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مسئوالن بهزیستی اصفهان می گویند خشونت های خانگی در ایام شیوع کرونا افزایش نداشته است؛ 

آن روی سکه همزیستی کرونایی !
5

 تقدیر مدیر درمان تامین اجتماعی
  استان از مدیرکل صداوسیمای 

مرکز اصفهان 
منتظر دستور تمدید مرخصی 

زندانیان هستیم

مدیرکل زندان های استان:

 بارندگی ها در اصفهان از
 بلندمدت فراتر رفت

 نرخ بیکاری در اصفهان از چه چیزی
 خبر می دهد ؟

کند اما امیدوار کننده

5
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هشدار رییس شورای اسالمی شهر 
 اصفهان به مسئوالن شهری

 و شهروندان؛

 کرونا را همچنان 
جدی بگیرید

شهردار اصفهان اعالم کرد:

تزریق 70 دستگاه اتوبوس 
 جدید به ناوگان در 

صورت نیاز

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن:

 فدراسیون هر تصمیمی 
 بگیرد چالش ایجاد 

می شود
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صفحه 5

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 99/01 
به مناسبت میالد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت مهدی موعود )عج(

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:810162

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمینهای تجاری و مسکونی آپارتمانی خود را از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت 
نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند:

   زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول(: 1399/01/23 ساعت 8 صبح
  زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1399/01/25 

   مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1399/02/02 
   آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 1399/02/16 ساعت 14 

   زمان بازگشایی: 1399/02/17 ساعت 10 صبح
   زمان اعالم به برنده: 1399/02/17

   آخرین مهلت دریافت وجه نقدی پس از برنده شدن در فراخوان از برنده: 1399/02/23
   عودت مبلغ سپرده های شرکت در فراخوان عمومی فروش متقاضیانی که برنده نشده اند از تاریخ 1399/02/24 به بعد به استثنای نفرات دوم

   اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله ابالغ به برنده فراخوان می باشد.
- حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است

 www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی -
baharetan_new_own :)کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام -

- تلفن: 96-36861090  داخلی 209 دفتر فروش

نوبت دوم

شهردار اصفهان گفت:اعتقادی به نشــانه گذاری صندلی اتوبوس های شهری 
نداریم چون این کار می تواند خود علت دیگری برای شیوع کرونا باشد.

قدرت ا... نوروزی شــهردار اصفهــان در برنامه تلویزیونی گفــت و گوی ویژه 
خبری بــا موضوع »حمــل و نقل 
عمومی دغدغه اصلی اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند«، اظهار کرد: 
اصفهان همچون ســایر شهر های 
کشــور به شــدت با ویروس کرونا 
درگیر است، البته همه نیرو ها برای 
غلبه بر این مشکل بسیج شده اند.او 
افزود: از ابتدای اسفندماه اقدامات 
الزم در حوزه حمــل ونقل عمومی 
شهر برای ضدعفونی ناوگان آغاز و تا 
پایان اسفندماه تعداد اتوبوس های 
فعال در شهر به ۶۵۰ دستگاه تقلیل 
یافت.شهردار اصفهان تصریح کرد: 
متروی اصفهان از روز ۲۶ اسفندماه 
تعطیل شد به طوری که اتوبوس ها 
در سال ۹۷ تعداد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 

هزار مســافر جابه جا کرده بود، اما در اســفندماه ۹۸ تعداد مسافران به پنج 
هزار نفر رسید.او ادامه داد: فعالیت اتوبوســرانی در دو مرحله تا ۲۱ فروردین 
امسال یکبار به ۳۰ درصد و بار دیگر به ۲۰درصد رسید، اما با اجرای طرح فاصله 

گذاری اجتماعی هوشــمند تعداد خطوط اتوبوســرانی را بــه ۶۰ خط و تعداد 
اتوبوس ها به ۴۶۰ دســتگاه اتوبوس افزایش یافت تا امکان اجرای این طرح 
امکان پذیر باشد.او خاطرنشان کرد: در مجموع تمام این اقدامات بسیار راهگشا 
خواهد بود، اما تمام شــهروندان 
باید همکاری و موارد بهداشــتی 
را رعایت کنند تــا اجرای طرح ها 
موفقیت آمیــز باشد.شــهردار 
اصفهان گفت: در اصفهان به لحاظ 
شرایط فرهنگی خوبی که حاکم 
اســت و همکاری شــهروندان، 
با اجــرای طــرح فاصله گذاری 
اجتماعــی هوشــمند وضعیت 
خوبی داشتیم، البته با در اختیار 
قرار دادن بروشــور های آموزشی 
شرایط بهتر خواهد شد.او با بیان 
اینکه اعتقادی بــه اینکه صندلی 
اتوبوس ها نشــانه گذاری شود، 
نداریم، ادامه داد: نشــانه گذاری 
در صندلی ها می تواند خود علت 
دیگری بــرای شــیوع باشــد، امــا بــا ارایــه راهنمایی هــای الزم و توزیع 
 بروشــور های آموزشــی فاصلــه ۱.۵ متــری مســافران اتوبــوس رعایت 

خواهد شد.

رئیس کمیتــه اتاق بازرگانــی اصفهان گفت:در پی شــیوع ویــروس کرونا 
اتاق بازرگانی، صنعت ، معدن و 
کشاورزی اصفهان برای مناطق 
کمتر برخوردار ۱۱۰ هزار بســته 
غذایــی در نظر گرفته اســت.

مجتبــی کاروان رئیس کمیته 
اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: 
بعد از شــیوع ویــروس کرونا 
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و 
کشاورزی اصفهان برای مناطق 
کمتر برخوردار ۱۱۰ هزار بســته 
غذایی شــامل گوشــت، مرغ، 
برنج و روغن در نظر گرفته شده 

اســت.مجتبی کاروان ادامه داد: این اقالم به تدریج تحویل ســپاه و بسیج 
می شــود و با شناسایی هایی 
که در محالت صــورت گرفته 
این اقالم به خانواده های کم 
بضاعــت می رســد.او افزود: 
قطعا با حمایت های مردمی 
مثــل حمایت صنعــت گران 
و بازرگانان و اتــاق بازرگانی،  
می توان به افرادی که در دوره 
تعطیلی مشاغلی که به دلیل 
بیماری کرونا مجبور به تعطیل 
کردن کسب و کار خود شدند و 
درآمدی نداشتند، کمک کرد. 

 اعتقادی به نشانه گذاری صندلی اتوبوس ها نداریم 
  شهردار اصفهان: 

1

جاری شدن آب در مادی های اصفهان
با افزایش خروجی آب از ســد زاینده رود و میزان ورودی آن به شــهر اصفهان، آب به مادی های آن، این شــریان های زندگی نیز ســرازیر شد. 
مادی ها،کانال های شبکه ای گسترده ای هســتند که آب را از زاینده رود به بخش های فرعی حوضه  شهری اش منتقل می کنند و برای آبرسانی به 

بخش های دورتر از رود کاربرد دارند.

عکس خبر

عکس: ایمنا

شهردار اصفهان:

اعتقادی به نشانه گذاری صندلی اتوبوس ها نداریم

 توزیع 110 هزار بسته حمایتی مواد غذایی در مناطق
 کم برخوردار اصفهان

صفحه 8
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نخست وزیر جدید عراق میان ایران و آمریکا واسطه می شود؟
در پی انصراف عدنان الزرفی از تشکیل دولت، برهم صالح، رئیس جمهور عراق، مصطفی کاظمی را 
مامور تشکیل کابینه کرد، اقدامی که از حمایت بی سابقه تقریبا تمام نیرو های سیاسی عراق برخوردار 
بود. کاظمی از معدود شخصیت های عراق بود که با همه طرف های داخلی و خارجی همکاری و رابطه 
نسبتا خوبی داشته است. از این رو، او برخالف سلفش عادل عبدالمهدی، توانایی بیشتری برای تنش 
زدایی و حتی وســاطت میان ایران و آمریکا دارد.تا قبل از روز پنج شنبه، یعنی روز ماموریت یافتن 
کاظمی برای تشکیل دولت، با وجود تکرار اسم وی به عنوان گزینه نخست وزیری در رسانه ها، بسیاری 
حتی چهره او را هم نمی شناختند. زیرا کاظمی در ســال های اخیر که رئیس دستگاه اطالعات عراق 
بود، جز در موارد محدود، به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شــد. کاظمی، در گذشته نه چندان دور، 
روزنامه نگار بود، با این حال، تصاویر کمی از وی در رسانه ها یافت می شد.روز پنج شنبه، اما، گمنامی 
خودخواسته کاظمی به پایان رسید و حاال او با تکیه بر کرسی مهمترین منصب اجرایی عراق، دیر یا زود 

به عنوان یکی از خبرسازترین چهره های عراق ظاهر خواهد شد.

کاظمی و چند سوال
کاظمی هنوز کابینه خود را معرفی نکرده است. او یک ماه مهلت دارد تا برنامه و وزرای کابینه خود را 
جهت اخذ رأی اعتماد به پارلمان ارائه دهد. قطعا، انتخاب وزرا، کار آسانی نخواهد بود، اما حمایت قاطع 
همه گروه های سیاسی عراق، اعم از شیعه، سنی و کرد، شانس موفقیت کاظمی در تشکیل کابینه را 
بسیار باال می برد. بسیاری معتقدند که کاظمی، مرد مناسبی است که در زمان مناسب در مکان مناسب 
قرار گرفته است.چنانچه کاظمی در تشــکیل کابینه موفق شود، چالش های فوری گوناگونی خواهد 
داشت که شاید مهمترین آنها، مهار بیمای کرونا و مدیریت بحران اقتصادی است. همچنین، کاظمی 
در حالی نخست وزیر شد که عراق در میانه یک بحران سیاسی قرار دارد؛ حاال کاظمی باید مشخص 
کند که چه برنامه ای برای رفع این بحران دارد؛ آیا دولت وی انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد؟ یا 

اینکه ایده دولت انتقالی را کنار خواهد گذاشت؟
 اما در کنار اینها، نخســت وزیر عراق با چالش مهم دیگری مواجه است که با مسائل داخلی و روابط 
خارجی عراق تداخل دارد و آن برقراری نوعی توازن در روابط عراق با ایران و آمریکاست. نخست وزیران 
سابق، حداقل از دوره حیدر عبادی به بعد، همگی با این چالش با درجات متفاوت مواجه بودند. نزدیک 
شدن به هر کدام از این دو کشور، می تواند خشم و نارضایتی کشور دیگر را برانگیزد. از این رو، برخی 
نخست وزیران سابق، خصوصا عادل عبدالمهدی، تالش کردند که در روابط عراق با این دو کشور توازن 
برقرار کنند. عبدالمهدی حتی در دوره ای دنبال وساطت میان ایران و آمریکا بود. اما آمریکایی ها، او را 
در سطح یک واسطه مستقل نمی دیدند. به همین دلیل، عراق نتوانست به نحو موثری میان ایران و 
آمریکا میانجیگری کند. در برخی مواقع، عراق صرفا به عنوان پیام رسان، پیام هایی میان ایران و آمریکا 
رد و بدل کرد. ولی فراتر از این، نقشی ایفا نکرد. بعد ها عراق میان ایران و عربستان نیز پیام هایی رد و 
بدل کرد که بعد از بحران سیاسی عراق، این نقش نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.اکنون با روی کار 
آمدن کاظمی، که روابط خوبی با آمریکا و ایران دارد، این پرسش مطرح شده که آیا او در برقراری توازن 
میان ایران و آمریکا موفق خواهد بود؟ گذشته از این، آیا کاظمی می تواند با استفاده از روابط خوب خود 
با همه طرف ها، میان تهران و واشنگتن در مواقع ضروری وساطت کند؟ یکی از ویژگی های برجسته 
کاظمی ،تبحر وی در فن مذاکره است. از میان همه ویژگی های کاظمی که بعد از ملکف شدن برجسته 
شده اند، روابط خوب وی با همه و همچنین توان مذاکراتی کاظمی، از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
اند. با توجه به اینکه تنش ها میان آمریکا و برخی گروه های نزدیک به ایران باال گرفته است، به احتمال 
زیاد کاظمی از توان مذاکراتی اش برای آرام کردن این تنش ها استفاده خواهد کرد و حتی ممکن است 
مانند اسالفش تالش کند میان ایران و عراق وساطت کند. روابط خوبش با ایران و آمریکا می تواند در 
موفقیت چنین وساطتی نقش مهمی ایفا کند. این وساطت، اختیاری نیست بلکه اقتضای امنیت 
ملی عراق است. اما اینکه کاظمی تا چه اندازه در این تماس ها موفق خواهد بود، پرسشی است که به 

این زودی نمی توان به آن پاسخ داد و باید منتظر گذشت زمان بود. 

رأی پایین نمایندگان چالش برانگیز خواهد شد؟ 

چراغ های قرمز روشن شدند

مجلس یازدهم هنوز روی کار نیامده ذهن مقایسه گر دائما در حال باال  
پایین کردن ویژگی های آن نســبت به مجالس ادوار گذشته یا حداقل 
مجلس دهم است؛ اولین چیزی هم که مثل یک چراغ قرمِز جلب توجه 
می کند تعداد آراء پایین برخی نمایندگان این پارلمان است.به گزارش 
خبرآنالین، کمتر از ۴۰ روز به پایان مجلس دهم زمان باقی نمانده است 
و هر چه باشــد منتخبان مجلس یازدهم که در انتخابات دوم اســفند 
ماه توانستند مجوز عبور از دروازه مهمترین و سیاسی ترین ساختمان 
میدان بهارستان را به دســت بیاورند در حال آماده شدن هستند تا بر 
روی صندلی های سبز مجلس تکیه بزنند.مجلسی که در کمترین رکورد 
مشارکت در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسالمی رقم خورد و اتفاقات ریز و 
درشت و دلخوری سال های اخیر هم موجب شد تا آرای خاکستری که 
همیشه فریادرس اصالح طلبان بود پای صندوق های انتخابات حاضر 
نشوند ونتیجه آن شد که مجلس به تصرف اصولگرایان درآمد.در نتیجه 
همین انتخابات هم چهره سیاسی پارلمان یازدهم در مقایسه با پارلمان 
دهم تغییر حداکثری را به خود دید و طبیعتا دیگر از آن تعداد قابل توجه 
نمایندگان اصالح طلب و مستقل یا بهتر بگوییم اعتدالی خبری نیست.

تفاوت مشهود آراء نمایندگان مجلس دهم و یازدهم
مجلس یازدهم آنقدر با شــرایط خاص انتخاب شــد که هنوز روی کار 

نیامده ذهن مقایســه گر دائما در حال باال  پایین کردن ویژگی های آن 
نسبت به مجالس ادوار گذشــته یا حداقل مجلس دهم است؛ اولین 
چیزی هم که مثل یک چراغ قرمِز چشمک زن جلب توجه می کند تعداد 
آرا است.سال ۹۴ وقتی َعَلم انتخابات مجلس به پا شد، شعار  »تغییر« 
حسابی کار خودش را کرد و با یک مشارکت ۶۱ درصدی مردم نمایندگان 
خودشــان را انتخاب کردند و حاصل این انتخابات آن شد که دست کم 
وقتی نطقی یا اعتراضی از ســوی نماینده ای بلند می شد می توانست 
مدعی باشــد که نماینده بیش از نیمی از مردم حوزه انتخابیه است اما 
سوال اینجاست آیا نمایندگان مجلس یازدهم می توانند چنین ادعایی 
را داشته باشند؟ کار وقتی به حساب و کتاب درباره آرای پایتخت می رسد 
از این هم سخت تر می شود چراکه در انتخابات اسفند ماه تنها ۲۶ درصد 
مردم استان تهران در انتخابات شــرکت کردند و همین امر موجب شد 
تا تعداد رای سرلیست اصولگرایان و منتخب اول تهران رایی نزدیک به 

منتخب هفتم تهران در مجلس دهم کسب کند و راهی مجلس شود.

چالش آراء کمتر
 مجلس یازدهم قطعا وقتی کارش را آغاز کند با مشکالت و چالش های 
زیادی مواجه خواهد شد؛ کشــور احتماال همچنان با موضوع کرونا در 
کنار مشکالت و بحران های اقتصادی دست به گریبان است اما در این 

میان چالش دیگری هم به چشم می خورد و آن خودی ندانستن برخی 
نمایندگان از ســوی مردم است؛ موضوعی که بســیاری از تحلیلگران 
هم به آن واقفنــد و معتقدند چون نماینــدگان منتخب اکثریت مردم 
نیستند، احتماال گسســت میان جامعه و نمایندگان بیشتر شود و این 
موضوع وقتی به شهرهای کوچکتر می رسد می بینیم در برخی از شهرها 
منتخبین آرایی کمتر از ۱۵ هزار رای را در سبد خود ریخته اند و این رقم 
حتی به زیر ۱۰ هزار رای می رســد.درمیان نمایندگانی که کمترین آرا را 
به خود اختصاص داده اند نام افرادی که پیــش از این هم در مجلس 
حضور داشتند به چشم می خورد که مقایسه آرای آنها در این دو و دوره 
قبل هم جالب توجه اســت؛ یکی از این نمایندگان علیرضا ســلیمی 
نماینده اصولگرای محالت اســت؛ او در مجلس دهم حدود ۱۱ هزار و 
۴۷۰ رای را از آن خود کرده بود اما در این دوره با ۱۰۰۰ رای کمتر توانست 
مجوز نمایندگی را به دست بیاورد؛ البته این ریزش آرا در مورد نماینده 
اصولگرای شــادگان شــدت و حدت بیشــتری به خود می گیرد او در 
مجلس دهم نزدیک به ۳۵ هزار رای به دست آورد اما در این دوره او تنها 
۱۲ هزار رای به دست آورد و این نشان می دهد علی رغم آنکه اصولگرایان 
می گویند که محبوبیت شــان بیشتر شده اســت اما آمار و ارقام این را 
نشان نمی دهد هرچند اگر اصالح طلبان هم حضور حداکثری داشتند 

به احتمال قریب به یقین همین نتایج رقم می خورد!

