حضور بازیکنان 
خارجى با کیفیت در ترکیب تیم داشــته باشــند اما با 
اشتباهات صورت گرفته از سوى این دو تیم که موجب 
طرح پرونده هاى متعددى در کمیته انضباطى فیفا شده 
اســت وزارت ورزش و جوانان تصمیم به محرومیت 
دو تیم از جذب خارجى هــاى جدید گرفته و روى این 

تصمیم خود اصرار دارد.

کنفدراسیون فوتبال آســیا بعد از آنکه اعالم کرد رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا ازسرگرفته خواهد شد حاال یک پروتکل بهداشتى براى 

برگزارى این بازى ها منتشر کرده است.
روزنامه «الرایه» قطر در این رابطه نوشت: رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا قرار است به میزبانى کشور قطر از مرحله گروهى تا نیمه نهایى و 
طى تاریخ 14 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار شود و کمیته برگزارى مسابقات 
یک پروتکل بهداشتى را براى برگزارى این مسابقات تهیه کرده است 
که در طول برگزارى مسابقات و همچنین در تمامى مسابقاتى که زیر 

نظر AFC برگزار مى شود اعمال خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخشــنامه اى که به فدراسیون ها و در 
توضیح پروتکل بهداشتى تنظیمى فرستاد اعالم کرد که این پروتکل 
براســاس تجربیات موجود مبارزه با ویروس کرونا در سراسر جهان 
تنظیم شده است. اجراى این پروتکل از زمان سفر تیم به کشورى که 
مسابقات در آن برگزار مى شود آغاز و تا روز مسابقه و بازگشت دوباره 
به کشورش اعمال خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تأیید کرد که 
پروتکل به مرور زمان و با توجه به تحوالت شیوع ویروس کرونا به 

روزرسانى مى شود.
پروتکل بهداشتى لیگ قهرمانان آســیا موارد و معیارهایى را شامل 
مى شود که مهمترین آنها ضرورت استفاده از ماسک براى همه افراد 
حاضر در مسابقات است. همچنین قبل از هر مسابقه آزمایش سنجش 
دماى بدن همه دست اندرکاران بررسى خواهد شد از جمله کارگران 
و کارمندان ورزشگاه ها و مســئوالن مسابقه که باید این تست ها را 

انجام بدهند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در این پروتکل بهداشتى تصمیم به تغییر 
ورودى و محل خروج تیم ها از ورزشــگاه به منظور کاهش تماس 
با دست اندرکاران و برگزارکنندگان مســابقه قبل، در حین و بعد از 

برگزارى مسابقه گرفت.
AFC همچنین تأکید مى کند که این پروتکل بهداشتى و درمانى 
هیچ تضادى با پروتکل هاى بهداشتى اجرایى در کشورهاى آسیایى 
ندارد. AFC سناریوهایى را براى انجام مســابقات در نظر گرفته، 
اولین سناریو برگزارى بازى ها بدون حضور تماشاگران، دوم برگزارى 
مسابقات با حضور تعداد مشخص و اندکى تماشــاگر و در نهایت و 

سومین سناریو برگزارى مسابقات با حضور عموم تماشاگران است.
پروتکل بهداشتى AFC به تیم ها تأکید مى کند که از دو اتوبوس 
براى رفت وآمد به ورزشگاه استفاده کنند تا فاصله ایمن رعایت شود و 
این در حالى است که اتوبوس ها باید استریل و ضدعفونى شده باشند.

با توجه به پروتکل رســانه اى در رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا 
مقرر شد که کنفرانس مربیان در بد ورود با اطمینان از رعایت فاصله 

اجتماعى و استفاده از میکروفن اختصاصى انجام شود.
با توجه به اهمیت جنبه هاى رســانه اى، مــکان هاى خاصى براى 
دوربین هاى تلویزیونى در نظر گرفته مى شود که قابل تغییر نیستند، 
همچنین براى مصاحبه هاى مطبوعاتى باید فاصله ایمنى و کافى از 

دوربین ها و میکروفن هاى خبرنگاران اعمال شود.

7 بازیکن فصل گذشته پرسپولیس که امسال توانستند با این تیم به 
پوکر قهرمانى برسند حاضر به ارائه تخفیف به باشگاه بابت طلب هاى 

خود نشدند.
مهدى رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس در هفته هاى گذشته 
از هفت بازیکن این تیم که بابت قهرمانى هاى فصل گذشته این تیم 
در لیگ برتر، جام حذفى و سوپرجام فوتبال باشگاهى ایران طلبکار 

بودند خواست تا از حق خود بگذرند.
این بازیکنان نه تنها با درخواست رسول پناه مخالفت کرده اند بلکه 

خواهان پرداخت فورى طلب هایشان شده اند.
سید جالل حسینى، کاپیتان پرسپولیس پس از پوکر قهرمانى با این 
تیم در لیگ برتر اظهار کرد: آقاى رســول پناه باید پرداخت داشــته 
باشند. هفت هشت بازیکن هســتیم که از سال گذشته طلب داریم. 
آقاى عرب و آقاى انصارى فرد انجــام نداده اند و حاال نوبت به آقاى 
رسول پناه رسیده اســت. مدیران عامل پول هاى پارسال را نداده اند 
اما جزو پرداختى هاى امسال قرار داده اند. البته آقاى رسول پناه قول 
داده که آن را حل مى کند. باید دید سرپرست باشگاه پرسپولیس که با 
بدهى هاى فراوان داخلى و خارجى روبه رو است چه تصمیمى را در 

خصوص این پرونده ها خواهد گرفت.

بفرمایید پروتکل 

محمود یاورى پیشکسوت فوتبال ایران و اصفهان در گفتگویى، 
ضمن بر شمردن دالیل موفقیت پرسپولیس در لیگ برتر و کسب 
چهار عنوان قهرمانى، از کمیته فنى فدراسیون فوتبال بابت انتخاب 
پرویز مظلومى به عنوان سرمربى تیم جوانان انتقاد و تأکید کرد که 

این کمیته نیاز به رنسانس دارد. 
یاورى همچنین در واکنش به انتشار فیلم هاى ُکرى خوانى رضا 
حقیقى بازیکن سابق فجر سپاسى و پرسپولیس که زمانى در تیم 
فجر سپاسى شاگردش بود، گفت: حقیقى قربانى ندانم کارى هاى 

رویانیان مدیرعامل سابق پرسپولیس شد.
مشروح گفتگوى یاورى در ادامه مى آید:

 به عنوان اولین سئوال مى خواهیم بدانیم از 
نظر شما دلیل تداوم قهرمانى پرسپولیس در 

لیگ برتر چیست؟
اگر فوتبال ایران را تقسیم بر سه کنیم، دو قسمت براى پرسپولیس 
است و یک قسمت براى بقیه تیم ها. این تیم امکانات الزم را دارد. 
ممکن است پرسپولیس مثل استقالل یکى دو بازیکن از آکادمى 
خود داشته باشد ولى منتظر این هستند تا تیم هاى دیگر بازیکن 
بسازند و از آنها استفاده کنند. پرسپولیس هواداران زیادى هم دارد. 
داشتن هوادار زیاد ممکن اســت باعث ایجاد حاشیه شود ولى در 

مقابل به پیشرفت تیم هم کمک مى کند. 

 آیا به حمایت هایى که گفته مى شود وزارت 
ورزش از پرسپولیس مى کند اعتقاد دارید؟

 پرسپولیس مثل استقالل ابزارهاى قهرمانى را دارد. زمین خوب، 
نیمکت خوب، سکوى خوب، دفاتر خوب! وزارت هم به پرسپولیس 
محبت دارد. البته هستند کسانى که به استقالل هم کمک کنند و 

فقط بحث وزارت یا پرسپولیس نیست.

عملکرد یحیى گل محمدى را در پرسپولیس 
چطور دیدید؟

یحیى مربى بســیار خوبى اســت که راه ترقى و پیشرفت را طى 

مى کند. ان شــاءا... به مدارجى که شایستگى اش را دارد، برسد. 
او مربى با کالسى اســت و 80 تا 90 درصد در هر تیمى که بوده، 

موفق شده است. 

