
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاالها و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین تامین کنندگان 

و فروشندگان واجد شرایط خریدارى نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/02/09 به نشــانى: اصفهان چهارباغ عباسى - خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد 
شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از 

مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر  به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* به پیشنهاد هاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
معادل 50 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین معتبر و قابل قبول خریدار حداکثر ظرف 

مدت 10 روز از تاریخ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت به فروشنده پرداخت مى گردد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج مى باشد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حق اصالح اسناد را تا 72 ساعت قبل از بازگشائى پاکت هاى مناقصه براى خود 
محفوظ مى دارد.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان ( هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکت ها آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادها و نامه هاى فاقد امضاء مخدوش یا واصل شده بعد از انقضاء مهلت مقرر، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى داخلى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

  آخرین مهلت ارسال پاکات  مهلت دریافت اسناد تاریخ توزیع دفترچه 
1399/01/261399/01/311399/02/09

  مبلغ تضمین(ریال)     ساعت برگزارى                موضوع مناقصهشماره مناقصه 
9:00400/000/000                                خریدن فن کویل در ظرفیت هاى مختلف   9911001
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هشدار: سهمگین بودن موج هشدار: سهمگین بودن موج 
دوم ابتال به کرونا در اصفهاندوم ابتال به کرونا در اصفهان

ویروس ها نرفته اند که خیال مردم راحت شده باشدویروس ها نرفته اند که خیال مردم راحت شده باشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکى:  نگران اوج گرفتن دوباره بیمارى هستیم رئیس دانشگاه علوم پزشکى:  نگران اوج گرفتن دوباره بیمارى هستیم 
مراقبت هاى بهداشتى کمتر شود، تعداد مبتالیان در اواخر هفته آینده افزایش خواهد داشتمراقبت هاى بهداشتى کمتر شود، تعداد مبتالیان در اواخر هفته آینده افزایش خواهد داشت
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تنها یک روز از مشخص شدن فیلم هاى اکران نوروز 99 در 
روزهاى پایانى اسفند گذشته بود که مراکز فرهنگى سراسر 
کشور از جمله سینماها به دلیل حضور نامیمون و یکباره 

کرونا تعطیل شد. 
به گواهى آمارها، اکران نوروزى همواره جزو پربیننده ترین 
اکران هاى ســال اســت و بى راه نیســت اگــر بگوییم 
طالیى ترین زمان اکران مربوط به روزهاى نوروز اســت 
که با آمدن ایــن مهمان ناخوانده و مزاحــم این امکان از 

شهروندان دریغ شده است.
حاال پیش بینى ورشکســتگى سالن هاى ســینما اتفاقى 
است که دور از ذهن نیســت. با یک حساب سرانگشتى و 

مقایسه اى طى چند ســال اخیر اکران نوروزى، مى توان 
تخمین زد که در بدترین شــرایط هم ســینماهاى ایران 
مى توانستند فروشى بالغ بر باالى 17 میلیارد تومان را تنها 

در دو هفته آخر اسفند و اول فروردین تجربه کنند.
اما بعد از نوروز، شاید مناسب ترین زمان اکران و نمایش فیلم 
را بتوان ماه مبارك رمضان دانست. اما امروز همچنان به 
نظر مى رسد با ادامه دار شدن شیوع ویروس کرونا در ایران 

باید قید اکران رمضان، عید فطر و افطار تا سحر را هم زد.
بنابراین آنچه باید به آن توجه شود وضعیت بد اقتصادى 
سینماها و کمک و توجه جدى براى سرپا ماندن این هنر و 

صنعت در ایران در دوران پساکروناست.

با باال گرفتن انتقادها نســبت به تعیین دســتمزد سال 99 
کارگران، جلســات بازنگرى در این خصوص شروع شده 

است.
تعیین دســتمزد ســال 99 کارگران در هفته گذشــته با 
حاشیه هاى زیادى از جمله امضا نکردن صورتجلسه شوراى 
عالى کار توسط نمایندگان کارگرى همراه بود. پس از آن، 
مناقشه بین کارگران و کارفرمایان در رسانه هاى مختلف 
ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادى و نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى نیز وارد میدان شدند و نظرات خود 

را در تأیید و رد افزایش مزد 99 بیان کردند.
نمایندگان کارفرمایى معتقد بودند مصوبه شوراى عالى کار 

قانونى و الزم االجراست و از سوى دیگر نمایندگان کارگرى 
معتقدند در این مصوبه مفاد ماده 41 قانون کار که بر تعیین 
دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگى کارگران است 
لحاظ نشده اســت. با باال گرفتن انتقادها، ذینفعان در این 
موضوع مذاکرات براى بازنگرى دستمزد 99 را شروع کردند 
و جلساتى در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى براى رسیدن 
اجماع شروع شــده است. طبق ســال هاى گذشته وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى باید بخشنامه دستمزد را پس از 
پایان جلسه شوراى عالى کار و تعیین دستمزد ابالغ مى کرد؛ 
با توجه به اینکه تاکنون اقدامى در این خصوص انجام نشده، 
پیش بینى مى شود مصوبه مزد 99 دستخوش تغییراتى شود.

سینماها چقدر از تعطیلى 
اکران نوروز متضرر شدند؟

میزان دستمزد سال 99 
کارگران بازنگرى مى شود

فیلم حاتمى کیا لو رفت!
   ایران آرت | آخرین فیلم ســینمایى ابراهیم 
حاتمى کیا در اولین روز اکران اینترنتى اش نیامده 
قاچاق شد. «خروج» یک شــنبه 24 فروردین، 
ســاعت 20 به صورت آنالین از سرویس هاى 
وى او  دى نمایش داده شد و در معرض دسترسى 
مخاطبان عام قرار گرفت. با وجود اینکه احتمال 
مى رفت این فیلم قاچاق شــود اما ســازندگان 
آن، این ریســک را قبــول و اقــدام به فروش 
اینترنتى کردند و ســاعاتى بعد از انتشار قانونى 
آن، نســخه هایى با کیفیت هاى مختلف منتشر 
شد. نکته جالب اینجاســت نسخه با کیفیت نیز 
در دســترس قرار گرفته و در حــال دانلود غیر 

قانونى است.

فاجعه انسانى
 در یاسوج؟

   برترین ها | محمد باقــرزاده، روزنامه نگار 
که پیش از این گزارش هاى خبرسازى را منتشر 
کرده مى نویسد: «در استان کهگیلویه و بویراحمد 
13روز پس از نمونه بردارى بــه 50 نفر اعالم 
کردنــد کــه کرونــا مثبت انــد. 10 فروردین 
نمونه بردارى کردند و بیست و سوم اعالم جواب 
شده است و در این 13روز هیچ گونه قرنطینه اى 
وجود نداشت. دلیل تأخیر، بدهى 192میلیونى 
دانشگاه علوم پزشــکى یاسوج به آزمایشگاهى 
خصوصى در شــیراز اســت. رئیس دانشگاه از 
مردم عذرخواهى کرده اما این جوابگوى مرگ و 
شیوع خواهد بود؟» اگر این اتفاق روى داده باشد 
که شواهد نشان مى دهد روى داده، یک فاجعه 
انسانى دیگر اســت و مى تواند زمینه ساز مرگ 

ده ها تن و چه بسا ابتالى صدها تن باشد.

حکم جالب کرونایى
 یک قاضى 

   تســنیم | در اقدامى جالب قاضى دادگاه 
اصالنــدوز در اســتان اردبیل یک متهــم را به 
ضدعفونى کردن مســاجد در جهــت مقابله با 
ویروس کرونا محکوم کرد. ناصر اســکندرى، 
رئیس دادگاه عمومى شهرستان اصالندوز اظهار 
کرد: این دادگاه حکم فرد متهم را به جاى شش 
ماه حبس تعزیرى به ضدعفونى اماکن عمومى 
صادر کرد. وى افزود: طبق این حکم فرد متهم 
باید به مدت 540 ســاعت به صورت روزانه سه 
ساعت خدمات عمومى رایگان ضدعفونى کردن 
مساجد سطح شــهر اصالندوز با مواد شوینده و 

ضدعفونى کننده انجام دهد.

بر مى گردم!
   برترین ها | امیر تتلو، خواننده زیر زمینى که 
چندى قبل از سوى اینترپل بازداشت شده بود تا 
از ترکیه به ایران برگردانده شــود و به اتهامات 
رسیدگى شود و جنجالى بر سر بازداشتش به پا 
شده بود یک شنبه شب در گفتگوى الیو با وحید 
شمسایى، آقاى گل فوتســال جهان ادعا کرده 
به زودى به تهران بر مى گــردد. یعنى با پایان 

بیمارى کرونا!

«سحر تبر» به کرونا
 مبتال شد

   فارس | وکیــل مدافع فاطمه خویشــوند 
معروف به (ســحر تبر) علت به مرخصى نرفتن 
موکلش را اعالم کرد. پیام درفشــان افزود: مادر 
ایشــان در تماس تلفنى به بنــده اطالع داد که 
ســحر را به بخش قرنطینه منتقل کرده اند چرا 
که عالئم کرونا داشته اســت. وى افزود: دادگاه 
بعدى موکلم یکم اردیبهشــت برگزار مى شود و 
به رئیس دادگاه مکــرر مراجعه کرده ایم و طبق 
ضوابط اگر بازداشت موقت ادامه یابد باید قاضى 
استدالل هاى خود را ارائه کند اما در مورد پرونده 

موکلم این اتفاق نیافتاده است./1586

انتقاد تند به مقامات کشور
   برترین ها | حجت االســالم زائــرى در توییتى 
از مسئوالن کشــورى درباره اطالع نداشتن از شرایط 
فرهنگى کشــور انتقاد کرد. زائرى خطاب به مسئوالن 
سیاســى و مذهبى نوشــت: اگر از واقعیت هاي دنیاي 
امروز کشــورتان (یک نمونه اش همین الیو اخیر تتلو؛ 
هم محتوایش و هم میزان مخاطبش) خبر دارید و باز هم 
مشکلتان نمایش ساز در تلویزیون و فیلترینگ تلگرام 

است که واویال... و اگر خبر ندارید که واویالتر!

دردسرهاى یک افشاگرى
   تابناك | دکتر سیدحسن عادلى، فوق تخصص ریه، 
رئیس سازمان نظام پزشکى قم و معاون آموزشى دانشگاه 
علوم پزشکى قم، پس از اعتراف ناخواسته اش در صداو 
سیماى استانى قم در مورد ابتالى بیماران به کرونا برکنار 
شد. عادلى در مصاحبه با برنامه اینترنتى «به وقت قم» 
مدعى شده بود که همزمان با قم 15 استان گزارش کرونا 
داشتند و اگر اصرار پزشکان قم نبود، شیوع کرونا آشکار 

نمى شد!/1588

وام کرونا 
آخرت را هم به باد مى دهد

   فرارو | مولوى ســاداتى، امام جمعه اهل ســنت 
ســراوان با انتقاد از اعطاى وام یک میلیون تومانى در 
شــرایط کرونایى روز گفت: کمک رئیــس جمهور در 
این شرایط ســخت براى مردم دردمند وام ناچیز یک 
میلیون آن هم با بهره 12 درصد اســت که دنیاى مردم 
آباد نمى شود بلکه آخرت آنان هم برباد مى شود. وام یک 
میلیون تومان ربوى کــه دردى از دردهاى روز افزون 
مردم را هم دوا نمى کند توهین به ملت و نظام جمهورى 
اسالمى است، در حالى که دولت بیش از 17 هزار میلیارد 
تومان از منابع صندوق توســعه ملى وام برداشت کرده 

است./1589

چالش تمدن غرب
   انتخــاب | حسین شریعتمدارى طى یادداشتى در 
روزنامه «کیهان» درباره شــیوع ویروس کرونا نوشت: 
«گویى خداى منان تمدن پوشالى و منحط غرب را به 
چالش کشیده تا پوچى آن را به مردم جهان نشان بدهد 
و در همان حال نمایى از تمدن انسان ساز و حیات آفرین 
اسالم را در مقابل چشم و دل ملت ها به نمایش بگذارد. 
فقط یک نگاه گذرا به از خودگذشتگى و ایثار و همدلى 
و اخالق معنوى مردم و مســئوالن در این سوى ماجرا 
که ما ایستاده ایم و مقایســه آن با سوى دیگر ماجرا که 
سردمداران غرب نشسته اند، نشانه و سندى مثال زدنى 
از تفاوت فرهنگ و تمدن نجات بخش اسالمى و تمدن 

منحط غربى است./1590

 سود بانکى تغییر مى کند؟
   دیده بان ایران | مى توان انتظار داشــت از یک 
سو با آغاز به کار بازار بین بانکى و از سوى دیگر با تعمیق 
پیشنهاد مدیران بانکى در خصوص دو نرخى شدن سود، 
تغییراتى در نرخ سود سپرده هاى بانکى اتفاق بیافتد. اما 
در عین حال برخى معتقدند افزایش نرخ سود سپرده هاى 
بانکى امسال منتفى است چرا که با توجه به باال رفتن نرخ 
تورم نمى توان انتظار کاهش داشت، ممکن است برخى 
تصمیمات براى ایجاد فضایى مناسب تر براى بانک ها 

براى جذب سپرده اندیشیده شود./1591

میرسلیم قید ریاست را زد
   نامه نیــوز | حجت االسالم محمد باقرى بنابى 
منتخب مردم بناب در مجلــس یازدهم درباره احتمال 
ریاست مصطفى میرسلیم بر مجلس یازدهم مى گوید: 
قبًال ایشان خیلى دنبال کسب کرسى ریاست بود اما وقتى 
دید خیلى اقبال قوى وجود ندارد دیگر پیگیر این مسئله 
نیست و منصرف شدند. دیگر تحرکى هم نمى بینیم که 

همچنان دنبال چنین مسئله اى باشند.

خبرخوان

روزنامــه «ایران» در شــماره روز گذشــته اش طى 
گزارشــى به موضوع دورکارى در شــرایط کرونایى 
پرداخته و نوشته: «کارشناسان سال هاست از مزایاى 
دورکارى حــرف مى زنند و از لزوم زیرســاخت هاى 
ضرورى براى همه گیرى بیشتر آن مقاله و یادداشت 
مى نویســند و دولت ها یکى پس از دیگرى از دولت 
الکترونیــک و خدمــات آنالیــن، براى کاســتن از 
بوروکراسى ادارى و باال بردن کیفیت خدمت و صرفه 
جویى در وقت مى گویند اما از قرار معلوم این کروناست 
که تمامى این ایده ها و کارهاى نصفه نیمه را به مرحله 

اجرا درآورده است.»
این روزنامــه در ادامه گزارش خود نظر دو شــهروندان 
تهرانى درباره موضــوع دورکارى را هم آورده که آنها در 

گفتگو با «ایران» به نکات جالبى اشاره کرده اند:
   مرتضى، کارفرماى یک شرکت فنى مهندسى: 

«ما با همه همکاران قرار گذاشــتیم تا ساعت11 صبح 
آنالین آخرین گزارش ها را به یکدیگر بدهیم و از پیشرفت 
کار مطلع شــویم اما ناگهان دیدیم وســط بحث جاى 
صورت یک نفر خالى است. او بعد از چند دقیقه برگشت 
و با عذرخواهى گفت نزدیک بود کترى چاى روى اجاق 
بسوزد. طبعًا همه خندیدیم اما واقعیت این است که این 
وضعیت باعث کندتر شــدن روند کار مى شود و این تازه 

یک مثال ساده  است.»
   منصوره، کارمند یک شــرکت واســط بیمه اى که 
همراه با 20 کارمند دیگر شــرکت تا قبل از شیوع کرونا 
هر روز ساعت 8 صبح به دفتر کارشان در خیابان اندرزگو 
مى رفته اند و حاال تقریبًا یک ماه تمام است که در فضاى 

آنالین فعالیت مى کنند: 
«من مانده ام چرا رئیس مــا در اندرزگو دفتر گرفته و این 
همه اجاره مى دهد وقتى ما مى توانیم به راحتى در خانه کار 

کنیم و جواب مشترى ها را بدهیم؟»/1585

یک شنبه شــب همزمان با عید پاك مسیحیان، «آندریا 
بوچلى»، فوق ستاره نابیناى ایتالیایى و خواننده افسانه اى 
دنیاى اپرا براى مردم دنیا چهار آهنگ در کلیساى جامع 
میالن اجرا کرد؛ بدون جمعیــت و در حضور چیزى بالغ 
بر ســه میلیون نفر بیننده مجازى. این کنسرت آنالین 
«موســیقى براى امید» یا «پیام آور عشق، امید و شفا» 
نام داشت و بوچلى آن را مناسبتى براى پرداختن به دعا از 
طریق موسیقى دانسته و از همه خواسته بود در این نیایش 

شرکت کنند. 
اما برگزارى این کنسرت موجب شد فعاالن حوزه موسیقى 
در ایران ضمن مقایســه تعــداد بیننده هــاى بوچلى با 

خواننده هاى وطنى، کنایه هایى را به شهردارى تهران 
و خواننده ها بزننــد. این کنایه ها، به خصوص اشــاره 
مستقیمى به اعالم آمار شش هفت میلیون بیننده کنسرت 

على زند وکیلى دارد.  
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقى در این باره نوشت: 
«مقایســه آمارى کنسرت آنالین شــهردارى تهران و 
کنسرت آندره بوچلى یک نتیجه خنده دار دارد! با اعالم 
رسمى، دو میلیون و 500 هزار نفر ازسراسر جهان کنسرت 
بوچلى را آنالین دیدند. شــهردارى تهران اعالم کرده 
شش میلیون نفر از سایتش «تیوا» در یک شب کنسرتش 
را دیده اند! مخاطب کنسرت بوچلى سراسر جهان بوده 
و مخاطبان کنسرت آنالین در برج میالد فقط ایرانى ها. 

