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وضعیت صنعت اصفهان در روزهای سخت شیوع کرونا

اوضاع خیلی هم بد نیست!
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معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید بارش ها شرایط آبی را بهتر نکرد

بهره یک سومی سد زاینده رود از باران

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به 
ذخیره ۴۹۵ میلیون مترمکعبی سد زاینده رود،گفت: با وجود بارش های 
اخیر، تنها یک سوم سد زاینده رود ُپر است و متاسفانه برخالف پیش بینی 
ها میزان بارندگی در ایستگاه چلگرد ناچیز و تنها به صورت باران بوده است.
حســن ساســانی درباره آخرین وضعیت ســد زاینــده رود در پی بارش 
های اخیر، اظهار کرد: روز گذشته شــنبه ۲۳ فروردین ماه، ذخیره مخزن 

سد زاینده رود ۴۹۵ میلیون 
مترمکعــب و ورودی بــه 
ســد ۱۹۳ و خروجی آن ۹۱ 

مترمکعب برثانیه بود.
وی با بیــان اینکــه در حال 
حاضر میزان بارش ها ۱۰۵۹ 
میلیمتر است، افزود: میزان 
بارش ها در ســال گذشــته 
۲۰۳۵ میلی متر و در متوسط 
بلندمدت ۱۲۰۰ میلی متر بود 
که بارش ها نســبت به سال 
گذشته ۴۹ درصد و نسبت به 

متوسط بلندمدت ۱۷ درصد کاهش یافته است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: با 
وجود بارش های اخیر، تنها یک سوم ســد زاینده رود پر است و متاسفانه 
برخالف پیش بینی ها میزان بارش ها در ایســتگاه چلگرد ناچیز و تنها به 

صورت باران بوده است.
وی در خصوص نگرانی ها برای تامین آب شرب با توجه به ذخیره سد زاینده 
رود، تاکید کرد: هر روز میزان ذخیره سد زاینده رود و مصارف را پایش می 
کنیم و هر جا احســاس نگرانی برای آب شرب به واســطه ویروس کرونا 
داشته باشیم، خروجی سد را مطابق با شــرایط و ذخیره فعلی آن تغییر و 

تنظیم می کنیم.
ساسانی تصریح کرد: در حال 
حاضر خط قرمز این شرکت، 
تامین آب شــرب اســت و 
امیدواریم با مدیریت درست 
در تابستان مشکلی نداشته 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر تحویل نوبت دوم آب 
زاینده رود برای ادامه کشت 
پاییزه به کشــاورزان در حال 
انجام اســت، یادآور شــد:  
تحویل آب به کشاورزان تا ۱۲ 

خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص ذخیره مناسب سد زاینده 
رود در شرایطی که تحویل آب به کشاورزان انجام می شود، ابراز امیدواری 
کرد که بارش ها تا چهل روز آینده ادامه یابد و شرایط سد اندکی بهبود یابد.

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۷/۴۴۳۳ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ شورای محترم اسالمی شهر، عملیات احداث برج کبوترخانه 
واقع در محور تفریحی بوســتان زندگی شــهرداری منطقه دو را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، از محل 

اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹8 شهرداری و براساس کمترین قیمت پیشنهادی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساســنامه و رزمه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با 
موضوع مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشته ابنیه( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و 
رزمه شرکت، تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰8 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ 6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شهرداری 

نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند.

برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر  به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در  رد  یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی - شهردار نجف آبادم الف:811596

چاپ اول

رییس فراکســیون پاســخگویی مجلس که  زینب ذاکر
نماینده مردم گلپایگان در پارلمان هم هست، 

گفته : با رعایت موارد بهداشتی توسط مردم کرونا تا پایان اردیبهشت مهار 

می شود: »با در نظر گرفتن شرایط، پیش بینی می کنیم اگر مردم تمام موارد 

بهداشــتی را رعایت کنند ویروس کرونا تا پایان اردیبهشــت در ایران مهار 

خواهد شد.«

»علی بختیار« گفته که طبق گزارشــی که هفته گذشــته وزارت بهداشت به 

مجلس شــورای اســالمی داده اســت و طبق گفته وزیر بهداشت هنوز در 

مرحله مهار ویروس کرونا نیســتیم و هم اکنون در وضعیت مدیریت این 

بیماری هستیم. بنابراین باید همچنان بحث قرنطینه و قطع زنجیره انتقال 

ویروس را جدی بگیریم و مــردم از ترددهای غیر ضــروری پرهیز کنند تا 

شرایط نرمال شود.

نماینده استان اصفهان در مجلس در حالی ابراز امیدواری کرده که با رعایت 

پروتکل های بهداشتی، تا پایان اردیبهشت کرونا از ایران می رود که همین 

دیروز و همزمــان با این پیش بینِی بختیار، »ایــرج حریرچی« معاون کل 

وزارت بهداشت اعالم کرد »احتمال درگیری با کرونا تا پاییز هم وجود دارد.« 

حریرچی که به تازگی از بند کرونا رهایــی یافته، با ذکر مثالی گفت: »اکنون 

برخی از کشــورهای آفریقایی  اعالم کردند که نمی تواند قرنطینه کامل  و یا 

برخی سطوح آن را اجرایی کنند؛ چرا که مردم این کشورها به غذا نیاز دارند. 

همچنین در هیچ کجای دنیا به جز ووهان چین نیز قرنطینه به شکل کامل 

اجرایی نشد. براساس تدابیر اندیشیده شده و مطالعات فعلی فکر می کنیم 

تا پاییز درگیری هایی در خصوص این ویروس داشته باشیم.«

و جالب تر اینکه همین چندروز پیش رییس جمهور هم پیش بینی دیگری 

کرد و آب پاکی را روی دســت همه ریخت و گفت : » ممکن است تا پایان 

سال با کرونا درگیر باشیم.«

روحانی گفت: » مساله کرونا،  مساله ای نیست که بگوییم فالن روز به طور 

کامل دوره اش تمام می شود، کرونا ممکن اســت تا ماه های آینده و یا تا 

آخر سال با ما باشــد. همیشه باید در چارچوب دســتورالعمل های وزارت 

بهداشت صادر می کند عمل کنیم، باید پروتکل های بهداشتی را درهمه جا 

مراعات کنیم.«

تا اینجا حداقل ســه نقل قول و ســه پیش بینی متفاوت و متناقض از سه 

مقام مسئول در کشورمان درباره »پایان کرونا« در ایران مطرح شده است. 

ایــن را بگذارید در کنار اظهارنظرهــای متفاوتی که دربــاره کمبود یا تامین 

مایحتاج و لــوازم ضدکرونایی در کشــورمان طی روزهــا و حداقل ۴۰ روز 

گذشته مطرح شده است. 

از یک طرف مســئولی اعالم می کند کمبود لوازم و اقالم مثل دســتکش و 

گان و ماســک و ... داریم و باید به داد کادر درمانی رسید و از صندوق بین 

المللی پول هــم تقاضای وام می کنیم و از ســوی دیگر مســئول دیگری 

 اعالم می کند هیچ کمبودی نیســت و بــه خارجی ها و کمکشــان نیازی

 نداریم. 

کرونا و ماجراهایش در ایران هم قصه هزار و یک شــبی است که قطعا در 

سال های آینده درباره آن، درباره نحوه مواجهه با این بحران در کشورمان، 

مدیریت مسئوالن و میزان دلســوزی آنها برای مردم حتما و قطعا بیشتر 

خواهند گفت و نوشت. 

کرونا باالخره یــک روزی می رود اما آنهایی که ایــن روزها به دنبال ماهی 

گرفتن از آب گل آلود بودند و حتی این ویروس مرگبار را هم سیاسی کردند، 

آن هایی که با لبخند از مردم خواستند سر کار بروند و در عین حال در خانه 

بمانند تا طرح فاصله گذاری اجتماعی ادامه پیدا کند)!( ، آن هایی که باز هم 

جوری رفتار کردند که حسرت »جاســتین ترودو« ها بر دلمان بماند، هیچ 

وقت از یاد این ملت نخواهند رفت!

وقتی درباره کرونا هم ضد و نقیض گویی ها بیداد می کند

کرونا کی می رود؟!
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واکنش تند حزب ا... عراق به انتخاب نخست وزیر جدید
گردان های حزب ا... عــراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد، متاســفانه اوضاع سیاســی عراق به این 
سطح نزول پیدا کرده است و قابل قبول نیســت گروه های سیاسی که نماینده اکثریت هستند در 
چنین مسأله حساسی تسلیم شوند.در بیانیه مذکور همچنین آمده است، اجماع بر سر شخصیتی 
مشکوک که با ویژگی ها و معیار ها مطابقت ندارد، به مثابه کوتاهی کردن در حقوق و فداکاری های 
مردم و خیانت به تاریخ عراق اســت.گردان های حزب ا... عراق اعالم کرد، هرگونه تالش گروه های 
سیاسی برای عبور از مرحله انتخاب نخست وزیر با پذیرش فشار های دشمنان، کوتاه آمدن در مقابل 
گزینه های آن ها و افتادن در دام توطئه چینان، به معنای ناتوانی پشــت ناتوانی است.گردان های 
حزب ا... عراق همچنین اعالم کرد: ما صرف نظر از طرف های حامی، بخشی از توطئه نخواهیم بود. 

دستگیری رهبر 13 ساله یک گروه تروریستی در استونی 
یک نوجوان ۱۳ساله به اتهام رهبری یک گروه تروریســتی راست گرا در استونی دستگیر شد. این 
گروه که از طریق اینترنت فعالیت می کرده است ۷۰ عضو در ۱۵ کشور دارد.روز پنجشنبه ۲۱ فروردین 
 Eesti( »وبســایت هفته نامه آلمانی اشــپیگل به نقل از روزنامه »اســتی اکسپرس )۹ آوریل(
Ekspress( از دستگیری نوجوانی در استونی خبر داد که از قرار معلوم یک گروه راست گرای افراطی 
به نام »لشکر جنگ آتشین« را رهبری می کرده است.این نوجوان با نام مستعار »فرمانده« عالوه 
بر رهبری گروه، به تنهایی در باره عضویت عالقه مندان به همکاری تصمیم می  گرفته، نســخه های 
ساخت بمب در اینترنت منتشر می کرده و در فکر ایجاد یک اردوگاه آموزش عملیات تروریستی بوده 
است.»لشکر جنگ آتشین« در اکتبر ۲۰۱۸ بنیان نهاده شده، از طریق عکس و اعالمیه و ویدیو در 
شبکه های اجتماعی تبلیغ می کرده و بیش از هر جا در سرویس پیام رسان تلگرام فعال بوده است.

ترامپ: 

کشورهایی که شهروندانشان را تحویل نگیرند، تحریم  می کنیم
رئیس جمهوری آمریکا حکمی را برای اعمال تحریم صدور روادید علیه کشورهایی به امضا رساند که 
یا از پذیرش شهروندان کشورشــان از ایاالت متحده در بحبوحه شیوع کووید-۱۹ امتناع می کنند، یا 
پذیرش این افراد را با تاخیر بی دلیل انجام می دهند.ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در 
این حکم اعالم کرد: کشورهایی که از پذیرش شهروندان، افراد، اتباع یا ساکنان خود از ایاالت متحده در 
طول همه گیری ناشی از کووید-۱۹ امتناع می کنند، خطرات غیرقابل قبول بهداشتی برای آمریکایی ها 
به وجود می آورند. ایاالت متحــده باید بتواند بازگرداندن اتباع بیگانــه ای را که ناقض قوانین ایاالت 
متحده هستند، انجام دهد.در این حکم همچنین آمده است: وزیر خارجه آمریکا باید در سریعترین 
زمان ممکن که بیــش از ۷ روز از زمان دریافت اطالعیه از وزیر امنیت داخلی نشــود، برای تصویب و 

راه اندازی طرحی برای اعمال تحریم روادید طبق بند ۲۴۳ قانون مهاجرت و تابعیت عمل کند.

رایزنی تلفنی پوتین و محمد بن سلمان
رئیس جمهوری روسیه در گفتگویی تلفنی با ولیعهد عربستان به بررسی کاهش تولید نفت پرداخت.

کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعالم کرد، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان تماس تلفنی برقرار کرده است و دو طرف در جریان این گفتگوی تلفنی در خصوص 
توافق گروه اوپک پالس در مورد کاهش تولید نفت به بحث و تبادل نظر پرداختند.کرملین در بیانیه 
خود بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعالم کرد، پوتین و محمد بن سلمان همچنین به بررسی مسائل 
مربوط به مذاکرات گروه اوپک پالس درباره کاهش تولید نفت پرداختند و بر ســر ادامه ارتباط ها و 
تماس ها میان روسیه و عربســتان در این خصوص به اتفاق نظر رسیدند.پیشتر، رئیس جمهوری 

روسیه با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود در خصوص کاهش تولید نفت گفتگو کرده بود.

بررسی تاثیر کرونا بر روابط بین الملل 

ایران و استراتژی های دوران پسا کرونایی
شــیوع بیماری کرونا بحرانی فراگیر و بی ســابقه در جهان ایجاد کرده 

اســت. به گونه ای که آنتونی گوترش دبیرکل ســازمان ملل می گوید، 

بزرگترین بحران پــس از جنگ جهانی دوم اســت. قاعدتا بحرانی به 

این بزرگی تاثیر عظیمی هم در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

جوامع خواهد داشــت. کرونا نظم بین الملل را تحــت تاثیر قرار داده 

اســت. نشــانه های آن هم از هم اکنون در جهان دیده می شــود. در 

برخی کشــور های اروپایی درگیر کرونا همچون ایتالیا و اسپانیا عقاید 

ناسیونالیستی جان گرفته است. مردم این کشور ها از عملکرد اتحادیه 

اروپا به شــدت انتقاد می کنند و قدردان حمایت های کشــوری، چون 

روســیه اند. موقعیت چین به عنوان خاســتگاه کرونا در جهان دچار 

تغییراتی شده و ایاالت متحده آمریکا این کشور را در بحران کرونا متهم 

می کند و جدال تازه ای میان آمریکا و چین آغاز شــده است. از طرف 

دیگر روسیه در حال ترمیم روابط خود با برخی کشور های اروپایی است 

و کمک های زیادی به این کشور ها کرده است.

درباره ایران نیز این تاثیرات حتما وجود خواهد داشــت. افکار عمومی 

ایران در هفته های اخیر غیر از درگیر شــدن با مسائلی همچون کنترل 

بحران، عملکرد دولت و کمبود های موجود در کشور درگیر سوال هایی 

مهمی است. اینکه کشور های خارجی دوست ایران چه کمکی به ایران 

کرده اند؟ آیا این کمک ها کار ساز بوده اند؟

دکتر عبدالرضا فرجی راد استاد دانشگاه، سفیر پیشین ایران در نروژ و 

تحلیلگر مسائل ژئوپلتیک در این باره به فرارو گفت: »کرونا تا حدودی 

سیاســت های گذشــته را به وضع جدیدی در می آورد، ما هیچ وقت 

تصور نمی کردیم که ارتش یک کشــور وارد یک کشــور اروپایی دیگر 

شود و یا مثال کوبا به عنوان یک کشور کوچک در کارائیب سمبل کمک 

به کشور های اروپایی شــود، یا چین هزاران ونتیالتور )دستگاه تنفس 

مصنوعی( به آمریکا بفرســتد. این ها موارد جدیدی است و علی رغم 

برخی مسائل سیاسی نوعی همبستگی در جهان را نشان می دهد.«

فرجی راد معتقد اســت »کرونا نــگاه دوقطبی در جهــان را تضعیف 

می کند و االن هم در عمل شــاهد این موضوع هســتیم. مسئله دیگر 

بحث تقویت ملی گرایی است. مردم و دولت ها به این نتیجه می رسند 

که کرونا آزمایش بزرگی بود و جهانی شــدن که زمانی در اقتصاد موثر 

بود و ســرمایه ها را به راحتی از مرز ها عبور داد، حاال این سرمایه ها در 

کشور های مختلف و پشت مرز ها مانده اند و در زمان بحران نتوانست 

به داد مردم برسد و به سالمت آن ها کمک کند.« 

این استاد دانشــگاه در رابطه با مســائل ایران در جریان بحران کرونا 

گفت: »دیدگاه مردم ایران هم با دیدگاه مردم جهان متفاوت نیست. 

مردم ایران پرسش هایی دارند و شاهد ایجاد تغییراتی در دیدگاهشان 

هستیم. حاال دولتمردان ایران نیز باید در دیدگاه های خود ارزیابی هایی 

انجام دهند. باید از سیاه و سفید دیدن مســائل فاصله بگیرند. ایران 

نیاز به تفکر جدید در استراتژی های خودش دارد تا بتواند در این بحران 

ادامه دارد، حداکثر اســتفاده را از کمک های بین المللی به هر نحوی 

کند. تعامالت با کشــور های جهان گســترش دهد و در رابطه با کرونا 

تبادالت علمی داشته باشد.«

او افزود: »ایران باید به آینــده بعد از کرونا نگاه کنــد، زمانی که همه 

کشور ها دچار تحوالت اقتصادی می شوند و استراتژی های آن ها تغییر 

می کند. ایران هم باید از استراتژی های پیشین خودش دست بردارد 

و نگاه جدیدی به آینده داشــته باشــد. در ایران هم بایــد اجازه ورود 

چهره های جدید به عرصه تصمیم گیری داده شود تا از دانش و اندیشه 

آن ها هم بهره بگیریم. «

فرجی راد درباره همکاری اندک کشــور های دوست ایران در ماجرای 

کرونا و دلیل این مسئله گفت: »در رابطه با کمک ها عیب اصلی از خود 

ماست. مسئولین کشــور هر روز در تناقض به سر می برند. حرف های 

متفاوت زیادی از سوی مقامات شنیده می شود. یک روز گفته می شود 

باید تحریم ها برداشته شود، دارو و امکانات پزشکی کم است، اقتصاد 

آســیب دیده ایران نمی تواند به راحتی با بحران روبه رو شــود. همان 

روز افراد دیگری می گویند ما همه چیز داریــم و اصال نیازی به کمک 

کشور های خارجی نداریم، حتی اگر خواستند ما به آمریکا و اروپا هم 

کمک می فرســتیم. در داخل ایران این تناقضات گیج کننده اســت. 

