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چین در آستانه پایان بحران کرونا
چینی ها که از دو ماه قبل درگیر بزرگ ترین بحران بهداشــتی از زمان تاســیس چین نو در سال ۱۹۴۹ 
میالدی هستند، حاال می گویند پایان شیوع ویروس کرونا با تدابیر اتخاذ شده، نزدیک است. سفر »شی 
جین پینگ« رییس جمهوری چین به ووهان هم بیانگر این ادعاست.دولت چین و حزب حاکم اکنون 
روی این موضوع متمرکز شده است که اعتبار کشور را بازگرداند و نشان دهد که همچنان بر اوضاع مسلط 
است این کشور که در روزهای آینده به سمت از سرگیری تولید می رود احتماال با عبور از این برهه خود را 

برای خریدهای جهانی بیشتر نیز آماده می کند تا تعهدات خود را نیز عملی کرده باشد.

استان نجف به مدت یک هفته بسته شد
پلیس استان نجف عراق از بسته شــدن ورودی ها و خروجی های این استان به مدت یک هفته برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.وزارت بهداشت عراق روز دوشنبه از ثبت ۶ مورد جدید ابتال به 
کرونا ویروس خبر داد که دو مورد آن در استان نجف مشاهده شده است.در همین راستا، لؤی الیاسری، 
استاندار نجف با بیان اینکه تصمیم منع ورود شامل کاال و اهالی استان نمی شود گفت، به مقامات دستور 

داده تنها دو خودروی حمل جنازه وارد شوند و خودروهای دیگر حامل بیش از پنج مسافر نباشند.

مخالفت دمشق با تمدید فعالیت کمیته بین المللی تحقیق 
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل بار دیگر مخالفت  کشورش را با تمدید کمیته بین المللی تحقیق و 
گزارش های دور از واقعیت آن اعالم کرد.حسام الدین آال، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل و دیگر 
نهادهای بین المللی در ژنو طی بیانیه ای در جلسه شورای حقوق بشر در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در 
سوریه تاکید کرد: برخی کشورها به تالش های خود برای اینکه شورای حقوق بشر را با اقداماتی بر خالف 
منشور سازمان ملل به یک سکوی حمله سیاسی تبدیل کنند، ادامه می دهند و کمیته بین المللی تحقیق 
نیز به اتهام زنی های دروغین خود که در راستای خدمت به طرف هایی است که به دنبال تخریب چهره 

سوریه و اهانت به آن هستند، ادامه می دهد.

آمادگی حفتر برای امضای مشروط توافق نامه آتش بس
فرمانده نیروهای شرق لیبی در سفری به پاریس با رییس  جمهور فرانسه دیدار و درباره تحوالت لیبی 
گفت وگو کرد.ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد که ژنرال »خلیفه حفتر« روز دوشنبه در کاخ 
الیزه با »امانوئل مکرون« رییس جمهور این کشور دیدار کرد. حفتر در این دیدار تاکید کرد که آماده امضای 
توافق آتش بس در لیبی است به شرط آنکه دولت وفاق ملی )غرب لیبی( و گروه های مسلح وابسته به آن 
نیز به این توافق نامه پایبند باشند.پاریس بر حمایت از تالش های سازمان ملل برای برقراری آتش بس 
و آغاز گفت وگوی سیاسی بین طرف های لیبیایی تاکید کرده است.در این دیدار همچنین پرونده نفت 
که تولیدات آن اخیرا به دنبال تعطیلی بنادر اصلی در شرق لیبی کاهش یافته، مورد بررسی قرار گرفت.

مکرون ۲۳ ماه می ۲۰۱۹ نیز با حفتر دیدار کرده و خواستار ازسرگیری روند سیاسی در لیبی شده بود.

افزایش نگرانی ها از ابتالی ترامپ به »کرونا«
نگرانی ها از ابتالی »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا به ویروس ناشناخته »کرونا« به دلیل ارتباط نزدیک 
با چند تن از نمایندگانی که هم اکنون در قرنطینه خانگی به سرمی برند، رو به افزایش است.بنا به گزارش پایگاه 
خبری هیل، به رغم تماس های نزدیک رییس جمهور آمریکا با چند تن از نمایندگان کنگره که در قرنطینه 
خانگی به سرمی برند، »استفانی گریشام« سخنگوی کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرد که ترامپ تست 
کرونا نداده است.گریشام در بیانیه ای گفت: »رییس جمهور تست کووید ۱۹ نداده است زیرا، تماس نزدیک 
طوالنی مدت با هیچ یک از بیماران مبتال به کرونا نداشته است و عالئم این ویروس را هم ندارد. رییس جمهور 

ترامپ در سالمت کامل است و پزشکان همچنان از نزدیک بر وضعیت او نظارت خواهند داشت.«.

آیا ایران قربانی تروریسم و راهکارهای ناشناخته آن شده است؟

بیوتروریسم کرونا؛ از توهم تا واقعیت!
با داغ تر شدن تب شیوع کرونا در جامعه و  زاینده رود
به مــوازات آن پررنگ تر شــدن مباحث 

کارشناسی، مسائل حاشــیه ای، گمانه زنی ها، رقابت های سیاسی، 

هجمه های رسانه ای و دیگر مسائل اکنون نوع برخورد مسئولین امر، 

به خصوص مسئولین امنیتی کشــور در قبال سوال مهم این روزهای 

جامعه که آیا اساسا کرونا زاده یک بیوتروریسم است؟ آیا این ویروس 

می تواند از دل یک پروژه ضد امنیتی شکل گرفته باشد؟ سبب شده تا 

ظن و حتی سوء ظن در رابطه با برخی مواضع مسئولین امنیتی کشور 

و در مقابل انفعال بخش دیگری از مســئولین امر شدت یابد. در این 

رابطه سخنان ۱۶ اسفندماه حشمت ا... فالحت پیشه در خصوص این 

که  کرونا عامل بیماری عادی نیست، بلکه بیوتروریسمی است که در 

کشورهای ایران و چین توزیع شده و عدم روشنگری نهادهای مربوطه، 

به خصوص ســازمان پدافند غیر عامل کشــور پیرامون پاسخ به این 

پرسش که آیا کرونایی که اکنون به یک بالی تمام عیار برای سالمت و 

امنیت جامعه و کشــور بدل شــده است در راســتای گفته های عضو 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی می 

تواند اقدامی بیوتروریستی باشد یا نه و پاسخ گو نبودن این نهادها به 

چنین سواالتی سبب شــده تا روز به روز دامنه برخی تحلیل ها که می 

تواند سالمت روانی جامعه را هدف قرار دهد، بیشتر و بیشتر شود. 

حال در این میان رفتار و واکنش نهادهای امنیتی مربوطه موجب آن 

شده که حدس و گمانه زنی های جامعه پیرامون این سخنان به یقین 

بدل شود. در این رابطه پاسخ سردار جاللی، رییس سازمان پدافند غیر 

عامل کشور در خصوص برخی سخنان اصحاب رسانه مبنی بر سکوت 

رییس ســازمان مربوطه، نه تنها شــرایط را تلطیف و تعدیل نمی کند،  

بلکه این سخنان در پاسخ به سکوت رییس سازمان پدافند غیر عامل 

تردیدها را در میان جامعه و رســانه ای ها بیشتر کرد که احتمال وجود 

یک اقدام بیوتروریستی در میان است. چون فارغ از این که ما اساسا 

ویروس کرونا را یک واقعیت بدانیم و یا آن را نتیجه توهم توطئه و یا به 

اصطالحی تئوری توطئه قلمداد کنیم، آن چه بیش از پیش خأل آن در 

جامعه و در میان افکار عمومی داخلی احساس می شود تنویر و تبیین 

مسائل و پاسخ به سواالت این روزهای مردم است که تا حدی می تواند 

گره گشا باشد.در تکمیل همین نکته موکول کردن پاسخ به این سوال 

مهم از سوی ســردار جاللی به عنوان رییس سازمان پدافند غیرعامل 

کشور در پاسخ به این سوال که آیا ویروس کرونا ساخته شده از سوی 

برخی کشــورها برای تحت تاثیر قراردادن اقتصاد چین و ایران است، 

می تواند تردیدها را افزایش دهد. چــون وی در این رابطه عنوان کرده 

بود: »منشأ توسعه کرونا با شواهد و قرائن تحلیلی و راهبردی و بعضی 

نکات خبری به دشمن ارجاع می شود، اما  اثبات تخصصی آن نیاز  به 

بررسی های آزمایشگاهی و مقایسه بین ژنوم ویروس اولیه ثبت شده 

و نتایج مطالعه بر ژنوم های جدید از نظر نــوع تغییرات عامدانه روی 

آن دارد. هرچند بررسی پیامدهای این ویروس از نظر میزان تلفات یا 

وسعت همه گیری و نوع موج رســانه ای حاکم بر آن در جهت تشدید 

ترس و وحشت و نگرانی بین مردم این فرضیه را تقویت می کند که یک 

حمله زیستی با اهداف اقتصادی علیه چین و ایران روی داده است«. 

شاید به دلیل وجود همین سواالت باشد که اکنون مسئولین و نهادهای 

ذی ربط از پاسخ گویی شانه خالی کرده اند. این در حالی است که اگر 

به این پرسش ها پاسخ داده نشود، نه تنها نمی تواند وضعیت را تغییر 

دهد، بلکه عطش ذهن های کنجکاو می تواند ســناریوهایی را مطرح 

کند که به مراتب دورتر از واقعیت باشد و در ســایه این مسئله جامعه 

بیش هر زمانی تحت الشعاع این القائات قرار خواهد گرفت.  از طرف 

دیگر نکته بســیار مهم دیگری که این روزها در حال شکل گیری است 

ناظر بر این واقعیت اســت که تالش های جدی بــه منظور تبیین این 

گزاره در ســطح افکار عمومی منطقه و جهان وجود دارد که ایران را، نه 

به عنوان یکی از ده ها کشور قربانی شــیوع ویروس کرونا، بلکه کشور 

را مهد شیوع و محور انتشــار آن به منطقه و جهان معرفی کنند. در این 

راستا به نظر می رسد که مواضع چینی ها نیز پیرامون این نکته که مبدأ 

و منشأ اصلی شیوع کرونا کشور چین نیست، می تواند هم راستا و در 

طول این تالش ها و به منظور تکمیل آن قلمداد شود. خصوصا که خود 

سردار جاللی، ۲8 بهمن ماه صراحتا از نبود هیچ گونه نشانه ای از وجود 

ویروس کرونا و بیمار مبتال به این ویروس در کشور سخن گفته بود که 

تنها با گذشت 7۲ ساعت عدم صحت آن روشن شد. حال در این شرایط 

که به نظر می رسد جامعه در سایه این القائات درست و یا نادرست، به 

باور خود خبر موثق را در رسانه بیرونی جست وجو می کند، یقینا سکوت 

و انفعال مسئولین و عدم پاســخ گویی تنها تعمیق گسل اعتماد میان 

ملت و نظام را در پی خواهد داشــت. قطعا سکوت مسئولین مربوطه 

تبعات بیشتری، هم برای خود و هم جامعه به همراه خواهد داشت تا 

واگو کردن حقایق.    

رییس مجلس شورای اسالمی در نامه به اتحادیه 
بیــن المجالس و رؤســای مجالس کشــورهای 
مختلف جهان، خواســتار مداخله جهانی برای لغو 
تحریم های ضدانسانی در بحران کرونا شد.رییس 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب  به رییس 
اتحادیه بین المجالس که رونوشت آن به رؤسای  
دیگر اتحادیه هــا و مجالس کشــورهای مختلف 
جهان ارسال شــده با اشــاره به اعالم تحریم های 
ظالمانه آمریکا، گفت: ایــن رویکرد ایاالت متحده 
که در تعارض بارز با منشور ملل متحد و اساسنامه 
سازمان بهداشت جهانی است، نه تنها در تالش های 

فشرده ایران برای کمک به مردم آسیب دیده و مهار 
شــیوع ویروس کرونا مانع جدی ایجاد کرده، بلکه 
آثار منفــی و غیر قابل انکاری بــر تمام تالش های 
ملی، منطقه ای و بین المللی برای مهار این ویروس 
از خود به جا گذاشته اســت.در این نامه آمده باعث 
تاسف است که در این شرایط بســیار حساس که 
جمهوری اسالمی ایران به شدت در صف اول مبارزه 
گســترده برای محو این  ویروس باهدف کاهش 
آالم انسانی ناشی از شــیوع این بیماری است، به 
طور ســیتماتیک در معرض تحریم های یکجانبه 
مستقیم و غیر مستقیم غیرانسانی ایاالت متحده 

آمریکا قرار گرفته است. این رویکرد ایاالت متحده 
که در تعارض بارز با منشور ملل متحد و اساسنامه 
سازمان بهداشت جهانی است، نه تنها در تالش های 
فشرده ایران برای کمک به مردم آسیب دیده و مهار 
شــیوع ویروس کرونا مانع جدی ایجاد کرده، بلکه 
آثار منفــی و غیر قابل انکاری بــر تمام تالش های 
ملی، منطقه ای و بین المللی برای مهار این ویروس 

از خود به جا گذاشته است.

افشاگری الریجانی درباره آثار تحریم های یکجانبه آمریکا در 
بحران کرونا

توصیه وبگاه صهیونیستی به تل آویو درباره برنامه هسته ای ایران
یک وبگاه صهیونیستی با ادعای تالش ایران برای دستیابی به سالح اتمی، از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا تجربه پوریم و کشتار ده ها هزار ایرانی را این 
بار در موضوع هسته ای تکرار کنند.وبگاه شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی )عاروتص شوع( در یادداشتی به بررسی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر افزایش سه برابری ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پرداخته و به مقامات تل آویو توصیه کرده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی، دست به حمله 
پیش دستانه علیه جمهوری اسالمی ایران بزنند.عاروتص  شوع در ابتدای این یادداشت به روایت مفصل ماجرای موسوم به »پوریم« در زمان ایران باستان - که 
در آن زنی به نام »استر« با توطئه »مردخای« خاخام اعظم یهودیان آن زمان در ایران، به دربار »خشایار شاه« راه پیدا کرده و برای جلوگیری از اقدام »هامان« 
صدراعظم خشایار علیه یهودیانی که در امور ایران نفوذ کرده بودند، موجبات کشتار ده ها هزار نفر از ایرانیان را فراهم می کند - پرداخته و سپس می نویسد: آیا اسراییل 
باید از استر یاد بگیرد و حمله پیش دستانه ای را علیه تاسیسات هسته ای ایران انجام دهد تا یهودیان را از هولوکاست اتمی حفظ کند؟در ادامه این یادداشت ضمن 
اشاره به گزارش هفته پیش آژانس اتمی مبنی بر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از یک تن، ادعا شده است: »ذخایر کنونی، ایران را در آستانه میزان 
مورد نیاز مواد برای ساخت سالح اتمی قرار می دهد«.عاروتص شوع با ادعای اینکه تحریم های آمریکا نمی تواند ایران را از دستیابی به سالح اتمی باز دارد، افزود: 

»شاید اسراییل مجبور شود برای ممانعت از رسیدن ایرانی ها به سالح اتمی، خودش اقدام کند«.

رحمانی فضلی: 

 از اقدامات نمایشی 
در مقابله با کرونا پرهیز شود

چهره روز

وز عکس ر

حضور »اون« در 
آزمایش موشکی 
جدید کره شمالی

ارتش کره جنوبی از شلیک سه 
موشک دیگر کوتاه برد توسط 
کره شمالی به سوی دریا خبر 

داده است.

 با موافقت رهبر انقالب »مدافعان سالمت«
»شهید خدمت« محسوب می شوند

رهبر معظم انقالب با پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر شــهید خدمت محسوب شدن کادر پزشکی، 
پرستاری، بهداشتی و خدماتی که در جبهه خدمت رسانی به بیماران مبتال به کرونا جان خود را از دست 
دادند، موافقت کرد.رهبر معظم انقالب با پیشــنهاد وزیر بهداشت مبنی بر شهید خدمت محسوب 
شدن کادر پزشکی، پرستاری، بهداشتی و خدماتی که در جبهه خدمت رسانی به بیماران مبتال به کرونا 
جان خود را از دست دادند موافقت کرد.متن نامه قدردانی وزیر بهداشت از مقام معظم رهبری برای 

موافقت با این پیشنهاد به شرح زیر است:
»چند روز قبل با داغی که در از دست دادن عزیزان پزشک، پرستار، کادر بهداشتی و خدماتی که در 
مراکز درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا ، جان شان را نثار خدمت به بیماران کرده بودند در سینه 
داشــتم، عریضه ای تقدیم مقام معظم رهبری کردم که موافقت فرمایند ایــن برباد رفتگان در یاد 
مانده به عنوان شهدای خدمت محسوب شوند. گرچه سوز جانگداز شهادت این عزیزان همواره مغز 
استخوانم را خواهد گداخت، مع الوصف موافقت محبت آمیز ایشان که مدافعان سالمت همچون 
مدافعان حریم مرزهای مان در دفاع مقدس و مدافعان حرم ســتارگان تابناک آسمان و شهادت 
می مانند و می درخشند، افتخاری است برای جامعه بهداشت و درمان کشور که شبانه روز در دفاع 

از حریم سالمت مردم سرزمین شان جانفشانی می کنند«.