اشــاره اى کردید به اســتفاده استقالل و 
پرسپولیس از بازیکنان تیم هاى دیگر. یادم 
مى آید زمانى چالش بزرگى بین پرسپولیس 
و باشگاه فجر سپاسى که شما سرمربى اش 
بودید براى انتقال رضا حقیقى شکل گرفت. 
حقیقى کم کم از فوتبال محو شد و این روزها 
هم با انتشــار فیلم هاى جنجالى، خبرساز 
شده است. چه شد که این بازیکن سرشار از 

استعداد این روند را طى کرد؟
- شما رسانه ها حقیقى را عرش بردید و وقتى هم زمین خورد دیگر 
هیچکس نبود کنارش باشد! رسانه ها این بازیکن را باال بردند و 
زیر پایش را خالى کردند. وقتى من به تیم فجر رفتم، او خیلى خوب 
کارش را انجام داد. پیشنهاد پرسپولیس که آمد، به حقیقى گفتم 
نرو؛ پرسپولیس و تهران خطرناك است. زندگى در تهران مشکل 
است ولى به حرفم گوش نکرد. او را وسوسه کردند. امثال محمد 
رویانیان (مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس) باید دنبال تخصص 
خودشان بروند. همین آقاى رویانیان چقدر به فوتبال لطمه زد و 
هزینه وارد کرد. او اتومبیل هاى آخرین سیستم را بدون پالك و 

نمره به بازیکنان داد. آن اتومبیل ها از کجا و چطور آمد؟

آقاى رویانیان که نقــش اصلى را در انتقال 
حقیقى به پرسپولیس داشت.

- من اصال آقاى رویانیان را نمى شناختم ولى در آن مدت طورى با 
من سالم و علیک مى کرد که انگار پسر خاله هستیم! وقتى حقیقى 
زمین خورد، دیگر آقاى رویانیان نبود و شــده بود آقاى غایبیان! 
حیف از این بازیکن. کسانى که در ورزش سر کار هستند، تخصص 
ندارند و بیشتر، اقوام و آشــنایان مدیران هســتند. این در همه 

بخش ها وجود دارد و مختص ورزش و فوتبال نیست. 

 آیا در این مدت صحبتى با رضا حقیقى 
انجام داده اید؟

 رویانیــان آنقدر با مــن تماس مــى گرفت و 
مى گفــت "محمود جــان حقیقــى را به ما 
بده". به او گفتم کــه این بازیکن را بدبخت 
مى کنید چون بازیکنانى که از شــهرهاى 
دیگر بــه تهــران مــى آینــد حمایت 
مى خواهنــد. رویانیان ایــن کاره نبود و 
حقیقى را به قهقرا بردند. فقط مى توانم 
کسانى که با دســت، صدا و قلمشان در 
مسیر لطمه زدن به حقیقى بودند را نفرین 
کنم! خیلى براى ایــن بازیکن ناراحتم و 

حتى نمى توانم با او تماس بگیرم.

شما زمانى عضو کمیته فنى 
و توسعه فدراسیون فوتبال 

هم بودید که اســتعفا دادید. 
این کمیته اخیرا پرویز مظلومى را 

به عنوان سرمربى تیم جوانان ایران 
انتخاب کرده است. آیا فکر مى کنید این 

انتخاب به صالح باشد؟

به نظرم کالس پرویز مظلومى باالتر است و باید در 
تیم ملى مشاور یا مدیرفنى باشد! مظلومى کارش را 
کرده است و در تیم هایى مثل استقالل امتحانش 
را پس داده اســت. تعجب مى کنم این تصمیم 
ها در کمیته فنى چطور گرفته مى شــود؟ باید 
در کالبد کمیته فنى رنســانس صورت بگیرد و 
مشکالت رفع شود. هیچکس نیست به این 
مسائل توجه کند. هر کســى درب فوتبال 
را زودتر باز کرد و وارد شــد، صاحب مغازه 

مى شود.

محمود یاورى: 

به رویانیان گفتم حقیقى را بدبخت مى کنید

حرف از تخفیف نزن

ند 
 ها 
 دو 
ى

ن 
ت 
ن 

د.
یر

ت 
ن 
 با 
ب 
ده 
ت

ن 

خصوص این پرونده ها خواهد گرفت.

ین مدت صحبتى با رضا حقیقى 
داده اید؟

ووت و ا مــن تماس مــى گرف
ود جــان حقیقــى را به ما 
این بازیکن را بدبخت  ــه
کنانى که از شــهرهاى
ن مــى آینــد حمایت 
نیان ایــن کاره نبود و 
بردند. فقط مى توانم

صدا و قلمشان در  ت،
 حقیقى بودند را نفرین 
ــن بازیکن ناراحتم و 

و تماس بگیرم.

انى عضو کمیته فنى 
فدراسیون فوتبال  عه

ید که اســتعفا دادید. 
یته اخیرا پرویز مظلومى را 

نسرمربى تیم جوانان ایران 
ب کرده است. آیا فکر مى کنید این 

ببه صالح باشد؟

ویز مظلومى باالتر است و باید در 
دیرفنى باشد! مظلومى کارش را 
امتحانش مهایى مثل استقالل
ت. تعجب مى کنم این تصمیم 
چطور گرفته مى شــود؟ باید
ى رنســانس صورتبگیرد و
د. هیچکس نیست به این 
هر کســى درب فوتبال 
ارد شــد، صاحب مغازه 

ا بدبخت مى کنید

رودریگو تاباتا بازیکن برزیلى و سابق تیم الریان بعد از جدایى 
از این تیم در آستانه پیوستن به تیم السیلیه قرار دارد.

الرایه قطر با اشــاره به احتمال انتقــال هافبک برزیلى به 
السیلیه نوشــت: منابع آگاه خبر دادند که السیلیه نزدیک 
به عقد قرارداد با رودریگو تاباتا بازیکن ســابق الریان است 
که بعد از پایان قراردادش از این باشــگاه جدا شد و اکنون 

بازیکن آزاد است.
انتظار مى رود الســیلیه طى روزهاى آینده کار انتقال تاباتا 
به این تیم نهایى کند و این مى تواند اولین خرید مدیریت 
جدید این باشگاه باشد. گفته مى شود مسایل مالى مهمترین 
موضوعى است که تا االن رسمى شــدن قرارداد به تاخیر 

انداخته است.
رودریگو تاباتا هافبک 39 ســاله وبرزیلى از سال 2010 و 
حدود 10 فصل پیش به کشور قطر آمد. او در این ده سال به 
غیر از دو فصلى که به طور قرضى به السد پیوست ، همیشه 
لباس الریان را به تن داشته اســت. او بارها با الریان مقابل 
تیم هاى ایرانى بازى کرده است و شاید بهترین نمایش او در 
فصل 2017 و در بازى هاى مرحله گروهى برابر پرسپولیس 
بود که او با دو گلى که زد نقش مهمى در پیروزى سه بر یک 

تیمش ایفا کرد.
تاباتا در صورتى که با السیلیه قرارداد امضا کند همبازى کریم 

انصارى فرد مهاجم ملى پوش ایرانى این تیم خواهد شد.

این تصمیم به ما ربطى نداردتاباتا همبازى کریم
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك  شــماره 5197فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى ســلیمانى علویجه  
فرزند عباس در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1399/05/30 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار: سه 
شنبه1399/05/07-  924083/ م الف  - محمد ناظمى- سرپرست اداره ثبت اسناد بخش 

مهردشت/5/109
آگهى اصالحى

شماره نامه: 139985602210002065 تاریخ ارســال نامه: 1399/03/27 - پیرو آگهى 
فقدان سند مالکیت به شماره م الف: 851318 مورخ 99/3/1 سطر دوم، شماره پالك 18244 

فرعى از 2267 اشتباه و صحیح آن پالك 1824 فرعى از 2267 مى باشد. م الف:851318 
ناصر صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان/5/112 

مزایده
اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 447- 99 
له آقاى مجید وطن خواه علیه آقاى سید ابوالفضل نوربخش به خواسته مطالبه در نظر دارد به 
میزان 130 کیلوگرم تنباکو، که کارشناس رسمى دادگسترى قیمت هر کیلو را 4/300/000  
ریال و 130 کیلو تنباکو جمعا مبلغ 55/900/000 ریــال ارزیابى نموده از طریق مزایده به 
فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز پنجشنبه در تاریخ 99/5/23 در محل 
اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف شهرســتان خمینى شهر واقع در منظریه، بلوار 
پردیس، ساختمان دادگسترى، طبقه همکف برگزار میگردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از 
روز مزایده به نشانى خمینى شهر خیابان امام شمالى دنباله جوى گاردر مقابل خیریه حضرت 
سجاد پالك 63 نزد امین اموال آقاى سید رضا نوربخش مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست ده 
درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگســترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 

مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد 
بهاى مال مورد مزایده را طى چک تضمینى و با در دست داشتن اصل کارت ملى نیم ساعت 
قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى شــورا مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را 
تکمیل و همراه کپى کارت ملى و اصل فیش تحویل اجرا نمایید. م الف: 925335 اجراى 