سیاست ها نامشخص است چطور انتظار داریم که دیگران که خارج از 

مرز های ما هستند، گیج نشوند.«

اوافزود: »ما اطالعاتــی نداریم که ایران به چــه چیز های برای کنترل 

کرونا احتیاج دارد. آیا درخواست کمکی داشــته است؟ ما تا آنجایی 

که می دانیم قطر، امــارات، عمان، حتی عربســتان از طریق صندوق 

اوپک، ترکیه و چین هم کمک هایی کرده اند. شاید اگر ایران درخواست 

کمک بیشتری می کرد، احتماال این کشور ها به کمک های خود ادامه 

می دادند. در مورد روسیه ما اطالعاتی نداریم که چه کمکی می توانسته 

به ایران کند و ایران اساسا درخواستی از روس ها داشته است؟«

خبر  روز

عضو هیئت رئیسه: 

صندلی ها یک در میان است
سیدامیرحسین قاضی زاده  هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از تغییرات ایجاد 

شده در نحوه قرارگیری نمایندگان در جلسات علنی مجلس خبر داد و گفت: با توجه به شیوع بیماری 

کرونا و نیز تأکیدات ستاد ملی مقابله با کرونا بر رعایت اصول و ضوابط فاصله گذاری اجتماعی جهت 

مقابله با این بیماری، تمهیداتی از سوی هیئت رئیسه مجلس برای برگزاری جلسات علنی صورت 

گرفته است.

وی ادامه داد: طبق آخرین تصمیماتی که در هیئت رئیســه مجلس برای نحوه برگزاری جلســات 

علنی، در شرایط بحران بیماری کرونا اتخاذ شده، در نحوه قرارگیری نمایندگان است، به طوری که 

صندلی ها یک در میان قرار داده شده و در میان صحن نیز صندلی هایی برای ایجاد مانع جهت تردد 

احتمالی نمایندگان در بین صندلی ها قرار گرفته اســت.عضو هیئت رئیســه مجلس تصریح کرد: 

ممکن است در صورت نیاز برای تغییر در محل قرارگیری نمایندگان از جایگاه تماشاچیان استفاده 

شود.قاضی زاده  هاشمی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه در شرایط عادی، نمایندگان از طریق 

نام کاربری و رایانه هایی که در فضای صحن تعبیه شده، اقدام به رأی دهی می کنند، مقرر شد که از 

جلسات بعدی، لپ تاپ ها شان را جهت رأی دهی و ادامه روند کار، هنگام حضور در صحن مجلس به 

همراه داشته باشند.عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: علی  رغم برگزاری تعدادی 

از جلسات علنی پارلمان به صورت غیر حضوری، تصمیم گرفته شــد که جلسات علنی مجلس با 

رعایت ضوابط و پروتکل  هایســتاد ملی مقابله با کرونا در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه)۲6 و ۲۷ 

فروردین ۹۹( ادامه یابد.

 روایت مسعود بارزانی از نقش سردار سلیمانی در جنگ 
با داعش

رهبر حزب دمکــرات و رییس پیشــین اقلیم کردســتان عراق کمــک های ایران بــرای بیرون 

راندن داعــش را موثر دانســت و گفــت: جمهوری اســالمی بــرای نیروهای پیشــمرگ کرد به 

منظور مقابله بــا گروه تروریســتی داعش همزمان با حمــالت این گروه به شــمال و غرب عراق 

در ســال ۲۰۱۴، مهمات ارســال کرد.مســعود بارزانی روز جمعــه در گفت وگو با شــبکه خبری 

»ام بی ســی« افزود: قاســم ســلیمانی فرمانده نیروهــای قدس ســپاه پاســداران ایران که 

چند ماه پیــش در حملــه هوایی آمریکا به شــهادت رســید، روزهــای نخســت حمله داعش 

 به شــمال و غرب عــراق با من تمــاس گرفت و پرســید بــرای مقابلــه با حمــالت داعش چه

 چیز نیاز دارید؟

بارزانی یادآورشد که از ســلیمانی مهمات ضد زرهی درخواســت کردم و ایران دو فروند هواپیمای 

حامل مهمات برایمان فرستاد.

کنایه ضرغامی به سفیر چین: 

سریال »نون.خ« برای مطایبه با چینی ها از سفیرشان اجازه 
گرفته یا نه؟!

رئیس پیشین صدا و سیما در واکنش به حاشیه های اخیر با اشاره به شوخی که در سریال »نون.خ« 

انجام شد، در توییتر نوشت: نمیدونم از سفیر چین، برای این مطایبه اجازه گرفتن یا نه؟!

عزت ا... ضرغامی در حساب توییتری خود نوشت: امشب تو سریال »نون خ« ، آقاخانی به دخترش 

میگه، به چینی جماعت پول قرض نده! چون همه به هم شــبیهن. بعــد نمیدونی از کی باید پس 

بگیری! نمیدونم از سفیر چین، برای این مطایبه اجازه گرفتن یا نه؟!

کافه سیاست

القدس العربی مدعی شد:

طرح ایران برای شکست 
ترامپ در انتخابات ریاست 

جمهوری
فراس إلیاس در القدس العربی چاپ لندن 

نوشــت: در آغاز ســال جاری، بــه نحوی بی 

ســابقه شــاهد اوج گرفتن حوادث در میدان 

عراق، بودیم، که مهمترین آنها، ترور ســردار 

قاسم سلیمانی است. این اتفاق، به نوبه خود 

درگیری مســلحانه بین ایاالت متحده از یک 

سو و ایران و نیرو های نیابتی آن از سوی دیگر 

را وارد فاز تــازه ای از ابعاد درگیــری در بغداد 

کرد. این در حالی اســت که عــراق همزمان 

درگیر بحران های بزرگی اســت که مهمترین 

آنها، ادامه تظاهرات مردمــی و ناتوانی طبقه 

سیاسی عراق از تشــکیل یک دولت مستقل 

است که به خواســته های مردم پاسخ مثبت 

دهد.در ادامه این مطلب آمده است: برکسی 

پوشیده نیســت که عراق نقطه ای مرکزی در 

خاورمیانه محسوب می شود؛ بنابراین، ایران 

آن را منطقه ای می داند که باید خأل سیاســی 

و امنیتــی اش را پرکند، تا این کشــور عربی 

را به الگویــی برای هم پیمانانــش در منطقه 

تبدیل کند. حمایت مداومی که ایران از احزاب 

سیاسی شــیعه می کند، باعث بوجود آمدن 

یک الگوی سیاســی می شــود که می تواند 

مورد اســتفاده دیگر هم پیمانان ایران، بویژه 

در یمن، بحرین و لبنان شــود.از سوی دیگر، 

ایاالت متحده عــراق را الگویــی می داند که 

می تواند از آن به عنوان ابزاری برای جنگ های 

آمریکا در خاورمیانه اســتفاده کند؛ از این رو، 

تعهد سیاسی خاصی برای خارج کردن عراق 

از بحــران هایش دارد. عالوه بــرآن، اهمیت 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق برای نظام 

جهانی و برجســتگی آن در اســتراتژی های 

منطقه ای ایــران نیــز از دیگــر دالیل تالش 

آمریکا برای حفظ نفوذش در این کشور عربی 

اســت. بویژه آنکه در زمان حاضــر و با اعمال 

تحریم های آمریکا علیه ایران، عراق به شریان 

اصلی اقتصادی و لجســتیک تهــران تبدیل 

شده است.

سیاست

بین الملل

سفارت کابل در تهران از جمهوری اسالمی ایران به 
خاطر پذیرش رایگان اتبــاع خارجی مقیم از جمله 
اتباع افغانســتان در صورت ابتال به بیماری کرونا، 
سپاســگزاری و قدردانی کرد.در اطالعیه ســفارت 
افغانستان در تهران آمده است: طبق مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا جمهوری اســالمی ایران، همه 
اتبــاع خارجی که در این کشــور زندگــی می کنند، 
چنانچه دچار بیماری کرونا شوند، پذیرش آن ها در 
بیمارستان های دولتی رایگان خواهد بود.در ادامه 

این اطالعیه آمده که ســفارت جمهوری اســالمی 
افغانستان در تهران طی جلسات متعدد، مشکالت 
مختلف مهاجران از جمله درمان آن عده از مهاجرین 
افغان را که به ویــروس کرونا مبتال می شــوند، با 
مقامات وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران 
مطرح کرده است.این سفارت در ادامه از این تصمیم 
بشردوستانه مقامات جمهوری اسالمی ایران ابراز 
سپاس و قدردانی کرده است.سفارت افغانستان در 
تهران از همه اتباع مقیم ایران تقاضا کرده تا ضمن 

رعایت مقررات وضع شــده به خاطــر جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونا، در حفظ مســائل بهداشتی 
دقت کنند و در صورتی که عالئمــی مبنی بر ابتال به 

این ویروس دارند، به مراکز درمانی مراجعه کنند.

قدردانی سفارت افغانستان از ایران برای پذیرش رایگان اتباع 
خارجی مبتال به کرونا

جایزه 1۵ میلیون دالری آمریکا برای اثبات ادعاهای این کشور درباره نقش ایران در یمن
آمریکا که تاکنون نتوانســته برای ادعای »دخالت ایران در یمن« دالیل مســتندی ارائه کند، این بار با وعده پول به دنبال اثبات ادعای خود افتاده است 

و برای اطالعات در رابطه با آنچه »فعالیت سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران در یمن« خوانده شده، جایزه ۱۵ میلیون دالری در نظر گرفت.به نقل از 

خبرگزاری آناتولی، در همین رابطه ســفارت آمریکا در یمن در صفحه فیسبوک خود اعالم کرد: کســانی که درباره فعالیت سپاه پاسداران ایران در یمن 

اطالعاتی بدهند جایزه مالی ۱۵ میلیون دالری دریافت خواهند کرد.سفارت واشــنگتن اعالم کرد: در راستای اجرای برنامه»جایزه برای تحقق عدالت« 

به کسانی که اطالعاتی در رابطه با شبکه های وابسته به ســپاه پاســداران ایران در یمن بدهند جایزه ۱۵میلیون دالری درنظر گرفته شده است.سفارت 

آمریکا به جزئیات این برنامه نپرداخته است و طرف های یمنی نیز تاکنون واکنشــی به این مساله نداشته اند.آمریکا، عربستان و دولت مستعفی یمن 

پیش از این بارها ایران را به حمایت های مالی و تسلیحاتی از یمن متهم کرده اند و در این راستا چندین بار دست به پرونده سازی جعلی علیه جمهوری 

اسالمی ایران زده اند.مقامات کشورمان همواره ادعای دخالت ایران در یمن را رد کرده و بر حل بحران یمن از طریق راه حل مسالمت آمیز و گفت وگوی 

یمنی-یمنی تاکید می کنند.

وز عکس ر

عکس منتشر نشده از 
شهید صیاد شیرازی و 

سردار حاجی زاده
عکســی دیده نشــده از شــهید 
صیاد شــیرازی به همراه ســردار 
حاجی زاده منتشر شده که مربوط 
به هشت سال دفاع مقدس است. 
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اقتصاد سالمت در پسا کرونا تهدید یا فرصت برای اقتصاد کشور؟

v به امید شوک اقتصادی نوع
دبیر انجمن علمی سرطان شاخه مرکز و کارشــناس مدیریت استراتژیک معتقد است دوران پسا 

کرونا فرصتی مناسب برای تقویت نظام سالمت و اقتصاد کشور است که نباید آن را از دست داد.
دکتر پوریا عادلی آنکولوژیســت و دانش 
آموخته مدیریت استراتژیک در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، اظهار 
کرد: پیش بینی می شــود بر اثر شــیوع 
کرونا ۵.۲ میلیون نفر تــا ۲۴.۷میلیون 
نفر در جهان شغل خود را از دست بدهند 
این در حالی است که در بحران اقتصادی 
بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ مجموعا ۲۲ 
میلیون نفر کار خود را از دســت داده اند، 

پیش بینی می شود ۸۰۶ بیلیون تا ۳/۴ ترلیون دالر تا پایان ســال ۲۰۲۰ کاهش درآمد را در جهان 
شاهد باشیم که عددی بسیار بزرگ است. در ایران با توجه به ساختار اقتصادی که داریم به نسبت 
آمار جهانی احتماال مشکالت کمتری را شــاهد خواهیم بود، ولی در بخش درمان خصوصی دچار 
صدمات زیادی خواهیم شد، بخش درمان خصوصی به علت ثابت بودن تعرفه ها، تاخیر پرداخت 
بیمه ها و بسیاری از مشــکالت دیگر دچار زیان های اقتصادی خواهد شد و علت این امر کاهش 
عمل های الکتیو است که این مشکل باعث خواهد شد بیمارستان ها خصوصی نیمه تعطیل شوند.

این استراتژیست حوزه سالمت ادامه داد: این تاثیر منفی در برخی کالن شهر ها و شهر های خاص که 
بیمارستان مستقیما با بیمار از نظر مالی در ارتباط هستند زودتر خود را نشان داد، ولی در شهر هایی 
مانند اصفهان به دلیل اینکه بیمارستان ها بیشــتر با بیمه ها در ارتباط هستند و پرداخت بیمه ها با 
تاخیر همراه بوده شاید در ۶ ماه آینده با این مشکالت رو به رو شوند و تا آن زمان باید برنامه ریزی 
مناســبی را برای مواجهه با این مشــکل انجام دهند.عادلی ادامه داد: برای اینکه بتوان با حداقل 
خسارت از این بحران خارج شــد چندین راه کار وجود دارد، حمایت های دولتی، بخشودگی های 
مالیاتی، تخصیص وام های کم بهره به سیستم های درمانی می تواند راه حل مناسبی باشد؛ در کنار 
این موارد با توجه به مشکالتی که وجود دارد مراکز درمانی دست به تعدیل نیرو خواهند زد، این اتفاق 
در بیمارستان های خصوصی آغاز شده است که از نظر انســانی و مدیریتی این امر صحیح نیست 
و اگر بیمارســتان ها توانایی اقتصادی دارند تا جای ممکن نیرو های خود را حفظ کنند در غیر این 
صورت با کاهش ساعت کاری پرسنل این دوران را مدیریت کنند.بنیان گذار نشریه تخصص پزشکی 
از سین سرطان تا سین سالمتی ادامه داد: در کنار تمام این تهدیدات فرصت هایی نیز وجود دارد که 
در صورت مدیریت صحیح می توان از آن ها استفاده نمود، بعد از اتمام کرونا اقتصاد جهانی و جهانی 
شدن کمتر معنی دارد و کشور ها به ســمت اقتصاد منطقه ای حرکت می کنند این موضوع می تواند 
باعث رونق توریسم سالمت برای کشورما در منطقه ای شود که کشور های اطراف ما فاقد پتانسیل 
ذاتی در ابعاد ما در نیروی انسانی حوزه ســالمت به خصوص پزشکان متخصص و فوق تخصص 
هستند.او گفت: در جریان شیوع کرونا شوک اقتصادی به جهان وارد شد، سه نوع شوک اقتصادی 
در جهان اقتصاد وجود دارد، شــوک اقتصادی نوع L که در آن رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند و 
هیچ گاه بهبود ندارد مانند آنچه در یونان در شوک اقتصادی ۲۰۰۸ شاهد آن بودیم، نوع دیگر شوک 
اقتصادی نوع U هست که رشد اقتصادی در آن کاهش پیدا می کند و به سمت بهبود می رود، ولی 
هیچ گاه به حالت قبلی باز نمی گردد مثل آنچه در سال ۲۰۰۸ در اقتصاد امریکا شاهد آن بودیم، اما 
در سال ۲۰۰۸ در کانادا شاهد شــوک اقتصادی نوع V بودیم، در این نمونه رشد اقتصادی به تدریج 
کاهش پیدا می کند، ولی به تدریج به حد نرمال بر می گردد که ما امیدواریم مدل شوک اقتصادی 

برای کشور ما در شرایط کنونی نوع V باشد.

وضعیت صنعت اصفهان در روزهای سخت شیوع کرونا

اوضاع خیلی هم بد نیست!

اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی، یکی از صنعتی ترین 
استان های کشــور است اما این روزها شــیوع ویروس عامل کرونا و 
ابتالی مردم به این بیماری فعالیــت واحدهای مختلف صنعتی این 
استان را با فراز و نشیب هایی مواجه ساخته است.اصفهان با بیش از 
پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ 
با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ 
معدن در حال بهره برداری با ســرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد 

ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی دارد.
این روزها شیوع ویروس کرونا اصلی ترین موضوع و چالش در جهان 
و از جمله کشورمان اســت  تاکنون ۶۸ هزار و ۱۹۲ نفر در کشور به طور 
قطعی به ویروس کرونا مبتال شــده و با فوت ۱۲۲ نفر در ۲۴ ســاعت 

گذشته، تعداد کل جان باختگان کرونا در کشور به ۴۲۳۲ نفر رسید.
کرونا و زیان قابل توجه به بسیاری از کسب و کارها و مشاغل بخش 

تولید
آنطور که جانشین رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
می گوید به طور قطع شیوع ویروس کرونا آثار منفی بر همه بخش های 
اقتصاد کشور گذاشته و بسیاری از کسب و کارها و مشاغل بخصوص 

در بخش تولید زیان قابل توجهی را متحمل شدند.
ابراهیم جلیلی اظهارداشت: با توجه به گستردگی حوزه صنعت، معدن 

و تجارت خسارت های وارده به این بخش در مدت کوتاه قابل ارزیابی 
نیست اما بیشتر بخش هایی که کسب و کارشان در این مدت تعطیل 
شد، متحمل خســارت جدی شــدند.وی ادامه داد: دولت در سطح 
کالن کشور به دنبال تدوین بسته حمایتی در این زمینه است و ساز و 

کارهایی را برای حمایت از بخش تولید و تجارت در نظر گرفته است.
جانشــین رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: 
طرحــی در این زمینه بــا همکاری اتــاق بازرگانی صنایــع، معادن و 
کشاورزی و صاحبان و فعاالن صنعتی اصفهان تهیه و برای تصویب به 

وزارتخانه ارائه شده است.
وی خاطرنشــان کرد: بیش از ۲ هزار واحد صنفی در استان اصفهان 
وجود دارد و هر اتحادیه حدود چهار تا پنج هزار عضو دارد که همه آنها 
به نوعی خسارت دیدند و اتاق اصناف، خانه صنعت و اتاق بازرگانی در 

این زمینه تهیه طرح حمایتی را دنبال می کنند.
جلیلــی در عین حال تعطیلــی بخش های مختلــف صنعت، معدن 
و تجارت و جداســازی اجتماعی در این شــرایط را برای جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونا اجتناب ناپذیر دانســت و تصریح کرد: بســته 
جامع حمایت از تولید و تجارت استان که بیشترین خسارت را از کرونا 
دیدند با مشارکت اتاق بازرگانی،  خانه صنعت و اتاق اصناف در دست 

تدوین است.

حمایت جدی از واحدهای تولیدی برای خروج از 
رکود و حل مسائل آنها در روزهای کرونایی

در همین ارتباط رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، با 
بیان اینکه حمایت از شرکت های کوچک، متوسط و واحدهای صنفی 
استان از اولویت های امسال این ســازمان است، تصریح کرد :خارج 
کــردن واحدهای تولیدی از رکود و حل مســائل و مشــکالت آنها در 
بخش های مختلف بویژه در روزهایی که با شیوع کرونا روبه رو هستیم 

با جدیت دنبال خواهد شد.
ایرج موفــق در گفت و گو بــا ایرنا اظهار داشــت: هر چقــدر بتوانیم 
واحدهای کوچکتر را ســرپا نگه داریم وضعیت رفته رفته بهتر خواهد 
شد، بنابراین احیا مراکزی که نیمه تعطیل یا تعطیل شده اند از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
وی خاطرنشــان کرد: خارج کردن واحدهای تولیــدی از رکود و حل 
مسائل و مشکالت آنها در بخش های مختلف بویژه در روزهایی که با 

شیوه کرونا روبه رو هستیم با جدیت دنبال خواهد شد.

