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رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سونامی کرونا در انتظار اصفهان است
4

 صدای این رفت و آمدها دو هفته بعد بلند می شود
 معاون درمان علوم پزشکی اصفهان هشدار داد: 
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صفحه 7

از سرگیری ناوگان حمل ونقل 
عمومی اصفهان از امروز

لیست مشاغل پرخطر در اصفهان 
مشخص شد؛

 آغاز تدریجی فعالیت 
صنوف کم خطر از امروز

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان خبر داد:

کنترل کانونهای فرسایش 
بادی در استان اصفهان

زنگ خطر بعدی به صدا درآمده است:

 تهدید جدی کم آبی
 در اصفهان بعد از اضطراب 
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نوبت اول

لیست مشاغل پرخطر در اصفهان مشخص شد؛

 آغاز تدریجی فعالیت صنوف کم خطر از امروز

سخنگوی ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهان گفت: لیست 
مشاغل کم خطر و پرخطر تدوین شده و مشاغل کم خطر می توانند فعالیت 

خود را از 23 فروردین ماه به صورت تدریجی آغاز کنند.
حجت ا... غالمی در نشســت خبری که به صورت آنالین برگزار شد، با بیان 
اینکه صنوف به دو دســته پرخطر و کم خطر تقســیم شــده اند و مشاغل 
کم خطر از 23 فروردین ماه فعالیت خود را آغاز می  کنند، گفت: مشــاغل 
پرخطر شــامل فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای، پاســاژها، مجتمع های 
تجاری و بازار، رستوران ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، آموزشگاه های 
رانندگی، بازارهای روز، نمایشگاه ها، تاالرهای پذیرایی و سالن های مراسم، 
آرایشگاه ها، باشگاه های ورزشی و بدنســازی، قهوه خانه ها و چایخانه ها 
است که همچنان اجازه فعالیت ندارند. مقرر شد سایر مشاغل با هماهنگی 
اتاق اصناف و سایر دستگاه های بازرسی و نظارتی از 23 فروردین)امروز( 
فعالیت خود را آغاز کنند اما تالش می شــود این امر به صورت مرحله ای و 

پلکانی باشد.
غالمی تصریح کــرد: قطعًا فعال کــردن صنوف کم خطر همــراه با رعایت 
پروتکل های تدوین شده بهداشــت و درمان صورت می گیرد و عالوه بر آن، 
تیم های بازرســی و نظارت نیز حضوری فعال دارند و هــر صنفی که این 
پروتکل ها را رعایت نکرد تا اطالع بعدی و تأمین الزامات بهداشتی تعطیل 

می شود.
وی گفت: ساعت کار ادارات طبق مصوبه ستاد ملی همچنان 7 تا 14 است 
و تغییری در ساعت کاری نداریم. در خصوص پنجشــنبه ها نیز استان ها 
طبق روال جاری فعالیت خــود را ادامه می دهند. نکتــه ای که وجود دارد 
این است که اســتانداران می توانند متناسب با شــرایط اضطرار برای یک 
فرجه کوتــاه تصمیم بگیرند کــه پنجشــنبه ها را تعطیل کننــد یا تعطیل 
نکنند و چون تصمیمی در این خصوص گرفته نشــده اســت، ساعت کار 

 ادارات استان از ساعت 7 تا 14 است و پنجشــنبه ها نیز طبق روال گذشته
 دایر هستند.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهان درباره ضدعفونی  
کردن روستاها بیان کرد: به طور کلی روستاهای هدف گردشگری با شیوع 
ویروس کرونا از پذیرش گردشگر منع شدند. برای ضدعفونی کردن روستاها 
با توجه به هماهنگی که با اتحادیه تعاونی های روستایی انجام شد، روستاها 
و دهیاری ها نیازمندی های خود برای ضدعفونی  کــردن را به این اتحادیه 
اعالم می کنند و آنها این نیازها را تأمین می کنند که در حال حاضر به همین 

شکل عمل می شود.
وی در پاسخ به اینکه فعاالن شــاغل در شهرک های صنعتی که ساعت کار 
آنها از 8 صبح تا 16 است برای تردد با مشکل مواجه شده اند، اظهار داشت: 
زمانی که بحث بیماری کرونا هم مطرح نبود، این افراد خود را با ساعت طرح 
زوج و فرد هماهنگ می کردند. در حال حاضر نیز باید خودشان ساعت کار را 
با زمان اعمال طرح زوج و فرد هماهنگ کنند. قاعدتًا با در نظر گرفتن فرجه 
الزم این عزیزان برای زمان رفت مشکلی ندارند اما برای بازگشت، باید این 
مشکل را با استفاده از سرویس برگشت رفع کنند. اگر خروج از شهری به 
شهر دیگر مطرح است، ممنوعیت تردد بین شهری از 23 فروردین ماه لغو 

می شود و تردد بین شهرها از این تاریخ به بعد ممنوعیت ندارد.
غالمی در پاسخ به اینکه در گذشته به هایپرها و فروشگاه های بزرگ اجازه 
فعالیت داده شده بود و چرا اکنون در لیست مشاغل پرخطر قرار گرفته  اند، 
گفت: فروشــگاه های بزرگی که مایحتاج عمومی مردم را تأمین می کنند 
می توانند فعالیت کنند. منظور از فروشــگاه های بــزرگ زنجیره ای که در 
لیست مشاغل پرخطر آمده آن دسته از فروشگاه هایی است که مایحتاج 
عمومی را تأمین نمی کنند و باید صبر کنند تا پس از 31 فروردین ماه برای 

آنها تصمیم گیری شود.

صفحه  3

ثبت نام بیش از 13 هزار کارگر 
اصفهانی برای دریافت بیمه بیکاری

تلنگر قرنطینه به روابط همسران در اصفهان؛

خانه نشینی با طعم 
تجربه های غافلگیرکننده!

 ضربه کرونا 
بر پیکر صنایع دستی و گردشگری اصفهان؛

گره کورکرونا

5

7



شنبه 23  فروردین  1399 / 17  شعبان 1441/ 11 آوریل 2020/ شماره 2945

 ادعای میدل ایست آی 
درباره پیشنهاد پولی امارات به اسد

یک سایت انگلیسی مدعی شده است: ولیعهد امارات متحده عربی به بشار اسد در ازای نقض توافق 
آتش بس در ادلب٬ پیشنهاد پول داده است.خبرگزاری آناتولی به نقل میدل ایست آی گزارش داد، 
محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد داده که در ازای 
دریافت مبلغ هنگفتی توافق آتش بس در ادلب که پنجم مارس بین ترکیه و روسیه حاصل شده را 
نقض کرده و اجرا نکند.بنا بر گزارش سایت خبری »میدل ایست آی«، ولیعهد ابوظبی در راستای 
تالش برای جلوگیری از نتیجه گیری و اجرای توافق آتش بس به اسد سه میلیارد دالر پیشنهاد پول 
داده است.بر این اساس امارات در این راستا چند تن از مسئوالن و مقامات این کشور را برای دیدار 
با وی به دمشق فرستاده است.این رسانه همچنین مدعی شده که ۲۵۰ میلیون دالر از این مبلغ قبل 

از امضای متن آتش بس ادلب به اسد پرداخت شده است.

واکنش مسکو به گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی در 
مورد سوریه

روسیه طی بیانیه ای اعالم کرد که گزارش سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی علیه سوریه بیش 
از آنکه نتیجه تحقیقات باشد، زاییده فشارها و دیکته های غربی هاست.وزارت امور خارجه روسیه 
گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی که در آن سوریه را به استفاده از تسلیحات شیمیایی متهم 
کرده، غیردقیق و نتیجه فشارهای کشورهای غربی دانست.وزارت خارجه روسیه پنجشنبه شب در 
بیانیه ای به گزارش اخیر این سازمان علیه دولت سوریه واکنش نشان داد و گفت: »گزارش سازمان 
منع اشاعه تسلیحات شیمیایی در باره سوریه دارای اشتباهاتی است و به دستور و فشار دولت های 

غربی تهیه و تنظیم شده است«.

کرونا به ثروت شخصی ترامپ چقدر ضربه زد؟
ثروت رئیس جمهوری آمریکا طی ماه مارس و همزمان با شــیوع شتابان ویروس کرونا در جهان 
حدود ۱ میلیارد دالر کاهش یافت.نشریه فوربس این برآورد را بر پایه بررسی میزان کاهش قیمت 
سهام کســب و کارهای مشــابه با آن چه که ترامپ در آن ها فعالیت دارد، انجام داده است. به این 
منظور متوسط روند نزولی قیمت شــرکت های فعال در بخش امالک و مســتغالت، هتلداری و 
ارایه دهندگان خدمات بازی گلف طی ماه گذشــته میالدی مورد بررســی قرار گرفته است. نتایج 
اولیه این بررسی ســپس با مشورت کارشناســان خبره هر بخش بازبینی و اصالح شده است.در 
 مجموع این بررســی نشــان داد که تنها در یک ماه ثروت خالص ترامپ از 3.۱ به ۲.۱ میلیارد دالر 

رسیده است.

نخست وزیر انگلیس از بخش مراقبت های ویژه خارج شد
 دفتر نخست وزیری انگلیس عصر پنجشنبه اعالم کرد که بوریس جانسون از بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان خارج و به بخش منتقل شده اســت.به گفته سخنگوی جانسون، نخست وزیر از 

روحیه بســیار خوبی برخودار اســت و تا بهبودی کامل تحت نظارت نزدیک تیم پزشکی قرار دارد.

نخســت وزیر انگلیس که ۲ هفته پیش به کرونا مبتال شده، از دوشــنبه )۱۸ فروردین( به بخش 

مراقبت های ویژه منتقل و اعالم شد که وضع جسمانی وی رو به وخامت است و با ماسک اکسیژن 

تنفس می کند.گزارش ها حاکی است که جانسون حدود یک ماه پیش در یکی از بیمارستان هایی 

که تعدادی از بیماران کرونایی در آن بستری بودند حضور یافته و طبق اذعان خودش، با تمام افراد 

در آنجا دست داده بود.

تحرکات تازه اروپا برای کاهش تحریم های ایران

دیوار تحریم ها ترک برداشت؟

در پی شــیوع بیمــاری کرونا در ایــران، موضع رســمی اروپایی ها در 
خصوص تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران تغییر یافته و به کارزار 
کاهش تحریم های ایران به دالیل بشردوستانه پیوسته اند. رفع جزئی 
محدودیت ها علیه دارایی ها و بانک های ایرانی در اروپا ممکن اســت 
نتیجه چنین تغییری باشد.در حالی که آمریکا همچنان بر اعمال تحریم 
اصرار و در برابر هرگونه کمک مالی نقدی به ایران مانع تراشی می کند، 
اروپایی ها در اقدامی قابل توجه، گام هایی برای تسهیل دادوستد بانکی 
با ایران برداشته اند که شاید بارزترین آنها، رفع توقیف ۱.۶ میلیارد دالر 
از دارایی های توقیف شده ایران در کشور لوکزامبورگ است.عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روز چهارشــنبه ۲۰ فروردین )هشتم 
آوریل( از »دو پیروزی برای کشــور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران« خبر داد و گفت: »ابتدا از قــرار توقیف وجوه به مبلغ ۱.۶ میلیارد 
دالر متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ 
دی ۹۴ در توقیف بود، رفع توقیف شد. ســپس با صدور دستور موقت 
از شعبه دیگری از دادگاه های کشــور یاد شده، از انتقال همان وجوه به 
آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتســاب حادثه ۱۱ سپتامبر به 
ایران پیشــگیری شــد.« همزمان، گزارش هایی درباره اجازه آلمان به 
بانک های تحریم شــده ایرانی جهت از سرگیری فعالیت در این کشور 
منتشر شده است. گروه البی گری آمریکایی »اتحاد علیه ایران هسته 

ای« مدعی شده که دولت آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، به بانک های 
ایرانی که از سوی آمریکا تحریم شــده اند، اجازه فعالیت در این کشور 
را داده اســت. گروه یادشــده، با بیان اینکه بانک های سپه، صادرات، 
خاورمیانه و بانک تجارتی ایران و اروپا در آلمان شعبه دارند، ادعا کرد: 
»گزارش هایی شده که بانک های سینا و پارسیان نیز به دنبال تأسیس 
شــعبه در مرکز ایالت باواریا )مونیخ( هستند.«آلمان در کنار فرانسه و 
بریتانیا، اخیرا در ۱۲ فروردین )3۱ مــارس( با صدور بیانیه ای از انجام 
اولین تراکنش بازرگانی از طریق ســازوکار حمایت از مبادالت تجاری 
)اینســتکس( خبر داد. در این بیانیه آمده اســت کــه اولین محموله 
که از طریق اینستکس به ایران ارسال شــده، شامل کاال های پزشکی 
است. در همین بیانیه تاکید شده که »هدف اینستکس، ایجاد یک راه 
حل بلندمدت و پایدار برای تجارت مشــروع بین اروپا و ایران به عنوان 
بخشی از تالش های پیوسته برای حفظ برجام است.« تحوالتی نظیر 
رفع توقیف پول های ایران در لوکزامبورگ، فعال ســازی اینستکس و 
گزارش ها درباره از سرگیری فعالیت بانک های ایرانی در آلمان، همگی 
این پرسش را مطرح می کنند که آیا در شــرایطی که آمریکا هیچ گونه 
انعطافی در زمینه کاهش تحریم ها نشان نمی دهد، دیوار تحریم ها در 
حال ترک برداشتن است؟ هنوز زود است که بر اساس این تحوالت یک 
نتیجه قاطع ارائه کرد. چون کم و کیف ایــن تحوالت هنوز به طور کامل 

معلوم نیست. بانک مرکزی ایران هنوز نگفته است که آزادسازی پول ها 
در لوکزامبورگ به چه نحوی انجام شــده و نگفته که آیا این پول ها وارد 
ایران شده اند یا نه. همچنین در رابطه با اینستکس، اروپایی ها گفته اند 
که اولین تراکنش آن، شامل اقالم بشردوستانه و غیرتحریمی است. 
در تماس تلفنی اخیر روسای جمهور ایران و فرانسه، حسن روحانی از 
ایمانوئل ماکرون خواست که اینستکس شامل مواردی فراتر از کاال های 
پزشکی و غذایی بشودبا این حال، تحوالت فوق ممکن است حاکی از 
تمایل اروپا به سرپیچی از تحریم ها باشد. بعد از شیوع کرونا در ایران، 
اروپایی ها چند بار از آمریکا خواسته اند که حداقل به خاطر کرونا، کمی 
تحریم های ایران را کاهش دهد. اما آمریکا به جای کاهش تحریم ها، بر 
آن ها افزود. ادعای گروه »اتحاد علیه ایران هسته ای«، چنانچه درست 
باشد، می تواند رویکرد جدید آلمان و اروپا در برابر تحریم های آمریکا را 
نشان دهد. با این همه، نباید درباره تمایل اروپا به دور زدن تحریم های 
آمریکا اغراق کــرد. اروپایی ها همواره گفته اند که آن ها دنبال تســهیل 
تجارت »مشــروع« و قانونی با ایران هســتند. بدیهی است که چنین 
تجارتی برای اروپایی ها در شرایط تحریم بســیار محدود است. با این 
حال، آن ها ممکن است در ازای دریافت منافع اقتصادی، به شرکت ها 
یا بانک های ایرانی اجازه فعالیت دهند، اما بعید است که هزینه دور زدن 

تحریم ها را به عهده بگیرند.

معاون ســپاه علی ابن ابی طالب)ع( قــم به ایرنا 
پــالس گفت:ضدعفونی معابــر قــم، کار اعضای 
الحشدالشــعبی نبود.چند روز پیــش خبرگزاری 
اعالم کرده بود جمعی از جوانان الحشدالشــعبی 
عراق که در شــهر قم مشــغول به تحصیل دروس 
حوزوی در جامعه المصطفی هســتند، در اقدامی 
جهادی با توزیع مایع ضدعفونی کننده و همچنین 
گندزدایی از سطوح، در برخی از محالت قم به مبارزه 

با کرونا رفتند.
البته قبــال مســئوالن بر پرهیــز از مــوازی کاری 
درخصوص مقابله با کرونا و هماهنگی با ستاد ملی 

تاکید کرده بودند؛ به ویژه که مســاله کرونا متفاوت 
از سیل اســت و وجه تخصصی و بهداشتی ماجرا 
اهمیت بیشــتری دارد. در همین رابطه ســرهنگ 
پاســدار مهدی کبیری پور، معاون هماهنگ کننده 
ســپاه علی ابن ابی طالــب)ع( قــم دربــاره نهاد 
هماهنگ کننده نیروهای داوطلب الحشدالشعبی 
برای ضدعفونــی معابر قم، گفته: ابتــدا باید تأکید 
کنم این افراد، عضو الحشدالشعبی نیستند، چراکه 
الحشدالشعبی خاص عراق است. اما اینها اعضای 
»شباب المقاومه« هستند. این گروه هم متشکل 
از اتباع عراقی و لبنانی ساکن قم است و در اموری 

از این قبیل و مســائل فرهنگی فعالیت و همکاری 
می کنند. وی می افزاید: ضدعفونی معابر قم توسط 
این گروه نیز با هماهنگی بسیج قم بوده  است. البته 
این گروه برای مقابله با کرونا تشکیل نشده است و 
از گذشته وجود داشته، اما به شکل نمادین برخی 
از معابر شهر را ضدعفونی کردند تا برد رسانه ای الزم 

را نیز داشته باشد.

