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نظر کیهان درباره لیسندگان ضریح
کیهان نوشــت: برخی این روزها در پی دامن  زدن به یک دوگانه هستند؛ دوگانه ای عاری از حقیقت 
که دین را در برابر عقل قرار می دهد.بر اساس این دوگانه یا باید فقط به دستورات پزشکی و بهداشتی 
عمل کرد یا این دستورات را نادیده گرفت و برای ریشه کنی بیماری و عدم ابتال، دست به توسل زد و به 

عنایت الهی چشم دوخت!
این دوگانه از سوی رسانه های ضدانقالب به شدت دنبال می شود و برخی افراد جاهل که به نظر می رسد 
عامل نیز باشند با حرکاتی مانند لیس زدن حرم های متبرکه، این پازل را تکمیل می کنند؛ اما همان طور 
که در بیانات رهبری به صراحت مشهود است، رعایت اصول بهداشتی و پزشکی هیچ منافاتی با دعا 

و توسل ندارد.

سوال چالشی نماینده اصالح طلب از قوه قضاییه درباره قم
غالمرضا حیدری،نماینده مجلس با اشاره به نامه دادستان کل کشور به وزیر بهداشت که در آن آمده 
است: »اخالل در نظام سالمت مردم در حد افساد فی االرض است« گفت: کسی که در قم مانع ایجاد 
محدودیت ها شد و نگذاشت کرونا در نطفه خفه شــود، حکمش چه می شود؟نماینده مردم تهران، 
ادامه داد: گروهی فکر می کردند در هیچ حالی نباید تخفیفی قائل شد. انگار که کفر می شود، کفری 
که حکمش اعدام است؛ اما سالمت مردم مهم است و با خیاالت نمی توان سالمت مردم را به بازی 
گرفت. در هر حال علما قبول کردند که برخی از نماز جماعت ها و نماز جمعه تعطیل شود؛ اما برخی نه. 
شیوع کرونا از قم شروع شد و باید از قوه قضاییه مطالبه شود که حکم کسی که مقاومت کرد و نگذاشت 

پیشگیری ها و محدودیت ها برای اماکن عمومی زودتر شروع شود، چیست؟

جبهه پایداری حرف اول را در مجلس آینده خواهد زد
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره نسبت پایداری با سایر اضالع اصولگرایی در مجلس آینده یادآور شد: 
پایداری حرف اول را در مجلس خواهد زد.منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگر درباره چرایی 
موضع باالی پایداری نسبت به شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: آنها گرچه زمان انتخابات با سایر 
اصولگرایان همراه شدند؛ اما همراهی شان پایدار نخواهد بود. آنها ساختار و سازمان خودشان را حفظ 

کردند و بدون نیاز به سایرین می توانند حتی شانس کسب کرسی ریاست داشته باشند.

شکست نخوردند، حذف شدند
یک کنشگر سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه اصولگرایان در انتخاب هیئت رییسه نیز با یکدیگر دچار 

چالش خواهند شد، گفت: در این دوره از انتخابات اصالح طلب شــاخص به جز آقای »پزشکیان« 

نداریم.علی صوفی در تحلیل آرایش سیاسی مجلس یازدهم و پیروز نشدن اصالح طلبان در انتخابات 

با وجود اینکه می گفتند در نظرسنجی ها جلوتر از رقیب هستند، گفـت: اصالح طلبان شکست نخوردند 

بلکه حذف شدند؛ ما را اصال در انتخابات راه ندادند. شکست زمانی اتفاق می افتد که ما در انتخابات 

شرکت کنیم ؛اما مردم به ما رای ندهند.

جدیدترین اظهارات ضد ایرانی »پمپئو«
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران باید فورا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری 

کند و دیگر کشورها باید تهران را نسبت به انجام تعهدات  خود پاسخگو نگه دارند.آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعالم کرده بود که ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران از سقف تعیین 

شده در برجام فراتر رفته اســت.در این گزارش آمده است که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به هزار و 

۵۰۰ کیلوگرم رسید که پنج برابر محدودیت تعیین شده در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میالدی است.

وقتی جبهه پایداری ، لیست اصولگراها را از شعار نجات اقتصاد ایران دور کرد؛

شعار یا رویا؟!

خبرآنالین: »نجــات اقتصاد« این شــعاری بود که چند مــاه مانده به 
انتخابات ورد زبان اصولگرایان شــده بود و با انتقادهــای پی  در پی از 
سیاست های اقتصادی دولت و مجلس دهم، انگشت اتهام ناکارآمدی 
را ســمت آنها گرفتند. البته این انتقادها جدید نبــود و بعد از انتخابات 
مجلس دهم و ســال ۹۴ یکی از انتقادهایی که به لیست امید داشتند 
این بود که آنها از افراد آشــنا به اقتصاد در لیست شــان کمتر استفاده 
کرده اند.اما از یک سال پیش علم شــورای ائتالف رسما باال رفت تا به 
قول خودشان بتوانند نیروهایی را به داخل مجلس بفرستند تا از میان 
آنها »دستی برون آید و کاری بکند« البته شعارها آن هم تنها به مسئله 
اقتصادی و معیشت ختم نشد و موضوع حضور زنان و جوانان در لیست 

هم به آن اضافه شد.

لیستی که بازهم سهمیه بندی شد 
» وحدت فراگیر از همه نیروهای انقالبــی، جوان گرایی، دخالت دادن 
مردم در فرآیند رسیدن به لیست واحد، مشارکت دادن بیشتر بانوان در 
رسیدن به لیست واحد، نفی ســهمیه بندی، نفی تصمیم گیری از باال به 
پایین و از مرکز به استان ها، نجات اقتصاد ایران و ...« اینها جمالتی است 
که غالمعلی حدادعادل آن را چند روز مانده بــه انتخابات به زبان آورد 

جمالتی که با لیســت نهایی اصولگرایان فاصله زیادی داشت.چه آنکه 
اینبار هم در یک کارزار انتخاباتی آتش اختالف به دامن جریان راســت 
افتاد و آنها برای رسیدن به یک لیست واحد با دردسر پایداری ها روبه رو 
شدند.آنقدر که لیست شورای ائتالف در چندین نوبت منتشر و به فاصله 
کوتاه پس گرفته شد. لیست شورای ائتالف که در دقایق پایانی و نزدیک 
به انتخابات بیرون آمد در نهایت برای راضی کردن پایداری ها دچار تغییر 
اساسی شــد و حتی ائتالفی های اصولگرا حاضر شدند شعار اقتصاد و 
زنان را فراموش کنند و به جای آن ســهمی برای »بچه شلوغ  کن های 

اصولگرا« در نظر بگیرند.

سهم پایداری ها در لیست ائتالف و تحصیالت آنها 
در لیست وحدت نام ۷چهره به چشم می خورد که همه از لیست مستقل 
پایداری ها به این مجموعه جدید منتقل شده بودند. آقاتهرانی شاخص 
ترین چهره این لیســت بود که بعد از اضافه شــدن او، آقامیری چهره 
روحانی لیست ثانویه حذف شــد. دو کاندیدای زن لیست ثانویه یعنی 
سوده نجفی و عاطفه خادمی هم حذف شده و به ازای آن یک زن یعنی 
الجوردی به مجموعه لیست ائتالف اضافه شد با این احتساب سهم زنان 

در لیست وحدت کاهش یافت. 

رضا تقی پور، وزیر احمدی نژاد هم باالخره توانست به لیست وحدت راه 
یابد. بیژن نوباوه، علی خضریان، غالمحسین رضوانی و روح ا... ایزدخواه 
هم با برند پایداری در لیست وحدت جای گرفته اند.  با احتساب حضور 
ســیدمحمود نبویان از دیگر چهره های پایداریچی در لیســت شورای 
ائتالف می توان باالترین ســهم در لیست شــورای ائتالف را متعلق به 
جبهه پایداری دانســت. در میان ســهمیه پایداری ها در لیست واحد 
»رضا تقی پور« مدرک دکترای علوم پیشرفته مدیریت و سابقه اجرایی 
وزارت ارتباطات در دولت احمدی نژاد را دارد، روح ا... ایزدخواد دکترای 
مدیریت فناوری و علی خضریان کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. 
زهره الجوردی هم کارشناس ارشــد الهیات دارد و در مدارک تحصیلی 
غالمحسین رضوانی، مهندسی برق به ثبت رســیده است. آقاتهرانی و 
نبویان که عرفان و فلســفه خوانده اند و نوباوه هم که فردی رسانه ای و 
کارشناس ارشد تهیه و تولید سیماســت. نگاهی به تحصیالت ۷ سهم 
پایداری ها حکایت از آن دارد که شــورای ائتالف بدون توجه به شــعار 
اقتصاد ایران و حتی اهمیت دهی به سهم جوانان و زنان اقدام به سهم 
دهی به فرزندان معنوی آیت ا... مصباح کرده است.سهم زنان از لیست 
۳۰ نفره اصولگرایان در تهــران فقط ۱۶ درصد بود و ســهم نمایندگان با 
مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی اقتصادی نیز کمتر از ۳۰ درصد است.

یک نماینده عراقی گفت که ســفر علی شمخانی 
به بغداد ارتباطی با مســئله انتخاب نخست وزیر 
جدید عراق ندارد بلکــه مرتبط با دو موضوع دیگر 
اســت.به نقل از شــبکه الموقف العراقی، محمد 
لبلداوی نماینده فراکسیون صادقون در پارلمان  ا
عراق در رابطه با ســفر علی شمخانی،دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران به عراق گفت: ســفر علی 
شــمخانی به بغــداد ارتباطی با مســئله انتخاب 
نخســت وزیر جدید عراق ندارد بلکه این ســفر 
ممکن است در رابطه با دو مســئله باشد.وی در 
گفت و گو با خبرنــگاران گفت: برخی رســانه ها 

تالش می کنند که ســفر علی شــمخانی به عراق 
را به مســئاله انتخاب نخســت وزیــر جدید ربط 
دهند؛ اما در حقیقت این ســفر هیــچ ارتباطی با 
مسئله انتخاب نخســت وزیر ندارد و مرتبط با دو 
لبلدوای گفت: مهم ترین محور  موضوع اســت.ا
ســفر شــمخانی به عراق همکاری میــان تهران 
و بغداد برای مقابله با انتشــار ویــروس کرونا و 
شکست دادن این بیماری است و مسئله دوم در 
رابطه با تداوم و گســترش توافقات پیشین میان 
دو کشور در راســتای تبادل اطالعات و همکاری 
اطالعاتی به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم 

است.بر اساس این گزارش، پیش از این نیز یک 
مقام پیشــین عراقی گفته بود که سفر شمخانی 
به بغداد نشــان می دهد که ما در انتخاب نخست 
وزیر جدید شکســت خورده ایم.علی شمخانی، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان در سفر 
به عراق با فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق 

دیدار وگفت وگو کرد.

شایعه ای درباره سفر »شمخانی« که توسط عراقی ها تکذیب 
شد

ارتش کره جنوبی اعالم کرد، کره شمالی روز دوشنبه سه پرتاب به سمت سواحل شرقی خود شلیک کرده است.به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام جدید 
کره شمالی یک هفته پس از آن صورت می گیرد که این کشور پیش تر، دو موشک کوتاه برد را آزمایش کرده بود.ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم کرده که 

این سه پرتاب از شهر ساحلی سوندوک شلیک شده است.
 این شهر بخشی از تجهیزات نظامی هوایی کره شمالی را در خود جای داده و در سال ۲۰۱۹ نیز شــلیک چند موشک از آن گزارش شده بود.بر اساس گزارش 
رویترز، جزییات بیشتری از موشک های شلیک شده توسط کره شمالی منتشر نشــده؛ اما خبرگزاری کیودو گزارش داده که این موشک ها از نوع بالستیک 
بوده اند.ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد: ما همچنان اوضاع را زیر نظر داریم تا ببینیم آیا پرتاب های دیگری انجام خواهد شد یا نه و در وضعیت 
آماده باش هستیم.در واکنش به آزمایش هفته گذشته، پنج کشور اروپایی در بیانیه ای مشــترک از »اقدامات  تحریک آمیز« پیونگ یانگ انتقاد کرده و آن 
را در تناقض با قطعنامه های ملل متحد توصیف کردند.کره شمالی اما در واکنشــی تند به بیانیه اروپایی ها، اعالم کرد که آزمایش های موشکی  پیونگ یانگ 

»دفاعی« است.

کره شمالی باز هم دست به آزمایش موشکی زد
هشدار رییس کمیسیون بهداشت 

مجلس به سران قوا:

تکلیف مردم را روشن کنید

چهره روز

وز عکس ر

 تشییع پیکر 
فاطمه رهبر

مراســم تدفین پیکر فاطمه 
رهبر، نماینــده منتخب مردم 
تهــران در مجلــس یازدهم، 
روز یکشــنبه در قطعــه ۲۱ 
بهشــت زهرا )س( با حضور 
 بســتگان نزدیکــش برگزار 

شد.

ابتالی رییس سازمان مدیریت بحران کشور به کرونا
علی بختیاری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به غیبت چند روزه رییس سازمان 
مدیریت بحران کشور در جلسات،گفت: 
اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت 
بحران کشور هفته گذشــته با مشاهده 
عالئم مشــابه آنفلوآنزا به مراکز درمانی 
مراجعه کرده و پس از انجام چهار تست 
مربوط به بیماری کووید-۱۹ مشخص 
شــد که وی به این بیماری مبتال شده 
اســت.بختیاری ادامــه داد: در همین 
راستا آقای نجار در بیمارستان بستری و 
تحت مراقبت قرار گرفتند و به تازگی با 
بهبود نسبی و رفع خطر با تشخیص پزشــکان از بیمارستان مرخص شده و باید چندین روز را هم 

خود را در خانه قرنطینه کنند.

درگذشت معاون اسبق اداره سیاسی سپاه 
فرزاد تذری، معاون اسبق اداره سیاســی ســپاه در اثر ابتال به بیماری کرونا درگذشت.وی که از 
بنیانگذاران نشریه صبح صادق محسوب می شد، در بیمارســتان بقیه ا... تهران دار فانی را وداع 
گفت. او یکی از مسئوالن سابق اداره سیاسی سپاه پاســداران انقالب اسالمی بود و مدتی را هم 
در اطالعات سپاه فعالیت کرد. فعالیت در سیستان و بلوچستان نیز از دیگر سوابق مرحوم تذری 

است.

 تصمیمات سپاه 
برای کاهش آسیب کسب و کارهای شب عید

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: جلسه ای با حضور مسئوالن دســتگاه های مختلف به ریاست 
فرمانده کل ســپاه برگزار و تصمیماتی برای کاهش آســیب کســب و کارهای شــب عید اتخاذ 
شد.ســردار علی فدوی، در حاشیه مراســم درختکاری در دانشگاه افســری و تربیت پاسداری 
امام حســین)ع( و در جمع خبرنگاران پیرامون اقدامات سپاه و بســیج برای مقابله با بیماری 
کرونا، اظهار داشــت: جهت مبارزه با بیماری هایی مانند کرونا قرارگاهی دائمی در ســپاه به نام 
شفا راه اندازی شده اســت و درباره همه امورات، امکانات و توانمندی های انسانی سپاه و بسیج 
برای کمک به این موضــوع در این قرارگاه تصمیم گیری می شــود.وی افزود: عــالوه بر این با 
 قرارگاه کشــوری مقابله با کرونا که به ریاســت وزیر بهداشت اســت نیز همکاری و تعامل وجود

 دارد.

عباسعلی کدخدایی:

 کرونا کارمان را تعطیل نکرد
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان با اشاره به اینکه نتیجه رســیدگی به هر تخلفی 
ابطال انتخابات نیست، خاطرنشان کرد: با چند گزارش غیر مســتند نمی توان هزاران رای سالم 
در یک صندوق را باطل کرد.در بخشی از متن پست اینستاگرامی سخنگوی شورای نگهبان آمده 
است: در وانفسای حمله ویروس منحوس، کار در شــورای نگهبان متوقف نبود و بررسی صحت 
انتخابات در حوزه های انتخابیه در حال انجام اســت که صحت برخی حوزه ها به استحضار مردم 

عزیز رسیده است.