تبدیل تهدید کرونا به فرصت توسط برخی شرکت ها 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان نیز گفت: سایه شوم 
و تهدید بیماری کرونــا، اگرچه بســیاری از فعالیت های اقتصادی و 
معیشــتی را به مخاطره انداخته اســت اما برخی فعاالن اقتصادی و 
شــرکت ها نه تنها تحت تاثیر این چالش قرار نگرفته بلکه به بهترین 

نحو ممکن این تهدید را به فرصت تبدیل کرده اند.
محمد جواد بگی افزود: با توجه به شــیوع ویروس کرونا و نیاز مبرم 
جامعه به مواد شوینده و ضدعفونی کننده، واحدهای تولید کننده این 
محصوالت در شهرک ها و نواحی صنعتی اســتان ظرفیت تولید خود 

را افزایش داده اند و در برخی واحدها شاهد سه نوبت کاری هستیم.
وی خاطرنشان کرد : فعالیت برخی از واحدهای صنعتی فعال در زمینه 
تولید محصوالت بهداشتی، دارویی و غذایی با شیوع کرونا تقویت شده 

و از یک نوبت کاری به سه نوبت ارتقا پیدا کرده است.
بگی ادامه داد: تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی و شوینده اصفهان 
با افزایش ظرفیت تولید و سه نوبت کردن فعالیت خود، نیاز مواد مورد 

نیاز مردم در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را تأمین می کنند.
به گفته وی فعالیت ســایر واحدهای صنعتی موجود در شهرک های 
صنعتی استان هم با توجه به تعطیلی نوروز و پیوستگی این تعطیالت، 
تغییر چندانی پیدا نکرده و شیوع ویروس کرونا تاثیری در این فعالیت 

این واحدها نداشته است.

مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک کشــور با بیان اینکه میزان معامالت مســکن 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته 
است، گفت: بســیاری از کارشناسان تصور می کردند 
کرونا تاثیر چندانی بر قیمت مسکن نخواهد گذاشت، 
اما متاســفانه بعد از چند روز به مرور شــاهد کاهش 
چشمگیر معامالت مسکن بودیم.او اظهار کرد: همزمان 

با کاهش چشمگیر قیمت مسکن صنعت ساختمان 
هم با تاثیر پذیری از آن به ســمت رکود حرکت کرده 
است و در این ایام شاهد ُکندی روند ساخت و ساز ها 
شده ایم.خســروی با اشــاره به اینکه میزان عرضه و 
تقاضا روند نزولی پیدا کرده و در یک ماه گذشته بیش 
از ۵۰ درصد معامالت مسکن کاهش یافته است، گفت: 
بسیاری از کســب و کار ها از کرونا تاثیر گرفته است و 
حال باید منتظر باشیم و ببینم  بازارها بعد از کرونا چه 
تغییر خواهند کرد.رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
تاکید کرد: به دلیل شــیوع ویــروس کرونا و تعطیل 
شدن کسب و کار ها در تمامی بخش های اقتصادی نه 

تنها قیمت مسکن افزایش نیافته بلکه شاهد کاهش 
قیمت در بازه زمانی بهمن و اســفند بودیم.خسروی 
اظهار کرد: بعد از اتمام بحران کرونا پیش بینی وضعیت 
قیمتی بازار مســکن ســخت اســت، اما می توان با 
اطمینان گفت که ما سونامی و یا جهش قیمتی نداریم 
و این بازار متناسب با شرایط اقتصادی حرکت می کند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور با بیان اینکه در 
اسفند ماه میزان معامالت مسکن کاهش ۵۰ درصدی 
داشته است، افزود: در یک ماه گذشته تمامی مشاوران 
امالک تعطیل بوده و هیچ کدام از مولد های اقتصادی و 

مالیاتی فعالیت نمی کردند.

تاثیر کرونا بر بازار مسکن

این بار ارزان شد!

کاهش تدریجی تعداد مرغ های سنگین؛ عامل اصلی نوسان قیمت
اسداله نژاد گفت: نرخ مرغ به ۱۱ هزار تومان رسیده و با کاهش تدریجی مرغ های سنگین، قیمت آن به سمت واقعی شدن در حال پیشروی است.حبیب اسداله 
نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور از استمرار روند افزایشی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
۷ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۱۱ هزار تومان است.او افزود: با توجه به کاهش تدریجی تعداد مرغ های سنگین پیش بینی می شود که 
با افزایش قیمت مرغ در بازار به روند واقعی شدن نرخ نزدیک شویم.اسداله نژاد قیمت تمام شده یک کیلوگرم مرغ زنده را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: 
طی یک ماه اخیر مرغداران از محل فروش مرغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان متضرر شــدند و همچنان در حال زیان هستند.این مقام مسئول کاهش قدرت 
خرید خانوار، تعطیلی کسب و کار ناشی از شیوع ویروس کرونا را عامل اصلی زیان مرغداران طی ماه های اخیر اعالم کرد.نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوشــتی با اشــاره به اینکه قیمت فعلی مرغ با نرخ واقعی فاصله دارد، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی و مشکالت مرغداران در تامین، نرخ 
منطقی هر کیلو مرغ زنده ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان و مرغ گرم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان است.اسداله نژاد ادامه داد: تا زمانی که قیمت مرغ به نرخ واقعی 
خود نرسیده است، از پشــتیبانی امور دام انتظار می رود از عرضه گونه مرغ منجمد به بازار خودداری کند.او درباره راهکار های کاهش زیان مرغداران گفت: شرکت 
پشتیبانی امور دام برای رفع بحران فعلی به طور مستقیم با تشکل های تولیدی یا مرغداران باید وارد مذاکره شود و مرغ های مازاد را از سطح بازار جمع آوری کنند.

بازار بسته اردبیل
بازاریان و کسبه شــهر اردبیل 
در راســتای اجــرای طــرح 
فاصله گــذاری اجتماعــی از 
هشــتم فروردین ماه ســال 
جــاری تعطیل شــدند و طبق 
تصمیــم ســتاد ملــی کرونا 
تعطیلی بــازار تاریخی تبریز تا 

روز گذشته ادامه داشت. 

دیدگاه

وز عکس ر

خبر روز

رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر گزبرخوار:

اخذ عوارض از واحدهای تجاری تا پایان اردیبهشت به تعویق افتاد
رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر گزبرخوار، از راه اندازی ستاد مردمی مقابله با کرونا و جذب چند 

میلیون تومان وجه نقد و تسهیل شرایط پرداخت عوارض ِاصناف و واحدهای اقتصادی، خبرداد.
محمود بخشی، با اشاره به گســتردگی و اهمیت مقابله با ویروس کووید۱۹، اظهار کرد: شهرداری 
گزبرخوار در ابتدای شیوع ویروس با استفاده از امکانات، منابع مالی و انسانی خود اقدام به مقابله 
و پیشگیری از شــیوع این بیماری در گزبرخوار کرد، اما فراگیری ویروس کرونا و فرسایشی شدن 
این بحران، نیازمند تشکیل ســتاد مردمی مقابله با کرونا، مشارکت عمومی شهروندان و همراهی 
معتمدان و خیران با این ستاد بود، که »ستاد مردمی مقابله با کرونا« در اولین روزکاری سال ۹۹ در 
شهر فعالیت خود را آغاز کرد.وی با تقدیر از همراهی، هم افزایی و حمایِت مردم، معتمدان، خیران 
و اصناف، افزود: از آغاز فعالیت ستاد مردمی مقابله با کرونا، مبلغ ۷۰ میلیون وجه نقد جمع آوری 
شده است که از مجموع آن ۴۰ میلیون تومان را صنف نمایشگاه داران اتومبیل به ستاد هدیه کرده اند 
و مابقی از وجوهات مردمی تامین شده ، که در راستای تامین ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی 
دست برای افراد مستقر در ایســتگاه های غربالگری هزینه می شــود، همچنین ۵۰۰ بسته اقالم 

بهداشتی نیز از محل این وجوهات به خانواده های کم بضاعت گزبرخوار اهدا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن:

۷0 درصد اراضی کشاورزی فریدن به سیستم آبیاری بارانی 
مجهز شده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن با اشاره به رتبه نخست فریدن در اجرای سیستم نوین آبیاری 
بارانی، گفت: ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی شهرستان فریدن به سیستم های نوین آبیاری بارانی مجهز 
شدند.حسن احمدی اظهار داشت: میزان اراضی کشاورزی آبی و دیمی شهرستان فریدن حدود سه 
هزار و ۴۰۰ هکتار است که هشت هزار کشاورز از این اراضی اســتفاده دارند.وی گفت: یکی از مناطق 
عمده تولید محصوالت کشاورزی در سطح اســتان اصفهان، شهرستان فریدن است به طوری که در 
سال های گذشته در زمینه تولید سیب زمینی، پیاز و چغندرقند و همچنین اجرای شبکه نوین آبیاری 
دارای رتبه اول استانی بوده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن افزود: حدود ۳۰ هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی شهرستان فریدن اختصاص به پرورش محصوالت گندم، جو، یونجه و حبوبات دارد.

مدیر دارالمهدی دهاقان خبر داد:

توزیع بسته های حمایتی میان نیازمندان دهاقانی
مدیر دار المهدی دهاقان گفت: ۳۱۳ بســته حمایتی کاال میان افراد نیازمند و اقشار آسیب دیده از 
کرونا در دهاقان توزیع شد.مردم در عرصه رسیدگی به افراد نیازمند همواره نقش مهم و تأثیرگذاری 
داشته اند که در بحران بالیا از جمله ویروس کرونا این نقش پررنگ تر شده است؛ در عرصه بحران 
کرونا برخی افراد از نظر اقتصادی و معیشتی دچار آسیب شدند که رسیدگی به این افراد امری مهم 
و ضروری است.با توجه به همراهی مردم در مبارزه با کرونا به ویژه بازاریان، کسبه و دیگر گروه هایی 
که روز مزد بوده اند و این بحران بر معیشت و درآمد آنان اثرگذار بود، رسیدگی به این خانواده ها باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد.در این ارتباط مدیر دارالمهدی دهاقان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: امسال با توجه شیوع ویروس منحوس کرونا، قادر به برگزاری جشن میالد امام عصر )عج( 
در شهرستان و مدارس نبودیم.مرضیه یوسفیان ادامه داد: با همفکری مربیان این مجموعه ویاری 
گروه جهادی شهدای عطا آباد و کانون محبان اهل بیت و مشارکت خیرین مهدی باور و مهدی یاور 
اقداماتی در راستای شادی نیازمندان و به خصوص اقشار آســیب دیده از این ویروس منحوس 

انجام دادیم.

شهرستان

رئیس شورای تامین کنندگان دام 
خبرداد؛

انباشت 60 میلیون راس 
دام در دامداری ها

رئیس شــورای تامین کنندگان دام گفت: بنابر 
آخرین آمار در فصل زمستان حدود ۶۰ میلیون 
راس دام سبک در واحدهای دامداری انباشت 

شده است.
منصور پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان 
دام کشور با اشاره به اینکه بازار گوشت در رکود به 
سر می برد، اظهار کرد: گسترش ویروس کرونا و 
تعطیلی واحدهای پرمصرف همچون تاالرهای 
پذیرایی، رستوران و هتل منجر به انباشت دام در 

واحدهای دامداری شده است.
وی افزود: بنابر اعالم مرکز آمار حدود ۶۰ میلیون 
راس دام سبک در زمستان به سبب نبود تقاضا 
انباشت شده است.پوریان با اشاره به اینکه بازار 
دام زنده راکد است، بیان کرد: در حوزه دامپروری، 
خرید و فروش تنها در حــوزه دام های با اوزان 
کم وزن صورت مــی گیرد.این مقام مســئول 
با اشــاره به اینکه در ارتباط با گوشــت افزایش 
قیمتی نداشتیم، گفت: با توجه به انباشت دام 
در واحدهای دامداری کمبــودی در بازار نداریم 
که با استمرار این روند دامداران با چالش های 
متعددی روبرو خواهند شد.به گفته وی، با توجه 
به سپری کردن ایام پیک تقاضا پیش بینی می 
شــود که با پایان یافتن ویروس کرونا، انباشت 
دام در واحدها کاهش یابد.پوریان با اشــاره به 
اینکه یکی از مهم ترین پایه های تولید در فصل 
بهار اتفاق می افتد، بیان کرد: با توجه به انباشت 
دام در واحدهای دامداری، تولید در فصل بهار بر 
افزایش جمعیت دامن می زند که امیدواریم با 
رفع بحران کرونا در حــوزه بازرگانی بتوانیم بازار 
ایجاد کنیم.رئیس شورای تامین کنندگان دام 
کشور با اشــاره به اینکه خرید تضمینی راهکار 
کاهش انباشت در واحدهای دامداری نیست، 
گفت: با پایان یافتن بحران کرونا و صدور مجوز 
صادرات دیگر شــاهد انباشــت دام در واحدها 
نخواهیم بود.وی در پایــان قیمت هر کیلو دام 
ســبک درب دامداری را ۳۵ هــزار تومان و دام 

سنگین ۲۶ هزار تومان اعالم کرد.



یکشنبه 24 فروردین  1399 / 18 شعبان  1441/ 12 آوریل 2020/ شماره 2946

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد؛

برداشتن قرنطینه مرگبار خواهد بود
دبیرکل سازمان بهداشــت جهانی در کنفرانس های خبری منظم در خصوص همه گیری کرونا اطالع 
رسانی می کند و حاال در تازه ترین نشســت خبری خود خواستار مدیریت صحیح کشورها در کاهش 
محدودیت های تردد اســت.»تدروس آدهانوم« مدیرکل ســازمان جهانی بهداشــت، گفته هرگونه 
تعجیل در برداشــتن محدودیت های کرونا »بازگشــت مرگبار« این ویروس را در پی خواهد داشت.

وی که از طریق ویدئو کنفرانس و از مقر ســازمان جهانی بهداشت در ژنو سخن می گفت، از »آمارهای 
امیدوارکننده« در کشورهای اروپایی ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت در حال 
همکاری با دولت ها اســت تا به آنها برای اتخاذ بهترین استراتژی تسهیل محدودیت ها کمک کند اما 
تاکید دارد که برداشتن سریع این محدودیت ها بســیار خطرناک خواهد بود.ادهانوم با بیان اینکه در 
سطح جهان، در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون ابتالی قطعی تایید شده به کووید ۱۹ و بیش از ۹۲هزار 
مرگ در اثر این بیماری به سازمان بهداشت جهانی گزارش شده است، اظهار کرد: در هفته گذشته، شاهد 
وضع قوانین سختگیرانه تردد در برخی از کشورهای اروپا مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بودیم 
و در همین زمان، شاهد شتاب نگران کننده ای در کشورهای دیگر بودیم.وی با ابراز نگرانی برای بخش 
های روستایی که دسترسی بهداشــتی کمتری دارند، گفت: در بخش هایی از آفریقا شاهد گسترش 
ویروس در مناطق روستایی هستیم و موارد شیوع در بیش از ۱۶ کشور دیده می شود.ادهانوم در مورد 
سیستم های بهداشتی مناطق روســتایی که معمواًل فاقد منابع موجود در شهرها هستند، با اشاره به 
گزارش مدیر منطقه ای سازمان بهداشــت جهانی در آفریقا، گفت: این بدان معناست که کشورها باید 
با تقویت فوری زیرساخت های بهداشــت عمومی و مراقبت های بهداشتی اولیه، این پاسخ را بومی 
سازی کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از ســازمان بهداشت جهانی، نشست اخیر کشورهای گروه ۲۰ از 
حمایت جدی از آفریقا خبر داده است که باید تسریع شود حتی اگر این تعداد در آفریقا هنوز هم نسبتًا 
ناچیز باشد، اما شتاب دهنده نیاز است.دبیرکل سازمان بهداشت جهانی با بیان اینکه برخی کشورها در 
حال برنامه ریزی گذار از محدودیت های اقامت در خانه هستند، هشدار داد: خواستار رفع محدودیت 
ها هستیم، اما رفع ســریع محدودیت ها می تواند به تجدید بیماری منجر شود و اگر به درستی اداره 
نشود، به همان اندازه روزهای نخست خطرناک می شود.ادهانوم از همکاری سازمان بهداشت جهانی 
در زمینه استراتژی هایی برای کاهش تدریجی و ایمن محدودیت ها خبر داد و گفت: عوامل مهمی که 
باید در نظر گرفته شود. کنترل انتقال بیماری، در دسترس بودن خدمات بهداشت عمومی و پزشکی 
کافی و کاهش خطرات شیوع در محیط های خاص مانند مراکز مراقبت طوالنی مدت باید رعایت شود.

تولید دستگاه تنفس مصنوعی خانگی در دانشگاه اصفهان
یک شرکت دانش بنیان دانشگاه اصفهان در راســتای وظیفه اجتماعی و علمی خود اقدام به طراحی 
دستگاه ونتیالتور خانگی، گالیدوسکوپ، قالب و ساخت فیلتر ماسک در دانشگاه اصفهان کرد.شرکت 
های دانش بنیان مختلف در سطح کشور با شــروع ویروس جدید کرونا، برای مقابله با این ویروس و 
مداوای بیماران ظرفیت و توان علمی خود را برای همیاری رساندن به دستگاه های متولی امر سالمت در 
کشور به کار گرفتند.نیما جمشیدی - مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در دانشگاه اصفهان در خصوص 
این اقدامات اظهار کرد: طراحی دستگاه ونتیالتور خانگی یا ونتیالتور اورژانس، محافظ صورت، طراحی و 
ساخت دستگاه گالیدوسکوپ،تولید ملحقات دستگاه ونتیالتور، تولید فلومترهای اکسیژن مخصوص 
دستگاه ونتیالتور، طراحی قالب و ساخت فیلتر ماسک از جمله تولیدات این شرکت در روزهای مقابله با 
کرونا است.وی درخصوص طراحی دستگاه ونتیالتور خانگی یا ونتیالتور اورژانس گفت: با توجه به افزایش 
نیاز به این دستگاه  بعد از شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا، تولید افزایش یافته است. در راستای رفع 
Emergency- نیاز داخلی اقدام به طراحی این دستگاه کردیم. این دســتگاه ها براساس استاندارد
FDA در دو مدل اکسیژنی و بدون اکسیژن درحال تولید است و قابلیت کاربرد خانگی، آمبوالنسی دارد. 

