
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  و ورزشی/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان  /  شماره 2929 / چهارشنبه 14  اسفند 1398 / 9 رجب 1441 / 4 مارس 2020

همراه با افزایش تقاضا، بر سرعت تولید الکل های تقلبی در بازار افزوده شده و تنها در یک مورد هزار لیتر الکل تقلبی در اصفهان  کشف شده است؛

هشدار برای تقلبی ها!
5

 مشکل شکر توزیع است نه کمبود

  در حالی که فعاالن صنف شیرینی و پولک از واگذاری حواله شکر اصفهان به دیگر استان ها گالیه دارند 
مسئوالن اصناف گفته اند شکر به زودی تامین خواهد شد؛ 

3

صفحه 3

تولید ماسک و لباس 
بیمارستانی از سوی 

اتحادیه پوشاک اصفهان

 نصب و راه اندازی
  بیمارستان سیار قم
 با مشارکت اصفهان

5

6

عضو هیئت رییسه اتحادیه آرایشگران 
زنانه اصفهان:

آرایشگران راضی به تعطیل 
کردن یا کاهش ساعات کار 

خود نیستند

 طرح زوج و فرد
 تا پایان سال در اصفهان 

اجرا نمی شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان خبرداد:

اضافه شدن 90 هکتار به 
فضاهای سبز شهر اصفهان
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

همه ما فکــر می کنیم رمــز موفقیت این اســت که همه 
کاری بتوانیم انجام دهیم؛ اما اغلب افراد موفق به شــما 
خواهند گفــت این طرز تفکــر یک عقب ماندگی اســت. 
جادوی واقعــی در این اســت که شــما »نــه« بگویید.

اســتیو جابز به شــدت روی این موضوع اصرار داشــت و 
می گفت تمرکــز فقط در »نــه« گفتن حاصل می شــود؛ 
حتی به پروژه هایی که بســیار بلندپروازانه و امیدوارکننده 
هستند. چون »نه« گفتن باعث می شــود کماکان تمرکز 
شــما روی پروژه ها و کارهای فعلی باشــد و آن هــا را تا 
انتها دنبــال کنید.بســیاری از مدیران موفــق دنیا و حتی 
اســتادان تدریس کننده رموز موفقیت با ایــن طرز تفکر 
 مدیرعامــل فقید اپــل همراهــی می کننــد و می گویند: 
» نه گفتن شما به همان اندازه مهم است که بله می گویید.«

فردا را تصور کنید
افرادی که رویاهای بزرگی در ســر دارند، به طــور دائم با 
معماهای بزرگی هم روبه رو می شــوند. زندگی مسیرها و 
انتخاب های بی حد و مرز اســت. چگونه می توان از میان 
آن ها فقــط معــدودی از ایده ها، انتخاب ها، پیشــنهادها 
و دعوت هایــی را پذیرفت که ارزش وقت گذاشــتن دارند 
و در مســیر همــان رویاهای شــما هســتند؟راهنماها، 

دستورالعمل ها، مشــاوره ها و کتاب های زیادی برای این 
موضوع وجــود دارد. اینکه شــما چگونه روزانــه، هفتگی 
و ماهیانه به موضوعــات هم جهت با خــود »بله« بگویید 
و به بقیه دســت رد بزنید.یک نکته کلیدی بســیار کوتاه 
 the« و فوق العــاده از »کویــن کلی« معــروف به نــام

immediacy filter« هســت که می خواهیم درباره اش 
بحث کنیم:»یکی از مفیدتریــن توصیه هایی که تا به حال 
من از نویسنده عزیز »آنه هربرت« دریافت کردم این است 
که می گفت هــر وقت از من برای برنامه ای، ســخنرانی و 
کاری دعوت می شد؛ بررســی می کردم آیا آن را قبول کنم 

یا خیر و اگر می دیــدم مال فرداســت؛ رد می کردم. این 
ترفند و فیلتر فوری برای بســیاری از نه گفتن های ما قابل 

استفاده است.«
چگونه کار می کند؟

ارزش این ایده ریشه در یک مشاهده ساده درباره انسان 
دارد. اینکه ما به یک 5 دالری )تصور کنید چک پول 50 هزار 
تومانی( که امروز بگیریم؛ بیشــتر از یک 5 دالری در هفته 
آینده اهمیــت می دهیم.زمان هم ماننــد همین 5 دالری 
اســت. ارجاع زمان به آینده خیلی ســاده تر است تا اینکه 
زمان حال را از دست بدهیم. بهتر است به کاری بیندیشیم 
که اکنون در حال انجامش هســتیم تا اینکــه دنبال یک 
راه حل برای هفته آینده یا ماه آینده باشــیم.ترفند ذهنی 
هربرت روشی ســاده اما فوق العاده قدرتمند برای پایان 
دادن به ارزش گذاری انتخاب ها برای آینده است. فرمول 
مشخصی برای بله یا نه گفتن نیست و همین ترفند خاصی 
که برخی تعصبات و محذورات اخالقــی را کنار بگذاریم و 
تصور نکنیم که نه گفتن یک بی ادبی یا ناسپاســی است.

دفعه بعدی، وقتی فردی با شــما درباره یک موضوع، قرار 
مالقات، یک فرصت کاری، ایده سرمایه گذاری یا هر چیزی 

در آینده صحبت کرد؛ خیلی راحت بگویید »نه«.

آشپزی
استیک مرغ با سس 

قارچ 
 مواد الزم: سینه مرغ برش خرده  4 عدد،لیمو ترش  2 عدد،رزماری  یک شاخه 

کوچک،روغن زیتون2 قاشق،سیر 2 حبه،نمک، فلفل و پودرچیلی  به میزان الزم
طرز تهیه:استیک را طعم دار می کنیم، به این صورت که ورقه های سینه مرغ را بین دو کیسه 

فریزر می گذاریم، کمی با بیفتک کوب می کوبیم طوری که به بافت گوشت آسیب نرسد.سپس 
داخل ظرفی می ریزیم. پوست لیمو را رنده و با مرغ مخلوط می کنیم. همین طور مرغ ها را با آب لیمو، 

نمک ، ادویه، روغن زیتون، پودر سیر و رزماری آغشته می کنیم . مرغ را حدود یکی دو ساعت داخل 
یخچال می گذاریم تا به خوبی طعم بگیرد. داخل تابه چدنی را چرب می کنیم و اجازه می دهیم تابه با 
حرارت کم داغ شود. اســتیک ها را از یخچال خارج می کنیم و مواد روی آن را پاک می کنیم و داخل 

تابه می گذاریم. حرارت باید متوسط باشد و هر سمت مرغ حدود 3 تا 4 دقیقه خوب سرخ شود.
سس قارچ:قارچ ها را خرد کرده و در تابه با کمی کره و آب لیمو باشعله زیاد تفت می دهیم تا سرخ 

شود. بعد در ظرفی ســیر و کره را خیلی کم تفت می دهیم ســپس یک قاشق غذاخوری آرد 
اضافه می کنیم و بعد یک پیمانه سرخالی شیر را به مواد می افزاییم و هم می زنیم .اگر 

دوست داشتید دو قاشق خامه اضافه کنید و بعد از این که قارچ سرخ 
شد به مواد بیفزایید حاال  زیر سس قارچ را خاموش کنید. 
استیک مرغ را در ظرف سرو بگذارید و سس را روی 

آن بریزید.

چگونه در موقعیت های مختلف »نه« بگوییم؟

آغاز تصویربرداری سریال 100 قسمتی خبر
»بی همگان« از سال آینده

 عیددیدنی بچه ها با عموپورنگ 
در »بچه محل«

نویســنده مجموعه تلویزیونی»بی همگان«  با اشــاره به مراحل 
نگارش این ســریال گفت: طرحی که در اختیار ما بود بازنویسی 
شده و حدود بیست قسمت از آن توسط من و آقای کاظمی پور به 
نگارش درآمده است.»سعید جاللی«ادامه داد: به احتمال فراوان 
به زودی پیش تولید این سریال آغاز می شــود.این سریال 100 
قسمتی که قرار است در دو فاز 50 قسمتی ساخته شود، ملودرامی 

اجتماعی خانوادگی را در تهران به تصویر خواهد کشید.

30 درصــد از تصویربرداری مجموعه »بچه محــل« که به صورت 
نمایشی و استودیویی با حضور کودکان و نوجوانان در دست تولید 
است، انجام شده تا نوروز 99 از آنتن شــبکه دو سیما روانه آنتن 
شود.»بچه محل« که با اجرای داریوش فرضیایی در گروه کودک 
و نوجوان شبکه دو سیما تولید می شــود از دو بخش نمایشی و 
استودیویی تشکیل شــده و عالوه بر تغییرات محتوایی، برای 

بخش استودیویی دکوری ویژه طراحی و اجرا شده است.

آگهی مزایده

شرکت ناصرین وحید

شرکت ناصرین وحید قصد واگذاری کارخانه تولید باندوآتل گچی واقع در شهرک صنعتی خادم القرانی شهرستان بروجن را از طریق مزایده عمومی دارد.
امکانات : کلیه تأسیســات و تجهیزات تولید، آب و سیستم دفع فاضالب، برق سه فاز صنعتی، گاز، دو خط تلفن و سیســتم حفاظت پیرامونی به متراژ  سی هزار 

مترمربع زمین و دو هزار متر سوله. 

قیمت پایه 120،000،000،000ریال ) نقد (.

توضیحات :
1- متقاضیان می توانند از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1398/12/14 در ســاعات اداری 8 الی 15 از محل کارخانه بازدید نمایند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن همراه 09131363768 تماس حاصل فرمایند.

2- دارای 9 نفر کارگر با سابقه و متخصص، دستگاه ها اورهال شده و مشغول فعالیت می باشد.

3- کلیه هزینه های نقل و انتقال رسمی اسناد کارخانه به عهده خریدار می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :
1- ارائه پیشنهاد قیمت به دو صورت خرید نقدی یا خرید اقساطی حداکثر 3 ساله.

2- ارائه یک فقره چک بانکی به مبلغ یک درصد قیمت پایه به همراه تأییدیه حساب  بانکی توسط بانک عامل صادر کننده چک .

3- متقاضیان اسناد فوق را در پاکت الک و مهره شده حداکثر تا 10 روز بعد از درج آگهی به آدرس تهران – میدان آزادی ابتدای اتوبان شهید لشگری خیابان شهید 

ریاحی پالک 4 طبقه 2 ) کد پستی 1391948113 ( ارسال نمایند .

4- تاریخ برگزاری مزایده 1398/12/19 غیر حضوری می باشد.

5- شرکت ناصرین وحید در قبول یا رد پیشنهادات  مزایده مخیر می باشد .

6- ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده منجر به ایجاد حق نمی شود.

نوبت دوم

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان
اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی
از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1398/12/11

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/12/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/12/25

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031   )داخلی 384  (

مبلغ تضمین )ریال (مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

98-4-299
انجام امور اداری ، 

بهره برداری و خدمات 
عمومی منطقه جلگه 

4.497.970.359200.539.000جاری 

نوبت  دومنوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1398/12/14

 حضور کریم باقری در تیم ملی  
در گرو موافقت  باشگاه پرسپولیس:

سرخ پوشان در درگاه بزرگ 
تصمیم گیری

صفحه5

مردم توصیه های پزشکی 
درباره ویروس کرونا را جدی 

بگیرند

رنا
 ای

س:
عک
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پنتاگون، برنامه های خروج از افغانستان را ارائه کرد
پنتاگون در حالی برنامه ها برای خروج اولیه نیروهای آمریکایی از افغانستان را ارائه کرد که تاکید 
داشت حتی پس از توافق آمریکا و طالبان بعید است ناآرامی ها و درگیری ها در افغانستان به صفر 
برسد. به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا روز شــنبه توافقی با طالبان امضا کرد؛ اقدامی که سنگ 
بنای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و پایانی برای جنگ ۱۸ ساله افغانستان محسوب 
می شود. با این حال برخی ناظران این اقدام را به عنوان قمار سیاست خارجی توصیف کرده اند که 
ممکن است به طالبان مشروعیت بین المللی بدهد.طالبان روز دوشنبه اعالم کرد که عملیات علیه 
نیروهای دولت کابل از سر گرفته می شود و تا زمانی که دولت افغانستان ۵۰۰۰ زندانی طالبان را آزاد 
نکند، در مذاکرات بین افغان ها شــرکت نخواهد کرد.مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا در جریان یک 
کنفرانس خبری چارچوب زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی را ارائه کرد.وی گفت:  من به ژنرال 
اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان این اختیار را دادم تا خروج اولیه را آغاز کند 

که ظرف ۱۰ روز صورت خواهد گرفت.

»نتانیاهو« مدعی پیروزی در انتخابات شد
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی حزب متبوع خود را پیروز ســومین انتخابات پارلمانی این رژیم 
معرفی کرد که طی یک ســال گذشته برگزار شده اســت.به گزارش بی بی ســی، بنیامن نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی درحالی که خروجی اولیه شــمارش آرا وی را بــر »بنی گانتز« 
رقیب انتخاباتــی اش مقدم می داند؛ خود را پیروز ســومین رقابت پارلمانی ایــن رژیم در کمتر از 
یک ســال گذشــته، اعالم کرد.طبق پیش بینی ها، لیکود حزب متبوع نتانیاهو قادر به کسب ۳۶ تا 
۳۷ کرسی پارلمانی )کنیســت( خواهد بود و ائتالف میانه رو »آبی-ســفید« وابسته به گانتز نیز 
۳۲ تا ۳۴ کرســی را از آن خود خواهد کرد.با این حال، نظرســنجی ها حاکی از آن است که لیکود 
و متحدان راست گرایش از کســب اکثریت پارلمانی باز می مانند.پارلمان رژیم صهیونیستی ۱۲۰ 
 کرسی دارد و طی ۲ انتخابات گذشته نیز هیچ یک از ۲ حزب اصلی قادر به کسب اکثریت پارلمانی

 نشدند.

اعالم وضعیت اضطراری در فرانسه
 افزایش ناگهانی شــمار مبتالیان به ویروس کرونا و جان باختگان ناشی از ابتال به این ویروس در 
فرانسه، سبب شده این کشور وضعیت اضطراری اعالم کند.طبق آمار اعالم شده ، از میان ۱۳٠ فرد 
مبتال به ویروس کرونا در فرانسه، ١۲ نفر ســالمت خود را بازیافته اند؛ چهار نفر جان خود را از دست 
داده اند؛ ١١۶ نفر بستری شــده که حال ٩ تن از آنها وخیم گزارش شده اســت. با این ارقام، به این 
ترتیب، فرانسه در کنار آلمان و ایتالیا به یکی از کانون های اصلی ویروس کرونا در اروپا تبدیل شده 

است.

 آغاز رایزنی »برهم صالح« با گروه های سیاسی
 برای معرفی نخست وزیر

رییس جمهوری عراق رایزنی های خود با شــماری از گروه های سیاسی به منظور معرفی نخست 
وزیر جدید این کشور را آغاز کرده است.»برهم صالح« رییس جمهوری عراق تالش ها برای معرفی 
نخست وزیر جدید این کشور را آغاز کرده است.بر اساس این گزارش، صالح در همین راستا اخیرا 
با شماری از گروه های سیاسی در عراق رایزنی کرده اســت.این درحالی است که پیش تر »برهم 
صالح« رییس جمهوری عراق در سخنانی تاکید کرده بود طی ۲ هفته آینده گزینه جدیدی را برای 
تشــکیل کابینه این کشــور معرفی می کند.صالح اعالم کرد که این اقدام بر اساس بند ۷۵ قانون 

اساسی عراق انجام می شود.

با حکم رهبر انقالب بودجه 99 بدون تشکیل و بررسی در صحن علنی مجلس، راهی شورای نگهبان شد

تعیین تکلیف بودجه 99 با استناد به اصل 85

در حالی به روزهای پایانی سال 9۸ نزدیک  علیرضا کریمیان
می شــویم که هنوز تکلیف بودجه سال 

آینده مشخص نیست و جلسات علنی مجلس هم برای پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا برگزار نمی شود. 

با وضعیت پیش آمده نگرانی های جدی در مورد سرنوشت بودجه 99 

و آینده مالی دولت مطرح بود؛ اما به تازگی اعالم شد با حکم حکومتی 

که طی نامه ای از ســوی رییس مجلس از رهبر انقالب درخواســت 

شــده بود، الیحه بودجه بدون رای گیری در صحن علنی راهی شورای 

نگهبان شده اســت.معموال مجلسی ها در اســفندماه تکلیف بودجه 

ســال بعد کشــور را مشــخص می کردند و در موارد نادری در صورت 

مخالفت با بودجه، به الیحه دو و یا سه دوازدهم رای مثبت می دادند 

تا امور کشور بدون بودجه معطل نماند؛ اما امسال مجلس بعد از سه 

هفته تعطیلی بــرای تبلیغات انتخابات دوره یازدهــم، کلیات بودجه 

سال ۱۳99 را رد کرد.طبق روال گذشــته باید دولت الیحه دو و یا سه 

دوازدهم بودجه را ارائه می کرد، بــدان معنا که تابید قانونی از مجلس 

برای برداشــت منابع در دو و یا ســه ماه ابتدایی ســال طبق بودجه 

۱۳9۸ داشته باشــد تا در این مدت مجلس هم تکلیف بودجه 99 را 

مشخص کند؛ اتفاقی که رخ نداد بدان دلیل که علی الریجانی رییس 

مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی سه شــنبه هفته گذشته)۶ 

اســفند( با تفســیری از آیین نامه داخلی مجلس الیحــه بودجه را 

به کمیســیون تلفیق برای انجــام اصالحات و ارائــه مجدد به صحن 

علنی ارجاع داد و بعد هم جلســه مجلس را تعطیــل کرد؛تعطیالتی 

که به دلیلی پیشــگیری از شــیوع کرونا ادامه دارد و معلوم نیســت 

 جلســه بعدی مجلــس در روزهــای پایانی ســال 9۸ چــه روزی 

خواهد بود.

در تعطیالت مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه 99 جلساتش را برگزار 

کرد که آخرین جلســه اش روز۱۱ اســفند آن هم در محــل برگزاری 

جلسات علنی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.این جلسه مصوباتی 

همچون مجوز دولت برای تولید مســکن با اولویــت خانوارهای کم 

درآمد در ســال 99 و متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان، تعیین 

تکلیف حقوق کارکنان دولــت و تفکیک یارانه نقدی و معیشــتی به 

دنبال داشــت. در روزهای اخیر احتمال بررســی بودجــه طبق اصل 

۸۵ قانون اساســی مطرح شــده بود، این اصل بدان معناست که به 

جای آن که بودجه در صحن علنــی به تصویب نمایندگان برســد در 

کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شــده و مصوبات تلفیق به عنوان 

مصوبه کل مجلس تلقی شــود. اصل ۸۵ قانون اساســی این اختیار 

را به مجلس می دهــد در موارد ضروری وضع بعضــی از قوانین را به 

کمیســیون های داخلی واگذار کن و حاال رهبر انقــالب هم با اجرای 

این اصل موافقت کرده اند.  به گفته اســدا... عباســی ، ســخنگوی 

هیئت رییســه مجلس در پی اعــالم موافقت اکثریــت نمایندگان با 

اصل ۸۵ شــدن بودجه سال آینده )بررســی و تصویب در کمیسیون 

تلفیق به جای صحن علنی( و با توجه به اینکه ســتاد مقابله با کرونا 

برگزاری جلســات علنی مجلس را به صالح نمی داند، آقای الریجانی 

رییس مجلس در این باره از رهبری حکــم حکومتی دریافت کردند.

وی افزود: بر این اســاس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه 

کمیسیون تلفیق نیســت و مصوبه کمیســیون تلفیق در مورد بودجه 

99 به عنوان مصوبه مجلس به شــورای نگهبان ارجاع خواهد شــد تا 

در صورت تایید بــه دولت ابالغ شود.عباســی همچنین گفت: هیئت 

رییســه در حال مذاکره با شــورای نگهبان در این باره اســت. با این 

 کار عمــال بودجه از بن بســت خــارج و راه برای تصویــب قطعی آن

 باز خواهد شد.

