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تنها 20 درصد از متقاضیان وام تسهیل تولید و اشتغال موفق به دریافت آن شده اند که در این میان اصفهان در رتبه اول قرار دارد؛
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فوتبالی که عاقبت بخیر 
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معاون مدیرکل اداری مالی اســتانداری اصفهان با اشاره به دیدگاه 
سنتی برخی مدیران نسبت به دورکاری کارمندان، گفت: وقتی کارمند 
وظیفه خود را به درستی انجام دهد در بسیاری از مواقع دورکاری تاثیر 
منفی بر کیفیت کار دستگاه ها نخواهد گذاشت.نعمت ا... اشکستانی 
در خصوص مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا مبنی بر دور کاری بخشــی 
از کارمندان برای اجــرای طرح فاصله گذاری اجتماعــی، اظهار کرد: 
متاسفانه در ســال های اخیر بخشــنامه دورکاری کارمندان به نوعی 
مسکوت مانده بود که بعد از شــیوع کرونا این بخشنامه دوباره فعال 

و اجرایی شد.
وی با بیان اینکه بخشی از زیرســاخت های دورکاری کارمندان طی 
سال های ۱۳۸۹ فراهم، اما بعد رها شد، افزود: در حال حاضر برخی 
زیرساخت ها در دستگاه های مختلف استان مهیا است و در شرایط 

کرونا کارمندان می توانند دورکاری داشته باشند.
معاون اداری مدیرکل اداری مالی استانداری اصفهان با تاکید براینکه 
دورکاری بدون بستر اینترنت عمال امکان پذیر نیست، توضیح داد: در 
برهه ای از زمان شبکه های داخلی دستگاه ها یا همان نرم افزارهای 
سیســتمی از اینترنت جداسازی شــد که محدودیت های دورکاری 
را بیشــتر کرد، اما مطابق با مصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ معاون اول رئیس 
جمهوری مجوز دسترسی و ارتباط بین شبکه داخلی و اینترنت دوباره 
فراهم شد و دستگاه هایی که پیش از این زیرساخت های دورکاری 
را داشتند، بعد از این مصوبه مطابق با طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
دورکاری کارمندان را در دستور کار خود قرار دادند.وی گفت: کارمندان 
برخی دستگاه ها با توجه زیرساخت های مجموعه اداری خود هر کجا 
که دسترسی به اینترنت داشته باشند، با کارتابل همراه خود می تواند 
نامه های ارباب رجوع و اداری را بررسی و ارجاع دهد و کارها همانند 
روال معمول انجام می شود.اشکستانی البته تاکید کرد: برخی مشاغل 

امکان دورکاری را ندارند و کارمندان باید در محل کار حضور یابند.

وی درباره اینکه برخی مدیران دورکاری را عاملی برای کاهش کیفیت 
کار و پایین آمدن راندمان کاری دستگاه خود می دانند، گفت: دیدگاه 
مدیران نســبت به دورکاری کارمندان و دولــت الکترونیک متفاوت 
است، از یکی سو بر مباحث امنیتی تاکید دارند که کارتابل همراه کارمند 
در فضای خارج از اداری قابل باز شــدن اســت، از سوی دیگر برخی 
مدیران تا نامه اداری را به صورت کاغذی رویت نکرده و توضیح کارمند 
را به صورت حضوری جویا نشوند با فعالیت دورکاری کارمندان موافق 

نیستند و این به دیدگاه سنتی آنها برمی گردد.
معاون اداری مدیرکل اداری مالی اســتانداری اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه بیشــتر امور و نامه های اداری از طریــق دورکاری قابل انجام 
است، گفت: به طور معمول یک کارمند برای هر نامه به طور مستقیم 
از رئیس و مسئول باالدست خود سوال نمی کند و آن نامه براساس 
قوانین مشخص و سلسله مراتب به مدیر می رسد و یا برعکس از مدیر 
به کارمند برای اجرا ارجاع داده می شود.وی تصریح کرد: عمال وقتی 
کارمند وظیفه خود را به درســتی انجام دهد در بسیاری از مواقع دور 

کاری تاثیر منفی بر کیفیت کار دستگاه ها نخواهد گذاشت.
اشکستانی با اشاره به برخی معایب دورکاری کارمندان، گفت: سرعت 
پایین یا دسترسی نداشتن به اینترنت، نداشتن سیستم )کامپیوتر( 
یا لب تاپ برای دورکاری برخی کارمنــدان از جمله معایب دورکاری 
است، چرا که هزینه تهیه یک سیستم در شرایط فعلی بسیار باالست 
و دستگاه نیز توان پرداخت این هزینه را به کارمند خود ندارد بنابراین 

برخی کارمندان نسبت به دورکاری مقاومت می کنند.
معاون اداری مدیــرکل اداری مالی اســتانداری اصفهان، همچنین 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام امور اداری توسط کارمند 
در منزل و محفوظ ماندن از گزند ویروس کرونــا را یکی از مهمترین 
مزایای دورکاری در شرایط فعلی دانست که همخوانی کاملی با مصوبه 

ستاد مبارزه با کرونا دارد.

معاون مدیرکل اداری مالی استانداری اصفهان عنوان کرد؛

تفکر متفاوت مدیران دستگاه ها نسبت به دورکاری کارمندان



چهارشنبه 27 فروردین  1399 / 21 شعبان  1441/ 15 آوریل 2020/ شماره 2949

واکنش دفتر آیت ا… سیستانی به حکم دو سال حبس یک فعال فضای 
مجازی به خاطر اهانت به او:

 این محکومیت را لغو کنید
دفتر آیت ا… سیستانی خواســتار لغو محکومیت یک فعال فضای مجازی که متهم به اهانت به او 
بود، شد.به گزارش شــفقنا، این فعال مجازی به نام کاظم عبیس عبد، از سوی دادگاه بابل در عراق 
به اتهام اهانت به مرجع عالیقدر تشیع به دو سال حبس محکوم شده بود.دفتر آیت ا… سیستانی 
پس از اطالع از این حکم در نامه ای به دادگاه، ضمن مخالفت با حبس این فعال مجازی، خواهان 

لغو این محکومیت شد.

ترامپ: 

کاهش تولید نفت اوپک برخالف گفته رسانه ها، تا 20 میلیون 
بشکه است

رییس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری گفت کــه تالش اوپک پالس کاهش تولید تا ۲۰ میلیون 
بشکه در روز است نه ۱۰ میلیون بشکه ای که رسانه ها می گویند.دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
در پیامی توییتری نوشت: با توجه به اینکه در مذاکرات نقش داشته ام، عددی که اوپک پالس در حال 
بررسی آن است کاهش ]تولید نفت به مقدار[ دست کم ۲۰ میلیون بشکه در روز است، نه ۱۰ میلیون 
]بشکه ای[ که عموما گزارش می شود.ترامپ افزود: اگر هر مقداری نزدیک به این ]۲۰ میلیون بشکه[ 
اتفاق بیافتد، ]وقتی[ جهان پس از فاجعه کووید۱۹ به تجارت بازگردد، صنعت انرژی دوباره، بســیار 

بیش از آنچه در حال حاضر پیش بینی می شود، قدرتمند خواهد شد.

رایزنی مقام های طالبان و آمریکا درباره مناقشه تبادل زندانی ها
سخنگوی طالبان گفت، مذاکره کننده ارشــد دولت آمریکا و فرمانده ارشد این کشور در افغانستان 
با مقام های طالبان در دوحه، قطر درباره مناقشه تبادل زندانی های طالبان و افغانستان گفت وگو 
کردند.این تبادل زندانی به اقدامات متوقف شده برای برقراری صلح در افغانستان کمک می کند. 
این گفت وگو با وجود پاندمی ویروس کرونا در پی آزادی تعدادی از زندانیان طالبان و افغان صورت 
گرفته است.مناقشه بر سر این مساله درباره تعداد و سرعت آزادی زندانی ها، افزایش خشونت ها از 
سوی طالبان و سایر مسائلی است که باعث شده است تا روند صلح برای پایان یافتن طوالنی ترین 

جنگ آمریکا متوقف شود.

ترامپ درباره لغو قرنطینه های ایالتی: 

حرف آخر را من می زنم!
در حالی که داده شمارها پیش از طلوع خورشید در شرق آمریکا شمار مبتالیان به ویروس جدید کرونا 
را بیش از دو میلیون تن ثبت خواهند کرد، دونالد ترامپ می گوید کاخ ســفید اختیار آن را دارد که به 
فرمانداران ایالت ها دستور دهد قرنطینه را لغو کنند. قدرتی که کارشناسان قانون  اساسی  آمریکا آن را 
در دست فرمانداران می دانند.عصر دوشنبه )۱۳ آوریل( خبرگزاری آسوشیتدپرس عبور آمار مبتالیان 
به ویروس جدید کرونا از مرز ۲ میلیون تن را ارسال کرد، هر چند داده شمار هوشمند دانشگاه جانز 
هاپکینز آمریکا تا نیمه شب دوشنبه به وقت شرق آمریکا، هنوز این رقم را یک میلیون و ۱۹ هزار تن 
و آمار جان باختگان را هم در مرز ۱۲۰ هزار تن گزارش می داد.با وجود این، ترامپ که نحوه پوشــش 
خبری رسانه های آمریکا از عملکرد دولتش را نمی پسندد، با دفاع از تصمیمات خود مدعی شد که 
اگر او به عنوان رییس جمهوری به این نتیجه برسد که قرنطینه و محدودیت های ایالتی کرونا باید 

لغو شود، فرمانداران نمی توانند از دستور او عدول کنند.

البی های احمدی نژادی های بهارستان برای کرسی ریاست پارلمان 

دردسر اصولگرایان
آنها که روزگاری نامشــان به عنوان وزیر،  حسام رضایی
اســتاندار یا مدیــر دولت احمــدی نژاد 

شناخته می شــد، حال در گامی دیگر از سیاست ورزی راهی پارلمان 

شده اند و بعید به نظر نمی رســد گعده ای جدید از آنها را در بهارستان 

شاهد باشیم.حضور چند چهره ، با سابقه فعالیت در دولت های نهم و 

دهم، در میان راه یافتگان بــه مجلس یازدهم، رنگ و لعاب خاصی به 

نهاد پارلمان بخشــیده اســت. این گروه کــه در اصطــالح عامیانه به 

»احمدی نژادی« ها یا دولتمردان احمدی نژادی شهره هستند، هرچند 

به لحاظ کمی اقلیت به شمار می آیند اما برای تصرف جایگاه های مهم 

مجلس آینده، میتوانند رقیبی قدرتمند برای دیگران باشند. 

در اقلیت اما پردردسر
مرتضی تمدن چهره نزدیک به احمدی نــژاد ۵ روز مانده به انتخابات 

دوم اســفند ۹۸ در گفتگو با »خبرآنالین« ضمــن رد هرگونه ارتباط 

میان لیست های انتخاباتی با شخص رییس دولت های نهم و دهم، 

درباره ســودای وزرای دولت او برای راه یابی به مجلس، گفت: »این 

ظرفیت آقای احمدی نژاد بود که از همه نظرات در کابینه خود استفاده 

کردند، اما اینکه این افراد، چه آنها که فاصله گرفتند و چه آنها که رابطه 

دوستانه ای دارند بخواهند در فضای انتخابات و در بحث لیست ها با 

نام آقای احمدی نژاد ورود پیدا کنند از سوی ما مورد تایید نیست.«با 

وجود این اظهارنظر، پس از سال ها و با آغاز به کار مجلس یازدهم در ۷ 

خرداد ۹۹، می توانیم دوباره از یاران پایبند یا حتی توبه کرده از مسلک 

محمود احمدی نژاد، نشانه هایی در قدرت بیابیم. احمدی نژاد هرچند 

خودش چند سالی می شود از قدرت به دور است و در فاز اپوزیسیون 

به سر میبرد و حتی یک بار برای کاندیداتوری به دست گرفتن مجدد 

زمام قوه مجریه رد صالحیت شــد، لیکن با حضــور همزمان چندین 

چهره مطرح دو دولتش در مجلس آینده، بار دیگر نامش بر سر زبان 

ها افتاده است. حضور تازه افرادی مانند علی نیکزاد)وزیر راه از سال 

۹۰ تا ۹۲(، فریدون عباسی)رییس ســازمان انرژی اتمی از سال ۸۹ 

تا ۹۲(، سیدشمس الدین حســینی)وزیر اقتصاد از سال ۸۷ تا ۹۲( 

و رضا تقی پور)وزیر ارتباطات از ســال ۸۸ تا ۹۱( در کنار دو چهره ای 

که ســابقا حضور در مجلس را تجربه کرده اند یعنی حمیدرضا حاجی 

بابایی)وزیر آموزش و پرورش از سال ۸۸ تا ۹۲( و عبدالرضا مصری 

)وزیر رفاه از سال ۸۵ تا ۸۸( می تواند نوید شکل یابی اقلیتی قدرتمند 

در پارلمان آینده را بدهد.

نیکزاد و حسینی دو چهره بالقوه برای ریاست 

هر چند همه این چهره های نامبرده، مشــخصا در جرگه اصولگرایی 

تعریف می شوند اما شنیده ها دال بر آن اســت که این گروه، بالقوه 

می تواند به مجموعه مستقل کوچک اما بسیار تاثیرگذار در مناسبات 

مجلس آینده تبدیل شود به گونه ای که برای به دست گرفتن جایگاه 

های تراز مجلس یعنی کرسی های هیئت رییسه و ریاست کمیسیون 

های مهم، به چانه زنی های پشت پرده و رقابت بپردازد.

عالوه بر این برخی شنیده ها نیز حاکی از آن است که برخی از همین 

چهره ها، از مدتها پیش برای کسب ریاست مجلس مشغول رایزنی با 

سایر نمایندگان هستند. در این میان نام دو نفر بیشتر از بقیه شنیده 

می شود؛ علی نیکزاد و سیدشــمس الدین حسینی. بنا به روایت ها 

نیکزاد و حســینی با انجام رایزنی های پشت پرده، مشغول باالبردن 

شــانس خود برای رقابت با گزینه هایی مثل قالیبــاف، آقاتهرانی و 

میرسلیم بر سر ریاست مجلس هستند. در این میان البته نمی توان 

از تالش های حاجی بابایی نیز عبور کرد. او در همین مجلس فعلی که 

لیدری اصولگرایان را نیز برعهده داشــت، برای تکیه بر کرسی ریاست 

خیز برداشت اما ناکام ماند. و با چندین دوره ســابقه پارلمانی شاید 

حتی خود را محق تــر و مدعی تر از دیگر دولتمــردان احمدی نژاد در 

مجلس بداند.

وزرای سابق در میان مشتی جویای نام 
از یک منظر متفاوت اگر بخواهیم بــه صحنه مجلس یازدهم بنگریم، 

واقعیت این است که احمدی نژادی های این مجلس، درست است که 

در اقلیت فاحشی قرار دارند اما در میانه نمایندگان جویای نام مجلس 

یازدهم، آنها به لحاظ احراز پست های وزارتی و سازمانی سطح باال در 

گذشته، خود را برای تصدی رأس مجلس یک سر و گردن از بقیه محق 

تر و شایسته تر می بینند و یا حتی اگر احمدی نژادی ها، خود نتوانند به 

پست های کلیدی مثل ریاست مجلس برسند، برای تعیین سرنوشت 

سایر پست ها مثل نواب ریاست، یا خود مدعی شوند یا اینکه وزن رای 

های الزمه را در سبد مدعیان، کم و زیاد کنند.

احمدی نژادی های مخفی
نیکزاد، حســینی، عباســی، تقی پور، حاجی بابایی و مصری فقط آن 

دسته از احمدی نژادی هایی هســتند که مشخصا کارگزار دولت های 

محمود احمدی نژاد بودند و برخی استانداران و فرماندهان و مدیران 

رده میانی او نیز راهی بهارستان یازدهم شده اند. یقینا اگر به این گروه، 

نام افرادی مانند مرتضی آقاتهرانــی و رفقای پایداری اش که از چهره 

های حامی احمدی نژاد بوده اند اضافه کنیم، سمبه احمدی نژادی ها 

برای کنش گری در مجلس آینده پر زورتر نیز خواهد شد. 