یک پزشک سالمت روان مطرح کرد

در روزهای کرونایی حواسمان به فرزندانمان باشد
یک پزشک سالمت روان با بیان اینکه در شرایط کنونی باید از جدایی 

های غیرضروری دوری کنیم، گفت: برخی والدین شاغل که البته کار 

پر خطری نیز ندارند، فرزندان خود را در خانه والدینشان رها می کنند 

و تنها از طریق تماس تصویری با فرزندانشــان در ارتباط هستند، در 

حالی که این شرایط باعث افزایش اضطراب در فرزندان می شود.هورا 

چیت ساز در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه ویروس کرونا تهدیدی 

برای همه اســت و معلوم نیســت چه زمانی زندگی به حالت طبیعی 

برمی گردد، اظهار کرد: در شــرایط حاضر تنها راه حل این اســت که بر 

روی وضعیت موجود کنترل داشته باشیم، چون با شرایط جدید و غیر 

قابل پیش بینی مواجه هستیم.وی با بیان اینکه باید حتی طوالنی تر 

شدن یا سخت تر شدن شرایط را در نظر بگیریم، افزود: در این صورت 

استرس و اضطراب ما افزایش می یابد که باعث ضعیف شدن سیستم 

ایمنی خواهد شــد و ریســک ابتال افراد به بیماری بیشــتر می شود.

این پزشک ســالمت روان با بیان اینکه افزایش اضطراب باعث بروز 

رفتارهای نادرست در افراد می شــود، گفت: برای نمونه توجه افراد به 

اخبار منفی در رسانه ها و یا شبکه  ای اجتماعی بیشتر می شود که باعث 

تشدید اضطراب و نگرانی می شــود.چیت ساز خاطر نشان کرد: البته 

طبیعی است که در این وضعیت افراد دچار اضطراب شده و رفتارهایی 

مثل خشم یا عصبانیت داشته باشند و باید این رفتارها را طبیعی فرض 

کنیم.وی با بیان اینکه در هر صورت زمانی که با اضطراب روبرو شدیم 

باید بدانیم که اضطراب عالئم جســمی و روانی به همراه دارد، افزود: 

ممکن است برای بهبود وضعیت جسمی نیاز به پزشک پیدا کنیم، این 

درحالی است که باتوجه به شــیوع ویروس کرونا و سرایت باالی این 

ویروس، بهتر است پیش از مراجعه به پزشک و یا مراکز درمانی، ابتدا 

با شماره های تماسی که دانشگاه علوم پزشکی در اختیار شهروندان 

قرار داده تماس گرفته و با پزشکان مشورت کنیم.این پزشک سالمت 

روان با بیان اینکه بــرای رفع عالیم روحی و روانی افراد ســعی کنند 

اطالعات و اخبار مربوط بــه کرونا را از منابع موثق و درســت از جمله 

سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه های علوم پزشکی دریافت کنند، 

افزود: بهتر اســت چندین مرتبه در روز پیگیر اخبــار نبود و در فضای 

مجازی و در گروه های منفی حضور نداشت، همچنین با دریافت هر 

خبرد بد و نادرست، تا از صحت و درســتی آن مطمئن نشدند آن را باز 

نشر نکنند.چیت ساز با بیان اینکه در۸۰ درصد موارد افرادی که آلوده به 

این ویروس می شوند، هیچ عالمتی ندارند و در۲۰ درصد ممکن است 

عالیم مشاهده شود، گفت: این عالیم با ماندن در خانه کنترل می شود 

و تنها ۵ درصد افراد هستند که نیاز به بستری دارند و ممکن است که 

تنها همین درصد حال مساعدی نداشته باشند.

وی بــا بیان اینکه بــی تحرکی ممکن اســت تمام عــوارض و عالیم 

اضطراب کرونا را بدتر کند، اضافه کرد: باید این افراد در قرنطینه خانگی 

در زمان هایی از شبانه روز به ورزش کردن بپردازند و از سرگرمی های 

خانگی استفاده کنند تا در کارهای روزمره تنوع ایجاد شود. این پزشک 

ســالمت روان با تاکید براینکه نباید والدین اخبــار بد را برای کودکان 

بازگو کنند و باید در این شــرایط برای آنها کتاب بخوانند و یا موسیقی 

و فیلم مناســب در نظر بگیرند، گفت: در این روزها بازی و ســرگرمی 

هایی که افراد خانواده را دور هم جمع می کند تا در خانه باشــند می 

تواند به اعضای خانواده کمک کند.چیت ســاز با بیــان اینکه باید در 

محیط خانه امنیت و آســایش را برای کودکان فراهم کنیم، گفت: در 

بسیاری از موارد جلوگیری از ابراز احساســات می تواند مضرر باشد، 

پس اجازه بدهیم هر کســی در خانواده احساســات خود را بگوید و 

توجه کودکان را به سمت نکات مثبت سوق هیم.وی خاطر نشان کرد: 

در این شرایط باید حواســمان به کابوس های شبانه کودکانمان باشد 

و سعی کنیم در مواجهه با کودکان بر اساس ســطح رشدی آنها، نوع 

واکنش شــان را مدیریت کنیم، چراکه کودکان با ســن کمتر توانایی 

بروز احساساتشــان را ندارند.این پزشک ســالمت روان ادامه داد: 

بهتر اســت در این ایام از فعالیت هایی که عضــالت کودکان را درگیر 

 می کند مانند دویدن و لیلی بازی کردن استفاده کنیم تا آنها را بیشتر 

سرگرم کنیم.

چیت ساز با بیان اینکه در این شرایط باید از جدایی های غیر ضروری 

دوری کنیم، گفت: برخی والدین شــاغل که البتــه کار پر خطری نیز 

ندارند، فرزندان خود را در خانه والدینشان رها می کنند و تنها از طریق 

تماس تصویری با فرزندانشــان در ارتباط هســتند، در حالی که این 

شرایط باعث افزایش اضطراب در فرزندان می شود.

پرداخــت هزینه درمان بیمــاران مبتال بــه کرونا در 
بیمارســتان های مختلف موضوعی اســت که این 
روزها دغدغه بســیاری از افراد جامعه شده است و 
برای بسیاری سوال اســت که آیا میزان هزینه ها در 
بیمارستان های دولتی، خصوصی ، تأمین اجتماعی 
و نیروهای مسلح متفاوت اســت اگر جواب مثبت 

است به چه میزان؟
درمان مبتالیان به کرونا به دلیل عدم داروی مشخص 
بــرای این بیمــاری درمانی قطعی نیســت و نقش 
حمایتی دارد؛ به شــکلی که بیماران مبتال با استفاده 
از یکسری داروها شــرایط بهتری پیدا کرده و پس از 
ترخیص در بیمارســتان با گذراندن دوره های قرنطیه 

در خانه، از این بیماری خالصــی پیدا می کنند.ایرج 
حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت درباره دریافت 
کردن وجه توسط بیمارستان های نظامی گفت: بنده 
با کمال افتخار این را عنوان مى کنم که همه  خدمات 
در بیمارســتان های دولتی به صورت رایــگان و یا با 
کمترین هزینه انجام خواهد شــد.وی با بیان اینکه 
بیمارســتان هاى نظامى جزو نهادهاى عمومی غیر 
دولتى هستند و تعرفه مســتقل دارند، گفت: سطح 
برخی از این بیمارستان ها نزدیک به بیمارستان  های 
خصوصی است. قاعدتا افرادى که به بیمارستان هاى 
خصوصى مراجعه مى کنند شــامل خدمات رایگان 
دولتــى نمى شــوند.وی ادامه داد: برخــی مردم ما 

که به خواســت خود به بیمارســتان هاى خصوصی 
مراجعه مى کنند و خدمات خصوصى از جمله اتاق تک 
تختخواب ، غذاى خاص و ... را دریافت مى کنند، نباید 
توقع داشته باشند که خدمات کامال به صورت رایگان 
باشــد و قطعا دریافت هزینه انجام خواهد شد. ارائه 
خدمات مربوط به کرونا در بیمارســتان های دولتی 
رایگان است و در شرایط اورژانسی نیز وزارت بهداشت 

پذیرای بیماران در بیمارستان های دولتی هستند.

هزینه درمان بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان ها چقدر است؟

نحوه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در روزهای کرونایی
علی رغم اینکه در این روزها کرونا در کشورمان شایع شده و باید تا حد امکان در خانه بمانیم، اما برخی افراد بنابر ضرورت های شغلی و کاری مجبورند بیرون روند 
و حتی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، اما آنها باید نکات بهداشــتی را در نظر بگیرند تا سالمت به خانه بازگردند.انجمن علمی آموزش سالمت و ارتقاء 

بهداشت ایران طی دستورالعملی نکاتی را برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در این روزهای کرونایی ارائه داده است که در ادامه می آید: 
- تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.

- در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا  از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.
- در ساعت های پر تردد از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده نکنید.

- هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تا حد امکان  از دستکش التکس استفاده کنید.
- هنگام ورود به وسایل حمل و نقل عمومی و خروج از آن ها هرگز  صورت خود و به خصوص چشم ها، بینی و دهان  خود را لمس نکنید.

- فاصله  یک متری خود را با شهروندان دیگر  حتما رعایت کنید.
- از تماس دست خود با  سطوح پرتماس خودداری کنید.   

- در صورت عطسه و سرفه از ماسک و دستمال کاغذی  استفاده کنید.
- تا حد امکان از ماسک استفاده کنید.

عکس خبر

تهیه آبمیوه در مسجد برای 
بیماران مبتال به کرونا

ســتاد مردمی مبارزه با کرونا محلــه لویزان و 
بسیج مسجد جامع لویزان با دوخت ماسک 
فعالیت خود را در جبهه مبارزه با کرونا آغاز کرد 
و از دهم فروردین با تهیه آبمیوه های مختلف 
مثل آب پرتقال و هویج و همچنین پخت سوپ 
به تعداد ۱۸۰۰ عدد در محل آستان امام زاده پنج 
تن لویزان، نسبت به توزیع در بیمارستان های 
مسیح دانشوری، شهدا و طالقانی توسط ستاد 

مرکزی کرونا شمیرانات اقدام نموده است.

پژوهشگران »دانشگاه فودان«:

کرونا احتماال تابستان هم مهمان ماست!
پژوهشگران »دانشگاه فودان«)Fudan University( چین اخیرا اظهار کرده اند گرمای تابستان 

سبب توقف شیوع ویروس کرونا نخواهد شد.مطالعه اخیر پژوهشگران چینی نشان داده است که 

هوای گرم تابستان سبب توقف شیوع ویروس کرونا در نیمکره شمالی نخواهد شد  و این در حالی 

است که برخی امیدوار بودند هوای گرم می تواند ســبب توقف شیوع این ویروس شود زیرا شیوع 

بسیاری از بیماری های عفونی مانند آنفوالنزا و ســارس با افزایش دمای محیط متوقف می شود.

مطالعات قبلی محققان »دانشگاه های بیهانگ« و »چینهوا« نشان داده بود که با گرمتر شدن دما، 

میزان انتقال بیماری کووید-۱۹ در چین کاهش یافته است اما آخرین یافته های محققان چینی 

نشان داده است گرمای هوا تاثیری بر توقف شیوع این بیماری ندارد.این تحقیقات توسط »ویبینگ 

وانــگ«)Weibing Wang( ، متخصص بهداشــت عمومی و همکارانش از دانشــگاه فودان در 

شانگهای چین انجام شده است.محققان گفتند: تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که دمای محیط 

هیچ تاثیری در توانایی انتقال »سندرم حاد تنفسی کروناویروس  ندارد.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت تشریح کرد:

آخرین آمار تولید اقالم ضدکرونایی
سرپرســت معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به آخرین وضعیت اقالم بهداشتی 

ضد کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: بررسی روند تولید الکل )اتانول( در بازه زمانی ابتدای اسفند 

ماه )آغاز شیوع کرونا در کشور( تا سیزدهم فروردین ماه حاکی از تولید ۹ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۷۷۲ 

لیتر از این محلول اســت.»مهدی صادقی نیارکی« افزود: پیش از شیوع کرونا میزان تولید روزانه 

اتانول ۱۷۰ هزار لیتر با برآورد سالیانه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بود.وی در خصوص تولید ماسک 

تنفسی یکبار مصرف توسط بنگاه ها گفت: مجموعه تولیدات در بازه زمانی یاد شده )ابتدای اسفند 

تا ۱۳ فروردین( ۲۴ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۲۵۶ عدد بوده است.صادقی نیارکی با بیان اینکه باالترین 

میزان تولید این محصول در مورخ نهم فروردین ماه با یک میلیون عدد بوده، خاطرنشان کرد: پیش 

از شیوع کرونا روزانه تنها ۲۰۰ هزار عدد از این محصول تولید می شد که برآورد میزان تولید سالیانه آن 

۶۰ میلیون عدد بود.سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت همچنین با بررسی روند تولید مواد 

ضدعفونی کننده، یادآور شــد: پیش از کرونا میزان تولید روزانه این محصول ۵۰ هزار لیتر با برآورد 

میزان تولید ســالیانه ۱۵ میلیون لیتر بود، اما پس از شــیوع این بیماری میزان تولید آن از ابتدای 

اسفند ۹۸ تا سیزدهم فروردین به متوسط روزانه ۴۰۰ هزار لیتر رسیده است.وی تصریح کرد: بر این 

اساس تولید مواد ضدعفونی کننده نسبت به قبل هشــت برابر شده، ضمن اینکه تعداد واحدهای 

فعال تولید کننده آن ۴۰ بنگاه است.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران:

داروی پیشگیری از کرونا وجود ندارد
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، گفت: هیچ داروی پیشگیری از کرونا به صورت محلول 

جوشانده و فرآورده طبیعی و شیمیایی وجود ندارد و مردم گول تبلیغات اینترنتی را نخورند.آرش 

محبوبی، در مورد تهیه محلول ضد عفونی کننده، اظهار داشــت: اگر محلول سفید کننده به نسبت 

یک به پنج رقیق شود می تواند ضد عفونی بسیار خوبی باشد، البته مردم توجه کنند که نباید از این 

محلول برای سطوح زنده مانند پوست و دست استفاده کنند اما برای لوازم و اشیا و سطوح مختلف 

می توانند با اطمینان این محلول را مورد استفاده قرار دهند.وی در ادامه گفت: هیچ داروی پیشگیری 

از کرونا به صورت محلول جوشانده و فرآورده طبیعی و شیمیایی وجود ندارد و مردم گول تبلیغات 

اینترنتی را نخورند.

سلامتاخبار

ذره بین

خبر

خبر روز

دوِد اسپند، خاصیت 
ضدویروسی دارد؟

معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت، 
درباره روش های طب ســنتی برای ضدعفونی 
کردن هوای منــازل توضیح داد.دکتــر علیرضا 
عباســیان در گفت وگو بــا ایســنا،  در خصوص 
روش های طب ســنتی برای ضــد عفونی کردن 
هوای منزل، گفت: به طور کلی بر اساس مطالعات 
صورت گرفته مشــخص شده اســت که موادی 
که بوهای قوی و تند داشــته باشــند می توانند 
خواص ضد میکروبی، آنتی باکتریال و بعضا ضد 
ویروس داشته باشــند. به طور مثال در خانواده 
گیاهانــی با ترکیبــات گوگردی همچون ســیر، 
موســیر، پیاز و انواع کلم هــا می توانند خاصیت 
ضد ویروسی داشــته باشــند.وی با بیان اینکه 
در طب ایرانی دودهایی بــا همین خاصیت ضد 
میکروبی و ویروسی نیز وجود دارند، تصریح کرد: 
در گذشــته های دور مردم مــواد مختلفی را دود 
می دادند که این اصطالح رایج بخور برای همین 
موضوع به کار برده می شد که مردم اشتباها اکنون 
استنشاق ماده ای جوشیده در آب را بخور می نامند 
اما، در طب ایرانی به استنشاق دود ناشی از آتش 
زدن یک ماده، بخور گفته می شود.عباســیان با 
تاکید بر اینکه مقاالتی در خصوص خواص اسپند 
و عنبرنسارا وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال 
برای ماده عنبرنسارا هم برای خاصیت ضد التهابی 
آن و هم برای خاصیت ضد ویروسی اش مقاالتی 
وجود دارد؛ به شــکلی که در مواردی مشــخص 
شــده حتی در خاصیت ضد ویروسی قوی تر از 
اسپند اســت. به این صورت نمی توان به صورت 
مطلق منکر خاصیت ضد ویروسی این مواد شد، 
همانطور که نباید این تصور به وجود بیاید که اسپند 
یا عنبرنســارا داروی درمان کرونا هستند.وی با 
بیان اینکه در خصوص دفع بیماری کووید ۱۹ هنوز 
تحقیق مستقیمی بر اثر بخشی اسپند و عنبرنسارا 
صورت نگرفته است، اظهار کرد: این ویروس بسیار 
نو ظهور اســت و اکنون در این مدت کم نمی توان 
گفت در از بین بردن قطعی کرونا موثر هســت یا 
نه؛ اما چون تاکنون مشخص شده است بر طیفی 
از ویروس توانســته موثر عمل کند و آنها را از بین 
ببرد، گمان می رود که ممکن است بر روی ویروس 

کرونا نیر اثراتی داشته باشد.
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مدیر کل بهزیستی استان اصفهان:

مالکان اماکن مهدهای کودک به پویش همدلی بخشش 
اجاره بها بپیوندند

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از عموم مالکین ساختمان های اجاره ای مهدهای کودک استان 
درخواست کرد به عشــق کودکان این مرز و بوم به پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهدهای 
کودک استیجاری بپیوندند.مرضیه فرشاد اظهار کرد: براسـاس مصوبـات سـتاد ملی مبـارزه بـا 
شیوع ویروس کرونـــا و ابالغ دسـتور تعطیلی مهـدهای کودک، فعـــالیت اجرایی این مراکز به 
صورت حضوری از اول اسفندماه ۹۸ به صورت کامل متوقف شـد، که این امر آسـیب هایی نظیر از 
دست رفتن منابع درآمـد این مراکز را درپی داشـت.وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصـد مهدهای 
کودک استان اصفهان استیجاری هستند، افزود: نداشــتن توان پرداخت اجاره بهای آنها توسط 
مستاجرین که با توجه به فضای فیزیکی مهدکودک دارای اجاره بهای باالست، یک بخش عمده 
از مشـــکالت مهدهای کودک است.مدیرکل بهزیستی اصفهان خاطرنشان کرد: این اداره کل در 
راسـتای حمایت طلبی از مالکانی که کل یا بخشـــی از اجاره مهـدهای کودک را در زمان تعطیلی 
ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ بخشیده اند یا خواهند بخشید در قالب پویش همدلی »بخشش 
اجاره مهدهای کودک در روزهای تعطیلی ناشی از شیوع کرونا« و با اهدای نشان»حامی کودک« و 
لوح تقدیر از اهتمام و بذل محبت این مالکین دلسوز قدردانی خواهد کرد.وی تصریح کرد: بدین 
منظوراز تمام مالکان مهدهای کودک استان درخواست می شود با پیوستن به این پویش در این 
امر خدا پسندانه مشارکت کنند.فرشاد اظهار کرد: پس از پایان شـرایط کنونی و بازگشت شـرایط 
به حالت عادی طی مراســـمی از اقدامات ارزنده مالکان مذکور، متناسب با میزان مشارکت آنها 

در پویش، با اهدای نشان حامی کودک با حضور مقامات استانی وکشوری تقدیر خواهد شد.