بوچلى یک فوق ستاره جهانى است و خواننده هاى پاپ 
ایرانى مخاطبانشان صرفاً ایرانى ها. سایت شهردارى حتمًا 
توانایى میزبانى از شش میلیون مخاطب را دارد! حتماً! آمار 
واقعى کنسرت آنالین داخلى؟ طبق پیگیرى ها بین هفت 
تا 15 هزار نفر. اهالى فن مى گویند اصوًال هیچ سایتى در 
ایران پتانسیل میزبانى از شش میلیون نفر را ندارد. راست 

و دروغش پاى خودشان.»
رضا ســاکى، روزنامه نــگار هم نوشــت: «قابل توجه 
برخى مســئوالن و هنرمندان. قبل از اینکه درباره تعداد 
تماشاگران کنســرت زنده آمار بدهید، نگاهى به تعداد 
افرادى که کنســرت بوچلى را از یوتیوب دیدند بکنید و 

طورى آمار بدهید که آبروى آندریا نرود.»

بررسى اپلیکیشن «شــاد» که به تازگى توسط 
وزارت آموزش و پرورش و براى آموزش مجازى 
دانش آموزان در ایام کرونایى رونمایى شده هرچند 
ارزشمند و مفید است اما داراى ضعف هایى است 
که مسئله «عدالت آموزشى» و «بازماندگى» از 

تحصیل را به چالش مى کشد.
گام نخست در استفاده از اپلیکیشن «شاد»، در 
دست داشتن تلفن همراه هوشــمند و یا رایانه 
است. این درحالى است که در مناطق دورافتاده 
وضعیت به گونه اى اســت که حتى از داشــتن 
راه هاى مواصالتى مناسب هم برخوردار نیستند. 
از طرفى بنابر گزارش هاى غیر رســمى، تا به 
امروز بسیارى از مدارس، والدین و دانش آموزان 
بالتکلیف مانده اند و بعضى مدارس به شــکل 
مستقل و به سبک و سیاق خود دانش آموزانشان 
را از راه دور مدیریــت مى کننــد. یکى با وجود 
اعالم شدن ممنوعیت استفاده از پیام رسان هاى 
خارجى این کار را در بســتر تلگرام و واتســاپ 
که سرعت و کیفیت بســیار باالیى دارند انجام 
مى دهــد و دیگران هــر یک به یک شــبکه 
اجتماعى بومــى روى آورده انــد. البته در این 
بین هســتند برخى از مدارس که به طور کلى 
فعالیت هاى خود را معلق کــرده  و هنوز برنامه 

مشخصى براى خود ندارند.
جمع بندى این موارد نشان مى دهد که اگر چه 
تالش براى راه اندازى اپلیکیشــن «شاد» در 
زمینه تــداوم آموزش دانش آمــوزان در دوران 
کرونایى انجام شــده، اما این مســئله به دلیل 
در نظر نداشتن بســیارى از مشکالت و موانع، 
بخش زیادى از مخاطبان را در نظر نگرفته و به 
نوعى عدالت آموزشى و بازماندگى از تحصیل 
را به چالش کشیده و موجب شده تا آنچنان که 
باید، «شــادى» حاصل از آموزش عادالنه بین 

مخاطبان تقسیم نشود. 

آمار دادن ایرانى ها درست است یا ایتالیایى ها؟

داستان کنسرت على زند وکیلى
 و «آندریا بوچلى»!

همه دردسرهاى 
اپلیکیشنى که قرار است 

دانش آموزان را 
«شاد» کند!

حمایت روزنامه دولت از دورکارى کارمندان

آرایشگاه ها با ابالغ ســتاد ملى کرونا تعطیل هستند، اما 
سربازان به علت نتراشیدن موى سر خود با اضافه خدمت 

مواجه مى شوند.
پیش از این سردار موسى کمالى، رئیس سابق اداره سرمایه 
انسانى ستاد کل نیرو هاى مسلح در خصوص کوتاه کردن 
موى سربازان،گفته بود: سربازى همواره با تراشیدن موى 
سر همراه بوده، اکنون با توجه به بررسى هاى انجام شده و 
ارتقاى بهداشت فردى و امکانات مناسب یگان  نیرو هاى 
مســلح و همچنین حســب توجه به عالقه جوانان، به 
منظور خوشایندسازى و افزایش جذابیت و نشاط خدمت 
سربازى، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تراشیدن موى 

سر سربازان با نمره 4 از سربازى حذف شد.
حدود 9 ماه از تصویب این قانون گذشته است و به گفته 
سربازان یگان هاى انتظامى و نظامى کشور، این قانون 
توسط فرماندهان یگان هایى که در آن به خدمت مشغول 
هســتند رعایت نمى شــود و حتى در برخى از یگان ها 

فرماندهان به سربازان دســتور دادند که موهایشان را با 
نمره 2 و در بعضى از پادگان ها حتى موى سربازان با نمره 
صفر کوتاه کنند و در صورت تمرد از دستور نیز سربازان به 

بازداشتگاه منتقل خواهند شد.
یکى از سربازان با بیان اجبار کردن فرماندهان به کوتاه 
کردن موى ســرش در ایام کرونایى گفت: «در این ایام 
که همه آرایشگاه ها تعطیل اســت ما را مجبور به کوتاه 
کردن موى سر مى کنند، ما از رفتن به آریشگاه ها بخاطر 
احتمال مبتال شدن به کرونا مى ترسیم و زمانى هم  که این 
موضوع را به فرماندهان یادآورى مى کنیم با غضب آنها 

مواجه مى شویم.»
بحث اجــرا نکردن ایــن قانــون در یگان هاى خدمت 
ســربازى از یک سو و موضوع اجبار ســربازان به کوتاه 
کردن موها در شرایط کرونایى حاکم بر کشور و تعطیلى 
آرایشگاه ها با ابالغ ستاد ملى کرونا از سوى دیگر باعث 

ناراحتى سربازان و از دست دادن روحیه آنها شده است.

شــهاب ایلکا، دوبلور و گوینــده به همراه ســه نفر از 
همکارانش حین کار در یک استودیو بر اثر خفگى ناشى از 

دود آتش سوزى جان باختند.
ایلکا به همراه سه نفر دیگر از همکارانش روز یک شنبه 

24 فروردین در یک حادثه آتش سوزى بر اثر خفگى ناشى 
از دود جان باختند. ایلکا دوبلور و گوینده آثارى همچون 
«الك پشت هاى نینجا» بود که در یکى از استودیوها به 
همراه سه نفر دیگر که یکى صدابردار و دو نفر دیگر که 

گوینده و با هم برادر بودند، جان باختند.
استودیویى که این افراد در آن مشغول کار بودند در حال 
ایزوگام بوده است که از همین طریق آتش سوزى شده 
و دود ناشى از آتش ســوزى باعث جان باختن این افراد 

مى شود.
شهاب ایلکا از ســال 84 وارد حرفه دوبله شد و در حوزه 
تئاتر، گویندگى آثار مستند و دوبله فیلم ها و انیمیشن هاى 

سینمایى فعالیت داشت.

سربازان، قربانى تعطیلى آرایشگاه ها

جزئیات مرگ 4 نفر در استودیوى صدا

رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس دهم، در پاسخ به اینکه 
مشخص نیســت بحران کرونا چه زمانى از کشور رخت 
مى بندد گفت: پیشنهاد تعطیلى را در مجلس ارائه دادم، 
مجبور به این کار هستیم و اگر این کار را نکنیم بیمارى 
کرونا در کشور مزمن خواهد شــد و عوارض اجتماعى، 
روانى، ســالمت و اقتصادى آن خیلى بیشــتر از زمانى 
خواهد بود که مثل چینى ها در ووهان عمل کرده و کشور 

را تعطیل کنیم.
عبدالرضا عزیزى ادامه داد: چین، در سه ماه شهر ووهان 
را با 11 میلیون جمعیت قرنطینه و آذوقه و معیشت آنها 
را نیز تأمین کرد و دقت هم داشتند که کسى بیرون نیاید 
و در حال حاضر هــم مردم به زندگى عادى خودشــان 
برگشته اند؛ ما هم یا باید دو تا سه ماه همین کار را انجام 
دهیم و هزینه هاى مردم را هم تأمین کنیم و یا مثل اکنون 
کج دار و مریز پیش برویم و روزى 2000 نفر به مبتالیان 

کرونایى  کشور اضافه شود.
نماینده مردم شــیروان تأکید کرد: با این روش که پیش 
مى بریم، بیمارى به شــکل مزمن در خواهد آمد و مردم 
مدام استرس ابتال به آن را خواهند داشت؛ همه از وسایل 

نقلیه فرار خواهند کرد و کارها به جاى اینکه با جدیت و 
در سه شیفت انجام شــوند، حتى با یک سوم هم پیش 
نخواهد رفت و در نهایت همه، از کارفرما و کارگر گرفته تا 

بخش هاى خدماتى و... ضرر مى کنند.
وى با تأکید بر اینکه یک بار براى همیشــه هزینه کرده 
و با تعطیلى کشور این موضوع را تمام کنیم گفت: ایتالیا 
با اینکه وضعیت وخیم ترى نســبت به اسپانیا داشت اما 
کشورش را قرنطینه کرد و اکنون وضعیت بهترى از اسپانیا 
دارد؛ اگر چه هنوز عملکرد ایتالیا از ما بهتر نیست، اما اگر به 
صورت نظامى برخورد نکنیم و در عین حال معیشت مردم 

را نیز تأمین نکنیم، زنجیره قطع نخواهد شد.
عضو فراکســیون مســتقلین مجلس درباره وضعیت 
کشور در پسا کرونا، اظهار کرد: در پسا کرونا همه آسیب 
مى بینند؛ همه کارگران و کارمندان در بخش خصوصى و 
دولتى آسیب خواهند دید؛ با تعطیلى سه ماه صنایع و همه 
بخش ها براى همیشــه خیالمان راحت است اما در حال 
حاضر چند ماه است که شرکت ها و ارگان هاى مختلف 
نیمه تعطیل هســتند و باید تا پایان سال این وضعیت به 

همین شکل ادامه پیدا کند.

راهکار رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس براى نابودى دائمى کرونا

با زور نظامى کشور را 3 ماه تعطیل کنید مانى مهدوى

آرمان کیانى
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مادى هاى تاریخى 
آبگیرى شد

رئیس اداره انهـار و مادى هاى شـهردارى اصفهان 
با اشـاره بـه آبگیرى اغلب مـادى هـاى اصفهان به 
جز جویشـاه به دلیل مسـدود شدن سـردهانه آن از 
زاینده رود، گفت: در این ارتباط پرونده قضایى تشکیل 
شد. سـیدجالل عمرانى اظهار کرد: با تخصیص آب 
کشاورزى، مقدارى از آب زاینده رود راهى مادى هاى 
اصفهان شد. مادى هاى نیاصرم و فرشادى آبگیرى 
شد و مادى فدن هم تا خیابان فروغى آبگیرى شده و 

به سمت جلوتر در حال هدایت است./1592

اذان باید از مساجد 
پخش شود

مدیر سـتاد هماهنگـى کانون هاى مسـاجد اسـتان 
اصفهان بـا بیـان اینکه طبـق حدیث امـام رضا (ع) 
پخـش اذان از خانه ها بیمـارى را دور مى کند، اظهار 
کـرد: تمامى مسـاجد اسـتان بـا وجـود تعطیلى هر 
سـه نوبت اذان را پخـش مى کنند. حجت االسـالم 
محمدرضـا نیسـتانى گفـت: تاکنـون تذکـرات و 
اطالع رسـانى هاى الزم در خصـوص پخش اذان به 
هیئت امنـاى مسـاجد از طریق ارسـال پیامک داده 

شده است./1593

برگزارى کارگاه مجازى 
«گویندگى»  

اولین جلسه کارگاه مجازى «گویندگى»، امروز سه شنبه 
26 فروردین از ساعت 17 با حضور فائزه فتاحى، گوینده 
و مجرى اجرا مى شود. عالقه مندان براى شرکت در این 
کارگاه مجـازى مى توانند پـس از ورود به آدرس لینک 
skyroom.online/ch/esf-farhang/fan و انتخـاب 

گزینه مهمان، از این برنامه به صورت رایگان اسـتفاده 
کنند./1594

تمدید مهلت ارسال آثار به 
جایزه «جمالزاده»  

مهلت ارسـال آثار به دومین جایـزه «جمالزاده» تا 5 
اردیبهشت ماه سال جارى تمدید شد. دبیر اجرایى این 
جشـنواره با اعالم این خبر گفت: تصمیم گرفته شد، 
به مدت ده روز مهلت ارسال آثار تمدید شود. محمد 
معماریـان افزود:  نویسـندگان مى تواننـد در بخش 
کرونا سـه اثر و در بخش هـاى دیگر هـر کدام یک 
اثر را به دبیرخانه جایزه ارسـال کرده و براى دریافت 
فرم ثبت نام جایزه «جمالزاده» و اطالعات بیشتر به 
پایگاه اینترنتـى Jamalzadehaward.ir مراجعه 

کنند./1595

خدمات هالل احمر به
 377 هزار خانوار 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان اظهار 
کرد: از ابتداى آغـاز طرح غربالگرى و تب سـنجى، 
جوانان عضو جمعیت هالل احمر استان در کنار سایر 
نیروهاى عملیاتى و نجاتگران در این طرح شـرکت 
و بـه پایش سـالمت و غربالگـرى از مـردم با هدف 
جلوگیرى از شـیوع بیمـارى کرونا مبـادرت کردند. 
على محمد هاشمى خاطر نشان کرد: در مجموع یک 
میلیون و 510 هـزار و 225 نفر در قالب بیش از 377 
هزار خانوار در سطح استان از خدمات جوانان جمعیت 

هالل احمر استان تاکنون بهره مند شده اند.

پایش آثار تاریخى اصفهان
مدیـر کل میـراث فرهنگـى، گردشـگرى و صنایع 
دستى استان اصفهان گفت: با توجه به بارش رحمت 
الهى گروه هاى بررسى وضعیت آثار تاریخى استان 
پیش از شروع بارندگى ها و پس از اتمام بارندگى ها، 
بناهـاى تاریخى اسـتان را پایـش کردنـد. فریدون 
اللهیارى افزود: در این راستا 500 مجموعه تاریخى 
و گردشگرى اسـتان پایش شـدند و تمهیدات الزم 
بـراى جلوگیـرى از بروز خسـارت بـه این آثـار اجرا 

شد.

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
با اشــاره به ثبت نام 44 هزار نفر بــراى دریافت بیمه 
بیکارى در اســتان در پى شــیوع کرونا گفت: تا امروز 
تعداد بیشــترى ثبت نــام کــرده اند، اما بعید اســت 
آمــار این افراد بــه بیــش از 50 هزار نفر برســد، چرا 
که دیگــر زمانــى براى افــراد بیــکار شــده وجود 

ندارد.
محسن نیرومند در گفتگو با «ایسنا» در خصوص ثبت 
نام کارگرانى که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند، در 
سایت وزارت کار براى دریافت بیمه بیکارى، اظهار کرد: 
این سایت هنوز فعال اســت و افراد تنها 30 روز بعد از 

بیکارى خود فرصت دارند به این سایت مراجعه کنند و 
اگر این زمان به 31 روز از تاریخ بیکارى رسید، سامانه 
درخواســت آنها را قبول نخواهد کــرد و نهایتًا افراد تا 
اوایل اردیبهشت ماه اطالعات خود را در این سایت وارد 

کنند.
وى بــا بیان اینکــه تاکنــون 44 هزار نفر در اســتان 
اصفهان در این ســامانه ثبت نام کرده اند، افزود: این 
افراد در صورتى که مســتحق دریافــت بیمه بیکارى 
باشــند، پیامکى بــراى اعالم شــماره  حســاب آنها 
ارسال مى شــود تا بیمه بیکارى به حســاب آنها واریز 

شود.

مدیرعامل گــروه فوالدمبارکه در آییــن تکریم و معارفه 
مدیران پیشین و جدید شرکت ایریسا که با حضور جمعى 
از معاونین، مدیران و کارشناســان این گروه در تاریخ 24 
فروردین ماه در محل شــرکت ایریســا برگزار شد، نقش 
شرکت «ایریسا» را در هوشمندسازى مدیریت فوالدمبارکه 

با ورود نسل چهارم تکنولوژى امکانپذیر خواند.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه بر 
تمایز در ارائه خدمات در تمامى حوزه ها تأکید داشته و حضور 
شرکت هاى تخصصى مانند ایریسا در کنار فوالدمبارکه نیز 
مؤید این نکته است. در شرکت هاى صنعتى و فوالدى وجوه 
تمایز زیادى وجود دارد اما آنچه فوالدمبارکه را از دیگران 

متمایز تر کرده است انجام فعالیت هاى این بنگاه صنعتى 
در قالب فرآیندها و سیستم هاى تعریف شده در بخش هاى 

سخت افزارى و نرم افزارى است.
مدیرگــروه فوالدمبارکه تصریح کــرد: از زمانى که پایه 
و اساس شــرکت فوالدمبارکه بنا نهاده شــد، همواره به 
موضوع جذب و انتقال تکنولوژى توجه ویژه اى شده و با 
همین تفکر، بنیان حرکت و مولودى تازه گذاشته شد که 
امروز در قالب شرکت ایریســا آن را مى بینیم. ایریسا در 
کنار فوالدمبارکه شکل گرفت، رشد کرد، به بلوغ رسید و 
امروز به خوبى مى بینیم که در عرصه فناورى و IT شناخته 

شده است. 

