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 در نخستین نشست آنالین اعضای اتاق بازرگانی با جمعی
 از فعاالن اقتصادی اصفهان مطرح شد

دلواپسی های 
اقتصادی عصر کرونا

3

اجازه دفن متوفیان مبتال یا 
مشکوک به کرونا در امامزادگان 

داده نمی شود

انجام 3 هزار و 834  ماموریت 
 امدادی توسط جمعیت

  هالل احمر استان اصفهان
 در سال 98 

 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 
یک شهرستان اصفهان:

وقتی ارتش در قامت مدافعان سالمت به میدان می آید

 رژه ای از جنس عشق 
به مردم

استاندار اصفهان:

 نباید گرانی و گرانفروشی به مشکالت 
مردم اضافه شود 13

 راه اندازی بخش های»پست کرونا«
 در بیمارستان های اصفهان

 اعزام به نقاهتگاه ها 
متوقف شد

 سخنگوی ستاد استانی مقابله با 
کرونا در اصفهان اعالم کرد؛

ثبت نام 89 درصدی 
اصفهانی ها در غربالگری کرونا

5

7

7

صفحه 8صفحه  7

مدیر طرح ساماندهی ناژوان  خبرداد ؛

ادامه تعطیلی تمام مراکز 
تفریحی ناژوان اصفهان

 تولیدکنندگان؛ بسم ا... 
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ماسک، دستکش، n۹۵ و دستگاه تب سنج نیاز دارد 

5

وقتی ارتش در قامت مدافعان سالمت به میدان می آید

رژه ای از جنس عشق به مردم

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به اینکه کرونای صنعتی 9 تا 15 ماه ادامه خواهد داشــت، گفت: 
کرونای صنعتی، جهش صنعتی جهان را 10 سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را 

با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت...

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

ارشد نظامی ارتش در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری: 
امسال شیوع ویروس منحوس کرونا ارتش را بر این داشت تا به جای رژه با 
تجهیزات نظامی، ارتشیان با شعار مدافعان سالمت با تجهیزات بیولوژیکی 
برای مقابله با کرونا رژه و رزمایش بپردازند.ارشد نظامی ارتش در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: امســال شیوع ویروس کرونا 
ارتش را بر این داشت تا در روز ارتش به جای رژه با تجهیزات نظامی، ارتشیان 
با شعار مدافعان سالمت با تجهیزات بیولوژیکی برای مقابله با کرونا به رژه 
و رزمایش بپردازند.امیر محســن آذرافروز صبح دیروز جمعه۲۹ فروردین 
ماه در مراسم رژه بیولوژیکی ارتشیان اصفهان به مناسبت گرامیداشت روز 
ارتش جمهوری اســالمی ایران اظهار کرد: ۲۹ فروردین ماه از ایام ا... و روز 
حماسه آفرینی ارتش است.وی ادامه داد: فضیلت پوشیدن لباس ارتش 
که تنها ارتش الهی در حال حاضر اســت و از یاری رســاندن به مردم دریغ 
نمی کند نصیب هر شخصی نمی شــود و ۲۹ فروردین ماه مدال افتخاری 
برای هر ارتشی است که توســط امام خمینی)ره( بر روی سینه ارتش زده 
شده است.ارشد نظامی ارتش در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: امام خمینی )ره( ارتش را از قهر گمراهی به سوی راه 
الهی هدایت و ارتشیان را یار و یاور مردم کرد.آذرافروز، ارتش را حافظ آرمان 
های ایران اسالمی دانست و گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران همواره در 
تالش بوده که حافظ آرمان های نظام اسالمی ایران باشد و در دوران هشت 
سال دفاع مقدس آنچه توان داشت به میدان آورد و ۴۸ هزار شهید واال مقام 
را تقدیم انقالب اسالمی کرد.وی با اشاره به اینکه ۲۹ فروردین سال جاری 
متفاوت با سال های گذشــته است، توضیح داد: امســال شیوع ویروس 
منحوس کرونا ارتش را بر این داشــت تا به جای رژه بــا تجهیزات نظامی، 
ارتشیان با شعار مدافعان سالمت با تجهیزات بیولوژیکی برای مقابله با کرونا 
رژه و رزمایش بپردازند.ارشد نظامی ارتش در اســتان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری درباره فعالیت در ارتش برای مبارزه با کرونا در سطح 
استان اصفهان، خاطرنشان کرد: اقدامات ارتش در استان اصفهان در پنج 

بخش انجام شده است که به طور خالصه برقراری ایستگاه های کنترلی در 
ورودی و خروجی های اســتان و همچنین برقراری ایستگاه کنترلی فرعی 
در مســیرهای فرعی، کمک به نیروی انتظامی در شــهر اصفهان، برقراری 
ایستگاه های پایش سیار برای کمک به شبکه بهداشت، ایجاد نقاهتگاه در 
استان اصفهان، اعزام کادر پزشکی به بیمارستان کاشان و در اختیار گذاشتن 
یک درمانگاه با تمام کادر پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کاشان از جمله 

اقدامات ارتش برای مبارزه با کرونا در استان اصفهان بوده است.

ارتش در مانور بیولوژیکی، مردمی بودن خود را نشان داد
اســتاندار اصفهان گفت: اگر امــروز به جای رژه نظامی شــاهد برپایی رژه 
سالمت ارتش هستیم نشانه این اســت که ارتش همواره به جان و آرامش 
مردم اهمیت داده و می دهد و در این راه تالشی را دریغ نخواهد کرد.عباس 
رضایی در مراسم رژه بیولوژیکی ارتشیان اصفهان به مناسبت گرامیداشت 
روز ارتش جمهوری اســالمی ایران، اظهار کرد: بیســت و نهم فروردین ماه 
توســط امام خمینی )ره( روز ارتش نام گرفت تا با حرکتی نمادین باشکوه 
ترین و الهی ترین ارتش دنیــا را برای ایران اســالمی و مردم با بصیرتش 
همراه کند.وی ادامه داد: با تیزبینی امام راحل و فرماندهی کل قوا، در حال 
حاضر ارتش در راهی حرکت می کند که هدف و غایت آن الهی است و باید 
گفت مایه مباهات اســت که ارتش قهرمان جمهوری اسالمی ایران همواره 
پشــتیبان و یاور ملت ایران بوده و است.اســتاندار اصفهــان تصریح کرد: 
ارتشیان غیور در همان روزهای نخست شکل گیری انقالب اسالمی با مردم 
همیاری کردند و همیاری آنان تا امروز ادامه داشــته و این همیاری موجب 
شــده ایران امروز به عنوان یکی از کشورهای مســتقل جهان به شمار رود.

رضایی اظهار کرد: ارتش همواره با اطاعت از مقام معظم رهبری در طول دفاع 
مقدس تجربیات بی نظیری را کسب کرد و امروزه از آن تجربه ها در سیل، 
 زلزله و حــوادث نامیمون بهره می گیرد و همراهی خــود را با مردم بیش از

 پیش کرده  است.
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حمله لفظی ترامپ به نانسی پلوسی
رئیس جمهور آمریکا در حســاب توئیتری خود رئیس مجلس نمایندگان کشورش را احمق و فرد 
ضعیفی خواند.رئیس جمهور آمریکا در حساب توئیتری خود نوشت: نانسی پلوسی احمق، شما 
فرد ضعیفی هستید. شما یک رئیس بدبخت هســتید. علت نفرت آمریکا از حرفه سیاستمداران 
افرادی امثال شماست. شــون هانیتی )مجری فاکس نیوز( کاماًل بی کفایت، تحت کنترل چپ 
افراطی او یک عروســک خیمه شــب بازی ضعیف و احساساتی است. به واشــنگتن برگردید و 
به کار خود مشغول شــوید!دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حســاب توئیتری خود نوشت : 
نانســی پلوســی احمق این )ویدئو( را از حســاب توییتر خود حذف کرد. او خیلی بعد از آنکه من 
مرز با چین را بســتم از همه خواســت به »چایناتاون« )محله چینی ها در سانفرانسیسکو ( سفر 
 کنند . براساس گفته های وی ، او مسئول مرگ بسیاری اســت. او یک سیاستمدار درجه سوم و 

بی کفایت است!

بازگشت فعالیت  گسترده داعش به شبکه های اجتماعی
مرکز داده ها و اطالعات آماری رســانه های دیجیتال عراق از افزایش تعداد حســاب های کاربری 
اعضای گروه تروریستی داعش و طرفداران آنها در شبکه های اجتماعی به ویژه در فیسبوک خبر داد.

مرکز داده ها و اطالعات آماری رســانه های دیجیتال عراق دیروز پنجشنبه در بیانیه ای مطبوعاتی 
اعالم کرد که تعداد حســاب های کاربری داعش و طرفداران آن در شبکه های اجتماعی گسترش 
یافته است.در این بیانیه آمده است: این بازگشــت طی ماه های اخیر همزمان با بحران ویروس 
کرونا صورت گرفته و باعث شده تا فیسبوک با تاخیر به درخواست های حذف حساب ها پاسخ دهد.

مرکز رســانه های دیجیتال افزود: اعضای داعــش و حامیان آنها از این فرصت اســتفاده کرده و 
حساب های جدیدی را ایجاد و یا اینکه حساب های قبلی خود را مجددا فعال کرده و از طریق این 

شبکه اجتماعی، اقدام به تبلیغ عملیات های تروریستی خود کرده اند.

وضع شاهزاده زن سعودی در زندان وخیم است
یک شاهزاده سعودی از شاه و ولی عهد این کشور خواست که به خاطر وضعیت وخیم جسمانی خود، 
مقدمات آزادی وی را فراهم کنند.»بسمه بنت سعود آل سعود« شاهزاده سعودی که سال گذشته در 
عربستان بازداشت شد، خواستار آزادی خود شد.بسمه در صفحه شخصی خود در توئیتر به عموی 
خود »سلمان بن عبدالعزیز آل سعود« شاه سعودی و »محمد بن  ســلمان« ولی عهد این کشور 
گفت که در حال حاضر در زندان »الحایر« حضور دارد.وی تأکید کرد که وضعیت سالمتی اش بسیار 
وخیم است و احتمال دارد از دنیا برود؛ زیرا به گفته خود، هیچ مراقبت پزشکی از او صورت نمی گیرد.

این شاهزاده سعودی از سلمان و محمد بن سلمان پرسید که آیا از حضور وی در زندان اطالعی دارند 
و می دانند که دخترش »سهود الشریف« نیز همراه او در زندان است.

عذرخواهی اتحادیه اروپا از ایتالیا
اتحادیه اروپارئیس کمیسیون اروپا گفت:»از طرف اتحادیه اروپا، به دلیل کمک نکردن به ایتالیا در 

اوج بحران کروناویروس، از صمیم قلب عذر خواهی می کنم.«
اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا، در جلسه پارلمان اروپا در بروکسل اذعان کرد که در زمانی 
که ایتالیا در مواجهه با کروناویروس احتیاج به کمک داشــت، این اتحادیه نتوانست پاسخ مثبت 
بدهد.وی ادامه می دهد که در زمان شیوع بیماری کووید-۱۹،هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا و 
خود این اتحادیه، آماده چنین بحرانی نبودند. به این خاطر است که اتحادیه اروپا نتوانست به ایتالیا 
در برابر کرونا، کمک کند.فون در الین از صمیم قلب از ایتالیا عذرخواهی کرد و عنوان کرد»که اکنون 

زمان عذر خواهی نیست و می بایست به همبستگی برسیم. 

 وقتی دولت تکذیب می کند

معمای 4.8 میلیارد دالری
از دیوان محاسبات اصرار است و از دولت  زینب ذاکر
انکار. ماجرا از روز حضور »عادل آذر« در 

مجلس آغاز شد. رییس دیوان محاسبات هفته گذشته به بهارستان 

رفت تا گزارشی درباره تفریغ بودجه ۹7 بدهد. پس از ارائه این گزارش، 

شبهاتی در فضای رســانه ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه 

ســاالنه که به حسابرســی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان 

کاالهای اساسی و غیر اساسی سال ۹7 اختصاص داشت، مطرح شد 

و عنوان شد که گزارش مذکور تایید می کند که در این میان ۴.8 میلیارد 

دالر گم شده است!

این موضوع ســر و صدای رســانه ای زیادی بــه راه انداخت و اولین 

واکنش جدی و تند را هم رییس جمهور داشــت کــه گزارش دیوان 

محاسبات را از بیخ و بن اشــتباه و غلط و بر اساس اطالعات نادرست 

خواند.

واکنش ها که باال گرفت، دیوان محاسبات هم بیانیه داد و گفت اشتباه 

شده است. یعنی درواقع رســانه ها »اشــتباه متوجه شده اند.« در 

بخشی از متن بیانیه این دیوان آمده است: »در گزارش تفریغ بودجه 

که خالصه آن در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی قرائت شد، 

هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴.8 میلیارد دالر 

نشده،  بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه 

ارزی مذکور اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی،  معلوم و مشــخص 

بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کاالهای وارداتی را از آنان 

خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما این که 

اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین 

تکلیف این مبالغ صورت گرفته و  در جریان است.«

در بخش دیگری از بیانیه هم تاکید شــده که »با توجه به هماهنگی و 

نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دالر از ارزهای  

پرداختی به واردکنندگان متصور نیســت، بلکه تالش ها بر این است 

که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسالمی و در 

محل قانونی خود  تعیین تکلیف شود.«

واکنش ها در این بــاره اما همچنان ادامه دارد. همان طور که اشــاره 

شده، اولین و جدی ترین واکنش را »حسن روحانی« رییس جمهور 

داشت که در حاشیه جلسه ســتاد کرونا با اشــاره به گزارش »عادل 

آذرم در مجلس گفت: »من بخش ارز را که شــنیدم، ۱۰۰ درصد غلط 

بود و براســاس بی اطالعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این 

بسیار بد اســت که یک مقام حرفی را بزند، اما با قوانین کشور منطبق 

نباشد. خواهش می کنم همه عزیزان پاسخ الزم را بدهند. این پاسخ 

به خاطر دفاع از دولت نباشــد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا 

همه دستگاه ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی توان 

مسئله ای را بیان کرد.«

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت از نظارت اســتقبال می کند، 

گفت: نظارت باید عام باشد و هر کس از بودجه استفاده می کند، باید 

مورد نظارت باشد و دیوان محاســبات بر آن ها هم نظارت کند و بیان 

آن ها به گونه ای نباشد که موجب شبهه از سوی مردم شود.

»محمود واعظی« رییس دفتر رییس جمهور نیز این گزارش را »ابهام 

آفرینی در فضای افکار عمومی« آن هم در شرایط فعلی کشور خوانده 

و گفته: همانطور که رئیس جمهور محترم در جلسه هیات دولت تاکید 

کردند، ما مبنای محاسبه و اعالم این عدد را قبول نداریم و معتقدیم 

بر مبنای اطالعات غلط به چنین نتایجی رسیده اند.

واعظی اضافه کرد: البته ما این رویه را مفید نمی دانیم؛ در گذشته رویه 

این بوده که قبل از انتشــار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و 

بودجه، بانک مرکزی و ســایر بخش های دولت، با کارشناسان دیوان 

محاســبات تبادل نظر می کردند و با اینگونه تعامالت بسیاری از این 

ابهامات رفع می شد و زمینه ایجاد شبهه های بی مورد در افکار عمومی 

که بعضا دستمایه رسانه های بیگانه برای حمله به نظام قرار می گیرد، 

از بین می رفت.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه 

قضائیه برای رســیدگی به گزارش دیوان محاسبات درباره ارز واردات 

کاال، هم گفت: دولت همواره خواهان شفافیت حداکثری و در مبارزه 

با فساد پیش قدم بوده و حاال هم معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفته 

حتما بایــد با آن برخورد شــود. اوابراز امیدواری کرد که » رســیدگی 

قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش 

تفریغ بودجه ســنواتی که ناکارآمد، ابهام زا و موجب تشویش اذهان 

عمومی است برچیده شود.

علی ربیعی ســخنگوی دولت نیز پیش از این گفته بود که: »به ملت 

ایران اطمینان می دهم حتی یک دالر هم از بودجه سال ۹7 گم نشده 

است و همه این ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.«

فعال و در کشــاکش بحران کرونا، معمای گم شــدن یا نشدن ۴.8 

میلیارد دالر هم برای خود داستانی شــده است. داستانی که البته در 

سال های گذشته به شکل های دیگری هم مطرح شده و حتی قبح 

این یکی هم گویا ریخته اســت. باورکنید ۴.8 میلیارد دالر پول کمی 

نیست اگر حقیقت داشته باشد.

خبر  روز

عراق: 

در مورد ترور سردار سليماني اصال تباني نشده است
رئیس فراکســیون فتح در پارلمان عراق از پایان کار کمیته تحقیق ترور سردار سلیمانی و ابومهدی 

المهندس خبر داد.محمد الغبان، رئیس فراکسیون فتح پارلمان عراق، روز پنجشنبه در گفت وگو با 

خبرگزاری رسمی عراق گفت که کار کمیته تحقیق و بررسی ترور سردار سلیمانی وابومهدی المهندس 

به پایان رسیده است.وی اعالم کرد: تحقیقات ثابت کرده است که هیچ گونه تبانی در خصوص ترور 

سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس وجود نداشته است.الغبان خاطرنشان کرد: کار تحقیقات این 

کمیته به پایان رســیده و این کمیته به هیچ نتیجه ای مبنی بر تبانی برخی اشخاص با عامالن این 

ترور نرسیده است.وی تاکید کرد: سلیمانی مخفیانه به عراق نمی آمد تا آمریکا برخی افراد عراقی 

را برای هدف قرار دادن وی آماده کند بلکه به صورت رسمی و به صورت روتین به عراق می آمد.