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به گفته افرادی که 
به اطالعات طبقه بندی شــده دسترسی دارند عنوان 
کرده اســت که مک کنزی در راس فهرســت اهداف 
ایران قرار دارد.روزنامه نیویــورک تایمز گزارش داد: 
مقامات ارتش و اطالعات آمریکا می گویند، در حالی 
که جانشــین قدرتمند و ســایه وار )شــهید سردار( 
سلیمانی به سفر به عراق و همکاری با شبه نظامیان 
شیعه)گروه های مقاومت( در آن کشور ادامه می دهد، 
از شــدت کنترل تهران بر این گروه ها کاســته شده 
است. به گفته ژنرال کنث مک کنزی، رئیس سنتکام، 
»گرفتــن تصمیمات کارآمــد برای آنهــا )ایرانیان( 
دشوارتر شده است، گاهی برای آنها تحمیل اراده اشان 

بر نیابتی هایشان دشوارتر از پیش شده است.« »اما 
ایران قطعا می تواند حمــالت در عراق را هدایت کند. 
ایران چه بسا قادر به پیشــگیری از وقوع حمالت در 
عراق نباشد.«به گفته افرادی که به اطالعات طبقه بندی 
شده دسترســی دارند، مک کنزی در راس فهرست 
اهداف ایران قرار دارد. زمانی که آمریکا، ســپاه را در 
فهرست سازمان های تروریســتی قرار داد، ایران نیز 
سنتکام را یک سازمان تروریســتی معرفی کرد. اما 
برخی مقامــات اطالعاتی می گویند ایــران می داند 
که حمله به ژنرال مک کنزی، که به خوبی محافظت 
می شود،دشــوار خواهد بود و به همین دلیل ســپاه 
اهداف دیگری را در نظر گرفته است.سفرا، معاونان 

آنها، وابســته های دفاعی و حتــی مقامات آژانس 
توســعه بین المللی آمریکا در منطقه و فراتر از آن در 
فهرســت اهداف ایران قرار دارند.مقامات آمریکایی 
باور دارند که ماه های پیش رو شرایط بسیار دشواری 
خواهیم داشت چرا که تهران از نیروهای شبه نظامی 
)مقاومت( برای حمله به اهداف آمریکایی در عراق 
استفاده خواهد کرد و ایاالت متحده به دنبال تالفی 
خواهد بود- حتی اگر مقامات آمریکایی بر سر بهترین 
پاسخ اختالف نظر داشته باشــند. این اختالف نظر 
در نشست های ســطح باالی مقامات آمریکایی که 
پیش از حمالت تالفی جویانه این کشور علیه اهداف 
شبه نظامیان عراقی انجام شد، به خوبی مشهود بود.

نیویورک تایمز به نقل از مقامات امنیتی آمریکا: 

ژنرال مک کنزی در راس فهرست اهداف ایران قرار دارد

رییس جمهوری آمریکا با حمله شدید به نوع گزارشات تهیه شده توسط برخی از روزنامه های آمریکا گفت: به اخبار نیویورک تایمز، 
واشنگتن پست و آمازون اعتماد نکنید.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با مصاحبه ای که با شبکه فاکس نیوز و محبوب 
خود داشت مطبوعات آمریکا را بار دیگر فیک نیوز خواند.دونالد ترامپ که قبال نیز سابقه حمله به روزنامه های انتقادی دارد، شامگاه روز 

شنبه در صفحه توییتری خود نوشت: زمانیکه رسانه های شکست خورده ای مانند نیویورک تایمز، آمازون و واشنگتن پست 
گزارشاتی مبنی بر یک منابع بی نام یا هر جمله ای که در آن از اسم شخص استفاده نشود، منتشر می کنند، آن ها را باور نکنید. 
ترامپ در ادامه نوشت: بسیاری این منابع بی نام وجود ندارند. آن ها ساخته شده اند برای بدنام کردن و ناسزاگویی. آن ها 
هیچ منبعی ندارند. رییس جمهوری آمریکا همچنین در مورد آخرین وضعیت آمریکا گرفتار بیماری کووید ۱۹ نوشت: من 
فکر می کنم اوضاع بی سابقه است و سوالی در این باره وجود ندارد. ترامپ افزود: این یک بحران است، اقتصاد از نظر رشد، 

شغل و حتی افزایش دستمزدها با سرعتی سریع رو به جلو حرکت می کرد و ناگهان ضربه همه گیر و…

ترامپ:سوالی درباره کرونا وجود ندارد!
روحانی: 

شرایط در ماه رمضان هم 
اینگونه باشد، اجتماعاتی 

نخواهیم داشت

چهره روز

وز عکس ر

آزادی 100 زندانی 
طالبان

نخســتین گــروه از زندانیان 
طالبان پس از توافق آمریکا با 
طالبان براساس دستور اشرف 
غنی رییس جمهور افغانستان 
از زندان آزاد شدند. ۱۵ فرمانده 
ارشد که طالبان خواهان آزادی 
آن ها بــود جزء آزادشــدگان 

اخیر نمی باشند.

وظیفه شما کمک کردن است
مسیح مهاجری مدیرمســئول روزنامه جمهوری اسالمی در ســرمقاله این روزنامه نوشت: این را 
می دانیم که ســتاد اجرائی فرمان امام اقداماتی در قالب های اهدای بعضــی امکانات یا پول نقد 
به عمل می آورد، بنیاد مســتضعفان هم مثاًل به کول برها قرار است کارت هدیه یک میلیون تومانی 
بدهد، آستان قدس رضوی هم به فقرای حاشیه شهر مشهد یا خانواده های ضعیف در نقاط دیگر 
کمک هائی می کند، اما اینها در برابر تمکن مالی این مراکز بســیار ناچیز هستند و اصواًل به حساب 
نمی آیند. این مراکز باید تمام قد و با دست های گشاده و بدون محدودیت به صحنه بیایند و بدون 
فوت وقت، تمام نیازمندی های مردمی که در شرایط سخت اقتصادی کنونی دچار تنگنا شده اند را 

برطرف نمایند.

ماجرای اصرار سردار سلیمانی برای گرفتن عکس یادگاری با 
سیدحسن نصرا...

در ویدئویی که به تازگی از صحبت های دبیرکل حزب ا... لبنان منتشر شده است، وی از ماجرای اصرار 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی برای گرفتن عکس با وی می گوید.سید حسن نصرا... در این ویدئو 
می گوید که معموال افراد وقتی به دفتر من می آیند، با من عکس هم می گیرند، اما یک بار که حاج 
قاسم به دفتر آمده بود، از همکاران طلب دوربین کرده و اصرار داشت با من عکس بگیرد؛ لذا در حال 
نماز، ایستاده و نشسته و در حال وضوگرفتن با یکدیگر عکس انداختیم که البته همه آن منتشر نشد. 

او می گوید: جالب بود که بسیار اصرار کرد و به بچه ها گفت دوربین بیاورند.

حمایت تمام قد »کیهان« از سفیر چین
روزنامه کیهان نوشــت: اظهارات نســنجیده ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره نحوه برخورد و 

اطالع رسانی چین درباره شیوع کرونا بهانه ای شده تا عده ای خاص که مواضع آن ها در ابراز نوکری و 

سوابقشان در چاکرمنشی نسبت به غرب روشن است، برای استقالل کشور اشک تمساح بریزند.

این مدعیان همان هایی هســتند که به آمریکا نامه نوشــتند و از ترامپ درخواست تحریم بیشتر 

ایران برای تســلیم شــدن و زانو زدن در برابر آمریکا را کردند، جریانی که همنوا و هم صدا با شبکه 

عنکبوتی رســانه های معاند و ضدانقالب از هیچ تالشــی برای تزریق یاس و ناامیدی در جامعه با 

هدف شکســتن مقاومت مردم در برابر زیاده خواهی های آمریکا و در نهایــت تن دادن به مذاکره 

ذلت بار با جنایتکارترین دولت جهــان فروگذار نکردند.مدعیانی که در مقابــل بدترین توهین ها، 

تهمت ها و تحقیر های مقامــات آمریکائی و اروپایی از جمله تروریســت خوانــدن ملت ایران از 

ســوی ترامپ دم برنیاوردند ... و ده هــا و صد ها نمونه دیگــر... امروز با وقاحــت هرچه تمام تر 

 واکنش محترمانه ولو با لحن اعتراضی ســفیر چین خطاب به جهانپور را به مستعمره شدن ایران

 تعبیر می کنند.

 فتوای آیت ا... سیستانی
 درباره روزه رمضان در دوره کرونا

آیت ا... العظمی سیستانی در فتوایی در پاسخ به استفتایی در مورد روزه ماه رمضان در سایه شیوع 
ویروس کرونا تاکید کردند که وجوب روزه ماه رمضان یک تکلیف فردی است و هر کس که شرایط 
وجوب آن را داشته باشــد باید فارغ از اینکه برای دیگران واجب باشــد یا خیر، روزه بگیرد.ایشان 
در ادامه افزودند، اگر فرد مســلمان بیم آن داشته باشــد که با روزه گرفتن ولو با اتخاذ همه تدابیر 
احتیاطی، به کرونا مبتال می شود، وجوب هر روزی که می ترسد در صورت روزه گرفتن به این بیماری 

مبتال می شود، از او ساقط می شود.

کافه سیاست

رییس جمهور گفت: در مورد تهران از شــنبه 
کسب و کارهای کم ریســک کار خود را آغاز 
خواهند کرد و پر ریسک ها هم بعد از مطالعه 
و برنامه ریــزی کار خود را شــروع می کنند.

حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی 
در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا، با 
بیان اینکه یکی از برنامه های فاصله گذاری 
هوشمند شروع کسب و کار هوشمند در تهران 
است، گفت: هر کســب و کار کم ریسکی که 
قرار است کار خود را شروع کند باید کدی را از 
سامانه مورد نظر وزارت بهداشت دریافت کند 
و امروز هم می گوییــم آنانی که هنوز فرصت 
نکردند به این سامانه متصل شوند در همین 
یکی دو روز آینده این کار را انجام دهند.وی 
افزود: امتیازهایی برای کسب و کارهایی که 
در این زمینه فعال باشــند در نظر گرفتیم تا 
مردم هم بدانند کدام کســب و کارها بیشتر 
برای ســالمت جامعه تالش کردند.روحانی 
با بیان اینکه قرار است برای کسب و کارهای 
پر ریسک هم در دولت تصمیم گیری شود، 
اظهار کرد: با پروتکل ها ایــن کار هم در زمان 
مناسب انجام خواهد شد. در مورد تهران هم 
از شنبه کســب و کارهای کم ریسک کار خود 
را آغــاز خواهند کرد و پر ریســک ها هم بعد 
 از مطالعــه و برنامه ریزی کار خود را شــروع

 می کنند.
روحانــی افزود: اگر شــرایط کشــور در ماه 
رمضان به همین صورت باشد که حاال داریم 
دیگر اجتماعاتی نخواهیم داشــت و در این 
زمینه صداوسیما باید این خالء را پر کند. اگر 
تغییری در این زمینه ایجاد شد البته اطالع 
رسانی می شود اما وزارت بهداشت برای خود 
دستورالعمل هایی دارد که باید رعایت شود و 
اگر می گوید کســب و کارهایی آغاز نشوند یا 
اجتماعاتی نباشد این با توجه به پروتکل های 
بهداشــتی اســت و امکاناتی که ما در زمینه 
پزشــکی داریم و این امکانات هرچند خوب 

است، اما نامحدود نیست.

مجلس یازدهم هنوز روی کار نیامده ذهن مقایسه گر دائما 
در حال باال  پایین کردن ویژگی های آن نسبت به مجالس 
ادوار گذشته یا حداقل مجلس دهم است؛ اولین چیزی 
هم که مثل یک چراغ قرمِز جلب توجه می کند تعداد آراء 

پایین برخی نمایندگان این پارلمان است

 یادداشت
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مرغداری های اصفهان بیشتر به کیفیت تولیدات توجه کنند

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: مرغداری های استان باید 
امسال کیفی سازی را به ویژه در گوشــت مرغ تحویلی به بازار بیش از گذشــته مد نظر قرار دهند.

حسین ایراندوست اظهارداشت: کیفیت 
گوشت مرغ مصرفی رابطه مستقیمی با 
وزن آن دارد به این ترتیب که مرغ هایی 
که حدود یک کیلو و ۸۰۰ تا ۲ کیلو و ۳۰۰ 
گرم وزن دارند از کیفیت بیشتری نسبت 
به گوشــت های دارای وزن ســنگین تر 
برخوردارنــد. وی خاطرنشــان کرد: در 
اذهان عمومی این تصــور وجود دارد که 
مرغ ســنگین تر کیفیت بهتری دارد، اما 
این دیــدگاه عامیانه با مالحظات علمی 

در تضاد است، بنابراین مردم باید فرهنگ اســتفاده از این ماده غذایی را تغییر دهند.معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: بر همین اساس، مرغداران باید در زمان 
استاندارد، مرغ ها را به کشتارگاه تحویل دهند و از اضافه شدن وزن آنها جلوگیری کنند.ایراندوست 
ادامه داد: این سازمان امسال از تولیدکنندگانی که اســتاندارد مزبور را رعایت کنند بیشتر حمایت 
می کند تا کیفی سازی بهتر از گذشته محقق شود و محصوالت دارای کیفیت پایین تر به بازار راه نیابد.

لزوم پیش بینی بسته حمایتی برای آرایشگران
رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان در مورد وضعیت واحدهای این صنف توضیحاتی داد.

اصغر شجره طوبی در مورد وضعیت واحدهای صنفی آرایشگران مردانه اظهار کرد: نامه نگاری های 
شده  که برنامه ای برای این صنف آماده و اجرایی شود، پیرایشگران صنفی هستند که هر روزی که 
کار کنند، درآمد دارند.رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان با بیان اینکه تا اطالع ثانوی این 
واحدهای صنفی اجازه فعالیت ندارند، تصریح کرد: پیگیری هایی در مورد وضعیت این صنف انجام 
داده و همچنان نیزاتحادیه پیگیر مسائل این صنف است. شجره طوبی با بیان اینکه تا کنون هیچ 
بسته حمایتی به این صنف و کارگران آن اختصاص داده نشده  و در شرایط سختی به سر می برند، 
گفت: وظیفه داریم طوری عمل کنیم که مردم بیمار نشوند و از دولت و مسئوالن هم انتظار داریم که 
طوری عمل کنند که مردم از بیچارگی مریض نشوند.وی با اشاره به بازرسی های مستمر این اتحادیه 
خاطرنشان کرد: اگر  آرایشگاه باز باشد، پلمپ می شود و پروانه آن باطل خواهد شد؛ برنامه ای برای 

بازگشایی مجدد هنوز اعالم نشده است.

عدم برداشت اقساط وام ها، عملیاتی شد
بعد ازشیوع ویروس کرونا به منظور حمایت از اقشار مردم، تعویق پرداخت اقساط وام های قرض 
الحسنه از سوی بانک مرکزی در دستور کار بانک ها قرار گرفت و در همین راستا ضمن راه اندازی 
سامانه ثبت شکایت احتمالی وام های قرض الحسنه، سیستم اتوماتیک برداشت اقساط بانک ها 
اصالح شد.در پی فعالیت سامانه مورد اشاره طی حدود ۱۰ روز گذشته مجموعا ۳۵ هزار و ۴۹۴ فقره 
شکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط تسهیالت قرض الحسنه توسط بانک ها و موسسات 
اعتباری در سامانه ثبت شده است، در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، مبالغ برداشت شده به 
مشتریان عودت شده که بانک مرکزی به منظور راستی آزمایی انجام عودت اقساط در تماس تلفنی 
با برخی از مشتریان این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.بانک مرکزی همچنین بانک ها را مکلف 
کرد سامانه های برداشت اتوماتیک اقساط وام های قرض الحسنه را در دو ماه فروردین و اردیبهشت 

اصالح کنند تا به مانند اسفندماه از حساب مشتریان قسطی برداشت نشود.

نرخ بیکاری در اصفهان از چه چیزی خبر می دهد ؟

کند اما امیدوار کننده

امروز بیکاری تجربه تلخ اقتصاد کشور است و اشتغال نیز بدون تعارف 
آرزویی که به نظر می رســد برای بســیاری از جوانان تــن به واقعیت 
نمی دهد.ایجاد اشتغال در جامعه از آن جهت اهمیت دارد که معیشت 
و حیات خانواده ها بدان وابسته است و حتی در شعارهای انتخاباتی، 
نخستین مسئله و دغدغه اصلی نیز ایجاد شــغل بوده و هست.بحث 
اشتغال نیروهای جوان در طول سال های متمادی و با حضور هر کدام 
از دولت ها جزو مهم ترین مسائل مطرح شــده به شمار می آید و تمام 
مسئوالن مربوطه ایجاد اشــتغال و کاهش نرخ بیکاری را از ضروریات 
می دانند.بر این اساس نرخ بیکاری و سهم اشتغال در اصفهان به عنوان 
صنعتی ترین استان، از اهمیت ویژه ای برخوردارست و جدیدترین آمار 
منتشر شده، گویای نرخ بیکاری در ۱۹ استان کشور در زمستان پارسال 
)پیش از شــیوع کرونا( دو رقمی و نرخ بیکاری در ۵ استان تک رقمی 
است که اســتان اصفهان با ۱۰/۳ درصد جزو استان های دو رقمی بوده 
و باوجود بهره مندی از عنوان صنعتی ترین استان در کشور سال هاست 
نرخ بیکاری آن در ردیف اســتان های دو رقمی جاخوش کرده است.