خبر  روز

واکنش »کیهان« به توییت زیباکالم
روزنامه »کیهان« در واکنش به توییت زیباکالم درباره آزادی پول های بلوکه شده ایران در آمریکا 
نوشت: اواًل چرا آقای زیباکالم به اصل ماجرا اشاره نمی کند؟ این که؛ رژیم مورد تمجید و ستایش 
و توجیه همیشگی ایشان )آمریکا( ده  ها 
میلیارد دالر از اموال ملت ایران را به ظلم 
و اجحاف- حتی در اروپــا- بلوکه کرده 
اســت. چرا در ادبیات آقــای زیباکالم، 

همین رژیم بارها توجیه و تبرئه شد؟
ثانیًا وکالت شــغل پردرآمد بین المللی 
اســت و وکیل مورد نظر آقای زیباکالم 
پول خودش را می گیرد. در همین کشور 
خودمان نیــز حتی متهمــان خیانت به 
کشور و جاسوسی به نفع آمریکا از وکیل 
برخوردارند. حتی می شود گفت آمریکا در ایران، وکالی سیاسی و سیاست زده ای مانند خود آقای 
زیباکالم دارد که برخالف حقایق بر خیانت ها و جنایت های شــیطان بزرگ سرپوش می گذارند و 
طرف ایرانی را جای متهم می نشانند، کسی هم کاری به کارشان ندارد. کسی هم آقای زیباکالم را به 

خاطر لگد نکردن پرچم آمریکا احضار نکرده است.

 واکنش صادق زیباکالم به آزادسازی پول
 بلوکه شده ایران

صادق زیبــاکالم در صفحه توییتر خود نوشــت: یک میلیارد و ششــصد میلیون دالر بلوکه شــده 
ایران در لوکزامبورک توسط دادگاه آزاد شــد. یکی از وکالی ایران آمریکایی بود. تصورش را بکنید 
اگر یک وکیــل ایرانی برای دولــت آمریکا کار می کــرد، کمترین اتهامش جاسوســی و همکاری 
 با دولــت متخاصم می شــد. من پرچــم آمریکا را حاضر نشــدم لگــد نمایم هنــوز دارم تقاص 

پس می دهم.

برخورد ترامپ با ایران دینی است
حجت االسالم و المســلمین محمد مســجدجامعی به خبرآنالین گفت: سیاســت »ایرانی« و 
بلکه »خاورمیانه ای«، آمریکای دوران ترامپ به کلی متفاوت اســت با سیاســت این کشــور در 
دوران های بعــد از پیروزی انقالب. این سیاســت اصواًل »عقیدتی« و »ایدئولوژیک« اســت و نه 
مبتنی بر محاسبات سیاسی و استراتژیکی و تجربیات چهار دهه اخیرشان با ایران. ترکیبی است 
از ناسیونالیسم و راســت گرایی آمریکایی و نیز عقاید خاص کلیسای اونجلیکال در مورد قوم یهود 
و سرزمین فلســطین و حوادثی که قبل از نزول حضرت عیسی )ع( روی خواهد داد. دیدگاه هایی 
که سخت بدان معتقد و ملتزم هســتند. تصوری که در ایران وجود دارد با واقعیت منطبق نیست. 
سیاســت کنونی آمریکا در قبال ایران و منطقه خاورمیانه، دقیقا ایدئولوژیک است، ایدئولوژی  که 

دین در آن نقش اول را بازی می کند. 

نفسشان از جای گرم بلند می شود!
مشاور رییس جمهوری با انتشار مطلب توییتری نوشت: کسانی که شــعار می دهند کشور را باید 

تعطیل کرد البد نفسشان از جای گرم بلند می شود.»حسام الدین آشنا« در این پیام توییتری تاکید 

کرده است که آنها خیالشان از درآمد خود و نزدیکانشان راحت است.

کافه سیاست

وقتی داعش، ایران را مشمول عذاب 
الهی می داند

تفسیر کرونایی-تکفیری!
به دنبال شیوع ویروس کرونا که موجب هراس 
مردم و سیاســتمداران در عموم کشــورهای 
جهان شده اســت، این نگرانی نیز به سرعت 
پدید آمد که داعش بکوشد از این فرصت برای 
بازســازی خود و آغاز دور جدیدی از حمالت، 
چــه در خاورمیانه و چه علیه غرب، اســتفاده 
کند.سیدعبداالمیر نبوی در یادداشتی نوشت: 
داعش تا 6 فوریه )۱۷ بهمن( از اظهارنظر درباره 
شــیوع این بیماری خودداری کرد و سرانجام 
دیدگاه خود را در نشریه هفتگی النبأ، ذیل آیه 
ای از قرآن نوشــت: »آری عقاب پروردگارت 
سخت سنگین است« )سوره بروج، آیه ۱۲(. 
طبق تفسیر داعش، دولت چین به خاطر آزار 
و اذیت مسلمانان اویغور مجازات می شود و 
»اگرچه مشرکان مستحق عذاب در این دنیا 
و آخرت هســتند، تقدیر از مصیبت هایشان و 
بالهایی که بر سر آنها می آید ستودنی است«. 
در ادامه هشدار داده شده که شیوع این بیماری 
ممکن اســت مســلمانان چینی را هم تحت 
تأثیر قرار دهد و یا به کشــورهای همســایه با 
جمعیت زیاد مسلمان ســرایت کند، لذا الزم 
است مســلمانان از ورود یا ترک مناطق آلوده 
خودداری کنند و از کسانی که به این ویروس 
مبتال شــده اند درخواســت می کند به دنبال 
کمک های پزشکی و دوری از دیگران باشند. 
البته داعش به رغم دعوت به حمله علیه منافع 
چین در مارس ۲۰۱۹ تاکنون اقدامی جز لفاظی 
علیه چین نداشته است و درباره شرایط فعلی 
آن کشور هم می نویسد: »باشــد که خداوند 
چین را با مرگ مجازات کند، زیــرا آنها مرگ 
را برای مســلمانان به همــراه آورده بودند«.
جالب اینجاست که در تبلیغات داعش، سخن 
پراکنی علیه ایران فراموش نشده و این کشور 
هم مشــمول عذاب الهی دانسته شده است. 
یک هفته پس از اعالم انتشــار ویروس کرونا 
در ایــران، در مطلبی با عنوان »گمراه اســت 
آن کسی که شــما را به غیر او بخواند« )سوره 
اسراء، آیه 6۷( در شماره ۲۲۳ هفته نامه النبأ، 
مدیریت بحران در ایران به استهزاء گرفته شد. 

سیاست

بین الملل

ایرنانوشت: »چانگ هوا« ســفیر چین در ایران با 
اشاره به اینکه تهران و پکن شرکای راهبردی هستند 
و در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته اند اظهار 
کرد دو کشور همواره از مواضع یکدیگر حمایت کرده 
و در دشــواری ها کنار هم بوده اند.چانگ در گفت 
و گو با روزنامه »مردم« چاپ پکن با بیش از ســه 
میلیون تیراژ روزانه با اشــاره به اینکه پس از شیوع 
کرونا چین تالش زیادی برای پیشــگیری از همه 
گیری داشته است، گفت : ما سرنشینان یک قایق 
هستیم و در یک مســیر حرکت می کنیم.او گفت 
که چین بیشــترین تالش ها را برای پیشگیری و 
مهار بیماری کرده و موفق به کنترل شده و شرایط را 
بهبود بخشیده است و دستاوردهایش مورد توجه و 
استقبال جامعه بین المللی قرار گرفته است.سفیر 

چین در تهران با اشــاره به عزم راسخ دو کشور برای 
مقابله با این بیماری گفت: ایران خیلی زود پس از 
شــیوع ویروس کرونا با چین همدردی کرد و وزیر 
خارجه ایران حمایت خود را از چین در مبارزه با این 
بیماری اعالم کرد.او با اشــاره به شعار »قوی باش 
چین و قوی باش ووهان« که وزیر خارجه ایران هم 
در مصاحبه اش آن را ســرداد، گفت: این اقدامات 
نشان دهنده دوستی صادقانه بین دو کشور و ملت 
ها است و اینها از یاد نخواهد رفت.چانگ هوا ادامه 
داد که ما هرگز کمک های ســخاوتمندانه ایران در 
زمینه ارسال ماسک و تجهیزات پزشکی به چین را 
فراموش نمی کنیم کشــوری که خود زیر فشارها و 
تحریم های سرسختانه آمریکا قرار داشت باز هم از 

این کمک ها دریغ نکرد.

وی تزیین برج آزادی با رنگ سرخ، تومار امضا شده 
۱۰ هزار نفر از مردم،  پیام های ویدیویی مردم ایران 
از جمله کودکان و شعار »قوی باش چین قوی باش 
ووهان« را که ایرانیان سردادند، نشانه حمایت های 
گســترده ملت ایران از چین دانست.چانگ به یک 
شهروند و جوان ایرانی مقیم شهر ووهان اشاره کرد 
که در طول دوران قرنطینه در شهر ماند و با تهیه قهوه 
برای کادرهای پزشــکی به آنها برای مبازه با کرونا و 
همه گیری همکاری کرد و آنها را تشویق کرد با قدرت 

به کارشان ادامه دهند.

اظهارات تازه سفیر چین درباره روابط تهران و پکن
دلجویی پس از تندخویی؟!

رییس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد

حقوق 53 میلیون تومانی یک مدیر
رییس دیوان محاسبات کل کشور با قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت که طبق این گزارش حقوق بالغ بر ۵۳ میلیون تومان داده شده است؛ همچنین 

بر اساس رسیدگی ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز 4۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی نداشته اند.به گزارش ایسنا، عادل آذر در جلسه علنی روز 

گذشته مجلس با قرائت گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش با تاخیر قرائت می شود چون شرایط کرونایی باعث شده است این گزارش در قالب 

چهار بخش منابع و مصارف، تبصره ها و ماده واحده و نظارت و پیش بینی ها تهیه شده است. البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی 

سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تاثیرگذار بوده، ما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به صورت سری تهیه و تحویل رییس مجلس داده ایم.

وز عکس ر

امام جماعت مکه 
برای بیماران کرونا 

آب زمزم فرستاد
امــام جماعت مکه دســتور داده 
اســت تــا آب زمــزم بــه تمــام 
بیمارستان ها فرســتاده شود تا به 
این ترتیب روحیه بیماران مبتال به 

ویروس کرونا تقویت گردد.
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 فعالیت 44 مرکز صادرات الکترونیک صنایع دستی
 در اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان از فعالیت ۴۴ مرکز 
صادرات الکترونیک صنایع دستی در پهنه استان اصفهان خبر داد.فریدون الهیاری  گفت: »یکی 

از مهم ترین سیاســت هــای این اداره 
کل به ویژه پس از انتخــاب اصفهان به 
عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی، 
توســعه تولید و صادرات صنایع دستی 
بوده اســت.«الهیاری افزود: »با توجه 
به لزوم توجه به امر بازاریابی و شیوه ها 
و متدهای جدید دراین علم، آن هم در 
دنیای رقابتی امروزی تالش کردیم تا با 
حمایت از بخش خصوصی از شیوه های 
نوین در امر تجارت صنایع دستی استان 

اصفهان استفاده کنیم.«مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان 
تاکید کرد: »در حال حاضر در کنار صدها فروشگاه عرضه صنایع دستی که از دهه های گذشته به 
صورت سنتی به امر عرضه صنایع دســتی اصیل ایرانی می پردازند، با تشویق بخش خصوصی 
به ویژه هنرمندان جوان و همچنین جوانان  متخصص درعرصه تجارت الکترونیک، شــاهد راه 
اندازی ۴۴ شرکت و مرکز صادرات صنایع دستی که با اســتفاده از فناوری های نوین اینترنتی 
و الکترونیکی در شــبکه های مجازی و اینترنتی اقدام به عرضه و فروش صنایع دستی ایرانی 

می کنند، هستیم.«

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

 اتمام پروژه توسعه ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان 
در سال جاری

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان، بهره برداری از عملیات اجرایی پروژه های توسعه ترمینال 
خارجی، بهره برداری از پروژه توسعه پارکینگ هواپیما و به روز رســانی طرح جامع فرودگاهی را 
از جمله اولویت های فرودگاه اصفهان در سال جاری برشمرد.حســن امجدی با اشاره به این که 
فرودگاه اصفهان سال گذشته به عنوان چهارمین فرودگاه بین المللی کشور در پروازهای خارجی 
و پنجمین فرودگاه بین المللی کشــور در تعــداد پروازهای داخلی بوده اســت، تصریح کرد: این 
فرودگاه، معین استان تهران و ۱۰ استان دیگر در زمان بروز حوادث غیر مترقبه طبق تقسیم بندی 
وزارت کشور و به عنوان اولین فرودگاه احتیاطی)جایگزین( برای تمامی پروازهای فرودگاه های 
حضرت امام)ره(، مهرآباد و دیگر فرودگاه ها به شمار می رود.امجدی با بیان اینکه ۱۲ مسیر هوایی 
بین المللی و داخلی از فراز منطقه تحت کنترل فرودگاه عبور می کند و این فرودگاه دارای دو باند 
و هر کدام به طول ۴۳۹۷ متر اســت، در خصوص مهم ترین اقدامات انجام شده در سال گذشته 
توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یکی از مهم ترین کارهایی که ســال گذشــته انجام شد پروژه توسعه 
پارکینگ هواپیما بود. این پروژه به مساحت ۷۴ هزار متر مربع از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و با پیشرفت 
فیزیکی بیش از ۸۰  درصد ادامه دارد. با اجرای این پروژه موقعیت پارک هواپیما در اپرون فرودگاه 
بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان از ۱۰ به ۲۳ موقعیت افزایش خواهد یافت، تالش می کنیم 
این پروژه در سال جدید به بهره برداری برسد.وی در این باره توضیح داد: با توجه به موقعیت ویژه 
فرودگاه اصفهان و این که جایگزین فرودگاه های پایتخت و اغلب فرودگاه های کشور است، اجرای 
این پروژه می تواند نقش بسزایی در رونق صنعت حمل و نقل هوایی و همچنین یاری رسانی به دیگر 

فرودگاه های کشور در مواقع بحران داشته باشد.

