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مهمترین ناقالن بیمارى کرونا جلسه ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا با حضور وزیر اقتصادفصل سوم سرى جدید «شام ایرانى» از امروز پخش مى شودما نماینده مجلس داریم، ژاپنى ها هم نماینده! پیام بیا اینجا! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا دندان 
سالم من درد 

مى کند؟

اول اردیبهشت، آغاز آموزش در شبکه «شاد»
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رعایت فاصله اجتماعى 
تا سال 2022 

تمام قد مقابل کرونا 
ایستاده ایم

باید همزمان با بیمارى و 
بیکارى مقابله کنیم

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد درباره علت درد دندان 
اظهار کرد: پوسیدگى یکى از مهمترین علت هاى درد 
دندان با مراحل مختلف است، گاهى این پوسیدگى تا 

رسیدن به عصب و ریشه نیز پیش مى رود...
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44 روز پر باران در استان اصفهان روز پر باران در استان اصفهان
از امروز تا یک شنبه رگبار و رعد و برق اصفهان را فرا مى گیرداز امروز تا یک شنبه رگبار و رعد و برق اصفهان را فرا مى گیرد

3

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد

هادى حجازى فر با 
«منطقه پرواز ممنوع» 
در نمایش خانگى

یعقوب در مسیر بوندسلیگا
هافبک سابق ســپاهان مى گوید فصل بعد را در بوندس لیگاى 2 به میدان 
مى رود.  یعقوب کریمى بازیکنى است که چند ســال پیش توانست در نفت 
تهران به عنوان جوان اول فوتبال ایران نام خود را مطرح کند، او فصل بعد به 
سپاهان رفت و گران ترین بازیکن فوتبال ایران شد. کریمى در لیگ چهاردهم 
با استقالل قرارداد امضا کرد رفته رفته سیر نزولى اش در فوتبال شروع شد تا 

جایى که وینفرد شفر در نیم فصل دوم لیگ هفدهم این بازیکن را ...
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در صفحه 5 بخوانید

اجراى فاز دوم 
بازسازى شبکه 

فرسوده فاضالب 
کالنشهر اصفهان

در آینده نزدیک صورت مى گیرد

یک فرهنگسرا  علیه کرونا
8

رئیس شوراى شهر اصفهان 
در ویدیوکنفرانس استانى با خبرنگاران:

کرونا؛ دیگر همه چیز 
تمام شد!

همه چیز سرعت گرفته است. دیگر خبرى از کوچه 
و خیابان هاى خلوت نیست. همه مى تازند. راحت 

و در هم تنیده. 
تقریباً تمام مغازه ها باز هستند. حتى آنهایى که باید 
همچنان بسته مى ماندند. حاال دیگر آرایشگاه ها 
هم با ازدحام مشترى مواجه هستند و سرهایى که 

قبل از نوروز سامان نیافته بودند، صفا مى گیرند.
دستکش و ماسک دیگر معنا و مفهومى ندارد. دیگر 
کسى از عطسه و سرفه دیگران نمى ترسد و فرار 
نمى کند. بوى الکل و وایتکس جاى خود را به همان 

عطر و ادکلن هاى همیشگى داده است. بانک ها 
شلوغ شده اند و اتوبوس هاى پر مسافر، به این سو 

و آن سو زوزه مى کشند.
از بازرســى و نظارت هم خبرى نیست؛ البته نه بر 
صفحه خبرگزارى ها، بلکه در سطح شهر و آنچه 

به چشم مى آید.
پیش از این ترجمه شــده بود کــه فاصله گذارى 
اجتماعى یعنى «قرنطینه»؛ و حاال «فاصله گذارى 

هوشمند» یعنى: هیچ!
                        ... ادامه در صفحه 2

ایرج ناظمى

4

یش شر

رد دندان 
هاىدرد 
سیدگى تا 

رو
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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 حاصــل نمایند و یا به آدرس اینترنتى

 www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

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

م الف:814484

نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات  زیر از طریق آگهى اقدام نماید :
موضوع مناقصه :جدول گذارى و آسفالت بلوار سپهبد شهید قاسم سلیمانى 

مبلغ اولیه اعتبار :50/000/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :2/500/000/000ریال

-محل تامین اعتبارات :اعتبارات شــهردارى (50درصد نقد و 50 درصد غیر نقد در قالب شرکت در مزایده 
فروش تجاریهاى کاروانسراى شهردارى واقع در بازار مرکزى خمینى شهر دوشنبه بازار )

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه:پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ99/02/18
-محل دریافت اسناد :امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات : ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 99/02/20

-مدت اعتبار  پیشنهادها : روز سه شنبه 99/2/30
-اصالح ، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه 

م الف: 814964 

چاپ اول

شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شــماره 98/100/2208 مورخ 98/12/24 
شوراى اسالمى شهر تیران انجام عملیات حفظ و نگهدارى فضاى سبز شهر تیران را از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى به  پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان جهت دریافت 
اســناد و مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى به امور مالى شهردارى تیران  مراجعه نمایند.

تاریخ  تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى :از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى 
روز یکشنبه 1399/02/14 

آگهى مناقصه نوبت دوم

حسن شفیعى شهردار تیران

چاپ اول

م الف: 814965

این شهردارى در نظر دارد از طریق فراخوان عمومى نسبت به جذب سرمایه گذار و مشارکت 
بخش خصوصى جهت ساماندهى ، بهسازى و نوســازى کلیه تابلوهاى تبلیغاتى ورودى ها ، 
خروجى ها و سطح شهر تیران اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالعات بیشتر و 
ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا پایان دهم اردیبهشت ماه   1399به واحد سرمایه گذارى و 

درآمد شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

فراخوان عمومى ساماندهى ،بهسازى و نوسازى
 تابلوهاى تبلیغاتى سطح شهر تیران (مرحله دوم)

حسن شفیعى شهردار تیران

چاپ اول

م الف: 814966 

على اصغر حاج حیدرى-  شهردار خمینى شهر

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه : تامین 100 دستگاه انواع خودروهاى سوارى و وانت با سوخت و راننده جهت ادارات گازاستان اصفهان همچنین تامین 2 دستگاه 
اتوبوس و 17 دستگاه مینى بوس جهت خدمات ایاب و ذهاب کارکنان مستقر در شهر اصفهان و انجام خدمات  رانندگى و اپراتورهاى ماشین آالت 

سنگین :
میزان تضمین :877/513/000/ 3 ریال( سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سیزده هزار ریال )

کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکى  دولت :2099091138000002
کد فراخوان در  پایگاه ملى مناقصات : 3233322

نام و نشانى دستگاه مناقصه  گزار : اصفهان ، خیابان چهارباغ باال،شرکت گازاستان اصفهان 
مهلت اعالم آمادگى : حداکثر تا تاریخ 99/01/28 

مناقصه گــران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گازاســتان اصفهــان به آدرس
 www.iets.mporg.ir ،  www.nigc-isfahan.ir  یا با شماره تلفن 38132-031 داخلى 2586 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى-  شماره مجوز(1399،228) 

روابط عمومى شرکت گازاستان اصفهان

نوبت اول

یعق
هافبک سابق ســ
مى رود.  یعقوب کر
تهران به عنوان جو
سپاهان رفت و گران
با استقالل قرارداد
جایى که وینفرد شف

اقدام سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان براى اطالع رسانى به همشهریان
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رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى ضمن اشاره به اینکه دماى هوا به تدریج در 
کشور گرم خواهد شد اما با وجود این، در برخى نقاط تا 6 
درجه سانتیگراد نسبت به میانگین بلندمدت کمتر است، 
گفت: این بى هنجارى منفى دمایى کماکان ادامه دارد و 
بارش ها نیز در اردیبهشت در محدوده نرمال پیش بینى 

مى شود.
احد وظیفه با بیان اینکه ایــن بارش ها به صورت رگبار 
خواهد بود، دربــاره وضعیت دماى هوا در کشــور طى 
روزهاى آینده اظهارکــرد: بى هنجارى منفى دمایى در 
کشور (کاهش دما نســبت به میانگین بلندمدت خود) 

همچنان ادامه دارد و از این رو دماى هوا در بیشتر مناطق 
کشور تا هفته آینده حدود یک تا 3 درجه سانتیگراد زیر 
حد نرمال پیش بینى مى شود البته این کاهش دما در نیمه 
شرقى نســبت به میانگین بلند مدت حدود 3 تا 6 درجه 

سانتیگراد خواهد بود.
رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناســى با تأکید بر اینکه روند گرم شدن دماى هوا 
در کشــور طى روزهاى آینده رخ مى دهد اما نسبت به 
میانگین بلندمدت اردیبهشــت ماه کمتــر خواهد بود، 
اظهار کرد: این بى هنجارى منفى دمایى طى هفته آینده 

همچنان ادامه دارد.

رئیس جمهورى مهمترین دغدغه مردم را ســالمت و 
معیشت عنوان کرد و گفت: همزمان با بیمارى و بیکارى 
باید مبارزه کنیم و با همکارى و همراهى همه به نقطه 

مطلوب در عبور از بیمارى کرونا برسیم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در جلسه هیئت 
دولت گفت:  امروز مهمترین مســئله و دغدغه مردم ما 
سالمت و معیشت است، ما باید کارى کنیم که همزمان 
با بیمارى و بیکارى مبارزه کنیم و اگر بتوانیم این دیدگاه 
جامع را به خوبى اجرایى و عملیاتى کنیم، ان شاءا... قدم 
به قدم مى توانیم شرایط کشور را به سمتى هدایت کنیم 

که براى مردم ما مطلوب باشد.

وى افــزود: ویروس کرونــا یک معضل بــراى همه 
کشــورهاى جهان اســت و تقریبًا همه دنیا از جمله 
سیاست، اقتصاد، هم ســبک زندگى مردم در جهان، 
تجارت و معامالت همه چیز تحت تأثیر شرایط جدید 
قرار گرفته و براى اولین بار اســت کــه یک بیمارى 
نامش تبدیل به یک معیار تاریخى براى محاســبات 

شده است.
رئیس جمهورى با اشــاره به اینکه امروز دوران کرونا و 
پســاکرونا داریم، گفت: امروز مهم است که در دوران 
کرونا چگونه با این بیمارى مقابلــه کنیم و بعد از پایان 

دوران چگونه مسائل اقتصاد را سامان دهیم.

وقوع بى هنجارى منفى دمایى 
در کشور

باید همزمان با بیمارى و 
بیکارى مقابله کنیم

زمان احتمالى موج دوم 
   روزنامه دنیاى اقتصاد | برآورد مرکز 
پژوهش هاى مجلس نشان مى دهد که براساس 
داده هاى وزارت بهداشــت، مرحله اوج اولیه این 
بیمارى در ایران هفته ســوم یا چهارم فروردین 
باشد که درحال سپرى کردن آن هستیم. براساس 
برآوردهاى صورت گرفته اگر موج اول بیمارى تا 
اوایل تیرماه 99 مهار نشود، در آن صورت به احتمال 
قوى موج اول و دوم تحت شــرایط موجود از هم 
قابل تفکیک نخواهند بود. انتظار مى رود در فصل 
بعدى سرما، این بیمارى را مجدداً تجربه کنیم و به 
احتمال قوى در ایران موج اول و دوم تحت شرایط 

موجود از هم قابل تفکیک نیست.

واردات عجیب 
   جماران | در بخش هایــى از گزارش تفریغ 
بودجه 97 که در صحن مجلس قرائت شد، آمده 
است: سال 97 که کشــور درگیر تحریم و تأمین 
کاالهاى اساسى از جمله غذا و دارو بود معادل دو 
میلیارد و 706 میلیون دالر ارز 4200 تومانى صرف 
واردات کاالهایى نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب 
بازى، تشک، لوازم آشــپزخانه، لوازم بدنسازى، 
المپ، درب قوطى، درپوش، غذاى سگ و گربه، 

چوب بستنى، انواع خاك و پارچه شده است.

تمدید اعتبار دفترچه  بیمه 
   ایســنا | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با 
اشاره به تمدید غیرحضورى دفترچه هاى درمانى 
تأمین اجتماعى تا آخر اردیبهشت گفت: سازمان 
تأمین اجتماعى مکلف شــد از اول خرداد ماه 99 
تمدید، صدور و ارسال دفترچه هاى درمانى اش را 

کامًال غیرحضورى انجام دهد.

اتفاق عجیب در پاساژها 
   رکنا | رئیس اتاق اصنــاف جیرفت از پلمب 
برخى پاساژها بدون هماهنگى انتقاد کرد زیرا در 
ایام کرونا برخى نگهبانان در پاساژها حبس شدند! 
على میرکهنوج افــزود: به دلیل عدم هماهنگى و 

پلمب در شب نگهبانان پاساژها دربند مانده اند!

242 هزار مهاجر رفتند
   ایلنــا | ســازمان بین المللى مهاجرت اعالم 
کرد، طى چهار ماه گذشــته ســال میالدى 242 
هزار و 997 مهاجر افغان از ایران به افغانســتان 
بازگشته اند. این مهاجران افغان از تاریخ 4 ژانویه 
الى 11 آوریل امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا 
از ایران به افغانستان بازگشته اند. هرات در غرب 
افغانستان مرز مشترك با ایران دارد و با گسترش 
شــیوع ویروس کرونا در ایران و بازگشت روزانه 
هزاران مهاجر افغان به یکى از مناطق شیوع کرونا 

تبدیل شده است.

زمان آغاز کالس  «شاد»
   ایسنا | معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه شــبکه «شــاد» به طور 
اختصاصى کاربرى آموزشى دارد گفت: با توجه به 
پیگیرى هایى که انجام شده به طور رسمى از روز 
اول اردیبهشت کالس هاى درس شبکه «شاد» در 

دوره ابتدایى آغاز به کار مى کند و برگزار مى شود.

کرونا از ایران نرفته است
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | علیرضا 
رئیسى، معاون بهداشــت وزارت بهداشت اظهار 
کرد: ما در این فاز به دنبال قطــع زنجیره انتقال 
ویروس هستیم و با توجه به آگاهى که مردم پیدا 
کردند شاهد آن هستیم آرامشى ایجاد شده است اما 
مبادا فکر کنیم ویروس کرونا از ایران رخت بر بسته 
است. کوچک ترین سهل انگارى مى تواند موجب 

پیک ابتال و افزایش بسترى شود.

3 اصفهانى منظم
   خبر آنالین | در جریان جلسه علنى دیروز مجلس 
شوراى اسالمى، اســامى منظم ترین نمایندگان براى 
حضور در جلسات علنى و کمیســیون ها اعالم شد. در 
بین این ده نماینده اسامى سه نفر از استان اصفهان هم 
به چشم مى خورد. سیدناصر موسوى الرگانى نماینده 
مردم فالورجان، حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم 
شاهین شهر، میمه و برخوار و حسن کامران دستجردى 
نماینده مردم اصفهان ســه نماینده منظم اصفهان در 

مجلس هستند.

مبتالیان واقعى کرونا 
   برترین هــا | مرکز پژوهش هاى مجلس ایران در 
گزارشى بر اساس تخمین ها اعالم کرد که آمار واقعى 
تعداد افراد جانباخته حدود دو برابر و آمار مبتالیان بین 
هشت تا ده برابر آمار اعالم شده توسط وزارت بهداشت 
است. بر اســاس آمار تخمین زده شده توسط این مرکز 
تعداد افراد جانباخته بر اساس ابتال به کرونا 8609 نفر و 

تعداد مبتالیان بین 600 تا 750 هزار نفر است.

«دعاى پولى» ؟!
   ایلنا | حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور، مدیر 
حوزه هاى علمیــه خواهران در واکنــش به تبلیغ یک 
روحانى در فضاى مجازى مبنى بــر اخذ وجه براى دعا 
به ویژه دعا براى در امان ماندن از بیمارى کرونا گفت: 
دعاى پولى در اســالم نداشتیم و هیچ وقت این مسائل 
مرسوم نبوده اســت. خداوند متعال نیز چنین دعایى را 
مســتجاب نمى کند، این فرد چه شاهد، دلیل و مدرکى 
براى اســتجابت دعایش دارد؟! قطعاً ایــن دعا، دعاى 

مستجابى نیست. 

جلسه با رهبرى در مشهد
   خبر آنالین | حجت االســالم و المسلمین حسن  
روحانى در بخشــى از اظهاراتش در جلسه دیروز دولت 
به ماجراى یک گفتگویش با رهبرى اشاره کرد و گفت: 
روز اولى که مى خواســتم درباره وزرا با رهبرى مشاوره 
کنم، آن روز آقا در مشــهد بودند و من هم به مشــهد 
رفتم. در واقع، دولت دوازدهم در کنار حرم امام رضا (ع) 

مشخص شدند.

خوزستان قرمز نیست
   ایرنا | سختگیرى و اعمال قوانین سختگیرانه همانقدر 
مهم و ضرورى است که اطالع رسانى دقیق و جامع. در این 
میان برخى منابع با انتشار آمار اشتباه قصد ایجاد رعب و 
وحشت را دارند. استان خوزستان یکى از مناطقى است که 
بارها به عنوان وضعیت قرمز اعالم شده اما دیروز سخنگوى 

مقابله با کروناى این استان این ادعا را تکذیب کرد.

حمایت نمایندگان از کارگران 
   خانه ملــت | بیانیه جمعــى از نمایندگان ملت 
در خصوص ضرورت تجدیدنظر در حقوق و دســتمزد 
کارگران از سوى شوراى عالى کار روز گذشته در مجلس 
قرائت شد. در این بیانیه آمده است: مى طلبد که شوراى 
عالى کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شــده با در نظر 
گرفتن تورم 41 درصدى اعالم شده توسط بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران با در نظر گرفتن اینکه به هیچ 
کارگر نباید کمتــر از 28 میلیون ریال پرداخت شــود، 

موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورد.