استاندار اصفهان:

معلمان متناسب با نظام آموزش الکترونیک آموزش های 
الزم را ببینند

استاندار اصفهان در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در استانداری 
افزود: امروز فرصت خوبی برای بهره گیری از ظرفیت آموزش الکترونیک فراهم شــد و معلمان 
در قالب این فضا مســئله تعلیم و تربیت را دنبال می کنند و اجازه ندادند آموزش تعطیل شــود 
که باید از زحمات آن ها قدردانی کرد.عبــاس رضایی با بیان اینکه باید زیســت همراه با کرونا را 
تمرین کنیم، تصریح کرد: یکی از ابعاد مهم در این زیست جایگاه آموزش و پرورش است که الزم 
است تمهیدات ویژه ای در این خصوص اندیشیده شود.رییس شورای آموزش و پرورش استان 
اصفهان تصریح کردد: طراحی زیر ساخت ها و فضای مناسب دائمی و مناسب به منظور افزایش 
تاب آوری در بحران هایی مثل کرو نا یا آلودگی هوا از طریق فضای مجازی می تواند زمینه حذف 
تعطیلی آموزش در چنین شرایطی را فراهم کند.اســتاندار اصفهان اظهارداشت: از سوی دیگر با 
توجه به مشکالت آموزش و پرورش در حوزه تامین نیروی انسانی، ظرفیت آموزش الکترونیک 
و فضای مجازی فرصتی اســت تا از این طریق تالش کنیم کیفیت نظام آموزشــی را ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: همچنین طراحی شــیوه ها و الگو هایی به منظور انتقال برخی امور تربیتی مانند 
فعالیت دارالقرآن ها و کانون های فرهنگی تربیتی در این فضا از دیگر اقداماتی است که می تواند 
فرصت تربیت و پرورش در کنار آموزش را فراهم کند.رضایی به ضرورت تولید محتوای مناســب 
با این فضا اشــاره و اضافه کرد: به طور قطع آموزش در فضای مجــازی الزامات و محتوای ویژه 
خود را نیاز دارد و می توان با تولید چنین محتوا هایی برای فضای مجازی و آموزش الکترونیک، 
زمینه تقویت دروس در کنار آموزش حضوری را نیز فراهم کرد.وی تاکید کرد: عالوه بر این، امروز 
نیازمند آن هستیم که معلمان ما متناسب با نظام آموزش الکترونیک آموزش های الزم را ببینند 
و بر همین اساس حرکت به این سمت در قالب دوره های کوتاه مدت و ضمن خدمت الزم است.

مسئول بسیج اساتید استان اصفهان تشریح کرد:

تشریح نحوه آموزش مجازی دانشجویان اصفهانی

مسئول بسیج اساتید استان اصفهان با اشــاره به برگزاری کالس های 
دانشگاهی به صورت مجازی در راســتای قطع زنجیره انتقال ویروس 
کرونا اظهار داشت: با توجه به شرایط کشــور و عدم تعطیلی علم آموزی 
و فضایی که برای دانشجویان ایجاد شده، تصمیم هیئت مرکزی مبارزه 
با کرونا بر این شد که در تمامی دانشــگاه ها آموزش مجازی برگزار شده 
و به  صورت آنالین و آفالین ادامه پیــدا کند.محمد باقری در ادامه گفت: 
با توجه به زیرساخت های مناســبی که طی کوتاه مدت در دانشگاه های 
استان ایجاد شــده بود، رویکرد تبدیل این زیرســاخت به کالس های 
آنالین، افزایش پهنای باند و افزایش ســرور انجام شــد و اولین دوره  
آموزش مجازی کاردانی و کارشناســی از ۱۸ فروردین  ماه امسال و دوره  
کارشناسی ارشد از اســفند ماه سال ۹۸ آغاز شــد.وی با اشاره به اینکه 
کیفیت کار به ســطح اینترنت دانشجو و استاد بســتگی دارد، تصریح 
کرد: بخشی از کیفیت کار به اینترنت و ســرعت اینترنت استفاده  شده 
توسط دانشــجو و استاد و بخشی هم به زیرســاخت ها و نرم افزارهایی 
که دانشگاه ها اســتفاده می کنند ارتباط دارد؛ در استان نرم افزارهایی که 
اســتفاده می کنیم زیرساخت مناســبی دارد و پهنای باند هم نسبت به 
تعداد دانشجوها خوب است که در حال حاضر حدود ۸۰ مگابایت است و 
امیدواریم دانشجویان به بهترین شکل بتوانند از این آموزش ها استفاده 
کنند.باقری افزود: اساتید را در بارگذاری درس ها و برگزاری کالس های 

آنالین و آفالین توجیه کردیم و طبق روال ساعت کار، اساتید و دانشجویان 
در کالس های آنالین و آفالین حضور پیــدا می کنند و عالوه بر تدریس، 
پرسش و پاسخ نیز انجام می گیرد.مسئول بسیج اساتید استان اصفهان 
از شــرکت های ارائه دهنده  خدمات اینترنت مطالبه کرد با دانشــگاه ها 
برای برگزاری کالس های مجازی همکاری کنند و گفت: بخش زیادی از 
مشکالتی که ممکن است در قطعی اینترنت به وجود بیاید از شرکت های 
ارائه دهنده  خدمات اینترنت است و امیدواریم که هرچه سریع تر مشکل 
ارائه  خدمات  رفع شود تا بتوانیم خدمات خوبی را از نظر آموزشی و علمی 
و باال بردن کیفیت آموزشی داشته باشــیم.وی دور نشدن دانشجویان 
از فضای علمی دانشــگاه را هدف برگزاری کالس هــا به صورت مجازی 
دانست و عنوان کرد: البته کالس هایی که در شرایط فعلی به  صورت آنالین 
در حال برگزاری اســت صرفا کالس های تئوری و کالس هایی است که 
ظرفیت ارائه دروس را دارد، کالس های عملی بعد از باز شدن دانشگاه ها 
به اطالع دانشجویان رسانده می شــود و برای برگزاری آن برنامه ریزی 
صورت می گیرد.باقری خاطرنشــان کرد: در صــورت ادامه یافتن کرونا 
سیاست های کلی بســتگی به دانشگاه دارد. در دانشــگاه آزاد اسالمی 
سیاســت کلی در حال ابالغ شــدن است، فعال سیاســت این دانشگاه 
تصمیم به حذف  ترم نیست و اگر تصمیمی گرفته شود سازمان مرکزی 
دانشگاه آزاد ابالغ خواهد کرد.مسئول بسیج اساتید استان اصفهان گفت: 

دانشجویان در حال حاضر اجازه  حذف و اضافه و ترمیم با هماهنگی مدیر 
گروه و معاون آموزشی دانشگاه برای کالس های تئوری دارند، به میزانی 
که نیاز است ترم طوالنی تر می شود و مدیریت این مسئله با ابالغ سازمان 
مرکزی دانشگاه صورت می گیرد.وی در خصوص برگزاری امتحانات پایان 
ترم بیان داشــت: در این مورد منتظر تصمیم سازمان مرکزی هستیم و 
پیش بینی می شــود امتحانات بعد از رفع مشکالت به  صورت حضوری 
برگزار شود. چون بعضی دروس دانشگاه عملی است فعال به این سمت 
می رویم که کالس های تئوری به  صورت آنالین برگزار شود و اگر ادامه دار 
شد قطعا دانشگاه آزاد اســالمی در سیاست کالن خود تصمیم می گیرد 
که به  صورت مجازی امتحانات را برگزار کند البته این امکان را داریم که 
امتحانات به  صورت آنالین هم برگزار شــود؛ اما دروس عملی را هم باید 
در نظر گرفت که باید حضوری برگزار شود.مسئول بسیج اساتید استان 
اصفهان تصریح کرد: به علت اینکه دانشــجوها و اساتید از اینترنت های 
متفاوت با سرعت های متفاوت استفاده می کنند، بعضا نارضایتی هایی 
ایجاد می شــود که امیدواریم بــا هماهنگی ها و مکاتبات انجام شــده، 
مشکالت حل شود. اگر سرعت  باال برود و مشکلی ایجاد نشود،  کمترین 
نارضایتی را در دانشجوها و اســاتید خواهیم داشت؛ اما مسلما چون به 
عنوان تجربه  اول است که در سطح دانشگاه انجام می شود، دانشجوها با 
این روش آشنا نبودند و نارضایتی هایی وجود دارد که عمده  این نارضایتی 
به دلیل قطعی اینترنت است.وی افزود: امیدوارم زیرساخت ها فراهم 
شود یا قبل از اینکه مشکل فنی به وجود آید به دانشجویان اطالع رسانی 
شود که دانشجو و استاد ســر کالس حاضر نشوند، بنده ضمن توصیه به 
همه  اساتید و دانشجویان به صبر و تحمل در حوزه  فضای مجازی، توصیه 
می کنم شرکت ها با دانشگاه ها و سایت های lms هم کاری کنند تا بتوانیم 

خدمات خوبی دهیم.
باقری ادامه داد: اگر هر کدام از ســه عامل اساسی)اســتاد، دانشجو و 
اینترنت( در برگزاری کالس ها به صورت مجازی دچار مشــکل شــود، 
قطعا نارضایتی به وجود می آورد و ما امیدواریم این نارضایتی را بتوانیم 
به حداقل برسانیم. این برنامه رســما از ۱۶ فروردین در کل استان آغاز 
شده و امید است طی هفته آینده ارائه خدمات با همکاری شرکت های 
مخابرات تسهیل شود.مسئول بسیج اســاتید استان اصفهان بیان کرد: 
اکثر دانشــگاه های استان آموزش مجازی را در دســتور کار دارند، البته 
ممکن است سطح دانشگاه ها متفاوت باشــد، یک دانشگاه با دروس 
عمومی شروع کرده و دیگری با دروس معارف شروع کرده؛ اما این روند 

در حال انجام است.

رییــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ســمیرم 
گفت: مراتع میان بند واقع در اســتان های جنوبی 
و قشالقی، میزبان عشایر و دام های آنان هستند.

علی پورعسگر با تشریح دومین اقدام موثر به منظور 
پیشگیری از کوچ عشــایر بعد از توقیف ۱۳ کامیون 
حامل دام در  هفته گذشته اظهارداشت: اعضای این 
گروه عازم استان فارس و شهرستان های کامفیروز، 
سده و ســپیدان این استان شــدند تا جلوی کوچ 
زودهنگام را بگیرند.به گفتــه وی، نیروهای یگان 

حفاظت این اداره از پاســگاه مرزی »زمان کهریز« 
سمیرم از طریق  محور خسروشیرین استان فارس، 
به سمت این شهرستان های قشالقی عزیمت کردند 
و نتایج خوبــی گرفتند.رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری سمیرم ادامه داد: ماموران این یگان در 
طول مسیر خود با تعدادی از خانوارهای عشایری 
که حدود هفت هزار رأس دام داشــتند گفت و گو 
داشــتند و پس از آن با جنگل بانان شهرستان های 
آباده و کامفیروز اســتان فارس جلســه ای برگزار 
کردند.پورعسگر با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت 
سمیرم شرایط شهرستان را برای همکاران خود در 
استان همجوار شرح دادند، افزود: با توجه به آماده 
نبــودن مراتع ســمیرم برای پذیرش دام، شــیوع 
ویروس کرونا و ادامه بارندگی های شدید بهار،باید 

هر شهرستان به سهم خود میزبان عشایر در مراتع  
و میان بندها باشــند تا زمان کوچ در مسیر به شکل 
سنتی طی شــده و طوالنی تر شود.وی، نتیجه مهم 
و اثربخش این نشســت و تعامل  مشابه را حفظ و 
حراست از مراتع و طبیعت خدادادی هر دو استان 
عنوان کرد و از عشــایر خواست هر ساله تقویم کوچ 
بهاره)۲۵ اردیبهشت( را رعایت کنند تا مشکالت کوچ 
و مسائل حاشیه ای آن همچون سرمازدگی یا وقوع 

سیالب به حداقل ممکن برسد.
رییــس اداره منابع طبیعی ســمیرم در پاســخ به 
ســوالی در رابطه بــا حفاظت از گونه هــای گیاهی 
و مرتعی در فصل بهــار، تصریح کرد: مســیرهای 
دسترسی به کوه ها، مراتع غنی و بکر منطقه، با حکم 

قضایی مسدود می شوند.

مراتع میان بند استان های همجوار سمیرم، میزبان عشایر شدند

افتتاح چهارمین پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی استان اصفهان
پایگاه خدمات اجتماعی قائمیه به عنوان چهارمین پایگاه خدمات اجتماعی استان، همزمان با میالد با سعادت حضرت مهدی موعود )عج( در محله قائمیه آغاز 
به کار کرد. مجتبی ناجی در این خصوص اظهار کرد: مهم ترین هدف ارائه خدمات اجتماعی تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن است تا ارائه خدمات 
اجتماعی محدود به زمان و مکان خاصی نباشد و محله محوری و اجتماع محوری در برنامه ها نهادینه شود.وی افزود: این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و 
معنوی )نیروی انسانی(، کاهش تمرکز گرایی اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت، فراگیری و دیگر موارد را در پی دارد، به عالوه این برنامه 
قصد دارد تا مداخالت روانی - اجتماعی را قبل از مداخالت قضایی و انتظامی انجام دهد و حتی این موارد را جایگزین این نوع مداخالت کند که این مســئله در 
پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مهمی ایفا خواهد داشت.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان تصریح کرد: پیشگیری و شناسایی آسیب های اجتماعی 
شایع و در حال شیوع به صورت کشوری ، منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت می پذیرد که نمونه بارز این امر نقش بی بدیل پایگاه های خدمات اجتماعی 
در پیشگیری از ویروس کرونا در محالت با ارائه آموزش های پیشگیرانه و ارائه بسته های بهداشتی است و افتتاح این پایگاه هم در همین راستا انجام گرفته است.

روایتی از زنانی که در 
میدان مبارزه با کرونا 

فعالیت می کنند
وقتی حــرف از همراهی و یاری 
به میان می آید زن و مرد در کنار 
هم قرار می گیرنــد و برای بهبود 
اوضاع دســت به کار می شــود؛ 
کرونا بــا وجود همــه تلخی ها، 
آدم ها را کنار هم قرار داد تا برای 

شکست آن دست به کار شوند.

 فرمانده انتظامی استان خبر داد:

توقیف کامیونی با 11 میلیارد کاالی قاچاق در اصفهان 
 فرمانده انتظامی استان، گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در  اقدامی دقیق 

و هوشمندانه یک دستگاه خودروی کامیون حامل کاالی خارجی قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال 

را شناسایی و توقیف کردند.  سردارمهدی معصوم بیگی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران 

پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطالعاتی خود از تردد یک 

دستگاه کامیون حامل کاالی قاچاق در سطح شــهر اصفهان مطلع و در یک اقدام دقیق، حساب 

شده و هوشمندانه خودروی مذکور را شناســایی و توقیف کردند.این مقام ارشد انتظامی گفت: 

پس از توقیف خودرو، ماموران با هماهنگی مقام قضایی از آن بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه 

این عملیات ۲دســتگاه ماشین ظرفشویی، ۲ دستگاه ماشــین لباسشویی،4دستگاه تلویزیون 

UHD، ۲۲۰ هزار و 47 متر پارچه، ۱۵۰ جفت کفش، یک هزار و ۵۰۵ ثوب البســه که همگی فاقد 

هرگونه مدارک مثبته گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شــده بودند ، کشــف شد.فرمانده انتظامی 

استان اصفهان، با بیان اینکه قرار بود این محموله به تهران منتقل شود که با هوشمندی به موقع 

ماموران این نقشه با شکست مواجه شد، افزود: ارزش محموله مکشوفه برابر اعالم کارشناسان 

مربوطه ۱۱ میلیارد ریال عنوان شده است.سردار معصوم بیگی، اظهار داشت: در این رابطه خودرو به 

همراه کاالهای آن توقیف و راننده خودرو نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری سارق تجهیزات انتقال نیرو در اصفهان 
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ســارق تجهیزات انتقال نیرو در عملیات ویژه کارآگاهان 

این پلیس و اعتراف متهم به چندین فقره سرقت خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشت: در 

پی وقوع چندین فقره ســرقت تجهیزات انتقال نیرو در منطقه شرق شهرستان اصفهان، موضوع با 

حساسیت ویژه ای در دستور کار کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده علمی و تخصصی و استفاده از تجهیزات هوشمند 

خود سرانجام موفق شــدند، مخفیگاه فردی که اقدام به این سرقت ها کرده بود را شناسایی کنند.

سرهنگ ترکیان، خاطرنشان کرد: با شناسایی مخفیگاه متهم، ماموران طی عملیاتی ویژه و ضربتی 

با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر کردند که در تحقیقات صورت گرفته با اعتراف به بزه انتسابی 

به چندین فقره ســرقت تجهیزات انتقال نیرو اقرار کرد.رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری 

مالخر اموال مســروقه با اعتراف متهم خبر داد و اظهار داشت: در بازرســی از مخفیگاه وی مقادير 

زيادي کابل برق و مخابرات و تعدادي دريچه فاضالب کشــف شد.این مقام انتظامی بیان کرد: در 

این رابطه برای متهمان، پرونده تشکیل و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قائی شدند.

رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

سه کشته و چهار مصدوم در حوادث رانندگی محورهای 
مواصالتی استان

برخورد کامیون و عابر پیاده در محور نایین - اردکان و برخــورد پیکان و پراید در محور نصرآباد به 

شهرضا حادثه آفرید.رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: جمعه شب یک دستگاه کامیون با 

عابر پیاده در محور نایین – اردکان برخورد کرد.سرهنگ حسین پورقیصری افزود: در این حادثه به 

دلیل توجه نداشتن راننده کامیون به جلو،عابر جان باخت.همچنین سروان میثم رضوانی، فرمانده 

انتظامی محمد آباد جرقویه سفلی گفت: در پی تصادف یک دســتگاه سواری پراید با پیکان، در 

۵ کیلومتری خروجی شهر نصرآباد به سمت شــهرضا دو  نفر در دم  باختند و چهار مصدوم  راهی 

بیمارستان شدند.

