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تشکیل ستاد مقابله با کرونای استان با حضور حریرچی؛

نگرانی از افزایش شیوع کرونا در اصفهان
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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 ارزانی که نه، ولی ثبات قیمت داریم! 
 بازار گوشت و مرغ اصفهان مدتی است مردم را شوکه نکرده است 
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بایدن هم رسوایی جنسی به بار آورد!
کارمند پیشین دفتر جو بایدن، شکایت کیفری از او را به وزارت پلیس واشنگتن ارائه داده و بایدن را 
متهم کرد که او را مورد تعرض جنسی قرار داده است.تارا رید، کارمند پیشین دفتر بایدن، در دادخواستی 
مدعی شد که بایدن او را در راهرو ســنا، مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. طبق ادعای این زن، 
حادثه مزبور نزدیک به 30 سال پیش در زمانی که وی به عنوان کارمند مجلس سنا در دفتر بایدن کار می 
کرد، رخ داده است.رید همچنین ماه گذشته اولین شکایت خود را علیه بایدن مطرح کرد. وی در توئیتی 
با تشکر از کسانی که به او در طرح دعوی کمک کرده اند، به ویژه از »چهره های برجسته« حامی خود 
مانند سوزان ساراندون، جان کوزاک و رز مک گووان، تاکید کرد، قانون مرور زمان در مورد شکایات علیه 
بایدن، تصویب شده است.او گفت: »من فقط به دالیل ایمنی به پلیس گزارش دادم ... از همه کسانی 
که در کنار من ایستاده اند ، تشکر می کنم. آبروی من لکه دار شد.«رید اظهار داشت که که پس از ارسال 
پستی در وبالگ خود در سال 2018 در ستایش از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مورد انتقاداتی 

قرار گرفت و مطالب وبالگ خود را حذف کرد و از هرگونه اظهار نظری خودداری کرد.

حماس: 

توافق درباره تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی صحت ندارد
مسئول پرونده اسرای فلسطینی اخبار منتشر شده در مورد تبادل اســرا با اسرائیل را رد کرد.موسی 
دودین، رئیس پرونده اسرا در جنبش مقاومت فلســطین )حماس( در گفت وگو با المیادین اخبار 
مربوط به تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.موسی دودین گفت: »اخبار منتشر شده در 
رابطه با نزدیکی حصول توافق در مورد مبادله اسرا با رژیم اشغالگر صحت ندارد.« وی افزود: »حماس 
از میانجی گری ها برای تسهیل حصول توافق در این راستا استقبال می کند.«پیش از این رسانه های 

اسرائیل مدعی شده بودند این رژیم با آزادی اسرای کهنسال و بیمار موافقت کرده است.

سه کشته در پی تبادل آتش میان هند و پاکستان در کشمیر
در پی تبادل آتش  میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر دست کم 3 نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، درگیری ها میان نیروهای پاکستانی و هندی در خط کنترل از 
ابتدای هفته پیش بار دیگر از سرگرفته شده و هر دو طرف به تجاوز به خط کنترل با توپخانه و شلیک 
پاسخ داده اند.پلیس هند گفت در پی تبادل شدید آتش میان نیروهای هندی و پاکستانی که عصر 
روز یکشنبه روی داد سه غیرنظامی کشته شدند.کشمیر بزرگترین منطقه مسلمان نشین هند است 
و دهلی نو بر سر حاکمیت آن با پاکستان اختالف دارد. درگیری ها در کشمیر از سال 1989 به این سو 

هزاران کشته بر جای گذاشته است.

پیام نخست وزیر انگلیس پس از خروج از بیمارستان
با عبور شمار قربانیان ویروس کرونا در بریتانیا از مرز 10 هزار نفر، نخست وزیر این کشور که به تازگی 
از بیمارستان مرخص شده در پیامی ویدئویی بر لزوم رعایت مقررات قرنطینه تأکید و از کادر درمانی 
کشورش تشکر کرد.به نوشته روزنامه »سان«، تنها در انگلیس ۶۵۷ نفر در اثر ابتال به این بیماری جان 
خود را از دست دادند. همچنین در ولز 18 نفر، در اسکاتلند 2۴ نفر و در ایرلند شمالی 11 نفر ظرف یک 
روز گذشته جان خود را از دست داده اند.»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس که از هفته گذشته 
به  دلیل ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود، به سکونت گاه نخست وزیری در خیابان 
»داونینگ« لندن بازگشت.او در پیامی ویدئویی در حساب توئیتری خود گفت: »از همه مردم بریتانیا 
به خاطر تالش ها و فداکاری هایی کــه انجام داده اند و انجام می دهند متشکرم.«جانســون گفت: 
»می توانم تصور کنم پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی چقدر دشوار است. از شما متشکرم زیرا 
میلیون ها نفر در سراسر کشور کار درست را انجام می دهند. ثمره آن پیشرفت ما در مبارزه ملی علیه 

ویروس کرونا است.«

آمریکا به دنبال بهانه جنگ می گردد یا گیج شده است؟

چالش فرمانده10میلیون دالری، حربه جدید آمریکا
سال 2003،  سال سرنوشت ساز خاورمیانه  زهره نوروزپور
بود. سه سال از 11 ســپتامبر گذشته بود. 
جنگ آمریکا علیه افغانســتان تمام شــده بود و ناتو رســما حفاظت 
افغانستان را به عهده گرفت. لویی جرگه نیز در راستای تعیین و تغییر قانون 
اساسی این کشور تشکیل شد و بر اســاس کنفرانس ُبن با حضور ایران 
حامد کرزی رییس جمهور این کشور شد. سال 2003 سالی بسیار مهم 
برای منطقه است چرا که در این سال تصمیمات و راهبردهای کثیفی برای 
خاورمیانه اتخاذ شد.جنگ افغانستان بدون اینکه آمریکایی ها مسبب 
حمالت تروریستی 11 سپتامبر را پیدا کنند به پایان رسید و حاال پس از بن 
الدن نوبت به زرقاوی رسید که به بهانه کشتن او به عراق بروند. البته تنها 
بهانه ســرکرده القاعده نبود، بلکه صدام هم بود آن هم با این دورغ که او 
سالح کشتار جمعی دارد. در 29 اسفند 1381)20 مارس 2003( جنگنده 
های آمریکا در آسمان عراق به پرواز درآمدند و نتیجه آن سرنگونی صدام 
حسین و روی کار آمدن دولت جدید بود. سال 200۶ بود و جنگ 33 روزه 
حزب ا... با اســراییل، جنگی که به شکست تحقیر آمیز صهیونیست ها 
منجر شد و اسرائیل آسیپ پذیرتر از همیشه شد.آمریکا که مانند همیشه 
پس از شکست های سنگین به استراتژی تخریب روی می آورد، با ارائه 
اطالعات امنیتی به مجله تایم، موجب شد تا تصویر سردار شهیدقاسم 
ســلیمانی کاور این مجله معروف شــود و متعاقب آن، شــهید سردار 
سلیمانی، از سوی واشنگتن تحریم شد.تا آن روز کسی نمی شناخت که 
شهید سردار قاسم سلیمانی چه کسی است؟یا چه نقشی ایفا می کند؟ 
مجله تایم در سال 200۶ با تصویری از ســردار شهید او را فرد شماره یک 
منطقه و ایران خواند و در آن گزارش نوشت که او کسی است که آمریکا را 
در هزارتوی منطقه گرفتار کرده است. او کسی است که نقش بسیار مهمی 
در عراق، افغانســتان و جنگ 33 روزه ایفا کرده است. پس از آن بود که 
کشورهای دیگر با سردار خوشــنامی چون سلیمانی آشــنا شدند، اما 
شناخت عوام از او به مبارزه علیه داعش در خالل سالهای 2011 تا لحظه 

شهادت او در بغداد باز می گردد.

چرا به این مساله پرداختیم؟
اخیرا خبرگزاری فارس به نقل از رویترز نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد کســی که اطالعاتی درباره »محمد کوثرانــی« از فرماندهان 
حزب ا... لبنان در عراق ارائه دهد، 10 میلیون دالر پاداش دریافت خواهد 
کــرد.وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد که کوثرانــی وظیفه هماهنگی 
گروه های مســلح مورد حمایت ایران در عراق را بر عهــده دارد، کاری که 

پیشتر توسط )سردار سرلشکر شهید( سلیمانی انجام می شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد که در راســتای محدود کردن منابع 
مالی حزب ا... لبنان، کسانی که به ارائه معلوماتی درباره فعالیت کوثرانی 
و شبکه ارتباطات و معاونین وی بپردازند پاداش داده خواهد شد.آمریکا 
سال 2013 کوثرانی را به لیست تحریم های خود اضافه کرد و مدعی شد 
که وی به تامین مالی گروه های مسلح در عراق پرداخته و به روند انتقال 
مبارزان عراقی به سوریه برای جنگ در کنار نظام سوریه کمک می کرده 

است.
تمام خبر و اطالعات درباره کوثرانی در همین حد است. نه اطالعاتی بیشتر 
نه کمتر! اما نکته ای که در اعالم این خبر چشــم نوازی می کند، اوضاع 
فعلی عراق است. انتخاب نخست وزیری عراق و اجماع شیعیان، اهل 
سنت و کردهای عراق! تنها یک خاطره وآن هم انتخاب مالکی را زنده می 
کند! زمانی که صدام سقوط کرد و قانون اساســی عراق بر اساس نظام 
انجمنی پست نخست وزیری عراق را به شیعیان سپرد. که دومین باخت 
آمریکا پس از افغانستان و روی کار آمدن کرزی به حساب می آید. همه 
اینها در کنار تحرکات نظامی آمریکا و حمالت مکرر به پایگاه های نظامی 
این کشور در عراق است.در برهه کنونی عراق که آمریکا بار دیگر در همان 
هزارتو گیر کرده اســت بار دیگر به اســتراتژی تخریب روی آورده است. 
آمریکا حتی نتوانست با ترور سردار سلیمانی وضعیت عراق را به نفع خود 

کند چرا که شــهادت او خطرناک تر از زنده بودن سردار بود! افشای نام 
کوثرانی همزمان با ورود مارک اسپر و مایک پنس به پایگاه عین االسد 
منتشر شده است. به نظر می رسد که انتخاب الکاظمی برای نخست وزیر 
عراق کار را برای آمریکا سخت کرده و همان استراتژی سال 200۶ را پیاده 
کرده است.گفتگو با برخی مقامات پیشین و کنونی نظامی، دیپلماتیک و 
اطالعاتی آمریکا، عراق و غرب که همگی به شرط گمنام ماندن با نیویورک 
تایمز مصاحبه کردند، نشــان می دهد که در میان دستیاران ارشد دولت 
آمریکا بر سر چگونگی رویارویی با ایران و نیابتی های شبه نظامی شیعه  

آن در عراق، شکاف و اختالف نظر وجود دارد.
 این جایزه 10 میلیون دالری برای الکوثری نشان می دهد که استیصال 
آمریکا بیش از تصورات و نگاه ما به منطقه اســت. بــا توجه به گزارش 
نیویورک تایمز، گیج شــدن آمریکایی ها در منطقه سبب شده است که 
به این دســت نام ها و مهره ها روی بیاورد، چراکه طبق این گزارش آنها 
حتی نتوانستند ثابت کنند که این حمالت از سوی ایران انجام شده است. 
واشنگتن با مطرح کردن این نام و در آستانه انتخابات و ضرابت مهلکی که 
یکی پس از دیگری در عراق خورده است تنها به دنبال پیدا کردن مدرکی 
علیه مقاومت اســت تا بهانه خود را برای حمالت نظامی و از بین بردن 

مقاومت در منطقه توجیه کند. آمریکا به دنبال بهانه جنگ است!

بــه گــزارش »پارســینه«، روزنامــه انگلیســی 
»ایندیپندنت« در گزارشــی به نقل از محمد توفیق 
عالوی، یکی از نخست وزیران ناکام عراق در ماه های 
گذشته، نوشت که آمریکا طرحی برای خروج از عراق 
طی دو سال آینده دارد.اول فوریه گذشته، عالوی از 
سوی برهم صالح، رئیس جمهور، موظف شد تا برای 
پایان دادن به خال، قدرت ناشی از کناره گیری عادل 
عبدالمهدی پایان دهد. اواسط فوریه عالوی دیداری 
مهم با »متیو توئلر«، سفیر آمریکا در بغداد، و دیگر 
دیپلمات های آمریکایی داشت و در جریان این دیدار 
درباره آینده ائتالف بین المللی ضدداعش به رهبری 
آمریکا صحبت شــد.به گفته عالوی، دیپلمات های 
آمریکایی به او گفتند که زیر »فشار سنگینی« برای 
خارج کردن نیروهایشان از عراق قرار دارند و طی دو 
سال آینده این کشــور را ترک خواهند کرد. بالفاصله 

پس از این اظهارات، عالوی از آمریکایی ها خواست تا 
پیشنهاد خود را به عنوان یک توافقنامه رسمی بین دو 
کشور مکتوب کنند.مقامات آمریکایی با اصل موضوع 
موافق بودند، اما تمایل داشــتند در ابتدا دریابند که 
موضع ایران چیست. چند روز بعد و در جریان دیداری 
دیگر میان عالوی با ایرج مسجدی، سفیر ایران در 
عراق، و دیگر مقامات ایرانی، پیشنهاد آمریکا از سوی 
ایرانی ها رد شد. به گفته عالوی مقامات ایرانی اظهار 
داشــتند که پارلمان عراق به خروج آمریکا رای داده 
است »بنابراین، باید همین حاال بروند.«عالوی پس 
از آنکه نتوانست در مهلت یک ماهه قانونی کابینه اش 
را تشکیل دهد، کنار گذاشته شد.خبرنگار ایندیپندنت 
می گوید عالوی به او گفته است که ایران مدت هاست 
از بحث های داغ درون دولت ترامپ درباره وضعیت 
نیرو های آمریکایی در عــراق، و همچنین از تفاوت 

میان اظهارات اســپر و مشــاورانش در پنتاگون با 
واقعیت آگاه است.برخی کارشناسان بر این باورند که 
کرد ها و عرب های اهل سنت عراق تمایلی به خروج 
نیرو های آمریکایی از این کشور ندارند. عالوی در این 
رابطه به خبرنگار ایندیپندنت گفت: »من احساس 
می کنم کرد ها کامال آماده اند تا در صورتی که نیرو های 
آمریکایی از سوی دولت مرکزی در بغداد مجبور به 
خروج شدند، پایگاه های جایگزین را در اختیار آن ها 
قرار دهند.«به باور عالوی این مسئله به معنای از هم 
گسیختگی سیاسی در عراق خواهد بود.به این ترتیب 
به نظر می رســد پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، توسط آمریکا 
و تاکید ایران بر خروج نیروهای آمریکایی از منطقه 
به عنوان انتقام خون او، این موفقیت اکنون دســت 

یافتنی تر از گذشته است.

عالوی: ایران پیشنهاد آمریکا برای خروج دوساله از عراق را نپذیرفت

علی مطهری: 

فرقی نمی کند که چه کسی رئیس مجلس می شود
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: خیلی مهم نیســت که چه کسی ریاســت قوه مقننه را برعهده می گیرد، زیرا مجلس اختیار 
تصمیم گیری در مســائل مهم را ندارد.علی مطهری نماینده مجلس دهم و عضو فراکســیون دهم در رابطه با ریاست مجلس 
یازدهم و گمانه زنی ها درباره آن گفت: به اعتقاد من فرقی نمی کند چه کسی رئیس مجلس باشد، چرا که در مسائل مهم، 
مجلس تصمیم گیر نیست و این تصمیمات با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به این معنا که 
اگر کل نظام با مطلبی مخالف باشد، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان مصوبه را رد می کند یا اخیرا بر اساس 
بدعتی که ایجاد شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مغایرت با یکی از سیاست های کلی نظام آن را 
متوقف می کند. به این ترتیب اجازه تبدیل شدن مصوبه به قانون داده نمی شود. بنابراین خیلی مهم نیست که چه 

کسی ریاست قوه مقننه را برعهده می گیرد، زیرا مجلس اختیار تصمیم گیری در مسائل مهم را ندارد.

 واکنش نماینده پارلمان عراق
به ادعای دست داشتن »مصطفی 

الکاظمی« در ترور حاج قاسم

یک ادعای اثبات نشده

چهره روز

وز عکس ر

حضور پرویز اسماعیلی در 
آشپزخانه بی سرپناهان زاگرب

به مناسبت »عید پاک« یا همان »جشن ایستر« 
)Easter Sunday(، ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی از هموطنان ایرانی مقیم کرواسی، 
روز یکشنبه در آشپزخانه بی سرپناهان زاگرب حضور 
پیدا کرد.پرویز اســماعیلی در این مراســم ضمن 
گفت وگو با خواهران روحانی و سایر مسئوالن این 
موسسه، همراه با آنان غذا )که با تلفیق سبک غذای 
ایرانی و سنت های پایان روزه مسیحیان و همچنین 
با مشــارکت برخی ایرانیان و کارکنان سفارت تهیه 

شده بود( و هدایایی بین نیازمندان توزیع کرد.