سفیر ایران در فرانسه:

کسانی که در موضوع کرونا علیه ایران اقدام می کنند، جنایتکارند
سفیر ایران در فرانسه گفت: آنان که جان مردم و یک اپیدمی همچون کرونا را تبدیل به ســالحی سیاسی علیه ایران می کنند، خواسته یا ناخواسته از جمله جنایتکاران 
هستند.سفارت جمهوری اسالمی ایران در فرانسه در حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار یک یادداشت مجازی از بهرام قاسمی، سفیر کشورمان در پاریس، کسانی که 
در موضوع بیماری کرونا از ایران انتقاد می کنند را جنایتکار دانست.قاسمی در این یادداشت نوشت: مقابله با کرونا به یک کشور و یا کانون خاصی محدود نمی شود. این 
مبارزه و کنترل آن به یک اجماع جهانی و همکاری همه جانبه نیازمند است.وی ادامه داد: آنان که جان مردم و یک اپیدمی همچون کرونا را تبدیل به سالحی سیاسی علیه 
ایران می کنند، خواسته یا ناخواسته از جمله جنایتکارانند. سفیر ایران در فرانسه در رشته توئیتی دیگر نوشت: در »مرکز بحران« دولت فرانسه با حضور رییس این مرکز و 
برخی دیگر از مسئولین وزارت خارجه این کشور گزارشی از اقدامات و تالش های دولت ایران در خصوص کنترل و مقابله با ویروس کرونا را ارائه کردم.قاسمی اظهار داشت: 
این مبارزه بایستی همگانی و همه جانبه باشد و لذا مقرر شد با توجه به تجارب دو کشور در بسیاری از حوزه ها، همکاری ها و هم افزایی بین دو طرف در چارچوب تبادل 
اطالعات و یافته ها و ارسال کمک های الزم در حد توان ادامه یابد.وی در خاتمه افزود: شامگاه دوشنبه با پرواز ایران ایر از پاریس به مقصد تهران، محموله اقالم فرانسوی 

که با مشارکت مالی سه کشور اروپایی تهیه شده بود برای مساعدت در مقابله با اپیدمی ویروس کرونا به سمت ایران فرستاده شد.

نماینده مجلس:

مردم از اصالح طلبان راضی 
نیستند

نقل قول روز

وز عکس ر

کاشت نهال توسط 
رهبر انقالب در هفته 

منابع طبیعی
 به مناســبت روز درختکاری، 
رهبر انقــالب پیــش از ظهر 
روز گذشــته در محوطه  دفتر 

رهبری، دو نهال کاشتند.

آمادگی روسیه برای کمک به ایران
رییس سرویس حمایت از مصرف کننده روسیه بر آمادگی کشورش برای کمک به جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه تامین نیازهای دارویی و تجهیزات مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد.انا پوپوا در دیدار 
با کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در روســیه بــا بیان ایــن مطلب 
افزود: مــا کنار مردم ایــران در مقابله با 
ویروس کرونا ایســتاده ایم.جاللی نیز 
ضمن قدردانی از اظهارات وی و رییس 
جمهوری روسیه در گفت وگو با روحانی 
و اعالم آمادگی بــرای کمک به ایران در 
مقابله با ویروس کرونا به تبادل نظر در 
خصوص اقدامات به عمل آمده از سوی 
دو کشور در زمینه مهار و کنترل ویروس 
مذکور پرداخت.سفیر ایران در این دیدار با اشاره به اقدامات به عمل آمده در فرودگاه های ایران با بر 
شمردن برخی محدودیت های ایجاد شده ناشــی از صدور روادید برای ایرانیان ابراز امیدواری کرد 

این موانع در آینده نزدیک برطرف شود.

 ادعای دست داشتن رییس اطالعات عراق
 در ترور سردار سلیمانی

ابو علی العکسری، مســئول امنیتی گردان های حزب ا... عراق دوشنبه شب در صفحه توئیتر خود 
نوشت که »مصطفی الکاظمی« رییس دستگاه اطالعاتی عراق در عملیات ترور شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان شان در نزدیکی فرودگاه بغداد نقش داشت.وی با 
اشاره به استعفا و انصراف محمد توفیق عالوی از تشکیل کابینه جدید عراق افزود: عالوی کار خوبی 
انجام داده که انصراف داده، زیرا سنگینی مســئولیت، فراتر از توان وی بود. اکنون برای عراق بهتر 
است به عادل عبدالمهدی روی بیاورند و او را به جایگاه نخست وزیری بازگردانند.مسئول امنیتی 
گردان های حزب ا... عراق تصریح کرد: تنها نکته برای بازگشت عبدالمهدی به نخست وزیری، نظر 
مرجعیت دینی عراق است که در صورت موافقت مرجعیت وی به ماموریت خود ادامه خواهد داد.

العسکری گفت: برخی  به دنبال معرفی رییس دستگاه اطالعات عراق برای نامزدی نخست وزیری 
هستند، این در حالی است که وی یکی از متهمان به همدستی با آمریکا برای اجرای طرح ترور شهید 
سلیمانی و المهندس است .مسئول امنیتی حزب ا... عراق تاکید کرد، نامزدی الکاظمی برای سمت 

نخست وزیری به معنای اعالم جنگ به ملت عراق و نابودی امنیت این کشور است.

هند، سفیر ایران را احضار کرد
وزارت خارجه هند روز سه شنبه ســفیر ایران در دهلی نو را به خاطر توئیت وزیر خارجه ایران درباره 
خشونت ها در هند فراخواند. ظریف در پیام توییتی خشــونت های سازمان یافته علیه مسلمانان 
هند را محکوم کرد.وی در این توییت نوشته بود: ایران قرن ها دوست هند بوده است. از مقامات هند 
می خواهیم که رفاه »همه« هندی ها را تضمین کنند و اجازه ندهند این آدم کشی بی معنا ادامه یابد. 
مسیر پیش رو باید بر اساس گفت وگو و حاکمیت قانون باشد.گفتنی است؛ صدها نفر از شهروندان 
هندی و اروپایی در بیش از ۱۸ کشور با برگزاری تظاهرات و تحصن ضمن محکومیت خشونت علیه 
مسلمانان در پایتخت هند خواســتار اقدام فوری علیه عامالن این خشونت ها شدند. خشونت ها 
در دهلی نو هفته گذشته پس از آنکه معترضان به اصالح قانون شــهروندی هند اقدام به مسدود 
کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفرآباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند، آغاز شد.بر اثر 

خشونت های یک هفته ای عالوه بر کشته شدن ۴۶ تن ،بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

کافه سیاست

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 

گفت: مردم در انتخابــات مجلس یازدهم 

نشــان دادند که از عملکرد اصــالح طلبان و 

اعتدالیون راضی نیســتند.علی اکبر کریمی 

با اشــاره به اینکه اغلب مــردم در انتخابات 

یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی 

به منتقدان جدی دولــت رای دادند، اظهار 

داشت: پیام این انتخاب مردم آن بود که آنان 

نسبت به شرایط موجود در دولت و مجلس 

دهم گالیه و نارضایتی دارند و انتظارشان آن 

است که برای حل مشکالت کشور و پیگیری 

مطالبات آنان اقدامات جدی انجام شــود.

وی افزود: مردم با انتخاب نیروهای انقالبی، 

پیام واضح و روشنی را به طیف اصالح طلبان 

و همچنین اعتدالیون طرفــدار دولت دادند 

مبنی بر اینکه از عملکرد آنها راضی نیســتند 

و به همین دلیل گزینه هــا و نامزدهای این 

جناح های سیاســی را خیلی کم مورد اقبال 

قرار دادند.وی تصریح کــرد: انتظار مردم از 

منتخبان مجلس یازدهم و نیروهای انقالبی 

این است که آنان در مجلس بعدی گام های 

بلند و موثری برای پیگیری و حل مشکالت 

مردم بردارند.کریمی تاکیــد کرد: منتخبان 

مردم در مجلس یازدهم کــه عمدتا از طیف 

نیروهای انقالبی و ارزشی هســتند باید در 

ســپاس و تقدیر از مردم بــه جهت انتخاب 

شان، نهایت دقت را در عملکرد شان داشته 

باشند و تالش و مجاهدت بسیار زیادی برای 

پیگیری مشکالت مردم به خرج دهند.

در روزهای اخیر احتمال بررسی بودجه طبق اصل 85 قانون 
اساسی مطرح شده بود، این اصل بدان معناست که به جای 
آن که بودجه در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد در 
 کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شده و مصوبات تلفیق 

به عنوان مصوبه کل مجلس تلقی شود

بین الملل

 بدینوســیله به اطالع کلیه ســهامداران محترم شــرکت خدماتی ایثارگران فالورجان)ســهامی خاص( می رساند 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت راس ســاعت ۸/۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ 9۸/۱۲/۲۵ در محل دفتر 

شرکت واقع در فالورجان خیابان فردوسی، کوچه بهشت برگزار می گردد.

موضوع جلسه:
- انتخاب حسابرس و بازرسان شرکت

 آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

هیئت مدیره

khamenei.ir. :عکس
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عضو هیئت رییسه اتحادیه آرایشگران زنانه اصفهان:

 آرایشگران راضی به تعطیل کردن یا 
کاهش ساعات کار خود نیستند 

عضو هیئت رییســه اتحادیه آرایشــگران زنانه اصفهان درباره تعطیلی یا کاهــش زمان فعالیت 
سالن های آرایشی زنانه گفت: در حال حاضر به نوعی در اوج فعالیت سالن های آرایشی قرار داریم، 
به همین دلیل آرایشــگران راضی به تعطیل کردن یا کاهش ساعات کار خود نیستند؛ اما مشتریان 
نوبت هایشان را یک به یک لغو می کنند.اختر مالافضل اظهار کرد: در کانال رسمی اتحادیه موارد به 
صورت کامل اعالم شده است. از مسئوالن واحدهای صنفی خواسته شده تا از حضور غیرضروری 
در اتحادیه خودداری کرده و در صورتی که شاگردان آرایشگران تمایل به تعطیلی سالن های آرایشی 
دارند، این کار را انجام دهند. از طرفی به دلیل اینکه در آســتانه عید نوروز قرار داریم و به نوعی اوج 
فعالیت سالن های آرایشی است، این افراد حاضر به تعطیل کردن یا کاهش ساعات کار خود نیستند.

 تولید ماسک و لباس بیمارستانی
 از سوی اتحادیه پوشاک اصفهان

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک دوخته اصفهان از تولید ماســک و لباس  
بیمارستانی ازسوی تولیدی ها زیر نظر دانشگاه علوم پزشــکی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
خبر داد.ابراهیم خطابخش از اقدام اتحادیه پوشاک جهت تولید ماسک و لباس بیمارستانی برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد و اظهار داشت: باتوجه شرایط فعلی و پس از موافقت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان ما تعدادی از تولیدکنندگان را بسیج کردیم تا ماسک و لباس بیمارستانی تولید 
کنند. وی ادامه داد: تولیدکنندگان ما به صورت شیفتی در حال کار هستند و روزی چند هزار ماسک 
و لباس بیمارســتانی تولید می کنند.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته 
اصفهان با بیان این نکته که تمامی مجوز های الزم برای تولید ماســک و لباس بیمارستانی کسب 
شده است، خاطر نشان کرد: رایزنی های الزم با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده و سازمان 

صنعت و معدن دستور داده که این کار انجام شود و به امید خدا به زودی در بازار توزیع خواهد شد.

 کاهش ساعات کار ادارات استان اصفهان 
تا پایان هفته تمدید شد

با توجه به شــیوع ویروس کرونا و جلوگیری از پیشــگیری این بیماری کاهش ساعات کار ادارات 
استان اصفهان تا آخر هفته تمدید شد.این تصمیم توسط اســتانداری اصفهان و با توجه به شیوع 
ویروس کرونا اتخاذ شده است.بنابراین ساعات کاری ادارات و دستگاه های استان اصفهان تا پایان 
هفته جاری از ساعت 8 تا 12 ظهر اعالم شده است. ساعات کاری ادارات اصفهان در روزهای یکشنبه 

و دوشنبه نیز از 8 تا 12 اعالم شده بود.

آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح ملی مسکن از شنبه آینده
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن از شنبه آینده خبر 
داد و گفت:  متقاضیان مرحله اول فرصت تکمیل مدارک را خواهند داشت.محمود محمودزاده اظهار 
کرد: مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن از شنبه هفته آینده 17 اسفند آغاز می شود و به متقاضیانی 
که نتوانسته اند مدارک خود را در مرحله اول تکمیل کنند، فرصت این کار داده خواهد شد.وی یادآور 
شد: در مرحله اول ثبت نام طرح ملی مسکن 58 درصد از متقاضیان واجد شرایط بودند.شنبه گذشته 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز با اعالم این که ثبت اعتراض متقاضیان طرح ملی مسکن سقف زمانی 

ندارد،گفت:برای تکمیل مدارک توسط متقاضیان مهلت دوباره در نظر گرفته می شود.

در حالی که فعاالن صنف شیرینی و پولک از واگذاری حواله شکر اصفهان به دیگر استان ها گالیه دارند مسئوالن اصناف گفته اند 
شکر به زودی تامین خواهد شد؛

مشکل شکر توزیع است نه کمبود

كمبود شــكر طی هفته های گذشــته در  مرضیه محب رسول
حالی بازار كشــور را تحت تاثیر خود قرار 

داده كه برخی كارشناسان علت آن را کاهش واردات و کمبود تولید می 

دانند؛ اما مسئوالن اعالم کرده اند توزیع مشــکل دارد و منابع تامین 

شــده اســت. با این حال اتحادیه همچنان از نحوه توزیع گالیه مند 

هستند؛ شکر جزو اقالمی اســت که تامین و نرخ گذاری آن با نظارت 

دولت انجام می شود و شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

هرماه بر اساس مبلغ پرداختی اتحادیه ها به آن شرکت، حواله شکر را 

صادر و کاال را توزیع می کند؛ اما تا این سهمیه به دست قنادان و صنف 

شیرینی سازان اصفهانی می رسد به قول مسئوالن باید از هفت خوان 

رســتم گذشــت.هر چند اصفهان به عنوان یکی از قطــب های تولید 

شیرینی در کشور آن هم درآستانه شــب عید با کمبود شکر مواجه و 

مشــاغل مرتبط به این مسئله نگران تامین شــکر برای پخت و تولید 

شیرینی شب عید هستند و مسئوالن اتحادیه معتقدند سهمیه شکر 

آنها در برخی دیگر از استان ها توزیع شــده؛ اما ظاهرا این مشکل در 

سراسر کشــور رخ داده اســت. چند روز پیش بود که ربیس اتحادیه 

تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان از واگذاری حواله شکر اصفهان به 

دیگر استان ها،انتقاد و آن را نوعی دست اندازی در روند تولید دانست؛ 

اما دیگر اســتان های همجوار نیز با همین مشــکل مشــابه روبه رو 

هستند. در کرمان یزد و برخی دیگر از نقاط کشور هم شنیده ها حاکی 

از کمبود توزیع شکر اســت؛ وضعیتی  که تولیدکنندگان این صنف را با 

مشکل تامین مواد اولیه روبه رو ســاخته است. در اصفهان بر اساس 

آنچه رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قند و پولک و نبات 

اصفهان گفته است  اکنون کارگاه های تولید پولک و نبات نمی توانند با 

صد درصد ظرفیت خود کار کنند، چرا که شکر که مواد اولیه تولید پولک 

و نبات اســت موجود نیســت. علیرضا شیروانی اســتفاده نکردن از 

ظرفیت تولید شکر در اصفهان را بزرگ ترین مشکل تولید پولک و نبات 

دانست و عنوان کرد: مشکل بزرگ اصفهان این است که نمی تواند شکر 

مورد نیاز خود را تامین کند و علی رغم اینکــه کارخانه در خود اصفهان 

11تن شکر تولید می کند؛ اما متاســفانه حواله ما به استان های دیگر 

مثل خوزســتان و قم مــی رود و اگر هم اعتراضی بشــود پاســخی 

نمی دهند و ما هم باید هزینه حمل ونقل پرداخت کنیم و هم واحدهای 

تولیدی ما باید منتظر مواد اولیه باشند.شیروانی درباره معایب تامین 

شکر از بازار آزاد، گفت: اگر برای تامین شکر به بازار آزاد مراجعه کنیم با 

افزایش قیمت شدیدی روبه رو می شویم و مشکالتی خواهیم داشت 

که قابل وصف نیســت. در برابر این انتقادات اما رســول جهانگیری، 

رییس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به سوالی پیرامون گالیه فعاالن 

حوزه قند، نبات و شیرینی مبنی بر کمبود شکر گفته است: این مسئله 

ربطی به کمبود ندارد بلکه مشــکل در نحوه توزیع شــکر بود؛ به دلیل 

دســتورالعمل های اجرایی ســهمیه اصفهان را می دهند خوزستان و 

تولید کننده باید برود خوزستان، اطالع نداریم به چه دلیل این اقدام 

انجام می شود اما قرار شــده تا این موضوع حل شود.وی یادآور شد: 

البته هیجان شب عید و افزایش مصرف هم تاثیرگذار بوده که نیاز به 

شکر افزایش پیدا کند و برخی از فعاالن در حوزه قند، نبات و شیرینی 

دچار مشکالتی شوند.

 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان بــا تاکید بــر اینکه برای تامیــن کاالهای 
اساسی مورد نیاز شــب عید مشکلی نداریم، گفت: 
مردم مــی توانند در صورت مشــاهده قیمت های 
غیرمنطقی با ســامانه 12۴ تمــاس گرفته و موارد 
را اطالع دهند تا از طریق بازرســان، بررســی ها و 
برخوردهای الزم انجام شود.ایرج موفق در خصوص 
نظارت و بازرسی کاالهای اساسی در آستانه نوروز، 
اظهار کرد: طرح نظارت ویژه بازرســی را از اواســط 
اسفند امسال آغاز و تا اواسط فروردین سال 1۳۹۹ 

دنبال خواهیم کرد که در این طرح ویژه  بیش از 1۰۰ 
بازرس مشغول به کار خواهند شد و مشکلی از این 
باب و نظارت هــا نخواهیم داشــت.وی با تاکید بر 
اینکه برای ذخیره ســازی کاالهای مورد نیاز مردم 
ورود کرده ایــم، تصریح کــرد: در تامیــن کاالهای 
اساسی مشــکلی نداریم حتی موجودی استان را 
افزایش خواهیم داد و امیدواریم در آســتانه شب 
عید مشکلی از این لحاظ در استان نداشته باشیم.
رییس سازمان صنعت اســتان اصفهان با اشاره به 
شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا به خصوص 
برای مواد ضدعفونی کننده، توضیح داد: در موضوع 
شوینده ها و ماسک جلســاتی با واحدهای تولید 
کننده برگزار کــرده ایم و خوشــبختانه آنها در حال 
تولید با بیشــترین ظرفیت هستند.وی اضافه کرد: 
در مرحله نخست این محصوالت از طریق معاونت 

غذا و دارو و براســاس سهم بندی های انجام شده 
میان داروخانه ها، مردم مــی توانند نیاز ژل و مواد 
ضدعفونی کننده را از این طریق برطرف کنند.موفق 
همچنین خاطرنشــان کرد: در زمینه تولید ماسک 
چندین واحد در سطح استان با حداکثر توان خود 
در حال تولید هســتند، از ســوی دیگــر ژل و مواد 
ضدعفونی کننــده نیز در حال تولید اســت.وی در 
خصوص نحوه قیمت گــذاری این محصوالت نیز، 
گفت: قیمت ها تحت نظارت و بازرسی سازمان غذا 
و دارو و همچنین صنعت، معدن و تجارت اســت.
رییس سازمان صنعت استان اصفهان یادآور شد: 
مردم مــی توانند در صورت مشــاهده قیمت های 
غیرمنطقی با ســامانه 12۴ تمــاس گرفته و موارد 
را اطــالع دهند تا از طریق بازرســان بررســی ها و 

برخوردهای الزم انجام شود.

رییس سازمان صمت استان اصفهان:

قیمت ها نامتعارف باشد، ورود می کنیم

 مشکل بزرگ اصفهان این است که نمی تواند شکر مورد نیاز 
خود را تامین کند و علی رغم اینکه کارخانه در خود اصفهان 
11تن شکر تولید می کند؛ اما متاسفانه حواله ما به استان های 
دیگر مثل خوزستان و قم می رود و اگر هم اعتراضی بشود 

پاسخی نمی دهند

بازار شب عید تحت تاثیر  
ویروس کرونا

کمتر از ســه هفته به آغاز سال 
جدید باقی مانده اســت؛ اما با 
شــیوع ویروس کرونا در کشور 
بازار شب عید کســبه و اصناف 
مختلف تحت تاثیر این موضوع 
قرار گرفته اســت؛موضوعی که 
می تواند دل نگرانی های کسبه را 

از این رکود افزایش دهد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقم الف:790275

آگهی مناقصه 
شهرداری خورزوق در نظر دارد نسبت به اجرای منبع جمع آوری آبهای سطحی محله اسالم آباد شهر خورزوق با اعتبار مبلغ 2/85۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس فهرست 
بهاء واحد پایه رشته ابنیه سال 1۳۹8 اقدام نماید. لذا متقاضیان که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند )شرکت های با سوابق و صالحیت اجرای منابع بتنی( 
می توانند با دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به تحویل  پیشنهادات خود اقدام نمایند. آخرین مهلت دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری و تحویل 

پیشنهادات به شهرداری تا پایان وقت اداری ۹۹/۰1/۰7 می باشد. 
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 14 روز پنجشنبه 99/01/07 

نوبت اول
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رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای هشدار داد:

مراقب آلودگی نان های سنتی باشید
رییس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشــور، گفت: یکــی از راه های انتقال غیر 

محسوس ویروس کرونا به داخل منازل، نان های سنتی هستند.جالل الدین میرزای رزاز، افزود: 

نان در کشور به دو صورت صنعتی و سنتی عرضه می شود.