ضدعفونی کردن معابر قم از سوی نیروهای حشدالشعبی صحت دارد؟

»شباب المقاومه« هستند

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران از معرفی مصطفی عبداللطیف الکاظمی به عنوان نخســت وزیر جدید عراق اســتقبال کرد.ســید عباس موســوی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: جمهوری اســالمی ایــران همواره از اســتقالل، حاکمیت ملی، یکپارچگی ارضی و ثبات سیاســی در کشــور 
عراق حمایت کــرده و اتفاق نظر تمامــی جریانات سیاســی عــراق از طریق روندهــای دموکراتیک را تنها مســیر بــرای حل و فصل مســالمت آمیز 
اختالفات مــی داند. از همین رو جمهوری اســالمی ایــران از توافق اخیر گروه های سیاســی در عراق کــه نتیجه آن معرفی آقــای مصطفی کاظمی به 
عنوان نخســت وزیر جدید بود، اســتقبال می کند و آن را گامی صحیح در مســیری درســت می داند.ســخنگوی وزارت امور خارجه افــزود: جمهوری 
اســالمی ایران ضمن آرزوی موفقیــت برای آقای مصطفــی الکاظمی، امیدوار اســت ایشــان در ماموریت تشــکیل دولت جدید در این کشــور برای 
تامین خواســته های مردم و مرجعیت عالــی دینی در عراق و ایجــاد یک عراق با ثبــات و یکپارچه و برخــوردار از جایگاه مهم در ســطوح منطقه ای و 
بین المللی موفق باشد.ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی ایران همچنین گفت: بدون تردید همســویی و همدلی همه طوایف مختلف عراقی و تمامی 
 گروه های سیاســی و شــخصیت های برجســته عراقی، از جمله جناب آقای عدنان الزرفــی، در نیل به این هــدف مهم و ادامه مســیر تاثیر گذار بوده 

و هست.

واکنش ایران به معرفی نخست وزیر جدید عراق
کاندیدای انتخابات مجلس 
که رهبر انقالب از او تقدیر کرد

چهره روز

وز عکس ر

 شوخی با 
لباس ملکه انگلیس!

ملکه الیزابت دوم، یک شــنبه شب در 
پیامی تصویری کــه از تلویزیون، رادیو 
و شــبکه های اجتماعی پخش شد، با 
مردم انگلیس صحبت کرد.در طول ۶۸ 
سال سلطنت، ملکه انگلیس تنها چهار 
بار به این صورت بــا مردم صحبت کرده 
اســت. الیزابت دوم در این ســخنرانی 
لباسی ســبزرنگ به تن داشت. لباس 
او دســتمایه طنز کاربران شــبکه های 

اجتماعی شده است.

انتقاد توئیتری آقای نماینده از عدم رعایت پروتکل ضدکرونایی در صحن مجلس 

این چه وضعشه؟!
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از نحوه برگزاری جلسات علنی مجلس 

و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا انتقاد کرد.
علی نوبخت حقیقی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشــت: ضرورت تشکیل جلسات مجلس 
شورای اســالمی نمی تواند توجیه کننده مشــاهده صحنه های خالف موازین بهداشتی و توصیه 
شده از سوی ستاد مدیریت و مقابله با کرونا باشــد که روزهای  ١٩ و ٢٠ فروردین از صحن مجلس 
به سراسر ایران و جهان مخابره شد.جلسات علنی مجلس شورای اسالمی بعد از بیش از یک ماه 
تعطیلی بنا بر توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شــد منوط بر اینکه پروتکل های بهداشتی 
رعایت شود اما تعدادی از نمایندگان فاصله مناسب و موازین بهداشتی را رعایت نکردند که انتقادات 

زیادی را در برداشت.

تکذیب ادعای شبکه فارسی زبان خارجی درباره روحانی و 
شورای عالی امنیت ملی

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری ادعای یکی از شبکه های فارسی زبان خارج 
از کشور درباره جلســه شــورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرد.علیرضا معزی، معاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر در تکذیب نقل قول منتشر شده 
از زبان حسن روحانی در یکی از شبکه های فارسی زبان خارج از کشور نوشت: » هفته  گذشته، یک 
جلسه  ستاد ملی  کرونا، یک جلسه با روســای کمیته های آن، دو جلسه هیأت دولت و یک جلسه 
ستاد اقتصادی به ریاست  روحانی برگزار شده و »شورای عالی امنیت ملی« جلسه ای نداشته است. 

بدیهی است که هر نقل قول از جلسه ای که اساسا برگزار نشده،کذب محض و دروغ آشکار است.«

مطهری از سفیر چین شاکی شد
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در توئیتر نوشت: گستاحی سفیر چین 
در مورد کرونا باید پاسخ داده شــود. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در توئیتر نوشت: گستاخی سفیر چین در مورد کرونا باید پاسخ داده شود. وزارت خارجه باید سفیر 
چین را احضار کند. متاسفانه نیاز اقتصادی ما به چین باعث شده که درباره ظلم عظیم دولت چین 

به مسلمانان این کشور نیز سکوت کنیم. قرار نبود مبارزه با آمریکا منجر به وابستگی به چین شود.

نامه رهبران مذهبی آمریکا به ترامپ با موضوع ایران
رهبران مذهبی در آمریکا با ارسال نامه ای به رئیس جمهور کشورشان خواستار رفع تحریم ها علیه 

ایران شدند.
»ائتالف ACT« )ائتالفی جهانی متشــکل از بیش از ۱۴۵ کلیسا و ســازمان های مرتبط با آن که 
در بیش از ۱۲۰ کشــور فعالیت می کنند(، »شورای جهانی کلیساها« و »شــورای ملی کلیساهای 
مســیحی« در این نامه مشــترک بر ضرورت رفع تحریم ها تأکید کرده اند.در این نامه آمده است: 
»ویروس کرونای جدید دشمن مشترک بشریت در همه جا است. پاسخدهی موثر به این بیماری 
همه گیر نیازمند همبستگی و همکاری بی ســابقه جهانی، مراقبت ویژه از آسیب پذیرترین اقشار و 
اقدام فوری برای از بین بردن شرایطی است که باعث آسیب پذیری های بیشتر می شود.«رهبران 
مذهبی دنیا عالوه بر این از اثرگــذاری تحریم ها بر روی زندگی مردم ایران ابــراز نگرانی کرده اند. 
آنها نوشــته اند تحریم های یکجانبــه آمریکا علیه ایــران در مبارزه ایران با ویــروس کرونا اخالل 
 ایجاد کرده اســت.رهبران مذهبی دنیا عالوه بر آن خواســتار رفع تحریم ها علیه ســایر کشــورها

 شده اند.

کافه سیاست

رهبر معظــم انقــالب صبح پنجشــنبه در 
بیاناتشان به حرکت های مردمی و جهادی 
اشاره کردند.از جمله این حرکت های جهادی 
تبدیل ســتاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای 
انتخابات مجلس به قرارگاه جهادی مبارزه با 
کرونا بود. فرد مورد اشاره رهبر انقالب یکی از 
نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم از ارومیه 
بود که با وجود این که نتوانست راهی مجلس 
شــود اما از فردای اعالم نتایج انتخابات به 
صورت جهادی ســتادخود را برای مبارزه با 
کرونا تجهیز کرد.حجت االسالم سید احمد 
قره باغی ،کاندیدای مورد حمایت شــورای 
ائتالف نیروهای انقالب شهرســتان ارومیه 
که با اختالف اندکی چهارم شد با فرماندهی 
و ساماندهی جوانان ســتاد با نام جهادگران 
فاطمی از اولین روزهای شیوع این بیماری 
در صحنه مبارزه با این ویروس پای کار آمدند 
و با تشــکیل تیم های ضدعفونی به صورت 
گسترده مناطق حاشیه شــهر ارومیه را ضد 
عفونی کردند.تهیــه آب معدنی و آب میوه و 
پخش آن بین بیمارســتان های شهر نیز از 
دیگر اقدامات ستاد حجت االسالم قره باغی 
است.اعضای ستاد حجت االسالم قره باغی 
عالوه بر ضد عفونی معابر با ایجاد کارگاه تولید 
ماســک روزانه هزار عدد ماســک در اختیار 
مردم حاشیه شهر و ادارات قرار دادند.مهدی 
شاهی زاده علیار از مسئولین این ستاد در باره 
فعالیت جوانان در این ســتاد گفت: انقالبی 
گری باید در تمام صحنه های زندگی جاری 
باشــد.وی در ادامه با اشاره به این که نیروی 
انقالبی فقط در وقت انتخابات پای کار نیست 
اظهار کرد: شخصی انقالبی است که هرجا نیاز 
به حضور بود بدون نگاه به جایگاه ومصلحت 
اندیشی حضور داشته باشد و صحنه را ترک 

نکند.

در پی شیوع بیماری کرونا در ایران، موضع رسمی اروپایی ها 
ایران  علیه  آمریکا  یکجانبه  ی  تحریم ها در خصوص 
تغییر یافته و به کارزار کاهش تحریم های ایران به دالیل 

بشردوستانه پیوسته اند

بین الملل
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دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان مطرح کرد؛

 ثبت نام بیش از 13 هزار کارگر اصفهانی برای دریافت 
بیمه بیکاری

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه دولت باید از محل منابع عمومی به کارگران بیکاری که بیمه 
نیستند کمک کند، گفت: مطابق آخرین آمار در پی شــیوع کرونا، بیش از ۱۳ هزار کارگر تحت پوشش 
تامین اجتماعی در حوزه استان اصفهان برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.اصغر برشان در 
گفت وگو با ایسنا، در خصوص بیکاری برخی کارگران در پی شــیوع کرونا در کشور، اظهار کرد: بیکاری 
کارگران باید به دو دسته تقسیم شود؛ نخست بیکاری هایی که به دلیل کرونا ایجاد شده و دسته دوم 
افراد که به واسطه اتمام قراردادهایشان در شرایط خاص تابع بیمه بیکاری می شوند و این دو از یکدیگر 
قابل تفکیک هستند.وی با اشاره به بیکاری دسته ای از کارگران به دلیل ویروس کرونا، گفت: تا پایان 
اردیبهشت ماه این دسته از کارگران با سهل ترین شرایط می توانند بدون مراجعه حضوری و با ثبت نام 
در سایت و بدون هیچ کشمکش اداری، بیمه بیکاری خود را برقرار کنند.دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان 
توضیح داد: این دسته کارگران در برخی مشاغل همچون هتل ها، رستوران ها و ... که به دلیل کرونا و 
مطابق قانون تعطیل شده اند، مشمول بیمه بیکاری می شوند.وی یادآور شد: مطابق آخرین آمار در پی 
شیوع کرونا، بیش از ۱۳ هزار کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی در حوزه استان اصفهان برای دریافت 
بیمه بیکاری در سایت اعالم شده، ثبت نام کرده اند.برشان به دسته دوم بیمه بیکاری کارگران اشاره کرد 
و افزود: این دسته کارگران براساس مقررات عمومی قانون کار، بیکار می شوند، که آنها با سیر اداری، 
تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.وی با بیان اینکه به غیر از این دو دسته، برخی کارگران حتی 
بیمه تامین اجتماعی نیستند، اظهار کرد: دولت باید برای این دسته کارگران چاره اندیشی کند و نحوه 

پرداخت کمک یا بسته حمایتی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کند.

زنگ خطر بعدی به صدا درآمده است

تهدید جدی کم آبی در اصفهان بعد از اضطراب کرونا

وضعیت میزان ذخیره و مصرف آب در منطقه مرکزی کشــور بویژه در 
استان اصفهان حاکیست که پس از پشت سر گذاشتن کرونا و یا حتی 
قبل از آن، کم آبی، این چالش چند دهــه دیار نصف جهان دوباره تکرار 
خواهد شــد و زنگ خطر آن باز هم به گوش خواهد رسید.بســیاری از 
مفســران و تحلیلگران بر این باورند که این ویروس فراتر از موضوعی 
پزشکی بلکه چند وجهی است که اقتصاد، مسایل اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی را تحت الشعاع قرار داده است، فارغ از بررسی موارد نامبرده، 
یکی از موارد اصلی در ایران و بویژه در منطقه خشــک مرکز، کم آبی و 
خشکسالی هاییست که طی دهه های متمادی گرفتاری های فراوانی 
را برای ســاکنان، محیط زیســت و اقتصاد به وجود آورده است و بی 
تردید شیوع کرونا و تاکید فراوان پزشکان مبنی بر رعایت هرچه بیشتر 
بهداشــت بر روی آن هم تاثیر خواهد داشــت.نگاهی به آمــار و ارقام 
مربوط به بارندگی ها در حوضه آبریز زاینده رود بعنوان اصلی ترین منبع 
آب اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری نشان می دهد 
که کاهش حدود ۵۰ درصدی بارش ها و کم شــدن میزان ذخیره ســد 
زاینده رود به ما هشــدار می دهد که از مصرف بی حساب و کتاب و غیر 

عقالنی آب بپرهیزیم.
در زمــان حاضر حجم ذخیره آب ســد زاینده رود حــدود ۴۶۰ میلیون 
مترمکعب است و نشان می دهد حدود دو سوم سدی که یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد، خالی اســت.از آغاز ســال آبی 
جاری)مهر۹۸( تاکنون میزان بارش ها در سرشــاخه های زاینده رود 

حدود یک هزار میلی متر و ۱۶ درصد از میانگین بلند مدت)۴۴ ساله( 
کمتر بوده اســت.آنطور که مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان 
می گوید در روزهای آغازین ســال نو که کرونا را با خود به همراه داشت 
مصرف آب بخش شرب و بهداشت این اســتان افزون بر ۱۸ درصد در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر شــده است.هاشم امینی در 
گفت و گو با ایرنا، این موضوع را هشــداری می داند که در صورت تداوم 
کرونا، ماه های گرم پیش رو برای مردم ســخت تر خواهد گذشت، زیرا 
روند افزایشی مصرف آب سبب خواهد شــد که در تابستان به مشکل 
جدی برخورد کنیم که جلوگیری از آن مســتلزم مصرف بهینه و دور از 

ِاسراف این روزهاست.

افزایش 1۸ درصدی آب در دیار نصف جهان
به گفته وی شــیب صعودی مصرف آب شــرب و بهداشت همزمان با 
شیوع ویروس کرونا همچون ســایر نقاط کشور در استان اصفهان آغاز 
شد و این شیب همچنان ادامه دارد بطوریکه در اسفند حدود ۱۵ درصد 
افزایش مصرف ثبت شــد و این مقدار اکنون به ۱۸ درصد رسیده و بی 
شک باالتر هم خواهد رفت.مدیرعامل شــرکت آبفا اصفهان جدیت و 
سرعت در طرح های انتقال آب و بویژه سامانه دوم آبرسانی اصفهان را 
ضروری خواند و خاطرنشان کرد:  آب از جمله اصلی ترین موادی است 
که برای شستشو، ضدعفونی و حفظ ســالمتی استفاده می شود و بی 
شک برای موارد مشابه در سال های آینده از االن باید تدبیر کرد که این 

موهبت الهی با ارزش همواره در دسترس باشد.
به تاکید امینی در کنار بهره گیری از آن برای کاهش شــیوع باید صرفه 
جویی را در دســتور کار قرار دهیــم، زیرا منابع آبی محــدود و مصارف 
نامحدود است و تجارب ماه های گرم سال گذشته را نیز باید همواره مد 
نظر قرار دهیم.در همین ارتباط استادیار گروه مهندسی آب و عضو هیات 
علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان به لزوم اطالع رسانی درباره افزایش 
مصرف آب بخصوص در مناطقی که کم آبی سابقه دیرینه در آن داشته 
اشــاره کرد و افزود: اصفهان سالهاست به خشکســالی گرفتار شده و 
خشــکی رودخانه زاینده رود، رونق کم کشاورزی و خشکی بسیاری از 
مناطق آن اثباتی بر این مدعاســت.علیرضا گوهری با بیان اینکه الزم 
است مردم در کنار حفظ بهداشــت برای جلوگیری از بیماری از مصرف 
بی رویه آب پرهیز کنند، افزود: گفته می شود که هر فرد در طول شبانه 
روز ۲۰ مرتبه و هر بار ۲۰ ثانیه دستان خود را بشوید، اگر در این مدت مردم 
شیر آب را نبندند حجم بسیار باالیی از آب هدر خواهد رفت و این تنها در 
یک مورد مصرف روزانه است و با احتساب حمام و شستشوی ظروف 

و دیگر مصارف، روانه مقادیر زیادی از بین می رود.
وی اســتفاده از فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی بــرای 
توصیه های مصرف بهینــه آب را مفیــد و الزم دانســت و تاکید کرد: 
یادآوری حفــظ همزمان ســالمت و منابع آب بــه مخاطبان ضروری 
 اســت و می طلبد مســئوالن امر برنامه ریزی ویــژه ای در این ارتباط 

داشته باشند.

جلسات متعدد شورای عالی کار برای تعیین حداقل 
نرخ دستمزد در سال ۹۹ که بارها لغو یا بدون نتیجه 
به پایان رسیده بود در روز بیست و یکم فروردین ماه 
به رغم تالش نمایندگان کارگری در این شورا برای 
متقاعد کردن کارفرمایان و مقامات وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، به دلیل اختالف شدید در خصوص 
نحوه اعمال افزایش دو میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 

بر پایه حقوق کارگران، به رأی گیری اعضا انجامید 
و بر اساس اطالعیه وزارت کار در نهایت افزایش ۲۱ 
درصدی پایه حقوق کارگران تصویب شد.همچنین 
بر اساس مصوبه جدید این شورا مبلغ بن خواروبار 
کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش 
یافت.محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی پس از پایــان این جلســه در گفتگو با 
خبرنگاران، اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران در 
سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین 
شــد.وی افزود: برای ســایر ســطوح دستمزدی 
افزایش ۱۵ درصدی تصویب و ۹۱ هزار تومان به آن 

اضافه شد.این اولین بار در دهه های گذشته است 
که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به 
اجماع و با رای گیری به نتیجه می رســد. درحالی 
حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون 
و ۸۳۵ هزار تومان شد که در بهمن ماه هزینه سبد 
معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین 
شد که این رقم مورد تأیید نمایندگان کارفرمایان و 
دولت نیز بود.دســتمزد کارگران در حالی افزایش 
یافت که نمایندگان حاضر در جلســه صورتجلسه را 
امضا نکردند و دولت و کارفرمایان دستمزد کارگران 

با افزایش ۲۱ درصدی تعیین کردند.

 میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال99 بدون امضای
 نماینده کارگران!

اعالم آمادگی دو شرکت ایرانی برای مشارکت 1100 میلیاردی در مترو بهارستان
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان از اعالم آمادگی دو شرکت ایرانی برای مشارکت یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در پروژه متروی این شهر جدید خبر داد.
محمدرضا احمدی، با اشاره به این که پروژه متروی این شهر جدید، بزرگترین پروژه عمرانی این شرکت و یکی از ۱۰ پروژه عمرانی مهم استان اصفهان است، اظهار 
کرد: در سال ۹۸ در بخش عملیات اجرایی این خط مترو پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و به رغم رشد سه برابری قیمت مصالح و مواد مورد نیاز، پروژه پیشرفت 
فیزیکی خیلی خوبی داشت.وی افزود: پروژه متروی بهارستان در بخش زیرسازی از پیشرفت ۸۰ درصدی برخوردار است و در بخش روسازی نیز ۳۰ درصد پیشرفت 
دارد.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان، خرید ریل تولید داخل از شرکت ذوب آهن اصفهان برای پروژه مترو این شهر جدید را از اتفاقات بسیار سال 
گذشته خواند و عنوان کرد: برای نخســتین بار ریل S۴۹ در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید شد و پس از یک بازه پنج ماهه و انجام تست های مختلف، این ریل 
هم اکنون در کارگاه متروی بهارستان مورد استفاده قرار می گیرد.احمدی با اشاره به این که هنگام نصب، ریل بر روی قطعه ای به  نام پابند قرار می گیرد، اعالم کرد: 
پیش از این، پابند مورد نیاز از یک شرکت فرانسوی تامین می شد اما به تازگی شرکتی در اراک برای تولید این قطعه اعالم آمادگی کرد. در این خصوص رایزنی های 
مختلفی انجام شد و در نهایت پس از تایید کیفیت پابند، شرکت فرانسوی، لیسانس ســاخت این قطعه را به شرکت کشورمان ارائه کرد. بنابراین، بیشتر قطعات 

پابند مورد نیاز متروی بهارستان نیز از داخل کشور تامین می شود.

در زمان حاضر حجم ذخیره آب سد زاینده رود حدود ۴۶۰ 
میلیون مترمکعب است و نشان می دهد حدود دو سوم 
سدی که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت 

دارد، خالی است

کشف بیش از دو تن مواد مخدر
کشف بیش از دو تن مواد مخدر با پیگیری های 
دو ماهه گذشــته ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر پایتخت و تمرکز بر یک باند بزرگ، پیچیده 
و بین المللی که از مرزهای شرقی و جنوب شرقی 
کشور مواد مخدر را با شگردهای خاص و ویژه به 
پایتخت منتقل می کرد، سه شــنبه ۱۹ فروردین 
۱۳۹۹ موفق به انهدام این باند بزرگ و بین المللی 
شدند. با انهدام این باند بزرگ و دستگیری ۴ نفر 
از اعضای این باند پلیس توانست بالغ بر یک تن و 

۵۵ کیلو مواد مخدر را کشف و ضبط کند.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

خبر روز

آغاز ساخت 24 واحد مسکونی خیرساز در خوانسار
عملیات ساخت ۲۴ واحد مسکونی در قالب خیرین مسکن ساز در شهرک یاسر قودجان و تکمیل 
۲۴ واحدی در شهرک گلستان شهرستان خوانسار درحال اجرا است.محمد ابراهیمی رئیس بنیاد 
مسکن شهرستان خوانسار در تشریح عملکرد یکساله بنیاد مسکن خوانسار اظهار داشت: در حوزه 
مسکن شهری، عملیات اجرای پروژه مسکونی، اداری و تجاری شهدا در شهر خوانسار به تعداد ۴۰ 
واحد در زمینی به مســاحت یک هزار و ۲۷۸ متر مربع و با زیربنایی به متراژ تقریبأ ۵۷۰۰ متر مربع 
در حال اجرا است.او با اشاره به اینکه با پیگیری ها اخذ پروانه ســاختمانی ۳۰ واحد مسکونی در 
روستای قودجان خوانسار دریافت شده است، افزود: احداث ســاختمان به متراژ ۳۵۰ متربع در 
محل فرمانداری خوانسار با مشارکت شهرداری انجام شده است.رئیس بنیاد مسکن شهرستان 
خوانسار گفت: سال گذشته براساس ماده ۱۳۳ اســناد مالکیت روستایی، ۵۰ فقره سند مالکیت 
منازل در روستا های شهرستان خوانسار صادر شده است.وی با بیان اینکه جهت کمک به ساخت 
واحد های مسکونی ارزان قیمت در روستا های شهرستان خوانسار سال گذشته به متقاضیان واجد 
شرایط ۱۶۵ پالک زمین واگذار شد، گفت: سال گذشته ۲۳ پالک تفکیک و تغییر کاربری زمین های 
روستایی در روستا های شهرستان خوانسار انجام شده است.ابراهیمی بیان داشت: عملیات ساخت 
۲۴ واحد مسکونی در قالب خیرین مسکن ساز در شــهرک یاسر قودجان و تکمیل ۲۴ واحدی در 
شهرک گلستان شهرستان خوانسار درحال اجرا است.او خاطرنشان کرد: آماده سازی اراضی پشت 
اداره فنی و حرفه ای، آماده سازی اراضی شهرک قدوسی خوانسار، آماده سازی و بسترسازی اراضی 
روستای رحمت آباد، حفر کانال جهت آبرسانی روستای رحمت آباد، خاکبرداری کانال آب شهرک 
منتظری، خاکبرداری و خاکریزی اراضی شهرک منتظری به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال که 

از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن خوانسار از اقدامات سال گذشته عنوان کرد.

کمک 20 میلیاردی به منازل خسارت دیده فریدنی ها
مدیر بنیاد مســکن انقالب فریدن گفت: برای بازسازی ۲۰۱ واحد مســکونی روستایی و ۱۷ واحد 
شهری خســارت دیده بر اثر بارندگی های اوایل ســال ۹۸ و همچنین برای کمک های بالعوض، 
احداثی و معیشتی مجموعًا ۲۰۴ میلیارد ریال اعتبار به متقاضیان واگذار شد.علی  اصغری با اشاره به 
خسارت  ناشی از بارش های سنگین اوایل سال ۹۸ در فریدن، اظهار داشت: برای بازسازی ۲۰۱ واحد 
مسکونی روستایی و ۱۷ واحد شهری خسارت دیده بر اثر بارندگی های اوایل سال ۹۸ و همچنین 
برای کمک های بالعوض، احداثی و معیشتی مجموعًا ۲۰۴ میلیارد ریال اعتبار به متقاضیان واگذار 
و ۱۶۰ کیسه سیمان رایگان به ۲۱۸ نفر برای واحدهای احداثی تعلق گرفت.مدیر بنیاد مسکن انقالب 
فریدن به تأمین مسکن اقشــار محروم و اجرای پروژه های مسکونی اشاره و افزود: در شهرستان 
فریدن از بدو تأسیس بنیاد مسکن تاکنون، احداث ۱۶۷۲ واحد مسکونی در قالب طرح ویژه مسکن 
روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۶۷ میلیارد ریال از سال ۸۴ و همچنین احداث ۱۶۰۱ واحد مسکونی 
قبل از سال ۸۴ توسط این ارگان انجام گرفته اســت.وی ضمن تاکید بر تثبیت مالکیت واحدهای 
مسکونی روستایی و اجرای دستورالعمل صدور اســناد مالکیت شهری و روستایی عنوان کرد: در 
راستای اجرای طرح سنددار کردن منازل روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
تعداد ۷ هزار و ۳۵۰ فقره ســند مالکیت در ۲۸ روستا و ۲ شهر شهرســتان فریدن صادر و تحویل 
متقاضیان گردیده است.اصغری با اشــاره به پدیده فرونشست در شهر دامنه تصریح کرد: با وجود 
آمدن پدیده فرونشست در شهر دامنه جهت بازسازی واحدهای آسیب دیده در شهر دامنه بالغ بر 
۴۲ میلیارد ریال به تعداد ۳۰۰ واحد تســهیالت در اختیار متقاضیان قرار دادیم.مدیر بنیاد مسکن 
انقالب فریدن با بیان اینکه تهیه ی طرح هادی روستاها به عنوان یک نقشه  راه برای مدیران ارشد 
حائز اهمیت است، گفت: تاکنون طرح هادی برای ۲۷ روستا که شامل زیرسازی، پیاده روسازی و 
آسفالت ریزی بوده است، انجام گردیده و همچنین بازنگری طرح های هادی برای ۱۸ روستا تهیه 

و ابالغ گردیده است.

اخبار

رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان:

افزایش قیمت نداریم
رئیــس اتحادیــه نانوایــان اســتان اصفهان 
گفت: باتوجه بــه اوضاع ویــروس کرونا و نیاز 
اساسی مردم به نان با کیفیت در همین راستا ، 
دستورالعمل های توزیع آرد باکیفیت به صورت 
یکسان در بازار ابالغ شــده است.محمد پهلوان 
زاده رئیــس اتحادیه نانوایان اســتان اصفهان 
اظهارداشت:خوشبختانه با توجه به سال زراعی 
جدید و افزایش سطح کیفیت و سطح زیر کشت 
محصوالت گندم در اراضی کشــاورزی اســتان 
شاهد رشــد ۱۵ درصدی میزان سطح کیفیت 
نان در بازار اصفهان هستیم.او افزود: با توجه به 
اوضاع کرونا ونیاز اساسی مردم جامعه به نان با 
کیفیت در همین راستا، دستورالعمل های توزیع 
آرد با کیفیت به صورت یکسان در بازار ابالغ شده 
و خوشــبختانه هیچ کمبود آردی در بازار استان 
وجود ندارد.رئیــس اتحادیه نانوایان اســتان 
اصفهان تاکید کرد: همچنین با وجود اوضاع کرونا 
در استان تمامی قوانین اصول و نکات بهداشتی 
در کلیه نانوایی های اســتان اجرایی می شود تا 
نان سالم و با کیفیت به دست مردم برسد.پهلوان 
زاده گفت: با توجه به رایزنی های مختلف با حضور 
مسئوالن مربوطه استان در مورد وضعیت قیمت 
نان در بازار در نهایت مصوب شد تا هیچ افزایش 
قیمت نانی در بازار استان اصفهان صورت نگیرد.
او ادامه داد: در حال حاضر تمامی گشــت های 
بازرســی اتحادیه به صورت یک روز در هفته بر 
تمامی نانوایی های استان نظارت دقیق دارنند 
و با هرگونه گرانفروشی و یا کم فروشی برخورد 
جدی می شود.رئیس اتحادیه نانوایان استان 
اصفهان در مورد نتیجه حذف جوش شــیرین 
از نانوایی های اســتان تاکید کرد: حذف جوش 
شــیرین در تمامی نانوایی های استان اصفهان 
همچنان ادامه دارد و تا کنون نیز نتایج بسیاری 
خوبی در باره افزایش سطح کیفیت نان با حذف 
جوش شیرین در بازار نان استان دریافت کردیم.
پهلوان زاده در مــورد یارانه ارد نانوایان اســتان 
اصفهان در سول جدید یادآور شد: ماهانه بیش 
از ۵۰/۱ کیلوگرم کیسه آرد یارانه و حدود ۳ هزار 
کیسه آرد نیمه یارانه دریافت و به صورت یکسان 

در تمامی نانوایی های استان توزیع می گردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبر داد:

کنترل کانونهای فرسایش بادی در استان اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشــاره اقدامات انجام شده در راستای کنترل 
کانونهای فرسایش بادی در استان اصفهان گفت: نهال کاری، مالچ پاشی و ... از دیگر برنامه هاست.

محمدحسین شاملی با اشاره به حفاظت از عرصه های منابع طبیعی به عنوان اولویت مهم و همگام 
با شعار سال اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان اظهار داشــت: اکیپ های گشت و مراقبت برای 
حفاظت و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از مراتع اســتان اصفهان 
راه اندازی شده است؛ ایجاد پاسگاه های ثابت و سیار برای کنترل ورود دام از اقدام های سال جدید 
خواهد بود.وی افزود: در راستای رسیدن به اهداف »جهش تولید« اولویت به طرح های آبخیزداری در 
مدیریت جامع اعم از بیولوژیک، کاداستر اراضی، تامین سوخت در حال برنامه ریزی و انجام خواهد 
بود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره اقدامات انجام شده در راستای کنترل 
کانونهای فرسایش بادی در استان اصفهان گفت: نهال کاری، مالچ پاشی و حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی با اتمام کاداستر اراضی ملی تا پایان سال جاری از اولویت های اداره کل منابع طبیعی استان 
اصفهان اســت که امیدواریم این مهم، با همکاری مردم و رفع موانع و مشکالت در اختالفات ملکی 
محقق شود.وی با تاکید بر بستر نیازسنجی در تعامل سازنده با ســازمانهای ذی ربط و توسعه برای 
تحقق شعار سال اظهار داشت: بنیاد مسکن با برنامه ریزی در طرح های هادی روستایی و سازمان 
صنعت، معدن، تجارت در پروژه های صنایع و معادن و ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم 
در توسعه طرح های کشاورزی در تعامل ســازنده با این اداره قرار گرفته اند تا مسیر »جهش تولید« 
هموارتر شود و نیاز گوشت قرمز در کشور هم تامین شود.شاملی اشاره ای هم به اثربخشی پروژه های 
آبخیزداری داشت و با مقایسه سال گذشته با سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ اثربخشی پروژه 
ها در بخش آبخیزداری با ۵۸۹ حلقه چاه، ۶۲ دهنه چشمه، ۱۰۲ رشته قنات، ۲۴۳ کیلومتر راه، دو هزار 

و ۱۳۰ هکتار اراضی کشاورزی موجب حفاظت از سیالب ها شد.
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رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی عنوان کرد:

 تحویل 45 دستگاه سی تی اسکن به دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، گفت: ۴۵ دستگاه سی تی اسکن تحویل 

دانشگاه های علوم پزشــکی کشور شده است.مهدی یوسفی در پاســخ به این سوال که چه تعداد 

دستگاه سی تی اسکن توسط این نهاد برای مراکز درمانی تهیه و توزیع شده است، افزود: پیش از 

پایان سال ۹۸ تعداد ۴۵ دستگاه سی تی اسکن برای مراکز درمانی تهیه و بالفاصله توسط هیأت 

امنا توزیع شد.وی ادامه داد: تهیه دستگاه های سرمایه ای بر اساس نقشه راه معاونت درمان وزارت 

بهداشت بوده و در این راستا به شرط تهیه اعتبار ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

تولید و توزیع قرص و آمپول »رانیتیدین« ممنوع است
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دستور توقف تولید و توزیع قرص و آمپول 

رانیتیدیــن را از ۱۹ فروردین ۹۹ صادر کرد.غالمحســین مهرعلیان، طی نامــه ای به مدیران عامل 

شرکت های تولید کننده داروی رانیتیدین دســتور توقف تولید و توزیع قرص و آمپول رانیتیدین را 

صادر کرد.در ا ین نامه آمده است: با توجه به بررسی های صورت گرفته و اطالعیه اخیر مراجع علمی 

نظیر FDA ایاالت متحده آمریکا و TGA استرالیا در خصوص ایجاد ناخالصی نیتروزآمین از نوع 

NDMA در فرآورده های دارویی رانیتیدین، الزم است تولید تمامی محصوالت رانیتیدین از اشکال 

دارویی قرص و آمپول تزریقی از تاریخ صدور این نامــه به طور کامل متوقف و از توزیع محصوالت 

تولید شــده موجود در کارخانه به شــرکت های پخش خودداری گردد.بدیهی اســت مطالعات و 

بررســی های الزم با حضور متخصصین امر در این خصوص در حال انجام بوده و سایر تصمیمات 

اتخاذ شده در این زمینه متعاقبًا اعالم خواهد شد.

زالی عنوان کرد؛

آثار رفتار منجر به افزایش آمار کرونا تا دو هفته بعد بروز می کند
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران، گفت: آثار تغییر رفتار جمعیتی در تهران 

که باعث افزایش موارد ابتال به کرونا ویروس می شــود، ظرف ۹ تا ۱۴ روز آینده نمایان می شــود.

علیرضا زالی، در بازدید از خط تولید مواد ضد عفونی کننده یکی از کارخانجات شــوینده، خواستار 

تالش برای توزیع رایگان محصوالت بهداشتی به اقشار کم برخوردار تهران شد و افزود: با این اقدام 

می توانیم در حالی که برخی از مردم در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند برای مقابله با ویروس 

کرونا این محصوالت را در اختیار آنان قرار دهیم.وی درباره وضعیت اپیدمی کرونا در استان تهران 

توضیح داد: عالوه بر منحنی پیش بینی کرونا که در تمام دنیا وجــود دارد، در تهران ترددهای غیر 

ضروری، بازگشــت مســافران نوروزی و حجم قابل توجه جمعیت درون شهری باعث تکانه های 

سینوسی شکل شــده و پیش بینی ها و تحلیل های آماری را با مشکالتی رو به رو می کند.فرمانده 

عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران، با اشاره به افزایش مراجعات به بیمارستان ها در 

چندروز اخیر، یادآور شد: البته بخشی از این افزایش آمارها ممکن است به خاطر افزایش شتاب 

غربالگری و بیماریابی از طریق سامانه سیب، سالمت و تماس های ۴۰۳۰ با مردم باشد.زالی افزود: 

ارزیابی آثار تغییر رفتارهای جمعیتی، شکل گیری کلونی ها و خوشه های جمعیتی که ممکن است 

روزهای آینده در تهران با آن رو به رو باشیم در زمینه ابتالهای جدید و مراجعه به بیمارستان ها ۹ تا 

۱۴ روز آینده مشخص می شود.وی ادامه داد: آثار این تغییرات رفتاری در مورد میزان افراد بستری 

در بخش مراقبت های ویژه سه هفته بعد و در مورد تعداد فوتی ها یک ماه آینده مشخص می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد؛

جهادگران درمان، پیشگام اهدای پالسما در اصفهان
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه جهادگران 

درمان در اجرای طرح پالسما درمانی در اصفهان پیشگام شدند، گفت: 

مدیر بیمارســتان غرضی، چند پزشک و پرســتاری که به کرونا مبتال 

شده بودند، جزو اولین کاندیداهای اهدای پالسما در اصفهان بودند.