هوشمندسازى مدیریت 
فوالدمبارکه

ثبت نام 44 هزار نفر براى 
دریافت بیمه بیکارى

برداشــته شــدن محدودیت هاى رفت و آمد از روز شنبه، 
شهرها را که در یک ماه گذشته کمى خلوت شده بود دوباره 

شلوغ کرده است. 
ویروس کرونا که آمد، مصوبات گوناگون براى جلوگیرى 
از رفت و آمدهاى درون و برون اســتانى هم به مرحله اجرا 
گذاشته شــد تا از میزان این آمد و شدها کاسته شود. تغییر 
رفتار مردم ناشــى از اطالع از روند پیشرفت نگران کننده 
ابتال به این ویروس از طرفى و همچنین اطالع رسانى هاى 
پى در پى درباره لزوم در خانه ماندن که همراستا با مصوبه 
تعطیل شدن کسب و کارها بود سبب شد آمد و شد در شهرها 

در یک ماه گذشته به میزان چشمگیرى کاهش پیدا کند.
اما با لغو این محدودیت ها از ابتداى هفته جارى، خیابان ها 
دوباره جاى سوزن انداختن ندارد. اصفهان هم از این قاعده 
مستثنا نیست. این روزها به هر خیابانى در شهر اصفهان سر 
بزنید، انگار نه انگار کرونایى در کار است و به طور میانگین 
روزانه تا 150 نفر در استان به این ویروس مبتال مى شوند و 
تعداد درگذشتگان هم به 600 نفر نزدیک مى شود. همه در 
حال آمد و شد، سر در کســب و کار خودشان دارند بى آنکه 

چیزى به نام «فاصله گذارى اجتماعى» رعایت شود. 
اینطور که به نظر مى رســد مدیریت کالن کشور تصمیم 
گرفته همسو با مردم، چرخ اقتصاد را به چرخش وادارد حتى 

اگر مقامات بهداشتى و پزشکى با این رویه مخالف باشند.
یک شنبه شب ایرج حریرچى، معاون  کل وزارت بهداشت در 
بیست و پنجمین جلسه ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا 
در اصفهان شــرکت و تأیید کرد که شدت ابتال به ویروس 
کرونا در اصفهان کم نشده است. او گفت: با اینکه در شش 
استان روند ابتال به کرونا سیر صعودى تدریجى داشته اما 
در برخى استان ها از جمله اصفهان سیر صعودى یا نزولى 
چشمگیرى نداشته و در یک خط افقى صاف حرکت کرده 
است. حریرچى تأکید کرد استان اصفهان اگر چه در کاهش 
بیمارى موفق بوده ولى در 20 روز گذشته روند نزولى مورد 
انتظار که در سایر استان ها به ویژه استان هاى با شیوع بیشتر 
وجود دارد، در اصفهان دیده نشده و همچنان میزان بسترى 
و موارد ابتال به کووید- 19 در مقایسه با سایر استان ها در 

اصفهان تقریباً باالست.
وزارت بهداشــت همــواره مخالــف برداشــته شــدن 
محدودیت هاى رفت و آمد و کسب و کار از هفته جارى بوده 
و اظهارات معاون وزرات بهداشت نیز در همین راستا قابل 
ارزیابى است. این در حالى است که مقامات بهداشتى استان 
اصفهان با صراحت بیشترى نســبت به این مقام دولتى به 
اظهار نظر مى پردازند تا آنچه از اصفهان به گوش مى رسد، 

هشدار پشت هشدار باشد که در این باره داده مى شود.    
همان یک شنبه شب که حریرچى در کنار استاندار و دیگر 
مقامات استان در جلسه ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا 
شرکت کرده بود، خبرگزارى «فارس» گفتگوى خود با آرش 
نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان را روى 
خروجى اش برد که وى در این گفتگو با نام بردن از موج دوم 
بیمارى کرونا هشدار داده بود هر لحظه امکان دارد با موج 

سهمگین موارد ابتال به کرونا مواجه شویم.
نجیمى به آمار هم اشــاره اى کرده و گفت که حدود 850 
تا 900 نفر در بیمارســتان هاى اســتان اصفهان بسترى 
 ICU هســتند که حدود 200 نفر از آنها بدحال و در بخش

بسترى اند.
هشدار این مقام ارشد دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آنجا 
مهم جلوه مى کند که بنا بر آمار همین دانشگاه، روزانه 130 
تا 150 نفر در استان اصفهان به مبتالیان اضافه و از سویى 
روزانه 100 نفر از بیمارستان ها ترخیص مى شوند که نشان 
مى دهد شیب افزایش ابتال هنوز به روند نزولى نرسیده است، 
یعنى همان چیزى که معاون وزارت بهداشــت هم بر آن 

تأکید کرده است.
از طرفى تاکنون 600 نفر ناشى از بیمارى هاى عفونت حاد 
تنفسى فوت کرده اند که تعدادى از آنها کرونا مثبت بوده و 
تعدادى منفى اما عالئم عفونت و وضعیت شــرایط بالینى 
نشان مى دهد که آنها نیز ممکن است مبتال به کرونا بوده اند.

اما هشدارهاى شامگاه یک شنبه مقامات پزشکى اصفهان 
به سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى ختم نشد و مقام باال 
دستى او نیز همین هشــدارها را تکرار کرد. طاهره چنگیز، 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در یک گفتگوى 
تلویزیونى درخصوص آخرین آمار مبتالیان بیمارى کرونا 

در استان اصفهان (به جز کاشان و آران و بیدگل) گفت که 
فقط در شبانه روز منتهى به روز یک شنبه 9 نفر مشکوك 
به بیمارى کرونا که آزمایش تعدادى از آنها مثبت بوده، جان 

خود را ازدست داده اند.
وى با تأکید بر اینکه اصفهان همچنان در مرحله قرمز قرار 
دارد، ادامه داد: «آمار مبتالیــان به کووید- 19 در روزهاى 
گذشته تعداد ثابتى داشــته که این آمار به علت مالحظات 
و مراقبت هاى دو هفته اخیر مردم اصفهان بوده اســت. اما 
نگران اوج گرفتن دوباره بیمارى هستیم زیرا اگر وضعیت 
فعالیت در سطح استان مانند روز شنبه باشد و مراقبت هاى 
بهداشتى کمتر شــود، تعداد مبتالیان در اواخر هفته آینده 

افزایش خواهد داشت.»
این در حالى اســت که ابراز نگرانى از رفتار عجیب مردم 
اصفهان به مقامات پزشکى ختم نشــده و پلیس را هم به 
این وادى کشانده است. این، اظهارات سرهنگ محمدرضا 
محمدى، رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در گفتگو 
با خبرگزارى «مهر» اســت که دیــروز روى خروجى این 

خبرگزارى رفت: 
«اگرچه طرح زوج و فرد در اصفهان از ساعت 13 روز یک 
شنبه، با توجه به مصوبات ستاد کشورى مقابله با کرونا لغو 
شد اما متأسفانه شاهد ترافیک مانند روزهاى پیش از کرونا 
در سطح شهر هستیم. شهروندان به این نکته توجه داشته 
باشــند که بحران کرونا تمام نشده اســت و باید با رعایت 
مســئولیت اجتماعى از تردد غیرضرورى اجتناب کنند. ما 
شــاهد ترافیک مانند روزهاى پیش از کرونا در سطح شهر 
هستیم و با وجود تعطیلى پارك کوهستانى صفه، شهروندان 
از هر راهى وارد این محوطه مى شدند. جارى شدن زاینده 
رود هم در تردد غیرضرورى شهروندان و حضور در پارك ها 
بى تأثیر نیســت. لغو طرح زوج و فرد با توجه به شیوع این 
بیمارى از طریق حضور در وسایل حمل و نقل عمومى است 
و این سوءبرداشت ایجاد نشــود که بیمارى کرونا به اتمام 
رسیده است. شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که 
بحران کرونا همچنان وجود دارد و باید با رعایت مسئولیت 
اجتماعى از تردد غیرضرورى با خودروهاى شخصى اجتناب 

کنند.»

هشدار: سهمگین بودن موج دوم 
ابتال به کرونا در اصفهان مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به جلسات 

آماده سازى اســتان براى سال تحصیلى جدید گفت: 
بررسى هاى صورت گرفته نشان داد که دستگاه تعلیم 
و تربیت استان، کماکان امسال هم با مشکل کمبود 

نیروى انسانى مواجه است. 
محمد اعتدادى اظهار کرد: با توجه به بازنشسته شدن 
دستکم 4000 نفر از نیروهاى آموزش و پرورش استان 
تا پایان سال تحصیلى جارى، شرایط دستگاه تعلیم و 
تربیت تا حدودى بحرانى تر از سال قبل مى شود. وى 
افزود: با توجه به موعد ســن بازنشستگى در دو سال 
آینده، این دســتگاه همچنان با معضل بزرگ کمبود 
نیرو مواجه است زیرا میزان اســتخدام ها و به نوعى 

ورودى ها با تعداد بازنشســته ها و خروجى ها تناسب 
ندارد.

وى گفت: سال تحصیلى گذشــته، استان با 15 هزار 
کسرى نیرو مواجه شــد که با به کارگیرى نیروهاى 
خدمات آموزشى، سربازمعلم، نیروهاى حق التدریس 
شاغل و بازنشسته، ورودى هاى دانشگاه فرهنگیان، 
نیروهاى خریــد خدمت و ماده 28 (اســتخدام هاى 
جدید) کمبود نیرو تا حد بسیارى رفع شد. اما براى سال 
تحصیلى جدید با ارزیابى  صورت گرفته بالغ بر 16 هزار 
کسرى نیرو وجود دارد که عالوه براینکه از هم اکنون 
درصدد اتخاذ تدابیر الزم براى جبران آن هســتیم از 

مسئوالن وزارتخانه نیز تقاضاى کمک داریم. 

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
گفت: بازگشایى ایستگاه هاى بازیافت در این کالنشهر 
که مقرر بود بیست و سوم فروردین جارى باشد به دلیل 

رعایت دستورهاى بهداشتى به تأخیر افتاد.
اداره ارتباطات رسانه اى شــهردارى اصفهان، هفته 
گذشــته از آغاز به کار دوباره ایســتگاه هاى بازیافت 
و فعالیت  جمع آورى پســماند خشــک در سطح این 
کالنشهر از شنبه بیست و سوم فروردین ماه خبر داد 
اما این ایســتگاه ها همچنان تعطیل است و برخى از 
شــهروندان اقدام به رها کردن بازیافت هاى خود در 

کنار این مکان ها کرده بودند.
فعالیت هاى جمع آورى پسماند خشک و ایستگاه هاى 
بازیافت در کالنشهر اصفهان از ابتداى سال جارى به 
علت شرایط ویژه اى که به دلیل شیوع ویروس کرونا 

حاکم شــده بود و با هدف حفاظت از سالمت عوامل 
فعال در این عرصه و شهروندان، متوقف شد.

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
به «ایرنا» گفت: مقرر بود که ایســتگاه هاى بازیافت 
از روز شنبه شــروع به کار کنند اما طبق دستورهاى 
بهداشتى ابالغ شده براى پیشگیرى از شیوع بیمارى 
کرونا مقرر شد تا اطالع ثانوى تفکیک پسماند انجام 
نشود و به همین دلیل بازگشــایى این ایستگاه ها به 

تأخیر افتاد.
ایمان حجتى درباره رها شدن حجمى از بازیافت ها و 
پسماندهاى خشک در مقابل ایستگاه هاى بازیافت، 
اظهار کرد: پاکبانان تا حد ممکن این پســمان دها را 
جمع آورى مى کنند تا باعث ایجاد فضاى غیربهداشتى 

نشود.

140 نفر از اتباع ایرانى مقیم کویت صبح روز گذشته 
این کشور را به مقصد اصفهان ترك کرده و به کشور 
بازگشتند. این اتباع ایرانى براساس هماهنگى هاى به 
عمل آمده توسط سفارت ایران در کویت با یک پرواز 
شــرکت هواپیمایى «الجزیره» از کویت به اصفهان 
مراجعت کردند.  طى روزهاى گذشــته دو پرواز این 
شرکت بیش از 350 شهروند ایرانى را به تهران منتقل 

کرده بودند.
به دلیل شــیوع بیمارى کرونا و توقــف فعالیت هاى 
شغلى اتباع ایرانى در کشور کویت، تعداد زیادى از آنان 
داوطلبانه قصد بازگشــت به کشور دارند که براساس 
هماهنگى با مقامات ذیربط کویتى و وزارت بهداشت 
ایران به تدریج مراتب مراجعت آنان توســط سفارت 

ایران در دست پیگیرى و اقدام است. 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان با بیان 
اینکه اغلب امامزادگان اصفهان در بافت شهرى قرار 
دارند و فاقد امکانات و شــرایط الزم براى دفن فوت 
شدگان ناشى از بیمارى کرونا هستند گفت: در این ایام 
خانواده برخى از متوفیان هیئت امناى بقاع متبرکه را 
تحت فشار قرار مى دهند تا نسبت به دفن میت خود 

اقدام کنند.
روح ا... بیــدرام با بیان اینکه بیشــترین دفن میت در 
اصفهان در امامزادگان ناحیه 2 اصفهان انجام مى شود، 

تصریح کرد: باید توجه داشــت کــه در بحران کرونا 
ضمن احترام به میت و رعایت حــال خانواده متوفى 
نســبت به توجیه آنها اقدام مى کنیم حتى اگر از افراد 
ذینفوذ و داراى شخصیت هاى حقوقى و حقیقى خاص 
باشند و در این زمینه هیچ فرقى بین شهروندان وجود 

نخواهد داشت.
بیدرام تأ کید کرد: از خانواده متوفیان ناشى از بیمارى 
کرونا درخواست داریم به باغ رضوان براى دفن اموات 

ناشى از این بیمارى مراجعه کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: از شروع فعالیت بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان، در 1505 روستا، نقشه بردارى و تهیه 
طرح هادى انجام شده و 919 روستاى باالى 20 خانوار 

استان داراى طرح هادى روستایى است.

غالمحســین خانى اعالم کرد: واحدهاى مســکونى 
تحویل شــده به متقاضیان از بدو تأسیس بنیادمسکن 
انقالب اسالمى استان اصفهان تاکنون بیش از 47 هزار 
و 679 واحد مسکونى شهرى و روســتایى بوده است. 
وى افزود: همچنین در ارتباط با طرح مســکن مهر در 
شــهرهاى زیر 25 هزار نفر جمعیت نیز، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى اســتان اصفهان از شروع به کار طرح 
مسکن مهر در سال 1386 تاکنون، 27 هزار و 773 واحد 
مسکونى (انفرادى، سه جانبه و تعاونى مسکن) تحویل 

متقاضیان داده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
اظهار  کرد: در اســتان اصفهان در راستاى محرومیت 
زدایى و به منظور تأمین مســکن اقشــار کم درآمد و 
محرومین تاکنون 74هزار و 783 واحد مسکونى شهرى 
و روستایى به بهره بردارى رسیده است. در حال حاضر 
نیز مجموع واحدهاى مسکونى در دست احداث 3120 

واحد است.

چالش دامنه دار آموزش و پرورش اصفهان 
با کمبود نیروى انسانى

ایستگاه هاى بازیافت همچنان تعطیل است

ورود شهروندان ایرانى از کویت به اصفهان

دفن اجساد جانباختگان کرونا در امامزادگان
 ممنوع است

تحویل 47 هزار و 679 واحد مسکونى 
توسط بنیاد مسکن

شهردارى اصفهان، طى سال هاى اخیر یک هفته از ماه 
اردیبهشــت را به اجراى برنامه هاى مختلف فرهنگى 
هنرى اختصاص مى داد. امســال اما به دلیل ویروس 
کرونا، در روند برگزارى این «هفته فرهنگى» تغییراتى 
ایجاد شــده که رئیس اداره هنرى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى اصفهان درباره آن توضیحاتى را 

بیان کرده است.
على عطریان در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: به تبع 
قانون «تعطیلى تمام برنامه هاى فرهنگى هنرى مستلزم 
تجمع تا اطالع ثانــوى» برنامه هــاى هفته فرهنگى 
اصفهان نیز لغو شــد و تا امروز که چیزى به فرارسیدن 
موعد برگزارى هفته فرهنگى اصفهــان نمانده، هیچ 

مجوزى بــراى اجراى رویدادهــاى مردمى در فضاى 
شهرى صادر نشده است.

رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: اغلــب برنامه هاى 
مختلف و نیز، رویدادهاى مکان محور به دلیل شرایط 
خاص کنونى، در بسترى به نام «فرهنگسراى مجازى» 
به شهروندان عرضه شــده و ما نیز قصد داریم با تکیه 
بر همین فضا، برنامه هاى هفتــه فرهنگى اصفهان را 
اجرا کنیم.  وى گفــت: حدود 70 تــا 80 درصد از این 
برنامه ها تولیدى است؛ براى نمونه ما PDF کتاب یادواره 
«جلیل شهناز» و همچنین کتابى درباره سینما را در این 
فرهنگسرا بارگذارى خواهیم کرد و در حوزه موسیقى، 

تئاتر آنالین و ســینما نیز در حال آماده کردن تولیدات 
جدیدى هستیم.

عطریان با بیان اینکه امکان بازدید از تور مجازى گرمابه 
علیقلى آقا، عصارخانه شــاهى و موزه هنرهاى معاصر 
نیز به مناسبت هفته فرهنگى اصفهان در فرهنگسراى 
مجازى شهردارى اصفهان فراهم خواهد شد، از برپایى 
نمایشــگاهى از آثار موجود در گنجینه موزه هنرهاى 
معاصر اصفهان و تولید پادکست هایى در حوزه فرهنگ 
عامه نیــز خبر داد و گفــت: شــهروندان مى توانند در 
هفته فرهنگى اصفهان با مراجعه به نشــانى vcc.ir و 
ورود به فرهنگســراى مجازى از ایــن برنامه ها بهره 

ببرند.