قیمت نفت پایین مى ماند
   پانــا | صندوق بین المللى پول (IMF) در آخرین 
نســخه گزارش دورنماى اقتصادى جهان، قیمت هر 
بشکه نفت را پیش بینى کرد. این وام دهنده جهانى در 
گزارش ژانویه خود قیمت هر بشکه نفت در سال 2020 
را 58 دالر و سه سنت و قیمت سال 2021 را 55 دالر و 31 

سنت پیش بینى کرده بود.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
آمارها اگر چــه اعتماد چندانى با خــود ندارند ولى 
خوشحال کننده هستند. میزان مرگ و میر دو رقمى 

شده است؛ کمى کمتر از صد نفر. 
شاید این حاصل همان خانه نشــینى هاى نیم بند 
نوروز باشــد. فرصتى که به راحتــى آب خوردن از 
دست رفت. دوره اى که مى شد در آن تمام کشور را 
پاکیزه کرد، به آخر رسید و پایان فروردین یعنى آغاز 
شمارش معکوس براى موج دومى که بعید نیست 
بیمارستان ها را با ســونامى مبتالیان کووید- 19 

همراه نکند.
نمى دانــم در این نیمه دوم فروردیــن تا چه اندازه 
موفقیت مالى داشته ایم و رشد اقتصادى مان چند 
درصد مى شود ولى اگر تمام این ماه را تعطیل کرده 
بودند و به زور پلیس و جریمه و پلمب و بازداشــت، 
خانه نشــینى را مانند ســیزدهم فروردین اجبارى 
مى کردند، شاید اردیبهشت براى ما همچون بهشت 

مى شد. 
■■■

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان معتقد است 
که وضعیت اصفهان در مواجهه بــا بیمارى کرونا 
همچنان قرمز اســت. این را همان کسى مى گوید 
که جماعتى از خبرنگاران را در آستانه نوروز به زیر 
یک ســقف جمع کرد تا براى آنها از کم توجهى به 

جلوگیرى از تجمعات سخن بگوید.
حاال او باز هم بهترین راه پیشگیرى از بیمارى کرونا 
را درخانه ماندن و کاهــش حضور در اجتماع اعالم 
مى کند بدون اینکه ســاختار و ســازمان خود را به 
گونه اى تعریف کرده باشــد که به جاى هشدار، به 

سمت و سوى نظارت و بازرسى ویژه حرکت کند.
با این اوصاف وضعیت اصفهان همچنان قرمز است 
و قرمز مى ماند و قرمزتر هم مى شــود. غلظت این 
قرمزى را هم البد تعداد نفراتى مشخص مى کنند 
که در روزهاى آینده، با نفس هاى ســنگین خود بر 
روى تخت «آى ســى یو» جان مى دهند تا سوگ 
ســهمگین آنها، تنها به یک حجله سیاه رنگ سر 

کوچه خالصه شود.
■■■

ورود به قبرستان ها قرار اســت به صورت محدود 
آزاد شود. البته با رعایت پروتکل ها و به ویژه فاصله 
گــذارى اجتماعى! این خبر را ســخنگوى ســتاد 
اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان از طریق «الیو 

اینستاگرام» شان اعالم کرده اند.
چقدر عالى! باالخره بعد از مدتهــا یک خبر خوب 
هم شنیدیم تا خوشحال شــویم و به ارزش وجود 

سخنگوى این ستاد در استانمان پى ببریم. 
ایشان تأکید کرده اند که این گشایش خجسته قرار 

است با حضور فعال شهردارى ها عملیاتى شود. 
خوشــحال کننده تر از این رویداد، نقشى است که 
در مقابله با کرونا براى شهردارى ها در نظر گرفته 
شده است. کم کم داشت فراموش مان مى شد که 
شهردارى هم در این میان وجود خارجى دارد. آخر 
نه اینکه شهردار اصفهان در این یکى دو ماه گذشته 

حرف چندانى براى گفتن نداشت و در غیبت مستمر 
بر صفحه رســانه ها، اغلب به توییتر بازى مشغول 
بود، این گمانه ایجاد شده بود که مبادا نقش بارز این 
ساختار که اسالف آن بر طبل مدیریت واحد شهرى 

مى کوبیدند، فراموش شده باشد.
■■■

به هر حال در اوج قرمز بــودن وضعیت اصفهان و 
حضور پر ازدحام درون شــهرى، ظاهراً دیگر همه 
چیز تمام شده است. حاال دیگر اندك اندك کرونا 
هم فراموش مى شــود. البته فراموش نه به معناى 
واقعى، بلکه پذیرفته مى شود. ظاهراً باید موجودى 
باشد که مانند سوسک و پشه و مگس و خرمگس، 
وجودش را بپذیریم و با آن همزیســتى مسالمت 
آمیزى را تجربه کنیم و ببینیم دست تقدیر براى ما 

چه مى نویسد؟
شــاید مانند وقتى که هواى شهر آلوده بود و منتظر 
وزش باد بودیم یا وقتى خشکســالى بود و چشم به 

آسمان داشــتیم و تنورى از جلســات و تصمیمات 
ادارى و ستادى گرم نشد، حاال هم باید صبر کنیم تا 
صاعقه اى، باد و طوفانى یا توده هواى گرمى از راه 

برسد و عالج واقعه باشد. 
شاید اصًال از همان ابتدا هم بیراهه رفته ایم. شاید 
بى جهت در خانه نشستیم و تمرین آشپزى کردیم 
و هشــتک زدیم که ما کرونا را شکست مى دهیم! 
واقعاً حیف از آن تعطیالت عید که بدون دید و بازدید 
گذشت. حیف از آن سیزده نوروز که بدون طبیعت 

سپرى شد. 
اگر مى دانستیم تنها به فاصله چند روز از آن قرنطینه 
خود خواسته، باید ببینیم که چقدر رفت و آمد در سطح 
شهر آزاد است و ادارات شلوغ مى شوند، تردد، زوج 
و فرد نخواهد داشــت و چک ها به بانک مى روند و 
سرها به آرایشگاه، شــاید هرگز وقت و پول خود را 
صرف خرید ماسک و دســتکش و ژل و الکل زرد و 

سفید از بازار سیاه نمى کردیم.

کرونا؛ دیگر همه چیز تمام شد!

اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد و عضو هیئت رئیسه 
مجلس در حالى از افزایــش 15 درصدى حقوق نمایندگان 
در سال 99 خبر داده اســت که قانونگذاران ژاپن در اقدامى 

هماهنگ موافقت کردند براى مقابله با بحران کرونا و همدلى 
با مردم از حقوق هایشان 20 درصد کاسته شود.

حزب حاکم و احزاب مخالــف در ژاپن موافقت کردند براى 
کمک به تالش ها به منظور مقابله با بحران ناشى از شیوع 
ویروس کروناى جدید 20 در صد از حقوقشان کاسته شود. 
به نوشته «ژاپن تایمز» این توافق پس از مالقات نمایندگان 
حزب حاکم ژاپن و اعضاى حزب مخالف این کشور حاصل 
شد. این کاهش حقوق قرار است از ماه آینده میالدى اعمال 
شود.  «موریاما» از مقامات حزب حاکم لیبرال دموکرات در 
این زمینه گفت: «ما به خوبى متوجه مشکالتى که مردم و 
شرکت ها با آن مواجهند هستیم. اتحاد قانونگذاران با مردم 

براى غلبه بر این بحران مهم است.»

ما نماینده مجلس داریم، ژاپنى ها هم نماینده!

«دونالد ترامپ» مى خواهد آمریکا براى اســتخراج مواد 
معدنى، حفارى در کره ماه را آغاز کنــد. رئیس جمهور 
آمریکا فرمانى اجرایى را امضا کرده که در آن آمریکا حق 
تحقیق و استفاده از منابع فضا را دارد. این فرمان مى گوید 
از نظر آمریکا، فضا حکم منطقه مشــترك را ندارد و به 
همین دلیل نیازى به مجوز و توافق بین المللى نیســت. 
ولى چرا ترامپ مى خواهد در فضا معدن استخراج کند و 

این کار چه فایده اى دارد؟
 «ســارا کروداس»، خبرنگار مســائل فضــا، مى گوید 
استخراج معدن در ماه کمک مى کند در فضا دورتر برویم 

مثًال به مریخ. کره ماه منابعى مانند هیدروژن و اکسیژن 
دارد که براى سوخت موشک الزم است و به همین دلیل 
مى تواند یک ایســتگاه میان-کهکشانى سوخت شود. 
ایستگاه سوختگیرى در فضا باعث مى شود که موشک ها 
دچار کمبود سوخت نشوند و مســافت بیشترى را طى 
کنند و دورتر بروند. مثل این است که وقتى به مسافرت 
مى رویم مجبور نباشــیم همه وســایل را با خود ببریم. 
منابعى در فضا یافت مى شــوند که در کره زمین بسیار 
مفیدند و به همین دلیل اکتشاف فضایى در فواصل دور 

اهمیت زیادى دارد.

«ترامپ» مى خواهد معادن ماه را استخراج کند!

دبیرکل شوراى عالى آموزش و پرورش با تأکید بر اتمام تدریس 
دروس تا پایان اردیبهشت امسال، گفت: هیچ محتواى درسى 
حذف نخواهد شد و به سال آینده منتقل نمى شود. مهدى نوید 
افزود: شوراى عالى آموزش و پرورش تأکید دارد معلمان تمام 
محتواى درسى را تدریس کنند و هیچ محتوایى حذف و یا به 
سال آینده منتقل نخواهد شد لذا معلمان اهتمام داشته باشند 
تا پایان اردیبهشت ماه کار تدریس دروس به پایان برسد. وى 
برگزارى حضورى امتحانات را اولویــت آموزش و پرورش 
دانست و تصریح کرد: مدلى براى برگزارى امتحانات نهایى و 
مدلى هم براى امتحانات داخلى پیش بینى کردیم که البته به 

حضور و یا عدم حضور دانش آموزان و همچنین تصمیم ستاد 
ملى مدیریت کرونا بستگى دارد. دبیرکل شوراى عالى آموزش 
و پرورش تصریح کــرد: وزارت آموزش و پــرورش قدردان 
زحمات مسئوالنه مدیران و معلمان در این ایام کرونایى و قبل 
از آن است. همچنین تدابیرى براى برگزارى امتحانات نهایى 
به صورت حضورى اندیشیده شده است که بستگى به تصمیم 
ستاد ملى کرونا دارد و کنکور نیز 20 روز پس از آخرین امتحان 
نهایى برگزار مى شود هرچند این موضوع نیز در شرایط فعلى 
مبهم است. وى اظهار کرد: اگر شــرایط اقتضا کرد پیشنهاد 

مى کنیم، سال تحصیلى آینده از اواسط شهریور آغاز شود.

تمام دروس تا پایان اردیبهشت تدریس مى شود

روزنامه «خبر ورزشى» روز گذشته گزارشى از سرقت دزدان 
از منزل و فروشگاه احمدرضا عابدزاده در شمال کشور، دروازه 
بان فراموش نشدنى تیم ملى فوتبال کشورمان منتشر کرد 
و نوشت که این کار سارقان، عابدزاده را به شدت عصبانى 

کرده است. 
عابدزاده به «خبر ورزشى» گفته: ویروس کرونا باعث شد 
مسئوالن هزاران زندانى را آزاد کنند، اما برایم سئوال است 
چرا افرادى که به جرم دزدى زندان بودند، آزاد شدند؟ ملک 
من چهار قفل دارد، چهارتا! اما با دستگاه فلزبرى نرده و قفل 
را بریده اند و کلى وسیله و جعبه هایى که لباس ها، گرمکن، 
کفش ها، عکس ها و... زمان بازیگرى ام داخل شان بوده و 
همه خاطرات زندگیم محسوب مى شود را به سرقت برده اند. 
یک روز بعد هم لوسترهاى مغازه ام را دزدیده اند. مى دانید 

که لوسترها در ارتفاع باالیى نصب مى شود و سارقان از خدا 
بى خبر با نردبان یا نمى دانم چه چیز، لوسترها را باز کردند؛ آن 
هم از مغازه اى که در نقطه اى پررفت وآمد است. االن خانه و 
ویالى خیلى از مردم در شمال خالى است. دزد کم نداشتیم 
که با آزادى چند هزار نفر بیشــتر هم شــدند. خب چگونه 
مى توان جلوى آنها را گرفت؟ من در مورد دیگران صحبت 
نمى کنم، اما خودم با چهار دهه خاك خوردن و زحمت زیاد 
و کشیدن درد انواع مصدومیت ها و جراحى ها یک خانه در 
شــمال خریده ام و با این زانوها صبح تا شــب در رستوران 
مى ایســتم تا خرج زندگى ام را دربیاورم و نمى توانم تحمل 
کنم دسترنجم را به همین سادگى غارت کنند. مالیات و پول 
جواز، پول به شهردارى و... مى دهیم که این جورى با وجود 

کلى دوربین دارایى ام را ببرند؟

پاتک دزدها به منزل و مغازه عقاب آسیا

معاون وزیر بهداشت ضمن هشدار در خصوص افزایش حضور مردم در اجتماع گفت: از مردم مى خواهم که به فرزندانشان در بیمارستان ها رحم کنند چرا که آنها دو ماه است که 
در مهار شیوع کرونا کار طاقت فرسا انجام مى دهند. ایرج حریرچى با بیان اینکه ما نگران وضعیت کل کشور هستیم گفت: همکارى مردم نقطه قوت ما در مقابله با کروناست 
که فاصله گذارى اجتماعى را با رعایت اصول بهداشتى و عدم حضور در اجتماعات تداوم بخشیدند اما هشدار جدى مى دهم چرا که نشانه هاى جدى از حضور غیر ضرورى مردم 

در سطح شهر و بازار و همچنین حضور مردم براى قدم زدن افزایش یافته است و ما نگران آن هستیم که در آینده اثر این حضور را ببینیم.
وى با بیان اینکه هر اقدام اجتماعى که باعث تشدید حضور مردم در اجتماعات مى شود پسندیده نیست تأکید کرد: از مردم مى خواهیم که به شعار درخانه مى مانیم پایبند باشند 

و دید و بازدیدها و ترددهاى غیر ضرورى را به حداقل برسانند تا بتوانیم در ماه اردیبهشت ابتال به ویروس را کاهش دهیم.

الاقل به 
کادر پزشکى 

رحم کنید
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تغییر مدیرکل ارشاد
سـیدعباس صالحـى، وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى 
در حکمـى سیدسـعید سـرابى را بـه سـمت مدیـرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان منصوب کرد. 
مدیرکل دفتر نوسـازى و تحول ادارى وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى، مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمى 
اسـتان خراسـان رضوى و مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج 
فعالیت هـاى قـرآن و عتـرت وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى از جمله فعالیت هـاى فرهنگى سـرابى پیش 
از حضـور در اصفهان بوده اسـت. پیـش از این، حجت 
االسـالم والمسـلمین محمدعلى انصـارى، مدیرکلى 

فرهنگ و ارشاد اسالمى این استان را بر عهده داشت.

آرامستان ها باز مى شوند
سـخنگوى سـتاد اسـتانى مقابله با کرونـا در اصفهان 
گفت: طبـق هماهنگى هـاى انجام شـده بـا نهادهاى 
مربوط، آرامستان هاى این استان با رعایت پروتکل هاى 
بهداشـتى به ویژه فاصله گـذارى اجتماعـى به صورت 
محدود بازگشایى خواهند شد. حجت ا... غالمى افزود: 
اگر بنا شد در آینده مراسم محدودى براى فوت شدگان 
برگزار شـود در فضـاى باز و بـا چیدمـان صندلى هاى 
مشخص و در مدت زمان محدود برگزار شود. وى اضافه 
کرد: البته هنـوز در خصوص برگزارى مراسـم تصمیم 
قطعى اخذ نشـده اما امیدواریم تردد در آرامسـتان ها تا 
اواخر هفتـه جارى برقرار شـود که الزمـه آن برگزارى 

جلسه و تصمیم گیرى نهایى است.

اهداى مواد ضدعفونى کننده 
سرپرست اداره کل کمیته امداد  استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه این نهـاد محل رجـوع و اطمینان بسـیارى از 
نهادها، ارگان ها و سـازمان هاسـت گفت: در روزهاى 
شیوع کرونا، این مجموعه پاالیشگاهى تاکنون 4000 
لیتر مواد ضدعفونى کننده براى  مددجویان نیازمند  به 
کمیته امداد استان اصفهان اهدا کرده است. کریم زارع، 
کمیته امداد اصفهان را همواره یکى از مراکز اصلى جمع 

آورى کمک در استان دانست.

توزیع 7000 سبد غذایى 
با اجراى برنامه نسـیم انتظار 7000 بسـته سبد غذایى 
تبرك مهـدوى بین نیازمندان اسـتان اصفهـان توزیع 
شد. حجت االسالم محمد حسین بلک، مدیرکل اوقاف 
و امورخیریه استان اصفهان، کمک به رفع محرومیت و 
دستگیرى نیازمندان را از وظایف مهم این نهاد برشمرد 
و گفت: این تعداد سبد غذایى به ارزش 750 میلیون ریال 
به مناسبت نیمه شعبان در 25 مرکز افق آستان مقدس 
امامـزادگان در اسـتان اصفهان تهیه و بیـن محرومان 

توزیع شد.

افزایش ساعت کار 
شعبه هاى تأمین اجتماعى 

معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
با بیان اینکه شعب سازمان و کارگزارى ها براى تمدید و 
 صدور دفترچه، ارائه لیست و فیش و همچنین نام نویسى 
از ساعت 7 صبح تا 17 خدمات ارائه مى دهند گفت: براى 
حفظ سالمت بیمه شدگان تأمین اجتماعى، دفترچه هاى 
درمان این سازمان تا پایان اردیبهشت نیاز به تمدید ندارد 
و بـدون مراجعه حضورى دفترچه  بیمه شـدگان تمدید 
شده اسـت. عبدالرسـول آقاهادى افزود: بیمه شدگان 
مى توانند با مراجعه به سایت سازمان درخواست صدور 
دفترچـه بدهند و تمهیـدات الزم براى دریافت پسـتى 

دفترچه هاى درمانى فراهم شده است.

جمعه بازار تعطیل است
معـاون خدمـات شـهرى شـهردارى اصفهـان بـراى 
پیشگیرى و مقابله با بیمارى کرونا ویروس جمعه بازار 
بعثـت و جمعه بازار خودروى شـهر اصفهـان همچنان 
تعطیل اسـت. حسـین امیرى گفت: براى پیشگیرى و 
مقابله با بیمارى کرونا با توجه به شلوغى جمعه بازارهاى 
خودرو و بعثت و عدم امکان کنترل موازین بهداشتى و 
فاصله اجتماعى این روز بازارها تعطیل و تا کنترل کامل 

این ویروس ادامه خواهد داشت.

خبر

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان گفت: بازار 
کوثر 15 واقع در شهرك زاینده رود با 100 درصد پیشرفت 
فیزیکى در مرحله مزایده اســت و پس از مشخص شدن 

بهره بردار اوایل اردیبهشت ماه امسال راه اندازى مى شود.
محمد مجیرى در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: در حال 
حاضر 14 فروشــگاه کوثر در شــهر فعال است که پس 
از افتتاح فروشــگاه کوثر پانزدهم، ادامه عملیات احداث 
فروشگاه کوثر شماره 16 در منطقه شهید کشورى از سر 

گرفته مى شود.
وى با اشاره به شرایط فعلى بازار کوثر شماره 2 گفت: باتوجه 

به اینکه فضاى فروشگاه کوثر شماره 2 در سپاهان شهر 
به وسعت 900 مترمربع به دلیل مراجعات زیاد شهروندان 
محدود بود، از این رو بنا بر درخواست مدیر منطقه 5، امام 
جمعه سپاهان شهر و شهروندان، براى احداث فروشگاهى 
با فضاى بیشتر زمینى به وسعت 2000 مترمربع در مجاورت 

این فروشگاه با همکارى شهردارى منطقه 5 تملک شد.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان ادامه داد: بازار 
کوثر شماره 2 تا نیمه اول امسال در زمین تملک شده مجاور 
فروشــگاه فعلى احداث مى شــود و خدمات آن در اختیار 

شهروندان قرار مى گیرد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در حال حاضر پارك ها 
محل خوبى براى توقف، استراحت یا گذران اوقات فراغت 
نیســت. فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: بر اســاس مفاد 
دستورالعمل ستاد مقابله با شیوع کرونا در استان اصفهان، 
اســتفاده و توقف در پارك براى بازى، نشستن و یا استفاده 
گروهى از این محیط ها آسیب زا و ممنوع است و انتظار مى رود 

شهروندان به این توصیه ها توجه کنند.
وى با تأکید بر اینکه در حال حاضر پارك ها محل خوبى براى 
توقف، استراحت یا گذران اوقات فراغت نیست، افزود: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا شهروندان باید کمتر در پارك ها تردد 

داشته باشند، البته امیدواریم این بحران به زودى خاتمه پیدا 
کند و شهروندان دوباره از فضاى زیباى پارك ها استفاده کنند. 
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
ادامه داد: استفاده از وســایل بازى کودکان، سرویس هاى 
بهداشــتى و مبلمان پارك ها عامل اشاعه آلودگى ویروس 

خواهد بود که امیدواریم به زودى این مشکل رفع شود.
وى تصریح کرد: در برنامه ســال 99 باتوجه به لزوم وجود 
زمین هاى قابل  تملک براى احداث فضاى سبز و رساندن 
سرانه فضاى سبز شهر به اســتانداردهاى مطلوب، راهکار 
سازمان پارك ها ایجاد بام و دیواره هاى سبز در مناطقى است 

که کمتر زمین وجود دارد.