علی اعتصام پور با اشاره به اینکه با شروع اپیدمی کرونا دو بیمارستان 

غرضی در اصفهــان و فاطمه زهــرا در نجف آباد کامــال ایزوله و ویژه 

درمان بیماران کرونایی شــد، اظهار کرد: این دو بیمارســتان تاکنون 

خدمات رضایت بخشــی را در همه ســطوح برای درمان مبتالیان به 

کرونا ارائه کرده اند.وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ تخت در بیمارســتان 

غرضی و ۱۳۰ تخت در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد کامال مختص 

کرونا اســت، افزود: درمانگاه هــای تامین اجتماعی و بیمارســتان 

شریعتی را برای بیماران غیر کرونایی قرار دادیم، البته در بیمارستان 

شریعتی هم درمانگاه ویژه بیماران عفونی و تب دار فعال است.مدیر 

درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه ۲۵ پلی 

کلینیک در اســتان برای پذیرش بیماران، بازدیــد دوره ای و توجیه 

 شــده اند، گفت: یک کلینیک نیز مختــص بیماران تــب دار و کرونا

 تعیین شده است.

اعتصام پــور اعالم کــرد: از امروز تمــام متخصصان در ســاعتی که 

شــروع فعالیت آنها، کمترین ازدحام را برای مــردم ایجاد کند آماده 

ارائــه خدمات به مــردم و بیماران غیــر کرونایی هســتند، درمانگاه 

شــریعتی، درمانگاه ملکوتی طوقچــی، درمانگاه دیابتــی ها در باغ 

زرشک و درمانگاه شماره ۲ شــریعتی آماده پذیرش بیماران هستند، 

این درحالی اســت که اگر میزان مراجعه مردم زیــاد بود نوبت عصر 

برخی درمانگاه ها را نیز فعال می کنیــم.وی درخصوص هزینه های 

درمان مبتالیان به کرونا در دو بیمارســتان غرضی و فاطمه زهرا نجف 

آباد، گفت: از کســانی که بیمه تامین اجتماعی داشــتند هیچ هزینه 

ای دریافت نکرده ایــم، حتی از مبتالیان کرونا که بــدون بیمه تامین 

اجتماعی بودند نیز هزینه ای دریافت نشده است.مدیر درمان تامین 

اجتماعی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه هم اکنون هم خدمت 

رســانی می کنیم و هم خرید خدمت انجام می دهیم، خاطرنشــان 

کرد: تمام بدهی هایی که در طول ســال ۹۸ به دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان داشتیم را صفر کردیم و درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی 

هیچ مطالبه ای از ما ندارد.وی تاکید کرد: تاکنون هیچ کسری نداشته 

ایم و در حال ســرویس دهی به مردم استان هســتیم، اما هنوز رقم 

دقیق هزینه هایی که صرف می شود را جمع بندی نکرده ایم.اعتصام 

پور با اشاره به اینکه حدود ۱۵ نفر از همکاران پرستار و پزشک ما در این 

دو بیمارستان درگیر کرونا شدند، گفت: خوشبختانه همه آنها ترخیص 

شدند و فوتی نداشتیم، این درحالی اســت که چهار نفر از آنها اولین 

کســانی بودند که دیروز در طرح جدیدی که مدیریــت درمان تامین 

اجتماعی مبدع آن بود، پالسما اهدا کردند.

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان با بیان اینکــه جهادگران درمان 

در این حوزه هم پیشگام شــدند، اظهار کرد: مدیر بیمارستان غرضی، 

چند پزشــک و پرســتاری که به کرونا مبتال شــده بودند، جزو اولین 

کاندیداهــای اهدای پالســما در اصفهــان بودنــد.وی تصریح کرد: 

طرح پالســما درمانی حدود دو هفته اســت با همراهــی و همگامی 

پروتکل هــای FDA و طبق اصول علمــی در تهران انجام می شــود 

و از روز ۲۰ فروردیــن در اصفهــان نیز آغاز شــد.اعتصام پــور با بیان 

اینکه در بدن فردی که بــه یک بیماری به ویــژه بیماری های عفونی 

مبتال می شــود، آنتی بادی هایی علیه آن بیماری ترشــح می شــود 

که به بهبود بیمــاری کمک موثــری می کند، گفت: بر این اســاس، 

بیمارانی که بــه کرونا مبتال شــدند و بهبــودی کامل پیــدا کرده اند، 

پالسمای خونشــان مملو از آنتی بادی های ضد ویروس کرونا است 

و بعد از بررســی و آزمایش اســتانداردهای الزم، ایــن آنتی بادی ها 

 در بانک خون فریز خواهد شــد تا به بیماران مبتــال به کرونا ویروس

 تزریق شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، 

بحران کرونا به زودی مدیریت شود، گفت: گرچه طرح فاصله گذاری 

اجتماعی در اصفهان هنوز آنطور که ایده آل اســت اجرا نشده، اما در 

بخش درمان تامین اجتماعی به غیر از خســتگی پرســنل مشــکل 

خاصی نداریم.

رییس مجمع بیمارســتانی شهرستان خمینی شهر 
گفت: ســاخت و تجهیز دو بخــش CSR و لندری 
بیمارستان شهید اشــرفی در حال تکمیل است و به 
زودی به چرخه درمان اضافه خواهند شد.علی اکبر 
جنگجو با اشاره به محوریت بیمارستان شهید اشرفی 
در درمان بیماران مبتال بــه کرونا، در خصوص بخش 
های تکمیل شده این بیمارستان اظهار کرد: اتاق عمل 
و بخش »آی سی یو« این بیمارســتان با ۸ تخت و 
تجهیزات کامل به بهره برداری رسید و در حال حاضر 
در حال خدمت رســانی به بیماران کرونایی اســت.

وی با بیان اینکه دو بخش دیگــر به زودی به چرخه 
درمان بیمارســتان اضافه می شــود در مورد بخش 
 CSR گفت: ساخت بخش استریلیزاسیون یا ،CSR

بیمارستان با حمایت دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد و 
با توجه به وضعیت بحرانی حال حاضر و نیاز درمانی، 
خیران به میدان آمدند و آقای حاج هاشمی یکی از 
خیران خمینی شهری با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان 
ساخت بخش CSR را تسریع بخشید و این بخش 
بــه زودی تکمیل و افتتاح می شــود.رییس مجمع 
بیمارستانی شهرستان خمینی شهر به بخش در حال 
ساخت لندری و رختشویخانه بیمارستان نیز اشاره کرد 
و افزود: با همراهی و کمک خیران ساخت این قسمت 
بیمارستان در حال تکمیل است. تجهیزات این بخش 
نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده و تا هفته 
آینده تکمیل، تجهیــز و آماده بهره بــرداری خواهد 
شد.وی با اشاره به قول مساعدت شهرداری خمینی 

شهر برای کمک ۵۰ میلیون تومانی برای تکمیل این 
بخش گفت: پس از تکمیل و افتتاح این پروژه مهم، 
تمام بیماران بیمارستان خصوصا بیماران کرونایی می 
توانند از خدمات رختشویخانه استفاده کنند.جنگجو 
در مورد ساخت و ســازها و اعتبارات انجام شده در 
بخش بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر طی 
سال گذشته، اظهار کرد: در بیمارستان شهید اشرفی 
بالغ بر ۸ میلیارد تومان و در بیمارستان ۹ دی منظریه 
حدود ۴ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی دانشــگاه 

علوم پزشکی هزینه شده است.

رییس مجمع بیمارستانی شهرستان خمینی شهر:

بخش های CSR و لندری بیمارستان شهید اشرفی افتتاح می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی به کرونا مبتال شدم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: بنده تمام پروتکل های بهداشتی را سفت و ســخت رعایت می کردم، اما مشخص نیست چگونه به کرونا 
مبتال شده ام.حیدرعلی عابدی در خصوص ابتالی خود به ویروس کرونا، اظهار کرد: تســت کرونای بنده در تاریخ ۱۵ فروردین مثبت اعالم شد، اما خوشبختانه هم 
اکنون مشکلی ندارم و هیچ عالئمی از بیماری نداشته و قرصی هم مصرف نمی کنم.وی افزود: از روز ابتال به کرونا تا امروز در قرنطینه خانگی هستم و باید دو هفته 
در قرنطینه بمانم. امور مجلس و مکاتبات دفتر را به شکل آنالین و اینترنتی انجام می دهم چرا که حضور در جلسات مجلس برای نمایندگان مبتال به کرونا ممنوع 
است و بعد از ۱۵ روز قرنطینه باید دوباره آزمایش دهم، اگر جواب آزمایش خوب بود و نشانه ای از بیماری نداشتم می توانم در جلسات مجلس شرکت کنم.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تنها راه جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ماندن در خانه است، گفت: بنده تمام پروتکل های بهداشتی را سفت و 
سخت رعایت می کردم، اما مشخص نیست که چگونه به کرونا مبتال شده ام. عابدی تصریح کرد: ماسک و دستکش را مرتب استفاده و همیشه دست ها و لوازم خود 
را ضد عفونی می کردم، اما با این وجود به کرونا مبتال شدم. این موارد نشان می دهد دانش بشر در خصوص بیماری کرونا و نحوه انتقال این بیماری هنوز ناقص است.

عکس خبر

مشارکت طالب تهرانی در 
تغسیل اموات مبتال به کرونا

این روزهــا با شــیوع ویــروس کرونا، در 
ساختمان عروجیان آرامستان بهشت زهرا 
)س( تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تغســیل و تکفین متوفیان مبتال به کرونا 
انجام می شــود.با هماهنگی های صورت 
گرفته از سوی ســازمان تبلیغات اسالمی، 
حوزه علمیه با سازمان بهشت زهرا، جمعی 
از طالب جهادی در تغسیل اموات مبتال به 

کرونا یاری رسان این مجموعه هستند.

رییس دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان ؛

توزیع بیش از 25 هزار پرس غذای متبرک رضوی در 
بیمارستان های اصفهان

رییس دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در اســتان اصفهان گفت: با تالش و همت خادمیاران 

رضوی در قالب طرح نسیم مهر رضوی در ۴ آشــپزخانه متمرکز بیش از ۲۵ هزار پرس غذای گرم 

تبرکی تهیه و در بیمارستان های استان اصفهان توزیع شد.

از وقتی نمایندگی های آستان قدس رضوی در سراسر کشور به راه افتاد خدمت رسانی این آستان 

در کشور گسترده تر شد و اگر تا پیش از این مهر رضوی به صورت محدود و بیشتر در خراسان انجام 

می شد اما اکنون با فعال شــدن دفاتر آســتان قدس رضوی امکان ارائه خدمت به تمام مردم در 

استان ها و شهرستان های مختلف فراهم شده است و مردم از الطاف وجود مقدس حضرت علی 

ابن موسی الرضا)ع( بهره مند می شوند.

عــالوه بر خدماتــی کــه در طول ســال ارائه می شــود، آســتان قــدس رضــوی در بحران های 

مختلف نیز به یاری مردم رفته اســت. از بحران ســیل و زلزلــه و حاال هم کرونا که بــا تمام توان 

و ظرفیت  خود برای ریشــه کنی این ویروس و ســالمت مــردم و بیماران به میدان آمده اســت 

و خادمیــاران رضوی تمــام تالش خــود را بــه کار گرفته اند تا خدمــات مختلفی را بــه مردم در 

این ایــام ارائه کننــد. در کنار اقدامات مختلــف نظیر ضدعفونــی معابر و بیمارســتان ها و توزیع 

بسته های بهداشــتی و معیشــتی بین اقشــار مختلف، یکی از اقدامات ارزشــمند دفتر آستان 

قدس رضــوی در اصفهــان همزمــان با میــالد مســعود منجی عالم بشــریت حضــرت ولی 

 عصر)عج( توزیــع بیش از ده هــزار غذای متبــرک رضوی در بیمارســتان ها و بیــن جهادگران 

بوده است.

در همین زمینه سید رضا مرتضوی اظهار کرد: غذای متبرک با رعایت کامل اصول بهداشتی توسط 

خادمیاران رضوی پخت، بســته بندی و در مراکز درمانی درگیر با ویــروس کرونا و همچنین بین 

جهادگرانی که این روزها شهر را ضدعفونی می کنند، توزیع گردید.

رییس دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۲۵ 

هزار پرس غذای متبرک با همدلی و همراهی خادمیاران حضرت رضا )ع( در بیمارستان های استان 

اصفهان توزیع شده است.

مدیر موکب حضرت علی ابن باقر)ع( کاشان خبر داد:

 طبخ بیش از 9 هزار پرس غذای گرم برای بیماران کرونایی 
در کاشان

مدیر موکب حضرت علی ابن باقر)ع( کاشان گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۹ 

هزار غذای گرم برای بیماران کرونایی در کاشان طبخ، بسته بندی و توزیع شده است.

احمد کریمی با بیان اینکه از آغاز شیوع ویروس کرونا در کاشان خادمین این موکب در خدمت مردم 

هستند، اظهار داشــت: فعالیت های موکب در قالب مقابله با کرونا ویروس از روز ۱۳ اسفند ۹۸ با 

اهدای ۱۸۰ شاخه گل به پرسنل و کادر درمانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان آغاز شد.

وی با اشاره به اقدامات موکب حضرت علی ابن باقر )ع( در زمینه تهیه بسته های غذایی و بهداشتی 

بیان داشت: یکی از مهمترین فعالیت های موکب حضرت علی ابن باقر )ع( کاشان طبخ روزانه غذا 

برای بیماران کرونایی است. 

مدیر موکب حضرت علی ابن باقر )ع( با اشاره به اینکه طبخ روزانه غذا از روزی ۶۰ پرس آغاز و هم 

اکنون روزانه بیش از ۵۰۰ پرس غذا طبخ می شود، خاطرنشــان کرد: تا امروز بیش از ۹ هزار پرس 

غذای گرم برای بیماران کرونایی کاشــان که در منزل قرنطینه هســتند طبخ، بسته بندی و توزیع 

شده است.

شهرستاناخبار

با مسئولان چهره روز

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

سونامی کرونا در انتظار 
اصفهان است 

رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت: با توجه بــه آزمایش ها و نقطه گذاری 
محل اقامــت بیمــاران، در هیچکــدام از 
شهرستان های استان و محله ها نیست که 

حداقل یک مورد ابتال نداشته باشیم.
طاهره چنگیز اظهار داشــت: شهروندانی که 
می خواهند ســر کســب و کار برگردند باید 
ســالمت خود و دیگران را جــدی بگیرند و 
دســتورهایی که برای بازگشــت به مشاغل 
مختلف توســط وزارت بهداشــت مصوب و 
اعالم می شــود را به صــورت دقیق و جدی 
مد نظر قــرار دهند.رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان ادامه داد: اگر در ابتدای 
اپیدمی )همه گیری( کرونا، تعداد بســیار 
کمی در جامعه به عنــوان ناقل و در معرض 
این بیماری قرار داشــتند اکنــون و پس از 
تثبیت اپیدمی، دامنه افراد بیمار و ناقل آنقدر 
وسیع است که احتمال مواجهه با افراد ناقل 
در اماکن عمومی به شــدت باال رفته است، 
بنابراین رعایت پروتــکل حفاظت فردی و 
دســتورهای بهداشــتی اهمیت دوچندانی 
دارد.وی با اشــاره به بستری شدن بیش از 
۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشکوک و مبتال به بیماری 
کرونا در بیمارستان های استان، تصریح کرد: 
با توجه به آزمایش هــا و نقطه گذاری محل 
اقامت آن ها، در هیچکدام از شهرستان های 
استان و محله ها نیست که حداقل یک مورد 
ابتال نداشــته باشــیم.چنگیز با بیان اینکه 
بنا بر تصمیم ســتاد ملی مقابلــه با بیماری 
کرونا مقرر شد که از بیست و سوم فروردین 
امســال تعدادی از فعالیت های شغلی که 
خطر انتقــال در حین انجــام آنها در حد کم 
و متوســط اســت به تدریج آغاز شود و به 
چرخه تولید و ارائه خدمات برگردند، گفت: 
به میزانی که ما فاصلــه فیزیکی در اجتماع 
را کاهش دهیم شــانس انتقــال ویروس 

افزایش می یابد و گریزی از آن نیست.