با مسئولان

رییس کمیسیون بهداشــت مجلس شورای 
اسالمی خواستار ورود ســران قوا به موضوع 
مقابله با ویروس کرونا شد و درباره کم اهمیت 
جلــوه دادن آن هشــدار داد.»علی نوبخت« 
موضوع شیوع ویروس کرونا را از اساس یک 
موضوع پزشکی دانست و گفت: با وجود کمبود 
امکانات و لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی، 
جامعه پرســتاری و پزشکی و مقامات وزارت 
بهداشت در حال جانفشانی و فداکاری برای 
مقابله با این ویروس منحوس هستند.وی به 
ابعاد غیرپزشکی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی شــیوع ویــروس کرونا 
اشــاره کرد و افزود: جریانات غیرپزشکی بر 
برنامه های وزارت بهداشت برای پیشگیری و 
مهار ویروس کرونا سایه افکنده است و مانع 
مهار این بیماری می شود.نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی، ترافیک سنگین 
جاده های شمال در روزهای اخیر را یادآور شد 
و گفت: چرا با وجود این که وزارت بهداشــت 
درباره مسافرت ها هشدار داد؛ اما مسافرت ها 
کماکان انجام می شود و در پایانه های خروج 
از تهران تکلیف مــردم به وســیله نیروهای 
نظامی و انتظامی روشن نمی شــود و بعد از 
چندین ساعت رانندگی، در شهر مقصد جلوی 
آنها گرفته شــده و پلیس مانــع ورود آنها به 
مقصد می شود.نوبخت تصریح کرد: نیروهای 
نظامی و انتظامی باید بعد از گرفتن دســتور 
از مقامات بهداشــتی، اعمــال برنامه کنند و 
مردم را ســرگردان نکنند و از قبل تکلیف فرد 
روشن شود که وقتی عازم مقصدی می شود 
بداند که برگردانده خواهد شــد و از ابتدا سفر 
را شروع نکند.وی با اشــاره به حضور جوانان 
در ورودی های برخی از شــهرهای شمالی و 
جلوگیری از ورود خودروهای غیربومی گفت: 
اینکه افراد ســاعت های متمادی با زن و بچه 
رانندگی کنند و پشت دروازه های شهر، مردم 
به جان هم بیفتند از کرونا خطرناک تر است.

وی با بیان اینکه نباید مردم را در مقابل مردم 
قرار دهیم، اظهارداشت: چنین اتفاقاتی نشان 
می دهد که تصمیم گیری های ما درست نیست 

و باید تکلیف مردم را روشن کنیم.

نگاهی به تحصیالت ۷ سهم پایداری ها حکایت از آن دارد 
که شورای ائتالف بدون توجه به شعار اقتصاد ایران و حتی 
اهمیت دهی به سهم جوانان و زنان اقدام به سهم دهی به 

فرزندان معنوی آیت ا... مصباح کرده است

در حاشیه
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نایب رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان: 

»گل فروشان دوهفته ای« بازار را خراب می کنند
نایب رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان گفت: یکی از چالش های گل فروشان در آستانه عید این است که 
بسیاری از افراد و اصناف اقدام به فروش گل های فصلی می کنند، منفعت طلبانی که معموال تجربه ای در 

این زمینه ندارند و از کل سال این دو هفته 
را گل فروش می شوند. محسن جانی پور 
در خصــوص آخرین وضعیت بــازار گل و 
گیاه اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در اصفهان و کاهش خرید شهروندان 
اصال شــرایط گل فروشان مناسب نیست.

وی تصریح کرد: آن طور که شواهد و قرائن 
نشان می دهد نوروز ۹۹ گل به وفور در بازار 
وجود دارد و بــه همین دلیل قیمت باالیی 
هم ندارد؛ البته شــرایط قابل پیش بینی 

نیســت، اگر بیماری تا قبل از عید برطرف شــود و مردم به بازار بیایند، رونق برمی گردد.وی در خصوص 
چالش های فروشندگان گل و گیاه یادآور شد: حتی اگر شیوع ویروس هم متوقف شود و شرایط به قبل 
بازگردد، مسئله بزرگ گل فروشان در شب عید مثل گذشــته ادامه خواهد داشت و آن هم تداخل صنفی 
است.جانی پور توضیح داد: شب عید بسیاری از افراد و اصناف اقدام به فروش گل های فصلی می کنند، 

منفعت طلبانی که معموال تجربه ای در این زمینه ندارند و از کل سال این دو هفته را گل فروش می شوند.

راه اندازی ميز خدمت الكترونيك سازمان راه وشهرسازي 
استان اصفهان

با توجه به شیوع ویروس کرونا، میز خدمت الکترونیک اداره کل راه و شهرسازی اصفهان با طراحی و 
پیاده سازی امکانات و اقدامات جدیدتر اقدام به پیگیری مکاتبات و درخواست های مراجعه کنندگان 
می کند. ميز خدمت الكترونيك اين اداره كل با طراحي و پياده سازي امكانات و اقدامات جديدتر اقدام 
به پيگيري مكاتبات و درخواست هاي مراجعه كنندگان مي کند.قاري قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اظهار كرد: با توجه به شيوع ويروس كرونا و جهت كاهش ارتباطات چهره به چهره بين افراد و 
جلوگيري از خطرات احتمالي براي ارباب رجوع و كاركنان، اداره فناوري ارتباطات و اطالعات اين اداره 
كل اقدام به طراحي و پياده سازي امكانات جديدي در ميز خدمت الكترونيك كرده است.ارباب رجوع 
مي تواند با مراجعه به سايت اين اداره كل و لينك در بخش ميز خدمت از قسمت مشاهده خدمات، 
تمامي خدمات ارائه شــده را به تفكيك معاونت ها و نوع خدمات درخواستي، به صورت الكترونيك 

انجام و پيگيري کند.آدرس سايت اين اداره كل به نشاني : www.isfahan.ir در دسترس است.

قیمت جهانی طال رکورد زد
قیمت طال در بازارهای جهانی روز دوشنبه برای نخستین بار در هفت سال گذشته به مرز ۱۷۰۰ دالری 
رسیده است.تشدید نگرانی ها درباره گسترش ویروس کرونا و افت شدید قیمت نفت و سهام در 
بازارهای جهانی موجب شد تا قیمت هر اونس طال روز گذشــته به مرز ۱۷۰۰ دالر برسد که باالترین 
رکورد در هفت سال اخیر به شمار می رود.بر اساس این گزارش کاهش شدید قیمت نفت و شاخص 
ســهام موجب شــد تا قیمت هر اونس طال با ۱.۵ درصد افزایش به بیش از ۱۶۹۹ دالر برسد. این 
باالترین رکورد قیمت طال از دسامبر ۲۰۱۲ به شمار می رود.شاخص سهام در بازارهای آسیایی نیز با 
افت شدیدی روبه رو شده و سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در بازار طال و اوراق قرضه هستند. 
قیمت نفت پس از تصمیم عربستان سعودی برای کاهش قیمت رسمی نفت خود و رقابت با روسیه 

با افت ۲۰ درصدی مواجه شده است. 

بی رونقی بازار اصفهان و نگرانی های فروشندگان و خریداران از نبود مشتری؛

خواب بازار در آستانه بهار

شــیوع ویروس کرونا به گفته شماری از  زاینده رود
بازاریان و مغازه داران، بازار شب عید استان 
اصفهان را در شوک فروبرده است به طوری که هم مردم از احتمال ابتال 
به این بیماری به خاطر حضور در مراکز خرید ترس و واهمه دارند و هم 
فروشــندگان کاال از ادامه رکود اقتصادی حاکم بر این مراکز اقتصادی 
نگرانند.بی رونقی بازار کسب و کار ناشی از شیوع ویروس کرونا در این 
استان در آســتانه بهار طبیعت که هر ساله شــادی و نشاط خاصی به 
خیابان ها و معابر و مغازه ها می بخشید، موجب افزایش نگرانی ها در بین 
خریداران و به ویژه فروشندگان کاال شده است. در این بین برخی اصناف 
از جمله فروشندگان پوشاک، خشکبار، شیرینی و  رستوران ها به خاطر 
نداشــتن فروش خســارت جدی دیده اند زیرا آنها هر ساله بیشترین 
فروش را در ماه آخر سال و روزهای منتهی به نوروز داشتند.بر این اساس 
فروشــندگان نگرانی بســیاری به دلیل بی رونقی و نبود مشتری برای 
فروش کاالهای خــود، ناتوانی در پــاس کردن چک هــای زمان دار و 
معوقه های بانکی شــان دارنــد و این نگرانی ها حتی در ســطح خرده 
فروشان و به نوعی فروشندگان بازارهای محلی بیشتر مشاهده می شود.

یک شهروند اصفهانی در حالی که با ماسک و دستکش از خیابان عبور 
می کرد، گفت: به هیچ وجه در چنین شرایطی که گفته می شود ویروس 
کرونا تا ســاعت ها روی کاالها باقی می ماند حاضر بــه خرید نیازهای 

غیرضروری خود مانند پوشاک نیستم.پروانه یوسفی با اشاره به توصیه 
های مسئوالن وزارت بهداشت مبنی بر حضور نیافتن در معابر عمومی و 
اماکن سربسته افزود: باید به ناچار این توصیه ها رعایت شود زیرا این 
بیماری می تواند مشکالت شدید جســمی تا حد مرگ را برای افراد به 
وجــود آورد.وی با ابراز نگرانی از وضعیت کســبه ای که هر ســاله امید 
بسیاری به بازار شیب عید داشتند گفت: باید دولت با شیوه های مختلف 
این افراد را مورد حمایت مالی قرار دهد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان گفت: شیوع ویروس کرونا موجب 
شده که خرید و فروش در بازار به صفر برسد و می توان گفت که شرایط 
بازار اصال خوب نیست.ابراهیم خطابخش در افزود: به دلیل وضع مالی 
نامناسب فروشــندگان و بی رونقی بازار فروش، بسیاری از کسبه این 
بخش با مشــکالت عدیده ای در خصوص چک های برگشتی مواجه 
هستند.وی اظهار داشت: بســیاری از صنوف فروش پوشاک همچون 
روال هرساله از ۲ یا سه ماه پیش اقدام به سفارش جنس با خرید چکی 
کرده اند ولی اکنون با وضعیت موجود دچار مشکالت شدید مالی شده 
اند.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان یادآور 
شد: بر این اســاس از اتاق اصناف درخواست شده تا با بانک ها و سایر 
بخش های مالی رایزنی صورت گیرد و مانع برگشت چک ها شوند.وی 
با اشاره به اینکه شــیوع این بیماری یک واقعه غیرقابل پیش بینی بود 

گفت: فروشندگان اجناس بسیاری به امید رونق فروش و افزایش تقاضا 
در اسفند خریداری کرده اند و امکان مرجوع کردن آن وجود ندارد و بر این 
اساس نیازمند حمایت مسئوالن هستند.خطابخش، وضعیت فروشگاه 
های بزرگ عرضه پوشــاک را به لحاظ بکارگیری تعداد بسیاری نیروی 
فروشنده و خریداری اجناس بیشتر بدتر عنوان کرد و گفت: برخی از این 
فروشگاه ها روزانه حتی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان فروش دارند.وی با بیان 
اینکه از سوی اتاق اصناف دســتور حراج برای واحدهای پوشاک صادر 
شده است، خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا موجب شده که مردم 
به ندرت در بازارها حضور یابند و نمایشگاه های بهاره لغو شود ولی با این 
وجود شــرایط بازار اصال خوب نیســت و هیچ رونقی ندارد.رییس اتاق 
اصناف اصفهان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکالت عدیده 
ای برای اصناف، انتظار می رود شورای پول و اعتبار با اصناف همکاری 
کند.رسول جهانگیری افزود: همچنین توافق مالیاتی در زمینه مشکالت 
اصناف ضرورت دارد.وی در زمینه مشــکالت پیرامون تامین اجتماعی 
برای اصناف نیز گفت: همراهی و همکاری از ســوی این سازمان نیز از 
انتظارات اصناف است.رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به موقعیت 
اصفهان گفت: اصفهان شهری است که در تمامی حوادث و شرایط خاص 
به عنوان استان معین معرفی می شود و این در حالی است که هم اکنون 

این شهر و استان نیز درگیر موضوع شیوع کروناست.

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: بر اســاس دستور 
معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن کشــور، لغو کردن 
بلیت پیش خرید شــده قطارهای مســافربری از 
سوی مردم امکان پذیر اســت و هیچ مشکلی در 
عودت هزینه پرداختی به صاحبان بلیت ها تا ساعت 
۱۲ روز قبل از حرکت وجود ندارد. سید رضا سادات 
حسینی با بیان اینکه نرخ بلیت قطار در روزهای اخیر 
افزایش نیافته اســت، اظهار کرد: آخرین افزایش 

قیمت بلیت قطار مســافری مربوط بــه بازه زمانی 
تیرماه سال جاری است و پس از آن تاکنون افزایش 
قیمتی نداشته ایم.وی با اشاره به نزدیک شدن به 
ایام عید نوروز، افــزود: برنامه ریزی برای افزایش 
قیمت بلیت در ایام عید نوروز انجام نشــده است؛ 
اما ارتباط ریلی استان اصفهان با سایر استان ها در 
سایه شیوع ویروس کرونا و رعایت شرایط قرنطینه، 
تقریبا محدود شده و در طول این هفته تنها یک قطار 
مسافربری از مبدأ اصفهان به مقصد مشهد حرکت 

کرده است.
مدیر کل راه آهن اصفهان با بیــان اینکه قطارهای 
باری اصفهان توقفی در ایســتگاه های مسافربری 
ندارند، تصریح کرد: فعالیت قطارهای باری از مبدأ 
اصفهان همچون گذشــته ادامه دارد و مشکلی در 

روند فعالیت آنها با شــیوع ویروس کرونا به وجود 
نیامده است.سادات حسینی با بیان اینکه فروش 
بلیت قطــار به صــورت اینترنتی متوقف نشــده و 
مردم در صــورت تمایل به خرید بلیــت قطار، قادر 
به خرید آن از طریق اینترنت هســتند، اضافه کرد: 
خرید بلیت قطار مسافربری برای برخی مقاصد و 
بر اساس تکمیل ظرفیت قطارها با مشکلی مواجه 
نشــده و در حال حاضر بلیت قطار مســافربری از 
مبدأ اصفهان بــه مقاصد مشــهد و بندرعباس در 
دسترس است؛ اما قطار بندرعباس از مبدأ اصفهان 
موقتا تعطیل شــده و فعالیتی ندارد.وی ادامه داد: 
قطارهای مسافربری فعال در خطوط ریلی راه آهن 
 اصفهان با نهایت ایمنی، پاک ســازی و گندزدایی 

فعالیت می کنند .

لغو بلیت های پیش خرید شده ازراه آهن اصفهان امکان پذیر است    

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان: 

توزیع نهال در اصفهان تا پایان سال ادامه دارد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: توزیع ۳۳۰ هزار اصله نهال رایگان در بین مردم این استان تا آخر اسفند ادامه خواهد یافت.محمدحسین شاملی 
افزود: توزیع و کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری از روز پنجشنبه هفته گذشته همزمان با سراسر کشور در تمامی شهرستان های اصفهان آغاز شد و امیدواریم 
اقدام با ارزش و سودمند درختکاری همچون سال های قبل در این خطه تاثیرات مطلوبی داشته باشد.وی اضافه کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به ادارات 
منابع طبیعی و آبخیزداری محل سکونت خود برای دریافت نهال اقدام کنند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اینکه تعداد نهال های اهدایی به 
متقاضیان بر اساس مساحت زمین آنان برای کاشت است، اظهارداشت: کاج، سرو، زبان گنجشک، ارغوان، اقاقیا، سنجد و توت از جمله نهال هایی است که برای 
درختکاری توزیع می شود.شــاملی تصریح کرد: به دلیل بارش های کم و ضرورت مصرف بهینه آب در استان، تمامی درختان کشت شده از نوع مقاوم با کم آبی 
هستند و حتی نهال های کاشته شده در مناطق بیابانی فقط ۲ سال نیاز به آبیاری دارند و پس از آن آب مورد نیاز برای رشد را از دل خاک تامین می کنند.مدیرکل منابع 
طبیعی گفت: در صورت مراجعه کم مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا، مشکلی برای نهال ها باقی مانده ایجاد نمی شود و می توان آنها را برای سال آینده ذخیره کرد.