فعًال 
به پارك ها نروید

کوثر 15 
آماده بهره بردارى است

این موجود عجیب و خطرناك همه قاعده هاى بازى را 
بر هم زده است. درس ها و روش هاى سازگارى خود را 
پیش پاى جهان شتابان به سوى پیشرفت گذاشته است. 
در همین راستا روز گذشته خبرنگاران استان اصفهان نه 
در تاالر همیشگى شورا بلکه مقابل سیستم هاى کامپیوتر 
و در مقابل گوشى هاى تلفن همراه در محل هاى کار یا 
منازلشان، در شــاید اولین ویدیوکنفرانس این روزهاى 
مدیران اســتانى، شــرکت کننــده در کنفرانس خبرى 
علیرضا نصر، رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان بودند. 
تجربه اى متفاوت که کرونا به ما آموخت و یادمان آورد 
چقدر در زیرساخت هاى ارتباطى ضعیف هستیم. قطعى 
مکرر صدا و تصویر در نشســت خبرى دیــروز همراه با 
اینترنت ضعیف و نبود ساختار مشــخص هر چند شاید 
خیلى واضح و مشخص است و مى تواند به اصل داستان 
نقصان وارد کند اما راهى است که قطعاً باید به آن بیش از 

پیش فکر کرد و براى اصالح آن به دنبال چاره بود.
گزارشى از عملکرد شوراى اســالمى شهر و شهردارى 
اصفهان در سالى که گذشت با گزارشى از آنچه در مواجهه 
با کرونا بر شهر اصفهان گذشته است بخش عمده گفت و 
شنود ویدیویى رئیس شوراى شهر بود که هنوز زیر آژیر 
قرمز کرونا روزها را سپرى مى کند. کسى که خودش از 

این ویروس در امان نمانده بود.
نکته قابل تعمق در این رویداد، حضور همکاران عکاس 

و تصویربردارى بود که بدون ماسک و دستکش در محل 
برگزارى کنفرانس حضور داشتند. 

شــهردارى اصفهان تمام قد به مبارزه 
کرونا رفت

( در پاسخ به سئوال روزنامه نصف جهان مبنى بر اینکه 
چرا همه اعضاى شوراى شهر اصفهان در جلسه قبل از 
فرا رسیدن نوروز اســتاندار اصفهان که با موضوع شیوع 
ویروس کرونا برگزار شد، حضور نیافتند): این جلسه از قبل 
پیش بینى نشده بود و به همین دلیل امکان حضور براى 
تمام اعضا پیش نیامد اما بازخورد جلسه با استاندار خوب و 

روند جلسه همدالنه بود.
(در پاسخ به سئوال دیگر نصف جهان مبنى بر منفعل بودن 
مدیریت شهرى در اوایل شیوع بیمارى کرونا): در اولین 
روزهایى که شیوع کرونا حتى مطرح نشده بود، شهردار 
اصفهان بخشنامه شش ماده اى به بخش هاى شهردارى 
ارسال کرد و معتقدم قصور و کوتاهى در این زمینه وجود 
نداشته و در مجموع آنچه براى تأمین اعتبارات مورد نیاز 
انجام مى شــود، به حد امکان این ادعا را بیش از گذشته 
تحقق مى بخشد. ســازمان هاى مرتبط شهردارى تمام 
قد با شــیوع کرونا مبارزه کردند که ایــن اقدامات قابل 
تقدیر است؛ اگر امروز شاهد سیر نزولى آمار هستیم نتیجه 
این تالش هاست. در این مدت شوراى شهر بر عملکرد 
شهردارى نظارت داشــته و آقایان جوادى و محمدى به 

نمایندگى از شوراى شــهر موضوعات مربوط به کرونا را 
دائمًا پیگیرى کرده و گزارش هاى مورد نیاز را به شوراى 

شهر ارائه دادند.

براى پساکرونا برنامه ریزى مى کنیم
کمیته اقتصادى براى مدیریت کرونا در شوراى شهر شکل 
گرفته و این کمیته هفته اى یک مرتبــه با افراد ذیربط 
جلسه برگزار مى کند تا روند اقدامات انجام شده را بررسى 
کند. در این کمیته با توجه به شرایط، سه سناریو سبز، زرد 

و قرمز براى بودجه سال جارى پیش بینى شده است.
سناریوى سبز مشخص مى کند که بودجه مصوب بدون 
مشکل و بر اســاس پیش بینى ها محقق خواهد شد که 
با وجود وضعیت دو ماهه اول ســال، شاید این موضوع 

اتفاق نیافتد.
در سناریوى زرد بخشى از درآمد محقق نخواهد شد. در 
این صورت الزم است اولویت هاى بودجه مشخص شود 
که پرداخت حقوق و مزایاى کارکنان شهردارى در دستور 
کار قرار مى گیرد و اقدام دوم پس از پرداخت دستمزدها 
وظایف ذاتى شهردارى مانند رفت و روب معابر، آبیارى 
فضاى سبز و مواردى از این قبیل انجام خواهد شد. بدون 
شک در این شرایط بخشــى از فشار درآمدى شهردارى 
بر دوش مردم خواهد بود کــه امیدواریم با همراهى آنها 
بتوانیم با پیش بینى هاى انجام شــده روزهاى خوبى را 

براى آینده شهر شاهد باشیم.

رئیس شوراى شهر اصفهان در ویدیوکنفرانس استانى با خبرنگاران:

تمام قد مقابل کرونا ایستاده ایم

محیا حمزه

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: قرار است که از اول اردیبهشت 
ارائــه آموزش هاى تحصیلى در قالب شــبکه شــاد 

پیگیرى شود.
محمدرضا ناظم زاده در گفتگو با «ایمنا» در خصوص 
چالش هاى موجود آموزشــى معلمان و دانش آموزان 
در فضاى مجــازى، اظهار کرد: امســال مدارس در 
شــرایطى تعطیل شــد که آموزش و پرورش قبل از 
این هیچ نوع زیرساخت و فضایى براى آموزش هاى 

مجازى نداشت.
وى با بیان اینکه خالف آنچه فکر مى کردیم مدارس 
و معلمان به صورت خودجوش به این شــیوه آموزش 
پیوســتند، افزود: اکثر معلمان مــا از فضاى مجازى 
براى آموزش استفاده کردند و شاید تنها برخى معلمان 
بازنشسته نتوانســته اند وارد این فضا شوند اما درصد 
بسیارى از معلمان ما که سواد معمول رسانه اى داشتند 

وارد آموزش هاى مجازى شدند.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: ایــن ورود به فضاى 
مجازى به دلیل ناگهانى بودن و خودجوش بودن آن به 
روش هاى مختلفى انجام شد بدین نحو که همکاران 
ما از پیام رسان هاى داخلى و خارجى یا وبینار استفاده 
کردنــد و نهایتًا در اواخر اســفندماه وزارت آموزش و 

پرورش به این فکــر افتاد که یک بســتر ملى به نام 
«شاد» براى این کار فراهم کند.

ناظم زاده با بیان اینکه این بستر یک بستر ملى و دائمى 
است، خاطرنشان کرد: این شبکه تنها براى ایام شیوع 
کرونا پیش بینى نشده و قطعاً براى آینده و پساکرونا هم 
از این شبکه آموزش مجازى در آموزش هاى مکمل و 
فوق برنامه آموزش و پرورش یا بحران هاى مشابهى 
مانند تعطیلى آلودگى هوا، ســیل، زلزله و بارندگى ها 
که منجر به تعطیلى مدارس مى شــود از این فرصت 

استفاده خواهد شد.
وى با اشاره به چالش هاى موجود آموزش در فضاى 
مجازى در دو ماهه اخیر گفت: قبل از ایجاد بستر شبکه 
«شاد» آموزش ها به صورت تعاملى نبود و معلمان تنها 
با گذاشتن صداى ضبط شده یا فیلم و دادن تمرین با 
دانش آموزان در تماس بودند در حالى که روش ایده ال 
براى آموزش مجازى به گونه اى است که مانند یک 
مدرسه حقیقى حضور و غیاب صورت بگیرد و معلم و 

دانش آموز هر دو در تعامل مستقیم با هم باشند.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: قرار بر این است که از 
اول اردیبهشــت ارائه آموزش هاى تحصیلى در قالب 
شبکه «شاد» پیگیرى شــود و این کار از طریق این 

شبکه انجام شود.

معاون بازسازى بنیاد مسکن انقالب اصفهان گفت: به 
دنبال بارش هاى سال گذشــته از 500 واحد مسکونى 
روستایى، 80 واحد کامل تخریب شده و باید بازسازى 

شود و مابقى تعمیرى است.
محسن قوى بیان افزود: به دنبال بارش هاى اسفندماه 
گذشته 300 واحد مسکونى در روستاها، در بارش هاى 
هفتم و هشتم فروردین ماه امسال 60 واحد مسکونى 
و همچنین بر اثر بارش هاى بیســتم و بیســت و یکم 

فروردین ماه بالغ بر 140 واحد تخریب شدند.
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه تخریب واحد هاى 
مسکونى در شهرستان هاى چادگان، خوانسار، گلپایگان، 
کاشان، آران و بیدگل، نطنز و اردستان اتفاق افتاده است، 
گفت: در حال حاضر افرادى که منازل آنها تخریب شده 
مى توانند از وام ویژه بهسازى مسکن روستایى معادل 

40 میلیون تومان استفاده کنند. 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان از 
تداوم تعطیلى آموزشگاه ها، آزمون هاى رانندگى و مراکز 

شماره گذارى تا اطالع ثانوى خبر داد.

ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: به منظور 
پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا مراکز شماره گذارى، 
تعویض پالك، آموزشگاه ها و آزمون هاى رانندگى استان 
در راستاى مصوبات ستاد ملى مبارزه با کرونا تا اطالع 
ثانوى تعطیل است.  وى افزود: به محض ابالغ دستور 
لغو تعطیلى از ســوى راهور ناجا، این موضوع از طریق 
رسانه ملى و خبرگزارى ها به مردم اطالع رسانى خواهد 

شد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان با بیان 
اینکه هزینه آزمون هاى رانندگــى همان میزان قبلى 
اســت و هیچ تغییرى نکرده است، گفت: کسانى که از 
قبل ثبت نام کرده اند با نرخ قبلى آزمون خواهند داد و اگر 
فیش مجددى براى آزمون عملى نیاز باشد در صورت 

افزایش، طبق مصوبه جدید دریافت مى شود.

اول اردیبهشت، آغاز آموزش در شبکه «شاد»  

آسیب دیدن 500 واحد مسکونى براثر سیل 

4 روز پر باران در استان اصفهان

تعطیلى آموزشگاه هاى رانندگى تا اطالع ثانوى

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: سامانه بارشــى روز پنج شنبه(امروز) به 
اســتان وارد و موجب بارش در بیشتر نقاط آن مى شود. 
حجت ا... على عســگریان افزود: این سامانه بارشى تا 
اوایل روز یک شنبه هفته آینده به تناوب در استان فعال 
خواهد بود که بارش هاى رگبارى را به دنبال دارد. وى 
ادامه داد: با فعال شدن سامانه بارشى جدید بارش هاى 
رگبارى، گاهى همراه با رعد و برق و وزش باد به نسبت 
شدید در بیشتر مناطق استان و در مناطق شمال غرب، 
شمال و شمال شــرق احتمال بارش تگرگ پیش بینى 

مى شود.
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان افزود: ناپایدارى جوى و بارش هاى رگبارى از 
اواسط روز پنج شنبه در این استان آغاز خواهد شد و شدت 

آن روزهاى جمعه و شنبه است.

وى بیان کرد: دماى هوا در بیشتر مناطق استان یک تا 2 
درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.

وى براى کالن شهر اصفهان در روز پنجشنبه (امروز)، 

هواى نیمه ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد به نسبت 
شدید و در بعدازظهر و شــب رگبار و رعد و برق پیش 

بینى کرد.  
اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان روز چهارشنبه 
با صدور اطالعیه اى نسبت به شــروع ناپایدارى هاى 
جوى اواســط روزپنجشــنبه تا روز یکشــنبه هشدار 

داد.
در این اطالعیه آمده است:  در این اطالعیه افزوده شده 
است: اختالل در تردد، وقوع روان آب و سیالبى شدن 
مسیل ها، در ســاعات بعدازظهر و اوایل شب، بویژه در 
مناطق شمال و شرق استان دور از انتظار نیست و بر این 
اساس تمهیدات الزم براى عبور سیالب هاى احتمالى، 
فاصله گرفتن از رودخانه هاى فصلى و مسیل ها، حفاظت 
از محصوالت کشــاورزى در مقابل بارش تگرگ مورد 

توجه قرار گیرد.

جلسه ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا با حضور وزیر اقتصاد
بیست و هفتمین جلسه اســتانى مدیریت بیمارى کرونا 
با حضور دژپســند، وزیر اقتصادى و دارایى و وزیر معین 

اصفهان از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد.
عباس رضایى در این جلسه آخرین اقدامات انجام شده 
براى پیشگیرى و مقابله با کرونا و برنامه هاى اقتصادى 
پسا کرونا در اســتان را تشــریح کرد. همچنین فرهاد 

دژپسند، در این جلسه بر رعایت پروتکل هاى ابالغى از 
سوى ستاد ملى مقابله با ویروس کرونا در استان اصفهان 

تأکید کرد.
وزیر اقتصاد و دارایى پس از استماع گزارش و برنامه هاى 
اقتصادى پسا کرونا در اصفهان خواستار تسریع در ارائه 
گزارشى از جزییات برنامه هاى اقتصادى پسا کرونا شد 

تا تصمیمات الزم هر چه سریع  تر از سوى مراجع ذیربط 
اتخاذ شود.

در این جلسه اعضاى ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا 
نیز ضمن بیان عملکرد و اقدامات صورت گرفته در امر 
مقابله با کرونا، مشکالت مربوطه را مطرح و وزیر اقتصاد 
بنا به موضوعات مطرح شده، دستورات الزم را صادر کرد.

مدیر یک پردیس سینمایى، با این استدالل که حتى 
اگر همین امروز اعالم کنند کرونا از بین رفته، باز هم 
بازگشت وضعیت سینماها به حالت عادى زمانبر است، 
پیشنهاداتى را براى حمایت از فعاالن این بخش بیان 
کرد که یکى از آنهــا برگزار نکردن جشــنواره فیلم 

کودك و نوجوان، طبق روال هر ساله است.
محمد پناهى نژاد، مدیر پردیس سینمایى سیتى سنتر، 
در گفتگو با «ایسنا» مى گوید: ویروس کرونا و تعطیلى 
سینماها باعث شد سینماداران که در تعطیالت نوروز، 
ســه چهار برابر روزهاى عادى فروش داشتند، سود 
خود را از دست بدهند و روزهایى که پیش رو دارند نیز 
روزهاى خوبى نیست؛ چراکه اگر همین امروز اعالم 
کنند بساط کرونا برچیده شده، باز ماه رمضان را داریم 
که فروش سینماها در آن زیاد نیست و بعد هم محرم و 
صفر مى آید که با افت شدید فروش مواجه مى شویم؛ 
در نتیجه با بازگشایى ســینماها از همین امروز نیز ما 
عمًال شش ماه را از دست داده ایم. ضمن اینکه قطعًا 
پس از رفع تعطیلى سینماها نیز تا مدت هاى مدیدى 
گروه بسیار زیادى از مخاطبان، از ورود به مکان هاى 
شــلوغ پرهیز مى کننــد و با همه این اوصــاف نباید 

خوش بینانه به وضعیت آینده سینماها نگاه کرد.
وى افزود: دوستان ســینمایى ما تصور مى کنند که 
نهایتًا تا عید فطر تعطیلى ســالن ها ادامه داشته باشد 
و در غیر این صورت، روى اواخر تابســتان حســاب 
کرده انــد؛ هر چند بــا در نظر گرفتن ایــن تاریخ نیز 
طالیى تریــن فرصت هاى اکــران از دســت رفته 

است.
پناهى گفت: جشــنواره فیلم کــودك و نوجوان در 
اصفهان هر سال با هزینه هنگفتى که همه در جریان 
جزئیات آن هســتند، برگزار مى شــود. به عنوان یک 
ســینمادار پیشــنهاد مى کنم بنیاد فارابى، ســازمان 
سینمایى و شــهردارى اصفهان که تأمین هزینه این 
جشنواره را بر عهده دارند، امســال با توجه به شرایط 
پیش آمده که همه  بخش ها را در تعطیلى ناخواســته 
فرو برده، جشــنواره فیلم کودك و نوجوان را برگزار 
نکنند. در عوض دســت اندرکاران آن به فکر حمایت 
از سینماهایى باشند که طى این سال ها از درآمدهاى 
خود به نفع جشنواره فیلم کودك صرف نظر کردند و 
براى حمایت از این حرکت فرهنگى، سالن هاى خود 

را در اختیار آنان قرار دادند.

جشنواره فیلم کودك را برگزار نکنید
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«یانیس کریسومالیس»، مشهور به «یانى»، موسیقیدان 
شهیر یونانى که خاطره  کنسرت هاى او با بهره گیرى 
از خیل عظیمى از نوازندگان بین المللى از سراسر جهان 
سال هاست در آرشیو دیدارى و شنیدارى مردم جهان 
ثبت شده، سه شنبه شب گذشــته طبق وعده اى که 
از مدتها قبل به هوادارانش کــه این روزها براى قطع 
زنجیره انتقال ویروس کرونا خانه نشــینى را انتخاب 
کرده بودند مقابل دوربینى از منزل خود نوازندگى کرد.

هواداران این موسیقیدان مشهور هرچند از قبل باور 
داشتند که بخاطر شــرایطى که کرونا در کل جهان 
ایجاد کرده «یانى» را روى صحنه اى بزرگ و با انبوه 
نوازندگان بین المللى نخواهند دید، بعد از اینکه تصویر 
زنده این هنرمند را دیدند دریافتند که این بار «یانى»، 
هنرمندى که با تبلیغاتى با مضمون «یانى در خانه هاى 
شــما خواهد بود» وعده داده بود مهمان خانه هاى ما 
باشد، تنها در خانه و با یک پیانو این مهمانى مجازى را 
ترتیب داده است. او در این اجراى خانگى به مردم که از 
ساعت ها قبل براى اجراى او ثانیه شمارى مى کردند، 
گفت: «موسیقى مردم جهان را به هم نزدیک مى کند.»

این هنرمند در آغاز برنامه خــود خطاب به هوادارانش 
گفت: «تصــور کنید کــه در این لحظه مــن مهمان 
خانه هاى شما هستم» و با این تصور نواختن را آغاز کرد. 
اجراى این هنرمند مشــهور که کمتر از ده دقیقه طول 
کشــید، بداهه اى بود با بهره گیرى از فضاى رمانتیک 

غالب بر اکثر آثار این هنرمند.
بسیارى از هواداران «یانى»، انتظار داشتند که اجراى 
آنالین ایــن هنرمنــد را در روزهاى کرونایى بســیار 
متفاوت تر از آن چیزى که «یانــى» به نمایش درآورد 
ببینند. همگان به حکم منطق پذیرفته بودند که قطعًا 
در شرایط کرونایى این روزهاى جهان با کنسرت بزرگ 
«یانى» مواجه نخواهند شد. اما اى کاش این هنرمند بین 
المللى بیشتر از این زمان مى نواخت و اى کاش «یانى» 
به احترام مخاطبان میلیونى خود محل مناســبت ترى 
براى این اجرا در نظر مى گرفت و دستکم مى توانست 
این اجراى چند دقیقه را در جایى برگزار کند که از لحاظ 
نورپردازى هوادارانش با تصویرى زیباتر این اجرا را ببینند 
تا اینکه با «یانى» با تصویرى ضدنور ناشى از نور پنجره 

رو به دوربین مواجه شوند.