سلامت



مفاد آراء
1/1 آگهی موضوع مفاد 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای اصالحی شــماره 139860302012000953 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اصغر سلطانی آقا گلی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 777 
صادره از در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 129221/42 متر مربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی از 213 اصلی واقع در بخش 13 ثبت 
فریدن خریداری از مالک رسمی آقای اکبر سلطانی آقا گلی محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/1/23

م الف: 795769 موسی الرضا امامی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن

شنبه 23  فروردین  1399 / 17  شعبان 1441/ 11 آوریل 2020/ شماره 2945
 کالهبرداری از کاربران فضای مجازی

 به بهانه نذورات نیمه شعبان در اصفهان
رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان از کالهبرداری از کاربران فضای مجازی به بهانه نذورات نیمه 
شعبان در این استان خبر داد.ســید مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتای استان اصفهان اظهار 

کرد: افراد ســودجو برای جلــب اعتماد 
قربانیان اقدام به معرفی شماره پیامکی 
کرده و پس از جلب اعتماد صاحب تلفن 
همراه طــی چند مرحله نیــات مجرمانه 
خــود را عملــی می کنند، ایــن درحالی 
است که پیامک های ارسالی توسط این 
کالهبرداران از طریق سیم کارت های فاقد 
هویت و پیامک های بدون نام و نشــان 
اینترنتی ارســال می شــود.وی افزود: 
شهروندان در هنگام پرداخت وجه حتمًا 

تنها به شماره حساب های رسمی و اعالم شــده، نذورات و کمک های خود را واریز و به سایر شماره 

حساب هایی که مورد تأیید هیچ سازمانی نیســتند توجه نکرده و موضوع را سریعًا به پلیس اعالم 

نمایند.رئیس پلیس فتای استان اصفهان عنوان کرد: با تشکیل پرونده قضایی تاکنون حساب های 

بانکی افرادی که از این طریق از شــهروندان کالهبرداری کرده بودند مســدود و شناســایی سایر 

متهمان نیز در دســتور کار کارشناســان این پلیس قرار دارد.مرتضوی در پایان خاطرنشــان کرد: 

شهروندان می توانند تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 

Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان 

بگذارند.

تلنگر قرنطینه به روابط همسران در اصفهان

خانه نشینی با طعم تجربه های غافلگیرکننده!
این روزها همه جا حرف از کروناست، ویروسی که ناگهان از راه رسید و مردم را خانه نشین کرد. اما 

این قرنطینه خانگی تجربه های غافلگیر کننده زیادی برای خانواده ها داشته که یکی از آنها، افزایش 

۳ برابری تماس ها با مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی است.

امسال و در مقایسه با سال گذشته، آمار تماس های مردمی با مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰، نزدیک 

به ۳ برابر افزایش یافته است. سمیه کریمی، معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

در گفت و گو با ایسنا، با اعالم این خبر، اظهار کرد: در روزهای پایانی هر سال، به دلیل سرگرم بودن 

خانواده ها به خانه تکانی، خرید و ســپس دید و بازدیدهای نوروزی، میزان تماس با مرکز مشاوره 

تلفنی ۱۴۸۰ به کمترین میزان در طول سال می رسید، اما امسال با جهش چند برابری آمار تماس 

گیرندگان روبرو بودیم.وی، مشکالت همسران با یکدیگر را بیشــترین شکایت تماس گیرندگان 

با این مرکز مشاوره بیان کرد و ادامه داد: دومین محور شــکایت های مردمی مربوط به مشکالت 

ارتباط والدین با کودکان و نوجوانان و سپس نگرانی از ابتال به ویروس کرونا است.کریمی با اشاره به 

افزایش شیفت های کاری مرکز مشاوره تلفنی بهزیستی، گفت: یکی از دالیل افزایش آمار تماس 

گیرندگان، این است که شیفت های کاری مرکز قبال از ۸ صبح تا ۸ شب بوده و اکنون به ۸ صبح تا 

۱۲ شب رسیده اســت. همچنین طوالنی بودن زمان با هم بودن افراد خانواده، رعایت نکردن نکات 

بهداشتی و پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا توسط نوجوانان و فرزندان و یا همسران، استرس و 

نگرانی هایی که درباره کار شرایط اقتصادی و آینده شغلی اعضای خانواده وجود دارد و مشکالتی که 

در خصوص تربیت فرزندان و رسیدگی به امور تحصیلی بچه ها در این دوران وجود دارد نیز از دالیل 

افزایش تماس های مردم با ۱۴۸۰ بوده است.

معاون درمان علوم پزشکی اصفهان هشدار داد:

صدای این رفت و آمدها دو هفته بعد بلند می شود

با لباس سرهمی تعمیر خودرو جلوی مغازه  ناهید شفیعی
ایســتاده و بلندبلند به همسایه می گوید: 
باید خیلی بد شانس باشیم که کرونا بگیریم، شنیده ام بعضی ها ناقلند 
و ویروس را بین بقیه پخش می کنند. مغازه خوار و بار فروشی، سوپر 
گوشت، میوه و مواد غذایی و بیشتر تعمیرگاه های خودرو هم باز هستند 
و مشــتریان در حال رفت و آمد در آنها.آقای درستکار که صاحب یک 
مغازه گلفروشی است، می گوید: از فروش شب عید گذشتیم، اما تعداد 
زیادی گل و گیاه در مغازه دارم که هر روز باید به آنها رسیدگی کنم، برای 
همین با کارگرهای روزمزد تسویه حســاب کرده ام و فقط خودم چند 
ساعتی از روز را در مغازه هستم و به گل ها رسیدگی می کنم و تک و توک 
مشــتری هم دارم.زهرا که در یک شــرکت خصوصی کار می کند نیز از 
بالتکلیفی بخش خصوصی گله مند است و می گوید: کارفرمای ما انتظار 
داشت از همان روز چهارم عید سر کار بیاییم، اما خانواده ام اجازه ندادند 
و به خاطر این محدودیت های ترافیکی توانستیم شروع کارمان را کمی 
عقب بیندازیم، اما از اول این هفته سر کارمان برگشتیم چون نگرانیم که 
در این شــرایط اقتصادی، همین شغل را هم از دســت بدهیم و بیکار 
شویم. اکنون هم به روال قبل کار می کنیم، خوشبختانه دفتر ما شلوغ 
نیست فقط رفت و آمد سخت شده، چون اتوبوس و تاکسی سوار شدن 

خطرناک است و مجبوریم از وسیله شخصی استفاده کنیم.

خطر از سرگیری دوباره رفت و آمدها در شهر
بهروز کلیدری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اصفهان در گفت و گو با ایسنا، درباره ادامه طرح فاصله گذاری 
اجتماعی، اظهار کرد: این طرح هنوز ادامــه دارد تا به نقطه قابل قبولی 
در کاهش شیوع ویروس برســیم، اما از زمانی که رییس ستاد مقابله 
با کرونا اعالم کرد محدودیت ادارات از ۲۳ فروردین ماه برداشــته می 
شود و با دو سوم نیروی کار می توانند به سر کار خود برگردند، هم چنین 
اصناف کم خطر اجازه فعالیت دارند، ما ارزیابی کردیم محدودیت های 
تردد در سطح شهرها کمتر شده و این خطرناک است.وی از سرگیری 
دوباره فعالیت های اجتماعی را نادرســت دانســت و افزود: دانشگاه 
ها و مدارس کماکان تا سی ام تعطیل اســت، اما رفت و آمدها دوباره 
آغاز شده و نظر کارشناسی ما هم این اســت که نباید این محدودیت 
ها برطرف شــود، اما بازگشــت تدریجی افراد به کار، تصمیم ســتاد 
کرونای کشوری اســت و نهایتا به این جمع بندی رسیده اند.کلیدری 
با اشــاره به شــلوغی قابل توجه خیابان های پایتخت در یکی دو روز 
اخیر، یادآور شد: روز پنجشــنبه که در اصفهان بودم و به نظرم وضعیت 
اصفهان بهتر از استانی مثل تهران است که خیابان ها آنقدر شلوغ شده 
که به ترافیک و راه بندان رســیده انــد، به نظرم هنوز هم شــهروندان 
 اصفهانی توصیه خانه ماندن را رعایت می کننــد و امیدوارم در تصمیم 

شروع تدریجی فعالیت های مردم تجدیدنظر شود.

اگر سدها را برداریم، دو هفته بعد بیمارستان ها شلوغ می شوند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد؛ اگر امروز سدها 
را برداریم و اجازه دهیم که تردد اتفاق بیفتد، طبق نظر اپیدمولوژیست ها 
چهار پنج روز دیگر شاهد افزایش بیماران عالمت دار هستیم، حدود دو 
هفته بعد افزایش ورودی بیمارستان ها و حدود یک ماه دیگر افزایش 
مرگ و میرها هستیم، پس این طور نیست که االن بگوییم فعالیت های 
اجتماعی آغاز شــد، اما اتفاقی نیفتاد.وی، بیماران و مرگ و میرهای 
کنونی را ناشی از رفت و آمدهای دو هفته اول فروردین بیان کرد و گفت: 
در دو هفته نخســت ســال با وجود همه محدودیت ها، هنوز داشتیم 
پیامدهای دهه آخر اسفند را در بیمارستان هایمان تحمل می کردیم و 
ورودی بیمارمان زیاد بود. از حدود دهم فروردین ورودی بیمارمان کم 
شــد، چون از یکم فروردین محدودیت ها کمی بیشتر شده بود، اکنون 
که به وضعیت ثبات نزدیک می شویم نگرانیم که دوباره ترددهای بیش 
از حد، در یک هفته تا ۱۰ روز دیگر با اورلود بیمارستان ها دست و پنجه 
نرم کنیم.کلیدری، شیب شــیوع کرونا در اصفهان را همچنان رو به باال 
توصیف کرد و ادامه داد: از حدود دهم فروردین ماه این شیب کند شده 
و سرعت افزایش بیماران بسیار پایین آمده بود، بنابراین امیدوار بودیم 
با همین روند در آخر هفته به نقطه ای برسیم که کم کم به سمت نزول 
و کاهش تعداد موارد ابتال برویم، اما اکنون با این سیاست گذاری نمی 

دانیم که چه اتفاقی می افتد.

بر محدودیت های ترافیکی پافشاری می کنیم
این مقام بهداشتی با اشاره به اهمیت طرح های ترافیکی برای کاهش 
سفرهای درون شهری، گفت: پیشنهاد ما در ســتاد استانی کرونا هم 
این بوده که طرح زوج و فرد به هیچ وجه برداشــته نشود و کنترل ها از 
درب خانه  باشد، رســانه ها باید این سخت گیری ها را اعالم کنند و هم 
ما پافشاری کنیم تا مردم متوجه اهمیت وجود چنین محدودیت ها و 
رعایت آنها باشند.معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان مهم 
ترین مشــکل را بازگشــایی دوباره واحدهای صنفی دانست و هشدار 
داد؛  اگر افراد و اصناف حس کنند که می توانند ســر کار بیایند، خود به 
خود حجم باالیی از ترافیک را ایجاد خواهد کرد، یعنی کارمندان ادارات، 
بانک ها، اصناف و ... در شــهر رفت و آمد خواهند کــرد، در نتیجه صبح 
و ظهر هر روز، شاهد ترافیک ســنگین و زنجیره انسانی در خیابان ها 

خواهیم بود که گرفتاری های خاص خودش را دارد.

پلمب قلیان سرای زیرزمینی غیر مجاز در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از پلمب قلیان سرای زیرزمینی غیرمجاز در این شهرستان خبر 
داد.محمدرضا خدادوست، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعالم این خبر گفت: در راستای 
ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ماموران کالنتری ۲۷ فرماندهی انتظامی 
شهرستان اصفهان با اشــرافیت اطالعاتی خود از فعالیت یک چایخانه و قلیان سرای غیر مجاز و 
زیر زمینی مطلع شده و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی ابراز کرد: در این راستا 
ماموران با هماهنگی مقام قضایی از محل بازدید کرده که در نتیجه این عملیات تعداد ۹۰ عدد تنباکو 
و ۲۲۳ عدد قلیان و متعلقات آن کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه برابر 
حکم مقام قضایی قلیان سرای مذکور پلمب شــد از تداوم این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و 
نظارتی پلیس خبر داد و از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را 

طی تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به ماموران اطالع دهند.

وقوع 209 مورد آتش سوزی در کالنشهر اصفهان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع ۲۰۹ مورد آتش سوزی 

و حادثه امدادی در کالنشهر اصفهان از ابتدای امسال تا ۱۵ فروردین ماه خبر داد.
آتشپاد محسن گالبی، مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از 
وقوع ۲۰۹ مورد آتش سوزی و حادثه امدادی در کالنشهر اصفهان از ابتدای امسال تا ۱۵ فروردین 
ماه خبر داد و اظهار کرد: این حوادث در مدت مشــابه سال گذشته ۳۲۳ مورد بود از این رو در سال 
جاری کاهش ۳۰ درصدی حریق و حوادث را داشــتیم.وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۹۸ مورد 
آتش سوزی و ۲۲۵ حادثه امدادی به مراکز آتش نشانی اصفهان گزارش و امدادرسانی شده است.

گالبی علت کاهش حوادث در ۱۵ روز نخست سال ۹۹ را در خانه ماندن مردم به دلیل شیوع کرونا 
دانست و اضافه کرد: افزایش ۲۳۰ درصدی آموزش رایگان موارد ایمنی به شهروندان در آتش نشانی 

نیز در این امر اثر گذار بوده است.

جاسازی 25 کیلو تریاک در کپسول های آتش نشانی
فرمانده انتظامی خوروبیابانک از کشف یک جاساز تریاک در کپســول های آتش نشانی به وزن 
۲۵ کیلوگرم خبر داد.نعمت خلیلی، فرمانده انتظامی خوروبیابانــک اظهار کرد: ماموران انتظامی 
شهرســتان »خوروبیابانک« حین کنترل خودرو های عبوری به یک کامیون ولوو مشکوک و آن را 
متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۵ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک که در دو کپسول آتش 
نشانی خودرو جاساز شده بود کشف شــد.این مقام انتظامی بیان کرد: در این رابطه راننده کامیون 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.فرمانده انتظامی خوروبیابانک 
تصریح کرد: نیروی انتظامی با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی 

خواهد کرد و اجازه فعالیت به آن ها نخواهد داد.

حضور در مجاور رودخانه های اصفهان ممنوع شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد: اســتقرار در مجاورت مسیل ها و آبراهه ها، 
رودخانه های فصلی سیالبی، شیب کوه ها، ارتفاعات و پل ها با هدف حفاظت در برابر سیل و صاعقه، 
ممنوع است.منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد: از تردد 
و توقف دام ها در حاشیه رودخانه های فصلی و دره ها و شیب کوه ها باید در این روزها جدا خودداری 
شود.وی همچنین برداشت مصالح از رودخانه های اســتان را ممنوع اعالم کرد و گفت: همچنین 
کنترل و ســاماندهی و بازگشایی مســیر رودخانه ها در بیرون شــهرها با همکاری بنیاد مسکن، 

دهیاری ها و آب منطقه ای انجام شود.

با مسئولان
س: ایسنا

عک

اخبار

ایجاد ایستگاه غربالگری در 12 
ورودی عشایر به اصفهان 

خبر روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفــت: در۱۲ گلوگاه ورودی عشــایر واقع در 
شهرهای ســمیرم، فریدونشــهر و اصفهان، 
ایستگاه های سالمت و غربالگری با همکاری 
نهادهای مربوط ایجاد می شود.منصور شیشه 
فروش افــزود: همچنیــن مقرر شــد ارایه 
خدمات بهداشتی در مسیر کوچ، استقرار در 
چادرها و بخش دام و طیور عشــایر اجرایی 
گردد.وی با بیان این که هماهنگی های الزم 
برای تغییر زمان کوچ  عشــایر با سازمان امور 
عشایری  و استان های قشالقی انجام شد،  
اظهارداشت: با توجه به شرایط موجود و شیوع 
بیماری کرونا و مخاطرات جوی از ســازمان 
امور عشایری کشور درخواست شد عشایری 
که قصد دارند از مناطق قشالقی)استان های 
بوشــهر، فــارس، خورســتان و کهکیلویه و 
بویراحمد( بــرای ییالق به ســمت اصفهان 
حرکت کننــد حداقل ۱۵ روز دیرتــر اقدام به 
کوچ کنند.وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد 
الزامات بهداشتی الزم در مبدا توسط عشایر 
اجرایی و در طول مســیر کوچ پروتکل های 
بهداشتی رعایت گردد.شیشه فروش اضافه 
کرد: به طــور معمول در اردیبهشــت ماه ۴۷ 
هزار نفر از ایل قشــقایی و بختیــاری با یک 
میلیون راس دام وارد مناطق عشــایری در 
شهرستان های سمیرم، فریدونشهر، چادگان، 
شهرضا، دهاقان و اردستان می شوند.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه 
داد: حدود ۶ هزار نفــر از ایل عرب جرقویه از 
منطقه جرقویه شهرستان اصفهان به مناطق 
ییالقی در چهارمحال و بختیاری و ســمیرم 
کوچ می کنند.عشایر کوچرو اصفهان، بیش 
از ۶ ماه از سال را در شهرستان های ییالقی و 
کوهستانی غرب، جنوب و جنوب غربی این 
استان اصفهان مستقر می شوند.عشایر این 
خطه ۲۸ درصد مایحتاج این استان را تامین 
و ۳۰ تا ۳۵ هزار متر مربع انواع فرش، جاجیم، 
گلیم، کیف و محصوالتی از این دســت، ۵۵ 
هزار تن لبنیات، ۳۰۰ تن عسل و ۱۵۰ هزار تن 

سیب درختی نیز تولید می کنند.

شهرداری ونک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۲۲۳۶ شورای اسالمی شهر ونک نسبت به فروش پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸۸ را از طریق مزایده با قیمت 
پایه چهارصد و هشتاد میلیون ریال به واجد شرایط مطابق آیین نامه معامالتی شهرداری واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۹/۱/۱۸ لغایت ۹۹/۱/۲۶ جهت بازدید از خودرو به شهرداری ونک مراجعه نمایند.
- پیشنهادات خود را از تاریخ نشر این آگهی تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

- پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۷ با حضور اعضاء هیئت عالی معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شده و برنده مزایده تعیین 
خواهد گردید.