«هفته فرهنگى اصفهان» مجازى برگزار مى شود

سهیل سنایى
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کورش تهامى، بازیگر سینما و تلویزیون در مورد ایفاى 
نقش متفاوت خود در ســریال تلویزیونى «دل» گفت: 
روحیه من در انتخاب نقش همواره بازى در آثار متفاوت 
بوده است، اگر به کارنامه کارى من نگاه کنید هیچکدام 
از آثارى که بازى کرده ام شــبیه کار قبلى نبوده است، 
من همواره دوســت دارم که کارهایم با یکدیگر تفاوت 

داشته باشند.
وى در همین راســتا ادامه داد: من بــه کلمه بازیگر به 
نوع خاصى نگاه مى کنم، بازیگر تنها کســى نیست که 
دیالوگ ها را حفظ کرده و جلوى دوربین بیان کند، مهم 
آن است که بازیگر یک شــخصیت جدید را خلق کند، 
همیشــه به این فکر مى کنم که خودم را با نقش هاى 
مختلف محک بزنم و به نظرم هنوز هم راه درازى در این 

مسیر در انتظار من است. 
بازیگر سریال «دل» درباره حضور در این سریال اذعان 
کرد: از همان روز اول که متن به دستم رسید، به این فکر 
مى کردم که این شخصیت را خاص بازى کنم، شخصیت 
من در سریال «دل» صاحب خانواده اى نیست و به نوعى 
زیر چتر حمایتى کاراکتر «خسرو» است، کاراکتر من در 
این سریال ابعاد مختلفى دارد که همواره سعى کرده ام 

آن را به خوبى عرضه کنم. 
وى در همین رابطه افزود: به نظر من یک شخصیت را 
پیچیدگى هایش مى سازد، متأسفانه طى سال هاى اخیر 
در فیلمنامه هایمان شخصیت پردازى خاصى نمى بینیم، 
اکثر شــخصیت پردازى ها تکرارى و بسیار رو و روشن 
است، شــخصیت هاى فیلمنامه هاى ما یا کامًال منفى 
هستند یا به طور کامل مثبت، به همین دلیل من همیشه 

به دنبال کاراکترهاى خاکسترى هستم.
بازیگر فیلم «رگ خواب» ایفاى کاراکترهاى خاکسترى 
را جذاب خواند و اضافه کرد: شخصیت هاى خاکسترى 
همواره در اطراف ما هستند، آدم هایى که نه کامًال خوب 
و نه کامًال بد بوده و بسته به شــرایط روحیاتشان تغییر 

مى کنند، این شــخصیت ها گاهى غمگین و گاهى شاد 
هستند و در زندگى پستى و بلندى هاى فراوانى را تجربه 
مى کنند، همین تنوع در موقعیت باعث مى شود که این 
شــخصیت ها در مواجهه با اتفاقات مختلف رویکردى 

متفاوت را عرضه کننــد.  وى ایفاى درســت نقش را 
حاصل تجربه و پختگى یک بازیگر خواند و افزود: وقتى 
یک کاراکتر به بازیگرى واگذار مى شود، این وظیفه آن 
بازیگر است که نقش را به چالش کشیده، ابعاد مختلفش 

را شناخته و به شکلى پخته شده آن را به نمایش بگذارد، 
مطالعه، تجربه، درك درست از شخصیت و تبادل نظر با 
کارگردان عواملى هستند که به ایفاى درست یک نقش 

توسط بازیگر کمک مى کنند.
بازیگر فیلم ســینمایى «دختر ایــران» ادامه داد: طى 
سال هاى گذشــته شــاهد این بوده ایم که بسیارى از 
شخصیت هایى که خوب نوشته شده اند توسط بازیگر به 
خوبى بازى نشده اند، این اتفاق زحمات بسیارى را به هدر 
مى دهد. وى با اشاره به عالقه خود به بازى در سکوت 
توسط بازیگر اذعان کرد: من بازى در سکوت را به شدت 
دوست داشته و در این بخش از بازیگرى بسیار متمرکز 
هستم زیرا معتقدم که یک کاراکتر در صحنه حتى اگر 
حرفى هم نمى زند باید در آن صحنه وزن و حضور داشته 
باشد، این اتفاق بدون شــک حاصل تمرینات فراوان 
است که خود من به شخصه در تئاتر آن را تجربه کرده ام. 
بازیگر ســریال تلویزیونى «زیر تیغ» بازیگرى را راهى 
تمام نشدنى دانست و افزود: شخص من بعد از نزدیک 
به 26 سال سابقه بازیگرى هیچ وقت این مسیر را براى 
خود تمام شــده نمى دانم، بازیگرى مثل یک رودخانه 
همیشه در حال حرکت است، شخص بازیگر وظیفه دارد 
تا در این مسیر همواره خودش را کامل کرده و بیشتر از 

قبل یاد بگیرد. 
وى ادامه داد: از نظر من یادگیرى بهتر و بیشتر با وسواس 
در انتخاب و ایفاى نقش هاى متفاوت حاصل مى شود، 

بازیگرى یکسره یادگیرى، مطالعه و تمرین است. 
تهامى با اشــاره به ســختگیرى خود در انتخاب نقش 
خاطرنشان کرد: من همواره وسواس خاصى در انتخاب 
نقش داشــته ام و این خصلت را امسال نیز با خود حفظ 
مى کنم، من پیشنهادات زیادى را رد کرده و مى کنم زیرا 
دلم مى خواهد در کارنامه کارى ام 20 اثر قابل دفاع داشته 
باشم، هیچ وقت دوســت ندارم که کارنامه 200 عددى 

داشته باشم و نتوانم از آنها دفاع کنم./1583

فیلم «کاله سبز ها» به کارگردانى مسعود تکاور این روز ها مراحل تدوین را سپرى 
مى کند.

ســجاد قراگزلو، بازیگر درباره فیلم «کاله سبزه» گفت: این فیلم را به کارگردانى 
مسعود تکاور و تهیه کنندگى حسن هاشمى نسب آماده پخش دارم، کار کردن با 
مسعود تکاور (کارگردان) و تجربه فیلم جنگى، 35  روز فیلمبردارى در شهر اهواز 
بسیار تجربه لذت بخشى بود چرا که روایت داستانى جذاب و نقشى متفاوت داشت.

 وى ادامه داد: علیرضا جاللى تبار، رزیتا غفارى، مهدى امینى خواه، على مسلمى 
و... دیگر بازیگران این اثر هستند. فیلم «کاله سبز ها» این روزها در مرحله تدوین 
است. بازیگر سریال «دلدادگان» گفت: فیلم «کاله سبز ها» که با حمایت ارتش 
جمهورى اسالمى ساخته شده داستانى از مقاومت 34 روزه خرمشهر در برابر ارتش 
عراق اســت. تکاوران دالور نیروى دریایى ارتش در این مقاومت 34 روزه نقشى 
مهم را ایفا و با دالورى و فداکارى در مقابل بعثیان ایســتادگى کردند و از خاك و 

ناموسشان دفاع کردند.

مجموعه تلویزیونى «شب عید» به کارگردانى 
سعید آقاخانى،  از امشب (سه شنبه) در جدول 

پخش آى فیلم فارسى قرار گرفت.

«شب عید» که در سال 97 از شبکه یک پخش 
شد، داستان خانواده هایى را روایت مى کند که 
براى تفریح در ایام نوروز به شــهر مشهد سفر 

مى کنند؛ امــا در این میــان ماجراهاى جالبى 
براى آنها رخ مى دهد و به گونه اى داستان این 
خانواده ها در قسمتى از سریال به یکدیگر مرتبط 

مى شود و...
حمید لوالیى، مرجانه گلچین، زنده یاد حسین 
محب اهرى، افســانه ناصرى، زهره صفوى، 
نعیمه نظام دوست، ســروش جمشیدى و على 

هاشمى بازیگران این سریال هستند.
«شــب عید» هر شب ســاعت 21 روى آنتن 
مى رود. تکرار آن نیز در ساعت هاى 5 و 13 روز 

بعد پخش خواهد شد.
سریال «نون. خ» به کارگردانى آقاخانى هم این 

روزها از شبکه اول روى آنتن مى رود./1584

کامبیز دیرباز، بازیگر فیلم ســینمایى «خروج»، ایفاى 
نقش در فیلمى به کارگردانــى ابراهیم حاتمى کیا و در 
کنار فرامرز قریبیان را فرصتى مغتنم و ارزشمند دانست.

دیرباز دربــاره همکارى با ابراهیــم حاتمى کیا در فیلم 
سینمایى «خروج»، گفت: ابراهیم حاتمى کیا کارگردانى 
است که سینمایش را همیشه دوست داشته ام و صرف 
نظر از تجربه همکارى در فیلم «به نام پدر» که با ایشان 
داشتم و خاطرات خوب زیادى که با این فیلم در کارنامه ام 
ثبت شده است، همیشه هوادار سینماى حاتمى کیا هستم 

و آثار او را دنبال مى کنم.
وى ادامه داد: طبیعى اســت که ایــن فرصت را مغتنم 

بشــمرم و با کمال میل با او کار کنم. این پیشــنهاد در 
کنارش یک بخش جذاب دیگر هم داشــت که دیدن 
فرامرز قریبیان از نزدیک بود تا شانس خودم را امتحان 
کنم و ببینم آقاى قریبیان بزرگ به من اجازه مى دهند 
براى ثبت در تاریخ ســینما در یک قاب مشــترك در 
کنارشــان قرار بگیرم یا خیر، که خدا را شکر به قدرى 
ایشــان بزرگوارند که نه تنها این اجازه را به من دادند 
که در چند سکانس مشترك کنارشــان باشم، بلکه با 
بزرگوارى انرژى مثبت زیــادى هم به من دادند، به من 
محبت کردند، به من یاد دادند و در واقع اجازه دادند که 

از ایشان یاد بگیرم.
دیرباز تأکید کرد: فیلم «خروج» برایم فرصتى بود که با 
سر به سمتش دویدم و اصًال به این فکر نکردم که نقش 
کوتاه و کوچکى اســت. به هر حال همه هم صنف ها و 
رفقا و استادان من، آن جمله معروف را مى دانند که نقش 

بزرگ و کوچک نداریم، بازیگر بزرگ و کوچک داریم. 
خوشحالم از اینکه در این فیلم سهم کوچکى داشتم.

وى در ادامه درباره گزیده کارى اش در ســال هاى اخیر 
گفت: خیلى سعى کردم که این اتفاق بیافتد اما به 

هر حال یک جاهایى از کنترل خارج مى شود 
و چون ناگزیر به زندگى کردن هستیم و من 
هم مثل خیلى از دیگر همکارانم تنها شغل و 
منبع درآمدم همین سینما و بازیگرى است و 

مجبورم کار کنم، شاید انتخاب هاى اشتباه هم در 
کارنامه ام داشته  باشم.

وى اظهار کرد: در سال هاى اخیر 
سعى مى کنم کاراکترهایى 

را بازى کنــم که بتوانم 
از آنها دفــاع کنم و 

نباشــم  مجبور 

بابت بازى کردن آنها عذرخواهــى کنم، کما اینکه در 
همین پنج ســال هم یکى دو جا چنیــن اتفاقى افتاده 
اما براى ســال 99 به خودم قول 
دادم که سعى کنم دیگر وارد 
این جاده خاکى ها نشوم و 
امیدوارم خدا هم کمکم 

کند.

فیلم ســینمایى «لتیان» با بازى ســارا بهرامى، پریناز ایزدیار و امیر جدیدى به 
ایستگاه پایانى نزدیک شد اما ویروس کرونا مانع از ادامه مراحل فنى شد.

«لتیان» به کارگردانى على تیمورى و تهیه کنندگى مجید مطلبى اواخر سال 97 
مقابل دوربین رفت و انجام ادامه تصویربردارى و مراحل فنى این فیلم سینمایى 
به روزهاى ابتدایى سال 98 رسید اما با وجود گذشت یکسال هنوز به اتمام نرسیده 
است. این فیلم سینمایى که قرار بود در ســى و هشتمین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش گذاشته شود در مراحل پایانى متوقف شد. نسخه نهایى فیلم «لتیان» بعد از 
گذشت یکسال در حال آماده سازى بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد 
و 20 درصد از مراحل فنى پایانى این فیلم باقى ماند تا در شرایط عادى جامعه انجام 
شود. درحالى که خبرهاى زیادى از حضور و اولین نمایش فیلم «لتیان» در سى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر به گوش مى رسید این فیلم در جشنواره 38 نمایش 

داده نشد و اکران آن به زمان مناسب دیگرى موکول شد.
 پریناز ایزدیار و امیر جدیدى که تجربه بازى در کنار هم را در فیلم «هت تریک» 
داشتند بار دیگر در فیلم «لتیان» با هم مقابل دوربین رفتند و اثر دیگرى را خلق 
کردند. اکتاى براهنى، نویسندگى فیلم «لتیان» را برعهده دارد و ماجرایى متفاوت 
را در این فیلم به تصویر مى کشد. این فیلم سینمایى که اولین ساخته على تیمورى 
است درباره شکستن سدى اســت که بر روابط میان آدم ها حاکم است و بازیگر 
نقش اصلى قصه مى خواهد که این ســد را بشکند اما شکستن آن با ماجراهاى 

زیادى همراه است.

کورش تهامى:

بازى ام در سریال «دل»
 متفاوت از سایر نقش هایم است

نخستین تصاویر از جمشید هاشم پور در فیلم سینمایى «راند چهارم» به کارگردانى علیرضا امینى منتشر شد. 
فیلم سینمایى «راند چهارم» به نویسندگى و کارگردانى علیرضا امینى و حضور على اوجى به عنوان جانشین 

تهیه کننده دى ماه سال گذشته مقابل دوربین رفت و به تازگى تصاویرى از بازیگران این فیلم منتشر شد.
الهه حصارى تصویرى از بازى در فیلم «راند چهارم» در کنار جمشید هاشم پور را به اشتراك گذاشت. در پست 
منتشر شده توسط الهه حصارى آمده است: «خداروشکر سومین همکارى من با استاد جمشید هاشم پور... 
منتظر خبرهاى جذاب از فیلم متفاوت "راند چهارم" باشید... به امید اومدن روزهاى خوب براى همه جهان...» 
فیلم «راند چهارم» که اواخر سال گذشته مقابل دوربین رفته بود این روزها مراحل فنى را پشت سر مى گذارد.

جمشید هاشــم پور که تجربه همکارى با علیرضا امینى را در فیلم «استشــهادى براى خدا» در کارنامه 
هنرى اش داشت براى دومین بار با این کارگردان در «راند چهارم» همکارى مى کند و نقش متفاوتى را در 
این فیلم ایفا مى کند. پژمان بازغى، الهه حصارى، على اوجى، آناهیتا درگاهى، جمشید هاشم پور، شکیال 
سماواتى، زهرا میرزایى، على کریمى، مرتضى على آبادى، پروین ملکى، یزدان فتوحى، مرتضى رحیمى، 
محمدرضا موهبتى، محمد جهانشاهى، على اخوان، پژواك ایمانى، سعید کریمى، رایان سرلک و روشا شیرین 

بازیگران «راند چهارم» را تشکیل مى دهند./1581

نقش جدید جمشید هاشم پور در «راند چهارم»

در حالى که از مدتى قبل اعالم شده بود کنسرت «لیان» در جمعه شب گذشته قرار است سورپرایزى داشته 
باشد، در وسط کنسرت اعالم شد که این سورپرایز حضور «جناب خان» براى اجراى قطعه موسیقى است و 
چون با این حضور مخالفت شده کنسرت امکان ادامه پیدا نمى کند! بعد از اعتراض محسن شریفیان و ترك 
کنسرت، گمانه زنى هایى مطرح شد مبنى بر اینکه محمد بحرانى خالق شخصیت «جناب خان» براى برنامه 
آفیش نشده بوده و اجازه آمدن روى صحنه را ندارد. اما شنیده ها حاکى از این است که ماجرا زیر سر شخصیت 
«جناب خان» بوده! هویت و برند این شخصیت که چند سال قبل با کشمکش زیاد و مبلغى گزاف سرانجام 
به تلویزیون فروخته شد، بهانه اى بود براى اینکه سیما با اجراى برنامه توسط «جناب خان» مخالفت کند 
و بگوید «جناب خان» مال ماست و ما اجازه کنسرت نمى دهیم! این در حالى است که کل ماجرا همکارى 
«جناب خان» با گروه «لیان» براى اجرایى کنسرتى پربیننده تر بوده تا ساعتى سر مردم گرم شود. همکارى 
که گویا بدون هیچ قرار مالى و تنها از روى رفاقت شکل گرفته است. به دنبال این تصمیم عجیب سازمان، 
محمد بحرانى حاضر مى شود شخصاً و بدون «جناب خان» روى صحنه بیاید و داستان را ختم به خیر کند، 
اما باز هم با تابلوى ممنوع(!) مواجه مى شود. این بار توجیه مدیران برج میالد این بود که براى اسم بحرانى 
مجوزى صادر نشده و او امکان اجرا در این برنامه را ندارد! مخالفت مدیران سیما با آوازخوانى «جناب خان» 
و قطع کنسرت چنان به سرعت رسانه اى شد و بازتاب داشت که ظاهراً یکى از رؤساى سازمان شخصاً وارد 
ماجرا مى شود و اجازه حضور شخصیت عروسکى محبوب در کنسرت را صادر مى کند. همانطور که مطلعید 

سرانجام کنسرت با حضور گرم «جناب خان» پس از ساعتى توقف ادامه پیدا مى کند.

پشت پرده کنسرت «لیان» با «جناب خان»
 چه بود؟

فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز2؛ رد خون» به کارگردانى محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگى سیدمحمود 
رضوى، از روز پنج شنبه 28 فروردین ماه در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود.

در «ماجراى نیمروز 2» هادى حجازى فر، جواد عزتى، بهنوش طباطبایى، محسن کیایى، هستى مهدوى، 
حسین مهرى، مهدى زمین پرداز، محمد عسگرى، امیراحمد قزوینى، امیرحسین هاشمى و حسین فالح 
ایفاى نقش کرده اند. نسخه نمایش خانگى این فیلم به همراه مستند پشت صحنه، توسط مؤسسه هنر هاى 

تصویرى سوره توزیع مى شود./1582

زمان ورود «ماجراى نیمروز2؛ رد خون» 
به شبکه نمایش خانگى 

مهران احمدى، ایفاگر نقش «بهبود» در مجموعــه «پایتخت» کاریکاتورى تأمل برانگیز و مفهومى را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که تعابیر بسیارى مى توان از این کاریکاتور داشت. در این کاریکاتور همانطور 
که مى بینید کاراکتر «نقى معمولى» نیز در بین دیگر اعضاى خانواده «پایتخت» است و محسن تنابنده در 
ظاهر شخصیت حقیقى خود بمبى به داخل خانواده انداخته که نزدیک به انفجار است. به نظر مى رسد مهران 
احمدى اشاره به حواشى و دردسرهاى بسیارى دارد که براى سریال «پایتخت» به وجود آمده و شاید با این 
کاریکاتور مى خواهد مسبب همه اتفاق ها را محسن تنابنده معرفى کند یا شاید او قصد دارد به قسمت هاى 
پایانى «پایتخت 6» اشاره کند که هنوز ساخته و پخش نشده و شاید محسن تنابنده به عنوان سرپرست گروه 
نویسندگان ایده اى جذاب با خود دارد که قرار است مثل بمبى در قصه عمل کند. باید منتظر ماند و دید که در 

نهایت براى قسمت هاى پایانى این سریال پرطرفدار تلویزیونى چه تصمیمى گرفته مى شود.

معماى بمب محسن تنابنده در خانواده «پایتخت» 

فرصتى که کامبیز دیرباز 
ره گزیده کارى اش در ســال هاى اخیر با سر به سمتش دوید

ى کردم که این اتفاق بیافتد اما به 
خارج مى شود هایى از کنترل
 زندگى کردن هستیم و من 
 دیگر همکارانم تنها شغل و 
ین سینما و بازیگرى است و 

، شاید انتخاب هاى اشتباه هم در 
باشم.