با مسئولان

وز عکس ر

دیدگاهناجا

نقش نظارتی والدین بر 
تحصیل فرزندان در ایام 

تعطیالت آموزشی
کارشناس ارشــد روان شناســی به دغدغه 
والدیــن دربــاره چگونگــی رونــد آموزش 
فرزندان شــان در محیط منزل بــا توجه به 
تعطیلی مدارس در شرایط کنونی توضیحاتی 

ارائه کرده است.
تکتم اکبری با توجه بــه تعطیلی مدارس و 
محیط های آموزشی به علت شیوع بیماری 
کرونا، درباره چگونگی روند آموزش والدین 
به فرزندان شان در محیط منزل توضیحاتی 
ارائه کرد و اظهار داشت: این روزها با توجه به 
دور بودن دانش آموزان از مدارس و فضاهای 
رسمی آموزشــی، روش آموزش و یادگیری 
از طریق فضای مجازی و آموزش آنالین، به 
تجربه ای جدید مبدل شــده است.وی بیان 
داشــت: در شــرایط فعلی والدین و دانش 
آموزان با مشکالتی مختلف دست و پنجه نرم 
می کنند؛ برخی والدین عنــوان می دارند که 
برعهده گرفتن نقش معلم و یا دستیار معلم 
در منزل مسئولیتی دشوار و از عهده آنها خارج 
اســت؛ می توان این دغدغه والدین را درک 
کرد و پذیرفتن این نقش جدید برای والدین 
به چالش بزرگی تبدیل شده است.اکبری با 
بیان اینکه در واقع همیشه و در هر شرایطی 
تجربیات جدید با دشواری هایی همراه است 
و این مسئله نیز مستثنی نیست، ادامه داد: 
به همین دلیل نیاز است در جهت این دغدغه 
والدین، بر این موضوع تاکید کرد که مهم ترین 
نقشــی که والدین باید برعهده داشته باشند 
نقش پدری و مادری است. قطعا از عهده این 
نقش اساســی برآمدن، مهم ترین انتظاری 
است که از والدین می توان داشت.وی بیان 
داشت: یکی از مسائلی که باعث می شود این 
روزها اســترس باالیی برای برخی والدین 
فراهم شود و حتی ممکن است این استرس 
را به فرزندان شان نیز انتقال دهند، غیر قابل 
پیش بینی بودن ادامــه وضعیت تحصیلی 
امســال و نامعلوم بودن زمان برگشــت به 

شرایط قبلی است.
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تالش سپاهان برای دائمی کردن قرارداد »نورافکن«
 باشگاه سپاهان که این روزها یک پای دعوای لغو مسابقات لیگ و تکلیف قهرمانی آن است، از االن 
به دنبال بستن تیم فصل آینده اســت و در گام اول قصد دارد با بازیکنانی که نیاز به تمدید قرارداد 

دارند، وارد مذاکرده شده و شرایط حفظ 
آنها را فراهم کنــد. یکی از بازیکنان مورد 
نظر ســپاهان، امید نورافکن اســت که 
تحت قرارداد باشگاه شــارلوای بلژیک 
بوده و به صورت قرضی در لیگ نوزدهم 
در سپاهان توپ می زد و حاال باشگاه بعد 
از توافق با خود او برای ماندن، به دنبال 
گرفتن رضایت نامه از باشگاه بلژیکی و 

دائمی کردن قرارداد این بازیکن است.
نورافکن در پایان لیگ هفدهم با جدایی 

از اســتقالل به شــارلوای بلژیک منتقل شــد و نیم فصل لیگ هجدهم به صورت قرضی به جمع 
آبی پوشان برگشت ولی این باشگاه در پایان فصل حاضر نشد برای دائمی کردن قراردادش با شارلوا 
به توافق برسد و از همین رو او با پیشنهاد باشگاه سپاهان راهی این تیم شد و حاال بعد از یک فصل 
موفق در جمع طالیی پوشان به احتمال زیاد در پنجره تابستانی قراردادش را دائمی می کند. ظاهرا 
روند مذاکرات تا کنون مثبت بوده و به احتمال زیاد مشکلی در گرفتن رضایت نامه نورافکن از شارلوا 
وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه باشگاه سپاهان قصد دارد باتوجه به شرایط سنی خوب نورافکن 
با او قرارداد بلند مدت 3 ساله امضا کند تا در صورت لژیونر شدن احتمالی او در آینده بتواند از انتقال 

او درامدزایی داشته باشد.

مطمئن باشید تا 1۵00 هم خبری نیست!
احتماال لقب کهن ترین وعده تاریخ فوتبال جهان برازنده قولی اســت که مسئوالن ایرانی در مورد 
واگذاری قریب الوقوع پرسپولیس و استقالل می دهند؛ وعده ای که سی سال است تکرار می شود، 
اما به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. حتی در یک مقطع چهار، پنج مزایده هم برای واگذاری امتیاز 
این دو باشگاه برگزار شد که به جایی نرسید. از آن زمان رسما مشخص شد خبری از خصوصی شدن 
سرخابی ها نخواهد بود. با این حال باز هم این وعده »به روز« می شود؛ به طوری که اخیرا گفته اند 
این اتفاق فرخنده قرار است نیمه اول سال ۹۹ رخ بدهد. آقا ما مرده شما زنده، نیمه اول که هیچ، 
حتی تا نیمه دوم و وقت های اضافی سال ۹۹ هم خبری از واگذاری نخواهد بود. تا سال ۱۴۰۰ و بلکه 

۱۵۰۰ هم این دو تیم خصوصی نخواهند شد. پس بس کنید دادن این وعده بی حکمت را!

گاف اپلیکیشن پرسپولیس کار دست قرمزها داد!
 چند روز پیش بود که انتشار تصویری از حضور و تمرین چند بازیکن پرسپولیس در ورزشگاه شهید 
کاظمی حواشی زیادی به همراه داشت. در حالی که خیلی ها اعتقاد داشتند پرسپولیسی ها بدون 
مجوز در محل تمرین خود حاضر شدند، بازیکنان و مسئوالن باشگاه اینطور گفتند که این تصویر برای 
قبل از شروع ممنوعیت تمرین تیم ها بوده است. دیروز اما انتشار تصویری جدید از ورزشگاه شهید 
کاظمی باز هم حاشیه ساز شــد. در این تصویر که اپلیکیشن رسمی باشگاه منتشر کرده مشخص 
است که مهدی ترابی برای اهدای جایزه هواداری که برنده جایزه ای از سوی باشگاه شده در ورزشگاه 
شهید کاظمی حضور پیدا کرده اســت. با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارند این قرار مالقات می 
شد در محل باشگاه پرسپولیس ترتیب داده شود، چنین شائبه ای ایجاد شده که قرمزها این روزها 

همچنان در شهید کاظمی حضور دارند.

از منشا تا بودیمیر؛

 مهاجمانی که طلسم شدند!

 مرور عملکرد مهاجمان خارجی پرســپولیس از ابتدای فصل گذشته 
لیگ برتر تا امروز، حاوی نکات جالبی است. پرسپولیس در حالی فصل 
گذشــته را آغاز کرد که در جریان تابستان فرشــاد احمدزاده، محسن 
مسلمان و وحید امیری تیم را ترک کرده بودند. این آخری یعنی امیری 
به تدریج تبدیل به مهاجم دوم برانکو در آرایش ۴-۴-۲ شده بود و پس 
از او، برانکو قصد داشت از سیامک نعمتی به عنوان زوج علیپور استفاده 
کند؛ اما مصدومیت یکی از هافبک های پرسپولیس در همان ابتدای 

فصل باعث شد که منشا خیلی زود به ترکیب اصلی برسد.

از منشا تا بودیمیر؛ موثر اما گل نزن
 منشــا در جریان دور رفت لیگ در تمام بازی ها حضور داشت؛ اما فقط 
یک گل به فوالد زد. البته منشا یک گل بسیار مهم و تاریخی هم به دحیل 
زد که باعث صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد، ولی در 
لیگ برتر تعداد گل های منشا روی همان عدد یک باقی ماند و 3 پاس گل 
هم داد و در زمستان برانکو او را در فهرست مازاد قرار داد. منشا در سایت 
یازده، در جریان ۱۵ مســابقه ای که در دور رفت انجام داد، متوسط نمره 
فنی ۶.۶۷ را ثبت کرد.پس از منشا، این بودیمیر بود که در اردوی زمستانی 
پرسپولیس در دوحه به جمع بازیکنان این تیم پیوست. بازیکنی تنومند 
که تکنیک قابل توجهی هم داشــت اما در جریان بازی چندان سریع و 
پر جنب و جوش نبود. بودیمیر یک گل مهم به پاختاکور در تهران زد، در 

مسابقه ای که پرسپولیس خیلی زود از حریف خود عفب افتاد؛ اما با گل 
بودیمیر یک امتیاز از نخستین بازی خود در فصل ۲۰۱۹ لیگ قهرمانان 
گرفت. در جریان لیگ برتر اما یک گل و دو پاس گل، اعداد کلیدی کارنامه 
بودیمیر در نیم قصل حضور در پرســپولیس را تشکیل داد. گل بودیمیر 
البته در آخرین بازی فصل لیگ مقابل پارس به ثمر رسید تا پرسپولیس 
به سومین قهرمانی پیاپی در لیگ برتر برسد. متوسط نمره فنی بودیمیر 
۶.۷۲ بود. این مهاجم در چند بزنگاه مهم، کارایی مناسبی برای تیم برانکو 
داشت، اما باشگاه پرسپولیس برای همین ۱۰ بازی در لیگ و چند حضور 

در لیگ قهرمانان باید بیش از ۴۰۰ هزار یورو به بودیمیر بپردازد.

سه مهاجم پرماجرا برای کالدرون و یحیی
باشگاه پرسپولیس در تابســتان تالش زیادی برای جذب یک مهاجم 
گلزن داشت تا حدی که اسامی تعداد زیادی مهاجم در رسانه ها برای 
۶،۷ هفته مطرح بود؛ اما ســرانجام این جونیور براندائو بود که به تهران 
آمد، با پیراهن پرسپولیس عکس گرفت و در همان چند بازی ابتدایی 

خود آنقدر ضعیف ظاهر شد که خیلی زود از پرسپولیس جدا شد. 
پس از جونیور، باشگاه پرسپولیس بار دیگر یک انتقال پرریسک دیگر 
انجام داد؛ استوکس مهاجمی بود که در تراکتورسازی گل های زیبایی 
زده بود اما نشان داده بود که از نظر انضباطی، چندان قابل اعتماد نیست. 
با این حال پرسپولیس با این بازیکن قرارداد بست. استوکس در لیگ 

برتر فقط مقابل استقالل دقایقی بازی کرد و البته در گل مساوی بشار 
هم نقش مهمی داشــت. در لیگ قهرمانان هم استوکس دقایقی در 
زمین حضور داشــت اما پس از آن، در دبی ماند و به تهران برنگشــت. 
متوسط نمره استوکس در سایت یازده ۶.3 است و بعید است این عدد 
تغییر کند چون بعید است که استوکس بار دیگر با پیراهن پرسپولیس 
به میدان برود. پنجمین مهاجم خارجی پرسپولیس در دو فصل اخیر 
اوساگوناســت. بازیکنی که در ترکیب ذوب آهن پتانســیل باالیی از 
خودش نشان داد تا به پرسپولیس ملحق شود. سبک بازی اوساگونا 
که بیشتر دنبال قطع کردن توپ های اول و شــرکت در دوئل هاست، 
باعث شــده به تدریج علیپور تبدیل به مهاجم اول پرســپولیس شود. 
اوساگونا در ۴ بازی لیگ برتری با پرسپولیس، گلی نزده اما یک پاس 
گل به یاد ماندنی به علیپور در دربی داد. متوســط نمره اوســاگونا در 
سایت یازده ۶.۷ اســت؛ مهاجمی که برای گلزنی تحت فشار است اما 
گل محمدی اعالم کرده که از او رضایت دارد.در ســال های اخیر باثبات 
ترین مهاجم پرسپولیس، علی علیپور بوده که کنار تعداد زیادی مهاجم 
از مهدی طارمی و امیری گرفته تا منشا و نعمتی و اوساگونا و براندائو و 
استوکس بازی کرده است. پرسپولیس اما برای پیدا کردن یک فوروارد 
گلزن دیگر بارها دست به جذب مهره خارجی کرده و در همین یک سال 
گذشته مجموع قرارداد  مهاجم خارجی باالتر از یک میلیون و صد هزار 

دالر بوده است.

معاون امور بانــوان وزارت ورزش با ابراز امیدواری 
از اینکــه ســهمیه های المپیکــی ورزش بانــوان 
برای المپیــک توکیو به المپیک ریو برســد، گفت: 
 وضعیت ورزشــکاران در ۴ رشــته، ما را امیدوارتر 

کرده است.
مهین فرهادی زاد با یادآوری کســب سهمیه های 
المپیک و پارالمپیک توســط بانوان ورزشکار ایران 
گفت: از مجموع ســهمیه های توزیعی برای بازی 
های المپیک توکیو تا به امروز ورزش ایران صاحب 
۵۲ سهمیه شــده که ســهم بانوان از آن، ۶ سهمیه 
است. در بخش پارالمپیک هم تا به امروز صاحب 
۸ ســهمیه بانوان برای بازی های توکیو شده ایم.

وی تصریــح کرد: در مجموع تعداد ســهمیه هایی 

که تا به امروز در بخش ورزش بانوان برای المپیک 
توکیو به دست آمده، خوب و قابل قبول است. باید 
به این موضوع توجه داشــت که این ســهمیه ها با 
وجود تحریم ها به دست آمده اند. به هر حال این 
شرایط روی ورزش تاثیر منفی دارد. رشته ای مانند 
تیراندازی بــه معنای واقعی وابســته به تجهیزات 
اســت؛ تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شــوند و 
تحریم ها هم اجازه تهیه آنها را سخت کرده است. با 
این حال در این شرایط تعداد سهمیه های خوبی به 
دست آمده است.معاون امور بانوان وزارت ورزش 
با یادآوری اینکه ورزش بانوان ایران برای المپیک 
۲۰۱۶ ریو صاحب ۹ سهمیه شــد، خاطرنشان کرد: 
پرونده سهمیه های المپیکی بانوان در همین تعداد 

۶ سهمیه فعلی بسته نمی شود. امید زیادی داریم 
که به رکورد سهمیه های ریو برسیم و حتی افزایش 
هم داشته باشیم.فرهادی زاد خاطرنشان کرد: طبق 
پیش بینی های کلی، بین ۱۱ تا ۱۸ ســهمیه دیگر 
به مجموع ســهمیه های فعلی ورزش ایران برای 
المپیک توکیو اضافه خواهد شد. قطعا تعدادی از 
این سهمیه ها در بخش بانوان خواهد بود. قایقرانی، 
تکواندو، تنیس روی میز و دوومیدانی رشته هایی 
هســتند که امید به کســب ســهمیه بانوان در آنها 

وجود دارد.

معاون امور بانوان وزارت ورزش:

 در چهار رشته امید به کسب سهمیه های جدید المپیکی
 برای بانوان داریم

دارنده دو مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان:

برای من برگزاری المپیک در سال 2021 فرقی با 2020 ندارد
دارنده دو مدال برنز کشــتی فرنگی قهرمانی جهان در خصوص وضعیت تمریناتش در تعطیلی اردوی تیم ملی کشتی اظهار داشت: بیشتر تمرینات ما در خانه 
است، یا وزنه می زنم یا می دوم. برای تمرین هم جاهای خلوت را انتخاب می کنم، خیلی مراقب هستم که این روزها بدون مشکل تمام شوند. محمدعلی گرایی 
ادامه داد: بیشتر وقت ها با رضا )گرایی( تمرین می کنم، او هم قرار بود به مسابقات گزینشی المپیک برود که رقابت ها لغو شد و حاال مجبور است یک سال بیشتر 
وزنش را کنترل کند. این طوالنی شدن زمان، کارش را سخت می کند.گرایی در مورد تعویق المپیک تصریح کرد: برای من هیچ فرقی ندارد. قرار باشد مدالی بگیرم، 
می گیرم. قسمت باشد در المپیک شرکت کنم، چه سال ۲۰۲۰ باشد و چه ۲۰۲۱ در آن حضور خواهم داشت. حتما خیری در این اتفاق بوده و من با این دیدگاه جلو 
می روم.نفر سوم کشتی فرنگی جهان در سال ۲۰۱۹ درخصوص اینکه گفته شده مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد، گفت: من نمی دانم شرایط به چه 
شکل است، هر تصمیمی بگیرند ما نه نمی گوییم و باید حتما طبق تصمیم کادر فنی تیم ملی عمل کنیم. ما سرباز هستیم و باید هر جا که گفتند، کشتی بگیریم.

واکنش درودگر به فسخ 
قرارداد »اسکوچیچ«

خبر  روز

وز عکس ر

سادیو مانه؛ از 
فرش تا عرش

سرنوشــت عجیب سادیو 
مانــه؛ از زندگــی در جنگل 
تا تبدیل شــدن به ســتاره 

فوتبال.

عضو هیئت رییسه ســازمان لیگ درباره اخبار 
مربوط به انتخاب کالدرون به عنوان ســرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران، اظهار کــرد: من قرارداد 
آقای اسکوچیچ را خودم دیده ام و اصال قرارداد 
ایشان به این شکل نیست که اعالم شده است 
و مدت زمانش به این زودی به پایان نمی رسد. 
مگر می شود یک فدراسیون ۲۰۰ هزار دالر برای 
یک مربی هزینه کند و به سفر بفرستد و بدون 
این که حتی یک جلســه تمرینی برگزار شــود، 
قراردادش را فســخ کند. این معادله بچه گانه 
بازی یک ایجنت بــرای بازارگرمــی و فروش 
ایشــان به یک باشــگاه داخلی یا حوزه خلیج 
فارس اســت.صادق درودگر ادامه داد: امکان 
ندارد چنین چیزی اتفاق بیفتد. فدراسیون یک 
شــخصیت حقوقی دارای تجربه است و با این 
مشکالتی که طی ســال های اخیر برای مربیان 
خارجی در تیم های ملی و باشگاه ها پیش آمده، 
کدام عقل ســلیمی چنین تصمیم بچه گانه ای 
می گیرد؟ فکر می کنم داللش می خواهد او را بر 
سر زبان ها بندازد تا ارزش قیمتش را باال ببرد و 
دوباره مشتری جذب کند. من به عنوان رییس 
سازمان اقتصادی فدراسیون می گویم مسخره 
بازی اســت اگر فکر کنیم این اتفاق می افتد و 
واقعا نمی شود که این همه هزینه شود و بدون 
حتی یک جلســه تمرینی یا یک بازی دوستانه 
به ســرمربی تیم ملی بگوینــد برو!اواخر هفته 
گذشته و در حالی که لیگ و فوتبال و مسابقات 
ملــی تعطیل اســت و همه در جنــگ و جدال 
لفظی و رســانه ای برای نحوه به پایان رساندن 
لیگ و قهرمــان آن بودند، ایســنا خبری داغ 
روی خروجی اش گذاشــت و نوشت: »گابریل 
کالدرون، سرمربی سابق پرسپولیس مذاکراتی 
برای نشستن روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران 
انجام داده است.« در تکمیل این خبر هم آمده 
بود: »از قرار معلوم قرارداد دراگان اســکوچیچ، 
سرمربی کروات تیم ملی با فدراسیون فوتبال تا 
تیر ماه است و از طرف دیگر با توجه به انتقاداتی 
که به حضور ایــن مربی کــروات روی نیمکت 
تیم ملی شــده، فدراســیون تمایلی به تمدید 

قراردادش ندارد«.