 نان های صنعتی یا نان های حجیم در کارخانجات صنعتی تهیه و به بازار عرضه می شود که طبیعتا 

از دقت نظارت بیشتری در خصوص تهیه مواد اولیه و افزودنی هایی نظیر میزان نمک، مایه خمیر 

و …، برخوردارند.وی با تاکید بر شرایط بهداشتی تهیه نان های صنعتی یا همان نان های حجیم، 

گفت: پس از خرید این نوع نان ها با ضد عفونی کردن پالستیک یا دور انداختن پالستیک حمل 

آن می توان از آلوده نبودن نان به ویروس اطمینان نسبی داشــت.میرزای رزاز، در ارتباط با نان 

های سنتی، اظهار داشــت: نان های ســنتی، در این روزها که با بحران کرونا مواجه هستیم، می 

توانند در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی عامل انتقال بیماری باشند.رییس انستیتو تحقیقات 

تغذیه و صنایع غذایی، ادامه داد: وقتی خمیر تحت هر شرایطی تهیه شود هنگامی که در تنور پخت 

قرار می گیرد هر گونه آلودگی ویروســی در آن از بین می رود و نانی که از تنور خارج می شود می 

توان گفت عاری از آلودگی به ویروس کروناســت؛ اما در خصوص استفاده و خوردن این نان تازه 

و گرم، نگرانی ها آغاز می شــود.وی در خصوص راه های انتقال ویروس کرونا از طریق نان های 

سنتی، گفت: اگر نان آلوده شود، نمی توان مانند ســایر مواد و اقالم دیگرمواد غذایی دیگر آن را 

 بشوییم و یا ضد عفونی کنیم و خیلی غیر محســوس و چراغ خاموش ویروس را به داخل خانه

 خود برده ایم.

میرزای رزاز ادامه داد: در صورت وجود افراد شــاغل در نانوایی ها که مشکوک به ناقل هستند و 

یا عالئم بیماری دارند، مراتب را در این وضعیت به مراجــع ذی ربط اطالع دهید. از منتظر ماندن 

در واحدهای نانوایی و پهن کردن نان برای خنک شــدن در میز نانوایی جــدا خود داری کنید، از 

بریدن و خرد کردن نان توســط چاقو و برس های عمومی که معمــوال در نانوایی ها وجود دارد، 

پرهیز کنید، اگر از نایلــون برای حمل نان به منزل اســتفاده کرده اید آن را داخــل خانه نبرید و 

پس از خارج کردن نــان آن را دور بیندازید.رییس انســتیتو تحقیقات تغذیــه و صنایع غذایی، 

در خصوص نحوه مصرف نــان در منزل، افزود: اگر نان خریداری شــده و حمل شــده به منزل 

آلوده باشد برای اطمینان از ســالمت آن باید بدانیم نان قابلیت شست وشو و ضد عفونی کردن 

ندارد و درجه حرارت پایین حتی فریز کردن در فریزر ویروس هــای موجود در نان را از بین نمی 

 برد. تنها راه اطمینــان از اینکه نان فاقد آلودگی اســت، حرارت دادن مجــدد آن در منزل قبل از 

مصرف است.

وزیر بهداشت توضیح داد

 300 هزار اکیپ مبارزه با کرونا درب منازل
 نخواهند رفت

وزیر بهداشت، در ارتباط با روش اجرای طرح بسیج ملی شکست کرونا در کشور، توضیحاتی ارائه 

داد.سعید نمکی، گفت: ما با اســتفاده از ظرفیت پرونده الکترونیک سالمت و اطالعاتی که از همه 

خانوارها داریم، قرار شد ۳۰۰ هزار اکیپ را در سراسر کشور آماده کنیم.

وی افــزود: ایــن اکیــپ هــا در مراکــز بهداشــتی درمانــی، پایــگاه هــای بســیج اگــر 

مرکــز کــم آوردیــم و در مــدارس کــه فعــاًل تعطیــل هســتند، مســتقر شــوند و از آنجــا 

بر اســاس اطالعاتی کــه از پرونــده الکترونیــک خانوارها داریــم، اطالعات تک تــک خانوارها 

 را بگیریم.وزیــر بهداشــت تاکید کــرد: ۳۰۰ هزار اکیــپ مبارزه با کرونــا، مراجعه خانــه به خانه

 نخواهند داشت.

یک دندانپزشک هشدار داد:

تبعات ترس از کرونا

ترس ابتال به ویروس کرونا باعث وســواس برخی افراد به بهداشت 
دهان و اســتفاده بیش از اندازه از فلورایدها شــده که این امر باعث 

افزایش سم در بدن و عارضه های جدی تر می شود.
سارگل زراســتوند، جراح دندانپزشــک، گفت: این روزها با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا، شاهد وســواس بیش از اندازه افراد در سطح 
جامعه برای باال بردن بهداشت عمومی هســتیم که این وسواس در 
بهداشت دهان و دندان بیش از قبل شــده چرا که اصلی ترین مسیر 
ورود ویروس کرونا به بدن از طریق دهان و گلو بوده  که البته همین امر 

باعث افزایش رفتارهای وسواسی در این زمینه شده است.
وی تصریح کرد: طی چند روز اخیر بارها مشــاهده شــده که برخی از 
افراد برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به دهان، روزانه بین ۸ تا ۱۰ 
بار اقدام به مسواک زدن و استفاده از دهان شویه می کنند که استفاده 
بیش از حد مســواک و خمیردندان ها و حتی فلورایدها نه تنها مفید 

نیست بلکه برای بدن نیز خطرناک است.
این دندانپزشــک ادامه داد: باتوجه به اینکه در هر بار مســواک زدن 
امکان بلع خمیردندان وجــود دارد و در نتیجه جذب سیســتماتیک 
فلوراید باال می رود امکان خطرات ناشی از مســمومیت با این عنصر 

ســمی در بدن افزایش می یابد، هرچند مصرف فلوراید به ســالمت 
بدن کمک می کند اما در تازه ترین تحقیق ثابت شده است که مصرف 
بی رویه فلوراید باعث اختالل در تولید مثل، پایین رفتن سطح آی کیو 
، صدمه مغزی، آرتروز و شکستگی استخوان در دراز مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه مادران در دوران بارداری بیشتر در معرض این خطر 
هســتند، افزود: مصرف بیش از حد فلوراید  طی دوران شکل گیری و 
تکامل دندان ها در این دوران باعث لکه دار و رنگی شــدن دندان ها به 
صورت سفید، زرد یا قهوه ای و ناصافی و حفره در مینای دندان شده که 
فلوروزیس نامیده می شود و این مشکالت دندانی تنها به دلیل اصرار 

بیش از اندازه از خمیر دندان ها و دهان شویه هاست.
این محقق اضافه کرد: شکی نیست که رعایت بهداشت دهان و دندان 
در کنترل ویروس کرونا اثر  بســزایی دارد ولی وسواس در بهداشت 
دهان و دندان و خطرهایی که در اثر مصرف زیاد فلوراید وجود دارد را 
باید جدی گرفت و نباید برای فرار از یک خطر وارد فضای خطرناک تر 
دیگری شد. بنابراین توصیه اکید به مصرف آب نمک شده و بهتر است 
شست وشــو با آب نمک در ناحیه حلق و دهان و دندان ها به صورت 

روزانه چند بار جایگزین مسواک زدن های بیش از حد شود.

این جراح دندانپزشــک گفت: هر پدیده در کنار خوبی ها دارای نقاط 
ضعفی است که باید به آنها توجه داشت به طور نمونه مادران بارداری 
که این روزها به دلیل ترس از کرونا سطح بهداشت دهان و دندان خود 
را به شکل وسواس گونه ای و بیش از حد مجاز باال برده اند باید بدانند 
که مصرف مکمل های حاوی فلوراید توسط اداره غذا و داروی آمریکا 
برای مادران باردار ممنوع اعالم شده، اگرچه این مکمل ها برای جنین 
به هیچ وجه خطرناک نیست اما در ســال های اخیر برخی محققان 
ثابت کرده اند که فلوراید از راه جفت به جنین منتقل می شود، اما مقدار 
فلوراید منتقل شده نامشخص اســت ولی در کل به روی جوانه های 

دندانی در حال شکل گیری جنین تاثیر می گذارد.
زراستوند خاطرنشان کرد: روش صحیح مسواک زدن بدون ساییدن 
مینای دندان و حتی االمکان اســتفاده از مســواک های نرم آن هم 
بدون اســتفاده از خمیر دندان در صورتی که وسواس زیاد دارید برای 
جلوگیری از آســیب زدن به لثه هــا و مینای دندان تا متوقف شــدن 
ویروس کرونا پیشنهاد می شــود ضمن اینکه استفاده از دهان شویه 
های حاوی الکل باید نهایتا دو وعده در روز باشد و نباید در این زمینه 

زیاده روی داشت.

محققان دریافته اند ورزش با شدت متوسط نظیر 
پیاده روی تند، ورزش های هوازی آبی یا دوچرخه 
سواری دارای سودمندترین تاثیر بر عملکرد حافظه 
هســتند.مطالعه جدیــد محققان دانشــگاه کنت 
بریتانیا نشان می دهد به منظور دستیابی به بهبود 
حافظه بلندمدت الزاما نیاز بــه انجام ورزش های 
سخت و شدید نیست، چراکه ورزش های با شدت 

متوسط هم دارای تاثیر مثبت هستند.
»امیرهمایون جوادی«، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »تحقیق ما نشان می دهد افراد 
برای دستیابی به بهبود شــناختی ملموس نیاز به 

انجام ورزش های سخت ندارند.«
محققان در این مطالعه، تاثیر شــدت ورزش های 
گوناگون را بر عملکرد شــناختی شــرکت کنندگان 
با انجام تســت حافظه تشــخیصی بررسی کردند.

به گفته محققــان، این مطالعه مــی تواند در حفظ 
حافظه افراد مســن بســیار حائزاهمیت باشد.آنها 
دریافتند ورزش های با شــدت متوسط نظیر پیاده 
روی تند، ورزش های هوازی آبی یا دوچرخه سواری 
بســیار در تقویت عملکرد حافظه تاثیرگذار هستند.

جوادی در ادامه می گوید: »اگر دســتوالعمل های 
تقویت حافظه از طریق ورزش های با شدت متوسط 

تایید شــود نه تنها به حفظ بیمــاران دارای نقایص 
حافظه ای کمک می کند، بلکــه می تواند راهکاری 
 برای تقویت حافظه افراد در مدارس، دانشگاه ها و

 محل های کار باشد.«

یافته محقق ایرانی دانشگاه کنت بریتانیا؛

ورزش با شدت متوسط هم موجب تقویت عملکرد حافظه می شود

محققان عنوان می کنند:

مصرف زیاد میوه با بروز عالئم کمتر یائسگی مرتبط است
محققان دریافتند رژیم غذایی ســالم سرشار از میوه و سبزیجات در کاهش عالئم یائســگی نقش دارد.اگرچه روش هورمون درمانی شیوه ای قابل قبول 
در درمان عالئم مرتبط با یائسگی برای بسیاری از زنان اســت؛ اما در حال حاضر گزینه های درمانی غیردارویی برای زنان در معرض ریسک باال و زنانی که 
کاندیدای هورمون درمانی نیستند، در حال پژوهش و تحقیق است.محققان در حال حاضر بر شناسایی فاکتورهای قابل اصالح در سبک زندگی به منظور 
پیشگیری یا کاهش عالئم یائسگی تاکید و توجه دارند.»استفانی فابیون«، پژوهشگر عضو انجمن یائسگی آمریکای شمالی، در این باره می گوید: »این 
مطالعه کوچک، شواهد مقدماتی در رابطه با تاثیر مصرف میوه و سبزیجات را بر عالئم یائسگی ارائه می کند.«مطالعات قبلی نشان داده اند که فاکتورهای 
رژیم غذایی نقش اساسی در تولید استروژن، متابولیسم و متعاقبا عالئم یائسگی دارند.در این مطالعه، محققان پا را فراتر گذاشته و به بررسی میوه های 
خاص و تاثیرشان بر انواع عالئم یائسگی پرداختند.این مطالعه نشان داد مصرف روزانه یک عدد سیب به دوری از عالئم یائسگی کمک می کند. همچنین 
محققان مشاهده کردند اگرچه برخی میوه ها و ســبزیجات رابطه معکوس با عالئم یائســگی دارند، اما مصرف زیاد آنها می تواند با بروز برخی مشکالت 

ادراری مرتبط باشد.

عکس خبر

تولید دستگاه 
ضدعفونی کننده دست 

و محیط بدون تماس
محققان یک شــرکت دانش بنیان 
موفق به تولید دســتگاه هایی برای 
ضدعفونی دست ها، محیط و اجسام 
موجود بدون دخالت دست و ایجاد 
تماس با نازل ها، با تبدیل ذرات مواد 
ضدعفونی به ابعاد نانو و میکرومتر 

شدند. 

راهکارهایی برای کنترل اضطراب ناشی از کرونا
یک دکترای روان شناسی عمومی با بیان اینکه اگر قبل از ورود بیماری کرونا به کشور، جامعه را از نظر 
روانی آماده می کردیم، خبر شیوع کرونا به یک باره این حجم از نگرانی و اضطراب را در بین مردم ایجاد 
نمی کرد.فریده شهبازی با اشاره به رفتار متفاوت افراد در مواجهه با بیماری کرونا، اظهار کرد: متاسفانه 
در ابتدا اطالعات ضد و نقیض درباره بیماری کرونا بود و این موضوع باعث شد عده ای ویروس را جدی 
نگیرند و یا برای پیشگیری از ابتال به بیماری به سفر بروند، غافل از اینکه مسافرت به انتقال بیشتر این 
بیماری کمک می کند. وی اضطراب را پاسخی به احساس خطر در شرایط ترسناک واقعی یا غیر واقعی 
)ذهنی( دانست و ادامه داد: به طور کلی اگر اضطراب به صورت عالئم اضطرابی بروز یابد، نشان دهنده 
ترس غیر واقعی است، مانند زمانی که ترس از کرونا باعث ایجاد عالئم اضطرابی در فرد شود و با توجه به 
اینکه اضطراب، عالئم جسمانی و عاطفی مشهودی دارد، هر فردی با دانستن این عالئم می تواند متوجه 
شود که آیا این ترس تنها در ذهن اوست یا اینکه واقعی اســت.وی خاطر نشان کرد: بارزترین اثرات 
جسمانی اضطراب افزایش ضربان قلب، تنفس سریع، خشکی دهان، احساس ضربان و کوبش در سر، 
احساس گرما، لرزش و اسهال است و در طوالنی مدت، به دلیل فعال سازی سیستم اعصاب سمپاتیک 
و ترشح اپی نفرین و کورتیزول، ســبب چاقی ناحیه مرکزی بدن یعنی شکم و سندرم متابولیک می 
شود. این دکترای روان شناسی عمومی با اشاره به اینکه سندرم متابولیک منجر به چاقی، چربی خون، 
دیابت نوع ۲، فشــار خون باال و بیماری های کرونری قلب می شــود که معموال به دنبال هم بروز می 
کنند، افزود: اضطراب طوالنی مدت، تحلیل عضالت و مشکالت مربوط به سطح کلسترول و قند خون 
و تضعیف سیستم ایمنی بدن را در پی دارد که در نهایت موجب ابتالی سریع تر به بیماری ها می شود.

شهبازی، عالئم عاطفی اضطراب را نیز احساس ترس بیش از حد برای یافتن عالئم خطر، پیش بینی 
بدترین ها، احساس تنش، تحریک پذیری و احســاس خالی شدن ذهن برشمرد و گفت: فراموش 
نکنیم الگو قرار دادن رفتار پدر و مادر یا یادگیری و تکرار کارهای آنها نقش مهمی در اضطراب فرزندان 
دارد و رفتارهای اضطرابی غیر واقعی والدین، زمینه ســاز بروز اضطراب و اختالالت اضطرابی از جمله 
ناخن جویدن، شب ادراری یا حمالت پانیک در کودکان، در آینده ای نه چندان دور می شود.وی در ادامه 
راهکارهایی برای مدیریت عالئم اضطرابی پیشنهاد کرد و گفت: والدین راهکارهای مدیریت اضطراب را 
بیاموزند و اجرا کنند تا هم خودشان از اثرات آن ها در امان بمانند و هم کودکان شان راهکارهای مدیریت 
استرس را یاد بگیرند.این روان شناس گفت: باتوجه به اینکه تنهایی و انزوا می تواند محرک اضطراب 
باشد و یا آن را تشدید کند، سعی کنید با تلفن همراه و شبکه های اجتماعی معتبر ارتباط تان را با دیگران 

حفظ کنید، چون باحرف زدن در مورد نگرانی ها متوجه بی اهمیت بودن آن ها می شوید.

توصیه های بهداشتی مقابله با کرونا برای افردی که با 
حیوانات در ارتباط هستند

مسئول واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت اصفهان، توصیه های ایمنی برای محافظت از ابتال 
به کرونا به افرادی که در محل کار با حیوانات زنده در تماس هستند، ارائه کرد. غالمرضا بدیعیان در 
خصوص توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید، اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی 
در دســتورالعمل های خود توصیه های مراقبتی برای جلوگیری از ابتال به این بیماری را ذکر کرده 
است.وی افزود: افرادی که در محل کار با حیوانات زنده در تماس هستند، هنگام لمس حیوانات 
و محصوالت حیوانی از روپوش، دستکش و ماسک محافظ استفاده کنند. پوشش های محافظ را 
بعداز کار درآورده و روزانه بشویید و در محیط کار بگذارید.بدیعیان با تاکید براینکه حداقل روزی یک 
بار وسایل و تجهیزات و محیط کار باید ضدعفونی شود، گفت: با لباس و کفش مربوط به محیط کار 
به منزل نروید و اعضای خانواده را در معرض خطر قرارندهید، بعد از لمس حیوانات و محصوالت 
حیوانی دست هایتان را با آب و صابون بشویید.این کارشناس بهداشت درخصوص توصیه کلی برای 
مبارزه با این ویروس گفت: افراد به طور مرتب دست های خود را با استفاده از آب و صابون بشویند 

و یا با مواد ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی کنند.

دانستنی ها

شکی نیست که رعایت بهداشت دهان و دندان در کنترل 
ویروس کرونا اثر  بسزایی دارد ولی وسواس در بهداشت 
دهان و دندان و خطرهایی که در اثر مصرف زیاد فلوراید 
وجود دارد را باید جدی گرفت و نباید برای فرار از یک خطر 

وارد فضای خطرناک تر دیگری شد

سلامت

اخبار خبر  روز

بایدها و نبایدهای 
گردشگری سالمت با کرونا

کارشناس حوزه گردشگری، بر تبدیل تهدید 
به فرصت تاکید کرد و گفت: ممکن اســت 
تبلیغ در حوزه گردشــگری در چنین شرایط 
بحرانی در کوتاه مدت نتیجه ای نداشــته و 
حتی خشم عده ای را نیز برانگیزد، اما همین 
تبلیغ در شرایط بحرانی می تواند در آینده و 

در بلندمدت بسیار مثمرثمر واقع شود.
ســوران احمدی زاد ، با اشــاره بــه موضوع 
پیش آمده در آســتانه ســال نو اظهار کرد: 
شــروع کرونا همزمان با نزدیک شــدن به 
فصل بهار و آغاز ســال نو به طبــع تاثیر  بر 
صنعت گردشگری خواهد داشت.وی عنوان 
کرد: موضوع کرونا ناخودآگاه گردشــگری 
را از اولویت می انــدازد؛ اما با این شــرایط 
متولیان و فعاالن حوزه گردشــگری موظف 
هستند نســبت به اقدامات و تدابیر امنیتی 
و بهداشــتی اقدام کنند و با تدابیر بهداشتی 
سعی در جذب گردشــگرانی داشته باشند 
که از لحاظ جســمی در ســالمت کامل به 
ســر می برند.وی با اشــاره به اینکه یکی از 
شاخه های گردشگری ســالمت، درمان بر 
مبنای مواهــب طبیعی اســت ادامه داد: 
شرایط طبیعی و مساعد می تواند در درمان 
بسیاری از بیماری های جســمی و روحی 
موثر باشــد و از گردشگری ســالمت برای 
جذب گردشــگر اســتفاده کرد.احمدی زاد 
با اشــاره به تاثیر گردشــگری ســالمت در 
جذب گردشگر عنوان کرد: در شرایط  فعلی 
می توانیم از گردشگری سالمت برای جذب 
گردشــگر بهره برده و از آن ها دعوت کنیم تا 
دوران مراقبت و بحران خود را در مناطق بکر 

و طبیعی به سرببرند.
به گفته این کارشــناس حوزه گردشــگری، 
حتی اگر روش های ذکر شده در حال حاضر 
و در شرایط فعلی که جهان با آن درگیر است 
جوابگو نباشد و تنها در حد یک تبلیغ باشد، 
همین تبلیغات انجام شده در شرایط فعلی 
می تواند تاثیرات مثبتی بر گردشــگری در 

آینده داشته باشد.
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حل مشکل تامین مواد ضدعفونی کننده برای 
شیرخوارگاه های اصفهان

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: در چند روز اخیر مشکل دسترسی به 
مواد ضدعفونی کننده برای شیرخوارگاه های اصفهان با وزارت بهداشت مطرح و این مواد تامین 
شــد.مجتبی ناجی ادامه داد: در چند روز اخیر مشکل دسترســی به مواد ضدعفونی کننده برای 
شیرخوارگاه شامل دستکش یک بار مصرف، ماســک و مواد ضدعفونی کننده با وزارت بهداشت 
مطرح و این مواد تامین شد. وی افزود: پس از درخواســت از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان، گالن های ۲۰ لیتری مواد ضدعفونی کننده با یک چهارم قیمت در دسترس ما 
قرار گرفت.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان به قرنطینه مهدهای کودک هم 
اشاره کرد و گفت: در مراکز شیرخوارگاه رفت و آمد افراد غیر از کادر مرکز کامال متوقف شده و تنها 

پرستاران و مراقبان در این مراکز مستقر هستند.