- کمیسیون در رد و یا قبول پیشنهادات مختار و به پیشنهادی که بعد از موعد مقرر تعیین شده، مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نمی شود.
- پیشنهاد دهندگان می بایستی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت نباشند.

- کلیه هزینه های قانونی از جمله هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده )شماره 1101(

سید محمد صدری- شهردار ونک م الف:810843

شهرداری ونک در نظر دارد به استناد بند ۵ مصوبه شماره ۵/۲۴۲۱ شورای اسالمی شهر ونک ، تاسیسات انتقال آب شهرداری از منطقه شمس آباد تا منطقه دشتک 
را با قیمت پایه هفتصد و پنجاه میلیون ریال به مدت هفت ماه واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد صالحیت می توانند پیشــنهادات خود را از تاریخ انتشار این آگهی 

۹۹/۱/۱۷ تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۵ به مدت هفت روز کاری به دبیرخانه شهرداری ونک تحویل و رسید دریافت نمایند.
- تاریخ بازگشایی: ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱/۲۶ در سالن جلسات محل شهرداری ونک.

- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم و یا خارج از فرجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

- پیشنهاد دهندگان می بایستی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت نباشند.
- سایر شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- پرداخت هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده)شماره 1102(

سید محمد صدری- شهردار ونک م الف:810845
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 واکنش باشگاه سپاهان
 به پیشنهاد پرسپولیسی ها به نیازمند

سرپرست باشــگاه ســپاهان به خبر پیشــنهاد پرسپولیســی ها به پیام نیازمند دروازه بان این 
تیم واکنش نشــان داد.در حالی که شــنیده می شــود پرسپولیســی ها به دنبال پیام نیازمند 
دروازه بان ســپاهان هســتند تا جایگزین علیرضا بیرانوند برای فصل بعد کنند، اما رضا فتاحی 
سرپرســت باشــگاه ســپاهان نظر دیگری در این بــاره دارد.رضا فتاحی سرپرســت باشــگاه 
ســپاهان درباره این مطلب اظهار کرد: پیام نیازمند یک ســال دیگر با باشــگاه سپاهان قرارداد 
دارد و به تیــم دیگری نمی رود. همچنیــن بیرانونــد دروازه بان پرســپولیس می خواهد از این 
تیم برود باید ســپاهان و تیم های دیگر تاوان بدهند. البته پرسپولیســی ها مذاکره با نیازمند را 
تکذیب کردند، اما اگر با دروازه بان تیم ما صحبت کنند کارشــان نهایت بی اخالقی اســت، چون 
 نیازمند با ســپاهان قرارداد دارد و پرسپولیســی ها برای جذب این گلر باید با باشــگاه سپاهان

 مذاکره کنند.

ستاره  های پیکان هم قرنطینه را شکستند !
بعد از انتشار تصویر  مربوط به تمرین بازیکنان پرسپولیس به نظر می رسد دیگر  تیم ها نیز چندان 
به قرنطینه اعتقاد ندارند.بعد از اینکه اخباری مبنی بر عدم توجه برخی بازیکنان پرســپولیس به 
مسائل مربوط به قرنطینه و تمرین گروهی منتشر شــد، تصاویری از تیم های دیگر نیز با منظور 
تمرینات اختصاصی گروهی و بی توجه به موضوع هشــدار سازمان ضد کرونا منتشر شده است.

در این بین بازیکنان پیکان نیز که پیش از تعطیلی لیگ برتر با قعرنشینی به کار خود پایان دادند 
و در انتظار شروع دوباره لیگ بعد از ماجرای کرونا هستند، این روزها تمرینات اختصاصی خود را 

دنبال می کنند تا با آمادگی بیشتر برای ادامه فصل خود را مهیا کنند.

بنفیکا همچنان به دنبال طارمی
روزنامه معتبر ابوالی پرتغال از تمایل بنفیکا به جذب ســتاره ایرانی تیم ریو آوه خبر داد.ســایت 
روزنامه معتبر ابوال با انتشار خبری از تمایل مجدد تیم سرشناس بنفیکا برای خرید مهدی طارمی 
مهاجم تیم ملی کشــورمان و باشــگاه ریوآوه پرتغال خبر داد.این روزنامه در خبر خود نوشــت، 
در فصل نقل و انتقاالت بعدی ممکن اســت جــذب بازیکنان جدید به صــورت قرضی یا مبادله 
 بازیکن باشــد، اما ممکن هم هست که ســرمایه گذاری روی بازیکنانی باشــد که نیاز به هزینه

 زیادی ندارند.

 کدام یک از ورزشگاه های ایران
 به VAR مجهز می شوند؟

۳ ورزشــگاه بزرگ ایران باید در آینده ای نزدیک به سیســتم کمک داور ویدئویی مجهز شــوند.

چند روز قبل بود که کنفدراســیون فوتبال آسیا از تصمیم خود برای اســتفاده از سیستم رادیویی 

ویدئو چک در فصل جاری لیگ قهرمانان پرده برداشــت. طبق اعالم AFC سیستم کمک داور 

ویدئویی احتماال از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان مورد اســتفاده قرار می گیرد و بر این 

اساس فدراســیون فوتبال ایران هم به تکاپو افتاده تا حداقل در ۳ ورزشگاه بزرگ این سیستم 

برقرار شود.۳ ورزشــگاه آزادی تهران، نفش جهان اصفهان و امام رضا )ع( مشهد که باید میزبان 

بازی های نمایندگان ایران در ادامه لیگ قهرمانان باشند، باید از این سیستم برخوردار شوند وبه 

 همین خاطر قرار است جلساتی در فدراسیون و مسئوالن ۴ باشگاه آسیایی برای برقرار ویدئو چک 

انجام شود.

در فدراسیون و سازمان لیگ چه خبر است؟

ضد و نقیض های تصمیمات کرونایی فوتبال

خبر اولیه ایــن بود: نماینده فدراســیون  زاینده رود
فوتبال و سازمان لیگ اعالم کرد چهار تیم 
باالی جدول به عنــوان نمایندگان ایران در فصل آینــده لیگ قهرمانان 

معرفی می شوند.
حیدرسلیمانی به میسر نبودن ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال 
اشاره کرد و به ایرنا گفت: نخســتین نشست معرفی چهار تیم نخست 
هفته جاری با حضور مدیران باشــگاه های لیگ برتر برگزار و بنا شد در 
نشست های آتی برای معرفی چهار تیم نخست لیگ برتر تصمیم گیری 

شود.
او ادامه داد: مالک عمل در این تصمیم گیــری ۱۰ تا ۲۰ فاکتور از جمله 
کســب امتیاز تیم ها، گل های زده و دریافت شده و برد و شکست های 

آنها است.
به گفته نماینده فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ مهم ترین اقدام 
مدیران تیم های لیگ برتری باید به معرفی چهار تیم برتر متمرکز شود.

سلیمانی با بیان اینکه با تعطیلی ۲ ماهه لیگ، آمادگی بازیکنان و تیم ها 
برای ادامه بازی ها کاهش یافته است، ابراز کرد: با نظر مدیران و سازمان 

لیگ برای تیم های ســقوط کننده تصمیم گیری خواهد شــد و در این 
خصوص، تیم هایی که احتمال سقوط آنان بیشتر حس می شود را ۲ تا 
۳ دیدار در زمیِن بدون تماشاگر مشخص می کنند.او اضافه کرد: با توجه 
به لغو رویدادهای بین المللی، تیم ملی تا شهریورماه فرصت دارد که با 
برگزاری اردوهای آماده سازی، ملی پوشان مستعد خود را برای رویداد 

های آتی بین المللی مشخص کند.
نماینده فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ به لغو کامل مسابقات جام 
حذفی فوتبال کشــور اشــاره کرد و افزود: با معرفی چهار تیم نخست، 

سهمیه ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا مشخص می شود.
سلیمانی عنوان کرد: کنفدراسیون آسیا برای ادامه بازی های تیم های 

ملی و لیگ قهرمانان آسیا تصمیم گیری خواهد کرد.
اما جالب اینجاست که ساعتی بعد سازمان لیگ مصاحبه سلیمانی را 

از بیخ و بن تکذیب کرد! 
ورزش سه در این باره نوشت: سازمان لیگ می گوید برخالف مصاحبه 
غیر مســئوالنه یکی از نمایندگان برگزاری مســابقات در لیگ دســته 
اول مبنی بر معرفــی نمایندگان فوتبال ایران به لیگ قهرمانان آســیا، 

هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده اســت.در متن این خبر و 
در ادامه آن آمــده بود:  یکی از ناظران لیگ دســته اول در مصاحبه ای 
غیر مسئوالنه صحبت از معرفی نمایندگان لیگ برتر به لیگ قهرمانان 
آســیا را مطرح کرد و حتی خبر از توقف مســابقات جام حذفی داده 
بود. این در حالی اســت که مدیران فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ و 
باشگاه های لیگ برتر تاکنون هیچ جلســه ای نداشته و تصمیمی در 
این خصوص اتخاذ نکرده اند .گفتنی اســت، در حال حاضر تیم های 
پرسپولیس، ســپاهان و تراکتور ســازی)با ۲۱ بازی( به ترتیب با ۴۷، 
۳۷ و ۳۷ امتیاز و استقالل با ۳۶ امتیاز )۲۰بازی( به ترتیب در رتبه های 
اول تا چهارم جدول لیگ برتر قرار دارند.هنوز بر ســر اینکه کدام تیم به 
عنوان قهرمان ایــن فصل فوتبال ایران که نیمــه کاره ماند، معرفی می 
شود بحث و جدل هست و حاال در رابطه با تیم های معرفی شده برای 
شــرکت در لیگ قهرمانان هم ســردرگمی و ضدو نقیــض گویی های 
زیادی وجود دارد. ســردرگمی هایی که البته پیــش از این هم وجود 
 داشت و کرونا باردیگر آن را به رخ کشید. کرونایی که حتی به فوتبال هم 

رحم نکرد!

اختالف نظر بر ســر اینکه در صورت لغو مسابقات 
باقی مانده لیگ نوزدهم کدام تیــم باید به عنوان 
قهرمــان این مســابقات معرفی شــود همچنان 

ادامه دارد.
در حال حاضر پرســپولیس بــا ۱۰ امتیاز اختالف 
صدرنشین است و هواداران این تیم در کنار اعضای 
برخی باشگاه های دیگر )مثل مدیرعامل نساجی( 
عقیده دارند در صورت ناتمام ماندن بازی ها، جام 
باید به دست سرخپوشان برســد. در نقطه مقابل 
اما سایر رقبا که در کورس قهرمانی ذینفع هستند، 
عقیده متفاوتــی دارند. در همین راســتا و در یک 
نمونه عجیب، به تازگی نیکفر –سرپرســت موقت 
باشگاه سپاهان- مدعی شده اگر امکان برگزاری 
ادامه بازی ها میسر نشــد، بهتر است تیم قهرمان 

نیم فصل به عنوان قهرمان پایانی معرفی شود!
کاری بــه نقایــص اســتدالل نیکفر نداریــم، اما 
اشــتباهی کــه او مرتکب شــده، خطای مشــابه 
بســیاری از هواداران سپاهان اســت. در حقیقت 
آنها جــدول لیگ بعــد از برگزاری ۱5 بــازی را به 
اشــتباه به عنوان جــدول پایانــی نیم فصل تلقی 
کرده اند. بله؛ بعــد از برگزاری ۱5 بازی ســپاهان 
صدرنشــین بود، اما نکته اینجاســت که مسابقه 
هفته دوازدهم پرســپولیس با نســاجی و دیدار 
هفته یازدهم ســپاهان بــا نفت آبــادان به دلیل 
آلودگی هوا به تعویق افتاد و بعد از هفته شانزدهم 
برگزار شــد. با انجام این دو بازی بود که دور رفت 
مسابقات به صورت کامل پایان یافت و پرسپولیس 
به صدر رســید . طبیعتا منظور از نیم فصل، زمانی 

اســت که تیم ها یک دور کامل با هــم بازی کرده 
باشند. همین حاال با مراجعه به جدول کامل لیگ 
برتر مندرج در ســایت ســازمان لیــگ و انتخاب 
گزینه مشــاهده جدول در پایان هفتــه پانزدهم 
خواهید دید که پرسپولیس در صدر ایستاده، چرا 
که مسابقات عقب افتاده سر جای اصلی خودشان 
محاسبه شــده اند. در حقیقت فرمول پیشنهادی 
 سپاهان هم نتیجه ای غیر از قهرمانی پرسپولیس

 ندارد!

اشتباه عجیب سپاهان در مورد قهرمانی پرسپولیس

بازیکن باتجربه تیم فوتبال پرســپولیس به همشــهریان خود در مبارزه با ویروس کرونا کمک قابل توجهی اهدا 
کرد.سید جالل حسینی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال، بازیکن و کاپیتان پرسپولیس که اهل بندرانزلی است به 

مناسبت نیمه شعبان ۲ هزار بسته مواد غذایی، مواد بهداشتی، ماسک و دستکش به ارزش یک میلیارد تومان به 
نیازمندان این شهرستان اهدا کرد.این ورزشکار خیر همچنین از میالد امام حسین )ع( تا میالد مهدی موعد ) عج( 

هر شب ۴۰۰ وعده غذای گرم بین نیازمندان بندر انزلی توزیع کرد.

 کمک یک میلیاردی کاپیتان پرسپولیس
مربی تیم سپاهان:  به انزلی در مبارزه با کرونا

حرف های پیروانی مایه 
شرمساری است

واکنش روز

وز عکس ر

هلندی ها هم چنان به 
یاد ستاره ایرانی

در روزهایی که مسابقات فوتبال 
در سراســر جهان تعطیل شده 
صفحه اینســتاگرام باشگاه آزد 
آلکمار هلند با انتشــار پستی از 
علیرضــا جهانبخش یــاد کرد.

علیرضا جهانبخش ستاره ایرانی 
تیم برایتون در زمان حضورش در 
فوتبال هلند عملکرد درخشانی 
داســت و حتی به عنــوان آقای 
گلی لیــگ برتر این کشــور هم 

رسید. 

واکنش مسی به شایعات انتقال به اینتر
طی روزهای اخیر بحث جدایی احتمالی لیونل مسی از بارســلونا و انتقال او به اینتر بسیار داغ دنبال 
شده است. از طرف دیگر شبکه تلویزیونی TNTSPORTS نیز اخیرًا به این شایعات دامن زد و اعالم 
کرد که این بازیکن احتماال بمب تابستانی نراتزوری خواهد بود و از بلوگرانا جدا می شود.اما لیونل مسی 
با قرار دادن یک استوری در صفحه اینســتاگرام خود به شکل رسمی نسبت به دو شایعه یعنی انتقال 
به اینتر و کمک مالی برای آزادی رونالدینیو واکنش نشان داد. مســی با قرار دادن این دو خبر از منبع 

TNTSPORTS و نوشتن هشتگ »اخبار دروغ« هر دوی این شایعات را به طور کلی تکذیب کرد.

4 بازیکنی که نیمار رویای بازی در کنار آن ها را دارد
نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن در پاسخ به این سوال که دوست دارد کنار کدام یک از بازیکنان مطرح 
تاریخ فوتبال بازی کند گفت: بازیکنان زیادی هســتند که من بخواهم در کنار آن ها بازی کنم. روماریو 
یکی از بازیکنانی است که دوست دارم در کنارش بازی کنم.نیمار در ادامه گفت: بازیکن دیگری که خیلی 
دوست دارم با او همبازی باشم، رونالدو است. البته او در زمان بازیگری من از فوتبال خداحافظی کرد. 
پس از این ۲ نفر، زیدان و ابراهیموویچ دیگر بازیکنان محبوب من هستند که دوست دارم در کنار آن ها 

بازی کنم.

روایت روبن از ابتالی همسرش به کرونا
آرین روبن ستاره هلندی سابق بایرن مونیخ شخصا و از نزدیک عالئم و بحران کرونا را تجربه کرد.

 روبن در پادکستی که توسط وبسایت بایرن مونیخ منتشر شده در این باره توضیح داد. این بازیکن بعد 
از آن که نتیجه تست کرونای همسرش برنادین مثبت شــد، دو هفته در قرنطینه پر کرد. شدت عالئم 
همسر روبن به شدت باال بود و او روزهای سختی را پشت سر گذاشت. همسر ستاره سابق تیم ملی هلند 
به شدت دچار تنگی نفس شده بود. آرین در این باره توضیح داد:»در مورد همسرم باید بگویم که فشار 
شدیدی را در ریه خود تحمل می کرد و به شدت مشکالت تنفسی داشت. به هیچ وجه حس خوشایندی 
وجود نداشت. خوشبختانه نتیجه آخرین تستی که داده، منفی بوده است و به تدریج حس بهتری دارد 

اما واقعا روزهای وحشتناکی بود.«

سرمربی سابق آرسنال، گزینه هدایت روسونری
اسکای ایتالیا مدعی شد که اونای امری، سرمربی سابق آرسنال، یکی از گزینه های سران میالن برای 
بر عهده گرفتن هدایت این تیم به حساب می  آید.مارکو جامپائولو بعد از تنها چند ماه سرمربی گری در 
میالن از هدایت این تیم برکنار شد. حاال به نظر می رسد که باید چنین سرنوشتی را برای استفانو پیرولی 
نیز متصور باشیم و با توجه به جدایی بوبان از میالن، احتمااًل این سرمربی ایتالیایی نیز در پایان فصل از 
این تیم جدا خواهد شد.به نظر می رسد که رالف رانگنیک از چندی دیگر کار خود را در میالن آغاز خواهد 
کرد با این حال هنوز مشخص نیست که او آیا تنها به عنوان یک مدیر در میالن فعالیت می کند یا اینکه 

عالوه بر بحث نقل و انتقاالتی، هدایت روسونری نیز به وی سپرده خواهد شد.