کنایه علی مطهری به کدخدایی در مورد ردصالحیتش
علی مطهری در حساب توییتری خود نوشت: » واکنش آقای کدخدایی به طرح دو فوریتی مجلس 

برای اصالح قانون انتخابات قابل تأمل است. ظاهرًا ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق العنان 

باقی بماند. اصرار پی در پی وی بر این که کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی 

رد صالحیت های بی حساب است که امری مبارک است.«

واکنش ظریف به ادعای نیروی دریایی آمریکا
وزیر امور خارجه کشورمان به ادعای دیروز آمریکا مبنی بر نزدیک شدن کشتی های ایرانی به ناوهای 

آمریکا واکنش نشــان داد.محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در زیر یکی از توییت های 

قدیمی خود نوشت: یادآوری ســاالنه! وی در توییت قدیمی خود نوشته بود: به نظر نیروی دریایی 

آمریکا نمی تواند مسیر خود را در آب های مان پیدا کنند؛ شــاید دلیلش این باشد که هنوز نامش را 

درست نفهمیده اند. اسم آن خلیج فارس است و از ۲۰۰۰ سال قبل از به وجود آمدن آمریکا با این نام 

صدا می شد. شاید آن ها نمی دانند 7۰۰۰ مایل دورتر از وطن خود و در حیاط پشتی مان چیکار می کنند.

اطالعیه سفارت ایران در مادرید درباره هموطنانی که خواستار بازگشت به کشور هستند

فعال منتظر باشید
سفارت ایران در مادرید اعالم کرد که بازگشــت هموطنان و دانشجویان ایرانی در ستاد ملی مبارزه 

با کرونا مطرح شده و با توجه به مقررات و پروتکل های بهداشــتی تعیین شده در کشو، در مرحله 

تصمیم گیری است.در این اطالعیه آمده اســت: به اطالع هموطنان عزیز مقیم اسپانیا می رساند، 

متعاقب اعالم فراخوان این سفارت برای پیگیری موضوع برقراری پرواز اضطراری جهت بازگشت 

شما عزیزان به ایران در تاریخ شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ و تهیه فهرستی از متقاضیان از طریق دریافت 

فرم های تکمیل شده ثبت نام، مراتب در کوتاه ترین زمان ممکن )روز دوشنبه ۱8 فروردین نخستین 

روز کاری هفته( به وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان 

هواپیمایی کشــوری منعکس شــده و مرتبًا به صورت مکاتبه ای و تلفنی از مراجع یاد شده مورد 

پیگیری جدی قرار گرفته و همچنان ادامه دارد.در این اطالعیه آمده است: بر  اساس آخرین اقدامات 

و پیگیری های به عمل آمده، موضوع در حال حاضر در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شده و با توجه 

به مقررات و پروتکل های بهداشتی تعیین شده در کشور، در مرحله تصمیم گیری و تصویب از سوی 

این ستاد قرار دارد.این سفارتخانه می افزاید: بدیهی است پس از اعالم نظر نهایی مقامات بهداشتی 

کشور، با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری، تمهیدات ضروری برای بازگشت هموطنان گرامی 

به وطن فراهم و اطالع رسانی الزم صورت خواهد پذیرفت.

کافه سیاست

روحانی: 

 ارتش مظهر پشتوانه ملت 
و منافع ملی است

رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه ارتش مظهر 
پشتوانه ملت و منافع ملی است خاطرنشان 
کرد: جبهه ای که پشــتش به ملــت، ارتش و 
نیروهای مسلح باشــد حتمًا پیروز است.در 
بخشی از پیام حسن روحانی رییس جمهوری 
اســالمی ایران بــرای روز ارتــش جمهوری 
اسالمی ایران که توسط وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در مراسم رژه خدمت با عنوان 
»مدافعان وطن، یاوران سالمت« قرائت شد 
آمده اســت: در طول حیات بشر همواره دفاع 
و مقابله در برابر دشــمن یکی از زیبایی های 
زندگی انسان ها بوده است و امروز این زیبایی 
را هم در مقابله با دشمن عیان و هم در مقابله 
با دشــمن پنهان، به خوبی مشاهده می کنیم. 
امروز ســربازان و امیران ارتش و سرداران و 
سپاهیان در کنار مدافعان ســالمت و یاوران 
حفاظت از جان مردم، با همدلی حماسه می 
ســازند. در این روزهای ســخت، ارتش های 
جهان کمتر درگیر جنگ  هستند، ولی دشمنی 
نهان و پنهان به جنگ همه بشــر آمده است. 
این جنگ،جنگی جهانی است اما نه نیمی از 
جهان با نیمی دیگر؛ که این ویروس پنهان، با 
همه جهان در جنگ است. اکنون گوئی همه ی 
جهان وطن ماســت و ما در همه جای جهان 
با یک دشــمن می جنگیم و همین نکته این 
جنگ را مقدس تر ساخته است. گرچه در این 
روزهای دفاع از جان انســان در ایران و همه 
جای جهان، بنا به پروتکل های بهداشــتی و 
اجتماعی، امکان نمایش رژه ســربازان ایران 
وجود ندارد، اما شــهروندان ایــران در خانه و 
همه فعاالن اقتصادی و اجتماعی در محل کار، 
مانور اقتدار ملی و اجتماعی »مدافعان وطن« 
و »یاوران سالمت« را به چشم می بینند و بر 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و بر کادر سالمت 
درود می فرستند. ارتش چه در جنگ، چه در 
صلح، چه در جنگ ســخت، چه در جنگ نرم، 
چه در جبهه، چه در خیابان، چه در پادگان و چه 
در بیمارستان، پاسدار جان ایران است و جان 

ایران جان همه ایرانیان است.

سیاست

بین الملل

منابــع ایرانی به یک شــبکه قطری گفتنــد که مانور 
شــناورهای ایرانی در نزدیکی کشتی های آمریکایی 
در پاســخ به اقدامات تحریک آمیز آمریکا بود.منابع 
ایرانی به شــبکه الجزیره قطر گفتند که چندی پیش 
یک جنگنده آمریکا تالش داشــت وارد حریم هوایی 
کشورمان شود اما هشدار پدافند هوایی ایران موجب 
تغییر مسیر این جنگنده شد.این منابع افزودند: »نوع 
برخوردی که با کشتی های جنگی آمریکایی ]در خلیج 
فارس[ شد، در پاسخ به این اقدام جنگنده آمریکایی 
بود.« این منابع به جزئیات بیشتری در این خصوص 
اشاره ای نکردند.سازمان تروریستی سنتکام بامداد 
پنجشــنبه در بیانیه ای مدعی شــد که یازده شــناور 

نظامی ایرانی با نزدیک شدن به شش کشتی جنگی 
آمریکایــی برای آنهــا »مزاحمت ایجــاد کرده اند«.

آمریکایی ها مدعی هستند که کشتی هایشان در حال 
عملیات مشترک با بالگردهای آپاچی آمریکایی در 
آب های بین المللی خلیــج فارس بوده اند. همچنین 
ادعا شــده که شــناورهای ایرانی از نزدیکی دماغه و 
انتهای کشــتی های آمریکایی عبور کرده اند.نظامیان 
تروریســت آمریکایی درحالی شناورهای ایرانی را به 
تحرکات خطرناک متهم می کنند که بارها در ماه های 
گذشــته دســت به اقداماتی زده اند که در تعارض با 
قوانیــن بین المللی بوده اســت. روز پنجشــنبه ۳۰ 
خرداد ۱۳۹8، یک فروند پهپاد جاسوســی متعلق به 

تروریست های نیروی دریایی منطقه سنتکام ارتش 
آمریکا در پی تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسالمی 
ایران در مقابل کوه مبارک استان هرمزگان، هدف آتش 
پدافند نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و سرنگون 
شد.چندی قبل نیز یک فروند جنگنده اف - ۱8 نیروی 
دریایی تروریســتی آمریکا در حال نزدیک شدن به 
حریم هوایی ایران بود که با اخطار پدافند هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران مجبور به تغییر مسیر شد.

منابع ایرانی: 

مانور شناورهای ایرانی در پاسخ به اقدامات تحریک  آمیز آمریکا بود

مهاجري: قاليباف رييس مي شود ، پايداري ها در هیات رییسه
یک فعال سیاسی معتقد است که قالیباف ریاست مجلس یازدهم و جبهه پایداری اکثریت هیات رئیسه مجلس را بدست خواهند آورد.محمد مهاجری در 
گفت و گو با ایسنا درباره ریاست و ترکیب هیات رئیسه مجلس یازدهم اظهار کرد: اختالف ها در بین اصولگرایان در بین زمینه خیلی زیاد است. جبهه پایداری 
خیلی محکم ایستاده است که به خاطر قراردادن قالیباف به عنوان سرلیست انتخابات، سهم زیادی از هیات رئیسه را بدست آورد.وی ادامه داد: در حال حاضر 
اینگونه تصور می شود که قالیباف و آقاتهرانی تنها گزینه ها برای ریاست مجلس یازدهم هستند در حالیکه برخی اعضای جبهه پایداری خیلی اصراری بر شخص 
آقاتهرانی ندارند و آنها مجبور هستند یا شخصی از درون جبهه خود معرفی کنند یا به سمت اشخاصی مثل زاکانی بروند که قدرت رقابت با قالیباف را دارد.این 
فعال رسانه ای با اشاره به اینکه جبهه پایداری به تنهایی نمی تواند گزینه خود را برای ریاست مجلس تحمیل کند، تصریح کرد: دراینجا احتمال معامله وجود 
دارد. قالیباف در انتخابات شرکت کرد تا ریاست مجلس را بدست آورد بنابراین برای بدست آوردن ریاست مجلس معامله خواهد کرد. من معتقدم ریاست 
وی بر مجلس یازدهم عجیب نخواهد بود. جبهه پایداری یا نمایندگان نزدیک به این جبهه هم براساس معامله هایی که انجام می شود، می توانند اکثریت 
هیات رئیسه را بدست آورند.مهاجری درباره احتمال رقابت میرسلیم برای ریاست مجلس گفت: وی نماینده بخش سنتی اصولگرایان است ولی در عرصه 

رقابت برای ریاست مجلس رای قابل اعتنایی نخواهد داشت و اگر در این رقابت شرکت کند، با البی هایی که انجام می شود، احتماال انصراف خواهد داد. 

عکس خبر

نزدیک شدن قایق های 
سپاه به ناوهای 

آمریکایی
ناوگان پنجم نیــروی دریایی آمریکا 
مستقر در بحرین از نزدیک شدن قایق 
های تندرو سپاه به ناوهای آمریکایی 
در خلیــج فــارس خبــر داد. نیروی 
دریایی آمریکا ادعا کرد که یازده قایق 
سپاه برای ناوهای این کشور در شمال 

خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند.
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

 افزایش باالی دستمزد موجب بیکاری
 کارگران می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: اگرچه افزایش ۲۱ درصدی دســتمزد 
کارگران جوابگوی معیشت آنها نیست، اما افزایش بیشتر از این رقم عالوه بر اثرات تورمی و کاهش 
قدرت خرید، موجب ریزش نیروی کار و بیکاری کارگران می شود.محســن نیرومند در خصوص 
اعتراض کارگران نسبت به رقم افزایش دستمزدشان در سال جاری، اظهار کرد: باید توجه داشت 
که افزایش باالی دستمزد کارگران اثر مخربی بر تورم خواهد گذاشت و هر چه رشد حقوق کارگران 
بیشتر باشد، رشد تورم نیز باالتر خواهد بود که موجب کاهش قدرت خرید کارگران می شود.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر پایه حقوق کارگران در سال جاری ۲۱ درصد افزایش یافته است، توضیح 
داد: با این وجود رقم حق مسکن صد درصد، بن ۱۱۰ درصد و پایه سنواتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته 
که در مجموع دریافتی کارگران نسبت به ســال گذشته ۳۲.۷ درصد افزایش یافته است.مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق کارگران در سال 
گذشته، گفت: متاسفانه این افزایش یک ماه بعد اثرات خود را در تورم نشان داد و موجب افزایش 
نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران به یک سوم شد.وی با اعتقاد بر اینکه به طور قطع افزایش 
۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران شاید جوابگوی شرایط فعلی آنها نباشد، اما تصریح کرد: اگر 
افزایش دستمزد کارگران بیش از رقم اعالمی بود، بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیده ناچار 
به ریزش نیرو و اخراج پرسنل خود می شوند که موجب بیکاری کارگران خواهد شد.نیرومند تاکید 
کرد: به طور قطع در آینده دولت می تواند بســته های حمایتی همچون بن را برای بهبود معیشت 

کارگران در نظر بگیرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان خبر داد؛

 حمایت از 5 هزار کسب و کار آسیب دیده از کرونا 
در اصفهان

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان گفت: ۵ هزار خانواری که کسب و کار و 
شغل آنها در جریان شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده، از کمک موردی کمیته امداد اصفهان 

بهره مند شده اند.
کریم زارع با اشــاره بــه حمایت کمیتــه امداد امــام خمینــی)ره( اصفهان از ۵ هزار کســب و 
کار آســیب دیــده از کرونــا، اظهارکرد: تمــام توان ایــن نهاد بــرای کمک بــه نیازمنــدان در 
جریــان شــیوع ویــروس کرونا بســیج شــده و ۵ هــزار خانــواری که کســب و کار و شــغل 
 آنها در این شــرایط دچار مشــکل شــده، از کمــک مــوردی کمیته امــداد اصفهان بهــره مند 

شده اند.
وی با اشاره به اینکه مجموع مبلغ پرداختی به این خانوارها یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان  است، 
افزود: این مبلغ به خانوارهای مجری طرح های اشتغال کمیته امداد که در شرایط فعلی با مشکل 
مواجه شده اند، خانوارهای تحت پوششی که مستمری ماهیانه دریافت نمی کنند و از یک یا چند 
خدمت این نهاد بهره مند هستند و همچنین نیازمندان غیر تحت حمایت، به ویژه ساکنین حاشیه 
شهرها با اولویت مشاغلی که درآمد آنها تحت تاثیر بیماری کرونا با کاهش مواجه شده، پرداخت 
شده است.سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان، اقدامات این نهاد در زمینه 
حمایت از نیازمندان در بحــران کرونا را منحصر به پرداخت این کمک هزینه ها ندانســت و گفت: 
تاکنون عالوه بر مبالغی که به شکل ماهیانه و در قالب مستمری به مددجویان پرداخت می شود 
و همچنین ســبدهای غذایی و بهداشتی که توسط خیران تهیه و توزیع شــده، بالغ بر ۳ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان کمک هزینه خرید اقالم بهداشتی به مددجویان تحت حمایت این 

نهاد پرداخت شده است.

در نخستین نشست آنالین اعضای اتاق بازرگانی با جمعی از فعاالن اقتصادی اصفهان مطرح شد

دلواپسی های اقتصادی عصر کرونا

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به  زاینده رود
اینکه کرونای صنعتــی ۹ تا ۱۵ ماه ادامه 
خواهد داشت، گفت: کرونای صنعتی، جهش صنعتی جهان را ۱۰ سال 
جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات 

تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.
مسعود گلشــیرازی در نخستین نشســت آنالین با جمعی از فعاالن 
اقتصادی اصفهان، با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی به رسالت اصلی خود 
یعنی مبحث اقتصاد توجه دارد، اظهار کرد: تاکنون در پارلمان بخش 
خصوصی اصفهان گزارش های ارزشــمندی در زمینــه های کرونای 
صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد اســتان و کشور و همچنین ارائه 
راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار ســوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده 
است.وی با بیان اینکه شیوع کرونا بین ۹ تا ۱۶.۵ درصد  GDP اقتصاد 
کشور را کاهش می دهد، تصریح کرد: این در حالیست که تاثیر پذیری 
این بحران در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور که 
قریب به ۵۰ درصد اقتصاد آن وابســته به حوزه خدمات و گردشگری 

است، بیشتر بوده و تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان را کاهش 
خواهد داد.

کاهش ۶ میلیونی درآمد هر اصفهانی در سال جاری
وی افزود: در تبیین عمــق تاثیرگذاری بحران کرونــا در اصفهان باید 
گفت شــیوع کرونا به صورت میانگین درآمد هر شــهروند اصفهانی 
را حدود ۶ میلیون تومان در ســال ۹۹ کاهش می دهد.گلشیرازی با 
تاکید بر ضرورت توجه ویژه فعــاالن اقتصادی به مدیریت بنگاه های 
اقتصادی خود در این بحران، گفت: الزم است تفکر و بینش مورد نیاز را 
برای تغییرات مناسب در سیستم بنگاه های اقتصادی ایجاد کنیم که 
الزمه آن شکل گیری نهضت اقتصادی مبتنی بر شاخصه های کرونای 
صنعتی است.دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان تاکید کرد:کرونای صنعتی، جهش صنعتی جهان را ۱۰ ســال 
جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات 
تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.گلشیرازی تصریح کرد: کرونای 

صنعتی ۹ تا ۱۵ ماه ادامه خواهد داشــت و الزم اســت صنایع و بنگاه 
های اقتصادی، کســب و کارها و خدمات امور مالی، زنجیره تامین و 
همچنین ساز و کارهای فروش خود را متناســب با عصر کرونا تغییر 
دهند.وی با بیان اینکه اتاق اصفهان اقدام به تبیین ســاختار کرونای 
صنعتی به صورت ساختاری مستقل کرده است، گفت: در این ساختار 
به ارایه مدل های الزم برای طی این دوران می پردازیم و هر بنگاهی 

باید بنا بر شرایط خود این موارد را بومی سازی کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل ســتاد مدیریت کرونا در بنگاه 
های اقتصادی، رعایت پروتکل بهداشــتی در حوزه منابع انســانی و 
ایجاد تنوع در منابع تامین بنگاه ها را در دوران کنونی ضروری دانست. 