در سال هاى اخیر 
راکترهایى

ه بتوانم
نم و 

م 

9اما براى ســال 99 به خودم قول 
دادم که سعى کنم دیگر وارد 
اینجاده خاکى ها نشوم و

امیدوارم خدا هم کمکم 
کند.

کرونا چگونه فیلم «لتیان» را به اغما برد سریالى دیگر از سعید آقاخانى روى آنتن مى رود

حضور بازیگر سریال «دلدادگان» در فیلم «کاله سبز ها»
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 بعد از انتشار خبر بیمارى محمد پروین، امیر قلعه نویى با على پروین تماس گرفت.
محمد پروین تنها پسر على پروین به بیمارى کرونا مبتال شده بود که خوشبختانه بهبود یافته و به تازگى 

از بیمارستان مرخص شده است.
به همین بهانه، امیر قلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال سپاهان با على پروین تماس گرفت تا هم جویاى 

احوال اعضاى خانواده این چهره پرسپولیسى شود و هم براى محمد آرزوى سالمتى کند.
پروین و قلعه نویى از سال هاى قبل رابطه بســیار خوبى دارند و این ارتباط همچنان هم ادامه دارد. 
قلعه نویى در تیم ملى شاگرد پروین بوده و همواره او را استاد خود مى داند. پروین هم، یکى از حامیان 

همیشگى قلعه نویى در عرصه مربیگرى به شمار مى رود.

حال ممد پرسیده شد!

کاپیتان ذوب آهن شایعاتى که در مورد عدم تمرین بازیکنان این تیم وجود دارد را تکذیب مى کند.
 در روزهاى اخیر شایعه شده چون رادولوویچ، سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن بعد از تعطیالت لیگ به کشورش 
سفر کرده است، تمرینات این تیم نه به صورت ویدیویى برگزار مى شود و نه بازیکنان از تمرین هاى خود 

ویدیو مى فرستند.
با این حال قاسم حدادى فر در گفتگویى این خبر را تکذیب مى کند: چنین چیزى درست نیست. درست است 
که سرمربى ما در ایران نیست اما آقایان حسن استکى و صلصالى تمرینات ما را کنترل مى کنند و هرروز براى 

ما برنامه تاکتیکى جدید مى فرستند.
او ادامه داد: هم تمرینات ما و هم وزن و رژیم هاى غذایى ما کامًال تحت کنترل است و اینکه گفته مى شود 

در این مدت کنترلى روى بازیکنان ذوب آهن نیست حرف اشتباهى است.
کاپیتان ذوب آهن در مورد شرایط برگزارى لیگ مى گوید: واقعاً شرایط سخت است و در این شرایط به نظر 
من هرتصمیمى گرفته شود حواشى وحشتناکى در فوتبال به وجود مى آورد. به نظر من مدیران فدراسیون 
فوتبال باید منتظر تصمیم مراجع بین المللى مثل FIFA یا AFC باشند و آنها براى فوتبال ما یک تصمیم 
واحد بگیرند. حدادى فر در مورد تکلیف قهرمان لیگ در صورت برگزار نشدن بازى ها هم مى گوید: همین 

شــود تبعات زیادى خواهد داشت و من است که من مى گویم، هر تصمیمى گرفته 
صورت برگزار نشــدن بازى ها باید فکر مى کنم فدراسیون فوتبال در 

المللى باشد تا از حواشى احتمالى منتظر تصمیم واحد مراجع بین 
جلوگیرى کند.

قاسم حدادى فر: 

هر روز براى ما برنامه تاکتیکى جدید
 ارسال مى شود

هافبک ســپاهان مى گوید هرگز قصد بى احترامى به 
هواداران استقالل را نداشته اســت اما در عین حال از 

بعضى از آنها گله کرد.
امید نورافکن یکى دو ماه پرحاشیه را پشت سر گذشته 
است، در ابتدا گلى که او در دیدار رفت فصل جارى به 
استقالل زد و شادى پس از گلش هواداران این تیم را 
دلخور کرد و بعد هم حضور در برنامه «نوروز فوتبالى» 
و صحبت هایش که باعث شــد هواداران استقالل در 
فضاى مجازى حسابى به او حمله کنند. نورافکن در 
گفتگویى صحبت هاى جنجالى به زبان آورد که در 

ادامه آن را مى خوانید:
بپرسید چقدر زحمت کشیدم

من سه چهار فصل در رده هاى پایه استقالل بودم و سه 
چهار فصل در بزرگساالن این تیم بازى کردم. مى توانید 
از بازیکنانى مثل آقا حنیف، آقا مهدى رحمتى، آقا خسرو 
و... بپرسید براى رسیدن به ترکیب اصلى چقدر زحمت 
کشیدم. من سرم پایین بود تا به ترکیب اصلى برسم و 
هرگز نمى توانم به تیمى که در آن رشــد کرده ام بى 

احترامى کنم. هواداران زجرهایى که من کشیدم را 
ببینند و بعد به همین راحتى توهین کنند.

دوست دارم سپاهانى ها 
هم من را دوســت 

داشته باشند
من االن در ســپاهان 

بــازى مــى کنم و 
دوســت دارم آنها 
هم من را دوست 
داشــته باشــند. 

من پول ســپاهان را 
مى گیرم و قطعاً این تیم بزرگ است 

و من دوست دارم براى این تیم مفید باشم. مى شود 
بى تفاوت باشم و وقتى گل مى زنم شادى نکنم؟

چه کسى شادى نکردن را مد کرد؟
من نمى دانم چه کسى شادى گل نکردن را مد کرد 
اما مگر مى شــود کســى که گل مى زند خوشحال 

نباشد؟ من دوست دارم سپاهانى ها بدانند که برایشان 
ارزش زیادى قائل هســتم. همانطور که در چند سالى 
که در اســتقالل بازى مى کردم براى این تیم از جان 
مایه گذاشــتم و هواداران واقعى اســتقالل خودشان 
این مسئله را خوب مى دانند. حاال خیلى ها مى گویند 
شاید هواداران سپاهان کمتر از 

هواداران استقالل و پرســپولیس هستند اما این دلیل 
نمى شــود من به آنها احتــرام نگــذارم. معنى این 

بى احترامى به هواداران استقالل است؟
هواداران به بازیکنى که 10 ســال 

زحمت کشید هم رحم نکردند
نمى دانم این چه جوى اســت که تعدادى از هواداران 
استقالل به بازیکنانى که مى روند و یا آخر فوتبالشان 
است توهین مى کنند و کارى مى کنند دل آنها بشکند. 
بازیکنى که ده سال براى استقالل زحمت کشیده بود و 
بهترین افتخارها را آورده بود دیدید چطورى با او رفتار 
کردند و در نهایت فصل قبل مجور شد از این تیم جدا 
شود. این بال سر خیلى از بازیکنان بزرگ استقالل آمده 
است اما امیدوارم دیگر تکرار نشــود و من آخرین نفر 
باشم. بعد از بازى با استقالل به جرم اینکه به تیم سابقم 
گل زدم انواع و اقسام فحاشى را به من کردند و بعد هم 

که دیدید چه اتفاق هایى رخ داد.

استقالل باید مثل بایرن مونیخ باشد
من فکر مى کنم این وظیفه مدیران اســتقالل 
است که جلوى برخى از تحرکات هواداران این 
تیم را بگیرند. ببینید باشــگاه بزرگ و با عظمتى 
مثل استقالل چقدر از اتفاق هاى مدیریت لطمه 
خورده است. استقالل اگر در این سال ها مدیریت 
درست داشت، باید مثل باشگاه بایرن مونیخ اداره 

مى شد چون این باشگاه بسیار پرافتخار است.
توهین به فرهاد مجیدى؟

امید نورافکن در مورد اینکه در برنامه «نوروز فوتبالى» 
گفت اســم بچه اش را فرنــاز مى گــذارد و خیلى ها 
این موضوع را توهیــن به فرهاد مجیدى برداشــت 
کرده اند هم گفت: به جان مــادرم و تمام عزیزانم من 
روحم هم خبر نداشت چنین ماجرایى وجود دارد. اصًال 
نمى دانســتم، مگر مى شــود من به فرهاد مجیدى، 
اسطوره اســتقالل توهین کنم؟ ایشان مربى من بوده 
است و من هرگز چنین کارى نمى کنم. یک درصد هم 

در مورد من چنین فکر نکنید.
مى توانیم قهرمان شویم

ما فعًال نمى توانیم تمرین کنیم امــا اگر رأى بازى با 
پرســپولیس برگردد و دوباره بازى کنیــم مى توانیم 
اختالفمان را با این تیم کم کنیم و به قهرمانى برسیم. 
شما دیدید ما در آزادى پرســپولیس را شکست دادیم 
و فکر نمــى کنم توان 
بردن ایــن تیم در 
بازى برگشــت را 

نداشته باشیم.
هاى  دســت 
پشــت پــرده 
بازى مــا را بدون 

تماشاگر کرد
واقعاً نمى توانستیم روز بازى با پرسپولیس از هتل خارج 
شویم و هواداران در هتل را با طناب بسته بودند، این را 
هم بگویم که آنها حق داشتند چون بازى حکم فینال 

را داشت.
بــه هرحال هــم بیمــارى کرونا و هم دســت هاى 
پشــت پرده باعث شــد هواداران از دیدن بازى ما در 
حساس ترین مقطع فصل محروم شوند و امیدوارم این 

بازى تکرار شود.
باید همه بازى ها را ببریم

من فکر مى کنم براى اینکه باعث سربلندى سپاهان 
بزرگ شویم باید همه 9 بازى باقیمانده (به جز بازى با 
پرســپولیس) را ببریم و امیدوارم این اتفاق بیافتد و در 

رتبه خوبى در انتهاى فصل قرار بگیریم.

امید نورافکن: 

ماجراى فرناز؟ به جان مادرم
 قصد توهین نداشتم

رفتفصلجارى به  ى که او در دیدار
دى پس از گلش هواداران این تیم را 
هم حضور در برنامه «نوروز فوتبالى» 
که باعث شــد هواداران استقالل در
حسابى به او حمله کنند. نورافکن در 
ت هاى جنجالى به زبان آورد که در 

انید:
ید چقدر زحمت کشیدم

ل در رده هاى پایه استقالل بودم و سه 
گساالن این تیم بازى کردم. مى توانید 
قا حنیف، آقا مهدى رحمتى، آقا خسرو 
رسیدن به ترکیب اصلى چقدر زحمت 
 پایین بود تا به ترکیب اصلى برسم و 
به تیمى که در آن رشــد کرده ام بى 

اداران زجرهایى که من کشیدم را 
ین راحتى توهین کنند.

ت دارم سپاهانى ها 
ن را دوســت 

 باشند
ـپاهان 

م و 
ها 
ت 
د. 

ان را 
ین تیم بزرگ است 

 براى این تیم مفید باشم. مى شود 
 وقتى گل مى زنم شادى نکنم؟

سى شادى نکردن را مد کرد؟
کسى شادى گل نکردن را مد کرد 
د کســى که گل مى زند خوشحال 

ها مى گویند  دانند. حاال خیلى اینمسئله را خوب مى
هواداران سپاهان کمتر از  شاید

زحمت کشید هم رحم نکردند
نمىدانم این چهجوىاســت که تعدادى از هواداران 
استقالل به بازیکنانى که مى روند و یا آخر فوتبالشان 
است توهین مى کنند و کارى مى کنند دل آنها بشکند. 
بازیکنى که ده سال براىاستقالل زحمت کشیده بود و 
بهترین افتخارها را آورده بود دیدید چطورى با او رفتار 
کردند و در نهایت فصل قبل مجور شد از این تیم جدا 
شود. این بال سر خیلى از بازیکنان بزرگ استقالل آمده 
است اما امیدوارم دیگر تکرار نشــود و من آخرین نفر 
باشم. بعد از بازى با استقالل به جرم اینکه به تیم سابقم 
گل زدم انواع و اقسام فحاشى را به من کردند و بعد هم 

کهکه دیدید چه اتفاق هایى رخ داد.

استقالل باید مثل بایرن مونیخ باشد
من فکر مى کنم این وظیفه مدیران اســتقالل
این تحرکات هواداران است که جلوىبرخى از

تیم را بگیرند. ببینید باشــگاه بزرگ و با عظمتى 
مثل استقالل چقدر از اتفاق هاى مدیریت لطمه 
خورده است. استقالل اگر در این سال ها مدیریت 
درست داشت، باید مثل باشگاه بایرن مونیخ اداره 

مى شد چون این باشگاه بسیار پرافتخار است.
توهین به فرهاد مجیدى؟

روحم هم خبر نداشت چنینماجرایى
نمى دانســتم، مگر مى شــود من
اسطوره اســتقالل توهین کنم؟ ایش
است و من هرگز چنین کارى نمىکن

در مورد من چنین فکر نکنید.
مى توانیم قهرمان ش
ما فعًال نمى توانیم تمرین کنیم امــ
پرســپولیس برگردد و دوباره بازى
اختالفمان را با این تیم کم کنیم و به
شما دیدید ما در آزادى پرســپولیس
و فکر
بر
با
ند
د
پش
بازى
تماشاگ
واقعاً نمى توانستیم روز بازى با پرسپو
شویم و هواداران در هتل را با طناب
هم بگویم که آنها حق داشتند چون

را داشت.
بــه هرحال هــم بیمــارى کرونا و
پشــت پرده باعث شــد هواداران ا
حساس ترین مقطع فصل محروم ش

بازى تکرار شود.
باید همه بازى ها را بب
من فکر مى کنم براى اینکه باعثس
9بزرگ شویم باید همه 9 بازى باقیما
پرســپولیس) را ببریم و امیدوارم این
رتبه خوبى در انتهاى فصل قرار بگیر

مدافع عنوان سه قهرمانى پیاپى لیگ برتر مثل دیگر 
تیم هاى حاضر در این رقابت ها فعًال در تعطیلى به 
سر مى برد هرچند در اکثر اخبار و گمانه زنى ها درباره 

سرنوشت مسابقات نام این تیم دیده مى شود.
 البته که آنها شــانس بالقوه اول قهرمانى در لیگ 
نوزدهم هم به حساب مى آیند چرا که پیش از پایان 
مسابقات با 10 امتیاز اختالف نسبت به تیم سپاهان 
در صدر جدول قرار گرفتند و این در حالى اســت که 
در 9 هفته پایانى با رقباى اصلى شــان در قهرمانى 

بازى ندارند.
حمیدمطهرى، مربى پرسپولیس و دستیار اول یحیى 

گل محمدى در این تیم نیز این روزها از راه دور برکار 
بازیکنان نظارت مى کند. او درباره فضاى رسانه اى 
که درمورد تمرین کردن این تیم به وجود آمده گفت: 
«یک جوى راه انداخته اند که پرســپولیس تمرین 
مى کند. یکى از مربیان ســپاهان هم در این مورد 
مصاحبه کرده و حرف هایى زده اســت. از همینجا 
اعالم مى کنم اصًال چنین چیزى نیست. بچه هاى 
ما اختصاصى تمرین مى کننــد و این صحبت ها به 
نظرم قشنگ نیست. پرســپولیس تمرین نکرده و 
اگر هم تمرین بکند فکر نمى کنم به تیم هاى دیگر 
ربطى داشته باشد؟ بازهم تأکید مى کنم که ما تمرین 
نکردیم؛ پرسپولیس آنقدر بزرگ است که نمى تواند 
کار یواشکى انجام بدهد و هرکارى بکند همه متوجه 

مى شوند.»
مطهرى در واکنش به مصاحبه مربى ســپاهان هم 
گفت: «من یک توصیه اى به ایشان دارم؛ همیشه 
باید این را یادش باشــد که احترام بــه بزرگ تر را 
فراموش نکند. فوتبال ارزش ایــن را ندارد که وارد 
چنین بازى هایى شویم و باید حتى به کسى یک روز 
زودتر از ما وارد فوتبال شــده احترام بگذاریم. بازهم 
مى گویم ایشان بهتر است احترام بزرگ تر از خودش 

را نگه دارد.»
او در ادامه گفت: «البته که فشار روى تیم بزرگى مثل 
پرسپولیس همیشه زیاد اســت اما ما از نظر ذهنى و 
روحى و روانى کامًال آمادگى مدیریت کردن شرایط 

را داریم.»

ر ى ر م و ى نن و و ى ز و
صورت برگزار نشــدن بازى ها باید فکر مى کنم فدراسیون فوتبال در 

المللى باشد تا از حواشى احتمالى منتظر تصمیم واحد مراجع بین 
جلوگیرى کند.

عضو کمیته اقتصادى سازمان لیگ مى گوید کاهش دســتمزد بازیکنان بستگى به ادامه بازى هاى 
لیگ برتر دارد.

در روزهایى که بحث کاهش دستمزد بازیکنان فوتبال در سراسر دنیا به وجود آمده است و حتى این 
روش در کشورهاى حوزه خلیج فارس هم اعمال شده است، خیلى ها این سئوال را دارند که آیا این اتفاق 
در ایران هم رخ مى دهد یا نه. صادق درودگر در این باره گفت: به هرحال این موضوع در کل فوتبال دنیا 
مطرح شده است اما من فکر مى کنم براى تصمیم گیرى نهایى در این زمینه باید منتظر سرنوشت لیگ 
نوزدهم باشیم و ببینیم آیا بازى ها برگزار مى شود یا نه. او در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان لیگ 
اراده اى براى کاهش قرارداد بازیکنان فوتبال دارد یا نه هم گفت: اگر قرار باشد هر تصمیمى گرفته شود 

مطمئناً با هماهنگى کامل با باشگاه ها، بازیکنان و مربى ها این اتفاق رخ خواهد داد.