تنها 20 درصد از متقاضیان وام تسهیل تولید و اشتغال موفق به دریافت آن شده اند که در این میان اصفهان در رتبه اول قرار دارد؛

دست کوتاه تولید کنندگان از تسهیالت

بر پایــه آمارهای اعالمــی وزارت صنعت  مرضیه محب رسول
معدن و تجــارت، از ابتدای ســال ۹۸ تا 
پایان بهمن ماه بابت تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط 
و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی ۶۰ درصد در راستای اقتصاد 
مقاومتی، ۳۲ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان پرداخت شــده اســت.این 
پرداختی ها در قالب ۲۰ هزار و ۴۵۹ فقره تسهیالت بوده است. عالوه 
بر این پرداخت تســهیالت در قالب طرح رونق تولید چند سالی است 
که در دســتور کار متولیان صنعتی قرار گرفته است. سال گذشته نیز 
پرداخت ۳۰۰هزار میلیارد ریال تســهیالت در راستای »استمرار رونق 
تولید، حفظ اشــتغال فعلی، ایجاد اشــتغال جدید و افزایش رشــد 
اقتصادی کشور« مصوب شد. آمار بیانگر این است که از ابتدای سال 
۱۳۹۸ تا پایان بهمن ماه در قالب پروژه رونق تولید بیش از ۳۲ هزار و 
۲۷۳ میلیارد تومــان صرف تامین مالی بنگاه هــای تولیدی کوچک، 
متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ درصد شده که این 
پرداختی ها در قالب ۲۰ هزار و ۴۵۹ فقره تسهیالت بوده است.البته به 
نظر می رسد تفاوت چشــمگیری در ارائه این تسهیالت به استان های 

مختلف وجود دارد.
 به طوری که اســتان تهران بــا دریافت حــدود ۶۷۳۰ میلیارد تومان 

بیشترین تسهیالت رونق تولید را به خود اختصاص داده است. بعد از 
آن اســتان های البرز و مرکزی نیز به ترتیب با دریافت ۳۴۱۲ میلیارد 
تومان و ۱۸۷۹ میلیارد تومان در مرتبه دوم سوم دریافت این تسهیالت 
قرار دارند. این در حالی است که تا پایان بهمن ماه ۹۸ استان کهگیلویه 
و بویر احمد کمترین سهم از این تسهیالت، معادل ۱۷ میلیارد و ۳۷۰ 
میلیون تومان دریافت کردند.همچنین خراســان شمالی و سیستان 
و بلوچستان دومین و سومین اســتانی هستند که کمترین تسهیالت 
رونق تولید را دریافــت کردند، به طوری که طی ۱۱ ماهه ســال ۹۸ به 
ترتیب ۴۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و ۷۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون 
تومان در قالب پــروژه رونق تولید به این دو اســتان اختصاص یافته 
است. سهم مناطق آزاد نیز از تســهیالت رونق تولید در این مدت ۶۷ 
میلیارد و ۱۷۰ میلیــون تومان بوده است.بیشــترین پرداختی از این 
محل مربوط به استان تهران با هزار و ۴۳۱ فقره و مجموع مبلغ ۶ هزار 
و ۷۳۰ میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به جنوب کرمان با دو فقره 
به مبلغ ۱.۱ میلیارد تومان بوده اســت. روند کند دریافت تسهیالت در 
برنامه طرح رونق تولید هم ادامه داشــته؛ آمار مــی گویند کمتر از ۲۰ 
درصد از متقاضیان توانســته اند موفق به دریافــت وام در این طرح 
شوند. طی ۱۱ ماهه ســال گذشــته ۵ هزار و ۳۰۷ مورد ثبت نام برای 

دریافت تسهیالت برنامه تولید و اشــتغال صورت گرفت که در نهایت 
حدود ۱۰ درصد آنها یعنی ۵۵۳ مورد موفق به دریافت این تســهیالت 
شدند. بر اســاس آمار منتشر شده اســتان اصفهان دارای بیشترین 
متقاضی ثبت نام برای دریافت این تســهیالت بــوده در حالی که در 
همه کشور تعداد متقاضیان به زحمت در برخی از نقاط از ۴۰۰ نفر عبور 

کرده است. 
در اصفهان این عــدد باالی ۵۰۰ بوده اما از این تعــداد تنها ۱۴۲ نفر به 
بانک معرفی و تنها ۴۸ نفر موفق به دریافت تسهیالتی معادل ۳۲۴۳۰ 
میلیارد ریال شــده اند،پس از اصفهان، البرز و یزد در رده های بعدی 
قرار دارند. تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت 
می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب از این 
ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی و یا 
تکمیل واحدهای تولیدی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده 
کنند.البته در بین  استان هایی که طی مدت یاد شده تسهیالت برنامه 
تولید اشــتغال را دریافت کردند، تهران رتبه چهارم را دارد و دومین و 
سومین استانی که بیشــترین تسهیالت را به خود اختصاص دادند به 
ترتیب البرز و مرکزی بــا  دریافت حــدود ۲۹۴ و ۲۸۰ میلیارد تومان 

هستند.

مدیرکل پست اســتان اصفهان، ترافیک مرسوالت 
جابه جا شــده در سال گذشــته دراین منطقه را ۲۵ 
میلیون و ۷۵۲ هزار و ۷۴۵ مــورد اعالم کرد.حمید 
باقری اظهار داشت:ســال گذشته ۱۳ میلیون و ۲۹۰ 
هزار و ۵۷۳ مرسوله از استان صادره و  ۱۲ میلیون و 
۴۶۲ هزار و  ۱۷۲ مرسوله در این مدت وارد این منطقه 
شــده اســت.وی ادامه داد: ترافیک مرسوله های 
پستی ســال ۹۸ در اصفهان نسبت به سال پیش از 

آن ۱۲.۵ درصد افزایش یافت.به گفته وی، سال ۹۸ 
پست اصفهان در زمینه حجم ترافیک و جابه جایی 
مرسوله های پســتی پس از اســتان های تهران و 
خراسان رضوی، رتبه سوم کشوری را به دست آورد.

مدیر کل پســت اصفهان با بیان اینکه درآمد پست 
استان در سال گذشته رشــدی ۲۱.۵ درصدی و رتبه 
سوم کشوری را کسب کرد، یادآور شد: در همین مدت 
۵۱۶ هزار و ۹۳۴ مرسوله پستی در استان به صورت 
تجارت الکترونیک جابه جا و برای متقاضیان انجام 
شد.وی بیان کرد: ترافیک مرسوله های پستی صادره 
در سال گذشــته ۲.۴ درصد و ترافیک مرسوله های 
وارده در سال ۹۸ نیز ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل از 
آن بود.باقری با اشاره به اینکه در زمان حاضر یکهزار و 

۱۰ واحد پست دولتی و خصوصی در استان فعالیت 
دارد،  خاطرنشــان کرد: رشــد ترافیک خریدهای 
اینترنتی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه در سال گذشــته افزایش چشمگیری پیدا 
کرد که با توجه به پویش از خانه بخریم، پیش بینی 
می شــود این حجم ترافیک بیش از پیش افزایش 
پیدا کند. مدیرکل پســت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه روزانه ۲۸ هزار مرسوله به اســتان وارد و ۳۴ 
هزار مرسوله از استان صادر شده است تصریح کرد: 
بیش از یکصد خدمت در زمان حاضر به وسیله پست 
استان اصفهان انجام می شود که این خدمات به غیر 
از خدمات نیابتی دستگاه ها و سازمان هایی است که 

به صورت فصلی انجام می شود.

 بیش از 25 میلیون مرسوله پستی در استان اصفهان
 جابه جا شد

باید دستمزدکارگران متناسب با تورم افزایش پیدا کند
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت:کارگران شرایط خوبی ندارند و باید دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد، سفره کارگران 
روز به روز کوچک تر می شود.سمیه محمودی با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و 
دولت بر اساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حقوق در هر سال را مشخص می کنند و مجلس دخالتی در تعیین حقوق ندارد.نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شورای اسالمی با بیان این که جلسات متعددی در فراکسیون کارگری گرفته و پیشنهاداتی در زمینه حقوق و سبد معیشتی به وزارت کار داده شد، افزود: آن 
چیزی که مصوب می شود با واقعیت متفاوت است، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند.وی با بیان این که بانک مرکزی میزان تورم 
را بیش از ۳۰ درصد اعالم کرده است، گفت: میزان افزایش حقوق کارگران، با وجود موافقت و امضای صورت جلسه توسط نمایندگان جامعه بزرگ کارگری با افزایش 
۲۱ درصدی مصوب شد و به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی سبب گالیه مندی کارگران شده است.محمودی با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکالت ناشی از کرونا در 

جامعه بیان کرد: کارگران شرایط خوبی ندارند و باید دستمزد ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد، سفره کارگران روز به روز کوچک تر می شود.

فعالیت اغذیه پزهای 
خیابانی در روزهای 

کرونایی
اغذیه پزی های ســیار در این شب 
ها که ســایه ویروس کرونا بر شهر 
ســنگینی می کند، بدون توجه به 
هشدارهای وزارت بهداشت و رعایت 
مسائل بهداشتی کنار خیابان بساط 
کرده و جالب تر آنکه برخی از مردم 

نیز به راحتی از آنها خرید می کنند.

با مسئولان

وز عکس ر

خبر روز

 ثبت نام 20 هزار نفر اصفهانی در سامانه
 بیمه بیکاری کرونا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نفر در استان 
bimebikari.mcls. اصفهان برای دریافت بیمه بیکاری پس از شــیوع بیماری کرونا در سامانه

gov.ir ثبت نام کرده اند.محسن نیرومند پیرامون اینکه با این تعداد ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری 
پس از شیوع کرونا، اصفهان در رتبه پنجم کشوری قرار گرفته است، اظهار داشت: این میزان ثبت نام 
بیمه بیکاری کرونا بسیار نگران کننده است و اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیش از اینها باشد چنانچه 
کل اعتبار کشور را هم به اصفهان تخصیص دهند پوشش تمام متقاضیان امکان پذیر نخواهد بود.

وی درباره اینکه با شرایط فعلی پس از شیوع ویروس کرونا پیش بینی می کردیم ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر 
در استان اصفهان شغل خود را از دســت بدهند، افزود: برای رفع آسیب های ناشی از این وضعیت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر اسفند سال گذشته سامانه bimebikari.mcls.gov.ir را 
برای ثبت نام متقاضیان دریافت بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا به صورت غیرحضوری معرفی 
کرده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تعداد ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری 
کرونا در اصفهان را از ۲۸ اسفند سال گذشــته تا ۱۶ فرودین ماه در سامانه حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر 
اعالم کرد و گفت: پس از این مدت تعداد متقاضیان بیمه بیکاری اصفهانی در سامانه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نفر رسیده است..وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
سازوکار این تصمیم به استان ها ابالغ نشده است، بیان کرد: تسهیالت بانکی که به این افراد پرداخت 
می شود پس از چند ماه تنفس به صورت اقساط با مبلغ اندک از حساب یارانه آنها برداشت خواهد 
شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پیرامون اینکه مالک پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری کرونا تنها ثبت نام در سایت نیست و کارگرانی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند حتما 
باید مشمول قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی باشند، گفت: برای افرادی که 
مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد، پیامک اطالع رسانی ارسال می شود و نیازی به مراجعه 

آنها به اداره های کار نیست.

 موانع تولید و صادرات شرکت های دانش بنیان
 رفع شود

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به افزایش شرکت های تولیدکننده محصوالت 
سالمت در این شهرک از ۱۵ به ۳۰ شرکت گفت: با شیوع ویروس کرونا و ظرف ۴-۵ روز ظرفیت 
تولید این اقالم ۱۰ برابر شد.جعفر قیصری، راه اندازی و استفاده از سامانه های دورکاری با ایجاد 
ارتباط امن و کدگذاری شده بین منزل کارکنان و سرور محل کار و سامانه کنترل و نظارت بر توزیع 
محصوالت در بازار را از جمله اقدامات این شــهرک در حوزه IT دانســت.وی با بیان اینکه تعداد 
شرکت های فعال در زمینه تولید محصوالت حوزه سالمت از ۱۵ شرکت در اسفندماه ۹۸ هم اکنون 
به ۳۰ شرکت رسیده است، ادامه داد: ۱۰ شرکت به تولید مواد ضدعفونی کننده، ۴ شرکت به تولید 
ماسک نانو بیمارستانی، ۵ شرکت به تولید تجهیزات بیمارستانی و تنفسی، یک شرکت به تولید 
فیلتر تصفیه کننده هوا، ۴ شــرکت به تولید دســتگاه های ضدعفونی کننده، یک شرکت به تولید 
دوربین تب سنج، یک شرکت به ســاخت خط تولید ماسک و ۴ شرکت به راه اندازی سامانه های 
برخط و خدمــات IT در زمینه دورکاری، آموزش مجازی و ارتباط امــن آنالین می پردازند.وی با 
بیان اینکه در این مدت شاهد جهش در اشتغال، تعداد شرکت  ها و حجم تولید در حوزه بهداشت 
و ســالمت بوده ایم، تصریح کرد: نیاز داخلی در برخی اســتان ها تا حدودی برطرف شده است و 
می توان این تهدید جهانی را به فرصتی برای جهــش صادرات محصوالت دانش بنیان تبدیل کرد 
که امیدوارم موانعی که در راه صدور مجوزها و صادرات محصوالت مازاد بر نیاز داخلی وجود دارد، 

رفع شود.

اخبار

افزایش دوبرابری پهنای 
 باند شبکه مخابراتی 

منطقه اصفهان
در این روزهای سخت مقابله با بیماری کرونا و 

قرنطینه بسیاری از مشتریان، کارکنان شرکت 

مخابرات در آن سوی شماره ۲۰۲۰ همچنان در 

کنار شما هستند تا پاسخگو و حاّلل مشکالت 

سرویس اینترنت شما باشند، عزیزانی که در 

۲۴ ساعت شــبانه روز خدمتگذار هموطنان 

خود هستند.

شــرکت مخابرات ایران منطقــه اصفهان به 

دلیل نیاز مبرم مشــتریان به استفاده هر چه 

بیشتر مردم از سرویسهای مختلف ارتباطی 

و بخصــوص افزایش چند برابری اســتفاده 

از اینترنت توسط همشــهریان عزیز ، در این 

روز هــای بحران اقدام به افزایشــی بیش از 

دو برابر در پهنای باند شــبکه های مخابراتی 

و ارتقاءزیرساخت های شبکه نموده است .

همچنین بــه دلیل افزایــش تقاضای بیش 

از چند برابری مشــتریان بــه خدمات پس 

از فروش غیــر حضــوری و باالخص پس از 

فعالسازی بسته رایگان ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت 

و افزایش بسیار چشمگیر تماس های ورودی 

سامانه ۲۰۲۰ ، اقدام به افزایش نیرو و ظرفیت 

سیستم های پاســخگویی نموده و با وجود 

ســختی ها و مشکالت بســیار زیاد ، تمامی 

موارد بهداشتی و امکانات ضد عفونی را جهت 

آماده ســازی محیط پاســخگویی امن مهیا 

نموه و با همکاری فرمانداری و سایر دستگاه 

های مسئول استان ، مجوز تردد جهت حضور 

کارشناسان پشتیبانی در محل کارشان را مهیا 

نموده، تامشتریان با حفظ و پایبندی برشعار" 

در خانه هایمان بمانیم " از سرویسهای متنوع 

مخابراتــی و از جملــه اینترنت پر ســرعت 

استفاده نمایند.

تمامــی خدمــات قابــل ارائــه اینترنت پر 

ســرعت را از درگاه هــای غیــر حضــوری 

ADSL. هماننــد شــماره۲۰۲۰ ، ســایت

 TCI.ir و یــا کد دســتوری #۲۰۲۰* موبایل 

درخواست کنیم.

  بر اساس آمار منتشر شده استان اصفهان دارای بیشترین 
متقاضی ثبت نام برای دریافت این تسهیالت بوده در 
حالی که در همه کشور تعداد متقاضیان به زحمت در برخی 

از نقاط از 400 نفر عبور کرده است



دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و رییس  مریم رضایی
کمیتــه علمــی ســتاد کرونــا از اجرای 

مطالعات بر روی پنج دارو برای درمان مبتالیان به ویروس کرونا خبر 

داد و گفت: تاکنون هیچ فرمول اســتاندارد مورد تایید جهانی در دنیا 

برای درمــان مبتالیان به ایــن ویروس ارائه نشــده اســت، ولی با 

تکنیک هایی که برای این دســته از بیماران در کشور پیاده سازی شد، 

شــاهدیم که میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در ICU نســبت به 

روزهای اول کاهش یافته اســت.دکتر مصطفی قانعی در گفت وگوی 

ویژه صدا و ســیما در خصوص درمان های ارائه شده برای مبتالیان به 

ویروس کرونا، اظهار کرد: وقتی امروز صحبت از درمان می شود، یک 

پزشــک می گوید که زمانی روش های درمانی را مــورد پذیرش قرار 

می دهد که مبتنی بر شواهد باشد و غیر از آن را قبول نمی کند. از این رو 

با توجه به زمان شــیوع ویروس کرونا اگر قرار باشد مطالعاتی داشته 

باشــیم که در آن یک گروه کنتــرل و یک گروه درمان تعریف شــود، 

حداقل به ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز است تا چنین طرحی تعریف و اجرا شود 

و به نتیجه برسد.وی با بیان اینکه این زمان در شرایط شیوع ویروس 

کرونا محقق نشده است، اظهار کرد: از سوی دیگر بخشی از مطالعات 

اولیه ای که در زمینه ویروس کرونا در چین انجام شده بود، به سرعت 

منتشر شد؛ ولی بعدها این بحث مطرح شد که نتایج این مطالعات بر 

اساس مطالعات تصادفی نبوده است. ما زمانی اسم تصادفی را برای 

تحقیقات به کار می بریم که پزشک به طور تصادفی دارویی را به عده ای 

 از بیمــاری بدهــد و گــروه دیگــر از بیمــاران دارو دریافــت نکرده 

باشند.