در این میان ۱۵ درصد از تولید ناخالص کشور متعلق به استان اصفهان 
بوده و باید گفت اصفهان صنعتی ترین استان کشور است که 7۰ درصد از 
فوالد ایران، ۵۰ درصد از صنایع ساختمانی، 6۰ درصد مصنوعات طالیی 
کشور و ۲۵ درصد از فرآورده هایی نفتی کشور متعلق به این استان بوده 
و ۱۰ درصد کارگران کشــورمان در اصفهان فعالیــت می کنند.همچنین 

۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور در اســتان اصفهان قرار دارد که 
البته ۱۰۰ هزار هکتار به دلیل خشکسالی از دایره کشاورزی خارج شده 
است.در همین راستا عباس رضایی، اســتاندار اصفهان طی بهمن ماه 
سال ۹7 با بیان اینکه نرخ بیکاری کل کشــور ۱۲/۴ درصد است و این 
نرخ در اصفهان ۳ درصد بیشتر از کشــور برآورد شده و چنین شرایطی 
برای استان اقتصادی خوب نیســت گفت: موقعیت اقتصادی استان 
اصفهان شرایط خاصی است به نوعی که بزرگ ترین استان صنعتی کشور 
محسوب می شود؛ اما آمار بیکاری آن از متوسط کشوری باالتر است.در 
این میان هرچند به گفته مسئوالن استانی نرخ بیکاری استان اصفهان 
طی ۳ ماهه تابستان سال ۹۸ که البته با ۳ ماهه زمستان سال گذشته 
مرتبط نیست از ۱۴/۱ درصد به ۱۰/7 درصد رسید و با کاهش ۴ درصدی 
روبه رو شد و دست اندرکاران اظهار امیدواری کردند که این نرخ به زیر ۵ 
درصد برسد چراکه مســئله بیکاری بزرگ ترین مشکل اصفهان است؛ 
اما با تمام ویژگی های چشمگیر صنعتی و غیرصنعتی موجود در استان 
اصفهان نســخه های کاغذی و تنها امیدواری ها برای درد بیکاری این 
استان حتی همچون مسکن های موقتی هم نیست که بتواند چنین رنج 
شدیدی را اندکی تسکین دهد و این استان را در ردیف استان های تک 
رقمی نرخ بیکاری بگنجاند و آرزوها را به یقین برساند.در همین راستا 
براساس تازه ترین اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۳ ماهه زمستان 
سال ۹7 اســتان اصفهان ۱۲/۴ درصد و طی مدت مشابه سال گذشته 

برآورد نقطه ای آن ۱۰/۳ درصد اســت که در این مدت نرخ مشــارکت 
اقتصادی اســتان از ۴۲/۱ درصد به ۳۹/۱ درصد و نسبت اشتغال هم 
از ۳6/۹ درصد به ۳۵/۱ درصد رســیده اســت.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان گفت: آمارهای نشان دهنده کاهش نرخ 
بیکاری ۳ ماهه زمستان ۹۸ استان اصفهان به نسبت سال ۹7 است.

سید حسن قاضی عسگر پیرامون اینکه شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از معادالت و پیش بینی ها را دگرگون کرده است، اظهار داشت: علی رغم 
تمام مسائل روند بیکاری در استان اصفهان از ۱۴/۴ درصد از یک سال و 
نیم گذشته تاکنون به ۱۰/۳ درصد رسیده که نشان دهنده بهبودی است 
اما راضی کننده نیست و نیاز به همت مضاعف دارد.وی درباره تفکیک 
نرخ بیکاری شهری، روستایی، کشــاورزی و صنعتی ۳ ماهه زمستان 
سال ۹۸ استان اصفهان براساس آمار مرکز ایران، افزود: به دلیل شرایط 
فعلی کشور با شیوع ویروس کرونا هنوز آمار های جزئی برای مسئوالن 
استان ابالغ نشــده و امیدواریم اواخر هفته جاری اعالم شود. مروری 
مجدد بر ظرفیت ها و توانمندی های اســتان اصفهان از منابع انسانی 
گرفته تا معادن و کارخانجات نشــان دهنده این است که با کمی تدبیر 
می توان فرصت  اشتغال را برای بخش عمده ای از جمعیت بیکار استان 
فراهم کرد. سرمایه گریزی امروز دستمایه برخی مسئوالن برای فرار از 
پاسخگویی است، این در حالی اســت که خالقیت در مدیریت منابع و 

نیروها می تواند شرایط را برای کاهش نرخ بیکاری فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
از آمادگی این منطقه برای حضور و فعالیت بخش 
خصوصی در زمینــه صــادرات فرآورده های نفتی 
به خارج کشور خبر داد.ســید حسن قاضی عسکر 
در حاشیه جلسه توســعه صادرات استان اصفهان 
اظهار کرد: هم اینک امکان صــادرات فرآورده های  
نفتی به وســیله بخش خصوصی فراهم اســت و  
این بخش می تواند با مراجعه به شــرکت پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی, نفــت گاز، بنزین، گاز 
مایع و مازوت را خریداری و به کشــورهای هدف و 
مورد نظر صادر کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان افزود: این بدین معنی است 
که بخش خصوصی می تواند در کشــورهای دیگر 
مشــتری یابی و مواد نفتی داخلی را به بازار هدف 

و کشــور مقصد صادر کند.وی تاکیــد کرد: اهمیت 
این مســئله از این جهت است که از یک سو بخش 
خصوصی می تواند در ایــن زمینه ورود پیدا کند و از 
سوی دیگر می تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی 
و ریالی کشور شود.قاضی عسکر تصریح کرد: البته 
مهم ترین دســتاورد این روش سوق دادن کشور به 
جلوگیری از خــام فروشــی و درآمدزایی از طریق 
فروش محصوالت نفتی اســت.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری اصفهان افــزود:  روال 
کار توســط مســئوالن در حضور نمایندگان بخش 
خصوصی تشــریح و تبیین شد.وی ادامه داد: قرار 
شــد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی 
اصفهــان و همچنین خانه صنعــت و معدن و اتاق 
تعاون برای معرفی این فرصــت به بخش و اقدام 

عملیاتی در این خصوص گام بردارند.قاضی عسکر 
اضافه کرد: همچنین مقرر شــد ســازمان  صنعت، 
معدن و تجارت اســتان و معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان مسائل و مشکالت 
را در جهت عملیاتی شــدن این طرح احصا و برای 
آن راهکار عملیاتی ارائه دهند تا هرچه بیشتر بخش 
خصوصی در این زمینه فعالیت کند.وی ادامه داد: 
پیش بینی می شود بخش خصوصی از این مسئله 
اســتقبال کند وتاکنون ۱۸ شــرکت اعالم آمادگی 
کرده اند؛ اما هیچ کدام در اســتان اصفهان نیستند.

قاضی عســکر گفت: به نظر می رسد اطالع رسانی 
ناکافی در این زمینه  و همچنین برخی مشــکالت 
علت اصلی ورود پیدا نکردن بخش خصوصی استان 

اصفهان در این حوزه است 

بستر فعالیت بخش خصوصی در زمینه صادرات نفتی اصفهان فراهم است

معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صمت استان اصفهان:

کمبود برخی کاالهای اساسی به شبکه توزیع برمی گردد
معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صمت استان اصفهان گفت: در حال حاضر کمبود کاالی اساسی در اصفهان نداریم و نبود برخی محصوالت در فروشگاه ها 
به شبکه توزیع برمی گردد.اسماعیل نادری در خصوص تامین کاالهای اساسی در سطح عرضه، اظهار کرد: در حال حاضر استان اصفهان به لحاظ تامین کاالهای 
اساسی مشکلی ندارد و موجودی انبارها مناسب و در سطح عرضه کاال به وفور دیده می شود.وی تاکید کرد: البته وظیفه ذاتی سازمان صنعت، نظارت بر سطح 
عرضه است و همچنان نیز ادامه دارد.معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صمت استان اصفهان درباره اینکه چرا با وجود فراوانی کاال در انبارها، قفسه برخی 
فروشگاه های زنجیره ای، اتکا، تجلی و کوروش در اصفهان نیمه خالی و یا خالی است، توضیح داد: کاالهای فروشگاه های زنجیره ای همواره به صورت کشوری 
توزیع می شود که به دلیل شیوع کرونا در بحث حمل و نقل کاال بعضا با چالش مواجه می شوند، بنابراین برخی کاالها با تاخیر زمانی به این فروشگاه ها می رسند.

وی با تاکید بر اینکه البته تاخیر زمانی برای رسیدن کاالهای اساسی به فروشگاه ها به دلیل مشکالت حمل و نقل قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: با این وجود 
دیگر فروشگاه های بزرگ اصفهان همچون هایپرمی، کوثر و ... کمبودی ندارند و قفسه های آنها خالی نیست.نادری تاکید کرد: در حال حاضر کمبود کاالی اساسی 

در اصفهان نداریم و نبود برخی محصوالت در فروشگاه ها به شبکه توزیع برمی گردد.

اسپری ضدعفونی کننده

بازار

مسائل روند بیکاری در استان اصفهان از 14/4 درصد از 
یک سال و نیم گذشته تاکنون به 10/3 درصد رسیده که 
نشان دهنده بهبودی است اما راضی کننده نیست و نیاز به 

همت مضاعف دارد

محلول ضد عفونی کننده 
سطوح پاک تک 

قیمت: 38.000 تومان

اسپری ضدعفونی کننده 
داخل خودرو تام کلین 
قیمت: 45.500 تومان

اسپری ضدعفونی کننده  حیوان 
 NBC خانگی نانو بیو ساید مدل

قیمت: 70.000 تومان

آغاز توزیع بسته های 
کمک معیشتی با 

حمایت اتاق بازرگانی 
رییس کمیتــه اتــاق بازرگانی 
اصفهان گفــت: در پی شــیوع 
ویــروس کرونا، اعضــای اتاق 
بازرگانــی اصفهــان در بخش 
صنعــت ، معدن و کشــاورزی 
برای مناطق کمتر برخوردار این 
تعداد بسته حمایتی مواد غذایی 
شــامل گوشــت ، مرغ ، برنج و 

روغن را توزیع می کنند.

بن بست مذاکرات جهانی کاهش تولید نفت
انتظار می رفت، تولیدکنندگان نفت در گــروه اوپک پالس در روز جمعه، پیش از درخواســت از 
کشــورهای دیگر برای کاهش ۵ میلیون بشــکه ای نفت خام، بر مکزیک فشار بیاورند تا توافقی 
برای کاهش در مجموع ۱۰ میلیون بشــکه در روز از تولید نفت خام را به سرانجام برسانند.قیمت 
نفت روز علی رغم نزدیک شــدن اوپک به توافق، ســقوط کرد، زیرا قرنطینه در سراســر جهان به 
اقتصاد در سطح دنیا ضربه زده است و تاجران عقیده دارند که حتی کاهش ۱۵ میلیون بشکه ای 
در روز تولید نفت برای ثبات بازار بســیار کم اســت.بازارها در روز جمعه بــرای تعطیالت »آدینه 
نیک« تعطیــل بودند، اما در روز پنجشــنبه قیمت نفــت برنت در نزدیکی ۳۲ دالر در هر بشــکه 
که نیمی از قیمت پایان سال ۲۰۱۹ اســت، معامله می شــد.به دنبال مذاکرات در روز پنجشنبه، 

اوپک، روســیه و هم پیمانان دیگر آنها، طرحی مشخص کردند تا میزان تولید خود را بیش از یک 

پنجم کاهش دهند و اعالم کردند انتظــار دارند آمریکا و تولیدکنندگان دیگــر به آنها بپیوندند.در 

مکالماتی جداگانه پس از نشست، پادشــاه عربســتان، رییس جمهور آمریکا و رییس جمهور 

روســیه، اهمیت همکاری میان کشورهای تولیدکننده را بار دیگر بررســی کردند.کرملین پس از 

تماس با تولیدکنندگان دیگر اعالم کرد: » تمایل برای اقدامات هماهنگ با هدف ثبات بخشــی 

به وضعیت تجاری نفت در جهان و کاهش تاثیر منفی ناشــی از قیمت ناپایــدار نفت در اقتصاد 

جهان وجود دارد.«اما در نهایت اوپک پالس اعالم کرد، توافق نهایی به پیوســتن مکزیک به این 

 بسته بستگی دارد، چراکه این کشور از کاهش تولیدی که از آن درخواست شد، سر باز زده است.

عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان به رویترز گفت: »من امید دارم مکزیک منفعت 

این توافق را نه تنها بــرای مکزیک بلکه بــرای تمام جهان ببینــد. تمام این توافــق به موافقت 

مکزیک منوط اســت.«در جریــان مذاکرات، مکزیــک پیشــنهاد کاهش ۱۰۰ هزار بشــکه در 

روز طی دو ماه آینــده را عنوان کرد کــه تولید از ۱/7۸۱ میلیون بشــکه در روز در مــاه مارس به 

۱/6۸۱میلیون بشــکه در روز کاهش خواهد داد. از مکزیک خواســته شــده تا روزانه ۴۰۰ هزار 

بشــکه نفت از میزان تولیدش را بکاهد.اســناد اوپک نشــان می دهد این گــروه در نظر دارد تا 

در مجموع ۱۰ میلیون بشــکه در روز در ماه های مــی و ژوئن از تولید خود کــم کند. تمامی اعضا 

تولید خــود را ۲۳ درصد کاهش داده و عربســتان و روســیه روزانه ۲.۵ میلیون بشــکه و عراق 

روزانه ۱ میلیون بشــکه در روز تولیــد خود را کاهش می دهند. عربســتان در مــاه مارس تولید 

خود را افزایش داده بود و اکنون اگر توافق حاصل شــود، باید ۳/۸ میلیون بشکه در روز از تولید 

خود را بکاهد.بر اســاس این طرح ها، اوپک پالس، از جوالی تا دســامبر، ۸ میلیون بشــکه در 

 روز کاهش تولید خواهد داشــت و 6 میلیون دیگــر از ژانویه ۲۰۲۱ تا آوریــل ۲۰۲۲ از تولید خود

کم می کند.

کرونا اقتصاد هند را 20 درصد کوچک می کند
در حالی که هنوز مشخص نیست هندی ها چند روز دیگر مجبور باشند در خانه بمانند، تحلیلگران 
مکنزی هشدار می دهند اگر این قرنطینه ها یک ماه دیگر ادامه یابد اقتصاد هند حدود ۲۰ درصد 
در ســه ماهه ی اول کوچک می شود. ولی نتایج ســاالنه در این مورد چندان مخرب نخواهد بود. 
رشد اقتصادی در ســال مالی ۲۰۲۱ بین ۲ تا ۳ درصد کاهش می یابد.طبق بدترین سناریو رکود 
اقتصادی ساالنه بیشتر و حدود ۸ تا ۱۰ درصد خواهد بود. این اتفاق زمانی می افتد که همه گیری 
ویروس کرونا گسترش یافته و مقامات مجبور شوند محدودیت های بیشتری در سه ماهه دوم 
و حتی پس از آن اعمال کنند. به ایــن ترتیب تمایل کمتری برای از ســرگیری فعالیت ها وجود 
خواهد داشت و نرخ رشد اقتصادی بسیار آرام تر خواهد شــد. رکود اقتصادی ناشی از ویروس 
کرونا در بخش های مختلف متفاوت خواهد بود و بیشــترین آسیب را بخش هوانوردی، صنعت 
خودروســازی، ســاخت و ســاز و امالک خواهند دید. تقاضا در گروه های اساسی هم کاهش 

چشمگیری خواهد داشت.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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کووید ۱۹؛ عامل تغییر عادات و افزایش اتالف موادغذایی
بحران فراگیر کووید ۱۹ در سراســر جهان، منجر به »سونامی« تغییر 

در خرید و عــادات موادغذایی می شــود و نبود خریــدار کافی برای 

محصوالت میزان اتالف موادغذایی را افزایش می دهد.

عالم گیر شــدن کووید۱۹ باعث شده اســت که در کنار روبروشدن با 

قفسه های خالی فروشــگاه ها، صنایع مواد غذایی و تنظیم کنندگان 

بازارها، سیاست های اغذیه ای را دستخوش بعضی تغییرات کنند که 

با ایجاد تغییرات ناگهانی و بنیادی در عــادات خرید مصرف کنندگان 

صورت گرفته اســت، درحالی کــه فروشــگاه های موادغذایی برای 

محدودکردن قفسه ها به منظور برآوردن تنها یک نوع تقاضا راه اندازی 

نشده اند. البته اعمال چنین تغییراتی در عصر عالم گیری یک بیماری، 

اقدامی ناپایدار محسوب می شود.

در شرایط فعلی، مشکل جهان در بســیاری از نقاط کمبود موادغذایی 

و کاالها نیست، برعکس باتوجه به  این که بسیاری از خریداران بزرگ 

هم چون خوابگاه های دانشجویی و رستوران های زنجیره ای با توقف 

فعالیت مواجه بوده و نیازی به تهیه مواد اولیه غذایی ندارند، ضایعات 

غذایی درحال تبدیل شدن به یک معضل بزرگ هستند. به دنبال این 

تعطیلی ها، روزانه میلیون ها گالن شیر دور ریخته می شود و کشاورزان 

چاره ای جز تبدیل محصوالت تولیدی خود به کود گیاهی ندارند.

درحقیقت جهان شــاهد یک ســونامی بزرگ تغییر تقاضا، از صنایع 

خدمات غذایی به خرده فروشــی محصوالت بوده است. مثال تقاضا 

برای رفتن به رســتوران ها کاهش یافته و مردم به راه های جایگزین 

برای دریافت موادغذایی در محل سکونت خود روی آورده اند. از طرفی 

باتوجه به این که امــکان بازپس گیری محصوالت فروخته شــده به 

صنایع بزرگی هم چون رستوران ها و خرده فروشی آن ها در بازار وجود 

ندارد، بنابراین حجم عظیمی از مواد خــام غذایی درحال ازبین رفتن 

است.