احکام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر/5/115
حصروراثت

عبدالرحیم ایزدى داراى شناسنامه شــماره 1091508550 به شرح دادخواست به کالسه 
9900661 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان طیبه چاوشى نجف آبادى  بشناسنامه 1090784538 در تاریخ 93/7/19 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. الهه ایزدى 
ش ش 1090302843 ، 2. عبدالکریم ایزدى نجف آبــادى  ش ش 1090995245 ، 3. 
فخرى ایزدى  ش ش 109103637 ، 4. مهرى ایزدى نجف آبادى  ش ش 1091136882 ، 
5. عبدالرحیم ایزدى ش ش 1091508550 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 925590/م الف رئیس شعبه 
10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/116
حصروراثت

علیرضا رجایى داراى شناسنامه شماره 136 به شــرح دادخواست به کالسه 9900640 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بلقیس 
امیرخانى نجف آبادى بشناسنامه 21210 در تاریخ 96/8/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. علیرضا رجایى نجف آبادى 
فرزند یداهللا   ش ش 136 ، 2. رضوان رجایى نجف آبادى فرزند یداهللا   ش ش 445 ، 3. اکرم 
رجایى نجف آبادى فرزند یداهللا   ش ش 325 ، 4. اعظــم رجایى نجف آبادى فرزند یداهللا   
ش ش 1077 ، 5. فردوس رجائى نجف آبادى فرزند یداهللا   ش ش 1091542651 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 925698م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/117

وضعیت شــیوع ویروس کرونــا در آمــل از بحران به 
فرابحران تبدیل شــده است، ماشــین هاى عروس به 
راحتى در شهر مى گردند و مراسم عزا در منازل بر پاست، 
کسبه داوطلب تعطیلى شــده اند اما از برگشت خوردن 
چک هایشان نیز مى ترسند و همه این مشکالت، مبارزه 
کادر درمانى با این ویروس را بسیار سخت کرده است چرا 
که روز به روز بر تعداد مبتالیان بــه کووید- 19 افزوده 

مى شود.
مشــکل آملى ها را باید آملى ها حل کننــد، موضوعى 
که ایرج حریرچى در ســفر بــه مازنــدران و بازدید از 
بیمارستان هاى آمل، آن را مطرح کرده بود، مسئله بسیار 

مهمى که نشان مى دهد اوضاع شیوع کرونا در آمل بسیار 
جدى تر از آن چیزى است که مسئوالن مطرح مى کنند.

به عنوان مثــال در حالى که مســئوالن، نبود هرگونه 
مشکل تأمین اکسیژن براى بیماران کووید- 19 در آمل 
را مطرح مى کردند، با حضور حریرچى سه دستگاه تأمین 
اکسیژن در سه بیمارســتان امام على(ع)، امام رضا(ع) 
و امام خمینى(ره)، نصب شــد  و به بهره بردارى رسید، 
موضوعى که در فضاى مجازى به ویژه در آمل، بسیار به 
بحث گذاشته شد و مردم این شهرستان معتقد هستند که 
اگر مشکلى وجود نداشت، چرا بالفاصله پس از انتشار این 

اخبار، این اقدام صورت پذیرفت.

یک جامعه شــناس، بــا بیان اینکــه دنیــاى آینده با 
ویروس هاى بیشترى مواجه خواهد شد، گفت: برخورد 
انسان با طبیعت، امراض و ویروس ها را زیاد مى کند و باید 

رفتارمان را با طبیعت بهتر کنیم.
دکتر رضا علیزاده با اشاره به درگیرى یک ماه و 40 روزه 
خود با بیمارى کرونا و تجربه نزدیک این رویداد ناشناخته، 
اظهار کرد: کرونا یــک پدیده منحصر به فرد اســت و 

بسیارى از ابعاد جدید آن به مرور زمان نمایان مى شود.
این جامعه شناس گفت: این پدیده ترس و وحشت ایجاد 
کرده است؛ وحشت از انسان ها و وحشت از اشیا، یعنى هر 
چیزى که در گذشته به سادگى با آن برخورد مى کردیم، 

اکنون به یک امر ترســناك، دلهره آور و اضطراب آمیز 
تبدیل شده است.

علیزاده، کرونا را یک ویروس عادل ندانست و خاطرنشان 
کرد: کرونا به جســمى که بر اثر ســاختارهاى ناسالم 
فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى ضعیف شده بیشتر صدمه 
مى زند و فقیر را فقیرتر مى کند. وى با بیان اینکه کروناى 
چین و کروناى ایران و کروناى آمریکا و کروناى فرانسه و 
کروناى ژاپن و... همه با هم فرق مى کنند، گفت: کروناى 
اســتان هاى ایران نیز با هم متفاوت است و این تفاوت 
از حیث پزشکى نیســت، بلکه کرونا تأ ثیرات فرهنگى و 

اجتماعى و اقتصادى متفاوتى دارد.

در آمل کاراز بحران 
گذشته است!

کرونا تأثیرات فرهنگى و 
اجتماعى متفاوتى دارد 

اتفاق عجیب در هند
3400 نفـر از بیمـاران کرونایى در شـهر    پانا |
بنگلور هند گم شـده اند و این تعـداد 7 درصد از کل 
کرونایى هـاى این شـهر را تشـکیل مى دهنـد. این 
افراد غیر قابل ردیابى هسـتند، چون هنگام آزمایش 
شماره و تلفن خود را نادرسـت اعالم کرده اند و این 
کار پلیـس را بـراى ردیابى و شناسـایى دوبـاره آنها 

سخت مى کند.

افزایش نگران کننده 
رئیـس بخـش ICU کوویـد- 19    ایلنا|
کودکان بیمارسـتان اکبر در مشـهد گفت: از اسـفند 
تاکنـون حـدود ده کودك بـا تسـت PCR مثبت در 
این بیمارستان فوت شـده اند. مجید سزاوار افزایش 
شـیوع کرونا بین کـودکان را نگران کننده دانسـت 
و گفت: اگـر بخواهیـم کودکانى که نتیجه سـى تى 
اسکن ریه شان هم نشان دهنده ابتال به کرونا بوده را 
به این آمار بیافزاییم، تعداد بیشتر مى شود. وى ادامه 
داد: متأسفانه در یک ماه اخیر این بیمارى رشد زیادى 
بین کودکان داشـته، به طورى که اکنون از مجموع 
12 کودك بسترى این بخش، تست کروناى هشت 

نفر مثبت و قطعى شده است.

همه بهبودیافته ها
 ایمن نیستند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى    ایسنا|
اسـتان زنجان گفت: طبق بررسـى هاى انجام شده 
در تست سـرولوژى، همه افراد بهبودیافته کرونایى 
در برابـر ایـن بیمـارى ایمـن نیسـتند و ایمنـى این 
بیمـارى دائمى نیسـت. محمدرضـا صائینـى ادامه 
داد: بررسـى هاى اولیه نشـان مى دهد ایمنـى افراد 
بهبودیافتـه کرونایـى حتـى دو تا سـه ماه هـم دوام 
پیـدا نمى کنـد. وى بـا بیـان اینکـه طبـق بررسـى 
سـرولوژى در بدن همه افـراد بهبودیافتـه کرونایى 
ایمنى یـا آنتى بـادى کرونا ایجـاد نمى شـود، اظهار 
کـرد: همه افـراد بهبودیافته نیـز همانند سـایر افراد 
باید فاصلـه اجتماعـى را رعایـت کرده و از ماسـک 
اسـتفاده کنند تا شـرایط براى تأمین واکسن فراهم

 شود.

جهان اول و جهان سوم 
یکى است

   خبر آنالین | محمد موسوى، مدافع باتجربه 
تیم ملى والیبال که با نظر فدراسـیون جهانى در بین 
چهار مدافع برتر جهان قرار گرفته است درباره اینکه 
آیا رفتار مـردم در اوج گیرى دوبـاره کرونا تأثیرگذار 
بوده مى گوید: من نمى خواهم کسى را مقصر بدانم. 
رفتار مـردم در اروپا و آمریـکا و به اصطـالح جهان 
اول هم مثل ایران اسـت. آنها هم ساحل و رستوران 
مى رونـد و مراسـم عروسیشـان سـرجایش برگزار 
مى شـود. به نظرم ذهن مردم به کرونـا عادت کرده 
اسـت. دقیقًا کرونـا براى مردم شـده مثـل ویروس 
سرماخوردگى. البته نمى توانیم بگوییم مردم یکسال 
در قرنطینه خانگى بمانند، زندگى باید در جریان باشد 
اما یادمان باشد موارد بهداشتى را بیشتر رعایت کنیم. 
قرنطینه خانگى تنها در چین جواب داد که نمى دانیم 
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روى موج کووید-19

 این روزها خوشــبختانه بســیارى از مــردم در معابر و 
مکان هاى عمومى از ماسک استفاده مى کنند. در این میان 
اما برخى همچنان لجبازگونه از ماسک استفاده نمى کنند.