 توزیع بسته بهداشتی مقابله با کرونا ویروس توسط
 کمیته امداد اصفهان

کمیته امداد استان اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا اقدام به تهیه و توزیع بسته بهداشتی بین 
مددجویان و بیماران صعب العالج کرده است.کریم زارع، سرپرســت کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان اصفهان با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا و خطر آن برای افراد که دارای سیستم 
ایمنی ضعیف تر و بیماری های زمینه ای هســتند، عنوان کرد: بالغ بر ۳۴۵ میلیون تومان از محل 
اعتبارات ارتقای شــاخص های بهداشتی مددجویان برای تهیه بســته بهداشتی حمایتی شامل 
ماسک، ژل ضد عفونی کننده و صابون مایع در اختیار دفاتر این نهاد در سراسر استان قرار گرفته 
اســت. وی با اعالم اینکه ۶۲۶۱ بیمار خاص و صعب العالج و بالغ بر ۷۴ هزار ســالمند ۶۰ ساله 
و باالتر، تحت حمایت کمیته امداد اســتان قرار دارند، تاکید کرد: اولویت اهدای اقالم بهداشتی 
مذکور با این مددجویان اســت که بر اســاس اعالم مراجع پزشکی آســیب پذیری بیشتری در 
رابطه با کرونا ویروس جدید دارند.زارع ادامــه داد: مددجویان درگیر دیالیز، پیوند کلیه، ام اس، 
تاالسمی و هموفیلی در دســته بیماران خاص و مددجویان مبتال به سرطان، نارسایی های قلبی، 
عروقی، ریوی، اعصاب و روان و همچنین ســالمندان زمین گیر در دســته بیماران صعب العالج 

قرار می گیرند.

 ترخیص 88 بیمار مبتال به کرونا از بیمارستان 
بهشتی کاشان

نماینده وزیر بهداشــت در کاشــان گفت : 88 بیمار مبتال به ویروس کرونا از بیمارستان بهشتی 
کاشان مرخص شدند. محمد توکلی اظهار کرد: در هفته گذشــته این تعداد بیمار کرونایی از این 
بیمارستان مرخص شــدند و  هر روز  بر تعداد بهبودیافتگان این بیماری افزوده می شود. توکلی  
همچنین از پرداخت بخشــی از  پرداختی های کادر درمانی  خبرداد و گفت: با ارســال تجهیزات 
الزم از وزارت بهداشت،  آزمایشگاه تشــخیص کرونا ویروس هرچه سریع تر در بیمارستان شهید 
بهشتی کاشــان راه اندازی می شود.وی افزود: با توجه به اینکه شهرســتان های کاشان و آران و 
بیدگل نزدیک ترین شهر به اســتان های درگیر کرونا ویروس است، برای جلوگیری از شیوع این 
بیماری الزامی است مقدمات میدانی گسترده و دقیقی در نظر گرفته شود.نماینده وزیر بهداشت 
در کاشان با اشاره به تشکیل ستاد کنترل کرونا ویروس ویژه منطقه کاشان گفت: با همت دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان امکانات الزم برای ایجاد آزمایشگاه تشخیص کرونا در این واحد دانشگاهی 

فراهم شده است.

همراه با افزایش تقاضا، بر سرعت تولید الکل های تقلبی در بازار افزوده شده وتنها در یک مورد هزار لیتر الکل تقلبی در اصفهان 
کشف شده است؛

هشدار برای تقلبی ها!

دستگیری دو متهم تولید الکل تقلبی در  پریسا سعادت
شمال تهران، کشف بیش از ۶۰۰ تن الکل 
تقلبی در کرج، شناسایی باند توزیع اقالم بهداشتی غیر مجاز و تقلبی 
در همدان و... تنها بخش هایی از خبرهایی اســت کــه این روزها به 
سرعت مخابره می شــود و نشانی از فعال شــدن متقلبان و فرصت 

طلبان در بازار دارد.
در اصفهــان هم خبرهــا حاکی از پخش مــواد ضد عفونــی کننده و 
بهداشتی تقلبی اســت. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از 
کشف ۱۰۰۰ لیتر الکل تقلبی در اصفهان خبر داد. به گفته وی،  بیش از 
دو هزار ماسک بهداشتی و بیش از هزار عدد دستکش در شهر اصفهان 
کشف شده است.غالمرضا صالحی افزود: ماموران بازرسی ما به کشف 
دیگری دست پیدا کردند که در یک منزل اقالم تقلبی تولید می شد و 
از این منزل در شهر اصفهان بیش از هزار لیتر الکل تقلبی کشف شد که 
این گروه الکل متانول را به جای اتانول در بسته ها و جعبه های جدید به 
بازار عرضه می کردند. در روزهای اخیر بارها مسئوالن و متولیان وزارت 
بهداشت نسبت به گسترش و وفور توزیع مواد ضد عفونی کننده تقلبی 

در بازار هشدار داده اند؛ موادی که نه تنها می تواند موجب مسمومیت 
و حتی بیماری های خطرناک شــود بلکه از سوی دیگر هیچ تاثیری 
بر ضد عفونی کردن محیط هم نخواهد داشت. در همین زمنیه معاون 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می گوید، مشکلی 
که االن با آن روبه رو هستیم وجود برخی اقالم تقلبی و یا محصوالتی 
اســت که مورد مصرف دیگری داشــته و متاســفانه به خاطر شرایط 
موجود، با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم از طریق برخی مغازه ها و 

فروشگاه ها توزیع می شود.
وی با هشــدار نســبت به توزیع الکل متانول یا الکل چوب به عنوان 
الکل ضدعفونی کننده در برخی مراکــز و مغازه ها، تصریح کرد: مردم 
باید آگاه باشــند که این محصوالت نه تنها اثربخشی نداشته و  موارد 
مصرف دیگری دارند،  بلکه در صورت جذب پوستی و یا اشتباها مصرف 
خوراکی،   بســیار خطرناک بوده و قطعا عوارض بسیار سنگینی مانند 
کوری و عوارض شــدید کبدی به دنبال خواهد داشــت.وی با تاکید 
بر تهیه و خریداری مواد مصرفــی از مراکز معتبر،   اظهــار کرد: افراد 
می توانند با بررسی پروانه ساخت محصوالت،   تاییدیه وزارت بهداشت 

و مهر تایید سیب سالمت سازمان غذا و دارو از اصالت و اعتبار کاالها 
آگاه شوند.پیرویان با اشاره به وجود برخی مواد و محصوالت تقلبی در 
بازار، گفت: این روزها بازار مواد ضدعفونی کننده داغ است و متاسفانه 
برخی با سوء استفاده از این فضا،  مواد و محصوالت تقلبی را به عنوان 
ضدعفونی کننده در اختیار مردم قرار می دهند که بســته به محتوای 
آن یا هیچ اثری ندارد یا می تواند اثرات سنگین و منفی داشته باشد، 
لذا از مردم تقاضا می شــود که برای آگاهی و اســتعالم اصالت کاال و 
همچنین گزارش موارد مشکوک با ســامانه های ۴۰۳۰، ۱۹۰ یا ۱۴۹۷ 
تماس بگیرند. پزشکان در زمینه استفاده از الکل چوب به جای الکل 
های بهداشتی برای ضد عفونی کردن سطوح و بدن هشدار می دهند 
که این مواد می تواند در صورت جذب شــدن در بــدن باعث کوری، 

نارسایی کلیه و... شود. 
همچنین استفاده از الکل اتانول نیز برای یک بار می تواند برای ۳ تا ۴ 
ساعت ســطوح را عاری از میکروب کند و به هیچ عنوان نباید سطوح 
را غرق در الکل کرد. بهتر است الکل را با اندکی آب مخلوط کرده و یا از 

مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکل استفاده شود.

رییس دانشگاه اصفهان گفت: در پی شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی دانشــگاه اصفهــان، حجم زیادی 
از کالس های آموزشــی به شــیوه مجازی برگزار 
می شود.هوشــنگ طالبی درخصوص این شــیوه 
آمــوزش از راه دور، اظهار کرد: بســیاری از کالس 
های درس این دانشــگاه از طریق سامانه lms به 
آدرس Lms.ui.ac.ir انجام می شود. ال ام اس، 
سامانه ای به منظور ارائه آموزش های الکترونیک 

بر سایت دانشگاه اصفهان اســت که از قبل وجود 
داشت و آموزش های مجازی برای پذیرفته شدگان 
از این طریق ارائه می شــد.وی افزود: اکنون در پی 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه بسیاری از 
دروس در این سامانه موجود است تا از این طریق 
همه دانشــجویان از آموزش ها اســتفاده کرده و 
کالس های درســی خود را پیگیــری کنند.رییس 
دانشــگاه اصفهان با اعالم امــکان برگزاری کالس 
ها در همه ساعات، تصریح کرد: با زیرساخت های 
فراهم شده کالس ها به دو صورت آنالین و آفالین 
قابل ارائه است.وی ادامه داد: برنامه این سامانه و 
نحوه اســتفاده از آن را معاون آموزشی دانشگاه به 
دانشــکده ها ابالغ کرده اند تا اعضای هیئت علمی 

بتوانند کالس های خــود را از این طریق و از راه دور 
برگزار کنند.طالبی تاکید کرد: این آموزش ها تقریبا 
تمام دروس و رشــته های دانشگاه را پوشش می 
دهد.وی درخصوص زمان ارائــه آموزش ها در این 
سامانه نیز، خاطرنشان کرد: آموزش های مجازی 
و از راه دور از طریق سامانه ال ام اس شروع شده، 
روی سایت قرار گرفته است و دانشجویان می توانند 
به آن مراجعه کنند.طالبی خاطرنشان کرد: راهنمایی 
های الزم جهت استفاده از این ســامانه و آموزش 
های مجازی در صفحه اول سایت دانشگاه اصفهان 
قرار گرفته و دانشجویان در مدت تعطیالت موظف 
هستند که به این سامانه مراجعه کرده و در جریان 

کالس ها و دیگر امور آموزشی خود قرار گیرند.

کالس های دانشگاه اصفهان مجازی برگزار می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با احداث یکی از مجهزترین استودیو های کروماکی اقدام به ضبط 
تدریس دروس مختلف و تولید محتواهای آموزشی و پرورشی جهت استفاده دانش آموزان در ایام تعطیلی مدارس کرده است. محمد اعتدادی اظهار داشت: 
با عنایت به ضرورت توجه به آموزش در بستر فضای مجازی و در راستای استمرار یادگیری و آموزش غیر حضوری، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با احداث یکی از مجهزترین استودیوهای کروماکی اقدام به ضبط تدریس دروس مختلف و تولید محتواهای آموزشی و پرورشی جهت استفاده دانش آموزان 
در ایام تعطیلی مدارس کرده است.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: الزم به ذکر اســت محتوای تولید شده با بهره گیری از مجرب ترین 
معلمان و دبیران هر درس در استان و نظارت سرگروه های آموزشی با استفاده از امکانات اســتودیوی مجازی با کیفیت باال تولید و به زودی از طریق بستر 
فضای مجازی و شبکه های داخلی، پورتال آموزش وپرورش استان و سامانه erp در دسترس دانش آموزان قرار خواهد گرفت.وی افزود: مشارکت و همراهی 
مدیران، معلمان و به ویژه اولیای دانش آموزان برای  استفاده از این سامانه باعث رفع نگرانی خانواده های عزیز آنهاخواهد شد و دانش آموزان در ایام تعطیالت، 
می توانند با بهره مندی از آموزش و تدریس معلمان منتخب استان ضمن بهره مندی از عدالت آموزشی  به تحصیل خود ادامه دهند.اعتدادی در پایان اظهار 

امیدواری کرد که هر چه سریع تر با مشارکت مردم هشیار ایران عزیز بتوانیم از این بحران عبور کنیم .

ضبط برنامه  برای دانش آموزان اصفهانی در مرکز تحقیقات معلمان 

مشکلی که االن با آن روبه رو هستیم وجود برخی اقالم 
تقلبی و یا محصوالتی است که مورد مصرف دیگری داشته 
و متاسفانه به خاطر شرایط موجود، با سوءاستفاده از عدم 
آگاهی مردم از طریق برخی مغازه ها و فروشگاه ها توزیع 

می شود

نصب و راه اندازی 
بیمارستان سیار قم 
با مشارکت اصفهان

عملیــات نصــب و راه انــدازی 
بیمارستان سیار ۱8۰ تختخوابی با 
همکاری پشتیبانی نیروی زمینی 
ســپاه پاســداران و بیمارستان 
شهید صدوقی ســپاه اصفهان، 
عصــر روز دوشــنبه در مجتمع 
فرهنگی نور منطقــه نیروگاه قم 

آغاز شد.

طرح زوج و فرد تا پایان سال در اصفهان اجرا نمی شود
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: طرح زوج و فرد تا آخر اسفند سال جاری در 
محدوده ترافیکی و مرکزی اصفهان به منظور کاهش شیوع بیماری کرونا اجرا نخواهد شد. منصور 
شیشه فروش اظهار داشت: این مصوبه 
به منظور پیشــگیری از بیماری کرونا در 
مکان هــای عمومــی در کمیته حمل و 
نقل ستاد استانی مدیریت این بیماری 
تصویب شد.وی افزود: طرح محدودیت 
زوج و فرد در هسته مرکزی شهر اصفهان 
برای مقابله با افزایــش آلودگی هوا در 
خیابان های مسجد ســید، عبدالرزاق، 
خیابان بهشتی و کاشانی به سمت هسته 
مرکزی، خیابان نشاط، چهارراه نقاشی، 

چهارباغ و باغ گلدسته، حاشیه ابتدای خیابان فردوسی، شمس آبادی و آذر اجرا می شود.

کشف 20فقره سرقت سیم برق و کابل در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از شناســایی و دستگیری یک ســارق حرفه ای سیم برق 
و کابل و کشــف ۲۰ فقره ســرقت در منطقه شمالی شــهر اصفهان خبر داد.ســرهنگ محمدرضا 
خدادوســت اظهار داشــت: در پی وصول اخباری مبنی بر ســرقت ســیم و کابل بــرق در منطقه 
شمالی شــهر اصفهان،بررســی موضوع در دســتور کار ماموران انتظامی کالنتری ۲۶ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران دایره تجســس کالنتری ۲۶ تحقیقات خود را دراین زمینه آغاز و با انجام یک 
سری اقدامات تخصصی موفق به شناسایی یک سارق حرفه ای شــدند.این مقام انتظامی بیان 
داشــت: پس از هماهنگی های الزم و در یک عملیات غافلگیرانه این سارق دستگیر و به ۲۰ فقره 
سرقت سیم برق و کابل در منطقه شمال شهر اصفهان اعتراف کرد.سرهنگ خدادوست ادامه داد: 
متهم پس از تشــکیل پرونده و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــد.فرمانده 
انتظامي شهرســتان اصفهان همچنین از توقيف ۱۷ دستگاه موتورسيکلت و ۲۹ دستگاه خودروی 
متخلف در اين شهرســتان خبر داد.  ســرهنگ محمدرضا خدادوســت اظهار داشــت: به منظور 
ارتقای امنيت اجتماعي، ترافيكــي و کاهش تلفات جاني و مالي، طرح برخورد با موتورســيکلت 
هاي متخلف توســط يگان هاي عملياتي فرماندهي انتظامي شهرســتان اصفهان اجرا شد.وي 
افزود: در اين راســتا تعداد ۱۷ دستگاه موتورســيکلت و ۲۹ دســتگاه خودروی متخلف به علت 
ايجاد مزاحمت، نداشــتن گواهينامه و کاله ايمني و حرکات نمايشــي توقيــف و راهي پارکينگ 
شدند.فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان خاطرنشــان كرد: وظيفه اصلي پليس تامين نظم و 
 امنيت در جامعه است و اين مهم جز با همکاري مردم و ساير دســتگاه هاي اجرايي امکان پذير

 نخواهد بود.

کشف 700 میلیون ریال کاالی قاچاق در»نايين« 
فرمانده انتظامي شهرستان نايين از کشف محموله ای کاالی قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال خبر 

داد. سرهنگ ايرج کاکاوند  بيان داشت: ماموران انتظامي اين فرماندهي مستقر در ايستگاه شهيد 

شــرافت حين انجام ماموريت به يک دســتگاه خودروی کاميون کاويان مشکوک و آن را متوقف 

کردند.وي افزود: پس ازبازرسي دقيق از خودرو تعداد ۱۲۰کيســه ۲۵ کيلويي مکمل خوراک دام 

فاقد مدارک گمرکي کشف شد.این مقام انتظامی بیان داشت: ارزش محموله کشف شده توسط 

کارشناسان ۷۰۰ میلیون ریال اعالم شده است.

با مسئولان

وز عکس ر

چهره روزاخبار

مردم توصیه های پزشکی 
درباره ویروس کرونا را 

جدی بگیرند
زعیم حــوزه علمیه اصفهان گفــت:در وهله 
نخســت مردم باید به توصیه های بهداشتی 
و دســتورات پزشــکی درباره کرونا به شکل 
جدی عمل کنند و در کنــار آن از خواندن دعا 
به ویژه زیارت عاشــورا غفلت نکنند.آیت ا... 
حسین مظاهری در پاســخ به این سوال که 
با توجه به شــیوع بیماری کرونــا در جامعه 
اسالمی چه توصیه ای برای کاهش اضطراب 
در جامعــه و همچنین دفع این بــال دارید، 
اظهار داشت: در وهله نخست همگان باید به 
توصیه های بهداشــتی و دستورات پزشکی، 
به طور جــدی توجه و عمل کنند. مســئوالن 
مربوطه باید به طور همه جانبــه درباره این 
مشکل، برنامه ریزی و اقدام عاجل و مستمر 
داشته باشند، چنان که تاکنون نیز تالش های 
فراوانــی را به انجام رســانده اند.زعیم حوزه 
علمیه اصفهان با اشــاره به اینکه همگان به 
خداوند متعال توکل کنند و با اعتماد به الطاف 
خداوند رحمان و رحیم، سعی داشته باشند 
که تمرکز فکری بر این مشکل و اضطراب در 
این باره را کاهش دهند، بیان داشت: در عین 
حال مردم شریف ایران توسل به قرآن کریم و 
اهل بیت علیهم السالم خصوصا قرائت زیارت 
عاشــورا و زیارت جامعه کبیــره را فراموش 
نکنند. وی اضافه کرد: مردم از »قرائت قرآن« 
به خصوص سوره مبارکه حمد و آیه الکرسی 
و ســوره یس و همچنین دعــا به خصوص 
ادعیه مأثــوره نظیر دعای مشــلول، دعای 
یستشــیر و دعای مجیر، کــه مایه آرامش 
دل ها و رفع بال ها و شــفای بیماران اســت 

غفلت نکنند.
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حضور کریم باقری در تیم ملی در گرو موافقت باشگاه پرسپولیس؛

سرخ پوشان در درگاه بزرگ تصمیم گیری

شــایعه همکاری کریم باقــری با دراگان 
سمیه مصور

اسکوچیچ  در تیم ملی فوتبال در حالی با 
تایید این مربی رنگ واقعیت به خود گرفته است که بازیکن سال های 
دور تیم ملی تحت قراداد باشگاه پرسپولیس بوده و تصمیم نهایی درباره 
حضور کریمی در تیم ملی بر عهده مسئوالن این باشگاه است که حاضر 

به جدایی مربی خود بشوند یا نه؟
حدود یک ماه از انتخاب دراگان اســکوچیچ به عنوان ســرمربی تیم 
ملی ایران می گذرد و در این مدت بحث انتخاب دســتیار ایرانی برای 
او مطرح بود و در این میان از گزینه های مختلفی نام برده می شد که 
در نهایت سرمربی کروات تیم ملی دست روی مربی تیم پرسپولیس 
گذاشت.  کریم باقری که پس از اتمام دوران بازیگری و گذراندن دوره 
های مربیگری در پرسپولیس مشغول به فعالیت شد، در دوران برانکو 
توانست به عنوان یکی از ایرانی های قابل اعتماد نزد این مربی کروات 
طی سالیان اخیر روی نیمکت ســرخ ها حاضر شود، پس از برانکو نیز 
به عنوان عضو ایرانی کادر گابریل کالدرون به فعالیت خود ادامه داد. با 
حضور یحیی گل محمدی روی نیمکت پرســپولیس و علی رغم تمام 