بسیاری از صنوف فروش پوشاک همچون روال هرساله از 
۲ یا سه ماه پیش اقدام به سفارش جنس با خرید چکی 
کنون با وضعیت موجود دچار مشکالت  کرده اند ولی ا

شدید مالی شده اند

راه  اندازی پست 
سیار در اصفهان

برای نخســتین بار در استان 
اصفهان به دلیل شیوع کرونا 
و ضــرورت عدم رفــت و آمد 
شــهروندان ، پست ســیار به 
منظورکاهــش ترددهای غیر 

ضروری راه اندازی شد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر
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یک ویروس شناس : منتظر بیماری های ویروسی جدید باشیم

کابوس تمام نشدنی کرونا!
استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد 
ماندگاری ویروس کرونا در محیــط، توضیحاتی ارائه داد.مریم واعظ 
جاللی گفت: برخی فکر می کنند تنها کســانی به علت بیماری کرونای 
جدید در بیمارستان ها بستری می شوند که نوع حاد ویروس را گرفته 
اند و خطری بقیه مردم را تهدید نمی کند، در حالی که منبع این اخبار به 
مطالعه ای در چین بر می گردد کــه در آن محققان ۱۰۳ ویروس کویید 
۱۹ را از نظر ژنتیکی بررسی و در آن چند جهش را مشخص و بر اساس 

این جهش ها ویروس را به دو دسته تقسیم کرده اند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی ادامه داد: 
در این مطالعه قید شده اســت که ۷۰ درصد ویروس هایی که بررسی 
کرده اند سویه ال دارد، یعنی از آن نوعی است که می تواند از انسانی به 
انسان دیگر منتقل شود و ۳۰ درصد سویه اس دارد و از آن نوعی است 

که مستقیما از منشأ حیوانی وارد بدن انسان شده است.
وی افزود: در این مطالعه خطای علمی رخ داده اســت زیرا علی رغم 
اینکه به طور انتخابی ۷۰ درصد ویروس های بررســی شده از نوع ال 
بوده ، این طور نتیجه گیری کرده اند که نوع ال که نوع خفیف تر اســت 
در حال شیوع و گســترش اســت و به همین خاطر نباید در مورد این 

بیماری زیاد نگران بود.
واعظ جاللی تصریح کرد: محققانی از انگلستان از سایت ژورنالی که 
این مقاله را منتشر کرده درخواست کرده اند که این مقاله را از دسترس 

خارج کند زیرا اشتباه بسیار فاحشی در آن رخ داده است.
وی توضیح داد: ویروس هایی که ماده ژنتیکی آنها شبیه به کروناست، 
توانمندی تغییر دارند زیرا می خواهنــد مانند تمام موجودات زنده در 
طبیعت پایدار بمانند و باید برای این پایداری خود را مطابق با طبیعت 
تغییر دهند.عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
افزود: زمانی که زندگی میزبان ویروس کویید ۱۹ یعنی خفاش تهدید 
شد، این ویروس مجبور شد برای ادامه بقای خود آنقدر تغییر کند تا 

میزبان جدیدی مانند انسان را برای ادامه حیات خود انتخاب کند.
واعظ جاللی با اشــاره به تغییــرات ویروس ها اظهار کــرد: تغییرات 
ویروس ها به دو دسته تقسیم می شود، این تغییرات یا به نفع ویروس 
و یا به ضرر آن اســت، ویروس نمی تواند تصمیم بگیرد که دقیقًا یک 
جایگاه خاص را در خود تغییر دهــد، بنابراین باید اول این تغییر را در 
خود ایجاد کند تا نتیجه بگیــرد این تغییر چه دســتاوردی دارد.وی 
با بیان اینکه در این تغییــرات یک مکانیســم انتخابی رخ می دهد، 
توضیح داد: یعنی ویروس هایی که تغییرات بهتــری انجام داده اند 

ســال ها در طبیعت باقی می مانند و ویروس هایی که تغییرات بدی 
کرده اند، ممکن است نابود شوند.این ویروس شناس با بیان اینکه از 
تغییرات ویروس ها برای تولید واکســن نیز استفاده می شود، گفت: 
برای مثال واکسن سرخچه و سرخک ویروسی است که تغییرات آن 
را ضعیف کرده است.وی افزود: دســته بندی این تغییرات بر اساس 
یک مطالعه کوچــک ۱۰۳ موردی و پیش بینی الگوی آن مکانیســم 
درســتی نیســت زیرا در حال حاضر با اطالعات موجود چنین پیش 

بینی امکان پذیر نیست.
واعظ جاللی تاکید کرد: دســته بندی ویروس کویید ۱۹ به دو ســویه 
اس و ال یعنــی خفیف و ضعیف یک شــایعه بی اســاس اســت و 
محققان بر این باورند که ممکن اســت در حال حاضر مقاالتی منتشر 
شــود که به خاطر اضطرار در شــرایط فعلی بدون طــی کردن مراحل 
داوری و اعتبــار ســنجی وارد فضای علمی شــود.عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی تاکید کرد: اظهار نظرهایی 

که در مورد شــیوع بیشــتر نوع خفیــف کویید ۱۹ انجام می شــود از 
نظر مجامع علمی قابل قبول نیســت.وی تاکید کــرد: در این مقاله 
چینی وضعیت بالینــی بیمارانی که ویروس آنها مــورد مطالعه قرار 
گرفته، بررسی نشده است و مشخص نیســت که آیا فردی که دچار 
 ســویه خفیف این ویروس شــده دچار عالئم و بیماری خفیفی هم 

شده است یا خیر.
این ویروس شــناس افزود: ویروس تصادفا دچار جهش می شــود 
و این جهش ها در طبیعت انتخاب می شــوند و بر اســاس الگوهای 
بیماری های ویروســی دیگر که همه گیر شــده اند، انتظــار داریم که 
ویروس در بدن افراد مختلف تغییر کنــد.وی تاکید کرد: نمی توان بر 
اساس رفتار فعلی ویروس انتظار داشت که خود به خود حذف شود، 
در یک  مقاله چینی ، پیش بینی شده که ویروس خود به خود حذف 
می شود در حالی که این طور نیســت و ویروس برای پایداری خود را 

تغییر می دهد.

رییس ســازمان نظام روان شناســی و مشــاوره 
کشور، از مردم خواست تا سبک زندگی جدید خود 

را برای سه ماه برنامه ریزی کنند.
محمد حاتمی، اظهار داشــت: از مردم درخواست 
دارم موضوع ویروس کرونا را جدی بگیرند، البته نه 
اینکه فاجعه انگاری کنیم. اولین و مهم ترین برنامه 
این است که ســبک زندگی جدیدی حداقل برای 

سه ماه آینده برای خود و خانواده تنظیم کنیم.
وی افزود: این ســبک زندگی جدید باید با توجه 
به امکانات، شــرایط و نیاز افراد خانواده ها برنامه 
ریزی و انجام شود استرس و اضطرابی که اکنون 
مردم دارند، خیلی بیشــتر از آسیبی است که خود 
کرونــا دارد. اضطراب، اضطراب مــی آورد، ترس، 
ترس می آورد و مبتالیان به بیماری های زمینه ای 
و کودکان و نوجوانان گروه هــای در معرض خطر 
هستند و این استرس باعث می شود، آسیب های 

جدی ببینند.

رییس ســازمان نظام روان شناســی و مشــاوره 
کشــور، ادامه داد: در ســبک زندگی جدیدی که 
تبیین می شود نباید توقع داشــته باشیم با سبک 
زندگی قبلی همخوانی داشته باشد، سبک زندگی 
سالم حدود بیســت مؤلفه دارد، ما فقط چند تا را 
نمی توانیم در خانواده اجرا کنیم. مثال مســافرت 
نمی توانیم برویم، کارهای دسته جمعی و گروهی 
نمی توانیم انجام دهیم، اما می توانیم بنشــینیم و 
برنامه مطالعاتی تنظیم کنیم. می توانیم در خانواده 
کارهای تفریحی دیگری مثل فعالیت های هنری 
و ورزشــی انجام دهیم. ریلکسیشن، مدیتیشن، 
تنفس عمیق، کتــاب خوانی دیگــر فعالیت های 
لذت بخش اســت. کتاب درمانی، قصه درمانی و 
معنویت درمانی روش های درمانی هستند که در 
سبک زندگی جدید می توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی افزود: در سبک زندگی جدید مهم ترین اصل 
این اســت که کودکان و نوجوانــان را در آن برنامه 

ریزی ها مشــارکت دهیــم. متاســفانه در برخی 
خانواده ها خود والدین برنامــه را تنظیم می کنند 
و این با نیازها و خواســته های کودکان و نوجوانان 
متفاوت اســت. هوش هیجانی یعنــی همین که 
ما بتوانیم بــا بچه های مان خــوب صحبت کنیم، 
نظرات شــان را دریافت کنیم و بــا همدیگر ارتباط 
داشــته و بتوانیم یک زندگی لذت بخشی داشته 

باشیم.

پیشنهاد یک روان شناس:

مردم برای سه ماه سبک زندگی جدید خود، برنامه ریزی کنند
افزایش موارد مسمومیت با الکل صنعتی در این روزهای کرونایی، حکایت همان کسی است که مراقب بود وقتی در پشت بام ایستاده نیفتد؛ اما آنقدر عقب 
عقب رفت تا اینکه از آن طرف بام افتاد.متاسفانه عدم آگاهی و توجه نکردن به توصیه های بهداشتی در روزهایی که ترس از کرونا همه را نگران کرده است، باعث 
شده یک عده ناخودآگاه مرگ خود را جلو بیندازند. این روزها از گوشه و کنار می شنویم که آمار مراجعات به اورژانس بیمارستان ها به دلیل مسمومیت با الکل 
صنعتی، افزایش یافته است. این در حالی است که عده ای از هموطنان بدون توجه به توصیه های وزارت بهداشت در مورد رعایت بهداشت فردی، خود را گرفتار 
بیمارستان می کنند.مرگ و میر به علت مسمومیت با الکل صنعتی را نمی توان نادیده گرفت، حاال که باید حداقل سه ماه با بیماری کرونا کنار بیاییم تا شاید 
موج آن فروکش کند، می بایست بیش از پیش به نکات بهداشتی توجه داشت.یکی از موارد بروز مسمومیت با الکل های صنعتی، عدم توجه به توصیه های 
بهداشتی است که این روزها از طریق صدا و سیما انعکاس می یابد. بر اساس آنچه که سازمان غذا و دارو، نسبت به استفاده از متانول و یا الکل صنعتی برای 
ضد عفونی سطوح و دست هشدار داده است، مردم باید به تفاوت آنها دقیق شوند.ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم، دفتر نظارت و پایش مصرف 
فرآورده های سالمت، سازمان غذا و دارو اعالم کرد: با توجه به شیوع گسترده بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید یا کووید -۱۹ در کشور و تاکید بر بهداشت 
دست ها و گندزدایی مناسب سطوح در منازل و اماکن و نقش مهم استفاده از اقالم ضد عفونی کننده از جمله فرآورده هایی بر پایه الکل اتیلیک )اتانول( به 
منظور پیشگیری از این عفونت، متاسفانه بر اساس مشاهدات و اطالعات به دست آمده از برخی بیمارستان های کشور، مواردی از مسمومیت در اثر مصرف 
خوراکی محلول های حاوی الکل اتیلیک )اتانول( و حتی مرگ بر اثر مصرف خوراکی الکل متیلیک )متانول( به اشتباه و با هدف پیشگیری از عفونت کرونا 
ویروس جدید و کووید -۱۹ در برخی از بیماران گزارش شده است.بر اساس مستندات علمی، مصرف خوراکی الکل اتیلیک )اتانول( و یا غرغره کردن اتانول 

در محوطه دهانی هیچ گونه اثری در پیشگیری از عفونت کرونا ویروس جدید ندارد و با خطر بروز مسمومیت ناشی از اتانول همراه است.
الکل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضد میکروبی بسیار ناچیزی در مقایسه با الکل اتیلیک )اتانول( است، به علت سمیت باال، مصرف 

خوراکی آن با بروز مسمومیت های شدید، کوری و مرگ همراه است.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

تهران در صدر ابتال  به کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه ترین آمار مبتالیان به کرونا ویروس در کشور پرداخت.

کیانوش جهانپور، در محل ستاد ملی مقابله با کرونا در وزارت بهداشت، بر رعایت نکات بهداشتی برای 
کاهش موارد ابتال به کرونا در کشور تاکید کرد.وی به موارد جدید ابتال به کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: 
از روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه تعداد موارد جدید کرونا ۵۹۵ مورد بوده که آمار کلی تاکنون به ۷۱۶۱ نفر 
رسیده است.سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت، تعداد بهبود یافتگان را ۲۳۹۴ نفر 
اعالم کرد.به گفته وی، تعداد فوتی ها نیز تا کنون به ۲۳۷ نفر رسیده است.رییس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، به آمار تفکیکی بر اساس استان ها اشاره کرد و افزود: تهران ۱۹۴۵ نفر، قم 
۷۱۲، گیالن ۵۲۴، اصفهان ۶۰۱، البرز ۳۰۷، مازندران ۶۳۳ نفر، مرکزی ۳۸۹ نفر، قزوین ۲۴۷، سمنان 
۲۲۰، گلستان ۱۷۵، خراسان رضوی ۱۸۳، فارس ۱۳۳، لرستان ۱۵۱، آذربایجان شرقی ۱۲۹، خوزستان 
۷۳، یزد ۹۰، زنجان ۶۸، کردستان ۶۶، اردبیل ۷۲، کرمانشــاه ۴۴، کرمان ۳۶، همدان ۶۰، سیستان و 
بلوچستان ۳۴، هرمزگان ۵۲، خراسان جنوبی ۳۷، خراسان شمالی ۳۴، چهارمحال و بختیاری ۲۶، 

ایالم ۳۱، آذربایجان غربی ۶۹، کهگیلویه و بویراحمد ۹ و بوشهر ۱۱ مورد گزارش شده است.

رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

همه بیمارستان ها مکلف به پذیرش بیماران کرونایی هستند
رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: همه بیمارستان ها و مراکز 
درمانی دولتی و خصوصی مکلف به پذیرش بیماران کرونایی شــده اند.حسین عرفانی، با بیان اینکه 
استفاده از ماسک برای عموم الزم نیست و تولید داخلی کفاف نیاز کشور را نمی  دهد، افزود: ماسک را 
فقط بیماران یا پرستاران بیماران و پزشکان و کادرهای درمانی در مراکز درمانی باید استفاده کنند وگرنه 
در فضای باز با رعایت حداقل فاصله نیازی به استفاده از ماسک نیست.وی با گالیه از اینکه همه ماسک 
ها و اقالم بهداشتی تولید شده یا وارد شده و یا کشف شده در اختیار وزارت بهداشت قرار نمی گیرد، گفت: 
به نظرم باید نظارت ها دقیق تر و بیشتر صورت بگیرد و باید با اصالح چرخه توزیع فرصت و امکان سوء 
استفاده را از سودجویان گرفت.رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
افزود: همه بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی مکلف به پذیرش بیماران کرونایی شده اند.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران:

سختگیری های کرونایی باید شدت یابد
فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران گفت: یکی از دالیل افزایش ابتال به کرونا، 
می تواند مراجعات غیرضروری و حضور بیش از حد در بیمارســتان ها باشد.علیرضا زالی، با اشاره 
به علت افزایش مبتالیان به کرونا ویروس جدید در تهران، اظهار داشت: همانطور که وزیر بهداشت 
هم اعالم کرد، با توجه به سناریوی پیش بینی ما درباره گسترش این ویروس در کشور که با الگوی 
جهانی هم تطابق دارد، آمار مبتالیان در سایر کشورهای دنیا هم رو به افزایش است. بر همین اساس 
در کشور ما هم همین الگو وجود دارد، بنابراین این افزایش آمار قابل انتظار است.وی با بیان اینکه 
احتماال در روزهای آینده هم ممکن است با افزایش آمار روبه رو شویم، افزود: تنها راه، نبود ارتباطات 
اجتماعی و کاهش مراودات اجتماعی و عدم حضور افراد در جامعه است که در این صورت می توان 
چرخه بیولوژیک ویروس را شکست. حتی اگر در روزهای آینده تغییر جدی در وضعیت مراودات 
اجتماعی و حضور افراد در جامعه نداشته باشیم، ممکن اســت این افزایش آمار شتاب بیشتری 
هم به خود بگیرد.زالی با اشاره به وضعیت بهبودیافتگان نیز گفت: در عین حال افراد باید توجه کنند 
که اگر بیمار مبتال به کرونایی بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شــد، از شروع عالئم تا دو هفته 
بعد کماکان می تواند افراد دیگر را بیمار کند. یعنی فکر نکنید که چون عالئم بیماری قطع شده، فرد 

کامال خوب شده است.

سلامتاخبار
سه شنبه 20 اسفند 1398 / 15 رجب 1441/ 10 مارس 2020/ شماره 2932
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تحدید حدود اختصاصی
12/134 شــماره نامه:139885602032002266-1398/12/11 چون تحدید حدود 
ششــدانگ قطعه ملک پالک شــماره 3951 واقع در کوی راهمیان اردستان یک اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم سیمین احسانی 
فرزند ابوالحسن و غیره در جریان ثبت می باشــد و تحدید حدود آن به علت عدم مراجعه 
متقاضی یا نماینده قانونی ایشــان خارج گردیده اینک بنا به درخواست متقاضی و دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1399/1/27 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف 
پرونده های معترضین ثبت ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتــراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند. م الف:791562 ذبیح اله فدائی اردستانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان
حصر وراثت

12/135  آقای اکبر آقا عشوری دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه  
637/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان علی اصغر عشوری به شناسنامه 1839 در تاریخ 1398/4/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر نامبرده  آقای اکبر آقا 
عشــوری، ش.ش 4 متولد 1312/1/20 و غیر از نامبرده فوق وارث دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 796261 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

12/136  خانم مریم مختاری چهاربری دارای شناســنامه شــماره 5550244299 به 

شرح دادخواست به کالسه  643/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ملک نساء مختاری چهاربری به شناسنامه 590 در تاریخ 
1392/2/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه فرزند پسر به نام های 1- حسن مختاری چهاربری، ش.ش 5550244282 
متولــد 1380/1/14، 2- فروتن مختــاری چهاربــری، ش.ش 1120135581 متولد 
1372/9/10، 3- کرامت مختاری چهاربری، ش.ش 5550302411 متولد 1382/10/5 
و چهار فرزند اناث به نام های 1- صدیقه مختاری چهاربری، ش.ش 7300027628 متولد 
1389/3/10 ، 2- زینب مختاری چهاربری، ش.ش 1120335620 متولد 1385/10/14، 
3-  مریم مختاری چهاربــری، ش.ش 5550244299 متولــد 1378/1/5، 3- حوری 
مختاری چهاربــری، ش.ش 1120058619 متولد 1370/1/5 و همســر نامبرده به نام 
حسین مختاری چهاربری، ش.ش 4148 متولد 1350/11/3 و مادر نامبرده بنام خیر النساء 
مختاری چهاربری، ش.ش 111 متولد 1313/4/2 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 796263  شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

12/137  آقای پیام جعفری دارای شناسنامه شماره 1120184991 به شرح دادخواست 
به کالسه  642/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خداداد جعفری به شناســنامه 358 در تاریخ 1373/6/4 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به نه فرزند ذکور به 
نام های 1- پیام جعفری، ش.ش 1120184991 متولد 1373/8/1، 2- علی قلی جعفری، 
ش.ش 1129394344 متولد 1360/7/1، 3- علی جعفــری، ش.ش 1120008751، 
3- محمد قلی جعفری ، ش.ش 1129392031 متولد 1354/10/5، 5- وحید جعفری، 
ش.ش 1120040647 متولــد 1369/5/15، 6- احمــد قلی جعفــری ،ش.ش 1121 
متولد 1359/6/20 ، 7- علیــداد جعفری، ش.ش 16 متولد 1338/4/6، 8- ابوالقاســم 
جعفری، ش.ش 20 متولد 1364/2/17، 9- مراد جعفری، ش.ش 11 متولد 1362/5/5 

 و ســه فرزند اناث به نام های 1- شــاهی جعفری، ش.ش 830 متولــد 1350/6/30،
 2- زینب جعفری ، ش.ش 888 متولد 1356/7/1، 3- فاطمه جعفری ،ش.ش 64 متولد 
 1365/6/2 و همسر نامبرده به نام مریم غالمی، ش.ش 592 متولد 1333/12/20 و غیر از
 نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 797474 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
تبصره یک-ماده 105-آئین نامه قانون ثبت

12/138 شــماره نامه:139721702006018144 ، تاریخ: 1398/12/13 ، براســاس 
تقاضای خانم خدیجــه کندری مبنی بــر تعیین  بها ثمنیــه اعیانی 38 حبه مشــاع از 
72 حبه ششــدانگ پالک 87/7063 مجــزا از 87/2087 واقع در خمینی شــهر بخش 
 چهارده ثبت اصفهان که طبق ســوابق متعلق اســت به خانم ها حبیبه ابراهیم بابایی و

 خدیجه کندی کانون کارشناسان دادگستری میزان بها ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به 
 مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بر آورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب 
 ســپرده ها طی فیش شــماره 6062892 واریز نمــوده و چون متقاضــی مزبور اعالم 
داشته مالک فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب 
فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی میشــود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره 
ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد 
می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی 
 طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثنا ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
 م الــف : 794201  نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک

 خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/139 شــماره: 364/98 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: انصار 
شــاهعلی وند ، نام پدر:کریم، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: ایرج ملک زاده با وکالت خانم زهرا عسگری ، نشانی:خمینی شهر،خ آزادگان 

روبروی ایران خودرو ساختمان اطلس طبقه دوم، محکوم به:به موجب رای شماره 1176 
تاریخ 98/05/22 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/530/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک 95/7/30 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت 
نیم عشر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 795923 قاضی شعبه سوم شورای حل 

اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

12/140 شماره: 762/98 حل9 ، مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: درچهـ  خیابان امامـ  خیابان سجاد، وقت رسیدگی: ساعت 18:00 
بعدازظهر مورخه 1399/01/23 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن 
مستاجران ، نام پدر: حسین ، نشانی: سه راهی خمینی شهر،سمت نجف آبادکیلومتر 2 جاده 
نجف آباد روستای قلعه امیریه جنب آهن آالت جان نثار؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: اکبر ناصری، نام پدر: محمد طاهر ، خواسته و بهای آن: تامین خواسته و مطالبه 
مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک ، دالیــل خواهان: کپی چک و گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 796264 رئیس شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حکایت مسمومیت با الکل صنعتی؛

 فاجعه ای به نام ترس از کرونا
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 آمادگی کالنتری های اصفهان برای ارائه خدمات به
 صورت تلفنی

رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به آمادگی کالنتری ها برای ارائه 
برخی از خدمات به صورت تلفنی به مردم توصیه کرد از مراجعات بی مورد به کالنتری ها خودداری 
کنند.،سرهنگ عزیزا... سپهوند اظهار داشت: براساس دستورالعمل های ابالغی مبنی بر جلوگیری 
از تجمع افراد در مکان های سربسته برنامه ریزی خوبی صورت گرفته تا از تجمع و حضور بی مورد 
مردم در کالنتری ها خودداری شود. وی افزود: البته در پرونده ها و اقدامات آنی که نیاز است حتما 
مقام های قضایی در جریان کار قراربگیرند و به قید فوریت درمورد آن ها تصمیم گیری شود، ماموران 
ما در کالنتری ها با رعایت اصول بهداشتی آماده هستند و به مردم عزیز خدمات ارائه می کنند.این 
مقام انتظامی بیان کرد: احکام غیر ضروری براساس تدبیر قوه قضاییه و ابالغ دادستانی فعال به بعد 
از فروکش کردن شرایط ناشی از بیماری کرونا ویروس موکول شده است.سرهنگ سپهوند گفت: 
به مردم توصیه می کنیم پیگیری یک سری پرونده ها که مرور زمان هیچ تاثیری در آن ها ندارد را به 
بعد از فروکش کردن بیماری کرونا ویروس موکول کنند و ما هم قول می دهیم که به طور ویژه و در 

اسرع وقت پیگیر مطالبات و پرونده های آنان باشیم.

جهت مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت؛

 اختصاص بیش از 2 میلیارد تومان به مددجویان 
کمیته امداد در اصفهان

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان از اختصاص بیش از ۲ میلیارد تومان به 
مددجویان کمیته امداد دراصفهان برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.کریم زارع بیان داشــت: 
جهت مقابله با ویــروس کرونا ۲ میلیــارد و ۳۴۵ میلیون تومان برای مقابله بــا ویروس کرونا به 
مددجویان کمیته امداد استان اصفهان با اولویت بیماران خاص، صعب العالج، سالمندان و مادران 
باردار و شیرده برای خرید این اقالم نظیر ماسک، دستکش و ژل ضد عفونی اختصاص یافت.وی با 
بیان اینکه خانوارهای مشمول بر اساس تشخیص مددکاران و کارشناسان بهداشت ادارات این نهاد 
در سراسر استان تعیین می شوند، گفت: اولویت دریافت این کمک هزینه با بیماران خاص و صعب 
العالج، سالمندان، مادران باردار و شیرده و سایر مددجویان در معرض خطر است و بر اساس تعداد 

اعضای خانوارهای مشمول با سرانه ای تا ۳۲۰ هزار تومان اختصاص می یابد.

ماسک های آلوده را پیش از دور انداختن ضدعفونی کنید
از آنجایی که ماسک های استفاده شده ممکن است حاوی میکروب های مربوط به کروناویروس 
باشد الزم اســت آن ها همچون زباله های معمولی دور انداخته شــود. با در نظر گرفتن این نکته 
که ویروس ها می توانند برای مدت یک یا دو روز در شــرایط مرطوب زنده بمانند، ماســک های 
استفاده شده ممکن اســت خود منبع جدید عفونت باشــند.همچنین اگر ماسک های استفاده 
شده در محیط های بســته همچون آسانسور رها شــوند، ممکن اســت محیط را آلوده کرده که 
تهدید بالقوه ای برای افراد به حســاب خواهــد آمد. عالوه بر این، قرار دادن ماســک های آلوده 
در کنار زباله های خانگی اقدام مناســبی نیســت.ترکیب ماســک های آلوده و زباله های قابل 
بازیافت ممکن اســت برای افرادی که زباله ها را جمع آوری می کنند خطرســاز باشد. بنابراین 
در این شــرایط ضروری اســت دولت ها مردم را ترغیب کنند تا ماسک های اســتفاده شده را به 
درســتی معدوم کنند. همچنین می توان ســطل های مخصوصی را برای جمع آوری ماسک های 
استفاده شــده، اختصاص داد. در صورت نبود این ســطل های زباله مخصوص افراد می توانند 
 هر دو ســمت ماســک را قبل از قرار دادن در کیســه های پالســتیکی با مواد ضدعفونی کننده

 آغشته کنند.

4500 زندانی استان به دلیل شیوع بیماری کرونا از زندان ها مرخص شده اند؛

زندان ها خلوت شد

هر چند با انتصاب رییس جدید قوه قضاییه  پریسا سعادت
از سوی رهبر انقالب، خلوت کردن زندان ها 
و ایجاد مجازات های جایگزین جزو سیاست های اصلی قوه قضاییه 
قرار گرفته بود؛ اما کرونا هم این روزها مزید بر علت شــده تا زندان ها 
خلوت تر از همیشه باشــد. همواره دالیل متعددی برای لزوم کاهش 
مجازات های حبس و شمار زندانیان مطرح بوده است؛ جدا از مباحث 
مالى كه دولت و قوه  قضایيــه با آن درگيرند كه شــامل تامين هزينه 
خوراك، پوشاك و بهداشــت زندان ها و زندانى ها مي شود، مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی از جمله معضالتی اســت که با زندانی کردن متهم 
ایجاد می شــود و نه تنها زندانیان بلکه خانواده های آن ها را هم درگیر 
می کند. یک زندانی بعد از خروج از زندان با توجه به شرایط آن محیط و 
بعد از آن در جامعه با مشکالت عدیده ای در خصوص کار و زندگی روبه رو 
می شــود. در ایران با توجه به عفوهاى مختلفى كه در مناســبت هاى 
مختلف با پيشنهاد ریيس محترم قوه قضایيه توسط رهبر انقالب انجام 
مي شود،باز هم تعداد زندانى ها از حد انتظار باالتر هستند. هفته گذشته 
غالمحسین اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد این قوه از 

دلهره خانواده های زندانیان درخصوص شــیوع کرونا در زندان باخبر 
است. به گفته وی، تصمیماتی گرفته شده و در همین جهت با مرخصی 
بیش از ۵۴ هزار زندانی موافقت خواهد شد. از این تعداد سهم استان 
اصفهان نزدیک به یک دهم کل زندانیان کشور یعنی چیزی در حدود ۴ 
هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. رییس کل دادگستری استان اصفهان اعالم 
کرد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان نزدیک به ۴ هزار و 
۵۰۰ زندانی در استان به مرخصی فرستاده شدند.محمدرضا حبیبی اظهار 
داشت: اگر قرار است مبارزه با بیماری کرونا که در استان به خوبی آغاز 
شده اســت نتیجه دهد، نیازمند همکاری مردم هســتیم.رییس کل 
دادگستری استان اصفهان با اشاره به دورکاری کارکنان دادگستری که 
بیماری های زمینه ای دارند، ادامه داد: در دادگستری مرکز استان نیز 
توصیه کردیــم در پرونده هایی که طرفین زیادی دارد، تجدید شــود و 
طرفین پرونده و وکال می توانند دفاعیات خود را به صورت مکتوب و در 
قالب الیحه به دادگستری ارسال کنند.وی با بیان اینکه زندان به دلیل 
تراکم افراد در فضای کم از مکان های آســیب پذیر در مقابل شــیوع 
بیماری است، تصریح کرد: نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ زندانی در استان به 

مرخصی فرستاده شدند که تاکنون سابقه نداشته است. مشکل خاصی 
نیز در زندان های استان نداشته ایم و این فرصت خوبی برای زندانیان 
است تا در طول مرخصی خود رضایت شاکیان را جلب کنند. در همین 
رابطه همچنین گرجی زاده، مدیر کل زندان های استان اصفهان نیز اعالم 
کرده است در این طرح زندانیان بی خطر و زندانیان دارای جرایم غیر 
عمد با گذاشتن وثیقه مشــمول مرخصی شده اند.مدیرکل زندان های 
استان اصفهان با بیان اینکه تا این لحظه فرد مشکوک و مبتال به ویروس 
کرونا در زندان های اســتان اصفهان گزارش نشده است، افزود: پیش 
بینی ها با همکاری اســتانداری و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به 
گونه ای انجام شده است که در صورت مشاهده هر گونه فرد مشکوک به 
بیماری اقدامات مورد نیاز انجام شود.در شرایطی که بخش های مختلف 
کشــور تالش می کنند تا دامنه نظارت های بهداشتی را افزایش دهند، 
خلوت کردن زندان ها به عنــوان یکی از محل های پــر تجمعی که به 
خصوص از امکانات بهداشــتی و نظارتی پایینی هم برخوردار اســت 
تصمیم بسیار عاقالنه ای است که می تواند موجب کاهش تلفات شود 
به شرط آنکه آموزش های الزم به زندانیان در این رابطه داده شده باشد.