 یک جمله باعث احضار سفیر چین
 توسط ترکیه شد

ارسال بسته های کمکی چین به ارمنستان حاوی نوشــته ای بود که با واکنش ترکیه روبرو شد 

و آنکارا در این زمینــه از پکن توضیح خواســت.دولت ترکیه از جمله ای که بر روی بســته بندی 

کمک های بشردوســتانه چین به ارمنستان نقش بسته، خشمگین اســت. دولت چین بر روی 

این بسته ها نوشــته است: باشــد که دوســتی ما رفیع تر از »کوه های آرارات« و طویل تر از رود 

یانگ تســه  باشــد.یک ســخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این راستا گفته اســت که سفیر چین 

یعنی دنگ لــی و وزیر خارجه این کشــور در حال تالش برای حل این مســاله هســتند.حامی 

آکسوی نیز از قول سفیر چین گفته است که بسته های ارسال شده به ایروان توسط مقام محلی 

هماهنگ شــده بود که فقط با متن چینی ارســال می شوند و نشــانی ازمتن کوه های آرارات بر 

روی آنها نبوده اســت و جمله انگلیسی بعدا به آن اضافه شــده است.آکسوی همچنین گفته که 

ســفیر چین طی اظهاراتی قول داده که موضوع را بررســی کند و ترکیه در جریان امور قرار خواهد 

گرفت. ســفیر چین همچنین گفته که کشــورش به حق حاکمیت ترکیه و تمامیت ســرزمینی 

 احترام قائل است.کوه آرارات که یکی از نمادهای ارمنســتان است که در مرزهای ترکیه امروزی

 قرار دارد.

درباره سفر شخصیت های ایران و لبنان به عراق 

ربطی به واشنگتن ندارد
ســخنگوی گردان های حزب ا... عراق تاکید کرد که ســفر برخی شــخصیت های ایرانی و لبنانی 

به عراق با موافقت دولت این کشــور اســت و هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.کاظم الفرطوســی، 

سخنگوی گردان های حزب ا... عراق در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم تاکید کرد که سفر 

برخی شخصیت ها به عراق و دادن مشورت های علمی و سیاسی هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.

وی گفت: اقدام آمریــکا در تعیین جایزه برای کســی که اطالعاتی در رابطه بــا محمد الکوثرانی 

بدهد، روشی سنتی و شکست خورده اســت و ضعف امنیتی و اطالعاتی واشنگتن را نشان می 

دهد.الفرطوسی تاکید کرد: شــخصیت هایی که در عراق فعالیت دارند چه ایرانی و چه لبنانی با 

موافقت دولت عراق در این کشور حضور دارند و سفر برخی شــخصیت ها به عراق هیچی ربطی 

به واشنگتن ندارد.بر اســاس این گزارش، محمد الکوثرانی یکی از رهبران حزب ا... لبنان است 

که وزارت خارجه آمریکا اخیرا اعالم کرده اســت که هرکس در رابطه با این فــرد اطالعاتی به ما 

بدهد ده میلیون دالر جایزه میگیرد.در بیانیه آمریکا آمده اســت که الکوثرانی با برخی گروه های 

 مسلح عراقی مورد حمایت ایران که پیش از این سردار ســلیمانی آن ها را سازماندهی می کرد، 

همکاری دارد.

تحریم ها؛ ستون پنجِم ویروس کرونا
نمایندگــی جمهوری اســالمی ایران در ســازمان ملــل متحــد، تحریم ها را »ســتون پنجم« 
کووید-19 نامید و گفت: هــر عملی که توانایی یک ملــت را برای مقابله با بحــران محدود کند، 
باعث گســترش این بیماری و تضعیــف مبارزه جهانی با همه گیری آن می شــود.در گزارشــی 
که صادر شــد، آمده اســت: اکنون تمام جهان با جنگ جهانی علیه کووید-19 روبرو است. این 
ویروس بی امان و بسیار مســری به عنوان دشمن مشــترک کل خانواده بشــر، زندگی همه را 
بدون هیچ گونه تمایــز ملیت، نژاد، رنگ، دین و جنســیت تهدید می کند.در گــزارش نمایندگی 
ایران افزوده شده است: در این نبرد مشترک ، تمام بشــریت در یک جبهه قرار دارند اما با وجود 
 تالش های خســتگی ناپذیر، طبق گفته سازمان جهانی بهداشــت)WHO( ، ویروس به وضوح 

»در حال سرعت گرفتن« است.

کافه سیاست

نماینده پارلمان عراق با بیان روند انتخاب مامور 
تشکیل کابینه این کشــور تاکید کرد که پیام 
ایران عدم دخالت در امور داخلی عراق است.

به گزارش العهد نیوز، حســن فدعم، نماینده 
پارلمان عراق و عضو جریان حکمت ملی این 
کشور به رهبری عمار الحکیم در گفت وگویی 
تلویزیونــی به آخریــن تحوالت سیاســی 
عراق از جمله انتخــاب مصطفی الکاظمی به 
عنوان نخست وزیر مکلف این کشور پس از 
استعفای عادل عبدالمهدی پرداخت.وی در 
بخشی از گفت و گوی خود سفرهای مقامات 
کشورهای مختلف به عراق را طبیعی دانست.

وی هم چنین با اشاره به دیدگاه سردار قاآنی 
به عنوان یــک فرمانده نظامــی درباره عراق 
خاطرنشــان کرد که جمهوری اسالمی ایران 
به هیچ وجه در امور داخلی و سیاسی عراق و 
همچنین انتخاب نخست وزیر دخالت نخواهد 
کرد و مخالف دخالــت دیگر طرف های بین 
المللی نیز هســت اما درباره مبارزه با کرونا و 
هر مشکل امنیتی دیگر به عراق کمک خواهد 
کرد.نماینده پارلمان عراق در ادامه در رابطه با 
این که »برخی مصطفی الکاظمی، نخســت 
وزیر مکلف عراق را به دســت داشتن در ترور 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس متهم 
می کنند«، خاطرنشــان کرد: این ادعا را تنها 
یکی از گروه های مســلح عراق مطرح کرده و 
گفته است که اسنادی در این خصوص دارد و 
این اسناد را به عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
مستعفی عراق ارائه کرده است؛ بنابراین عدم 
واکنش عبدالمهدی به این امر نشان می دهد 
که اســناد مذکور چیزی را ثابت نمی کنند.به 
گزارش ایسنا، پیش از این نیز عدنان الزرفی 
که قبل از مصطفی الکاظمی به عنوان مامور 
تشــکیل کابینه عراق انتخاب شده بود تاکید 
کرد که یک پیام از ســوی یک طرف صاحب 
نفوذ ایرانی به من رسیده است و در این پیام 
تاکید شده است که ایران به عدم دخالت در 
گفت وگوهای طرف های عراقی برای تشکیل 

دولت پایبند است.

بین الملل خبر روز
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بومی سازی 1500 قطعه و تجهیز استراتژیک و تحریمی 

صنعت فوالد
رئیس برنامه ریزی بومی سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: با توجه به تأکید مدیریت ارشد شرکت و 
اهمیت بومی سازی اقالم و تجهیزات استراتژیک و تحت تحریم موردنیاز خطوط تولید در سال 98، 

روند بومی ســازی در این شرکت با رشد 
18 برابری به 1500 قطعه افزایش یافت.

مســیب فروغی در رابطه با بومی سازی 
قطعات و تجهیزات صنعت فوالد گفت: 
با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه و با 
همت شرکت های سازنده و دانش بنیان، 
رونــد بومی ســازی در این شــرکت با 
موفقیت به بار نشست تا همچنان روند 
روبه رشد و تولید مستمر در فوالد مبارکه 
علیرغم همۀ محدودیت هــا ادامه یابد.

رئیس برنامه ریزی بومی سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: با توجه به تأکید مدیریت ارشد شرکت 
و اهمیت بومی سازی اقالم و تجهیزات اســتراتژیک و تحت تحریم موردنیاز خطوط تولید در سال 
98، روند بومی سازی در این شرکت با رشد 18 برابری به 1500 قطعه افزایش یافت.وی صرفه جویی 

حاصل از بومی سازی این تعداد قطعه را به میزان 1۴00 میلیارد ریال فقط در سال مذکور اعالم کرد.
فروغی با اشاره به این که بیش از 8۲ درصد قطعات و تجهیزات موردنیاز شرکت در سال 98 از محل 
داخل تأمین شده اســت، تصریح کرد: این موضوع از آن جهت اهمیت بیشــتری پیدا می کند که 
حدود 80 درصد منابع مالی موردنیاز این اقالم ریالی بوده اســت.رئیس برنامه ریزی بومی سازی 
شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه تعداد قطعات و تجهیزات بومی سازی شده برای اولین بار در 
فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری، با تأکید مدیریت شرکت، روند فزاینده ای داشته است، گفت: در 
ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند 98 به ترتیب 1۶۴، 1۶0 ، 159 و 18۴ قطعه با همکاری شرکت های 

سازنده داخلی و دانش بنیان بومی سازی شده است.

 خسارت به 3700 هکتار از اراضی استان اصفهان 
در پی بارندگی های اخیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اثر بارندگی و وزش باد، خساراتی به ۳ هزار و 

۷00 هکتار از اراضی زراعی و باغی، 1۴5 واحد مسکونی، ۲۲ کیلومتر از راه ها و تعداد ۲0 رشته قنات 

و چاه آب کشاورزی در مناطق شمال، غرب و شرق استان اصفهان وارد شد.منصور شیشه فروش 

اظهار داشت: با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشــی تا یکشنبه ۲۴ فروردین ماه در سطح استان 

اصفهان به خصوص در مناطق شمال، شرق و مرکزی و شــهرهای خور و بیابانک، اردستان، نائین 

و نطنز و پیش بینی بارش باران، رعد و برق و صاعقه، وزش باد شــدید، تگرگ، مدیریت بحران به 

تیم های امدادی و ستاد سیل استان اصفهان در راستای پیشگیری از حوادث اعالم آماده باش داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ممانعت از تردد و توقف در کنار رودخانه ها و 

اتخاذ تمهیدات الزم برای عبور سیالب احتمالی و محافظت از مزارع و باغات سازه های گلخانه ای، 

افزود: تابلوها و داربســت ها در برابر باد شــدید، باران و تگرگ، الیروبی کانال ها و زهکش مزارع و 

باغات و خودداری از تردد و توقف دام ها در حاشیه رودخانه های فصلی و دره ها و شیب کوه ها باید 

مورد توجه قرار بگیرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان عنوان کرد: بر اثر بارندگی و وزش 

باد، خســاراتی به ۳ هزار و ۷00 هکتار از اراضی زراعی و باغی، 1۴5 واحد مســکونی، ۲۲ کیلومتر از 

 راه ها و تعداد ۲0 رشــته قنات و چاه آب کشاورزی در مناطق شــمال، غرب و شرق استان اصفهان

 وارد شد.

بازار گوشت و مرغ اصفهان مدتی است مردم را شوکه نکرده است

ارزانی که نه، ولی ثبات قیمت داریم!

قیمت ها در بازار مرغ و گوشــت اصفهان نشــان می دهــد ثبات بازار 
در ادامه آرامشــی که در سال 98 وجود داشــت، حفظ شده و به طور 
مشخص قیمت مرغ نه تنها افزایش نداشته بلکه با قیمت های سال 

98 مشابه است.
قیمت هر کیلو گوشت گوسفند که سال 9۲ به مرز ۳0 هزار تومان رسیده 
و تا ســال 9۶، ۴0 هزار تومان معامله می شــد به یک باره در سال 9۷ 
به دو برابر افزایش یافت و در ســال 98 در محدوده هر کیلو 100 هزار 

تومان به ثبات رسید.
این ثبات قیمــت در برهه هایی از زمان مانند اســفند 98 به هم خورد 
و قیمت گوشــت به 1۲0 هزار تومان و حتی بیشتر هم می رسید اما در 

مجموع سال 98 بازار گوشت شاهد افزایش قیمت قابل توجه نبود.
اصغر پورباطنی رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان پیرامون گران 
شدن قیمت گوشت قرمز در اسفند 98 اظهار داشــت: به دلیل »کند 
شدن عرضه گوسفند« و »کاهش ارزش آالیش دام«، قیمت گوشت 
حدود ۲0 درصد افزایــش یافت.وی توضیــح داد: اصفهان در تأمین 
دام سبک خودکفا نیست و دام ســبک اصفهان از استان هایی مانند 

لرستان، فارس و تبریز خریداری می شــود؛ به همین دلیل در تعیین 
نرخ آن هم زیاد دخیل نیســتیم؛ اصفهان مانند دیگر شــهرها مراتع 
نداشته و ظرفیتی برای تأمین دام سبک به اندازه نیاز در آن وجود ندارد 
اما در تأمین دام ســنگین در خود اصفهان مشکلی نداریم.پورباطنی 
از نرخ تعیین شده برای گوشت قرمز خبر داد و گفت: سه نرخ گوشت 
گوسفندی بین ۷5 تا 95 هزار تومان در بازار تعیین شده و این تفاوت 
قیمت به دلیل تفاوت در کیفیت آن ها است؛ قیمت قانونی بیش از 100 
هزار تومان به هیچ قصابی داده نشده، اما برخی مغازه داران با توجه به 
کیفیت گوشت تا هر کیلو 105 هزار تومان هم به فروش می رسانند.به 
نظر می رسد این ثبات در فروردین 99 هم ادامه یافته و در شرایطی که 
بیم و امیدها نسبت به کنترل شیوع ویروس کرونا ادامه دارد، گوشت 

همچنان در بازه 100 هزار تومان معامله می شود.

شنای مرغ در خالف جهت قیمت های بازار
بازار گوشــت مرغ اما حکایت دیگــری دارد و بر خالف ســایر اقالم 
خوراکی نسبت به یک سال قبل کاهش قابل توجهی داشته، هر کیلو 

مرغ که در اوایل سال 98 با جهشی عجیب به 1۷ هزار تومان هم رسیده 
بود، در نوروز 99 حتی از اسفند 98 هم کمتر شــد و در مرز هر کیلو 10 
هزار تومان به فروش رســید.البته در این روزها بــار دیگر به محدود 
قیمتی 1۲ هزار تومان نزدیک شــده و در حال حاضر در فروشگاه های 
کوثر شهرداری اصفهان می توان مرغ گرم را به قیمت هر کیلو 11 هزار 
و ۲50 تومان خرید.این در حالی است که قیمت مرغ در سال 9۷ نیز 
همین میزان بود که نشان دهنده ثبات قیمت این محصول پرطرفدار 
پروتئینی در بازار اصفهان است آن هم در شرایطی که سایر اقالم با تورم 

۲0 تا ۴0 درصدی در همین مدت افزایش قیمت داشته اند.

مرغ به فراوانی در بازار وجود دارد
محمدعلی فروغی ابری، نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت 
سفید مدتی قبل در مورد عرضه مرغ در بازار گفته بود: مرغ به فراوانی 
در بازار وجود دارد و از باب عرضه مشکلی نداریم.وی تصریح کرد: مرغ 
کاالیی است که به محض رســیدن باید کشتار شود و امکان نگهداری 

آن نیست مگر آن که بخواهند بکشند و منجمد کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
بالغ بر ۲۲8 میلیــارد تومان در ۲ ســال اخیر برای 
اســتمهال وام کشاورزان اســتان در خسارت های 
ناشــی از ســیل و خشکســالی اختصاص یافت.

منصور شیشــه فروش افــزود: این اعتبــار  به ۳۶ 
هزار و ۳۳۳ نفر از کشــاورزان اســتان که در سیل 
سال 98 و خشکسالی های چند ســال اخیر زیان 
دیده بودند، تخصیــص پیدا کــرد.وی اضافه کرد: 
در یک ســال اخیــر 50 میلیــارد تومان نیــز برای 
بازگشایی راه ها، ساماندهی برق و مقابله با سیالب 
در مناطق روســتایی استان هزینه شــد.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به 
سیالب فروردین سال قبل در بســیاری از مناطق 
کشــور خاطرنشــان کرد: منازل مســکونی برخی 

شهرســتان های اســتان اصفهان هم از این پدیده 
متضرر شــد که بر همین اساس ۴۳ میلیارد تومان 
وام بالعوض برای بازسازی و اصالح منازل آسیب 
دیده تخصیص پیدا کرد.شیشه فروش تصریح کرد: 
 در همین ارتباط 1۲1 میلیارد تومان تسهیالت بانکی

 در مناطق غربی استان مانند فریدونشهر و جنوبی 
مانند سمیرم جذب شد.وی به فعالیت ستادهای 
بازسازی در شهرســتان هایی مانند سمیرم، تیران 
و کــرون و چــادگان در یک ســال اخیر اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: در این مدت یک هزار و ۷80 در 
مناطق مختلف تعمیر و یک  هزار و 80 واحد جدید 
شهری روســتایی احداث شــد.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتان اصفهان با بیان اینکه تامین وسایل 
مورد نیاز برخی ســاکنان از دیگــر برنامه های این 

نهاد در شهرســتان ها بود، اضافه کرد: اعطای ۲50 
مجموعه متشــکل از لوازم خانگی مانند یخچال و 
فرش و همچنین اختصاص وام 10 میلیون تومانی 
خرید وسایل در یک سال اخیر انجام گرفت.به گفته 
شیشــه فروش پنج هزار و ۷00 واحد مسکونی در 
این مدت مشــمول وام ۴0 میلیون تومانی اصالح 
و بازســازی و برای آن تشــکیل پرونده شد.در پی 
بارش های بهاره ســال 98 و جاری شــدن ســیل 
بخش هایی از استان اصفهان مانند مناطق جنوبی 
و ســمیرم، بخش شــرقی همچون دهستان های 
بهارستان و کوهستان، جبل، کوهپایه، خورو بیابانک 
و نایین و شهرستان های غرب اســتان اصفهان از 
جمله فریدونشــهر، فریدن، بویین میاندشــت و 

چادگان آسیب دیدند.