قانعی با تاکید بر اینکه در ایــران دارو به مبتالیان داده نشــده، بلکه 

رژیم های درمانی مورد مقایســه قرار گرفتند، ادامه داد: تا به امروز و 

تا این لحظه کســی در دنیا دارویی برای درمان مبتالیان به ویروس 

کرونا معرفی نکرده که اثرگذاری قطعی آنها بر اســاس شواهد علمی 

تایید شده باشد.دبیر ســتاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی 

و فناوری ریاســت جمهوری با بیــان اینکه مقاالت علمــی که در این 

زمینه منتشر شده، بیشــتر بر اساس شواهد تجربیات شخصی است 

تا بر اســاس مطالعات تصادفی، خاطر نشــان کرد: در کمیته علمی 

ستاد کرونا تیمی تشــکیل شده که هر روز شــواهد جهانی را دریافت 

و مقاالت علمی به روز را مطالعه می کند تــا ببینیم کدام دارو موثر در 

 این بیماری اســت تا در صورت تایید آن را وارد برنامه درمانی کشــور

 کنیم.

ادامه تحقیقات برای تجویز بهترین داروهای موثر بر کرونا
رییس کمیته علمی ســتاد کرونا از تدوین زمینه برنامه درمانی برای 

مبتالیان به ویروس کرونا از روزهای آغازین شیوع این ویروس خبر 

داد و گفت: بر اساس این برنامه در فاز اول داروی »اوسل تامیویر« را 

که برای درمان آنفلوآنزا تجویز می شود، در برنامه درمانی قرار دادیم، 

ولی به دلیل آنکه بی اثر بودن این دارو به اثبات رسید، از برنامه درمانی 

حذف شــد.وی با بیان اینکه داروی دیگر در این برنامه گنجانده شد، 

ادامــه داد: داروی دیگر »کالترا« بــود که برای بیمــاری ایدز تجویز 

می شود، ولی این دارو به صورت انتخابی است و هر کسی که تقاضای 

دریافت را داشته باشــد، تجویز می شــود.قانعی با بیان اینکه در گام 

بعدی داروی »کلروکین« تجویز شد، اضافه کرد: اخیرا تجویز این دارو 

نیز زیر سوال رفته اســت؛ چراکه تجویز آن عوارضی را در پی دارد.این 

محقق حوزه زیست فناوری پزشکی، یادآور شد: در حال حاضر ما در 

فضایی هستیم که داروهایی پیشنهاد و بر روی آنها تحقیق می شود تا 

ببینیم کدام دارو بر درمان این ویروس موثرتر هستند.

اجرای طرح کشوری برای داروی ژاپنی
وی با اشاره به اجرای طرح کشــوری داروی »فاوی پیراویر«، گفت: 

 این طرح کشــوری در دســت اجرا قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده

 است.

قانعی با اشــاره به برخــی ادعاها در زمینــه موثر بودن ایــن دارو بر 

درمان مبتالیان به ویروس کرونا، خاطر نشــان کــرد: آنهایی که ادعا 

می کنند این دارو بر درمان مبتالیان اثرگذار اســت، بر اســاس نتایج 

تحقیقات شــخصی اســت و تاکنون حتی یــک برگــه از مطالعات 

 علمی بر روی اثرگــذاری این دارو بر ویروس کرونا منتشــر نشــده 

است.

رییس کمیته علمی ســتاد کرونــا داروی »فاوی پیراویر« را دارویی 

برای درمان آنفلوآنزا دانست که در کشور ژاپن تولید شده است و ادامه 

داد: این دارو نــه در FDA امریکا و نه در هیچ کشــور دیگری به ثبت 

نرسیده اســت و تنها در ژاپن تولید شده و اخیرا این دارو در چین یک 

بار مصرف شده است.
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مطالعات کشور برای بررسی اثرگذاری ۵ داروی درمان کرونا ادامه دارد؛

فعال فقط تست!

وزیر بهداشت:

بیماران قرنطینه  تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
وزیر بهداشت گفت: بیمارانی که در قرنطینه  هستند تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.سعید نمکی، 

افزود: سال گذشته را با سیل آغاز کردیم و بعد هم اتفاقاتی نظیر شیوع آنفلوانزا را داشتیم که در 

نهایت به بیماری کرونا ختم شد.

وی گفت: ما در جنگ اقتصادی و با تحریم های ظالمانــه مواجه بودیم، اما با همت تمام عزیزان 

در عرصه بهداشــت و درمان و همراهی همه مردم، نیروهای مسلح و نهادهای مختلف توانستیم 

جایگاه ستودنی در جهان برای مقابله با کرونا پیدا کنیم.وزیر بهداشت افزود: پرداخت های بیمه 

سالمت در بیمارستان های دولتی تا پایان آذر ۹۸ تسویه شــده و مدیران بیمه سالمت به خوبی 

منابع را مدیریت کردند و در سال ۹۸ کسری قابل توجهی پیدا نکردیم.نمکی گفت: مدیریت خوب 

منابع و لطف سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص های جدید باعث شد بتوانیم مطالبات مراکز 

درمانی را به موقع پرداخت کنیم.وی افزود: بیمه شدن بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها 

به کاهش هزینه های آنها کمک کرد.

با چه عالئمی به پزشک مراجعه کنیم؟
متخصص عفونی دانشگاه علوم  پزشکی بابل گفت: تمامی افراد با بیماری های زمینه ای و بیمارانی 
که از داروهای سرکوب کننده ایمنی استفاده می کنند با داشتن عالئم تب، ضعف، بی حالی و درد 

بدن سریعا با پزشک خانواده ارتباط بگیرند.
دکتر مصطفی جوانیان عضو کمیته علمی کرونا ویروس کشــور اظهار کرد: تمامی افراد خصوصا 
افرادی که به عنوان پرخطر محسوب می شوند، مثل بیماران دیابتی، فشارخون باال و با مشکالت 
زمینه ای بیماری های ریــوی، کلیوی، کبــدی، خونی و بیمارانــی که داروهای ســرکوب  کننده 
سیستم ایمنی اســتفاده می کنند، چنانچه عالئم تب، ضعف، بی حالی و درد بدن را در خودشان 
احساس کردند، حتما با پزشکان خانواده خود ســریعا ارتباط بگیرند.وی تصریح کرد: بیمارانی 
که از بیمارســتان ترخیص می شــوند، تا دو هفته خودشــان را در قرنطینه نگه دارند و تا جایی 
که ممکن اســت بیرون نروند.متخصص عفونی دانشگاه علوم  پزشــکی بابل خاطرنشان کرد: 
 بعــد از قرنطینه نیز ضمن اســتفاده از لوازم پیشــگیری، حتما فاصله خود را بــا دیگران رعایت

 کنند.

سرپرست طرح پالسما درمانی کرونا:

پالسما درمانی 40 درصد مرگ و میر بیماران کرونایی را 
کاهش داد

سرپرست طرح پالسما درمانی کرونا با بیان اینکه تاکنون۳۰۰ نفر برای درمان کرونا پالسما اهدا 
کرده اند، گفت: نتیجه پالسما درمانی این بود که به میزان ۴۰ درصد مرگ و میر بیماران کرونایی 
کم شد.دکتر حسن ابوالقاسمی با تاکید بر اینکه تحقیقات در این شرایط بسیار سخت است، بیان 
کرد: ما توانستیم در یک کارآزمایی بالینی از مکانیزم پالســمادرمانی استفاده کنیم. بدین شکل 
که وقتی فرد مبتال به کرونــا بهبود می یابد از پادتن های وی برای درمان بیماران کرونا اســتفاده 
کنیم.سرپرست طرح پالسما درمانی خاطر نشان کرد: فردی که بهبود یافته حتمًا سیستم دفاعی 
بدنش خوب کار کرده که توانســته این بیماری را شکســت دهد از این رو پالســمای خون فرد 
بهبود یافته قابل استحصال اســت تا در درمان بیماری فرد دیگر مبتال به کووید ۱۹ مورد استفاده 
قرار گیرد.به گفته ابوالقاســمی، پالسما درمانی در ســوابق بیماری هایی همچون سارس، ابوال و 
 مرس بوده و نتیجه داده اســت؛ اما تا قبل از ما ســازمانهای بین المللی بــر این موضوع نظری

 نداشتند.

سلامتبا مسئولان

 نحوه مراقبت از بیماران 

مشکوک یا مبتال به کرونا

اطمینان حاصل کنید که بیمار به خوبی استراحت می کند، مایعات 
فراوان می نوشد و غذاهای مفید و مغذی مصرف می کند.

از ظروف لیوان، قاشــق، چنگال، مالفه و روبالشی مخصوص برای 
بیمار استفاده کنید و  آنها را پس از اســتفاده به همراه حوله بیمار، 

بشویید.

بیشترین سطوحی را که توسط بیمار لمس می شود، شناسایی کنید 
و این سطوح را روزانه ضدعفونی کنید.

دست های خود را مرتب با آب و صابون بشویید یا با مواد ضدعفونی 
کننده بر پایه الکل تمیز کنید بویژه در موارد زیر:

-پس از هرگوه تماس با بیمار با محیطی که بیمار در آن قرار دارد
-قبل ، هنگام و بعد از آماده کردن غذا و پیش از میل غذا

-پس از استفاده از سرویس بهداشتی

زمانی که با بیمار در یک اتاق هستید، از ماسک تنفسی استفاده کنید 
در هنگام استفاده از ماسک، از لمس آن بپرهیزید و به صورت خود 

دست نزنید، پس از استفاده از ماسک، آن را دور بیندازید.

بالفاصله پس از اینکه وضعیت بیمار وخیم شد یا مشکلی 
در تنفسش پیش آمد، با اورژانس تماس بگیرید.

طرح : زاینده رود
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مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرد؛

کاهش آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی در سال 9۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از کاهش آمار مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 

استان در سال گذشته در مقایســه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.علی ســلیمانپور ، با اشاره به 

کاهش آمار مراجعان به دلیل نزاع در سال ۹۸ به پزشکی قانونی، اظهار کرد: در سال گذشته، ۴۱ هزار  

و ۶۲۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.وی با بیان اینکه از کل مراجعان نزاع، ۱۴ هزار  و 

۵۱۹ نفر زن و ۲۷ هزار و ۱۱۰ نفر مرد بودند، افزود: همچنین در مدت مشابه سال قبل تر )۹۷(، ۴۱ هزار 

و ۶۹۴ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده بودند که ۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر زن 

و  ۲۷ هزار و ۵۲۸  نفر مرد بودند.مدیر کل پزشکی قانونی استان همچنین به کاهش آمار متقاضیان 

دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال 

گذشته، ۷۴۲ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که تعداد 

۵۹۳  نفر از آنها مجوز سقط درمانی دریافت کردند.سلیمانپور خاطرنشان کرد: آمار متقاضیان دریافت 

سقط درمانی در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش داشته است.

شاهد ترافیک مانند روزهای پیش از کرونا در سطح 
شهراصفهان هستیم

سرهنگ محمدرضا محمدی رییس پلیس راهور استان اصفهان اظهار داشت: اگرچه طرح زوج و فرد در 

اصفهان از ساعت ۱۳ روز یکشنبه، با توجه به مصوبات ستاد کشوری مقابله با کرونا لغو شد، اما متأسفانه 

شاهد ترافیک مانند روز های پیش از کرونا در سطح شهر هستیم.او افزود: طی گشت های روزانه شاهد 

پارک خودرو ها در حاشیه کوه صفه بودیم و با وجود تعطیلی این پارک کوهستانی شهروندان از هر راهی 

وارد این محوطه می شدند. جاری شدن زاینده رود هم در تردد غیرضروری شهروندان و حضور در پارک ها 

بی تأثیر نیست.رییس پلیس راهور استان اصفهان با ابراز نگرانی از وضعیت تردد های غیرضروری در 

کالن شهر اصفهان ابراز داشت: لغو طرح زوج و فرد با توجه به شــیوع این بیماری از طریق حضور در 

وسایل حمل و نقل عمومی است و این سوءبرداشت ایجاد نشود که بیماری کرونا به اتمام رسیده است.

2۸ درصد سهم ارزش صادرات استان مربوط به کاشان بوده است
مدیر کل گمرکات استان اصفهان گفت: در ســال ۱۳۹۸ صادرات گمرک کاشان ۴۹۶ هزار تن و به 
ارزش بالغ بر ۳۰۱ میلیون دالر بوده است که نسبت به سال ۹۷ از لحاظ وزنی ۲۴۱ درصد و از حیث 
ارزش ۱۱ درصد رشد داشته است.رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: ۲۸ درصد از سهم ارزش و ۲۴ 
درصد از سهم وزن صادرات گمرکات اســتان مربوط به گمرک کاشان بوده است.وی در مورد عمده 
محصوالت صادراتی گمرک کاشــان گفت: آهن و فوالد با ۱۸۵ میلیون دالر و ۴۳۷ هزارتن، فرش 
ماشــینی با ۷۷ میلیون دالر و ۱۴ هزارتن، مصنوعات آهن و چدن با ۱۳ میلیون دالر و ۱۹ هزار تن، 
محصوالت لبنی با ۹ میلیون دالر و پنج هزار تن و روغن های اسانسی و گالب با چهار میلیون دالر و 
سه هزار تن عمده محصوالت صادراتی گمرک کاشان بوده است.مدیر کل گمرکات استان اصفهان با 
تحلیل آمار صادرات گمرک کاشان در سال ۹۸، افزود: مهمترین دلیل رشد صادرات گمرک کاشان 
به ویژه از لحاظ وزنی صادرات محصوالت فوالدی بوده بــه طوری که میزان صادرات آهن و فوالد از 
لحاظ وزنی ۳۱۳ درصد و از حیث ارزشی ۱۹۴ درصد رشد نســبت به سال ۹۷ را تجربه کرده است.

کوهستانی پزوه با بیان اینکه تشریفات صادرات شرکت های تولیدی شهرستان های اطراف کاشان 
و حتی گلپایگان با ارزیابی در محل یا حمل یکسره توســط کارکنان گمرک کاشان انجام می شود، 
گفت: صادرات محصوالت لبنی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۳۴۸ درصد و از لحاظ 

ارزشی ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

وقتی شهر نشانی از »خانه نشینی« و مبارزه با کرونا ندارد

غم نان اگر بگذارد!