 ایرانیان می توانند تا 60روز بعد از پایان روادید
 در ایتالیا بمانند

سرکنسولگری ایران در میالن از مهلت ۶۰ روزه روادید گردشگران ایرانی برای حضور در ایتالیا خبر 
داد.سرکنسولگری ایران در میالن ایتالیا در اطالعیه ای نسبت به نگرانی برخی شهروندان کشورمان 
که به دلیل لغو پروازها میان دو کشور و همچنین قرنطینه کل ایتالیا نگران تمام شدن مهلت روادید 
خود هستند، پاسخ داد.در این اطالعیه آمده اســت: »به دنبال لغو پرواز ایران ایر به مقصد تهران و 
ابراز نگرانی تنی چند از هموطنان ایرانی نسبت به انقضای مهلت روادید خود به اطالع می رساند که 
با پیگیری به عمل آمده و کسب اطالع از مقامات ذی صالح ایتالیایی و بر اساس مصوبه اخیر هیئت 
دولت ایتالیا در خصوص بیماری کرونا، کلیه اتباع خارجی که در حال حاضر در ایتالیا حضور دارند، 
تا ۶۰ روز پس از انقضای روادید، شامل قانون اخراج از ایتالیا نمی شوند. بنابراین گردشگران ایرانی 
نیز در صورت عدم ارتکاب جرم تا ۶۰ روز بعد از اتمام مهلت روادید خود مشکلی برای حضور در خاک 

ایتالیا نخواهند داشت«.

روسیه، ۵0 هزار کیت تشخیص کرونا به ایران داد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روســیه اعالم کرد: روز سه شنبه، تعداد 5۰ هزار تست 
تشخیص ویروس کرونا به نماینده سفارت ایران در مســکو تحویل داده است که این تجهیزات در 
بدون فوت وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن راهی ایران خواهد شد.جاللی با اعالم این خبر در ادامه 
صحبت های خود ضمن تقدیر از همکاری روســیه با ایران در مقابله با این ویروس به عزم تهران و 
مسکو برای افزایش ســطح همکاری ها در حوزه های مختلف به خصوص بهداشت و درمان اشاره 
کرد.وی ضمن اشاره به اقدامات گسترده ایران در جلوگیری از گسترش این ویروس در سطح کشور 
افزود: از آنجایی که ریشه کن کردن این ویروس مستلزم همکاری های منطقه ای و جهانی است در 
گفت وگوهای صورت گرفته با مقامات روسیه موضوع همکاری در سطح سرویس فدرال حمایت 
از حقوق شهروندان و نیز ســتاد مبارزه با کرونا در این کشــور مطرح و در مالقات با خانم »یوریونا 
 پوپوا« رییس سرویس فدرال حمایت از حقوق شــهروندان همکاری با کشورمان مورد تاکید قرار 

گرفت.

کافه سیاست

وزیر کشور با تاکید بر اســتمرار اطالع رسانی 
صادقانه از سوی مسئوالن، اقدامات تبلیغاتی 
نمایشی برخی عناصر غیرمسئول را غیرقابل 
قبول برشمرد و گفت: اهمیت صیانت از آرامش 
و طمانینه در فضــای عمومی جامعه، مقدمه 
و شرط الزم حفظ ســالمت و بهداشت است.

رحمانــی فضلی با تاکید بــر اهمیت صیانت 
از ســالمت عموم مردم و تاکید متخصصین 
مبنی بــر اثر ســوء رعایت نکردن بهداشــت 
فردی و مــراودات غیر بهداشــتی بین افراد 
در مجامــع و همچنین ســفر ها بین مناطق 
مختلف در گسترش بیماری، خواستار اهتمام 
حداکثری رسانه ها به ویژه رسانه ملی در شکل 
دهی فوری ادراک عمومی نسبت به اهمیت 
این مسائل شد.وزیر کشــور، دوگانه هراس 
غیرواقع بینانــه و بی توجهی غیرمســئوالنه 
نسبت به شیوع بیماری کرونا را کاذب و مخرب 
برشــمرد و مهم ترین هدف و نتیجه توأمان 
اطالع رســانی را ایجاد ادراک واقــع بینانه و 
تحقق رفتار مسئوالنه در عموم مخاطبان عنوان 
کرد.رحمانی فضلی با مرور برخی زمینه های 
پیشین که موجبات ایجاد تردید و بی اعتمادی 
نســبت به اخبار و اطالعات منتشــر شده را 
فراهم می ســازد، ابراز امیدواری کرد؛ با مبنا 
قرارگرفتن اصول اطالع رســانی و همچنین 
تقدم اقدام بر اعالم، از دل تهدید ایجاد شده 
در اثر ورود ویــروس جدیــد، فرصتی برای 
تقویت اعتماد عمومی، فراهم شود.وزیر کشور 
با تاکید بر اســتمرار اطالع رسانی صادقانه از 
سوی مسئولین و البته توجه بیش از پیش به 
ارائه جزئیات مورد نیاز افکار عمومی، اقدامات 
تبلیغاتی نمایشی برخی عناصر غیرمسئول را 
غیر قابل قبول برشــمرد و با توجه به اهمیت 
صیانت از آرامش و طمأنینه در فضای عمومی 
جامعه به عنــوان مقدمه و شــرط الزم برای 
حفظ سالمت و بهداشــت، خواستار واکنش 
بهنگام مراجع قانونی به رفتار ها و اقدامات غیر 
مســئوالنه از جمله توجه نکردن به مرجعیت 
و نهاد های رســمی متولی انتشــار اطالعات 

تخصصی شد.

بین الملل
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بازرسی های 24 ساعته اتحادیه نان اصفهان
رییس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: با توجه به این که ویروس کووید-۱۹ در حرارت باال از بین 
می رود، نان پخته شــده عاری از ویروس اســت.محمد پهلوان زاده افزود: با وجود این، توصیه 
هایی به نانوایی ها شــده تا با در نظر گرفتن این توصیه ها از انتقال بیماری جلوگیری شود.وی 
تشریح کرد: اعالم کرده ایم حتی االمکان پول نقد گرفته نشود، کارکنان مشغول در نانوایی به جز 
یک نفر )مســئول گرفتن پول( بقیه با مردم در ارتباط نباشند، شخصی که مسئول پول و کشیدن 
کارت بانکی است با نان در ارتباط نباشد.پهلوان زاده با بیان این که به طور معمول و در طول سال 
نانوایان قبل از شروع کار استریل می کنند، گفت: با این حال تاکید مجدد برای رعایت بهداشت به 
همه نانواهای اصفهان پیامک شده است.رییس اتحادیه نانوایان اصفهان یادآور شد: گشت های 
بازرسی اتحادیه نان اصفهان در کنار ســایر مجموعه های نظارتی به صورت ۲۴ ساعته بر نانوایی 
های سطح شهر اصفهان نظارت دقیق دارند تا در کنار رعایت قیمت و کیفیت، موارد بهداشتی نیز 

به درستی انجام شود.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

رشد 30 درصدی در آمد گمرکات اصفهان
مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: طی ۱۱ ماهه امســال، ســه هــزار و ۲۹۰ میلیارد ریال 
درآمد گمرکات اســتان اصفهان بوده که در مقایســه مدت مشابه ســال قبل بیش از ۳۰ درصد 
افزایش داشته است.رسول کوهستانی پزوه با اشــاره به اینکه ۱۴ شرکت فعال مجاز اقتصادی 
در اســتان اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: طی ۱۱ ماه گذشــته به منظور رونــق تولید بابت حقوق 
ورودی و ارزش افزوده بیش از ۴۴۷ میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی اخذ شــده که نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل حدود ۲ و نیم برابر رشــد داشته اســت .وی تعداد انبارهای اختصاصی 
مســتقر در واحدهای تولیدی زیر کلید گمرکات  اســتان اصفهان را ۲۷ واحد برشمرد و گفت: با 
راه اندازی انبارهای اختصاصی هزینه های گمرکی شامل تخلیه، بارگیری و انبارداری واحدهای 
تولیدی به شــدت کاهش یافته اســت و تعــداد انبارهای اختصاصی اســتان پهنــاور اصفهان  
نســبت به مدت مشابه سال قبل ۳ برابر شــده اســت.وی عمده کاالی وارداتی گمرکات استان 
اصفهان را مواد اولیه و کاالهای واســطه ای جهت واحدهای تولیدی اســتان برشــمرد و ادامه 
داد: مهم ترین کاالهای وارداتی اســتان اصفهان ماشــین آالت برقی با ۲۶ درصد، ماشین آالت 
 مکانیکی  بــا ۲۵ درصــد و آهن و چدن  بــا ۲۰ درصد بیشــترین ســهم را به خــود اختصاص

 داده اند.

اتمام ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی در ۵استان؛

23 هزا ر نفر در اصفهان ثبت نام کردند
ثبت نام طرح اقدام ملی مرحله دوم برای پنج استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
اصفهان و البرز پایان یافت.پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 
ضمن اعالم پایان ثبت نام طــرح اقدام ملی مرحلــه دوم برای پنج  اســتان آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان و البرز از مشــارکت ۹۲ هزار و ۷۶۳ نفر در این طرح خبر داد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی در بیان جزئیات تعداد افرادی که در پنج 
اســتان اعالمی اقدام به ثبت نام در طرح ملی مســکن کردند، گفت: در استان اصفهان ۳۳ هزار 
و ۶۸۲ نفر، در اســتان آذربایجان غربی ۲۰ هزار و ۱۴۸ نفر، در استان آذربایجان شرقی ۱۷ هزار و 
۸۴۸ نفر، در اســتان البرز ۱۱ هزار و ۹۳۹ نفر و در اســتان اردبیل ۹ هزار و ۱۴۶ نفر ثبت نام کردند.

اصالنی مجموع افراد مشارکت کننده طرح اقدام ملی مسکن را در مرحله دوم ثبت نام طرح ملی 
مسکن و برای پنج استان آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، اردبیل، اصفهان و البرز، ۹۲ هزار 

و ۷۶۳ نفر برشمرد.

باال و پایین های تولید یک کاالی نایاب در بازار ایران؛

آن روی سکه ماسک

از روز دوشنبه توزیع ماســک در برخی از  مرضیه محب رسول
فروشگاه های زنجیره ای استان اصفهان 
آغاز شده است همان ماسک هایی که گفته می شد تاثیری در پیشگیری 
از ابتال به بیماری کرونا ندارد و حاال ظاهرا با فشــار تقاضا از سوی بازار و 
کمبود تولیدات، مسئوالن استانی تصمیم به ورود این مدل از ماسک ها 
به چرخه خرید و فروش گرفته اند. همزمان خبرهایی از کشف و ضبط 
میلیون ها عدد ماسک در همه جای کشور به خصوص اصفهان مخابره 
می شود و این  ســوال را به ذهن متبادر می کند که مگر ظرفیت تولید 
ماسک در کشور چقدر است که تنها در یک قلم در انبار دیجی کاال در تهران 
بیش از پنج میلیون ماسک کشــف و ضبط شده است. جدای از اینکه 
ماســک از چه مدل و چه نوعی باید خریداری و استفاده شود موضوع 
این گزارش بررسی وضعیت تولید ماسک در ایران است. اینکه قبل از 
این ماجرا وضعیت ما در تولید این وسیله به ظاهر پیش پا افتاده به چه 
صورت بوده و حاال با بروز و انفجار تقاضای ماسک در بازار چه می کنیم. 
آمار دقیقی از میزان تولید ماسک در کشور در دست نیست؛ اصوال تولید 
ماســک در ایران به صورت محدودی تخصصی تولید شده و معموال به 
صورت یک کار جنبی از ســوی تولید کنندگان دنبال می شده است. بر 
اساس آمار رسمی تنها  ۱۲ واحد تولید ماسک تا پیش از شیوع کرونا در 
کشــور وجود داشــته اســت همچنین مدیرکل دفتر صنایــع برق و 

الکترونیک وزارت صنعت گفته، مطابق آمار اعالمی وزارت بهداشــت، 
ظرفیت اسمی واحدهای تولیدکننده ماسک )اعم از زیرمجموعه وزارت 
بهداشت یا وزارت صنعت( یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد در روز است؛ اما 
کارشناسان این حوزه تعداد آنها را بسیار بیشتر می دانند چرا که تعداد 
زیادی از تولید کنندگان لباس های پزشکی در کنار سایر محصوالت خود 
ماسک هم تولید می کرده اند. حتی برخی از شرکت های دانش بنیان 
هم دراین حیطه فعالیت می کنند و امسال محصوالت این شرکت ها به 
سه کشور دنیا هم صادر شــده؛ اما مسئله کمبود ماســک در کشور ما 
موضوع تازه ای نیست. چند سالی است که در فصل پاییز و زمستان با 
زیاد شدن آلودگی هوا در کالن شهرها به خصوص در روزهایی که آالینده 
ها بیش از ظرفیت مجاز هستند ماســک در شهرهای بزرگ نایاب می 
شود. این مســئله طی روزهای ابتدایی دی ماه در اصفهان و تهران هم 
اتفاق افتاد. حتی وفور ماســک های تقلبی در بازار مشــاهده می شد؛ 
ماســک هایی که در زیرپله ها و  واحد های غیرمجاز تولید  شده و نه تنها 
هیچ گونه نشان استانداردی نداشت بلکه با قیمت های گزاف و  گاهی با 
برچســب های تقلبی خارجی فروخته می شد.   با شیوع کرونا اما جنبه 
خرید و فروش ماسک هم تفاوت زیادی پیدا کرد. در دی ماه برخی از 
منابع از جمله مشاور انجمن صنایع ســلولوزی بهداشتی مدعی شد با 
شیوع کرونا در چین برخی از تاجران این کشور به ایران آمده و در حال 

پیش خرید کردن محصوالت کارخانه های تولید ماسک کشور هستند. 
در آن زمان هیچ کس این هشــدار را جدی نگرفت از سوی دیگر تولید 
کنندگان ماسک به واردات ارزی برای به روزرسانی دستگاه های خود 
نیاز داشتند؛ اما این مسئله از سوی دولت در ماه های اخیر مورد توجه 
قرار نگرفت و حاال به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. به عنوان مثال 
یک عضو هیئت مدیره یک شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی مدعی 
شده است یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان ماسک در کشور ۴۰ درصد 
از دستگاه های خود را به دلیل خرابی قطعات و تامین نشدن ارز مورد 
نیاز برای وادرات از رده خارج کرده است. محمد رضا رضوان با بیان اینکه 
تقریبا همه شرکت های تجهیزات پزشکی در زمینه تولید ماسک با این 
مشــکالت مواجه هســتند، تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و 
افزایش تعداد تولیدکنندگان ماسک بعد از شیوع ویروس کرونا، واردات 
دستگاه با ارز آزاد جذابیتی برای فعاالن این بخش ندارد؛ بنابراین تنها 
راه باقی مانده برای تولیدکنندگان کار جهادی اســت. وی همچنین با 
تاکید بر اینکه در بخش توزیع ماســک اولویت با مراکز درمانی است، 
گفت: از دوم تا پنجم اســفند یک میلیون و ۲۰۰ هزار ماسک به هیئت 
امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت تحویل داده شد؛ اما در بهترین 
حالت با تامین دســتگاه ها و حمایت از نیروها حداکثر می توانیم یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون ماسک در روز تولید کنیم.