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ بیمار مبتال 
به کرونا در نقاهتگاه ها بســتری نمی شــود، گفت: 
نقاهتگاه ها تنهــا مختص به بیمــاران ترخیصی از 
بیمارستان هاســت که شــرایط قرنطینه شدن در 
منزل را ندارند.عباس رضایی اظهار داشت: در چند 
روز اخیر شاهد رشد فزاینده در آمار مبتالیان به کرونا 
در استان اصفهان بودیم؛ اما خوشبختانه نخستین 

استانی بودیم که کیت تشــخیص کرونا را از تهران 
دریافت کردیم، در صورتی که تا پیش از آن چند روز 
طول می کشید تا نتایج تست ها از انستیتو پاستور 
تهران اعالم شود. به دلیل وجود کیت تشخیصی در 
استان و سازماندهی بهتر نسبت به روزهای اولیه، 
طبیعی اســت که تعداد نمونه های مثبت بیشتر و 
به روز شده اســت. رضایی با بیان اینکه در نوروز 99 
هیچ کدام از مهمانســراهای ادارات و زائرسراهای 
استان اجازه پذیرش مســافر ندارند، اظهار داشت: 
به ســتاد ملی مدیریــت بیماری کرونا پیشــنهاد 
دادیم در ایام نیمه شــعبان یا عید فطر سال آینده 
تعطیالت در نظر گرفته شود.وی، درباره شایعه تجهیز 

ورزشگاه های اصفهان برای بستری کردن بیماران 
مبتال به کرونا افزود: چنین چیزی اصال مطرح نشده 
است چون ورزشگاه نمی تواند امکانات بیمارستان 
را داشته باشد. وزارت بهداشت پیشنهاد داده برای 
قرنطینه کردن افرادی کــه بهبود پیدا کرده ا ند و قرار 
است از بیمارستان مرخص شــوند مکان هایی در 
نظر گرفته شود و افرادی هم که در منزل خود اتاق 
جداگانه ای برای قرنطینه شدن دارند نیاز نیست به 
این مکان ها بروند.استاندار اصفهان ادامه داد: چند 
ورزشگاه تجهیز شده اند؛ اما نه برای بستری کردن 
بیماران بلکه بــرای این افراد و تا بــه حال نیز هیچ 

فردی به آنجا منتقل نشده است. 

استاندار اصفهان:

 چند اردوگاه به نقاهتگاه بیماران ترخیصی کرونا اختصاص می یابد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

خرید شب عید، ارزش به خطر انداختن سالمتی را ندارد
    رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه تعداد افرادی که بیماری کرونا را جدی نگرفته اند کم نیست، گفت: برخی خریدهای غیرضروری 
مانند لباس، کیف و کفش ارزش ندارد که انسان به خاطر آن سالمتی خود را به خطر بیندازد. طاهره چنگیز اظهار داشت: بخشی از افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
در استان به افزایش تعداد تست ها برمی گردد؛ اما این تنها عامل نیست چون موارد بستری نیز در حال افزایش است. وی افزود: با توجه به اینکه کلینیک های 
درمان سرپایی و مراکز درمانگاهی نیز برای مداوای بیماران مبتال به کرونا فعال شده اند، موارد بستری به کسانی که واقعا شرایط سخت تری دارند، محدود می 
شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ویروس و بدن انسان مانند آتش و پنبه هستند، ادامه داد: تا زمانی که این دو در کنار هم هستند سرایت 
اتفاق خواهد افتاد و وظیفه سیستم حاکمیتی و دولت این اســت که انگیزه حضور در تجمعات و تردد را کاهش دهند.وی با اشاره به وضع برخی معافیت ها و 
تمدید آنها تا سال آینده برای کاهش تردد در شهر گفت: با این وجود متاسفانه گویا هم وطنان با حضور در خیابان ها و فروشگاه ها تمایل دارند ویروس کرونا 
را از دیگران به خود و خانواده هایشان منتقل کنند که متاسفانه ناشی از باورهای غلط است.چنگیز تصریح کرد: اگر مردم خواستار سالمت خود و خانواده های 
خود هستند باید دید و بازدیدهای نوروزی را به نیمه شعبان منتقل کنند تا با پشت سر گذاشتن این چله نشینی خانگی سالمتی شان حفظ شود. از طرف دیگر 

برخی خریدهای غیرضروری مانند لباس، کیف و کفش ارزش آن را ندارد که انسان به خاطر آن سالمتی خود را به خطر بیندازد.

نزدیک به 4 هزار و 500 زندانی در استان به مرخصی 
فرستاده شدند که تاکنون سابقه نداشته است. مشکل 
خاصی نیز در زندان های استان نداشته ایم و این فرصت 
خوبی برای زندانیان است تا در طول مرخصی خود رضایت 

شاکیان را جلب کنند

مبارزه بسیج 
اصفهان با شیوع 

ویروس کرونا
فرمانده ســپاه صاحب الزمان 
)عج( اســتان اصفهــان گفت: 
ظرفیت هــای بســیج در حوزه 
پیشــگیری، درمــان و مقابله با 
بیمــاری کرونا در کنــار مردم و 
نهادهای مسئول و علوم پزشکی 

قرار گرفته است.

وقوع بارش های سیل آسا در نوروز 99 شایعه است
یک پژوهشــگر علم هواشناســی از ورود امواج پر بارش در هفته آخر اســفندماه خبر داد و گفت: 

سراسر کشور و به ویژه استان اصفهان در روزهای پایانی سال و هفته نخست فروردین بارش های 

مطلوبی را شــاهد خواهد بود.احســان 

مرادی با بیان اینکه جوی نسبتا پایدار و 

کم بارش تا پایان هفته جاری در کشور 

حاکم خواهد بود، اظهار کرد: هفته آخر 

اسفندماه با عقب نشینی سامانه پایدار 

پرارتفاع جنب حــاره ای از ایران، امواج 

ناپایدار و پربارش به کشــور نفوذ خواهد 

کرد.وی با اشــاره به اینکه اقلیم منطقه 

به ویژه شهر اصفهان به گونه ای است که 

در بسیاری از ســال ها، اواخر اسفند ماه 

پر بارش می شود، افزود: سراسر کشور و از جمله استان اصفهان در روزهای پایانی سال بارش های 

مطلوبی را شاهد خواهد بود و این بارندگی ها به احتمال زیاد هفته اول فروردین ماه نیز ادامه خواهد 

داشت.این پژوهشگر علم هواشناسی ادامه داد: همچنین بر اثر افزایش رطوبت جریانات جنوبی از 

هفته آخر اسفند ماه سامانه بارشی در منطقه تقویت می شود که اثر مثبتی روی بارندگی ها خواهد 

داشت؛ خاورمیانه پر بارش تر می شود و در بارش های ایران و کشورهای همسایه نیز تاثیر مطلوبی 

دارد.مرادی خاطرنشان کرد: با وجود این از هم اکنون با قطعیت نمی توان درباره میانگین بارش ها 

و احتمال وقوع سیل اظهار نظر کرد زیرا تا پایان سال حدود ۱۰ روز باقی است و در حال حاضر پیش 

بینی شدت بارش ها و سیل آســا بودن آن، دور از واقعیت به نظر می رســد.وی انتشار مطالبی در 

فضای مجازی مبنی بر وقوع بارش های شدید و سیل آسا را شایعه دانست و گفت: هر چه به فصل 

بهار نزدیک می شویم بارش ها رگباری می شود و اگر حمایت رطوبتی مطلوبی نیز داشته باشد این 

رگبارها در کوتاه مدت با شدت بیشــتری می بارد و روان آب بیشتری را به دنبال خواهد داشت؛ از 

این رو آب گرفتگی های بیشتری را به وجود می آورد و اگر این شرایط به مدت چند روز پایدار باشد 

سیالب محلی نیز به همراه خواهد داشت.

رستوران های عرضه مواد دخانی پلمپ می شود
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت، با تاکید بر اینکه مهم ترین مسیر مهار و 

کنترل بیماری کرونا ویروس رعایت بهداشــت فردی و بهداشــت محیط است، اظهار کرد: اصل 

ماموریت همکاران من در مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت برای بازرسی از اماکن چندان 

تفاوتی با مدت مشابه در سال قبل نکرده است؛ اما برای رعایت بهداشت فردی و محیط سختگیرتر 

شــده ایم. توصیه اکید ما به مردم کاهش ترددهای شــهری و پرهیز از سفر به سایر شهرهاست. 

محســن فرهادی،  با اشــاره به اینکه به عنوان ناظران بهداشــت پیش از آنکه از اقدامات قهری 

مانند پلمپ مراکز استفاده کنند تمایل به توجیه و آموزش مشاغل و مردم داریم، اظهار کرد: البته 

رســتوران هایی که مواد دخانی عرضه می کردند در ابتدا به صورت داوطلبانه خودشــان اقدام به 

تعطیلی مراکز و برخی نیز توسط همکاران ما پلمپ شدند. وی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی 

سال تقاضا برای انجام برخی خدمات از سوی مردم افزایش می یابد، افزود: در این روزها ممکن 

است مراجعه به آرایشگاه های زنانه و مردانه نسبت به گذشته افزایش یابد، با توجه به شیوع این 

بیماری به مردم توصیه می کنیم در صورت ضرورت تنها بــرای فعالیت های روتین مانند کوتاهی 

مو، اصالح صورت و… به آرایشگاه مراجعه کنند. نکته مهم آن است که در همین اقدامات ضروری 

نیز رعایت نکات بهداشــتی مانند حفظ فاصله میان افراد و داشتن دستکش هم برای آرایشگر و 

هم مشتری الزامی است.

با مسئولان

وز عکس ر

خبر روزاخبار

4800 پزشک در اصفهان 
برای درمان کرونا وجود دارد

رئیس نظام پزشکی اصفهان گفت: در حال 
حاضر در اســتان اصفهان ظرفیت چهار هزار 
و ۸۴۲ نفری از متخصصان شامل سه هزار 
و ۷۰۰ پزشــک عمومــی، ۲۲۲ متخصــص 
بیهوشی، ۷۲ پزشــک عفونی، ۲۰۵ پزشک 
داخلی، ۲۲۳ رادیولوژیســت، ۱۲ متخصص 
ریــه و ۴۰۸ متخصص اطفال بــرای درمان 
کرونا وجود دارد.عباسعلی خادمی ، با بیان 
اینکه بیش از ۱۸ هزار پزشــک در اســتان و 
بیش از ۱۲ هزار پزشک نیز در شهر اصفهان زیر 
نظر سازمان نظام پزشکی فعالیت می کنند، 
اظهار کرد: برای مقابله با کرونا ویروس نه تنها 
پزشکان بلکه تمام کادر درمان درگیر هستند 
که پزشــکان عمومــی و متخصصان مرتبط 
مانند پزشــکان داخلی، عفونی، اطفال، ریه 
و.. نیز جزئی از این افراد محسوب می شوند.

وی افزود: در حال حاضر در استان اصفهان 
ظرفیت چهار هزار و ۸۴۲ نفری از متخصصان 
شامل ســه هزار و ۷۰۰ پزشک عمومی، ۲۲۲ 
متخصص بیهوشــی، ۷۲ پزشــک عفونی، 
۲۰۵ پزشــک داخلی، ۲۲۳ رادیولوژیست، 
۱۲ متخصص ریــه و ۴۰۸ متخصص اطفال 
برای درمان کرونا وجود دارد.رئیس سازمان 
نظام پزشــکی اصفهــان افزود: عــالوه بر 
بیمارستان هایی که در استان برای پذیرش 
بیماران مبتالء به کرونا ویروس مشــخص 
شده، سایر مطب های خصوصی، کلینیک ها 
و بیمارستان ها همه موظف هستند در کنترل 
همه گیری بیماری کمک کنند و از دانشــگاه 
علوم پزشکی نیز خواسته ایم که اگر کمبودی 
وجود داشت به نظام پزشکی اعالم کند تا این 
نیاز توســط جامعه پزشکی جبران شود.وی 
با اشــاره به اینکه قرارگاهی در نظام پزشکی 
وجود دارد که به طور روزانه نیاز دانشگاه علوم 
پزشــکی را کنترل می کند، تصریــح کرد: از 
ظرفیت انجمن های پزشکی درگیر با بیماری 
نیز می توان به صورت مشاوره تلفنی یا ویزیت 
حضوری استفاده کرد که این امر با هماهنگی 

معاونت درمانی دانشگاه انجام می شود.
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فرزاد کنار فرهاد؛ اما به جای چه کسی؟
از همان روزی که فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی جدید اســتقالل انتخاب شد، شایعات بسیار 
زیادی پیرامون بازگشــت مجدد فرزاد مجیدی هم به گوش می رســید. بازیکن اســبق استقالل 
که ســابقه همکاری با آبی ها در قالب آنالیزور و سرپرست را هم داشته اســت. حتی در مقطعی 
می گفتند فرهــاد مجیدی به برخــی از مدیران باشــگاه گفته از میان ســعید رمضانــی و فرزاد 
مجیدی یک نفر را به عنوان سرپرســت انتخاب کنند و صاحب منصبان استقالل در نهایت به این 
نتیجه رسیدند که بهتر اســت رمضانی را برگزینند. در همین رابطه، اما شــنیدیم احتماال فرزاد هم 
برمی گردد؛ اما برگشــتن او ارتباط چندانی به رمضانی نداشته و قرار نیســت کسی او را برکنار کند.

طبق شنیده ها، قرار شــده برای فرزاد ســمتی تحت عنوان مدیر اجرایی تعریف شــود و او با این 
پســت بازگردد! حاال اینکه مدیر اجرایی چه تفاوتی با سرپرســت داشته یا اساســا آیا کار این دو 
نفر با یکدیگر تداخل پیدا می کند یا نه؟ مسئله ای اســت که گذشت زمان جوابش را می دهد. یک 
منبع آگاه با تایید ضمنی اســتفاده از فرزاد به خبرورزشــی گفت : البته قضیه هنوز قطعی نیست 
و مدیران ارشد باشــگاه باید در این رابطه چراغ سبز نشــان دهند ولی اگر مخالفت جدی صورت 
 نگیرد یا خود فرزاد در آخرین لحظات پشیمان نشــود، احتمال دارد تا پایان هفته جاری حکم او

 صادر شود. 

»قدوس« آماده بازگشت به تیم ملی
 سامان قدوس پس از پشت سر گذاشتن مشکالت زیادی که داشــت حاال کامال آماده شده و با 
گلزنی به تیم مطرح المپیک مارسی در لیگ فرانســه این ادعا را ثابت کرده است. او سال بسیار 
تلخ و پر از مشکالت عدیده ای را پشت سر گذاشت. از یک سو محرومیت، جریمه مالی و سپس 
مصدومیت، راه سامان برای ساختن روز های خوب و ادامه دادن به روند فوق العاده را سد کرد، ولی 
حاال شرایط این بازیکن تغییر کرده و با رقم زدن یک گل سرنوشت ساز، می خواهد دوران جدیدی 
برای خود بسازد.قدوس دقیقه ۹۵ به مارسی گل زد و بازی خوبی را ارائه داد تا به دراگان اسکوچیچ، 
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران پیام بدهد که برای حضور دوباره در تیم ملی ایران کامال آماده 
است. طبق شنیده ها، اسکوچیچ هم ســامان را به طور حتم برای ادامه مسابقات تیم ملی ایران 
دعوت می کند هرچند اردو های ایران به خاطر ویروس کرونا و تعویــق رقابت های بین المللی به 

تعویق افتاده است.