افشین هاشمى، بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر درباره احوال خود در این روزها که ویروس کرونا 
همه را خانه نشین کرده اســت گفت: «این روزها حالم بسیار خوب است، روزهایم را با نوشتن، 
فیلم دیدن و مطالعه مى گذرانم و مى توانم به تمام کارهاى فرهنگى که دوســت دارم برسم. 
فرصت خوبى براى آموختِن دوباره و مطالعه به دست آورده ام و نمى خواهم آن را هدر بدهم.»
این بازیگر همچنین درباره برنامه هاى خود براى زمانى که قرنطینه به اتمام مى رسد و تعداد 
مبتالیان ویروس کرونا به صفر مى رسد توضیح داد: «مى توان فیلم ها و تئاترهایى را خیال 
کرد، اما فعًال هیچ برنامه  قطعى اى براى آینده ندارم زیرا همه چیز فعًال بالتکلیف است و 
تا تکلیف این بیمارى مشخص نشود نمى توان تصمیم خاصى گرفت. من فعًال مشغول 

اندوختن هستم.»
هاشمى با اشاره به عملکرد دولت در ایام کرونا تصریح کرد: «حرف زدن درباره این چیزها 
به ســواد تخصصى و آگاهى از جمیع شــرایط نیاز دارد، اما فرضًا از دید یک آدم عادى، 
جلوگیرى از سفرهاى نوروزى بسیار بدیهى به نظر مى آید؛ کارى که بعد از انجام سفرها 
صورت گرفت، اما نکته این  است که این تصمیمات فقط توسط دولت گرفته نشده و گروِه 
تصمیم گیرنده فراتر از یک قوه است؛ درنتیجه اگر خطا یا سهل انگارى اى باشد، شماتتش 

تنها از سوى دولت نیست.»
وى بیان کرد که اظهار نظر درباره مسائلى چون تعطیلى ادارات باید با بررسى همه  جوانب باشد 

زیرا کار بعضى از ادارات حیاتى اســت و نمى توانند تعطیل باشند، درنتیجه راه حل مناسبى براى کار 
کارمندان باید ارائه دهد تا از حضور بى مورد مردم در اماکن جلوگیرى شود.

وى ادامه داد: «خودمان باید به فکر خودمان باشیم و هر کسى باید کارى که از نظرش کمکى است 
براى گذر از شرایط موجود، انجام بدهد و از این طریق دست در دست هم از این بحران گذر کنیم.»

این بازیگر گفت: «تصور من بر این است دولت تمام سعى خود را براى کاهش شیوع ویروس کرونا 
انجام داده است و باید ما نیز براى حل این مشکل کمک رسان یکدیگر باشیم.»

برنامه «کودك شو» با شروع ضبط، خودش را به آنتن رمضانى تلویزیون مى رساند.
«کودك شو» بعد از مدت ها غیبت روى آنتن و مشکالت کرونایى، با پیچیدگى و سختى مراقبت هاى بهداشتى 
و پزشکى، خودش را به آنتِن نوروزى رســاند. تغییرات در بازى ها و شکل و شمایل مسابقه نشان مى داد که گروه 

کارگردانى تغییر کرده اند و مسابقه به روزهاى جدید و متنوع خود رسیده است. 
حاال سیدمحمد واعظ میر، دستیار تهیه کننده برنامه «کودك شــو» از بازگشت این برنامه به کنداکتور در ایام ماه 

مبارك رمضان خبر داده است.
او گفت: «کودك شو» با همان شکل و شمایل دکور و صحنه نوروزى، رمضان برمى گردد؛ احتمال دارد بازى هاى 
جدیدى اضافه شوند اما بدون تماشاگر و با رعایت مراقبت هاى بهداشتى و ضدعفونى کردن صحنه برنامه، ضبط 
را آغاز کردیم. «کودك شو» با اجراى پژمان بازغى چند فصلى است روى آنتن شبکه نسیم رفته است و در نوروز 
نیز هر شب به صورت ویژه و بدون حضور تماشاگران پخش شد. به تعبیر دستیار تهیه کننده برنامه احتماًال شنبه تا 

سه شنبه و جمعه  ساعت 21 در ایام ماه مبارك رمضان، روى آنتن بروند.

بازگشت پژمان بازغى با برنامه پرطرفدارش

فیلم سینمایى «آواى وحش» به کارگردانى «کریس سندرز» در ماه دوم اکران بین 
المللى خود در سینماهاى هالیوود توانست با فروشى معادل صد میلیون دالر در رتبه 

هفتم جدول فروش جهانى بایستد. 
«هریسون فورد»، بازیگر باسابقه و قدیمى سینماى هالیوود با فیلم سینمایى «آواى 
وحش» به کارگردانى کریس سندرز حضور دوباره اى در چرخه اکران سینماهاى جهان 
خواهد داشت. مردم فورد را بیشــتر با نقش «هان سولو» در فیلم «جنگ ستارگان» 
مى شناسند. در عین حال نقش دکتر «ایندیانا جونز»، باستان شناس و ماجراجوى سرى 

فیلم هاى «ایندیانا جونز» هم بسیار بر شهرت او افزوده  است.
فورد بیش از هر چیز بخاطر فیلم هاى اکشن خود معروف است. پس از چهار دهه کار در 

عرصه هنر او نقش و شخصیت هاى متفاوتى را ایفا کرده است.
ســال هاى دهه 80 موفقیتى باور نکردنى را براى فورد به همراه داشتند. ابتدا او نقش 
«هان سولو» را بازى کرد. سپس در فیلم «امپراتور سرنگون مى شود»، در نقش «دارت 
ویدر» بازى کرد و پس از آن نوبت به اوج موفقیتش در فیلم «مهاجمان صندوقچه گم 
شده» رسید. نویسنده این فیلم «جرج لوکاس» و کارگردان آن «استیون اسپیلبرگ» 

بود.
فیلمى کامًال کالسیک با داستانى بسیار سرگرم کننده از جاسوسان، جویندگان گنج 
و نازى هاى بد ذات. در این فیلم فورد براى اولین بار «ایندیانا جونز» شــد. عالوه بر 
«هریسون فورد»، «دن استیونز»، «عمر ســى»، کارن گیالن و «کارا گى» از دیگر 
بازگیرانى هستند که در فیلم سینمایى «آواى وحش» به ایفاى نقش خواهند پرداخت.

کریس سندرز، کارگردان فیلم «آواى وحش» از سال 1984 میالدى تاکنون مشغول 
فعالیت بوده است. از فیلم هایى که وى در آن نقش داشــته است، مى توان به «لیلو و 
استیچ» اشاره کرد. «مایکل گرین» نگارش این فیلم سینمایى را بر پایه «آواى وحش» 

اثر «جک لندن» بر عهده داشته است.

هنرمندان در سالروز درگذشت عارف لرستانى دلنوشــته هایى براى او در صفحات 
شخصى خود گذاشتند تا نشان دهند هنوز یاد و خاطره او در دل ها زنده است.

لرستانى فروردین ماه سال96 به دلیل سکته قلبى درگذشت. او متولد 15 بهمن 1350 
در کرمانشاه، بازیگر تئاتر و تلویزیون بود با مجموعه «ُجنگ 77» به کارگردانى مهران 
مدیرى پا به عرصه بازیگرى گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله 

«قهوه تلخ» با او همکارى کرد.
«در حاشیه»، «کوچه مروارید»، «شوخى کردم»، «ویالى من»، «مرد هزارچهره»، 
«خسته دالن»، «90 شب»، «ببخشید شما»، «شام عروسى»، «انتخاب»، «معادله»، 
«مانى و ندا»، «عطسه»، «ویالى من» و «بمب خنده» بخشى از آثار مرحوم لرستانى 
است. سپند امیر سلیمانى  گفت: فقط این را مى توانم به عارف بگویم که فاصله ما زیاد 
شده، اما رفاقتمان همان است. ساعد هدایتى هم نوشت: «عارف لرستانى، مانند نامش 
یک عارف بود. 26 فروردین امســال، سومین سالى است که عارف لرستانى دیگر در 
کنار ما نیست و به راستى که چقدر جاى او خالى است. من اولین بار با "پالك14" در 
سال 1378 با او همکار شدم و به جرأت مى توانم بگویم در همانجا ثابت کرد که یکى از 
بهترین هاى این عرصه است و تا آخرین لحظات اگر به هرجایى رسید، حقش بود، چه 

بسا که الیق رسیدن به درجات باالترى هم بود.»
سیامک انصارى هم در صفحه شخصى خود نوشت: «رفیق جانم، دلتنگتم تا همیشه.»
على اوجى که دوستى نزدیکى با این هنرمند داشت نوشت: «سه سال پیش از خواب 
پریدم و دیگه نبودى... ُکرد باغیرت، رفیق جان، این همه معرفت حیف بود از جهان 

دریغ بشه. صداى خنده هات از گوشم بیرون نمى ره.»

روزهاى افشین هاشمى
 در ایام قرنطینه چگونه مى گذرد
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دوستان عارف لرستانى
 براى او چه نوشتند؟

محسن چگینى، تهیه کننده فیلم سینمایى «خوب بد جلف: ارتش سرى» پیرامون احتمال اکران آنالین این فیلم گفت: اکران آنالین فیلم سینمایى «خوب بد جلف: 
ارتش سرى» صحت ندارد و ما تصمیمى در قبال اکران اینترنتى این اثر نگرفته ایم.  وى درباره صحبت هاى صورت گرفته درباره اکران آنالین «ارتش سرى» تأکید کرد: 
از همان ابتدا بحث ما بر سر این بود که ببینیم فیلم سینمایى «خروج» ساخته ابراهیم حاتمى کیا با چه بازخوردى روبه رو شده و چه اتفاقى برایش مى افتد، تا بعد از پخش 
این فیلم درباره احتمال اکران آنالین فیلم مان فکر کنیم.  این تهیه کننده سینما درباره قاچاق آثار سینمایى افزود: متأسفانه فیلم «خروج» بعد از اکران آنالین قاچاق شد 
و ما هم از ابتدا درباره اکران آنالین از همین اتفاق مى ترسیدیم. البته این را هم بگویم برخى فیلم ها براى سینما ساخته شده اند و باید آنها را تنها در سالن دید، «خوب بد 
جلف» فیلمى است که بهتر است در سالن در اختیار مخاطب قرار گیرد. وى درباره ادامه اکران فیلم «ارتش سرى» افزود: ما منتظر تشکیل دوباره جلسه شوراى صنفى 
نمایش هستیم، تا ببینیم وضعیت کلى به چه صورت خواهد شد، بعد از تشکیل این جلسه مى توانیم براى ادامه اکران برنامه ریزى کنیم. بدون شک «خوب بد جلف» در 
سالن سینما به اکران خود ادامه مى دهد. چگینى درباره احتمال فروش موفق فیلم «ارتش سرى» در اکران پس از بازگشایى سینماها خاطرنشان کرد: امید چیز خوبى است 

و ما هم به ادامه موفق اکران این فیلم امیدواریم، حال باید دید در چه زمانى مى توان بهترین تاریخ اکران را براى «ارتش سرى» پیدا کرد.

«خوب بد جلف 2» اکران آنالین ندارد

تصویر جدیدى از ســیما تیرانداز در ســریال «خانــه امن» به 
کارگردانى احمد معظمى منتشر شد.

ســریال «خانه امن» به کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى 
ابوالفضل صفرى سال گذشته مقابل دوربین رفت و با حضور چند 
بازیگر جدید تصویربردارى این سریال در مناطق مختلف ایران 

آغاز شد.
سیما تیرانداز از اولین بازیگرانى است که به سریال «خانه امن» 
پیوست و به تازگى تصویر جدیدى از او در این سریال منتشر شد.

«خانه امن» سریالى امنیتى جاسوسى اســت که از چند ماه قبل 
مقابل دوربین رفت و با رعایت مسائل بهداشتى در دوران توقف 
اغلب پروژه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا به تصویربردارى خود 

ادامه داد.
ســریال «خانه امن» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى سریالى 
درباره تهدیدات داعش و کمک رسانى کشورهاى دیگر در عملى 
کردن این تهدیدات است و به ماجراى سناریوى آمریکا براى برهم 

زدن امنیت و آرامش ما پرداخته مى شود.
سیما تیرانداز، حمیدرضا پگاه، ســامان صفارى و امین زندگانى 
بازیگران سریال «خانه امن» هستند که حضورشان در این سریال 
قطعى است و به زودى بازیگران دیگرى هم به این پروژه خواهند 
پیوست و این سریال یکى از پربازیگرترین سریال هاى تلویزیون 
است. تصویربردارى سریال «خانه امن» در لوکیشن هاى مختلف 
داخل کشور در حال انجام اســت و با پیوستن بازیگران جدید و 
تصویربردارى بخش هاى خارج از کشور براى پخش در نیمه دوم 

سال 99 آماده خواهد شد.

عکس جدید سیما تیرانداز در سریال «خانه امن»

فصل سوم از سرى جدید «شام ایرانى» به کارگردانى سعید ابوطالب از امروز در شبکه نمایش خانگى توزیع 
مى شود. فصل سوم «شام ایرانى» با حضور سیدجواد هاشمى، على انصاریان، حامد آهنگى و «جورج اوسطا»، 
بازیگر لبنانى ساخته شده است. در این فصل برخالف دو فصل قبل مهمانى «شام اول» در لبنان در خانه بازیگر 
خارجى آغاز مى شود و البته بازیگران ایرانى در یک جستجوى یک روزه خانه میزبان را دور از بیروت پایتخت 

لبنان پیدا مى کنند.
از دیگر ویژگى هاى متفاوت این فصل که اتفاق غیرمنتظره اى در ژانر رئالیتى شو به حساب مى آید، به شهادت 

رسیدن سیدجواد هاشمى در آن است!
حضور على انصاریان و حامد آهنگى نیز فضاى مفرحى در چهار قسمت پیش روى این مجموعه ایجاد کرده 
است. سرى جدید «شام ایرانى» هر هفته پنج شنبه و جمعه در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود و از طریق 

«فیلیمو» و «نماوا» نیز قابل مشاهده است.

فصل سوم سرى جدید «شام ایرانى» از امروز پخش مى شود

واکنش هاى مثبت و منفى به 
کنسرت خانگى «یانى»

آخرین فیلم 
«هریسون فورد» 

در سینماى 
هالیوود 100 

میلیون دالرى شد

فیلم سینمایى «منطقه پرواز ممنوع» با بازى هادى حجازى 
فر به نمایش خانگى رسید.

«منطقه پرواز ممنــوع» به کارگردانى و نویســندگى امیر 
داســارگر و تهیه کنندگى حامد با مروت نژاد فیلمى در ژانر 
کودك و نوجوان است. این فیلم بخش کودك و نوجوان آبان 
ماه سال گذشته در ســینماهاى کشور اکران شد و به فروشى 

بیش از پنج میلیارد تومان دست یافت و عنوان پرفروش ترین 
فیلم بخش نوجوانان را از آن خود کرد.

«منطقه پرواز ممنوع» بعد از گذشت چند ماه از اکران از روز سه شنبه 
26 فروردین ماه در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.

هادى حجازى فر، بازیگر سرشناس ســینما و تلویزیون در تجربه اى 
متفاوت در فیلم «منطقه پرواز ممنوع» ایفاى نقش کرده است. «منطقه 
پرواز ممنوع» در سى و دومین جشنواره کودك و نوجوان اصفهان به 
نمایش درآمد و جایزه پرمخاطب ترین فیلم این جشنواره را به دست 
آورد و علیرضا اکبرى، بازیگر نوجوان این فیلم پروانه زرین بهترین 
بازیگر را از آن خود کرد. هــادى حجازى فر، علیرضا اکبرى، متین 
پاکزاد، محمد فیلى، متین کرمانى، علــى زکریایى، بهار نوحیان، 
زین العابدین تقى پور و... بازیگران فیلم «منطقه پرواز ممنوع» را 
تشکیل مى دهند. «منطقه پرواز ممنوع» داستانى پرماجرا و مهیج 
از سه نوجوان که در حال آماده شدن براى مسابقه ساخت پهپاد 
هستند را به تصویر مى کشد که در حین این آمادگى با یوزپلنگى 
در اطراف محل زندگى شان و افراد جاسوس رژیم صهیونیستى 

مواجه مى شوند.

زى 

 امیر 
 ژانر 
ن آبان 
روشى 

ش ترین 

وز سه شنبه 

ن در تجربه اى 
ست. «منطقه 
ن اصفهان به 
ره را به دست
رین بهترین 
برى، متین 
ار نوحیان، 
ممنوع» را 
را و مهیج 
ت پهپاد
زپلنگى 
نیستى 

هادى حجازى فر با «منطقه پرواز ممنوع» 
در نمایش خانگى
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پیام بیا اینجا!

هافبک سابق سپاهان مى گوید فصل بعد را در بوندس لیگاى 2 به میدان مى رود.
 یعقوب کریمى بازیکنى است که چند سال پیش توانست در نفت تهران به عنوان جوان اول فوتبال ایران نام خود را مطرح کند، او 
فصل بعد به سپاهان رفت و گران ترین بازیکن فوتبال ایران شد. کریمى در لیگ چهاردهم با استقالل قرارداد امضا کرد رفته رفته 
سیر نزولى اش در فوتبال شروع شد تا جایى که وینفرد شفر در نیم فصل دوم لیگ هفدهم این بازیکن را کنار گذاشت. کریمى بعد 
از استقالل در تیم هاى استقالل خوزستان و سپیدرود به میدان رفت اما نتوانست در این تیم ها درخشش سال هاى قبل خود را 

تکرار کند و االن چند وقتى است از سطح اول فوتبال ایران دور شده است.
کریمى درباره افتى که در فوتبالش داشت، گفت: من اسم این را افت نمى گذارم. در سال هاى آخرى که در استقالل بودم من را 
در پست دفاع چپ بازى مى دادند و من اصًال بازى در این پست را بلد نیستم. شما مهدى طارمى را بگذارید دفاع چپ ببینم کارى

 مى تواند بکند؟ مشکل من این بود که پست من وینگر چپ بود ولى در پست دفاع چپ به من بازى مى دادند.
او در پاسخ به این سئوال که چه اتفاقى افتاد که شفر او را در لیست مازاد  قرارداد هم گفت: من نمى خواهم در این باره خیلى صحبت 
کنم ولى خواسته هایى از سوى ایشان مطرح شد که من نمى توانستم آن را قبول کنم. من بزرگ شده پایین شهر تهران هستم و 

نمى توانستم این مسائل را تحمل کنم و به همین دلیل از استقالل جدا شدم.
هافبک استقالل در پاسخ به این سئوال که چرا در سپیدرود و استقالل خوزستان درخشش الزم را نداشت هم گفت: این تیم ها زیاد  

قوى نبودند و نمى شد کار خاصى در آن انجام داد. همین مسئله باعث شد نتوانم به روزهاى خوبم برگردم. 
اما وقتى از یعقوب کریمى پرسیدیم آیا او فوتبال را کنار گذاشته اســت یا نه او پاسخ عجیبى به این سئوال داد: نه من به امیدخدا 
فصل بعد را در فوتبال آلمان و بوندس لیگاى دو سپرى مى کنم. با یکى دو تیم صحبت کرده ام و امیدوارم مشکلى در مورد عقد 

قراردادم پیش نیاید. 
هافبک سابق استقالل در پاسخ به این سئوال که چطور این پیشنهاد به دســتش رسید هم گفت: من براى یک کار شخصى به 
آلمان رفته بودم که یکى از دوستانم من را به یک مدیربرنامه معرفى کرد. او فیلم بازى هاى من را دید و خوشش آمد و امیدوارم 

این اتفاق برایم رخ بدهد.
کریمى در پاسخ به این سئوال که آیا دوباره مى تواند به روزهاى اوج خود برگردد یا نه هم گفت: مطمئن باشید این اتفاق مى افتد. 
نمى خواهم اسم بیاورم ولى بعضى از هم پستى هاى من هستند که در طول 90 دقیقه حتى یک سانتر هم نمى توانند بکنند. من به 

توانایى هاى خودم ایمان دارم و مطمئن باشید برمى گردم و همه چیز را جبران مى کنم.