عاله براین، در کشــوری هم چون آمریــکا کنترل هــای دقیق مرزی 

دسترسی کشــاورزان به مهاجران کار و درنتیجه برداشت محصول را 

مختل کرده است. در این شــرایط محصوالت در حال پوسیده شدن 

در زمین ها هســتند که این معضل هم قیمت خرده فروشــی آن ها را 

از بین می برد و هم باعث ایجاد کمبود در فروشــگاه های موادغذایی 

می شود. لغو پروازهای تجاری برای جابجایی محصوالت فسادپذیری 

هم چون توت های وحشی که همیشه با هواپیما صورت می گیرد، نبود 

خریداران عمده، فروش اجباری محصوالت با قیمتی بسیار پایین تر 

از هزینه های کاشت، برداشت و بسته بندی و غیره نیز از دیگر مشکالت 

موجود است.

آژانس های فدرال تــالش می کنند تا بــا کاهش قوانیــن مربوط به 

حمل ونقل، واردات، ویزاهای کشاورزی و الزامات برچسب زنی برای 

رســتوران ها و تولیدکنندگان شــرایط موجود را تا حــد امکان تعدیل 

کنند. از جمله اقدامات صورت گرفته در این راســتا عبارت اســت از 

همکاری ســوپرمارکت های زنجیره ای بــزرگ »کروگر« با غول های 

صنایع غذایی و تأمین کننده مواد اولیه رستوران ها و مؤسسات بزرگ 

آمریکا با یکدیگر به منظور به اشــتراک گذاری نیروی کار و پیشگیری 

از خالی شدن قفسه های فروشگاه ها؛ چنین مشــارکتی همچنین با 

ایجاد اشــتغال، ممانعت از اخراج کارگران به دنبال تعطیلی مشاغل 

و نیز فراهــم آوردن نیــروی کار موردنیاز برای صنایع خرده فروشــی 

همراه است.

با این حال بازنشانی شبکه غذایی ایاالت متحده هنوز هم با مشکالت 

تدارکات و پشــتیبانی بسیاری مواجه است. ازســوی دیگر بعضی از 

کارخانجات بسته بندی محصوالت گوشتی این کشور به دلیل نگرانی از 

ناتوانی در رعایت فاصله  ایمنی، اقدام به کم کردن تعداد کارکنان خود 

کرده اند که این اقدام منجربه کاهش سرعت تولید و حجم محصوالت 

آن ها شده است.

عالوه براین، تعطیلی های انجام گرفته و تعدیل نیروهای صورت گرفته 

در کشتارگاه های دستی باعث شده اســت که تعداد زاد و ولد دام ها 

افزایش یافتــه و ظرفیت بخش های دام داری پر شــود. از همین رو 

بســیاری از توزیع کننــدگان اصلی محصوالت دامــی آمریکا درصدد 

هســتند تا وزارت خزانه داری را قانع کنند وام های درخواســتی آن ها 

برای تغییر عملکرد شــرکت به خرده فروشــی های جزئی را اولویت 

بخشــد. این تغییر حتی درصورت موقتی بودن نیز به سرمایه و زمان 

نیاز دارد زیرا نیازمند تنظیم فرآیندهــای انبارداری، تدارکات، خرید و 

بازدید از بازارهای مصرف کننده است.

تولید بیش ازحد موادغذایی در بعضی بخش ها، صنایع آمریکا را وادار 

کرده است که به اقدامات فعلی خود شدت بخشند و به ارائه طرح های 

خالقانه روی آورند زیرا کسادی بازار تاکنون با ازدست رفتن ۲۵ درصد 

از بخش درآمد این صنایع همراه بوده است.

در رأس این گروه غذایی محصوالت لبنی قرار دارد. بخش موادغذایی 

نیمی از کل پنیر فروخته شــده در ایاالت متحده را تشــکیل می دهد، 

درحالی که تنها یک سوم از آن در فروشگاه های موادغذایی به فروش 

می رســد. بدون این بازار حیاتــی، تولیدکنندگان محصــوالت لبنی 

نیاز دارند که دولــت بالفاصله به خرید تولیــدات آن ها و توزیع آن در 

خیریه های پخش غذا و برنامه های تغذیه مدارس اقدام کند.

رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی:

فاصله گذاری هوشمند شکست می خورد
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، نسبت به تبعات ناگوار افزایش آمار کرونا در کشور به 
دنبال اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، هشدار داد.عباس آقازاده مسرور، با اشاره به اینکه از 
۲۳ فروردین روش فاصله گذاری هوشمند و پایان محدودیت های مربوط به روش فاصله گذاری 
اجتماعی اعالم و به اجرا در آمده اســت، گفت: به اعتقاد بنده روش فاصله گذاری هوشــمند به 
ترتیبی که مشاهده می کنیم، در کنترل اپیدمی کرونا محکوم به شکست بوده و هنوز آمار مرگ و 
میر و شمار مبتالیان نگران کننده است.وی با اشاره به زحمات جامعه پزشکی و مجموعه بهداشت 
و درمان کشور و تدابیر حکومتی، افزود: در نیمه اول فروردین شاهد کاهش آمار مراجعات، تعداد 
بیماران بستری و نیز کاهش آمار مرگ و میر نسبت به اسفند ۹۸ بودیم اما با این سیاست جدید، 
بیشترین احتمال بازگشــت به قبل و افزایش آمارها و یا پیک جدید در شیوع بیماری کووید ۱۹ 
را در آینده نزدیک خواهیم داشــت.آقازاده تاکید کرد: بازهم مجبور خواهیم شد به فاصله گذاری 
اجتماعی و قرنطینه بازگشته ولی ترس عمومی بر آن اســت که دیر شده و زمان را از دست داده 

باشیم.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

تولید تست سریع آنتی بادی کرونا در ایران
ســخنگوی وزارت بهداشــت، گفت: تســت شناســایی آنتی بادی کووید ۱۹ و تســت ســریع 
کرونا بر اســاس شناســایی آنتــی بادی در ایــران تولید شــد و بــه زودی در دســترس قرار 
می گیرد.کیانــوش جهانپــور در یادداشــتی در فضــای مجازی، نوشــت: با تالش فنــاوران و 
شــرکت های دانش بنیان ایرانی به زودی تســت شناســایی آنتــی بادی کووید ۱۹ و تســت 
ســریع کرونا بر اســاس شناســایی آنتی بادی، در دســترس خواهــد بود. ایــن روش های 
تشخیص ســریع، کم هزینه و فراگیر، اجرای مرحله ای فاصله گذاری هوشــمند را در هفته های 
آتی تســهیل خواهد کرد.با توجــه به اینکه هنــوز دارو و واکســن برای درمان و پیشــگیری از 
ابتالء بــه کرونا و بیمــاری کووید ۱۹ در دنیا تولید نشــده اســت، بهترین روش بــرای مهار این 
اپیدمی که امــکان فعالیت اجتماعی و بازگشــایی مشــاغل را فراهم می کند، همگانی شــدن 
 تســت ســریع کرونا و در دســترس بودن امکان آزمایش وجود آنتی بادی کوویــد ۱۹ در بدن

 افراد است.

یک متخصص مغز و اعصاب؛

اضطراب شدید را با کرونا اشتباه نگیرید
یک متخصص مغز و اعصاب با اشــاره به اینکه عالئم اضطراب شــدید با ویروس کرونا شباهت 
دارند، گفت: در اضطراب های شــدید ممکن اســت افــراد به اشــتباه تصور کنند کــه به کرونا 
مبتال شــده اند.حســین آقامیری، با اشــاره به اینکه اضطراب و اســترس در شــرایط بحرانی 
امری طبیعی اســت اظهار کــرد: از زمان شــیوع پاندمی ویــروس کرونا افراد زیــادی با عالئم 
شــدید تنگی نفس به مراکز درمانی با تصــور اینکه به کرونا مبتال شــده اند مراجعــه می کنند.

وی با بیــان اینکه تنگی نفس علــل مختلف دارد، افــزود: تنگی نفس می تواند بــه دلیل ابتالء 
به بیماری های ویروســی نظیر کرونا باشــد و یا به دنبال اســترس ناشــی از ابتالء به بیماری 
ایجاد شود.فلوشــیپ درمان ســکته های مغزی توضیح داد: تنگی نفس ناشی از کرونا، دائمی 
اســت و با فعالیت بیشــتر می شــود و عالئم همراه با این تنگی نفس تب، سرفه های خشک و 
درد بدن اســت.آقامیری با بیان اینکه تب از عالئم کرونا اســت، خاطرنشــان کرد: این موضوع 
 که فردی دچار تب می شــود و یا احســاس گرما یــا داغی شــدید در بدن دارد کامــاًل متفاوت

 است.

سلامتاخبار

»کرونا« را با قدم هایتان به خانه نبرید
آیا می دانید ویروس کرونا قادر است تا در سطوح خارجی کفش ها، تا پنج روز فعال باقی بماند؟ بنابراین حتما 
به برخی نکات در ارتباط با بهداشت کفش هایتان توجه کنید تا کرونا به خانه شما قدم نگذارد.نکات آموزشی که 

می بینید، می تواند به شما در اطمینان بخشیدن  از عدم انتشار ویروس کرونا کمک کننده باشد

طرح : زاینده رود

- کفش های خود را بیرون از منزل بگذارید. به ویژه این که بدانید، 

عامل انتقال ویروس کرونا، مخاط و ترشــحاتی است که در سطح 

شهر هم فراوانند. بهترین کار این است که کفش ها را در جا کفشی در 

راهرو و خارج از منزل قرار دهید.

- دستان خود را پس از تماس باکفش ها به مدت 20 ثانیه با آب و 

صابون یا محلول ضدعفونی کننده الکلی 70 درصد  بشویید.

- در دوره زمانی شــیوع کرونا، از یک جفت کفش مشــخص برای 

بیرون رفتن از منزل استفاده شود و بقیه کفش ها جمع آوری گردد 

تا برای ضد عفونی کردن آن راحتر باشید.

- تا حد امکان از پوشیدن کفش »بند دار« که مجبور به باز و بسته 

کردن مکرر آن ها و تماس دست با بند کفش هستید، خودداری 

کنید.

- حتمًا  کفش هایی را که برای بیرون رفتن از منزل اســتفاده می 

کنید، داخل جاکفشی )ترجیحا درب دار( دور از محیط داخل خانه 

و دسترس کودکان نگه دارید.

- جاکفشی را در فاصله ای مناسب از ورودی آپارتمان یا در حیاط 

منزل قرار دهید و با کفشــی دیگر یا دمپایی که مخصوص  داخل 

منزل  است فاصله بین ورودی از بیرون تا ورودی به داخل منزل 

را طی کنید.

- بعد از در آوردن کفش و گذاشــتن آن در جا کفشی حتما قبل از 

دست زدن به دیگر وسایل منزل دستانتان را به مدت 20 ثانیه با آب 

و صابون شست و شو دهید.

- توصیه می شود از جاکفشی قفل دار استفاده شود تا کفش ها از 

دسترس کودکان دور باشد.

- مرتبًا از ضدعفونی کننده ها بر روی سطوح جاکفشی، کف و روی 

کفش ها استفاده کنید.

-  موقع بیرون رفتن از منزل، برای پوشــیدن کفش ها ترجیحا از 

دســتکش یک بار مصرف اســتفاده کنید و بعد از پوشیدن کفش 

دســتکش ها را دور بیندازید و در صورت نپوشــیدن دستکش، 

دستانتان را بعد از لمس کفش هایتان به خوبی بشویید.

-  توجه داشــته باشــید که کمترین بخش آلوده قسمت کفش، 

سطوح درونی کفش می باشد.

-  به کودکان آموزش دهید به کفش ها و جاکفشی دست نزنند.

-  به کودکان جهت پوشیدن یا درآوردن کفش هایشان و جلوگیری 

از دست زدن آن ها به کفش هایشان کمک کنید.

- درصورتیکه امکان بیرون گذاشتن جاکفشی و کفش ها نیست، 

اصول زیر را حتما رعایت کنید:

- پس از ورود به منزل کفش های خود را در جاکفشی های درب 

دار تعبیه شده در نزدیک در ورودی قرار دهید.

- پس از هر بار ورود و خروج جاکفشی و به ویژه نقطه ای از آن را که 

لمس کرده اید، ضدعفونی کنید.

- در صورت امکان یک محدوده مشخص در قسمت ورودی منزل 

یا آپارتمان برای درآوردن کفش تعیین کنید.

- در صورتی که امکان استفاده از جاکفشی های درب دار وجود ندارد 

و یا در صورت امکان دسترسی خردساالن به جاکفشی، پس از هر بار 

ورود به منزل کفش های خود را ضدعفونی کنید.

- برای ضد عفونی کردن یک لیوان آب سرد را با نصف قاشق 

وایتکس مخلوط کنید.

- از مســواک های مســتعمل و یا ارزان قیمت می توانید 

برای ضدعفونی کردن اســتفاده کنید. مسواک مستعمل را 

به محلول آغشته نموده و ته کفش را خوب ضدعفونی کنید.

- برای ضدعفونی کردن روی کفــش می توانید از یک پارچه 

تمیز آغشــته به محلولی که تهیه کرده اید نیز استفاده کنید و 

پارچه را روی سطوح خارجی کفش بکشید.

- کفش های ضدعفونی شده در مکانی دور از دسترس اطفال 

خشک شوند.

- به یاد داشــته باشــید که قبل و بعــد از فرآیند ضدعفونی 

کردن کفش ها، دســت های خــود را به مــدت 20 ثانبه با 

 آب و صابون یــا محلــول ضدعفونی کننــده الکلی خوب

 بشویید.

- در هنگام ضدعفونی کردن کفش ها می توانید از دستکش 

یکبار مصرف استفاده کنید.
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بارندگی ها در اصفهان از بلندمدت فراتر رفت
بر اساس اعالم هواشناســی تا 23 فروردین 99 در اســتان اصفهان 133 میلی متر باران و برف 

باریده، این عدد در میانگین بلندمدت 131 و ســال گذشــته 179 میلی متر بوده اســت، این در 

حالی اســت که یک هفتــه قبل حجم 

بارش های اســتان اصفهان از میانگین 

بلندمدت 10 درصد کمتــر بود.فروردین 

99 هر چقدر از جهت ویروس کشنده بود 

از جهت بارش ها برای کشور مفید بود، به 

ویژه در اصفهان که پس از گذراندن یک 

دهه خشکسالی شــدید از سال گذشته 

وارد ترسالی شــده و حجم بارش ها از 

میانگیــن بلندمدت باالتر رفته اســت.

طی دو هفته اخیر با ورود چند ســامانه 

بارشی به کشور، معدود استان هایی شــاهد بارش نزوالت جوی نبوده اند، شدت این بارندگی ها 

در برخی نقاط منجر به طغیان رودخانه و آب گرفتگی معابر نیز شــد، در اصفهان اما بارندگی ها نه 

تنها آسیبی به همراه نداشته بلکه کشاورزان را هم به روزهای آینده امیدوار کرده است.بر اساس 

اعالم هواشناسی تا روز 23 فروردین 99 در استان اصفهان 133 میلی متر باران و برف باریده، این 

عدد در میانگین بلندمدت 131 و سال گذشته 179 میلی متر بوده است، این در حالی است که یک 

هفته قبل حجم بارش های اســتان اصفهان از میانگین بلندمدت 10 درصد کمتر بود.البته میزان 

بارندگی ها در اســتان پهناور اصفهان دامنه تفاوت قابل توجهی دارد؛ به طوری که فریدون شــهر 

با ۴97 میلی متر بیشــترین بارش اســتان را به خود اختصاص داده و در آن سوی طیف، خور و 

بیابانک با ۴۸ میلی متر کمترین میزان بارندگی را در ســال آبی جاری تجربه کرده اند.با توجه به 

همین بارش ها بوده که در حال حاضر آب پشت ســد زاینده رود، در مقایسه با چنین روزهایی در 

سال 9۸ افزایش 10 درصدی را نشان می دهد؛ سال گذشــته در روزهای پایانی فروردین ذخیره 

آب پشت سد، از ســوی مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ۴۵0 میلیون مترمکعب 

 اعالم شده بود، حاال  اما معاون آب منطقه ای استان اصفهان این عدد را ۴9۵ میلیون مترمکعب

 اعالم کرد.

حسن ساسانی، معاون آب منطقه ای اســتان اصفهان درباره آخرین وضعیت سد زاینده رود در 

پی بارش های اخیر، اظهار کرد: روز شــنبه 23 فروردین ماه، ذخیره مخزن سد زاینده رود ۴9۵ 

میلیون مترمکعب و ورودی به سد 193 و خروجی آن 91 مترمکعب بر ثانیه رسیده است، با وجود 

بارش های اخیر، تنها یک سوم سد زاینده رود پر است و متاســفانه برخالف پیش بینی ها میزان 

بارش ها در ایســتگاه چلگرد ناچیز و تنها به صورت باران بوده اســت.در حــال حاضر وضعیت از 

فروردین 9۸ بهتر است اما ممکن است این شرایط ادامه دار نباشد.

بر اساس صحبت های معاون آب منطقه ای استان اصفهان، میزان بارش های سال جاری آبی در 

سرشاخه های زاینده رود 10۵9 میلی متر بوده و میزان بارش ها در مدت مشابه سال قبل 203۵ و 

در متوسط بلندمدت 1200 میلی متر بود که نسبت به ســال گذشته ۴9 درصد و نسبت به متوسط 

بلندمدت 17 درصد کاهش را نشان می دهد.با توجه به اینکه رگ حیاتی اصفهان، یعنی زاینده رود 

از استان چهارمحال و بختیاری سرچشــمه می گیرد، میزان بارندگی ها در این استان تاثیر مهمی 

بر جاری بودن یا نبودن زاینده رود و نیز تامین آب برای شــرب، صنعت و کشــاورزی دارد.به نظر 

می رسد به دلیل آبی که از قبل پشت سد زاینده رود ذخیره شده بود شرایط امروز ذخیره سد نسبت 

به سال گذشته افزایش داشته و از آنجا که بارش ها در باالدســت این رود به صورت برف نبوده و 

 در صورتی که بارندگی ها ادامه پیدا نکند، ذخیره پشــت سد از آنچه در سال گذشته وجود داشت، 

کمتر خواهد شد.