آنها کرونا را جدى نگرفته اند و فکر مى کنند که ویروس 
کووید- 19 مثل شانس است و هیچوقت در خانه آنها را 
نمى زند. کرونا اما با هیچکس تعارف نــدارد و به راحتى 
آنهایى را که ماسک نمى زنند یا دستورالعمل هاى بهداشتى 
را رعایــت نمى کنند در آغوش مى گیــرد و به کام مرگ 

مى کشاند.
واقعًا زدن یک ماسک اینقدر ســخت است؟ با چه کسى 
لجبازى مى کنید؟ خودتان، خانواده تان؟ وقتى ماســک 
نمى زنید احتمال اینکه کرونا بگیرید، خیلى بیشتر از آنهایى 
است که ماسک مى زنند. وقتى کرونا بگیرید یعنى همسر، 
پدر و مادر، فرزندانتان و هر کســى که دوستش دارید در 

معرض خطر بزرگ کروناست.
خیلى ساده است. اگر به شما بگویند قرار است فردا صبح 

ســیل بیاید و خانه ها را با خود ببرد چه مى کنید؟ در خانه 
مى مانید یا به کوه پناه مى برید؟ اگر به شــما بگویند قرار 
است شب زلزله بیاید و خانه ها را ویران کند، چه مى کنید؟ 

شب در خانه مى مانید تا سقف روى سرتان خراب شود؟
ماسک تا حدود زیادى از شــما در برابر کرونا محافظت 
مى کند. شوخى نیست طبق گفته وزارت بهداشت از هر 
پنج مرگ، یک مرگ بخاطر کروناست. تقریبًا تمام کشور 

در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.
کرونا با هیچکس شوخى ندارد. چرا واقعًا باید غم را بغل 
کنیم وقتى مى توانیم با رعایت نکاتى بهداشتى و ماسک 

زدن جلوى فاجعه هاى بزرگ را بگیریم.
کرونا تمام مى شود مثل تمام بدبختى هاى جهان. کمتر از 
خانه بیرون برویم. ماسک بزنیم. فاصله گذارى اجتماعى 
را رعایت کنیم تا این درد مشترك هر چه زودتر به پایان 

خط خود برسد.
در زمان موشکباران شهرهاى ایران توسط حکومت بعث 
عراق، به مردم دستور داده شده بود وقتى صداى آژیر قرمز 

را مى شنوند، هرکجا که هستند چراغ ها را خاموش کنند 
تا مورد هدف جنگنده هــاى عراقى قرار نگیرند. االن هم 
همان است اگر مى خواهیم هدف کرونا قرار نگیریم باید 

ماسک بزنیم.
کرونا با حرف زدن شکســت نخواهد خورد. کرونا با شعار 
دادن شکســت نخواهد خورد. حتى اگر یک نفر کرونا را 
شوخى بگیرد ممکن اســت همه درگیر آن شویم. کرونا 
طرفدار جمعیت است و هرجا که هستیم و فاصله گذارى 
و بهداشــت را رعایت نکردیم او هم هست و به ما لبخند 

مى زند.
کرونا مخصوص ایران نیست که بگویید کار خودشان است 
و مى خواهند گرانى ها را تحت تأ ثیر قرار دهند. امروز همه 
جهان درگیر کروناست. همه در حال جنگ با این ویروس 
هستند. در کنار هم باشــیم تا شــر کرونا از سرمان کم 

شود.
بیاید این شــعار را همگانى کنیم. براى شکســت کرونا، 

ماسک مى زنم، ماسک مى زنى، ماسک مى زنیم.

کرونا را با زدن ماسک شکست دهید
تحقیقات روى ریزاندامگان بیگانه نشــان مى دهد 
انسان ها و ســایر پســتانداران مى توانند در مبارزه 
با میکروب هاى فضایى که ممکن اســت توســط 
فضانوردان از فضا به زمین آورده شــوند، به دردسر 

جدى بیافتند.
تحقیقات جدید نشــان مى دهد سیستم ایمنى بدن 
پستانداران -از جمله انسان- مى تواند براى شناسایى 
و واکنش به میکروب هاى برآمده از سیاره هاى دیگر 

دست و پا بزند.
میکروارگانیسم ها یا ریزاندامگان (مانند باکترى ها و 
ویروس ها) مى توانند فراتر از زمین نیز وجود داشته 
باشند و در حال حاضر برنامه هایى براى جستجوى 
عالیم مربوط به آنها در مریخ و برخى از قمرهاى زحل 
و مشترى وجود دارد. چنین موجوداتى ممکن است بر 
پایه اســیدهاى آمینه (بلوك هاى کلیدى ساختمان 
تمام حیات) مختلفى نسبت به شــکل هاى حیات 

موجود در زمین باشند.
یک مطالعه علمى نشان مى دهد میکروارگانیسم هاى 
خارج از زمین مى توانند براى مأموریت هاى فضایى 
و در صورت آورده شدن با فضانوردان به زمین، تهدید 

بزرگى باشند.
پروفسور «نیل گو» از محققان این مطالعه در دانشگاه 

اکســتر گفت: اکنون جهان از چالش ایمنى ناشى از 
ظهور پاتوژن هاى کامًال جدید آگاه است. ما به عنوان 
یک آزمایش، از خود سئوال پرسیدیم که اگر قرار باشد 
در معرض یک میکروارگانیسم از یک سیاره دیگر یا 

یک قمر قرار بگیریم، چه اتفاقى خواهد افتاد.
وى افــزود: برخى از ســاختمان هاى آلى بســیار 
غیرمعمــول در خارج از ســیاره زمین وجــود دارند 
و مى تــوان از آنهــا براى ســاخت ســلول هاى 
میکروب هاى بیگانه استفاده کرد. اگر چنین موجوداتى 
کشــف و به زمین آورده شــوند و پس از آن به طور 
تصادفى از کنترل خارج شــوند، آیا سیســتم ایمنى 
بدن ما مى تواند پروتئین هاى ســاخته شده از این 
بلوك هاى غیرزمینى را شناســایى و با آنها مبارزه 
کند؟ وى ادامه داد: بنابراین مــا حدس مى زنیم که 
تماس با میکروارگانیســم هاى فرازمینى مى تواند 
یک خطر ایمنى جدى براى مأ موریت هاى فضایى

 باشد.
کشف آب به صورت مایع در چندین مکان در منظومه 
شمسى این احتمال را ایجاد مى کند که ممکن است 
حیات میکروبى در خارج از کــره زمین تکامل یافته 
باشد و بنابراین مى تواند به طور اتفاقى وارد اکوسیستم 

زمین نیز بشود.

داده ها نشان مى دهند که کشورهایى که تحت رهبرى 
زنان هستند، در مقایســه با کشورهاى تحت نظارت 
مردان در بحران کووید- 19 به مراتب بهتر عمل کرده 

و به موفقیت هاى بیشترى رسیده اند.
در روزهایى که واکنش رهبران کشــورهاى مختلف 
در مقابل کرونا تبدیل به پاشنه آشیل آنها شده و حتى 
در مورد کسى چون «دونالد ترامپ» احتمال مى رود 
باعث شکست او در انتخابات ریاست جمهورى شود، 
مطالعات نهادها و رسانه هاى گوناگون حاکى از این 
امر اســت که برخالف مردان، کشورهایى که تحت 
زعامت زنان هســتند، در این قضیه عملکرد بهترى 
داشــته اند و با امنیت و آرامش بیشترى این بحران را 

پشت سر گذاشته اند.
 روزنامه «ایندیپندنت» در این زمینه به تحقیقى اشاره 
مى کند که در زمینه تبعات اقتصادى و جانى ویروس 
کرونا در کشورهاى مختلف انجام شده و در نهایت به 
این نتیجه رسیده ده کشورى که بیشترین آسیب را از 

ویروس کرونا دیده اند همگى رهبر مرد دارند.
«کریستین الگارد»، رئیس سابق صندوق بین المللى 
پول، عکس العمل «درخشان» رهبران زن جهان را 
در مقابل شــیوع کرونا، به ویژه در قیاس با همتایان 

مردشان در کشورهاى دیگر مورد ستایش قرار داد.