یعقوب در مسیر بوندسلیگا

بر خالف شــایعاتى که به راه افتاده است باشگاه شارلوا 
قیمتى روى ستاره ایرانى خود نگذاشته است.

امید نورافکن در پایان لیگ هفدهم اســتقالل را ترك 
کرد و با باشگاه شارلواى بلژیک قرارداد امضا کرد تا وارد 

فوتبال اروپا شود.
با این حال او در نیم فصل دوم لیگ هجدهم بعد از عملکرد 
ناموفق در شارلوا به صورت قرضى به استقالل برگشت اما 
در پایان فصل آبى ها تمایلى براى نگهداشتن این بازیکن 
نشــان ندادند تا این بازیکن با یک قرارداد قرضى دیگر 

راهى سپاهان شود.
نورافکن در این فصل نمایش فوق العاده اى در ترکیب 
سپاهان داشته و عملکرد بسیار خوبى از خود نشان داده 
اما در این بین شــایعاتى به راه افتاده که باشگاه شارلوا 
مبلغ 300 هزار دالر بابت صدور رضایتنامه این بازیکن 
درخواست کرده و این موضوع کار انتقال او را بسیار سخت 

کرده است.
با این حال پیگیرى ها نشــان مى دهــد قیمت گذارى 
باشگاه شارلوا روى نورافکن صحت ندارد و این باشگاه 

بلژیکى همه چیز را به پایان فصل موکول کرده است.

پیشکسوت پرسپولیس از دروازه بان سپاهان خواست تا به جمع سرخ ها بپیوندد.
بحث جایگزینى علیرضا بیرانوند در  پرسپولیس  در روز هاى اخیر حاشیه هاى زیادى داشت و حاال وحید قلیچ 

پیشکسوت این تیم در پیامى از پیام نیازمند دروازه بان تیم سپاهان خواست تا به جمع سرخ ها بپیوندد.
او بیان کرد:نیازمند دروازه بان خوبى اســت و در این برهه زمانى مى تواند در پرسپولیس بدرخشد و بازى هاى 

خوبى انجام دهد.
همچنین علیرضا بیرانوند چند ماه آینده راهى آنتروپ بلژیک خواهد شد تا در این تیم بازى کند و به همین دلیل 

سرخ ها به دنبال جذب دروازه بان جدیدى هستند.

این روزها و در دوران تعطیلى مسابقات فوتبال، چهره هاى ورزشى بیش از گذشته به فضاى مجازى و ارتباط 
اینترنتى با هواداران روى آورده اند و در میان آنها مباحث جالبى مطرح مى شود.

هادى عقیلى، بازیکن اسبق سپاهان که چهره محبوبى میان هواداران این تیم است معموًال کمتر تن به مصاحبه 
مى دهد و براى همین همیشه صحبت هایش جالب توجه است. او اخیراً در صفحه شخصى خودش ارتباط زنده 

با مخاطبینش برقرار کرد و پاسخگوى چند سئوال بود.
ویروس کرونا

این ویروس تأثیر زیادى در شکل زندگى مردم داشته ولى ارتباط میان افراد از طریق اینترنت و اینستاگرام و الیو 
همچنان برقرار است و مشکل اصلى در حال حاضر این نیست، به نظرم مشکل اصلى این است که عده اى واقعًا 
نمى توانند در خانه بمانند و مِن نوعى هم رویم نمى شود از آنها چنین چیزى بخواهم چرا که شرایط سختى دارند 
و براى تأمین مایحتاج و داشتن درآمد مجبور هســتند به محل کار خود بروند و امیدوارم در این شرایط سخت 
فکرى به حال آنها شود و کمکى برایشان فراهم شود چرا که واقعًا اوضاع سختى است و من براى عده زیادى 

از هموطنانم ناراحتم.
عالقه به بازگشت به فوتبال

من شور و شوق زیادى براى شروع کار و بازگشت به فوتبال دارم و براى مربیگرى و باال بردن اطالعاتم زحمت 
کشیدم و مطالعه و تحقیق کردم و روش هاى مختلف مربیگرى را مورد بررسى قرار دادم. من از زمانى که بازیکن 
بودم هم درگیر این موضوع بودم براى مثال وقتى در قطر بازى مى کردم تیم بایرن در کمپ اسپایر اردو داشت و 
آن زمان گواردیوال مربى اش بود و من به محل تمرین آنها مى رفتم و از دور نظاره گر تمرینات آنها بودم. دوست 
دارم وارد عرصه مربیگرى شوم و اطالعات و دانش و تجربه ام را در اختیار بازیکنان جوان قرار دهم و امیدوارم 
هرچه زودتر این اتفاق بیافتد و چیزى است که خیلى منتظر آن هستم ولى نمى دانم این اتفاق چه زمانى براى 

من رخ خواهد داد.
 دالیل جدایى از تیم جوانان

در مورد این موضوع قبًال صحبت کرده بودم و توضیحات کاملى دادم ولى اگر بخواهم دوباره و به شکل خالصه 
بگویم دلیلش این است که نقشى که در تیم داشتم را دوست نداشتم و آن را کافى نمى دانستم. من اگر به عقب 
برگردم و بدانم چنین نقشى در تیم جوانان خواهم داشت هرگز پیشنهاد حضور در این تیم را قبول نخواهم کرد.

 وضعیت سپاهان
سپاهان شرایط خوبى دارد. فصل گذشته من در بازى با ذوب آهن به عنوان یک هوادار به ورزشگاه رفتم ولى 
دوستان لطف داشتند و من را به رختکن بردند و جوى که آنجا دیدم با اطمینان گفتم این تیم آخر فصل قهرمان 
است و اتفاقًا مسیرش را هم به درستى جلو رفت ولى در نیم فصل دوم دچار افت شد و همین موضوع باعث شد 
صدر جدول را واگذار کند و دســتش از جام کوتاه بماند. امسال هم اگر دقت کنید چنین مشکلى پیش آمد و در 
نیم فصل دوم نتوانستیم نتایج نیم فصل اول را کســب کنیم و همین موضوع شانس قهرمانى سپاهان را کم 

کرده است.

هادى عقیلى: 

نمى دانم این اتفاق چه زمانى مى افتد

بال ایراننامخود را مطرحکند، او
تقالل قرارداد امضا کرد رفته رفته 
زیکن را کنار گذاشت. کریمى بعد 
ا درخشش سال هاى قبل خود را 

 آخرىکه در استقالل بودم من را
ى را بگذارید دفاع چپ ببینمکارى

زى مى دادند.
ى خواهم در این باره خیلى صحبت 
گ شده پایین شهر تهران هستم و 

ا نداشت هم گفت: این تیم ها زیاد  
مبرگردم.

این سئوال داد: نه من به امیدخدا 
م و امیدوارم مشکلى در مورد عقد 

ت: منبراى یک کار شخصى به 
ن را دید و خوشش آمد و امیدوارم 

 مطمئن باشید این اتفاق مى افتد. 
سانتر هم نمى توانند بکنند. من به 

آخر فصل قیمت گذارى مى شود

 عضو کمیته استیناف فدراســیون فوتبال گفت: کمیته 
استیناف تسلیم فشار هیچ باشــگاهى نمى شود و هنوز 
حکمى در مورد بازى پرسپولیس و سپاهان صادر نشده 

است.
مهدى دادرس در گفتگویى، در ارتباط با درخواست باشگاه 
ســپاهان براى برگزارى نشســت با اعضاى این کمیته 
اظهار کرد: ما تشخیص مى دهیم که نماینده سپاهان یا 
پرسپولیس در جلسه حضور داشته باشد یا خیر. سپاهان به 
حکمى که در مورد دیدار این تیم با پرسپولیس صادر شده، 
اعتراض دارد و در صورتى که ابهامى در دفاعیه آنها وجود 
داشته باشد، از نمایندگان سپاهان براى برگزارى جلسه 

دعوت مى شود.
وى در ادامه در خصوص دفاعیات سپاهان، تصریح کرد: 
هنوز دفاعیه سپاهان را نخوانده ایم و بنابراین هیچ حکمى 
هم صادر نشده است. کمیته استیناف فعًال تعطیل است 
و منتظر هستیم تا تکلیف شیوع ویروس کرونا در کشور 
مشخص شود. کمیته استیناف مســتقل است و تسلیم 

فشار هیچ باشگاهى نمى شود. البته در مورد پرونده دیدار 
سپاهان و پرسپولیس اصًال فشارى هم در کار نبوده است.
عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پایان پیرامون 
اعتراض باشــگاه ها در این کمیته، خاطرنشان کرد: حق 
طبیعى هر باشگاهى است که نسبت به حکم صادر شده 
اعتراض کنند، اما ما تشخیص مى دهیم که نیاز به حضور 

آنها در جلسه کمیته است یا نه.

تسلیم زرد و قرمز نمى شویم

پزشک تیم فوتبال سپاهان گفت: ولسیانى و پورقاز 
مصدومان تیم ما در صورت برگزارى ادامه بازى ها به 

دیدار هاى آخر لیگ برتر فوتبال مى رسند.
 عباس ربیعى در گفتگویى، درباره اینکه مصدومان 
این تیم بــه بازى هاى لیگ برتر مى رســند، اظهار 
کرد: ما نمى دانیم که لیگ برتــر دوباره از چه زمانى 
شروع مى شــود، اما اگر در خوش بینانه ترین حالت 
اواخر اردیبهشــت ماه یا اوایل خــرداد ماه بازى ها 
برگزار شود در آن صورت ولسیانى و عزت ا... پورقاز 
مصدومان ما بــه چند بازى آخر لیــگ برتر فوتبال

 مى رسند.
ربیعى درباره اخذ تســت کرونا از بازیکنان سپاهان 
گفت: به هر حال تســت قطعى کرونا براى افرادى 
انجام مى شود که مراحل اولیه تست شان مثبت باشد 
و بازیکنان را از طریق معاینــه فیزیکى و یافته هاى 
خونى مورد آزمایش قرار دادیم که اگر مورد مشکوکى 
بود از آزمایش کرونا اســتفاده کنیــم، اما بازیکنان 
عالئمى نداشــتند و نیاز به این آزمایــش نبود. البته 

بازیکنان ســپاهان یک هفته در منزل بودند تا اگر 
عالئمى از ابتال به کرونا داشتند دوباره آنها به مدت 
ده پانــزده روز در خانه قرنطینه شــوند. البته بعد از 
معاینه هاى فیزیکى و آزمایش خــون از بازیکنان، 
ستاد مبارزه با کرونا اعالم کرد که اجازه تمرین کردن 
ندارید و تمرینات تیم ما برگزار نشد. البته اگر زمانى 
را براى شروع تمرینات اعالم کنند در ابتدا بازیکنان 
مورد معاینه قرار مى گیرند و پارامتر هاى خونى انجام 

مى شود و بعد بازیکنان تمرین مى کنند.
پزشک تیم ســپاهان درباره اینکه تعطیلى تمرینات 
تیم ها تصمیم درستى است، بیان کرد: به هر حال الزم 
بود که تمرینات تعطیل شود، چون ویروس کرونا رو 
به افزایش بود و بعد از آن هم فاصله گذارى اجتماعى 
هوشمند طرح خوبى بود که اجرا شد. به نظر مى رسد 
ستاد مبارزه با کرونا منتظر است تا ببیند شرایط به چه 
صورت است و اگر وضعیت عادى باشد در آن صورت 
اجازه برنامه ریزى براى برگزارى تمرینات و مسابقات 

را مى دهد.

دکتر امیدوارمان کرد

ســرمربى پیشــین تیم ملى فوتبال ایران براى عقد 
قرارداد با فنرباغچه نیاز به رضایت مسئوالن فدراسیون 

فوتبال دارد.
به گزارش  سایت «فوتو ترکیه»، مارك ویلموتس که با 
پیشنهاد تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه روبه رو است نیاز 
به رضایت فدراسیون فوتبال ایران دارد تا بتواند قرارداد 

خود را با تیم ترکیه اى رسمى کند.
ویلموتس با فدراســیون فوتبال ایران که شــکایت 
دوجانبه اى در فیفا دارد و این مربى تا زمان پایان این 

پرونده نمى تواند قرارداد جدیدى را امضا کند.
او براى اینکه بتواند پاى میز مذاکره رسمى با باشگاه 
فنرباغچه بنشــیند نیاز بــه جلب رضایــت مدیران 
فدراسیون فوتبال دارد ضمن صلح در پرونده اش پیگیر 

طلب خود نشود.
مارك ویلموتس تنها پنج ماه در تیم ملى فوتبال ایران 
حضور داشت اما ســپس تصمیم به فسخ قرارداد خود 

گرفت.

آقاى شارالتان مجبور به صلح مى شود

 مصاحبه تفصیلى ســیاوش یزدانى بامزه اســت. از 
او مى پرسند چرا به شــجاع خلیل زاده فحش دادى، 
مى گوید: «پایم را لگد کرده بودنــد و عصبانى بودم. 
شاید براى هر بازیکنى پیش بیاید. از همه عذرخواهى 
مى کنم.» مى پرسند چرا وقتى در سپاهان بودى علیه 
هواداران پرســپولیس مصاحبــه تهدیدآمیز کردى، 
مى گوید: «آن که چیز خاصى نبود. منظورم را درست 
نرساندم، وگرنه نیتم دلسوزانه بود.» مى پرسند چرا با 
مأموران نیروى انتظامى درگیر شدى، جواب مى دهد: 
«آنجا که هیچ گناهى نداشتم و تقصیر من نبود. فقط 
هم مصاحبه کردم و پیگیرى خاصى نداشتم.» خالصه 
هى همینطورى آیتم رو مى کنند، توجیه مى شــنوند. 
بعد آدم این حجم از سوءتفاهم و حاشیه و عذرخواهى 
را مى بیند، فکر مى کند با دیگو مارادونا طرف اســت 

و اینها یادگار ســال ها درخشــش در باالترین سطح 
فوتبال جهان است! الاقل از حاال به بعد این لیست را 

طوالنى تر نکن سیاوش جان.

این لیست را طوالنى تر نکن

اخیراً بود که یک کانال تلگرامى مدعى شد عبدالرضا موسوى 
که بازگشتش به استقالل منتفى شده، به مدیرعامل جدید 
این باشگاه پیغام داده تا اواســط اردیبهشت فرصت دارد که 
کمک هفت میلیاردى او به اســتقالل را پس دهد. روزنامه 
«گل» درباره این داستان به یک نکته بسیار مهم اشاره کرده 
است. اینکه پیش از این موسوى با خلیل زاده قرار گذاشته بود 
در صورت تأخیر در بازپرداخت پولش، به ازاى هر روز تأخیر، 
50 میلیون تومان به طلب او از استقالل اضافه شود. اگر چه 
موسوى به هواداران اســتقالل قول داد که قید گرفتن این 
جریمه روزانه را خواهد زد اما حاال که دیگر او در اســتقالل 
سمتى ندارد، بعید نیست که بخواهد دوباره این بند جریمه را 
فعال کند. البته به نظر مى رسد موسوى همچنان تمایل دارد 
که به استقالل بیاید اما پست ها و استورى هایى که درباره وزیر 

ورزش و جوانان منتشر کرد باعث شد تا بازگشت او به استقالل 
میسر نشود. اینکه موسوى بخواهد ازاستقالل شکایت کند، 
بعید است اما او مطمئناً پیگیر گرفتن پولش خواهد بود. حاال 

باید دید موسوى چه واکنشى به این دو خبر نشان خواهد داد.

بند جریمه فعال مى شود
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ابالغ راى
شــماره دادنامه: 775-98/12/21 مرجع رسیدگى: شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: محمد بیگى فزند حبیب اله – نشــانى: زرین شهر خ حافظ 
ك ش احمدرضا سلیمیان بن بســت عدل پ 21  خواندگان: 1- سید حسین حسینى 
فرزند عنایت اله - نشانى: زرین شــهر خ نهضت صافکارى اسکار 2 - عماد شکورى 
لنگرودى فرزند على – نشانى : مجهول المکان خواســته: انتقال سند سوارى سمند 
گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مینماید. «رأى قاضى 
شــورا» در خصوص دادخواســت آقاى محمد بیگى فرزند حبیب اله بطرفیت آقایان 
1- سید حسین حسینى فرزند عنایت اله 2- عماد شکورى لنگرودى فرزند على مبنى 

بر الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودرو سوارى سمند به شماره انتظامى 
316 س 53 ایران 58 مقوم به مبلغ 145/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات 
قانونى شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه شماره 0264 
و تصویر کارت مشخصات وسیله نقلیه و استعالم از پلیس راهور که حاکى از آن است 
که مالکیت خودرو مذکور به نام عماد شکورى لنگرودى فرزند على مى باشد و توجها 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 98/11/15 و اینکه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونى و نشر آگهى در روزنامه در جلسه رسیدگى حضور نیافتند و الیحه اى نیز 
ارسال ننموده اند لذا شورا مستنداً به مواد 10 و 219 و 225 قانون مدنى و مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به الزام خوانده شماره 2 به انتقال سند خودرو ســمند به شماره انتظامى 316 س 53 

ایران 58 به نام خواهان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/175/000 ریال بابت 
خسارت دادرسى حق خواهان و در مورد خوانده شماره 1 مستنداً به ماده 89 قانون آیین 
دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 رد 
دعوى را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى شهرســتان لنجان مى باشــد. د/99/1/12 
م الف:814344 محمدرضا ملت- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 

(مجتمع شماره یک)/1/129
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم. آقاى سیف اله محمد بلند 

درخواستى به مبلغ 3/000/000 ریال بطرفیت آقاى مرتضى سلطانى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 791/98 در شعبه یک حقوقى شوراى 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 آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر النتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
شنبه مورخ 99/3/10 ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 
812402 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /1/130

گروهى از محققان دانشگاه هاروارد معتقدند براى جلوگیرى 
از شیوع دوباره بیمارى کووید-19 مردم جهان باید فاصله 
اجتماعى را به طور متناوب تا ســال 2022 رعایت کنند. 
دانشمندان در مقاله اى که روز سه شنبه در نشریه (ساینس) 
Science منتشــر شــده، هشــدار دادند برداشتن همه 

محدودیت هاى مربوط به رعایت فاصله اجتماعى مى تواند 
سبب شدت گرفتن دوباره همه گیرى ویروس کرونا شود. 

در این میان روند این بیمارى بسته به پرسش هایى است که 
هنوز پاسخ روشنى به آن داده نشده است؛ از جمله اینکه آیا 
شیوع ویروس کرونا با تغییر فصل دچار تغییرات مى شود؟ 
افرادى که یک بار به این کووید-19 مبتال شده اند، مصونیت 

پیدا مى کنند؟ آیا قرار گرفتن در معرض ویروس هاى ضعیف 
شده کرونا که باعث بیمارى خفیف مى شود (همان شیوه 
سنتى تهیه واکسن که در آن ویروس ضعیف شده به بدن 
تزریق مى شود تا بدن را در برابر ابتالى دوباره به بیمارى 
مقاوم کند) بدن را در برابــر پاتوژن هاى عامل کووید-19 
مقاوم مى کند؟  این پرسش هایى است که بسیارى از رهبران 
جهان که اقتصاد کشورهایشــان در نتیجه وضع مقررات 
قرنطینه و فاصله اجتماعى دچار رکود شده، مطرح مى کنند.
از سوى دیگر، با افزایش میلیونى شمار بیکاران و کسانى 
که براى پیشگیرى از بیمارى در خانه مانده اند، فشار براى 

کاهش محدودیت ها در حال افزایش است. 