مسئوالن بهزیستی اصفهان می گویند خشونت های خانگی در ایام شیوع کرونا افزایش نداشته است؛ 

آن روی سکه همزیستی کرونایی !

طی روزهای گذشته ارسال پیامکی از سوی  مرضیه محب رسول
سازمان بهزیستی کشور با این مضمون که 
در صورت مشــاهده هر نوع از کودک آزاری و یا همسر آزاری افراد می 
توانند با شماره 123 تماس بگیرند، این موضوع را مطرح کرده است که 
در خانه ماندن و شیوع کرونا، مشکالت دیگر  به خصوص در خانواده های 
دارای مشکالت ساختاری را افزایش قابل مالحظه ای داده است. همین 
مسئله بهزیستی را ناچار به اطالع رسانی گسترده برای اطالع از موضوع 

کودک و همسر آزاری کرده است .
 آمار می گویند در همه جای دنیا خشونت های خانگی در حال افزایش 
اســت، قرنطینه های گسترده حاال پای خشــونت و ضرب و شتم را به 
خانواده ها و افراد آســیب پذیر آن کشانده اســت تا جایی که دبیر کل 
ســازمان ملل متحد از افزایش وحشــت آور روند خشــونت در دوران 
قرنطینه خبر می دهد و از همه دولت ها می خواهد در آیین نامه های  
مبارزه با کرونا دستورالعمل هایی را هم برای کاهش خشونت علیه زنان 
اعمال کنند. خشونت های خانگی در ایران هم پدیده نوظهوری نیست؛ 
رشد اعتیاد، طالق و ... در سال های اخیر موجب شده تا آمار کودک آزاری 
و در رده های پایین تر همسر آزاری هم هر ساله روندی صعودی داشته 
باشــد؛ اما حاال ادعاهای ضد و نقیضی در این رابطه بیان می شود. در 

حالی که برخی از رسانه ها )بیشتر فارسی زبانان خارج از کشور( ادعای 
افزایش ۵ برابری خشونت های خانگی در ایران طی روزهای قرنطینه را 
دارند، در داخل اما مسئوالن اعالم کرده اند در ایام قرنطینه گزارشی دال 
بر افزایش خشونت های خانگی نداشته اند. معاون اجتماعی اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان از جمله کسانی است که این ادعا را مطرح کرده 
است. مجتبی ناجی با اشاره به اینکه طبق برآوردها و مشاهدات اولیه، 
میزان خشونت های خانوادگی که منجر به مداخالت قانونی می شود، 
کاهش یافته، اظهار داشت: پس از مقایسه و تحلیل آمارها در بازه زمانی 
مشخص، می توان در دوران پساکرونا آســیب های اجتماعی پس از 
بحران را گمانه زنی کــرد.وی با بیان اینکه آمارهــای کنونی بر افزایش 
خشونت خانوادگی داللت ندارد، اظهار داشت: واژه »خشونت« در بدو 
امر، تداعی کننده خشونت فیزیکی است؛ در صورتی که »خشونت« به 
لحاظ ماهیت علمی شــامل غفلت، بی توجهی، عدم مهرورزی و موارد 
مشابه در نهاد خانواده را هم شامل می شود.معاون اجتماعی اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد: گزارشی دال بر افزایش خشونت 
خانوادگی در ایام قرنطینه خانگی به اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
ارائه نشده اســت.وی ادامه داد: عمده ترین مراکزی که در ایام شیوع 
کووید 19 با حساســیت ویژه ای دنبال می شوند، مراکز شبه خانواده با 

۴۸0 کودک بی سرپرست یا بدسرپرست است که خوشبختانه تاکنون 
ابتال به بیماری کرونا در این 39 مرکز مشــاهده نشده است. برخی از 
کارشناسان حوزه اجتماعی اما مدعی هستند در مناطق حاشیه ای و کم 
برخوردار خشونت ها ناشی از سخت تر شدن شرایط اقتصادی است و 

در حال افزایش است. 
به گفته این افراد، پیش از کرونا بیشــتر خشونت ها در قالب خشونت 
فیزیکی و حتی تعرض بودند که امروز نیز همان هــا وجود دارد با این 
تفاوت که امــروزه از طرف والدین ضرب و شــتم کــودکان به صورت 
مداوم تکرار می شــود. یکی از دالیل مطرح شــده بــرای ازدیاد این 
پدیده شوم کم شــدن تفریحات و ســرگرمی هایی بوده که افراد را از 
کانون خانواده دور می کرده اســت. وی همچنین با اشاره به این نکته 
که حتی اختالف هایی که قبل از کرونا وجود داشــته، بیشــتر شده ، 
اظهار داشت:ســرگرمی هایی که افراد خانواده از قبل برای خودشــان 
ردیف می کردند مانند بیرون رفتن از خانه کــه زیاد رو به روی یکدیگر 
نبودنــد، همچنین خریــد و  دید و بازدیدهــا، تنش هــای  موجود را 
کاهش می داد؛ اما هم اینک این فرصت ها وجود ندارد و با نشســتن 
 در خانه خشــونت هایی مانند بحث و جدل، کتــک کاری و گاهی قتل 

رخ می دهد.

مدیرکل زندان های اســتان اصفهــان گفت: تاکنون 
مشکلی در رابطه با شیوع بیماری و اختالل در نظم و 
امنیت زندان های استان نداشته ایم و منتظر دستور 
قوه قضاییه و ســازمان زندان ها در رابطــه با تمدید 
مرخصی زندانیان هستیم.اســدا... گرجی زاده اظهار 
کرد: مبتالیی که مشکلی داشته باشــد یا بیماری او 
مثبت شده باشد، خوشبختانه نداریم و تنها چند مورد 
محدود بیمار مشــکوک به کرونا مشاهده شده که در 
وضعیت قرنطینه و تحت نظر به سر می برند.وی با بیان 
اینکه همه موارد بهداشتی و راه های انتقال را کنترل و 

محدود کرده ایم، افزود: در این راستا آمار ورودی ها به 
زندان مرکزی را محدود کردیم بــه دلیل اینکه تراکم 
زندان های اصفهان باالست و تالش می کنیم آسیب 
بیماری کنترل شــود و تاکنون مشکلی در خصوص 
کرونا نداشــتیم.مدیرکل زندان های استان اصفهان 
با بیان اینکه مشکل اساسی ما عالوه بر بیماری کرونا 
امنیت زندان هاست، تصریح کرد: برای این دو موضوع 
به نحوی برنامه ریزی شده است که تاکنون مشکلی 
در رابطه با شــیوع بیماری یا اختالل در نظم و امنیت 
زندان های استان نداشته ایم.وی در خصوص مرخصی 
زندانیان گفت: هنــوز در خصــوص تمدید مرخصی 
زندانیان اقدامی نشــده؛ اما رییس سازمان زندان ها 
اعالم کرده که در صورت بازگشت زندانیان همه آنها باید 
دو هفته در مکان دیگری قرنطینه و بعد وارد زندان ها 

شوند.گرجی زاده با بیان اینکه چنین ساز و کاری هنوز 
در اســتان پیش بینی نشده اســت، اظهار کرد: باید 
منتظر دستورات بعدی ســازمان زندان ها باشیم که 
تا اواخر فروردین ماه همه سازوکار اجرایی این موارد 
مشخص می شــود و به احتمال زیاد با توجه به لزوم 
رعایت فاصلــه اجتماعی مرخصــی زندانیان تمدید 
خواهد شد در غیر این صورت باید راهکاری برای فضای 
قرنطینه قبل از ورود به زندان درنظر گرفته شود.وی 
در خصوص تعداد زندانیانی که مشــمول عفو و پایان 
مرخصی شــدند، تصریح کرد: به غیر از تعداد شش 
هزار و 700 نفــر مرخصی رفته، 723 نفــر از زندانیان 
مرخصی رفته مدت زندانی آنها پایان یافته و دیگر به 
 زندان بازنمی گردند و 70۵ نفر زندانیان هم مشمول

 عفو شدند.

مدیرکل زندان های استان:

منتظر دستور تمدید مرخصی زندانیان هستیم

سال گذشته213 شکارچی غیرمجاز در استان اصفهان دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 213 متخلف شکار و صید سال گذشته در زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده این منطقه شناسایی و دستگیر 
شدند.مرتضی جمشیدیان افزود: از متخلفان دستگیر شده 32 قبضه سالح غیرمجاز، ۵۸ قبضه سالح مجاز و پنج قبضه سالح جنگی کشف و ضبط شد.وی گفت: در 
این مدت همچنین به ۸۴ مورد صید غیر مجاز آبزیان ، 9۵ مورد شکار غیرمجاز پرندگان  و 7۴ مورد شکار غیرمجاز پستانداران رسیدگی و برخورد قانونی شد.وی تعداد 
شروع به شکار متخلفان شکار و صید شناسایی شده  را ۴۵ مورد در سال گذشته عنوان کرد و افزود: در این مدت 3 عدد سنجاب، 3 عدد خارپشت، یک رأس بزغاله، 
یک رأس آهو ویک رأس میش زنده نیز کشف و ضبط شد.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعداد تخلف شکار و صید را در سال گذشته 12۵ مورد 
عنوان کرد و افزود: در این مدت  یکهزار و ۶71  مورد  اداوت شکار کشف و ضبط شــد.وی زنده گیری پرندگان را در سال گذشته  337 مورد شامل 32۸ قطعه سهره 
طالیی، ۵ قطعه بلدرچین و۴ قطعه کبک عنوان کرد که توسط یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان توسط متخلفان صورت گرفت.استان اصفهان دارای یک اثر 
طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، 11 منطقه شکار ممنوع و یک تاالب بین المللی است.مناطق حفاظت شده و شکار 
ممنوع استان اصفهان با استناد تعاریف مندرج در متن قوانین مربوطه یک زیست بوم طبیعی فعال است که پشتوانه حفاظت از ذخایر طبیعی کشور محسوب می شود.

تهیه آب میوه با 
طعم »همدلی« 

مرکــز فرهنگــی شــهید مفتح 
اصفهان با تهیه آب میوه طبیعی 
بــرای کادر درمــان و بیمــاران 
کرونایــی، کمک مومنانــه را به 

نمایش گذاشته است.

 نظارت پلیس اصفهان در طرح فاصله گذاری هوشمند 
تشدید می شود

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهارداشــت: پلیس با تمــام قوا اجرای گام هوشــمند طرح 
فاصله گذاری اجتماعی را در دستور کار قرار داده است، مردم گمان نکنند مسئله کرونا منتفی شده 
بلکه همه باید دست در دست هم تالش کنیم با قطع زنجیره کرونا از این دوران عبور کنیم.چه بسا 
اگر دو مرتبه آمار مبتالیان افزایش یابد، محدودیت ها بیشــتر خواهد شــد. سردار مهدی معصوم 
بیگی ادامه داد: نظارت بر اماکن از مهم ترین فعالیت های پلیس است و در این خصوص اماکنی که 
مجاز به فعالیت بوده و موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند، تحت نظارت پلیس خواهند 
بود. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اضافه کرد: همچنین برخی از صنوف در این مرحله از طرح 
فاصله گذاری اجتماعی مجاز به فعالیت نیستند که پلیس در این بخش نظارت الزم را خواهد داشت 
و در صورت مشــاهده تخلف به متصدیان اخطار و در صورت تکرار محل پلمپ و یک ماه از فعالیت 
آنها جلوگیری خواهد شد.وی افزود: در همین راســتا پلیس استان اصفهان طی روزهای 21 و 22 
فروردین در قالب رزمایش نصریک در استان، موفق به کشف 2۴ هزار لیتر الکل صنعتی کشف شد 
و از بیش از  2 هزار و 10 مکان بازدید و 130 محل با دستور قضایی پلمپ  شدند.سردار معصوم بیگی 
تصریح کرد:  در این مدت در راستای مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در روزهای 21 
و 22 فروردین  در 1۶2 نقطه نیرو مستقر شد و یک هزار و 39 خودرویی که مقررات را رعایت نکرده 
بودند، جریمه پنج میلیون ریالی دریافت و ۵۸ خودرو نیز به توفقگاه منتقل شــدند. به گفته وی، 
همچنین ســه هزار و 317  خودرو دارای پالک غیر بومی به موطن و استان های خود برگشت داده 

شدند و پنج هزار و 3۴۴ خودرو تذکر گرفتند.

کالهبرداری تلگرامی از نوجوانان 
رییس پليس فتای اســتان، از شناســايى و دســتگيرى عامل كالهبردارى از نوجوان اصفهاني با 
ترفند فروش اکانت بازی آنالين خبر داد. سرهنگ ســيد مصطفی مرتضوی گفت : در پی مراجعه 
یک نوجوان به پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان و ارائــه مرجوعه قضايی  مبنی بر 
کالهبرداری شخصی ناشناس از وی به بهانه فروش اکانت بازی آنالين، رسيدگی به موضوع در دستور 
کار كارشناسان این پلیس قرار گرفت.وی افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد شاکی در 
تلگرام با آگهی جعلي فروش اکانت بازی آنالين با تخفيف ويژه مواجه شده که پس از تماس با آگهی 
دهنده و دريافت شــماره کارت اقدام به واريز مبلغ ۵ ميليون ريال به حساب وی می کند، اما نه تنها 
هيچ چیزی دريافت نکرده بلکه  فروشنده نيز پاسخگوی تماس وی نبوده است.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان عنوان کرد: کارشناسان با انجام تحقيقات پليسی و جست وجوهای علمی در فضای 

سایبر سرانجام موفق شدند، متهم اصلی این پرونده را شناسايی و دستگیر کنند.

پلمپ 37 واحد صنفی متخلف در خمينی شهر 
فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر از پلمپ 37 واحد صنفی متخلف با تالش ماموران پليس 
امنيت عمومی اين فرماندهی و همكاری بازرســان اداره اصناف در راســتای پيشگيری از شيوع 
ويروس كرونا خبر داد. ســرهنگ علي جعفری نژاد با اعالم اين خبر اظهار داشت: در پی مصوبات 
جلسات با موضوع پيشگيری از شــيوع ويروس كرونا در سطح شهرســتان در خصوص تعطيلی 
واحد های صنفی تا اطالع ثانوی، موضوع نظارت بر نحوه فعاليت تمامی واحدهای صنفی درسطح 
شهرستان در دســتور كار ماموران پليس امنيت عمومی و واحد های گشــت انتظامی فرماندهی 
انتظامی شهرســتان خمینی شــهر قرار گرفت.وی افزود: ماموران پليس امنيت عمومی و گشت 
انتظامی شهرســتان بر نحوه فعاليت تمامي واحد های صنفی به صورت 2۴ساعته نظارت و نحوه 

كاركرد آنان را مورد ارزيابي و پااليش قرار مي دهند.

خبر

وز عکس ر

وزناجا خبر ر

مسئول فراهم آوری اعضای پیوند 
مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(:

چند صد نفرمنتظر دریافت 
کلیه در اصفهان هستند

مســئول فراهــم آوری اعضای پیونــد مرکز 

آموزشــی درمانی الزهرا )س( با بیان این که 

هم اکنون بین ۶00 تا 700 نفر در لیست دریافت 

کلیه هستند، گفت: در ســال گذشته اعضای 

۴2 مورد مرگ مغزی در استان اصفهان اهدا 

شد.مریم خلیفه ســلطانی اظهار کرد: از این 

تعداد اهداکننده، 137 عضو به بیماران نیازمند، 

پیوند شد.مسئول فراهم آوری اعضای پیوند 

مرکز آموزشــی درمانی الزهرا )س( در ادامه 

افزود: از این تعداد عضــو اهدایی، 123 کلیه، 

12 کبد و 2 قلب به بیمــاران نیازمند پیوند زده 

شد؛ کمترین ســن اهدا کننده مربوط به یک 

کودک 9 ماهه و بیشــترین ســن اهدا کننده 

مربوط به آقایی با سن ۶1 سال بود.وی با بیان 

این که هم اکنون بین ۶00 تا 700 نفر در لیست 

دریافت کلیه هستند، تصریح کرد: بیشترین 

عضو اهدا کننده از مرحوم حسین جعفری ۴0 

ساله اهداکننده دو کلیه و کبد و قلب و مرحوم 

سید محمدحسین مرتضوی نجف آبادی 23 

ساله با اهدای 2 کلیه و کبد و قلب بوده است.