228 میلیارد تومان برای استمهال وام کشاورزان اصفهانی اختصاص یافت

مدیرکل تعزیرات حکومتی خبرداد

508 مورد بازرسی برای کشف اقالم مبارزه با کرونا در اصفهان 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از 508 مورد بازرسی مشترک برای کشــف اقالم مبارزه با ویروس کرونا در این استان خبر داد.غالمرضا صالحی با اعالم 
این خبر به ایرنا افزود: این بازرسی ها در قالب طرح ویژه مبارزه با ویروس کرونا از اسفند سال گذشته تاکنون انجام شده است.وی اضافه کرد: این بازرسی 
با حضور گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان با همراهی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، سپاه ، اطالعات، اتاق اصناف ، نیروی انتظامی، 
مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه های نظارتی صورت گرفت.وی اظهار داشت: طرح ویژه مرتبط با نظارت بر اقالم ضروری مبارزه با کرونا 
از ابتدای شیوع این بیماری با هدف رصد فعالیت واحدهای تولید و توزیع الکل، دستکش، ماسک و  دیگر موارد در سطح بازار انجام و برای ُمتخلفان پرونده 
تخلف تشکیل شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در بازرسی های انجام شده بیش از 159 هزار عدد ماسک، یک میلیون و 900 هزار جفت دستکش، 
حدود ۶ هزار لیتر الکل، ۲ هزار کیلوگرم پودر ویتامینه و یکهزار لیتر آب اکسیژنه کشــف و ضبط شد.وی اضافه کرد: اقالم کشف شده در اختیار دانشگاه علوم 

پزشکی قرار گرفت و پرونده ُمتخلفان هم اکنون در شعبه های  این اداره  کل در حال رسیدگی است.

قیمت ها در بازار مرغ و گوشت اصفهان نشان می دهد ثبات 
بازار در ادامه آرامشی که در سال 98 وجود داشت، حفظ شده 
و به طور مشخص قیمت مرغ نه تنها افزایش نداشته بلکه با 

قیمت های سال 98 مشابه است

126 هزار تن محصول 
کشاورزی در آران  و 

بیدگل تولید شد
فرمانــدار آران  و بیــدگل گفــت: 
کشــاورزان این شهرستان در سال 
گذشته 1۲۶ هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی و دامی تولید و روانه بازار 
مصرف کردند. مهمترین محصوالت 
زراعی شــامل گندم، جو، سبزی، 
صیفی و گیاهان دارویی اســت که 
نزدیک به 81 هزار تن در سال گذشته 

در این شهرستان تولید شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهین شهر و میمه:

 برخی از کارفرمایان همکاری موثری 
در پرداخت حق بیمه  کارگران ندارند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهین شهر و میمه گفت: شیوع ویروس کرونا تاثیرات نامطلوب 
بسیاری بر تامین معیشت و چرخه تولید به واسطه تعطیلی کارگاه ها، کارخانه ها، اصناف و مشاغل داشته 
 است.کریم علینقی، با بیان اینکه کرونا همانند یک سونامی همه جوانب زندگی را تحت تاثیر خود قرار 
داد، اظهار کرد: کرونا یک تهدید همه جانبه است که عالوه بر بهداشت و سالمت عمومی تاثیرات سوء 
و نامطلوب بسیاری بر تامین معیشت و چرخه تولید به واسطه تعطیلی کارگاه ها، کارخانه ها، اصناف و 
مشاغل داشته  است.وی با اشاره به تاثیر کرونا در اقتصاد خانوار، خاطرنشان کرد: کمیابی و افزایش 
قیمت برخی کاالها به واسطه تعطیلی  و کاهش حجم فعالیت کارگاه ها، واحدهای تولیدی و شرکت ها 
همزمان با شیوع این ویروس، اجتناب ناپذیر است.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان، 
با اشاره به هزار شغل آسیب دیده از شیوع کرونا، تصریح کرد: بیش از 90 درصد مشاغل مانند رانندگان، 
فعاالن حوزه گردشگری، کارگران روزمزد و ساختمانی، فروشــندگان فالفل و دستفروشان بازارهای 
شب و روز و ... تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته و حاصل آن افزایش روند بیکاری و تامین نشدن 
حداقل معیشت است.علینقی با بیان اینکه تاکید وزارتخانه بر بیمه کارگران توسط کارفرما است، افزود: 
بیمه یک ابزار پیشگیرانه بوده و می تواند همانند یک پشتوانه در تامین حداقل معاش کارگران در این 
گونه موارد باشد، اما متاســفانه برخی اصناف همکاری موثر و کارآمد برای پرداخت حق بیمه  کارگران 
خود را ندارند.وی با اشاره به تمهیدات دولت در پرداخت بسته های حمایتی ۲00 تا ۶00 هزار تومانی و 
وام یک میلیون تومانی به مشموالن دریافت یارانه، افزود: کارگرانی که در پوشش بیمه کارفرما بوده و 
اکنون بیکار هستند می توانند با مراجعه به سامانه http://Bimehbikari.mcls.gov.ir و ثبت نام، 
در اوایل اردیبهشت از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند، البته این تمهیدات شامل کارگران با سابقه 

بیمه خویش فرما و اختیاری نمی شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان:

دستمزدهای 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست 
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان گفت: تعیین دستمزدها هیچ گاه جوابگوی جامعه کارگری 
نبوده و باید مشکالت این قشر ریشه ای حل و فصل شود.مجتبی مولیانی با اشاره به اینکه بحث افزایش 
حقوق و دستمزد کارگران هر ساله در ماه پایانی سال پیش می آید و یکسری کشمکش ها و دغدغه های 
اساسی برای حقوق کارگران مطرح می شود، اظهار داشت: افزایش ۲ برابری دستمزدها هم نمی تواند 
مشکالت کارگران را رفع کند.وی درباره اینکه حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی 
کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های کالن اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، افزود: خط 
فقر را باید مالک سنجش دســتمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به 
گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان 
اصفهان یکی از دغدغه های گروه های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها دانست و بیان کرد: 
با این دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی توان زندگی کرد، البته اگر اسم آن را بتوان زندگی 
گذاشت.وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه ای 
باشد که زندگی خانواده ۴ نفره را تامین کند، تاکید کرد: حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را تامین 
نمی کند و با این افزایش های حداقلی مشکالت آنان حل نخواهد شد.مولیانی درباره اینکه افزایش ۲ 
برابری دستمزدها هم نمی تواند مشکالت کارگران را رفع کند، گفت: طی سال ها و حتی دهه های متوالی 
معضالت این قشر و کارفرمایان با شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر جامعه کارگری را تحت فشار قرار 
داده است.وی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان 
کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده ۴1 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر 
گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای 

محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.

اخبار
س: ایرنا

عک

وز عکس ر

با مسئولان

استاندار اصفهان:

 توجه به اقتصاد مقاومتی در 
تحقق جهش تولید ضروری است

چهره روز

استاندار اصفهان گفت: توجه و سرلوحه قرار 
دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تحقق 
شعار جهش تولید یک ضرورت است.عباس 
رضایی افزود:  نامگــذاری جهش تولید یک 
وظیفه مضاعفی را بر دوش مدیران اجرایی 
نظام قرار داد تا ضمن تالش برای برون رفت 
از مشــکالت بوجود آمده به واسطه بیماری 
کرونا، تحقق شعار ســال را دنبال کنند.وی 
اظهارداشــت: حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و اســتارت آپ ها و توجــه به فضای 
مجازی و فروشگاه های اینترنتی را از جمله 
برنامه هایی اســت که می تواند در این زمینه 
موثر باشد.وی با اشاره به فعالیت های کمیته 
اقتصادی ستاد اســتانی مدیریت بیماری 
کرونا در آسیب شناســی دوران پســاکرونا، 
ادامــه داد: در این کمیته با حضور ســازمان 
برنامه ریزی و بودجه استان، اتاق بازرگانی، 
اتاق اصناف و فعاالن اقتصادی ظرفیت های 
اســتان ضمن آسیب شناســی این دوران، 
سیاســت ها و راهکارهای مواجهه مواجه با 
این شرایط احصا شد.اســتاندار اصفهان با 
بیان اینکه وزیر اقتصاد و دارایی از سوی ستاد 
ملی مدیریت کرونا به عنوان معین اصفهان 
معرفی شــد، تصریح کرد: در جلسه آینده با 
ارتباط ویدئو کنفرانس با وزیر اقتصاد و دارایی 
مهمترین مســائل و مشــکالت اقتصادی 
استان در زمینه مدیریت بیماری کرونا مطرح 
و راهکارهای برون رفت از آن بررسی خواهد 
شــد.وی با اشــاره به توانمندی های استان 
در حوزه علم و فناوری اظهارداشــت: تولید 
کیت های تشخیصی با بهره گیری از ظرفیت 
جمعی از پژوهشــگران سه دانشــگاه مادر  
اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان در 
دستور کار قرار گرفته است.رضایی با اشاره به 
تماس ویدئو کنفرانسی با ستاد ملی مدیریت 
کرونا و سخنان رییس جمهور در این ستاد، 
گفــت: تولید کیت های تشــخیصی با توجه 
به اینکه می تواند ارزان قیمت تولید شــود از  

مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.
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متخصص جراحی فک و صورت عنوان کرد؛

احتمال باالی انتقال ویروس کرونا از طریق خدمات دندانپزشکی
رییس دانشکده دندانپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

از احتمال باالی انتقال ویروس کرونا از طریق خدمات دندانپزشــکی 

خبر داد.محســن دالبند، با اشــاره به محدودیت در مراجعه به مراکز 

دندانپزشــکی در دوران شــیوع کرونا، اظهــار کرد: یکــی از کارهایی 

که با ریســک باالی انتقال ویــروس کرونا همراه اســت، عمل های 

دندانپزشکی است.وی با اشاره به وجود ویروس در بزاق دهان افراد 

مبتال ادامه داد: اعمال دندانپزشکی یا از طریق خون، تماس و آلودگی 

فضا بعد از ویزیت بیماران مختلف می توانــد احتمال انتقال بیماری 

را افزایش دهد.

رییس دانشکده دندانپزشکی ادامه داد: با توجه به این مسئله در طول 

مدت شیوع کرونا دندانپزشکان تنها خدمات اورژانسی مربوط به دهان 

و دندان را ارائه می دهند و بهتر است که در این مدت افراد برای مراقبت 

از سالمت دهان و دندان های خود تالش بیشتری کنند.دالبند با تاکید 

بر ضرورت دقت در مسواک زدن دندان ها یادآور شد: افراد باید برای 

مسواک زدن زمان مناســب را اختصاص دهند و از دهان شویه برای 

افزایش بهداشت دهان خود اســتفاده کنند.وی در ادامه محدودیت 

در مصرف خوراکی های شــیرین را توصیه کرد و افــزود: افراد با خود 

مراقبتی می توانند درمان های انتخابی و غیر اورژانسی دندانپزشکی را 

به تعویق بیندازند.رییس دانشکده دندانپزشکی تاکید کرد: بعضی از 

خدمات دندانپزشکی مانند زیبا سازی دندان ها، درمان های ایمپلنت 

و بسیاری از جراحی ها نباید در زمان شیوع کرونا انجام شود، زیرا خطر 

ابتالء به ویروس جدی اســت.دالبند درباره نحوه اســتفاده از دهان 

شویه برای مراقبت از سالمت دندان ها توضیح داد: وضعیت فیزیکی 

استفاده از دهان شویه ها و مسواک بسیار مهمتر از وضعیت شیمیایی 

آن اســت، یعنی اگر افراد حتی با محلول آب و نمک ســاده اقدام به 

شست و شــوی دهان خود کنند کفایت می کند.وی با بیان اینکه اگر 

دهان شویه حاوی فلوراید باشد بهتر اســت، اضافه کرد: افراد باید به 

روش صحیح مسواک زدن و همچنین اختصاص وقت مناسب برای 

مسواک زدن توجه کافی داشته باشند.

این متخصص جراحی فک و صورت، با اشــاره به ضرورت اســتفاده 

از نخ دنــدان توضیح داد: افراد بایــد ابتدا با روش درســت اقدام به 

استفاده از نخ دندان کنند، سپس با مســواک دندان ها را تمیز کنند و 

در آخر با یک دهان شویه نســبت به شست و شوی دهان خود اقدام 

کنند.دالبند درباره اقدامات اورژانسی در دندانپزشکی اظهار کرد: سه 

اقدام اورژانسی در دندانپزشــکی وجود دارد که از جمله آنها می توان 

به دردهای دندانی اشاره کرد که ممکن اســت به علل مختلف ایجاد 

شود و شایع ترین آن پوســیدگی دندان است که عالئمی همچون درد 

خود به خودی، تشدید درد با مصرف آب گرم و سلب آرام و قرار بیمار 

است.وی افزود: در چنین مواقعی الزم است که بیمار به دندانپزشکی 

مراجعه کند تا با اقداماتی همچون برداشــتن قســمتی از عصب و یا 

پانسمان از میزان درد او کاســته شــود.دالبند، عفونت های دهان و 

دندانی را یکی دیگر از اقدامات اورژانســی دندانپزشــکی عنوان کرد 

و افزود: این عفونت ها بســیار خطرناک محســوب می شوند و افراد 

به ویژه درمورد کودکان باید دقت کنند کــه در صورت وجود تورم روی 

لثه ها، اطراف دهان و دندان ها و زیر فک حتمًا به دندانپزشکی مراجعه 

کنند.رییس دانشکده دندانپزشکی شــهید بهشتی کنترل خونریزی 

را یکی دیگر از اقدامات اورژانســی مربوط به دندانپزشکی دانست و 

گفت: گاهی اوقات برخی از افراد به ویــژه بیمارانی که داروهای رقیق 

کننده خون مانند وارفارین و آسپرین مصرف می کنند به دالیل مختلف 

دچار خونریزی های دهانی می شــوند، در چنین مواقعی افراد باید به 

دندانپزشکی مراجعه کنند.دالبند با بیان اینکه افراد باید قبل از مراجعه 

به دندانپزشک با مراکز دندانپزشکی مشاوره انجام دهند، تاکید کرد: 

افراد باید قبل از مراجعه به دندانپزشکان شرح حال خود را ارائه دهند 

 تا متناسب با نوع مشکل به بیمارستان و یا کلینیک های دندانپزشکی

 ارجاع داده شوند.

دالبند بــه همکاران دندانپزشــک خود توصیه کــرد از انجام خدمات 

اورژانســی دریغ نکنند اما عمل های غیر اورژانســی را در طول دوران 

شــیوع کرونا لغو کنند زیرا این خطر دو سویه اســت و هم بیمار و هم 

دندانپزشک در معرض ابتالء به کرونا قرار دارند.

وی با تاکید بر احتمال باالی انتقال ویــروس کرونا از طریق خدمات 

دندانپزشکی افزود: این ویروس ضریب انتقال باالیی دارد و وسایل 

دندانپزشــکی از جمله انواع مته ها می توانند باعث ائروســل )انتقال 

از طریق هوا( شــوند و با توجه به قطر بســیار کوچک این ویروس و 

عدم اســتفاده از ماســک مقابل دهان بیمار دندانپزشــکی احتمال 

بیماری زایی افزایش می یابد.

بیانیه سازمان نظام پزشکی درباره پیامدهای فاصله گذاری هوشمند 

کرونا دوباره اوج می گیرد
سازمان نظام پزشکی ایران، در بیانیه ای نسبت به پیامدهای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 

و تبعات آن هشدار داد.