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و 

آبخیــزداری اصفهان گفت: برای اجــرای ۶۰۰ هزار 

هکتار از طرح های مطالعاتی آبخیزداری این استان 

۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.ابوطالب امینی 

افزود: از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هــزار هکتار عرصه منابع 

طبیعی استان، تاکنون مطالعات حدود چهار میلیون 

هکتار، انجام و عملیات آبخیزداری بالغ بر ۲ میلیون 

هکتار اجرا شده اســت.وی گفت: در ۲ سال اخیر 

نیز با تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی بیش از 

۳۳۹ طرح آبخیزداری در استان شروع شد که سهم 

این شهرستان بیش از ۱۱۰هزار هکتار در حوضه های 

مهرجان، فراخ و جندق است.معاون آبخیزداری اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان که از طرح 

های آبخیزداری شهرســتان خور و بیابانک بازدید 

کرد، افزود: هدف از اجــرای طرح های آبخیزداری 

کنترل ســیالب، تقویت ســفره های زیرزمینی و 

توسعه پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب منابع 

طبیعی و فرسایش خاک اســت.امینی ادامه داد: 

اجرای یک هکتار طرح آبخیزداری سبب کنترل ۵۳۰ 

مترمکعب سیالب و کاهش چشــمگیر فرسایش 

خاکاز ۱۷ تن در هکتار به هشــت تن می شود. وی 

خاطرنشــان کرد: این ظرفیت وجود دارد که ساالنه 

تا ۳۵۰ میلیون مترمکعب سیالب در سطح استان 

را کنترل کنیم.امینی با اشاره به اجرای طرح جنگل 

کاری در استان گفت: امســال این طرح در سطح 

پنج هزار هکتار از عرصه های اســتان اجرا شد. بر 

اســاس آمار موجود، از مجموع ۶۰ میلیون هکتار از 

عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود ۲۵ میلیون 

هکتار آن مستعد عملیات آبخیزداری است. وسعت 

بیابان های جهان ۱۰ درصد اســت؛ اما بیابان ها در 

ایران وسعتی ۲۰ درصدی دارند و نکته حائز اهمیت 

درباره ارزش آبخیزداری در استان اصفهان آن است 

که بیابان ها حدود ۳۰ درصد از مساحت این استان 

را تشکیل می دهند.

آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

2۵0 میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری استان 
اصفهان نیاز است

 با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعداد تولیدکنندگان 
ماسک بعد از شیوع ویروس کرونا، واردات دستگاه با ارز 
آزاد جذابیتی برای فعاالن این بخش ندارد؛ بنابراین تنها 

راه باقی مانده برای تولیدکنندگان کار جهادی است

 خسارت کرونا
 به اقتصاد کویت

شاخص بازار بورس کویت که 
پس از ســه جلســه تعطیلی 
فعالیت خود را از سر گرفت، ۱۱ 
درصد سقوط کرد که باالترین 
سقوط ظرف چند روز گذشته 
به شمار می رود. سهام بانک 
ملــی کویت نیــز ۱۴.۵ درصد 

عقب نشینی کرد.

کافه اقتصاد
س: ایسنا

عک
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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 دومنوبت اول
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کشف بيش از 10 هزار دستکش و 42 لیتر الکل صنعتی در»فريدن« 
فرمانده انتظامي شهرستان فريدن از کشف 10 هزار و 4 عدد دستکش و 42 لیتر الکل صعنتی احتکار 

شده خبر داد.  سرهنگ مختار بهارلو در این رابطه اظهار داشــت: در راستای اجرای طرح برخورد با 

محتکران لوازم بهداشتی و ضد عفونی کننده ، بازرسی از چندین واحد صنفی و مکان مشکوک انجام 

شد.وی افزود: در بازرسی از یک منزل مسکونی 10 هزار و 4 دستکش و 42 لیتر الکل صنعتی کشف 

شد.اين مقام انتظامي بیان داشــت:در اين رابطه يک نفر دستگير و متهم پس از تشکيل پرونده ، 

تحويل مراجع قضایی شد.فرمانده انتظامی شهرستان فريدن خاطرنشان کرد: همواره افراد سودجود 

با بهره گيری از جو روانی حاکم بر جامعه اقدام به احتکار اقالم مورد نياز مردم مي کنند که اداره نظارت 

بر اماکن عمومی پليس امنيت ضمن رصد بازار درخواست دارد شهروندان به محض اطالع از هرگونه 

اقدام افراد فرصت طلب و سودجو مبنی بر افزايش قيمت، احتکار و ... موضوع را برای اقدام قانونی 

از طريق مرکز فوريت های پليسی 110 به پليس اطالع رسانی کنند.

كشف بيش از 51 هزار عدد مواد محترقه در كاشان 
فرمانده انتظامی كاشــان از كشــف بيش از 51 هزار مواد محترقه غيرمجاز قبــل از توزيع در اين 

شهرستان خبر داد.  سرهنگ  علی قربانی  سرپرست انتظامی شهرستان كاشان با اعالم اين خبر 

اظهار داشت : به منظور به حداقل رساندن حوادث و آسيب های ناشی از انفجار مواد محترقه در شب 

چهارشنبه آخر ســال، طرح برخورد با توزيع کنندگان مواد محترقه اجرایی شد.وی افزود: ماموران 

پليس امنيت عمومی و كالنتری »غياث الدين جمشيد« در بازرسی از یک واحد صنفی 44 هزار و 

794 و منزلی مسکونی  6 هزار و 664 عدد انواع  مواد محترقه غیر مجاز و 20 کیلو مواد اولیه ساخت 

مواد محترقه غیر مجاز کشف شد.این مقام انتظامی بیان داشت: در اين رابطه 2 نفر دستگير و پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

قاچاقچیان 101 کیلو تریاک را  در نایین رها کردند 
فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف 101 کیلو و 400 گرم تریاک در محور »اردکان-نایین« خبر 

داد. سرهنگ ایرج کاکاوند اظهار داشت: ماموران گشت پلیس راه »نایین-یزد« حین گشت زنی در 

کیلومتر 10 محور »اردکان-نایین« مشاهده کردند 2 خودروی سواری در حال جابه جایی محموله 

ای هستند که وارد عمل شدند.وی افزود: رانندگان هنگامی که خودروی پلیس را مشاهده کردند با 

سرعت زیادی متواری شــدند .این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی از محل توقف خودروها 

101 کیلو و 400 گرم تریاک کشف شــد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به اینکه رانندگان 

هر 2 خودرو شناسایی و دستگیر می شوند، اظهار داشت: نیروی انتظامی با قاچاقچیان افیونی و 

سوداگران مرگ برخورد قاطع وقانونی می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

کشف حدودسه هزاراقالم غیربهداشتی فاسد درشهرضا
باتالش نیروهای اطالعات سپاه وســربازان گمنام امام زمان )عج (حدود ســه هزار کله پاچه که به 

صورت کامالغیربهداشتی درحال نگهداری بودکشف وضبط شد.ســرهنگ مسعود اکبری ،فرمانده 

ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرضا طی گفتگویی اعالم داشت : این موارد به همراه دیگراقالم دنبه و 

روده های گوسفند بوده که باحکم قضایی وهماهنگی صورت گرفته باپرسنل اطالعات سپاه ونیروهای 

انتظامی کشف شــد.این مواردکشف شــده تهدید علیه بهداشت عمومی محســوب می شود.وی 

یادآورشد: با توجه به شــیوع بیماری کرونا و همچنین بهداشت مواد غذایی مردم و امنیت بهداشتی 

فردمحتکرکننده وخاطی که قصدتوزیع این مواردغیربهداشتی راداشت باحکم قضایی ومراحل قانونی 

جهت رسیدگی به مقامات قضایی تحویل داده شد.

تالش های جهادگران مبارکه ای برای مبارزه با کرونا؛

 قرارگاه شهید سلیمانی پای کار سالمت مردم آمد 

آدم هایی هستند که بدون انتظار و چشم داشــت و بدون اینکه مقام و 
مسئولیتی در برطرف کردن مشکالت کشور داشته باشند در مواقع بحران 
و سختی دست به کار می شوند و به یاری هم وطنان خود می آیند، در این 
راه ممکن است جان خودشان نیز در خطر باشد؛ اما آنها با توکل به خدا به 
تالش و دستگیری از دیگران ادامه می دهند.از زمانی که بیماری کرونا 
وارد کشور شد و هم وطنان بســیاری را درگیر کرد بسیاری از مسئوالن، 
پزشکان، پرســتاران، کادر درمانی و... دست به کار شدند و با جان و دل 
به مردم و بیماران خدمت می کنند؛ اما در این میان کسانی نیز هستند 
که صاحب مسئولیت و مقام نیســتند ولی حس انسان دوستانه شان 
آنها را به کمک و یاری فراخوانده است.افراد بسیاری در قالب گروه های 
جهادی برای مبارزه با این بیماری بسیج شدند و به ضد عفونی شهرها 
می پردازند و هر کاری در توان شان باشد انجام می دهند و در این راه از 

سختی ها نمی هراسند.

فعالیت های گروه جهادی پایگاه بسیج صاحب الزمان )عج( مبارکه
یکی از گروه های جهادی که این روزها در شــهر مبارکه سخت مشغول 
فعالیت و مبارزه با بیماری کروناست، گروه جهادی پایگاه بسیج صاحب 

الزمان )عج( شهرستان مبارکه است. این گروه بدون چشم داشت و تنها 
با تکیه بر یاری خدا دســت به اقداماتی زده اند و به یاری مردم آمده اند.

مســئول گروه جهادی پایگاه بســیج صاحب الزمان )عج( شهرستان 
مبارکه با اشاره به اقدامات این گروه برای مبارزه با بیماری کرونا گفت: 
با توجه به شرایط پیش آمده و انتشــار ویروس کرونا در کشور و نیاز به 
همکاری مردم و نهادها و ارگان ها، این بار نیز نهاد مردمی بسیج مخلصانه 
و آتش به اختیار وارد میدان جهاد ) این بار جهاد سالمت مردم ( شد و در 
جای جای میهن اسالمی مان شاهد فعالیت این نهاد مقدس هستیم.

قرارگاهی به نام شهید سردار سلیمانی
مجید اســدی افزود: پایگاه مقاومت بســیج صاحــب الزمان )عج( 
شهرستان مبارکه از نخستین روزهای انتشــار این ویروس در اقدامی 
خودجوش و آتش به اختیار با همکاری معاونت اجتماعی ناحیه مبارکه 
و با کمترین امکانات، با تشــکیل قرارگاهی به نام شهید سرافراز اسالم 
حاج قاسم سلیمانی شروع به فعالیت کرد و تا امروز حدود یک هفته 
اســت که با همت بســیجیان این پایگاه در قالب گروه های سه نفره، 
ضدعفونی کردن معابر، مغازه ها و فروشگاه ها، دستگاه های خودپرداز، 

ایستگاه های اتوبوس و ... در حال انجام است.

ادامه فعالیت ها تا شکست ویروس کرونا
وی ادامــه داد: تمــام خیابان های اصلی شــهر شــامل خیابان امام 
خمینی)ره(، 17 شهریور )بهداری(، شهید منتظری، شهدای جعفرزاده، 
خیابان بسیج، خیابان نیکبخت، خیابان سلمان   و ... 7 مرتبه به صورت 
کامل ضدعفونی شد. همچنین محله های نصیرآباد، قلعه، شیخ آباد، 
صفائیه، نهچیر، قهنویه، ســرارود، مصلی و همچنیــن فضای بیرونی 
بیمارستان محمدرســول ا...، تعدادی از ادارات شهرستان و همچنین 
روستاهای حوض ماهی و بداغ آباد ضدعفونی شد.مسئول گروه جهادی 
پایگاه صاحب الزمــان )عج( مبارکه گفت: امیــد داریم که با همکاری 
ســازمان ها و نهادهای مسئول شهرســتان این اقدامات، گسترده تر و 
تا شکســت کامل این ویروس منحوس ادامه داشته باشد.فعالیت ها 
برای ریشه کن کردن بیماری کرونا در کشور همچنان ادامه دارد، ما نیز 
باید به عنوان شهروندان این مرز و بوم سهم خود را ادا کنیم و با رعایت 
اصول بهداشتی، در خانه ماندن و لغو ســفرها از انتقال و انتشار بیشتر 

این ویروس جلوگیری کنیم.

عضو شــورای اســالمی شــهر فریدن  در خصوص 
اقدامات شــهرداری فریدن در زمینه کنترل شــیوع 
ویــروس کرونا، اظهار کــرد: از ابتدای بحث شــیوع 
ویروس کرونا شهرداری فریدن از تمام اقشار دارای 
وسایل الزم برای ضدعفونی شهر کمک گرفت.عباس 
محمدصالحی با بیان اینکه یک بیمار مثبت کرونا در 
فریدن وجود دارد، افزود: تعدادی مشکوک به بیماری 
هستند؛ اما طبق نظر شبکه بهداشت فریدن تنها یک 
مورد ابتالی به بیماری در این شــهر وجود دارد.عضو 
شورای اسالمی اســتان اصفهان در خصوص کنترل 
ورود گردشگران به این شهرستان، گفت: در جلسات 

ستاد مدیریت بحران کرونا این موضوع تصویب شد و 
همه ورودی های شهر در حال کنترل است و اسکان و 
پذیرایی از مسافران بنا بر اعالم دادستانی ممنوع شده 
اســت.وی با تاکید بر اینکه فریدن در نوروز گردشگر 
نمی پذیرد، اظهار کرد: به دلیل اینکه تعدادی از ساکنان 
این شهرستان یا فرزندان آنها در شهرهای دیگر شاغل 
هستند متاسفانه به طور صد درصد نمی توان ورود به 
شهرســتان را کنترل کرد و این افراد در حال بازگشت 
پیش خانواده خود هستند و این می تواند باعث ورود 
بیشتر ویروس به شهرستان شــود و این امر نیازمند 
مراعات جدی مردم است.محمدصالحی در خصوص 

اقدامات شــهرداری فریدن، گفت: همــه نیروهای 
خدماتی شهرداری برای ضدعفونی شهر به کارگیری 
شده اند و وسایل بهداشتی الزم مانند مواد ضدعفونی 
کننده، ماسک و دستکش در اختیار آنها گذاشته شده 
همچنین تمام سرویس های بهداشتی شهر، اماکن 
عمومی، خیابان ها و تاکسی ها توسط شهرداری و با 

کمک مردم ضدعفونی شده است.

عضو شورای اسالمی شهر فریدن:

فریدن، مهمان نوروزی نمی پذیرد 

نماینده سمیرم در مجلس:

مردم قرنطینه خانگی را جدی بگیرند
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت توجه مردم به توصیه های پزشکی و ماندن در خانه، اظهار داشت: باتوجه به اینکه ویروس کرونا 
اکثر کشورهای جهان را درگیر کرده است و هنوز دارویی برای پیشگیری و درمان آن ساخته نشده، توجه به توصیه های پزشکی برای کنترل شیوع این بیماری 
یک الزام است.اصغر سلیمی افزود: ویروس کرونا می تواند به سرعت انتقال یابد و در حال حاضر تنها راه کنترل این ویروس قرنطینه خانگی و پرهیز از ترددهای 
غیر ضروری است.نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: افرادی که در بیرون از خانه کار ضروری ندارند باید در خانه های خود بمانند؛ 
مردم باید بحث قرنطینه خانگی را جدی بگیرند. به دنبال تعطیلی مدارس و دانشگاه و تغییر در ساعات کاری ادارات شاهد افزایش سفرها به مراکز گردشگری 
و حضور مردم در بازار و مراکز تفریحی هستیم که جدا خطرناک است؛ مردم باید از ترددها و سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.وی در ادامه تاکید کرد: مردم باید 
در خانه های خود باقی مانده و رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه های کارشناسان و متخصصان را در اولویت قرار دهند؛ اگر مردم بحث قرنطینه خانگی را 
جدی بگیرند به لطف خداوند این ویروس زودتر ریشه کن خواهد شد.وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کادر درمانی و پزشکی و پرستاران بیان کرد: 

امروز کادر درمانی در خط مقدم مبارزه با این ویروس قرار داشته و جا دارد دولت و وزارت بهداشت با تامین لوازم بهداشتی از سالمتی این افراد محافظت کند.

عکس خبر

دولت آباد،قطب 
تولید مبل منبت 

در کشور
فعالیت بیش از250 کارگاه 
تولید مبــل منبت در دولت 
آباد برخــوار ، این شــهر را 
به قطــب تولیــد و عرضه 
 این هنــر در کشــور تبدیل

 کرده است.