خلیفه سلطانی با اشاره به شیوع ویروس کرونا 

و تاثیر آن بر موضوع اهدای عضو گفت: به دلیل 

بیماری کرونا اهدای عضو از آخر بهمن ماه در 

سراسر کشور ممنوع شد، اصفهان به دلیل این 

که در وضعیت قرمز کرونا قرار داشــت، این 

ممنوعیت شــدیدتر بود.مسئول فراهم آوری 

اعضای پیوند مرکز آموزشــی درمانی الزهرا 

)س( در توضیح این ممنوعیت گفت: بیماران 

نیازمند عضو قبل از عمل پیوند، داروهایی که 

مصرف می کنند وضعیت ایمنی شان کاهش 

پیدا می کنــد، به همین دلیــل کوچک ترین 

عفونت از گیرنده عضو یا از محیط برای آن ها 

می تواند کشنده باشد.وی اضافه کرد: پس از 

گذشــت دو ماه همچنان امکان اهدای عضو 

وجود نــدارد، امیدواریم با کنتــرل ویروس 

شرایط برای پیوند اعضا فراهم شود.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان تاکید 
کرد: گزارشی دال بر افزایش خشونت خانوادگی در ایام 
قرنطینه خانگی به اداره کل بهزیستی استان اصفهان ارائه 

نشده است
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کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن:

  فدراسیون هر تصمیمی بگیرد چالش
 ایجاد می شود

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشــاره به تعطیلی لیگ برتر فوتبال عنوان کرد: نمی توانیم 
به صــورت گروهی تمرین کنیــم و در حال حاضر به صــورت انفرادی تمریــن می کنیم که چندان 

جدی نیست و این شرایط واقعا سخت 
است. زندگی بدون فوتبال معنی ندارد 
و امیدوارم هر چه زودتر این ویروس از 
بین برود تا همه چیز به شرایط طبیعی 
برگردد.قاســم حدادی فر در خصوص 
آینده مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: 
من نمی توانــم در این بــاره پیش بینی 
کنم یا نظر بدهم، در این زمینه مسئوالن 
تصمیــم گیرنده هســتند و باید تمامی 
جوانب را بررسی و کارشناسی کنند و در 

نهایت یک تصمیم درست بگیرند تا باشگاه ها یا بازیکنان متضرر نشــوند. تا حاال چنین شرایطی 
برای لیگ های مختلف در دنیا ایجاد نشده و فکر می کنم بهتر است فیفا وارد عمل شود.حدادی فر 
خاطرنشــان کرد: اگر هر کشــوری برای لیگ فوتبالش یک تصمیم بگیرد این موضوع می تواند 
دردسرساز شود. در این شرایط بهتر است که فیفا یک تصمیم واحد بگیرد و فدراسیون ها هم از آن 
پیروی کنند. در حال حاضر اگر فدراسیون ما هر تصمیمی بگیرد چالش ایجاد خواهد شد ولی اگر 

فیفا در خصوص این موضوع تصمیم بگیرد دردسرهایش کمتر است.

پرسپولیس با یحیی به دنبال رکوردی خاص
 سرخ پوشان پایتخت صاحب رکوردی ویژه در فوتبال ایران هستند. آن ها برای اولین بار توانستند 
شمار قهرمانی های خود در لیگ ایران را به عدد ۱۰ برسانند و حاال امیدوارند  با یحیی گل محمدی 
به اولین تیمی تبدیل شوند که به ۲۰ جام در سه دهه اخیر دست پیدا می کند. باتوجه به صدرنشینی 
در لیگ برتر و همچنین صعود به نیمه نهایی جام حذفی، در صورت ادامه رقابت ها کســب حداقل 
یک جام برای آن ها قابل دسترس به نظر می رسد.پرسپولیس در سال ۱۳۶۹ آخرین قهرمانی خود 
در جام باشگاه های تهران به دست آورد. آن ها دهه ۷۰ را با قهرمانی در »جام در جام آسیا« شروع 
کردند و بعد دوره قهرمانی های متوالی در لیگ برتر فرا رســید. پرسپولیس تا پایان این دهه ۴ بار 
لیگ را فتح کرد و دو بار هم جام حذفی را به دست آورد. در این سال ها نقش علی پروین در کسب 
این عناوین انکار ناشدنی است. همچنین قرمزها با اســتانکو نیز درخشش قابل توجهی داشتند.

در ابتدای دهه ۸۰ یک قهرمانی جام حذفی دیگر نیز رقم خورد. سپس نوبت به قهرمانی دراماتیک 
در نخستین دوره لیگ برتر رسید اما سپس تا فصل ۸۷-۸۶ که افشین قطبی به ایران آمد تا سرخ 
های تهرانی یک قهرمانی عجیب و غریب دیگر را هم تجربه کننــد. پس از قهرمانی در لیگ هفتم 
پرسپولیس نیم دهه ناکامی را تجربه کرد تا این که با علی دایی دو بار متوالی جام حذفی را باالی 
سر برد.اما دوره اصلی قهرمانی های متوالی پرسپولیس در دهه ۹۰ بود. جایی که آن ها لیگ های 
شانزدهم، هفدهم و هجدهم را فتح کردند و یک جام حذفی دیگر نیز به کارنامه خود افزودند و به 
سبب برگزاری سوپرجام، ویترین افتخارات خود را پررنگ تر کردند و تعداد جام های خود در سه 

دهه اخیر )۱۳۶۹-۱۳۹۹( را به عدد ۱۹ رساندند.
حاال اگر پرسپولیس موفق به قهرمانی در لیگ نوزدهم یا جام حذفی این فصل شود، به میانگین هر 

سه سال ۲ قهرمانی می رسد که رکورد بسیار خوبی برای سرخ پوشان محسوب می شود.

مروری بر جدا شده های احتمالی استقالل و پرسپولیس در پایان لیگ نوزدهم؛

کار سخت سرخابی ها برای فصل آینده 

شــیوع ویروس کرونا در دنیا باعث شــده که خیلــی از لیگ های دنیا 
متوقف شــده و ادامه برگزاری آن ها در هاله ای از ابهــام قرار بگیرد. در 
این میان آینده رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران که ۹ هفته از آن باقی 
مانده، نیز نامشــخص اســت و احتمال این که ناتمام باقی بماند یا به 
ماه های دیگر کشیده شود، زیاد است. در صورتی که لیگ برتر کشورمان 
ناتمام باقی بماند و یا با دستورالعمل فیفا به اتمام برسد، باشگاه  های 
لیگ برتری برای شروع لیگ بیستم با یک چالش جدی به نام تمدید 
قرارداد بازیکنان خود مواجه خواهند شــد و اســتقالل و پرسپولیس 
هم از این قائده مســتثنی نخواهنــد بود. طی باز شــدن پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی مثل همیشه برخی از بازیکنان تاثیرگذار استقالل و 
پرسپولیس با پیشنهادات خوبی از تیم  های خارجی مواجه خواهند شد 
و با توجه به اتمام قرارداد خیلی از این بازیکنان در پایان لیگ نوزدهم، 
کار مدیران سرخابی برای تمدید قرارداد و حفظ ستارگان بسیار سخت   
می شود. در ادامه نگاهی خواهیم داشــت به جدا شده  های احتمالی 

استقالل و پرسپولیس در پایان لیگ نوزدهم.

پرسپولیس

علیرضا بیرانوند، اولین جدا شده پرسپولیس اســت که در لیگ بیستم 
او را در ترکیب ســرخ ها نخواهیم دید؛ اما ممکن است چند ستاره دیگر 
پرسپولیس هم به جمع جدا شده  های این تیم اضافه شوند. علیپور نیز از 

قراردادش با پرسپولیس فقط ۲ ماه دیگر باقی مانده و از مدت ها قبل در 
تدارک انتقال به فوتبال اروپاست. بعید است مدیران فعلی پرسپولیس 
بتوانند علیپور را متقاعد به تمدیــد قرارداد کنند، چرا که این بازیکن خیلی 
وقت است تصمیمش را برای بازی در فوتبال اروپا گرفته و احتماال مقصد 
او هم فوتبال بلژیک باشد. شــجاع خلیل زاده نیز دیگر بازیکنی است که 
تا پایان لیگ نوزدهم با پرســپولیس قرارداد دارد و با توجه به درخشش 
این مدافع در لیگ و رقابت  های آســیایی به احتمال فراوان او هم جزو 
هدف  های تیم  های حاشــیه خلیج فارس در نقل و انتقاالت تابســتانی 
خواهد بود. شجاع در یک سال اخیر بارها عنوان کرده که حضور در یک لیگ 
خارجی   می تواند چالشی جدید  و جذاب  باشد و بعید است که در صورت 
دریافت یک پیشنهاد خوب از تیم  های خارجی حاضر شود، قرارداد خود 
را با پرسپولیس تمدید کند. بشار رسن نیز در پایان این فصل، قراردادش 
به اتمام خواهد رســید و با توجه به مشــکالتی که این فصل در دریافت 
مطالباتش داشته، به احتمال فراوان از همین حاال به چیزی بجز جدایی 
از جمع سرخ ها فکر نمی کند. محمد نادری نیز دیگر بازیکنی است که فقط 
تا پایان فصل جاری با پرسپولیس قرارداد دارد و شاید او هم حضور در یک 
تیم خارجی را به ادامه حضور در لیــگ برتر ترجیح دهد. به این جمع باید 
مهدی ترابی را هم اضافه کنیم؛ بازیکنی که اگرچه با پرسپولیس یک سال 
دیگر قرارداد دارد اما ممکن است یک پیشنهاد خوب از تیم  های اروپایی 

به جدایی این بازیکن از جمع سرخ ها منجر شود.

استقالل
در لیســت بازیکنانی که این فصل قراردادشــان با اســتقالل به اتمام   
می رسد، نام هایی دیده   می شود که   می تواند خیلی از هواداران استقالل 
را نگران کند. یکی از این نام ها وریا غفوری است که مسلما همین حاال 
هم خیلی از تیم  های لیگ برتری و حتی تیم  های حاشیه خلیج فارس 
منتظر عدم توافق او با آبی  های پایتخت هســتند. مســلما شکار وریا 
در نقل و انتقاالت تابســتانی   می تواند اتفاق جذابی برای مشتری  های 
کاپیتان آبی ها باشــد. فرشــید باقری نیز دیگر بازیکنی اســت که در 
پایان فصل قراردادش با استقالل به اتمام   می رسد و او هم بدون شک 
در تابســتان پیش رو بدون مشــتری نخواهد بود. علی کریمی ،ستاره 
استقالل در لیگ نوزدهم نیز تا پایان این فصل قرارداد دارد و بارها عنوان 
کرده که بدش نمی آیــد حضور در لیگی غیر از لیگ برتــر را تجربه کند. 
فرشید اسماعیلی و روزبه چشــمی نیز ۲ استقاللی دیگری هستند که 
قراردادشــان در پایان لیگ نوزدهم به اتمام   می رسد. بر کسی پوشیده 
نیست که چشمی عالقه زیادی به لژیونر شدن دارد و فرشید اسماعیلی 
هم جزو آن بازیکنانی اســت که   می تواند مورد توجه تیم  های حاشــیه 
خلیج فارس قرار بگیرد. به جمع این بازیکنان باید مهدی قائدی را هم 
اضافه کنیم. قائدی هرچند  هنوز با استقالل قرارداد دارد اما یک پیشنهاد 
نجومی از تیم  های کشورهای عربی   می تواند مسئوالن استقالل را برای 

صدور رضایت نامه مجاب کند.

 مربی پیشین تیم ملی کشــتی آزاد با بیان اینکه در 
شرایط کنونی، سالمتی مردم و همچنین ورزشکاران 
در اولویت تمامی برنامه ها قرار دارد گفت: طبیعتا در 
وضعیت کنونی که ویروس کرونــا تمام دنیا را مبتال 
کرده باید با تغییرات مختلف در ســبک زندگی کنار 
بیاییم. در همین راســتا می توان به تعطیلی ورزش 
ایران و جهان اشــاره کرد که اتفاقی کم نظیر در چند 
دهه اخیر اســت.امیر توکلیــان در خصوص تعویق 
بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو گفت: خوشــبختانه 
کمیتــه بین المللی المپیک تکلیف همه را روشــن 
کرد و چندی پیش صراحتا گفت بازی های المپیک 
به تعویق افتاده و سال آینده برگزار خواهد شد. این 
اتفاق تا حد زیادی می تواند از بسیاری جهات به سود 
کشتی ایران باشد و فرصت خوبی را در اختیار کادر 
فنی و آزادکاران قرار دهد تا خود را بهتر و بیشتر برای 

این رویداد بزرگ آماده کنند.این مربی خراســانی 
افزود: به عنوان مثال می توان به برخی از آزادکاران 
مصدوم و آســیب دیده اشــاره کرد که حاال در این 
فرصت یک ساله می توانند به خوبی روند درمانی خود 
را طی کنند و مهیای المپیک شوند. همچنین برخی 
از کشــتی گیران نیز می توانند برای کســب سهمیه 
المپیک به آمادگی بیشتری دســت یابند و در این 
مدت خود را بیش از قبل برای حضور در رقابت های 
گزینشی و کسب سهمیه المپیک آماده کنند.توکلیان 
خاطر نشــان کرد: تعویق بازی هــای المپیک برای 
کشتی گیران جوان و مدعی هم فرصت خوبی است 
تا بتوانند خود را یک ســال دیگر ساخته و پرداخته 
کنند و در نهایت بتوانند به آرزوی خود یعنی حضور 
در المپیک برســند. به هر حــال آزادکاران مدعی و 
جوان در این مدت می توانند بر تجربه خود بیافزایند 

و با انگیزه و روحیه بیشــتری گام در راه رسیدن به 
هدف خود یعنی المپیک بردارند.مربی پیشین تیم 
ملی کشتی آزاد به نکته دیگری در خصوص تعویق 
بازی های المپیک اشــاره کرد و گفت: کادر فنی تیم 
ملی هم در این مدت می توانــد در خصوص تغییر 
وزن برخی از کشتی گیران، تصمیمات بهتری بگیرد، 
چرا که در این مدت ممکن است برخی از آزادکاران 
بخواهند تغییر وزن دهند. در نتیجه تعویق بازی های 
المپیک، فرصت بسیار خوبی است تا آنان به خوبی 

خود را برای وزن جدید محک بزنند.

کشتی ایران می تواند از تعویق المپیک به خوبی بهره ببرد

تعطیلی لیگ بسکتبال احتماال بدون معرفی قهرمان
لیگ برتر بسکتبال هم احتماال به سرنوشت مشابه لیگ های والیبال و هندبال مواجه می شود.با اینکه لیگ برتر بسکتبال تا پایان مرحله گروهی برگزار شد و هر 
تیم ۲۶ بازی را برگزار کرد، ویروس کرونا اجازه برگزاری مسابقات پلی آف را نداد.فدراسیون بسکتبال که با باشگاه ها قرار گذاشته بود در صورت عدم بهبود شرایط 
تا ۲۰ فروردین لیگ برتر را نیمه کاره به پایان برساند، به دلیل تعویق المپیک توکیو بار دیگر از باشگاهها نظر خواسته تا درباره ادامه لیگ تعیین تکلیف کنند.آنطور 
که مسئوالن برخی از تیم های لیگ برتری اظهارنظر کردند، احتماال اکثریت با تعطیلی مسابقات لیگ برتر موافق هستند و به نیمه کاره ماندن لیگ رای می دهند.

با این حال برخی از باشگاه ها این شرط را برای فدراسیون تعیین کردند که تیم قهرمان در صورت نیمه کاره ماندن لیگ از روی رده بندی مرحله گروهی مشخص 
نشود.شهرداری گرگان در پایان مسابقات گروهی، با 5۰ امتیاز صدرنشین جدول بود و باید دید فدراسیون بسکتبال چه تصمیمی را درباره رده بندی لیگ ۹۸ می 
گیرد.در چنین شرایطی فدراسیون والیبال تصمیم به نیمه کاره گذاشتن لیگ بدون تعیین قهرمان گرفت، اما فدراسیون هندبال با وجود تمام نشدن مسابقات، 

قهرمان را هم معرفی کرد.به نظر می رسد در لیگ برتر بسکتبال تعیین تیم قهرمان می تواند اعتراض هایی را در پی داشته باشد.

علی دایی این کاره نیست؛ 
خالص!

 چهره روز

وز عکس ر

 تفریح جالب »زالتان« 
در دوران قرنطینه

زالتــان ابراهیموویــچ، ســتاره 
ســوئدی میــالن در روزهــای 
قرنطینه تفریحات جالبی را برای 
خودش در نظر گرفته است.او در 
اینستاگرامش از ماهیگیری خود 
تصاویر و ویدئویی منتشــر کرد و 
نشان داد یک ماهی بسیار بزرگ 

را صید کرده است. 

یکــی از کلیشــه ای ترین حرف هــا در فوتبال 
ایران این اســت که همه باید کمک کنند تا علی 
دایی رییس فدراســیون فوتبال ایران یا رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا شود. تحقق این رویا اما 
دو اشکال جدی دارد؛ نخست اینکه دایی اصوال 
عالقه ای به مدیریت ندارد و بارها هم این مسئله را 
عنوان کرده است. او بعد از آویختن کفش ها )که 
همین کار را هــم در دیرترین زمان ممکن انجام 
داد!( در فوتبال شیفته مربی گری است و تحت 
هیچ شرایطی نمی تواند ارتباطش را با مستطیل 
ســبز و زمین چمن آن قطع کند. او دوست دارد 
تیمش را رهبری کند و لب خط فریاد بزند؛ حتی 
اگر استادیوم کامال خالی باشــد. خود شهریار 
هم بارها این مسئله را عنوان کرده و گفته کوچک 
ترین عالقه ای به تصدی کارهای مدیریتی ندارد. 
بنابراین روشن نیســت که این همه اصرار گاه و 
بی گاه برای چه انجام می شــود. آخرین نفر از 
تکرارکنندگان این ایده، نیما نکیساست که گفته 
مســئوالن باید به دایی التماس کنند تا بیاید و 
ریاست فدراســیون را بپذیرد؛ اما وقتی خودش 

عالقه ندارد، چه کار می شود کرد؟
ابهــام دوم امــا مربوط بــه توانایــی مدیریتی 
دایی اســت. در حقیقت شــهریار با وجود همه 
ارزش هایش به عنوان بازیکــن و تجاربش در 
کســوت مربی، هرگز در فــاز مدیریتی محک 
نخورده و هیچ کدام از کســانی که اصرار دارند او 
پستی مثل ریاست فدراسیون را بپذیرد، تصویر 
روشــنی از توانایی دایی در ایــن عرصه ندارند. 
بنابراین واقعا از کجا می شــود فهمید آقای گل 
فوتبال دنیا، حتما مدیر خوبی هم هست؟ به این 
ترتیب شاید بد نباشد یک بار برای همیشه به این 

کلیشه پایان بدهیم.