الگارد که در حال حاضر رئیس بانک مرکزى اروپاست، 
سیاست هاى انگیزشى و آینده نگرانه، و ارتباط شفاف 
رهبران زن را دلیل عملکــرد بهتر آنها عنوان کرده و 
گفت: «باید بگویم که من به نوبه خود از عملکرد این 
رهبران فهمیدم که زنان مى توانند کارشــان را بهتر 

انجام دهند». 
با اینکه خانم الگارد اظهاراتش را جهت گیرى شخصى 
عنوان کرده اما داده هاى آمارى حکایت از این دارند 
که واکنش او ریشــه در واقعیــت دارد. البته کتمان 
نمى توان کرد که مقایسه کشورها بدون در نظر گرفتن 
فاکتورهایى مانند بودجه و هزینه هاى مقابله با بیمارى، 
توریسم و جمعیت کشورها دشوار و نه چندان منصفانه 

است.
با بررسى فاکتورهاى مختلف این نتیجه به دست آمده 
که رهبران زن در ارزیابى بر اساس معیارهاى متریک، 
در تک تک موارد در مقایسه با کشورهایى که رهبر مرد 

دارند عملکرد بهترى داشته اند.
تحقیقات قبلى که در این مورد انجام شــده، حکایت 
از این دارند که رهبران زن کمتر ریســک مى کنند 
و همچنین ســبکى از رهبرى  را دنبال مى کنند که 
همدالنه تر است و در عین حال بیشــتر از مردان بر 

مباحث و نتایج علمى تکیه دارد.

تهدیدى به نام میکروب هاى فرازمینى

رهبران زن کرونا را شکست داده اند 

تقریبًا همه افرادى که دچار کم شــنوایى هستند از لب 
خوانى براى برقرارى ارتباط استفاده مى کنند. مؤسسات 
خیریه مى گویند که ناشــنوایان به دلیل وجود ماسک 
نمى توانند لب خوانى کنند و متوجه بســیارى از جمالت 

نمى شوند.
یک زن 45 ســاله، صد ماســک صورت شفاف دوخته 
است تا افراد ناشنوا بتوانند در طول بحران کرونا ویروس 
لبخند بزنند، احساس امنیت کرده و از آن استفاده کنند. 
«کلر کراس»، از دونون اســکاتلند، ماسک هاى خود 
را - که داراى یک قسمت شفاف روى دهان بود- براى 

ناشنوایان ضرورى خواند.
انجمن ملى کودکان ناشنوا (NDCS) گفته است که 
استفاده از روکش صورت ممکن اســت افراد ناشنوا را 
منزوى کند زیرا آنها غالبًا به لب خوانى اعتماد مى کنند. 
این یکى از گروه هاى خیریه پیشرو در زمینه ناشنوایان و 
معلوال ن است که هشدار داد میلیون ها نفر از ناشنوایان 
مى توانند با مشــکالت عدیده اى رو به رو شوند، مگر 

اینکه ماسک هاى شفاف صورت به طور گسترده اى در 
دسترس باشد.

کراس گفت که ماســک ها، با یک قسمت روشن روى 
دهان، براى افرادى که مشــکل شــنوایى دارند، بسیار 

حیاتى هستند.

افراد ناشنوا از چه نوع ماسکى باید استفاده کنند؟

وزارت دفاع ژاپن براى نخستین بار وسایل بالاستفاده و کم 
ارزش ارتش را براى درآمدزایى حراج کرد.

وزارت دفاع ژاپن در این اقدام یک کاله اکسیژن خلبانى، 
یک فرمان از یک قایق آموزشــى و یک آرم از یونیفورم 
ارتش را در کنار 30 قلم وسیله دیگر در یک رویداد در توکیو 
حراج کرد. خبرگزارى ان.اچ.کى ژاپن گزارش داد وزارت 
دفاع این کشــور تصمیم گرفت تا این حراجى را با هدف 
درآمدزایى در بحبوحه بحران اقتصادى به وجود آمده ناشى 
از کرونا برگزار کند. در این حراجى قریب به 55 هزار دالر 
جمع شد که البته سهم ناچیزى از 50 میلیارد دالر بودجه 

ساالنه نظامى ژاپن است.
در این حراجى 180 نفر حضور داشتند که به وسیله قرعه 
کشى انتخاب شــده بودند و باید در تمام مدت برگزارى 
حراجى از ماسک استفاده و فاصله گذارى اجتماعى را هم 

رعایت مى کردند.
گفته مى شود که بسیارى از اقالم در این حراجى ده  برابر 

قیمت واقعى شان به فروش رفت.

کرونا، چوب حراج
  ترجمه: ملیکا قراگوزلو / خبرآنالین | به وسایل ارتش ژاپن زد
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چرا شیلد محافظ خوبى 
در برابرکرونا نیست؟

اگر به کرونا ى خفیف 
مبتال شده اید...

بیمارى کرونا همیشه شدید یا مرگبار نیست، حدود 80 درصد موارد 
آن با عالیم خفیف تا متوســط بروز مى کند. از آنجایى که عالیم 
کرونا در بیماران مختلف بســیار گوناگون است -از بدون عالمت 
تا بیمارى مرگبار- دریافتن اینکه بیمارى «خفیف» به چه معنایى 

است، ممکن است مشکل باشد.
همچنین باید دانســت بیماران کرونا داراى عالیم خفیف ممکن 
است به ناگهان دچار تشدید عالیم شوند که نیاز به مراجعه پزشکى 
و بسترى شــدن پیدا کند و در حال حاضر شیوه اى را نمى شناسیم 
که تشخیص دهیم «چه کســانى» دچار این بدتر شدن ناگهانى 
بیمارى شان مى شوند. بنابراین توجه مداوم به عالیمتان در دوره اى 

که در خانه ایزوله هستید، مهم است.
گرچه گفته مى شود بارزترین عالیم کووید-19 تب، سرفه خشک 
و تنگى نفس است، فهرســت عالیم احتمالى این بیمارى بسیار 
طوالنى تر است، از جمله ســردرد، آبریزش بینى، گلودرد، ضعف، 
خســتگى، درد حاد یا مبهم عضالنى، تهوع، دل آشوبه، استفراغ، 

اسهال، از دست رفتن حس بویایى و چشایى و قرمزى چشم ها.
افراد داراى عفونــت ویروس جدیــد کرونا ممکن اســت انواع 
ترکیب هاى این عالیم را داشته باشند و البته همچنین ممکن است 
در کل دوره عفونتشان بى عالمت بمانند. به عبارت دیگر بیمارى 
خفیف کووید-19 ممکن است شبیه بسیارى از بیمارى هاى دیگر 
باشــد. البته اگر در جایى زندگى مى کنید که شــیوع باالى کرونا 
دارد، احتماًال اینکه واقعًا دچار عفونت ویروس کرونا باشید، بیشتر 

مى شود.
به هر حال اگر دچار عالیم خفیفى شده اید و در جایى زندگى مى کنید 
که میزان باالى شیوع کرونا وجود دارد، بهتر است خودتان را در خانه 
ایزوله کنید یعنى در خانه بمانید، از اعضاى خانواده فاصله اى دستکم 
2 مترى بگیرید و از یک اتاق جداگانــه و در صورت امکان از یک 
دستشویى جداگانه استفاده کنید، وسایل خانگیتان باید مخصوص 
خودتان باشد، سطوحى را که با آن تماس پیدا مى کنید را تمیز و ضد 
عفونى کنید و مراقب عالیمتان باشــید تا زمانى که مطمئن شوید 

حالتان بهتر شده است.
دماى بدنتان را هر روز اندازه  بگیرید، مراقب بدتر شــدن سرفه یا 
تنگى نفستان باشید. اگر وضعیت تنفستان دارد بدتر مى شود، فوراً 
با پزشک یا اورژانس تماس بگیرید. توجه داشته باشید که ممکن 

است بیمارى تان با عالیم خفیف شروع شود و بعد به ناگهان شدت 
بگیرد یا اینکه در حالى که ظاهراً عالیمتان دارد بهبود مى یابد، به 

ناگهان نشانه ها با شدت بیشترى بازگردند.
اگر با کسى زندگى مى کنید که بیمار شــده است، نیز باید در خانه 
بمانید و براى 14 روز خودتان را قرنطینه کنید تا معلوم شــود که 

عالیم بیمارى در شما ظاهر مى شود یا نه.
ممکن است بین یک تا 14 روز (گاهى حتى بیشتر) طول بکشد تا 
فرد دچار عفونت ویروس کرونا عالمت دار شود، اما در اغلب افراد 
داراى بیمارى خفیف ســه تا پنج روز پس از عفونت عالیم ظاهر و 

پس از یک هفته روندى بهبودى شروع مى شود.
برخى از گزارش ها نشــان مى دهند افرادى دچار بیمارى شــدید 
مى شــوند که پس از روز پنجم بیمارى عالیمشان بدتر مى شود یا 
در هفته دوم بیمارى از روز هفتم تا دهم بدتر شدن عالیم را تجربه 