محدود شدن ساعت کار اصناف در کاشان
ستاد پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا در منطقه کاشان و آران و بیدگل با اطالعیه شماره 14، محدود 
شدن ساعت کار اصناف را اعالم کرد.در اطالعیه ستاد پیشگیری از کرونا در منطقه کاشان آمده است:با 
توجه به روند افزایشی شیوع ویروس کرونا و با هدف قطع زنجیره انتقال، ساعت فعالیت تمام اصناف 
در سطح شهرستان کاشان تا ساعت 15 تعیین می شود. بر این اساس مشاغل نانوایی، میوه فروشی، 
گوشــت و مرغ، لبنیات و خواربارفروشــان فعال از این محدودیت زمانی مســتثنی هستند.مشاغل 
رستوران ها و آشپزخانه ها و همچنین اغذیه فروشان با رعایت دستورالعمل های ابالغی می توانند به 
صورت بیرون بر فعالیت کنند. همچنین فعالیت بازار بزرگ کاشان، فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ 
تا ساعت 15 است؛ اما بازار شهروند و بازار مهستان از 21 اسفند تا اطالع بعدی تعطیل هستند. همچنین 
داروخانه ها و مراکز ارائه خدمات پزشکی و پرستاری خصوصی مشمول این محدودیت زمانی نیستند.

کرونا سبب لغو بیش از هزار برنامه نوروزی در خمینی شهر شد
شهردار خمینی شهر از لغو برنامه های نوروزی شــهرداری با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
خبر داد و اظهار کرد: به دلیل حفظ سالمتی مردم بیش از یک هزار برنامه نوروزی که در قالب نشاط و 
شادابی برنامه ریزی شده بود را لغو کردیم.علی اصغر حاج حیدری با اشاره به تمهیدات نوروزی، گفت: 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری از ماه های گذشته با تشکیل جلسات مختلف تمهیدات 
مختلفی را برای استقبال شایسته از مهمانان نوروزی پیش بینی کرده و قرار بود این برنامه ها از اواخر 
اسفند با برگزاری پیک نوروزی آغاز شود.شهردار خمینی شهر با اشاره به اهمیت حفظ سالمت جامعه 
از برگزار نشدن جشنواره »گل شب بو« خبر داد و افزود: جشنواره گل شب بو و گل های بهاره چهار دوره 
در خمینی شهر برگزار شد و امسال قرار بود این جشنواره به صورت کشوری در منطقه گردشگری چشمه 
الدر برگزار شود که برگزاری این جشنواره به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.حاج حیدری ادامه داد: 
تراکم جمعیت خمینی شهر زیاد است؛ از شهروندان می خواهیم که ویروس کرونا را جدی بگیرند و در 
اجتماعات شرکت نکنند. زباله ها را به موقع از خانه بیرون بگذارند، زیرا زباله ها کانون آلودگی هستند 

و گذاشتن آن بر سر خیابان ها و معابر، شیوع ویروس را تشدید می کند.

گلپایگان بیش از 36 هزار بوم سنگی در 31 محوطه دارد
مدیر میراث فرهنگی و گردشگری گلپایگان اظهار داشت: در راستای معرفی جاذبه های تاریخی و 
فرهنگی گلپایگان به عنوان پایتخت سنگ نگاره ای ایران و جلب مشارکت جوانان خالق و عالقه مند 
به میراث فرهنگی منطقه تابلو های مسیرنمای سنگ نگاره های تیمره گلپایگان تهیه و نصب شده 
است. مصطفی قانونی افزود: این اقدام فرهنگی با همکاری بین میراث فرهنگی و برادران خواجه 
با شعار »حفاظت میراث فرهنگی، حفاظت دانش محور، مشارکت اجتماعی، امنیت پایدار« انجام 
شد.مدیر میراث فرهنگی و گردشگری گلپایگان گفت: این اقدام ارزشمند با هدف ترویج مشارکت 
مردم در حفاظت و احیای میراث فرهنگی است تا بزرگ ترین ســایت سنگ نگاره ای کشور که در 
گلپایگان است معرفی شود.وی تصریح کرد: گلپایگان بیش از ۳6 هزار بوم سنگی در ۳1 محوطه 
دارد که مهم ترین و متمرکزترین آن ها در منطقه تنگه غرقاب و کوچری است.قانونی افزود: سنگ 
نگاره های گلپایگان در اسفندماه ســال ۸7 به شماره 2619 در فهرســت آثار تاریخی کشور به ثبت 

رسیده است.

ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به چادگان
شهردار و رییس کارگروه مدیریت بحران چادگان اعالم کرد برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
عالوه بر اینکه تمامی معابر شهر هر شب ضدعفونی می شود، مجموعه های ویالیی حتی برای مالکان 

ویال ها هم تعطیل شد و از این پس نیز ورود خودرو های غیربومی به شهر چادگان ممنوع است. 

اخبار

یکی از گروه های جهادی که این روزها در شهر مبارکه 
سخت مشغول فعالیت و مبارزه با بیماری کروناست، 
)عج(  لزمان  ا صاحب  بسیج  ه  یگا پا جهادی   گروه 

شهرستان مبارکه است

شهرستان

ناجا خبر ویژه

استقرار اکیپ های تشخیص 
کرونا در باغبادران

شهردار باغبادران اظهار داشت: این روزها به 
دلیل شیوع ویروس کرونا شهروندان دوران 
سختی را از نظر روحی سپری می کنند از این 
رو مدیریت شهری باغبادران تمام ظرفیت و 
امکانات خود را برای تامین کاالهای بهداشتی 
و ارائه راهکارهای پیشــگیرانه بــه کار گرفته 
اســت.حجت ا...امینی افزود: بــا توجه به 
اهمیت همکاری نهادهای مختلف در مواقع 
بحران، همراه با اعضای شــورای اســالمی 
شــهر باغبادران در محل مرکز جامع سالمت 
شــهر حضور یافته و ضمن تقدیر از زحمات 
پزشکان و پرستاران و کارشناسان بهداشت 
محیط این مرکز در جریان میــزان آمادگی 
آنان در مواجهه با افراد مشکوک به ویروس 
کرونا قرار گرفتیم که از آمادگی بسیار خوبی 
برخوردار بودند.شــهردار باغبــادران با بیان 
اینکه تا امروز مورد مشــکوکی از افراد مبتال 
به ویروس کرونا در شــهر باغبادران گزارش 
نشده اســت، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
شیوع کرونا مثل هر بیماری اپیدمی دیگری 
تعداد زیادی از افراد جامعه را درگیر می کند، 
شهرداری و شــورای اســالمی در خصوص 
همکاری با مرکز بهداشت و درمان باغبادران 
برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا در شهر 
آمادگی الزم را دارد تا بتوانیــم از این بحران 
به ســالمت عبور کنیم.امینی عنوان کرد: بر 
اســاس برنامه ریزی ها با همکاری شــبکه 
بهداشت و درمان شهرستان لنجان، جمعیت 
هالل احمــر و مدیریت شــهری اکیپ های 
تست سالمت مراجعان به شــهر در مبادی 
ورودی شهر، ترمینال و شهرداری باغبادران 
مستقر شــده تا با کنترل، نگرانی شهروندان 
در خصوص شــیوع ویروس کرونا در شــهر 
کاهش یابد.وی با بیان اینکه داشتن روحیه 
باال، شــادابی و تحرک بهترین نوع مقابله با 
شیوع ویروس کروناست، خاطرنشان کرد: 
نگرانی برای شیوع ویروس کرونا تا حدودی 
طبیعی اســت؛ اما نباید اجــازه بدهیم این 

نگرانی زیاد شود .
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 تعطیلی بقاع متبرکه استان اصفهان تا
 اطالع ثانوی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان گفت:تمام بقاع متبرکه اســتان اصفهان تا اطالع 
ثانوی برای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا تعطیل است. حجت االســالم بلک با اشاره به 

ضد عفونــی بقاع متبرکه اســتان گفت: 
تعطیلی مســاجد و بقاع متبرکه آخرین 
دستورالعمل ابالغ شده به اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان بوده است. 
وی افزود: ایــن موضوع بــه تمام بقاع 
متبرکه استان ابالغ شده و بقاع متبرکه 
تا اطالع ثانــوی تعطیــل و در اکثر بقاع 
نیز اجرایی شده است.وی گفت: روزانه 
اماکن زیر پوشش اوقاف و امور خیریه 

که امکان تردددر آن ها وجود دارد، ضد عفونی می شوند و در برخی اماکن نیز بسته های بهداشتی 
بین مراجعان توزیع شده است.

 2۵0 طلبه برای مبارزه با ویروس کرونا به 
میدان آمدند

معاون تهذیب و تبلیغ حــوزه علمیه اصفهان گفت:۲۵۰ طلبه در قالب ۱۵ گروه جهادی دراســتان 
اصفهان باهدف مبارزه با ویروس کرونا وضدعفونی معابرشــهر وادارات به میدان آمدند. ســید 
حسین مومنی ادامه داد: همانطور که طالب در عرصه های مختلف همچون دفاع مقدس، کمک 
به سیل زدگان وجهادســازندگی پیشــگام و پیش قدم بودند این روز ها نیزمشغول پاک سازی 
هستند.وی کمک به همنوع را یکی از باالترین وظایف عبادی در دین اسالم برشمرد و افزود: انجام 
مشاوره وروحیه دادن به مردم وارائه آموزش های الزم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از دیگر 

فعالیت های طالب اصفهان است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

آغازفعالیت 60 درمانگاه سرپایی در اصفهان
حدود ۶۰ کلینیک و درمانگاه ســرپایی، فعالیت خود را آغاز کردند و مراکز جامع ســالمت نیزدر 
خدمت مردم هســتند.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه افرادی که نگران 
مبتال شــدن به کرونا هســتند ابتدا با شــماره ۳۱۱۳ تماس بگیرند، گفت: حــدود ۶۰ کلینیک و 
درمانگاه ســرپایی از روز گذشــته فعالیت خود را آغــاز کرده و مراکز جامع ســالمت در خدمت 
مردم هســتند.وی درباره پیش بینی نقاهتگاه برای بیماران ترخیصی از بیمارســتان ها افزود: 
عالوه بر بیمارانی که از بیمارســتان مرخص شــده و باید مدتــی دور از خانواده باشــند تا کامال 
بهبود پیدا کنند، افرادی که در خانواده خود ســالمند، زن باردار و بیمار زمینــه ای دارند، افرادی 
که عالئم کرونا را دارند؛ اما این عالئم شــدید نیســت و شــرایط قرنطینه در منزل را هم ندارند 
به نقاهتگاه ها می روند.وی با اشــاره به اینکه موارد بســتری به کســانی که شرایط سخت تری 
دارند محدود می شــود، گفت: ۵۰۰ بیمار مشــکوک به کرونا در بیمارســتان های شهر اصفهان 
بستری هستند.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه ماسک یک بار مصرف به 
دلیل نیاز باالی مراکز بهداشــتی و درمانی، در داروخانه ها توزیع نمی شــود افــزود: اگر بتوانیم 
 حجم تولید را بســیار باال ببریم شــاید بتوانیــم در مراکز عمومی نیز ماســک یــک بار مصرف

 توزیع کنیم.

ابتالی بیش از هزار نفر در کاشان به بیماری کرونا از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده؛ اما آمار نشان از رشد سریع این بیماری در این شهرستان دارد

ضد و نقیض های کرونا در کاشان

طی روزهای اخیر کاشان همواره به عنوان  پریسا سعادت
یکی از کانون های اصلی شیوع کرونا در 
کشور معرفی شده بود؛ اما همچنان آمار در این شهرستان در هاله ای 
از ابهام قرار داشت تا اینکه فرماندار کاشان آماری حیرت انگیز از میزان 
فوتی های کاشــان در یــک برنامــه تلویزیونی ارائه کــرد. علی اکبر 
مرتضایی گفته بود بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از ابتدای اسفند امســال تاکنون در شهرستان های کاشان و 
آران وبیدگل، ۸۸ نفر به علت ابتالی به بیماری کووید ۱۹ فوت کردند. 

فرماندار ویژه کاشــان گفت: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از ابتدای اســفند امسال تاکنون در شهرستان های 
کاشــان و آران وبیدگل، ۸۸ نفر به علت ابتال به بیماری کووید ۱۹ فوت 
کردند.علی اکبــر مرتضایی  در برنامه زنده شــبکه اصفهان افزود: در 
زمان حاضر یک هزار و ۵۶ نفر در منطقه درگیر این بیماری هستند که 

حدود نیمی از آنها از ابتدا تاکنون بهبود و ترخیــص یافته  اما به علت 
شیوع بیماری، افراد دیگری جایگزین می شوند. این آمارها در حالی 
ارائه شده که وزارت بهداشت این آمار را تکذیب و آن را نوعی بیان غیر 

کارشناسانه دانست.
 ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا تکذیب آمار اعالم شــده توســط 
فرماندار کاشان در مورد فوتی های شــیوع کرونا، از ورود بخش های 
غیرتخصصی به موضوع اعالم آمار، انتقــاد کرد.کیانوش جهانپور در 
واکنش به آمار اعالمی، فوتی های بیماری کرونا در کاشان که از سوی 
فرماندار این شهرستان اعالم شده بود را تکذیب کرد.سخنگوی وزارت 
بهداشــت ضمن انتقاد از ورود بخش هــای غیرتخصصی به موضوع 
اعالم آمار، بر اهمیت و لزوم تجمیع و اعالم رسمی آمار از سوی وزارت 
بهداشــت تاکید کرد. این مقام البته آماری از تعداد فوتی های ناشی 
از کرونا در این شــهر ارائه نداد و همین مسئله ابهامات در این زمینه را 

افزایش داده است. کاشــان به عنوان یکی از اولین شهرستان هایی 
شناخته می شود که به دلیل همجواری با قم کرونا درآن ظاهر شد. تا 
تاریخ ۱۵ اسفند یعنی تا شش روز قبل تنها ابتالی ۱۶ نفر از کاشانی ها 
به کووید ۱۹ از سوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تایید شده بود؛ اما 
آمار ارائه شده بیش از هزار نفر از ســوی فرماندار اندکی غیر منتطره و 
بیشتر عجیب است.حتی مقامات علوم پزشکی هفته گذشته از گرفتن 

تست کمتر از دویست نفر از افراد در کاشان خبر داده بودند. 
درســت روز بعد از ارائه آمار از سوی علوم پزشــکی در تاریخ یازدهم 
اســفند ماه علیرضا مروجی، سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان در اســتان اصفهان اعالم کرد: با 
توجه به افزایش موارد بروز بیماری کوویــد-۱۹، وضعیت این منطقه 
در مرحله هشدار قرار گرفته اســت. وی در ادامه گفت: در زمان حاضر 
فشار زیادی روی همکاران ما هست، چند نفر از پزشکان دچار مشکل 
شــدند که امیدواریم این موضوع به حالت فرسایشــی تبدیل نشود؛ 
اظهاراتی که نشان از فشــار این بیماری بر سیستم بهداشت و درمان 

شهرستان کاشان دارد.
چرخی در میان اخبار و روند رو به رشــد آمار که از سوی علوم پزشکی 
کاشان هم ارائه شده نشان می دهد ابتالی تعداد بیش از هزار نفر به 
این بیماری در کاشان چندان هم بی راه نیست. دو روز قبل از اظهارات 
فرماندار کاشان، رییس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان خبر از وجود 
بیش از ۸۰۰ مورد مشــکوک به کرونا در کاشــان خبر داده بود. سید 
علیرضا مروجی اعالم کرده بود به طور تقریبی از نمونه های ارســالی 
بین ۴۰ تا ۶۰ درصــد مثبت و همچنین بین ۴۰ تــا ۶۰ درصد نیز منفی 
است، یعنی کرونا ندارند اما از ابتدا کسانی که به عنوان بیمار کرونایی 
بستری می شوند، خدمات درمان کرونا را دریافت می کنند.سرپرست 
دانشگاه علوم پزشــکی کاشــان با بیان اینکه جواب هایی که به این 
دانشگاه برمی گردد، ارزش اپیدمولوژیک دارد اما پزشکان و پرستاران 
بیمارستان ها از نظر انسان دوســتی درمان آخر را از همان اول تجویز 
می کنند، افزود: جواب هایی که با تاخیر می آیند، هیچ تاثیری در روند 
درمان بیماران نــدارد و آمار بیماران در دوران پس از کرونا بررســی و 

تجزیه وتحلیل خواهد شد. 
کنار هم چیدن آمار نشــان می دهد وضعیت در کاشان بسیار وخیم و 
رشد بیماری در آن بسیار پر شتاب است هر چند هنوز وزارت بهداشت 
ترجیح می دهد برای جلوگیری از ترس بیشــتر مردم آمار شــفافی 

ارائه ندهد.