شایعاتی که درباره پایان حضور او شنیده می شد، باقری همچنان روی 
نیمکت سرخ پوشــان حاضر بود. با این حال خیلی ها طی مدت اخیر 
به موضوع کم کار شــدن این چهره روی نیمکــت یحیی گل محمدی 
اشاره داشته اند. باقری که در موضوع دیسیپلین و برقراری نظم در تیم 
پرسپولیس خصوصا در دوره برانکو ایوانکوویچ شهره شده بود و جلوی 
یاغی گری های آن دوران را گرفته بود اکنون با حضور دراگان اسکوچیچ 
روی نیمکت تیم ملی به عنوان جانشین مارک ویلموتس برای همکاری 
با این مرد کروات دعوت شده است.کریم باقری یکی از ارکان موفقیت 
تیم ملی، حدفاصل سال های 1993 تا 2010 بود و در این مدت همیشه 
یکی از بازیکنان کم حاشــیه اما آماده تیم ملی به شــمار می رفت. او با 
تجربه بازی در تیم ملی و البته همکاری با بازیکنانی که برخی های شان 
در ســال های اخیر عضو پرســپولیس بوده اند، می تواند یک انتخاب 
مطمئن و یک ســوپاپ اطمینان برای تیم ملی و دراگان اســکوچیچ 
باشد. شایعه این همکاری که از چندی پیش شــکل گرفته بود اکنون 
با تایید کریم باقری نیز همراه شــده است و او مدعی شده همه چیز به 
قراردادی که با باشگاه دارد، وابسته است.باقری علی رغم صحبت هایی 

که در ابتدای فصل درباره مشــکل و اختالف نظر با ایرج عرب به عنوان 
مدیرعامل وقت این تیم وجود داشــت، قراردادش را تمدید کرده و به 

همکاری خود با این تیم ادامه داد. 
اکنون باید دید با توجه به درخواست تیم ملی و فدراسیون برای همکاری 
این چهره با دراگان اسکوچیچ، تصمیم باشگاه پرسپولیس در رابطه با 
این موضوع چــه خواهد بود.  باقری را باتوجه بــه  نقش موثری که در 
ایجاد آرامش در باشگاه پرســپولیس داشت، از جمله عوامل موفقیت 
این تیم  در ســال های اخیر می دانند و از این رو به نظر می رســد که 
مسئوالن باشــگاه تهرانی به راحتی راضی به جدایی این مربی نشوند. 
گفته می شــود پیشــنهاد همکاری کریم باقری با تیم ملی به دست 
باشگاه پرسپولیس رسیده است و به زودی محمدحسن انصاری فرد در 
گفت وگو با یحیی گل محمدی و همچنین باقری، تصمیم نهایی در این 
خصوص را اعالم خواهد کرد. انتخاب کریم باقری به عنوان نخســتین 
و بهتریــن گزینه برای نیمکت تیــم ملی اهمیت دارد و اگر مســئوالن 
 باشگاه پرسپولیس با جدایی مربی شان موافقت کنند، کمک بزرگی به 

تیم ملی کرده اند.

کاسبان تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال!
فدراسیون فوتبال ایران درگیر ماجرای پیچیده ای شده اســت. در حالی که قرار است انتخابات 
این فدراسیون روز 25 اسفند برگزار شود، فیفا اعالم کرده که در صورت اصالح نشدن اساسنامه، 
انتخابات نباید برگزار شــود و این بدان معناســت که در فاصله 12 روز تا موعد مقرر، همه چیز در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. فیفا در نامه اول خود به فدراســیون ایران نوشــت که 4 بار برای اصالح 
اساسنامه نامه زده؛ اما اتفاقی در این خصوص رخ نداده است. با وجود پاسخ ایران، فیفا بر مواضع 
قبلی تاکید کرده است.فدراســیون قصد دارد بار دیگر در نامه ای به ابهامات فیفا پاسخ دهد؛ اما 
اینکه فدراســیون جهانی به برگزاری انتخابات رضایت دهد موضوعی اســت که نمی توان پاسخ 
قاطعی به آن داد. شرایط به گونه ای است که نمی توان هیچ چیزی را به صورت قطعی پیش بینی 
کرد.واقعیت این اســت که فوتبال ایران شــرایط حساسی را ســپری می کند؛ موضوع شکایت 
ویلموتس و ادعای او برای دریافت 6 میلیون یورو، شرایط حساس تیم ملی در مسیر جام جهانی 
2022 و وضعیت کلی فوتبال به گونه ای اســت که بیش از پیش لزوم برگزاری انتخابات در موعد 
مقرر احساس می شود. در واقع هر چه زمان بیشتری بگذرد به دلیل اینکه فدراسیون رییس ندارد، 
شرایط بغرنج تر خواهد شد.اینکه چرا فدراسیون فوتبال در گذشته تالشی برای حل این موضوع 
نکرده جای ســوال دارد. اگر چنین کاری صورت می گرفت در آســتانه انتخابات این اتفاقات رخ 
نمی داد. اکنون نیز به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان باید به عنوان متولی ورزش ایران، ورود 
بیشتری به موضوع داشته باشد و البته که شخص وزیر ورزش نیز در این میان نقش بسزایی دارد. 
در واقع وزارت ورزش می تواند از فدراسیون فوتبال بخواهد با رفع موانع موجود نسبت به برگزاری 
هر چه سریع تر انتخابات اقدام کند. در این زمینه شنیده شده اساسنامه جدید تهیه و آماده شده 
و اگر چنین باشد می توان با تدبیری مناسب کار را پیش برد تا کاسبان تعویق انتخابات فدراسیون 

فوتبال نتوانند به هدف خود برسند.

 پاسخ اشتباه بزرگ پرسپولیس در جذب »استوکس« را 
چه کسی می دهد؟

همان طور که پیش بینی می شد حواشی استوکس در پرسپولیس هم پایان نیافت و او که در تیم های 

قبلی خود پرحاشیه ظاهر شده بود در پرسپولیس هم تغییر رویه نداد.داستان های آنتونی استوکس 

و پرسپولیس با دستگیری این بازیکن وارد فاز جدیدی شد و فعال باید بازگشت این بازیکن ایرلندی 

به ایران را منتفی بدانیم. او که پس از بازی پرسپولیس و الشارجه از یحیی مرخصی یک روزه گرفته 

بود تاکنون به تهران برنگشته و شاید هرگز هم برنگردد.همه این ها در حالی است که پیش از عقد 

قرارداد با استوکس هشدارهای زیادی به مدیریت پرســپولیس داده شد ولی کسی توجه نکرد و 

حاال او که حدود 30 تا 40 درصد قراردادش را هم گرفته، این گونه پرســپولیس را با مشکل مواجه 

کرده است.

دیدار ایران و کامبوج به تعویق می افتد
یک رســانه کامبوجی مدعی شد که بازی تیم ملی این کشــور با ایران در انتخابی جام جهانی قطر 

به خاطر ویروس کرونا به تعویق می افتد. ســایت »thmeythmey« کامبوج مدعی شد که بازی 

تیم ملی فوتبال این کشــور با ایــران در مرحله گروهــی انتخابی جام جهانــی 2022 در تاریخ 31 

مارس به خاطر شــیوع ویروس کرونا به تعویق می افتد. پیش از این نیز فدراســیون هنگ کنگ 

با ارسال نامه ای به فیفا خواستار تعویق بازی اش با تیم ملی کشــورمان شده بود. تیم ملی ایران 

 طبق برنامه قبلی باید بــه ترتیب از هنگ کنگ )7 فروردین( و از کامبــوج )12 فروردین( در تهران

 میزبانی کند.

 مستطیل سبز 

.  باقری را باتوجه به  نقش موثری که در ایجاد آرامش در 
باشگاه پرسپولیس داشت، از جمله عوامل موفقیت این 
تیم  در سال های اخیر می دانند و از این رو به نظر می رسد 
که مسئوالن باشگاه تهرانی به راحتی راضی به جدایی این 

مربی نشوند

سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه که به همراه 
تیمش عازم رقابت های لیگ جهانی اتریش شده 
بود، علی رغم اینکه 3 ماه است به ایران نیامده، به 
بهانه مبارزه با کرونا اجازه ورود به مسکو را دریافت 
نکرد و ساعت ها در اتاقی در فرودگاه مسکو به سر 
برد.حسین روحانی ، در این باره اظهار کرد: با پایان 
رقابت های لیــگ جهانی در اتریش عازم مســکو 
شــدیم اما ماموران فــرودگاه مســکو از ورود من 
جلوگیری کردند و بیش از 10ساعت در یک محیط 30 
متری در فرودگاه بدون هیچ آب و غذایی قرنطینه 
شدم. سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه افزود: 
من 3 ماه است که اصال به ایران نیامده ام و آن موقع 
که ایران بودم هیچ بحثی درباره ویروس کرونا نبود. 
در این 3 ماه در روسیه بودم؛ اما هر چه به آن ها می 

گویم قبول نمی کنند.مربی ســابق تیم ملی ایران 
خاطرنشــان کرد: روس ها می گویند به ما گفته اند 
به هیچ ایرانی از هر کجای دنیا اجازه ورود به خاک 
روســیه را ندهید. برای آن ها جان شهروندان شان 
بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد و اصال با اینگونه 
موارد شــوخی ندارند و توصیه پذیر هم نیســتند. 
شانس آوردم من را به ایران دیپورت نکردند و به من 
گفتند می توانی از همان اتریش که به مسکو آمدی 
به همانجا یا هر کجای دیگر بروی اما اجازه ورود به 
روسیه را نداری.وی درباره شــرایطش در فرودگاه 
مسکو نیز گفت: بیش از 10 ســاعت در یک فضای 
حدودا 30 متری من را نگه داشتند. به آن ها گفتم 
12 ســاعت اســت هیچ چیزی نخورده ام و خیلی 
گرسنه هســتم اما اصال توجهی نکردند و هیچگونه 

خدماتی ارائه ندادند. هیچ چیز در دســترس نبود. 
در حقیقت بدون آب و غذا گیر افتاده بودم. روحانی 
افزود: شــرایط به گونه ای بود کــه حتی وقتی می 
خواســتم از سرویس بهداشــتی هم استفاده کنم 
یک مامور من را همراهی می کرد. یک ایرانی دیگر 
نیز مثل من اجازه ورود نداشــت و 3 شبانه روز در 
فرودگاه مسکو گیر افتاده بود تا اینکه مجبور شد به 

قرقیزستان برود.

مسکو به حسین روحانی اجازه ورود نداد؛

 قرنطینه در فرودگاه بدون آب و غذا!

مهاجم جدید بوروسیا دورتموند به احتمال حضورش در رئال مادرید واکنش نشــان داد. او همچنین از زالتان ابراهیموویچ به عنوان الگوی بزرگ خود یاد کرد. 
ارلینگ هالند خرید زمستانی بوروسیا دورتموند بود که عملکردی خیره کننده در این تیم داشــته است.این  مهاجم نروژی در همان دیدار نخست حضورش در 
دورتموند که به عنوان بازیکن جایگزین در دقیقه 57 به میدان رفت، موفق به هت تریک شد. او رکوردهای زیادی را به نام خود به ثبت رسانده و عملکرد درخشانش 
باعث شده تا حتی خبرهایی درباره عالقه باشگاه رئال مادرید به جذب او به گوش برسد.رسانه های اسپانیایی اخیرا نوشتند 
که رئال با 75 میلیون یورو به دنبال جذب مهاجم 19 ساله دورتموند است.هالند درباره احتمال حضور در رئال مادرید گفت: 
این بسیار خوب است که باشگاه های بزرگ به دنبال جذب من هستند چرا که نشان می دهد که من خوب کار می کنم.او درباره 
الگوی بزرگ خود گفت: از دوران کودکی به زالتان عالقه زیادی داشتم و او الگوی من است. اینکه زالتان نگاهی متفاوت دارد 

برای من زیباست،تفکرات او را دوست دارم. براین باور هستم که همواره به اعتماد به نفسی که زالتان دارد نیاز دارم.

واکنش »هالند« به حضورش در رئال

وز عکس ر

دیدار شبانه دو 
استقاللی در 

بروکسل
کاوه رضایی و امید ابراهیمی، 
دو لژیونــر شــاغل ایــران 
در بلژیــک در بروکســل بــا 
یکدیگر دیــدار کردند. رضایی 
و ابراهیمی پیــش از این در 
اســتقالل هــم بــا یکدیگر 

همبازی بودند.

عکس: خبر ورزشی
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مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در سلسله 
برنامه های »سه شــنبه ها با رسانه، پاســخگویی در مسیر امید« ضمن 
گرامیداشــت فرارســیدن هفته درختکاری، اظهار کرد: به پاسداشــت 
درختانی که تامین کنندگان اکسیژن تنفسی هستند امیدواریم بتوانیم 
این روز را به خوبی گرامی بداریم.فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به آخرین 
وضعیت فضای سبز شهر اصفهان، افزود: تا سال ۹۸ سه هزار و ۷۰۰ هکتار 
فضای سبز در داخل شهر داشتیم که امســال با اضافه شدن فضاهای 
سبز به سه هزار و ۸۵۰ هکتار رسید و حدود ۱۵۰ هکتار افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
فضاهای سبز در رینگ چهارم و فضاهای سبز پروژه های مختلف از جمله 
سالن اجالس، شرکت نمایشگاه ها و سایر محل ها افزایش یافته است، 
گفت: حدود ســه میلیون و نیم اصله درخت در شهر اصفهان وجود دارد 
که با اقدامات انجام شده امیدواریم این عدد به سه میلیون و ۷۰۰ اصله 
درخت افزایش یابد.وی گفت: همواره تاکید شده گونه های گیاهی مورد 
استفاده، مقاوم به خشکی، سن باال و ریشه پر باشد تا دوام و سازگاری 
بیشتری با اقلیم شهر داشته باشد.مرتضایی نژاد با اشاره به برنامه های 
هفته درختکاری در شهر، اظهار کرد: سنت ترویج درختکاری همواره در 

آیات و احادیث مورد تاکید قرار گرفته، البتــه هفته درختکاری یا هفته 
منابع طبیعی از ۱۵ تا ۲۲ اسفندماه است، از این رو مهلت ثبت نام در سایت 
سازمان پارک ها برای دریافت نهال رایگان از هشتم تا دوازدهم اسفندماه 
بود.وی با اشاره به نوع و تعداد نهال ها جهت توزیع به مردم، گفت: تعداد 
۳۰ هزار اصله نهال چند ساله، ریشه پر با قدرت ماندگاری باال در سه گونه 

مثمر خرمالو، به و نارنج در نظر گرفته شده است.

تحویل نهال ها در منازل به شهروندان
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته شد در مناطق 
۱۵ گانه شهر توزیع نهال ها توسط مناطق انجام شود، بنابراین تعدادی از 
شهروندان از ابتدا در سایت درخواست ارسال نهال به در منازل خود و حتی 
کاشت نهال را داشتند، اما تصمیمی که پیرو شیوع ویروس کرونا گرفته 
شد، از ۱۵ اسفند تا ۲۲ اسفندماه از طریق مناطق تماس با شهروندان بر 
اساس شماره تلفن اعالم شده در سایت برقرار و طی یک هفته نهال ها 
در منازل به شهروندان تحویل داده می شود.وی در خصوص ضدعفونی 
کردن معابر شهر و آسیب احتمالی به درختان، تصریح کرد: ضدعفونی 

کردن معابر بر اساس دستورالعمل ابالغی انجام شده، محلول استفاده 
شده قلیایی بوده و روی سطوح فضای سبز نبوده است.مرتضایی نژاد در 
پاسخ به سوالی پیرامون ضرورت کاشت درختان توت در معابر شهر، گفت: 
این درختان از قبل کاشته شده، اما در دستور العمل سازمان پارک ها به 
هیچ عنوان درخت توت در معابر نداریم و در واکاری ها نیز از درختان توت 
استفاده نشده اســت، اما در بعضی از سایت های داخل پارک ها بعضی 
از مناطق توتستان دارند تا شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.وی در 
ارتباط با مشارکت سازمان پارک ها با نهادهای مردمی، اظهار کرد: سازمان 
پارک ها و فضای ســبز با تمامی نهادهای مدنی ارتباط مســتمر دارد به 
طوری که استفاده از گونه های مثمر برای توزیع نهال یکی از پیشنهادهای 
نهادهای مدنی به این سازمان بوده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه نهال های مثمر می تواند در 
سایت داخل پارک ها احداث شود، از این رو پیشنهاد احداث توتستان و 
نارنجستان به مناطق ارسال شده و برخی مناطق در این راستا اقداماتی را 
انجام داده اند، تصریح کرد: انجام این اقدامات با همکاری نهادهای مدنی 
به آسانی امکان پذیر است.وی با اشاره به سرانه فضای سبز شهر اصفهان، 
افزود: امسال ۹۰ هکتار به فضاهای سبز شهر اصفهان اضافه شده و سرانه 

فضای سبز شهر را چهار دهم افزایش داده است.

انجام ۶۴ هکتار دیم کاری در شهر اصفهان
مرتضایی نژاد خاطرنشــان کرد: امســال ۶۴ هکتار دیم کاری در شــهر 
اصفهان انجام شده که خوشبختانه تمام بذرهای کاشته شده سبز شده 
و می توانیم تا دو سال آینده آنها را به فضای سبز شهر اضافه کنیم.وی با 
اشاره به اقدامات ویژه این سازمان در آســتانه نوروز ۹۹، گفت: از ابتدای 
پاییز امسال انجام اقدامات الزم در دستور کار قرار گرفت و عالوه بر کاشت 
گل ها و گل آرایی رفیوژها و فضاهای سبز شهر، امسال به جداره اتوبان ها 
پرداختیم.مدیرعامل سازمان پارک  ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه از زمان ایجاد اتوبان ها در شهر به بازسازی رفیوژ آنها توجه نشده 
بود، شیب بندی مناسبی برای انجام اقدامات واکاری نداشت، ادامه داد: 
گلفوژ جداره اتوبان ها پیش بینی و در اتوبان های مناطق یک، دو، هشت، 
پنج و ۱۰ بسترسازی انجام شده که امیدواریم مناظر زیبایی را در شهر به 
وجود آورد.وی خاطرنشان کرد: داخل گلفوژ جداره اتوبان ها درختچه های 
باالرونده زینتی همچون رونده مروارید، پیچ اناری که ســازگار با شرایط 
خشکی است، استفاده می شود.مرتضایی نژاد گفت: امسال عالوه بر گل 
آرایی سطح شهر، کاشت گل ها و درختان با افزایش ارتفاع در میدان امام 
علی )ع( و میدان امام حسین )ع( در حال انجام است، همزمان بام سبز 

در این دو میدان انجام می شود.
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان  مطرح کرد:

 همگام با سیاست وزارتخانه های بهداشت و گردشگری
 گام بر می داریم

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در ارتباط با سفرهای نوروزی، 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تمهیداتی را خواهد داشت که جزئیات آن اعالم می شود.ایمان 
حجتی با بیان اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا سالمت میهمانان نوروزی و شهروندان شهر 
بسیار حائز اهمیت است، افزود: موضوع بسیار مهم در ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی اصفهان 
در جهت میهمان نوازی از مســافران و همچنین لزوم توجه به آرامش و سالمت شهروندان، این 
است که شهر دچار به هم ریختگی و بی نظمی نشود.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: معتقدیم با توجه به تاکید مقامات درمانی و بهداشتی کشور مبنی بر اینکه ایام 
نوروز می تواند زمان پیک شیوع این ویروس باشــد، بهتر است تا حد امکان سفرها انجام نشود.