قائدی هرچند  هنوز با استقالل قرارداد دارد اما یک 
پیشنهاد نجومی از تیم  های کشورهای عربی   می تواند 

مسئوالن استقالل را برای صدور رضایت نامه مجاب کند

مستطیل سبز

اعتراض باشگاه التزیو به رفتار ضد کرونایی »رونالدو«
التزیو از زمان شــروع وضعیت اضطراری در ایتالیا به خاطر بحران کرونا، یکی از تیم هایی است که 
خواستار از سرگیری رقابت ها بوده است. شاگردان سیمونه اینزاگی برای کسب جام تالش می کنند، 
اتفاقی که در چند سال گذشته رخ نداده بود. 
کلودیو لوتیتو، رییس باشگاه می خواست 
تیمش در ماه مارس تمریناتش را از ســر 
بگیرد، به همین خاطر بــا انتقادات زیادی 
مواجه شد. او گفت: التزیو شایسته احترام 
بیشتری است.در چنین شــرایطی آرتورو 
دیاکوناله، مدیر روابط عمومی باشــگاه در 
یک مصاحبه اعالم کرد که احتماال تیم از ماه 
می تمرینات خود را شروع کند. او هم چنین 
به اتفاق جنجالی هفته گذشته اشاره کرد که 
کریستیانو رونالدو در ورزشــگاه مادیرا تمرین می کند. دیاکوناله به این رفتار اعتراض کرد و گفت: 
بازیکنان التزیو در خانه می مانند اما در پرتغال تصاویر تماشــایی از رونالدو نشــان می دهند که در 
کمپ فوتبال در حال تمرین کردن اســت. برخی ها با آرامش در خارج از کشور تمرین می کنند؛ اما 
ما نمی توانیم.مدیر روابط عمومی التزیو در پایان گفت: البته به نظرم رونالدو کار درســتی می کند؛ 
ورزشکاران حرفه ای باید فعالیت های خود را متوقف نکنند، با این حال در ایتالیا از چنین امتیازی 

برخوردار نیستند.

توافق بایرن و سیتی برای جذب »سانه«
روزنامه بیلد نوشت که باشگاه بایرن مونیخ و ســیتی برای انتقال لروی سانه در تابستان به توافق 
رسیدند.به نقل از بیلد، لروی سانه مدت هاســت که مورد توجه بایرن مونیخ قرار گرفته است. این 
بازیکن ملی پوش آلمانی بعد از درخشش در شالکه بود که مورد توجه گواردیوال قرار گرفت و در نهایت 
پیراهن سیتی را برتن کرد؛ اما او در یک فصل اخیر یا نیمکت نشین بوده و یا به خاطر آسیب دیدگی 
دور از میادین.انتقال سانه به بایرن مونیخ قرار بود که در تابستان سال نهایی شود؛ اما آسیب دیدگی 
این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی این انتقال را منتفی کرد.روزنامه بیلد نوشت که سرانجام دو باشگاه 
بایرن مونیخ و سیتی برای انتقال سانه به توافق رسیدند.سیتی پیش از این اعالم کرده بود که برای 
فروش ســانه ۱۰۰ میلیون یورو می خواهد اما با توجه به اینکه قرارداد سانه با سیتی تابستان سال 
۲۰۲۱ به پایان خواهد رسید این احتمال وجود دارد که سیتی حتی با رقم کمتر از ۱۰۰ میلیون یورو هم 
سانه را بفروشد و چنانچه خود ســانه قراردادش را تمدید نکند بایرن مونیخ می تواند او را با رقم ۶۰ 
میلیون یورو هم خریداری کند.تیمو ورنر، مهاجم آماده الیپزیگ هم مورد توجه بایرن مونیخ قرار 
گرفته و اگر انتقال سانه بازهم منتفی شود بایرن سراغ ورنر خوهد رفت که در فصل جاری بوندسلیگا 

از بهترین ها بوده است.

 خرید جدید باشگاه انگلیسی در بحبوحه شیوع 
ویروس کرونا

باشگاه انگلیسی بی اعتنا به شــرایط فعلی، برای فصل آینده خرید کرد!باشــگاه نوریچ سیتی در 
بحبوحه شیوع ویروس کرونا، اولین خرید خود را انجام داد.دانل سینانی، وینگر ۲۳ ساله باشگاه 
دودالنژ لوکزامبورگ امیدوار خواهد بود تا پس از ماندنی شدن قناری ها در لیگ برتر، به اولین نماینده 
کشورش در رقابت های لیگ برتر انگلیس تبدیل شود. این بازیکن که در فصل جاری لوکزامبورگ 
طی ۱۶ بازی ۱۴ گل زد از فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ کار در تیم جدیدش را آغاز می کند و قرارداد او تا ســال 

۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. او همچنین در رقابت های فصل جاری لیگ اروپا ۴ گل زد.

فوتبال جهان
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شهردار اصفهان اعالم کرد:

تزریق 70 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان در صورت نیاز
شهردار اصفهان گفت: اسفند ماه ســال گذشــته تعداد ۱۰۰ اتوبوس جدید خریداری شده که ۷۰ 

دســتگاه آن در صورت نیاز بالفاصله به ناوگان اضافه خواهد شــد.قدرت ا... نــوروزی در برنامه 

تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبــری با موضوع »حمل و نقل عمومــی دغدغه اصلی اجرای طرح 

فاصله گذاری هوشــمند«، اظهار کرد: اصفهان همچون ســایر شهرهای کشــور با ویروس کرونا 

درگیر اســت، البته همه نیروها برای غلبه بر این مشــکل بســیج شــده اند.وی افزود: از ابتدای 

اســفندماه اقدامات الزم در حوزه حمل ونقل عمومی شــهر برای ضدعفونی ناوگان آغاز و تا پایان 

اسفندماه تعداد اتوبوس های فعال در شهر به ۶۵۰ دســتگاه تقلیل یافت.شهردار اصفهان تصریح 

کرد: متروی اصفهان از روز ۲۶ اســفندماه تعطیل شــد به طوری که اتوبوس ها در سال ۹۷ تعداد 

۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر جابه جا کرده بود، اما در اســفندماه ۹۸ تعداد مسافران به پنج هزار 

نفر رســید.وی ادامه داد: فعالیت اتوبوســرانی در دو مرحله تا ۲۱ فروردین امسال یک بار به ۳۰ 

درصد و بار دیگر به ۲۰درصد رســید، اما با اجــرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشــمند تعداد 

خطوط اتوبوســرانی را به ۶۰ خط و تعداد اتوبوس ها به ۴۶۰ دســتگاه اتوبــوس افزایش یافت تا 

امکان اجرای این طرح امکان پذیر باشــد.نوروزی با بیان اینکه تاکســی های شهر ملزم به سوار 

کردن دو نفر مسافر در قســمت عقب خودرو هستند، افزود: بروشــورهای آموزشی تهیه شده و 

از روز یکشــنبه در اختیار مســافران اتوبوس قرار می گیرد، برای BRT ایده جدیدی مطرح شده 

مبنی بر اینکه اتوبوس های خط ویژه در تمام ایســتگاه ها توقف نداشــته و یکــی در میان توقف 

 انجام شــود و بعضی از اتوبوس ها که با رنگ متفــاوت خواهد بود در ایســتگاه های دیگر توقف

 داشته باشند.

حفاظت از میراث فرهنگی در روزهای کرونایی
شیوع ویروس کرونا باب میل هیچ کس اگر نباشد، باب میل تخریب گران میراث فرهنگی هست؛ 

به ویژه که این روزها اغلب دوستداران میراث فرهنگی نیز در قرنطینه خانگی به سر می برند و قادر 

به رصد اماکن تاریخی نیســتند. فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان 

اما اطمینان می دهد کــه نیروهای این یگان با تمام قوا می کوشــند از تخریب میراث زیر ســایۀ 

کرونا جلوگیری کنند.عبدالرضا عــرب بافرانی اظهار کرد:  از ۲۵ اســفندماه ۱۳۹۸ که تمام بناهای 

تاریخی استان اصفهان تعطیل شــد، یگان حفاظت میراث فرهنگی به صورت پیوسته و با شیفت 

بندی نیروها به بناهای تاریخی اصفهان و شهرســتان ها سرکشــی می کردند و زمانی که دســتور 

فعالیت یک ســوم نیروها صادر شــد ما نیز لوحه جدیدی برای یگان حفاظت نوشتیم، اما بنایی 

را در اصفهان نداشــتیم که بدون مراقب و محافظ باشــد.وی ادامه داد: اگر در گذشــته برای بازار 

اصفهان یک گشت حفاظتی داشــتیم، در حال حاضر دو گشــت این ماموریت را بر عهده دارند و 

گشت های شهری که از پل ها و بناهای تاریخی بازدید می کنند نیز از یک به دو واحد ارتقا پیدا کرده 

اســت.فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه 

طی این مدت تخریبی در بناهای تاریخی اســتان اصفهان مشــاهده نشــده، گفت: در برخی از 

مناطق استان کشفیاتی مثل دستگاه های حفاری و... را هم داشــته ایم و افرادی نیز در این رابطه 

دســتگیر شــده اند.عرب بافرانی تاکید کرد که یگان حفاظت میراث تحت هیچ شرایطی کار خود 

را تعطیل نمی کند.وی با اشــاره به اینکه تعداد نیروهای یگان حفاظــت میراث فرهنگی محرمانه 

است، خاطرنشــان کرد: زمانی که بناهای تاریخی باز و در معرض بازدید گردشگر داخلی و خارجی 

بود، تعدادی از نیروهای یگان حفاظت در این بناها مســتقر بودند، اما اکنون  که این بناها تعطیل 

 است و بازدیدکننده ای نیســت، از تمام توان برای حفاظت، مراقبت و کشــفیات میراث فرهنگی

 استفاده می کنیم.

هشدار رییس شورای اسالمی شهر اصفهان به مسئوالن شهری و شهروندان؛

کرونا را همچنان جدی بگیرید

اولین جلسه علنی شورای اسالمی شهر زاینده  رود
اصفهان در ســال جدیــد در حالی صبح 
دیروز برگزار شد که اعضای شورای شهر در نطق های میان دستور خود 
خواهان توجه بیشتر شهروندان به پرهیز از تردد غیر ضروری در شهرها 
و رعایت مسائل بهداشتی شدند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این جلسه که اصحاب رسانه به صورت آنالین آن را پوشش می دادند 
ضمن قدردانی از شهرداری اصفهان و همچنین دولت برای  مدیریت 
بحران کرونا تاکنون اظهار کرد: سال گذشته نیز با بحران های مختلفی 
رو به رو بودیم که به خوبی از آنها نیز عبور کردیم.علیرضا نصر اصفهانی 
با تاکید بــر اینکه بحران کرونــا بحرانی جهانی و مشــکل کنونی همه 
کشورها اســت، افزود: در این بحران تدبیر مردم و مسئوالن می تواند 
شرایط را به گونه ای رقم بزند که به راحتی بتوان از آن عبور کرد.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه کرونا دهمین ویروسی است 
که جهان را تحت تاثیر خود قرار داده، اضافه کرد: اما باید توجه داشت 
که امروز علم و دانش بشری و یافته های علمی پیشرفت کرده و این 
ویروس عمر طوالنی نخواهد داشت و با همراهی مردم می توان به این 
ویروس نیز غلبه کرد.وی با  اشاره به همکاری مردم تا کنون در بحران 
کرونا ابراز امیدواری کرد که ایــن روند ادامه یابد و مــردم با توجه به 
توصیه های صورت گرفته این روال را ادامه دهند تا اصفهان در جایگاه 

مناسبی در تقابل با این ویروس قرار گیرد.نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه 

آغاز دوباره فعالیت اقتصادی و اجتماعی در شهرها به معنای رفع یا دفع 

این ویروس نیست، تصریح کرد: شهروندان باید همچنان از تردد غیر 

ضروری در شــهرها پرهیز کنند و مدیران شــهری نیز همانند گذشته 

نسبت به ضدعفونی کردن شهر ادامه دهند.  

تقدیر ویژه از پاکبانان

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: شورای 

شهر تمام جلسات خود را در زمان شیوع کرونا بدون تعطیلی برگزار کرده 

و در کنار ستاد مبارزه با شیوع کرونا در استانداری، نیروهای مسلح و کادر 

درمانی انجام وظیفه کرده است.پورمحمد شریعتی نیا افزود: در نامه ای به 

شهردار اصفهان خواستار تقدیر ویژه از کارکنان خدمات شهری شهرداری 

به ویژه پاکبانان شــدم و بار دیگر درخواســت می کنم که به شرکت های 

وابسته به شهرداری تذکر داده شــود که حقوق و پاداش های این افراد 

به موقع پرداخت شــود.وی با بیــان اینکه اقدامــات معاونت فرهنگی 

و اجتماعی در ایجاد حساســیت برای رعایت اصول بهداشــتی توسط 

شهروندان قابل تقدیر بوده، اظهار کرد: شهروندان باید بدانند که همچنان 

خطر شیوع بیماری وجود دارد و الزم است به مسائل بهداشتی توجه کنند.

 تشکیل کارگروه بررسی شایعات فضای مجازی در شورای شهر اصفهان 
رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این 
جلسه با بیان اینکه طی ۵۰ روز اخیر و با شــیوع ویروس کرونا شاهد 
افزایش شــایعات در فضای مجازی هســتیم، اظهار کرد: باید توجه 
داشت که این شایعات آسیب جدی در فضای مجازی است که بخشی 
از جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرارداده است. کوروش خسروی با بیان 
اینکه برخی از این شــایعات به نقل از مجالت معتبر علمی و یا مراجع 
اصلی منتشر می شود، اضافه کرد: برخی از این شایعات می تواند درحوزه 

درمان و همچنین شرایط اقتصادی تاثیرات نامناسبی را داشته باشد.
رییس مرکز پژوهش های شورای شــهر اصفهان با بیان اینکه با توجه 
به اجرای طــرح گام به گام کاهــش قرنطینه، موج دوم شــایعات در 
فضای مجازی راه اندازی شــده اســت، تصریح کرد: از این رو در مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان کارگروهی را برای بررسی 
برخی از این شــایعات که رنگ و بوی علمی هم دارد، راه اندازی کردیم 
تا بتوان اطالعات درستی را در اختیار شــهروندان قرار دهیم.وی ادامه 
داد: از همه صاحب نظــران داخلی و خارجی درخواســت داریم که در 
این کارگروه به صورت مجازی همکاری داشــته باشند و نتایج آن را با 
استفاده از ظرفیت های رسانه ای شهرداری به ویژه خبرگزاری ایمنا به 

اطالع شهروندان برسانیم.

رییــس اداره کتابخانه هــای ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان گفت: به دنبال 
تداوم تعطیلی مدارس و مراکز فرهنگی و آموزشی و 
براساس هشدارهای وزارت بهداشت، برای جلوگیری 
از انتشــار عوامل بیمــاری زا، کتابخانه های عمومی 
سراسر اســتان اصفهان زمان اعالم ســتاد استانی 
پیشــگیری از کرونا در اصفهان تعطیل اعالم  شــده 
است.طیبه فاطمی ادامه داد: ما منتظر کسب تکلیف 
از ســازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان که 
زیر نظر ستاد استانی پیشگیری از کرونا در اصفهان 

اســت، هســتیم و هنوز زمانی برای بازگشایی به ما 
اعالم نشده است.وی افزود: کتابخانه های عمومی 
اصفهان از اسفندماه همزمان با سراسر کشور تعطیل 
شــدند اما کتابداران کتابخانه های استان در فضای 
مجــازی فعالیت می کننــد. همچنیــن کل فضای 
کتابخانه ها و ســتادهای کل اســتان که حدود ۲۰۰ 
کتابخانه است، در دو مرحله با همکاری شبکه های 
بهداشت به طور کامل ضدعفونی شده اند.وی تصریح 
کرد: طبق رســالت کتابخانه ها تا جای امکان پوستر 
و ســی دی و فایل های دیجیتال در اختیار اعضای 
کتابخانه ها و مردم قرار داده شده است.رییس اداره 
کتابخانه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: کتابخانه های دیجیتال 
شــهرداری اصفهان در حــال حاضر فعال اســت و 

عضویــت برای عمــوم در آن آزاد اســت. مخاطبان 
کافی اســت به ســایت کتابخانه دیجیتال بروند و 
فرم عضویت را پــر کنند و برای دسترســی آن ها به 
کتابخانه های دیجیتال باز می شود.فاطمی در ادامه 
گفت: البته این سایت چون اختصاصی بوده بیشتر 
شــامل کتاب های پژوهشــی و اصفهان شناســی 
می شود؛ اما نهاد کتابخانه های عمومی استان در حال 
تولید محتوا برای ایــن درگاه اینترنتی و خرید حق 
مؤلف و ایجاد کتاب های صوتی با مجوز اداره ارشاد 
است. البته کتاب هایی که سی ســال از چاپ آن ها 
می گذرد مشمول حق مؤلف نمی شــود.وی درباره 
نحوه تمدید کتاب در کتابخانه های اســتان اصفهان 
گفت: به دلیل شــرایط فعلی کتاب ها امکان تمدید 

دارند و در ایام کرونا شامل جریمه نمی شوند.

 رییس اداره کتابخانه های سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری:

زمان بازگشایی کتابخانه های اصفهان مشخص نیست

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه فعالیت مترو تا اطالع ثانوی تعطیل است، اظهار داشت: پس از اتمام فاصله گذاری فیزیکی با 
هوشمندسازی ایستگاه های مترو و انجام پروتکل های بهداشتی صادر شده از وزارت بهداشت و طی جلسات متعدد با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خطوط 
مترو در آینده نزدیک فعال می شود.داریوش امانی اشاره ای هم به افزایش میزان سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی در کالن شهر اصفهان داشت و افزود: از 
روز شنبه، ۲۳ فروردین ماه تا اطالع ثانوی تعداد خطوط فعال اتوبوسرانی ۵۹ مورد است؛ ورود افراد با ماسک و دستکش به ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری 
است.امانی افزود: در روز های تعطیل تا اطالع ثانوی هیچ گونه سرویس دهی انجام نمی شود.معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
تردد های بین شهری در راستای رعایت الزامات فاصله گذاری فیزیکی و سالمتی شهروندان است، تصریح کرد: سرویس دهی به خطوط حومه اصفهان تا اطالع 
ثانوی انجام نخواهد شد.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونای استان اصفهان حداکثر تعداد مسافر در تمامی سفر های درون و برون شهری 
بیش از سه نفر در تاکسی ها ممنوع است، خاطرنشان کرد: به زودی پرداخت کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی و با استفاده از بارکد خوان راه اندازی خواهد شد.