ســازمان نظام پزشــکی ایران، بنا به رســالتی که قانون بر عهده اش نهاده اســت، وظیفه خود 

می داند رونــد اقدامات حوزه ســالمت را که یک ســوی آن جامعه پزشــکی و ســوی دیگر آن 

مردم قرار دارنــد را دائمًا رصد کرده و پیگیر هدف واالی ســالمت مردم باشــد.این روزها کنترل 

و مدیریت ویروس کرونا در کشــور می رود تا با سیاســت »فاصله گذاری هوشــمند« وارد فاز 

جدید خود شــود و پر واضح اســت که انتظار نخبگان و قاطبه مردم آن باشــد که هر سیاســتی 

به کنترل مناســب تر و مدیریت مؤثرتر این بیمــاری انجامیده و دغدغه هــای مردمی و کارکنان 

بخش درمان را برای کارکرد مناســب تر کمتر نماید. اعتقاد ما بر آن اســت که مدل فاصله گذاری 

هوشــمند نیاز به آمــوزش تمام پرســنل و افــرادی دارد که از این مــدل بهره مند می شــوند و 

 همچنین نیاز مبرم به آموزش مردمی دارد که با این شــرایط مواجه خواهند شــد و بدیهی است

 این مدل و هر مدل فاصله گذاری دیگر عالوه بر آموزش های فراگیــر، نیاز به کنترل جدی، ابزار 

مشــخص برای نظارت و اعمال محدودیت های الزم دارد.از دیگر ســو به این مهم نیز واقفیم که 

اگر چه راه اندازی فعالیت های اقتصادی هدف اصلی اعالم فاصله گذاری هوشــمند بوده اســت 

ولی بدون در نظر گرفتن لوازم علمی و اجرایی، زحمات گذشــته همه مردم و مســئولین و کادر 

پزشــکی به هدر رفته و تهدیدهای جدی در مورد اوج گرفتن مجدد بیماری پیش رو خواهد بود.

در ارزیابی های علمی و اپیدمیولوژیک، اجــرای این مدل وقتی ممکن و مفید اســت که تعداد 

و آمار واقعی مبتالیان به حدی کم باشــد که قابــل رصد و ارزیابی نه تنها افــراد، بلکه خانواده ها 

با تســت های دقیق آزمایشــگاهی و کنترل فعال موارد، میســر باشد.بدیهی اســت با توجه به 

موارد فوق الذکر برای همه کشــور و شهرهای مختلف نمی توان نســخه واحدی نوشت. ارائه یک 

دستورالعمل برای همه شــهرهای کشــور، بدون توجه به تفاوت شــیوع و آمار واقعی مبتالیان 

 و لوازم نظارتی، ضــروری و دقیق امکان افزایش و تســری بیماری را در همه شــهرها افزایش

 خواهد داد.

رییس جمعیت هالل احمر:

 مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی مردم
 به 606 میلیارد رسید

رییس جمعیت هالل احمــر از جمــع آوری ۶۰۶ میلیارد ریــال کمک های مردمــی خبر داد و 
 گفت: کمک ها شــامل ۳۷۶ میلیارد ریــال کمک غیر نقــدی و ۲۳۰ میلیارد ریــال نقدی بوده 

است.
کریم همتی درباره تمهیدات جمعیت هالل احمر برای مقابله با بحران کرونا، گفت: در نخســتین 
روزهای شــیوع این بیماری در کشور، جمعیت هالل احمر وارد عمل شــد و در عرصه هایی که به 
این جمعیت محول شده بود حضور فعالی داشت.وی افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون مدیریت 
بحران، جمع آوری کمک هــای مردمی داخلی و خارجی و همچنین توزیــع آن بر عهده جمعیت 
هالل احمر گذاشــته شــد و این جمعیت از همان روزهای نخســت، تمرکز خود را بر جمع آوری 
کمک های مردمی گذاشــت و مردم خــوب و فهیم ایران مثل همیشــه در کنــار جمعیت هالل 
احمر بودند و مشارکت خوبی در این زمینه داشــتند.رییس جمعیت هالل احمر با اشاره به اخذ 
مجوز از ســوی ۳۱ موسســه خیریه برای جمع آوری کمک های مردمی، اضافــه کرد: جمعیت 
هالل احمر موفــق به جمع آوری مبلــغ ۳۷۶ میلیارد ریال کمک های غیر نقــدی و ۲۳۰ میلیارد 
 ریال کمک های نقدی شــد و بــه محض جمــع آوری کمک ها، توزیــع آن میان افــراد نیازمند 

هم آغاز شد.

سلامتاخبار
رنا

 ای
س:

عک

 توصیه هایی درباره استفاده از ماسک 
 در روزهای کرونایی

 با شیوع کروناویروس کادر درمانی و بسیاری از افراد دیگر مجبور هستند
 بیشتر روز را از ماسک  استفاده کنند که این امر منجر به ایجاد ناراحتی و آسیب های 

پوستی برای این افراد می شود.

ماسک های 
صورت باید کاماًل متناسب 

با صورت فرد استفاده کننده باشد 
و برای اطمینان از حداکثر محافظت 

الزم است محکم به اطراف بینی بچسبد. 
در این شرایط و در محیط های استرس زا 
و گرم این ماسک ها می توانند منجر به 
ایجاد ناراحتی و آسیب های پوستی 

برای این افراد شوند.

 
افرادی که دائم از 

ماسک  استفاده می کنند، 
پوست خود را مرطوب نگه دارند. 

تمیز نگه داشتن پوست زیر 
ماسک اهمیت زیادی دارد.

 اگر 
ماسک مرطوب شد یا 

قطرات بخار روی آن جمع شد 
باید آن را با یک ماسک جدید تعویض 

کرده و سریع بعد از استفاده آن را در یک 
سطل دربسته بیندازید. به یاد داشته 

باشید که هرگز از یک ماسک 
دوبار استفاده نکنید.

به دلیل کمبود 
 N9۵ ماسک های جراحی و

آن ها را خریداری نکنند و تنها از 
ماسک های پارچه ای استفاده 
کنید تا ماسک های پزشکی به 

کادر درمانی برسد.

 پس 
از  جدا کردن ماسک از 

صورتتان دست ها را با ضدعفونی 
کننده الکلی یا آب و صابون بشویید 
و در صورتی که به صورت تصادفی با 
ماسک آلوده در تماس بودید حتما 

شست و شوی دست ها را 
جدی بگیرید

تا زمانی 
که ماســک روی صورت 

اســت جلوی آن را لمــس نکنید و 
برای برداشتن ماسک کش های آن را از دور 

گوش ها بگیرید و یا گره بند ها را از پشت سر باز 
کنید. به یاد داشته باشید که نباید هنگام انجام 
این مرحله به جلوی ماسک که روی دهان قرار 

می گیرد، دست بزنید؛ زیرا احتمال دارد 
به ویروس کرونا آلوده باشد.

 بهتر است 30 
دقیقه پیش از گذاشتن 

ماسک از کرم های محافظتی 
استفاده کنید.

کادر 
درمانی بهتر است 

هر دو ساعت یک بار به 
محیطی تمیز و عاری از میکروب 
بروند و ماسک را از روی صورت 

خود بردارند و پوستشان را 
دوباره تمیز کنند.

هر دو ساعت یک 
بار فشار ماسک از روی 
صورت برداشته شود. 

طرح : زاینده رود
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تشکیل ستاد مقابله با کرونای استان با حضور حریرچی؛

نگرانی از افزایش شیوع کرونا در اصفهان
معاون وزیر بهداشت گفت: اصفهان جز هشت اســتانی بوده که در بدو شیوع کرونا، میزان ابتالی 
زیادی داشته؛ با اقدامات ستاد مقابله با کرونا کنترول شیوع بیماری انجام شده و به مرحله ثبات 
رسیده است، اما همچنان میزان بســتری و موارد ابتال به کووید ۱۹ این استان در مقایسه با سایر 
استان ها نسبتا باالست. ایرج حریرچی، در ستاد مقابله با شیوع کرونای استان اصفهان اظهار کرد: 
علی رغم کاهش شیوع ویروس کرونا در برخی استان ها، میزان ابتال و بستری در استان اصفهان 
هنوز باالست.وی ادامه داد: اصفهان جز هشت اســتانی است که در بدو شیوع کرونا، میزان ابتالی 
زیادی داشته؛ خوشبختانه با اقدامات مناسب ســتاد کرونا کنترول شیوع بیماری انجام شده و به 
مرحله ثبات رسیده، اما همچنان میزان بستری و موارد ابتال به کووید ۱۹ در مقایسه با سایر استان 
ها نسبتا باال است اما روند نزولی موارد ابتال که در سایر استان ها به ویژه استان های با شیوع بیشتر 
وجود دارد، در اصفهان دیده نمی شود.وی ادامه داد: با توجه مصوبه کشوری برای بازگشایی مشاغل 
کم خطر نگرانی از افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ در اصفهان وجود داشت در نتیجه سه استراتژی 
اصلی مقابله با کرونا یعنی فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی، شناســایی و جداسازی بیماران و 
شناســایی افرادی که با بیماران تماس نزدیک داشته اند در ســتاد مقابله با شیوع کرونای استان 

بررسی خواهد شد.

ادامه ترم تحصیلی تا مرداد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
با طوالنی شدن تقویم آموزشــی ترم جاری تا انتهای مرداد، هیچگونه کالس حضوری در دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان تا ســوم خرداد ۹۹ برگزار نخواهد شــد.بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، با توجه به ضرورت تجمع نکردن و حداقل استفاده از وسایل نقلیه عمومی، 
سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان در پردیس دانشــگاه تا ۳ خرداد ۹۹ خدمات ارائه نمی کنند.

برگزاری جلسات از ویدیو کنفرانس و دیگر بستر های ارتباطی که مدیران موظف به تامین ابزار های 
آن هستند اجرا می شود.همچنین برنامه های ارایه خدمات به صورت تلفیقی از حضور، دورکاری و 
استفاده از ذخایر مرخصی حتما باید در تدوین برنامه حضور و ارائه خدمات لحاظ شود که با حضور 

حداقلی، حداکثر بهره وری میسر شود.

برگزاری جلسه آنالین دفاع از پایان نامه در دانشگاه اصفهان 
مدیر پژوهشی دانشــگاه اصفهان گفت: امکان برگزاری جلســه دفاع از پایان نامه های دوره های 
تحصیالت تکمیلی به صورت برخط )آنالین( در این دانشــگاه با توجه به درخواســت دانشــجو و 
شرایط موجود فراهم شــد.مهدی مومنی افزود: با وجود برگزار نشــدن کالس های درس در این 
روزهای شیوع بیماری کرونا، روند پژوهش و آموزش در دانشگاه اصفهان متوقف نشده است.وی 
 )OnLine( با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود، شــیوه نامه دفاع از پایانامه ها به صورت برخط
در شورای پژوهشی دانشگاه اصفهان تصویب شد، اظهارداشت: تاکید دانشگاه با توجه به اهمیت 
جلسه دفاع از پایان نامه این اســت که این جلسه به صورت حضوری و باشــکوه برگزار شود اما به 
دلیل وضعیت بوجود آمده ممکن اســت در برخی موارد امکان حضور دانشــجو یا استادان راهنما 
وجود نداشته باشد.مومنی خاطرنشان کرد: ممکن است در این روزها دانشجویی به دالیل مختلف 
از جمله ابتالی خودش یا یکی از بســتگانش به بیماری کرونا یا سکونت در شهر یا استان دیگری 
امکان مراجعه حضوری برای جلســه دفاع را نداشته باشــد و همین موضوع می تواند برای استاد 
راهنما یا ناظر نیز بوجود آید.وی ادامه داد: به همین دلیل، شــورای پژوهشــی دانشگاه اصفهان 
اقدام بــه تهیه و تدوین شــیوه نامه دفاع از پایان نامــه به صورت برخط به طور دقیــق و مفصل و با 
 راهنمایی کافی و مشروح کرد تا این جلسه ها در صورت نیاز به صورت آنالین و با کیفیت قابل قبول

 برگزار شود.

يك دهه در حسرت تاالب برای جشن پرندگان مهاجر؛

گاوخونی؛ همچنان چشم انتظار

جمعیت پرندگان مهاجر در تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان بر اساس 
آخرین پایش اداره كل محیط زیست استان با وجود رهاسازی متناوب 
آب زاینده رود، كاهش یافته كه بسیار كمتر از حد انتظار بوده است.تاالب 
گاوخونی كه به عنوان مامنی برای گونه هــای جانوری گوناگون از جمله 
پرندگان مهاجر در شرق شهرستان اصفهان قرار دارد، در یك دهه گذشته 
با بحران خشكی و كاهش منابع آبی روبه رو بوده است.سهمی از حق آبه 
این تاالب بین المللی در نهایت پس از ســال ها در نیمه دوم سال ۹8 از 
سوی دولت دوازدهم تامین و موجب رسیدن آب به 2۱ درصد از سطح آن 
شد.سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره كل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان در این زمینه گفت: زمستان ســال گذشته حدود ۳55 
قطعه پرنده مهاجر آبزی و كنارآبزی از ۹ گونه در این تاالب سرشماری شد 
كه متاســفانه این تعداد با وجود رهاسازی آب، بسیار كمتر از حد انتظار 
بود.حسین اكبری افزود: این تعداد در  مقایسه با زمستان سال ۹7 كه 
2 هزار و ۱5۱ قطعه پرنده آبزی و كنارآبزی در ۳۱ گونه از محدوده بند شاخ 
كنار )آخرین سازه سنگی در مسیر زاینده رود در شرق اصفهان( و سطح 
تاالب سرشماری شده بود، كاهش زیادی داشته است.وی یادآور شد: 
تعداد پرندگان مهاجر در زمستان سال هایی كه تاالب گاوخونی پرآب بود 
و وضعیت نرمال داشت، به طور میانگین 20 هزار قطعه بود و حتی در اوایل 
دهه 70 به ۱50 هزار قطعه نیز رسید.سرپرست معاونت پایش و نظارت 
اداره كل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان اضافه كرد: سرشماری 

زمستانه پرندگان مهاجر در سال ۹8 در سه سایت اصلی در طول زاینده رود 
انجام گرفت كه بر اساس نتیجه های به دست آمده در شهر اصفهان حد 
فاصل ناژوان تا پل غدیر، ســه هزار و 628، در زرین شــهر ۱۹ و در محل 
تصفیه خانه و بند آبشار در شــرق اصفهان 568 قطعه پرنده سرشماری 
شده بود.وی تصریح كرد: بدون شــك قطع و وصل شدن جریان آب به 
سمت تاالب و خشك ماندن سطح آن، تاثیر منفی بر روی میزبانی این 
زیستگاه آبی از پرندگان مهاجر دارد.اكبری اضافه كرد: پرندگان مهاجر به 
مرور زمان به تاالب ها و زیستگاه هایی كه در چند سال متوالی آب نداشته 
باشــند، اطمینان الزم را نمی كنند و به مكان هایی می روند كه آب پایدار 
داشته باشند و حتی ممكن است به تدریج و در طول یك دهه یا بیشتر، 
برای مهاجرت تغییر مسیر دهند.وی اظهارداشت: كاهش تعداد پرندگان 
بر این حقیقت تاكید دارد كه تامین نشدن حق آبه های زیست محیطی 
در سال های متمادی و خشك شدن تاالب بین المللی گاوخونی و قطع 
و وصل شدن جریان پس از رهاسازی آب، موجب تاثیر گسترده و جدی 
در پایداری تنوع زیستی و ذخایر ژنتیكی این بوم سازگان )اكوسیستم( 
بسیار ارزشمند و در عین حال حساس و شكننده در فالت مركزی ایران 
می شود.وی با بیان اینكه در مجموع چهار هزار و 2۱5 قطعه پرنده آبزی و 
كنارآبزی در 2۳ گونه سرشماری شده است، گفت: این تعداد در مقایسه 
با مدت مشابه ســال ۹7 كه آب در بســتر رودخانه جاری نبود، بخش 
زیادی از مسیر خشك بود و تنها لكه های بسیار محدود و ناچیزی از آب و 

پساب در برخی نقاط وجود داشت، افزایش چشمگیری نشان می دهد.
حداقل نیاز آبی ســاالنه تاالب گاوخونی بر اساس مطالعات دانشگاهی 
۱76 میلیون مترمكعب اســت و با توجه به اینكه ســالیان متمادی از 
دریافت حق آبه های زیســت محیطی محروم بود و حتی در سال ۱۳۹7 
به شرایط بحرانی و خشكی كامل رسید، آب دریافتی در نیمه دوم سال 
۱۳۹8 بیشتر به الیه های زیرین نفوذ كرد.این تاالب بین المللی به استناد 
تحلیل و مقایسه تصاویر ماهواره ای در پایان اسفند سال ۱۳۹8 حدود 2۱ 
درصد از سطح آن مرطوب شــد، در حالی كه در مدت مشابه سال پیش 
از آن، این میزان نزدیك به ســه درصد بود.نیمه دوم سال گذشته حدود 
4۱ میلیون مترمكعب آب به تاالب بین المللی گاوخونی وارد شد كه برابر 
2۳ درصد حداقل نیاز آبی ساالنه این تاالب در راستای حفظ كاركردهای 
اكولوژیك آن اســت.از جمله گونه های پرنده ای كــه در این تاالب فرود 
می آمدند می تــوان به فالمینگو، انــواع اردك ، مرغابی، غاز، پرســتوی 
دریایی، پلیكان، باتالن و كشیم اشاره كرد.تاالب گاوخونی كه منطقه ای 
به وسعت 476 كیلومترمربع، در ۱67 كیلومتری جنوب شرق اصفهان در 
كنار شهر ورزنه و مجاور تپه های شــنی قرار دارد، در یك دهه گذشته تنها 
مدت كوتاهی در سال ۹5 و سپس در سال ۹8 آب به خود دید.كاهش 
آب ورودی در نتیجه تغییر اقلیم، خشكسالی و تامین نشدن حق آبه های 
طبیعی از جمله چالش هایی به شمار می رود كه حیات این تاالب مهم را 

به خطر انداخته است.