وی ادامه داد: امسال روال برنامه ریزی ستاد تســهیالت نوروزی اصفهان همچون سال گذشته 
نخواهد بود و در خصوص محل های اسکان مســافران نوروزی تجدیدنظر ویژه خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: اسکان موقت به هیچ عنوان با شرایط به وجود آمده سازگار نیست، اما نوع ابزارها 
را با توجه به شرایط ایجاد شــده تغییر خواهیم داد، زیرا مسافرانی هستند که تمایل دارند از هتل 
و مسافرخانه های شهر برای اقامت اســتفاده کنند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در کمیته اطالع رســانی ســتاد تسهیالت سفر شــهر اصفهان به این نتیجه 
رســیدیم که به ســمت ابزارهای آنالین حرکت کنیم، اظهار کرد: برای ارائه خدمات به مسافران 
نوروزی، ابزارهای آنالین و تلفنی را توســعه خواهیم داد تا ارائه خدمات با شرایط به وجود آمده 
همخوانی داشته باشد.وی بابیان اینکه سیاست کلی هم راستا با نظر دستگاه های وزارتخانه های 
بهداشت و میراث فرهنگی و گردشگری در حال بررسی اســت، تاکید کرد: تا هفته آینده تصمیم 
نهایی بــرای انجام اقدامات نوروزی اتخاذ می شــود و چارچوب روشــن تری برای این موضوع 

خواهیم داشت.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبرداد:

اجرای تصمیمات 23 گانه در شهر برای مقابله با کرونا
 معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: برای مقابله با میهمان ناخوانده ای که وارد کشورشد، 
از ۱۰ روز پیش مدیریت شــهری اصفهان به حالت آماده باش درآمد و در یک جلســه هماهنگی 
تصمیمات ۲۳ گانه ای اتخاذ و به مدیران مناطق و سازمان ها ابالغ شد.حسین امیری اظهار کرد: 
با توجه به شرایط ایجاد شده شهردار اصفهان نیز هفت دستور ویژه برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا به مدیران شهرداری ابالغ کرد تا برای حفظ سالمت شهروندان و کمک به رفع آلودگی حاصل 
از ویروس کرونا، از تمام امکانات و ظرفیت ها استفاده شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش 
زیادی از شهروندان برای سفرهای درون شــهری خود از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، 
ضدعفونی کردن این وسایل از جمله مترو، اتوبوس و تاکســی های شهر مورد توجه قرار گرفت و 
هر شب ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهر و ۱۲ رام قطار شــهری پس از پایان سرویس دهی ضدعفونی 
می شوند.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه تمام رانندگان و پرسنل اتوبوسرانی 
ملزم به رعایت نکات ایمنی و استفاده از ماسک، دســتکش و مواد ضدعفونی شده اند، تصریح 
کرد: در طول روز سطوح مختلف ایستگاه های قطار شهری از جمله پیشخوان های فروش بلیت، 
گیت های کنترل بلیت، هندریل های پله برقی و پله ثابت، دســتگاه های خودپرداز و شارژ بلیت 
و دکمه های آسانسور گندزدایی می شــود. وی با تاکید بر اینکه در پنج پایانه سطح شهر اقدامات 
بهداشتی و ایمنی برای مقابله با ویروس کرونا انجام شده است، گفت: فضاهای عمومی در اختیار 
پایانه ها از جمله راهروها، سکوها، فضای ورودی به پایانه ها و محیط پیرامونی آن گندزدایی شده 

و کف سالن پایانه ها با محلول ضد عفونی کننده آنتی باکتریال شست و شو می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبرداد:

اضافه شدن ۹۰ هکتار به فضاهای سبز شهر اصفهان

طرح زوج و فرد در اصفهان لغو شد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی ها، اجرای طرح زوج 
و فرد از روز ۱۳ اسفندماه تا پایان نوروز به دلیل تسهیل در تردد شهروندان و تاثبر در کاهش شیوع 
بیماری کرونا تعلیق شد.داریوش امانی افزود: شهروندان می توانند برای افزایش اطمینان خاطر 
حفظ ســالمتی هنگام رفت و آمد در محدوده مرکزی شهر، بدون دغدغه از اجرای طرح زوج و فرد 
از خودروهای شخصی استفاده کنند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: طرح 
محدوده زوج و فرد برای مقابله با افزایش آلودگی هوا در هسته مرکزی شهر در خیابان های مسجد 
سید، عبدالرزاق، خیابان بهشتی و کاشانی به سمت هسته مرکزی، خیابان نشاط، چهارراه نقاشی، 
چهارباغ و باغ گلدسته، حاشیه ابتدای خیابان فردوسی، شمس آبادی و آذر هر روز از ساعت هشت 

صبح الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰ اجرا می شد.

 توزیع میوه تنظیم بازار ایام نوروز از 1۵ اسفند
 در بازارهای کوثر

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشــاورزی به منظور تامین میوه نوروزی 
شهروندان، هر سال نســبت به توزیع پرتقال و سیب در بازار های روز شــهرداری اقدام کرده است.

محمد مجیری با بیان اینکه تمامی اقالم مورد نیاز شــهروندان از جمله میــوه در بازار های کوثر با 
کیفیت مطلوب و قیمت مناســب به فروش می رســد، افزود: توزیع میوه تنظیم بازار ایام نوروز از 
۱۵ اسفند در بازار های کوثر تا ۱۵ فروردین ماه ســال آینده ادامه خواهد داشت.مدیر عامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان از برگزاری جشنواره 
کاال های ایرانی در بازار های کوثر خبر داد و گفت: این جشــنواره از هفته آینده آغاز و به مدت شش 
ماه ادامه خواهد داشت تا عالوه بر تشویق شــهروندان برای تامین مایحتاج خود از بازار های کوثر، 
جوایز ارزنده ای نیز به برگزیدگان اهدا شود.وی با بیان اینکه امسال دوره های آموزشی فروشندگان 
بازار های کوثر برگزار شده و تاکنون بیش از یک هزار نفر ساعت آموزش دیده اند، افزود: آموزش ها در 
راستای مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع بوده که به زودی شهروندان بازخورد آن را در این بازار ها 
مشــاهده خواهند کرد.مجیری با بیان اینکه بازار گل و گیاه همدانیان در آستانه ایام نوروز با حجم 
زیادی از مراجعه شهروندان مواجه شده است، گفت: با تغییراتی که سال گذشته در بازار گل و گیاه 
همدانیان صورت گرفت، محیطی زیبا فراهم شد تا شهروندان عالوه بر خرید از محیط تفرجگاهی 
آن استفاده کنند.وی با اشاره به فعالیت بازار گیاهان دارویی، تصریح کرد: نخستین بازار تخصصی 
گیاهان دارویی کشور در اصفهان با هدف ارتقای سالمت شــهروندان، فرهنگسازی تغذیه سالم و 
آشنایی مردم با خواص گیاهان دارویی فعال است.مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در بازار تخصصی گیاهان دارویی ۳۳ غرفه 
عرضه محصوالت گیاهی فعال اســت، تصریح کرد: یک غرفه نانوایی در محوطــه باز بازار گیاهان 
دارویی اصفهان برای پخت نان های کامل فراســودمند اختصاص داده شده است.وی ادامه داد: 
محصوالت بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان در قالب عمده فروشی و خرده فروشی شامل انواع 
گیاهان دارویی و محصوالت غذایی سالم، طبیعی و ارگانیک، انواع دمنوش ها و عرقیجات گیاهی، 
روغن های گیاهی، محصوالت آرایشی و بهداشتی گیاهی، ادویه جات است.مجیری با تاکید بر اینکه 
نظارت بر این بازار توسط بازرسان سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و دانشگاه انجام می شود، 
گفت: در بازار گیاهان دارویی اصفهــان روز های جمعه کالس های آموزشــی رایگان با موضوعات 
تربیت و طب، حرکات اصالحی، پخت غذا های ســالم، دمنوش ها و ســردنوش ها، مزاج شناسی 
برگزار می شود که مورد اقبال مردم واقع شده است. وی خاطرنشان کرد: هر ماه بیش از دو هزار نفر از 
بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان بازدید می کنند که نشان می دهد مردم به استفاده از گیاهان 

دارویی و آشنایی با خواص آن ها عالقه مند هستند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

ویژه برنامه های نوروز 99 در 
صداوسیمای مرکزاصفهان

خبر ویژه

مرکز اصفهان به مناسبت عید نوروز ویژه برنامه 
های متنوعی را تهیــه، تولید و پخش می کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اســتان 
ها، ســیمای مرکز اصفهان در روز ۲۹ اســفند 
۹۸، برنامه ویژه تحویل سال را به صورت زنده 
به مــدت۱۸۰ دقیقه با محورهــای موضوعی 
هم افزایــی، نشــاط و ســالمت اجتماعی، 
آداب و رســوم و جاذبــه های گردشــگری، 
ویژه برنامه ایام نــوروز با عنوان»نــاز نوروز « 
به مــدت ۹۷۵ دقیقه،ویژه برنامــه »به وقت 
خانه« را بــه مدت ۱۰۰ دقیقــه تولید و پخش 
می کند.همچنین تله فیلم های تولید شــبکه 
اصفهان با عنوان »مجنون بــی لیلی« در اول 
فروردین،»#دوچرخه باز« از ۵ الی ۱۰ فروردین 
و»پیچ جاده نمناک« در روز ۱۲ فروردین ماه 
۹۹ روی آنتن مــی رود.پخش ویــژه برنامه 
های »یه جور دیگه«،»ســفرنامه« با موضوع 
همدلی، آداب و رسوم،شادی و نشاط و رونق 
تولید،»همنشین«،»همین حوالی«،»اصفهان 
امروز«،»سیمای راهبران« و»گردش در شهر 
اصفهان« هــر روز درایام نــوروز و "زنده رود" 
جمعه ها ساعت ۹ صبح به مدت ۶۰ دقیقه از 
دیگر برنامه های شبکه استانی اصفهان است.

در تامین برنامه شــبکه اصفهان نیز سریال و 
فیلم های سینمایی شــاد و جذابی برای ایام 
نوروز در نظر گرفته و پخش می شــود. رادیو 
اصفهان نیز با پخش ویژه برنامه سال تحویل 
از ۶ صبح الی ۸ صبح و  ویژه برنامه ایام نوروز 
با عنوان »بهار اصفهان« هر روز از ساعت ۱۰ الی 
۱۲:۳۰ و عصرها ســاعت ۱۸ الی ۲۰ با موضوع 
عید نوروز میهمان خانه های مردم نصف جهان 
می شــود.تولید ویژه برنامه های مختلفی در 
تعطیالت نوروز از جمله برنامه طنز »کیویج« 
هر روز به مــدت ۳۰ دقیقــه،»آوای بهار« هر 
روزساعت ۱۵ الی ۱۵:۴۵ ،»شب های روشن« 
با موضوع گفــت و گو با ســرداران و رزمندگان 
اســالم به مدت ۴۰ دقیقه،»چراغ« با موضوع 
گفت وگو با چهره ها و فرهیختگان و نخبگان 
اســتان،»همراه با بهار« به مــدت ۳۰ دقیقه، 
»بهشــت ثانی«،»خوشاروســتا« و »سفر با 

رادیو«  پخش می شوند .
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رایزنی های ضد روسی اوکراین در واشنگتن
طبق اعالم وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه اوکراین در واشنگتن با قائم مقام وزارت خارجه آمریکا درباره 
مسائلی از قبیل »تجاوزگری روسیه در اوکراین« رایزنی کرد.»وادیم پریستایکو« وزیر خارجه اوکراین که 
برای دیدار با مقام های آمریکایی به واشنگتن سفر کرده، در ساختمان وزارت خارجه این کشور ضمن دیدار 
با قائم مقام »مایک پمپئو« علیه روسیه رایزنی کرده است.وزارت خارجه آمریکا درباره دیدار دوجانبه وزیر 
خارجه اوکراین با »استفان بیگان« قائم مقام وزارت خارجه آمریکا بیانیه منتشر کرده و از رایزنی های ضد 
روسی آنها خبر داده است.در این بیانیه آمده است، بیگان و پریستایکو »درباره خواست دوجانبه )آمریکا 

و اوکراین( برای حل مسالمت آمیز تجاوزگری روسیه در اوکراین صحبت کردند«.

جدال سیاسی شدید در عراق قبل از جلسه پارلمان
اختالفات میان گروه های سیاســی عراق و نخســت وزیر مکلف درباره کابینه جدید ادامه دارد، از کف 
خیابان های عراق نیز همچنان صدای اعتراض بلند است.یک منبع سیاسی عراقی مدعی شد: گروه های 
شیعی برجســته ای به محمد توفیق عالوی، نخســت وزیر مکلف عراق اعالم کرده اند که عدم توافق او 
با گروه های سیاسی ســنی و کرد باعث می شود در جلســه رای گیری حضور نیابند یا به دولت وی رای 
اعتماد ندهند.به گفته این منبع، گروه های سیاســی اخیرا توافق کردند نگذارند عــالوی نظر خود را بر 
تمامی طرف ها تحمیل کند.وی اشاره کرد: ادامه اختالفات با گروه های سنی و کرد باعث شده او اکثریت 
پارلمانی را از دست بدهد در حالی که برای برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان درخواست داده است.محمد 
التمیمی، تحلیلگر سیاسی گفت که گروه های سیاســی که در طول سال های گذشته اختالف داشتند، 
علیه عالوی متحد شده اند. گروه های سیاسی هستند که خطرناک بودن وضعیت را به ویژه با صحبت ها 
درباره انتخابات زودهنگام درک کرده اند. این گروه ها نمی توانند حامیان خود را حفظ کنند برای همین 

نمی خواهند پست های اجرایی را در دولت جدید رها کنند.

ترامپ مانع انتشار کتاب »بولتون« می شود
روزنامه واشنگتن پست نوشت که ترامپ اعالم کرده تا زمانی که وی در کاخ سفید است کتاب جان بولتون، 
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نباید منتشر شود.واشــنگتن پست به نقل از دو منبع خبری نوشت: 
ترامپ مستقیما در مورد انتشار کتاب بولتون وارد عمل شــده و به کارمندان خود گفته است که به دلیل 
محتوای برخی مکالمه های محرمانه وی، مانع انتشار کتاب بولتون می شود.گزارش واشنگتن پست در 
مورد تالش ترامپ برای عدم انتشار کتاب بولتون در حالی منتشر می شود که مشاور پیشین امنیت ملی 
آمریکا هفته گذشته از تالش کاخ سفید برای سانسور کردن کتاب خود در مورد مجادالت اوکراین خبر داد.
بولتون در نخستین حضور مطبوعاتی خود در دانشگاه دوک پس از آنکه مجلس سنا هنگام استیضاح 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا حاضر به استماع شهادت وی نشد، بخش هایی از خاطراتش در 

مورد مجادالت اوکراین را به آب شدن یک بستنی گردویی شبیه دانست.

»لیبرمن« از سفر رییس موساد به قطر خبر داد
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی فاش کرد که دو تن از مقامات ارشد امنیتی این رژیم اخیرا به 
قطر رفته اند.»آویگدور لیبرمن« که هم اکنون رییس حزب »اســراییل بیتونا« است، شنبه )سوم 
اسفند( گفت که در سفر یوســی کوهن، فرمانده منطقه جنوبی )جنوب فلسطین اشغالی( نیز او را 
همراهی کرده است.بر اساس ادعای وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، مقامات صهیونیست بنا 
به درخواست »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر این رژیم به قطر رفته و از مقامات قطر خواسته اند 
که به »تزریق« پول به جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( ادامه دهند. وب سایت خبری 
»وااله« نیز همز مان نوشت که کوهن در این سفر با رییس دستگاه امنیت ملی و مشاور امنیت ملی 

امیر قطر دیدار کرده است.

وزیر امور خارجه اتریش با روحانی و ظریف دیدار کرد؛

گارد بسته ایران در برابر اروپا باز شد

طی روزهای اخیر رفــت و آمد چند مقام  علیرضا کریمیان
وزارت امور خارجه کشــورهای اروپایی به 
ایران حکایت از ســرگیری روابط میان ایران و اتحادیــه اروپایی دارد؛ 
روابطی که با خروج ایران از برجام و موضع منفعالنه اروپا در برابر ایران تا 
مدتی تقریبا مســدود شــده بود و حتی ظریف هم که همواره یکی از 
حاضران اصلی نشست های جهانی است حاضر به شرکت در نشست 
جهانی داووس نشد و عمال درهای دیپلماتیک دو طرف روی هم بسته 
ماند؛ اما پس از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به ایران 
و گفت وگو با مقامات کشــورمان وزیر امور خارجه هلند و نیز وزیر امور 
خارجه اتریش به عنوان دو دولت نزدیک به ایران به کشــورمان ســفر 
کردند تا رایزنی هــا پیرامون آینده برجام و روابــط دو جانبه با اتحادیه 
اروپایی بار دیگر از سر گرفته شود. وزیر امور خارجه اتریش که شنبه برای 
دیدار با مقامــات ایران راهی تهران شــده گفت: وین بــه عنوان محل 
شکل گیری توافق هسته ای ایران و کشــورهای ۱+۵ خود را مسئول و 

موظف به نجات آن می داند. 
دولت اتریش رسما اعالم کرده اســت که »الکساندر شالنبرگ«، وزیر 
خارجه اتریش با هــدف نجات برجام راهی تهران شــده تا با مقامات 

عالی ایران از جمله »حسن روحانی« رییس جمهوری و »محمد جواد 
ظریف« وزیر امور خارجه این کشــور دیدار و گفت و گــو کند. دیروز نیز 
مالقات های دو جانبه مقامات ایرانی با این مقام اتریشی پیگیری شد 
و در این گفت وگوها که میان ظریف و شالنبرگ در دو نوبت صبح و عصر 
پیگیری شد، طرفین ضمن استقبال از گسترش روابط خوب دو جانبه 
بر توســعه و تعمیق آن در همه زمینه ها تاکید کردند. آخرین تحوالت 
مربوط به برجام و تعهدات طرف هــای اروپایی از مهم ترین محورهای 

گفت وگو بود.
 این وزیر اروپایی با روحانی هم دیدار و مالقات داشت، هر چند اتریش 
همواره در مواقع بحرانی میان ایران و اتحادیه اروپایی به عنوان نماینده 
ای از جانب سه کشور وارد میدان دیپلماســی با ایران شده؛ اما چندان 
موفقیتی در این زمینه نداشته است. این مســئله بدبینی ها نسبت به 
مذاکرات در این دور را هم افزایش داده اســت.طی مــاه های اخیر  با 
وجود دیدارهای دو جانبه اما اتریش چندان همکاری اقتصادی با ایران 
نداشته و بر مدار سیاست های همیشگی اروپا و پیروی از  آمریکا بوده 
است. کارشناسان امنیتی و سیاســی اما چندان به این مدل از سفرها 
خوش بین نیستند، آنها می گویند اتریش اعالم کرده به دنبال صلح و 

ثبات در منطقه است ؛اما با توجه به رویکرد کالن امنیتی اروپا،  اظهاراتی 
مبنی براینکه آنها به دنبال برقراری ثبات در منطقه هســتند قابل قبول 
نیست؛ عالوه براین  کشورهای اروپایی پیش از این سفر باید به سواالت 
مشخصی پاســخ دهند،  اینکه نقش غرب طی پنج ســال گذشته در 
حمایت تسلیحاتی از عربستان سعودی در جنگ یمن) یکی از عوامل 
بی ثباتی در منطقه(، چه بوده؟ همچنین اتحادیه اروپا باید پاسخ دهد که 
چرا در ایجاد گروه های تروریستی تکفیری مانند داعش، جبهه النصره 
که در ســوریه و عراق ایجاد بحران کرده اند در کنار واشنگتن به ایفای 
نقش پرداخته و سال ها در مسیر سرنگونگی نظام سوریه و ایجاد بحران 
های مزمن امنیتی در عراق دست داشته اند؟ در همین زمینه باید گفت 
میان آنچه ما در واقعیت می بینیم و ادعــای مقامات اروپایی در مورد 
ایجاد ثبات در منطقه  شکاف عمیقی وجود دارد که به راحتی هم قابل 
جبران نیست. هر چند نمی توان با این ادعا راه های دیپلماتیک کشور را 
مسدود کرد؛ اما باید توجه داشت که اروپا همچنان به دنبال وقت تلف 
کردن و معطل ساختن ایران است و درست به همین دلیل نمی توان به 
این مدل از رایزنی ها و دیدارها چندا دلخوش بود و انتظار ثمر و نتیجه 

خاصی از آن داشت.

مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه بر این 
باور است که باید توجه داشته باشیم که قرار گرفتن 
ایران در لیست ســیاه در شرایطی است که ریاست 
دوره ای بر عهده کشــور چین است. چین که اکنون 
نزدیک ترین پیوند اقتصادی را با ایران دارد تالشی 
برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه نداشت. به 
طور حتم این وضعیت بر مناسبات اقتصادی ایران با 
تمامی کشورهای دوست همانند روسیه، چین، عراق 
و... تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، به نظر می رسد از 
وضعیت بحرانی فعلی به وضعیت بحرانی تر  حرکت 
خواهیم کرد.قاســم محبعلی، گفــت: »در تحلیل 
قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرریسک یا 
سیاه FATF می توان از دو وضعیت سخن به میان 

آورد. یک وضعیت این است که با نظام پولی و مالی 
جهانی ارتباطی داشته باشیم که از امکانات آن برای 
توسعه تجارت، سرمایه گذاری و بهبود رفاه استفاده 
شود. این روند نه تنها برای ایران بلکه برای تمامی 
کشورهای عضو ســازمان ملل نیز ضروری به نظر 
می رسد و تا کنون حدود  کشور و نهادهای مختلف 
بین المللی اقتصادی به قواعد کارگروه اقدام مالی 
احترام می گذارند. این کارشناس مسائل بین الملل 
 FATF در ادامه تاکید کرد: »قرار گرفتن در لیست
به طور حتم تبعات و نتایــج خاص خود را به همراه 
خواهد داشت. این آثار به طور حتم به صورت منفی 
خواهند بود. هر چند این آثار شــاید در کوتاه مدت 
رؤیت نشود؛ اما در بلندمدت به طور حتم وضعیت 

را آشــفته تر و بدتر خواهد کرد.« محبعلی در ادامه 
تصریح کرد: »اکنون مســئله این نیست که ایران 
عضو FATF شود بلکه موضوع همکاری با این نهاد 
است. در واقع مســئله عضویت در FATF و رعایت 
اســتانداردهای مورد درخواســت این گروه مالی 
در یک راستا قابل ارزیابی نیســتند؛ زیرا عضویت 
نیازمند پیوســتن بــه کنوانســیون های مختلف و 

رسیدن به استانداردهای بین المللی است«.