کاهش دستمزد ایرانى ها؟ فعالً صبر کنید

سخنگوى باشگاه ذوب آهن گفت: این باشگاه براى 
برگزارى یا عدم برگزارى مسابقات لیگ برتر فوتبال 

تابع تصمیمات و قوانین است.
احمد جمشیدى در گفتگویى، درباره تعطیلى مسابقات 
لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: فعًال همه چیز تعطیل 
اســت و ما هم مانند بقیه تیم ها نمى دانیم باید چه 
برنامــه اى را پیش ببریم. االن مربــى تیم از ایران 
خارج شــده و به کشورش برگشــته و منتظر است 

تا وضعیت روشــن شــود. وى درباره 
وضعیت ذوب آهن در تعطیالت 

لیگ، گفت: از سوى کادر فنى 
یکسرى تمرینات سبک 
به بازیکنان داده شده که 
روزانه در خانه انجام دهند. 
ما هیچ گونــه تمرینى به 

صورت گروهــى نداریم و 
همه بازیکنان در خانه هایشان 

هستند تا وضعیت بهتر شود.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در پاسخ به 

اینکه این باشگاه چه موضعى در قبال آینده مسابقات 
دارد، یادآور شد: در ابتدا ما امیدوارم هرچه زودتر این 
ویروس منحوس از کشور خارج شود و بتوانیم لیگ 
را ادامه دهیم، البته اکثر باشگاه ها دوست دارند همین 
اتفاق رخ دهد ولى اگر  قرار است غیر این باشد بهتر 
است ســالمتى هیچکس به خطر نیافتد. باشگاه 
ذوب آهن در هر حالت تابع تصمیمات و قوانین است. 
جمشــیدى درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت 
باشگاه ذوب آهن از رضا شــکارى ابراز کرد: بعد از 

فیفا، پرونده را به دادگاه CAS برده ایم و قصد داریم 
در آنجا نیز حق باشگاه را بگیریم. همچنین هزینه 

دادرسى در CAS نیز پرداخت شده است.
وى درباره اینکه پیش از این ذوب آهن موفق شده 
بود باشگاه روبین کازان را به پرداخت 105 هزار یورو 
بابت حق رشد شــکارى محکوم کند و آیا این پول 
تاکنون به دست باشگاه رسیده است یا خیر، عنوان 
کرد: این پول توسط باشــگاه روبین کازان پرداخت 
شده و مشــکلى وجود ندارد اما اینکه 
در این مــدت از طریق وکیلمان 
این پول وارد حساب باشگاه 
شده است یا خیر را هنوز بى 

اطالع هستم.
ســخنگو و عضو هیئت 
مدیره باشــگاه ذوب آهن 
درباره اینکه اخیراً  بر ســر 
پرونده شــکارى بین آذرى و 
محمدى، مدیران عامل پیشین و 
کنونى باشگاه بحث پیش آمده بود، ابراز 
کرد: استارت این پرونده در زمان مدیریت آذرى زده 
شده است و هیچ شک و شبهه اى در آن نیست اما 
االن نیز هیئت مدیره و مدیرعامل باشــگاه در حال 
پیگیرى موضوع هستند تا باز هم نتیجه گرفته شود. 
درست اســت که آغاز کار به دست آقاى آذرى رقم 
خورده اما االن نیز کار به صورت جمعى در حال ادامه 
پیدا کردن است. آذرى در به ثمر رسیدن این پرونده 
تأثیرگذار بوده و نمى توانیم منکر آن شویم ولى االن 

هم در باشگاه ادامه مسیر در حال طى شدن است.

احمد جمشیدى: 

آذرى استارت زد ما ادامه دادیم
 مربى به مربى 

توصیه

 هیئت مدیره باشگاه پرســپولیس با ترکیبى سه نفره 
به فعالیت «نصــف و نیمه» خود ادامــه مى دهد و در 
شرایطى که این باشگاه به صدا و تصمیمات واحد براى 
پیشبرد برنامه ها و حل مشکالتش نیاز دارد، اختالف 
نظرهایى بین سه عضو هیئت مدیره بوجود آمده است 
که ادامه کار با شــرایط فعلى را سخت مى کند. پس از 
کناره گیرى محمدحســن انصارى فرد از مدیرعاملى 
و مهدى محمدنبى از عضویت در هیئت مدیره باشگاه 
پرســپولیس، على رغبتى، مهرداد هاشــمى و مهدى 

رسول پناه به عنوان سه عضو هیئت مدیره تصمیمات را 
اتخاذ کردند و رسول پناه به عنوان سرپرست باشگاه 

آنها را اجرا کرد. با این حال باشگاه پرسپولیس براى 
ادامه فعالیت هایش نیاز به مدیرعامل 
دارد. همچنین از آنجایى که هیئت 
مدیره باشگاه پرسپولیس باید با پنج 

نفر به فعالیت هایش ادامه دهد، وزیر 
ورزش در حال رایزنــى و مذاکره با 

برخى گزینه هاى مد نظرش اســت تا 
دو عضو جدید را به این جمع اضافه کند. در 

این میان دوئل مدیرعاملى باشگاه پرسپولیس 
از بین سه عضو هیئت مدیره مهدى رسول پناه و مهرداد 

هاشمى است که هر یک در تالش هستند تا نظر وزیر 
ورزش را براى انتخاب به عنوان مدیرعامل جلب کند. 
این در حالى است که مسعود سلطانى فر با بررسى 
شرایطى که در هیئت مدیره باشگاه 
پرســپولیس رقم خورده به دنبال 
گزینه اى خارج از اعضاى فعلى است 
که بتواند باشگاه پرسپولیس را بهتر از 
این نفرات اداره کنــد. وزیر ورزش و 
جوانان مذاکراتى را بــا برخى مدیران 
ورزشى و غیرورزشــى انجام داده تا نظر 
موافق آنهــا را براى حضــور در هیئت مدیره 
باشگاه پرسپولیس بگیرد اما هنوز در انتخاب دو عضو 

جدید هیئت مدیره به جمع بندى نهایى نرسیده است. 
این احتمال وجود دارد که با توجه به اختالف نظرهاى 
موجود بین ســه عضو فعلى هیئت مدیره، سلطانى فر 
مدیرعامل پرسپولیس را از بین دو عضو جدید انتخاب 
کند. این در حالى است که یکى از اعضاى هیئت مدیره 
براى رسیدن به صندلى مدیرعاملى پرسپولیس با یک 
وزیر صنعتى مراوداتى داشته است تا از طریق وى بتواند 
مسعود ســلطانى فر را راضى به معرفى اش به عنوان 
مدیرعامل سرخپوشان کند. سلطانى فر نیز که از عملکرد 
این عضو هیئت مدیره راضى نیســت هنوز این گزینه 
سفارشى را نپذیرفته و مخالفت خود با مدیرعاملى او را 

اعالم کرده است.

شدیدترین البى ها براى فتح 
رست باشگاه صندلى مدیرعاملى

لیس براى 

. در 

ورزش را براى
ایندر حالى

ج
ورز
آ
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تصاویر موجود در آرشیو ملى ایاالت متحده نشان مى دهد 
آنفلوآنزاى سال 1918 شباهت هایى قابل توجه با بحران 
امروز (شــیوع همه گیرى کرونــا) دارد. تصاویرى که از 
ماسک تا بیمارســتان هاى صحرایى را شامل مى شوند. 
در سال 1918، همه گیرى آنفلوآنزا در سراسر جهان شایع 
شد و یک سوم از جمعیت جهان را آلوده کرد و بیش از 50 
میلیون نفر را کشــت. این آنفلوآنزا معروف به آنفلوآنزاى 
اسپانیایى است که امروز به نام H1N1 شناخته مى شود 
و بر اساس ژن هایى از منشــأ پرندگان ایجاد شده است. 
این بیمارى را مى توان بدترین دوره شــیوع آنفلوآنزا در 
تاریخ دانســت چرا که باالترین میزان مرگ و میر را در 
افراد سالم ثبت کرده اســت. این شواهد دقیقاً مانند همه 
گیرى کروناویروس در ماه هاى اخیر اســت که جهان را 

درگیر کرده است.
این تصاویر زندگى در آن دوران کــه آنفلوآنزا، جهان را 
ویران مى کرد، نشان مى دهند. تصاویر جمع آورى شده 
از آرشــیوهاى منطقه اى در سراسر کشور، شباهت هاى 
چشمگیرى با همه گیرى فعلى کووید-19 دارند و در مورد 

چگونگى مهار آن درس هاى ارزشمندى ارائه مى دهند.
در ایاالت متحده، ویروس براى اولین بار در بهار ســال 
1918 در پرسنل ارتش شناسایى شد. در آن مرحله اولیه، 
تعداد کمى مرگ گزارش شد و افراد مبتال به ویروس پس 
از چند روز بهبود یافتند. اما بعداً در پاییز، آنفلوآنزا بازگشت 
و به سرعت در مقیاس همه گیرى قرار گرفت و بیش از 
25 درصد از جمعیت کشور را آلوده کرد و حدود 675 هزار 

نفر را کشت. 
تصاویر بایگانى شده نشان مى دهد، راهکار هاى ایاالت 
متحده در مبارزه با همه گیرى فعلى مشابه با همه گیرى 
کروناست: قرنطینه اجبارى. بیمارستان هاى صحرایى، 
استخدام گسترده کارکنان مراقبت هاى بهداشتى و غیر 
نظامیان مجهز به ماســک و کارگران. همچنین به نظر 
مى رسد که فشــار امروز بر بیمارستان ها با آنچه در سال 
1918 بود تفاوت زیادى ندارد. یکى از این تصاویر قدیمى، 
یک بیمارستان چادرى فوریت هاى پزشکى در بروکلین، 

ماساچوست، را نشان مى دهد که قادر به بسترى کردن 
تعداد زیاد بیماران آنفلوآنزا نیســت، امــرى که منجر به 
بسترى برخى از بیماران در هواى آزاد شده است. نسخه 
امروزى این عکس ها را مى توان در بیمارستانى دید که به 
تازگى در پارك مرکزى در منهتن احداث شده است، آن 
هم در حالى که برخى از بیمارستان هاى نیویورك نیز با 

تکمیل ظرفیت رو به رو شده اند.
دقیقاً مانند امروز، ماسک ها ابزار محافظتى ابتدایى بودند 
که طى بیمارى آنفلوآنزا به شدت استفاده مى شدند، اما با 
یک تفاوت عمده: ایاالت متحده آمریکا استفاده از ماسک 
را در بسیارى از مناطق کشــور اجبارى مى کرد. با کمبود 
مشابه ماسک هاى جراحى، در آن زمان شهروندان توصیه 

مى شدند تا از ماسک هاى ساخته شــده در خانه استفاده 
کنند. کلیسا ها، سازمان هاى وابسته به اجتماع و صلیب 
سرخ با برگزارى جلسات ماسک ســازى در این تالش 

نقش داشتند.
فاصله گذارى اجتماعى نیز به کار گرفته شد و شهر هایى 
مانند مینیاپولیس و لس آنجلــس ممنوعیت اجتماعات 
عمومى و تعطیل کردن کلیه مدارس و مشاغل را اجرایى 

کردند. 
عکس ها همچنین مى توانند به ما بیاموزند که چه اقداماتى 
در مهار بیمارى مؤثرتر بود. در یــک تصویر، گروهى از 
سربازان به منظور پیشگیرى از بیمارى، آب نمک غرغره 
مى کنند. اگرچه از آن زمان دارو هایى جدید مورد استفاده 

قرار گرفته است، اما مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى 
(CDC) هنوز هم غرغره کــردن آب نمک را به عنوان 

راهى براى تسکین گلو درد توصیه مى کند.
اگرچه چندین درس مفید از آنفلوآنزاى همه گیر در سال 
1918 آموخته شده است، اما آرشیو ملى معتقد است که 
هرگز در طول تاریخ آمریکا به آنها توجه نشده است. آرشیو 
ملى در وبســایت خود مى گوید: «این یک نکته عجیب 
تاریخ است که همه گیرى آنفلوآنزاى 1918 در کتاب هاى 
تاریخ آمریکا نادیده گرفته شده است. ...مستندات بیمارى 
بسیار گسترده است و نمایش این اسناد به اپیدمى کمک 
مى کند تا جایگاه مناسب خود را به عنوان یک فاجعه بزرگ 

در تاریخ جهانى به دست آورد.»

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى حمیدرضاشیخ باباشیخعلى 
دادخواستى به انتقال سند بطرفیت آقاى حمیدرضا رستمى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 1361/98 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده  و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیر االنتشــار نشــر  و از  نامبرده دعوت مى شــود در روز چهارشنبه مورخ 
99/02/31 ساعت 11:00در  جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابا رســیدگى  و اتخاذ تصمیم خواهد نمود . م الف:  811488 شعبه 4 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/1/112
اخطار اجرایى

شماره: 380/98 - به موجب راى شــماره 619 تاریخ 98/10/19 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه  شمس اهللا حسینى نام پدر: 
عزت اله به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ R 40/000/000 در تاریخ 
 500/000 R 89/12/15 چک شماره 734/101016 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ
خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر و تادیه از سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم 
و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: کاظم جعفرى 
نام پدر:مرتضى به نشانى: زرین شــهر، خیابان بهشتى،نمایشگاه اتومبیل پیمان. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف:811112 شعبه دوم شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/01/113
ابالغ راى ماده 169 آیین نامه اجراء

شــماره پرونــده: 139704002129000668/1 شــماره بایگانى پرونــده:9700874 
شــماره ابالغیــه: 139906402129000003 آگهى ابــالغ راى مــاده 169آیین نامه 
اجراء به علــى جمالى گله با توجــه به اینکه قبًال مفــاد اجرائیه به علت عدم شناســایى 
آدرس(اعالمى متعهدله) به وســیله نشــر آگهى به على جمالى گله نــام پدر:جهان مراد 
تاریخ تولد:1337/05/12 شماره ملى:5558832576 شــماره شناسنامه: 354 به نشانى: 
سده لنجان- خیابان امام-کوى شهید ســلیمیان- پ7 ابالغ گردیده لذا بدین وسیله متن 
راى صادره سرپرست اداره ثبت لنجان به شــماره ابالغیه 139906402129000003 به 
شرح بین الهاللین ذیل الذکر نیز به نامبرده ابالغ مى شود. ((پرونده اجرائى قرارداد بانکى 
کالسه 9700874 اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان لنجان.بانک کشاورزى شعبه 
زرین شهر به استناد قرارداد بانکى شماره 792659222 مورخ 1395/04/24 براى وصول 
طلب،علیه محمد بختیاروند(وام گیرنده) و على جمالى گله و نعمت اله بختیاروند(ضامنین) 
اقدام به صدور اجراییه تحت پرونده کالسه 9700874 نموده است. از اموال متعهد(محمد 
بختیاروند) مستند به نامه شماره 1462/98/25/44 مورخ 1398/06/27 رئیس پلیس راهور 
ف.ا.ش.لنجان،یک دستگاه پژو پارسtu5 مدل 1395 پالك 67-971 ب24 توقیف شده 

است.شخص ثالث به نام خانم پوران درویشى به موجب مشروحه وارده به شماره 12321 
مورخ 1398/12/21 منضم به تصاویر مصدق شده مبایعه نامه عادى مورخ 1396/10/27 
و سند رسمى وکالت تعویض پالك شماره 35520 مورخ 1396/11/02 دفترخانه 309 گزو 
برخوار و سند تفویض وکالت شماره 73249 مورخ 1397/04/23 دفتر اسناد رسمى شماره 
54 گزو برخوار و دادنامه شــماره 98009970368202309 مورخ 1398/11/19 شعبه 2 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و استشهادیه که مالکیت متقاضى(خانم پوران درویشى) 
نســبت به خودرو مورد توقیف را گواهى نموده اند، اعالم نموده که خودروى فوق ابتدا از 
طرف محمد بختیاروند(مدیون نامبرده) به آقاى یــزدان کریمى واگذار گردیده و اینجانب 
پوران درویشى خودروى مذکور را از یزدان کریمى خریدارى نموده ام و تقاضاى خود مبنى 
بر رفع توقیف یک دســتگاه پژو پارس  tu5 مدل 1395 پــالك 67-971 ب 24 را ارائه 
نموده است. راى«با بررســى سوابق پرونده اجرائى کالســه 9700874 و در اجراى ماده 
169آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجراء مصوب1387/6/11 به درخواست 
خانم پوران درویشى رســیدگى و مدارك و دالیل وى در خصوص ادعاى مالکیت نسبت 
به یک دســتگاه پژوپارس  tu5مدل 1395 پالك 67-971 ب 24 بررســى و با توجه به 
تصاویر مصدق شده مبایعه نامه عادى مورخ1396/10/27 و سند رسمى وکالت تعویض 
پالك شماره 35520 مورخ 1396/11/02 دفترخانه 309 گزو برخوار و سندتفویض وکالت 
شماره73249 مورخ 1397/04/23 دفتر اسناد رسمى شماره 54 گز و برخوار و دادنامه شماره 
98009970368202309 مورخ 1398/11/19 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
و استشهادیه که مالکیت متقاضى(خانم پوران درویشى)نسبت به خودروى مورد توقیف را 
گواهى نموده اند، درنتیجه درخواست خانم پوران درویشى را به عنوان اعتراض به توقیف 
یک دستگاه پژوپارس tu5 مدل 1395 پالك 67-971 ب 24 محسوب و مستند به ماده 63 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مصوب 1387/6/11 درخواست وى را مورد 
قبول واقع و راى به رفع توقیف خودرو موصوف(یک دستگاه پژوپارس  tu5 مدل 1395 
پالك 67-971 ب 24) صادر مینماید.معترض به این راى مى تواند ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ ،شکایت خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر خیابان 
کارگر و یا هیات محترم نظارت ثبت اســتان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ 
باال - اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان(روبروى بیمارستان شریعتى) تسلیم و 
گواهى تسلیم شکایت خود را به اداره ثبت اســناد لنجان تحویل تا موضوع اعتراض برابر 
بند 8 ماده 25 اصالحى قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگى گردد.م الف:811594 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان - مصطفى شمسى»01/114
ابالغ راى ماده 169 آیین نامه اجراء

شماره پرونده: 139704002129000668/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700874 شماره 
ابالغیه: 139906402129000002 تاریخ صــدور: 1399/01/19 آگهى ابالغ راى ماده 
169 آیین نامه اجراء به نعمت اله بختیاروند. بدین وســیله به نعمت اله بختیاروند نام پدر: 
عبدالحمید تاریخ تولد: 1359/01/01 شــماره ملى: 4620260053 شــماره شناسنامه: 
953 به نشــانى متن سند: فوالدشــهر – محله ســى 4 – بلوك 557 – طبقه 2 – واحد 
25 – کدپستى 8491738785 ابالغ مى گردد چونکه امکان ابالغ آخرین اخطاریه (ممنوع 
الخروجى) به نامبرده به علت عدم شناسایى آدرس وى (متن سند) میسر نگردیده لذا متن 
راى صادره سرپرست اداره ثبت لنجان. به شماره ابالغیه 139906402129000002 به 
شــرح بین الهاللین ذیل الذکر به نامبرده ابالغ مى شــود. ((پرونده اجرائى قرارداد بانکى 