دبیر کارگروه کرونا بهزیستی استان اصفهان گفت: 
بهزیســتی برای پذیرش مجدد برخــی از بیماران 
که از مراکز بهزیســتی ترخیص شــدند یا دســته 
ای که برای مرخصی رفتــه بودند محدودیت های 
بسیاری دارد و گاهی دیده می شود که خانواده ها 
پذیرای اعضای خود نیســتند و بهزیستی را برای 

پذیــرش مجدد تحت فشــار می گذارنــد. پژمان 
پورشبانان در خصوص آخرین وضعیت و اقدامات 
بهزیستی استان اصفهان، اظهار کرد: به دلیل توجه 
به گروه های آســیب پذیر بستری شــده در مراکز 
شبانه روزی بهزیستی برای سه حوزه پیشگیری، 
توانبخشــی و اجتماعی که این مراکز در این حوزه 
ها وجود دارد در فضای مجازی کانالی ایجاد کردیم 
و همه مراکز بهزیستی استان را در این کانال عضو 
کردیــم.وی با بیــان اینکه همه مراکز بهزیســتی 
موظف شــدند روزانه موارد مشــکوک به کرونا و 
اقدامات خــود را در این فضــای ارتباطی گزارش 
دهند، افزود: خوشــبختانه تاکنون موردی از ابتال 

به کرونا در مراکز بهزیستی استان اصفهان نداشته 
ایم؛ اما بــا توجه بــه اینکه در زمــان اوج بیماری 
هســتیم بهزیســتی هم نگرانی های خاص خود 
را در مورد مددجویــان  دارد.دبیر کارگروه کرونا در 
بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص کمبودهای 
مواد ضدعفونی، تصریح کرد: بهزیســتی اســتان 
با دانشــگاه علوم پزشــکی، معاونت بهداشتی و 
اســتانداری مکاتبات الزم را انجــام داده و اقالم 
بهداشــتی مورد نیاز به خصوص در مراکز شــبانه 
روزی خود را به اطالع آنها رســانده ایم و همکاری 
خوبی در این زمینه وجــود دارد و مقادیری از مواد 

ضدعفونی در اختیار بهزیستی قرار گرفت.

دبیر کارگروه کرونا بهزیستی استان:

امکان نگهداری مددجویان در مراکز بهزیستی را نداریم

مدیرکل انتقال خون استان:

کرونا، اهدای خون در اصفهان را کاهش داد 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: بیماری کرونا به دلیل ایجاد ترس و استرس در افراد عاملی برای کم شدن اهدای خون بوده و آمار اهداکنندگان خون 
در اصفهان بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. مجید زینلی  با بیان اینکه اواخر هر سال با کاهش آمار اهدا کننده خون مواجه هستیم، اظهار کرد: در سال 
جاری با توجه به شیوع کرونا این معضل تشدید شــده و در حال حاضر با کاهش ۵۰ درصدی آمار مراجعات برای اهدای خون رو به رو بوده ایم.وی ادامه داد: 
مراکز درمانی، اتاق های عمل، بیماران تاالسمی همگی نیازمند خون و فرآورده های خونی هستند و مصرف خون آن ها کاهش نداشته است و مانند همیشه نیاز 
دارند، اما آمار مراجعه کنندگان برای اهدای خون به سازمان انتقال خون به شــدت کاهش داشته است. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه 
ذخایر خونی استان نیز به دنبال کاهش آمار اهداکنندگان تحت تاثیر قرار گرفته است، افزود: برای نگه داری خون با محدودیت روبه رو هستیم و تاریخ انقضای 
خون حدود ۳۰ روز است، به علت این محدودیت و کاهش آمار مراجعه کنندگان برای اهدای خون قطعا ذخایر خونی استان کاهش می یابد، با توجه به اینکه در 
تعطیالت نوروزی هم آمار اهداکنندگان کاهش می یابد، ممکن است مراکز درمانی برای تامین خون و فرآورده های خونی با یک چالش جدی مواجه شوند.

وی با توضیح اینکه راه های انتقال کرونا ویروس از طریق خون نیست، تصریح کرد: راه انتقال بیماری کووید ۱۹ از طریق مجاری تنفسی و دست آلوده است؛ اما 
آنچه انتقال خون را با نگرانی مواجه می کند، این است که در همه بیماری های فراگیر اهدای خون افراد کاهش چشمگیری دارد.

کشف 17 هزار لیتر 
مواد ضدعفونی کننده 

غیرمجاز در اصفهان
با همت ســربازان گمنــام  امام 
زمان )عج( در سپاه اصفهان ،۱۷ 
هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده 
غیرمجاز در یــک واحد تولیدی 
در شهرک صنعتی مورچه خورت 

کشف و ضبط شد.

 دستگیری 66 محتکر و کشف 69۵ میلیارد ریال
 کاالی احتکاری در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دســتگیری ۶۶ محتکر اقتصادی و کشف ۶۹۵ میلیارد ریال 

انواع کاالهای احتکار شــده در عملیات هوشــمندانه مامــوران پلیس آگاهــی و پلیس امنیت 

اقتصــادی خبر داد.مهدی معصوم بیگی اظهار داشــت: در راســتای مبارزه جــدی و قاطعانه با 

محتکران کاالهای اساســی و مورد نیاز مردم ماموران پلیس آگاهــی و پلیس امنیت اقتصادی 

فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با اشــرافیت اطالعاتی و رصد دقیق دپــو کنندگان این گونه 

کاالها ۶۶ نفر از محتکران را شناســایی و طی چندین عملیات هوشــمندانه و ضربتی دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی دادند.این مقام ارشد انتظامی استان، ارزش کاالهای احتکاری مکشوفه 

را برابر اعالم کارشناســان مربوطــه ۶۹۵ میلیارد ریال عنــوان و تصریح کرد : این کاالها شــامل 

لوازم ســاختمانی، برنج، شکر، گندم، چای، سموم کشــاورزی، خوراک و داروهای دامی، کاغذ، 

الستیک، روغن موتور، مواد غذایی و اقالم بهداشتی هستند.فرمانده انتظامی استان اصفهان با 

بیان اینکه ۳۵ نفر از این محتکران در زمینه احتکار اقالم بهداشــتی فعالیت می کردند، گفت: از 

این تعداد ۳ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۴۸ عدد اقالم بهداشــتی شامل ماسک، دستکش، محلول 

 ضد عفونی کننده، الکل و شــیلد محافظ صورت مخصوص پزشکان و پرســتاران بیمارستان ها 

کشف شده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

فعال برای اصفهان محدودیت ترافیکی نداریم
رییس پلیس راهور استان اصفهان از تعطیلی مراکز خدمت رسانی پلیس به شهروندان با بیش 

از دو هزار مراجعه کننده در روز خبر داد و گفت: اکنون شهر اصفهان کمی در حال شلوغ شدن است 

و متاسفانه با وجود این همه تاکید باز هم بعضی از رانندگان رعایت نمی کنند.سرهنگ محمدرضا 

محمدی با اشــاره به اینکه فعال برای اصفهان محدودیت ترافیکی خاصی نداریم، اظهارکرد: هنوز 

محدودیتی در نظر گرفته نشده، فقط در کاشان همکاران ما محدودیتی اجرا می کنند، ولی ستاد 

مبارزه با کرونا در استان فعال مصوبه ای برای محدودیت های ترافیکی در اصفهان نداشته است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس برای کاهش بار ترافیکی در شهر، گفت: در گشت زنی های روزهای 

اخیر، آنچه به چشم می آید این است که شهروندان در هفته گذشته، توصیه های بهداشتی درباره 

قرنطینه خانگی و کاهش رفت و آمد در شهر را رعایت می کردند و از خانه بیرون نمی آمدند، اما در 

روزهای اخیر شهر اصفهان رو به شلوغ شدن رفته و این موضوع، نگران کننده و خطرناک است که 

با وجود این همه تاکید و توصیه باز هم بعضی از رانندگان رعایت نمی کنند.

بيش از 92 کيلو مواد افیونی در اصفهان کشف شد 
معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان از كشــف ۵۱ كيلو ترياك و ۴۱ کيلو و۱۰۰گرم حشيش 

در عملیات ضربتی ماموران يگان تكاوري این فرماندهی خبر داد. سرهنگ  علي ملكي آهنگران 

اظهار داشــت : ماموران يگان تكاوري فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین گشت زنی و رصد 

هوشمندانه جاده خاکی حاشیه ايستگاه ایست و بازرســي شهيد امامي شهرستان شهرضا به ۴ 

نفرکه به صورت پياده قصد دور زدن ايست و بازرســي را داشتند مشكوك شده و در یک اقدام به 

موقع و ضربتی آن ها را دســتگیر کردند.وی افزود: در این عملیات پس از دســتگیری متهمان، 

طي بازرســي از کوله هاي همراه آن ها ، مقدار ۵۱ كيلو ترياك و ۴۱ کيلو و۱۰۰گرم حشيش كشف 

شد.معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه عالوه بر کنترل و نظارت ویژه 

بر گلوگاه ها و راه های اصلی ، مســیرهای فرعی و خاکی نیز تحت کنترل ماموران یگان تکاوری 

قرار دارند گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

با مسئولان

وز عکس ر

چهره روزاخبار

نیاز شدید معلوالن و سالمندان 
به ضدعفونی کننده ها

معاون امور مشــارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی کشــور از راه اندازی پویشی برای 
تهیه مواد شــوینده و ضد عفونی کننده برای 
مراکز شــبانه روزی این ســازمان خبر داد.

ذوالفقار یزدان مهر با اشــاره اینکه همزمان 
با شیوع بیماری کرونا ویروس و نیاز شدید 
جمعیت تحــت پوشــش و مراقبین تحت 
پوشــش ســازمان بهزیســتی به وســایل 
شــوینده و ضد عفونی کننــده و عدم امکان 
تهیه این وسایل که مشــکالت عدیده ای را 
برای مراکز بــه وجود آورده اســت، گفت: با 
عنایت به مــوارد فوق دفتر مشــارکت های 
مردمی این معاونت در نظر دارد نســبت به 
برگزاری پویشی در این خصوص اقدام کند.

وی در ادامه با اشــاره به جزئیــات برگزاری 
پویش مذکور اظهار کرد: این پویش شــامل 
تهیه مواد شوینده، ضد عفونی کننده و لوازم 
بهداشــتی برای مراکز نگهداری با همکاری 
خیرین و برخــی از ارگان ها و ســازمان ها، 
همچنیــن از طریــق جلب مشــارکت های 
مردمی اســت.معاون امور مشــارکت های 
مردمی ســازمان بهزیستی کشــور در ادامه 
اظهار کرد: هماهنگی هــای الزم در خصوص 
اجرای این برنامه در اســتان ها انجام شده 
و گــزارش اقدامات نیز ارزیابی و به دســت 
ریاست ســازمان بهزیستی کشــور و ستاد 
مدیریت بحران این ســازمان خواهد رسید.

یزدان مهر در ادامه به دســتگاه های مختلف 
همکاری کننده در این پویش اشــاره کرد و 
گفت: هماهنگی های الزم با صدا و سیمای 
اســتان ها و سایر رسانه های اســتانی برای 
اطالع رسانی صورت گرفته است. همچنین 
ارسال پیامک به خیران و جلب مشارکت آنها 
نیز در این راستا انجام شده است.وی با اشاره 
به اهمیت استفاده از ظرفیت فضای مجازی و 
فضای محیطی موسسات برای اطالع رسانی 
و جلب مشــارکت های مردمــی نیز توضیح 
داد: در همین راستا ضمن استفاده از ظرفیت 
مشارکت های مردمی از ظرفیت موسسات 

و مراکز غیر دولتی نیز استفاده خواهد شد. 
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بی توجهی »تاج« به صحبت های نماینده مجلس درمورد 
همسر ویلموتس!

در پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراســیون فوتبال، همســر او وکالت این سرمربی بلژیکی را 
برعهده دارد. حاال یک نماینده مجلس ادعا می کند پیش تر به تاج در مورد آگاهی همســر ویلموتس 
نسبت به مسائل حقوقی هشدار داده بود. احســان قاضی زاده هاشمی درمورد این موضوع می گوید: 
همان زمان نیز به رییس وقت فدراسیون فوتبال هشدار دادم که همسر مارک ویلموتس وکیل است 
و در پارلمان این کشور نیز دستیار بوده و نسبت به مسائل حقوقی اشراف کامل دارد.همچنین یکی از 
مسائلی که همواره درمورد ویلموتس مطرح شده درباره محل پرداخت قرارداد این سرمربی بود. این 
نماینده مجلس درباره این موضوع گفت: این پول از جیب کارگران تامین اجتماعی پرداخت شده است.

بزرگ ترین افتخار »باقری«، همین اعتماد است
بعد از انتخاب کریم باقری به عنوان عضو جدید کادرفنی تیم ملی، دوست و دشمن این انتخاب را به 
فال نیک گرفتند. در این چند روز انبوهی از تعریف و تمجیدها از کریم صورت گرفته؛ اما شاید بهترین 
اتفاق برای او، مهر تاییدی بود که دو ســرمربی خارجی پیشین پرسپولیس ظرف چند ساعت پای 
شایستگی های باقری کوبیدند. ابتدا برانکو ایوانکوویچ با انتشار پست اینستاگرامی از این انتخاب 
حمایت کرد و سپس گابریل کالدرون برایش نوشت مطمئن است او می تواند به تیم ملی کمک کند. 
تاریخچه همکاری سرمربیان خارجی با دستیاران بومی در فوتبال ایران، مملو از سوءظن و خیانت 

است؛ اما ببینید که دو سرمربی موفق پرسپولیس چطور کریم را تایید می کنند.

طلبکار 10 میلیاردی استقالل هم از راه رسید
 استقالل که این روزها درگیر مشکالت و مسائل مالی است حاال با ماجرای جدیدی روبه رو شده 
که می تواند برایش دردسر ساز شود.ماجرا از آن قرار است که شخصی به نام شاهرخ سبک دست 
که در دوره حضور امیررضا خادم در وزارت ورزش، به تیم مدیریتی استقالل اضافه شد و بخشی از 
هزینه های این باشگاه را متقبل شد حاال بابت مطالباتش از این تیم شاکی است.سبک دست ۱۰ 
میلیارد تومان برای استقالل هزینه کرده و با توجه به آنکه نتوانست پولش را از طریق مذاکره بگیرد، 
به دادگاه شکایت کرده و حکم محکومیت اســتقالل را گرفته است. سبک دست هنوز سراغ راهکار 
توقیف اموال نرفته، با توجه به رقم قابل مالحظه ای که از استقالل طلبکار است، می تواند ساختمان 

باشگاه در منطقه سعادت آباد را توقیف کند.

پیام عجیب »میلیچ« به استقاللی ها
هروویه میلیچ بامداد شــنبه در حالی تهران را ترک کرد که منابع آگاه می گویند زمان بازگشت این 
مدافع به تصمیم همسرش بستگی دارد.میلیچ که روحیه حساسی دارد، پس از بحث سقوط هواپیما 
تا هفته ها می ترسید به ایران برگردد و زمانی که باشگاه استقالل درصدد شکایت از نافرمانی و عدم 
رعایت تعهد به قراردادش بود، رضایت داد و در تمرینات تیمش شــرکت کرد. بعد از ورود ویروس 
کرونا به کشور، میلیچ آشــکارا ابراز نگرانی می کرد و می گفت دنبال فسخ قرارداد است. او حتی به 
رسانه های کرواسی هم اطالع داد تصمیم نهایی اش را گرفته و در تابستان ۹۹ قراردادش را با استقالل 
فسخ خواهد کرد، در حالی که با این باشگاه تا تابستان ۱۴۰۰ قرارداد دارد.وقتی مجیدی تمرینات 
استقالل را موقتا برای ۱۰ روز تعطیل کرد، میلیچ به دنبال خروج از ایران بود. وقتی به او گفتند باشگاه 
با سفرش موافقت نمی کند، پیغام فرستاده بود به سفارت کشورش می رود و با دریافت کارت تردد 
موقت، ایران را ترک می کند! میلیچ به دوستانش گفته اگر همسرش به او اجازه بازگشت به تهران 
ندهد، در کرواسی می ماند، چون نمی خواهد در زندگی شــخصی اش به مشکل بخورد، آن هم در 

شرایطی که تازه پدر شده است و عواقب آن را هم می پذیرد و جریمه اش را می پردازد.