نقل قول روزچین تالشی برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه انجام نداد 

وز عکس ر

رییس امارات پس از 9 ماه 
غیبت در انظار عمومی دیده شد

خبرگزاری امــارات، ویدئویی کوتــاه از رییس 
امارات بعــد از غیبت ۹ ماهه منتشــر کرد.البته 
ویدئوی پخش شده توســط خبرگزاری رسمی 
امــارات، خلیفه بن زاید را نشســته بدون اینکه 
حرکتی داشــته باشد، نشــان می دهد.امارات 
بعضا اخباری از ســفر ویژه  رییــس امارات به 
خارج از کشور بدون اعالم مقصد و اهداف سفر یا 
تصاویری از او در جریان خروج یا ورود به کشور 

منتشر می کند.

 تشکر عمیق رهبر انقالب از ملت ایران
 در پی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات

رهبر انقالب اسالمی صبح روز گذشته در ابتدای جلسه درس خارج فقه با تشکر از درخشش مطلوب 
ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه دشمنان، 
تاکیــد کردند: در مقابل توطئه دشــمن 
برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور، 
همه باید بــرای دفاع هوشــیار و آماده 
ضربه و حمله متقابل باشــیم.حضرت 
آیت ا...خامنه ای با اشاره به فضاسازی 
منفی و پر حجم دستگاه های تبلیغاتی 
بیگانه علیه شــرکت مردم در انتخابات، 
خاطرنشــان کردند: این تبلیغات منفی 
از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک شدن به 
انتخابات بیشتر شد و در دو روز آخر نیز به 
بهانه یک بیماری و ویروس، رسانه های آنها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در 
انتخابات چشم پوشی نکردند.رهبر انقالب اسالمی با شکر خداوند متعال و قدردانی عمیق از حضور 
گسترده مردم در انتخابات به رغم این تبلیغات مغرضانه، گفتند: خداوند اراده کرده است این ملت را 
پیروز کند.ایشان، دشمنِی دشمنان با ملت ایران را محدود به عرصه های اقتصاد، فرهنگ و باورهای 
دینی و انقالبی مردم ندانستند و افزودند: آنها حتی با انتخابات ملت ایران نیز مخالف هستند چرا 
که نمی خواهند پدیده شرکت مردم به نام دین در پای صندوق رای و در خدمت انقالب، به عنوان یک 
واقعیت تثبیت شــود.حضرت آیت ا... خامنه ای برگزاری انتخابات در نظام اسالمی را باطل کننده 
ادعای دشمنان مبنی بر مخالفت دین با آزادی و دموکراسی خواندند و گفتند: انتخابات در جمهوری 
اسالمی نشان می دهد که دین مظهر کامل یک دموکراسی همه جانبه است و برگزاری ۳۷ انتخابات 
در طول ۴۱ سال نشــان دهنده اهتمام بی نظیر نظام اسالمی به مردم ســاالری است.رهبر انقالب 
اسالمی با دعوت همگان به شناخت دشمن و هوشیاری در مقابل آن، تاکید کردند: در مقابل فعالیت 
هزاران نفر از جبهه دشمن علیه مسائل گوناگون ایران، در جبهه ملت ایران باید میلیون ها نفر آماده 

دفاع، ضربه و حمله متقابل در امور تبلیغاتی و انواع کارهای ممکن برای ملت باشند.

آیت ا... محمد یزدی، وارد مجلس خبرگان رهبری شد
اسماعیل موسوی، سخنگوی انتخابات کشــور نتیجه اولین میاندوره ای پنجمین دوره انتخابات 
مجلس خبرگان در استان قم را اعالم کرد.وی بیان داشت: آیت ا... محمد یزدی با کسب ۲۴۹ هزار 

و ۱۳۰ رای، وارد مجلس خبرگان رهبری شد.

پیگیری شهادت مرزبانان از طریق وزارت خارجه
فرمانده مرزبانی ناجا با اشــاره به درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی گفت: اکنون مسئوالن 
دیپلماسی پیگیر شهادت مرزبانان هستند.سردار قاسم رضایی در بازدید از محل درگیری مرزبانان 
هنگ مرزی جکیگور با گروهک تروریستی ضمن عرض تسلیت شهادت ۲ تن از مرزداران غیور کشور  
اظهار داشت: بعد از برگزاری جشن ملی انتخابات که در کمال امنیت برگزار شد، طی چند روز گذشته 
گروهک های معاند قصد نفوذ به خاک کشور را داشتند که با هوشیاری مرزبانان شناسایی و از نفوذ 
آن ها به خاک میهن جلوگیری شــد.وی با بیان اینکه در درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی 
تعدادی از معاندان مجروح و به هالکت رسیدند، تاکید کرد: کشــور پاکستان باید امنیت را در مرز 
فراهم کند و اعضای گروهک تروریستی را تحویل ایران دهد؛ در حال حاضر شهادت مرزبانان از طریق 

مسئوالن دیپلماسی با کشور پاکستان پیگیری خواهد شد.

کافه سیاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت: 

تعبیر »لیست سیاه 
FATF« به هیچ وجه 

صحیح نیست
حجــت االســالم و المســلمین غالمرضــا 
مصباحی مقدم درباره آنچه قرارگرفتن ایران 
در لیســت ســیاه FATF خوانده می شود، 
 FATF گفت: چیزی به نام لیســت ســیاه
وجود ندارد. متاســفانه مطبوعات ایران دائما 
درباره این اصطالح حرف می زنند. آنچه وجود 
دارد لیست کشــورهای همکار، غیرهمکار، در 
حال همکاری و تعلیق شده در حال همکاری 
با FATF اســت.وی افزود: تعبیر »لیســت 
ســیاه« اثر بســیار بدی روی افــکار عمومی 
جامعه ما دارد و کســانی که این اصطالح را به 
کار می گیرند با روان جامعــه بازی می کنند. 
چرا باید روان پریشی برای ملت ایران به وجود 
آورند؟ این اشتباه بزرگی اســت. زیرا موکدا 
می گویم در FATF اصطالحی به نام لیســت 
سیاه وجود ندارد. در این برهه ما مجددا وارد 
لیست کشورهای غیرهمکار با FATF شدیم. 
البته آنچه تصویب شده مجددا فرجه ای برای 
ایران باقی گذاشته که هر وقت دو کنوانسیون 
پالرمو و CFT را تصویب کــرد، مجددا امکان 
ورودش به لیســت کشــورهای همکار وجود 
دارد.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: برخالف آنچه قبال گفته می شــد و 
در مطبوعات کشــور به آن دامــن می زدند که 
اگر ایران به تعبیر اشتباه مطبوعات به لیست 
ســیاه FATF بپیوندد برای بازگشتش حتی 
بعد از تحریم های آمریکا نیز پروســه طوالنی 
نیاز است، باید بگویم که چنین حرفی درست 
نیست. ایران تاکنون به ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه 
FATF عمل کرده ولی تاکنــون هیچ فایده و 
منفعتی از این ۳۹ برنامــه اقدامی که انجام 

داده، نبرده است.

لکساندر  »ا است که  اعالم کرده  رسما  اتریش  دولت 
شالنبرگ«، وزیر خارجه اتریش با هدف نجات برجام راهی 
تهران شده تا با مقامات عالی ایران از جمله »حسن روحانی« 
رییس جمهوری و »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه این 

کشور دیدار و گفت و گو کند

بین الملل

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره ۹8/۵/۲6۰۷ مورخ ۹8/۰8/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره دادن واحد 
تجاری شماره دو طبقه اول مجتمع اداری الغدیر واقع در خیابان شهید مطهری شهر کلیشاد و سودرجان به متراژ 6۳ متر مربع به مدت یکسال اقدام نماید. 

لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت می گردد مطابق اطالعات ذیل به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

حامد اخگر- شهردارم الف:783252

۱۳۹8/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹8/۱۲/۲۰مهلت بازدید و اخذ اسناد

۱۳۹8/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹8/۱۲/۲۱مهلت تحویل اسناد

۱۳۹8/۱۲/۲۲بازگشایی اسناد

نوبت اول

چهارشنبه 7 اسفند  1398 / 2 رجب 1441/ 26 فوریه 2020/ شماره 2923
به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا؛

آزمون های رانندگی تا آخر هفته در اصفهان لغو شد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: برای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا، آزمون کتبی 
و شــفاهی آئین نامه رانندگی و تمام آموزش های نظری تا پایان هفته  جــاری در اصفهان برگزار 
نمی شود.ســرهنگ محمدرضا محمدی با اعالم این خبر، اظهار کرد : ایــن تصمیم به منظور حفظ 

سالمت متقاضیان دریافت گواهی نامه 
و در راستای تدابیر ابالغی پلیس راهور 
ناجا، بــه منظور پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا و خطــرات احتمالی آن 
صورت گرفته اســت. وی افــزود: تمام 
آموزشگاه های تابعه اســتان مکلف به 
لغو فعالیت های آموزش تا اطالع بعدی 
هستند. در خصوص اخذ آزمون در هفته 

آینده متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از 

مردم  درخواست کرد؛ تا آخر هفته برای کالس های آموزشــی رانندگی و آزمون های مربوط به آن 
مراجعه نکنند. آموزش های نظری به صورت برگزاری کالس درس در مراکز برگزار می شود، بنابراین 

برای پیشگیری از شیوع کرونا در جامعه، لغو این برنامه اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه روزانه بیــش از ۳۰۰ نفر به صورت تجمیع و خصوصــی در آزمون های رانندگی در 
اصفهان شرکت می کنند، خاطرنشــان کرد: درحال حاضر منتظر بهبود شرایط هستیم و در صورت 

از سرگیری مجدد آموزش و آزمون ها، مراتب به نحو مقتضی به هنرجویان اطالع رسانی می شود.

لشکر۱۴ امام حسین )علیه السالم( اعالم کرد

سی وسومین سالگرد شهادت حاج حسین خرازی این هفته 
برگزار نمی گردد

 سی وسومین سالگرد شهادت حاج حسین خرازی که بنا بود پنج شنبه این هفته برگزار گردد لغو شد
به گــزارش خبرگــزاری بســیج،به نقــل از روابــط عمومی لشــکر ۱۴ امام حســین مراســم 
 ســی  وســومین ســالگرد شــهادت ســردار حاج حســین خرازی این هفته برگزار نمی گردد.

لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( ضمن گرامیداشت سالگرد فرمانده رشید این یگان سردار حاج 
حسین خرازی اعالم کرد بنا به درخواست خانواده محترم شهید خرازی وبرخی از مسئولین مبنی 
 بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مراسم سالگرد این شهید واال مقام این هفته برگزار نمی گردد

الزم به ذکر است بنا بود پنج شنبه این هفته مراسم سالگرد شهید حاج حسین خرازی در گلستان 
شهدا برگزار گردد.

یک فوتی و سه مصدوم بر اثر تصادف زنجیره ای در اتوبان 
خرازی اصفهان

رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان گفت: تصادف زنجیره ای در اتوبان خرازی اصفهان ســه 
مصدوم و یک کشته برجای گذاشت .

ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانی رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان گفت: صبح  دیروز بر اثر 
انحراف سواری پژو به ســمت کامیون کشــنده در اتوبان خرازی و انحراف کامیون به باند مخالف 
اتوبان و برخورد آن با یک عابر پیاده و دو سواری در حال حرکت، عابر در دم جان باخت و سه نفرنیز 

مصدوم شدند.

مدیر کل راه آهن اصفهان:

ضدعفونی ۶ نوبته ایستگاه راه آهن اصفهان

مدیر کل راه آهن اصفهــان با بیان اینکه اصفهان به طور مســتقیم 
قطار به مقصد قم ندارد مســیر حرکت به سمت تهران است و از صد 
درصد مسافران، شاید یک درصد آنها در ایستگاه نزدیک قم تخلیه 
می شوند، گفت: در پی شــیوع ویروس کرونا در کشور ایستگاه راه 
آهن اصفهان و سالن مسافری آن روزانه ۶ نوبت با مواد ضدعفونی 
شستشوی کامل می شود.سیدرضا ســادات حسینی در خصوص 
شیوع ویروس کرونا و تمهیدات بهداشتی برای مقابله با این بیماری 
در راه آهن اصفهان، اظهار کرد: تمام واگن های حمل مسافر بعد از 
هر سرویس و قبل از مسافرگیری و زمان تخلیه مسافر به طور کامل 

ضدعفونی می شود.
وی افزود: در پی شــیوع ویروس کرونا در کشــور ایستگاه راه آهن 
اصفهان و ســالن مســافری آن روزانه ۶ نوبت با مــواد ضدعفونی 

شستشوی کامل می شود.
مدیــر کل راه آهن اصفهان تاکیــد کرد: اقدامات پیشــگیرانه برای 
مقابله با ویروس کرونا از ۱۷ بهمن ماه تاکنون در حال انجام است، 
همچنین یک پزشک متخصص بهداشت محیط، نکات مورد نیاز را 
بعد از بازدید از ایستگاه راه آهن، سکوها، واگن ها و محیط اداری آن 

گوشزد و موارد ایراد رفع شد.

وی با اشاره به نوع محلول برای ضدعفونی ایستگاه های راه آهن و 
قطارها، گفت: بهترین محلول بنا بر توصیه وزارت بهداشت، محلول 
رقیق شده وایتکس اســت که با آن کل محیط شستشو می شود.

سادات حسینی در خصوص تردد مسافران از اصفهان در ایستگاه قم 
و برعکس نیز، توضیح داد: اصفهان به طور مستقیم قطار به مقصد 
قم ندارد مسیر حرکت به سمت تهران است و از صد درصد مسافران، 
شــاید یک درصد آنها در ایســتگاه نزدیک قم تخلیه می شوند.وی 
تاکید کرد: طی چند روز گذشته در پی شــیوع ویروس کرونا در قم 
هیچ موردی در این خصوص نداشــته ایم و خروجی مســافران به 

سمت قم و بیشتر در مسیر تهران بوده است.
مدیر کل راه آهن اصفهان با بیان اینکه در شهر قم ایستگاه خروجی 
راه آهن نداریم، گفت: مســافران قم در ایســتگاه محمدیه در ۲۵ 
کیلومتر این شهر پیاده می شوند.وی تاکید کرد: تمام ایستگاه های 
مسافربری و باری راه آهن از سوی کارشناسان راه آهن مورد بررسی 
قرار می گیرد، همچنین پاکســازی و ضدعفونی انجام می شــود.

سادات حسینی در خصوص تردد مســافران خارجی از جمله چین 
از طریق راه آهن اصفهان، گفت: اصفهان در این مدت به هیچ عنوان 

تردد مسافر چینی و خارجی نداشته است.

رئیس اتاق اصنــاف اصفهان با تاکید بــر اینکه هنوز 
دســتورالعمل محدودیت صنفی از جملــه چایخانه 
داران و قلیانی ها بــرای مقابله با کرونا ابالغ نشــده 
اســت، گفت: اتــاق اصنــاف متخصــص مقابله با 
بیماری ها نیســت و نمی تواند بــا تعطیلی صنفی، 
 جو عمومی جامعه را با بــی اطالعی و بدون تخصص

 برهم بزند.
رسول جهانگیری در خصوص اعتقاد برخی کارشناسان 
مبنی بر ضــرورت تعطیلی برخی اصنــاف همچون 
رستوران ها و یا چایخانه داران و قلیانی ها جهت مقابله 
با ویروس کرونا، اظهار کرد: روز دوشنبه اتاق اصناف در 
این خصوص نامه ای خطاب به معاونت بهداشــت و 
درمان استان اصفهان تنظیم و ارسال کرد.وی درباره 

تصمیم برای تعطیلی صنــف چایخانه داران و قلیانی 
ها به دلیل ضرورت رعایت بهداشت برای مقابله با این 
ویروس و با توجه به همگیری این ویروس، تصریح 
کرد: در این خصوص توصیه های الزم را به این اتحادیه 
و واحدهای صنفی آن کــرده ایم، اما این مســتلزم 
ابالغ دستورالعمل های بهداشــتی از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی اســت و ما نمی توانیم خودسرانه جو و 
آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنیم.رئیس 
اتاق اصناف اصفهــان با تاکید بر اینکــه اتاق اصناف 
متخصص مقابله با بیماری ها نیســت و نمی تواند با 
تعطیلی صنفی، جو عمومی جامعــه را با بی اطالعی 
و بــدون تخصص برهم بزنــد، گفت: بــرای مقابله و 
کنترل ویروس کرونا، وزیر بهداشت در کشور تصمیم 
می گیرد و در اصفهان نیز دانشــگاه علوم پزشــکی و 
دستگاه های متولی سالمت و بهداشت استان مرجع 
تصمیم گیری هستند.وی تاکید کرد: به طور قطع این 

نامه در کمیته ای که بحث ســالمت مردم مطرح می 
شود و هر تصمیمی گرفته شود اتاق اصناف، اتحادیه 
ها و واحدهــای صنفی آماده همــکاری برای مقابله 
با این ویــروس هســتند.جهانگیری با بیــان اینکه 
اتاق اصناف نمی تواند با برخورد ســلیقه ای، دستور 
تعطیلی رستوران ها، کافی شاپ ها، چایخانه ها و ... 
را دهد، اظهار کرد: اگر مقابله با این ویروس به آستانه 
امنیت رسید و نیاز به مدیریت خاصی داشت، به طور 
قطع دانشگاه علوم پزشــکی تعطیلی و یا محدودیت 
فعالیت واحدهای صنفی را به اتاق اصناف و به دنبال 
آن اتحادیه هــا ابالغ می کند.وی تصریــح کرد: اتاق 
اصناف در رابطه با تمام صنوف اعالم آمادگی کرده، اما 
متولیان بهداشت استان در رابطه با این ویروس اگر 
احساس خطر کردند می توانند به ما اطالع رسانی کنند 
که تاکنون در این خصوص دستورالعمل یا اطالعیه ای 

صادر نشده است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

هنوز دستورالعمل محدودیت صنفی برای مقابله با کرونا 
ابالغ نشده است مدیر مجموعه شهر زیرزمینی نوش آباد:

مکان های گردشگری نوش آباد تعطیل شد
مدیر مجموعه باستانی شــهر زیرزمینی نوش آباد گفت: با توجه به اهمیت حفظ سالمت و آرامش 
روانی شهروندان جامعه و مقابله با ویروس کرونا مکان های گردشــگری نوش آباد به طور موقت 
تعطیل اســت.امیر کدخدایی اظهار کرد: استقبال گسترده گردشــگران از مجموعه باستانی شهر 
زیرزمینی نوش آباد و ضرورت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، تعطیلی مکان های گردشگری به 
مراجع صاحب صالحیت پیشنهاد شد.وی افزود: مکان های گردشگری نوش آباد با موافقت شورای 
اسالمی و شهرداری نوش آباد، پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی و اداره میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان آران و بیدگل از روز گذشته تعطیل شد و  بازگشایی مجدد آن اطالع رسانی 
خواهد شد.مدیر مجموعه باستانی شهر زیرزمینی نوش آباد، تصریح کرد: با توجه به اینکه کرونا دوره 
نهفتگی دارد و امکان تشخیص بیماری وجود ندارد، ممکن است برخی بازدیدکنندگان حامل این 
ویروس ناشناخته باشند که در تماس با دیگران این ویروس منتقل شود.کدخدایی گفت: هر چند 
که تعطیلی آثار تاریخی فقط شش روز است، اما حفظ امنیت روانی و کاهش هیجان ناشی از انتشار 
خبرهای نادرست و جلوگیری از انتشار شایعه در برخی شبکه های اجتماعی وظیفه همگانی است.