ماجرای تماس تراکتوری ها با عضو هیئت مدیره پرسپولیس
حتما قبال در خبرها خوانده اید که مدیران باشگاه تراکتور زمانی که پرسپولیس درحال جذب آنتونی 
استوکس بود، با ارسال نامه رسمی خبر از مشکالت قراردادی داده و توصیه کردند قرمزها قید جذب 
این بازیکن را بزنند، چون قراردادش را یکطرفه و غیرقانونی با تراکتور فســخ کرده و از او شــکایت 
کرده اند و به زودی نیز محکوم خواهد شد. پرسپولیسی ها اما درنهایت این بازیکن را جذب کردند و 
اخیرا فیفا با رد شکایت تراکتور حکم را به نفع مهاجم ایرلندی صادر و باشگاه تبریزی را به پرداخت 
400 هزار دالر محکوم کرد تا مشخص شود حق با تراکتوری ها نبوده و خطری از این حیث پرسپولیس 
را تهدید نمی کند.با این حال، پیگیری ها نشــان می دهد که ماجرا فقط به ارسال یک نامه منتهی 
نشــده و مدیران تراکتور در آن زمان حتی با یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس تماس تلفنی 
برقرار کردند و درخصوص جذب استوکس هشدار دادند.البته این هشدار تنها به بحث فسخ یکطرفه 
قرارداد و شکایت به فیفا مربوط نبود و شامل مسائل دیگری خصوصا بحث های حاشیه ای ازجمله 
پول گرفتن از بازیکنان و پس ندادن ساعت ملی پوش تراکتور می شد. استوکس البته مدت زیادی 
در جمع پرسپولیسی ها دوام نیاورد و فعال هم از حضور در ایران خودداری کرده تا نشان دهد از نظر 

حاشیه بازیکن کامال خاصی است!

لیگ برتر از ۱۴ فروردین دوباره استارت می خورد؛

برگزاری فشرده ترین لیگ برتر تاریخ 

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ  سمیه مصور
از آغاز دوباره لیگ برتر خبــر داد؛ رقابت 
هایی که به دلیل شــیوع بیماری کرونا پس از برگزاری هفته بیست و 
یکم به حالت تعطیلی در آمد. اواخر بهمن ماه سال جاری بود که اولین 
مورد ابتال به ویروس کرونا در کشور شناسایی شد. بعد از اعالم این خبر 
و با توجه به شیوع سریع این بیماری در کشور مسئوالن سازمان لیگ 
تصمیم به برگزاری رقابت های لیگ برتر بدون حضور تماشاگر کردند 
و دیدارهای هفته بیستم و بیســت ویکم این مسابقات در شهرهای 
مختلف بدین شــکل برگزار شــد؛ اما انتقادهای صورت گرفته به این 
شکل برگزاری رقابت ها و احتمال درگیر شدن بازیکنان و مربیان تیم 
ها با بیماری، مســئوالن سازمان لیگ را برآن داشــت تا اقدام به لغو 
دیدارهای هفته بیســت و دوم و تعطیلی این رقابت ها تا پایان سال 

جاری کنند.
سهیل مهدی، سرپرست کمیته مســابقات سازمان لیگ درباره زمان 
پیگیری مســابقات گفت: ما بر اساس روند شیوع ویروس و مشاوره 
و دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام موارد را پیش بینی 
کرده و تصمیم به برگــزاری دوباره مســابقات از چهاردهم فروردین 

گرفتیم.  وی ادامه داد: این یک پدیده است که باید به سرعت از سطح 
جامعه جمع شــود. اگر زودتر این موضوع را جمع کنیم، مسابقات در 
زمان تعیین شده برگزار می شود و در غیر این صورت ابتدا باید ویروس 
را کنترل کنیم و سپس به مسائلی مانند فوتبال بپردازیم. مهدی درباره 
تاریخ اتمام مســابقات لیگ برتر نیز گفت: اگر بتوانیم مسابقات را در 
زمان مشخص شده شــروع کنیم، فکر می کنم بتوانیم در اواسط ماه 

مبارک رمضان مسابقات را تمام کنیم.
ماه رمضان، 6 اردیبهشت شروع می شود و بیست اردیبهشت، نیمه این 
ماه مبارک خواهد بود. بدین ترتیب سازمان لیگ در یک مقطع زمانی 
37 روزه، باید ۹ هفتــه باقی مانده از لیگ را به پایان برســاند. بدین 
ترتیب، تیم ها هر 4 روز یک بار بازی خواهند داشــت و سازمان لیگ 
باید امیدوار باشد که کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه مسابقات مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان را در اردیبهشت برگزار کند که در آن صورت کل 

برنامه های لیگ به هم خواهد ریخت.
سازمان لیگ همچنین دیدارهای باقی مانده رقابت های جام حذفی 
را نیز در دســتور کار دارد تا این رقابت ها را پیش از رســیدن نیمه اول 

خردادماه سال جاری بتواند به اتمام رساند.

بنا به گفته سرپرست کمیته مسابقات ســازمان لیگ، دیدارهای تیم 
ملی فوتبال ایران در رقابت هــای انتخابی جام جهانی  در فروردین  و 

خرداد سال آینده نیز برگزار نمی شود.
ســهیل مهدی، دربــاره نتیجه تصمیمــی گیری فیفــا و AFC برای 
بازی های ملی با شــیوع ویروس کرونا، گفت: هنــوز فرصت الزم تا 
برگزاری جام جهانی قطر باقی مانده و فیفــا زمان خوبی برای برگزار 
مســابقات انتخابی جام جهانی دارد. به علــت فراگیری این بیماری 
در تمام کشورها، ترجیح دادند به برگزاری مســابقات نزدیک نشوند 
و ریســک برگزاری مســابقات را کمتر کردند تا از فیفادی های بعدی 

استفاده کنند.
وی در واکنش به این ســوال که آیا بازی های تیم ملی به طور قطعی 
لغو شده اســت یا نه اظهار کرد: این مسابقات به طور قطعی لغو شد و 
احتماال از فیفا دی شهریور و مهر استفاده می کنند. ما تاکید داشتیم 
که حتما ترتیب این مسابقات حفظ شود و ابتدا با هنگ کنگ و کامبوج 
بازی کنیم. بحث میزبانی در این مســابقات و اهمیت کســب نتیجه 
خوب مطرح اســت و به علت اهمیت دو بازی با بحرین و عراق، روی 

ترتیب بازی ها تاکید داشتیم و فکر می کنم این اتفاق بیفتد. 

در انتظار پایان پرونده 93 هزار 
دالری »جباروف«

چهره روز

حرکت جنجالی بازیکن یونایتد در داربی منچستر
برونو فرناندس با حرکت جنجالی خود در داربی منچستر بیش از پیش خودش را در دل هواداران 
تیمش جا کرد.به نقل از ســاکرنت، برونو فرناندس پرتغالی بعد از پیوســتن به منچستریونایتد 
توانسته است عملکرد خوبی ارائه دهد و به بازیکن محوری در تیمش تبدیل شده است.این بازیکن 
در جریان داربی منچستر درگیری کوچکی با پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی داشت. گواردیوال 
در یک صحنه از دادن توپ به این بازیکن خودداری کرد و دو طرف دچار درگیری لفظی شدند تا اینکه 
فرناندس گواردیوال را دعوت به ساکت شدن کرد.این حرکت بازیکن پرتغالی بازتاب گسترده ای در 
شبکه های اجتماعی داشت و خیلی از هواداران یونایتد، فرناندس را بازیکنی بزرگ و حتی در حد 

یک اسطوره دانستند.

واکنش جالب »رونالدو« به سکوهای خالی آلیانز
درحالی که به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در ایتالیا دیدار یوونتوس و اینترمیالن در ورزشگاه 
آلیانز تورین، پشت درهای بسته و در عدم حضور تماشاچیان برگزار  می شد، کریستیانو رونالدو در 
بدو ورود به استادیوم زمانی که از اتوبوس تیمش پیاده شــده و در حال حرکت به سمت ورزشگاه 
بود وانمود کرد که با هواداران ناموجود یوونتوس که گویی ســر راه او ایســتاده اند، دست می دهد.

رونالدو بعد از آنکه با هــواداران ناموجود یوونتوس به صورت خیالی دســت داد به دوربینی که در 
حال فیلمبرداری از او بود لبخند زده و سپس با ورود به زمین برای هوادارانی که در استادیوم حضور 
نداشتند دست زد و به این صورت به آنها ادای احترام کرد.رونالدو بعد از بازی یکشنبه شب به سرعت 
روانه زادگاهش شهر مادیرای پرتغال شد تا در کنال مادرش حضور یابد. مادر رونالدو این هفته دچار 
سکته مغزی شده و یک عمل جراحی دشوار را با موفقیت پشت ســر گذاشته بود. با توجه به این 
هفته دشوار و خبر خوبی که رونالدو درباره مادرش دریافت کرده بود، می توان به علت سرحال بودن 

او در بازی اخیر یوونتوس پی برد.

ناراحتی بازیکن بایرن از نیمکت نشینی
لئون گورتسکا، هافبک بایرن مونیخ در دیدار برابر آگســبورگ به عنوان بازیکن جایگزین در دقیقه 
70 به میدان رفت و توانست گل دوم تیمش را در دقایق پایانی به ثمر رساند.این بازیکن اعتراف کرد 
که از نیمکت نشینی ناراحت است.او گفت:طبیعتا از اینکه نیمکت نشین هستم خوشحال نیستم. 
باید این موضوع را با سرمربی تیم بررسی کنم. به صراحت بگویم که از شرایط خودم راضی نیستم.

گورتسکا در فصل جاری با وجود آنکه در بیشتر بازی ها نیمکت نشــین بود؛ اما توانسته سه گل به 
ثمر برساند و چهار پاس گل هم بدهد.او ادامه داد: احساس می کنم که در بهترین شرایط خود قرار 
دارم. چه بسا این بهترین دوران فوتبالی من باشد و به همین خاطر نیمکت نشینی ناراحتم می کند.

حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی باشگاه بایرن مونیخ درباره اعتراض هافبک تیمش گفت: او 
می تواند از این نیمکت نشینی ناراحت باشــد آن هم با توجه به بازی خوبی که به نمایش گذاشت. 
ترجیح می دهیم این موضوع را در یک اتاق خالی و به همراه سرمربی بررسی کنیم. لئون یک بازیکن 

ملی پوش است و طبیعی است که از نیمکت نشینی شکایت داشته باشد و ناراحت شود.

»یوویچ« زیر ذره بین ناپولی
تیم فوتبال ناپولی ایتالیا با هدایت جنارو گتوزو در هفته های اخیر نتایج خوبی را در لیگ ســری آ 
کسب کرده تا هواداران به داشــتن آینده ای خوب امیدوار شوند.گتوزو از االن قصد دارد برای سال 
آینده تیمش را تقویت کند. در این راستا عنوان شده، ناپولی به جذب لوکا یوویچ، مهاجم 22 ساله و 
نیمکت نشین رئال مادرید عالقه مند است و قصد دارد با ارائه پیشنهادی بازیکن سابق آینتراخت 

فرانکفورت آلمان را به خدمت بگیرد.

فوتبال جهان

تالش ها برای فرار از کابوس ۹3 هزار دالری 
اســتقالل ادامه دارد تا ظرف  روزهای آینده 
این پرونده بسته شود.همان طور که در خبرها 
آمده بود باشگاه اســتقالل براساس ابالغیه 
رســمی فیفا تنها تا صبح روز چهارشنبه برای 
تسویه حساب با ســتاره ازبکستانی سابق 
خود مهلــت دارد در غیر این صــورت حکم 
محرومیت آنها از دو پنجــره نقل و انتقاالتی 
از ســوی فیفا صادر خواهد شد.در شرایطی 
که نزدیکان علی فتح ا... زاده مدعی شــدند 
سرپرست جدید باشگاه ســخت در تالش 
اســت تا راهکاری برای فــرار از این کابوس 
بیابد به همین خاطر تمام تمرکز خود را روی 
مذاکره با طرف های طلبکار گذاشــته بلکه 
مهلتی بیشتر برای پرداختی ها بگیرد. آخرین 
شــنیده ها حاوی اخبار خوبی نیست چون 
رایزنی ها با سرورجباروف و وکالی او چندان 

رضایت بخش پیش نرفته است.
در شــرایطی که شــاکی پرونده بنا به حکم 
صادره تنها تا مهلت قانونی به استقالل وقت 
داده تا این واریزی انجام شود، تحریم های 
بانکی از یک سو همین طور تامین منابع مالی 
مورد نظر از ســوی دیگر مزید برعلت شده تا 
فتح ا... زاده و همکارانش در باشــگاه هنوز 
برای فرار از نتایج ناخوشایند پرونده به نتیجه 
مثبتی نرســند.حال همه انتظار دارند تالش 
های فتــح ا... زاده در اولیــن چالش بزرگ 
مدیریت دوباره در استقالل به نتیجه برسد تا 
این پرونده مهم در آستانه نوروز ۹۹ به بایگانی 
سپرده شــود. موفقیتی که می تواند انگیزه 
ای دو چندان برای استقاللی ها در راه فرار از 
چالش ها دشوارتر پیش رو از جمله شکایت 
وینفرد شفر و آندره آ استراماچونی نیز باشد.

 AFC سهیل مهدی، درباره نتیجه تصمیمی گیری فیفا و
برای بازی های ملی با شیوع ویروس کرونا، گفت: هنوز 
فرصت الزم تا برگزاری جام جهانی قطر باقی مانده و فیفا 
زمان خوبی برای برگزار مسابقات انتخابی جام جهانی دارد

اخبار

پیشکســوت پاراوزنه برداری در خصوص درگذشت 
سیامند رحمان اظهار داشت: سیامند مانند یک برادر 
برای من بود و او را خیلی دوســت داشتم. سفرهای 
مختلفی کنار هــم بودیم و از نگاه مــن، او یک نابغه 
ورزشــی بود که تمام دنیا حسرت داشــتن او را می 
خوردند. تمام کشــورهایی که ادعای ورزشــی دارند 
و آنهایی هم که در این رشــته صاحب سبک نبودند، 
دوست داشتند او را در ترکیب خودشان ببینند.پیمان 
حسینی افزود: ما خیلی مفت ســیامند را از دست 
دادیم. مسئوالن ورزش کشــور در مورد این قهرمان 
کمک کاری کردنــد، زیرا او یک فرد عــادی نبود. به 
طور مثال مســئوالن کمیته ملی پارالمپیک این ادعا 
را مطرح می کنند که ســیامند را تحت نظر داشــتند؛ 
اما چطور تا زمان پارالمپیک از او مراقبت می کردند؟ 
سیامند در شــهر خودش یعنی اشــنویه بود آن هم 

با امکانات کم. حتی مشــخص نبود تمرین می کند 
یا خیــر، آن وقت کلی از این قهرمان توقع داشــتند.

پیشکسوت پاراوزنه برداری تصریح کرد: طبق صحبتی 
که با یکی از نزدیکان سیامند داشتم، او تحت نظارت 
پزشکی نبود. نکته قابل تامل این است که مسئوالن 
می گویند او از نظر قلبی هیچ مشکلی نداشته و تمام 
تست های قلبی هم منفی بوده است. با این شرایط 
چطور ممکن است دچار ایست قلبی شود؟حسینی 
خاطرنشان کرد: چرا او تحت نظارت یک مربی مورد 
تایید کمیته ملی پارالمپیک تمریــن نمی کرد. آیا او 
تمرینات خاصی داشته؟ چرا مسئوالن ورزش کشور 
ما برای سیامند آپارتمانی در تهران اجاره نکردند تا در 
پایتخت و زیر نظر مستقیم مربیان تیم ملی و مدیران 
ارشد کمیته ملی پارالمپیک تمرینات خود را پیگیری 
کند؟ بر عکس ســایر ملی پوشان که در اردوهای تیم 

ملی بودند، ســیامند به دور از اردوها بود. مگر ما چند 
سیامند رحمان در ورزش ایران که نه، در ورزش دنیا 
داریم؟ چند نفر بودند که چنین رکورد خارق العاده ای از 
خود بر جای بگذارند؟این پیشکسوت پاراوزنه برداری 
در نهایت گفت: حقیقت این اســت که ما سیامند را 
مفت از دست دادیم. او نه تنها به دلیل رکوردها، بلکه 
به دلیل اخالقی خوب نزد مردم واقعا محبوب و زبانزد 
بود. هنوز باور نمی کنم او را از دســت داده ایم. البته 
جوانان مستعد امثال سیامند در کشور ما زیاد هستند 
و از حاال باید برای کشف آنها برنامه ریزی کنیم. نباید 
به این راحتی جوانان مستعد دیگر را از دست بدهیم.