مدیرکل آموزش و پــرورش اصفهان با اشــاره به 
جلسات آماده سازی اســتان برای سال تحصیلی 
جدید گفت: بررسی های صورت گرفته نشان داد که 
دستگاه تعلیم و تربیت استان، کماکان امسال هم 
با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است.محمد 
اعتدادی افزود: با توجه به بازنشسته شدن دستکم 
چهار هزار نفر از نیروهای آموزش و پرورش استان تا 
پایان سال تحصیلی جاری، شرایط دستگاه تعلیم و 
تربیت تا حدودی بحرانی تر از سال قبل می شود.وی 
اظهار داشت: با توجه به موعد سن بازنشستگی در 
2 سال آینده، این دستگاه همچنان با معضل بزرگ 
کمبود نیرو مواجه اســت زیرا میزان اســتخدام ها 
و بــه نوعــی ورودی ها با تعــداد بازنشســته ها و 

خروجی ها تناســب ندارد.وی با ابــراز امیدواری 
برای تاثیر همکاری های تیمــی و جمعی در گذر از 
این بحران گفت: ســال تحصیلی گذشــته، استان 
با ۱5 هزار کسری نیرو مواجه شــد که با بکارگیری 
نیروهای خدمات آموزشی، سربازمعلم، نیروهای 
حق التدریس شــاغل و بازنشســته، ورودی های 
دانشــگاه فرهنگیــان، نیروهای خریــد خدمت و 
ماده 28 )اســتخدام های جدید( کمبــود نیرو تا 
حد بسیاری رفع شــد.مدیرکل آموزش و پرورش 
اصفهان با اشاره به فعال شــدن شورای پروژه مهر 
استان افزود: برای سال تحصیلی جدید با ارزیابی  
صورت گرفته بالغ بر ۱6 هزار کسری نیرو وجود دارد 
که عالوه براینکه از هم اکنــون درصدد اتخاذ تدابیر 

الزم برای جبران آن هســتیم از مسووالن وزارتخانه 
نیز تقاضای کمــک داریم.وی بــه دانش آموزان و 
والدین آنها اطمینان خاطر داد که فرآیند ساماندهی 
نیروی انســانی در ســال جدید هم با دقت نظر و 
حساسیت بیشتری صورت خواهد گرفت تا بتوان از 
بهترین نیروها برای امر آموزش دانش آموزان بهره 
برد.اعتدادی در بخش دیگر سخنانش به اقدامات 
الزم برای آمــوزش دانش آموزان در فضای مجازی 
و همچنین استفاده از بستر رســانه ملی برای این 
امر گفــت: اهمیت تداوم یادگیری در این شــرایط 
و اســتفاده از فضایی امــن و پویا بــرای آموزش، 
از مهم تریــن دغدغه های مســئوالن و خانواده ها 

محسوب می شود.

کمبود نیروی انسانی، چالش آموزش و پرورش اصفهان در سال تحصیلی پیش رو است

هشدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره موج جدید کرونا:

 200 بیمار با حال بد در بیمارستان های استان بستری هستند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ویروس کرونا بسیار مسری است، اگر بیمار و افراد ناقل در جامعه باشند، هر لحظه امکان دارد با موج دوم بیماری 
کرونا مواجه شویم .آرش نجیمی با بیان این که روزانه بین ۱۳0 تا ۱50 نفر به افراد مبتال به کرونا در استان اصفهان افزوده می شود، اظهار داشت: حدود ۱00 نفر روزانه از 
بیمارستان ها ترخیص می شوند و در منزل ادامه بهبودی خود را پیگیری می کنند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به این که حدود 850 تا ۹00 نفر در 
بیمارستان های استان اصفهان بستری هستند، افزود: حدود 200 نفر هم از این آمار بدحال و در بخش ICU بستری هستند و امیدوار هستیم بهبود پیدا کنند.وی با 
اشاره به روند مبتالیان ویروس کرونا در اصفهان گفت: زمانی که روزانه ۱۳0 تا ۱50 نفر به مبتالیان اضافه و از سویی روزانه ۱00 نفر ترخیص می شوند، نشان می دهد که 
تعداد مبتالیان افزایش پیدا کرده است و نمی توانیم، بگوییم به روند نزولی رسیده ایم، البته شیب افزایش ابتال کاهش پیدا کرده ولی این که بگوییم به روند نزولی 
رسیده  ایم، هنوز زود است.نجیمی بیان کرد: تاکنون 600 نفر ناشی از بیماری های عفونت حاد تنفسی فوت کرده اند که تعدادی از آن ها کرونا مثبت بوده و تعدادی 
منفی اما عالئم عفونت و وضعیت شرایط بالینی نشان می دهد که آن ها ممکن است مبتال به کرونا بوده اند، چرا که تعدادی از آزمایش ها در کرونا منفی کاذب است.

41 میلیون مترمكعب  ل گذشته حدود  نیمه دوم سا
آب به تاالب بین المللی گاوخونی وارد شد كه برابر 23 
درصد حداقل نیاز آبی ساالنه این تاالب در راستای حفظ 

كاركردهای اكولوژیك آن است

اقدام جهادگران 
افغانستانی برای 

مبارزه با کرونا
گــروه جهــادی مهاجریــن 
افغانســتانی مقیم شهرری 
برای تامین مایحتاج پرستاران 
و کادردرمانی بیماران کرونایی 
کشور اقدام به راه اندازی کارگاه 
تولید و دوخت»گان جراحی و 

اتاق عمل«کرده است.

ثبت نام کتاب های درسی آغاز شد
دریافت کتاب های درســی فقط با ثبت نام در ســامانه IRTEXTBOOK.IR امکان پذیر است.

رییس اداره پشتیبانی و تدارکات آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دانش آموزان برای تهیه 
کتاب های درسی سال تحصیلی آینده به ســامانه IRTEXTBOOK.IR مراجعه کنند.اکبر بیات 
با اشاره به اینکه به منظور پیشــگیری از شیوع کرونا ، امســال کتاب ها را آموزش و پرورش توزیع 
می کند افزود: اولیای دانش آموزان  به مدت 60 روز تا ۱0 تیرماه ۹۹ فرصت دارند ،با مراجعه به این 
سامانه ،برای دریافت کتاب اقدام کنند.وی گفت: دانش آموزان ورودی پایه ها مانند پایه اول ابتدایی 
،هفتم و دهم به دلیل مشخص نبودن مدارس و رشته تحصیلی آنها امکان ثبت نام دانش آموزان 
 برای دریافت کتاب در این ســامانه وجود ندارد، که بر این اساس آنها باید از ۱0 تیر به بعد به سامانه

 مراجعه کنند.

ارائه نسخه iOS و تحت وب شبکه »شاد« 
سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش از آماده سازی نسخه  تحت 
وب و آی.او.اس شبکه شاد خبر داد و گفت: این نسخه ها از روزدوشــنبه قابل دریافت و استفاده 
است.مهدی شرفی در پاسخ به سوال تعدادی از والدین مبنی بر در دسترس نبودن نسخه آی.او.

اس)iOS( شبکه اجتماعی دانش آموزان »شاد« اظهار کرد: نسخه قابل استفاده در iOS و نسخه 
تحت وب شــاد امروز ارائه می شــود.وی درباره نگرانی اولیا از انجام حضور و غیاب در کالس های 
مجازی در حالی که برخی هنوز موفق به نصب و راه اندازی این شــبکه نشده اند گفت: بعد از اینکه 
عضوگیری به طور کامل انجام شد و مطمئن شدیم همه کالس ها تشکیل شده است در فاز بعدی 
حضور و غیاب انجام می شود و تا سامانه تکمیل نشود و فرآیند آموزش شروع نشود نگرانی از بابت 

حضور و غیاب وجود ندارد.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی :

والدین پیش ثبت نام مدارس را انجام دهند
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور 
و این که مشخص نیست تا مهرماه چه اتفاقاتی رخ میدهد توصیه می شود خانواده ها ثبت نام ها را 
انجام دهند.مجتبی زینی وند در واکنش به دعوت این مدارس از خانواده ها برای انجام پیش ثبت 
ســال تحصیلی گفت: از آنجایی که وضعیت بیماری کرونا در کشور مشخص نیست و نمی دانیم تا 
مهرماه چه اتفاقاتی رخ می دهد توصیه ما به خانواده ها این است که همانند سال های گذشته پیش 
ثبت نام ها را انجام دهند اما تاریخ چک های شــهریه را که به مدرسه می دهند برای بعد از سی یکم 

خرداد تنظیم کنند.

 هدف گذاری پوشش 99 درصدی
 طرح سنجش سالمت

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشــاره به طرح سنجش سالمت گفت: پوشش ۹۹ 
طرح سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستان، افزایش پوشــش پیش دبستانی ها از 50 درصد به 
70 درصد ، داده کاویی نتایج طرح سنجش و افزایش روایی و اعتبار آزمون سنجش از برنامه های 
سازمان آموزش و پرورش اســتثنایی در سال جاری است.سیدجواد حســینی افزود: در صورتی 
که شرایط جامعه به شرایط عادی برگردد و فعالیت مدارس به زودی آغاز شود طرح سنجش نیز 
مطابق با سال های گذشته انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: پوشش طرح برای پیش دبستانی ها 
در سال گذشته 50 درصد بود که امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته شده این پوشش در سال 

جاری به 70 درصد برسد.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: تسنیم

اخبار

دستگیری سارق اطالعات 
 حساب بانکی 350 نفر 

در خمینی شهر

خبر روز

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی 

شهر از دســتگیری جوان 20 ساله ای 

که از طریق راه انــدازی درگاه پرداخت 

الکترونیک جعلی توانسته بود اطالعات 

حســاب بانکی ۳50 نفر را سرقت کرده 

و به صورت غیر مجاز از این حساب ها 

برداشت کند خبر داد.

 سرهنگ "علی جعفری نژاد" ، با اعالم 

جزئیات بیشــتر این خبر گفت: در پی 

مراجعه فردی به پلیس فتا فرماندهی 

انتظامی شهرستان خمینی شهر مبنی 

بر ایــن  که مبلــغ 25 میلیــون ریال به  

صورت غیرمجاز از حســاب بانکی وی 

برداشت شــده، موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارشناســان این پلیس 

قــرار گرفت.این مقــام انتظامی ادامه 

داد:  در تحقیقــات علمــی و تخصصی 

كارشناســان پلیــس فتا شهرســتان، 

جوان 20 ساله ساکن یكی از شهرستان 

های همجوار که اقدام به این ســرقت 

اینترنتــی کرده بــود، شناســایی و با 

هماهنگی مقام قضائــی طی عملیاتی 

هوشــمندانه دســتگیر و برای تكمیل 

تحقیقــات بیشــتر بــه پلیــس فتــا 

شهرستان منتقل شد.

وی افزود:  متهم پس از دستگیری در 

اعترافات خود عنوان کــرد که مدت دو 

ماه اســت، اقدام به فعالیــت در زمینه 

اســتخراج ارز دیجیتال ، فیشــینگ و 

پولشــوئی کرده و پس از پولشــوئی با 

حســاب هائی که بســیار کم تراکنش 

بودند اقــدام به خرید طال یــا اقدام به 

 شــارژ کیف پول و یا شــارژ سیمکارت 

می کــرده و شــارژها را در کانــال ها و 

گروه هــای تلگرامی به نصــف قیمت 

 معمــول بــه فــروش مــی رســانده 

است.
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از بیرانوند تا آدام همتی و رکورد الیو اینستاگرامی

دردسرهای دنباله دار ایرانی ها برای کریستیانو رونالدو
در چند صباح اخیر نام چند ایرانی در کنار کریستیانو رونالدو ابرســتاره پرتغالی به اخبار  رسانه ها 
راه پیدا کرده و در همه موارد این چهره های ایرانی برای کریســتیانو دردسرساز شده اند.از زمانی که 
علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه موفق شد پنالتی کریستیانو رونالدو 
را مهار کند و با در آغوش کشــیدن توپ، تصویر خود را به صدر اخبار رسانه های بین المللی برساند، 
چند بار دیگر نام ایرانی ها با کریستیانو رونالدو پیوند خورده است. پیوندهایی که البته برای ستاره 

پرتغالی دردسرساز بوده اند.
همه چیز از زمانی شروع شد که پیش از شروع جام جهانی روسیه، تصویری از علیرضا بیرانوند منتشر 
شــد که در یک تمرین برای رونالدو کری خوانی کرده و مدعی بود که در روسیه مانع از گلزنی اش 
خواهد شــد. در آن روزها قرعه کشی جام جهانی انجام شده و مشــخص بود که ایران در روسیه با 
پرتغال در یک گروه قرار دارد و تیم ملی یک بار دیگر بازی در مقابل این ستاره بزرگ را تجربه خواهد 
کرد. پیغام بیرانوند برای کریستیانو که بعدها در ایران سر زبانها افتاد آن روزها فراموش شد و کمتر 
کسی تصور می کرد در روسیه شاهد وفای علیرضا به عهدش باشد.در جریان دیدار ایران- پرتغال در 
جام جهانی وقتی پرتغالی ها صاحب پنالتی شدند طبق انتظار کریستیانو پشت توپ ایستاد. بعد از 
شلیک او اما علیرضا به شکلی زیبا توپ را مهار کرده و در آغوش کشید تا در ایران همه به یاد جمله او 

در روزهای قبل بیفتند: »چطوری کریس؟«
اما این آخرین چالــش ایرانی ها برای کریســتیانو نبود. یکــی از رقابتهای قدیمی تــر رونالدو با 
فوتبالیست های ایرانی به رقابت او با علی دایی در رسیدن به عنوان آقای گل دنیا است. درست در 
زمانی که رونالدو به رکورد دایی نزدیک شده و با توجه به بازنشسته بودن شهریار فوتبال ایران، انتظار 
می رفت کریستیانو در رقابتهای یورو2020 بتواند رکورد گلهای ملی او را بشکند، ویروس کرونا از راه 
رسید تا جام ملتهای اروپا را یک سال به تاخیر بیندازد و حاال رونالدو باید دست کم تا سال آینده برای 
رسیدن به رکورد دایی منتظر بماند.کریستیانو که در بحران کرونا حاال در زادگاهش مادیرا خانه نشین 
شده برای دور کردن بی حوصلگی از خود، فعالیت زیادی در شبکه های اجتماعی دارد. کریستیانو 
که به عنوان یکی از آماده ترین فوتبالیستهای دنیا شناخته می شود برای اینکه بار دیگر نشان دهد 
از چه بدن آماده ای برخوردار است در اینســتاگرام چالشی ایجاد کرده و از ورزشکاران خواست اگر 
می توانند رکورد او در تعداد دراز نشست های ممکن در مدت زمانی مشخص را بشکنند. این بار نوبت 
یک فوتبالیست ایرانی دیگر، آدام همتی بود که رکورد رونالدو را بشکند و نشان دهد از چه آمادگی 

باالیی برخوردار است!
در روزهای قرنطینه ماجرای دردسرســازی ایرانی ها برای رکوردهای رونالدو 

اینســتاگرام اتفاقی افتاد که رکوردی ادامه پیدا کرد و باز هم در 
دیگر از ابرســتاره پرتغالی 
لیکه  شکسته شود. درحا

تــا چنــد روز پیــش 
لدو مدعی بود  رونا
که یکی از الیوهای 
اینستاگرامی اش 
رکــورددار تعداد 
بیننــده اســت، 

گرامی  الیو اینســتا
دو سلبریتی اینستاگرامی 

ایرانی رکورد او را شکســت تا 
یک بار دیگر مچ کریستیانو توسط 

ایرانی ها خوابانده شود.

پیشنهاد تمدید نیامد، تیم ملی هم پرید، کرونا قرارداد راهم نصف کرد

قلعهنوییبادستخالیازسپاهانجدامیشود
قلعه نویی که یک فصل و نیم برای ساختن سپاهان مدعی و پرستاره 

تالش کرده بود، حتی پیشنهاد هدایت تیم ملی را نیز رد کرد اما ناگهان 

اتفاقات ناگوار همچون بازی عجیب با پرسپولیس و خودداری زردها 

از حضور در میدان فرا رسید و همه چیز خراب شد. حاال با شیوع کرونا، 

شــاید فصل لیگ نوزدهم و ماموریت قلعه نویی همینجا تمام شود.