شهر، شلوغ اســت. انگار نه انگار. به قول  زینب ذاکر
فضای مجازی بازها، کرونا باید هشــتگ 

بزند مردم را شکست می دهم! 
شلوغی ها از فردای روز پایان تعطیالت نوروزی به طور کامال محسوسی 

سیر صعودی به خود گرفت و حاال در 
خیابان های این شهری که مســئوالن وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشکی می گویند وضعیت ابتال به کرونا در آن وضعیت جالبی نیست و 
روند نزولی هم نداشته، آدم و اتومبیل است که سرخوشانه و بی خیال 
می آیند و می روند و بعضا از ماسک و دستکش هم هیچ خبری نیست. 
تقریبا تمامی اصناف به جز انگشت شماری )مثل کافی شاپ ها و قلیان 

سراها و ...( کرکره مغازه و کار را باال 
کشیده اند و از موبایل فروشی های خیابان فردوسی و احمدآباد گرفته 
تا لوازم یدکی های ولی عصر و فست فودی و آشپز و حتی رستوران ها 
و هایپرمارکت ها و همه و همه مشغول شــده اند. مردم هم می آیند و 

می روند. خرید 
می کنند. نفس می کشــند. به ســطوح دســت می زنند. ماســک و 
دســتکش را کف خیابان می اندازند. در صف پســت بانــک و نان و 
فروشگاه بدون رعایت فاصله می ایســتند و خالصه که این شهر هیچ 

نشــانی از »قرنطینه خانگی« ، »مبــارزه با کرونــا« ، »فاصله گذاری 
هوشمند« و هرآنچه نامش را بگذارید، ندارد و همین خطرناک است. 
برای استانی که از روزهای ابتدای انتشــار اخبار ابتال به کرونا در لیست 
۵ استان اول ابتال بوده و در روزهای بعد به جمع سه استان صدرنشین 
راه پیدا کرده و روزهای متمادی بیشترین میزان ابتال در یک روز را هم 

داشته، خطرناک است اما خب مردم هم 
نمی دانند واقعا باید چه کنند.

شــاید چندروزی می شــد با تهدید جریمــه ۵۰۰ هزارتومانی و اعمال 
ســختگیرانه طرح زوج و فرد و ...مردم را در خانه نگه داشــت اما این 
روزها دیگر نمی شــود به مردمی که هرکدام برای بیرون آمدن از خانه 
دلیل موجه یا غیرموجه خود را دارند، تاکید کرد بدون حمایت در خانه 

بنشینید و منتظر بمانید تا شر کرونا کنده شود!
غم نان نمی گذارد و به نظر می رسد دولت هم برنامه مدون و مشخصی 
ندارد. راهکارهای عجیب و غریبی همچون اختصاص وام یک میلیون 
تومانی با بهره ۱۲ درصد هم آن قدر محقرانه و تاســف برانگیز است که 

فقط باید از کنار آن گذشت!
به هرحال وضعیت در اصفهان هنوز ســفید نشــده اســت و مسئوالن 
همچنان در این باره هشــدار می دهند. »ایــرج حریرچی« معاون کل 

وزارت بهداشت اخیرا تاکید کرد که اســتان اصفهان روند نزولی ابتال به 
کرونا را طی نمی کند و همچنان آمار این استان باالست. 

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان هم می گوید که »نگران اوج 
گرفتن دوباره بیماری کرونا هستیم، زیرا اگر وضعیت فعالیت در سطح 
استان مانند روزهای گذشته باشــد و در صورت بی توجهی شهروندان 
به رعایت فاصله فیزیکی و مراقبت های بهداشــتی، هفته های آینده با 

افزایش آمار مبتالیان به کووید ۱۹ مواجه خواهیم بود.«
در اخبار روزهای گذشــته آمده بود که حداقل ۲۰۰ بیمار مبتال به کرونا با 

وضعیت وخیم در بیمارستان های استان بستری هستند. 
طاهره چنگیز بــا تاکید بر اینکه اصفهان همچنــان در مرحله قرمز قرار 
دارد، می گوید: آمار مبتالیان به کووید ۱۹ در روزهای گذشته تعداد ثابتی 
داشته که این آمار به علت مالحظات و مراقبت های دو هفته اخیر مردم 

اصفهان بوده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهترین راه پیشگیری از بیماری 
کرونا را درخانه ماندن و کاهــش دید و بازدیدها و حضــور در اجتماع 
دانســته و همچنان تاکید می کند مردم در خانه بمانند ولی همچنان 
هیچ مســئولی توضیح نمی دهد که مردم چطور باید سر کار بروند و در 

خانه هم بمانند؟! 

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
اصفهان گفت: کمیته سالمت روستایی در راستای 
مدیریت بیماری کرونا در ۸۵۲ روســتای اســتان 
اصفهان راه اندازی شــد.علی رحمانی، اظهار کرد: 
پس از مطرح شدن مسئله ویروس کرونا در اوایل 
اسفند سال گذشته بخش های مختلف روستایی به 
منظور صیانت از سالمت روستائیان استان بسیج 
شــد.وی ادامه داد: در همین راستا کمیته سالمت 
روستایی به ریاســت دهیاران و عضویت بهورزان 
شبکه بهداشت استان، اعضای شورای روستایی، 
امام جماعت، اعضای هیات امنای مساجد، خیرین 
و هیات های اندیشــه وررز تشــکیل شد.مدیرکل 
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان 
افــزود: این کمیته رصــد و پایــش فعالیت های 
روستایی را مطابق با بخشــنامه ها و دستورالعمل 
های بهداشــتی ابالغ شده از سوی ســتاد ملی و 
اســتانی مدیریت بیماری کرونا در دستور کار قرار 

داد.وی خاطرنشان کرد: ضدعفونی اماکن و معابر، 
جلوگیری از تردد مســافران و افــراد غیر بومی در 
روســتا، تهیه اقالم حفاظتی و بهداشتی مورد نیاز 
در روســتاها از جمله اقدامات ایــن کمیته ها بود.
رحمانی اضافه کرد: در حوزه فرهنگی و اطالع رسانی 
بروشــورها و تراکت ها و ســایر اقالم آموزشی در 
سطح روستاهای استان توزیع و خطر این بیماری 
و راه های خود مراقبتی به نحو مناســب گوشــزد 
شد.وی خاطرنشــان کرد: دهیاران استان موظف 
شدند در راستای غربالگری و نام نویسی روستائیان 
استان در سامانه سالمت نام نویسی اقدامات الزم 
انجام دهند که این موضوع به صورت خانه به خانه 
دنبال شد.رحمانی گفت: تمام مراکز گردشگری و 
بوم گردیها به ویژه در ۲۵ روستای نمونه گردشگری 
استان، همایش ها، جلسات و مراسم های مذهبی، 
اجتماعات در مساجد و حسینه ها و حتی بازارچه 
های محلی و کتابخانه های روســتایی در راستای 

قطع زنجیره کرونا تعطیل شــد.مدیرکل دفتر امور 
روستایی و شوراهای اســتانداری اصفهان، افزود: 
تهیه سه هزار و ۵۰۰ بسته دســتکش، ۱۰ هزار عدد 
ماســک، ۱۰ هزار لیتر مایع ضدعفونی و ۸۵۲ عدد 
تب ســنج از طریق معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، ستاد اســتانی مدیریت 
بیمــاری کرونا و شــرکت تعاونی دهیــاری های 
استان و توزیع آن در سطح روســتاهای استان از 
دیگر اقدامات دفتر امور روســتایی استان بود.وی 
اظهارکرد: معابر، ساختمان های اداری و دهیاری ها 
و وسایل موجود در پارک های روستایی به صورت 
منظم و مطابق با پروتکل های بهداشتی در سراسر 
روستاهای اســتان ضدعفونی شد.رحمانی اضافه 
کرد: در همین راســتا از ظرفیت خیرین و ســمن 
ها اســتفاده شــد و برخی کارخانه های محدوده 
 روســتا در تامین مواد ضدعفونــی کننده اقدامات

 خوبی داشتند.

تشکیل کمیته سالمت در ۸52 روستای استان اصفهان
 کشف 100 کيلو ترياک در یک عملیات 

مشترک پلیسی
 ریيس پليس مبارزه بامواد مخدراستان از کشــف ۱۰۰ کیلو ترياک و دستگیری ۲ سوداگر مرگ 

در عملیات مشــترک پلیس مبارزه با مواد مخــدر »اصفهان« و»هرمزگان« خبر داد. ســرهنگ 

»غالمحســین صفری« اظهار داشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان مطلع شدند 

ســوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای در محورهای مواصالتی استان هرمزگان می باشند 

که بالفاصله با پلیس مبارزه با مواد مخدر آن استان هماهنگ و موضوع را اطالع دادند.وی افزود: 

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر »هرمزگان« نیز بالفاصله وارد عمل شــدند و کامیون کشنده 

حامل مواد مخدر را توقیف کردند.این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی از این خودرو ۱۰۰ کیلو 

تریاک کشف و ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده 

شدند.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی با ابر آسیب 

اعتیاد و سوداگران مرگ مقابله می کند و اجازه جوالن به اینگونه افراد هرگز داده نخواهد شد.

 دستگیری کالهبردار متواری با 110 فقره کالهبرداری
 در اصفهان 

رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری فردی که از فروشندگان کاال در سایت دیوار کالهبرداری 

می کرد خبر داد و گفت: متهم دارای ۱۱۰ فقره پرونده کالهبرداری است. 

سرهنگ» حسین ترکیان« اظهار داشت: در پی شــکایت ۲ نفر از شهروندان مبنی بر کالهبرداری 

از آن ها، تحقیقات در این زمینه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان اصفهان انجام شد.وی 

افزود: در بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص شد شاکیان، اقدام به ثبت آگهی فروش یک 

عدد یخچال و یک عدد کولر گازی و ۲ تخته فرش ابریشمی به ارزش ۸۵۰ میلیون ریال در سایت 

دیوار کرده و فردی طی تماس با آن ها اعالم می کند قصد خرید کاالها را دارد و آنان را جهت انتقال 

کاالها به منزلش راهنمایی می کند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: متهم پس از 

تحویل گرفتن کاالها فروشــندگان را مقابل درب منزل برای آوردن مبلغ مورد نظر منتظر می گذارد 

و در این حین کاالها را از درب دیگری ســوار خودرو کرده و از محل متواری می شــود و خریداران 

پس از مدتی انتظار متوجه متواری شدن فروشنده و کالهبرداری صورت گرفته می شوند.سرهنگ 

ترکیان با بیان اینکه متهم برای عملی کردن نقشــه خود اقدام به اجاره کردن منازلی که دارای دو 

درب مجزا بودند به صورت ساعتی می کرده اظهار داشت: کارآگاهان با انجام یک سری اقدامات 

علمی و تخصصی هویت اصلی متهم را شناســایی کرده و در یک عملیات ویــژه و ضربتی وی را 

دســتگیر کردند.این مقام انتظامی عنوان کرد: در تحقیقات صورت گرفته  و استعالم های انجام 

یافته مشخص شد متهم دارای ۱۱۰ فقره پرونده کالهبرداری است به گونه ای که در يکي از شعبات 

کيفري استان به ۶ فقره پرونده و هر کدام۸ سال حبس محکوم شده و در شعبه ای ديگر نیز داراي 

۶۷ نفر شاکي است .رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: در اکثر پرونده ها متهم ابتدا 

اقدام به درخواست خريد کاال از مال باختگان کرده و پس از دريافت کاال بدون پرداخت وجهي از 

محل متواري می شده است.سرهنگ ترکیان، عدم آشنايي به قانون و مقررات خرید و فروش در 

فضای مجازی  و اعتماد بي جا و بدون بررسي و استعالم الزم و تحويل کاال بدون دريافت وجه آن 

به خريداران غير واقعي را از جمله زمینه های وقوع ایــن گونه کالهبرداری ها عنوان کرد.این مقام 

انتظامی در خصوص اجاره منازل به افراد مجرم و کالهبردار نیز هشدار داد و اظهار داشت: متاسفانه 

برخي افراد ســود جو بدون هيچگونه قانون و ضابطه اي منازل خود را بصورت ساعتي و يا روزانه 

 اجاره می دهند که عالوه بر ايجاد مشــکالت اجتماعي باعث بهره برداري مجرمان و کالهبرداران 

می شود .

با مسئولان

وز ناجا خبر ر
رییس کانون بازنشستگان کارگری 

سازمان تأمین اجتماعی:

حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی باید حداقل به 2 

میلیون و ۸00 هزار تومان برسد
رییس کانون بازنشســتگان کارگری سازمان 

تأمین اجتماعی گفت: درباره کســری بودجه 

تأمین اجتماعی هشدار می دهیم و در صورتی 

که میزان حقــوق حداقل بازنشســتگان به ۲ 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرســد تبعات آن بر 

عهده دولت است.علی دهقان کیا رییس کانون 

بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی 

در نشست خبری در خصوص افزایش حقوق 

بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین 

اجتماعی گفت: دولت که بایــد مجری قانون 

باشد برخالف قانون عمل می کند چرا که باید در 

خصوص میزان افزایش  حقوق بازنشستگان 

و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بر اساس 

ماده ۴۱ قانون و نرخ تــورم اقدام می کرد ولی 

متأســفانه این اقدام صورت نگرفته است.وی 

ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اســالمی در 

سال ۹۷ نرخ تورم را ۳۲.۱ درصد و در سال ۹۸ 

نرخ تورم را ۴۲.۱ درصد اعالم کرده است که این 

موضوع را رییس بانک مرکزی به ریاست قوه 

قضائیه منعکس کرده است و اطالعات آن نیز 

موجود اســت بنابر این حقوق بازنشستگان و 

مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بر 

اساس این نرخ تورم باید افزایش یابد.رییس 

کانون بازنشستگان کارگری ســازمان تأمین 

اجتماعی گفت: ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سبد 

هزینه یک خانوار در یک ماه است که این سبد 

خانوار نسبت به ســال ۹۸ یک میلیون و ۱۸۰ 

هزار تومان افزایش یافته و به این مبلغ رسیده 

اســت. بنابر این میزان حقوق بازنشستگان و 

مســتمری بگیران تأمین اجتماعــی هم باید 

نزدیک به این ســبد خانوار که دســتگاه های 

دولتی تعیین کرده است برسد.دهقان کیا یادآور 

شد: در شورای عالی کار میزان افزایش حقوق و 

دستمزد اعالم شده است و برای بازنشستگان 

لشکری و کشوری مقرر شــد که میزان حقوق 

آنها از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

غم نان نمی گذارد و به نظر می رسد دولت هم برنامه مدون 
و مشخصی ندارد. راهکارهای عجیب و غریبی همچون 
اختصاص وام یک میلیون تومانی با بهره 12 درصد هم آن 
قدر محقرانه و تاسف برانگیز است که فقط باید از کنار آن 

گذشت

مفاد آراء
۱/۶ آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۸۳۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان معینی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۱۵۰۰۷۸۷۲۳ صادره از فریدن در یک ششدانگ 
باب مغازه به مساحت ۱۱/۲۶ متر مربع مفروز از قسمتی از پالک ۳۷۲ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در داران- خیابان امام)ره( پاساژ روبروی کوچه بهداشت خریداری از 
مالک رسمی آقای صفرعلی احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۲/۱۰

م الف: ۸۱۱۴۶۹ موسی الرضا امامی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن

فقدان سند مالکیت
۱/۷ شــماره: ۹۹/۲۰۲۷۰۰۰۳۵۲-۹۹/۱/۲۴ چون خانم عزت خبازیان با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 
۳۰۸ اصفهان رسیده مدعی شده اند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۱۵۲۰۱/۱۳۶۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که به موجب سند ۶۱۴۶ مورخ 
۱۳۸۰/۰۵/۰۲ دفتر ۱۰۷ اصفهان به خانم عزت خبازیان بیده فرزند حسن شماره شناسنامه ۹ و شماره ملی ۴۴۸۹۶۰۱۹۶۴ نسبت به دو دانگ مشاع منتقل گردیده 
و در دفتر ۴۳۸ صفحه ۲۱۸ ذیل شماره ۸۵۴۵۲ به نامش ثبت و سند بشماره چاپی ۲۷۹۸۹۰ سری الف سال ۸۷ صادر گردیده طبق گواهی دفتر امالک در رهن و 
بازداشت نبوده و به علت جابجایی اسناد مالکیت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

م الف: ۸۱۲۳۵۸ مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
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به دلیل حرف های آذری درباره فدراسیون فوتبال

احضار مدیرعامل فوالد خوزستان به کمیته اخالق
سعید آذری مدیرعامل فوالد خوزستان به خاطر  برخی صحبت هایش در سال گذشته به کمیته اخالق 
احضار شده است.مدیرعامل فوالد خوزستان در این ارتباط گفت: در مورد فدراسیون فوتبال از شش 
ماه پیش صحبت کردم و به جای اینکه از کسی که نوزده سال مدیر فوتبالی است انتقادها را بپذیرند 
، به من گفتند که باید بــرای حرف هایم  به کمیته اخالق بروم. من هم ســعی می کنم دیگر راجع به 
فدراسیون صحبت نکنم و تمام تمرکزم روی باشگاه فوالد باشد.البته آذری یکی از مدیرعامالنی است 
که همیشه حضور پررنگی به واسطه سبک کاری و اظهارنظرهایش در رسانه ها دارد و در یکسال گذشته 
نیز اظهارنظرهای متفاوتی در این ارتباط داشته است. هنوز مشخص نیست که او دقیقا به خاطر کدام 

حرف هایش باید به کمیته اخالق برود.