کالسه 9700874 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان بانک کشاورزى شعبه زرین 
شهر به  استناد قرارداد بانکى شماره 792659222 مورخ 1395/04/24 براى وصول طلب، 
علیه محمد بختیارونــد (وام گیرنده) و على جمالى گله و نعمت الــه بختیاروند (ضامنین) 
اقدام به صدور اجراییه تحت پرونده کالسه 9700874 نموده است. از اموال متعهد (محمد 
بختیاروند) مستند به نامه شــماره 1462/98/25/44 مورخ 1398/06/27 رئیس پلیس 
راهور ف.ا.ش. لنجان، یک دســتگاه پژو پارس tu5 مدل 1395 پالك 67 – 971 ب 24 
توقیف شده است. شخص ثالث به نام خانم پوران درویشــى به موجب مشروحه وارده به 
شماره 12321 مورخ 1398/12/21 منضم به تصاویر مصدق شده مبایعه نامه عادى مورخ 
1396/10/27 و سند رسمى وکالت تعویض پالك شــماره 35520 مورخ 1396/11/02 
دفترخانه 309 گز و برخوار و ســند تفویض وکالت شــماره 73249 مورخ 1397/04/23 
دفتر اسناد رسمى شماره 54 گز و برخوار و دادنامه شماره 98009970368202309 مورخ 
1398/11/19 شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان  اصفهان و استشهادیه که مالکیت متقاضى 
(خانم پوران درویشى) نســبت به خودرو مورد توقیف را گواهى نموده اند، اعالم نموده که 
خودروى فوق ابتدا از طرف محمد بختیاروند (مدیون نامبرده) به آقاى یزدان کریمى واگذار 
گردیده و اینجانب پوران درویشى خودروى مذکور را از یزدان کریمى خریدارى نموده ام و 
تقاضاى خود مبنى بر رفع توقیف یک دستگاه پژو پارس tu5 مدل 1395 پالك 67 – 971 
ب 24 را ارائه نموده است. راى «با بررسى ســوابق پرونده اجرائى کالسه 9700874 و در 
اجراى ماده 169 آئین نامه اجراى مفاد  اسناد رسمى الزم االجراء مصوب 1387/6/11 به 
درخواست خانم پوران درویشى رسیدگى و مدارك و دالیل وى در خصوص ادعاى مالکیت 
نسبت به یک دستگاه پژو پارس tu5 مدل 1395 پالك 67 – 971 ب 24 بررسى و با توجه 
به تصاویر مصدق شده مبایعه نامه عادى مورخ 1396/10/27 و سند رسمى وکالت تعویض 
پالك شماره 35520 مورخ 1396/11/02 دفترخانه 309 گز و برخوار و سند تفویض وکالت 
شماره 73249 مورخ 1397/04/23 دفتر اسناد رسمى شــماره 54 گز و برخوار و دادنامه 
شماره 98009970368202309 مورخ 1398/11/19 شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان و استشهادیه که مالکیت متقاضى (خانم پوران درویشى) نسبت به خودروى مورد 
توقیف را گواهى نموده اند، در نتیجه درخواست خانم پوران درویشى را به عنوان اعتراض به 
توقیف یک دستگاه پژو پارس tu5 مدل 1395 پالك 67 – 971 ب 24 محسوب و مستند 
به ماده 63 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مصوب 1387/6/11 درخواست 
 tu5 وى را مورد قبول واقع و راى به رفع توقیف خودرو موصوف (یک دستگاه پژو پارس
مدل 1395 پالك 67 – 971 ب 24) صادر مینماید. معترض به این راى مى تواند ظرف ده 
روز از تاریخ ابالغ، شکایت خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین 
شهر خیابان کارگر و یا هیات محترم نظارت ثبت استان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
چهارباغ باال – اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان (روبروى بیمارستان شریعتى) 
تسلیم و گواهى تسلیم شکایت خود را به اداره ثبت اسناد لنجان تحویل تا موضوع اعتراض 
برابر بند 8 ماده 25 اصالحى قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رســیدگى گردد. م الف: 

811572  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان /1/115
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1401/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1616 – 99/11/13 صادره از شعبه حقوقى محکوم علیه 
گل پسند امان پور محکوم به انتقال سند خودرو به شماره 53 / 891 م 17 به نام خواهان و 

پرداخت خسارت دادرسى وفق تعرفه در حق محکوم له کاظم جعفرى گردیده است و حسب 
محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم 
اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 811111 شــعبه چهارم اجراى احکام 

شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/116
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1176/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شــماره 1639 – 98/11/21 صادره از شــعبه چهارم حقوقى 
محکوم علیه معصومه نیک نام محکوم به انتقال سند خودرو به شماره 49 / 475 ج 51 به 
نام خواهان و پرداخت خسارت دادرسى وفق تعرفه در حق محکوم له مهدى عباسى گردیده 
است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب 
یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء 
مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 811110 شعبه چهارم اجراى 

احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/117
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1345/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شــماره 1561 – 99/10/30 صادره از شــعبه چهارم حقوقى 
محکوم علیه مراد اسکندرى محکوم به پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 98/9/19 و پرداخت 2/555/000 ریال بابت خسارت 
دادرسى در حق محکوم له کاظم جعفرى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق 
مقررات اقدام میگردد. م الف: 811109 شعبه چهارم اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/118
حصروراثت

 مریم معینى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 164 به شرح دادخواست به کالسه 21/99 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
معینى نجف آبادى بشناســنامه 406 در تاریخ 98/11/29 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرتضى معینى نجف آبادى 
ش ش 30849 ، 2. اصغر معینى نجف آبادى ش ش 1133 ، 3. اکبر معینى نجف آبادى ش 
ش 911 ، 4. احمد معینى نجف آبادى ش ش 4536 ، 5. الهام معینى نجف آبادى ش ش 
1080082077 ، 6. مهرى نجف آبادى  ش ش 3004 ، 7. شهین معینى نجف آبادى  ش 
ش 535 ، 8. مریم معینى معینى نجف آبادى  ش ش 164 ، 9. الهه معینى نجف آبادى  ش 
ش 2251، 10. شهناز معینى نجف آبادى  ش ش 377 ،11. مصطفى معینى نجف آبادى  
ش ش 491(فرزندان متوفى)، 12.  صدیقه شاه سوارى نجف آبادى ش ش 399 (همسر 
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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 811466/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد 1/119

مصرف انرژى در بیشــتر کشــورهاى جهــان کاهش 
چشمگیرى داشته اســت.  مدارس، اداره ها و کارخانه ها 
در سراسر اروپا، آمریکا و برخى از کشورهاى آسیا تعطیل 
هستند و همین مسئله باعث شده است که مصرف انرژى 

در بسیارى از کشورهاى جهان به شدت کاهش یابد.
اگرچه بســیارى از مــردم از خانــه کار مى کنند و همین 
دورکارى مصرف انرژى خانگى را افزایش مى دهد، اما باز 

هم مصرف کل حکایت از کاهش شدید دارد. 
کاهش مصرف برق قیمت انرژى در اروپا را نیز تحت تأثیر 
قرار داده است؛ چرا که کاهش مصرف برق باعث کاهش 
قیمت آن و افزایش رقابت بین تولیدکنندگان است. همین 

مسئله ضربه جبران ناپذیرى به درآمد آنها در سال 2020 
وارد خواهد کرد.

برخى گزارش ها نشان مى دهد که کاهش مصرف انرژى 
بر پایین آمدن قیمت کربن نیز تأثیر گذاشته است. افزایش 
منابع تجدیدپذیر در دوران قرنطینه باعث باال رفتن استفاده 
از آن به عنوان یک منبع پاك براى ســوخت و در نتیجه 
کاهش مصرف کربن به عنوان سوخت آالینده شده است.

البته در ایران، شیوع ویروس کرونا تأثیر چندانى بر مصرف 
برق نداشته است. پیش از این مصطفى رجبى مشهدى، 
سخنگوى صنعت برق اعالم کرده بود که شیوع کرونا تأثیر 

چندانى در میزان مصرف برق نداشته است.

در میان هشدارهاى سازمان هاى جهانى درباره خطر شیوع 
ویروس کرونا در اردوگاه هاى شــامل هزاران زن عضو 
داعش و خانواده هایشان، زنان این تشکیالت تروریستى 
در یکى از مصاحبه هاى تلویزیونى در یکى از اردوگاه هاى 
منطقه حسکه سوریه تأکید کردند، هرگز به کرونا مبتال 

نمى شوند.
به گزارش «ایسنا»، در فیلمى که از اردوگاه زنان و فرزندان 
اعضاى داعش در حسکه سوریه در رسانه ها و شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شده یک زن عضو داعش مدعى است: 
«ما به بیمارى کرونا مبتال نمى شــویم، مــا از «ابوبکر 
البغدادى» (سرکرده ســابق داعش) پیروى مى کنیم. آیا 

مسلمانى را دیده اى که از بیمارى کرونا بمیرد؟»
در جریان این مصاحبه یک زن دیگر که لهجه اى آفریقایى 
دارد وارد بحث شده و مى گوید: «مسلمان به کرونا مبتال 
نمى شــود و فقط کفار هســتند که به این بیمارى مبتال 
مى شوند و این خداوند اســت که کرونا را فرستاده، کرونا 

یکى از سربازهاى خداوند است.»
اداره خودمختار در مناطق شــمال و شرق سوریه تدابیر 
پیشــگیرانه را براى مقابلــه با کرونا در نظــر گرفته که 
مهمترین آنها بستن گذرگاه  مرزى بین این منطقه و اقلیم 
کردستان عراق و نیز تداوم تعطیلى مدارس، آموزشگاه ها 

و دانشگاه هاست.

تأثیر ویروس کرونا بر 
مصرف برق 

زنان داعشى مى گویند 
ما کرونا نمى گیریم!

خطر ابتالى میلیونى ایرانیان 
به کرونا

  تابناك | در پژوهشـى کـه توسـط چنـد نفر 
از اسـتادان دانشـگاه شـهید بهشـتى انجـام شـده، 
سناریوهاى مختلف در مواجهه با شیوع کرونا در ایران 
بررسى شده اسـت. در مقاله این پژوهش اعالم شده 
که یکى از اسـتراتژى ها در برابر شـیوع کرونا، ایمنى 
جمعى اسـت کـه از آن به عنـوان ایمنى گلـه اى هم 
یاد مى کنند؛ امـا در این صورت میلیون هـا نفر مبتال 
خواهند شد و دستکم به صدها هزار تخت بیمارستانى 
نیاز اسـت در حالـى کـه در ایـران 147 هـزار تخت 
بیمارستانى فعال وجود دارد که با نسبت 19 درصد نیاِز 
بیماران به بسترى، حداکثر براى 774 هزار نفر کفایت 

مى کند./1597

اعالم 
آخرین آمار جهانى کرونا

طبـق آخریـن آمـار جهانى تـا ظهر    انتخاب|
دیـروز یـک میلیـون و 853 هـزار و 435 نفـر در 
جهان بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اندکه از این 
تعـداد، 114 هـزار و 253 نفـر جـان خود را از دسـت 
داده اند. کشور آمریکا با بیشـترین تعداد مبتالیان در 
جهان، بـا افزایـش 27 هـزار و 554 مبتال تـا دیروز، 
به مجموع 560 هزار و 433 مبتال رسـیده است؛ 22 
هزار و 115 مبتال در این کشـور جان خود را از دست 

داده اند.

تولید ماسک ویروس  کش
یـک شـرکت در جمهـورى چـک،    ایرنا |
ماسـکى را تولید کرده اسـت کـه حـاوى نانوالیاف و 
نانوذرات اکسـید مس اسـت، نانوالیاف موجب به دام 
افتادن ذرات ویـروس و نانوذرات اکسـیدمس باعث  
از بین رفتن آنها مى شـود. تولید این ماسـک از اواخر 
مـاه آوریل شـروع و در حـال حاضـر وارد بازار شـده

 است./1598

تجربه 1918 چه چیزى در مورد کرونا 
به ما مى آموزد؟

پسر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا از بحران 
کرونا ویروس که تاکنون جــان هزاران تن را در جهان 
از جمله آمریکا گرفته، سوء اســتفاده کرد و از آن براى 
مسخره بازى در عالم سیاست بهره جست، به طورى 
که تصویرى از «جو بایدن»، رقیب احتمالى پدرش در 
انتخابات ریاست جمهورى آمریکا منتشر کرد که در آن 
تصویر بایدن با ماسک اســت اما قسمتى از ماسک که 

بینى  را مى پوشاند بریده شده است.
«دونالد ترامــپ جونیور» نوشــت: «صادقانه بگویم 
نمى دانم این تصویر واقعى اســت یا جعلى اما حتى اگر 
تصویر واقعى باشــد، تعجبى نخواهــم کرد. هر کس 
اولویت هاى خود را دارد به طــور قطع بایدن نیز با یک 
شرایط نامساعدى براى بو کشــیدن دیگران روبه رو 

است!» 

مجید سعیدى، عکاس  «گتى ایمیجز» این عکس از 
قبر یک بیمار مبتال به کرونا را در روســتاهاى حوالى 
شهرستان ســارى گرفته اســت. «خبرآنالین» این 
عکس را به همراه دو عکــس دیگر از همین گزارش 

منتشر کرده است.

رقابت انتخاباتى 
در نحوه ماسک زدن!

قبر یک فوت شده 
بر اثر ویروس کرونا 

روى موج کووید-19



سالمتسالمت 07073731 سال هفدهمسه شنبه  26 فروردین  ماه   1399

ویروس کرونا ابتدا وارد گلو و ســپس مجارى هوایى و ریه ها مى شود. در این 
دوره تقویت ریه ها از اهمیت باالیى برخوردار است. ما در این مطلب قصد داریم 
چهار تمرین ساده تنفسى براى تقویت ریه ها در عرض ده دقیقه را براى شما 
بیان کنیم. تمرین هاى تنفسى همچنین یک روش بسیار مؤثر در کاهش عالئم 

تنگى نفس ناشى از ویروس کرونا است.
ویروس کرونا نوعى بیمارى مسرى دســتگاه تنفسى است که باعث اختالل 
عملکرد تنفسى، جسمى و روانى مى شود. هنوز دقیقًا ویژگى هاى بالینى، راه 
هاى درمانى و پیشگیرى از ویروس کرونا ایجاد نشده است.اما هر روز تجربیات 

و به تبع آن دانش ما در مورد این ویروس افزایش مى یابد.
این یک واقعیت مهم اســت که بیمارانى که به این عفونت مبتال شده اند و از 
دوره بیمارى فعال زنده مانده اند، به یک روش توان بخشى ریوى احتیاج دارند. 
همچنین این مورد براى افرادى که تا کنون مبتال نشده اند نیز بسیار مهم است 

تا ریه هاى خود را تقویت کنند.

تمرین اول
در وضعیت راحتى قرار بگیرید سپس به مدت دو تا سه ثانیه از بینى نفس بکشید 
و به مدت پنج تا شــش ثانیه نفس را از دهان خارج کنید. سعى کنید که هم در 
دم و هم در بازدم نفســتان را کنترل کنید. در این روش هواى به دام افتاده در 

ریه از طریق بازدم خارج مى شود و باعث کاهش تنگى نفس و تقویت 
ریه ها مى شود.

تمرین دوم
عضله دیافراگمى که بین حفره ســینه و حفره شکمى قرار 
دارد، عضله اصلى اســت که در حین تنفس نقش دارد. در 
این تمرین تنفسى، عضله دیافراگمى تقویت خواهد شد. 
براى انجام این تمرین مى توانید دراز بکشید یا بایستید، 
یک دست خود را روى سینه تان و یک دست تان روى 
شکمتان قرار دهید. به مدت دو تا سه ثانیه از بینى نفس 

بکشید، دقت کنید شکمتان به سمت داخل کشیده باشد. در هنگام بازدم سعى 
کنید نفستان را به آرامى به بیرون دهید.

تمرین سوم
تنفس عمیق باعث مى شود هواى به دام افتاده در ریه تان تخلیه شود. به آرامى 
در مکانى بنشینید و از بینى نفس عمیقى بکشید. نفس را به مدت پنج  ثانیه نگه 

دارید. سپس نفس را از راه دهان خارج کنید.
تمرین چهارم

در نتیجه عفونت ریه، مخاط مى تواند راحت تر در ریه هاى ما جمع شود. این 
تمرین به شما کمک مى کند تا بدون احســاس خستگى بیش از حد مخاط را 
از بین ببرید. در یک موقعیت راحت بنشینید. 
نفس عمیق تر از آنچه معموًال از دهان 
مى گیریم، بکشید. نفس خود را سه بار 

با سرفه قوى به بیرون دهید.

آکنه صورت یکى از مشکل هاى شایع در برخى افراد به ویژه بانوان است که 
به دالیل مختلفى روى مى دهد. بیشــتر افرادى که دچارآکنه صورت مزمن 
مى شوند براى رفع مشــکل خود از انواع داروها و کرم هاى موضعى استفاده 

مى کنند.
در این بازه زمانى که ویروس کرونا در بیشتر کشورهاى جهان شیوع پیدا کرده 
است، افراد دچار آکنه صورت احتمال دارد با افزایش آکنه هاى دردناك برروى 

صورت خود مواجه شوند.
به عقیده کارشناسان تشدید آکنه صورت در این بازه زمانى دالیل مختلفى 
مى تواند داشته باشد. عامل هاى بسیارى در تشدید عارضه آکنه صورت در این 
زمان اثرگذار است که از آن جمله مى توان استرس، کمبود برخى ویتامین ها و 
مواد معدنى مورد نیاز بدن، رژیم خوراکى نامناسب، ابتال به برخى بیمارى ها و 

اهمیت ناکافى به بهداشت شخصى را نام برد.
هنگامى که فرد دچار استرس مى شود، در بدن او هورمون کورتیزول ترشح 
مى شود. ترشح بیش از اندازه این هورمون سبب کاهش تولید استروژن و تولید 

میزان بیشتر چربى دربدن مى شود که در نهایت آکنه صورت به وجود مى آید.
برخى افراد در زمان حضور درخانه براى بازه زمانى طوالنى به جاى مصرف 
مواد خوراکى سالم، انواع میوه و سبزیجات از فست فود و انواع تنقالت فاقد 
ارزش تغذیه اى استفاده مى کنند. این دســته از خوراکى به دلیل چربى، قند 
و نمک فراوان و دارا بودن مواد نگهدارنده ســبب ایجاد آکنه، چاقى و ابتال 
به بیمارى هاى مزمن غیرواگیر در درازمدت مانند دیابت و فشــار خون باال 

مى شوند.