مى کنند (البته این گزارش ها بر اساس داده هاى محدود هستند).
همچنین گزارش هایى وجود دارد که افرادى که دچار خســتگى، 
سردرد، درد شکمى و تنگى نفس هستند با احتمال بیشترى ممکن 
است از بیمارى خفیف به بیمارى شدید پیشرفت کنند، به خصوص 
اگر باالى 65 سال داشته باشند و دچار بیمارى هاى زمینه اى مانند 
بیمارى هاى قلبى، ریوى و کلیوى، ســرطان یا اختالل دســتگاه 

ایمنى باشند.
اما به یاد داشته باشید که هر کسى و در هر سنى و حتى بدون هیچ 
بیمارى زمینه اى ممکن است به بیمارى شدید کووید-19 مبتال شود 

و کارش به بخش مراقبت هاى ویژه بکشد.
یک عالمت دیگر که ممکن اســت بیانگر بیمارى شــدید باشد، 
افزایش سرعت تنفس (تعداد تنفس در دقیقه) به باالى 24 تنفس 
در د قیقه در هنگام استراحت است. اگر ســرعت تنفستان زیر 20 

تنفس در دقیقه باشد، مى توانید تا حدى اطمینان خاطر پیدا کنید.
براى افرادى که عالیم خفیف دارند و در خانه ایزوله شده  اند، هنوز 
دقیقًا روشن نیست چه زمانى مى توان بیمارى را پایان یافته تلقى 
کرد. دستورالعمل فعلى مراکز کنترل بیمارى هاى آمریکا این است 
که هنگامى مى توانید از وضعیت ایزوله خارج شوید که دستکم 72 
ساعت (بدون مصرف داروهاى ضد تب) تب نداشته باشید و سایر 
عالیمتان (مانند آبریزش بینى، خستگى، سرفه و درد شکم) بهبود 

یافته باشد و دستکم هفت روز از شروع عالیمتان گذشته باشد.

پژوهشگران مى گویند، تماشاى بیش  از  اندازه تلویزیون خطر مرگ در 
اثر حمله قلبى یا مغزى را افزایش مى دهد.

داده هاى آنها نشان مى دهد نشستن در مقابل صفحه نمایش تلویزیون 
در خانه به مراتب از تماشاى تلویزیون در محل کار یا در هنگام رانندگى 
مرگبارتر است، زیرا افراد در خانه در حین تماشاى تلویزیون تنقالت 

بیشترى مصرف مى کنند.
افرادى که مدت زمان طوالنــى روى کاناپه جلــوى تلویزیون لم 

مى دهند و تلویزیون تماشا مى کنند، نسبت به سایرین تحرك بدنى 
کمترى دارند و نور آبى  که از تلویزیون ساطع مى شود مى تواند خواب 

آنها را مختل کند. 
یافته هاى محققان در این زمینه نشــان مى داد آنهایى که بیشتر از 
دو  ساعت تلویزیون در روز تماشــا مى کنند به طرز عجیبى به میزان 
بیشترى دچار بیمارى هاى قلبى و عروقى مانند حمالت قلبى و مغزى 

شده بودند یا از این بیمارى ها جان خود را از دست داده بودند.

این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت که دچار سرطان، به خصوص 
سرطان ریه شده، یا به دلیل آن جان خود را از دست بدهند.

محققان کشف کردند اگر افراد نیم ساعت در روز از تماشاى تلویزیون 
کم کنند و به جاى آن نیم ساعت در روز قدم بزنند، مى توانند احتمال 
مرگ خود را تا 10 درصد کاهش دهند. این تحقیق همچنین نشان داد 
کسانى که کمتر از شش  ساعت خواب شبانه دارند، برایشان سالم تر 
است که به جاى تماشاى تلویزیون چشم هاى خود را روى هم بگذارند.

تماشاى تلویزیون بیشتر از 2 ساعت در روز مرگبار است 

این باور که ما باید آب بیشــترى از آنچه بدنمان برایش عالمت مى دهد بنوشــیم، 
مى تواند پیامد هاى خطرناکى داشته باشد. مصرف بیش از اندازه مایعات، زمانى که 
موجب رقیق شدن سدیم خون شود، مى تواند عواقبى جدى داشته باشد. این موضوع 

مى تواند موجب ورم مغز و ریه ها شود.
«هیو مونتگومرى»، مدیر پژوهش انســتیتوى ورزش و سالمت لندن معتقد است که 
بخشــى از دالیل اتفاقاتى که ما به مکانیسم تشــنگى خود بى اعتماد شده ایم و فکر 

مى کنیم که بیش از آنچه بدنمان مى طلبد باید آب بنوشــیم تا از کمبود آب بدن 
جلوگیرى کنیم، نادرست است.

این باور که پیوسته باید هیدراته باشیم، معنایش این است که بسیارى افراد هر 
جا که مى روند با خود آب به همراه دارند و بیش از آنچه بدنشــان نیاز دارد، آب 

مى نوشند. در حالى که بیشترین مقدارى که یک فرد در داغ ترین شرایط ممکن 
در وسط بیابان مى تواند عرق کند، 2 لیتر در ساعت است، اما چنین رخدادى بسیار 

دشوار است. این تصور که در ســفر 20 دقیقه اى با مترو با خود نیم لیتر آب ببرید، 
 چندان درست نیست.

مکانیسم هاى تشنگى ما با گذر از 60 سالگى، حساسیت خود را از دست مى دهد. وى مى گوید: 
با افزایش سن، مکانیسم طبیعى تشنگى در ما حساسیتش کمتر مى شود و نسبت به جوان تر ها بیشتر در 
معرض کمبود آب بدن قرار مى گیریم. با افزایش سن، نیاز است که بیشتر به عادات مصرف مایعات خود 

توجه داشته باشیم، تا آب بدنمان کم نشود.
متخصصان معتقدند که نیاز به مایعات در ما بســته  به عواملى نظیر سن، اندازه بدن، جنس، محیط و 

میزان فعالیت فیزیکى است.

پیامدهاى زیاده روى در نوشیدن آب

از زمان اولین گزارش هــا در مورد ویروس کرونا 
در شــهر ووهان چین و آغاز همه گیرى بیمارى 
کووید- 19 در این کشــور و سپس گسترش آن 
به دیگر کشورهاى دنیا، مطالعات فراوانى بر روى 
خصوصیات این ویــروس و بیمارى حاصل از آن 
صورت گرفته است. یکى از مهمترین جنبه هاى
 مورد بررســى در مورد این ویروس، شناســایى 
راه هاى انتقال و ورود آن به بدن افراد اســت که 
مى توانــد نقش مهمــى در کنتــرل بیمارى و 
پیشــگیرى از روند روزافزون آلوده شــدن افراد 
جامعه داشته باشد؛ با وجود این، سئواالت مختلف 
و ابهامات در مورد نحوه انتقال و ورود ویروس به 
بدن همچنان وجود دارد، از جمله اینکه آیا احتمال 
انتقال این ویروس از طریق زخم و ایجاد بیمارى 

کرونا وجود دارد؟
پوست یکى از سدهاى دفاعى مؤثر در برابر عوامل 
عفونى از جمله ویروس هاســت، امــا زمانى که 
پوســت در اثر عواملى همچون زخــم، خراش و 
سوختگى انسجام خود را از دست بدهد، راه ورود 
میکروارگانیسم ها به درون بدن باز مى شود. عالوه 
بر این نیاز است ویروس ها به مقدار کافى در محل 
وجود داشته و ســلول هاى موجود در آن ناحیه، 
گیرنده ویروس را داشــته باشند تا ویروس بتواند 
وارد آنها شده و رشد و تکثیر کند. طبق اطالعات 
موجود، گیرنده ویروس کرونا در سطح سلول هاى 
ریه، ســرخرگ، قلب، کلیه و روده کوچک وجود 
دارد و شــواهدى از وجود این گیرنده بر ســطح 
سلول هاى بافت پوششــى پوست و سلول هاى 

خونى وجود ندارد.
با بررسى گزارش هاى ارائه شده توسط سازمان 
جهانى بهداشت در مورد روش هاى انتقال و ورود 
ویروس کرونا به بدن، هیــچ اطالعات و مدرکى 
مبنى بر احتمال ورود این ویروس از طریق زخم 
به بدن وجود ندارد. همانطور که مى دانیم ویروس 
کرونا یک ویروس تنفسى است که مهم ترین راه 
انتقال و ورود آن به بدن از طریق قطرات تنفسى 
ایجاد شده هنگام سرفه، عطسه و صحبت کردن و 
تماس دست هاى آلوده با غشاهاى مخاطى چشم، 

بینى و دهان است.
محققان سوییســى در تازه ترین تحقیقات خود، درباره اینکه چرا 
شــیلد به تنهایى نمى تواند محافظ خوبى براى آرایشگران باشد، 