پنتاگون مى گوید، براســاس اطالعات این نهاد ویروس 
کرونا احتماًال منشأ طبیعى داشته، البته نمى تواند این مسئله 

را هنوز به طور قطع تأیید کند.
 در پاسخ به فرضیه هایى که مى گویند ویروس کرونا ساخته 
آزمایشگاه هاى چینى است، «مارك میلى»، رئیس  ستاد 
مشترك نیروهاى مسلح آمریکا گفت: شایعات و اظهارات 
بسیارى در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى متعددى مطرح 
اســت و ما داده هاى اطالعاتى بسیارى براى بررسى این 

مسئله داریم.
به گزارش خبرگزارى «ایسنا»، این مقام وزارت دفاع آمریکا 
(پنتاگون) تأکید کرد: تا این لحظه به نتیجه اى نرسیده اما 

ادله موجود بر منشأ طبیعى این ویروس اشاره مى کنند اما به 
طور کل تا به این لحظه نمى توانیم آن را با قطعیت بگوییم.

گزارش هاى رسانه ها از ماه فوریه اشاره مى کنند، ویروس 
کرونا در انستیتوى ویروس شناسى ووهان در چین ایجاد 

شده؛ مسئ له اى که این انستیتو آن را شدیداً رد مى کند.
فوریه گذشــته گروهــى از دانشــمندان در مجله علمى 
پزشکى Lancet گزارشى را منتشر کرده و در آن به انتقاد از 
نظریه هاى توطئه پرداختند و خواستار عدم اشاعه شایعات 

و ایجاد رعب و وحشت شدند.
به نوشته این مجله، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که 

منشأ ویروس زندگى زمینى است.

رعایت فاصله اجتماعى 
تا سال 2022 

کرونا احتماالً 
منشأ طبیعى دارد

باالترین رکورد فوتى  در آلمان
  ایسنا| مقامات آلمان از ثبت باالترین رکورد 
فوت ناشـى از کووید-19 در این کشـور طى روز سه 
شـنبه خبر دادند. شـبکه خبـرى CNN در گزارشـى 
اعالم کرد که روز سـه شـنبه  285 مورد فوت ناشى 
از بیمارى کووید-19 طـى یک روز در آلمان گزارش 
شـد که باالترین رقم ثبت شـده تاکنون بوده اسـت. 
بنابر آخرین آمار جهانى، آلمـان تاکنون ابتالى 132 
هـزار و 210 نفـر را بـه کروناویروس جدیـد گزارش 
کرده اسـت کـه از ایـن میـان 3495 نفر جـان خود 
را از دسـت داده و 72 هـزار و 600 نفـر بهبـود پیـدا 

کرده اند.

انیماتور «شیر شاه» و 
«پرى دریایى» درگذشت

«آن سالیوان»، انیماتور کهنه کار   خبرفورى |
 آمریکایـى بـر اثـر ابتال بـه ویـروس کرونا در سـن 
91 سـالگى درگذشـت. او بـه عنـوان انیماتـور در 
انیمیشـن هاى کالسـیک و معروفـى چـون «شـیر 
شـاه» (1994)، «پرى دریایى» (1989)، «هرکول» 
(1997)، «تارزان» (1999) و... حضور داشـته است. 
«لیلو و استیچ» و «جزیره گنج» در سال 2002 آخرین 
همکارى هاى «آن سـالیوان» را به عنوان انیماتور با 

«کمپانى دیزنى» رقم زد. 

بزرگ ترین آتش بس تاریخ؟
  تابناك | «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهورى 
فرانسه مى گوید موافقت سه عضو دائم شوراى امنیت 
را به منظور حمایت از فراخوان سازمان ملل در راستاى 
برقرارى آتش بس جهانى با هدف خالصى از جنگ و 
تمرکز بر مهار ویروس کرونا جلب کرده است. به گفته 
ماکرون، رؤساى جمهورى چین و آمریکا و همچنین 
نخسـت ورزیر انگلیس، بـراى همکارى بـا وى قول 
مسـاعد داده اند و او امیدوار است موافقت «والدیمیر 
پوتین»، رئیس جمهورى روسـیه را نیز جلب کند. در 
حال حاضر، پنج  عضو شـوراى امنیت درحال بررسى 
قطعنامـه پیشـنهادى فرانسـه بـراى پایـان دادن به 

خصومت هاى جهانى هستند.

آگهى تغییرات
شــرکت راه و ســاختمانى آذین آراسته 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 19286 و شناســه ملى 
10260401750 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1397/02/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقایان یوسف 
بهاءلو هوره 4623141187 ، فضل آذرى 
1091335338 ، على مــراد بهاء لو هوره 
4622842297، اســماعیل درخشــان 
هــوره 1292849479 و خانمها طاهره 
بهــاء لوهــوره 1092212760 ،زهره 
بهار لوهوره 1092252762 به ســمت 
اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. آقایان على اسماعیلى 
4623052461 و عبــاس ســلمانى 
1287118607 بــه ترتیب به ســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (815126)

آگهى تغییرات
شرکت ایهام ســازه بنا شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 60962 و شناسه ملى 
14007764805 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
آقاى محمدرضــا ایهامى به شــماره ملى 
1270316125 و آقــاى امیــر افغــان به 
شماره ملى 0068129701 و آقاى هوشنگ 
کیخسرو کیانى به شماره ملى 4650279933 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. آقاى مهدى نصیرى 
ســروى به کد ملى 1286037506 و آقاى 
محمد نصیرى سروى کد ملى 1286102413 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. تصویب تراز و صورتهاى مالى سال 
1397 پس از گزارش بــازرس به تصویب 
رسید. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (815161)

آگهى تغییرات
شرکت ایهام سازه بنا شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 60962 و شناسه ملى 
14007764805 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/09/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى محمدرضا 
ایهامى به شــماره ملى 1270316125 
بســمت رئیس هیأت مدیره و آقاى امیر 
افغان به شــماره ملــى 0068129701 
بســمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقاى 
هوشنگ کیخســرو کیانى به شماره ملى 
4650279933 بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (815226)

آگهى تغییرات
شــرکت آزمون تجهیز آیریک شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 53996 و 
شناســه ملى 14004860284 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/05/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقاى مسعود سلطان محمدى 
به شــماره ملى 1286122491 و خانم 
نوشــین پورواعظ اصفهانى به شماره ملى 
1270434551 و آقــاى نــادر پورواعظ 
اصفهانى به شماره ملى 1287387640 
بعنوان اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم کیمیا 
وکیلى به کد ملى 1271638517 و خانم 
عاطفه بت شکن کد ملى 1270283642 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان به منظور درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (815228)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود بسامد الکترونیک هوشمند ســپاهان درتاریخ 1399/01/19 به شماره ثبت 
64325 به شناســه ملى 14009066043 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، ساخت، مونتاژ، اجرا، و تعمیر برد ها، کابلها 
و یونیتهاى الکترونیکى صنعتى و نظامى - شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتــى و خصوصى – اخذ وام 
وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – تامین نیروى 
انسانى موقت و متخصص صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شــرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و 
خصوصى – اخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله سپاهان شهر ، بلوك 223 ، کوچه آبشار[11] ، کوچه ارم ، پالك- 22 ، مجتمع 
شــایان ، ورودى باران ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8179965581 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 5000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى شاهد طیرانى به شماره ملى 
1273425030 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقاى شایان طیرانى به شماره ملى 1273634810 
دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقاى بهروز طیرانى به شماره ملى 4172016359 دارنده 3000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى شــاهد طیرانى به شماره ملى 1273425030و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى شایان طیرانى به شماره ملى 1273634810و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى بهروز طیرانى به شماره ملى 4172016359و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (815102)

روى موج کووید-19

درحالى که کرونا کشــورهاى قدرتمندى مانند آمریکا، 
چیــن، آلمان و فرانســه را بــه زانــو درآورده و عمًال 
سیاست هاى بهداشــتى آنها را به سخره گرفته است، 
دو کشور هنگ کنگ و ســنگاپور به نحو شگفت آورى 
توانســته اند آمار مرگ و میر و ابتالى کرونا در منطقه 
خود را پایین نگه دارند. این در حالى اســت که این دو 
کشــور از ابتدا درگیر کرونا بودند چرا کــه به نوعى در 
همسایگى چین (منشأ بیمارى) قرار دارند. نکته جالب 
در مورد این دو کشور این است که در این مناطق، تدابیر 
سفت و سخت و محدودیت هاى وحشتناکى که در برخى 
کشورها مانند چین شاهد بوده و هستیم، وجود ندارد. پس 
چگونه این دو منطقه توانستند آمار ابتالى خود را اینقدر 

پایین نگه دارند؟
تشخیص به موقع کرونا و آزمایش ها و تست هاى متعدد 
و فراوان و قرنطینه کردن سریع مبتالیان و مشکوکان، 
رمز موفقیت سنگاپور و هنگ کنگ براى کنترل کرونا 
بوده اســت. همچنین اعمال ســریع و درست فاصله 
گذارى اجتماعى و رعایت آن از طرف مردم نیز یکى از 
امورى بود که به این دو کشور کمک کرد تا مانع شیوع 

کرونا شوند.
با این حــال، آمار ابتال از اواســط مارس ســال جارى 
کمى باال رفته و بســیارى از مقامات این دو کشــور را 
ترســانده اســت که نکند سیاســت هاى مذکور دیگر 
پاسخگو نباشــند. تا 15 مارس، هنگ کنگ فقط 149 
مبتال داشــت. این عدد اما تا چنــد روز قبل به 1005 
نفر رســید. همچنین آمــار مبتالیان در ســنگاپور از 
226 نفــر در 15 مارس به 2532 نفــر در چند روز قبل 

رسید.
باوجود این، آمار و جهش عددى ابتال در این دو منطقه 
هنوز هم فاصله بسیار زیادى با مناطق قرمز کرونا یعنى 
ایتالیا، آمریکا و اسپانیا و... دارد. الزم به ذکر است که پس 
از افزایش ابتال در هنگ کنگ، تازه این کشــور دستور 
بسته شدن رستوران هاى این منطقه را داد. این در حالى 
است که حیات شهرى تقریبًا در تمام دنیا به حالت تعلیق 
درآمده است. همچنین سنگاپور به تازگى دستور تعطیلى 
مدارس و دانشگا ه ها و تعطیلى برخى ادارات خود را داده 
است؛ این در حالى است که بیشــتر مراکز مهم این دو 

منطقه تا چند روز گذشته باز بودند.
اما به راســتى هنگ کنگ و ســنگاپور چگونه با کرونا 
مقابلــه کردند؟ طبــق گفته دکتر «گابریــل لئونگ» 

(Gabriel Leung)، استاد دانشگاه هنگ کنگ و یکى 
از مقامات سازمان بهداشت این منطقه، اجراى سیاست 
«سرکوب و رها سازى» روش اصلى سنگاپور و هنگ 
کنگ براى کنترل کرونا بوده است. طبق این سیاست، 
دولت به صــورت متناوب تعداد ابتــالى به ویروس را 
تا حد ممکن پایین مى آورد و ســپس براى یک مدت 
محدودیت ها را برداشــته و تعداد خیزش ابتال را کنترل 
و ثبت مى کند. این سیاســت کمک مى کند که در عین 
حفظ اقتصــاد و فعالیت روزانــه و در عین حال کاهش 
سطح آمادگى روانى مردم در اثر قرنطینه، آمار ابتال نیز 
کنترل شود. سیاست «ســرکوب و رهاسازى» زمانى 
مهمتر مى شود که در نظر داشته باشیم که ممکن است 
کووید- 19 تا چند ماه و یا سال دیگر گریبانگیر دنیا باشد 
و به همین دلیل، قرنطینــه طوالنى مدت عمًال ممکن 

نیست.
ســنگاپور و هنگ کنــگ از ســال 2003 درگیر انواع 
کروناویروس هــا (از ســارس گرفته تــا کووید- 19)
بوده اند و به همین دلیل، آنها مدت هاست برنامه ریزى 

دقیقى براى مقابلــه با این بیمارى دارنــد. طبق گفته 
دکتر لئونــگ، موقعیت جغرافیایى ایــن دو منطقه نیز 
به کمکشان آمده اســت. مرز خشــکى این مناطق با 
سایر کشــورها زیاد نیســت و به همین دلیل، کنترل 
ســفر و عبور و مرور شــهروندان توســط دولت آسان 
اســت. همچنین، وحدت ملى و قومى سنگاپور و هنگ 
کنگ باالست و دولت مرکزى با مقامات محلى، سران 
اقوام و نهادهاى مســتقلى که در مقابل سیاست هایش 
مقاومت کنند، روبه رو نیســت. بنابراین، همانطور که 
لئونگ مى گویــد در این دو منطقه عمًال دانشــمندان 
به دولتمردان دســتور داده و آنها نیز بدون مشکلى این 
دســتورات را به صورت قانون و الیحه به مردم انتقال 

مى دهند.
نکته دیگر در مورد این دو منطقه، تســت گیرى فراوان 
در بیمارستان هایشان است. بیمارستان هاى سنگاپور و 
هنگ کنگ کیت هاى بسیارى دارند و به راحتى قادرند از 

موارد مشکوك، آزمایش بگیرند. 
سیاست دیگر، قرنطینه کردن دولتى و هوشمند افرادى 

است که جواب تســت آنها مثبت بوده است؛ چه نشانه 
و عوارض بیمارى را داشته باشــند و چه نداشته باشند. 
همچنین، این دو کشــور (به خصــوص هنگ کنگ) 
مانند چین از دســتبندهاى ردیابى اســتفاده مى کنند 
تا رفت و آمــد شــهروندان را کنترل کــرده و مانع از 
خروج آنها از محدودیت هاى درنظرگرفته شــوند و یا 
در صورت مثبت شــدن تســت او، آن مناطق را تحت 
نظر داشته باشــند. در سنگاپور یک ســامانه هوشمند 
روزانه چند بار به شهروندان پیام مى دهد و پس از اینکه 
شهروندان به این پیام پاســخ مى دهند(پاسخ اجبارى 
اســت) مکان آنها را متوجــه مى شــوند و مى توانند 
بفهمند از محدوده در نظرگرفته شــده خارج شده است 

یا نه.
ســنگاپور و هنگ کنگ از این طریق توانستند در عین 
پایین نگه داشتن آمار ابتال براى مدتى مدارس، مراکز 
تفریحى، رستوران ها و حتى سینماها را باز نگه دارند. در 
هنگ کنگ مدارس بسته شد اما برخى رستوران ها هنوز 

هم باز هستند.

راز سنگاپور و هنگ کنگ در مقابله با ویروس چینى 
به گــزارش «رکنا»، شــاخص امنیت ســالمتى که 
توســط مرکز مطالعات جان هاپکینز و واحد اطالعات 
اکونومیست تهیه شده است به رتبه بندى 195 کشور 
جهان بر اســاس میزان تاب آورى اقتصاد آنها در برابر 
بیمارى هاى همه گیر بر اساس شش طبقه بندى، 34 
شاخص و 85 زیرمجموعه پرداخته است. این شاخص 
عددى بین صفر تا 100 بوده که صد بیانگر بیشترین تاب 
آورى و صفر کمترین تاب آورى بوده اســت. میانگین 
امتیاز کشــورهاى جهان نیز 40/2 بوده است. بر این 
اساس آمریکا به عنوان مقاوم ترین اقتصاد جهان در برابر 
بیمارى هاى همه گیر معرفى شد. سایر کشورهاى باالى 
جدول به ترتیب عبارتند از انگلیس، هلند، استرالیا، کانادا، 

تایلند، سوئد، دانمارك، کره جنوبى و فنالند.
ایران در این رتبه بندى با 37/7  امتیاز باالتر از کشورهایى 
همچون مالت، بالروس و کوبا و پایین تر از کشورهایى 
چون زیمباوه، اوکراین و سنگال در رده 97 ایستاده است.

در این رتبه بندى گینه استوایى در رده آخر ایستاده است 
و پس از آن نیز نام کشورهاى سومالى، کره شمالى، یمن، 

سوریه، گابن و سودان جنوبى دیده مى شود.

رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه اعالم کرد دستور 
توقف کمک هاى آمریکا به سازمان بهداشت جهانى را 
صادر کرده است. «دونالد ترامپ»  در روزهاى گذشته 
سازمان بهداشت جهانى را هدف حمالت لفظى قرار 

داده است.
رئیس جمهور آمریکا چندین بار طى روزهاى گذشته 
ســازمان  بهداشــت جهانى را به جانبدارى از چین و 
تالش براى پنهان کردن اطالعات اولیه در خصوص 
شیوع کرونا متهم کرده است.  ترامپ در بیانیه بامداد 
چهارشنبه سازمان جهانى بهداشت را به «سوءمدیریت 
و پنهان کارى» در بحران ناشى از شیوع کرونا متهم کرد. 
ترامپ گفته «این بیمارى مى توانست از همان آغاز مهار 
شود». او همچنین ادعا کرده سازمان بهداشت جهانى، 
«اطالعات نادرست چین» درباره این ویروس را ترویج 

کرده است. 
ترامپ در یک کنفرانس خبرى در کاخ سفید همچنین 
گفت: «سازمان بهداشــت جهانى در عمل به وظایف 

پایه اى خود شکست خورده و باید پاسخگو شود.»

مقاوم ترین کشورها 
در برابر بیمارى هاى همه گیر 

«ترامپ» باالخره 
انتقام گرفت!
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آگهى تغییرات
شــرکت آزمون تجهیز آیریک شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 53996 
و شناســه ملــى 14004860284 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/05/20 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : خانم نوشــین پورواعظ اصفهانى 
1270434551بســمت رئیــس هیأت 
مدیره و آقاى مســعود ســلطان محمدى 
1286122491بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و آقــاى نادر پورواعــظ اصفهانى 
1287387640 بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکى 
از اعضاى هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت 
معتبر است . و ســایر اوراق ادارى و عادى 
شــرکت با امضاء هریک از اعضاى اصلى 
هیات مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (815230)

آگهى تغییرات
موسســه انجمن خیریه امام حســن مجتبى ع 
دستگرد خیار به شــماره ثبت 604 و شناسه ملى 
10260116940 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1398/09/25 و نامه 
شــماره 1414/1947/2173 - 1398/11/14 
پلیس اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 12 
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: تعداد اعضا 
هیات امنا 16 نفر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (815188)

متخصص بیمارى هاى عفونى دانشگاه علوم پزشکى بابل با بیان اینکه افراد 
کم عالمت و بى عالمت یکى از مهمترین ناقالن بیمارى کرونا هستند، اظهار 
کرد: 80 درصد از بیماران به صورت خیلى ساده به این بیمارى و ویروس مبتال 
مى شوند و عالمت آشکار آنچنانى ندارند که این افراد از جمله افراد پرخطرى 

هستند که ما پزشکان از آنها ترس زیادى داریم.
سیما محســنى آهنگر با اشــاره به اینکه افراد کم عالمت مهمترین انتقال 
دهندگان این بیمارى هستند، اظهار کرد: این فرد مى تواند جوان یا پیر باشد که 

بدون عالئم بیمارى است.
وى با بیان اینکه سیستم ایمنى جوانان قوى تر  اســت، تصریح کرد: در افراد 
جوان ممکن است این بیمارى خود را کمتر نشان دهد که از نظر ظاهرى سالم 
به نظر مى آیند اما در افراد مسن به علت بیمارى زمینه اى که دارند این موضوع 
ممکن است، متفاوت باشد و شانس اینکه بخواهند بیمارى را نشان ندهند کمتر 

و بیمارى آشکارتر است.
متخصص بیمارى هاى عفونى دانشگاه علوم پزشکى بابل خاطرنشان کرد: همه 
ما وقتى با بیمارانى که داراى عالمت هستند، برخورد مى کنیم سعى در حفظ 
فاصله هستیم اما احتمال انتقال از این افراد کمتر از افراد جوان مبتالیى است 

که عالئم آشکارى ندارند.
محسنى آهنگر با اشاره به اینکه افراد جوان مبتال ممکن است از نظر ظاهرى 
سالم باشند و عالئم چندانى نداشته و از ماســک هم استفاده نکنند، گفت: در 
مقابل این افراد ممکن است سیســتم حفاظتى رعایت نشود در نتیجه انتقال 

بیمارى خیلى سریع تر اتفاق مى افتد.
وى تأکید کرد: توصیه چندانى در استفاده از ماسک براى همه افراد در روزهاى 
اول نمى شد اما در حال حاضر همه افراد چه سالم، زمانى که به بیرون از منزل 
مى روند حتى اگر کوتاه باشد از ماسک استفاده کنند چراکه امکان پخش شدن 
ویروس در هوا بسیار زیاد اســت و در نتیجه با زدن ماسک خیال همه راحت 

مى شود که حداقل انتقال ویروس از این طریق که زیر پوستى است، جلوگیرى 
کرد.