امیر قلعه نویی ســرمربی گرانقیمت داخلی که بــرای فتح لیگ برتر 

پس از سالها ناکامی، به ســپاهان افول کرده برگشت، گرچه این تیم 

را از ناکامی های بزرگ فصول گذشــته نجات داد، اما نتوانست هیچ 

موفقیتی جز کســب سهمیه آســیایی با این تیم بدست بیاورد و حاال 

با شــیوع ویروس کرونا در آســتانه جدایی از این تیم با دست خالی 

است.در صورتی که باقیمانده بازی های لیگ برتر نوزدهم به هر شکل 

و تصمیمی، برگزار نشود ، قلعه نویی که هدایت تیم ملی را هم رد کرده 

بود، بدون دریافت بخش قابل توجهی از دستمزدش، اصفهان را پس از 

سه سال کار در دو تیم ذوب آهن و سپاهان ترک می کند.پس از اینکه 

ویلموتس نتوانست از میراث کی روش به خوبی بهره ببرد، فدراسیون 

فوتبال به همکاری خود با او خاتمه بخشید. انتخاب سرمربی تیم ملی 

به بحث روز ورزش کشور تبدیل شــد و پس از گمانه زنی های بسیار، 

سرمربی داخلی به عنوان اولویت فدراسیون فوتبال اعالم شد. با توجه 

به موجودیت فعلی فوتبال ایران، گزینه های زیادی روی میز فدراسیون 

نبود. علی دایی و امیر قلعه نویی تنها گزینه های معقولی بودند که برای 

نشستن روی نیمکت تیم ملی شانس داشتند.علی دایی بنا به دالیلی 

از بین گزینه ها حذف شــد و تیم ملی ماند و قلعه نویی. همه ژنرال را 

سرمربی تیم ملی می دانســتند و حتی خود این مربی نیز در محافل 

خصوصی از دغدغه هایش بــرای ماموریت خطیر پیش رو صحبت به 

میان آورده بود. به هر حال اینجا بود که باشگاه سپاهان وارد عمل شد. 

این باشــگاه با قاطعیت اعالم کرد که اجازه حضور امیر قلعه نویی را در 

تیم ملی نمی دهــد. قلعه نویی که به نوعی در یــک 2 راهی قرار گرفته 

بود، با توجه به جو به وجود آمده از سوی باشگاه سپاهان، ترجیح داد 

برخالف جهت آب شنا نکند و تصمیمی را بگیرد که بی خطرتر است.او 

برای اتخاذ تصمیم فوق دالیلی بسیاری داشت که در خلوت شخصی 

اش، خود را قانع به رد پیشنهاد تیم ملی کند. قلعه نویی یک فصل و نیم 

 برای ساختن سپاهان فعلی تالش کرده بود و اکنون تیمی را در اختیار

 داشت که از هر نظر آماده کســب افتخار بود. پشت کردن به این تیم، 

مساوی بود با پشــت کردن به یک ســال و نیم تالش و آرزو هایی که 

پتانسیل محقق شدن را داشــتند. به این ترتیب پروژه تیم ملی برای 

قلعه نویی به پایان رسید و او به کار خود در سپاهان ادامه داد.

افت عجیب سپاهان با قلعه نویی در نیمه راه لیگ
این در حالی بود که ســپاهان از هفته ۱۱ به بعد دیگر آن سپاهانی نبود 

که ترس به جان حریفان می انداخت. سپاهان قلعه نویی به قدری از 

خوِد واقعی اش دور شــده بود که در ۱۱ هفته پایانی پیش از تعطیلی 

مسابقات تنها موفق به کسب ۳ برد شد! این در حالی بود که این تیم تا 

پیش از آن، ۶0 درصد بازی های خود را برده بود و ۴0 درصد باقی مانده 

نیز نتیجه مساوی به همراه داشتند. زردپوشان اصفهانی ، اما در این ۱۱ 

بازی، ۶ مساوی و 2 باخت متحمل شدند، این یعنی از دست دادن ۱۸ 

امتیاز از ۳۳ امتیازی که می شد کسب کرد. این مقطع همزمان با اوج 

گیری دوباره پرسپولیس بود. پرسپولیس به خوبی از فرصت به دست 

آمده استفاده و صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

جایگاه متزلزل قلعه نویی بعد از اتفاقات بازی با پرسپولیس
همچنین اتفاقات بازی پرسپولیس و ســپاهان باعث شد که اعضای 

هیئت مدیره سپاهان قلعه نویی را مقصر اصلی حواشی رخ داده بدانند 

و جایگاه قلعه نویی در این تیم اصفهانی متزلزل شود. البته مسئوالن 

ســپاهان اعالم کردند که از قلعه نویی حمایت می کنند و تکلیف این 

مربی در پایان فصل مشخص می شود.

به هر حال لیگ برتر فوتبال در اوایل اسفند نیمه کاره رها شد و مشخص 

نیست که ادامه خواهد یافت یا خیر؟ موضوع مشخص شده این است 

که با شــرایط فعلی )فاصله ۱0 امتیازی تیــم اول از تیم دوم( قهرمان 

شدن سپاهان کار بســیار ســختی بوده و تقریبا به غیرممکن تبدیل 

شده است. مگر اینکه شــاهد رخ دادن اتفاقات دور از ذهن باشیم که 

البته صحبت از این اتفاقات به همان اندازه غیر واقعی به نظر می رسد 

که بخواهیم از شروع دوباره بازی های لیگ نوزدهم در هفته های آتی 

صحبت کنیم. بدین ترتیب قلعه نویی تیم ملی و قهرمانی با سپاهان در 

لیگ نوزدهم را از دست داد! این یک تراژدی بزرگ برای پرافتخارترین 

مربی لیگ برتر به شمار می رود. پروژه اوج گیری دوباره امیر با اختالل 

مواجه شــده و اکنون یک ســئوال بزرگ وجود دارد که آیا او در چنین 

شرایطی سال آینده را نیز در سپاهان خواهد ماند یا خیر؟

عملکرد خیره کننده گلر سپاهان در دو فصل اخیر، 
باالخره نــگاه اروپایی هایی را به خــود جذب کرد و 
شــایعاتی فراوانی مبنی بر رفتن نیازمنــد از ایران 
در تابستان شنیده می شــود. با این حال مقصد او 
مشخص نیســت، اما دالیلی وجود دارد که نشان 
می دهد او در آستانه ترانسفر شدن به لیگ پرتغال 

اســت.با آغاز درخشش های پیام 
نیازمند در فصل گذشــته و تداوم 
عملکــرد خیره کننــده آن در لیگ 
امسال سرازیر شدن پیشنهادهای 
اروپایی چیــز دور از ذهنی به نظر 
نمی رسید. نیازمند که فوتبالش را 
از پایه های پیــکان آغاز کرده بود به 
دعوت قلعه نویی به ســپاهان آمد 
تا مسیر پیشــرفت را سریع تر طی 
کند. او موفق شــد پــس دریافت 
گل از روی نقطه پنالتــی در دیدار 
مقابل شهرخودرو در فصل هجدهم 

دروازه اش را تا دقیقه ۴۵ بازی با پارس جنوبی جم 
در هفته نهم لیگ نوزدهم بسته نگه دارد تا با مجموع 
۹۴0 دقیقه گل نخوردن رکورددار کلین شــیت تاریخ 
لیگ شود.موفقیت های نیازمند، اما به لیگ خالصه 
نشد و عملکرد درخشان او در اولین تجربه آسیایی 
از نکات مثبت دیگر او محسوب می شود. نیازمند با 
این عملکرد توانســت دو بار در یک سال گذشته به 

تیم ملی دعوت شــود، اما هر بار پشت سر نام های 
دیگر ماند و تا به امروز هرگز پیراهن شماره یک تیم 
ملی را به تن نکرده است.با آن که نیازمند در ابتدای 
پیوستن به جمع طالیی پوشان اصفهان، با این تیم 
قرارداد دو ساله بست، اما مسئوالن سپاهان وقتی 
توانمندی های این گلر 2۳ ســاله را متوجه شــدند 

تابســتان گذشــته قراردادش را یک فصل دیگر و 
تا ســال ۱۴00 تمدید کردند. اما نیازمنــد که انتظار 
پیشنهادهای اروپایی را داشت بندی را به قراردادش 
افزود که در صورت وجود پیشنهاد خارجی بتواند با 
پرداخت مبلغی از ســپاهان جدا شود.این عملکرد 
هوشمندانه او را در آستانه تحقق رویای لژیونر شدن 
قرار داده اســت. حاال این روزها خبرهایی مبنی بر 

ترانسفر تابســتانی پیام به یک باشــگاه اروپایی 
شنیده می شود  و این اتفاق بیش از پیش نزدیک 

به عملی شدن است.
با درخشش نیازمند سر و کله مشتری های ایرانی نیز 
برای او پیدا شده است. برخی از رسانه ها می گویند 
چون بیرانوند پس از پایان فصل به آنتوروپ بلژیک 
می پیوندد، یحیی گل محمدی از مسئوالن 
پرســپولیس خواسته اســت تا شرایط 
حضور یک گلر ایرانی و ترجیحا نیازمند را 
برای سنگربانی از تیم اش در فصل آینده 
مهیا کنند. این حرف ها در حالی است که 
نیازمند بارها اعالم کرده اســت از حضور 
در ســپاهان راضی اســت .در حالی که 
بسیاری سخن از رفتن نیازمند می زنند، 
اما هنوز کســی به صراحــت مقصد این 
دروازبان را نمی دانــد. البته تصور حضور 
در لیگ های درجــه اول اروپایی آن  هم 
برای نخســتین فصل کوچ یــک ایرانی 
به اروپا کمی دشــوار بــه نظر می رســد و بازیکنان 
فوتبال کشورمان معموال از لیگ هایی مانند روسیه، 
بلژیک، ترکیه و پرتغال کار خود را استارت می زنند؛ 
هر چند در این بین لیگ پرتغال یک سر و گردن از 
بقیه باالتر است و پیوستن به یک باشگاه پرتغالی 
مسیر پیشــرفت در قاره ســبز را برای هر  بازیکنی 

آسان تر می کند

بررسی مقصد اروپایی پیام ایرانی؛

نیازمند، دومین سپاهانی لیگ پرتغال؟
واکنش خزانه دار فوتبال به 

دروغ بزرگ تاج بابت طلب فیفا

باز�تاب

وز عکس ر

جلسه  و عکس عجیب 
مدیرعامل استقالل 

با4بازیکن سابق
مدیرعامل باشــگاه استقالل با 
۴ بازیکــن پیشــین آبی پوش 
پایتخــت دیــدار کرد امــا این 
نشست نه چندان ضروری بدون 
ماسک و دســتکش و احتیاط 
هــای دوران کرونا انجام شــده 
و باعث واکنش در شــبکه های 

مجازی شده است.

گل محمدی:

 اصرار برخی برای پایان لیگ عجیب است
سرمربی تیم پرسپولیس گفت: در همه جای دنیا هم صبر می کنند تا شرایط این ویروس مشخص 
شــود و برای تمام کردن لیگ صبر می کنند.یحیی گل محمدی در گفتگو با ســایت رسمی باشگاه 
پرسپولیس، در پاسخ به این سوال که مدیران باشگاه ها نظرات مختلفی درباره ادامه لیگ داشته اند، 
موضع شما در این رابطه چیســت، گفت: در طول این مدت موضع باشــگاه پرسپولیس مشخص 
بوده و آن هم این است که اولویت با سالمت مردم و جامعه اســت. هم من و هم آقای پیروانی در 
مصاحبه هایمان همیشه به این موضوع اشاره کرده ایم و باز هم تاکید می کنم که باشگاه پرسپولیس به 
هیچ وجه حاضر نیست جان کسی به خطر بیفتد.او ادامه داد: در حال حاضر فیفا، یوفا و AFC تصمیمی 
نگرفته اند و قصدشان این است که بازی ها هر طور هست برگزار شود به جهت اینکه فوتبال زنده بماند. 
باالخره می خواهند تصمیمی بگیرند که به نفع فوتبال باشد؛ بنابراین عجله ای برای تصمیم گیری وجود 
ندارد و فکر می کنم در همه جای دنیا هم صبر می کنند تا شرایط این ویروس مشخص شود و برای تمام 
کردن لیگ صبر می کنند. در ایران هم امکان برگزاری لیگ در زمان مناسب وجود دارد و دلیل این همه 

عجله و اصرار از سوی برخی برای پایان دادن لیگ را متوجه نمی شوم.

نظر قلعه نویی درباره سرنوشت لیگ برتر و کرونا
سرمربی تیم فوتبال سپاهان سرانجام درباره شیوع بیماری کرونا و سرنوشت لیگ برتر نوزدهم اظهار 
نظر کرد و جمالتش نشــان داد که برایش فوتبال در وهله دوم اهمیت اســت.امیر قلعه نویی گفت: 
امیدوارم هر چه زودتر این ویروس لعنتی از همه دنیا، خصوصا کشور عزیزمان برود و نابود شود. شرایط 
واقعا سخت است. شرایط اقتصادی و موج دوم بیماری به مردم فشار می آورد. مخصوصا قشر آسیب 
پذیری که دغدغه های اقتصادی دارند. امیدوارم مسئوالن هر چه زودتر به فکر دغدغه ها و مشکالت 
مردم باشند. قلعه نویی در پاسخ به این پرسش که در روز های بدون فوتبال چه کار می کند؟ گفت: ما 
در خانه و در کنار خانواده هستیم. در این چند ســاله هر تجربه ای به دست آوردیم به غیر از این مدل 

که واقعا سخت است. 

اول از مادر خودم و سپس از مادر شجاع معذرت می خواهم
سیاوش یزدانی مدافع تیم فوتبال استقالل می گوید من تمام کسانی را که به من توهین کردند را حالل 
می کنم وامیدوارم آن ها نیز من را ببخشند و حالل کنند.یزدانی گفت:  فکر کنم بارها بابت آن توهینی که 
در دیدار سپاهان و پرسپولیس مرتکب شدم، معذرت خواهی کردم و اآلن هم برای آخرین بارمعذرت 
می خواهم و تصور می کنم که این قضیه دیگر لوث شده است. خب در آن لحظه هم چون روی پای من 
لگد کرده بودند، عصبانی شدم و کنترل خودم را از دست دادم که این ممکن است برای هرکسی پیش 
بیاید. به هرحال اول از مادر خودم معذرت می خواهم که مثل پدرم، خواهرم و به نوعی اکثر اقوامم معلم 
هستند و بعدازآن از مادر آقای خلیل زاده و بعد این دو نفر از تمام مادران سرزمینم معذرت می خواهم. 

من نباید آن فحش را می دادم اما متأسفانه آن لحظه عصبانی شدم.

خارجی های سپاهان پول نمی خواهند
باشگاه سپاهان اصفهان طلب تمام بازیکنان خارجی خود را پرداخت کرد.باشگاه سپاهان اصفهان قبل 
از تعطیلی تمرینات خود به دلیل شیوع ویروس کرونا توانست پرداختی قابل توجهی به بازیکنان خود 
داشته باشد.در این بین خارجی های سپاهان هم قبل از ترک ایران بخشی از قرارداد فصل جاری خود 
را دریافت کردند تا با خیال کامال راحت به استراحت در زادگاه های خود بپردازند.کی روش استنلی، 
والدیمیر کومان، گئورگی گولسیانی و الغسانی چهار بازیکن خارجی سپاهان در نوزدهمین دوره رقابت 

های لیگ برتر فوتبال ایران هستند.