صنعت آذر ماه از شوک کرونا خارج می شود
مشــاور اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست آنالین با بیان اینکه 
تا زمانی که داروی قطعی بــرای این بیماری تهیه نشــده ما در عصر 
کرونا به ســر می بریم، مدیریت عصر کرونا که حداقــل بین ۹ تا ۱۵ 
ماه به طول می انجامد را بســیار مهم تر از زمان شــیوع این ویروس 
 دانســت و گفت: در این زمان باید ســازمان ها خود را بــا این عصر 
تطبیق دهند.رضا گنجوی با اشــاره به گزارشــات موسسات معتبری 
مانند مکنزی و دانشــگاه هاروارد که به ارایه الگوی جهانی برای گذار 
از ایــن دوره پرداخته اند، تصریــح کرد: طی این گزارشــات طی یک 
سناریوی خوشبینانه اگر گرمای هوا به کمک بشر بیاید، شیوع کرونا تا 
پایان خرداد ماه روند نزولی می یابد این در حالی است که در سناریوی 
بدبینانه گرما موجب توقف شــیوع نخواهد شد.مشاور اتاق اصفهان با 
تاکید بر اینکه در سناریوی خوشبینانه صنعت در آذرماه از شوک کرونا 
بیرون می آید، افزود: در این صورت تغییری در ســطح کالن اقتصاد 
جهان اتفاق نخواهد افتاد.وی گفت: در حالت بدبینانه نیز صنعت حدود 
یکسال و نیم آینده از این شوک خارج خواهد شــد که در این حالت 
تغییرات بزرگی در سطح کالن اقتصاد جهان صورت می گیرد به نحوی 
که چین جای آمریــکا را در اقتصاد خواهد گرفت و همچنین شــاهد 
فروپاشــی احتمالی اتحادیه اروپا خواهیم بود.گنجوی توجه مدیران 
به کوچک شــدن اندازه بازار در برخی رسته های شــغلی و صنعتی و 
همچنین تغییر ســاختارهای سنتی عرضه را در شــرایط بحران کرونا 
مهم دانست و گفت: شیوع کرونا در منابع انســانی، تامین نقدینگی، 
زنجیره تامین و الگوی مشتری و بازار تغییر ایجاد می کند.وی کرونا را 
بزرگ ترین فرصت تاریخ برای صنایع چابکی که این چهار تغییر را در 

خود ایجاد نمایند دانست.

اصفهان خواستار دریافت تسهیالت بیشتربیست 
و هفتمین جلسه اســتانی مدیریت بیماری کرونا 
با حضــور وزیر اقتصــادی و دارایــی و وزیر معین 
اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.بیست 
و هفتمین جلسه استانی مدیریت بیماری کرونا با 
حضور وزیر اقتصادی و دارایی و وزیر معین اصفهان 
از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.عباس رضایی 
در این جلســه آخرین اقدامات انجام شــده برای 
پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا و برنامه های 
اقتصادی پسا کرونا در استان را تشریح کرد.وی با 

بیان اینکه استان اصفهان پس از تهران بزرگ ترین 
استان صنعتی کشــور و بیشــترین تعداد کارگر را 
به خود اختصاص داده اســت، خواســتار افزایش 
سهم تسهیالت این اســتان شد.استاندار اصفهان 
با اشــاره به توانمندی های استان اصفهان در حوزه 
علم و فناوری اظهار کرد: شرکت های فناور و دانش 
بنیان در اصفهان در خصوص مقابله با بیماری کرونا 
گام های موثری برای تأمین مواد ضدعفونی کننده 
و ماسک، دوربین تب سنجی، استریل باکس و .... 
برداشته است.دژپســند وزیر اقتصاد و وزیر معین 
استان اصفهان در امر مقابله با کرونا، در این جلسه 
بر رعایت پروتکل های ابالغی از ســوی ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا در استان اصفهان تاکید کرد.

وزیر اقتصاد همچنین پس از اســتماع گزارشات و 
برنامه های اقتصادی پسا کرونا در اصفهان خواستار 
تســریع در ارائه گزارشــی از جزییات برنامه های 
اقتصادی پسا کرونا شــد تا تصمیمات الزم هر چه 
سریع تر از ســوی مراجع ذیربط اتخاذ شود.در این 
جلسه اعضای ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
نیز ضمن بیان عملکرد و اقدامات صورت گرفته در 
امر مقابله با کرونا، مشکالت مربوطه را مطرح و وزیر 
اقتصاد بنا به موضوعات مطرح شده، دستورات الزم 
را صادر کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی 
از ســوی معاون اول رئیس جمهور به عنوان معین 
استان اصفهان و همچنین استان خراسان رضوی 

در امر مقابله با کرونا تعیین شده است.

ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با حضور وزیر اقتصاد 
برگزار شد

استاندار اصفهان:

نباید گرانی و گرانفروشی به مشکالت مردم اضافه شود
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ســتاد تنظیم بازار در زمینه اقالم مصرفی مردم ورود پیدا کند، گفت: نباید اجازه داد در این شــرایط، مشــکل گرانی و گرانفروشــی 
بر مشــکالت مردم اضافه شــود.عباس رضایی در جلســه ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان افزود: دســتگاه های نظارتی در حــوزه بازار، نظارت بیشــتری بر 
قیمت های اقالم ضروری مردم داشــته باشــند.وی با بیان اینکــه دنیا در همه زمینه ها به ســمت الکترونیکی شــدن پیش می رود، افــزود: معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری در خصوص الکترونیکی شــدن رونــد توزیع تالش کند.اســتاندار اصفهان گفــت: البته باید توجه داشــت تغییر عادت هــا و به ویژه 
زمانی که امکان ســوء اســتفاده ها برای برخی وجود داشته باشــد، ســخت اســت ولی باید این تغییر عادت و رفتن به ســمت اســتفاده از فناوری ها در جهت 
 بهبود زندگی مردم انجام شود.جلســه ســتاد تنظیم بــازار با هدف تنظیــم بازار در آســتانه آغاز ماه مبــارک رمضان و بررســی برخی گرانی هــای اقالم مصرفی

 مردم برگزار شد.

جای خالی مرغ 
شرکت تولید گوشت مرغ ری 
تیهــو، دارای ۳۸حلقه واحد 
تولیــدی و۳۰۰۰هزارپرســنل 
از ســال ۱۳۹۵ به دلیل عدم 
پرداخت مطالبــات از وزارت 
جهادکشــاورزی تعطیــل و 
تمامی پرسنل خود را تعدیل 

کرده است.

با مسئولان

وز عکس ر

خبر روز

با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی؛

فرصتی برای بازگشت به کارِ فعاالن صنایع دستی استان 
اصفهان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان اظهار کرد: اسفندماه سال ۱۳۹۸ با استناد به مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا، بیش 
از ۴۵۰۰ کارگاه و یک هزار فروشگاه عرضه صنایع دستی استان اصفهان به طور کامل تعطیل شد.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح هوشــمند فاصله گذاری اجتماعی، مصوب ستاد مبارزه با 
بیماری کرونا، بیش از ۵۰ هزار نفر از هنرمندان و فعاالن صنایع دســتی استان اصفهان مفرصت 
داشتند صرفا تا ۲۸ فروردین ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی Salamat.gov.ir درخواست خود 
را به منظور آغاز مجدد فعالیت های خود در سال ۱۳۹۹ در این سامانه ثبت و پس از صدور مجوز، 

فعالیت های خود را از روز شنبه ۳۰ فروردین ماه آغاز کنند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی این اداره کل تأکید کرد: مهلت ثبت نام در این سامانه فقط 

تا ساعت ۲۴ پنجشنبه بود و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

دو و هفت دهم درصد ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری از 
شهرستان آران و بیدگل است

ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری از شهرستان آران و بیدگل در سامانه بیکاری دو و هفت دهم درصد 
استان اصفهان اســت.جواد صدیقیان رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران و 
بیدگل افزود: ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری از شهرســتان آران و بیدگل در ســامانه بیکاری دو و 

هفت دهم درصد استان اصفهان است.
او با اشاره به اینکه متقاضیان باید درخواســت خود را حداکثر در مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری در 
سامانه بیمه بیکاری به نشانی https://bimebikari.mcls.gov.ir ثبت کنند گفت: بر اساس 
اطالعیه های وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، نتیجه پس از بررســی و تایید پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری به کارگران از طریق ارسال پیامک اطالع داده می شود.مشاغل و کارگاه های آموزشی، 
رستوران ها، تاالر های پذیرایی، مجتمع های گردشگری، مراکز توزیع پوشاک، کیف و کفش و توزیع 
کنندگان آجیل، خشکبار و قنادی، مراکز تولید و توزیع فروش صنایع دستی بخشی از واحد هایی 

است که مشمول این بخشنامه می شوند.

70 میلیارد ریال خسارت بارش ها به کشاورزی کاشان
مدیر جهاد کشاورزی کاشــان گفت: سرمازدگی، تگرگ و ســیالب های چند روز گذشته نزدیک 
به ۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی این شهرســتان خسارت وارد کرده است.مجید کافی زاده 
مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود: بر اثر جاری شدن سیالب ۱۰ رشــته قنات و ۲ کیلومتر کانال 
هدایت آب در بخش برزک آسیب دید و برآورد خسارت کارشناســان جهاد کشاورزی برای این 
بخش افزون بر ۱۰ میلیارد ریال است.او بیشتر خسارت های بخش کشاورزی در این شهرستان 
را بر اثر بارش تگرگ و سرمازدگی دانست و بیان کرد: برخی درختان آلبالو، گیالس، بادام، قیسی 
و آلوچه در بخش نیاسر و دشــت مرکزی کاشان که با گرم شــدن هوا در اواخر اسفند به شکوفه 
نشسته بودند، با افت دمای هوا دچار سرمازدگی شدند.مدیر جهاد کشاورزی کاشان اضافه کرد: 
بارش تگرگ در ماه جاری نیز موجب آسیب دیدن محصوالت باغی در برخی مناطق روستایی این 
شهرستان به ویژه در بخش نیاسر شده است.به گفته او، در زمان حاضر ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین 
زراعی و ۹ هزار هکتار باغ و گلخانه در کاشان وجود دارد و بیش از ۱۰ هزار خانوار در بخش کشاورزی 

این شهرستان فعالیت دارند.

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان خبر داد:

توزیع برنج و شکر از طریق 
سامانه الکترونیکی رهتاب

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: توزیع کاالهایــی مانند برنج و 
شکر که از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تنظیم شده، 
از طریق ســامانه رهتاب در اصفهان توزیع می 
شود.سید حسن قاضی عسکر در جلسه ستاد 
تنظیم بازار اســتان اصفهان، اظهار کرد: تغییر 
دیدگاه های ســنتی توزیع و حرکت به سمت 
توزیع الکترونیکــی، زمینه ایجاد شــفافیت 
بیشتر و جلوگیری از فساد را به همراه دارد.وی 
افزود: در همین راستا سامانه رهتاب )راهکار 
هوشمندانه تنظیم الکترونیکی بازار(، امکان 
رصد تمام مراحل توزیع را فراهم می کند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
ادامه داد: تالش ما این است که اجازه ندهیم 
اقالمی که با قیمت ارز دولتی تهیه می شود به 
قیمت ارز آزاد توزیع شود.وی اظهار کرد: با توجه 
به ضرورت سالمت و نظارت بهتر بر روند توزیع، 
شکر در قالب بسته بندی های یک کیلوگرمی 
آمــاده و از توزیع فلــه ای ممانعــت خواهد 
شــد.قاضی عســکر اضافه کرد: خوشبختانه 
در زمینه تامین گوشــت قرمز و مرغ مشــکل 
خاصی وجود ندارد و باید توصیه کرد که مردم 
بیشــتر این اقالم را تهیه کنند.وی با اشاره به 
گرانی برخی حبوبات، اظهــار کرد: کارگروهی 
در این زمینــه، علل این گرانی را بررســی و در 
جلسه بعدی ســتاد تنظیم بازار استان، علل و 
راهکارهای تعدیل قیمت این محصوالت را ارائه 
و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.وی 
در خصوص قیمت گذاری و نحوه توزیع برخی 
محصوالت ویژه ماه رمضان مانند قیمت حلیم 
عدس، زولبیا و بامیه و آش، گفت: قرار شد اتاق 
اصناف اصفهان، این اجناس را پس از بررسی 
قیمت سایر استان ها و کالنشهرها و به صورت 
عادالنه قیمت گذاری کند.قاضی عسکر گفت: 
همچنین مصوب شــد زمان توزیع بیرون بر 
آش و حلیم در روزهــای ماه رمضان به منطور 
جلوگیری از ازدحام و صف هــای طوالنی در 

شرایط کرونایی از ساعت ۱۳ باشد.
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یک پزشک سالمت روان مطرح کرد

محلول های ضدعفونی کننده خانگی بسازید
با شست و  شــو و ضدعفونی کردن درســت دست ها و ســطوح با مواد 

شوینده و ضدعفونی کننده می توانید ویروس هایی که روی سطح دست 

و صورت و یا سطوح مختلف هســتند، می توانید از بین ببرید.ویروس 

کرونا که این روزها گســترش فراوانی را در کشــور داشته است، سبب 

نگرانی اذهان عمومی گشته و استرس زیادی را به مردم کشور وارد کرده 

است. با رعایت نکات بهداشــتی و مراقبتی ساده می توان جان خود را 

نجات داد و ویروس ها را از خود دور کرد.با شست و  شو و ضدعفونی کردن 

درست دست ها و سطوح با مواد شــوینده، می توانید ویروس هایی که 

روی سطح دست و صورت و یا سطوح مختلف هستند، از بین ببرید، زیرا 

ویروس را چربی احاطه کرده اســت و این مواد شوینده چربی را نابود 

می کنند و ویروس را از بین می برند.با توجه به افزایش تقاضا برای ژل 

ضدعفونی کننده در زمان شیوع بیماری کرونا که این روزها جهان با آن 

مواجه شده است، باید خودمان دست به کار شویم و طرز تهیه محلول 

ضدعفونی کننده دست خانگی را بیاموزیم. محلول  ضدعفونی کننده در 

مواقعی استفاده می شود که دسترسی ما به آب و صابون نباشد و شرایط 

شست وشوی مستقیم را نداشته باشــیم. در این گزارش سعی داریم، 

طرز تهیه محلول ضدعفونی کننده دست خانگی را برای شما بگوییم.

طرز تهیه محلول ضدعفونی کننده دست خانگی با الکل
اکثر ویروس ها معمواًل به وسیله الکل طبی یا اتانول کشته می شوند و 

اکثر محلول های ضدعفونی کننده پایه اصلی آن ها الکل طبی اســت و 

حدودًا این محلول ها باید ۷۰ درصد الکل اتانول داشــته باشند تا موثر 

واقع شوند و ویروس ها را از بین ببرند. در روش اول برای ساخت محلول 

ضدعفونی کننده دست برای بزرگساالن باید از الکل اتانول استفاده کنیم 

و برای خوشبو کردن آن از اســانس های مختلف بسته به سلیقه خود 

استفاده کنید. به طور مثال نیم لیتر الکل اتانول ۷۰ درصد را با نیم لیتر 

ژل آلوئه ورا با هم مخلوط کنید؛ اگر بتوانید اسانس چای درختی در این 

محلول استفاده کنید بسیار بهتر می شــود و بوی خوبی به محلول تان 

می دهد. ژل آلوئه ورا سبب می شود بوی نامطلوب الکل تا حدودی گرفته 

شود و همچنین از خشکی دست نیز جلوگیری می شود. مواد را در یک 

بطری اسپری بریزید و از آن استفاده کنید. محلول ژل آلوئه ورا و چند 

قطره گلیسیرین و الکل روش بعدی به ژل های آماده شباهت بیشتری 
دارد. برای تهیه آن باید یک پیمانه ژل آلوئه ورا و چند قطره گلیسیرین را 

با ۳ پیمانه الکل اتانول ۹۶ درصد ترکیب کرده سپس مقداری اسانس 

دارچین را یا اسانس درخت چای به ترکیب اضافه می کنیم و در آخر یک 

پیمانه آب مقطر را به آن اضافه کنید تا به محلول رقیقی دست پیدا کنید.

 طرز تهیه محلول ضدعفونی کننده دست برای کودکان
برای تهیه محلول ضدعفونی کننده دست کودکان نباید از مواد شیمیایی و 

الکل استفاده کرد چرا که پوست کودکان لطیف است و الکل سبب آسیب 

رساندن به پوست آن ها می شود. برای تهیه این ژل مخصوص از ۲۰ قطره 

روغن اسانس میکروب کش مخصوص کودکان و یک چهارم پیمانه ژل 

آلوئه ورا استفاده می کنیم، این دو را با هم ترکیب می کنیم و در بطری 

اســپری می ریزیم و هر زمان که به آب و صابون دسترسی نداشتیم از 

این محلول برای ضدعفونی کردن دست کودک مان استفاده می کنیم.

تهیه محلول ضدعفونی کننده خانگی با آب ژاول
آب ژاول یــا وایتکس یا هیپوکلریت ســدیم جزء گندزداهای بســیار 

پرکاربرد برای ســطوح اســت که کلر موجــود در آن، باکتــری، قارچ 

و ویروس ها را بــه خوبی از بین می بــرد.  برای تهیه ایــن محلول در 

ابتدا باید اصول ایمنی را رعایت کنید و حتمًا از دســتکش و ماســک 

اســتفاده کنید و ســعی کنید کار را در جایی که شــرایط تهویه داشته 

باشــد انجام دهید.غلظتی که آب ژاول برای گندزدایی ســطوح بسیار 

آلوده )سرویس های بهداشتی( باید داشته باشد در حدود نیم درصد 

اســت که برای تهیه این محلول باید یک پیمانه وایتکس یا آب ژاول 

رایج در بــازار )۵درصــد( را در ۹ پیمانه آب مخلوط و بر روی ســطوح 

اســپری کنیم که در مدت یک دقیقه ســطوح کامال ً آلــوده گندزدایی 

می شــود. به همین ترتیب برای گندزدایی سطوح نسبتًا آلوده محلول 

آب ژاول یک دهم درصد احتیاج اســت که برای آماده ســازی آن یک 

پیمانه وایتکس رایج در بازار )۵ درصد( را بــا ۴۹ پیمانه آب مخلوط و 

 بر روی ســطوح اســتفاده می کنیم و بعد از یک دقیقه آن سطح کاماًل 

گندزدایی می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: شرایط دو 
شهرستان کاشان و آران و بیدگل در حال حاضر از نظر ابتال به کرونا مناسب 
است.حیدر قاسمی در جلســه ستاد مدیریت و پیشــگیری از بیماری 
کرونا شهرستان کاشان ضمن تشکر از خدمات کادر درمانی و بهداشتی 
دو بیمارستان شهید بهشتی کاشــان و سیدالشهدای آران و بیدگل برای 
مقابله با کرونا اظهار داشت: وضعیت کرونا در منطقه کاشان در حال حاضر 
شرایط مناسبی است ولی این به معنای اتمام کرونا در این منطقه نیست.