حکم سنگین کمیته تعیین وضعیت برای یک تیم 
با اعالم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال یک باشــگاه لیگ دسته دو به جریمه سنگین 600 
میلیون تومانی محکوم شد.با توجه به شــکایت مجید محافظت کار از باشگاه نفت نوین تهران، این 
باشگاه به پرداخت مبلغ 285 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 213 هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در  حق خواهان محکوم شد.همچنین در پی شکایت هیئت فوتبال ماهشهر از باشگاه 
شهرداری ماهشهر، کمیته وضعیت این باشگاه را به پرداخت مبلغ 6 میلیارد و 92 میلیون و 666 هزار و 
666 ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت مبلغ 132 میلیون و 820 هزار و 134 ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق فدراسیون فوتبال محکوم کرد.

دوستی من با تتلو به کسی ربطی ندارد!
پیام صادقیان بازیکن اسبق تیم فوتبال پرســپولیس در مورد  ارتباط اش با امیر تتلو و آوردن او سر 
تمرین پرسپولیس گفت: من با امیر تتلو آن زمان که در پرســپولیس حضور داشتم، دوست بودم و 
پیش او می رفتم. با او خیلی رابطه داشتم، اما خیلی به من هجمه وارد کردند و گفتند چرا با این و آن 
دوست هستی؟ اصال به کسی ارتباطی ندارد که من با چه کسی دوست هستم. زندگی شخصی من 
است و دوست دارم که دوستانم را خودم انتخاب کنم. شــاید فالنی قاتل باشد، اما من دوست دارم 

که او را انتخاب کنم.

پیشنهاد اسپورتینگ لیسبون به طارمی تایید شد
باشگاه اسپورتینگ لیسبون به صورت رسمی برای جذب مهدی طارمی وارد بازار نقل و انتقاالت شد.

مدیر برنامه مهدی طارمــی لژیونر فوتبال ایران در مصاحبه با نشــریه »رکــورد« پرتغال گفت: بله، 
اسپورتینگ به دنبال طارمی است، اما مهدی با ریوآوه قرارداد دارد و این باشگاه باید درباره انتقال طارمی 
تصمیم بگیرد. مهدی طارمی در این فصل از لیگ پرتغال عملکرد فوق العاده ای ارائه کرده و مورد توجه 

باشگاه های بزرگ قرار گرفته است.

شایعه پرسپولیسی بودن مدیرعامل آبی ها تکذیب شد

احمد سعادتمند شایعه پرسپولیسی بودنش را تکذیب کرد.
پس از مدیرعاملی احمد سعادتمند در باشگاه استقالل برخی ها از پرسپولیسی بودن او خبر دادند. البته 
سعادتمند در برنامه فوتبال برتر اعالم کرد که پرسپولیسی نیست و به استقالل عالقه دارد.او بیان کرد: 
من به مدیران پرسپولیس در سال های گذشته بابت پست مدیریت در آن باشگاه تبریک گفتم و همین 
موضوع باعث شد برخی بگویند، من پرسپولیسی هستم، اما همه می دانند که من استقاللی هستم.

پنهان کاری ها ادامه دارد؛

فوتبالی که عاقبت بخیر نمی شود!
فدراســیون فوتبال ایران که در سال های  زاینده رود
اخیر با حضور دو دوره متوالی تیم ملی در 
جام جهانی با آورده مالی مناســب و قابل توجهی مواجه شــده، هنوز 
نتوانسته از اتهاماتی که در مورد سرنوشــت این پول های مطرح شده 
»عاقبت بخیر« خارج شود و همچنان مسئوالن و مدیران آن متهم به 
»فســاد« و ترویج آن هســتند.تازه ترین موردی که فدراســیون مثل 
سال های گذشته به آن دچار شده و هنوز نتوانسته پاسخ درستی به آن 
بدهد، میزان پرداختی به کارلوس کی روش و دســتیارانش به خاطر 

صعود به جام جهانی 2018 روسیه است.
در حالی که به گفته علی کفاشــیان باید از مبلغ پاداش صعود ایران به 
جام جهانی 10 درصد به کی روش و دستیارانش پرداخت می شد اما بر 
اساس اسناد منتشر شده توسط فیفا، مرد پرتغالی و همکارانش حدود 
25 درصد از پاداش 9 میلیون و 300 هزار دالری صعود به جام جهانی را 
دریافت کرده اند.فدراسیون فوتبال که همواره مورد اتهام در پنهان کاری و 
عدم شفاف سازی بوده است، این بار هم با کتمان کردن این پرداختی ها 
تصور عبور بی دردسر از این مرحله را می کرد اما انتشار تصاویر از سوی 
فیفا خواب را از سر مسئوالن فدراسیون پراند.حاال مهدی تاج به عنوان 
رئیس وقت فدراسیون مورد اتهام اســت که در پرداخت پاداش به کی 
روش و دستیارانش پنهان کاری کرده و برخالف قراردادی که وجود دارد، 
مبلغ بیشتر را از طریق فیفا به سرمربی پیشین تیم ملی پرداخته است.
در واقع فدراســیون فوتبال خودش با پنهان کاری و در برخی موارد بی 
کفایتی مســئوالنش باعث ایجاد ذهنیت »فساد در فوتبال« می شود 
چرا که هیچگاه سعی نکرده است در مورد مسائل مالی و قراردادهایی 
که منعقد می کند شفاف ســازی کند.بدون شــک این اتفاق در مورد 
قرارداد مارک ویلموتس هم رخ خواهد داد چرا که هنوز به درســتی در 
این مورد شفاف سازی نشده و مشخص نیست قرارداد این مربی چقدر 
است و فدراسیون چقدر بدهکار یا طلبکار اســت.همین فرار از شفاف 
سازی ذهنیت های وجود فساد مالی در فدراســیون فوتبال را تقویت 
کرده است و ظاهرًا مدیری هم نیســت که بخواهد این معضل بزرگ را 
ریشه کن کند. این در حالی است که عنوان شده بخشی از رقمی که به 
کی روش پرداخت شده بابت قرارداد وی بوده و ربطی به پاداش ندارد 
اما فدراسیون همین را هم در زمان خودش شفاف سازی نکرد تا کار به 

انتشار اسناد بکشد!
البته کی روش این اتهام را رد کرده است و باشگاه خبرنگاران جوان هم 
روز گذشته در گزارشی اشــاره کرد که کی روش پول اضافه ای نگرفته 
است. در سند منتشر شده درباره پرداخت پاداش تیم ملی فوتبال ایران 
در جام جهانی 2018 روسیه آمده اســت که در تاریخ 31 آگوست 2018 

و یک ماه )30 جوالی 2018( پس از اختصاص 8 میلیون دالر از سوی 
فیفا به حساب فی ما بین با فدراسیون فوتبال ایران، مبلغ یک میلیون 
و 61۷ هزار و 252 دالر به صورت پاداش به کارلوس کی روش پرداخت 
شده است. این درحالی اســت که طبق قرارداد فدراســیون فوتبال با 
سرمربی پرتغالی اسبق تیم ملی در صورت صعود ملی پوشان کشورمان 
به جام جهانی باید 10 درصد از این پاداش به کی روش تعلق می گرفت. 
در واقع با دریافت 91۷ هزار دالر بیشتر از مبلغی که باید طبق قرارداد از 
صعود تیم ملی به جام جهانی پرداخت می شد )800 هزار دالر( باید گفت 
طبق این سند، حدود 20 درصد از جایزه تیم ملی به کی روش در قالب 
پاداش تعلق گرفته، اما نکته ای که در این میان مغفول مانده این است 
که سرمربی فعلی تیم ملی کلمبیا، هیچ پاداش اضافه ای نگرفته است.
31 تیر 9۷ و 26 روز پس از دیدار ایران با پرتغال که با تساوی یک بر یک 
به اتمام رسید تا شاگردان کی روش فرصت صعودی تاریخی به مراحل 
حذفی جام جهانی را از دست بدهند، مهدی تاج، رئیس اسبق فدراسیون 
فوتبال در جریان صحبت هایش درباره آخرین وضعیت تمدید قرارداد 
کی روش برای جام ملت های آســیا گفت: ما مدت ها اســت پولی به 

کی روش پرداخت نکرده ایم و از ابتدای سال 9۷ هم که هیچ پولی به 
حساب او واریز نشده است.نکته مهم همین جا است که نخستین مبلغ 
واریز شده به حساب کی روش در حوالی رقابت های جام جهانی و پس 

از آن 42 روز پس از مصاحبه تاج بوده است.
علی ســلیمانی، خزانه دار فدراســیون فوتبال هم درباره این موضوع 
می گوید: ما برخالف تعهدات و قراردادمان پولی به کی روش نداده ایم 
و کل مطالبات او برای جام جهانی هم از طریق پاداش های تیم ملی در 
جام جهانی پرداخت شد. در آن زمان از فیفا درخواست کردیم، جدا از 
800 هزار دالری که باید برای پاداش صعود به جام جهانی به کی روش 
می دادیم، حــدود 900 هزار دالر هم برای بخشــی از 9 ماه حقوق عقب 
مانده او که پرداخت نشــده بود، به کی روش بدهد که فیفا هم پس از 
کسر وجهی، این مبالغ را با هم در تاریخ 31 آگوست به حساب او واریز 

کرد )یک میلیون و 61۷ هزار دالر(
شفافیت و نظارت دقیقی در مجموعه فدراســیون فوتبال وجود ندارد. 
فســاد دقیقا از همین جا می آید. همین جایی که هیچکس پاسخگو 

نیست و بدتر آن که کسی هم نظارت نمی کند!

چند روز پیش بود کــه یک خبرگزاری رســمی از 
احتمال تغییر دوباره در کادرفنــی تیم ملی فوتبال 
ایران خبر داد و گابریل کالدرون ســرمربی سابق و 
آرژانتینی را گزینه فدراسیون فوتبال برای جانشینی 
دراگان اســکوچیچ ســرمربی کروات و فعلی تیم 
ملی معرفی کرد. هرچند این خبر با واکنش سریع 
فدراسیون فوتبال مواجه شد و سخنگوی فدراسیون 
فوتبال و برخی از مسئوالن به شدت موضع گرفتند و 
تغییر کادرفنی تیم ملی را تکذیب کردند اما در فوتبال 
ایران اتفاقا وقتی خبری تکذیب می شــود بیشتر 
باید پیگیر بود و دنبال حقیقت گشــت! فدراسیون 
فوتبال و وزارت ورزش که وعده طلوع باشــکوه تر را 
پس از جدایی کارلوس کی روش سرمربی سابق و 
پرتغالی تیم ملی داده بودند، 1۷ بهمن سال گذشته 
با انتخاب دراگان اسکوچیچ مربی کروات به عنوان 
ســرمربی تیم ملی که رزومه معتبری نداشــت و 
هرگز هدایت تیم ملی کشوری را بر عهده نگرفته بود، 

معنای طلوع باشکوه تر را فرسنگ ها جابه جا کرده و 
تغییر دادند! این انتخاب آنقدر عجیب و باورنکردنی 
بود که حتی منتقدان فدراســیون فوتبال هم هاج و 
واج مانده  و شــوکه بودند. با این حال اسکوچیچ با 
عقد قراردادی 4 ماهه که به شرط تمدید در صورت 
راهیابی تیم ملی به مرحله دوم انتخابی جام جهانی 
2022 قطر بود و رقم قرارداد هــم 200 هزار دالر ذکر 
شد، سرمربی تیم ملی شد اما اسکوچیچ یا خیلی 
خوش شــانس بود یا بد اقبال که شــروع کارش به 
بحران کرونا خورد و این ویروس مرموز همه چیز را 
به تعطیلی کشاند و مسابقات انتخابی هم به تعویق 
افتاد تا ســرمربی جدید تیم ملی ایران را ترک کند 
و پس از ســپری شــدن بحران برای آماده سازی 
تیم ملی برگردد. بــا همه انتقادی کــه به انتخاب 
اسکوچیچ شده بود، شاید این خوش شانسی این 
مربی کروات بود که بــا کرونا وقت خرید تا آب ها از 
آسیاب بیفتد اما اگر این بحران طوالنی تر شود، شاید 

دیگر اسکوچیچ را باید بدشانس نامید چراکه بعید 
نیست فدراسیون فوتبال به دنبال فسخ قراداد با او 
و جذب یک مربی مطرح تر باشد.یکی از افرادی که 
به خبر احتمال حضور کالــدرون روی نیمکت تیم 
ملی و فســخ قرارداد با اســکوچیچ واکنش نشان 
داد، صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ 
بود. او  ضمن تکذیب خبر فسخ قرارداد اسکوچیچ 
و شوخی دانستن آن گفته بود: »مگر می شود یک 
فدراسیون 200 هزار دالر برای یک مربی هزینه کند و 
او را به سفر بفرستد و بدون این که حتی یک جلسه 
تمرینی برگزار شود، قراردادش را فسخ کند.« ظاهرا 
درودگر یا حافظه خوبی نــدارد و یا آن که از اتفاقات 
درون فدراســیون فوتبال بی اطالع اســت، وگرنه 
موضوع فسخ قرارداد فدراسیون فوتبال با ویلموتس 
سرمربی سابق و بلژیکی تیم ملی با آن رقم درشت و 
هنگفت قراردادش، هنوز آن قدر قدیمی یا مختومه 

نشده  که کسی فراموشش کند!

دستمزد 27 میلیونی روزانه اسکوچیچ برای هیچ!

معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، تفریحی، ورزشی شهرداری اصفهان:

برگزاری مسابقات موالی عرشیان و بانوی قدسیان بعد از پایان شیوع کرونا
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، تفریحی، ورزشی شهرداری اصفهان گفت: اگر شیوع ویروس کرونا تا ماه رمضان و زمان شروع مسابقات موالی 
عرشیان و بانوی قدسیان وجود داشته باشد، این رقابت ها برگزار نخواهد شد و به زمان دیگر موکول می شود.حبیب ا... ناظریان در رابطه با برگزاری مسابقات 
موالی عرشیان و بانوی قدسیان که هر ساله در ماه مبارک رمضان برگزار می شــد، اظهار کرد: برگزاری این مسابقات بستگی به شرایط شهر و کشور دارد. اگر 
شیوع این بیماری تا زمان شروع مسابقات وجود داشته باشد، این رقابت ها برگزار نخواهد شد.وی ادامه داد: نتیجه جلسه ای که در رابطه با این موضوع برگزار 
شد این بود که اگر شیوع این بیماری طول کشید، این رقابت ها با تعویق در زمان دیگری که احتماال اواخر خردادماه است با همین عنوان برگزار خواهد شد و 
این دیدار ها لغو نمی شود.معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، تفریحی، ورزشی شهرداری اصفهان، افزود: همه باید برای جلوگیری و پیشگیری از 

شیوع این ویروس تالش کنیم. زمانی که خطر ویروس بر طرف شد ما این مسابقات را برگزار خواهیم کرد.