در سال های اخیر باثبات ترین مهاجم پرسپولیس، علی 
علیپور بوده که کنار تعداد زیادی مهاجم از مهدی طارمی 
و امیری گرفته تا منشا و نعمتی و اوساگونا و براندائو و 

استوکس بازی کرده است

مستطیل سبز

»بنزما« پیراهنش را برای مقابله با کرونا به حراج گذاشت
»کریم بنزما« در جهت مقابله با کوید ۱۹ ،قدم تازه ای برداشت. عضو ۱۱ سال گذشته خط حمله رئال 
مادرید و مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال فرانســه، یکی از پیراهن های خود را که روی آن امضای 
بازیکنان نقشه بسته را برای حراج گذاشت.وی اعالم کرد این پیراهن به باالترین رقمی که درخواست 
شود، فروخته خواهد شد و مبلغ کسب شده را برای کمک به بیمارستان های شهر پاریس در جهت 
یاری رساندن به بیماران کرونایی در نظر خواهد گرفت.این حرکت در حالی انجام شد که کریستیانو 
رونالدو، همبازی ســابقش در رئال، با پیامی که در فضای مجازی گذاشــت، خواهان همبستگی 
جهانی علیه این بیماری شد.تاکنون در سطح جهان بیش از ۱۰۰ هزار نفر به کرونا مبتال شده و عده 

ای نیز جان باخته اند.

تشکر جالب فدراسیون ایتالیا از ایثارگران خط مقدم کرونا
فدراســیون فوتبال ایتالیا در اقدامی جالب برای تقدیر و تشــکر از مبارزان خــط مقدم ویروس 
کرونا)کادر درمانی و نیروهای پلیس( تندیس قلب نشانه کالچو را به آنها اهدا کرد.فدراسیون فوتبال 
ایتالیا در این زمینه نوشت: تیمی مثل تیم مبارزه با ویروس کرونا باید از سوی تمام ایتالیا مورد تقدیر 
و تشکر قرار بگیرد و این تندیس کوچک ترین تشــکر از آنهاست.سری آ ایتالیا نیز مثل تمام لیگ 
های فوتبال دنیا به خاطر شیوع ویروس کرونا در حالت تعلیق قرار دارد و با توجه به شیوع گسترده 

این ویروس در ایتالیا به نظر نمی رسد به زودی مسابقات از سرگرفته شود.

زمان رقابت های پلی آف یورو2020 مشخص شد
روزنامه انگلیســی دیلی میل اعالم کرد رقابت های پلی آف صعود به یورو۲۰۲۰ به احتمال زیاد در 
ماه های مهر و آبان برگزار خواهد شــد و با این حال ممکن اســت این رقابت ها هم پشت درهای 
بسته و در ورزشگاه های بدون تماشاچی انجام شود.برخی از شانزده کشوری که همچنان برای به 
دست آوردن چهار ســهمیه باقی مانده از تیم های صعود کننده به یورو۲۰۲۰ تالش می کنند به یوفا 
اعالم کرده اند که در صورت شــروع دوباره رقابت های فوتبال از ماه شــهریور، مایل نیستند اولین 
مسابقات شان بعد از تعلیق کرونا، بازی های پلی آف صعود به یورو۲۰۲۰ باشد.به این ترتیب یوفا و 
این کشورها که از جمله آنها به اسکاتلند، ایرلند شمالی و جنوبی اشاره شده در حال همکاری برای 
رسیدن به تقویمی هستند که بر اساس آن، رقابت های پلی آف صعود به یورو در ماه های مهر و آبان 
برگزار شود.بر اساس برنامه اسکاتلند در این رقابت ها ابتدا به مصاف فلسطین اشغالی خواهد رفت 
و برنده این بازی برای صعود قطعی به یورو با برنده دیدار نروژ و صربستان دیدار خواهد کرد. ایرلند 
جنوبی هم با اسلواکی و ایرلند جنوبی با بوســنی دیدار خواهند کرد و برنده این دو دیدار هم برای 

صعود قطعی به یورو با هم یک مسابقه پلی آف می دهند.

رقابت النصر و الهالل برای جذب کاپیتان منچسترسیتی
قرارداد داوید ســیلوا با منچسترســیتی تابســتان ســال جاری به پایان خواهد رســید. باشگاه 
منچسترسیتی تمایلی برای تمدید قرارداد با این هافبک 3۴ ساله ندارد و او می تواند در تابستان به 
هر تیمی که دوست دارد برود.طبق اعالم رسانه های عربستانی هر دو باشگاه الهالل و النصر که در 
فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارند در تالش برای جذب سیلوا هستند.عالوه بر این 
دو تیم عربســتانی تیم های چینی و ژاپنی و البته میالن هم عالقه خود را برای جذب سیلوا نشان 
داده اند.سیلوا در سال ۲۰۱۰ بعد از ۴ فصل حضور در والنســیا، راهی منچسترسیتی شد و ۱۰ سال 
است که در این تیم بازی می کند و توانسته که جام های زیادی با پیراهن این تیم به دست آورد.او 
در فصل جاری ۲۸ بار برای فیروزه ای پوشان به میدان رفت که نتیجه آن 3 گل و ۸ پاس گل بوده و 

باید دید که در تابستان مقصد بعدی او چه تیمی خواهد بود.

فوتبال جهان
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد؛

ادامه اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان از ادامه اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان در راستای اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۴ در اصفهان خبر داد.سرهنگ  محمدرضا 
محمدی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی با هدف کنترل ویروس 
و سالمت شــهروندان، اجرای طرح زوج و فرد در تمام معابر شــهری اصفهان اعم از درون شهری و 
بزرگراهی ادامه دارد.وی افزود: در راستای مصوبات ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا، طرح زوج و 
فرد صبح ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۴ شب ادامه خواهد داشت.رئیس پلیس 
راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: کلیه مراکز تعویض پالک، آموزشگاه ها و آزمون های رانندگی 

استان در راستای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل خواهد بود.

210 کیلومتر از رودخانه های اصفهان برای کنترل سیل 
ساماندهی شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون ساماندهی ۲۱۰ کیلومتر از رودخانه های این 
استان برای کنترل و پیشگیری از سیل انجام شد و ۶۰۰ کیلومتر دیگر هم در دست اجراست.منصور 
شیشه فروش افزود: با درس آموزی از سیل فروردین ســال گذشته ستادهای مدیریت بحران در 
تمامی شهرستان ها تشکیل و اقداماتی در این راستا صورت پذیرفت.وی تصریح کرد: انجام مطالعات 
پهنه بندی سیالب در حوضه های آبریز کارون، دز، دق ســرخ، زاینده رود و در مناطق سمیرم با هدف 
تعیین پهنه های سیل خیز با دوره بازگشت ۱۰۰ و ۲۰۰ ســاله بمنظور تعیین اولویت ها در آزادسازی و 
تعیین کاربری ها صورت گرفت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از سه 
هزار کیلومتر رودخانه های استان ۱۹ هزار کیلومتر آن مطالعات  تعیین محدوده بستر و حریم رودخانه 
با دوره بازگشت سیالب های ۲۵ ســاله تهیه شــد و ۷۰۰ کیلومتر آن در دست مطالعه است.شیشه 
فروش اظهارداشت: ابالغ ممنوعیت برداشت مصالح از رودخانه های اصلی استان و شناسایی ۱۹۰ 
مورد سازه های تقاطعی با سطح مقطع نامناسب)پل ها( و اعالم به ادارات ذیربط جهت اصالح و رفع 

خطر انجام شده است.

افزایش ۵ برابری جریمه ورود به محدوده زوج و فرد از اردیبهشت
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: مبلغ جریمه ورود به محدوده زوج و فرد از 
ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در کل کشور از ۲۰ هزار تومان به صد هزار تومان افزایش می یابد.هادی 
کریمی مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: مبلغ جریمه ورود به محدوده 
زوج و فرد از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در کل کشور از ۲۰ هزار تومان به صد هزار تومان افزایش 
می یابد.همچنین با توجه به رعایت بیش از پیش شهروندان آمار تخلفات زوج و فرد از تخلف روزانه 
۱۰ هزار خودرو به نصف کاهش یافته است که این خبر خوبی است.او افزود:  طرح زوج و فرد در تمامی 
معابر شهری اصفهان به منظور سهولت تردد کارمندان ادارات و شرکت ها صبح ها از ساعت ۸ الی ۱۳ و 
عصر ها ۱۵ الی ۲۴ می باشد.مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه 
به مصوبات ستاد مقابله با کرونای استان کلیه رانندگان محترم ناوگان تاکسی شامل تاکسی های پالک 
ت »زرد«، تاکسی های بیسیم و تاکسی های اینترنتی ملزم به اجرای موارد ذیل می باشند: حداکثر 
تعداد مسافر در کلیه سفر های درون و برون شهری بیش از ۳ نفر ممنوع می باشد؛ رانندگان تاکسی 
مجاز هستند جهت پیشگیری از کرونا تنها دو مسافر را در صندلی عقب سوار کنند و کرایه تاکسی برای 
مسافران مشابه قبل در نظر گرفته شده و تغییری نکرده است.هادی کریمی بیان کرد:  از زمان شروع 
سرویس دهی از مبدا تا مقصد شیشه ها درحد تهویه هوای مطبوع داخل خودرو باز و از بستن شیشه ها 
اکیدا خودداری  و  ترجیحا راننده و مسافر از ماسک استفاده و نکات بهداشتی طبق پروتکل ابالغ شده 

ناوگان تاکسی شهر اصفهان اجرا گردد.

میدانگاهفرهنگیاصفهان،درغبارفراموشیوبیمهری

میدانگاهی به نام مجموعه عباســی واقع در مقابل هتل عباســی در 
شراط نامطلوبی به سر می برد، شهرداری اصفهان می گوید برنامه ای 
برای تعمیر آن ندارد، این مجموعه با ارزش گذاری فرهنگی بخشــی 
از خاطره جمعی مردم این کالنشــهر معلوم نیســت چه آینده ای در 

انتظار آن باشد.
پنجاه ســال پیش میدانگاهی مقابل هتل عباســی ســاخته شــد، 
میدانگاهــی به نــام مجموعه عباســی در پیونــد با هتلی کــه از دل 
کاروانسرای صفوی مادرشاه بازآفرینی شــد. فضای باز و ساختمان 
مجموعه عباسی، با معماری ایرانی اســالمی، هم چشم اندازی برای 
هتل عباســی و هم پیشــخوانی برای خدمات پذیرایــی، فرهنگی و 
فروش صنایع دســتی به گردشــگران بود؛ جایی کــه بعدها به مرکز 
فروش کتاب و بیشتر به پاتوق کتاب خوان ها تبدیل و با همین کارکرد 

فرهنگی شهره شد.
مجموعه عباسی جایگاه ویژه ای در حافظه جمعی اهل کتاب اصفهان 
دارد. کارکرد فرهنگی این مکان موجب شده تا با ارزش گذاری فرهنگی 
و نه سابقه تاریخی در پروســه ثبت ملی قرار گیرد.پیشتر اما مدیران 
هتل عباسی با جلب رضایت مدیران شهری قصد داشتند با تملک این 
مجموعه آن را به هتل عباسی ۲ تبدیل کنند که با پیگیری فعاالن میراث 
فرهنگی اصفهان و رسانه ها منتفی شد اما گرچه این خطر از بیخ گوش 

این مجموعه گذشته، شرایط چندان مطلوبی ندارد و نیاز به توجه جدی 
شهرداری به عنوان متولی اصلی فضاهای شهری دارد.

میدانگاه عباسی، در غبار فراموشی
به عقیده کارشناسان معماری و شهرسازی ساختمان مجموعه عباسی 
در پیوند با هتل عباســی و البته چهارباغ نیاز مبرم به مرمت تخصصی 
و سنجیده به دور از اقدامات شتابزده دارد. مجموعه فرهنگی عباسی 
در سالهای گذشــته توانســته بود به عنوان مکانی برای گردهمایی و 
میدانگاهی، توجه توریســت ها و کتابخوان های اصفهان را جلب کند 
و حاال کم کم با  فرســودگی و کمبود رســیدگی ها در غبار بی توجهی و 

بی مهری قرار گرفته است.
گرچه این مجموعه در دهه پنجاه شمســی توسط شهرداری ساخته 
شده اما با واگذاری سرقفلی فروشگاه ها، حاال با تعدد مالکان روبه رو 
اســت و شــهرداری می گوید هیچ برنامه ای برای مرمت و بازسازی 
آن ندارد.آن طور که معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان 
به خبرنــگار ایرنا گفتــه شــهرداری در ماه های اخیر در حــال انجام 
مطالعات آسیب شناســی در خصوص مجموعــه فرهنگی خدماتی 
عباسی اســت. مطالعاتی که به گفته سید احمد حسینی نیا قرار است 
به آسیب شناســی بناهای این مجموعه فرهنگی و راهکارهایی برای 

رونق بخشی هرچه بیشتر آن بپردازد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در عین حال می گوید 
که در بحث مالکیت مجموعه عباسی اختالف نظر وجود دارد و همه آن 
مربوط به شهرداری نیست. به گفته حسینی نیا بخش اول این گزارش 
مطالعاتی  پیش از نوروز ارائه شده و هنوز هم این طرح در حال مطالعه 
است.حســینی نیا با اشــاره به اینکه برنامه ای برای تعمیر مجموعه 
عباسی ندارند به ایرنا گفت: این بنا از نظر تعمیر و نگهداری جای بحث 
دارد. طرح ما برای مجموعه عباسی صرفا یک طرح مطالعاتی در مورد 
ایرادات، مشکالت و راهکارها است و شهرداری برنامه ای برای تعمیر 

آن ندارد و بودجه ای هم در این باره اختصاص نداده است.

مخالفت صریح  معاونت شهرسازی با تغییر کالبد مجموعه عباسی
این مسئول شهرداری بیشتر درباره طرح مطالعاتی مجموعه عباسی 
توسط معاونت شهرسازی و معماری اصفهان توضیح داد؛ اینکه  آنها 
با گرفتن مشــاور و انجام کار مطالعاتی  قصد دارند بــه این موضوع 
بپردازند که چگونه می توان این مجموعه فرهنگی را به قرارگاه رفتاری 

تبدیل کنند؟ 
وی مجموعه عباســی را مطابق با تئورهای طراحی شــهری، فضای 
گمشــده ای می داند که باید آن را با حفظ شــرایط موجود زنده کرد و 

سرزندگی اجتماعی بخشید.
معاون معماری و شهرسازی شــهرداری اصفهان می گوید که مخالف 
صریح تغییر کالبدی مجموعه عباســی اســت و اینکه جریانی به راه 
افتاده که قرار اســت این مکان را شــهرداری بکوبد و دوباره بســازد 

صحت ندارد.

میدانگاه عباسی در پیوند با هتل عباسی و پیاده راه چهارباغ
محمود درویش، کارشــناس شهرســازی و معماری نیــز مجموعه 
فرهنگی عباســی را یکی از معدود فضاهای باز و عمومی شهر در کنار 
میدان نقش جهــان و میدان جلفــا می داند که به همیــن منظور در 
سال های نخســت دهه پنجاه طراحی و اجرا شــده است. او دومین 
برنده مسابقه طراحی و معماری فضای مقابل هتل عباسی ست و بنا 
بود به همراه الیاس گبای برنده اول مسابقه، کار را پیش ببرند که این 

اتفاق نیفتاد و گبای به تنهایی طرحش را اجرا کرد.
این معمار شهرساز، میدانگاه عباسی در مقابل هتل قدیمی اصفهان را  
نقطه عطفی در پیاده راه چهارباغ می داند که در عین حال که جزیی از 
فضای عمومی خیابان آمادگاه بود می توانست بدون ترافیک،آرامش 
نســبی را برای توریست ها در پی داشته باشــد. اینها از نظر او در زمره 

اهمیت هایی ست که این مجموعه فرهنگی داشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف و امور 
خیریــه از تولید ۲ میلیــون و ۱۸۱ هــزار و ۲۰۰ عدد 
ماسک توسط این معاونت و توزیع آنها بین مردم در 

بقاع متبرکه و مراکز درمانی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا عادل با بیان 
اینکه کار تولید و توزیع اینگونه نیازمندیهای ضروری 
مردم و مراکز درمانی از ماه گذشــته توسط خیرین 

نیکوکار آغاز شــد و همچنان ادامــه دارد، افزود: از 
مجموع ماسک های تولید شده یک میلیون و ۸۶۷ 
هزار عدد بین مردم و بقیه در اختیار بیمارســتانها و 

دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه طی این مدت همچنین ۱۵ هزار 
و ۵۴۱ دست گان تولید شده به صورت رایگان بین 
بیمارستانها توزیع شده، تصریح کرد: همچنین ۱۵۷ 
هزار پرس غذای گرم به اضافه ۲۰۲ هزار میان وعده 

طبخ و در اختیار بیمارستانها قرار داده شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف ادامه 
داد: طی این مدت پنج هزار و ۹۲۱ تخته پتو با حدود 
۱۳۲ هزار لیتر الــکل و محلول ضــد عفونی کننده 

وایتکس که حدود ۹۰ درصد آن توسط خیرین تهیه 
شده بود به صورت رایگان در بیمارستانها توزیع شد.

عادل همچنین با بیان اینکه طی این مدت ۷۴۵۱ 
نوبت بقاع متبرکه و دیگر اماکن ضد عفونی شــده 
است، اظهار داشــت: تاکنون حدود ۱۴۲ هزار بسته 
بهداشتی نیز آماده و بین اقشار مختلف مردم توزیع 

شده است.
وی افزود: اقالم بهداشتی مورد اشاره در ۲۱۷ کارگاه 
تولید و عالوه بــر لباس بیمارســتانی، بیش از ۷۰ 
هزار بسته غذایی نیز به ارزش ۱۷ میلیارد تومان در 
قالب هر بســته حدود ۲۴۰ هزار تومان آماده و بین 

نیازمندان توزیع شده است.

معاون سازمان اوقاف خبر داد:

توزیع بیش از 2 میلیون ماسک در بقاع متبرکه بین مردم
اجرای طرح رزمایش مساوات در شاهین شهر

رییس اداره تبلیغات شهرستان شاهین شهر و میمه از اجرای طرح مساوات در این شهرستان خبر 
داد.حجت االسالم حسن بابایی رییس اداره تبلیغات شهرستان شاهین شهر و میمه با اعالم این 
خبر گفت: طرح رزمایش مساوات با تاکید مقام معظم رهبری از نیمه شعبان شروع و تا نیمه رمضان 
میالد امام حسن )ع( ادامه خواهد داشــت.او افزود: در این طرح هر هیئت مذهبی می تواند بانی 
۱۱۰ بسته غذایی برای نیازمندان شــود.او همچنین از برگزاری جشنواره مقاله نویسی با عنوان قلم 
اقتصادی به مناسبت سال جهش تولید خبر داد و گفت: کارمندان ادارات می توانند مقاالت خود را 
با موضوعات اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، اقتصاد و محله محور، اشتغال، جهاداقتصادی، کاالی 
ایرانی، مدیریت مصرف، سیاست اقتصادی و بانکداری اســالمی طی دو نسخه تا پایان تیرماه به 

اداره تبلیغات اسالمی شهرستان تحویل نمایند.