قلعه نویی از کرونا و جاودانی می گوید؛

طفره استاد از پاسخگویی
امیر قلعه نویی تمایل بسیاری دارد در مورد  سمیه مصور
همه مسائل توضیح بدهد و در هر موردی 
خود را صاحــب نظر بدانــد؛ اما نوبت بــه ماجرای دیدار ســپاهان و 
پرسپولیس و لغو آن که می رسد، توضیحات آقای سرمربی هم ته می 
کشد و ترجیح می دهد با چند جمله کلیشه ای ماجرا را مختومه کند.

فوتبالی هایی که امیر قلعه نویی را می شناسند، به خوبی می دانند او 
امسال چه قدر تحت فشار است و قهرمان نشدن سپاهان برای او تاوان 
بزرگی به دنبال خواهد داشت.ژنرال که به اسم مدعی گری، با تیم های 
مطرح قرارداد می بندد، طی سال های گذشــته در همه تیم هایی که 
بوده، دســتش از جام کوتاه مانده و امسال نیز در تیم سپاهان همین 
ماجرا در حال تکرار است، آن هم در شــرایطی که رسانه ها از افزایش 

چند برابری رقم قرارداد او صحبت می کنند.
ضمن اینکه آن طوری که همه کارشناســان تایید می کنند، باشــگاه 
سپاهان تمام امکانات مورد نیاز برای این مربی را فراهم کرده؛ اما در 
حال حاضر که 2۱ هفته از لیگ سپری شده، این تیم ۱۰ امتیاز با صدر 

جدول رده بندی فاصله دارد.
قلعه نویی که ارتباط خوبی با رادیو تهران داشته و همواره مواضعش را 
از این رسانه بیان می کند، در تازه ترین مصاحبه در ابتدا به بحث کرونا 
اشاره کرده و گفته اســت: در رابطه با مشکالت، دو بحث مطرح است، 
اول بحث انتقادی نسبت به مسئوالن که باید در این زمینه زودتر اطالع 
رسانی می کردند و اگر این کارها از ابتدای بهمن ماه آغاز می شد فکر 

نمی کنم اتفاقات ناخوشایند این گونه اتفاق می افتاد. 
بحث دوم هم اینکه وقتی مشــکلی اینچنینی بــه وجود آمد همیتی 
در کل ایران به وجود آمد که بشــود کارها را به بهترین نحو پیش برد. 
همه دارند با این ویــروس مبارزه می کنند و من فکــر می کنم که در 
ابتدا باید به توصیه های پزشکی و بهداشــتی کارشناسان توجه کامل 
داشته باشیم. از صدا و ســیما هم ممنونم که در این شرایط به خوبی 
اطالع رســانی می کند، به نظر من در این روزها امن ترین جای دنیا، 

خانه است. 
قلعه نویی توصیه های بهداشتی هم داشــته و گفته ای کاش امسال 
کمی به توصیه های پزشکی و بهداشــتی توجه کنیم  و سعی کنیم به 
مسافرت نرویم. ما اگر یک سال به مســافرت نرویم مشکلی پیش 
نمی آید. اگر یک سال به سفر نرویم و هزینه آن را به قشر آسیب دیده 
بدهیم اتفاق بدی می افتد؟ ببینید شرایط سختی به وجود آمده و این 
ویروس روز به روز بیشتر می شود و اگر خود مردم مقابله نکنند هرگز 
نمی توان برابر آن ایســتاد کمااینکه همین االن هــم می بینید که چه 

مصیبت هایی به بار آورده است. سرمربی سپاهان به جای پاسخ گویی 
درباره لغو دیدار تیمش با پرسپولیس ماجرا را به عالئق رنگی مجری 
تلویزیون کشانده و تالش کرده با مطرح کردن این بحث، افکار عمومی 
را منحرف کند.قلعه نویی در این باره گفته است: راجع به پرونده دیدار 
پرسپولیس بحث های زیادی شــده و ما هم الیحه ای نوشتیم و به 
کمیته محترم اســتیناف داده ایم و امیداریم که ایــن عزیزان توجه 
بیشتری به شرایط داشته باشند. شــما ببینید یکی از دوستان که هم 
کمیته انضباطی هست و هم مســئولیتی در صدا و سیما دارد در یکی 
از بازی ها، چگونه متلک می اندازد. کسی که هم مسئولیتی در کمیته 
انضباطی دارد و هم در صدا و سیما حضور دارد وقتی ایشان متلک می 
اندازد و در گفتارش عدالت را رعایت نمی کند چگونه انتظار دارید که در 
رای خود عدالت را رعایت کند!؟ هرچند این روزها بحث اصلی جامعه 
ویروس کروناست؛ اما امیدوارم کمیته محترم استیناف وقت بیشتری 
روی الیحه ای که ما به آنها تقدیم کردیم بگذارند البته امیدواریم کمیته 
انضباطی هم قبال این کار را کرده باشد؛ اما حاال از کمیته استیاف می 
خواهم وقت بگذارد و فیلم هایی که ما دادیم را به دقت ببیند و از این 
دست رفتارهایی هم که گفتم از خود نشان ندهد. ببینید به طور مثال 

شــما اکنون در این برنامه مســئولیتی دارید آیا می توانید باتوجه به 
مســئولیتی که در این برنامه دارید عالیق رنگی خود را نشان دهید؟ 
قطعا نمی توانید. شــما باید رفتارتان، رفتاری با مســئولیت پذیری 
بیشتر باشــد. وقتی شــما در صدا و سیما مســئولیت دارید و بیایید 
متلک هایی هم بیندازید کار خوبی نکرده اید. این فقط در ایران دیده 
می شود که شــما جایی قاضی هستید و در ســوی دیگر هم مجری 
صدا و سیما، طبیعی است که باید در هر دو جا یک چیزهایی را رعایت 
کنید.ولی متاسفانه این چیزها دیگر در مملکت ما عادی شده است. 
امیر قلعه نویی بــا بیان این که مجــری تلویزیون بــا حمایت از تیم 
موردعالقه اش در برنامه زنده جمالتی به زبان می آورد که با مسئولیت 
او در کمیته انضباطی ســنخیتی نــدارد، انتقادات تنــدی بیان کرد. 
کدهایی که سرمربی ســپاهان در این انتقاد داد نشان می داد منظور 
او کسی نیست جز رضا جاودانی مجری برنامه گزارش ورزشی شبکه 
سه سیما که در کمیته انضباطی هم جزو افراد تعیین کننده است. البته 
مســابقه ای که قلعه نویی به آن اشــاره می کند احتماال در مسابقات 
خارجی و الکالسیکوی اخیر اسپانیاســت که ارتباطی به رقابت های 

داخلی ایران ندارد.

زلزله در باشگاه سرخ؛ 
پرسپولیس زیر و رو شد

خبر ویژه 

»بکام« به دنبال هایجک کردن ستاره کهنه کار منچسترسیتی
قرارداد داوید سیلوا، ستاره کهنه کار اسپانیایی منچسترســیتی با این تیم در پایان فصل جاری به 
پایان می رسد و بر اساس گزارش ها سیلوا قصد دارد در تابستان آتی راهی لیگ MLS آمریکا شده و 
به باشگاه نیویورک سیتی منتقل شود؛ اما حاال ادعا شده که دیوید بکام، مالک باشگاه تازه تاسیس 
اینترمیامی قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و با هایجک کردن سیلوا، او را در تیم خود ببیند.

سیلوای 3۴ساله اعالم کرده که قصد بازنشستگی ندارد و مایل است از فصل آینده در نیویورک سیتی 
که خواهرخوانده باشگاه منچسترسیتی است به فوتبال ادامه دهد. بر اساس گزارش دیلی استار، 
اما نمایندگان سیلوا مذاکراتی با بکام و دیگر مدیران ارشد اینترمیامی انجام داده اند و اگر شرایط مد 
نظرشان پذیرفته شود ممکن است سیلوا راهی تیم بکام شود.این رسانه در گزارش خود می گوید 
دیوید بکام به سیلوا عالقه زیادی دارد و حتی حاضر اســت با پرداخت 6۰۰هزار دالر به او برای یک 
فصل حضور در اینترمیامی، سیلوا را به گران ترین ستاره این تیم تبدیل کند. بکام معتقد است سیلوا 
عالوه بر کمک کردن به موفقیت اینترمیامی در لیگ MLS می تواند به افزایش شهرت و محبوبیت 

این باشگاه در دنیای فوتبال هم کمک کند.

ناپولی در یک قدمی جذب »آزمون«
سایت »sport.kg« روسیه در گزارشی به عالقه مندی باشگاه ناپولی به جذب سردار آزمون، مهاجم 
ایرانی زنیت پرداخت. پیش از این رســانه »کوریره دلو اســپورت« ایتالیا از عالقه مندی باشگاه 
ایتالیایی به جذب ســردار خبر داد. این رسانه روسی خبر داد: مســئوالن ناپولی با حضور در سن 
پترزبورگ مذاکرات خوبی با مسئوالن زنیت انجام دادند و به شدت عالقه دارند تا این انتقال انجام 
شود. به نظر می رسد انتقال مهاجم ایرانی به ناپولی نزدیک است. آزمون در این فصل برای زنیت 2۷ 

بازی انجام داده و ۱۱ گل زده و 6 پاس گل داده است.

کاسپر اشمایکل، 200 تایی شد
بازی هفته بیست و نهم لیگ برتر برای لستری ها از همه جهت خوب و خوش بود.آنها در کنار کسب 
برد پرگل ۴ بر صفر مقابل حریف خویش، صاحب رکوردهای شــخصی نیز شدند. به عنوان نمونه 
کاسپر اشمایکل، گلر تیم توانست به رکورد 2۰۰ بازی در لیگ برتر برسد و همچنین چهارمین بازیکن 
دانمارکی پرسابقه در این مسابقات باشد.طبق آماری که دیلی میل ارائه کرد، رکورد بیشترین تعداد 
بازی یک فوتبالیســت دانمارکی در لیگ جزیره متعلق به توماس سورنسن، با 36۴ بازی است.
پس از این چهره که دروازه بانی به نام بود، پیتر اشمایکل، دروازه بان بزرگ تاریخ فوتبال دانمارک 
و پدر کاســپر با 3۱۰ بازی قرار گرفته است.رتبه ســوم این رده بندی به کریستیان اریکسن، ستاره 
سال های اخیر تاتنهام و کنونی اینترمیالن با 226 بازی است.کاســپر اشمایکل 33 ساله از سال 
2۰۱۱ که لیدزیونایتد را ترک کرد، عضو لسترســیتی است. در ســال 2۰۱6 وی با لستر قهرمان لیگ 

برتر انگلیس شد.

رکورد فوق العاده »سوما« در لیگ عربستان
عمر السوما، مهاجم ســوری تیم االهلی برای دهمین فصل متوالی موفق شد تا در لیگ عربستان 
بیش از ده گل به ثمر برســاند.عمر السوما یکی از اسطوره  های باشــگاه االهلی به حساب می آید، 
او در این هفته تک گل سه امتیازی تیمش را برابر الفیحا به ثمر رســاند تا جمع گل های خود را به 
عدد سیزده برساند. عبدالرزاق حمدا... با ۱6 گل و گومیس با ۱3 گل باالی او در جدول گلزنان قرار 
دارد.سوما که از الکویت کویت به لیگ عربستان آمد، موفق شد در ششمین فصل متوالی در لیگ 
عربستان بیش از ده گل به ثمر برساند و به عنوان تنها بازیکن تاریخ این لیگ با چنین خصوصیاتی 

به حساب بیاید.

فوتبال جهان

در حوالی نیمه شب دوشنبه شب اپلیکیشن 
باشگاه خبری را منتشــر کرد مبنی بر اینکه 
حسین قدوسی، مدیر روابط عمومی باشگاه 
دیگر ســمتی نخواهد داشــت. آنهایی که 
فوتبال را از نزدیک دنبال می کنند می دانند 
که قدوســی یار قدیمی و دســت راســت 
محمدحســن انصاری فرد در طول سالیان 
بوده و طبعا تصمیم هیئت مدیره بی پاسخ 
نخواهد ماند.جالب اینکه خود قدوسی بعد 
از ظهر روز دوشنبه با انتشار یک پست مبهم 
در اینستاگرامش مشخص کرده بود که در 
باشگاه اتفاقاتی در شــرف رخ دادن است. 
با این حــال و تا زمان آمدن محمدحســن 
انصاری فــرد روی خط برنامــه فوتبال برتر 
کسی نمی دانست که چه اتفاقی قرار است 

رقم بخورد.
 مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در نیمه 
شــب روی خط آمد و ضمن انتقاد از وزیر 
ورزش و اعضــای هیئت مدیره بــا به زبان 
آوردن برخی کلمــات از  جملــه اینکه به او 
توهین و جسارت شــده و رفتنش به سود 
پرســپولیس خواهد بود استعفای شفاهی 
خود را از باشــگاه پرســپولیس اعالم کرد.

محمدحســن انصاری فرد که در ۷ شهریور 
جانشــین ایرج عرب، مدیرعامل پیشــین 
پرسپولیس شــده بود در شرایطی دست به 
این کار زد که باشگاه احکام سنگینی را برای 
پرداخت بدهی کادر مربیــان و یک بازیکن 
کروات دریافت کرده و باید به سرعت مبلغی 
نزدیک به 2۰ میلیــارد تومــان را روی میز 
گذاشــته و برای پرداخت آمــاده کند.این 
در شرایطی است که سررســید چک های 
رضایت نامه یحیی گل محمــدی که در نیم 
فصل با یک رقم سرسام آور به پرسپولیس 
آمد نیز مطالبه دیگری است که این باشگاه 
باید از خزانه خود اســکناس خــارج کند. 
تازه این را بگذارید کنــار مطالبات بازیکنان 
کنونی کــه باشــگاه نتوانســته در فاصله ۹ 
 هفته به پایان فصــل آن را به مرز ۵۰ درصد 

هم برساند.

مستطیل سبز

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی درخصوص اینکه 
»آیا از وضعیت این روزهای شاگردانش خبر دارد؟« 
گفت: با بچه ها مرتب در تماســیم. بچه ها مســائل 
تمرینی شان را مطرح می کنند و البته در ارتباط مستقیم 
با بهروز حضرتی پور هستند و برنامه روزانه شان را از او 
می گیرند. تا هفتم-هشــتم عید، به آنها برنامه داده 
شده، برنامه بچه هایی که قرار است در گزینشی کشتی 
بگیرند با آنهایی که سهمیه دارند، متفاوت است. خودم 
هم از طریــق واتس آپ به آنها پیغــام می دهم. فکر 
می کنم در این چند ماه خیلی از بهم ریختن برنامه های 
مان لطمه خوردیم اما در هیچ مقطع تاریخی، ما اینقدر 
بچه های بالیاقت و منظمی نداشتیم. قدیمی ها هم 
خوب بودند ولی خیلی زمان برد که شرایط را بفهمند، 
آنها نمی توانستند از الگوهای قدیمی استفاده کنند و 

قبل از خودشان کشتی فرنگی قهرمان المپیک نداشت 
اما نســل امروز برایش وضعیت خیلی قابل هضم تر 
است، چون نسلی که سه طالی المپیک گرفته را نزدیک 
به خود می بیننــد و الگوی قدیمی دارنــد. من از این 
وضعیت نگران نیستم. نهایت کار ما برای المپیک 2۰2۴ 
است و می خواهیم در المپیک 2۰2۰ آبروداری کنیم. 
بعد از آن بایــد خودمان را برای انجــام کارهای بزرگ 
آماده کنیم.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره 
به مصدومان شانس های مدال المپیک، خاطرنشان 
کرد: من نگران کشــتی آزادم، اینکه حسن یزدانی که 
شــانس مدال طالی المپیک بود، آسیب دید و حاال 
هم برگشــته و با این وضعیت مواجه شده ایم. همه 
باز هم خوشبین هســتیم که او مدال المپیک بگیرد. 
خانم حمیده عباســعلی هم عمل کرده، خیلی راحت 

می گویند به المپیک می رسد، یا سهراب مرادی هم به 
همین شکل. خیلی چیزها هست که راحت در موردش 
صحبت می کنند، درحالی که رسیدن این قهرمانان به 
المپیک، بعد از انجام عمل جراحی کار دشواری است. 
باید زمان داد.محمد بنا صحبت هایش را اینگونه خاتمه 
داد: من در رابطه با بچه های خــودم امیدوارم. اینکه 
سریعا شرایط به گونه ای شود که بتوانیم اردوها را آغاز 
کنیم. حتی اگر تا اردیبهشت هم کشور به لحاظ شیوع 
کرونا، به شرایط نرمال برســد و ما به وضعیت عادی 
اردوها برگردیم، امید به خدا در گزینشــی آسیایی ها 

وضعیت مان بد نخواهد بود. 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

هدف مان المپیک 2024 است، در توکیو آبروداری می کنیم

وز عکس ر

واکنش جالب 
ستاره سری آ به 
ویروس کرونا

فرانچســکو کاپوتــو، مهاجم 
ساســولو در دیدار مقابل برشا 
واکنش متفاوتــی به بیماری 
کرونا داشت. این بازیکن بعد از 
گلزنی چنین نوشته ای را رو به 
دوربین های تلویزیونی نشان 
داد: همه چیز درست می شود، 

در خانه  های تان بمانید.

شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی به اســتناد بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11  با اصالحات و 
الحاقات و بند 14 ماده ۷1 قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شورای اسالمی بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر طبق نظریه کارشناس 

رسمی دادگستری نسبت به اجاره سالن ورزشی شهرداری با قیمت پایه ماهیانه  ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال و زمین چمن مصنوعی با قیمت پایه ماهیانه 1،۵۰۰،۰۰۰ 

ریال برای مدت یک سال اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرائط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰1/11 به امور قراردادها مراجعه 

و اسناد مزایده را دریافت نموده و قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنج شــنبه مورخ ۰1/14 /۹۹ به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. در 

ضمن شرکت کننده می بایستی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصالح و دارای مجوز از اداره کل ورزش و جوانان باشند. هزینه درج آگهی به 

عهده برنده مزایده خواهد بود.

 آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری ایمانشهر

عباس اله یاری- شهردار ایمانشهرم الف:801524

چاپ اول
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معاون شهردار اصفهان خبرداد:

تمدید مهلت ثبت سهمیه خدمات مهندسی
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: مهندسان ناظر و طراح همه ساله سهمیه 
خود را باید تا پایان سال در ازای تعریف پروژه ثبت کنند، در غیر این صورت میزان سهمیه استفاده 
نشده ابطال و با آغاز سال جدید سهمیه جدید لحاظ می شود.سیداحمد حسینی نیا افزود: برای 
صدور پروانه ساختمانی بر اساس گروه بندی های ساختمانی نیاز به ناظران و طراحان معماری، 
سازه، تاسیسات برق و تاسیسات مکانیک است که این ناظران در ازای سهمیه ای که از آنها کسر 
می شود و در اختیار شهروندان متقاضی درخواست پروانه ساختمانی قرار می گیرد، حق طراحی 
یا نظارت دریافت می کنند و تا پایان اســفندماه هر ســال فرصت دارند از ظرفیت خود استفاده 
کنند در غیر این صورت ســهمیه استفاده نشده باطل خواهد شــد.معاون شهرسازی و معماری 
شــهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه حجــم صدور پروانه های ســاختمانی مطابق روال 
هر ساله در ماه پایانی ســال افزایش یافته و باعث ازدحام می شــود، همچنین به منظور رعایت 
اصول بهداشتی مبنی بر پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا در مراکز پرجمعیت و برای تامین 
رفاه شــهروندان به خصوص مهندســان ناظر و طراح، مهلت ثبت خدمات مربوط به سال ۹۸ تا 
پایان اردیبهشت سال آینده تمدید شد و بر این اســاس هر مهندس ناظر می تواند سهمیه باقی 
مانده ســال جاری خود را تا فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده نیز اســتفاده کند.وی با اشاره 
به رفع دغدغه مهندســان ناظر و متولیان ساخت و ســاز با تصمیم گرفته شده، خاطرنشان کرد: 
بر این اساس سازندگان با توجه به اینکه هر ســال قیمت خدمات مهندسی بر اساس مصوبات 
افزایش می یابد، تا اردیبهشت ســال آینده می توانند با نرخ ۹۸ از سهمیه مهندسان ناظر و طراح 
استفاده کنند و از ســوی دیگر مهندسان دغدغه ابطال ســهمیه خود را نخواهند داشت، زیرا ثبت 
 ســهمیه ۹۸ آنها به جای ۱۲ ماه ۱۴ ماه لحاظ شــده و ســهمیه ۹۹ از خردادماه برای آنها در نظر

 گرفته می شود.

مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح پیرایش شهری در خیابان عسکریه
مدیر منطقه ۱0 شــهرداری اصفهان از اجرای طرح پیرایش شــهری در خیابان عسکریه اول خبر 
داد و گفت: برای اجرای این طرح شــش میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت.حمید 
شهبازی اظهار کرد: برای اجرای طرح پیرایش شهری در منطقه ۱0 خیابان عسکریه اول حدفاصل 
پروین تا دشتستان انتخاب و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.وی با بیان اینکه اجرای طرح 
پیرایش شهری به کاهش اغتشاشات بصری شهری و شــلوغی جداره های شهر کمک می کند، 
خاطرنشان کرد: اجرای طرح پیرایش شهری در خیابان عســکریه اول شامل زیرسازی تابلوها، 
شست و شــوی نماها، رفع نازیبایی ها و اصالح تابلوهاســت.مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان 
از بهره برداری پارکینگ طبقاتی عســکریه تا پایان ســال جاری خبر داد و گفت: این پارکینگ در 
مجاورت بیمارستان عســکریه با ظرفیت ۲۲0 خودرو در حال احداث است.وی ادامه داد: پروژه 
مشارکتی پارکینگ عسکریه با هزینه ۳0 میلیارد ریالی منطقه ۱0 و تامین مابقی اعتبارات توسط 
بیمارستان، در حال احداث اســت و با توجه به تعداد زیاد مراجعه کنندگان به این بیمارستان از 

پروژه های اصلی این منطقه به شمار می رود.
شــهبازی با اشــاره به پیشــرفت ۵0 درصــدی فــاز دوم عملیــات اجرایــی پیاده روســازی 
خیابان هــای پروین و صباحــی، خاطرنشــان کرد: بــرای اجرای فــاز دوم عملیــات اجرایی 
پیاده روســازی خیابان هــای پرویــن و صباحــی اعتبــاری افــزون بر یــک میلیــارد و ۳۵0 
میلیون تومــان در نظر گرفته شــده اســت.وی افــزود: در قالب ایــن پروژه پیاده روســازی 
 خیابان پروین بــا ۸۵0 میلیون تومان اعتبــار و خیابان صباحــی با ۵00 میلیــون تومان اعتبار

 انجام می شود.

انتقاد اعضای شورای شهر به عقب نشینی استاندار اصفهان از موضع قبلی اش درباره ممنوعیت ورود مسافران به دیار گنبدهای فیروزه ای ؛

 با جان مردم بازی نکنید

عقب نشینی اســتاندار اصفهان از موضع          سمیه مصور
قبلی اش درباره ممنوعیت ورود مسافران 
به دیار گنبدهای فیــروزه ای، به محور کلیــدی صحبت های اعضای 
شورای اسالمی شهر در جلســه علنی این شورا تبدیل شد. اواخر هفته 
گذشــته بود که خبری مبنی بر عدم آمادگی نصــف جهان بر پذیرش 
مهمانان نوروزی از سوی اســتاندار اصفهان روی خروجی بسیاری از 
رسانه های داخلی مخابره شد، خبری که باز خورد های زیادی به همراه 
داشت و با استقبال فراوان از سوی شهروندان اصفهانی روبه رو شد؛ اما 
به یکباره عباس رضایی در گفت وگویی طرح این خبر را به رسانه های 
معاند نسبت داد. اســتاندار اصفهان در این مصاحبه گفت:» برخی از 
رسانه های معاند گفته بودند استاندار اصفهان سفر به اصفهان را ممنوع 
کرده اما خبر به این صورت نیســت که ما جلوی مردم را برای سفر به 
اصفهان بگیریم؛ بلکه امسال اجازه داده نمی شود مهمان های نوروزی 
در کمپ ها و مدارس مستقر شــوند.« این تکذیبیه در حالی از سوی 
استاندار اصفهان مطرح شد که بسیاری از اســتان ها به صراحت و از 
همین ایام از ورود مسافران به محدوده خود جلوگیری کرده و با گسیل 
نیروی های دولتی و مردمی به ورودی شهرها، خودرو های شخصی را 
به مبدأ اولیه بر می گردانند. از این رو  این موضــع گیری در کنار دیگر 
مواردی همچون دیر تعطیل کردن مدارس اصفهان در هفته های اخیر 

انتقادات جدیدی از ســوی شهروندان و مســئوالن اصفهان را متوجه 
عملکرد مدیریت استان کرد به طوری که اعضای شورای شهر با جدیت 
خواستار تجدید نظر اســتاندار اصفهان در این زمینه شدند.»استاندار 
اصفهان را برای تعطیلی نصف جهان توجیه کنید«، این جمله، ســخت 
ترین واکنش به عقب نشینی استاندار از موضع قبلی اش بود که از سوی 
رییس سابق شورای شهر مطرح شــد. فتح ا... معین با اشاره به اینکه 
الزم است از ترددهای بین اســتانی جلوگیری شود، تاکید کرد: استان 
اصفهان بر سر راه ۶ اســتان قرار دارد و باید در ارتباط با عدم تردد از این 
استان تدابیری جدی اتخاذ شود.وی تاکید کرد: مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان باید برای توجیه استاندار اصفهان در راستای موضوع 
تعطیلی شهر و برخی مراکزی که همچنان دایر هستند، به کمک ما بیایند 
چراکه شــهرداری تنها یک حلقه از تصمیم گیــری در رابطه با موضوع 
تعطیلی شهر است.رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که اتفاقات 
عجیب رخ داده در نصف جهان واکنش نشان داد. کوروش محمدی در 
این جلسه با بیان اینکه مسئوالن نیز باید در کنار مردم تمام همت خود 
را برای عبور از این شرایط به کار بگیرند، تاکید کرد: شهر اصفهان در حال 
تبدیل شدن به کانون شیوع بیماری کروناست چراکه برخالف بسیاری 
از استان های گردشگری تدبیری برای برای کنترل ورودی های استان 

اصفهان شاهد نیستیم.وی با تصریح بر این مطلب که استاندار اصفهان 
باید تکلیف مردم اصفهان را با تصمیم گیری های جدی مشخص کند، 
بیان داشت: از استاندار اصفهان می خواهیم که تا فرصت باقی است و 
امکان کنترل بیماری کرونا در شهر وجود دارد، تکلیف حفاظت از سالمتی 
مردم اصفهان را با جدیت تعیین کند.سخنگوی شورای شهر هم با بیان 
اینکه از جان مردم نمی گذریم، خواستار تصمیم گیری درستی در زمینه 
بسته شدن ورودی های شهر اصفهان شــد.مهدی مزروعی با اشاره به 
اظهار نظر مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر لزوم بسته 
شدن ورودی های استان و تعطیلی شهر برای جلوگیری از شیوع کرونا، 
اظهار کرد: طبق نظرات کارشناسی بسته شدن ورودی های شهر و استان 
و نیز تعطیلی شهر برای جلوگیری از شــیوع کرونا سودمند خواهد بود 
بنابراین رییس جمهور و استاندار اصفهان اگر در این خصوص تصمیم 
قاطعــی نگیرند، هر مشــکلی که پیش آید، مســئول جــان تک تک 
شهروندان اصفهانی خواهند بود.وی با بیان اینکه عقل و شرع می گوید 
به نظر متخصصان برای حفاظت از جان مردم باید اهمیت داد، افزود: 
رهبری در رابطه با گرانی بنزین گفتند اگــر متخصصان بر این موضوع 
تاکید کردند انجام شود بنابراین اگر اکنون متخصصان تایید کرده اند که 
شــهر باید قرنطینه شــود، چرا در این رابطه تعلل می شود؟سخنگوی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه حفاظت از جان مردم 
ربطی به جبهه های سیاسی ندارد و خواسته برانداز و ضدانقالب نیست 
که در خصوص رعایت آن قاطعیتی وجود ندارد، تصریح کرد: »استاندار 
باید این موضوع را بداند که از جان مردم نخواهیم گذشت؛ ایشان روزی 
می گوید رفت وآمدها به اســتان محدود می شود و یک روز دیگر اعالم 

می کند این حرف را من نگفته ام و معاندین گفته اند.«
 با وجود انتقادات صورت گرفته به تغییر موضع اســتاندار اصفهان، وی 
همچنان بر این تغییر موضع پایبندمانده و صبح دیروز در صفحه شخصی 
توئیتر خود نوشت: »  بنده این روز ها بار ها اعالم کرده ام که اصفهان مقصد 
مناسبی برای سفر در نوروز نیست، کما اینکه در دیگر شهر های درگیر با 
بیماری کرونا نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، امیدوارم مردم ایران به 
پویش   در خانه بمانیم بپیوندند و به احترام سالمت عمومی از سفر در 

شرایط کنونی اجتناب کنند.«
واقعیت مسلم آن اســت که بیماری کرونا با کسی شوخی ندارد و این 
برهه زمانی بیش از همیشــه نیازمند مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیم 
درســت برای حفظ امنیت ســالمتی شهروندان اســت و همه منتظر 
واکنشی به هنگام از سوی استاندار اصفهان هستند تا مدیریت استان 

از این آزمون سخت به خوبی بیرون آید.

 توضیحات شهردار اصفهان در خصوص خرید 100 اتوبوس
 از اسکانیا

شهردار اصفهان در خصوص خرید ۱00 دستگاه اتوبوس از شرکت اسکانیا توضیحاتی را ارائه داد.
قدرت ا... نوروزی در یکصد و شــانزدهمین جلسه علنی شورای شــهر و در بخش مجمع عمومی 
شرکت اتوبوسرانی با بیان اینکه شــرایط فعلی شهر و کشور همچون موشــک سنگینی در حوزه 
مالی شهرداری فرود آمده است، اظهار کرد: شــهرداری در حال حاضر با مشکالت شدید رو به رو 
است و برای تسویه مرخصی ها، پاداش و عیدی نیازمند هزینه ها دو الی سه برابر دیگر ایام سال 
اســت.وی با تاکید بر اینکه اعتقاد ویژه ای به حمل و نقل عمومی داریم و به این دلیل همواره به 
دنبال پیدا کردن راهکاری برای حل مشکل این حوزه هستیم، اضافه کرد: اخیرا در فضای مجازی 
شــایعاتی در خصوص خرید اتوبوس از شرکت اسکانیا منتشرشده اســت که برای نخستین بار 
قصد دارم به این شائبه ها پاسخ دهم.شــهردار اصفهان ادامه داد: در سال ۹۵ شهرداری اصفهان 
قراردادی را با شرکت اسکانیا برای خرید ۲00 دســتگاه اتوبوس منعقد کرده است که شهرداری با 
توجه به مشکالت مالی نتوانســت هزینه ها را بپردازد و با شرایط موجود شرکت اسکانیا به دنبال 
لغو قرارداد بود، سال گذشته بنده، رییس شورای شــهر، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی و چندی 
 دیگر از مسئوالن بازدیدی از شرکت اسکانیا داشتیم و رایزنی های زیادی را برای تحقق این قرارداد 

انجام دادیم.
وی با بیان اینکه در ســال جاری با رایزنی های زیاد مجبور شــدیم هر اتوبوس اسکانیا را با ۷00 
میلیون تومان اختالف قیمت خریداری کنیم، ادامه داد: تاکنون ۵0 دستگاه اتوبوس خریداری و 
وارد سیستم حمل و نقل عمومی شده و ۳0 دستگاه اتوبوس دیگر نیز طی چند روز آینده به ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان اضافه خواهد شد.نوروزی گفت: شهرداری اصفهان تنها شهرداری کشور بود 
که موفق شد در سال جاری ۲00 میلیارد تومان اوراق مشارکت از دولت دریافت کند، البته این اوراق 
چالش های زیادی را به همراه داشت چرا که معاون حمل و نقل و ترافیک وقت شهرداری اصفهان 
در امضای این قرارداد استفاده از این اوراق را تا بهمن سال جاری تعیین کرده بود و چنانچه محقق 
نمی شد باید این اوراق پس فرستاده می شد.وی با بیان اینکه ۱00 میلیارد تومان از این اعتبار برای 
راه اندازی بی آرتی، زیرســاخت ها و نصب دوربین ها و چراغ های راهنما هزینه شده است، ادامه 
داد: مابقی آن نیز برای خرید ۱00 دستگاه اتوبوس اختصاص یافت که برای خرید کامل آن اعتبار 
الزم را نداریم؛ اما همه تالش خود را برای ورود ۱00 دستگاه اتوبوس به کارگرفته ایم.شهردار اصفهان 
اضافه کرد: برای هر اتوبوس یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان اعتبار نیاز است و شرکت تولیدکننده 
نیز قصد دارد ۲0 دستگاه اتوبوس را به شهرداری اصفهان ندهد.وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان 
پایلوت حمل و نقل عمومی کشور انتخاب شده و توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و استفاده 
از موتور برقی در این شهر در نظر گرفته شده اســت، اضافه کرد: نتیجه این انتخاب، آورده ۶00 تا 

۷00 میلیارد تومانی برای شهرداری اصفهان در سال ۹۹ در حوزه حمل و نقل عمومی خواهد بود.