دالیلى را ارائه دادند.
با وجود تأکید هاى فراوان باز هم مشاهده مى شود عده اى از ماسک 
اســتفاده نکرده و تصور مى کنند داشتن شــیلد به تنهایى کفایت 
مى کند؛ این در حالى اســت که در تازه تریــن تحقیقاتى که مرکز 
بهداشت سویس در این زمینه انجام داده، بیشتر آرایشگر هایى که 

به کووید- 19 مبتال شده اند، از ماسک استفاده نکرده اند.
بر اساس این مطالعه، تنها کارآیى شیلد محافظت از چشم هاست و 
نمى تواند پوشش خوبى براى دهان و بینى باشد و ذرات ریز آلوده 
از طریق استنشــاق به راحتى مى توانند وارد بدن شوند، از این رو 
سازمان بهداشت جهانى تأکید کرده عالوه بر آرایشگران، مراجعه 

کنندگان نیز باید از ماسک استفاده کنند. حتى تأکید شده ماسکى 
که استفاده مى شود باید تا زیر چانه امتداد داشته و دهان و بینى فرد 

را به طور کامل بپوشاند.
به گفته متخصصــان همچنان بهترین راه جلوگیــرى از ابتال به 
ویروس کرونا، استفاده از ماسک و شستشوى مرتب دست هاست 
و برخى لوازم بهداشتى از قبیل شــیلد نباید در فرد احساس امنیت 

کاذب ایجاد کند.
مطابق بررسى هاى انجام شده در این باره هنوز هیچ مدرکى دال بر 
اینکه شیلد وسیله محافظتى مناسبى است، ارائه نشده  است، بنابراین 
باز هم استفاده از ماسک توصیه مهم متخصصان به ویژه سازمان 

جهانى بهداشت در پیشگیرى از ویروس کروناست.

بســیارى از افرادى که عفونــت کووید- 19 را از ســر 
مى گذرانند، بــا عارضه بهداشــتى طوالنى مدتى به نام 
سندرم «خســتگى پس از ویروس» مواجه خواهند شد. 
این را دکتــر «آنتونى فاوچى»، مدیر مؤسســه آلرژى و 
بیمارى هاى عفونى آمریکا و از مقامات ارشد ستاد مبارزه 

با کروناى کاخ سفید مى گوید.

این سندرم که عالیم آن شامل خستگى و مه مغزى است، 
ممکن است مربوط به سایتوکین هایى باشد که از سد خونى 
مغزى عبور کرده و منجر به ناهنجارى هاى چرخه خواب و 
بیدارى، ناهنجارى هاى شناختى و خستگى شدید مى شود. 
سایتوکین ها، ترکیبات پروتئینى یا گلیکوپروتئینى هستند 
که در ایجاد التهاب و تنظیم آن نقش مهمى ایفا مى کنند.

سندرم خستگى پس از ویروس که به نام «آنسفالومیلیت 
میالژیک» نیز شــناخته مى شــود، مى تواند در هر سنى 
روى افراد تأثیر بگذارد، اما روى زنان، افراد بزرگســال و 
کسانى که مشکالت بهداشتى دیگرى دارند، ماندگارتر

 است.
این نوع خســتگى ارتباطى بــا کار زیــاد، اضطراب یا 
بى خوابى ندارد، بلکه از نوع شــدید و خطرناك اســت و 
حتى با استراحت از بین نمى رود. هیچ درمان تأیید شده اى 
براى ســندرم خســتگى پس از ویروس وجود ندارد، اما 
متخصصان مى گویند بیماران مبتال با گذشــت زمان، به 

تدریج بهبود مى یابند.
براى بهبودى هرچه ســریع تر این سندرم، متخصصان 
بر اهمیت بهداشــت خواب تأ کید مى کنند. بعضى اوقات 
مصرف داروهاى خواب آور یا حتى ضدافسردگى با دوز کم 
براى بهبود کیفیت خواب توصیه مى شود. مراقبه و یوگا، 
درمان هاى رفتارشناختى و ورزش درمانى نیز براى بهبود 

این سندرم ضرورى است.
گفتنى است پس از شیوع عفونت سارس در سال 2002 تا 
2003، برخى افراد بهبودیافته از این بیمارى، تا سه سال 
بعد، خستگى، ضعف عضالنى و مشکالت خواب را تجربه 

مى کردند.

پروتئین هایى که طول عمرتان را افزایش مى دهد

بررســى هاى جدید نشــان مــى دهد اگــر مــى خواهید عمر 
طوالنى ترى داشته باشید باید به جاى پروتئین هاى حیوانى از نوع 

گیاهى آن استفاده کنید.
محققان دانشــگاه تهران عنوان مى کنند: یافته هاى ما نشــان 
مى دهد مصرف پروتئین گیاهى به راحتــى با جایگزینى به جاى 
پروتئین هاى حیوانى قابل افزایش اســت و مى تواند تأثیر زیادى 

بر طول عمر داشته باشد.
به گفته محققــان، رژیم غذایى سرشــار از پروتئین هاى گیاهى 
نظیر حبوبات، غالت کامل و مغزیجات آجیلى، با کاهش ریسک 
دیابت، بیمارى قلبى و سکته مرتبط است درحالى که رژیم غذایى 

سرشار از پروتئین حیوانى با بروز شــمارى از مشکالت سالمت 
مرتبط است.

احمد اسماعیل زاده، سرپرســت تیم تحقیق از دانشکده پزشکى 
دانشــگاه تهران، در این باره مى گوید: دالیل احتمالى مربوط به 
تأثیرات مفید پروتئین هاى گیاهى شــامل کاهش فشــارخون، 
کلسترول و میزان قندخون است که به کاهش ریسک مشکالتى 

نظیر بیمارى قلبى و دیابت نوع2 کمک مى کند.
محققان بــر انجام تحقیقات بیشــتر در این زمینــه تأ کید دارند 
اما به لــزوم افزایش مصــرف پروتئین هاى گیاهــى هم اذعان 

مى کنند.

آیا کرونا از راه زخم 
وارد بدن مى شود؟

سندرم 
«خستگى پس از ویروس» 
چیست؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بندگان! خدا را! خــدا را! پروا کنید، که دنیــا با قانونمندى 
خاصى مى گذرد، شــما با قیامت به رشــته اى اتصــال دارید، گویا 
نشــانه هــاى قیامــت آشــکار مــى شــود و شــما را در راه خــود 
متوقف کرده، با زلزله هایش سر رسیده است، سنگینى بار آن را 
بر دوش شما نهاده و رشته پیوند مردم با دنیا را قطع کرده، همه 
را از آغوش گرم دنیا خارج ساخته است. گویى دنیا یک روز بود 

موال على (ع)و گذشت، یا ماهى بود و سپرى شد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى تجدید مزایده
شــهردارى فالورجان درنظر دارد به اســتناد مصوبه 5/324مورخ99/03/11شوراى 
محترم اسالمى شهر فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG متعلق به شهردارى  واقع 
درفالورجان-خیابان مالصدرا را  از طریق مزایده عمومى به شرکت هاى داراى مجوز رسمى 
از شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران و تجربه مفید و تخصص الزم  با 

شرایط ذیل به مدت  یکسال شمسى با قیمت کارشناسى بصورت اجاره  واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره ساختمان وکلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه 

مبلغ 457/000/000 ریال مى باشد. 
-شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  

پنج شنبه مورخ 16 /05/  99 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 -جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه نمائید.
م.الف:922686

چاپ دوم

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى تجدید مزایده
شهردارى فالورجان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/324مورخ99/03/21شوراى 
اسالمى شهر فالورجان ســاختمان( به عنوان دکه فروش مواد غذایى) به متراژ تقریبى 
48 مترمربع واقع درفالورجان-خیابان میثم- پارك میثم- جنب لوازم  ورزشى بانوان 
را باقیمت کارشناسى و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت 

یکسال شمسى واگذار نماید.
- قیمت پایه ساختمان مذکور به متراژ تقریبى 48 مترمربع بر اساس قیمت کارشناسى 

ماهیانه مبلغ 10/000/000 ریال مى باشد.  
-شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

پنج شنبه مورخ 16 /99/05 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
-  کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

  -جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.
م.الف:922669

چاپ دوم

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان در آیین آغاز رسمى ارائه خدمات 
الکترونیک سازمان تاکسیرانى براى پرداخت هوشمند 
تاکســى از طریق QR کد و اپلیکیشــن «اصکیف» با 
پوشش یکهزار دستگاه تاکسى در ســطح شهر که به 
صورت زنده از طریــق اینســتاگرام و برنامه رادیویى 
«صداى شهر» برگزار شد، گفت: سال 1389 در ناوگان 
تاکسیرانى شهردارى اصفهان پروژه اى شروع شد به نام 
سامانه هوشــمند، پروژه اى که در زمان خودش پروژه 
پراهمیتى بود و مورد ارزیابى دقیق فنى هم قرار گرفته 
بود. بعد از استقرار مدیریت شهرى جدید، شوراى شهر 
جدید، شهردار محترم اســتان و مجموعه حمل و نقل، 
یکى از دغدغه ها هدفمند کردن ایــن موضوع با یک 

راهکار دقیق فنى اجرایى بود. 
هادى منوچهرى با اشاره به پروژه «اصکیف» یا پرداخت 
آنالین کرایه تاکســى اظهار کــرد: در مجموع 9500 
تاکسى از جمله تاکسى هاى اینترنتى، سرویس مدارس 
و آژانس ها شــامل اجراى طرح «اصکیف» مى شوند، 
اما اولویت با تاکســى هاى زردرنگ یــا همان پالك 

«ت» است.
وى در همین راســتا با بیان اینکه در حال حاضر بارکد 
خوان QR بر روى حدود یکهزار تاکســى شهر نصب 
و در 700 تاکسى فعال شده اســت و 300 تاکسى نیز 
داراى نقص مدارك هســتند. تصریح کرد: این امکان 
به مرور براى سایر تاکسى هاى شهر نیز فراهم خواهد

 شد.