 سوء استفاده کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از هواداران؛

 AFC چرا سایت 
ایرانی دوست شده  است؟

خبر  روز

وز عکس ر

تماس تصویری رئیس 
باشگاه فنرباغچه با 

ویلموتس
مسئوالن باشگاه فنرباغچه مذاکرات 
رسمی خود را با ســرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال ایران آغاز کردند.ســایت 
»milligazete« ترکیــه اعــالم کرد: 
علی کوچ، رئیس باشگاه فنرباغچه در 
ادامه تالش این باشگاه برای انتخاب 
سرمربی جدید تماســی تصویری با 
مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم 

ملی فوتبال ایران داشته است.

 کمک 340 میلیارد تومانی به تیم های عربستانی
وزیر ورزش عربســتان شــاهزاده عبدالعزیز بن فیصل کمک 80 میلیون ریالی را به باشگاه های 

حاضر در لیگ برتر عربستان انجام داد.
در پی شیوع ویروس کرونا، باشــگاه های عربستانی نیز دچار مشــکالت مالی شده اند. باشگاه 
الهالل نیمی از حقوق ســه ماه آینــده بازیکنان و مربیــان خود را کاهش داد کــه این موضوع با 
موافقت آن ها نیز مواجه شــد اما حاال وزارت ورزش این کشــور تصمیم گرفته تا با انجام کمک 
مالی به باشــگاه ها، وضعیت را تغییر دهد.روزنامــه الریاضیه در خبری اختصاصی نوشــته که 
شــاهزاده عبدالعزیز بن فیصل وزیر ورزش سعودی 80 میلیون ریال عربســتان کمک مالی به 
باشــگاه ها انجام داده و در واقع به هر تیم 5 میلیون ریال کمک کرده است. کمک وزارت ورزش 
عربســتان در مجموع 344 میلیارد تومان و برای هر باشــگاه بیش از 20 میلیارد تومان بوده که 
 می تواند عالوه بر حل مشــکالت فصل جاری، شــرایط آن ها برای نقل و انتقاالت تابســتانی را 

نیز بهتر کند.

پیزارو: بدون شک گواردیوال بهترین است
بازیکن پیشین بایرن مونیخ به ستایش از گواردیوال پرداخت و او را بهترین مربی دانست که زیر 
نظرش کار کرده است.کالودیو پیزارو از بهترین های تاریخ بوندسلیگا به شمار می آید. او با وجود 
آن که 41 سال سن دارد اما هم چنان در وردربرمن در حال بازی کردن است و عملکرد خوبی هم از 
خود نشان داده است.پیزارو پیشینه بازی کردن در بایرن مونیخ و زیر  نظر پپ گواردیوال را دارد. او 
به ستایش از این مربی بزرگ پرداخت و او را بهترین مربی جهان دانست.پیزارو گفت: گواردیوال 
افق و رویکرد من نسبت به فوتبال را تغییر داد. او نگاه بسیار متفاوت به فوتبال دارد و متفاوت تر 

از همه مربیانی است که با آن ها کار کردم.

 مثل یک بچه در شیرینی فروشی
 ذوق زده شده بودم!

ماتیس دی لیخت مدافع هلندی یوونتوس می گوید ذوق زدگی اش از بازی در  کنار ســتاره هایی 
مثل رونالدو و بوفون مثل بچه ای اســت که وارد مغازه شیرینی فروشــی شــده باشد.ماتیس 
دی لیخت مدافع هلندی یوونتوس می گوید در بدو ورود به این تیــم ایتالیایی از برخورد و حتی 
ایستادن در کنار ستاره های بزرگ این تیم که قهرمان های جوانی اش بوده اند آنقدر ذوق زده بوده 
که خودش را مثل بچه ای که وارد مغازه شیرینی فروشــی شده باشد توصیف می کند.دی لیخت 
که ملی پوش هلندی است تابستان گذشته از باشگاه ســابقش آژاکس با قراردادی به مبلغ ۷5 

میلیون یورو راهی یوونتوس شد. 

ستاره سابق بارسا:

 دوست داشتم با زیدان هم تیمی شوم
پدرو، ستاره اسپانیایی چلسی، تمجید ویژه ای از زین الدین زیدان انجام داد.پدرو هم اکنون در 
چلســی توپ می زند و ماه های آخر قرارداد خود را با این تیم انگلیسی سپری می کند. گفته می 
شود که این بازیکن تصمیمی برای تمدید قرارداد با باشــگاه لندنی ندارد و به احتمال فراوان در 
پایان فصل از جمع شاگردان فرانک لمپارد جدا خواهد شد.پدرو حاال در مصاحبه ای به تمجید از 
سرمربی کنونی رئال مادرید یعنی زین الدین زیدان پرداخته است. ستاره اسپانیایی در این باره 
گفت: »من دوست داشتم با زیدان هم تیمی شوم. او بسیار چشم نواز بازی می کرد و به عنوان یک 
فوتبالیست دید فوق العاده ای در زمین داشــت. هر وقت او توپ را لمس می کرد اتفاق ویژه ای 

در زمین می افتاد.«

فوتبال جهان

در یک ماه اخیر ســایت کنفدراســیون فوتبال 
آسیا با راه اندازی چندین نظرسنجی با حضور 
نامزدهای ایرانی در میان گزینه هایش ســر و 
صدای زیادی داشته و هواداران فوتبال دوست 
بســیاری را از کشــورمان به پایــگاه اینترنتی 
خود کشــانده  اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
نظرسنجی ها اخیر AFC جنجال های فراوانی راه 
انداخته است. حاال با توجه به روزهای قرنطینه، 
سایت رسمی کفندراسیون فوتبال آسیا نیز تمرکز 
خود را به ســمت نظرخواهی پیش برده  است. 
یکی از این نظرســنجی ها مربــوط به انتخاب 
بهترین ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان بود. از نکات 
قابل توجه گزینه های بکار رفته در این نظرسنجی 
حضور یک بازیکن از هر پنج تیم پرطرفدار لیگ 
برتر بود. نظرسنجی شروع شــد و ایرانی های 
بسیاری برای حمایت از بازیکن محبوب شان به 
سایت AFC رفتند. با پایان موعد اعالم شده از 
سوی سایت این نهاد بین المللی مشخص شد 
سید جالل حسینی پیروز این دوئل شده  اما در 
اتفاقی عجیب نظرسنجی همچنان ادامه پیدا کرد 
تا فرهاد مجیدی از مدافع با تجربه پرسپولیس 
پیشی بگیرد.AFC از این دست نظرخواهی ها 
با حضور گزینه ایرانی را مرتب در چند وقت اخیر 
تکرار کرد اما یکی از آن ها بیشــترین حاشیه را 
همراه داشت. در حالی که پیج و سایت رسمی 
کنفدراســیون فوتبال آسیا پنجاهمین سالگرد 
نخستین قهرمانی اســتقالل در آسیا را تبریک 
گفت اما فردای آن در اقدامی عجیب ســوالی 
را مطرح کرد و پرســید کدام تیم ایرانی تا کنون 
قهرمان لیگ قهرمانان نشــده  است.چیزی که 
مشخص است AFC بارها ثابت کرده می تواند 
از قابلیت های فوتبال و فوتبالیست های ایرانی 
چشم پوشی کند، اما این را هم خوب می داند که 
نظیر هواداران ایرانی در هیچ کجای قاره  کهن پیدا 
نخواهد کرد. او حاال توانسته با نگاه ویژه به عالیق 
کاربران ایرانی آمار بازدیدکنندگان سایت خود را 
افزایش دهد. برای این کار بهترین راه را استفاده 
از جدال های هواداری بین تیم های ایران است 
که صاحبان این پایگاه اینترنتی به خوبی با آن 

آشنا هستند. 

در حاشیه سوژه روز
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 افزایش خطوط اتوبوسرانی کالن شهر اصفهان

 از هفته آینده
مدیرعامل شــرکت واحداتوبوســرانی اصفهــان و حومه گفت: بــا توجه به فعال شــدن تعداد 

بیشــتری از صنوف از هفته آینده بر خطوط اتوبوســرانی نــاوگان حمل و نقــل عمومی افزوده 

خواهد شــد.قدرت افتخاری با اشاره به افزایش نرخ ناوگان اتوبوســرانی اصفهان و حومه اظهار 

داشت: با توجه به مصوبه شــورای اسالمی شــهر اصفهان و تایید فرمانداری شهرستان اصفهان 

نرخ کرایه اتوبوس با افزایــش ۲۵ درصدی اعمال شــد.وی افزود: اگرچــه هزینه های مربوط 

به حمــل و نقل با افزایــش چند برابری همراه اســت و گاهــی این هزینه ۲۰۰ الــی ۳۰۰ درصد 

افزایش داشــته ، اما رعایت حقوق مصرف کننــده در اولویت مدیریت شــهری قرار گرفت. وی 

بیان داشت: به غیر از خســارات به ناوگان اتوبوسرانی برآورد می شــود ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان 

خســارات تنها با کاهش مســافر بر پیکر ناوگان حمل و نقل عمومی وارد شده است.افتخاری با 

اشــاره به اینکه کرایه خطوط در روزهای تعطیــل با ۱۵ درصد افزایش نســبت به روزهای عادی 

اعمال می شــود، گفت: چنانچه کارت بلیت الکترونیک فاقد شــارژ باشــد و یا مسافر این کارت 

را همراه نداشته باشــد مبلغ دو هزار تومان توســط کارت بلیت راننده یا بازرس اعمال می شود.

وی اشــاره ای هم به مدیریت ناوگان اتوبوســرانی کالن شــهر اصفهان و حومه داشت و گفت: با 

توجه به مصوبات ســتاد اســتانی مقابله با کرونا به غیر از خطوط مرتبط با حومه و مترو، مابقی 

 خطوط با ۶۳ خط فعــال خواهد بود و با رصد و گزارش روزانه به تدریــج بر خطوط افزوده خواهد

 شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۵۰۰ اتوبوس در 

کالن شهر اصفهان فعال است، اظهار داشت: در هفته آینده با تدابیر اندیشیده شده افزایش خطوط 

در ناوگان حمل و نقل عمومی انجام خواهد شد. با توجه به کاهش ۸۵ درصدی بهره برداران خطوط 

اتوبوسرانی به علت تعطیلی مدارس و برخی صنوف از هفته آینده با فعال شدن تعداد بیشتری از 

صنوف بر خطوط ناوگان اتوبوسرانی افزوده خواهد شد.

 تخلف تاکسی های بیش از سه سرنشین
 را به 137 اطالع دهید

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس 
پروتکل گام دوم مبارزه با ویروس کرونا مســتند بــه راهنمای گام دوم مبــارزه با این ویروس 
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی و الزامات فاصله گذاری اجتماعی و سالمت 
محیط کار در ناوگان تاکسیرانی، رانندگان موظف به ســوار کردن حداکثر سه نفر مسافر هستند.

هادی منوچهری از توزیع رایگان ماســک و دســتکش بین رانندگان خطوط تاکســی شــهری 
اصفهان خبــر داد و تصریح کــرد: در مرحله نخســت توزیع رایگان ماســک و دســتکش بین 
رانندگان تاکســی خطوط شــهری اصفهان، بیش از دو هزار و ۵۰۰ خودرو تاکســی در نظر گرفته 
شده است.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: یکی 
دیگر از مصوبات جدید ســتاد مقابله با شــیوع کرونای اســتان در خصوص فعالیت تاکسی ها 
این اســت که ترجیحا راننده و مسافر از ماسک اســتفاده کنند و نکات بهداشــتی طبق پروتکل 
ابالغ شده ناوگان تاکسی شهر اصفهان اجرا شــود.وی ابراز امیدواری کرد: با کمک موثر رسانه ها 
در اطالع رسانی این دســتورالعمل و استقبال مناسب رانندگان و شــهروندان از اجرای آن، پیاده 
ســازی و فرهنگ ســازی آن در راســتای حفظ ســالمت مردم تداوم یابد.منوچهری تصریح 
کرد: شــهروندان برای شــکایت از رانندگان تاکســی که از طرح الزام فاصله گــذاری اجتماعی 
و ســالمت محیط کار در ناوگان تاکســیرانی برای ســوار کردن حداکثر ســه مســافر را رعایت 
 @Taxikhabar نمی کنند، مراتب را با شــماره ۳۵۶۸۸۱۰۰، ۱۳۷ یا فضای مجازی به نشــانی 

اطالع دهند.

وقتی همه پای کار آمده اند؛

تجلی نوع دوستی ضدکرونایی در فرهنگ سراهای شهر اصفهان

در ماه های گذشــته که اصفهان همچون دیگر اســتان های کشور درگیر 
ویروس کرونا شــد، همه نهادها از جمله فرهنگی، اجتماعی  آن به خیل 
عظیم صفوف مقابله با کرونا پیوســتند که مجمع رهروان امر به معروف 
و نهی از منکر اصفهــان در این روزهای کرونایی بیش از ۲۳ هزار بســته 
معیشتی، بهداشتی و ضدعفونی در مناطق محروم و مساجد توزیع کرده 
اســت. منطقه پدافند هوایی مرکزی شــهید نصر اصفهانی با راه اندازی 
۲ کارگاه جهادی، روزانه هزار عدد ماســک تولید می کند.این کارگاه ها با 
حمایت سازمان غذا و داروی استان اصفهان با حضور تعدادی از همسران 
کارکنان منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی به صورت خودجوش 
و داوطلبانه روزانه تعداد ماسک یادشــده را با هدف مبارزه با کرونا تولید 
می کنند.افزون بر این میزان روزانه یــک هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده 
در منطقه پدافند هوایی شــهید نصــر اصفهانی تولید و به ســایر مناطق 
پدافندی کشور ارسال می شود.همچنین بسیجیان و سپاهیان اصفهان 
هم از همان روزهای نخســت پای کار آمدند به طوری که بسیجیان شهر 
اصفهان در ۲ ناحیه امــام صادق )ع( و امام رضا)ع( در راســتای تامین  
اقالم بهداشتی مورد نیاز، تولید ماســک و لباس را در ۴۰ کارگاه خیاطی 
اقتصاد مقاومتی در دســتور کار قرار دارند و تاکنون بیش از یک میلیون 
ماسک تولید شده است.تمام پروتکل های الزم از جمله بهداشت محیط، 
بهداشت تولیدکنندگان و ضدعفونی بعد از تولید توسط معاونت غذا و دارو 

در تولید این ماسک ها رعایت شده است.۲۵۰ هزار بسته بهداشتی شامل 
ماسک، دستکش، بروشور، مایع ضدعفونی کننده و مایع دستشویی در 
بین شــهروندان توزیع و در برخی مناطق کمتر برخوردار به صورت رایگان  
در اختیار افراد قرار گرفته است.همچنین بســیجیان اصفهانی ۲۴ هزار 
بسته حمایتی ویژه افراد بی بضاعت و افرادی که به واسطه کرونا مشاغل 
خود را از دست داده اند شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، دو عدد مرغ منجمد، یک 
بسته گوشت منجمد و یک عدد روغن است که با حفظ کرامت افراد میان 
آن ها توزیع کردند. اما ســازمان های مردم نهاد نیز در حوزه های مختلف 
مانند کودکان کار و خانواده های محروم و بی سرپرست فعالیت دارند و با 
کمک های مالی مردم به تهیه بسته های اقالم خوراکی و بهداشتی برای 
این افراد اقدام می کنند. عباس رضایی، استاندار اصفهان انسجام وحدت 
مسئوالن و مردم را ســتودنی خواند و گفت: امروز ارتش، سپاه، بسیج، 
نیروی انتظامی، مدیریت شــهری به صورت جهادی به این مسئله ورود 
پیدا کرده اند و باید قدردان این نعمت باشیم و از هر فرصتی برای خدمت 
استفاده کنیم.سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز از 
این همدلی بی نصیب نمانده و از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در 
کشور برنامه هایی در راستای فرهنگ سازی، اطالع رسانی و کمک به چرخه 

تولید و توزیع اقالم بهداشتی اقدام کرده است. 
این روزها گرچه همه گیری ویروس کرونا جهان را به چالش کشیده و عالوه 