وی با اشاره به کاهش ورودی بیمارستان های دو شهرستان ابراز داشت: 
شهروندان کاشانی و آران و بیدگلی باید بدانند هنوز شرایط عادی نشده 

است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه الزم است شــهروندان همچنان مثل قبل نکات بهداشتی فردی و 
عمومی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، تصریح کرد: در 
صورتیکه این مسائل رعایت نشود ممکن است شاهد موج دوم شیوع این 
بیماری در بین مردم باشیم.وی با اشاره به وجود آمدن برخی مشکالت 
همزمان با شیوع کرونا بیان داشت: یکی از مهمترین گروه هایی که با توجه 
به وجود کارخانه جات متعدد فرش ماشینی زندگی آنها تحت تأثیر قرار 
گرفت، کارگران بوده اند که بر این مبنا ممکن است این مشکالت در آینده 
نزدیک بیشتر خود را نشــان دهد.قاسمی همچنین با بیان اینکه کاشان 

قطب اصلی گالب گیری ایران است و در ایام برداشت گل محمدی قرار 
داریم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از حوزه هایی که با شیوع کرونا در منطقه 
بسیار متضرر شــد صنعت گردشگری اســت که این موضوع را پیگیری 
می کنیم تا حمایت های الزم از فعالین این حوزه انجام شود.وی صنوف 
خرد را یکی دیگر از حوزه هایی دانســت که همزمان با شیوع کرونا بسیار 
تحت تأثیر قرار گرفت و افزود: بســیاری از اقشار آسیب پذیر جامعه نیز 
دچار بحران شــدند که امیدواریم با کمک های دولتی و همچنین ورود 
 خیرین این گروه از هموطنان عزیز بتوانند بزودی به شرایط قبل از شیوع

 کرونا برگردند.

حریرچی عنوان کرد؛

تهران پاشنه آشیل مقابله با کرونا است
معاون کل وزارت بهداشــت، گفت: بازگشایی مشــاغل کم خطر و کم ریسک به معنای بازگشت به 
روزهای عادی نیست.ایرج حریرچی، پنج شنبه شب با حضور در خبر ۲۱ شبکه یک سیما، افزود: 
تهران پاشنه آشیل مقابله با کرونا است. وی ادامه داد: نگرانی ما از تهران و شبکه حمل و نقل عمومی 
است.حریرچی افزود: تا اطالع ثانوی به فاصله گذاری اجتماعی باید وفادار بمانیم.وی با عنوان این 
مطلب که بازگشایی مشاغل به معنای بازگشت به روزهای عادی نیست، گفت: روند ثبت نام اصناف 
در سایت وزارت بهداشت تا امروز خوب بوده است، اما از پمپ بنزین ها راضی نیستیم، به رغم اینکه 

جایگاه های سوخت به عنوان یکی از مکان های اصلی انتقال ویروس کرونا شناخته می شوند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

40 درصد تهرانی ها از ویروس کرونا نمی ترسند
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران، گفت: بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در 
کالنشهر تهران، ۶۰ درصد شــهروندان کرونا را ویروســی جدی و خطرناک تلقی می کنند.علیرضا 
زالی، درباره سامانه ای که برای اطالع رســانی در زمینه کرونا در تهران راه اندازی شده است، اظهار 
داشت: آخرین نظرســنجی ما از شــهروندان تهرانی حاکی از تغییر نگرش و بینش آنها نسبت به 
کرونا بوده اســت ؛ به طوری که در آخرین نظرسنجی که در چند روز گذشــته انجام شد، ۵۱ درصد 
از شــهروندان تهرانی نگران ابتالی خود یــا یکی از اعضای خانواده شــأن به کرونــا بوده اند.وی 
 افزود: همچنین بالغ بر ۶۰ درصد شــهروندان تهرانی ویروس کرونا را ویروسی جدی و خطرناک 

تلقی کردند. 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

بیماران شیمی درمانی در گروه های پرخطر ابتال به کرونا 
هستند

عضو هیئت علمی گروه رادیوآنکولوژی بیمارستان امام حسین)ع( از طراحی پروتکل های هفتگی، 
دو هفته ای، خوراکی و تزریقی برای بیمارانی که با روش های شیمی درمانی درمان می شوند، خبر 
داد.علی یعقوبی جویباری، اظهار کرد: گروه هایی تحت عنوان گروه های پرخطر در مواجهه با ویروس 
کرونا قرار دارند و افرادی که شیمی درمانی می شوند در گروه های پرخطر ابتالء به این ویروس قرار 
دارند.وی با اشاره به شرایط دشوار بیماران مبتال به سرطان و از طرفی بروز پاندمی کرونا ادامه داد: 
افرادی که تحت درمان های کموتراپی قرار دارند، به مراقبت های اولیه ای بیشتری برای مبتال نشدن 

به کرونا نیاز دارند و این مراقبت ها باید به مراتب با شدت بیشتری انجام شود.

کارشناس تغذیه مطرح کرد:

تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا با تغذیه مناسب
کارشناس تغذیه در ارتباط با راه های تقویت سیستم ایمنی در مقابله با ویروس کووید ۱۹ از طریق 
منابع غذایی توضیحاتی ارائه کرد.شهاب اولیایی با بیان اینکه در ایام شیوع بیماری کرونا مهمترین 
نکته، تقویت سیستم ایمنی بدن است، اظهار داشــت: برای تقویت سیستم ایمنی باید به تعدادی 
از ویتامین ها و مواد معدنی به طور ویژه اهمیت داد؛ مولتی ویتامین ها برای گروه های سالمندان، 
گیاه خواران، زنان باردار و شیرده و افرادی که رژیم الغری کم کالری دارند الزم است.وی با اشاره به 
ویتامین »دی« به عنوان یکی از ویتامین های تقویت کننده سیستم ایمنی گفت: متأسفانه طیف 
وســیعی از جامعه با کمبود ویتامین »دی« مواجه هستند و همین می تواند زمینه ضعف سیستم 

ایمنی بدن را موجب شود.

سلامتکافه سلامت
پنجشنبه 28 فروردین 1399 / 22 شعبان 1441/ 16 آپریل  2020/ شماره 2950
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مفاد آراء
1/13 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره  4226 مورخ 98/11/03 هیات اول خانم كتایون احمدزاده به شناسنامه 
شماره 111 كدملي 4622012510 صادره شهر كرد فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 208/5 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مقدس خریداری شده است. 
2- رای شماره 4684 مورخ 98/11/28 هیات اول آقاي عزیزاله علي عسکریان دستجردي 
به شناسنامه شماره 41 كدملي 1288615426 صادره اصفهان فرزند رحیم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 173/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 69 و 67 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عباس گارماسه دستجردی خریداری شده است.
3- رای شــماره 2641 مورخ 97/05/11 هیات اول آقاي هدایت اله رحیمي خشوئي به 
شناسنامه شــماره 204 كدملي 6209709941 صادره باغ بهادران فرزند ذوالفقار بر550 
سهم از 1965 ششدانگ یکبابخانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی دویست و بیست سهم 
آن به مساحت 129/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره283 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 
و همچنین سهم االرث نامبرده از پدرش )آقای ذوالفقار رحیمی( مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شماره 2654 مورخ 97/05/11 هیات اول آقاي  بهنام رحیمي خشوئي به شناسنامه 
شماره 1469 كدملي 1284775501 صادره اصفهان فرزند ذوالفقار بر88 سهم مشاع از 
1965 سهم ششدانگ یکبابخانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 129/75 
مترمربع مفروزی از پالك شماره283 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه )سهم االرث نامبرده از 

پدرش آقای ذوالفقار رحیمی( مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شماره 2652 مورخ 97/05/11 هیات اول آقاي اصغر رحیمي خشوئي به شناسنامه 
شماره 11 كدملي 6209909272 صادره باغ بهادران فرزند ذوالفقار بر88 سهم مشاع از 
1965 سهم ششدانگ یکبابخانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 129/75 

مترمربع مفروزی از پالك شماره283 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه )سهم االرث نامبرده از 

پدرش آقای ذوالفقار رحیمی(  مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شماره 2650 مورخ 97/05/11 هیات اول آقاي علي رحیمي خشوئي به شناسنامه 
شماره 840 كدملي 6209700659 صادره باغ بهادران فرزند ذوالفقار بر594 سهم از 1965 
سهم ششدانگ یکبابخانه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی 264 سهم آن به مساحت 129/75 
مترمربع مفروزی از پالك شماره283 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه و همچنین سهم االرث 

نامبرده از پدرش )آقای ذوالفقار رحیمی( مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 2649 مورخ 97/05/11 هیات اول خانم بي بي گل طاهري موركاني به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 6209853684 صادره باغ بهادران فرزند مرتضي بر645 سهم 
مشاع از 1965 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/75 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره283 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه و همچنین سهم االرث نامبرده از همسرش )آقای 

ذوالفقار رحیمی( مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شــماره 4157 مورخ 98/10/26 هیات اول آقاي ســیدمحمود هاشمي دنبه به 
شناسنامه شــماره 17872 كدملي 1282648101 صادره فرزند سیدحیدر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 102/60 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای میرزا محمد میرزایی خریداری شده است.
9- رای شــماره 4558 مورخ 98/11/24 هیات اول آقاي محمدرضا بهزادي تشنیزي به 
شناسنامه شماره 67 كدملي 6339683886 صادره شهركرد فرزند علي مراد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 66/33 مترمربع مفروزی ازپالك شماره99 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ملك مورد تقاضا مع الواســطه 
از طرف آقای غالمعباس وحید دســتجردی به موجب بیع نامه عادی و با توجه به اسناد 
وكالت تنظیمی به آقاي محمدرضا بهزادي تشنیزي )متقاضی( واگذار شده است و مطابق 
گواهی فوت اداره ثبت احوال آقای غالم عباس وحید دســتجردی در تاریخ 95/02/25 

فوت نموده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/01/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/02/14

م الف: 817616 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/14 شماره نامه: 139885602024010548-1398/12/14 نظر به اینکه سند مالکیت 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی 9 فرعی از 4838 اصلی در صفحه 50 دفتر 685 
ذیل ثبت 128111 به نام قاسم گلبان سند تحت شماره چاپی 968170 دفترچه ای ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده بموجب گواهی حصر وراثت شماره 1561 مورخ 

1393/04/05 شعبه دهم حصر وراثت اصفهان فوت نموده وراث حی الفوتش عبارتند از 
فخری یزدان بخش زوجه و كورش گلبان تنها فرزند متوفی می باشند سپس آقای امین 
اخوان هرندی بموجب وكالتنامه شــماره 68515 مورخ 1398/03/13 دفترخانه اســناد 
رسمی 113 اصفهان از طرف وراث قاسم گلبان و با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 
139821702024040341 مورخ 1398/11/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
كه امضا شهود آن ذیل شناسه یکتا 139802150333000422 و رمز تصدیق به شماره 
918825 مورخ 1398/10/24 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 113 اصفهان رسیده 
است مدعی است كه سند مالکیت مورثشان به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است  
ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت ســهم االرثی ملك فوق را نموده است  لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی 
می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 815977 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/15 شــماره نامه:139985602033000046-1399/01/25 نظر بــه اینکه تمامی 
ششدانگ یکدرب باغ معروف باالی آسیاب حندوجه پالك ثبتی 417 فرعی از 52- اصلی 
واقع در كوی وشوشاد جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای محمدرضا برزگران فرزند تقی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اســت. اینك بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:814575 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و

 امالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی

1/16 شماره نامه : 139985602024000188-1399/01/23 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 3738/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام آقای غالمرضا پیرزاده كوپائی فرزند عباســعلی و خانم بتول فرزین 
دستجردی فرزند قدیرعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 99/2/24 ساعت 9 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 811978 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/17 شــماره نامه : 139985602024000186-1399/01/23 نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 4543 فرعی از 4483/66 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای جهانگیر كریمی احمدآبادی فرزند گل 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز شنبه مورخ 99/2/27 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 811983 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/18 شــماره نامــه: 139985602024000034-1399/01/16 نظر به اینکه ســند 
مالکیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتی 59 فرعی از 2840 اصلی در صفحه 
505 دفتر 1170 سند تحت شماره چاپی 025990 الف 80 دفترچه ای بنام خانم عفت قره 
داقلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده ســپس به علت فقدان سند از سوی مالك مزبور سند 
مالکیت المثنی برگی به شــماره چاپی 740913 الف 90 صادر و تسلیم شده است سپس 
مالك مزبور به موجــب گواهی حصر وراثت 103 مــورخ 1394/1/18 فوت نموده خانم 
زهرا صادقی احدی از ورثه نامبرده و با ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده 502158 
 مورخ 1398/11/28 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی كه امضا شــهود آن ذیل

1398 و رمــز  /12  شناســه یکتــا 139802157036000662 مــورخ 03/
تصدیــق بــه شــماره 397223 به گواهــی دفترخانــه اســناد رســمی 58 اصفهان 
رســیده اســت مدعی اســت كه ســند مالکیت مورثش به علــت جابجایــی مفقود 
گردیده اســت  ودرخواســت صدور المثنی ســند مالکیت ســهم االرثی ملك فوق را 
نموده اســت  لذا مراتــب  به اســتناد تبصره یك اصالحــی ذیل مــاده 120 آئین نامه 
 قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شــود چنانچه كســی مدعی انجام معامله نســبت

 به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 816670 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

وضعیت فعلی کاشان و آران و بیدگل از نظر ابتال به کرونا مناسب است 
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اصفهان بیش از سایر استان ها خیریه دارد
امام جمعه اصفهان گفت:اصفهان یکی از استان هایی است که بیش از سایر استان ها خیریه دارد 
و قبل از اینکه طرحی کلید بخورد، خیران اصفهانی دست به کار شده  و فعالیتهای متعددی را آغاز و 
همچنان هر روز با قوت بیشتر در حال انجام است.آیت ا... طباطبایی نژادنماینده، ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان در جلسه مشترک نمایندگان رهبر معظم انقالب در استان ها به صورت ویدئو 
کنفرانس با بیان اینکه اصفهان یکی از استان هایی است که بیش از ســایر استان ها خیریه دارد، 
گفت: قبل از اینکه طرحی کلید بخورد، خیران اصفهانی دســت به کار شده و فعالیت های متعددی 
را آغاز و همچنان هر روز با قوت بیشــتر در حال انجام است.او با تاکید بر استفاده از ظرفیت بسیج 
در طرح مواسات گفت: سپاه و بســیج هم زمان با طرح مواسات طرحی را با عنوان رزمایش کمک 
مؤمنانه دنبال می کنند که بهتر است تفاهمی ایجاد شود و ائمه جمعه و جماعات همراه با ظرفیت 
بزرگ بسیج بتوانند این طرح را به خوبی اجرا کنند.امام جمعه اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان 
تفاهمی با سپاه صاحب الزمان )عج( صورت گرفته تا همه ظرفیت ها برای کمک به اقشار آسیب دیده 
به دلیل بروز بیماری کرونا به کار گرفته شود افزود: در پرتو فرامین رهبر معظم انقالب کار بزرگی آغاز 
شده بود که رونق بیشتری می گیرد و فرصت خوبی برای خیران است تا به هم نوعان خود کمک کنند.

راه اندازی بخش های»پست کرونا« در بیمارستان های اصفهان

اعزام به نقاهتگاه ها متوقف شد
نماینده دانشگاه علوم پزشــکی در قرارگاه نقاهتگاه  بیماران مبتال به کرونا در اصفهان آخرین وضعیت 
فعالیت این نقاهتگاه ها را تشریح کرد.مهرداد معمارزاده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص آخرین 
وضعیت نقاهتگاه های اســتان اصفهان اظهار کرد: تا هفته گذشــته ۲۱۰ بیمار در نقاهتگاه شهر ابریشم 
پذیرش شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ نفر از بیماران بهبود یافته همچنان در نقاهتگاه شهر ابریشم 
وجود دارند، افزود: روزانه ۵۱ نفر از کادر درمانی در این مراکز فعالیت می کردند و این نقاهتگاه ها تا آخر 
اردیبهشت فعال است و چنانچه پیک دوم و سوم بیماری را داشته باشیم همچنان خدمت رسانی خواهیم 
کرد.نماینده دانشگاه علوم پزشــکی در قرارگاه نقاهتگاه بیماران مبتال به کرونا در اصفهان اضافه کرد: با 
توجه به دستورالعمل جدید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر راه اندازی بخش های 
»پست کرونا« دیگر بیماران بهبود یافته به نقاهتگاه ها اعزام نمی شوند.نماینده دانشگاه علوم پزشکی 
در قرارگاه نقاهتگاه بیماران مبتال به کرونا در اصفهان با بیان اینکه در بخش های  »پست کرونا« بیماران 
بهبود یافته  نگهداری می شوند، ادامه داد: نگهداری بیماران در بخش های پست کرونا هزینه های برای 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همراه دارد که در این زمینه نیز نیاز به همکاری بیمه ها و خیرین داریم.