متخصص بیمارى هاى عفونى دانشــگاه علوم پزشکى بابل بر حفظ فاصله با 
نفر مقابل حداقل تا یک و نیم متر تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه این فاصله در 
بازار روزها، سوپر مارکت ها، فروشگاه هاى خرید و نانوایى ها رعایت نمى شود 

و انگار این بیمارى را به شوخى گرفته اند. 
محسنى آهنگر با اشاره به اینکه بســیارى از انتقال ها در منزل و از کسى که 
از خرید بیرون برگشــته اســت، صورت مى گیرد، افزود: طى این چند مدت 
نمونه هاى زیادى داشتیم که زن در منزل بوده است اما انتقال از همسر وى که 

از بیرون مبتال شده صورت گرفت.
وى با بیان اینکه ماســک ها مانع 100 در صدى عبور ویروس نمى شــوند، 
تصریح کرد: اگر به ماسک هاى جراحى دسترسى وجود ندارد، استفاده از همین 
ماســک هاى پارچه اى به صورت چند الیه تا حدى با رعایت فاصله مى تواند 

جلوى انتقال ویروس را بگیرد.
متخصص بیمارى هاى عفونى دانشگاه علوم پزشــکى بابل بیان کرد: علت 
استفاده از دستکش نیز امکان آلوده بودن دست و برخورد با صورت و الیه هاى 
مخاطى پوست است و تأکید مى شود دســت ها قبل از هر غذا با آب و صابون 

شسته شود.
محسنى آهنگر از همکارى مردم در مقابل این بیمارى تقدیر کرد و گفت: امید 
است در خانه ماندن و رعایت نکات ایمنى همچنان ادامه داشته باشد تا بیمارى 

کامًال ریشه کن شود.
وى در پاســخ به این ســئوال که افراد مبتال بعد از بهبودى تا چه زمانى ناقل 
بیمارى هستند، یادآور شــد: تا زمانى که عالئم بیمارى در شخصى کم یا از 
بیمارستان مرخص شد، دو هفته به طور نسبى باید در منزل بماند چراکه در این 

مدت امکان ناقل بودن بسیار زیاد است.

مهمترین ناقالن بیمارى کرونا 
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حتمًا شما هم بارها با سیب زمینى هاى سبزرنگ 
روبه رو شــده اید و به این فکر کرده اید که آیا این 
سیب زمینى ها قابل مصرف هستند یا خیر؟ معموًال 
رنگ سبز در ســیب زمینى هایى که براى مدتى 
در معرض نور خورشــید بوده اند تشکیل مى شود 
و ناشى از تشــکیل کلروفیل در سیب زمینى است 
که یک ترکیب غالب در بســیارى از سبزیجات 
محسوب مى شود و هیچ مشکلى از نظر سالمتى 

براى ما به دنبال ندارد.
اما مســئله اینجاســت که همزمان با تشــکیل 
کلروفیل، ترکیب سمى از خانواده آلکالوئیدها نیز 
در معرض نور ساخته مى شود. آلکالوئیدها ترکیباتى 
اســت که گیاه در پاســخ به تنش هاى محیطى 
یا حمله حشرات ترشــح مى کند و جزو ترکیبات 

ضد تغذیه اى محسوب مى شوند.
ســوالنین و کاکونیــن از مهمتریــن ترکیبات 
آلکالوئیدى موجود در ســیب زمینى هســتند که 
معمــوًال در قســمت هاى ســبزرنگ پوســت 
ســیب زمینى و جوانه هــا یافت مى شــوند. البته 
برخى مطالعات نشان مى دهد آلکالوئیدها در حین 
نگهدارى سیب زمینى در دماى یخچال نیز تشکیل 
مى شوند. اثرات سمى این ترکیبات مربوط به تأثیر 
آنها روى سیســتم عصبى و برخــى فرایندهاى 

متابولیکى سلول است.
میزان مجاز وجود این ترکیبــات در رژیم غذایى 

انسان، یک تا 5 میلى گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن 
بدن است. مصرف ســیب زمینى هایى که حاوى 
مقادیر بسیار باالیى از ســوالنین هستند با نوعى 
مسمومیت همراه اســت که مهمترین عالئم آن 
حالت تهوع، استفراغ، ســردرد، تحریک سیستم 

گوارش و خواب آلودگى است.
سیب زمینى از سبزیجات محبوب در کشور ماست 
که به روش هاى مختلف طبخ و در انواع غذاها مورد 
استفاده قرار مى گیرد. بنابراین یکى از نگرانى هاى 
ما در مورد سیب زمینى این است که ممکن است 
این ترکیبات خطرناك پس از پخت نیز در آن وجود 

داشته باشد.
بهتریــن و مؤثرتریــن راه بــراى جلوگیرى از 
ورود مقادیر زیادى ســوالنین به غذاى انســان، 
پوست گیرى سیب زمینى اســت که بایستى چند 
میلیمتر از پوست جدا شــود. دقت کنید اگر تمام 
بافت داخلى ســیب زمینى به رنگ سبز است، آن 

سیب زمینى قابل استفاده نیست.
در بین روش هاى پخت و پز به ترتیب روش سرخ 
کردن، آب پز کردن سیب زمینى پوست گیرى شده، 
پخت در فر و ماکروویو بیشــترین اثر را بر کاهش 
محتواى سوالنین ســیب زمینى دارند. همچنین 
چیپس  ســیب زمینى تقریبًا بدون سوالنین است 
زیرا در کارخانه طى مراحل مختلف فرآورى بخش 

اعظم آن تجزیه مى شود.

جماعتى فوق تخصص ریه و رئیس مراقبت هاى 
ویژه بیمارستان مسیح دانشــورى اظهار کرد:  از 
نظر علمى وقتى که بیمــاران کرونایى بهبود پیدا 
مى کنند باید تســت  دهند و با منفى بودن جواب 
آزمایش معلوم  شــود که بیمــارى کرونا درمان 

شده است.
او افزود: برخى از بیماران مبتال بــه کرونا با نظر 
پزشــک و با توجه به شــدت بیمارى شــان در 
بیمارستان بسترى یا در منزل قرنطینه مى شوند 
که در این حالت تســت کرونا از این افراد گرفته 

مى شــود. رئیس مراقبت هاى ویژه بیمارســتان 
مسیح دانشــورى ادامه داد:  برخى از کارشناسان 
معتقدند که دو بار باید از افراد بهبود یافته تســت 

کرونا گرفته شود.
جماعتى گفت: برخى از افراد هیچ عالمت بالینى 
نداشته اما جواب تست کروناى آنها مثبت است که 
این بیماران باید حداقل هفت روز در منزل قرنطینه 
شوند و بعد از آن مى توانند از محیط قرنطینه خارج 
شوند؛ البته برخى از افراد با توجه به شرایط مراقبتى 

تا دو هفته باید در قرنطینه بمانند. 

سازمان غذا و دارو در اطالعیه اى دستور جمع آورى 
و حذف تمامــى فرآورده هــاى «رانیتیدین» بازار 
دارویى کشور را از تاریخ 24 فروردین صادر کرد. در 

این اطالعیه آمده است: 
«داروى رانیتیدین مانع ترشح اسید از سلول هاى 
معده مى شــود. این دارو با کاهش اســید معده در 
درمان مشکالت گوارشى ناشــى از افزایش اسید 
معده از حدود 40 سال قبل در بازار دارویى دنیا مورد 

استفاده مى شود.
مطابق بررسى هاى آزمایشگاهى انجام شده توسط 
مراجع معتبر بین المللى در اواخر ســپتامبر ســال 
2019 (معادل مهرماه سال  1398)، سطوح پایین 
نوعى از ناخالصــى نیتروزآمینى به نام NDMA در 
فرآورده هاى رانیتیدین شناسایى شد، ولى با توجه 
به عدم وجود شواهد علمى کافى براى توصیه  عدم 
استفاده از این دارو در آن زمان، تحقیقات الزم ادامه 
یافت. بر اساس نتایج اخیر به دست آمده از بررسى 
هاى آزمایشــگاهى، در تاریــخ اول آوریل 2020 

(معــادل 13 فروردیــن 1399)FDA خبرحذف و 
جمع آورى کلیه فرآورده هــاى رانیتیدین را از بازار 

دارویى خود اعالم کرد.
بررسى هاى آزمایشگاهى نشان داده اند، حتى اگر 
در زمان تولید رانیتیدین، میزان  NDMA در فرآورده 
تولید شده صفر یا در حد مجاز باشد، با گذشت زمان 
این ناخالصى در فرآورده ایجــاد و افزایش یافته و 
ممکن اســت به حدود باالتر از سطوح مجاز برسد. 
شــرایط نگهدارى دارو مانند مجــاورت با دماى 
باال و یا مــدت زمان طوالنى نگهــدارى حتى در 
دماى معمولى اتاق مى تواند این فرآیند را تسهیل

 کند.
نکته قابل توجه آن اســت که انواع نیتروز آمین ها 
که در بســیارى از گونه هاى حیوانات و انسان به 
عنوان عامل سرطانزا شناخته شده اند، در بسیارى 
از گوشــت هاى فرآورى شــده مثل ماهى دودى، 
گوشت هاى نمک سود، گوشت هاى گریل شده، 
سوسیس، کالباس و سایر مواد غذایى فرآورى شده، 

به میزان کم وجود دارند.
ســازمان غذا و داروى کشــور همزمان با صدور 
اطالعیه FDA مبنــى بر شناســایى NDMA در 
فرآورده هاى رانیتیدین در مهر ماه ســال گذشته، 
مبادرت به انجام آزمایشات الزم بر روى مواد اولیه 
و فرآورده هــاى نهایى رانیتیدیــن موجود در بازار 

دارویى کشور کرد.
 با توجه به نتایج آزمایش هاى انجام شده و اعالمیه 
اخیرFDA و همچنین در راســتاى حصول ایمنى 
دارویى، با عنایت به وجود انواع داروهاى مناســب 
جایگزین براى فرآورده هــاى رانیتیدین که داراى 
اثربخشــى و ایمنى باالتر هستند، ســازمان غذا و 
دارو، تصمیم توقف تولید، توزیع و جمع آورى کلیه 
فرآورده هــاى رانیتیدین از بازار دارویى کشــور را 

اتخاذ کرد.
به همــکاران محتــرم جامعه پزشــکى توصیه 
مى شود، از سایر دســته هاى دارویى H۲ بالکرها

و مهارکننــده هاى پمــپ پروتــون (PPI) مانند 

فاموتیدیــن، ســایمتیدین، امپــرازول، اس 
امپرازول، النزوپــرازول، رابپرازولــو پنتوپرازول 
که تاکنــون طبــق مطالعــات صــورت گرفته، 
هیچگونه آلودگى NDMA را نشــان نــداده اند، 
به عنــوان گزینه هاى درمانى جایگزین اســتفاده 

کنند.
همچنین به تمامى مصرف کنندگان فرآورده هاى

 رانیتیدین توصیه مى شــود، ضمن قطــع دارو، با 
پزشک معالج خود در مورد سایرگزینه هاى درمانى 
جایگزین مشورت کنند. جمع آورى فرآورده هاى 
رانیتیدیــن، یک اقــدام محافظتى قابــل انجام و 
یکى از راه هاى پیشــگیرانه از اثرات تجمعى سایر 
ناخالصى ها و آلودگى هاى اجتناب ناپذیر محیطى 
و خوراکى موجود در زندگى انسان ها بوده و طبق 
منابع معتبر علمــى، جاى نگرانى بــراى بیماران 
و مصرف کننــدگان این دارو که پیــش از این، از 
رژیم دارویى رانیتیدین اســتفاده مى کردند،  وجود

 ندارد.»

اطالعیه سازمان غذا و دارو درباره عدم مصرف
 یک داروى پر مصرف

مصرف «رانیتیدین» را 
متوقف کنید

با توجه بــه احتمال انتقال ویــروس کرونا از طریق 
مواد غذایى، آگاهى از آلوده نبودن این مواد اهمیت 
بســیارى دارد. روغن نباتى یکى از موادى اســت 
که بــه وفــور در تهیه غذاها مــورد اســتفاده قرار

 مى گیــرد؛ بنابرایــن اطمینــان از ناقــل نبودن 
آن از اهمیــت باالیــى برخــوردار اســت. گفتــه 
مــى شــود امــکان انتقــال آلودگــى روغــن 
نباتــى بــه ویــروس کرونــا، صفــر اســت و

 مردم مى تواننــد با آرامش خاطــر از این محصول 
استفاده کنند.

امیرهوشنگ بیرشــگ، دبیر انجمن صنایع روغن 
نباتى ایران، اعالم کرد که به دلیل تولید روغن نباتى 
در دماى بسیار باال احتمال زنده ماندن ویروس در این 
محصول نزدیک به صفر است. همچنین او با اشاره 
به این موضوع که پس از پایان یافتن تعطیالت عید 
سالمت تمام کارکنان از لحاظ ابتال به ویروس کرونا 
مورد بررسى قرار گرفته است، اطمینان داد که تولید 
این محصول با رعایت تمام موازین بهداشتى انجام 

مى شود.
او با اشــاره به تالش افراد براى تولید هر چه بیشتر 
روغن نباتى در داخل کشــور و بى نیازى از واردات 
این محصول، از رئیس بانک مرکزى تقاضاى نگاهى 
ویژه به تولید این محصول کرده و خواستار تخصیص 

ارز بیشتر براى تولید روغن نباتى شد.
بنابراین مــردم نگران آلوده بــودن روغن نباتى به 
ویروس نباشــند. اما باید توجه داشــت که رعایت 
برخى نکات براى پیشگیرى از ابتال به ویروس کرونا 
ضرورى است. افراد پس از خرید تمام لوازم و آوردن 
آنها به داخل خانه، باید به دقــت و در اولین فرصت 
آنها را شستشو داده و ضدعفونى کنند. هم چنین مواد 
غذایى مورد استفاده باید پخته شوند؛ چرا که ویروس 
در دماى باالى 60 درجه از بین رفته و مواد ضدعفونى 
مى شوند. بنابراین استفاده از روغن براى پخت غذا 
در شرایطى که روغن روى شــعله قرار گرفته و گرم 

مى شود، باعث انتقال ویروس نمى شود.

سیب زمینى هاى سبز را مصرف نکنید

بیمار تا چه مدت پس از بهبودى 
ناقل ویروس کروناست؟

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد درباره علت درد دندان اظهار کرد: پوسیدگى یکى از 
مهمترین علت هاى درد دندان با مراحل مختلف است، گاهى این پوسیدگى تا رسیدن 

به عصب و ریشه نیز پیش مى رود. 
عزت ا...  خامسى، دندانپزشک در خصوص علل دیگر درد دندان گفت: مصرف برخى 
خمیردندان هاى ســاینده و مســواك هاى زبر، میناى طوق دندان را دچار ساییدگى 
مى کند که در این حالت درد دندان با نوشیدن آب سرد و گرم یا مصرف شیرینى جات 

به وجود مى آید. 
این دندانپزشک درباره درد دندان ناشى از پوسیدگى بیان کرد: وقتى پوسیدگى دندان 
یک حفره کم عمق است، بیمار با نوشیدن آب سرد دندان درد مى گیرد. اما در مراحل 
پیشرفته، بیمار دردهاى خود به خودى شبانه دارد که نشانه رسیدن پوسیدگى به عصب 

دندان است. 
وى مرحله پیشرفته تر پوسیدگى را ورود عفونت و میکروب ها به ریشه دندان دانست و 

عنوان کرد: در این مرحله از پوسیدگى با التهاب بند و آبسه دندان مواجه هستیم. 
خامسى در مورد راهکارهاى درمانى براى کاهش درد دندان عنوان کرد: اگر درد به علت 
حساسیت مینا در طوق دندان باشد، درمان آن استفاده از خمیردندان هاى ضدحساسیت 

است.
وى با بیان اینکه درمان اصلى دردهاى مربوط به پوســیدگى دندان مراجعه به 

دندانپزشک است، تصریح کرد: مصرف مسکن به طور موقت کارساز است 
که براى دندان دردهاى عصبى بدون عفونت، استامینوفن و آسپرین بسیار 

سودمند هستند.  این دندانپزشک افزود: با ورود میکروب ها به کانال هاى 
دندان، درد آن با ورم مفصل فکى و احســاس برآمدگى دندان همراه 

مى شود که بهتر اســت از داروهایى مانند ایبوپروفن و ژلوفن استفاده کرده و در اولین 
فرصت به دندانپزشک مراجعه کنند.

وى درباره موارد منع مصرف داروهاى مسکن یادآور شد: افرادى که سابقه زخم یا ورم 
معده دارند، نباید از داروهاى آســپرین، ایبوپروفن و ژلوفن استفاده کنند و در صورت 

غذا، همراه داروهاى ضد اســید معــده؛ مانند اجبــار، بعد از 
شربت هیدروکسید منیزیم این داروها را 

مصرف کنند.

روغن نباتى 
ویروس کرونا دارد؟

علل دیگر درد دندان گفت: مصرف برخى 
ى زبر، میناى طوق دندان را دچار ساییدگى 
ن آب سرد و گرم یا مصرف شیرینى جات 

سیدگى بیان کرد: وقتى پوسیدگى دندان 
ب سرد دندان درد مى گیرد. اما در مراحل 
 دارد که نشانه رسیدن پوسیدگى بهعصب

میکروب ها به ریشه دنداندانست و نت و
ب بند و آبسه دندان مواجه هستیم. 

هش درد دندان عنوان کرد: اگر درد به علت 
 استفاده از خمیردندان هاى ضدحساسیت 

ط به پوســیدگى دندان مراجعه به 
کن به طور موقت کارساز است 

، استامینوفن و آسپرین بسیار 
د میکروب ها به کانال هاى
سبرآمدگىدندان همراه

معده دارند، نباید از داروهاى آســپرین، ایبوپروفن و ژلوفن استفاده کنند و در ص
غذا، همراه داروهاى ضد اســید معــدهاجبــار، بعد از 

شربت هیدروکسید منیزیم این دار
مصرف کنند.