بازیکنان بازل حاضر به کاهش قراردادشان به خاطر کرونا نشدند
بازیکنان بازل پیشنهاد مدیریت باشگاه را برای کاهش دستمزدها رد کردند. این خبر توسط سرویس 
مطبوعاتی باشگاه سوئیسی گزارش شده است.از آنجا که از سرگیری فصل جاری رقابت ها در فوتبال 
اروپا از جمله سوئیس، در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد، از بازیکنان دعوت شده است که در ماه های 
آوریل، مه و ژوئن ۷۰ درصد از پرداخت ها را کاهش دهند که این رقم ۱۷.5 درصد از حقوق ساالنه است. 
در نتیجه این پیشنهاد رد شد، اما از بازیکنان خواسته شــد تا دوباره آن را مطالعه کنند. نتایج مذاکرات 

بعدا اعالم خواهد شد.

 فوتبال جهان

مربی تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان گفت: 
هیچ گاه عالقه ای به بردن جام با حمایت های 
پیچیده نداشتیم.جالل امیدیان در گفت و گویی 
در خصوص اظهارات سرپرســت تیم فوتبال 
پرسپولیس گفت: صحبت هایی از سمت آقای 
پیروانی مطرح و منتشر شد که قبل از هر چیزی 
مایه شرمســاری جامعه فوتبال ایران است. 
درست در زمانی که مردم ایران با انبوه مشکالت 
معیشــتی، دغدغه ســالمت و دور ماندن از 
ویروس کرونا را دارند باید در رســانه ها شاخ و 
شانه کشیدن مسئوالن یک تیم خاص را ببینند 
و بشنوند که تنها به فکر توشه خود از این شرایط 
خطرناک هستند که در این شرایط نه تنها این 
جام که حتی جامهــای معتبر بین المللی هم 
برای ما اهمیتی ندارد در زمانی که سالمتی یک 
انسان در میان است.امیدیان ادامه داد: در اینجا 
نمی خواهم به شما یادآوری کنم و کم اطالعی 
شما را به رخ بکشــم که تیم اول و قهرمان نیم 
فصل چگونه و بعد از انجام چند بازی مشخص 
می شــود که جدول پایان هفته پانزدهم را نیز 
منتشر شده است. می خواهم به شما یادآوری 
کنم در ابتدای فصل قهرمان سوپر جام از یک 
قانون یک شــبه درآمد و حق تیم ســپاهان 
ضایع شد. اما هیچکس اعتراضی نکرد چون 
نمی خواستیم حاشیه های همیشگی بازی های 
پرسپولیس با اکثر تیم های لیگ برتر آسیبی 
دیگر به طرفداران فوتبال برساند.مربی سپاهان 
در ادامه تصریح کرد: مــا هیچگاه عالقه ای به 
جام بردن بدون بازی و همراه با حمایت های 
پیچیده نداشــتیم و نداریــم و در حال حاضر 
اصال فوتبال اولویت ما نیســت که اگر اینگونه 
بود در این حال شاید در اوج شیوع کرونا برای 
بازیکنان تمرینات پنهانی تــدارک می دیدیم 
درست مثل تیم خاص.امیدیان افزود: در آخر 
باید به پیشکسوت محترم پرسپولیس بگویم 
ما قبل از هر بازی جــای توصیه به چرک بازی 
و شــارالتان بازی با ذکری، خداونــد و ائمه را 
یاد می کنیم و از بازیکنان می خواهیم مراقب 

سالمت خود و بازیکنان دیگر باشند.

سازمان لیگ می گوید برخالف مصاحبه غیر مسئوالنه یکی 
از نمایندگان برگزاری مسابقات در لیگ دسته اول مبنی 
بر معرفی نمایندگان فوتبال ایران به لیگ قهرمانان آسیا، 

هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است

در حاشیه
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سالک: در قرنطینه خانگی هستم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: با وجودی که به کرونا مبتال شــده ام، اما 
خوشبختانه تا کنون مشکل خاصی نداشته ام و تا امروز بیماری عالئمی از خود نشان نداده است.

احمد سالک در خصوص ابتالی خود به ویروس کرونا، اظهار کرد: روز شنبه ۱۶ فروردین بود که تست 
کروناِی بنده مثبت اعالم شد و به همین دلیل از آن روز تا کنون در قرنطینه خانگی هستم.

وی افزود: خوشبختانه حال عمومی ام خوب است و با وجود ابتال به کرونا عالئم خاصی از این بیماری 
را ندارم و از روزی که تست، مثبت اعالم شد در قرنطینه خانگی هستم و باید ۱۴ روز در قرنطینه بمانم. 

امیدوارم تمام بیماران مبتال به کرونا هر چه زودتر بهبود یابند.

توزیع ۸00 بسته بهداشتی در شهر اصفهان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان از توزیع۸۰۰ بسته بهداشتی به همت آستان مقدس 
امامزاده حسن )ع( کیجعلی خبر داد.حجت االسالم و المسلمین توسلی رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه یک اصفهان با اشاره به فعالیت های اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان در راستای 
کنترل و مقابله با ویروس کرونا گفت: به همت هیئت امناء آستان مقدس امامزاده شاهزاده حسن 
)ع( کیجعلی ۸۰۰ پک بهداشتی شامل ماسک، دستکش التکس، مواد ضدعفونی کننده و دعای هفتم 
صحیفه سجادیه، درمنطقه اطراف امامزاده توزیع شــد.او ادامه داد: با توجه به توصیه های بهداشتی 
و عدم رفت و آمد های غیرضروری در سطح شــهر با هماهنگی انجام شده، پک های بهداشتی توسط 
هیئت امنا و خادمان بقعه در محل توزیع شد.حجت االسالم توسلی گفت:۸۰۰پک بهداشتی با ارزش 
۱۳۰میلیون ریال از محل امامزاده شاهزاده حسن )ع( کیجعلی و کمک خیرین تهیه شده است.این 
مقام مسئول اضافه کرد: امید است با رعایت نکات بهداشتی و پیوستن هر چه بیشتر افراد به پویش در 

خانه می مانیم شاهد ریشه کنی هر چه زودتر این ویروس از جامعه باشیم.

کاهش 97 درصدی تردد در اصفهان
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت:با رعایت طرح زوج و فرد تردد در ســطح شهراصفهان روز 
پنجشنبه بیش از ۹۷ درصد کاهش داشت.سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان 
اصفهان اظهار کرد: در این روز مردم اصفهان نهایت همکاری و همراهی را با پلیس راهور داشــتند و به 
طور تقریبی تا ساعات ظهر ترددی در شهر مشاهده نشد.او ادامه داد: با رعایت طرح زوج و فرد تردد در 
سطح این شهر بیش از ۹۷ درصد کاهش داشت.رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار امیدواری 
کرد: توجه به قوانین و همکاری مردم برای حفظ سالمتی و از بین بردن زنجیره ویروس کرونا ادامه یابد.

فعالیت 12 کلینیک دندانپزشکی در کالنشهر اصفهان
رییس جامعه دندانپزشکی ایران شعبه اصفهان گفت:۱۲ کلینیک دندانپزشکی در کالنشهر اصفهان در 
فروردین امسال و سایر شهرستان ها به فراخور جمعیت و نیازهای آن کلینیک ها فعال هستند و تاکنون 
شــکایتی در این زمینه نداشــته ایم.مهرداد برکتین رییس جامعه دندانپزشکی ایران شعبه اصفهان 
افزود: با توجه به اینکه درد دندان از نظر شدت پس از سنگ کلیه، دومین درد به شمار می آید و تحمل 
آن بسیار مشکل است و همچنین آبســه )عفونت( خطر انتشار دارد، نیاز است که به صورت اورژانسی 
به آن ها رسیدگی شود لذا افرادی که دچار این مشکالت باشند در کلینیک های دندانپزشکی پذیرش 
می شوند.او ادامه داد: اگر این افراد نیاز به مراجعه به بیمارستان پیدا کردند به بیمارستان های الزهرا 
)س( یا آیت ا... کاشانی منتقل می شوند.رییس جامعه دندانپزشکی ایران شعبه اصفهان با بیان اینکه 
پس از شیوع بیماری کرونا در کشــور، مطب های دندانپزشکی در اســتان تعطیل شده است، اظهار 
 داشت: برخی از کلینیک های دندانپزشکی فعالیت خود را برای مواقع اورژانس یا به صورت شبانه روزی

 ادامه دادند.

ضربه کرونا بر پیکر صنایع دستی و گردشگری اصفهان

گره کورکرونا

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان 
اعالم کرد که در پی شیوع کرونا، حدود هفت هزار میلیارد ریال خسارت 
به واحدهای تولید و عرضه صنایع دستی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 

خسارت به مجموعه های گردشگری این استان وارد شده است.
فریدون اللهیاری با بیان اینکه طی پنج سال اخیر خوشبختانه از رشد 
مناسبی در حوزه گردشگری و صنایع دســتی در پهنه استان اصفهان 
برخوردار بوده ایــم، اظهار کرد: با اجرای سیاســت تنش زادیی دولت، 
اجرای معاهده بین المللی برجام و اهتمــام در حوزه اقتصاد داخلی، 
گردشگری در کشــور و به تبع آن در اســتان اصفهان توسعه یافت؛ به 
گونه ای که تأسیسات اقامتی استان که در ســال ۱۳۹۲ دارای ۱۰ هزار 
تخت بود، هم اینک دارای ۳۵ هزار تخت است و در حوزه سرمایه گذاری 
هم با رشــد مناســبی مواجه بوده ایم به گونه ای که هم اکنون توسط 
بخش خصوصی در ۲۴ شهرســتان اســتان، طرح های گردشگری با 

سرمایه ای معادل ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در حال انجام است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با 
اشاره به تهدیدهایی که صنایع دستی و گردشگری استان با آن مواجه 
شــده، گفت: از ابتدای ســال ۱۳۹۸ ما با تهدیدهــای فراوانی مواجه 
شدیم، اما علی رغم تمام این مشکالت فعاالن گردشگری و هنرمندان 
صنایع دستی استان اصفهان همچنان امیدوارانه به فعالیت های خود 

ادامه داده اند. بسیاری از فعاالن گردشــگری، هنرمندان و صنعتگران 
صنایع دستی استان با پشت سر نهادن مشکالت در سال ۱۳۹۸، چشم 
امید به بازار نوروز ۱۳۹۹ داشتند اما با بروز ویروس کرونا، با هماهنگی 
اداره کل و فعاالن گردشگری، تأسیسات گردشگری استان به صورت 
داوطلبانه فعالیت های خود را در اسفندماه سال گذشته به حال تعلیق 
در آورده و یا به حداقل رســاندند و این در حالی بود که ســر جمع آمار 
اقامت استان اصفهان در اسفندماه ســال گذشته به کمتر از سه درصد 
ظرفیت کل استان رســید.وی افزود: با توجه به مصوبات ستاد مبارزه 
با بیماری کرونا، تأسیســات گردشــگری و صنایع دستی استان جزو 
صنوف پیشــرو در امر مبارزه با  بیماری کرونا بوده اند به گونه ای که از 
تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ تمام فعالیت  واحدهای گردشگری استان 
به حال تعلیق درآمد و همچنین، فعالیت های کارگاه ها و فروشگاه های 
صنایع دستی استان نیز از تاریخ ۲۸ اســفند ماه سال گذشته به طور 
کامل متوقف شد.دبیر ســتاد اجرایی خدمات ســفر استان اصفهان 
در رابطه با خسارت های وارده به فعاالن گردشگری، سرمایه گذاری و 
صنایع دستی استان اظهار کرد: کارشناسان ارشد اداره کل در سه حوزه 
گردشگری، سرمایه گذاری و صنایع دستی در دو هفته اول امسال، با 
همکاری جوامع گردشــگری و اتحادیه صنایع دستی برآورد دقیقی را 
از میزان خســارت های وارده به فعاالن این دو صنعت در پهنه استان 

اصفهان ارائه کرده انــد، به گونه ای که مجموع ۱۰۰۰ فروشــگاه و ۴۵۰۰ 
کارگاه صنایع دستی )با حدود ۲۳ هزار نفر شاغل( و همچنین ۳۰ هزار 
نفر شاغل در کارگاه های انفرادی) مشاغل خانگی( از اواخر بهمن ماه 
سال گذشته تا پایان فروردین ماه به واسطه انجام هزینه برای تجهیز 
منابع و عدم فروش کاالهای خود در نوروز، در حــدود ۷ هزار میلیارد 

ریال خسارت متحمل شده اند.
اللهیاری، به خسارات وارده به مجموعه های گردشگری استان اصفهان 
اعم از واحدهای اقامتی، اقامتگاه های سنتی، اقامتگاه های بومگردی، 
خانه های مسافر و دفاتر خدمات مسافرتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: 
این واحدها از اواخر بهمن ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه سال 
جاری، به واسطه نداشتن فروش خدمات خود و یا تعلیق رزرو تورها با 

حدود ۷ هراز نفر پرسنل، ۲۵۰۰ میلیارد ریال خسارت دیده اند.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان 
ابراز امیدواری کــرد: با توجه بــه ادامه روند این ویروس از یکســو و 
در پیش داشــتن ماه مبارک رمضــان و فعالیت نداشــتن، خانواده 
بزرگ گردشــگری و صنایع دستی اســتان اصفهان در ماه های آینده 
از ســوی دیگر، امیدواریم که با حمایت های منطقــی از این فعاالن، 
 بتوان به ادامه روند رو به رشــد گردشــگری و صنایع دســتی استان

 یاری رسانی کرد.

 معاون حوزه علمیه اصفهان گفت: ۷۵۰ طلبه جهادی 
در حوزه علمیه اصفهان مشغول به فعالیت هستند 
و تهیه ارزاق برای خانواده های کم بضاعت و خدمت 
رسانی به بیماران کرونایی از جمله اقدامات آنهاست.

حجت االسالم ســید حســین مؤمنی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه که به شکل ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد، با تقدیر از همیــاری و همکاری مردم 
در مقابله با ویروس کرونا، فرهنــگ و تمدن ایران 
اسالمی را عامل این همبســتگی ملی عنوان کرد و 

اظهار داشت: در حالی که در غرب شاهد هستیم که 
مردم به غارت فروشــگاه ها مشغول هستند مردم 
ایران در حال یاری رســانی و کمک بــه یکدیگر در 
شرایط دشوار کنونی هســتند.وی در ادامه با اشاره 
به پیشــتازی حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه 
اصفهان در بحران ها و عرصه های مختلف کشــور 
نظیر دفاع مقدس، افزود: امــروز نیز طالب حوزه 
علمیــه اصفهــان در اقدامات جهادی در راســتای 
مقابله با ویروس کرونا پیشــتاز هســتند و شاهد 
فعالیت جهادی شبانه روزی ۷۵۰ طلبه حوزه علمیه 
اصفهان هستیم.معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه 
اصفهان، با بیــان اینکه طالب در قــرارگاه جهادی 
حوزه علمیه اصفهــان اقدامات گســترده ای را در 

راستای خدمت رسانی به هموطنان دارند، تصریح 
کرد: تهیه ارزاق معیشــتی برای اقشــار محروم و 
خانواده های کم بضاعت، حضور در بیمارســتان ها 
به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و خدمت رسانی 
به کادر درمانی و بیماران، ضدعفونی اماکن و معابر 
عمومی از جمله اقداماتی اســت که طالب جهادی 
حوزه علمیه اصفهان به آن مشــغول هســتند.وی 
ادامه داد: حضور طالب در نقاهتگاه ها در کنار بیماران 
و کادر درمانی بــرای ارائه خدمات و یاری رســانی 
به این عزیزان، تأمین ســالمت معنــوی از طریق 
تولید محتوای فرهنگی مذهبــی از دیگر اقداماتی 
 است که طالب حوزه علمیه اصفهان به آن مشغول 

هستند.

معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه اصفهان:

750 طلبه جهادی در حوزه علمیه اصفهان مشغول به فعالیت هستند

سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در اصفهان گفت: اجرای مصوبات جدید ستاد استانی مبارزه به کرونا با هدف جلوگیری از تردد در معابر و کمک 
به پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس است.حجت ا... غالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات جلسه بیست و سوم ستاد استانی پیشگیری و 
مقابله با بیماری کرونا اظهار داشت: با توجه به تردد در جاده های استان اصفهان، کمیته حمل و نقل به عنوان زیر مجموعه ستاد استانی مقابله با کرونا تشکیل 
شد و موضوع های مربوط به حمل و نقل و صنوف در این کمیته تصمیم گیری و ابالغ می شود.غالمی با بیان اینکه ورود مسافران به درون اتوبوس های درون 
شهری بدون ماسک ممنوع است، گفت: ناوگان اتوبوس رانی در ابتدا و انتهای شیفت ضدعفونی می شود. در ورودی ایستگاه ها موادضدعفونی کننده قرارداده 
شده است تا بهره برداران از ناوگان اتوبوسرانی شهری با ضدعفونی کردن دست ها وارد اتوبوس شوند و تا از شیوع این ویروس کاسته شود.وی افزود: ناوگان 
حمل و نقل اتوبوس بین شهری هم موظف شد تا با غربالگری و تب سنجی اقدام به فروش بلیت کنند؛ از این پس، در داخل اتوبوس بین مسافران »فاصله 

فیزیکی« رعایت خواهد شد و بسته های بهداشتی شامل ماسک و موادضدعفونی کننده در اختیار مسافران قرار می گیرد.