کویر ابوزیدآباد اصفهان اردیبهشت ماه مالچ پاشی می شود
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای عملیات مالچ 
پاشی در ۵۰۰ هکتار از کویر ابوزید آباد در اردیبهشت ماه خبر داد.، پروژه مالچ پاشی در۵۰۰ هکتار 
از کویر ابوزیدآباد اصفهان در راستای اجرای طرح کشوری بیابان زدایی در ۹ استان درگیر با پدیده 
گرد و غبار است که مجلس شورای اسالمی خرداد ماه ۹۸ از محل قانون بودجه ۶۶۰ میلیارد تومان 
برای آن تصویب کرد.بنا بر گزارش ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ۷۲ هزار هکتار از اراضی 
کشور در مناطق فوق بحرانی و بحرانی به مالچ پاشی نیاز دارد که سال گذشته اجرای عملیات مالچ 
نفتی با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست در سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار با هدف تثبیت شن های 
روان در استان های اصفهان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
ایالم، جنوب کرمان و هزمزگان به عنوان کانون های بحرانی تصویب شد.اجرای این پروژه کشوری 
که مورد انتقاد فعاالن محیط زیست و کارشناسان بود در روزهای اخیر در استان خوزستان به طور 
موقت متوقف شده است، مالچ پاشی در بیابان های ابوزید آباد نیز طبق برنامه ریزی ها قرار بود تا 

پایان سال ۹۸ اجرا شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ماسک، دستکش، n۹۵ و دستگاه تب سنج نیاز دارد

تولیدکنندگان؛ بسم ا...

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: عمده نیاز 
این دانشگاه در زمان حاضر برای پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا، 
ماسک های ســه الیه جراحی و n۹۵ ، دستکش و دســتگاه ترمومتر 
)تب سنج( غیر تماسی است.ابوالفضل اصالنی افزود: اگر شرکت های 
مختلف به ویژه دانش بنیان برای تولید ماســک سه الیه جراحی و ان 
۹۵ آمادگی دارند می توانند بــا معاونت غذا و دارو و مدیریت تجهیزات 
پزشکی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان هماهنگ کنند تا مجوزهای 
مورد نیاز آنها در اسرع وقت صادر شــود.وی با تاکید بر اینکه ما اکنون 
نیاز چندانی به مواد ضد عفونی کننده اعم از ژل و محلول نداریم و بازار 
دارویی استان و کشور از این نظر اشباع شده اســت، اظهارداشت: اما 
درباره محصوالتی مانند ماســک و گان) لبــاس مخصوص جراحی و 
کادر درمان( اگر شرکتی توان تولید دارد و مورد تایید مجموعه تجهیزات 
پزشکی دانشگاه باشــد، آنجا هنوز نیاز داریم.اصالنی خاطرنشان کرد: 
پس از شیوع بیماری کرونا، شرکت های مختلف، مردم و خیریه های 
بسیاری برای تولید اقالم پیشگیری وارد میدان شدند و لباس گان هم 
به مقدار زیاد در حال تولید اســت.وی درباره برخــی انتقادها در زمینه 
صدور مجوز برای شرکتهای دانش بنیان جهت تولید اقالمی مانند مواد 
ضد عفونی کننده ، توضیح داد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در 

روزهای نخست شیوع بیماری کرونا مجوزی کلی به دانشگاه های علوم 
پزشکی استان ها دادند که آنها خودشــان بتوانند برای تولید مواد ضد 
عفونی کننده و اقالم محافظتی مجوز صــادر کنند.معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: درخواست های مجوز برای 
تولید محلول های ضد عفونی کننده در هفته نخست زیاد بود به گونه ای 
که پس از آنکه پنــج مجوز صادر کردیم، نامــه ای از تهران آمد که دیگر 
الزم نیست هیچ دانشــگاه علوم پزشــکی مجوز صادر کند.وی با بیان 
اینکه در آن زمان بیشتر بحث الکل مطرح بود، خاطرنشان کرد: بیشتر 
شــرکت هایی که مجوز گرفته بودند از قبل در این زمینه کار کرده بودند 
به ویژه در اصفهان ما پنج شرکت داشتیم که وارد کار شدند و وضعشان 
از نظر تولید خوب بود.به گفته وی فقط یکی از این شرکت ها در هر روز، 
ظرفیت تولید یکصد ُتن محلول و ژل ضد عفونی کننده دارد.اصالنی با 
اشاره به اینکه هفته نخســت مقابله با بیماری کرونا، سخت بود، ادامه 
داد: هفته دوم شــرکت ها شــروع به تولید کردند، آخر هفته ســوم به 
وضعیت ثبات رســیدیم و از هفته چهارم به بعد انبارهای شرکت های 
تولید کننده و پخش مــواد ُپر از مواد ضد عفونی کننده شــد و در زمان 
حاضر مشــکلی از این نظر نداریم.وی یکی از مشکالت موجود را این 
دانست که برخی شرکت های متفرقه، محلول ها یا محصوالت ژل ضد 

عفونی کننده تولید کردند که با استانداردهای معاونت غذا و دارو مطابقت 
ندارد و بحث محصوالت تقلبی مطرح اســت.رییس شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، پیش از این به ایرنا گفته بود که ظرفیت بســیاری 
در بین شرکت های دانش بنیان این استان برای تولید کاالهای مقابله 
با بیماری کرونا وجود دارد اما برخی از آنها در صف اخذ مجوز برای این 
کار معطل ماندند.جعفر قیصری با تاکید بر ضرورت تســریع و تسهیل 
اعطای مجوز به این شرکت ها برای تولید کاالهای مقابله با کرونا، اظهار 
داشت: الزم است مسئوالن دستگاه های اجرایی از جمله معاونت غذا 
و دارو با اعطای سریع مجوز در چنین شرایطی، امکان استفاده هرچه 
بیشتر از تولیدات داخلی و بومی را فراهم کنند.به گفته وی در زمان حاضر 
۳۰ شــرکت فناور و دانش بنیان مستقر در این شــهرک در حال تولید 
محصوالتی برای مقابله با ویروس کرونا هستند که شامل ۱۰ شرکت در 
زمینه مواد ضدعفونی کننده، پنج شرکت در زمینه تجهیزات بیمارستانی 
و تنفسی، چهار شــرکت در زمینه تولید ماســک ، یک شرکت در زمینه 
تولید تصفیه هوا، یک شرکت در زمینه تولید تب سنج غیر تماسی، چهار 
شرکت در زمینه دســتگاه های ضدعفونی کننده، چهار شرکت در زمینه 
ســامانه های برخط و خدمات فناوری اطالعات و یک شرکت در زمینه 

خط تولید ماسک است.

اخبار

تولید  برای  بنیان  به ویژه دانش  شرکت های مختلف 
ماسک سه الیه جراحی و ان ۹۵ آمادگی دارند می توانند با 
معاونت غذا و دارو و مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان هماهنگ کنند

چند توصیه برای شرکت ها در مواجهه با بحران کرونا

ارزیابی جایگاه در نقشه تاب آوری
توصیه هایی برای رفتار و عملکرد مدیران

- برای کارکنان خود ارزش و احترام قائل شوید
- کارکنان را به اقدامات ابتکاری تشویق کنید

- از کارکنان خود حمایت کنید
- به حفظ کارکنان توجه کنید

- پرداخت بخشی از حقوق کارکنان، حذف موقت مزایا و 
شفاف سازی موضوع برای کارکنان مهم است

- تیم های کاری متشــکل از کارکنان واحدهای مختلف 
تشکیل دهید

- لوازم بهداشتی و ســالمت برای استفاده در محیط کار 
تهیه کنید

همدل با منابع انسانی

-  افزایــش »تحمــل ابهــام« مدیــران را در مقابله با 
 مشکالت و استرش های ناشــی از بحران ها توانمندتر 

می سازد

افزایش تحمل ابهام

- فروش آنالین
- فروش در فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها 

- حفظ ســهم بازار از طریق فروش تخفیفی، اقســاطی 
و تبلیغات

- تمرکز بر مشتریان مهم تر )مشتریان دائمی، مشتریان 
بزرگ(

سناریوهایی برای روش های 
جایگزین فروش

- مدیران ارشــد باید بپذیرند شــرایط عادی به شرایط 
اضطراری تبدیل شــده و در صورت عــدم انطباق با این 
 شرایط، ماندگاری کســب و کار با مخاطره جدی مواجه

می شود، پذیرش و درک صحیح از واقعیت موجود، گامی 
مهم برای مقابله با بحران است

پذیرش و درک واقعیت

-  تامین مالی و حفظ نقدینگی، برای کنترل بحران کرونا 
الزم است

تاب آوری مالی

- فروش اموال مازاد و برگرداندن آنها به چرخه مالی شرکت
- افزایش زمــان بازپرداخت بدهی ها و حســاب های 

پرداختنی
- کاهش دوره وصول مطالبات و دریافت بدهی ها

سناریوهایی برای مدیریت و حفظ 
میزان نقدینگی

- افزایش زمــان بازپرداخت بدهی ها و حســاب های 
پرداختنی

- کاهش دوره وصول مطالبات و دریافت بدهی ها

فروش اموال مازاد و برگرداندن آنها 
به چرخه مالی شرکت

- توقف سرمایه گذاری های غیر ضروری
- کاهش حداکثری هزینه های جاری

سناریوهایی برای کاهش هزینه ها

-زنجیره تامین، متشکل از شرکت هایی است که در تامین 
 و انتقال مواد اولیه مشارکت دارند

تاب آوری زنجیره تامین

- شناسایی ریسک ها
- پایش مداوم اطالعات زنجیره تامین مواد اولیه در بحران
- یافتن راهکارهایی برای حمل و نقل و لجستیک با هدف 

جلوگیری از وقفه دسترسی به مواد اولیه
- بررسی امکان دسترسی به تامین کنندگان جدید

- همکاری و ارتباط شفاف با شرکای تجاری برای کاهش 
موانع زنجیره تامین

سناریوهایی برای بهبود زنجیره تامین

- نواحی چهارگانه نقشه آسیب پذیری را ترسیم کنید
- ناحیه اول: با احتمال تخریب کم و پیامدهای خفیف 

ناشی از بحران کرونا
- دراین حالت، فروش کاهش نیافته و کسب و کار آسب 

ندیده است
- ناحیه دوم: با احتمال تخریــب زیاد ولی دارای پیامد 

خفیف
- مانند مشــکل حمل و نقل به دلیل بسته شدن ورود و 
خروج استان ها و کم شدن امکان ورود مواد اولیه، ولی 

با امکان تامین مواد اولیه از درون استان
- ناحیه سوم: با احتمال تخریب باال و پیامدهای شدید

مانند عدم خرید مشتری و تعطیلی کسب و کار
-ناحیه چهارم: بــا احتمال تخریب پاییــن و پیامدهای 
شدید مانند داشتن امکان فروش ولی کاهش تولید به 

دلیل مختل شدن تامین مواد اولیه

- اطالع رسانی و شفافیت در ســازمان در مورد کارکنان، 
تامین کنندگان، عرضه کنندگان، مشتریان و سهامداران، 

اهمیت زیادی دارد

اطالع رسانی به موقع

اصلی ترین معضالت کسب و کارها در زمینه افت فروش
- تغییر رفتار و انتظارات مشتری

- در اولویت نبودن محصوالت برای خرید مشتری

حفظ میزان فروش

- مدیران ارشد باید توجه خود را به اقدامات کارآفرینانه 
جدید برای حل مشــکالت، یافتــن راهکارهای جدید و 
شناســایی فرصت ها معطوف کنند، کشف فرصت های 
جدید و بهره برداری همزمان از ظرفیــت ها و توانمندی 

ها، بسیار مهم است

نگرش و اقدامات کارآفرینانه

طرح : زاینده رود
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چراغ سبز هافبک پرسپولیس به السد و ژاوی
 بازیکن عراقی پرسپولیس تاکید کرد که دوست دارد راهی الســد قطر شود تا شاگرد ژاوی شود.

بشــار رســن یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیر گذار پرســپولیس است که توانســته است عملکرد 
درخشانی از خود نشــان دهد.عملکرد درخشــانی این بازیکن عراقی در پرسپولیس باعث شده 
است تا پیشنهادهای زیادی داشته باشد. روزنامه الوطن در شــماره روز پنج شنبه خود نوشت که 

بشار رسن مشکلی برای حضور در السد 
ندارد. خود بشار در این باره گفت: السد 
از تیم های بزرگ اســت و با شــرایطی 
که این تیم دارد نمی توان پاســخ منفی 
داد. الســد عملکرد درخشــانی داشته 
است و سرمربی بزرگی مثل ژاوی را دارد 
.روزنامه عکاظ عربستان هم نوشت که 
هافبک عراقی پرســپولیس از یک تیم 
عربستانی پیشنهاد دارد و احتمال حضور 
او در لیگ این کشور هم وجود دارد .بشار 

رسن سومین فصل حضورش در پرسپولیس را تجربه می کند. او در دوران برانکو راهی سرخ پوشان 
شد و همواره از بازیکنان تاثیر گذار و خوب تیم بوده است. قرارداد این بازیکن با پرسپولیس تابستان 
امسال به پایان خواهد رسید و با توجه به تاخیری که در پرداخت مطالبات او وجود دارد و تهدیدهای 

که می کند احتمال جدایی اش در تابستان زیاد است.

آبی ها پایان فروردین شارژ می شوند؟
این روزها استقالل با مشکالت مالی عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. »از پول خبری نیست«؛ 
جمله ای است که در صحبت با اطرافیان باشگاه اســتقالل اعالم می شود هیچ کس خبر ندارد آیا 
حساب های باشگاه استقالل در پایان فروردین ماه شارژ خواهد شد یا خیر. دو روز قبل وریا غفوری 
کاپیتان استقالل طی یک گفت و گوی اینستاگرامی اعالم کرد اولین باری است که می بیند شب عید 
بازیکنان هیچ دریافتی نداشته اند و اوضاع بد مالی استقالل آنها را هم دل زده و نا امید کرده است. 
سعادتمند مدیر عامل جدید استقالل این روزها دغدغه های بسیاری دارد که عمده ترینش تهدید 
های بین المللی و پرونده های پرداخت به بازیکنان سابق و فعلی خارجی است و البته این مبالغ با 
واحد ارزهایی مانند دالر و یورو است که از شانس بد سعادتمند آنها نیز در اوج و باالترین نرخ های 
چند ماه اخیر هستند. شــفر و پرونده های مالی دیگر از فعالیت هایش و بدهی های ریز و درشت 
دیگر نفس مدیر عامل استقالل را تنگ کرده است چند روز قبل فردی که در صفحات اینستاگرام خود 
را حامی مالی استقالل معرفی کرده طی مصاحبه ای مقابل باشگاه قول واریز مبلغ قابل توجهی تا 
پایان فروردین ماه به حساب باشگاه را داد که به نظر با اوضاع مالی این روزها و کمبود نقدینگی در 

دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی منافات دارد!

پای شکایت ایران در میان است؟

ویلموتس از اولویت های فنرباغچه خارج شد
روزنامه صباح ترکیه اعالم کرد »علی کوچ«، مالک باشــگاه فنرباچه عالقه مند است »جامپائولو« 
سرمربی سابق تیم های آث میالن و ســامپدوریا ایتالیا را به خدمت بگیرد.جاماپائولو آخرین بار 
هدایت تیم میالن را بر عهده داشــت که در نهایت از این تیم اخراج شد.طبق اعالم روزنامه صباح، 
»لوران بالن«، »دی فرانچســکو« و »مارک ویلموتس« دیگر گزینه های فنرباغچه هســتند.روز 
پنج  شنبه اعالم شد شکایت فدراســیون فوتبال ایران از ویلموتس )سرمربی سابق ایران( یکی از 

موانع حضور این مربی در تیم فنرباچه است.

با واگذاری دو تیم استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی انتظار می رود؛

پایان دو دهه پرونده سازی در فوتبال ایران
واگذاری دو تیم استقالل و پرســپولیس به بخش خصوصی، بهانه ای 
شده تا برخی از الزامات برای حرفه ای شدن فوتبال ایران رعایت شود. 
همین چند ماه  قبل بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا در احکام انضباطی، 
فدراسیون فوتبال ایران را به واسطه صدور مجوز حرفه ای نادرست برای 
تیم های ایرانی جریمه و تاکیــد کرد که در صورت تکرار این اشــتباه، 
جرایم ســنگین تری در انتظار فوتبال ایران خواهــد بود.این جریمه به 
علت اشتباهاتی اســت که فدراسیون فوتبال ســال گذشته در صدور 
مجوز حرفه ای برای تیم های ایرانی انجام داد و مربوط به سال جاری 
نمی شود و چه بســا پرونده فصل جاری تا چند ماه آینده به دست این 
فدراسیون برسد. براساس جریمه انجام شــده، فدراسیون و سازمان 
لیگ، این مبلغ را از محل پاداش هــای فوتبال ایران در AFC پرداخت 
خواهند کرد که در سال های گذشــته پرداخت نشده و در حساب بلوکه 
شده ایران در این نهاد باقی مانده است.همانطور که گفته شد، تهیه تراز 
مالی تیم ها و فهرستی از مطالبات و بدهی های تیم ها یکی از اقداماتی 
است که درباره دو تیم استقالل و پرسپولیس انجام خواهد شد تا این دو 
تیم نخستین گام ها برای قانون گرایی برداشته شود. کمیته بدوی صدور 
مجوز حرفه ای سازمان لیگ در آبان ۹۷   همزمان با ماه های پایانی سال 
۲۰۱۸ میالدی - اعالم کرد تنها هفت باشــگاه پرسپولیس، ذوب آهن، 
استقالل، سایپا، پیکان، فوالد و سپاهان موفق به کسب دریافت مجوز 
حرفه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( شدند.صدور مجوز 
حرفه ای به این معنی است که تیم های مذکور از حیث مسائل مختلفی 
توانستند حد  نصاب هایAFC   را کســب کنند. در واقع مجوز حرفه ای 
تیم ها بعد از بررسی پنج معیار اصلی و حرفه ای شامل: مسائل ورزشی، 
اداری و پرسنلی، حقوقی، مباحث مالی و زیرســاخت ها و استادیوم 
صادر می شود. در صدور این مجوز، شرایط برگزاری مسابقات، دیدارهای 
تیم های پایه، قراردادها، شرایط تجاری و اقتصادی باشگاه ها بررسی 
می شــود.اما در میان این هفت تیم، برخی از آن هــا فاصله زیادی با 
واقعیت معیارهای مجوزحرفه ای دارند؛ که وضعیت نامناسب پرونده 
های انضباطی و اوضاع ورزشگاه آن ها موید این مساله است. اما کمیته 
صدور مجوز حرفه ای ظاهرا به خاطر در نظر گرفتن مصلحت های الزم، بر 
این ابهامات چشم پوشی کرد! کما اینکه بعد از صدور این مجوز برای تیم 
های ایرانی، شاکیان استقالل و پرسپولیس مدعی شدند که استقالل 
و پرسپولیس بدون انجام توافقی با طلبکاران، به دروغ به AFC اعالم 

کرده اند که با آن ها توافق کرده اند.