 منوچهرى مهمترین هدف اســتفاده از بارکد خوان در 
تاکســى هاى شــهر را افزایش ضریب ایمنى و امنیت 
دانست و افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش 
مسافران تاکسى هاى شــهرى، جلوگیرى از برخورد 
فیزیکى براى رد و بــدل کردن اســکناس و افزایش 
بهره ورى و چابک ســازى نــاوگان از اهــداف طرح

 است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه مصوبات الزم براى 
اجراى طرح «اصکیف» از شــوراى شهر و کمیسیون 
حمل و نقل شوراى اسالمى شــهر دریافت شده است 
توضیح داد: شهروندان کرایه تاکســى را با استفاده از 
«اصکیف» به صورت آنالین و بر اساس بارکد پرداخت 
مى کنند و ســازمان تاکســیرانى نیز قادر به مدیریت 

تراکنش ها و آمار سفرهاى روزانه خواهد بود.
وى با بیان اینکه پروژه سامانه هوشمند تاکسى در دوره 
قبل مدیریت شهرى هزینه هایى را به رانندگان تحمیل 
کرده بود گفت: «اصکیف» و بارکد خوان QR به صورت 

رایگان در اختیار رانندگان تاکسى قرار گرفته است.
منوچهــرى با بیــان اینکــه رانندگان تاکســى براى 
برخــوردارى از این خدمت بــه دو روش مــى توانند 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند توضیح داد: روش نخست 
ثبت نــام از طریق کمــک گرفتن از نیروهــا و ترویج 
کنندگان «اصکیف» مستقر در سطح شهر و میادین و 
ایستگاه هاى اصلى رانندگان تاکسى است که راه اندازى 
و آموزش اســتفاده از نرم افزار را به رانندگان آموزش 
خواهنــد داد و هزینه انجام این امور بر عهده شــرکت 

زیرســاخت اســت و رانندگان بابت آن هیچ هزینه اى 
پرداخت نخواهند کــرد. در روش دوم لینکى از طریق 
پیامک در اختیار رانندگان قرار مــى گیرد و آنها پس از 
وارد شدن به آن ثبت نام خود را انجام داده و پذیرنده ها 
به رانندگان مراجعه و نســبت به نصب و آموزش بارکد 

خوان QR اقدام مى کنند.
وى بیان کرد: شهروندان مى توانند با ارسال عدد 3 به 
شماره 3000173030 و یا از طریق کافه بازار و گوگل 
پلى نســبت به دریافت و نصب اپلیکیشن «اصکیف» 
اقدام و سپس در این نرم افزار با انتخاب گزینه پرداخت 
کرایه و اســکن بارکد QR، کرایه خــود را به صورت 

الکترونیکى پرداخت کنند.
منوچهرى خاطرنشــان کــرد: مســافران در اصفهان 

در صورت اســتفاده از تاکســى هاى متصل به سامانه 
«اصکیف» کرایــه خود را بدون دغدغه بابت داشــتن 
پول نقد یا وجود پول خرد براى دریافت مابقى کرایه و 
نیز بدون نگرانى از سرایت بیمارى هاى واگیردار تنها با 
فشردن گزینه پرداخت کرایه تاکسى در محیط برنامه 
«اصکیف» و یا اسکن کردن بارکد دو بعدى QR نصب 

شده در داخل تاکسى پرداخت مى کنند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شهردارى اصفهان تأکید کرد: در شرایط فعلى با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا پذیرفتن این سامانه از سوى 
رانندگان تاکســى و مســافران اهمیت زیادى دارد و 
مى تواند در کاهش خطرات ناشــى از رعایت نشــدن 

مسائل بهداشتى بسیار اثرگذار باشد.

وى در همین راســتا ادامه داد: اگر بانک طرف حساب 
راننده تاکسى، ملت باشد کرایه پرداختى در همان لحظه 
به حساب راننده واریز شــده و قابل برداشت خواهد بود 
در غیر این صورت تسویه حساب سه مرتبه در هر شبانه 

روز انجام مى شود.
منوچهرى ادامه داد: رانندگان تاکسى نیز پس از پرداخت 
کرایه توسط مسافر در همان لحظه در برنامه «اصکیف» 
خود با پیغام پرداخت با موفقیت انجام شد مواجه خواهند 
شد و مى توانند با مراجعه به منوى گزارشات نسبت به 

دریافتى هاى خود آگاه شوند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه سرعت پرداخت کرایه 
از طریق سامانه «اصکیف» افزایش و بهره ورى سیستم 
نیز ارتقا یافته اســت، تصریح کــرد: «اصکیف» نقش 
بسزایى در تحقق مدیریت هوشــمند خواهد داشت و 
در آینده نه چندان دور براى پرداخــت کرایه در مترو و 

اتوبوس مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى در همیــن راســتا بــا بیــان اینکــه در آینده اى 
نزدیک بارکد خوان QR براى تاکســى هاى تلفنى و 
تاکسى هاى بى ســیم نصب خواهد شــد اضافه کرد: 
تاکسى هاى اینترنتى به این بارکد خوان احتیاج ندارند 

چون در حال استفاده از نرم افزار مربوط به خود هستند.
منوچهرى با بیان اینکه تا ســه ماهه آینده کل ناوگان 
تاکسیرانى شهر مجهز به نرم افزار پرداخت الکترونیکى 
کرایه «اصکیف» خواهد شــد، توضیح داد: این سامانه 
تنها براى پرداخــت آنالین کرایه اســت و ارتباطى با 
محاســبه آن ندارد چرا که نرخ کرایه از طریق برچسب 

نصب شده در تاکســى ها به اطالع شهروندان رسیده 
است.

■■■ 
در این آیین رئیس کمیســیون حمــل و نقل و فناورى 
اطالعات شــوراى اسالمى شــهر اصفهان هم گفت: 
در دوره پنجم شــوراى اسالمى شــهر به جهت اینکه 
مردم بتواننــد از رفاه و آرامش و آســایش بیشــترى 
برخوردار باشــند ســازمان تاکســیرانى برنامه هاى 
ویژه اى را با همکارى شــوراى شــهر به مرحله اجرا 

رساند.
احمدرضا زندآور با بیان اینکه ما امروز افتخار این را داریم 
که سازمان تاکسیرانى ما، هم در زمینه مسائل فرهنگى، 
هم در زمینه مســائل اجتماعى نسبت به گذشته داراى 
رتبه و درجه باالترى است، افزود: بر اساس اظهار نظر 
شهروندان در این دوره مدیریت شهرى خدمات بهتر، 

آسان تر و روان تر را ارائه کرده است.
وى رونمایى از سامانه پرداخت الکترونیکى کرایه تاکسى 
در شهر اصفهان را  حرکتى به سمت توسعه، توانمندى و 
هوشمندى شهر دانست و تصریح کرد: مى توان با اطالع 
رسانى خوب براى افزایش اســتفاده از سامانه پرداخت 
الکترونیکى کرایه از طریق «اصکیف» به شهروندان، 

به اهداف کالن نزدیک شویم.  
وى در ارتباط با اینکه براى اســتفاده از سامانه پرداخت 
آنالین کرایه بحث اینترنت بســیار مهم است و ممکن 
است اینترنت قطع شــود توضیح داد: به هر حال الزمه 
شهر هوشــمند در ابتدا موضوع اینترنت است که باید با 

بخش خصوصى در این باره صحبت کنیم.

با رونمایى از نرم افزار «اصکیف» و بارکد خوان QR؛

پرداخت کرایه تاکسى در شهر اصفهان هوشمند شد
محیا حمزه