کمبود ویتامین D هم یکى دیگر از دالیل ایجاد آکنه صورت در افراد مستعد 
است. کارشناسان با توجه به اهمیت حضور در خانه براى جلوگیرى از ابتال به 
بیمارى مرگبار COVID-19 به افراد توصیه مى کنند رژیم خوراکى حاوى پنیر، 
تخم مرغ، میوه و سبزیجات، چون قارچ و خوراك دریایى مانند ماهى سالمون 
حاوى ویتامین D مصرف کنند و در صورت نیاز با صالحدید و مشاوره با پزشک 
مکمل ویتامین D مصرف کنند. ویتامین D براى رشد سلولى اهمیت فراوان 
دارد، این ویتامین نقش مهمى در کاهش التهاب در بدن به ویژه مشکل هاى 

پوستى دارد.
ابتال به برخى بیمارى ها مانند ســندرم پلى کیستیک تخمدان در بانوان هم 
مى تواند سبب ایجاد آکنه صورت در آنها شود که نیازمند رسیدگى درمانى و 

مصرف دارو طبق نظر متخصص است.
کارشناســان به افراد توصیه مى کنند به طور منظم به شستشــو وتعویض 
روبالشــتى، روملحفه اى و ســایر ملزومات خواب بپردازند. در زمان خواب 
بیشترین میزان پوسته ریزى از ســلول هاى بدن روى مى دهد و بسیارى از 
افراد در زمان بیدارشدن از خواب متوجه بروز آکنه درصورت خود مى شوند. 
استحمام با آب گرم، شستشــوى صورت به طور منظم، استفاده از کرم هاى 
درمانى و خوددارى از مصرف محصول هاى آرایشــى مى تواند از بروز آکنه 

صورت جلوگیرى کند.
افزون بر مصرف میوه و سبزیجات تازه، مصرف دمنوش هاى گیاهى، چون 
چاى سبز به دلیل دارا بودن آنتى اکسیدان باال مى تواند از بروز آکنه صورت 

جلوگیرى کند.

براى داشتن پوستى زیبا و لطیف در این بازه زمانى و جلوگیرى از بروز آسیب به 
پوست که روند درمان آن سخت و پرهزینه است کارشناسان توصیه مى کنند 
افراد افسردگى، استرس و اضطراب را از خود دور کنند. این مشکل ها سبب 

پیرى و افتادگى پوست و بروز چین وچروك صورت مى شود.
اهمیت به سالمت روان، انجام یوگا و مراقبه درمنزل، نوشیدن میزان کافى آب، 
صحبت تلفنى با اقوام و دوستان، مطالعه کتاب، یادگیرى مهارت هاى علمى 
جدید، چون زبان خارجى و مواردى از این دست سبب کاهش استرس و کمک 

به حفظ سالمت جسم، روح و پوست صورت مى شود.
انجام ورزش سبک روزانه، داشتن تحرك و انجام کارهایى، چون نظافت و 
آشپزى با فعال نگه داشتن بدن سبب افزایش میزان اکسیژن در رگ هاى خونى 

شده و به داشتن پوستى زیبا و جوان کمک مى کند.
خواب بیش از اندازه مى تواند سبب افتادگى پوست، بروز گودى زیرچشم و حتى 
افزایش چین و چروك هاى پوستى شود، در زمان اقامت درخانه مدت زمان 
خواب باید مانند زمان هاى عادى باشد که براى افراد سالم بزرگسال هشت 

ساعت در شبانه روز توصیه شده است.
خواب به اندازه با کمک به سلول هاى بدن براى ترمیم آسیب ها مى تواند به 

شادابى و جوان ماندن پوست صورت کمک کند.
این روزها پزشکان توصیه اکید براى خوددارى از تماس دست ها با صورت، 
چشم، بینى و دهان دارند تا از انتقال ویروس به بدن جلوگیرى شود، این کار 
افزون بر کمک به کاهش خطر ابتال به بیمارى کووید-19  مى تواند از انتقال 
میکروب، باکترى و آلودگى به سطح صورت و بروز آکنه التهابى جلوگیرى کند.

علت افزایش جوش هاى صورت در روزهاى کرونایىعلت افزایش جوش هاى صورت در روزهاى کرونایى

با شــیوع کروناویروس جدید و توصیه بسیارى از کشورها 
مبنى بر استفاده از ماسک، بسیارى از افراد در محیط  هاى 
خارج از خانه از ماسک اســتفاده مى کنند اما روش پوشیدن 
این ماسک ها در برخى از افراد اشــتباه است و آنها را بى اثر 
مى کند. متخصصان مى گویند ممکن است افراد براى عادت 
کردن به استفاده صحیح از ماسک به زمان نیاز داشته باشند 
اما بهتر است بدانند در روش صحیح استفاده از ماسک ها فرد 

کمى احساس خفگى مى کند که طبیعى است.
یکى از بزرگ ترین اشتباهاتى که مردم انجام مى دهند این 
است که زمانى که ماسک به آنها احساس ناراحتى مى دهد، 
آن  را زیر بینى خود مى کشند یا کامًال از صورت خود پایین 
آورده و زیر چانه هایشان قرار مى دهند تا کمى راحت نفس 

کشیده و استراحت کنند.
متخصصان مى گویند پس از پوشیدن ماسک و خروج از خانه 
به هیچ وجه نباید به ماسک خود دست بزنید و آن را جابه جا 
کنید. اگر فکر مى کنید اســتفاده از ماسک شما را با مشکل 
مواجه کرده و اذیتتان مى کند، بهتر اســت از ابتدا از ماسک 

استفاده نکنیم.
در ادامه چند اشــتباه رایج در اســتفاده از ماسک و در آخر 
روش درست پوشیدن آن به نقل از «نیویورك  تایمز» آورده 

شده است:
1) ماســک خود را زیر بینى تان قرار 

ندهید. 
 2) چانه خود را خارج از ماســک قرار 

ندهید.
 3) از ماســک هاى گشــاد کــه 
لبه هایش با صورت تــان فاصله 

دارد استفاده نکنید.
 4) ماسک را تنها تا نوك بینى قرار 
ندهید و آن را به گونه اى قرار دهید 
که تا باالى بینى تان را پوشش دهد.

 5) ماســک را زیر چانه خود و روى 
گردنتان قرار ندهید.

 6) ماســک را به گونه اى بپوشید که 
تمام صورت از زیر چانه تا باالى بینى 
و زیر چشم ها را بپوشاند. سعى کنید 
لبه هاى کنارى ماسک با صورتتان 
شکافى ایجاد نکند و تا حد ممکن 

روى پوست صورتتان بچسبد.

پس از اینکه ماسک خود را به روش صحیح باال پوشیدید، 
نکات زیر را نیز براى ایمنى بیشتر رعایت کنید:

همیشه قبل و بعد از پوشیدن ماسک، دستان خود را با آب و 
صابون بشویید یا با مایع مخصوص ضدعفونى کنید. هنگام 
پوشیدن و در آوردن ماسک به قســمت پوشش پارچه اى 
جلوى ماســک دســت نزنید و بندها یا کش آن را گرفته و 
از صورت خود بردارید. ماســک را زمانى کــه داخل خانه 
هستید بپوشــید و در بیاورید، چرا که محیط آسانسورها و 
راه پله ها مى توانند مناطقى با آلودگى باال باشند. ماسک هاى 
پارچه اى خود را به طور روزانه شســته و تمیز کنید و سپس 
آنها را در محیط خشــک قرار دهید. در صورت استفاده از 
ماسک نیز احســاس اشــتباه امنیت کامل نداشته باشید و 
موارد الزم از جمله فاصله گذارى اجتماعى را رعایت کنید. 
ماسک ها محافظت محدودى دارند و با وجود استفاده از آنها 
باید فاصله خود را با دیگران حفظ کرده و دست هاى خود را 
مرتب بشویید.  فراموش نکنید در صورتى که حتى خودتان 
از ماسک استفاده کنید، نمى توانید تأثیرات دیگران بر شیوع 
را خنثى کنید و از همین رو رعایــت تمامى نکات ایمنى از 

اهمیت باالیى برخوردار است. 

نکات ایمنى در استفاده از ماسک
تقویت ریه ها در عرض 10 دقیقه!

نتیجه استفاده زیاد از 
وایتکس را بخوانید

مطالعات اخیر نشان مى دهد، ماسک صورت 
در جلوگیرى از پخش شدن ویروس کرونا از 
طریق قطرات کوچک بزاق دهان که هنگام 

صحبت خارج مى شوند، مؤثر هستند.
کارشناسان مى گویند، هزاران قطره کوچک 
بزاق هنــگام صحبت فــرد از دهان بیرون 
مــى رود و همین موضوع شــیوع ویروس 
کرونا را در صورتى که از ماســک استفاده 
نشده باشد، گسترش مى دهد. محققان این 
پژوهش تأکید مى کننــد، «صحبت کردن» 
مى تواند یک روش اصلى انتقال ویروس باشد 
و همین موضوع ضرورت استفاده از ماسک را 

نشان مى دهد.
این پژوهش بیانگر آن است، هر نوع پوشش 
دهان در جلوگیرى از انتشار ویروس کرونا از 

طریق قطره هاى بزاق دهان مؤثر است.
مطالعه دیگرى گفته است، سرفه یا عطسه 
بیشترین شــانس براى انتقال ویروس را 
مى دهد؛ بنابراین استفاده از ماسک صورت یا 
هر نوع پوشش پارچه اى براى کنترل شیوع 

این ویروس ضرورت دارد.
محققان آمریکایى با نوشــتن این مطالعه 
مى گویند: نتایج ما نشان مى دهد که صحبت 
کردن در حقیقت مى تواند حالت اصلى انتقال 

ویروس باشد.

صحبت کردن 
روش اصلى انتقال کرونا 

اکثر افراد بر این باورند که نوشیدنى هاى شیرین فقط در 
بروز دیابت نقش دارد، در حالى که مطالعات نشان مى دهد 
مصرف نوشیدنى هاى قندى در افزایش کلسترول و ترى 

گلیسیرید نیز مؤثر است.
مطالعــه محققان دانشــگاه تافتــس در آمریکا نشــان 
مى دهد بزرگساالنى که در روز حداقل یک نوشیدنى قندى 
مانند نوشابه، لیموناد و آبمیوه مصنوعى مصرف مى کنند، 
98 درصد شانس بیشترى براى ابتال به کلسترول و ترى 

گلیسیرید دارند.
کاهش کلسترول یکى از مهمترین روش هاى جلوگیرى 

از سخت شدن رگ هاى خونى اســت. از طرفى کاهش 
کلسترول از تشکیل پالك هاى خون در رگ ها و انسداد 
آن جلوگیرى مــى کنــد و در کنار افزایش فشــار خون 
یک روش مؤثر براى ســالمت سیســتم قلــب و عروق

 است. 
بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت، بیمارى هاى 
قلبى عروقى مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان 
است؛ بنابراین الزم اســت افراد براى جلوگیرى از ابتال به 
بیمارى دیابت و بیمارى هاى قلبى مصرف نوشیدنى هاى 

قندى را تا حد امکان کاهش دهند.

متخصص عفونى دانشگاه علوم  پزشکى بابل با بیان اینکه استفاده زیاد وایتکس 
موجب آسیب شدید ریه مى شود، گفت: به هیچ عنوان وایتکس را با آب گرم حل 

نکنید.
دکتر معصومه بیانى اظهار کرد: در حال حاضر دو ماده ضدعفونى کننده الکل و کلر 

(وایتکس) بیشتر در حال استفاده است. 
وى تصریح کرد: کسانى که مراقبت از بیمار کرونایى در منزل دارند، بهترین کار 
حل کردن آب و وایتکس به میزان یک به 19 است. متخصص عفونى دانشگاه علوم  
پزشکى بابل خاطرنشان کرد: کسانى که در شرایط عادى نیز به دنبال ضدعفونى 

خانه هستند، بهتر است این مقدار را یک به 49 انجام دهند.
دکتر بیانى ادامه داد: به هیچ عنوان وایتکس را با آب گرم حل نکنید و حتماً در هنگام 
استفاده از آب وایتکس تهویه هواى محیط نیز انجام شود چراکه خود کلر موجب 

آسیب رسانى به ریه مى شود.
وى گفت: الکل مورد نیاز نیز بهتر است 70 درصد باشــد؛ اگر به الکل 96 درصد 
دسترسى دارید، الکل را به نسبت 3 به یک با آب جوشیده سرد شده مخلوط کنید 

تا 70درصد شود.
متخصص عفونى دانشگاه علوم  پزشکى بابل افزود: محلول آب و وایتکس 

بیش از 24  ساعت نگهدارى نشود و حتماً  دور از نور قرار گیرد.
دکتر بیانى به خانم هاى خانه توصیه کرد: استفاده بیش از اندازه از 

وایتکس موجب آسیب شدید به ریه خواهد شد.

این نوشیدنى ها کلسترول افراد مسن را باال مى برند

ز و ب و ین ب
ش توان بخشى ریوى احتیاج دارند. 
بتال نشده اند نیز بسیار مهم است 

 دو تا سه ثانیه از بینى نفس بکشید 
 خارج کنید. سعى کنید که هم در 
ر این روش هواى به دام افتاده در 

ش تنگى نفس و تقویت 

ه شکمى قرار 
 نقش دارد. در 
ت خواهد شد. 
د یا بایستید، 
ت تان روى 
ینىنفس

ز ىبیش س ون ب ى رینب
از بین ببرید. در یک موقعیت راحت بن
ا نفس عمیق تر از آنچه معموًال
مىگیریم، بکشید. نفس خودر

با سرفه قوى به بیرون دهید.

ایج در اســتفاده از ماسک و در آخر 
ن به نقل از «نیویورك  تایمز» آورده

ر بینى تان قرار 

ز ماســک قرار 

شــاد کــه 
ـان فاصله 

ك بینى قرار 
ى قرار دهید 
پوششدهد.

ه خود و روى 

ى بپوشید که 
 تا باالى بینى
د. سعى کنید 
 با صورتتان 
حد ممکن 

چسبد.

را خنثى کنید و از همین رو رعایــت تمامى نکات ایمنى از 
اهمیت باالیى برخوردار است. 

 C لیموترش یک منبع فــوق العاده ویتامین
است که به دلیل وجود اسید سیتریک در آن 
به هضم غذا هم کمک زیادى مى کند؛ به  خاطر 
داشته باشــید که آب لیمو یک ماده اسیدى 
است، مسواك زدن پس از خوردن آب لیمو 
موجب انتشار اسید آب لیمو در دهان مى شود؛ 
به عالوه فشار مسواك بر دندان ها در محیط 
اسیدى به میناى دندان آسیب مى زند. توصیه 
مى شود تا یک ساعت بعد از خوردن آب لیمو 
مسواك نزنید. همچنین باید بدانید که ترکیب 
آب لیمو با نوشیدنى هاى گرم مانند چاى براى 
سالمتى دندان ها مناسب نیست. گرما موجب 
تسریع واکنش هاى شیمیایى شده و قدرت 
مخرب اسید آب لیمو بر دندان ها را افزایش 
خواهد داد. بهتر است آب لیموى طبیعى را با 

آب سرد مخلوط و میل کنید.

بعد از خوردن لیموترش 
مسواك نزنید 
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او آفریننــده جهــان اســت و وارث آن.  چــون جهــان از میــان بــرود 
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خداوند خورشــید و ماه ، که بــه میــل و اراده او از پى هــم روان اند، 
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روزى بندگان خود را میانشــان تقســیم کرده و آثار و اعمالشــان را 
حساب کرده و شمار نفس هایشان را مى داند و از نگاه هاى دزدیده شان 
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این شهردارى در نظر دارد به اســتناد به صورتجلسه مورخ 98/04/17 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 2 پالك با کاربرى کارگاهى 
- خدماتى اقدام نماید متقاضیان مى توانند تا تاریخ 99/02/06 جهت دریافت 
اسناد مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد 

مزایده پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 99/02/07 میباشد.
تاریخ بازگشایى پاکتها 99/02/10 خواهد بود.

شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول (نوبت اول)

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

چاپ دوم

م الف 809924

این شهردارى در نظر دارد به اســتناد به صورتجلسه مورخ 98/06/23 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 2 پالك با کاربرى مسکونى 
اقدام نماید متقاضیان مى توانند تا تاریخ 99/02/06 جهت دریافت اسناد مزایده 
به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان 

وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 99/02/07 میباشد.
تاریخ بازگشایى پاکتها 99/02/10 خواهد بود.

شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم (نوبت اول)

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

چاپ دوم

م الف 809922

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1399 
خوددر نظر دارد اجراى عملیات حفظ و نگهدارى قسمتى از  فضاى 
سبز سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه 8/620/000/000 ریال از 
محل اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شــرایط واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 99/2/9 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند. 

تجدید آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى شهردار زرین شهر 

چاپ اول

م الف: 814551

مجتمع طالى موته در نظر دارد" خرید 300 تن گلوله چدنى ریخته گرى شــده پرکروم 80 میلیمترى مورد استفاده 
در آسیاى گلوله اى کارخانه طالى موته" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به شماره ثبت ستاد 
2099001546000001 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 

2,400,000,000 ریال( دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) به صورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) برگزار نماید.
-   تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ: 1399/01/26

-   مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت» ساعت 17 روز یک شنبه مورخ 1399/02/07
-   مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/02/20
-   تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/02/21

عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر 
ثبت نــام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نماینــد و یا به آدرس اینترنتى

 www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

"آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 98/391"

نوبت اول

م الف:814484

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