راه اندازی پست سیار دراصفهان
مدیرکل پســت اســتان اصفهــان گفــت: در راســتای وظایــف و رســالت اجتماعــی اداره کل 
پســت اســتان اصفهان بار دیگر با راه اندازی ســرویس پســت ســیار به یاری مردم درکاهش 
تردد های غیر ضروری پرداخت. حمید باقری افزود:همگام با ســایر ســازمان ها پســت هم در 
پیشــگیری از ویروس کرونا با راه اندازی ســرویس پست سیارمجهز به سیســتم های فناوری، 
به محل های مــورد تقاضا مراجعــه و محموله های پســتی را پــس از دریافــت در همان محل 
آماده ســازی و بــه مقاصد مربوطــه ارســال می کند.باقری افــزود: متقاضیان برای اســتفاده 
از خدمات پســت ســیار می توانند با شــماره تلفن ۴۱۴00000 تمــاس بگیرند، تــا متصدیان در 
 اســرع وقت به محل مــورد درخواســت مراجعه و عملیات آماده ســازی و ارســال مرســوله را

 انجام دهند.

با مسئولان

اخبار

اتمام عملیات اجرایی پروژه 
 محور میانی چهارباغ تا

 پایان سال

خبر ویژه

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به 
پروژه های عمرانی در حال اتمام شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: پروژه بلوار فرزانــگان حدفاصل بلوار 
بعثت تا تقاطع آفتاب در بزرگراه شهید اردستانی 
طبق وعده داده شده به شهروندان تا پایان سال 
تکمیل و بهره برداری می شود تا ترافیک از خیابان 
بعثت، سه راه نقشینه و چهارراه عاشق اصفهانی 
حذف و رینگ چهارم در منطقه ۱۴ تکمیل شود.

ایرج مظفر با اشاره به پروژه تقاطع آفتاب واقع در 
بزرگراه شهید اردستانی، تصریح کرد: قسمتی از 
تقاطع آفتاب که می تواند بهره برداری شود، برای 
تسهیل ورود و خروج کامیون های سنگین تکمیل 
و تا پایان ســال جاری به بهره برداری می رســد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه 
پروژه عملیات اجرایی میدان شهدای هسته ای به 
اتمام رسیده و آســفالت آن در حال انجام است، 
خاطرنشــان کرد: تا پایان ســال ادامــه خیابان 
مشتاق و میدان شهدای هســته ای بهره برداری 
می شــود.وی ادامه داد: پروژه آب نمای میدان 
امام حسین )ع( تا ۲۸ اسفندماه به اتمام می رسد 
و شهروندان می توانند از تماشای آن لذت ببرند.

مظفر گفت: عملیات اجرایی پروژه محور میانی 
چهارباغ به جز بخش هایی که به دالیل محدودیت 
میراثی و کاوش باقی می ماند، تا پایان سال جاری 
به اتمام می رســد.وی گفت: عملیــات عمرانی 
بهینه سازی و ساماندهی تاالر هنر اصفهان نیز تا 
پایان سال به اتمام می رسد و با خرید تجهیزات 
مورد نیاز، اردیبهشت ماه سال آینده به مناسبت 
هفته اصفهــان بهره بــرداری می شــود.معاون 
عمران شهری شــهردار اصفهان از پیشرفت ۷۵ 
درصدی پروژه تــاالر اجتماعات فردوس خبرداد 
و افزود: این پروژه تا پایان خردادماه سال آینده 
تکمیل و بهره برداری می شود؛ احداث پارکینگ و 
فونداسیون تاالر اجتماعات فردوس ۳0 میلیارد 
ریال و نازک کاری و تکمیل این تاالر ۱۴0 میلیارد 
ریال هزینه در بر داشــته که با احتســاب هزینه 
آزادســازی در مجموع ۴۷0 میلیارد ریال هزینه 

شده است.

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان اظهار کــرد: یکی از محور های مهم شــهر 
اصفهان محور دولتخانه صفویه اســت که از میدان 
امام علی )ع( آغاز و با طی کردن بازار بزرگ و میدان 
امام )ره( به میدان امام حسین )ع( می رسد و در 
ادامه محور تاریخی چهارباغ عباســی اســت که تا 
باغ های هزارجریب ادامه داشته است. محمد فیض 
با اشاره به نوسازی و بازسازی بازار های شهر تصریح 
کرد: محور گردشگری بازار بزرگ دولتخانه صفویه 

اســت که از میدان امام علی )ع( آغــاز و تا میدان 
امام )ره( به طول ۹۳۱ متر و مســاحت سه هزارو 
۹۱۳ مترمربع سنگ فرش است که در سال جاری 
عملیات اجرایی آن آغاز شده است.وی با بیان اینکه 
گذر بعدی احیای محور گردشــگری دردشــت به 
مساحت دو هزار و ۱00 مترمربع است، افزود: برای 
احیای این محور مصالح از جنس بلوک فرش بتنی 
استفاده شده و زیرسازی مسیر بازار دردشت، مقبره 
بخت آقا و بازار دو منار تا عصارخانــه جماله نیز در 
دستور کار قرار گرفته است.فیض اظهار کرد: محور 
بعدی بیدآباد حدفاصل بازار علی قلی آقا تا مسجد 
سید به طول ۲۶۲ متر است که در این محور پس از 
زیرسازی، دو هزارمترمربع بلوک فرش بتنی انجام 

شده است.وی با بیان اینکه کف سازی گذر میرعماد 
به طول ۳۸0 متر در دســتور کار قرار گرفته اســت، 
گفت: اجرای این پروژه شامل عملیات زیرسازی و 
کف فرش از جنس بلوک فــرش بتنی در فاز اول و 
دوم و استفاده از سنگ هتن آباد در فاز سوم است.

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان افــزود: در محور بازار »آقا« عمــود بر بازار 
بزرگ اصفهان حدود ۳00 مترمربع سنگ کاری در 
جداره های آن و مرمت ســقف بازار انجام شد.وی 
ادامه داد: محور پروژه بهسازی و مرمت سقف بازار 
در قســمت A  میدان امام علی )ع( نیز در دستور 
کار قرار داشت که شامل بخش مرمتی، استحکام 
بخشی در سقف ها و سبک سازی ها در دیواره ها بود.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

نوسازی و بازسازی بازارهای شهر گامی برای افزایش رونق اقتصاد

پویش »به عشق تو« برای مبارزه با کرونا در اصفهان؛

 در خانه می مانیم 
همه ما ایرانیان ارادت و عشق وافری به موالی مان علی )ع( داریم، آنقدر که در تمام امور، مشکالت، خوشی ها و ناخوشی ها نام ایشان بر زبان مان جاری می شود 
و از او مدد می خواهیم. این بار نیز دست به دامانش شده ایم تا در مبارزه با بیماری کرونا موفق تر عمل کرده و با امید بیشتری به جلو پیش رویم.به همین منظور 
در اصفهان پویشی با عنوان »به عشق تو« راه اندازی شده که از مردم می خواهد تا با یاری امیرالمومنین )ع( در شکست دادن بیماری کرونا با یکدیگر همکاری 
کنند.در این پویش از تمام مردم به ویژه، صاحب خانه ها و صاحبان کســب و کار و مغازه ها، کادر درمانی، کارگران، کارمندان، دختران و پسران جوان و پر انرژی 
دعوت شده است تا در مبارزه با بیماری کرونا یا علی بگویند.»به مســتاجرم مهلت می دهم تا اجاره این ماه را هر وقت تونست بهم بده«؛ »برای کارگرها وسایل 
بهداشــتی تهیه می کنم؛ از اعماق وجودم به خدای مهربان توکل می کنم«؛ »خبرهای این روزها را فقط از منابع معتبر دنبال می کنم«؛ »از فرصت قرنطینه برای 
مطالعه استفاده می کنم«؛ »لوازم بهداشتی را گران نمی فروشم«؛ »با تیم های جهادی برای ضد عفونی همراه باشیم«؛ »توی خونه می مونیم«؛ »خالصانه تر از 

همیشه به دعا و توسل پناه می بریم« و ... از جمله موارد مطرح شده در این پویش است.

بازار گل شب بو
چند روزی به بهار نمانده و شهر 
کم کم حال و هوای بهار و شب 
عید به خود می گیرد، بازارهای 
گل شــب بو محــل مراجعه 
بسیاری از شهروندان است تا 
برای خانه و سفره های هفت 

سین خود شب بو تهیه کنند.

وز عکس ر
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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 پاســخ های قانع کننده ای برای آنها 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 حقیقــت، بخشــی از آنچه معنــای زندگی را بســیار 
هیجان انگیز می کند، گوناگونی جذاب، رمز وراز و غیرقابل 
لمس بودن آن اســت. با وجــود این، الزم به ذکراســت 
فقدان یک پاســخ کامل و جامــع به این معنی نیســت 
که اصل سوال ارزشی برای بررســی و پاسخ دهی ندارد. 
تحقیق بــرای یافتن چیســتی و معنای زندگــی نیازمند 
ســفری اســت که هر یک از آدم ها باید پا در مســیر آن 
بگذارند. هر یک از آدم ها باید شــخصا و به تنهایی معنای 
زندگــی اش را بیابد و پاســخی جامع و منحصــر به فرد 
برای این ســوال پیدا کند. در ادامه، به چنــد راه برای آغاز 
 سفر و حرکت به سمت دســتیابی به معنای زندگی اشاره

 می کنیم.

3- یافتن راه هایی مناسب برای بخشندگی
کمک های مالی و خیریه ها هنــوز در دنیای مدرن کم رنگ 
نشده اند. در حقیقت، پدیده  بخشندگی و نیکوکاری در تمام 
دوران با قدرت وجود داشته است. آگاهی در عصر اطالعات با 
شدت فزاینده ای افزایش یافته است؛ آمریکایی ها به تنهایی 
در 2017 رکورد کمک های مالی را شکستند و مبلغی معادل 

410 میلیارد دالر به نیازمندان کمک کردند.ولی صرف این که 
می دانیم چگونه در خیریه ها و جشن های نیکوکاری شرکت 
کنیم، به این معنی نیست که واقعا و حقیقتا به دیگران خیر 
و کمک می رسانیم. بخشــندگی حقیقی و صادقانه فقط به 
کمک های مالی، آن  هم از ســر بی نیازی و سرریز سرمایه 
محدود نمی شوند؛ هم چنین، بخشندگی فقط به معنی و به 

شکل پول دادن به آدم های فقیر نیست. بخشندگی حاصل 
تمایل واقعی انسان به کمک کردن به دیگران است ؛ تمایلی 
که باعث می شود هدف از کمک کردن به دیگران رسیدن به 

چشم انداز سالمی از زندگی باشد.

4. انجام یک سرگرمی
با این که بسیار تاکید شــده که به دیگران کمک کنید، ولی 
نبایــد از خودتان نیز غافل شــوید؛ به عبــارت دیگر، کمک 
کردن بــه دیگران به این معنی نیســت که هــر از گاهی به 
مراقبت از خود نیاز نداشته باشــید. منظورمان از سرگرمی 
وقت گذرانی و غرق شــدن در کارهای سطحی نظیر خوردن 
خوراکی های دلچســب و لوکس یا رفتن به سونا و استخر 
نیست.سرگرمی های سطحی و ساده برای زندگی ضروری 
هســتند، ولی انجام آن ها نمی تواند کمک موثری در ایجاد 
حس قدردانی حقیقی در زندگی مان بکند. در عوض، باید به 
دنبال یک چالش جدید بگردید.برخی چالش ها می توانند 
فرمول فوق العاده ای باشــند که در باز کردن چشم های مان 
در برابر زیبایی های دنیای اطــراف کمک مان می کنند. این 
چالش ها بدون ایجاد مسئولیت مداوم و نگرانی های مالی 
ناشــی از مشــغله های کاری و زندگی حرفه ای، می توانند 

برای مان ارزش آفرینی کنند.

آشپزی
هات داگ 

 مــواد الزم: کره آب شــده یــک دوم فنجان،شــکر یــک دوم 
فنجان،تخم مرغ 2 عدد،جوش شــیرین یک دوم قاشق چای خوری،آرد 

ذرت یک فنجان،آرد یک فنجان،نمک یک دوم قاشق چای خوری،هات داگ 8 
عدد،باترمیلک یک فنجان

طرز تهیه: مافین هات داگ میان وعده یا پیش غذایی خوشــمزه است که طرز تهیه ای 
بسیار آسان و سریع دارد. فر را روی 190 درجه سانتیگراد قرار دهید.کره آب شده و شکر را در 
کاسه ای بریزید و با هم ترکیب کنید. تخم مرغ ها را اضافه کنید و هم بزنید، سپس باترمیلک را 
به ترکیب اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.در کاسه دیگری جوش شیرین، آرد ذرت، آرد و نمک 
را با هم ترکیب کنید. سپس این مواد را در دو نوبت به کاسه اولی اضافه کرده و خوب هم بزنید تا 
خمیری یکدست حاصل شود.کف یک قالب مینی مافین را با اسپری روغن کمی چرب کنید. 
سپس یک قاشق غذاخوری از خمیر ذرت داخل هر قالب بریزید. هات داگ ها را به قطعات 

2-3 سانتی برش بزنید و وسط هر خمیر یک تکه هات داگ قرار دهید. 
دقت کنید که بیش از حد خمیر داخل قالب نریزید زیرا مافین بعد از 
پخت کمی افزایش حجم خواهد داشت.قالب مافین را به مدت 
8 الی 12 دقیقه داخل فری که از قبل گرم شده قرار دهید تا نان 
ذرت برشته و طالیی شود. ســپس قالب را بیرون بیاورید 
و اجازه دهید 5 دقیقه خنک شــود. حاال مافین ها را از 

قالب خارج کرده و نوش جان کنید. 

راهکارهای عالی برای یافتن معنای زندگی )2(

»بریم بسازیم« نوروز 99 پخش می شودنمایش »شبی که ماه کامل شد« در هندخبر
»شبی که ماه کامل شد« در ادامه نمایش ها و موفقیت های جهانی خود در 
دو جشنواره در هندوســتان به نمایش درمی آید.دوازدهمین جشنواره فیلم 
بنگلور هند که از هفتم تا پانزدهم اسفند برگزار شد، اولین نمایش این فیلم در 
هندوستان بود و در ادامه »شبی که ماه کامل شد« در جشنواره فیلم هبیتات 
دهلی نو که از بیست وسوم اسفند تا ســوم فروردین در شهر دهلی نو برگزار 
می شود هم به نمایش درمی آید.»شــبی که ماه کامل شد« پیش از این در 
حضورهای جهانی اش در جشنواره شب های سیاه تالین جایزه بهترین فیلم 
از نگاه مردم و درجشــنواره فیلم های سیاسی کاراسون فرانسه جایزه بزرگ 

هیئت داوران به عنوان بهترین فیلم جشنواره را دریافت کرد.

مجموعه »بریم بســازیم« اول تا دهم فروردین 1399 از طریق آنتن شبکه 
سوم سیما پخش خواهد شد.رئالیتی شوی »بریم بسازیم« روایتی از تالش 
چهار جوان است که با هدف ایجاد توســعه  پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، 
وارد روستای خاوه در حاشیه  ورامین می شوند.»بریم بسازیم« دوربین در 
تمام شرایط و براساس سناریوی از پیش طراحی شده چهار شخصیت  اصلی 
مجموعه به نام های حسن محمدیارلو، حامد کاویانی نسب،حسین صفریان 
بحری و امیرحسین رحمانیان را در موقعیت های مختلف دنبال می کند و در 
قالب قصه ای جذاب پس از مواجه با کاستی ها و مشکالت موجود در روستا 

سعی می کنند با کمک اهالی، آن مشکالت را برطرف کنند.
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