توزیع بیش از 20 هزار بسته بهداشتی در منطقه بهارستان
بسیجیان حوزه های امام حسین و امام علی علیهم السالم سپاهان شهر و بهارستان اصفهان، تاکنون 
بیش از ۲۰ هزار بسته بهداشتی را رایگان بین شهروندان توزیع کرده اند.محمودی مدیر فرهنگی گروه 
رزمی مهندسی ۴۰صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: این اقدام جهادی با تالش و همت خستگی 
ناپذیر رزمندگان گروه رزمی مهندسی ۴۰صاحب الزمان و بسیجیان همیشه در صحنه بسیج ناحیه 
امام حسین و حوزه امام علی علیه السالم سپاهان شهر و بهارســتان در حال انجام است.او به راه 
اندازی خط تولید ماسک سه الیه پزشکی با تالش بانوان بهارستان اشاره کرد و افزود: روزانه بیش 
از هزار ماسک تولید و بین مردم رایگان توزیع می شود.محمودی با اشاره به اینکه بسیجیان در دو 
شیفت کاری و از همه رده سنی با اشتیاق و انگیزه خدمت رسانی می کنند افزود: تمرکز توزیع بسته ها 
بر مناطق محروم متمرکز شده است.او به فعالیت های دیگر بسیجیان در سپاهانشهر و بهارستان 
اشاره کرد و افزود: اکیپ های جهادی با استقرار در ورودی این مناطق اقدام به ضدعفونی خودرو ها 

و ضدعفونی معابر می کند.

 انجام 90 عملیات رفع عیب در شبکه توزیع برق کاشان 
در روزهای گذشته

رئیس اداره برق کاشــان از انجام ۹۰ عملیات رفع عیب در شــبکه توزیع برق شهرستان کاشان در 

روزهای گذشته خبر داد.

علیرضا عرب بیگی رئیس اداره برق کاشــان با بیان اینکه در چند روز گذشته شاهد بارش گسترده 

رحمت الهی در سطح شهرستان کاشان بوده ایم، اظهار داشت: همزمان با این اتفاق مهم که بیشترین 

بارش در شش ماه گذشته در شهرستان کاشان بوده است، تیم های عملیاتی اداره برق کاشان نیز 

برای ارائه خدمات به شهروندان کاشانی به حالت آماده باش بوده اند.او با اشاره به شیوع ویروس 

کرونا در شهرستان کاشان ابراز داشت: همزمان با این اتفاق و از اوایل اسفندماه نیرو های عملیاتی 

اداره برق کاشان تمام ســعی خود را برای پایداری شــبکه توزیع برق انجام دادند تا بیماران و کادر 

درمانی دغدغه ای بابت جریان برق در سطح شهرستان کاشان نداشته باشند.

رئیس اداره برق کاشان همچنین با اشاره به اعزام ۹۰ گروه نیرو های عملیاتی این اداره همزمان با 

حجم گسترده بارش های باران در طول ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان کاشان تصریح کرد: 

عمده عملیات انجام شده وصل فیدر های از مداد خارج شــده به علت بارش باران و طوفان، وصل 

شبکه های فشار ضعیف قطع شده ناشی از شکستن درختان و ســقوط بر روی شبکه و همچنین 

وصل انشعابات مشترکین کاشانی بوده است.او از انجام ۶۰ مورد از این عملیات ها در واحد حوادث، 

عملیات و اتفاقات شهر کاشان خبر داد و بیان داشت: ۳۰ مورد نیز در اداره برق راوند و شعبه قمصر 

انجام شده است.

اخبار

شهرستان

شهردار اصفهان خبر داد؛

مترو همچنان تعطیل است

خبر روز

شهردار اصفهان گفت: برای اجرای طرح فاصله 
گذاری تالش های ویژه ای انجام داده و زمینه 
درست اجرای این طرح را با آموزش و نشانه 
گذاری در مکان هایی که صف و ازدحام ایجاد 
می شود، فراهم کرده ایم.قدرت اله نوروزی 
اظهار کرد: سال نو در شرایطی که شیوع کرونا 
بر همه ما تحمیل شد، آغاز شد و این وضعیت 
بســیاری از فرصت هایی را که می توانست 
برای شهر و شــهروندان و جامعه مفید باشد 
محدود کرد.وی با بیان اینکه با همکاری همه 
و جدی گرفتن نکات بهداشــتی توسط مردم 
از این مشــکل هم عبور می کنیم، افزود: الزم 
است همه ما ســبک جدید زندگی که همراه 
با مراقبت های ویژه بهداشتی است را تحت 
هیچ شرایطی فراموش نکنیم و همه نکات را 
به دقت رعایت کنیم. مردم باید بدانند ما همه 
در یک قایق نشســته ایم، بنابراین الزم است 
تا نسبت به این مســئله بی تفاوت نباشیم.

نوروزی با اشــاره به اینکه شهرداری اصفهان 
به عنوان پیشگام در همه حوزه ها با امکانات 
خدماتی، فرهنگی و اجتماعی به صورت شبانه 
روزی تالش مــی کند تا مردم کمتر آســیب 
ببینند، گفت: در فروشــگاه های بزرگ کوثر 
نشــانه گذاری برای رعایت فاصله یک و نیم 
متری صورت گرفته و باز هم ادامه دارد، البته 
با توجه به توصیه متخصصــان امر همه باید 
از ماسک اســتفاده کنیم.شــهردار اصفهان 
خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز برخی فعالیت 
ها و احتماال افزایش ترددها، نگرانی از ازدحام 
در اتوبوس ها برای ما ایجاد شــد که تصمیم 
گرفتیم خطوط فعال اتوبوســرانی را افزایش 
دهیم، بنابراین از روز گذشته ۵۹ خط فعال شد 
تا مردم بتوانند با فاصلــه از یکدیگر از حمل و 
نقل عمومی استفاده کنند.وی تصریح کرد: بر 
فعالیت و شلوغی خطوط هم نظارت می شود 
تا اگر در خطی ازدحام صورت گرفت، سریعا 
تعداد سرویس خط را افزایش دهیم.شهردار 
اصفهان همچنین اعالم کرد؛ مترو هنوز تعطیل 
است و در صورت نیاز حتما مترو هم به ناوگان 

حمل و نقل عمومی اضافه می شود.

ابالغ رای
1/2 مرجع رسیدگی: شــعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر، شماره 
پرونده: 457/98، شــماره و تاریخ دادنامه: 611-98/12/25، خواهان: آقای 
محسن حسینی فرزند حب علی به نشانی فریدونشهر وحدت  آباد، خواندگان: 
1- محمد تقی فتاحی فرزند نصراله به نشانی اصفهان رهنان کوچه بابا صفری 
2- اســماعیل عابدیان کوهانستانی فرزند قاسم به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: انتقال سند خودرو، گردشــکار: به تاریخ 98/12/22 جلسه شورای 
حل اختالف بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است با 
عنایت به محتویات و اوراق پرونده و نظریه اعالمی اعضای محترم اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می 
نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقای محسن حسینی فرزند حب علی 
بطرفیت آقایان: 1- محمد تقی فتاحی فرزند نصراله به نشانی اصفهان رهنان 
کوچه بابا صفری 2- اسماعیل عابدیان کوهانستانی فرزند قاسم به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمی خودرو وانت پیکان مدل 1379 به شماره انتظامی 
13- ایران 913 ط 52 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست 
تقدیمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک 
خودرو، تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه خوانده ردیف 
دوم در جلسه حاضر نشــده و دفاع موثری نیز به عمل نیاورده، شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد ماده 198 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 
و 221 و 223 و 225 قانــون مدنی، حکم بر محکومیــت خوانده ردیف دوم 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رســمی سند خودرو به شماره 
انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به عدم مالکیت نامبرده 
دعوا متوجه وی نبوده و مســتند به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی 
خواهان رد می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه عمومی حقوقی فریدونشهر می باشد. م الف: 808821 علی 

نوروزیان قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر

اخطار اجرایی
1/3 شماره: 261/98 به موجب رای شماره 506 مورخ 98/10/12 حوزه یک 
شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
نگین رنجبر حمزه فرزند حمید شغل آزاد به نشانی گلپایگان رباط سرخ خ شهید 
رجایی گلستان هجده 221 محکوم است به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی 
و انتقال سند خودرو به شماره انتظامی 23 ایران 352 ص 81 بنام محکوم له و 
پرداخت مبلغ 2/825/000 ریال در حق محکوم له عباس نادی فرزند امامقلی 
شغل آزاد به نشانی فریدونشهر خ امام لباس فروشی تایماز و نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:808820 علی 

نوروزیان قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر

حصر وراثت
1/4 آقای محمدرضا حیدری دارای شناسنامه شماره 233 به شرح دادخواست 
به کالسه 1/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین علی حیدری به شناسنامه 187 در تاریخ 98/10/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: یک فرزند پسر به نام محمدرضا حیدری به شماره شناسنامه 233 متولد 
1349 و یک فرزند دختر به نام شهناز حیدری به شماره شناسنامه 528 متولد 
1344 و یک همسر دائمی به نام لیلی حیدری فرزند یدا... به شماره شناسنامه 
27 متولد 1318 و بغیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
 ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 809408 

شعبه 1 شورای حل اختالف فریدونشهر 



سخنگوی شرکت برق توزیع شهرستان اصفهان:

کرونا، برق اصفهان را خاموش نکرد
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

سخنگوی شرکت برق توزیع شهرســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در 
تعطیالت فروردین امســال شــاهد افزایش 7 درصدی مصرف برق در 
اصفهان بودیم، گفت: با وجود شیوع کرونا، اما بنابر سیاست شرکت توزیع 
برق، قرائت شــماره کنتورهای برق بــه دو روش خوداظهاری و مراجعه 
حضوری ماموران این مجموعه به منازل انجام می شود.محمد علی اکبری 
در خصوص میزان مصرف برق اصفهان در پی شــیوع کرونا، اظهار کرد: با 
توجه به تعطیل، نیمه تعطیل و فعال شدن برخی مشاغل و صنایع اصفهان 
در اسفند ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد کاهشی مصرف 
برق بودیم.وی با بیان اینکه در بازه زمانی اســفند 98 تا فروردین امسال 
شــاهد افزایش 5 تا 7 درصدی مصرف برق در اصفهان بودیم، افزود: در 

اسفند سال گذشــته میزان مصرف 
برق نســبت به مدت مشابه سال 
قبل تنها 2 درصد افزایش یافت که 
این رقم کمتر از ماه هــای قبل آن 
بود.سخنگوی شــرکت برق توزیع 
شهرســتان اصفهــان توضیح داد: 
میــزان مصرف برق در اســفند ماه 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
افزایش داشــته، اما نسبت به ماه 
هــای قبل خود بــا کاهش مصرف 

مواجه بود در حالی که پیش بینی می شد به واسطه روزهای پایانی سال 
و خریدهای نوروزی مردم، حدود 8 درصد افزایش مصرف داشته باشیم، 
اما به واســطه تعطیلی مشــاغل، ادارات و در خانه ماندن افراد، افزایش 
مصرف تنها 2 درصد بود.وی یادآور شد: البته 13 فروردین امسال نسبت 
به فروردین 1398 به دلیل ماندن افراد در خانه و نرفتن آنها به سیزده به 
در، شاهد رشد مصرف برق بخش خانگی بودیم.علی اکبری در ادامه در 
خصوص وضعیت بازدید از کنتورهای برق و صدور قبوض آن در شــرایط 
حاضر به دلیل شــیوع کرونا، اظهار کرد: در حوزه برق با دو روش برخورد 
می شود، از یک سو قرائت کنتور توسط خود مشــترکان انجام می شود 
و از سوی دیگر با وجود شــیوع کرونا، ماموران قرائت کنتور با تمام تدابیر 
بهداشتی و ایمنی توسط پزشــک معتمد شرکت، برای ثبت شماره کنتور 
به منازل مراجعه می کنند کما اینکه آنها برخوردی با ساکنان ندارند.وی 
با اشاره به روش های خوداظهاری کنتور برق در اصفهان، گفت: افراد می 

توانند شــماره کنتور برق را قرائت کرده و براساس فرمت مشخص  روی 
سایت اینترنتی شرکت توزیع برق اصفهان و یا تماس با شماره 38121 و 
یا ارسال پیامک به شرکت می توانند با خوداظهاری عدد کنتور برق خود را 
اعالم کنند.سخنگوی شرکت برق توزیع شهرستان اصفهان در خصوص 
شــرایط تولید برق در کشور و اســتان به دنبال کاهش بارش ها و پیش 
بینی تداوم ویروس کرونا در ماه هــای تیر و خرداد، اظهار کرد: نمی توان 
روی الگوی مصرفی مردم بعد از کرونا پیش بینی درســتی انجام داد، 
چراکه بســته به نوع مصرف در برخی اســتان ها با کاهش و در برخی با 
افزایش مصرف برق مواجه هستیم.وی اضافه کرد: البته کاهش بارش 
ها و به دنبال آن کاهش ذخایر سد بر بخشی از برق تولیدی کشور اثرگذار 
خواهد بود.علی اکبری با بیان اینکه 
در پیک مصرف بیــن 13 تا 18 درصد 
برق مصرفی توسط نیروگاه های برق 
آبی تامین می شود، افزود: 85 درصد 
دیگر برق تولیدی توسط نیروگاه های 
حرارتی تولید می شود، کما اینکه آنها 
نیز برای خنک کردن به آب نیاز دارند، 
البته با مدیریت مصرف از سوی مردم 
می توان از پیک تابســتان و روزهای 
گرم امسال نیز عبور کرده و خاموشی 
نداشــته باشــیم.وی همچنین در خصوص پویش صنعت برق همیشه 
بیدار در پی شیوع کرونا، اظهار کرد: این پویش همزمان با شیوع کرونا در 
صنعت برق کشور ایجاد شد که تمام فعاالن مجموعه برق کشور هم راستا با 
مدافعان کادر سالمت در تامین انرژی برق پایدار مراکز درمانی، بهداشتی، 
نقاهتی و مراقبتی و از همه مهم تر تامین برق پایدار بخش خانگی با توجه 

به قرنطینه آنها فعالیت می کنند.
سخنگوی شرکت برق توزیع شهرســتان اصفهان تاکید کرد: به طور قطع 
اگر در این روزها خاموشــی برق داشته باشیم زحمات مدافعان سالمت 
از بین می رود، چراکه موجب خروج مــردم از منزل و یا بعضا مراجعات 
حضوری آنها به بخش های مختلف و ترافیک شــدید خواهد شد.علی 
اکبری گفت: خوشبختانه از زمان شــیوع کرونا تا به امروز، با وجود تمام 
مشــکالت و حتی در زمان تعطیالت نوروز، در حوزه شهرستان اصفهان، 

خاموشی برق نداشتیم.

مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:شکسته شدن 

یکی از لوله های توزیع آب در ملک شهر باعث کدر شدن آب شد.بنی طبا، مدیر 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به شکسته شدن 

یکی از لوله های توزیع آب در ملک شــهر گفت: شکستگی این لوله با تالش 4 

ساعته همکاران در واحد تعمیرات برطرف و تا ظهر جمعه آب دوباره در مدار قرار 

گرفت.وی افزود: زمانی که لوله آب شبکه توزیع دچار شکستگی می شود، پس 

از ترمیم و برقراری دوباره جریان، آب برای مشترکانی که در فاصله نزدیک تری 

به محل حادثه قرار دارند، حالت کدر پیــدا می کند که این حالت، بعد از یکی دو 

ساعت برطرف می شود.مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شکستگی لوله های فرسوده شــبکه توزیع آب را در فصول بارانی امری طبیعی 

دانســت و درباره ســالمت آب بعد از این حوادث هم گفت: نکته قابل اهمیت، 

وجود مواد گندزدا در آب است که باعث می شود با وجود کدر بودن، آب از هر گونه 

آلودگی و میکروب خالی و عاری باشد و هیچ مشکلی برای سالمت مشترکان 

نخواهد داشت.

جداول آماری بورس کاال حاکی از آن است که شرکت های بزرگ فلزی معدنی 

از جمله فوالد مبارکــه، گل گهر، ملی مس ایران، فوالد خوزســتان و ذوب آهن 

اصفهان در ســال 98 افزایش 60 درصدی فروش در بورس کاال را ثبت کرده اند.

جداول آماری عملکرد شــرکت های معدنی دربورس کاال،حاکی است: فوالد 

مبارکه بارقم 39.1 هزار میلیارد تومان 67 درصد رشد را نسبت به سال 97 داشته 

و در رتبه یک بین شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی بورس جای گرفته 

است.جایگاه دوم به شرکت ملی صنایع مس ایران با 22.7 هزار میلیارد تومان 

اختصاص یافته است که افزایش 125 درصدی را در مقایسه با سال 97 به دست 

آورد.رتبه سوم این رده بندی مربوط به فوالد خوزستان با رقم فروش 15.8 هزار 

میلیارد تومان است که 40 درصد رشد در مقایسه با ســال 97 نشان می دهد.

سازمان ایمیدرو سال گذشته گزارش داد، تعداد 10 شرکت بخش معدن و صنایع 

معدنی در بورس ســال 97 بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان سود انباشته داشتند.

همچنین شرکت گل گهر نیز در سال 98 به فروش 13 هزار میلیارد تومان رسید 

که در مقایسه با سال 97 بالغ بر 46 درصد رشد داشت که جایگاه چهارم در بین 

شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی را احراز کرد.

ذوب آهن اصفهان هم پارســال به فروش 10.8 هزار میلیارد تومانی رسید و در 

مقایسه با سال 97 رشــد 51 درصدی دارد و موجب کسب جایگاه پنجم دراین 

رتبه بندی شــد.آمار، گویای آن است که از پنج شــرکت شاخص این فهرست، 

سه شرکت فوالد ســاز رتبه برتر داشته و این شرکت ها ســهم بسزایی در تولید 

و صادرات فوالد کشور دارند.آمار عملکرد ســال 97 گویای آن بود که بیش از 9 

میلیارد دالر ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بود که بالغ بر 40 تا 45 

درصد ارزش مجموع صادرات به فوالد اختصاص داشت.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

رفع کدورت آب آشامیدنی ملک شهر اصفهان

فروش شرکت های فلزی معدنی بورس ۶۰ درصد افزایش یافت
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