 کافه ورزش

در واکنش به گزارش های چند روز اخیر رسانه ها، 
خزانه دار فدراسیون فوتبال می گوید پاداش های 
مربوط به جام جهانی 20۱۸ در مدت زمان اخیر 
صرف هزینه های این فدراســیون شــده است 
و در واقع ادعاهای مهدی تــاج و برخی مدیران 
فدراسیون درباره طلب از فیفا و ممانعت تحریم 
ها از دریافت آن دروغ بوده است.مدت هاســت 
که فدراســیون فوتبــال روی پرداخت نشــدن 
مطالباتش از سوی فیفا مانور می داد و در ماه های 
گذشته نیز برخی از مدیران این فدراسیون علت 
بی پولی و مشکالت این نهاد را این مساله یعنی 
مزاحمت تحریم ها برای دریافت مطالبات ارزی 
از فدراسیون جهانی عنوان کرده اند اما حاال فاش 
شده است که همه آن حرف ها دروغی بیش نبود 
و مهدی تاج افکارعمومی را فریب داده اســت و 
ناتوانی در موضوعاتی مانند نبود اسپانسر و عجز 
در اجــرای برنامه های اقتصادی را بــا این بهانه 
پوشانده اســت.با این وجود، شــواهد و قراین 
نشــان می دهد که مطالبات موجود در حساب 
فیفا، مربوط به فدراســیون نیست و به تیم های 
باشگاهی تعلق دارد که به علت مشکالت مربوط 
به تحریم های بانکی نتوانسته اند از آن استفاده 
کنند. البته برخــی از تیم ها از جمله اســتقالل 
توانســتند دســتمزد پروپییــچ را از این طریق 
پرداخت کنند و پرسپولیس نیز توانسته موافقت 
فیفا را برای استفاده از این پاداش جلب کند.در هر 
حال، ته کشیدن حساب های فدراسیون فوتبال 
در فیفا موضوعی اســت که علیرضا ســلیمانی، 
خزانه دار این فدراســیون درباره آن می گوید: ما 
پاداش های مربــوط به جام جهانی روســیه را 
اســتفاده کردیم. این پاداش در حســاب های 
فی ما بین هزینه شد.وی درباره این که فیفا چه 
مقدار به این فدراسیون بدهکار است؟ اظهار کرد: 
از ســال 20۱0 بابت پروژه های عمرانی یک و نیم 
میلیون دالر طلبکار هستیم و تا زمانی که فیفا این 
پول ها را به ما پرداخت نکند، نمی توانیم کمک های 
مالی فیفا برای سایر پروژ های اجرا شده در این 
ســال ها مانند زمین چمن، مرکــز PEC و ... را 
محاسبه کنیم، اما طبق محاسبات ما، فیفا باید ۴ 
تا ۵ میلیون دالر بابت پروژ های عمرانی به ایران 

پرداخت کند. 

سوژه
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درخواست شهردار اصفهان:

حق بیمه بیکاری رانندگان شهری پرداخت شود
ناوگان حمل ونقل عمومی درون شــهری یکی از بخش هایی است که به دنبال شیوع بیماری کرونا 
دچار رکود شدید شده و در این  بین رانندگان با مشکالت اقتصادی زیادی مواجه شده اند.از همین رو 
قدرت ا...نوروزی شهردار اصفهان در نامه ای به اسحاق جهانگیری، خواستار لزوم توجه و پرداخت 
حق بیمه بیکاری این قشر از جامعه شده است.در بخشی از این نامه با انتقاد از بیمه تامین اجتماعی 
آمده است که به دلیل نداشتن کارفرما، پرداخت بیمه بیکاری برای رانندگان امکان پذیر نیست که 
این موضوع ســبب اعتراض رانندگان به دلیل مشکالت مالی ناشــی از محدودیت فعالیت آن ها 

شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

ارائه 34 خدمت نوین در جهت شهروندسپاری
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: از مجموع ۳۴ خدمت شهرسازی الکترونیک ۲۶ 

خدمت از جمله گواهی استعالم دفترخانه، بانک و اطالع از نقشه های شهری در مناطق ۱۵ گانه قابل 

استفاده است و هشــت خدمت تخصصی دیگر به صورت پایلوت در مناطق شش، هفت و ۱۲ ارائه 

می شود.سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: برای بهره گیری از پارامترهای شهر هوشمند سه منطقه 

شش، هفت و ۱۲ به عنوان مناطق پایلوت برای صدور پروانه، صدور سفت کاری و صدور گواهی پایان 

کار از ابتدای اردیبهشت ماه شــروع بکار خواهد کرد.وی افزود: پیرو مصوبات شورای معاونان و با 

توجه به تاکید شهردار اصفهان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی جهت مبارزه با ویروس 

کرونا، با راه اندازی سامانه »اصفهان نما« به نشانی www.esup.isfahan.ir/isfahannama  از 

ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری عالوه بر امکان پاسخ اینترنتی به استعالمات بانک، دفترخانه در 

مناطق ۱۵ گانه، امکان شهروندسپاری گواهی های پروانه، پایان کار و سفت کاری به صورت پایلوت 

در مناطق شش، هفت و ۱۲ برای شهروندان فراهم شده است.معاون شهرسازی و معماری شهردار 

اصفهان تصریح کرد: شهروندان عالوه بر دریافت ۲۶ خدمت سامانه اصفهان نما، صدور پروانه، گواهی 

سفت کاری و گواهی پایان کار را بدون مراجعه به شهرداری و با استفاده از سیستم های الکترونیک 

و اینترنت در طول هفته در تمام ساعات شبانه روز تا مرحله دستور تهیه نقشه، پرونده ساختمانی 

خود را پیش ببرند.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر جلسات آموزشی با کارکنان مناطق شش، 

هفت و ۱۲ شهرداری برگزار شده و امیدواریم در آینده نزدیک این امکان به تمام مناطق تسری پیدا 

کند.حسینی نیا گفت: سامانه اصفهان نما خدمات هوشمند، شــفاف و بدون دخالت انسانی را به 

شهروندان اصفهانی ارائه می کند.وی گفت: خدمات الکترونیک استعالم بانک، استعالم دفترخانه، 

کسر سهمیه ناظرین و پرداخت عوارض سه درصد امور مهندسین در تمامی مناطق اجرا می شود.

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

تمدید پویش »با کتاب در خانه« در اصفهان
پویش کتاب خوانی با کتاب در خانه تا پایان فروردین تمدید شــد. معاون امور فرهنگی و رسانه ای 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: در این پویش، کودکان و نوجوانان در کلیپ های کوتاه 

دو دقیقه ای که در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند، به معرفی کتابی می پردازند که در فضاهای 

قرنطینه خانوادگی مطالعه کرده اند.اصغر مختاری افزود: آن ها در این کلیپ گاهی از معرفی ساده 

کتاب فراتر رفته و وارد گفت وگو با نویسنده، شخصیت ها و دوستان شان می شوند و نظرشان را درباره 

کتاب هم می گویند.وی گفت: تا کنون بیش از ۹۰ درصد کودکان و نوجوانان شرکت کننده از فضای 

اینستاگرام برای انتشار کلیپ معرفی فیلم استفاده کرده اند.تکمیل فرم شرکت در پویش در سایت 

شبکه ترویج کتاب خوانی به نشانی http://bookpromotion.ir ضروری است.

میراث صنعتی اصفهان در کشاکش تملک نهادها؛

شالق تخریب بر ریسباف 

کارخانه ریســباف کــه سال هاســت برای تبدیــل به مــوزه اصفهان 
بالتکلیف مانده، نه تنها شــرایط حفاظتــی خوبی نــدارد بلکه در این 
روزهای بارانی بیشــتر در معرض فرســایش و آســیب قــرار گرفته 
اســت. ریســباف در کشــاکش مالکیت وزارتخانه راه و شهرســازی 
و بانــک ملــی، در معرض فرســودگی و فرســایش معلوم نیســت 
مســئولیت حفاظت آن بر عهده کدام نهاد اســت و در ایــن میان این 
اثر ثبت ملــی به حال خود رها شــده ودر معرض آســیب های جدی 
 قرار گرفتــه اســت.میراث فرهنگی امــا می گوید کارخانه ریســباف 
در اختیار آنها نیســت و اقدامــات الزم برای حفاظت از ایــن اثر ثبت 
شــده بر عهده مالک اســت. همه اینها در حالی اســت که نظارت بر 
چگونگی حفاظت و کیفیت آن بر عهده این نهاد اســت و باید به بانک 
ملی یــا وزارتخانه راه و شهرســازی در این رابطه اخطــار جدی بدهد.

سقف های فروریخته ریسباف و شــرایط نامطلوب این اثر در روزهای 
بارانی گذشــته، نشــان از بالتکلیفی این میراث صنعتی اصفهان دارد. 
اثری که بارها و بارها مســئوالن اصفهان بر اهمیت آن تاکید کرده اند و 
در دوره های مدیریتی شــان از شــعارها و برنامه هایی برای حفاظت و 
احیای آن گفته اند؛ برنامه هایی که از دوره ریاســت جمهوری احمدی 
نژاد تاکنون و بر کرســی نشستن شــهرداران و مدیران گوناگون هیچ 
گاه عملی نشــد و حتی مالکیت آن هم در کالف سردرگمی باقی ماند 
 که آسیب های ناشــی از عدم حفاظت درســت و درمان هم از همین

 رهگذر است.

واکنش میراث فرهنگی اصفهان در مقام ناظر
فریدون الهیاری، مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهــان درباره وضعیت 
حفاظتی و شرایط نامطلوب این اثر تاریخی و صنعتی اصفهان می گوید 
طبق برنامه ششم توسعه دســتگاه های اجرایی و دولتی ای که بناهای 
تاریخی را در اختیار دارند مکلف به حفاظت از آنها هستند و این گونه نیست 
که چون برخی از این آثار ثبت ملی هســتند میراث فرهنگی مسئولیت 
حفاظت آنها را هم داشته باشد!این مسئول میراث فرهنگی اصفهان گفت: 
این ماجر می تواند پیگیری حقوقی داشته باشد و میراث فرهنگی می تواند 
در این رابطه و بحث های حفاظتی موضوع را به نهادهای مربوطه منعکس 
کند و اخطار بدهد.وی هم چنین اضافه کرد: ریسباف در فهرست آثار ملی 
قرار دارد و وظیفه ما این است  که از مداخله ساختاری که خالف  قوانین  
آثار ملی است جلوگیر کنیم و نکته دیگر اینکه کاربری های آینده ای که در 

آن تعریف می شود باید با هماهنگی میراث فرهنگی باشد.

ریسباف در کالف سردرگم نقل و انتقال
بعد از پرداخت بخشــی از هزینه ها و انجام معامالتی، بنــا بود کارخانه 
ریســباف در  تملک وزارت راه و شهرســازی قرار گیرد و حتی شــورای 
سیاســت گذاری و راهبردی با عضویــت وزارتخانه راه و شهرســازی، 
معاونت میراث فرهنگی، مدیرعامل شــرکت عمران و بهســازی ایران، 
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری،استانداری اصفهان  و شهرداری 
 تشکیل شد. مسابقه طراحی و بازآفرینی و اعالم برنده های آن حاصل

 برنامه ریزی های این شــورا بود که در تیرماه ۹۷ انجام شــد.همه اینها 
در حالی اســت که این اثر تاریخی در گام اول نیازمند طرح های فوری 
مرمتی است و در گام بعدی فراتر از این فراخوان شورای راهبردی، نیاز 
به برنامه ریزی های جدی تر با مطالعــات دقیق تر و علمی تر درباره احیا 
و بازآفرینی در ســطح ملی و بین الملی است. در زمان حاضر اما تملک 
ریسباف در کش و قوس نقل و انتقال، مطابق معمول دچار سردرگمی و 

آسیب های ناشی از نبود حفاظت درست و درمان است.

ریسباف در انحصار آپارتمان های برافراشته
ریسباف در سال ۸۱ ثبت ملی شده است. گرچه در سال های اخیر با عنوان 
احیای کارخانه ریسباف در قالب موزه و کارخانه نوآوری در البه الی سخنان 
مدیران شهری و دولتی بر سر زبان ها و سوژه رســانه ها بوده اما در این 
سال ها حفاظت این اثر ملی با چالش جدی مواجه بوده و در دل یکی از 
بهترین محورهای شهری اصفهان یعنی چهارباغ باال متروک مانده است.
این در حالی اســت که بر خالف قانون در فاصله پنج متری این میراث 
صنعتی آپارتمان های بلند و گران قیمت برافراشته شده  و کارخانه صنایع 
پشم در آن سوی خیابان چهارباغ  به دلیل فرسودگی ، کماکان کوچک و 
کوچک تر شده  و تنها به ســردر و عمارتی از آن اکتفا شده است. کارخانه 
ریسباف با این وضعیت بی دفاع و شــرایط نامطلوب حفاظت شاید در 
انتظار سرنوشتی باشد که بر ســر کارخانه صنایع پشم آمد؛ فرسایش و 
ویرانی و عاقبت هم تخریب و کوچک شدن این اثر ملی  در جوار مجتمع 

های تجاری نونوار و آپارتمان های بلند.

پاسخگوی حفاظت ریسباف کیست؟!
سواالت جدی اما اینها هســتند؛ چرا بانک ملی و سهام داران، به عنوان 
مالک در حفاظت این اثر تعلل کرده اند؟!چرا میراث فرهنگی اصفهان  به 
عنوان ناظر اصلی  پیگیر جدی حفاظت و مراقبت از این اثر ثبت ملی نبوده 
است؟! دلیل این بی توجهی ها و اینکه این میراث صنعتی این گونه به حال 
خود رها شده تا بخش های از آن در مجاورت گذرها بر سر هم آوار بشود 
چیست؟! و چرا تکلیف تملک این کارخانه از سوی بانک ملی و وزرت راه 
و شهرسازی مشخص نمی شــود تا وضعیت حفاظت، مرمت و احیا آن 
مشمول پروسه زمانی طوالنی تری نشود؟! پاسخگوی اصلی اما کدام نهاد 
است؟ بانک ملی که می گوید در حال واگذاری ریسباف است یا وزارت راه 
وشهرسازی که می گوید هنوز این کارخانه در تملک بانک ملی است؟ و یا 
میراث فرهنگی که به کل می گوید هیچ کجای این ماجرا نیست و در قامت 

ناظر مسئولیتش را نادیده می گیرد؟

شهرداری اصفهان، طی ســال های اخیر یک هفته 
از ماه اردیبهشــت را به اجــرای برنامه های مختلف 
فرهنگی هنری اختصاص می داد و شهر را غرق شور 
و نشاط می کرد. امسال اما به خاطر ویروس کرونا، 
در روند برگــزاری این »هفته فرهنگــی« تغییراتی 
ایجاد شده که رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی اصفهان درباره آن توضیحاتی را 
بیان کرده است.علی عطریان، اظهار کرد: برنامه های 
»هفته فرهنگی اصفهان«، سابق بر این با رویدادهای 
عرصه محورِ باز و بسته و با حضور جمع کثیری از مردم 
برگزار می شد. ما نیز از سال گذشته برنامه هایی برای 
اجرا در این هفته تدارک دیــده بودیم اما کرونا همه 

آن ها را در هالــه ای از ابهام فرو بــرد.وی ادامه داد: 
به تبع  قانون »تعطیلی تمــام برنامه های فرهنگی 
هنری مســتلزم تجمع تا اطالع ثانوی« برنامه های 
هفته فرهنگی اصفهان نیز لغو شــد و تــا امروز که 
چیزی به فرارســیدن موعد برگزاری هفته فرهنگی 
اصفهان نمانده، هیچ مجوزی برای اجرای رویدادهای 
مردمی در فضای شــهری صادر نشده است.رئیس 
اداره هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: اغلب برنامه های 
مختلف و نیــز، رویدادهای مکان محــوری که در 
قالب تئاتر، موســیقی و ... در فرهنگسراها و مراکز 
هنری شــهرداری اصفهان برگزار می شد، به خاطر 
شرایط خاص کنونی، در بستری به نام »فرهنگسرای 
مجازی« به شهروندان عرضه شده و ما نیز قصد داریم 
با تکیه بــر همین فضا، برنامه هــای هفته فرهنگی 
اصفهان را اجرا کنیم.وی در پاســخ به این سوال که 

چند درصد از برنامه های ایــن هفته تولیدی خواهد 
بود؟ گفت: حــدود ۷۰ تا ۸۰ درصــد از این برنامه ها 
تولیدی است؛ برای نمونه ما پی دی اف کتاب یادواره 
جلیل شهناز و همچنین کتابی درباره سینما را در این 
فرهنگسرا بارگذاری خواهیم کرد و در حوزه موسیقی، 
تئاتر آنالین و سینما نیز در حال آماده کردن تولیدات 
جدیدی هستیم.عطریان با بیان اینکه امکان بازدید 
از تور مجازی گرمابه علیقلی آقا، عصارخانه شاهی و 
موزه هنرهای معاصر نیز به مناسبت هفته فرهنگی 
اصفهان در فرهنگسرای مجازی شهرداری اصفهان 
فراهم خواهد شد، از برپایی نمایشگاهی از آثار موجود 
در گنجینه مــوزه هنرهای معاصر اصفهــان و تولید 
پادکســت هایی در حوزه فرهنگ عامه نیز خبر داد و 
گفت: شهروندان می توانند در هفته فرهنگی اصفهان 
با مراجعه به نشــانی vcc.ir و ورود به فرهنگسرای 

مجازی از این برنامه ها بهره ببرند.