هنوز تراز مالی استقالل و پرسپولیس مشخص نیست

کاظم اولیایی، مدیرعامل ســابق اســتقالل و یکــی از اعضای کمیته 
استیناف صدور مجوز حرفه ای در ســال ۲۰۲۰ درباره این قیبل مسائل 
به ایســنا می گوید: اســتانداردهای الزم برای باشــگاه داری در ایران 
رعایت نمی شود. به همین دالیل اســت که ما با مشکالت عدیده ای در 
بخش کنفدراسیون فوتبال آسیا هم مواجه هستیم. فوتبال ایران هنوز 
استانداردهای AFC را نپذیرفته و در مراجع باالتر هم به استادناردهای 
داخل ایران عمل نمی شود.وی به جریمه ۱۲۰ هزار دالری این فدراسیون 
اشاره کرد و افزود: اگر سال گذشــته ۱۲۰ هزار دالر جریمه شدیم به این 
خاطر است که تراز مالی تیم ها شــفاف نیست. هنوز لیست بدهی ها و 
طلب های باشگاه ها غیرواقعی است. اســتقالل و پرسپولیس دو تیم 
بدهکار هســتند و باید تکلیف این مسائل را روشــن کنند اما به جای 
حل مسئله، صورت مســئله را پاک می کنند.این مدیر سابق استقالل 
خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هنوز فهرست بدهی های مالیاتی این دو 
تیم برای کسی مشخص نشده است. تنها کسی که می تواند این مسائل 
را حل کند، وزیر اقتصاد است که دســتور بدهد مالیات تمام حوزه ها را 

برای این دو تیم محاسبه کنند.

 پاداش های بی زبان که به پای پرونده سازی می سوزند

در حال حاضر به خاطر تحریم های آمریکا، فیفا و AFC قادر به پرداخت 
پاداش های فوتبال ملی و باشگاهی، داوران و تیم های ایرانی نیستند و 

این مبالغ در حساب فدراسیون انباشته می شود. اما در چنین مواقعی که 
خطایی از سوی فدراسیون یا باشگاه های ایرانی سر می زند ، جریمه ها را 
از همین حساب برداشت می کنند. مثل االن که جریمه ۱۲۰ هزار دالری 
) ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومانی!(  که ۸۰ هزار دالر آن تعلیقی و ۴۰ هزار 
دالر قطعی است را با برداشت از حساب فوق، تســویه می کنند!به این 
جرایم، بدهی تیم های ایرانی به بازیکنان و مربیان سابق و جرایمی که در 
برگزاری مسابقات به علت نبود سازوکار مناسب میزبانی لحاظ می شود 
را هم اضافه کنید. به این شکل هر سال مبلغ زیادی از پاداش های ملی 
ما سوخت می شود و کسی هم پاسخگوی این تخلف های پرابهام نیست 
که چرا و چگونه در صدور مجوز حرفه ای تیم های ایرانی اهمال کاری شده 
است!صدور مجوز نادرست برای نمایندگان ایران در آسیا، در حالی رخ 
داد که فدراسیون عربستان مجوز حرفه ای دو نماینده خود را صادر نکرد 
و تنها با دو نماینده در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شد؛ الهالل که توانست 
قهرمانی آسیا را به دست بیاورد و االهلی در مرحله یک چهارم نهایی به 
دست همین تیم حذف شد.در واقع این قبیل مسائل از گذشته در فوتبال 
ایران رواج داشته است اما اگر به زمان تشکیل لیگ حرفه ای در ایران 
برگردیم که مصادف با آغاز دهه هشتاد است، از آن زمان تاکنون پرونده 
سازی و چشم پوشــی بر تخلفات مالی نهادینه شده و با سخت گیری 
های AFC در سال های گذشته هنوز این قبیل اقدامات غیرقانونی که 

تبعات مالی و غیرمالی به دنبال دارد، به پایان نرسیده است.

شیوع کرونا، همچون سایر موارد، زندگی ورزشکاران 
را نیز دچار اختالل کــرده، از تمریناتــی که به جای 
سالن ورزشی باید در محیط خانه انجام دهند تا عدم 
حضور فیزیکی مربی در کنارشان. محدودیت های 
این روزها در کنار تلخی ها، شیرینی هایی را نیز برای 
ورزشکاران به همراه داشته، ورزشکاری که ماه ها را 
در اردوی آمادگی تیم ملی می گذرانده، حال فرصت 
فراغتی بــرای تمرین در کنار خانواده یافته اســت. 
برخی ورزش ها مانند تیراندازی را نمی توان به صورت 
واقعی در محیط خانه انجام داد، در واقع شلیک ها 
در منزل به صورت شبیه سازی شده از حالت واقعی 
صورت می گیرد و اصابت گلولــه فرضی بر روی لب 
تاب نمایش داده می شــود. این حال تمرینی این 
روزهای بانوی المپیکی تیراندازی کشــور است که 
اهل خراسان جنوبی است و روزهای کرونایی را در 

خانه بســر می برد و تمرین هایی متفاوت تر از این 
سال های حضور حرفه ای خود دارد .نجمه خدمتی، 
بانوی تیرانداز المپیکی کشور در مورد روند تمریناتش 
در روزهای کرونایی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
تقریبا مدت یک ماه است که به دلیل شیوع کرونا در 
خانه تمرین می کنم.وی افزود: شــیوع کرونا باعث 
شده تا من که همواره در اردو و مسابقات بودم در یک 
توفیق اجباری این روزها را در خانه و در کنار خانواده 
تمرین کنم. این بانوی المپیکی ادامه داد: مسابقات 
بین المللی که قرار بود ۲۷ اســفندماه سال گذشته 
در هند برگزار شود، به دلیل شــیوع کرونا به تعویق 
افتاد. خدمتــی باید برای المپیک ســطح آمادگی 
خــود را حفظ کنیم، بیــان کرد: تعویــق در برگزاری 
بازی های المپیک از سویی باعث آمادگی بیشتر ما 
خواهد شد؛ همیشه انســان از دل شرایط سخت به 

موفقیت می رسد.وی با بیان اینکه این روزها مشغول 
بدنســازی و تمرین های تکنیکی هســتم، تصریح 
کرد: از طریق فضای مجازی با مربیان ملی خود در 
ارتباط هستم.دارنده مدال طالی بازی های آسیایی 
با بیان اینکه عکس تمرینات خود را در گروه گذاشته 
و مشاوره های الزم را از مربی خود دریافت می کنیم، 
افزود: تمرین در ســالن با تمرین در خانه متفاوت 
است، اما تمام تالش خود را می کنم که این موضوع 

بر روی آمادگی من تاثیری نگذارد.

نجمه خدمتی در خانه شلیک می کند!

روحانی همچنان در معطلی برای ورود به روسیه!
 حسین روحانی، مربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه ۱۳ اسفند سال گذشته و پس از همراهی تیمش در رقابت های لیگ جهانی اتریش، علی رغم دوری ۳ ماهه 
از ایران مجوز ورود به روسیه را دریافت نکرد و پس از معطلی چندین ساعته در فرودگاه مسکو سرانجام با هماهنگی رییس فدراسیون کاراته روسیه راهی کشور 
استونی شد.روحانی با وجود گذشت ۴۵ روز همچنان در شهر تالین پایتخت استونی به سر می برد و منتظر عادی شدن شرایط برای ورود به روسیه است.این 
در حالی است که در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان، روس ها ورود تمامی مســافران خارجی به این کشور را ممنوع اعالم کرده اند و با 
این اوصاف مشخص نیست حسین روحانی دقیقا تا چه زمانی باید در استونی حضور داشته باشد.از سوی دیگر وی از سفر به ایران با توجه به مشکالت شیوع 
گسترده کرونا در کشور خودداری کرد، چرا که این موضوع می توانست مشــکالت جدی تری را برای ورودش به روسیه به دنبال داشته باشد.رقابت های لیگ 
جهانی اتریش آخرین رویداد برگزار شده کاراته در جهان بود و پس از آن تمامی مسابقات بین المللی از جمله لیگ جهانی و مسابقات کسب سهمیه مستقیم 

در پاریس لغو شدند.

بالتکلیفی و انزوای تیم های 
پایه کشتی زیر سایه کرونا

خبر روز

وز عکس ر

رونمایی از عروسک 
بازی های آسیایی 

2022
مســئوالن برگــزاری بازی های 
از  هانگــژو   ۲۰۲۲ آســیایی 
عروســک بازی هــا رونمایــی 
کردند. فی فی به عنوان عروسک 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
معرفــی شــد. این مراســم به 

صورت آنالین برگزار شد. 

 کشــتی ایران طی ســال های گذشــته در 
سطوح پایه، فراز و نشــیب فراوانی را پشت 
ســر گذاشــت، اما با تمــام ایــن اوضاع و 
احوال توانســت کارنامه موفق و درخشــانی 
 از خــود در میادیــن آســیایی و جهانــی

 بر جای بگذارد. 
البته روند رو به رشد تیم های پایه کشتی در 
سطوح ملی طی سال گذشته از لحاظ تجهیز و 
آماده سازی، کمی با بالتکلیفی و رکود همراه 
شد که می توان دلیل آنرا عدم انتخاب رییس 
فدراســیون و عدم تدویــن برنامه های کالن 
کشتی خواند.به هر حال سال گذشته رییس 
فدراسیون کشتی انتخاب شد و کادر اجرایی 
فدراســیون هم یک به یک چیده شــدند تا 
فدراسیون از بالتکلیفی خارج شود، اما حال و 
روز تیم های ملی پایه کشتی چندان تغییری 
نکرد و بنا به دالیل مختلفی به همان وضعیت 
قبل باقی ماند.لغو اردوهــای متداول آماده 
ســازی کشــتی گیران تیم های پایه در خانه 
کشتی شماره ۲ و کاهش چشمگیر اعزام این 
تیم ها به تورنمنت هــای تدارکاتی بین المللی 
بنا به دالیل مختلف از جمله مســائل مالی، 
یکی از عواملی بود که چــرخ برنامه های این 
رده حساس و سرنوشت ساز را از حرکت باز 
داشــت. هر چند با معرفــی کادر فنی جدید 
تیم های کشــتی نوجوانان و جوانــان انتظار 
می رفت این تیم ها در ســال جاری با پویایی 
بیشــتری وارد گود شــوند اما ویروس کرونا 
از راه رســید و همه چیز را منتفی کرد. بدین 
ترتیب بالتکلیفی تیم های کشــتی پایه ایران 
ادامه یافت و انزوای این نسل از آینده سازان 
کشتی کشــورمان بیش از پیش شد.حال با 
لغو رقابت های قهرمانی آسیا و جهان در رده 
نوجوانان و همچنین تعطیلی اردوهای کشتی 
تا اطالع ثانوی )حداقل تــا تیرماه( به دلیل 
شــیوع کرونا، نمی توان فعــال امید زیادی به 
اســتارت پرقدرت تیم های پایه داشت و این 
پشتوانه های ارزشــمند فعال باید برای حفظ 
ســالمتی خود و اطرافیانشــان به تمرینات 

نصفه و نیمه و انفرادی اکتفا کنند.

مستطیل سبز

زندگی اینیستا به فیلم تبدیل می شود
به زودی یک فیلم جدید با محوریت زندگی آندرس اینیســتا، ستاره ســابق بارسلونا و تیم ملی 
اسپانیا اکران می شود.مارکوس لوپس و راموس بسا، فیلمنامه فیلم زندگینامه آندرس اینیستا را 
می نویسند. این فیلم با تهیه کنندگی راکوتن 
ساخته می شود.خوسه، پدر آندرس اینیستا 
در این فیلم می گوید از قبل می دانسته به 
دلیل ترس از پــرواز، نمی تواند فینال جام 
جهانی ۲۰۱۰ را از نزدیک ببیند و در نهایت در 
خانه خالی اینیستا در اسپانیا این دیدار را 
تماشا کرده است. او همچنین عنوان کرده 
مهم ترین گل تاریخ تیم ملی اســپانیا را در 
حالی دیده که در ابتدا متوجه نشده آن گل 
توسط پسرش به ثمر رسیده است. او پس 
از به ثمر رسیدن گل اســپانیا، تحمل دیدن دقایق باقی مانده را نداشته و به طبقه باال رفته تا بازی 
تمام شود. خوسع از جشــن خیابانی مردم در نزدیک خانه متوجه شده که پسرش گل پیروزی را 
زده است. گل دوم مهم دوران بازی اینیستا مقابل چلسی در استمفورد بریج هم کامال مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. همچنین مادر، پدر و همسر اینیســتا در مورد دوران افسردگی او در سال ۲۰۰۹ 

صحبت می کنند.

باشگاه اینتر و اقدامات ادامه دار در راه مبارزه با کرونا
باشگاه اینتر تعداد یک میلیون ماسک را برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور ایتالیا پخش خواهد 
کرد. ایتالیا یکی از ضربه پذیرترین کشــورهای دنیا به لحاظ تعداد مبتالیان به ویروس کرونا بوده 
است. همچنین قسمت شمالی این کشور از جمله شهر میالن به مراتب بیشتر با ویروس کرونا دست 
و پنجه نرم کرده است تا جایی که حدود نیمی از مرگ و میر ها در این منطقه به وقوع پیوسته است.

در این مدت باشگاه اینتر و مالک چینی آن یعنی استیون ژانگ بارها اقدامات خیرخواهانه ای در 
رابطه با مبارزه با ویروس کرونا انجام داده بودند. نراتزوری پیش از این چند مرتبه مبالغی را در این 
راستا اهدا کرد و ۳۰۰ هزار ماسک نیز توسط این باشگاه تهیه و در کشور ایتالیا پخش شده بود.حاال 
اما باشگاه اینتر تایید کرده که تعداد یک میلیون بشکه دیگر به مردم کشور ایتالیا اهدا خواهد کرد. 
در بیانیه باشگاه آمده است: »در مرحله اولیه تعداد ۲۰۰ هزار ماسک تهیه شده و به مناطق مختلف 
ایتالیا توزیع می شود. باقی ماسک ها نیز هفته های آینده و با همکاری سفارت ایتالیا در شهر پکن 

ارسال خواهند شد.«

یوونتوس، رابیو را می فروشد؟
 سایت ایتالیایی »کالچو مرکاتو« خبر داد، باشگاه یوونتوس ممکن است در تابستان پیش رو آدرین 
رابیو را در لیست فروش خود بگذارد. این هافبک ۲۵ ســاله که تابستان گذشته از پاری سن ژرمن 
به یوونتوس پیوســت و تا ۲۰۲۳ هم تحت قرارداد این باشــگاه ایتالیایی اســت، در اولین فصل 
حضورش نتوانســته در تیم تحت هدایت مائوریتزیو ســاری خودی نشــان دهد و جایگاه ثابتی 
در این تیم داشــته باشــد. با این حال به نظر نمی رســد یوونتوس تمایلی به فروش این هافبک 
فرانسوی داشته باشــد، اما از آنجایی که قیمت این بازیکن در بازار نقل و انتقاالت در دو سال اخیر 
افت کرده، مدیران باشــگاه یوونتوس نمی خواهند این بازیکن را در این مقطــع با رقمی پایین به 
فروش برســانند. یوونتوس اما در فکر تقویت تیم تحت هدایت مائوریتزیو ســاری در پست رابیو 
 است و بدین منظور گزینه هایی همچون ساندرو تونالی از برشــا و  فدریکو کیه زا از فیورنتینا را زیر

نظر دارد.

فوتبال جهان
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معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبرداد

تولید محتوای آموزشی و سرگرمی در 40 موضوع برای 
روزهای قرنطینه

آموزشی و سرگرمی روزهای قرنطینه در بیش از ۴۰ موضوع بوده که در شهرستان ها به شکل مجازی 

ازسوی ادارات شهرستان برگزار شده و اســتنداپ کمدی نیز به صورت فیلم در شبکه های مجازی 

بارگذاری شده است.

اصغر مختاری معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 

خصوص فعالیت های هنری و رسانه ای استان در دوران شیوع کرونا اظهار داشت: فعالیت هایی 

که در سالن ها برگزار می شــده و به صورت مجتمع بوده از قبیل کنســرت ها، جنگ های شادی، 

نمایشگاه ها از آغاز شــیوع کرونا تعطیل شــده و احتمال اینکه در آینده ای نزدیک با کاسته شدن 

تب ویروس در اصفهان سینما ها بازگشایی شود، زیاد است.معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان افزود: فعالیت هایی در زمینه مبارزه با کرونا توسط 

ادارات شهرســتان ها، مؤسســات خصوصی دارای مجوز در فضای مجازی به منظور ســرگرمی 

خانواده ها و ماندن در منازل انجام شده است.او با اشــاره به اینکه این فعالیت ها صرفا سرگرمی 

نبوده و جنبه آموزشی داشــته، تصریح کرد: از جمله فعالیت های صورت گرفته تاکنون، برگزاری 

مسابقه کتابخوانی، معرفی کتاب های آموزنده، برگزاری مسابقات نقاشی، کاردستی، نویسندگی، 

خوشنویســی، اجرای جنگ های شادی، اجرای اســتنداپ کمدی، موسیقی ســنتی، برگزاری 

کالس های فرهنگی هنری، مسابقات داستان نویســی با موضوع امام زمان )عج(، پویش های 

اســتعداد یابی در منزل در رشته های هنری و فرهنگی اســت.مختاری افزود: این فعالیت ها در 

بیش از ۴۰ موضوع بوده که در شهرستان ها به شکل مجازی توسط ادارات شهرستان برگزار شده و 

استنداپ کمدی نیز به صورت فیلم در شبکه های مجازی بارگذاری شده است.معاون امور فرهنگی 

و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در خصوص بازخورد این فعالیت ها 

گفت: تاکنون نظرسنجی انجام نشده، اما درخواست هایی برای موضوعات مختلف آموزش های 

هنری از سوی مردم داشته ایم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان 

 ادامه تعطیلی تمام مراکز تفریحی 
ناژوان اصفهان

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: تمام مراکز تفریحی ناژوان از ششم اسفند ماه سال گذشته 

بسته شده و تا اطالع ثانوی و اعالم دســتورالعمل های جدید تعطیلی مراکز ادامه خواهد داشت.