ورود بدون ماسک به اتوبوسهای شهری اصفهان ممنوع است

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان اعالم کرد که در پی شیوع کرونا، حدود هفت 
هزار میلیارد ریال خسارت به واحدهای تولید و عرضه 
صنایع دستی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت به 

مجموعه های گردشگری این استان وارد شده است

همزیستی خطرناک 
اصفهانی ها با کرونا

با پایان تعطیالت نــوروزی و آغاز موج 
دوم مقابله با کرونا در کشــور، شــاهد 
افزایش حضور شــهروندان در مناطق 
مختلف شهر اصفهان هستیم. این در 
حالی است که کماکان اصناف مختلف 
تعطیل هســتند و اعالم شده است که 
از تاریخ ۲۳ فروردین)امروز( برخی از 
مشــاغل آغاز به کار خواهند کرد. با این 
شــرایط باید منتظر شیوع بیشتر کرونا 

در روزهای آتی باشیم.

از سرگیری ناوگان حمل ونقل عمومی اصفهان از امروز
سخنگوی ستاد استانی مقابله و پیشگیری با بیماری کرونا در اصفهان گفت: از روز شنبه ۲۳ فرودین 
ماه ناوگان حمل ونقل عمومی اصفهان به جــز مترو فعالیت خود را آغــاز کنند.حجت ا... غالمی 
سخنگوی ستاد اســتانی مقابله و پیشــگیری با بیماری کرونا در اصفهان در حاشیه سیزدهمین 
جلسه کمیته حمل و نقل اصفهان افزود: قرار است از ۲۳ فروردین دو سوم کارکنان دولت و کارگران 
واحد های تولیدی برسر کار حاضر شوند که برحجم سفر های درون شهری افزوده می شود.او گفت: 
همچنین اصناف کم خطر بر حجم ســفر ها می افزایند و دیگر ممنوعیت تردد بین شهری نخواهیم 
داشت بنابراین پیش بینی می شود حجم ســفر ها قابل مالحظه باشد از این رو برای کنترل حجم 
ســفر ها در خصوص فعالیت اتوبوســرانی و حمل و نقل عمومی با حداکثر ظرفیت تصمیم گیری 
شد.غالمی گفت: تصمیم بر این است که از این روز به بعد شمار اتوبوس های درون شهری با توجه 
به حجم مسافر تعدیل و یا افزایش پیدا کند و مســافران داخل اتوبوس ها با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از این شبکه استفاده کنند.

 تعداد خطوط اتوبوسرانی کالنشهر اصفهان
 افزایش یافت

مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از افزایش تعداد خطوط اتوبوسرانی فعال از 

بیست و سوم فروردین امسال)امروز( با توجه به مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا 

مبنی بر فعالیت برخی مشاغل و اداره ها به ۳۸ خط خبر داد.

اتوبوسرانی کالنشــهر اصفهان از شانزدهم فروردین امســال با حدود یک سوم ظرفیت خود یعنی 

۲۷ خط به شهروندان خدمات رســانی می کرد.حمید رضا دافعیان افزود: با توجه به مصوبه ستاد 

ملی پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا مبنی بر فعالیت برخی مشاغل و اداره ها از بیست و سوم 

فروردین، ۱۱ خط به تعداد خطوط اتوبوسرانی فعال کالنشهر اصفهان اضافه شد.وی ادامه داد: این کار 

با توجه به دستور ویژه شهردار اصفهان و همچنین افزایش احتمالی تعداد مسافران به دلیل حضور 

تعدادی از شهروندان در محل کار یا مراکز درمانی انجام شد.دافعیان به دستور شهردار اصفهان مبنی 

بر افزایش خطوط اتوبوسرانی در صورت اعالم نیاز اشــاره و تصریح کرد: در این هفته که مسئوالن 

توصیه می کردند شهروندان به خاطر حفظ ســالمتی خود و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 

کرونا در خانه بمانند در ساعت های پیک مســافر تقریبا نزدیک ظهر شاهد تجمیع مسافر در برخی 

خطوط بودیم که با دستور مدیر عامل شرکت این موضوع بررسی و تصمیم به افزایش تعداد اتوبوس 

در هفته آینده گرفته شد.

آغاز به کار ایستگاه های بازیافت در شهر اصفهان
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان گفت:از شنبه آینده فعالیت ایستگاه های 
بازیافت و خودروهای جمع آوری پســماند خشــک با رعایت پروتکل های بهداشتی اعالم شده از 
سرگرفته خواهد شد.محمد صادقی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه از ابتدای سال همه فعالیت های جمع آوری پسماند خشک با هدف حفاظت از سالمت عوامل 
فعال متوقف شده بود گفت: با توجه به مدیریت نسبی شــرایط، درخواست های مکرر شهروندان 
با سامانه ۱۳۷ و ضرورت جمع آوری جداگانه پســماند های خشک، از امروز فعالیت ایستگاه های 
بازیافت و خودرو های جمع آوری پســماند خشــک با رعایت پروتکل های بهداشتی اعالم شده از 
سرگرفته خواهد شد.محمد صادقی افزود: با شروع دوباره فعالیت های جمع آوری پسماند خشک 
در سطح شهر از این پس ساعات فعالیت ایستگاه های بازیافت از ساعت ۸ تا ۲۰، ساعات فعالیت 
غرفه های بازیافت از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸ و ساعت کاری خودرو های جمع آوری پسماند خشک 

از ساعت ۸ تا ۱۷ خواهد بود.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

اخبار

رییس اداره خدمات شهری معاونت 
خدمات شهری شهرداری خبرداد

مصرف روزانه صد و بیست هزار 
لیتر محلول ضدعفونی کننده 

در مناطق 15 گانه اصفهان

خبر  روز

رییس اداره خدمات شهری معاونت خدمات 
شهری شــهرداری اصفهان گفت:روزانه صد 
و بیســت هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده 
جهت محلول پاشی ســطح مناطق ۱۵ گانه 
مصرف می شود.غالمرضا ســاکتی رییس 
اداره خدمات شهری معاونت خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان گفت: ۱۲۰ دستگاه سم 
پــاش ۲۰ لیتری کمــری محلــول پاش در 
مناطق ۱۵ گانه جهــت مکان هایی که امکان 
تردد ماشین آالت موتوری نیستند در اختیار 
کارکنان خدمات شهری قرار گرفته تا همه نقاط 
پرتردد گندزدایی شــود.رییس اداره خدمات 
شهری معاونت خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان افزود: ۵۰ دســتگاه مکانیزم محلول 
پاش چهار هزار لیتری و ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری و 
خودرو های واتر جهت مه پاش آتش نشانی و 
۵ دستگاه تانکر و توربوالینر مه پاش برای ضد 
عفونی شهر اصفهان به کار گرفته شده است.او 
با اشاره به انجام کار های اداره معمول خدمات 
شهری از جمله تمیز کردن معابرو خیابان ها 
و حمــل زباله گفــت: بیــش از ۱۰۰ نفر برای 
ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله 
اتوبوس ها و تاکسی ها و نزدیک به ۴۰۰ کارگر 
هم درهر ۲۴ســاعت برای محلول پاشی در 
مناطق ۱۵ گانه به مردم اصفهان خدمت رسانی 
می کنند.ساکتی توزیع کیسه قرمز رنگ جهت 
افرادی که بیمار کرونایــی در منزل دارند را از 
دیگر فعالیت های خدامات شهری شهرداری 
اصفهان دانســت و افــزود: خانواده هایی که 
بیمار کرونایی دارند با تماس با ۱۳۷ می توانند 
از طریق مناطق شهرداری دریافت کنند.رییس 
اداره خدمات شهری معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان افزود: به جز آتش نشانی، 
نیرو های مردمی و بســیج، حــدود ۴۵ تیم 
مجهز به ماسک و دستکش های مخصوص 
در مناطق مختلف شــهر اصفهان هــر روز به 

ضدعفونی شهر می پردازند.
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معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان آمادگی 
الزم را دارد با راه اندازی کوره شــماره یک در ســال جهش تولید 
برای اولین بار رکورد عبور از 3 میلیون تــن را به عرصه عمل آورد.
مهندس محمدجعفر صالحی معاون خریــد ذوب آهن اصفهان 
گفت:گزارشــات صادرات ســنگ آهن در دو ماه اول سال 2020  
حاکی از انجام صادرات ســنگ آهن در ماه های ژانویه و فوریه به 
چین است. رقمی حدود 800 هزار تن سنگ آهن صادر شده است 
که به نظر میرســد به میزان زیادی کاهش داشته است.او افزود: 

عوارض موضوعه بر صادرات ســنگ آهن موثر بوده 
لیکن آنچه توانســته از کمند عوارض رهایی یابد و 
صادر شود، سنگ دانه بندی با عیار باال و عناصر مضره 
پایین بوده که می توان گفت گل سرسبد سنگ آهن 
است. افزایش نرخ ارز و همچنین تغییر نرخ تبدیل 
قیمت ارزش بهای صادراتی ســنگ آهن دو عاملی 
هســتند که همچنان شــرایط صادرات را جذاب و 
جذابتر می کند.معاون خرید شــرکت بیان کرد: با 
عنایت به نامگذاری ســال ۹۹ به نام سال »جهش 
تولید« با تدبیر و آینده نگــری مقام معظم رهبری 
ضرورت دارد، تدابیر الزم در جهت تحقق این شــعار 
مدبرانه اندیشیده شود که یکی از این اقدامات مهم 

و اساســی می تواند ممنوعیت صادرات سنگ آهن و یا به عبارتی 
هر آنچه در داخل به منظور جهش تولید الزم اســت، باشد. ذوب 
آهن اصفهان آمادگی الزم را دارد با راه اندازی کوره شــماره یک در 
ســال جهش تولید برای اولین بار رکورد عبور از 3 میلیون تن را به 

عرصه عمل آورد.

 رشد تولید 5 درصدی در سال گذشته
او افزود: معاونت خرید ســال ۹8 با فراز و نشــیب زیادی همراه 
بود. حوزه تامین و تدارک از حوزه هایی اســت که با هر نوســانی 
دستخوش تغییر و چالش شدید می گردد که در این شرایط باید با 
تغییر تاکتیک و اتخاذ روش های مناسب، بحران ها را از تهدید به 
فرصت تبدیل کرد.معاون خرید شرکت تصریح کرد: این حوزه در 
سال ۹۹ روز های سختی را پیش رو خواهد داشت. آغاز سال ۹۹ با 

محدودیت های ناشی از بیماری جهان شمول کرونا و اولویت حفظ 
جان پرسنل چه در شــرکت ذوب آهن و چه در شرکت های طرف 
تجاری، کاهش ســاعت کار، کاهش حضور پرسنل و در بعضی از 
شرکت ها هم تعطیلی شروع گردید. این در حالی است که فعالیت 
تامین و تدارک و پشــتیبانی تولید، فعالیتی وقفه ناپذیر اســت.

این مقام مسئول گفت: تعطیالت پایان ســال و تعطیالت ناشی 
از بیماری کرونا، سختی کار تامین تدارک را دوچندان نمود، اما با 
یاری خداوند منان از این پیچ سرنوشت ساز هم عبور خواهیم کرد.

در سال 9۸، موجودی سنگ آهن مورد 
نیاز آگلومراسیون به تثبیت رسید

مهندس صالحی گفت: برنامه شرکت در سال ۹۹، تولید بالغ بر 3 
میلیون تن چدن است که وظیفه و تکلیف حوزه خرید، تامین وتدارک 
کلیه مایحتاج کارخانه از جمله مواد اولیه مورد نیاز اســت. در سال 
۹8 توانستیم موجودی سنگ آهن مورد نیاز واحد آگلومراسیون را 
به تثبیت برسانیم و حداقل یکی از دغدغه های مواد اولیه را برطرف 
نماییم. انشاءا... در سال ۹۹ از اهداف خدشه ناپذیر خود می دانیم 
که موجودی سنگ آهن مورد نیاز کوره بلند و همچنین زغال سنگ 
مورد نیاز واحد کک ســازی را به مرحله تثبیــت، پایداری تامین و 
یکنواختی کیفی برسانیم که هدفی سخت، اما دست یافتنی است. 
در سال ۹۹ پیگیری ها و تالش های جدی تری در خصوص تخصیص 
پهنه های معدنی به عمل خواهیم آورد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

او بیان کرد: از اولویت های مد نظر مدیریت عالی شرکت، استفاده 
بهینه و حداکثری از ناوگان حمل ریلی است. این امر اولویت بجا و به 
حقی است چراکه عالوه بر رفع دغدغه های موجود، کمک شایانی به 
کاهش تردد و ایمن سازی حمل و نقل جاده ای خواهد نمود و نهایتًا 
از میزان آسیب های انسانی جاده ها خواهد کاست لذا همه تالشمان 
را به کار خواهیم بســت تا حمل ریلی را نسبت به جاده ای افزایش 

حداکثری دهیم.

بومی سازی و ساخت داخل از دیگر 
اولویت های حوزه خرید در سال 99 است

مهندس صالحی بیان کرد: بومی ســازی و ساخت 
داخل از دیگر اولویت های حوزه خرید در ســال ۹۹ 
اســت. دســتاورد های خوب و قابل قبولی در سال 
۹8 و ســال های گذشته داشــتیم و با جدیت تمام 
در این زمینه گام خواهیم برداشــت.او در پاســخ به 
این سوال که تحلیل شــما از فعالیت در دوران پسا 
کرونا چیست، گفت: کرونا به همان سرعتی که یک 
بیماری همه گیر جهانی برای نوع بشــر شده به نظر 
می رسد با شدت بیشــتری اقتصاد جهانی را تحت 
تاثیر قرار داده و پیش بینی ها حاکی از کاهش 1.5 
تا 2 درصدی رشد اقتصادی جهان اســت. از آنجایی که در انتشار 
اطالعات مرتبط با ویروس کرونا تشــکیک هایی ایجاد شده و به 
نوعی جهان در شــوک ناشی از شــیوع این ویروس قرار دارد، اما 
چین، با اعالم کنترل ویروس و شروع به کار به نظر میرسد فرصت 
مناسبی جهت دست یابی به اهداف اقتصادی خود فراهم می بیند، 
قیمت های جهانی در حال سقوط است. قیمت نفت به پایین ترین 
سطح خود طی چند سال گذشته رســیده و پیش بینی ها حاکی 
از انتظار نفت ده دالری است که پوشــش هزینه استخراج را هم 
نمیدهد.او اضافه کرد: ســایر کشــور ها و خصوصًا اروپا بسته به 
زمان غلبه بر کرونا و مــدت تعطیلی کســب و کار و فعالیت های 
اقتصادی دچار آسیب های متفاوتی خواهند شد، اما آنچه واضح 
 اســت تلفات اقتصادی کرونا کمتر از تلفات انســانی آن نخواهد

 بود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
تا اطالع بعدی ماموران برای خوانــدن کنتور گاز مراجعه حضوری ندارند و مشــترکین 
خودشــان ارقام کنتور را اعالم نمایند و مردم حتی االمکان از مراجعه حضوری به ادارات 

گاز خودداری کنند.
ســید مصطفی علوی، افزود: در همین راســتا دو روش الکترونیکــی ارائه خدمات از 
راه دور بــرای اعالم ارقام کارکرد کنتور گاز مشــترکین شــامل پیامک، ســامانه تلفنی 
در نظر گرفته شــده اســت.علوی بیان داشــت: مشــترکین می توانند پــس از اعالن 
پیامکــی شــرکت گاز، از طریق ســامانه  تلفنــی گویا به شــماره  381۹4 یا ســامانه 
پیامکــی 300031۹4 برای ثبــت کارکرد کنتــور خود اقــدام نماینــد.وی، اضافه کرد: 
برای حذف حضــوری قرائت کنتور، در جهت رعایت موارد بهداشــتی شــیوع ویروس 
کرونا و کاهش دامنه ارتباطات، مشــترکین عزیز می بایســت با این شرکت همکاری 
نمــوده و کارکرد کنتــور خــود را مطابق فرمت؛ از ســمت چــپ )ارقام مشــکی رنگ 
 کنتور*شــماره اشــتراک*3( به شــماره 300031۹4پیامک نمایند و یــا با تماس با 

شماره تلفن 381۹4 اعالم کنند.

قرائتغیرحضوریکنتورگاز
برایپیشگیریازشیوعویروسکرونا

16 واقعیتی که باید بدانید

شایعاتیخطرناکترازشیوعکرونا
با همه گیر شدن ویروس کرونا مطالب و شایعات زیادی در فضای 
مجازی درباره این بیماری منتشر شده، شایعاتی که خود خطرناک 

تر از شــیوع ویروس بوده اند در ادامه واقعیات مرتبط با شــیوع، 
پیشگیری، مقابله و درمان این بیماری را بازگو می کنیم.

طرح : زاینده رود

ویــروس کرونــا از 
طریق گزیدگی پشــه 

منتقل نمی شود

بهترین راه محافظت از خود شستشــو 
دست ها می باشد

المپ ماوراء بنفش تاثیری در نابودی 
ویروس ندارد
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اســپری کــردن الــکل روی بدن 
ویروس های قبلی را نمی کشد

حمام آب داغ تاثیــری در بیماری 
کرونا نخواهد داشت

خشــک کننده برقی و سشــوار در 
نابودی ویروس موثر نیست

حیوانات خانگی آلوده به ویروس کرونا 
نیستند

آنتی بیوتیک و واکســن ها 
در مقابله با ویروس ها موثر 

نیستند

رده هــای ســنی 
مختلــف ممکــن 
است ناقل یا مبتال 

شوند

هوای ســرد و برف نمی تواند ویروس 
را نابود کند 

دارویی بــرای پیشــگیری و 
درمان کرونا نیست

شستشــوی بینی بــا محلول 
نمک تاثیری بــر ابتال به کرونا 

ندارد

اســکنرهای حرارتــی بــرای 
تشخیص درجه تب موثر  است

ویروس کرونا در هوای گرم و 
مرطوب هم منتقل می شود

مصرف سیر تاثیری بر ویروس 
کرونا ندارد

خــوردن الــکل تاثیــری بر 
ویروس کرونا ندارد
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