پیشکسوت پاراوزنه برداری:

»سیامند« را مفت از دست دادیم

پس از برگزاری مجمع پر حاشیه فدراسیون دوومیدانی، افشین داوری به عنوان رییس جهار سال آینده این رشته انتخاب شد.مجمع انتخاباتی فدراسیون 
دوومیدانی پس از یک ساعت تاخیر، ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱3۹۸ در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در پایان، افشین 
داوری با 20 رای به عنوان رییس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.در این مجمع چند نفر از رؤسای هیئت های استانی از جمله قم، به دلیل شیوع  
ویروس  کرونا حضور نداشتند.در این مجمع افشین داوری، مجید کیهانی و احسان مهاجر شجاعی ســه کاندیدای حاضر در این مجمع بودند که داوری 20 
رای و مجید کیهانی ۸ رای به دست آوردند. این مجمع با حضور 27 عضو و در اقدامی عجیب برای نخستین بار، یک رای تلفنی برگزار شد.سیدحسین جاللی، 
مهدی مبینی، محمدرضا محقق، مصطفی زرین افضل، سیدعلی فرشاد سپهر، مهدی مستجاب الدعوه و محمدرضا کاظمی آشتیانی نیز کاندیداهایی بودند 
که از شرکت در این انتخابات انصراف دادند.در اوسط این  مجمع در حالی که مصطفی زرین افضل در حال ارائه دادن برنامه های خود بود، مجید کیهانی وارد 

صحبت های او شد که این  موضوع باعث ناراحتی علی نژاد، رییس مجمع شد.

افشین داوری، رییس فدراسیون دوومیدانی شد

وز عکس ر

رونمایی از 
مدال های طالی 
طراحی شده برای 

المپیک
از مدال های طــالی طراحی 
شده برای المپیک 2020 توکیو 
رونمایی شــد. این رقابت ها 
قرار است مردادماه سال آتی 

به میزبانی توکیو برگزار شود.



»طوفان همدلی« عنوان پویشی مردمی است که از ۱۷ اسفندماه آغاز 

به کار کرده و قرار است با همکاری و مشارکت جوانان و مردم اتفاقاتی 

را رقم بزند، از جمله؛ تهیه ماسک های بهداشتی در کارگاه های خیاطی 

و توزیع آن در مناطق محروم و حاشیه نشــین شــهر.نادر گیویان پور، 

رییس مجمع جوانان اصفهان اظهار کرد: مجمــع جوانان اصفهان به 

عنوان ساختار مدیریتی بین سمن های جوانان استان شکل گرفته و 

همیشه برای ساماندهی رویدادها و برنامه هایی که به صورت مترقبه و 

غیرمترقبه اتفاق می افتد، برنامه ریزی می کند تا از توانمندی سمن ها 

در موضوعات مختلف اســتفاده کنــد.وی افزود: از آنجا که شــرایط 

فعلی کشــور نیازمند مشــارکت مردمی برای جلوگیری و پیشگیری 

از شــیوع بیشــتر ویروس کرونا و بحرانی شدن شــرایط است، این 

تشــکل اقداماتــی را در رأس برنامه های خود قــرار داده که از جمله 

آن، می توان به پویش »طوفان همدلی« اشــاره کرد. قرار اســت این 

پویش با همکاری و مشــارکت جوانان و مردم اتفاقات خوبی را رقم 

بزند.رییس مجمع جوانان اصفهان با اشــاره به اینکه بخش بزرگی از 

کارهای خود را در زمینه تولید محتوای رسانه ای، آموزشی و فرهنگی 

تعریف کرده ایم، گفت: از جمله این اقدامات می توان به تدوین کتابی 

ویژه کودکان اشاره کرد که قصد دارد کودکان و نوجوانان را بیشتر بااین 

ویروس آشنا کند و در مبحث آموزش بزرگساالن نیز اقدامات دیگری 

در حال انجام است.وی با اشــاره کمبود پک های بهداشتی در سطح 

شهر و به ویژه در مناطق کم برخوردار شهرها و حاشیه نشینان، تصریح 

کرد: در بخش دیگری از برنامه های پویــش طوفان همدلی، تصمیم 

گرفته شده تا با استفاده از ظرفیت و توانمندی افراد دغدغه مند حوزه 

جوانان و ســازمان های مردم نهاد برای تولید ماسک های بهداشتی 

اقدام کنیم.گیویان پــور ادامه داد: به همین منظــور کارگاهی را آماده 

کرده ایم و با دســتگاه های چرخ خیاطی که خــود داوطلبان و مردم 

آورده اند و همچنین با تهیه مواد اولیه با هماهنگی های وزارت بهداشت 

و ستاد مبارزه با کرونا، فضای تولیدی شکل گرفته و تولید ماسک های 

بهداشــتی توســط جوانان عالقه مند شروع شده اســت. این فعال 

اجتماعی ادامه داد: از آن جا که مناطق کم برخوردار و حاشیه نشــین 

به امکانات کمتری دسترسی دارند و سکونتگاه های غیر رسمی تلقی 

می شوند و مدیریت شهری هم نگاه ویژه ای برای ساماندهی اینگونه 

مناطق در حوزه برنامه ریزی های خود نداشــته اســت، تشــکل ها و 

سازمان های مردم نهاد به دنبال این هستند که بتوانند به افراد مناطق 

کم برخوردار کمک کنند.

وی با بیان اینکه پویش »طوفان همدلی« در ســطح ملی اســت و با 

همکاری ســازمان های مردم نهاد و ســازمان های جهادی در تهران 

و اصفهان بــه صورت همزمان از ۱۷ اســفند کار خود را شــروع کرده، 

خاطرنشان کرد: سعی کرده ایم رویکردمان، تامین نیازهای مناطق کم 

برخوردار باشد، چراکه سختی این شــرایط برای این افراد دو چندان 

است و به همین منظور تالش شده تا در این مناطق که نیاز بیشتری به 

آگاه سازی و توانمند سازی احساس می شود، ورود کرده و پک های 

بهداشتی را بین مردم توزیع کنیم.

رییس مجمع جوانان اصفهان با یادآوری اینکه تمام فعالیت های این 

پویش مردمی است و ساختار اقتصادی یا دولتی ندارد، تصریح کرد: 

همه افرادی که در این طرح مشــارکت دارند خودخواســته، از طریق 

فضای مجازی اطالع پیدا کرده و برای فعالیت در بخش تولید و  توزیع 

اعالم آمادگی کرده اند.

گیویان پور در رابطه با شرایط کارگاه های پویش »طوفان همدلی« نیز 

گفت: در حال حاضر سه کارگاه فعال در سطح شهر اصفهان داریم که 

در بخش تولید شروع به فعالیت کرده اند از جمله در خیابان سروش، 

خیابان مبارزان و بزرگمهر که خانه جوان اســت و پایگاه اصلی ما نیز 

محسوب می شود. البته ممکن اســت پایگاه ها افزایش یابد؛ اما از 

آنجایی که الزم اســت فرآیند تولید ماسک با استاندارد خاصی انجام 

شود و ضوابط و بهداشت محیطی و شرایط تولید نیز باید تحت نظارت 

باشــد، با تاکید معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی، از پذیرش 

ماسک هایی که در منازل تولید می شود، معذوریم.

وی افزود: هرچند که عالقه مند بودیم از ظرفیت های مردمی بیشــتر 

استفاده کنیم، اما محیط هایی که به عنوان کارگاه های تولیدی در نظر 

گرفته شده، هر روز ضدعفونی و توسط کارشناسان بهداشتی ارزیابی 

می شود، بنابراین از لحاظ شرایط تولیدی و کارگاهی کامال ایمن است.

رییس مجمع جوانان اصفهان خاطرنشــان کرد: افرادی که تمایل به 

همکاری دارند، می توانند از مدل های دیگر حمایتی همچون حمایت 

مادی برای تأمین مواد اولیه و کمک های معنوی برای اطالع رسانی و 

کمک به نشر تولیدات محتوایی به این پویش کمک کنند.
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مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار شهرداری مطرح کرد:

 نوبت دهی مکانیزه مراکز معاینه فنی
 در شهر اصفهان

مدیرعامل ســازمان حمــل ونقل بار شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: برای حرکت به ســمت 
هوشمندســازی شــهر باید از هدر رفــت انرژی و رفــت و آمدهــای غیرضروری شــهروندان 
جلوگیری کنیم، از این رو نوبت دهی مکانیزه معاینه فنی را انجام دادیم تا رانندگان در زمان مقرر 
مراجعه کرده و امور مربوطه را انجام دهند.وی خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز نخست این پروژه، 
یک خط از خطوط معاینه فنی مرکز جی را به این سیســتم اختصاص دادیم.مجید طهماســبی 
افزود: با توجه به اینکه سهم عمده ای از ترددها و حمل و نقل های ترافیکی در سطح شهر مربوط به 
خودروهای سنگین و باری است که نقش زیادی در ایجاد ترافیک و مسائل زیست محیطی دارد؛ 
همچنین اگر در بحث تخریب زیرساخت ها و المان های شهری مباحث اضافه تناژ رعایت نشود، 
مشکالت زیادی ایجاد خواهد کرد، از این رو از سال ۹۲ سیاست کلی مسئوالن کشور ساماندهی 
خودروهای باری دیزل بود.مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان ادامه داد: در 
حال حاضر حدود ۹ هزار خودروی دیزل تحت سرپرستی شرکت های زیرمجموعه سازمان حمل 

و نقل بار است و برای تردد آنها در سطح شهر حداقل هایی مطالبه می شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

کاهش تولید پسماند اصفهانی ها نسبت به سال گذشته
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد: کاهش تولید پسماند یکی از 
مهم ترین شاخص های پیشرفت در مدیریت پسماند محســوب می شود که نشانگر بهبود سطح 
مشــارکت شــهروندی و همچنین بیانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی است.محمد صادقی در 
رابطه با تغییرات آمار تولید پســماندها در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ابتدای فرودین تا پایان 
بهمن و مقایسه آن با مدت زمان مشابه در ســال گذشته، گفت: آمارها نشان می دهد به طور کلی 
تولید پسماند طی ۱۱ ماه نخست امسال نســبت به همین زمان در سال گذشته دو درصد کاهش 
یافته است و میزان پسماند ورودی به کارخانه از عدد ۳۲۷ هزار تن به ۳۲۱ هزار تن رسیده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به کاهش تولید در سایر گروه های 
پسماند، افزود: بر اساس این آمار مقایســه ای در ۱۱ ماه نخست سال های ۹۷ و ۹۸، میزان جمع 
آوری پســماند الکترونیک نیز ۴۷ درصد و تولید پســماندهای بیمارســتانی به میزان ۱۹ درصد 
کاهش یافته است.وی در خصوص میزان پسماند خشــک جمع آوری شده در طرح تفکیک از 
مبدأ طی زمان های مذکور در دو سال متوالی نیز، تصریح کرد: افزایش جمع آوری پسماندهای 
خشک نشانگر ارتقای کیفیت تفکیک از مبدأ و بهبود فرآیندهای جمع آوری و مدیریت است و هر 
چقدر این شاخص افزایش یابد به تبع میزان هدر رفتن پسماندهای خشک به عنوان یک سرمایه 
ارزشمند کاهش می یابد.صادقی ادامه داد: در این مدت زمان میزان جمع آوری پسماند خشک 
شهر اصفهان حدود ۱۹۷۰۰ تن بوده که نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به سه درصد 
افزایش داشــته و انتظار می رود با برنامه های آموزشــی، فرهنگی و نظارتی صورت گرفته شاهد 

پیشرفت وضعیت در آینده نیز باشیم.
وی اظهــار کــرد: بــا هــدف افزایــش مشــارکت شــهروندی در فرآینــد تفکیــک از مبدأ و 
ارتقای شــاخص های کمــی و کیفی در ایــن زمینــه، زیرســاخت ها و برنامه هــای فرهنگی و 
آموزشــی متعددی طراحی و تهیه شــده اســت که از این بین می تــوان به توزیــع بیش از ۱۰ 
هزار مخــزن کارتن پالســت و هزار مخزن فلزی، تهیه محتواهای آموزشــی شــامل بروشــور، 
پوســتر، پوســترهای اینفوگرافیــک، کتاب و بازی اشــاره کرد کــه همگی در راســتای ترغیب 
 شــهروندان بــه رفتارهــای درســت و افزایــش میــزان مشــارکت در امــر تفکیــک از مبدأ 

صورت گرفته است.

با مشارکت جوانان؛

طوفان همدلی در شهر به راه افتاد

مدیــر خانه کــودک گفــت: فراخوان شــرکت در 

جشــنواره ملی نقاشی و مجسمه ســازی کودکان 

»کمانک اصفهان« تا ۱۷ فروردین تمدید شد. زهرا 

کاظمی ادامه داد: جشنواره ملی نقاشی و مجسمه 

سازی کودکان پیشــینه ای ۵ ساله دارد که با عنوان 

کانون نقاشــان کودک در ســال ۹۳ برای هدایت 

استعداد های تجسمی کودکان راه 

اندازی شــد که با ایجاد این کانون 

فرصتی برای کودکان فراهم شــد 

که در طول ســال و بلکه سال های 

آتی بتواننــد همچنــان بیاموزند 

و نتیجــه آموخته های خــود را به 

صورت نمایشگاهی به منصه ظهور 

بنشانند.وی اظهار داشت: برگزاری 

ورک شــاپ ها و بازدید هایــی از 

نمایشگاه های سطح شهر و موزه 

هنر های معاصر نیز از جملــه برنامه های این کانون 

بود، طی دو سال پیاپی نقاشی کودکان در مسابقه 

بین المللی شانگ های چین شــرکت داده شد که 

توانســتند رتبه های خوبی را به دست بیاورند، این 

اتفاقات باعث شد ما به عنوان برگزار کننده بخواهیم 

زمینه ای برای شناخت استعداد های ویژه کودکان 

در عرصه تجســمی فراهم آوریم.وی تصریح کرد: 

اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک انتخاب شده 

و چه خوب است که کودکان بدانند در شهری زندگی 

می کنند که سرتاسر جهان آن را می شناسند و باید 

برای نگهداری از میراث ارزشــمند آن تالش کنند و 

دیگر اینکه اصفهان برای توســعه ۵ ساله خویش 

طرح هایی دارد که قطعا دیدگاه کــودکان می تواند 

عیب ها و کاستی های آن را به ما بشناساند در واقع 

هر کودکی باید با شهر های سرزمین خود آشنا شود 

و ما با این رویــداد می خواهیم بدانیــم کدام یک 

از المان های شــهری اصفهان برای کــودکان ایران 

شناخته تر شــده اســت.وی با بیان اهداف علمی 

این جشــنواره افزود: ارتقای جایگاه شهر اصفهان 

به عنوان شهر دوســتدار کودک در حوزه ملی و بین 

المللی، حمایت از تولیدات هنری کودکان 

مستعد در راســتای ترویج هنر و به کار 

گیری آنان در عرصه های شهری، استفاده 

از ایده های هنری کودکان در جهت توسعه 

فرهنگ ارزش های انســانی در ســطح 

جامعه، جذب افراد کارآمد و متخصص 

در زمینه هنر های تجسمی کودک، ایجاد 

موقعیت مناسب برای باال بردن انگیزه، 

کشــف و بــروز اســتعدا های فرهنگی 

هنری کودکان و ارتباط با ســازمان ها و 

نهاد ها و شرکت هایی که در زمینه هنر های تجسمی 

کودک متخصــص و فعال هســتند و ایجاد زمینه 

همکاری هــای متقابل از مهم تریــن اهداف علمی 

برگزاری این جشنواره است

فراخوان جشنواره »کمانک اصفهان« تمدید شد

 ایجاد فرهنگسرای مجازی شهرداری 
در پی شیوع ویروس کرونا

علیرضا روحانی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان   گفت: 
بخش زیادی از برنامه های این ســازمان مثل تئاتر ها و نمایشگاه ها در عرصه و به صورت میدانی 
قرار بود برگزار شوند که با توجه به تغییر شرایط کشور مبتنی بر شیوع ویروس کرونا، لغو شد.وی 
ادامه داد: با توجه به توصیه اکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص خودداری 
از حضــور مــردم در اماکــن عمومی، 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان تالش خود را به تولید 
محتوا و برگــزاری رویداد ها به صورت 
فرهنگسرای مجازی معطوف دانسته و 
قرار است اطالعات دقیق تر از چگونگی 
برگزاری این رویداد ها تا چند روز آینده 
اطالع رســانی شــود.روحانی با اعالم 
اینکه برخی از برنامه ها جنبه بین المللی 
دارند تصریح کرد: موضوع کلی رویداد ها 
هنری است و بخشی نیز به صورت برنامه های آموزش محور در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت 
و متخصصان این حوزه در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان به صورت تمام وقت در 
حال برنامه ریزی و تدوین این برنامه ها هســتند.وی با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در 
پیشبرد این بخش از اهداف سازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان اذعان کرد: در حال 
حاضر ایده و چگونگی آغاز این فعالیت ها توســط همکاران ما در سازمان انجام گرفته است، ولی 
ســعی بر آن داریم تا مشارکت شــهروندان نیز در این خصوص افزوده شــود و صاحب نظران و 
نهاد های عالقه مند به فعالیت در زمینه های مختلف هنری از جمله موســیقی و تئاتر و همچنین 
ادیبان و شاعران می توانند به صورت ویژه در این امر همکاری کنند. چرا که پیش زمینه  به خصوصی 
در انجام این پروژه وجود نــدارد و امیدواریم که در تولید محتوا و با همکاری مردم در شــناخت 
نقاط ضعف و قوت آن، گامی مهم در خصوص گســترش فعالیت های مطلوب در فضای مجازی 
برداریم.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم اینکه 
این رویداد ها برای همه رده های سنی برنامه ریزی شده است، توضیح داد: یکی از این رویداد ها 
که مخاطب آن کودکان ۴ تا ۱۲ ساله هستند، جشنواره نقاشی و مجسمه سازی کمانک اصفهان 
اســت که از قبل برنامه ریزی آن به صورت کامل انجام شــده بود و در حال حاضر با توجه به نبود 
امکان برگزاری این نمایشــگاه و همچنین خانه نشین شدن کودکان در این برهه از زمان، فرصت 
مناســبی اســت که کودکان به خلق آثار هنری بپردازند.وی افزود: کودکان و نوجوانانی که عالقه 
مند به شرکت در این رویداد هنری هســتند می توانند تصاویر آثار خود اعم از نقاشی و مجسمه را 
در سایت ویژه ی این جشنواره بارگذاری کنند. فرآیند داوری این آثار نیز به صورت مجازی انجام 
خواهد شد. همچنین پس از برقراری شــرایط مطلوب در کشور، نمایشگاه آن به صورت فیزیکی 
نیز برگزار می شود.روحانی با اعالم اینکه شیوع ویروس کرونا و در پی آن لغو برنامه های نوروزی 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان موجب وارد شدن ضرر های مالی به این ارگان شده 
است، تصریح کرد: بسیاری از اقدامات این برنامه ها و صرف هزینه هایی مثل ساخت دکور و خرید 
اقالم مورد نیاز از قبل پرداخت شــده و در حال حاضر از این بابت متحمل ضرر شده ایم، اما سوق 
دادن بیشتر برنامه ها به سمت فضای مجازی در دراز مدت باعث صرفه جویی در هزینه های آتی 
خواهد شد و ما به دنبال این هستیم که زیرساخت ها به گونه ای تبیین شوند که دسترسی همگان 
به اینترنت تا جای ممکن سهل شــود و هزینه های استفاده شــهروندان از رویداد های مجازی 
 سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با حداقل ترین هزینه اینترنتی امکان پذیر 

باشد.

با مسئولان
س: ایسنا

عک

خبر

تسریع ضدعفونی معابر و ناوگان 
حمل و نقل شهری اصفهان

خبر ویژه

معاون سازمان خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان اظهارداشــت:از آنجایی که افزایش 
شــیوع ویروس کرونا در ســطح شهر بسیار 
زیاد اســت به همین منظور سازمان خدمات 
شهری شهرداری اصفهان  تسهیالت الزم را به 
منظور تسریع در عملیات ضدعفونی معابر و 
ناوگان حمل و نقل شهری اصفهان به کار گرفته 
است. حســین امیری افزود:در حال حاضر 
در سطح شهر اصفهان ۲۵ اکیپ با تانکر های 
حامل مواد ضد عفونــی کننده معابر و ناوگان 
حمل ونقل شهری اصفهان را به صورت روزانه 
ضد عفونی می کنند.معاون سازمان خدمات 
شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد:اولیت 
اصلی گند زدایی اکیپ های سازمان خدمات 
شهری اصفهان ضد عفونی مکان های پر تردد 
شهر که امکان الودگی بیشــتری دارد است.

امیری تاکید کرد:اکیپ های سازمان خدمات 
شهری شهر داری اصفهان با تانکر های ۴ هزار 
لیتری، ۲ هزار لیتری و ۱ و ۲۰۰ لیتری حاوی 
مواد ضد عفونی کننده به صــورت روزانه در ۲ 
نوبت معابر شهری را گند زدایی می کنند.وی 
گفت:از جمله مکان هــای مهمی که باید ضد 
عفونی می شوند فضا های پرترددی همچون 
بیمارستان ها، ادارات، بانک ها، بازار ها، پیاده 
رو ها و ایستگاه های اتوبوس هستند.معاون 
سازمان خدمات شــهری شهرداری اصفهان 
افزود:اکیپ های ویژه عملیــات اجرایی گند 
زدایی به صورت مهپاش امــالح ضد عفونی 
کننده را صورت می دهند.امیری اضافه کرد: 
عملیات ضد عفونی و گند زدایی معابر و ناوگان 
حمل و نقل شهری اصفهان تا شکست کامل 
این ویروس ادامه خواهد داشت.وی یادآور 
شــد:عملیات ضد عفونی ناوگان حمل و نقل 
شهری اصفهان از اصلی ترین ماموریت های 
سازمان خدمات شهری است که این عملیات 
بــه صــورت ۲ روز یک بار اجرایی می شــود.

معاون سازمان خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان ادامه داد:از ناوگان های حمل و نقلی 
که توسط اکیپ های سازمان خدمات شهری 
ضد عفونی می شوند می توان به تاکسی ها، 

اتوبوس ها و داخل مترو ها اشاره کرد.

 آگهی مناقصه واگذاری نظافت و حفظ و نگهداری ساختمان

  و محوطه جمعیت هالل احمر استان اصفهان )98-18(

 جمعیت هالل احمر استان اصفهان

جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان
روابط عمومی

م الف: 799619

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد بخشی از خدمات نظافت و حفظ و نگهداری ساختمان و محوطه و انجام امور جنبی خود را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد 

 www.setadiran.ir تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است شرکت های واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه ۹۸/۱۲/۲۱ می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۸
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان:  تا ساعت ۸ روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۱۷

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۱۷
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد .

آدرس تحویل ضمانتنامه : اصفهان – بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان – خزانه داری
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه ) www.setadiran.ir ( و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه 

مشخص می باشد امکان پذیر می باشد .
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زندگی چیست؟ معنای زندگی   مهسا احمدی
چیست؟ چرا ما وجود داریم؟ 
همه آدم ها، از فیلســوف های دوران یونان باستان گرفته تا 
معلم های معنوی دوران مدرن، به طرق مختلف و بی پایان 
به این گونه پرسش ها پاسخ داده اند و هنوز هم انسان ها به 
دنبال پاسخ های قانع کننده ای برای آن ها هستند. نه فقط 
این مقاله، بلکــه هیچ مقالــه  دیگری نمی توانــد راه حل 
ملموســی برای کنجکاوی های  ما در زندگی ارائه کند و این 
مسئله ای طبیعی است!در حقیقت، بخشی از آن چه معنای 
زندگی را بسیار هیجان انگیز می کند، گوناگونی جذاب، رمز  و 
راز و غیر قابل لمس بودن آن است. با وجود این، الزم به ذکر 
است فقدان یک پاسخ کامل و جامع به این معنی نیست که 
اصل سوال ارزشی برای بررسی و پاسخ دهی ندارد. تحقیق 
برای یافتن چیستی و معنای زندگی نیازمند سفری است که 
هر یک از آدم ها باید پا در مسیر آن بگذارند. هر یک از آدم ها 
باید شخصا و به تنهایی معنای زندگی اش را بیاید و پاسخی 
جامع و منحصر به فرد برای این سوال پیدا کند. در ادامه، به 
چند راه برای آغاز سفر و حرکت به سمت دستیابی به معنای 

زندگی اشاره می کنیم.
1.  عشق به آدم ها:  عشــق نیز مانند زندگی جزء رایج ترین 

موضوعات در بحث هــا و در عین حال، جزء ســخت ترین 
مفاهیم انسانی اســت. آیا عشــق نوعی رفتار است؟ یک 
سبک زندگی است؟ یک شــخص یا شیء است؟ فقط به 
رابطه  بین انسان و خدا محدود می شود؟ عشق در هر کدام از 

این موارد کاربرد دارد؛ نوع کاربرد آن به موضوع رابطه بستگی 
دارد.با وجود این، چیزی که همیشه در نهایت باقی می ماند 
این است که عشق نیرویی است همواره قدرتمند. بسیاری 
از معنی دارترین اجزای زندگی از بطن عشق متولد می شوند 

– خواه به یک شیء، به دیگران، یا حتی به خودمان عشق 
بورزیم.یکی از بهترین راه ها بــرای یافتن معنای زندگی از 
طریق عشــق تالش برای اتصال به اعضای خانواده است. 
از والدین و خواهر یا برادرها، تا همســران و فرزندان، عشق 
ورزیدن به خانواده روش فوق العاده ای اســت برای رشــد 
آگاهی و قدردانی از زندگی بابت هر آنچه در اختیارمان قرار 

داده است.
2.  ســم زدایی از فنــاوری و یافتن چشــم انداز:  عالوه بر 
عشــق ورزی به دیگران، گاه و بی گاه نیاز مهــم و مبرمی به 
سم زدایی داریم. زندگی مدرن مملو از انحرافات اعتیادآور 
خطرناکی نظیر شــبکه های اجتماعی است که بدون آن که 
حتی لحظه ای متوجه  آن ها باشــیم، می توانند بسیاری از 
فرصت هــای زندگی مان را تباه کنند و تاثیــر آن ها می تواند 
بســیار فراتر از هدر دادن وقت و فرصت باشد. در حقیقت، 
طبق نتایج یک مطالعه، احتماال به اندازه  رقم قابل توجهی 
معادل 30 درصد از طالق ها ریشــه در تعامالت فیس بوکی 
دارد.با این حال، زندگی را نمی توان در خالء گذراند. هنگامی 
تصمیم می گیرید از دســتگاه های دیجیتال و شــبکه های 
اجتماعی فاصله بگیرید، باید زمان و انرژی تان را به صورت 

کامال هدفمند صرف کارهای مهم، جذاب، و سازنده کنید.

آشپزی
کوکوی سبزیجات

کوکوی حبوبات جزو غذاهای گیاهی خوشــمزه و سالم است که 
مخصوص رژیم های گیاهخواری است. این غذای مفید و سالم با ترکیب 

سبزیجات و انواع حبوبات که ارزش غذایی بسیار باالیی دارند، طبخ می شود. 
مواد الزم: لوبیا قرمز 300 گرم،عدس 300 گرم،نخود 300 گرم،لپه 300 گرم،سیب زمینی 

متوسط 3 عدد،پیاز متوسط 2 عدد، سبزی های جعفری، ریحان و گشنیز یک پیمانه،تخم 
مرغ 2 عدد،روغن مایع به میزان الزم،نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به میزان الزم

طرز تهیه:ابتدا تمام حبوبات را در قابلمه بریزید و کمی آب پر کنید و با کمی نمک روی حرارت 
مالیم اجاق گاز بگذارید تا بپزند.ســیب زمینی ها را نیز در ظرفی جداگانه آب پز کنید و پوست 
بگیرید.سپس ســیب زمینی ها را به همراه حبوبات پخته شــده در غذاساز میکس کنید و به 
صورت خمیر مانند آماده کنید.حاال مخلوط خمیر را در ظرفی ریخته و ســبزیجات را نیز خرد 
کنید.پیازها را پوست بگیرید و رنده کنید و سپس به همراه ادویه جات به مخلوط خمیر اضافه 
کنید.تخم مرغ ها را یکی یکی درون ظرف خمیر اضافه کرده و مواد را کامل مخلوط کنید تا 

یکدست شود. روی ظرف خمیر سلفون بکشید و به مدت 2 ساعت در 
یخچال بگذارید تا مواد استراحت کنند.در یک ماهی تابه کمی روغن 
بریزید و بعد از داغ شدن آن، مایع خمیر را درون ماهی تابه بریزید 
و کامل در ظرف صاف کنید.با حرارت مالیم اجاق گاز بگذارید 
تا یک طرف کوکو کامل سرخ شود.سپس کوکو را به طرف 

دیگر برگردانید و بگذارید طرف دیگر آن نیز کامال 
طالیی شود.

راهکارهای عالی برای یافتن معنای زندگی

ماکان بند تیتراژ »کامیون« را می خواند»آییش« به حامد بهداد و باران کوثری پیوستخبر
فرهاد آییش، نادر سلیمانی، ســیاوش چراغی پور و محمد الهی 
تازه ترین بازیگرانی هستند که در فیلم ســینمایی »گیج گاه« به 
ایفای نقش می پردازند. جمشــید هاشــم پور با بازی در نقش 
جمشید آریا و همچنین زوج حامد بهداد و باران کوثری در ژانری 
متفاوت، باعث کنجکاوی منتقدان و مخاطبان جدی سینما نسبت 

به این فیلم شده اند.
»گیــج گاه« اولین تجربه کارگردانی ســینمایی عــادل تبریزی 
 اســت که ادای دینی به ســینمای ایران در دهه شصت و هفتاد

 است.

»ماکان بند« تیتراژ سریال نوروزی »کامیون« به کارگردانی مسعود 
اطیابی و تهیه کنندگی مشــترک ابراهیم آرزو و شــهرام دانشپور را 
می خواند.ماکان بند از گروه های موسیقی پاپ است که برای اولین 
بار تیتراژ یک سریال تلویزیونی را اجرا خواهد کرد.»کامیون« کاری از 
شبکه دو سیماست، داستان این سریال را شهاب عباسی بر اساس 
طرحی از شهروز شکورزاده نوشته است. این مجموعه طنز درباره یک 
پیشکسوت فوتبال است که مدتی روی کامیون باربری کار می کند 
و پس از آشنایی با سه دانشجو که صاحب خانه به دلیل مشکالتی 

اثاثیه شان را به خیابان ریخته است، درگیر ماجراهایی می شود. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