سید رسول هاشمیان مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا از 

شهروندان انتظار داریم ضمن رعایت الزامات بهداشتی از حضور در بوستان ها و فضا های تفریحی 

ناژوان خودداری کنند، اما در حال حاضر علیرغم توصیه های مکرر، شاهد حضور برخی شهروندان 

در جاده سالمت هستیم.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با اشــاره به نقــش مبلمان پارک ها و وســایل عمومی مســتقر 

در بوســتان ها در شــیوع آلودگی، ادامه داد: اســتفاده از ســایت های بازی کودکان در مجموعه 

ناژوان نیز مطابق دســتورالعمل ابالغــی ممنوع اســت.او در خصوص برنامــه ضدعفونی مراکز 

تفریخی نــاژوان در طول ایام ســال افــزود: از زمان شــیوع ویــروس کرونا در شــهر اصفهان، 

ضدعفونی مراکز ناژوان و محل های عمومــی مجموعه با برنامه ریزی ویژه و به صورت گســترده 

انجام می شود.هاشــمیان تاکیــد کرد: تمام مراکز تفریحی ناژوان از ششــم اســفند ماه ســال 

 گذشــته بســته شــده و تا اطالع ثانوی و اعالم دســتورالعمل های جدید تعطیلــی مراکز ادامه 

خواهد داشت.

 سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان اعالم کرد؛

ثبت نام ۸۹ درصدی اصفهانی ها در غربالگری کرونا

سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان  از غربالگری ۸۹ 
درصدی مردم اصفهان برای ویروس کرونا در ســامانه ســالمت خبر 
داد.حجت ا... غالمی در نشست خبری که به صورت آنالین برگزار شد، 
با تبریک روز ارتش، درخصوص از ســرگیری فعالیت مشاغل پرخطر 
در اســتان اصفهان، اظهار کرد: فعالیت این دســته از اصناف تا اطالع 
ثانوی ممنوع است.به گفته سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در 
اصفهان، گرفتن کد فعالیت اصناف ارتباطی به اخذ مالیات ندارد و تنها 
برای بازرسی و نظارت پروتکل های بهداشتی آن صنف ارائه می شود. 
با ثبت نام اصناف در این سامانه، هیچ تعهدی مشمول صنف نمی شود 
و صرفا سامانه فاصله گذاری هوشــمند است.غالمی با تاکید بر اینکه 
کالس های حضوری آموزش و پرورش و دانشگاه ها همچنان تعطیل 

است، تصریح کرد: آموزش در فضای مجازی در حال انجام است.

شماره تماس های رسیدگی به تخلفات اصناف
وی اظهار کرد: مشــاغلی که از پروتکل های ارائه شده تخطی کنند، با 
برخورد قانونی مواجه خواهند شد و سامانه های ۱۹۰ مربوط به وزارت 
بهداشت، ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۷ شهرداری، ۱۱۱ استانداری 

و ۱۳۵ تعزیرات آماده دریافت شکایات مردم و رسیدگی به آن است.
ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان افزود: کمیته 
بازرســی و نظارت به صورت متمرکز تعیین می شود تا به صورت ویژه 
با مشاغلی که از دســتورالعمل ها عدول کرده اند برخورد شود و تحت 
اعمال قانون قــرار گیرند.غالمی در خصوص بازگشــایی مســاجد و 
برگزاری نمــاز جماعت، گفت: با توجه به نزدیک شــدن به ماه مبارک 
رمضان آیین نامه ای برای اقامه نماز جماعت در مساجد در شرایط کرونا 
توسط اداره اوقاف، ساماندهی امور مساجد، دانشگاه علوم پزشکی و 
حوزه علمیه تدوین شده و قرار است پس از انجام اصالحات برای ستاد 
ملی مقابله با کرونا ارسال شــود تا پس از تصمیم گیری در ستاد ملی 

به استان ها ابالغ شود.

کاهش آمار بستری در کاشان
وی در مورد وضعیت حمل و نقل عمومی در استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در پیک ســفرها هستیم و مقرر شــد با کمک نیروی انتظامی و با 
همکاری بسیج شهرداری ها و جبهه سالمت، شبکه حمل و نقل نظام مند 
شود.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان با تاکید بر اینکه 

خوشبختانه آمار گزارش های کاشــان و آران وبیدگل نشان دهنده بهتر 
شــدن وضعیت کرونا و تعداد مبتالیان در این شهرستان است، تصریح 
کرد: تعداد تخت های بستری نسبت به قبل کمتر شده و امیدواریم این 

روند را در دیگر شهرستان ها و کالنشهر اصفهان شاهد باشیم.

مترو اصفهان همچنان تعطیل است
غالمی در خصوص بازگشــایی مترو اصفهان نیز، گفت: تمام پروتکل 
های ایمنی از جمله اجرای فاصله گذاری و موارد ضدعفونی انجام شده 
و با توجه به منتفی شدن طرح زوج و فرد و فعالیت اندک شبکه حمل 
و نقل اتوبوس رانی، مترو همچنان بازگشایی نمی شود.وی اضافه کرد: 
در حال حاضر سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی در عوض جابجایی ۶۵۰ 
هزار نفر مسافر درون شهری، حدود ۲ هزار نفر را جابجا می کند و بیشتر 
تمرکز بر تردد افراد با خودروی شخصی است.سخنگوی ستاد استانی 
مقابله با کرونا در اصفهان تاکید کرد: باشگاه های ورزشی از آنجایی که 
در دسته مشاغل پرخطر هستند، همچنان تعطیل هستند و در صورت 
بازگشایی برخورد می شود. در مورد فعالیت آرایشگاه ها نیز وضعیت 
به همین صورت است.غالمی در پاسخ به ایسنا در مورد اعالم وضعیت 
غربالگری کرونا در استان اصفهان، گفت: اســتان اصفهان یک هفته 
دیرتر از دیگر استان های کشور این طرح را آغاز کرد و در ابتدا وضعیت 
استان خوب نبود و کمترین ثبت نام را داشــتیم، اما اکنون حدود ۸۹ 
درصد از مردم اصفهان در این ســامانه ثبت نام کــرده اند.وی اضافه 
کرد: پس از ثبت نام افراد، از سوی وزارت بهداشت با اشخاص تماس 
گرفته شــده به صورت تلفنی معاینه و غربالگری انجام می شود. در 
کل وضعیت استان در این زمینه رو به بهبود است و در رتبه دوم انجام 
غربالگری هستیم.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان 
ابراز امیدواری کرد؛ تا با ثبت نام تمام جمعیت استان، شناسایی بیماران 
و افراد مشکوک انجام شود و با تحت نظر گرفتن این افراد جلوی شیوع 
هرچه بیشــتر بیماری در سطح جامعه گرفته شــده و گامی در جهت 

کاهش بیماری باشد.

بازگشایی آرامستان ها به صورت محدود
غالمی گفــت: ســاعت کاری ادارات از ۷ صبح تا ۲ بعدازظهر اســت، 
همچنیــن ممنوعیت تردد از ســاعت ۸ تــا ۱۳ برای کنتــرل ترددها 
اعمال شده اســت.وی در مورد فعالیت دالرفروشان اصفهان، تصریح 
 کرد: قرار اســت نحــوه فعالیت آنها نیــز در کمیته مربوطه در ســتاد

 مطرح شود.

معاون حمل ونقل وترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
در ایستگاه های اتوبوس نشــانه گذاری ها با فاصله 
حداقل یک و نیم متری در حال انجام است که انتظار 
می رود شــهروندان نیز خود را ملزم به رعایت فاصله 
توصیه شــده بدانند.داریوش امانــی معاون حمل 
ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: باتوجه به 
افزایش تعداد مسافران اتوبوس و بالتبع تعداد خطوط 
اتوبوسرانی، جلسه ای با مسئوالن معاونت بهداشت 
علوم پزشکی اصفهان برگزار و مقرر شد پروتکل های 
بهداشتی رعایت شــده و فاصله گذاری اجتماعی و 
فرهنگ سازی در ایستگاه ها، اتوبوس و تاکسی های 

شهر اجرا شود.او افزود: پیرو مصوبات طرحی با عنوان 
»برو به سالمت« در سه محور الزام بودن استفاده از 
ماسک و دســتکش در حمل و نقل عمومی، الزام به 
ضدعفونی کردن دســت ها در حمل ونقل عمومی و 
رعایت فاصله فیزیکی حداقل ۱.۵ متر مطرح و مقرر 
شد در سطح شــهر در قالب بنر، لمپوست، همچنین 
توسط مناطق ۱۵ گانه در ســرپناه های ایستگاه های 
اتوبوس نصب و حساسیت موضوع بیماری کرونا به 
شهروندان گوشزد شود.معاون حمل ونقل وترافیک 
شــهردار اصفهان از اجرای طــرح فاصله گذاری در 
ایستگاه های اتوبوس سطح شــهر خبر داد و گفت: 
در ایستگاه های اتوبوس نشــانه گذاری ها با فاصله 
حداقل یک و نیم متری در حال انجام است که انتظار 
می رود شــهروندان نیز خود را ملزم به رعایت فاصله 

توصیه شده بدانند.او تصریح کرد: اقداماتی همچون 
نشانه گذاری و فاصله گذاری ها در تمام ایستگاه های 
اتوبوس، ایستگاه های BRT و باجه های شارژ کارت 
اتوبوس انجام شــده اســت.امانی با تاکید بر اینکه 
مســافران داخل اتوبوس ها نباید بیشتر از ۵۰ درصد 
ظرفیت آن ها باشد، گفت: از شــهروندان درخواست 
می شــود ضمن رعایت نکات بهداشــتی در صورت 
شلوغی اتوبوس وارد آن نشــوند و با اتوبوس بعدی 
راهی مقصد شوند.او ادامه داد: البته نیرو های انسانی 
در ایستگاه های BRT مستقر شده و رعایت ظرفیت 
مجاز اتوبوس ها را کنترل می کنند.او خاطرنشان کرد: 
اخیرًا ماسک، دستکش و بروشور های آموزشی بین 
تعداد زیادی از رانندگان تاکســی بــه صورت رایگان 

توزیع شده است.

اجرای طرح فاصله گذاری در ایستگاه های اتوبوس سطح 
شهر اصفهان

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان اصفهان گفت: بزرگترین و پیشرفته ترین خطوط تولید ماسکn ۹۵  در کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی 
شد.سرهنگ پاسدار علی قمیان درباره آخرین اقدامات بسیج اقشار اصفهان در راستای مبارزه با ویروس کرونا اظهار داشت: بسیجیان و جهادگران اصفهانی در همه 
اقشار بسیج پس از شیوع ویروس کرونا با یک اقدام جهادی وارد میدان شده و با همتی بلند گام های اساسی را در راستای مبارزه با کرونا برداشته اند.او افزود: در 
این راستا بسیجیان اصفهانی با تولید ۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۶۸۰ انواع ماسک، گان و لباس بیمارستانی، توزیع ۲ هزار و ۳۱۸ بسته بهداشتی به ارزش تقریبی یک 
میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، توزیع ۱۴۴ هزار و ۸۸۸ لیتر مواد ضدعفونی کننده و توزیع ۱۱ هزار و ۲۹۹ بسته های معیشتی به همراه گوشت گوسفند قربانی 
شــده میان نیازمندان به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد و ۶۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به مبارزه با کرونا و همچنین کمک نیازمندان شتافته اند.مسئول روابط عمومی 
و تبلیغات سپاه استان اصفهان با اشاره به سایر اقدامات بسیجیان اصفهانی در راســتای مبارزه با کرونا بیان کرد: اقدامات فرهنگی، مذهبی و برگزاری مسابقه با 
موضوع کرونا توسط سازمان های قشری و جامعه زنان، معرفی و به کارگیری ۱۶۴۲ بسیجی در ایستگاه های سالمت و اطالع رسانی، آگاه سازی و آموزش پیشگیری 
با ویروس کرونا با ارسال ۱۷۲ هزار و ۷۵۰ پیامک و اطالع رسانی از طریق فضای مجازی سایر اقدامات اقشار بسیج در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا است.

راه اندازی بزرگ ترین خط تولید ماسک N 95 در کشور به همت دانشجویان بسیجی اصفهان

نقاهتگاه بیماران 
کرونا در اصفهان

بیمــاران مبتــال بــه کرونا در 
اصفهان بعد از بهبودی و برای 
گــذران دوره نقاهــت خود به 
نقاهتگاه هــای در نظرگرفته 
شــده فرســتاده می شوند. 
نقاهتگاه شــهید بهشتی یکی 
از مکان های ایجادشده برای 

این بیماران است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان:

اجازه دفن متوفیان مبتال یا مشکوک به کرونا در امامزادگان 
داده نمی شود

روز ۲۵ فروردین ماه حدود ســاعت ۲ تا ۳ بعداز ظهر، جنازه ای در امامزادگان جعفر و مرتضی در 
خیابان هاتف اصفهان دفن شد. گزارش های مردمی حاکی از این بود که جنازه پس از تغسیل و 
تکفین، برای خاکسپاری به این امامزاده آورده شده و با مجوز اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان دفن شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهان در گفت و گو با ایســنا، در پاسخ 
به نگرانی شــهروندان از دفن فردی در این امامزادگان، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، دفن متوفیانی که مبتال به ویروس کرونا بوده اند باید طبق پروتکل های بهداشتی 
انجام شود که از طرف دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ابالغ شده و شــرایط و دستورالعمل های 

الزم باید اجرا شود، این درحالی است که دفن چنین امواتی قطعًا در امامزادگان ممنوع است.
حجت االسالم و المسلمین اصغر توســلی، با بیان اینکه از ابتدای ورود ویروس منحوس کرونا 
به استان اصفهان، دســتورالعمل ممنوعیت دفن متوفیانی که مبتال یا مشکوک به کرونا بوده اند، 
از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ارســال و به تمام شهرستان های استان نیز ابالغ شد، 
گفت: ما هم به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور موظف به اجرای 
دستورالعمل های ابالغی هستیم و مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی اجازه دفن متوفیان مبتال 

یا مشکوک به کرونا را نخواهیم داد.
وی در ادامه تاکید کرد: باتوجه بــه اینکه اغلب امامزادگان در حوزه شهرســتان اصفهان در بافت 
شهری قرار دارند، فاقد امکانات و شرایط الزم برای دفن اموات کرونایی هستند، مضاف بر اینکه 
به طول کلی دفن اموات در امامزادگان سطح شهرســتان اصفهان را خیلی محدود و کم داریم و 
تنها یکسری امامزادگان مشخص هســتند که اگر شرایط و ضوابط الزم وجود داشته باشد، اجازه 

دفن متوفیان را می دهیم.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهان بار دیگر بــا تاکید براینکه دفن 
متوفیانی که کرونا داشته باشند و یا حتی مشکوک به کرونا باشــند در امامزادگان ممنوع است، 

گفت: این اطمینان را به همه مردم می دهم که هرگز چنین اتفاقی در امامزادگان نخواهد افتاد.
حجت االســالم و المســلمین توســلی درباره شــرایط دفن اموات غیرکرونایی در امامزادگان 
نیز توضیــح داد: شــرایط خاصی برای دفــن افراد دیگــر درنظر نگرفتــه ایم و اینطور نیســت 
کــه بگوییم شــخصی را دفــن و شــخصی را دفن نمــی کنیــم. آنهایی کــه شــرایط دفن در 
 امامزادگان را داشــته باشــند، باید به اداره کل اوقــاف و امور خیریه مراجعه کــرده و مجوزهای

 الزم را بگیرند.
وی در پاســخ به گزارش مردمی از دفن فردی در امامزادگان جعفــر و مرتضی در خیابان هاتف، 
توضیح داد: دفن با رعایت دستورالعمل ها و دستور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان احتمال 
دارد که در امامزاده انجام شــود، ولی قطعًا دفن متوفی مبتال یا مشــکوک بــه کرونا هرگز انجام 

نمی شود.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهان درباره شــرایط دفن اموات در 
امامزادگان نیز گفت: شرایط دفن و دستورالعمل ها در اداره کل اوقاف و امور خیریه وجود دارد و 
اگر درخواستی برای دفن متوفیان عادی در امامزادگان وجود داشته باشد باید مراجعه کنند تا به 

آنها اعالم شود و اگر شرایط و ضوابط را پذیرفتند و امضا کردند، دفن انجام می شود.
حجــت االســالم و المســلمین توســلی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بهتر نیســت 
در شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا و نگرانــی هایــی کــه مــردم دارنــد، دفن امــوات در 
امامزادگان به ویــژه در شــهر انجام نشــود، گفت: بلــه راهکار خوبی اســت، البتــه خیلی کم 
 دفن داریــم و به ندرت، شــاید در طــول ۳ یا ۴ ماه یــک نفر در امامــزاده دفن شــده و تعداد 

زیاد نیست.