چرا دندان سالم من درد مى کند؟

معاون دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد 
وزارت بهداشت گفت: میزان افسردگى در 
زنان بیشتر از مردان اســت و این موضوع 
را اکثر پژوهش هــاى داخلى و جهانى تأیید 

مى کنند. 
على اســدى افزود: شــاخص هاى مؤثرى 
مى تواند علت شیوع بیشــتر افسردگى در 
میان خانم ها باشد که از جمله آنها مى توان به 
تفاوت هاى جنسیتى، تبعیض ها، محدودیت ها 

و محرومیت هاى اجتماعى اشاره کرد.
اســدى تأکید کرد: هر فرد غمگینى  لزوماً 
افسرده محسوب نمى شــود. بلکه غمگین 
شدن یک هیجان است که ممکن است هر 
فردى بر اثر از دست دادن فرد یا حتى شىء 
مورد عالقه اش دچار حالت غمگینى شود. 
اما فرد غمگین قادر به فعالیت هاى روزمره 

زندگى خود است و این حالت غم، بعد از مدت 
کوتاهى از بین مى رود.

همچنین معاون دفتر سالمت روانى، اجتماعى 
و اعتیاد وزارت بهداشت در ادامه افسردگى 
را بیمارى با عالئم و نشانه هاى خاص خود 
عنوان کرد و گفت: فرد افسرده، احساسات 
و رفتارهایى چون  خلق پایین، افت عملکرد 
زندگى، عدم لذت و شادى، کندى حرکتى، 
افکار و احساس ناامیدى و مرگ و... دارد و این 
حاالت طى یک دوره زمانى هم ادامه مى یابد.
وى توصیه اى هم به تمام مردم و ویژه بانوان 
داشت: براى پیشگیرى از افسردگى به بهبود 
سبک زندگى خود اهمیت بدهید. مثالً افکار و 
احساسات خود را بیان کنید و اجازه و فرصت 
بدهید تا دیگران نیز احســاس شادى و غم 

خود را بیان کنند.

زنان افسرده تر از مردان هستند؟
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وحشتشان افکند یاد تو انس و آرامش آنهاست و اگر باران مصایب بر سرشان 
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یک فرهنگسرا علیه کرونا

اجراى فاز دوم بازسازى شبکه فرسوده فاضالب کالنشهر اصفهان

با راه اندازى فرهنگسراى مجازى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى، 
فرهنگسراهاى اصفهان به خانه ها آمدند.

اگر امروز در هفته پایانى فروردین ماه سال گذشته قرار داشتیم، تابلوهاى اطالع رسانى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان کم کم آماده مى شدند تا رنگ 
و بوى برنامه هاى هفته نکوداشت اصفهان در اردیبهشت بهشتى این شهر و پس از آن 
برنامه هاى ماه مبارك رمضان را به خود بگیرند و خبر از زمان و مکان برگزارى آنها 
بدهند، اما کرونا از آخرین ماه سالى که گذراندیم چهره شهرهاى ما را تغییر داده و هنوز 

باید تا جایى که مى توانیم در خانه بمانیم تا شکستش دهیم.
«مامان، بابا حوصله ام سر رفت»؛ جمله آشنایى که با تعطیل شدن مدارس و خانه مانى 
کودکان و نوجوانان شاید بیشتر از هر زمان دیگرى به گوش والدین رسیده باشد، آن 
هم با همزمانى نوروز و قرنطینه خانگى که بزرگ ترها را هم به صرافت انداخت تا از 

این خانه نشینى اجبارى بهتر استفاده کنند.
کرونا همانطور که کیانوش جهانپور، سخنگوى وزارت بهداشت هر روز به ما مى گوید 
جمعى از عزیزانمان را از ما گرفت و معلوم نیست چه زمانى دست از سر دنیا برمى دارد، 
اما شرایطى براى همه ما به وجود آورد که باعث شد در کنار مراقبت هاى بهداشتى به 

ابتکار و یافتن راه هاى جدید هم فکر کنیم.
راهکار ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان که هر سال از 
نوروز و همچنین مناسبت هاى ملى و مذهبى فصل بهار براى برگزارى رویدادهاى 
عرصه محور استفاده مى کرد، ایجاد فرهنگسراى مجازى بود تا از این به بعد نام این 

فرزند نوپا در کنار سایر فرهنگسراها در شناسنامه این سازمان به چشم بخورد.
فرهنگسرایى که به گفته علیرضا روحانى، معاون فرهنگى هنرى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان با تأکید بر تقویت فضاى مجازى و تشویق 
مردم به ماندن در منازل در نخســتین روزهاى نوروز و همزمان با اعیاد شعبانیه آغاز 
به کار کرد: «فرهنگسراى مجازى عالوه بر ســایت اینترنتى، داراى یک صفحه در 
اینستاگرام و آپارات است و نمونه مشابهى در ایران ندارد. عمًال همان اتفاقاتى که تا 
پیش از شیوع بیمارى کرونا در فرهنگسراهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان رخ مى داد، این بار در قالب آموزش، ارائه خدمات و برنامه هاى 
تخصصى در حوزه هایى مانند موســیقى، ســینما و تئاتر، خدمات کتابخانه اى مانند 
کتابخانه مجازى و صوتى به 

صورت رایگان، کارگاه هاى آموزشى مجازى، تولید پادکست ها و فیلم هاى آموزشى 
در حوزه رسانه، ورزش و هنر در فرهنگسراى مجازى سازمان انجام مى شود که این 

اقدامات در عرض تقریبًا یک ماه صورت گرفته است.»
او تأکیــد مى کنــد کــه فرهنگســراى مجازى ایــن ســازمان به دلیــل تجربه 
نخست شــاید ضعف هایى داشــته باشــد اما به مرور باید تقویت شــود لذا تأکید 
داریــم رویکــرد فرهنگســراى مجازى اصفهــان باید مشــارکتى باشــد و خود 
مــردم و اصحــاب هنــر، فرهنــگ و ادب در تولید محتــواى آن نقش داشــته

 باشند.
شکست کرونا در «خونه بابابزرگه»

شاید خیلى از شما بازى جمشــید صدرى، هنرمند اصفهانى در مجموعه «قصه هاى 
مجید» را به یاد داشته باشید. همان مدیر مدرسه داستان که حاال در نقش پدربزرگى 
که قرار اســت در روزهاى قرنطینه خانگى با دو نوه خود در خانه بماند ظاهر شده تا 
حاصل آن سریال اینترنتى «خونه بابابزرگه» باشد که عالوه بر وبسایت فرهنگسراى 
مجازى به آدرس vcci.ir، یک شب در میان ساعت 21 از الیو صفحه اینستاگرام و 

کانال این فرهنگسرا در سایت آپارات هم پخش مى شود.

روحانى درباره فرایند تولید این سریال مى گوید: «تولید مجموعه با توجه به زمان بسیار 
محدودى که در اختیار داشتیم و همچنین قرنطینه عمومى بسیار دشوار بود، چون تولید 
چنین مجموعه هایى نیاز به زمان، پیش تولید و برنامه ریزى بیشتر و تجهیزات بهتر 
دارد و تولید یک سریال که در بستر اینترنت نیز عرضه مى شود در این شرایط بسیار 
سخت اســت. حتى عوامل تولید در برخى روزها براى رفت  و آمد خود دچار مشکل 
مى شدند و یا خرید یک باترى ساده براى تجهیزات تولید با توجه به تعطیلى اصناف 
امکانپذیر نبود اما جسارت و پیگیرى تیم اجرایى و عوامل تولید در نهایت جواب داد.»

به گفته وى، داستان این سریال در فضاى نوروز که امسال با کرونا همراه شد، اتفاق 
مى افتد. پدربزرگ خانواده از دو نوه خود که پدر و مادرشان جزو کادر درمانى و پزشک 
و پرستار هستند و نمى توانند در کنار آنها باشند، مراقبت مى کند و این سریال به طور 
همزمان فضایى آموزشى، طنز و ســرگرمى را به نمایش مى گذارد که مى تواند براى 

کودکان و نوجوانان آموزنده باشد.
تا امروز چهار قسمت از این سریال پخش شده که در وبسایت و صفحه فرهنگسراى 
مجازى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در آپارات نیز در 

دسترس است.

معرفى فیلم، تماشاى بخش هایى از نمایش ها و کنسرت هایى که در سال هاى گذشته 
با حمایت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى در اصفهان به روى صحنه 
رفته و کلیپ هاى نیایش هاى شبانه با عنوان «تو را مى خوانیم» از دیگر بخش هاى 

این فرهنگسراست.
با کلیک بر روى گزینه «کتاب بخوان» به بخش معرفى کتاب هدایت شده و مى توانید 
کتاب هاى معرفى شده را دانلود کنید. همچنین مى توانید پس از نام نویسى در کتابخانه 
مجازى به منابع الکترونیکى شهردارى اصفهان دسترسى پیدا کنید که اجازه دانلود، 

تورق و مطالعه متن کامل و آنالین منابع دیجیتال را به شما مى دهد.
فرهنگســراى پرســش در بخش «از من بپرس» امکان ثبت پرسش در حوزه هاى 
گوناگون دینى، اصول اعتقادى، مسائل تربیتى، روابط اجتماعى، مهارت ها، مدیریت 
روابط خانوادگى و... و مشاوره تلفنى و اینترنتى را فراهم کرده و در کنار آن مى توانید از 
بانک پرسش ها نیز استفاده کنید که تنها در بخش جوانان به 2842 پرسش مخاطبان 

در این حوزه پاسخ داده است. 
در بخش «آموزش ببین»، فیلم هاى آموزشى در حوزه هاى گوناگون مانند فن بیان 
و مجریگرى، کارآفرینى، تربیت راوى دفاع مقدس، زنان و... در دسترس شماست و 
در بخش دیگرى، موزه هنرهاى معاصر به مخاطبان خود کمک مى کند تا دقایقى را 

با هنر سپرى کنند.
جشــنواره «کمانک»، مســابقه بازى والدین و کودکان با وســایل خانه و مسابقه 

کتابخوانى محتواى فرهنگسراى مجازى در بخش «رقابت کن» است.
«تور مجازى» در روزهایى که امکان بازدید از اماکن تاریخى اصفهان فراهم نبود و 

هنوز هم نیست، شما را به اصفهان گردى مى برد. 
در این روزها نباید ورزش کردن را فراموش کرد و کلیپ هاى ورزش در خانه به همین 
دلیل در قسمت «ورزش کن» قرار گرفته تا در روزهایى که به در اماکن ورزشى نیز 

قفل تعطیلى خورده است، کمى از کم تحرکى ناشى از خانه نشینى را جبران کند.
همچنین در بازار داغ شــایعات درباره بیمارى کرونا و روش هاى پیشــگیرى از آن، 
فرهنگســراى مجازى تالش کرده با تولید فیلم هاى آموزشى با حضور متخصصان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درباره نحوه مقابله با این بیمارى در راه اطالع رسانى 
درســت گام بردارد که این کلیپ ها در صفحه اینستاگرام و آپارات این فرهنگسرا در 

دسترس عموم قرار گرفته است.

طول شبکه فاضالب شهر اصفهان حدود 3 هزار و 
700 کیلومتر است و به دلیل قدمت بیش از 44 ساله 
آن، حدود1500 کیلومتر از طول این شــبکه نیاز به 
بازسازى و نوسازى دارد. این درحالیست که   حدود 
240 کیلومتر آن را  خطوط اصلى بــا اقطار بیش از 
500 میلى متر تشکیل مى دهد که از این رقم بیش از 
150 کیلومتر آن فرسوده است و از سال 94 عملیات  
بازســازى و اصالح آن  به روش نوین در دستور کار 
قرار گرفته است. این گفت و گو پیرامون چگونگى 
روند بازســازى شبکه فرســوده فاضالب اصفهان 
با مجرى طرح، مهندس محســن بیشــه، صورت 

گرفته است.
روند بازسازى شــبکه فرسوده 
فاضالب اصفهان از چه ســالى 

عملیاتى شد؟
در سال 86 با سفر هیات دولت به اصفهان، مبلغ200 
میلیون یــورو از محل فاینانس خارجــى به پروژه 
"شناســایى و بازسازى شــبکه فاضالب اصفهان" 

تخصیص داده شــد و مقرر گردید طى 4 قسط 50 
میلیون یورویى این منابع در اختیــار قرار گیرد و در 
ســال 88 مجوز اخذ مناقصه بین المللى به صورت 
فاینانــس خارجى به مبلغ 50 میلیون یورو کســب 

شد که در نهایت شرکت هایى از کشورهاى آلمان، 
ایران و چین برنده مناقصه شــدند.در سال 90 پس 
از اخذ مجوز هــاى الزم از شــوراى اقتصاد، بانک 
مرکزى،گشایش اعتبار اسنادى آغاز شد و در نهایت 
سال94 عملیات بازسازى شــبکه فرسوده اصفهان 

آغاز گردید.
آیا از همان ابتدا عملیات بازسازى 
شبکه  فرسوده اصفهان به روش 

نوین اجرایى شد؟
بله، با شروع پروژه بیش از 180 کیلومترشبکه فرسوده 
در اقطار 500 میلى متربه باال رســوب زدایى، ویدئو 
مترى و گریدبندى شد که این گریدبندى براساس 
استاندارد WRC بوده اســت که یکى از روش هاى 
جدید در دنیا محسوب مى شود .براین اساس  بیش از 
100 نقطه از محل هایى  که باید سریع مورد بازسازى 

و اصالح قرار مى گرفتند شناسایى شدند.
براى نقاطى که نیاز به بازسازى 
و اصالح ســریع داشــتند، چه 

اقداماتى صورت گرفت؟
پس از  شناسایى نقاط حادثه خیز به منظور جلوگیرى 
از خســارات جانى و مالى هنگفــت ، بالفاصله 10 
کیلومتر از اقطــار 1200 ،1400و 1600 میلى متر از 

شبکه فرسوده فاضالب در مســیر خیابانهاى نظر، 
میر، آبشاراول و دوم،  میدان فیض، کمال اسماعیل، 
میدان خواجو، مشــتاق اول و دوم، میدان بزرگمهر، 
حمزه ،الهور و چمران، عملیات اصالح و بازسازى 
صورت گرفت این در حالیست که کلکتورهاى اصلى 
فاضالب عمدتا در این مسیرهاى یاد شده قرار داشت 

که حساسیت کار را افزایش مى داد. 
در عملیات بازســازى و اصالح 
شــبکه فاضالب چه روش هاى 
نوینى مورد استفاده قرار گرفت؟

روش ریپلیســمنت (روش جایگزیــن ) روش پاپ 
جیکســینگ،روش CIPP که از جمله جدیدترین 
روشهاى بازسازى و اصالح شبکه فاضالب  در دنیا 
هستند مورد استفاده قرار گرفتند. یکى از به روزترین 
تولیدات در زمینه نوســازى و به سازى شبکه هاى ، 
فاضالب در دنیا، الینرهاى انعطاف پذیر مقاوم شده 
با الیاف GRP مى باشد که داراى استانداردهاى معتبر 
اروپا و آمریکا بوده و در پروسه عمل آورى آن از اشعه 
UV استفاده مى گردد. که در بازسازى و اصالح  7هزار 

و500 متر از شبکه فرســوده اصفهان در اقطار 600 
میلى متر به باال از روش CIPP  استفاده شده است. 

جایــگاه اصفهان در کشــور در 

استفاده از این روش هاى نوین 
را چگونه ارزیابى مى کنید؟

اصفهان اولین شهر در کشور محسوب مى شود که 
شبکه فاضالب در آن به روش هاى نوین بازسازى 
شــد.  از زمانى که عملیات بازسازى و اصالح شبکه 
فرسوده فاضالب با تکنولوژى نوین در اصفهان در 
دستور کار قرار گرفت 4 دوره کارگاه آموزشى باحضور 
کارشناسان آبفا از تمام کشور در اصفهان برگزار شد. 
این کارگاه ها به صورت تئورى و عملى برگزار شد تا 
برخى از فعاالن صنعت آبفا درکشــور با روش نوین 
بازسازى شبکه فاضالب در دنیا آشنا شوند و با بومى 
شدن این تکنولوژى، سایر شهرها در کشور به منظور 
بازسازى شبکه فاضالب بتوانند از توان داخلى در این 

زمینه بهره مند شوند.
دســتاوردهاى حاصل از اجراى 

روش هاى نوین را بیان کنید.  
در این پروژه شرکت آبفا اصفهان براى اولین بار اقدام 
به خرید، نصب و راه اندازى فلوترهاى شبکه فاضالب 
در 10 نقطه نموده که تا 30 نقطه قابل افزایش مى 
باشد، همچنین 6 باران ســنجش درسرشاخه هاى

شــبکه فاضالب  نصب شــده که به زودى به 10 
نقطه افزایش مى یابد. در واقــع این فلوترها و باران 

سنجش ها ، داده ها و دیتاهاى خود را به مرکز کنترل 
و پایش شــبکه فاضالب  به صورت آنالین هدایت 
مى کنند و ویدئو مترى شبکه فاضالب براساس این 
داده ها صورت مى گیرد.مــى توان گفت به نوعى با 
راه اندازى این سامانه حجم ورودى و هدایت  شبکه 
فاضالب در هنگام وقوع حــوادث و بارندگى ها به 

تصفیه خانه ها مدیریت مى شود.
فاز دوم بازسازى شبکه فاضالب 
چه زمانــى در دســتور کار قرار 

مى گیرد؟
از 3 هزار و 700 کیلومتر شــبکه فاضالب اصفهان 
بیش از 240 کیلومتــر آن در اقطار باالى 500 میلى 
متر است که 180 کیلومتر از این رقم مورد شناسایى 
قرار گرفت، گرید بندى شــد و 10 کیلومتر آن مورد 
بازســازى قرار گرفت. بخش هایى از اقطار کمتر از 
500 میلى متر که بــروز حادثه هاى هولناك در آنها 
کمتر و فقط مورد خوردگى قرار گرفتند، شناسایى و 
گریدبندى شد، که خوشبختانه مجوز اجراى فاز بعدى 
اصالح و بازســازى چرا که  خوردگى و فرســودگى 
شبکه هاى فاضالب موجب کاهش مقاومت، خرابى 
و فرو ریختن لوله ها میشود. از تبعات آن مسدود شدن 
لوله و فرونشست زمین اســت.که  وقوع این رویداد 

مى توانــد در برگیرنده خســارات مالــى و جانى و 
اجتماعى جبران ناپذیرى باشد.

چــه برنامــه ریزى بــه منظور 
بازســازى فازهاى بعدى شبکه 
فرسوده اصفهان صورت گرفته 

است؟
شبکه فاضالب شهر اصفهان در سال 1344 اجرا شده 
و قدمت باالى این شبکه، فرسودگى آن را به دنبال 
داشته است. بر این اساس بازسازى شبکه فاضالب 
به عنوان یکى از اولویت هاى شرکت در دستور کار 

قرار گرفته است.
مقرر شــده در طول 36 ماه، 360 کیلومتر از شبکه 
فاضالب شــهر اصفهــان بررســى و 35 کیلومتر 

بازسازى انجام شود.
در فاز اول  فقط یک چهارم از این بودجه تخصیص 
داده شده و در طول این مدت قسمت قابل توجهى از 
این پروژه انجام و بیش از صد کیلومتر از شبکه هاى 
فرسوده که اصالح آن ضرورى بود و فوریت داشت، 
شناسایى شده است، و قطعا در فازهاى بعدى اصالح 
و بازسازى نقاط حساس در دستور کار قرارمى گیرد 
و در این زمینه برنامه ریزى هاى الزم صورت گرفته

 است. 

اقدام سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان براى اطالع رسانى به همشهریان

در آینده نزدیک صورت مى گیرد