رییس اداره هواشناسی کاشان خبر داد:

حاکم شدن جِو ناپایدار بر دشت کاشان
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار در روزهای آخر 
هفته در دشت کاشان است.عباس ارغوانی اظهار کرد: بر اساس داده های هواشناسی، پدیده غالب جوی 
به صورت بارش رگباری باران و برف همراه با وزش باد نسبتًا شدید تا پنجشنبه خواهد بود که در برخی 
ساعت های روزهای جمعه و شــنبه آینده بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می شود.وی افزود: با 
توجه به پیش بینی بارش های مؤثر، کشاورزان از انجام آبیاری های غیرضروری در روزهای آتی خودداری 
کرده و گلخانه داران نیز از استحکام سازه و پوشش گلخانه اطمینان حاصل کنند.رییس اداره هواشناسی 
کاشان، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتًا شدید توصیه می شود که نهال کاران نسبت به 
نصب َقِیم برای نهال های تازه کشت شده اقدام و تا ایجاد شرایط مساعد آب و هوایی از هرگونه جابجایی 
پاجوش و نهال خــودداری کنند.ارغوانی تأکید کرد: پیش بینی کاهش دما و بــروز یخبندان در مناطق 
کوهستانی، هشداری است برای بهره برداران تا نسبت به تخلیه آب موجود در دستگاه های انتقال آب 
اقدام کرده و جهت پیشگیری از سرمازدگی نهال های تازه کشت شده نسبت به پوشش نهال اقدام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

ماسک به انداز کافی ذخیره شده است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: مردم باید آرامش خود را حفظ کنند و با رعایت 
اصول بهداشت عمومی، از ابتال به ویروس کرونا پیشگیری کنند تا از بار روانی شیوع این ویروس در 
جامعه کاسته شود.محمدحاج جعفری در نشست خبری، اظهار کرد: مردم با عمل به آموزش هایی 
که از رسانه های رسمی ارائه می شود نباید نگران ابتال به ویروس کرونا باشند و جامعه را دچار هیجان 
کنند. بدون شک رســانه های عمومی، برای جلوگیری از رواج شــایعه و کاهش دلهره و اضطراب 
مردم نقش مهمی دارند.وی افزود: در کاشــان به اندازه کافی ماسک ذخیره شده بود، اما به علت 
درخواست های بیش از معمول توسط شهروندان، با کاهش غیرعادی ماسک روبرو شدیم که این 

کمبودها به سرعت در حال برطرف شدن است.
به گزارش ایسنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، تصریح کرد: اثر محافظتی ماسک 
برای بیماران و همراهان آن ها ضروری اســت تا این ویروس را به دیگــران منتقل نکنند، اما برای 
شهروندان عادی ضرورت ندارد. اگر ماسک در دسترس نبود، از حوله یا دستمال برای جلوگیری از 

انتشار ویروس استفاده شود.

با مسئولان

خبر ویژهشهرستان

برای مقابله با ویروس کرونا؛

چایخانه داران و قلیانی 
های اصفهان از امروز 

تعطیل می شوند
رئیس اتحادیه چایخانه داران شهرســتان 
اصفهان گفت: براساس ابالغیه این اتحادیه 
از امروز صبح )چهارشــنبه-۷ بهمن ماه( تا 
اطالع ثانوی تمام واحدهای چایخانه و قلیان 
شهرســتان اصفهان برای مقابله با ویروس 

کرونا تعطیل خواهند شد.
امیر آبدار در گفت وگو با ایســنا، در خصوص 
فعالیــت واحدهای صنفــی چایخانه، قهوه 
خانه داران و قلیان به دنبال شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، اظهار کرد: با توجه به همه 
گیری ایــن ویــروس و بنا بــر تصمیم این 
اتحادیه و اعضای هیئت رئیســه آن، از بعد 
از ظهر دیروز، تعطیلــی واحدهای صنفی به 
آنها ابالغ شــد. وی تاکید کرد: براساس این 
ابالغیه از امروز صبح )چهارشــنبه-۷ بهمن 
ماه( تا اطالع ثانوی تمام واحدهای چایخانه 
و قلیان شهرســتان اصفهان تعطیل خواهد 
بود.رئیس اتحادیه چایخانه داران شهرستان 
اصفهان با اشاره به فعالیت برخی واحدهای 
صنفی چایخانــه غیرمجاز در اصفهان، گفت: 
متاسفانه این واحدها در َمرغ، کبوترآباد و ... 
به صورت غیرمجــاز فعالیت دارند و اتحادیه 
هیچ نظارتی بر آنها نداشته و نظارت بر عملکرد 
آنها بر عهده پلیس امنیت است.وی با بیان 
اینکه حدود ۳۰۰ واحد صنفی دارای مجوز زیر 
نظر این اتحادیه فعالیت مــی کنند، افزود: 
واحدهای دارای مجوز از امروز صبح تا زمان 
کنترل کامل این ویروس تعطیل خواهند بود.

آبدار گفت: در صورتی که براساس این ابالغیه 
واحدی تعطیل نکرد، براساس ماده ۲۸ قانون 
صنفی با واحد متخلف برخورد و سریعا پلمب 
خواهد شد و پروانه صنفی آن ابطال می شود.

وی تاکید کرد: واحدهایی که بعد از این مدت 
برحسب وظیفه انسانی خود برای مقابله یا 
شیوع کرونا تعطیل کنند، اجرای طرح های 
تشــویقی برای ادامه اشــتغال آنها در آینده 

پیش بینی شده است.

بدینوسیله به اطالع میرساند نمایندگی اوقاف و امور خيريه بخش امامزاده)بادرود( و هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد 
علیهماالسالم در نظر دارند فرش های مازاد بر نیاز آستان مقدس را از طریق آگهی مزایده به فروش برسانند:

    فرش دستباف و ماشینی: تعداد 75 تخته فرش ماشینی و دستباف 12، 9، 6 و .... متری،  به قیمت پایه کارشناسی 638/500/000 ریال 

شروط و تعهدات
۱( پيشنهاد دهندگان مي توانند تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۲۴  تقاضاي خود را به دبیرخانه نمایندگی اوقاف و امور خیریه تحویل و رسید دریافت نمایند.

۲( مزايده راس ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۲۵  در محل نمایندگی اوقاف و امورخيريه برگزار خواهد شد.
۳( کلیه هزینه های مزایده از قبیل دستمزد کارشناس، چاپ آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.

۴(   اين مزايده غیرحضوري بوده و حضور شخص متقاضي در روز و ساعت جلسه بالمانع مي باشد.
۵(متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی و یا مدیر اجرائی آستان مقدس در ســاعات اداری از مورد مزایده بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن ۸-۵۴۳۴۷۷۷۷ و یا ۵۴۳۴۲۲۴۴ تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده                                     
 اوقاف و امور خيريه

 بخش امامزاده)بادرود(

نمایندگی اوقاف و امورخيريه - بخش امامزاده)بادرود(

روابط عمومی شهرداری گز برخوارم الف:78۶389

آگهی مزایده عمومی
شهرداری گز برخوار در نظر دارد یک دستگاه کامیونت جاروب ایسوزو ۶ تن مدل ۱۳9۰ و تیپ NPR۷۰L را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده، تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳9۸/۱۲/۲۴ به دبیرخانه شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی مزایده 
فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. همچنین  امور مالی شهرداری با شماره تلفن ۴۵۷۲۱9۶۱-۰۳۱ داخلی 

۱۲۰ در ساعات اداری آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد.

نوبت اول

دادســتان عمومی و انقالب اســتان اصفهــان گفت: ترس و 
اضطراب ناشی از این بیماری از خود این بیماری خطرناک تر 
اســت و مردم بهتر اســت ضمن رعایت بهداشــت فردی به 
شایعات توجهی نداشته باشند؛ دادستانی نیز در زمینه ایجاد 
شــایعه و ایجاد دلهره در بین مردم پیگیری های الزم را انجام 
خواهد داد.علی اصفهانی با اشاره به آخرین وضعیت تعطیلی 
مدارس اســتان در پی شــیوع بیماری کرونا اظهار داشت: در 
روزهای گذشته تصمیم گیری در خصوص فعالیت مدارس بر 
عهده استانداری ها بوده، اما اکنون تصمیم درباره ادامه فعالیت 

مدارس برعهده ستادملی پیشگیری از بیماری کرونا است.
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان ادامه داد: بر همین 
اساس رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان و  استاندار 
اصفهان برای بررســی ابعاد و پیگیری بیشــتر این موضوع 
هم اکنون در تهــران حضور دارند تا دربــاره وضعیت ادامه کار 
مدارس استان با مسئوالن متولی این مسأله رایزنی کرده و در 
این باره از آن ها کسب تکلیف کنند.وی تصریح کرد: اگر بنا بر 
تعطیلی مدارس در روزهای آتی بود باید به مردم اطالع رسانی 
شود و اگر بنابر عدم تعطیلی مدارس نیز گرفته شد، باید علت 
عدم تعطیلی به استحضار مردم برسد.اصفهانی درباره احتکار 
اقالم بهداشتی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا، ادامه 
داد: از نهادهای متولی خواسته شــده تا به این موضوع ورود 
پیدا کنند و با افرادی که گران فروشی و احتکار می کنند، برخورد 
شود؛ همچنین تصمیم گرفته شده که ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده در سطح گسترده  توزیع شود تا مردم در این زمینه دچار 
مشکل نباشند.دادســتان عمومی و انقالب استان اصفهان با 
اشاره به موضوع ایجاد شایعه در فضای مجازی توسط برخی 
افراد در زمینه بیماری کرونا خاطرنشان کرد: ترس و اضطراب 
ناشــی از این بیماری از خود این بیماری خطرناک تر اســت 
و مردم بهتر است ضمن رعایت بهداشــت فردی به شایعات 
توجهی نداشته باشند؛ دادستانی نیز در زمینه ایجاد شایعه و 
ایجاد دلهره در بین مردم پیگیری های الزم را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: احتکار لوازم بهداشــتی در انبارها و داروخانه ها 
عالوه بر اینکه غیراخالقی است، جرم محسوب می شود و اگر 
مواردی از احتکار یا توزیع خارج از عرف را پیدا کنیم قطعًا با آن 
برخورد خواهیم کرد، این افراد بدانند مردم آن ها را نمی بخشند 

و مقامات قضائی نیز با آن ها برخورد می کنند. 

 دادستان اصفهان با اشاره به فضایی که در رابطه با 
کرونا شکل گرفته است: 

  با شایعه پراکنان برخورد 
قاطع می کنیم

   تاریخ : ۱۳9۸/۱۲/۰۶
  شماره : 9۸/۱۲۱۲۴۸۷ 

هیات امناء آستان مقدس - امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم   

م الف: 78۶010

نوبت دوم

نوبت دوم

عضو شورای اسالمی شهر در برنامه زنده تلویزیونی 
اینجا اصفهان اظهار داشــت: حدود پنج ماه پیش 
میزبان اعضای شورای شهر تبریز بودیم و بر اساس 
تفاهم نامه ای که میان اعضای دو شورای شهر امضا 
شد، مقرر شــد تا بتوانیم مراوداتی داشته باشیم و 
در داخل ایران هم با شــهرهایی که از نظر فرهنگی 
نزدیک تر هســتیم، این مراودات  را انجام دهیم. 
فریده روشــن ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه 
شــب های فرهنگی اصفهان در تبریز برگزار شــد و 
مدیران و شــهروندان عالقه مند به فرهنگ تبریز و 
همچنین فرهنگ اصفهان که همــراه با برنامه ای 
خالقانه بود، همراه شــدند که نشان داد می توان از 
ظرفیت شهرهای کشــور اینگونه استفاده کرد، این 
نوع برنامه ها  موجب شــناخت شهرها می شود و 
با کمترین هزینه این رویدادهــا را می توان  برگزار 
کرد. این عضو شــورای اسالمی شــهر  با اشاره به 
اینکه از شــش هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۹ 

شهرداری اصفهان ۲۹ درصد بودجه جاری و مابقی 
یعنی۷۱ درصد آن عمرانی اســت، عنوان کرد: ۳۰۱ 
میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، البته بسیاری 
از موارد که جزو مباحث فرهنگی محسوب می شوند 
مثل ســالن اجالس و مراحل عمرانی را پشت سر 
می گذارند، در بودجه فرهنگی لحاظ نمی شــوند، 
صرفا ۳۰۱ میلیارد تومــان بودجه معاونت فرهنگی 
اســت که از این میزان بودجــه ۱۵۰ میلیارد تومان 
عمرانی فرهنگی است که ۹۷ درصد افزایش یافته 
است. روشن ادامه داد: در سال ۹۹ به سمت برنامه 
های فرهنگی حرکت کرده و بــه مباحث زیربنایی 
فرهنگی نیز توجه کرده ایم. سینما بهمن خوراسگان 
و ســینما منطقه ۱۱ ساخته شــده اند و زیر ساخت 
های تئاتری برای مــا از اهمیت باالیــی برخوردار 
اســت. در واقع توزیع مراکز سینمایی و نمایشی ما 
در سطح شــهر جدی گرفته شده است.  وی افزود: 
تئاتر شهر در خیابان چهارباغ برپا خواهد شد، ابتدا 
قرار بود سینما همایون با توافق به تئاتر شهر تبدیل 
شــود؛ اما با حوزه هنری به توافق نرسیدیم و زمین 
دیگری در خیابان چهارباغ به این امر اختصاص پیدا 
کرده است.  روشن در ادامه به تفکیک ۳۰۱ میلیارد 

تومان بودجه فرهنگی پرداخت و گفت:  ۲۳ میلیارد 
ورزش، ۲۸ میلیارد هنری، ۴۸ میلیارد فرهنگی، ۵ 
میلیارد کتابخانه ها، ۲۸ میلیارد تفریحی، ۹ میلیارد 
مشترک فرهنگی و ورزشــی و ۱۱ میلیارد اجتماعی 
و...  در قالب بودجه فرهنگی تعریف شده اند. روشن 
با اشاره به اینکه ساخت ژئو پارک، پارک ملل  و ایران 
کوچک، مادر و کودک، ســاماندهی باغ بانوان نیز 
از طرح های دیگر فرهنگی هســتند، اظهار داشت: 
مهارت افزایــی زنان در منطقه ۱۴ ،شــش میلیارد 
تومان بودجه در اختیــار دارد، همچنین به تاالر هنر 
۲.۵ میلیارد تخصیص داده شد و اردیبهشت ماه هم 

این تاالر به شهر اضافه خواهد شد.
  این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه برای زمین 
های ورزشی روباز و اماکن ورزشی هم ۲۳ میلیارد 
تومان تدارک دیده ایم ، اظهار داشت:  ۱۵۰ میلیارد 
تومان حقوق پرسنل اســت و بخش دیگری از این 
بودجه هم به برنامه هــا و رویدادها اختصاص می 
یابد. اولویت هایی برای کمیسیون فرهنگی داشته 
ایم و این اولویت را به ســوی فرهنگ شــهروندی 
پیش  برده ایم تا بتوانیم رســالت فرهنگ سازی 

خود را انجام دهیم.

عضو شورای اسالمی شهر خبر داد:

301 میلیارد بودجه فرهنگی شهر اصفهان
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داشتن یک زندگی لذت بخش و   مینا حمیدی
بهتر، دغدغه همه انسان هاست 

 و مطمئنــا همه واقف به آن هســتند که با تــاش و زحمت 

می شود چنین زندگی خوبی را ســاخت ، اما با این وجود 

همیشه به دنبال راهکارهایی هســتند که به راحتی و با به 

کارگیری آنها و بدون این کــه انرژی و زمانی صرف کنند به 

خواسته هایشان برسند و زندگی مفرحی داشته باشند.آیا 

جزو آن دســته از افرادی هستید که خواســتار تغییرات 

جدیدی در زندگی خود هستند؟ آیا حس حسادت نسبت 

به افراد موفق که هر روز با برنامه ای خاص زندگی می کنند 

داریــد؟ بهتر اســت در ادامه با ما همراه باشــید تــا با به 

کارگیری راهکارهایی که به شما ارائه داده ایم در عرض 5 

دقیقه یک تغییر اساسی در زندگی خود بدهید هیچ نیازی 

به این نیســت که ســاعت ها وقت بگذارید تا روز خوبی را 

برای خود رقم بزنید چرا که یکسری عادات وجود دارند که 

 مــی توانند بدون نیــاز به زمان بیشــتری روز پــر بازده و

 پر انرژی برای شما بسازند.

 تفکر و مدیتیشــن انجام بدهید: به طور علمی ثابت شده 
است که تفکر مزایای بی شــماری دارد، از مهار استرس و 

افکار منفی گرفته تا افزایش قدرت سیســتم ایمنی بدن و 

قدرت حافظه.باید بدانید مدیتیشــن و تفکر به این معنی 

نیست که ســاعت ها در کنج تنهایی و گوشه گیری سپری 

کنید. همین که فقط 5 دقیقه زمان بگذارید و بنشــینید تا 

از افکار ذهنی دور شــوید تاثیر بسزایی بر روز خود خواهید 

گذاشــت. چنانچه راه انجام دادن این کار را نمی دانید به 

راه های پیشــنهادی مرکز تحقیقاتی UCLA اکتفا کنید که 

اکثر موارد آن تنها 5 دقیقه زمان نیاز دارد.

سه مورد از داشته هایتان که شاکر آنها هستید را بنویسید:به 
چیزهایی که در زندگی خود شکرگزار آنها هستید فکر کنید. 

به عنوان مثال برای خانواده ای که همیشه حامی شماست 

شکرگزار باشــید. این کار شما دقیقا شــباهت به تمرین 

»3 چیز خوب« دارد که توسط روانشــناس بنام معروف 

»مارتین سلیگمن« بنیانگذار جنبش روانشناسی مثبت در 

دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شده است. شما نیز می توانید با 

نوشتن سه چیز از کارهای مثبت خود در آخر شب شکرگزار 

باشید و هر روز خود را با حس خوب شروع کنید.

ورزش را فراموش نکنید:پس از اینکه از خواب بیدار شدید 
5 دقیقه ورزش بســیار مفید خواهد بود. طبق تحقیقات 

انجام شده ورزشــی که قبل از خوردن صبحانه انجام شود 

انرژی بــدن را ارتقا داده و منجر به کاهش وزن می شــود 

البته این را نیز متذکر شــویم که زمان ورزش مورد مطالعه 

در این تحقیقات یک ساعت و با سوزاندن 400 کالری بوده 

است. فقط مراقب عضات خود باشید و حتما قبل از انجام 

هر فعالیتی اقدام به گرم کردن بدن خود بکنید چرا که بعد 

از بیدار شدن از خواب عضات خشک هستند.

آشپزی
پاستا 

پستو  با تکه های مرغ
مواد الزم :پاستا در فرم دلخواه نصف یک بسته،مرغ یک سینه  

کامل،ســیر 4-5 حبه،ریحان 200-300 گرم،روغــن زیتون حدود نصف 
پیمانه،پنیر پارمزان دو قاشق غذاخوری،گردو 5-6 عدد

طرز تهیه:در قابلمه ای به مقدار کافی آب بریزید و حرارت دهید تا به جوش بیاید. بعد 
از آن  مقداری نمک و پاستا را اضافه کرده و اجازه بدهید حدود 10 دقیقه بپزد. بعد آبکش 

کنید و یک دور آب روی آن بگیرید تا نشاسته های اضافی شسته شده و بعد اجازه دهید آب 
اضافی اش خارج  شود.مرغ را که در اندازه های نیم سانتی خرد کرده اید، با یکی دو حبه سیر 
رنده شده یا ریز خرد شده و نمک و فلفل و یک قاشق روغن زیتون روی حرارت قرار داده  و اجازه 
بدهید 10-15 دقیقه تکه های مرغ پخته و دو طرف شان سرخ شود.ریحان را با گردو ، سیر و پنیر 
پارمزان داخل غذاساز بریزید و خرد کنید. کم کم روغن زیتون را هم اضافه کنید به طوری که 

سبزیجات کاما خرد و یکدست  شوند. سس پستو حاضر است و نیاز به پخت ندارد!مرغ 
را از روی حرارت بردارید و سس پستو را به آن اضافه کنید و بعد 

از اینکه پاستاهایتان را آبکش کردید روی آن بریزید 
یا با آن مخلوط کنید.ریحان خیلی سریع تغییر 
رنــگ داده  و نکته این غذا این اســت که 

سس پســتو را بعد از همه  مراحل دیگر 
درست کنید. 

چگونه به سادگی زندگی بهتری داشته باشیم؟

تصویربرداری »پس از آزادی« به خبر
پایان رسید

تصویر برداری سریال نوروزیی 
»کامیون« در مراحل پایانی

تصویربرداری سریال »پس از آزادی« به کارگردانی محمدعلی 
باشــه آهنگر در بوســتان والیت بــه پایان رســید.هنوز زمان 
مشخصی برای پخش این سریال در نظر گرفته نشده؛ اما این 
احتمال می رود که در بهار یا تابســتان سال آینده از شبکه یک 
سیما به روی آنتن رود.این سریال در 40 قسمت به تهیه کنندگی 
سعید سعدی تولید شده و در لوکیشن های مختلفی از جمله 

کارخانه ای در تهران مقابل دوربین رفته است. 

تصویربرداری سریال نوروزی »کامیون« در حالی از مرز 85 درصد 
گذشته است که به صورت همزمان در حال تدوین است.مجموعه 
تلویزیونی »کامیون« به  کارگردان مســعود اطیابی و تهیه کنندگی 
مشترک ابراهیم آرزو و شهرام دانشپور کاری از شبکه دو سیماست.
این سریال با بازی مهدی هاشمی، لعیا زنگنه، جهانبخش سلطانی، 
بیتا سحرخیز، نادر سلیمانی و ... در 30 قسمت 42 دقیقه ای تولید 

و از ابتدا تا پایان فروردین ۹۹ پخش خواهد شد.
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