تازه ترین تصمیمات برای برگزاری »هفته فرهنگی اصفهان«

مهلت ارسال آثار به دومین جایزه جمالزاده تا ۵ اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.  دبیر اجرایی این جشنواره با اعالم این خبر گفت: با توجه به تقاضا های 
مکرر شرکت کنندگان برای افزایش زمان ارسال آثار، همچنین تقارن برگزاری جشــنواره با روزهای کرونایی و محدودیت برخی از متقاضیان برای استفاده 
از کافی نت و سیستم مورد نیاز برای ارسال اثر،  تصمیم گرفته شد، به مدت ۱۰ روز مهلت ارســال آثار تمدید شود.محمد معماریان افزود: مدت زمان تمدید 
در شورای سیاست گذاری نهایی شــده و به هیچ عنوان امکان تمدید مجدد وجود ندارد.وی ادامه داد: دومین دوره جایزه جمالزاده توسط سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که فراخوان این دوره نیمه اول دی ماه سال گذشته در ۲ بخش آزاد و اصفهان اعالم شد.دبیر اجرایی 
جشنواره جمالزاده تصریح کرد: در روزهای پایانی سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا که تاثیری همه جانبه بر زندگی ما داشت،  بخش ویژه »کرونا« 
زیرمجموعه بخش زندگی نگاره و ناداستان ها در جایزه جمالزاده تعریف شد تا عالقه مندان به ناداستان نویسی تجربیات خود را از روزهای کرونا و مواجهه 

با آن در هر جای جهان در این بخش ثبت کنند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره »جایزه جمالزاده«  تمدید شد

؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

توسط رزمندگان گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه صورت گرفت؛

توزیع 400 بسته حفاظتی برای مقابله با کرونا
فرمانده گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: رزمندگان این 
گروه در قالب رزمایش دفاع بیولوژیک ۴۰۰ بسته بهداشتی، آموزشی و فرهنگی توزیع کردند.سرهنگ 
پاســدار جالل احمدی افزود : هر کدام از این بســته ها به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال شامل 
بروشورهای اطالع رسانی، مواد ضدعفونی کننده دست، اقالم حفاظتی مثل دستکش و ماسک بود.
وی ادامه داد: رزمایش دفاع بیولوژیک و پاکسازی محیطی با نام شهدای مدافع سالمت در راستای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا برابر دستور فرمانده نیروی زمینی سپاه و در امتداد رزمایش سراسری 
دفاع بیولوژیک توسط گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی ســپاه در مناطق مختلف استان اصفهان در حال 
برگزاری است.فرمانده گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه افزود: این رزمایش از ۱۲ اسفند ماه 
آغاز و تا ریشه کنی این ویروس ادامه دارد و تاکنون ۶ هزار لیتر مواد ضد عفونی مخصوص فضای باز و 
۱۵۰ لیتر محلول ویژه ضد عفونی ادارات و ارگان ها استفاده شده است.وی خاطر نشان کرد: در این راستا 
کلیه امکانات و تجهیزات جنگ نوین،  خودروهای آتش نشانی موجود در این یگان که می توانستند 
در امر ضد عفونی وگند زدایی مورد اســتفاده قرار گیرند به کارگیری شد.احمدی اظهار کرد: با توجه به 
تخصصی بودن ضدعفونی و گندزدایی، نیروهای این یگان پس از آموزش های الزم نسبت به پاکسازی 
محیطی مناطق مختلف  شهرهای کاشان، آران وبیدگل، اصفهان، بهارستان، مبارکه، شهرضا، گزوبرخوار 

و فالورجان اقدام کردند.

 اجرای رزمایش پدافند زیستی 
برای پیشگیری از کرونا در ادارات اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از اجرای رزمایش پدافند زیســتی بــا هدف مقابله و 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا در تمام دستگاه ها و ادارات استان در چند روز اخیر خبر داد.منصور 
شیشه فروش افزود: این رزمایش به شیوه ضدعفونی تمام بخش های ادارات و همچنین تب سنجی 
و غربالگری کارکنان و مراجعان در بدو ورود اجرا شد.وی اظهار داشت: بر اساس پروتکل پیشگیری 
و کنترل بیماری کرونا در تمام ادارات بهویژه مراکز خدمات رســان مانند بانک ها و پمپ بنزین ها، میز 
خدمت مجهز به لوازم ضدعفونی و تب سنجی دایر شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان افزود: کارکنان این مجموعه ها هم ملزم به رعایت بهداشــت فردی خود و اســتفاده از لوازم 
پیشگیری از کرونا شدند.وی یادآور شد: هر روز ۵۰۰ اکیپ متشــکل از نیروهای شهرداری، ارتش و 
تشکل های مردمی بصورت ویژه عملیات ضدعفونی مناطق شهری و روستایی را با مواد استاندارد انجام 
می دهند.شیشه فروش افزود: با بازگشایی اصناف و فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی، شهرداری ها 
موظف به انجام عملیات ضدعفونی معابر و وســایل حمل و نقل عمومی هستند.وی در بخش دیگر 
سخنانش به اشاره به بارش های روزهای  گذشته در استان گفت: این بارش ها موجب خساراتی شامل 
تخریب سیل بندها، قنات ها، جاده های روستایی و زمین های کشاورزی در منطقه اردستان شد.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: با حضور تیم های شهرداری و مدیریت بحران فرمانداری 

اردستان از خسارت  بیشتر به زمین های کشاورزی این منطقه با هدایت و مهار سیل جلوگیری شد.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ؟؟؟

اخبار

آبیاری 30 درصد فضای سبز 
شهر با پساب در سال 1400

 خبر ویژه

معــاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
گفت: بر اســاس برنامه ریزی هــای انجام 
شده تالش می کنیم ســال ۱۴۰۰ با استفاده 
از پساب ۳۰ درصد فضای سبز شهر را آبیاری 
کرده و استفاده از منابع آب های زیرزمینی را 
کاهش دهیم.حســین امیری اظهار کرد: در 
شــهر اصفهان بیش از پنج هزار و ۲۰۰ هکتار 
فضای سبز وجود دارد که از این میزان سه هزار 
و ۸۰۰ هکتار در اختیار شهرداری است و عالوه بر 
نگهداری فضای سبز شهر باید تامین و توسعه 
خطوط آبرسانی آن را مورد توجه قرار داد.وی 
با بیان اینکه با توجه به بازگشــایی آب زاینده 
رود، برای تامین آب مــورد نیاز جهت آبیاری 
فضای سبز اقدامات خوبی انجام شده است، 
افزود: در شــهر اصفهان برای آبیاری فضای 
سبز ۵۵ میلیون مترمکعب آب نیاز است که 
در حال حاضر با توجه به شــرایط کم آبی تنها 
با حدود ۳۴ میلیون مترمکعــب این اقدام 
انجام می شود.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان اظهار کرد: برای رفع مشکالت کم آبی 
اقدامات خوبی از جمله تغییر گونه های گیاهی 
و استفاده از گونه های کم نیاز آبی در مناطق ۱۵ 
گانه، توسعه شبکه خطوط آبرسانی و استفاده 
از پساب انجام شده اســت.وی با بیان اینکه 
شهرداری استفاده از پساب را از سال گذشته در 
برنامه خود قرار داده است، افزود: شهرداری 
دو تصفیه خانه را در مدار استفاده قرار داده به 
طوری که در حال حاضر ۱۷۰ لیتر پساب تصفیه 
شده برای آبیاری درختان غیرمثمر استفاده 
می شود.امیری تصریح کرد: برای احداث دو 
تصفیه خانه دیگر در مناطق شش و هفت نیز 
انتخاب پیمانکار انجام شده و قرارداد مربوطه 
در مرحله تنظیم است تا بتوانیم طی روزهای 
آینده عملیات اجرایی آن را با اعتباری حدود 
۲۵ میلیارد تومان آغاز کنیم.وی گفت: سال 
گذشته۶۰ کیلومتر طول شبکه خطوط انتقال 
آب با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در سطح مناطق 
۱۵ گانه شــهر اجرا شــد که در آینده می توان 
به عنوان زیرســاخت از آب های خاکستری 

استفاده بیشتری کرد.

آگهی مفقودی
دفترچه وکالت پایه یک دادگستری اینجانب زینب شکری فرزند جمعلی به 
شماره ملی 1110897634 با شماره پروانه 34528 سرقت شده است و فاقد 

اعتبار می باشد.

تالشی برای هدیه 
سالمتی به مردم 
در سایه عطر کتاب 

آسمانی
مجموعه فرهنگــی مکتب الصادق 
)ع(، بچه های آســمان، در بحران 
بیماری کرونا هم کنار مردم ایستاده 
و با ظرفیت مردم محل و بخصوص 
 جوانان، اقــدام به تولید ماســک

 کرده است.

وز عکس ر
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یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اجرای 82 
فقره احکام قطعی قضایی حائز رتبه نخست کشوری شد.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی به نقــل از  اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان، علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه 
و شهرسازی استان ضمن تقدیر و ســپاس از عوامل یگان حفاظت از اراضی 
استان گفت: براساس گزارش فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و 
مسکن، استان اصفهان در سال ۹8 با اجرای 82فقره احکام قطعی قضایی، 
با مســاحتی بیش از 76 هکتار بهترین عملکرد در سطح کشور )در میان 31 

استان( را دارا است. 
قاری قرآن با اشــاره به اینکه اســتان اصفهــان عالوه بر مرکز اســتان، 22 
شهرستان دارای اراضی قابل حفاظت به مســاحت130530 هکتار را شامل 
می شــود، گفت: با همت و تالش معاونت امالک و حقوقی و یگان حفاظت 
از اراضی اداره کل، این اســتان در اجرای احکام از شهرستان خوروبیابانک تا 
شهرستان فریدونشهر)شرق تا غرب اســتان( و از شهرستان آران و بیدگل تا 
شهرستان سمیرم )شمال به جنوب استان( پیشــتاز بوده و بهترین عملکرد 

را داشته است.
وی در ادامه افزود: در سال گذشته با هوشیاری عوامل یگان حفاظت از اراضی 
این اداره کل تعداد 87 مورد رفع تصرف فوری انجام شده و در مجموع عملیات 

صورت گرفته بیش از 1202 میلیارد ریال زمین، در سطح استان اصفهان رفع 
تصرف شده و به اراضی ملی و بیت المال بازگشت داده شده است.  

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان بیان کرد: در 13 شهرســتان اجرای احکام 
قضایی یگان حفاظت از اراضــی صورت گرفته که در مجموع دارای ارزشــی 
بیش از 670 میلیارد ریال است و در این میان کاشان با 32 فقره و ارزش 272 

میلیارد ریال بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.  
وی اذعان داشت: عوامل یگان استان با برنامه پیش بینی شده و با حراست 
و صیانت بی وقفه از اراضی و منابع ملی در هفته دوم نوروز نیز توانســتند 13 

مورد رفع تصرف فوری انجام دهند.
قاری قرآن در پایان ضمن اشاره به معرفی ســرهنگ امیر مسعود باقری به 
عنوان فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان که امروز منصوب و شروع به کار 
می کند، از خدمات ارزنده ســروان محمد طالبی، سرپرست این یگان تقدیر 
و تشکر کرد و اظهار داشت: خداراشاکریم که با برنامه ریزی ها و ساماندهی 
انجام شــده در ســال گذشــته از تصرفات اراضی جلوگیری بــه عمل آمد و 
امیدواریم با مدیریت فرمانده جدید یگان حفاظت از اراضی شــاهد کاهش 
در تصرفات غیر قانونی ملی و دولتی بیشــتر از گذشــته باشــیم وبا جدیت 
واستفاده از تمام پتانســیل های این فرماندهی سیاست گزاریهای ابالغی را 

به نحو احسن اجرایی کنند.

بیمارستان شهید مطهری که مسئولیت سالمت کارکنان را بر عهده دارد در راستای 
تحقق شعار سال که جهش تولید است، برنامه ها و استراتژی های مربوطه را با 
هماهنگی مدیران ارشد سازمان تدوین نموده است و به دنبال آن است که در این 

مسیر به اهداف کالن ذوب آهن کمک کند.
دکتر آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری ضمن بیان مطلب فوق ، گفت : با 
توجه به سبقه درخشان مجموعه ذوب آهن اصفهان در فعالیت های بهداشتی 
و درمانی ،بیمارستان شهید مطهری استراتژی هایی را قبل از دستورالعمل های 
وزارت بهداشــت ، تدوین نمود تا با کنترل ورودی ها برای تمام افرادی که وارد 

شرکت می شوند چکاب های پیشرفته ای صورت دهد .
وی افزود : عالوه بر غربالگــری ها و چکاب های هنــگام ورود ، فعالیت های 
آزمایشگاهی را هم ارتقاء دادیم تا تمام افراد تحت مراقبت های بسیار شدید تر 

بهداشتی قرار گیرند که ماحصل آن ارتقا سطح بهداشت و سالمت است.
دکتر آجدانی تصریح کرد : بیمارستان شهید مطهری به عنوان برترین بیمارستان 
خصوصی اصفهان در جهت مقابله با بیماری کرونا تغییراتی را در فرایندهای خود 
اعمال نمود و یک بخش را به طور کامل بــه این امر اختصاص داد که هم اکنون 
در آن پذیرای این بیماران هستیم . در این بخش حفاظت وایمنی افراد به طور 
کامل رعایت می شود و به نحوی ایزوله شده که هیچ ارتباطی با سایر بخش ها 
ندارد . یک تیم 200 نفره در حال حاضــر در حال ارائه خدمت جهت مقابله با این 

بیماری هستند و خودشان به طور مداوم تحت مراقبت و نظارت های بهداشتی 
قرار دارند .

رئیس بیمارستان شهید مطهری با اشــاره به وسعت منطقه و مراجعه گسترده 
بیماران گفت : در حال برنامه ریزی برای جذب سرمایه و کمک جهت ایجاد تخت 
های جدید  ICU  هستیم . در واقع فعالیت های درمانی ما در بسیاری از بخش 
ها که درآمد اقتصادی داشت ، به خاطر کمک به رفع بحران شیوع کرونا ، متوقف 
شد و االن نیازمند حمایت های مالی ، اقتصادی و تجهیزاتی و همچنین حمایت 

مردم در مراقبت از خود برای کمتر بیمار شدن می باشیم .
وی در خصوص برنامه های بیمارستان شهید مطهری گفت : از جمله برنامه های 
مهم امسال بیمارستان ، ارتقاء بخش سی تی اسکن و ایجاد بخش MRI است 

که امیدوارم تا پایان بهار امسال انجام شود .
دکتر آجدانی ، کارنامه بیمارستان شهید مطهری در بخش درمان بیماران کرونایی 
را ارزنده توصیف نمود و گفت : تا کنون ۹7 درصد بیماران کرونایی ما با صحت و 
سالمت مرخص شدند که در بین آنها بیمار ۹0 ساله و همچنین جانباز شیمیایی 
گرانقدر و بیمارانی با مشــکل قلبی و کبدی هســتند که خوشــبختانه موفق به 
شکست کرونا شدند . درمان بیماران کرونایی نیازمند فرایند تیمی قوی هست و 
خدا را شاکرم که بیمارستان شهید مطهری در این زمینه تا کنون عملکرد مناسبی 

داشته است .

مدیرکلراهوشهرسازیاستاناصفهانخبرداد

کسب رتبه اول یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

رئیسبیمارستانشهیدمطهری:

 بیمارستان شهید مطهری برای تحقق جهش تولید در کنار 
تالشگران ذوب آهن است

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان همانند سایر نقاط کشور از آغاز شیوع کرونا تا 
به امروز بیش از 20 مورد اختراع و تولید داشــته که برخی از آن ها به تولید انبوه 
نیز رسیده است.با گسترش و شــیوع بیماری کرونا، شرکت های دانش بنیان 
تالش گســترده ای را برای مبارزه با این ویروس در سراســر کشور آغاز کردند.

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نیز همانند سایر نقاط کشور از آغاز شیوع کرونا 
تا به امروز بیش از 20 مورد اختراع و تولید داشته که برخی از آن ها به تولید انبوه 
نیز رسیده است.از اوایل اســفند ماه و داغ شــدن تب کرونا در ایران و اصفهان 

محققان اصفهانی برآن شدند تا با تولیدات خود مردم را در این شرایط همراهی 
کنند؛ در طی هفته های گذشــته شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تعدادی از 
دســت آوردهای شــرکت های دانش بنیان را معرفی کرده که برخی از آن ها به 
تولید انبوه نیز رسیده اســت.این شــهرک تاکنون نزدیک 20 مورد محصول را 
معرفی کرده که از جمله آن ها می توان به محلول های ضدعفونی کننده دست و 
سطوح، دوربین تب سنج فروسرخ، دســتگاه های ضدعفونی کننده، فیلترهای 

ضدعفونی کننده هوا، سامانه دور کاری، مخزن اکسیژن و... اشاره کرد.

بهخطشدندانشبنیانها:

تولید 20 دستگاه برای مبارزه با کرونا توسط محققان اصفهانی

برای بهره مندی بیشتر از خواص ادویه و گیاهان دارویی 
بهتر است آنها را به صورت کامل یا تازه خریداری کرده و 

خودتان در منزل آنها را آسیاب و یا خشک کنید.

 سیردارچین

 زردچوبه

 زنجبیل

 فلفل سیاه

نعنا فلفلی  پونه کوهی  ادویه کاری

 آویشن

 فلفل کائن

10 ادویه و گیاه دارویی برای تقویت 

سیستم ایمنی بدن
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