فعالیت متروی اصفهان در آینده نزدیک از سر گرفته می شود

باید توجه داشت که امروز علم و دانش بشری و یافته های 
علمی پیشرفت کرده و این ویروس عمر طوالنی نخواهد 
 داشت و با همراهی مردم می توان به این ویروس نیز

 غلبه کرد

قدردانی خادمیاران 
رضوی از جهادگران 

بسیجی
پنج خادمیار حرم مطهر رضوی 
حضرت امــام رضا )ع( پرچم 
متبرک این حرم را برای تبرک 
به قرارگاه جهادی شهدای خط 

شکن شهر فالورجان آوردند.

برای شکست کرونا، مجازی تفریح کنید
معاونت ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و  ورزشی شــهرداری اصفهان که یکی از 
بخش های فعال این سازمان در نوروز هر سال بود، امســال و در مقابل مهمان ناخوانده ای به نام 
ویروس کرونا، فعالیت های خود را به فضای مجازی برده تا شــهروندان اصفهانی در روزهایی که 
مجبور هســتند در خانه بمانند از ورزش و تفریح غافل نشــوند.معاون ورزشــی تفریحی سازمان 
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در این خصوص اظهار داشت: پیش از فرا رسیدن 
عید نوروز و زمانی که ویروس کرونا در کشــور شــیوع پیدا کــرد، بــه ادارات زیرمجموعه معاونت 
ورزشــی تفریحی ســازمان اعالم کردیم که متناســب با این شــرایط برنامه ریزی و برنامه های 
خود را تدوین کنند.حبیــب ا... ناظریان ادامه داد: در همین راســتا وب ســایت vcci.ir  با عنوان 
فرهنگسرای مجازی، توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری طراحی شده که هر سه 
معاونت ســازمان برنامه های خود را ذیل آن طراحی و اجرا می کنند.وی با تاکید بر اینکه تمام این 
برنامه ها برای شبکه های اجتماعی طراحی شده اســت، افزود: مدیران و معاونان سازمان تاکید 
دارند که پس از برطرف شدن مشــکل ویروس کرونا، برنامه های ســازمان مانند گذشته در تمام 
ابعاد و متناسب با نیاز همه شــهروندان پیش بینی شــود اما تا زمانی که مردم برای قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا در خانه هســتند در تمام ابعــاد فرهنگی، هنری، ورزشــی و تفریحی برای 
آنها برنامه ریزی کرده ایم.معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان درباره برنامه های اداره تفریحی این معاونت گفــت: ۱۰۰ کلیپ صوتی از جمله قصه گویی 
و ۲۰ کلیپ تصویری کتاب ســازی مخصوص کــودکان،۱۰ کلیپ تصویری آموزش بــازی در خانه 
به همراه ۵۰ پوســتر آموزش بازی جهت انتشــار در فضای مجازی طراحی و تهیه شده تا کودکان 
و نوجوانان بتوانند ایــن بازی ها را با اعضای خانــواده در منازل خود انجام دهند.وی با اشــاره به 
برگزاری مسابقه »بازی با هیچ« تصریح کرد: مســابقات رباتیک و جشنواره ساخت اسباب بازی 
به صورت مجازی و همچنین مســابقه دومینو به صورت خانوادگی بــرای منازلی که حیاط دارند و 
منازل آپارتمانی طراحی شده اســت.ناظریان با تاکید دوباره بر اینکه تمام برنامه های آموزشی و 
جشــنواره ها به صورت مجازی اجرا می شود، بیان کرد: تمام اماکن ورزشــی وابسته به شهرداری 
همچنان تعطیل بوده و تا ابالغ دستورالعمل جدید ســتاد مبارزه با کرونا تعطیل خواهد بود.وی در 
پاسخ به اینکه برای هفته اصفهان و مناســبت های پیش رو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، 
 اضافه کرد: برای هفته اصفهان نیز برنامه هایی بر اســاس مدل فعلی و به صورت مجازی در دست

 اقدام داریم.

دومین جشنواره ملی عکس »مهرستان«
رییس اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: فراخوان 
دومین جشنواره ملی عکس »مهرســتان« با موضوع خانواده ایرانی اعالم شد.مسعود مهدویان 
فر، رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: دومین 
جشــنواره عکس مهرســتان با موضوع »خانواده ایرانی« در بخش مجموعه عکس، تک عکس 
حرفه ای و تلفن همراه با بیش از ۸۰۰ میلیون ریال جایزه برگزار می شود.وی اظهار کرد: اولین دوره 
این جشنواره سال گذشته برگزار شد که امسال با توجه به شــیوع ویروس کرونا و در خانه ماندن 
خانواده ها، ضروری است برای ابعاد مغفول مانده در محیط خانه، فرهنگ سازی شود.مهدویان 
فر با بیان اینکه خانواده ها برای شــرکت در مســابقه تــا ۱۵ خرداد ۹۹ فرصت دارنــد، اظهار کرد: 
خانواده ها باید به شاد ماندن خانه توجه کنند و جنبه مثبتی از فعالیت خانوادگی مثل همبستگی، 
نشاط و شادی و کارجنبی را در تصاویر ارســالی مدنظر قرار دهند.وی بیان کرد: عالقه مندان جهت 
 fest.mehrestan.ir ثبت نام و مشاهده موضوعات سایت جشنواره می توانند به آدرس سایت
و اینستاگرام fest.mehrestan مراجعه کرده و یا با شماره دبیرخانه جشنواره ۰۹۹۲۵۵۸۵۲۶۲ 

تماس حاصل کنند.

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

افزایش 30 درصدی بودجه 
منطقه 2

خبر ویژه

مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان از 
افزایش۳۰ درصــدی بودجه ســال جاری 
این منطقه خبر داد و گفت: ســال گذشــته 
مجموع تحقــق بودجه منطقــه دو ۲۰۹.۰۷ 
درصد بوده اســت.کاووس حقانــی اظهار 
کرد: در سال گذشــته مجموع تحقق بودجه 
منطقه دو ۲۰۹.۰۷ درصد بوده که سهم بودجه 
نقــدی ۶۹.۸۷ درصــد و ســهم بودجه غیر 
نقدی ۱۳۹.۲درصد اســت.وی با بیان اینکه 
اجرای بودجه سال ۹۹ براساس دستورالعمل 
ابالغی وزارت کشــور با عنوان »طــرز تهیه و 
تدوین، اجــرا و تفریغ بودجه شــهرداری« 
است، افزود: با توجه به دستورالعمل ابالغی 
وزارت کشور و تاکیدات شورای اسالمی شهر 
مبنی بر اجرایی شــدن تصمیمــات کمیته 
تخصیص و خزانه متمرکــز، توزیع اعتبارات 
براساس اولویت های شــهر و تحقق اهداف 
برنامه عملیاتی اصفهــان ۱۴۰۰ که در بودجه 
لحاظ شــده، انجام می شود.مدیر منطقه دو 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: بــرای انجام 
تمامی فعالیت های منطقه شــامل اجرای 
پروژه ها و هرگونه عملیــات در قالب بودجه 
ســال جاری، پیش از تامین اعتبار، فرآیند 
مبادلــه موافقت نامه و تخصیــص اعتبار با 
معاونــت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انسانی انجام خواهد شــد.وی خاطرنشان 
کرد: در ایــن خصوص با توجــه به ضرورت 
به روزرسانی زیرســاخت های نرم افزاری و 
ارتباط آنها جهت اجــرای موافقت نامه، ثبت 
اطالعات اعتبارات هزینه ای در سامانه سیما، 
اطالعات پروژه در سامانه ســیگما و مبادله 
موافقت نامه و تخصیص اعتبار در ســامانه 
سیبا انجام می شــود.حقانی ابراز امیدواری 
کرد: با همت، همفکــری و همکاری تمامی 
کارکنان شــهرداری منطقه دو، فعالیت های 
مشــخص شــده در برنامه و بودجه ســال 
۹۹ طبــق زمان بندی درســت و بــا رویکرد 
مدیریت هزینه در راستای ارتقای بهره وری، 
 اجرایی شده و رضایت شــهروندان را همراه 

داشته باشد.
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 به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز اصفهان، در دیدار دکتر اعتصام 
پور مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز اصفهان، عبدالحســینی با اشــاره به خدمات درمانی سازمان تامین 
اجتماعی در اســتان از خدمات و زحمات کارکنان مدیریــت درمان تامین 
اجتماعی به ویــژه کادر درمانی به عنــوان مدافعان ســامت در خط مقدم 
مبارزه با ویروس کرونا تشــکر کرد و گفت: هدف ما از اطاع رسانی خدمات 
درمانی، توسعه و گسترش سامتی، نشــاط و امید آفرینی در جامعه است.

عبدالحسینی مدیرکل صداوسیمای مرکزاصفهان با اشاره به افزایش تعامل 
بین مدیریت درمان و صدا و سیما اصفهان گفت:  سازمان تامین اجتماعی 
نقش مهم و غیر قابل انکاری در توسعه بهداشت و درمان  استان بر عهده دارد 
و مدیریت درمان تامین اجتماعی می تواند با بهــره گیری از ظرفیت اطاع 
رسانی صدا و سیما و ارتباط  دو ســویه با بیمه شدگان در انجام رسالت خود 

موفق تر باشد.
وی در ادامه بــر آمادگــی و همکاری صدا و ســیما برای پوشــش خبری 
فعالیتهای تامین اجتماعی و در اختیار قراردادن آنتن برای حضور مسئولین 
در برنامه های صدا وســیما  تاکید کرد.دکتر اعتصام پور مدیر درمان تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان نیز با اشــاره به خدمات درمانی سازمان تامین 
اجتماعی دراســتان اصفهان گفت: توجه و همکاری خوب صدا وســیمای 

اصفهان در خصوص انعکاس فعالیتها واقدامات و اطاع رســانی خدمات 
تامین اجتماعی باعث امیدآفرینی دربین مردم شــده اســت.مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان با اشــاره به شرایط کنونی و درگیری گسترده جامعه 
با ویروس کرونــا از رضایتمندی مراجعین به بیمارســتانها خبر داد و گفت: 
برای تهیه تجهیزات پزشکی بخش های بیمارســتانها خوشبختانه مشکلی 
نداریم و با بسیج همه امکانات و بکارگیری تمام توانمندی استان تاش می 
کنیم نواقص درمانی را با کمک وزارت بهداشــت و به ویژه با جذب پزشکان 

متخصص مرتفع کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان از اجرای طرح »خوداظهاری 
قرائت کنتور آب« با هدف حفظ سامت عمومی و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا خبر داد.هاشم امینی با تاکید بر اجرای همه جانبه این طرح، گفت: یکی 
از اهداف مهم ما توسعه خدمات الکترونیک اســت که به منظور حفظ سامت 
عمومی و مقابله با شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته، قرائت کنتور آب 
به صورت خود اظهاری توسط مشترکان انجام می گیرد.مدیرعامل شرکت آبفای 
استان اصفهان با اشاره به اتخاذ چهار روش برای اجرای طرح خود اظهاری قرائت 
کنتور آب اظهار کرد: هم اکنون مشترکان می توانند از طریق تماس با سامانه 1522 
و شماره گیری عدد 5، شماره کنتور خود را اعام کنند و سپس رقم آب بها محاسبه 
و از طریق پیامک به مشــترک اعام می شــود.وی افزود: همچنین به منظور 
رضایت مشترکان، روش دیگر، ارسال پیامکی شــماره کنتور برای کنتورنویس 
است که در این روش، شــماره همراه کنتورنویس هر محدوده برای مشترکان 
پیامک می شود.امینی با اشاره به روش دیگری طرح خوداظهاری قرائت کنتور 
که به زودی زیرساخت های آن مهیا می شــود، گفت: در این روش، مشترکان از 

طریق تلفن همراه خود طبق الگوی *شناسه قبض# شماره رقم کنتور را به شماره 
300001522 پیامک می کنند.وی تاکید کرد: تمام تاش ما در شرایط اضطراری 
ناشی از شیوع ویروس کرونا حفظ سامت عموم شهروندان و همکاران است و 
اولویت را تا حد امکان بر اجرای اقدامات از طرق مختلف با هدف پیشگیری از 

گسترش این ویروس قرار داده ایم.

 تقدیر مدیر درمان تامین اجتماعی استان از مدیرکل صداوسیمای
 مرکز اصفهان 

اجرای طرح خوداظهاری قرائت کنتور آب در اصفهان

هلدینگ توکا فوالد در راستای عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود 
2میلیارد و ۹00 میلیون ریال برای مقابله با کرونا ویروس مساعدت کرد.

سعید بزرگی، عضو هیئت مدیره خیریه بیمارســتان عیسی بن مریم اصفهان 
و مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشــش دار تاراز چهارمحال و بختیاری 
ضمن اعام این خبر گفت: هلدینگ توکا فوالد بــرای مقابله با ویروس کرونا، 
پس از برقراری ارتباط با قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مبلغ 
2 میلیارد و ۹00 میلیون ریال برای تأمین هزینه های خرید تجهیزات پزشــکی 
موردنیاز بیمارستانهای درمانگر بیماری کرونا، به ویژه بیمارستان حضرت عیسی 

بن مریم اصفهان مساعدت کرد.
بزرگی در این خصوص گفت: با توجه به شــروع موج دوم شیوع بیماری کووید 
1۹ و نیاز شدید این بیمارســتان به انواع تجهیزات پزشکی ازجمله ونتیاتور، با 
موافقت و دستور مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد و همچنین با همراهی و همدلی 
سایر مدیران نیکوکار گروه توکا فوالد، در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی، 
به ویژه حوزه سامت، هزینه خرید تجهیزات پزشکی به ویژه دستگاه ونتیاتور 
)دستگاه تنفس مصنوعی( توســط گروه  توکا فوالد، تأمین و به دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان اهدا شد.

 مساعدت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی گروه توکا فوالد برای مقابله

 با ویروس کرونا

 نصب استیکر و بنر فاصله گذاری در فروشگاه های بزرگ اصفهان

نکاتی که هر روز با آنها 
مواجه می شوید؛

۷ توصیه بهداشتی در 
پیشگیری از کرونا را جدی بگیرد

 برای پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس
 به نکته های کارشناسان بهداشت محیط در مورد 

وسایل شخصی توجه کنید
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 گوشی همراه، خود را در خارج خانه از جیب خود خارج 1
نکنید.)مگر در شرایط اضطراری(

عینک و ســاعت مچی خود را در خارج خانه از جلوی چشم 
خود بر ندارید و از مچ خودتان خارج نسازید.)مگر در شرایط 

اضطراری(

چنانچه حلقه و یا انگشــتر در دســت دارید در هر بار شستن 
دست با دقت انگشتر را نیز با آب و صابون شستشو دهید.

 دسته کلید را صرفًا زمان رســیدن به درب ورودی منزل و یا 
محل کار از جیب و یا کیف خود خارج سازید.

 در هر بار مراجعت به منزل در ابتدای ورود بالفاصله بعد از شســتن دست ها 
تمامی وسایل شخصی مانند گوشی موبایل، عینک، حلقه و انگشتر، ساعت، 
کیف و دسته کلید را با یک تکه پنبه آغشته شده به یک ماده ضدعفونی کننده 
مانند الکل رقیق شده تا ۷۰ درصد و یا محلول سفید کننده رقیق شده تمیز کنید.

چنانچه در محل کار و یا منزل از وســایلی مانند لپ تاپ، کامپیوتر و یا تبلت 
استفاده می کنید هر روز آنها را یکبار قبل از استفاده و یکبار بعد از استفاده با یک 
تکه پنبه آغشته شده به یک ماده ضدعفونی کننده مانند الکل رقیق شده تا ۷۰ 

درصد و یا محلول سفید کننده رقیق شده تمیز کنید.

چنانچه کیف پول و یا کیف دستی، کیف جای لپ تاپ و یا مدارک همراه خود 
از منزل خارج می کنید، حتی االمکان هیچ جا بر روی زمین و یا ســطوحی که 
به نظرتان در معرض لمس عمومی است قرار ندهید؛ در دست بگیرید و یا در 

طرح : زاینده رودصورت نشستن بر روی پای خود بگذارید.

اســتیکر ها و بنر هایی برای کنترل کرونا و حفــظ فاصله فیزیکی در 
فروشگاه های بزرگ و هایپرها از سوی اداره توسعه فرهنگ سالمت 

نصب شد.
فریناز توالییان رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه مشاغل 
آغاز به کار کرده اند، فاز دوم برنامه های کنترل ویروس کرونا به رعایت 
فاصله گذاری جهت پیشــگیری از ابتال شــهروندان به این ویروس 
اختصاص یافته اســت.او افزود: بنر ها و اســتیکر هایی با شعار »با 
رعایت فاصله کرونا را شکســت می دهیم« از ســوی اداره توسعه 
فرهنگ ســالمت ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 
اصفهان در مکان های پرتردد نصب شده است.توالییان تصریح کرد: 
۱۶ بنر ۳*۴ و ۵۰۰ استیکر به فاصله ۱.۵ متر از یکدیگر در مکان های 
پرتردد و صندوق های ۱۵ فروشــگاه کوثر شــهر اصفهان و فروشگاه 

هایپرمی از ۱۸ فروردین نصب شد.
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