با مسئولان

وز عکس ر

خبر ویژهگزارش

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
خبر داد:

تخصیص 200 میلیارد تومان 
بودجه برای پروژه های 

گردشگری اصفهان
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
گفــت: ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه ســال 
۹۹ بــرای پروژه هــای گردشــگری در نظر 
گرفته خواهد شــد و در ایــن ارتباط اجرای 
پروژه اصفهان ۲۰۲۰ در دســتور کار اســت.
علیرضا نصــر اصفهانی در نشســت خبری 
برخط با اصحاب رسانه، با اشاره به ضرورت 
و اهمیت توجه رســانه ها و اصحاب رسانه 
به مطالبات مردم، اظهار داشــت: رسانه ها 
باید همواره پیگیر مطالبات مردم باشــند، 
رســانه ها عملکرد مدیران شهری را زیر ذره 
بین دارند و ما نیز در اقدامات خود از نظرات 
آنهــا اســتفاده می کنیــم.وی در ادامه در 
پاسخ به ســوال خبرنگار مهر پیرامون رکود 
گردشگری در پی شــیوع ویروس کرونا و 
ضرورت تقویت دیپلماســی شــهری، بیان 
داشــت: ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال 
۹۹ برای پروژه های گردشگری در نظر گرفته 
خواهد شد، پروژه اصفهان ۲۰۲۰ یک پروژه 
بسیار خوب است که با سال جدید میالدی 
آغاز شد و امیدوار هســتیم با بهبود شرایط 
بتوانیم دســتاوردهای مطلوبــی که در این 
پروژه دنبال می کنیم را شــاهد باشیم.نصر 
اصفهانی با اشــاره به ظرفیت های گسترده 
اصفهان در عرصه گردشــگری، خاطرنشان 
کرد: برای مســافرت های نــوروزی تدابیر 
مختلفی در نظر گرفته شده بود که با شیوع 
ویروس کرونا مواجه شــدیم و برنامه های 
ما لغو گردید.وی با بیان اینکه خســارت ها 
و مشکالت جبران ناپذیری به فعاالن حوزه 
گردشگری وارد شده اســت، تصریح کرد: 
برآورد خســارات و توجه به مشکالت حوزه 
گردشــگری از وظایف دولت اســت اما در 
صورتی که نیاز به اقدامات شــورای شــهر و 
ورود به این مسأله باشد قطعًا در این حوزه 

اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.

عکس: ایمنا
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مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه رییس اداره 
گاز شهرستان خمینی شــهر، گفت: امیدواریم مطالبات گازبهای خانگی در 
شهرستان خمینی شهر با تعامل بیشــتر با مردم شریف این منطقه کاهش 
یابد.به گزارش روابط عمومی ســید مصطفی علوی افــزود: وصول به موقع 
گاز بهاء برای تامین نقدینگی شرکت و تامین یارانه مردم بسیار مهم است.

وی، با اشــاره به اینکه درحال حاضر، یک میلیون و 780 هزار مشــترک در 
بخش های خانگی، صنعتی و عمومی استان و در مجموع 109  شهر و 1337 
روستای استان از نعمت گاز بهره مند هستند، اظهار داشت: وصول مطالبات 
و پرداخت به موقع گاز بهاء توسط مشترکین به عنوان مهمترین منابع مالی 
پروژه های اجرایی مصوب شده و الزمه توســعه گازرسانی در استان است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 117 هزار مشترک در سطح منطقه خمینی 
شــهر با مصرف گاز، حدود 350 میلیون متر مکعب در سال وجود دارند که 
مشترکین عزیز برای پرداخت قبوض می توانند عالوه بر روش هایی همچون 
پرداخت از طریق تلفن گویای 38194 و وب ســایت شرکت از طریق تلفن 
بانک، دستگاه های خودپرداز،pos ، همراه بانک و.... نیز اقدام نمایند.وی، 
اظهار داشت: چناچه مشــترکی گازبهای مصرفی خود را دیرتر از مهلت مقرر 
پرداخت کند، مبلغ پرداختی مجددًا در صورت حساب دوره بعدی وی تکرار 

خواهد شد و مشترک برای رفع آن و به روز رسانی قبض گاز خود می توانند 
به اداره گاز منطقه خود مراجعه کند.در ادامه مسلم زاده فرماندار شهرستان 
خمینی شهر با اشاره به ســاختار محله ای و تراکم جمعیتی این شهرستان 
گفت: خمینی شــهر از نظر تراکم جمعیتی در کشــور رتبه دوم دارد بطوری 
که در هر یک کیلومتر آن بالغ بر یک هزار و 817 نفــر زندگی می کنند و این 
ساختار جمعیت نیازمند تدابیر مدیریتی ویژه ای است.وی بیان داشت: این 
شهرســتان در حال حاضر بیش از 22 هزار واحد صنفی فعال دارد و از منظر 
تولید ناخالص ملی در استان رتبه ششم دارد و از نظر تولید ارزش افزوده بعد 
از شهرستان اصفهان قرار دارد اما شرایط اقتصادی موجود منجر به افزایش 
بدهی گاز بهای مشترکین بویژه در بخش خانگی شده است.فرماندار خمینی 
شهر از خدمات گازرســانی ارائه شده در سطح این شهرســتان تقدیر کرد و 
گفت: رییس ســابق این اداره تعامل و ســازگاری خوبی با مردم داشتند و 
همین رویه از رییس جدید نیز مورد انتظار اســت.گفتنی است در پایان این 
مراسم، مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان از خدمات 37 ساله محمد 
شیرازی رییس سابق اداره گاز خمینی شهر که بازنشسته شده است، تقدیر 
کرد و با اعطای حکم؛ محمد تقی تسلیمی را به عنوان سرپرست جدید این 

اداره منصوب نمود.

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به منظور تحلیل تبعات 
فرهنگی و اجتماعی کرونا ویروس به تدوین»جامعه شناسی کرونا« پرداخته 

که تمرکز آن بر مفهوم شهروندی فرهنگی و شهروند سالم است.
مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشــاره به تدوین پروپوزال »جامعه 
شناسی کرونا« گفت: به زعم ما در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان، کرونا تمام خصوصیات یک پدیده اجتماعی را داراست، هم خارجی 
بوده و در خارج از موجودیت یا شخصیت فردی انسان بوجود آمده، هم جبری 
است و همه شهروندان را موظف به اجرای قواعد خود کرده و هم عمومیت دارد و 
آداب و سنن و دیگر تشریفات اجتماعی خاص خود را به جامعه تحمیل و حتی 
شیوه مصافحه و دست و روبوســی مردم را عوض کرده است. امان اله باطنی 
افزود: کرونا  به نحوی در دسته پدیده های مربوط به مرفولوژی اجتماعی، به 
نوعی در گروه پدیده های مربوط به فیزیولوژی اجتماعی و همچنین در دسته 
پدیده های مربوط به رفتار گروهی و جمعی قرار گرفته و طبقه بندی می شود که 

از این حیث غالب خصوصیات پدیده های اجتماعی را داراست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان، نقش و ابزارهای بســیار موثری برای  فرهنگ ســازی و توزیع امر 
فرهنگی و اجتماعی دارد، نیاز بود تا به این پدیده اجتماعی ورود و آن را تحلیل 
و ابعاد و تبعات فرهنگی و اجتماعی اش را تدقیق کند.این پژوهشگر اجتماعی 
گفت: جامعه شناســی کرونا در واقع برای تحلیل تبعات فرهنگی و اجتماعی 
کرونا ویروس تدوین شده و تمرکز آن بر مفهوم شهروندی فرهنگی و شهروند 
سالم اســت.باطنی تصریح کرد: دو سال پیش ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان،  نگارش و اجرای ســندی به نام »شهروندی 

فرهنگــی« را آغاز کرد، شــهروندی فرهنگی بر ســه المان زیســت پذیری، 
معناگرایی و مردم گرایی، متمرکز و شــش زیر مولفه شــهروند هویت مدار، 
شهروند سالم، شهروند پویا و مشارکت جو، شهروند مطالبه گر، شهروند خالق 
و شــهروند اخالق گرا را در بر می گرفت که امروز  با تحلیل بحران کرونا،  تحقق 

یک  مولفه شهروندی فرهنگی یعنی شهروند سالم، ضرورت پیدا کرده است.
وی افزود: دو سال پیش ما در سند شهروندی فرهنگی و حول مقوله شهروند 
سالم 56 مسئله را در سه دسته ســالمت روانی، سالمت اجتماعی و سالمت 
جســمانی شناســایی و تحلیل کردیم که امروز و در کشــاکش بحران کرونا 
ضرورت حل این مسائل برای افزایش تاب آوری فرهنگی و اجتماعی جامعه  

بیش از پیش احساس می شود.
مشــاور حوزه معاونت فرهنگی افزود: »جامعه شناســی کرونــا« در هفت 
بخش  کرونــا  به مثابه  پدیــده ای اجتماعــی، تاملی بر تاریــخ اپیدمی ها،  
خصوصیات اجتماعی اپیدمی ها، جامعه شناســی پزشکی و نظریه  سرایت 
اجتماعی،  تهدیدها و فرصت های کرونا، شــهروندی فرهنگی، شهروند سالم 
و کرونــا و در نهایت بخــش پایانی جمع بندی و نتیجه گیری شــده اســت.

باطنی خاطرنشــان کرد: درکشــاکش بحران کرونا، به نوعی تاب آوری سند 
شــهروندی فرهنگی در مقابل بحران های فرهنگی اجتماعی به خوبی عیان 
و نشان داده شد که ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان 
راه درســتی را انتخاب کرده چه آنکه تنها تحقق دو مولفه شهروندی فرهنگی 
یعنی شــهروند هویت مدار و شهروند سالم کافی اســت تا در آینده و به شرط 
 اجرای درســت برنامه ها، تبعات فرهنگی و اجتماعی این بحران ها در شهر به

 حداقل برسد.

باحضورمدیرعاملشرکتگازاستاناصفهان؛

رییس جدید اداره گاز خمینی شهر معرفی شد

 جامعه شناسی کرونا و ماموریت های فرهنگی و
 اجتماعی شهرداری

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: جمعه بازار بعثت و جمعه 
بازار خودروی شهر اصفهان برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس 

همچنان تعطیل است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسین امیری افزود: 
از زمان اعالم انتشار ویروس کرونا در شهر اصفهان با توجه به شلوغی جمعه 
بازارهای خــودرو و بعثت و عدم امــکان کنترل موازین بهداشــتی و فاصله 
اجتماعی این روز بازارها تعطیل و تا کنتــرل کامل این ویروس ادامه خواهد 
داشت.وی در خصوص افزایش اقدامات ایمنی در بازارهای روز کوثر در زمان 
شــیوع کرونا گفت: ایجاد بازارهای روز میوه و تره بار و مــواد غذایی در نقاط 
مختلف شهر در راستای ساماندهی مشــاغل است، در حقیقت بازارهای روز 
حلقه اتصال مستقیم تولیدکنندگان و مراکز عمده فروشی با مصرف کنندگان 
اســت و زمینه جلوگیری از ایجاد واحدهای پراکنده و ســیار میوه و تره بار، 

تعدیل قیمت ها و حذف واسطه گری های غیر اصولی را فراهم می کند.

در برخورد با تخلفات، اغماض نمی کنیم
وی ادامه داد: تاکنون برای بیش از 2 هزار نفر به  صورت مستقیم اشتغال  زایی 
پایدار در بازارهای شهرداری اصفهان انجام شده که عدد قابل  توجهی است به 
 عالوه آنکه برای تعداد بسیاری هم اشتغال  زایی غیرمستقیم به دنبال داشته 
است.معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به شیوع ویروس 

کرونا در تمام کشورها، پرهیز از هرگونه اجتماع در مکان های مختلف را ضروری 
دانست و افزود: تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از ازدحام در هنگام خرید 
شــهروندان از بازارهای روز کوثر اندیشیده و اجرایی شــده است.وی ادامه 
داد: نظارت بر عملکرد بازارهای روز کوثر به صورت روزانه، انجام و با تخلفات 

احتمالی به جد و بدون هرگونه اغماضی برخورد می  شود.

مشکلی در تأمین محصوالت مورد نیاز شهروندان 
در بازارهای شهرداری وجود ندارد

امیری گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مشــکلی در تأمین 
محصوالت مورد نیاز شهروندان در بازارهای شــهرداری وجود ندارد، سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از ابتدای شروع مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا، ضدعفونی بازارهای روز کوثر و میدان مرکزی میوه 
و تره بار را در دســتور کار خود قرار داد و تمام کاال ها و محصوالت عرضه شده 
در این بازارها تحت نظارت ناظران مقیم بهداشــت و دامپزشکی ضدعفونی 
و به شــهروندان ارائه می شــود.وی تاکید کرد: برای رفاه حال شهروندان و 
جلوگیری از انتقال و شــیوع ویروس کرونا، تلفــن چهاررقمی 3553 برای 
سفارش تلفنی مشتریان به بازارهای کوثر در نظر گرفته شد و شهروندان پس 
 از ارتباط و اعالم مایحتاج مورد نیاز خود، کاالهای درخواستی را  با پیک در منزل

 تحویل می گیرند.

مدیر عامــل جمعیــت هالل 
احمر استان اصفهان جزئیات 
عملیــات امــدادی جمعیت 
هالل احمر استان در سال 98 

را تشریح کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
جمعیــت هالل احمر اســتان 
اصفهان ؛ علی محمد هاشمی  
با اشاره به اینکه 3 هزار و 834 
ماموریــت امــداد و نجات در 
ســال 98 انجام شــده است، 
اظهار داشــت : این رقم نسبت 
به مــدت مشــابه ســال قبل 
13/26 درصد افزایش داشته 

است .
وی با بیان اینکه در سال گذشته به 18 هزار و 400 نفر از افرادی که از حوادث 
مختلف آســیب دیده بودند ، امدادرسانی شد ، افزود : در این سال حوادث 
ترافیکی با یک هــزار و 486 مــورد همچنان در صدر حــوادث رخ داده در 
اســتان قرار داشــته و پس از آن اهم حوادث تحت پوشش جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان 943 حادثه شــهری ،866  مورد خدمات حضوری و 
247حادثه صنعتــی و کارگاهی ، 97 حادثه کوهســتان ، 68 حادثه برف و 
کوالک ، 61 حادثه ســیل و آبگرفتگی  و 31 حادثه ســاحلی و دریایی بوده 
که توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده 

است .
محمــد هاشــمی در بخــش 
دیگری از ســخنان خــود  با 
تاکیــد بر نجات بیش از ســه 
هزار و 344  هزار نفر مصدوم 
و افراد حادثه دیده ناشــی از 
حوادث در این مدت ، تصریح 
کرد: بیش از ســه هزار و 570 
هزار نفر از آســیب دیدگان  به 
صورت اضطراری اسکان داده 
شده و دو هزار و 721 مصدوم 
نیز پس از انجام اقدامات اولیه 
و ســرپایی به مراکــز درمانی 

منتقل شدند.
وی خاطرنشــان کرد : در سال 
98 ، 8 درصــد از کل ماموریت هــای امداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
در اســتان اصفهان انجام شده است که پس از اســتان مازندران با 7 هزار 
و 21 مورد در رتبه دوم قــرار دارد . مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
با اشــاره به اینکه در طول این مدت 223 مورد عملیات رها ســازی توسط 
تیم های عملیاتی این جمعیت صورت گرفته اســت، گفت : ســیزده هزار و 
287 نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب چهار هــزار و 520 تیم با همراه 
داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یادشده مشارکت و همکاری 

داشته اند .

معاونخدماتشهریشهرداریاصفهان:

جمعه بازارهای بعثت و خودروی اصفهان همچنان تعطیل است 

 انجام 3 هزار و 834  ماموریت امدادی توسط جمعیت هالل احمر

 استان اصفهان در سال 98 

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: ســال گذشته 
تصادف در جاده های روســتایی و تصادف دانش آموزان در مدارس حاشــیه 
راه های این منطقه به صفر رســید.مهدی خضری اظهار داشت: به صفر رسیدن 
تصادف در این محورها حاصل یک دهه تالش مســتمر این اداره کل و پلیس 
راه برای آگاه  سازی و فرهنگ سازی اســت.وی ادامه داد: برگزاری دوره های 
آموزشــی برای روســتاها و مدارس حاشــیه راه ها و اهدا رایــگان کاله ایمنی 
به موتورســواران از اقدام هــای موفق این اداره کل در راســتای آگاه ســازی و 
فرهنگ سازی محســوب می شــود.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اصفهان بیان کرد: سال گذشته عالوه بر اقدام جهادی برای رفع نقاط و محورهای 
حادثه خیز استان، تالش های بسیاری برای ارتقا فرهنگ رانندگی  و همچنین 

ارتقا آگاهی گروه های در معرض خطر تصادفات انجام شد.

تصادفات فوتی دراستان اصفهان 11.5 درصد کاهش یافت

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: آمار تصادفات 
منجر به فوت این استان در سال گذشته 11.5 درصد نسبت به  سال 97 کاهش 
داشته است.وی اظهار داشت: تعداد تصادفات منجر به فوت در سال 97 بیش 
از 373 فقره بود که در سال گذشــته به 330 فقره کاهش پیدا کرد.خضری با 
بیان اینکه میزان تلفات سر صحنه هشت درصد کاهش یافته است، ادامه داد: 
سال 97 تعداد کشته شدگان ســر صحنه 440 نفر بودند که در سال گذشته به 
405 نفر کاهش پیدا کرده است.وی افزود: این استان پس از استان های قم، 
اردبیل، مازندران، البرز و قزوین بیشترین کاهش در تعداد تصادف های منجر به 
فوت استان را داشته اســت.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان با 
مقایسه حجم تردد و گستردگی این استان ها با استان اصفهان گفت: 6 درصد از 
حجم تردد کل کشور در محورهای مواصالتی اصفهان انجام می شود و با مطالعه 
دقیق تر در این زمینه میزان اثرگذاری اقدامات اســتان برای کاهش تصادفات 

مشخص تر خواهد شد.

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستاناصفهانخبرداد
سوانح رانندگی دانش آموزان مدارس حاشیه راه های  اصفهان صفر شد
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