بر تهدید جان انسان ها، فعالیت های فرهنگی، ورزشی و هنری را تعطیل 
کرده است ؛اما این مراکز فرهنگی و هنری و ورزشگاه های اصفهان امروز 
به مراکزی برای همدلی و مقابله با ویروس کرونا بدل شــده اند.  رییس 
هماهنگی امور فرهنگی ،اجتماعی مناطق معاونت فرهنگی شــهرداری 
اصفهان در باره اقدامات این سازمان در مناطق پانزده گانه شهر گفت: یکی 
از فعالیت ها تشکیل شبکه آموزش و اطالع رسانی در محله های مناطق 
مختلف شــهر اصفهان بود که در قالب هســته هایی از معتمدان و افراد 
تاثیرگذار محله ها، به ایجاد شبکه ارتباط مجازی برای اطالع رسانی صحیح 
درباره کرونا در شهر اصفهان اقدام شــد. امیرحسین ستوده فر ادامه داد: 
براین اساس در محله های کم برخودار و حاشیه ای شهر نیز به افرادی که 
کمتر به فضای مجازی دسترسی دارند اطالع رسانی درست در زمینه این 
ویروس صورت گرفت.وی اضافه کرد: همچنین از ظرفیت مساجد، بسیج و 
معتمدان برای توزیع اقالم بهداشتی و همراه کردن مردم با تصمیمات ستاد 
مدیریت بیماری کرونا استفاده می کنیم.رییس هماهنگی امور فرهنگی 
اجتماعی مناطق معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای 
این برنامه در سطح محله های شهر اصفهان با همکاری موسسه کشتی 
نجات، تولید برنامه های شاد و مفرح را یکی دیگر از این اقدام ها دانست 
و بیان کرد: برای ارتقای روحیه شــهروندان و کادر درمانی، غنی ســازی 
اوقات فراغت مردم در خانه ها را در دســتور کار قرار داده ایم.وی با اشاره 
به تعطیلی تمام مراکز فرهنگی شهرداری و ســینماها افزود: گروه های 
شادی به مناسبت های مختلف در محله ها و مجتمع های مسکونی بزرگ 
برنامه هایی شــامل نمایش های خیابانی و موسیقی محلی و ملی اجرا 
می کنند. به گفته ستوده فر، این سازمان برای قدردانی از تالش  پیشتازان 
حوزه سالمت برنامه هایی در بیمارســتان های خدمات رسان به بیماران 
کرونا در اصفهان برنامه های شادی را اجرا می کنند. وی، به اطالع رسانی 
گسترده در تمام محالت شهر اصفهان با نصب پوستر، بنر و بروشور اشاره و 
تصریح کرد: همچنین ۱۲۰ هزار بسته اقالم بهداشتی شامل ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده از طرف شهرداری در محله های اصفهان توزیع شد.رییس 
هماهنگی امور فرهنگی اجتماعی مناطق شــهرداری با اشاره به افزوده 
شدن فرهنگ سرای همت در منطقه ۶، فرهنگ سرای قدس در منطقه ۱۲، 
کتابخانه امیرحمزه در منطقه ۱۳ و چند فرهنگسرای دیگر و برخی مساجد 
به صورت مردمی به چرخه تولید ماسک، لباس و گان برای کادر درمانی 
گفت: با این اتفاق معاونت فرهنگی شــهرداری و معاونت های فرهنگی 
مناطق پانزده گانه به ستاد عملیات کمک به قهرمانان عرصه سالمت تبدیل 
شده اند.براساس اعالم وزارت بهداشت کشور تا روز ۲۵ فرودین ماه امسال 
۷۳ هزار و ۳۰۳ نفر در کشور به ویروس کرونا مبتال شدند که از این تعداد 
۴۵ هزار و ۹۸۳ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شــده اند. همچنین 

تاکنون ۴۵۸۵ نفر از مبتالیان به کرونا جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: بقاع متبرکه اســتان اصفهان در قالب برنامه 
نســیم انتظار با تبرکات مهدوی به کمک نیازمندان 

شتافتند.
 حجت االسالم محمد حسین بلک، مدیرکل اوقاف 
و امور خیریــه اســتان اصفهان تالش بــرای رفع 
محرومیت و کمک به مددجویان را یکی از وظایف 
ســازمان اوقاف و امور خیریه برشمرد و اظهار کرد: 
اجرای امینانــه نیات موقوفات مرتبــط، طرح افق 
آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه می تواند 

به محرومیت زدایی کمک کند که در این راستا اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اصفهان در مناســبت های 
مختلف سال، اقدام به توزیع بسته های معیشتی 
بین نیازمندان استان می کند.وی با اشاره به اجرای 
طرح نسیم انتظار به مناسبت نیمه شعبان توسط ۲۵ 
مرکز افق آستان مقدس امامزادگان در اصفهان اظهار 
کرد: کاروان های نسیم انتظار با هدف ایجاد شادی 
و برگزاری جشن میالد امام زمان )عج( توسط مرکز 
افق آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان 
بدون ایجاد تجمع در ســطح شهر ها برگزار شد.این 
مقام مســئول با بیان اینکــه محرومیت زدایی در 
جامعه موجب شــادی اهل بیت )ع( و امام زمان 
ارواحنافداه می شــود، خاطرنشــان کــرد: جامعه 
مهدوی و منتظــر امام زمان )عج( بایســتی برای 

رفع محرومیت و دســتگیری از مستمندان تالش 
کند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان با اشــاره 
به فضیلــت ذبح قربانی برای ســالمتی امام زمان 
افزود: در این برنامه با مشــارکت خــوب مردم و 
محوریت مراکز افق بقــاع متبرکه، بیش از ۷رأس 
گوســفند ذبح و بین نیازمندان توزیع شــد.محمد 
حســین بلک با بیان اینکه خدمت به فقرا، شــرط 
مســلمانی و وظیفه ای همگانی است، افزود: برای 
خدمت هر چه بهتر به فقرا و نیازمندان، سبد غذایی 
به عنوان تبــرکات مهدوی در نظر گرفته شــد که با 
مشارکت خوب مردم و استفاده از منابع موقوفات 
مرتبط و مراکز افق بقاع، بالغ بر ۷هزار ســبد غذایی 
 بــه ارزش ۷۵۰میلیون ریــال بیــن خانواده های

 کم برخوردار توزیع شد.

توزیع هزار بسته تبرکات مهدوی به ارزش 750میلیون 
ریال در اصفهان 

مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت :این ســازمان در ادامه فعالیت  در زمینه اطالع رسانی مقابله با ویروس 
کرونا به ارائه طرح هایی با محوریت »رعایت فاصله فیزیکی« در قالب تابلو های تبلیغات شــهری پرداخته است.هر یک از این طرح ها با شعار »همه در یک 
قایق نشسته ایم؛ بی تفاوت نباشیم« با اشاره به مواردی شامل تردد کمتر ماشین ها، دست ندادن با یکدیگر، مراقبت در هنگام عطسه کردن، حتی المقدور 
از نقل و انتقال وجه نقد دوری کردن و ... به موضوع »فاصله فیزیکی« می پردازد.وی افزود: همچنین در این راســتا طرح های دیگری نیز به موضوع رعایت 
فاصله یک و نیم متر پرداخته و با ارائه موضوعاتی همچون هدیه کردن لبخند، کمک به ســالمندان، عشــق، خبر گرفتن از یکدیگر، محبت و احوال پرسی از 
راه دور به مسئله پر کردن فاصله فیزیکی اشاره کرده است.ناجی بیان کرد: هشــدار های کرونایی نیز در قالب طرح های اطالع رسانی به رعایت فاصله از فرد 
مبتال و انتشار غیرقابل باور کرونا در دو مجموعه طرح به شهروندان نکاتی را گوشزد کرد. عالقه مندان برای دریافت هر یک از این طرح ها می توانند به سایت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

رعایت فاصله فیزیکی در تابلوهای شهری

آبشار جندق؛ مکانی 
دلنواز در دل کویر

یکی از جاده هایی که همواره 
به خاطر عبور از دل کویر برای 
راننــدگان این مســیر مالل 
آور اســت، مســیر دامغان به 
اصفهان اســت که معروف به 
جاده جندق می باشد.در این 
جاده جز چند شــهر کوچک 
هیچ نمای دیگری وجود ندارد 
و تا چشــم کار مــی کند کویر 

است و کویر.

 طنین دعای هفتم صحیفه سجادیه
 از مأذنه های مساجد اصفهان

دبیر شورای هماهنگی جبهه سالمت اصفهان، پیرامون الزام پخش صوت اذان در سه وقت صبح، 

ظهر و مغرب از مســاجد اظهار کرد: پس از شــیوع ویروس کرونا و ورود این مهمان ناخوانده به 

کشور، مثل همیشه نیروهای مردمی و جهادی کنار مســئوالن وارد میدان شدند و جبهه مردمی 

سالمت در استان اصفهان شکل گرفت.احمد مقیمی ادامه داد: همزمان با تشکیل جبهه مردمی 

سالمت، جمع دیگری با عنوان شورای هماهنگی سالمت به ریاســت آیت ا... مهدوی و با هدف 

ایجاد هماهنگــی دقیق بین جبهه مردمی ســالمت، مســئوالن و مدیران، به ویــژه کادر درمانی 

استان و همچنین پشتیبانی از این جبهه مردمی شــکل گرفت.وی تصریح کرد: در واقع شورای 

هماهنگی ســالمت ترکیبی از جبهه مردمی سالمت، مســئوالن و مدیران شهری و کادر بهداشت 

و درمان است که از ابتدا تشــکیل این جمع تا کنون، ۵ جلســه با موضوعات متعدد شکل گرفته 

و یکی از مصوبات این شــورای هماهنگی در خصوص پخش اذان از مســاجد اســت.مقیمی با 

اشــاره به قطع پخش اذان از مساجد همزمان با شــروع تعطیلی موقت نماز جماعت در مساجد 

خاطرنشان کرد: ازآنجایی که مصوبه ســتاد کرونا مبنی بر محدویت اجتماعات بود و مساجد هم 

به طبع این مصوبه بســته شــدند و برپایی نماز جماعت به طور موقت تعطیل شــد؛ اما طبق این 

مصوبه بنا بود تا از تجمعات جلوگیری شود ولی شــاهد بودیم که صدای اذان هم دیگر به گوش 

نمی رسید.دبیر شــورای هماهنگی جبهه ســالمت اصفهان در ادامه ابراز داشــت: از همین رو با 

هماهنگی صورت گرفته با مرکز رســیدگی به امور مساجد استان بنا شــد فراخوانی به روحانیون 

و هیئت امنای مساجد داده شود مبنی بر پخش اذان در هر ســه وقت، البته در وقت اذان صبح 

صرفا اذان پخش شــود و در دو نوبت بعدی عالوه بر پخش اذان، مقدمــات اذان از جمله تالوت 

 قرآن کریم، دعای هفتم صحیفه و حدیث کســا به جهت تقویت فضای معنوی از ماذنه مساجد

 طنین انداز شود.

 برگزاری اولین دوره مسابقات مجازی قرآنی تبیان
 در اصفهان

مدیر موسسه فرهنگی قرآن و عترت برهان با اشــاره به برگزاری اولین دوره از سلسله مسابقات 

قرآنی تبیان به صورت مجازی در اصفهان اظهار کرد: گاهی نگاه به مسابقات قرآن نگاهی نتیجه 

گراست، عده ای انتخاب شــده و عده ای دیگر حذف می شــوند.محمدمهدی عباسیان با بیان 

اینکه تالش شده است دراین دوره از مسابقات قرآن کریم تبیان هدف از برگزاری این مسابقات 

انس هرچه بیشتر قرآن آموزان با این مصحف شریف باشــد، گفت: اگر این انس با قرآن کریم 

در بین جوانان بیشــتر تحقق یابد گزاره هــای کالم الهی پناهگاه زندگی آنــان قرار خواهد گرفت 

و به تبع الگویی برای آحــاد جامعه خواهند بود.مدیر موسســه فرهنگی قــرآن و عترت برهان 

تصریح کرد: مســابقات قرآن تبیان با رویکردی جدید در عرصه حفظ قرآن، برای نخستین بار در 

کشــور و با هدف ایجاد انگیزه، تربیت حفاظ و مبلغانی توانمند، برپایی رقابتی ســالم و جذاب و 

ارتقای هر چه بیشــتر کیفیت محفوظات قرآن آموزان به صورت سلســله وار طراحی شده است.

وی افزود: این دوره از مسابقات قرآن کریم با توجه به شــرایط کنونی  و عدم امکان حضور قرآن 

آموزان در موسســه به صورت مجازی  برگزار می شــود وهمه شــرکت کنندگان از طریق سامانه 

اسکای روم قرائت های خودر ا به ســمع داوران می رسانند.عباسیان با بیان اینکه درحال حاضر 

۱۳۰ نفر از برادران و خواهــران در این دوره از مســابقات به مدت ۱۲ روز به رقابــت می پردازند، 

خاطرنشــان کرد: مدت رقابت هر شــرکت کننده ۱۵ دقیقه اســت که بر اســاس قرعه کشی در 

 روز افتتاحیه اعالم شــده همچنین امکان تماشــای تالوت شــرکت کنندگان بــرای یکدیگر نیز 

فراهم است.

با مسئولان
س: ایرنا

عک

وز عکس ر

عکس: ایمنا

اخبار

تعطیلی ایستگاه های بازیافت 
شهر اصفهان ادامه دارد

 خبر روز

سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه ابالغ 
دستورالعمل های راهنمای گام دوم مبارزه با 
کووید-۱۹؛ فاصله گذاری اجتماعی و الزامات 
ســالمت محیط و کار برای مدیریت اجرایی 
و عوامل اجرایی پســماند و فاضالب، اظهار 
کرد: در راســتای جلوگیری از انتشار بیماری 
و حفاظت از ســالمت شــهروندان و عوامل 
اجرایی حوزه پسماند خشــک و تفکیک از 
مبدأ، فعالیت ایستگاه های بازیافت شهرها 
تا زمان بهبود شرایط و کسب اطمینان از نبود 
تهدید برای سالمت عموم، متوقف می ماند.

محمد صادقی با بیان اینکه این دستورالعمل 
شــامل خودروهای جمع آوری بازیافت نیز 
می شود، گفت: از شهروندان درخواست می 
کنیم تا اطالع ثانوی از مراجعه به ایســتگاه 
های بازیافت خودداری کرده و برای مدیریت 
پســماند به مواردی مانند اجتنــاب از تولید 
و کاهش تولید پســماند توجه ویژه داشــته 
باشند.سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهــان در ادامه بــر ضرورت 
مشــارکت شــهروندان برای کاهش میزان 
پســماند تولیدی و به کارگیری روش های 
مدیریتــی صحیح در منزل، در ایام شــیوع 
کرونا تاکید کرد و افزود: با توجه به شــیوع 
کرونا در سراســر دنیا و به تبع آن کشور ما و 
به منظور توقف چرخه انتقــال این ویروس 
فرآیندهــای مدیریــت پســماند طی این 
بازه زمانی دســتخوش تغییراتی در مراحل 
جمع آوری و مدیریت شــده است که از این 
نظر همکاری عمومی بیشــتری را از ســوی 

شهروندان می طلبد.
وی به استفاده از کیسه پارچه ای قابل شست 
و شو برای خرید نان و دیگر نیازهای روزمره 
اشاره و تصریح کرد: این کار نه تنها به کاهش 
مصرف نایلون و پرهیز از تولید پسماند منجر 
می شــود بلکه در مواجهه با ویروس روش 
ایمن تری اســت و با امکان شســت وشو و 
ضدعفونی، خطر شــیوع ویروس را کاهش 

می دهد.
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کارشــناس حوزه معدن و فوالد گفت: تفکر جزیره ای باعــث به هم خوردن 
باالنس زنجیره فوالد شده است و اگر تعیین قیمت کنسانتره و گندله از مسیر 
کارشناسی خارج شود در ماه های آینده تاثیر خود بر قیمت محصوالت نهایی 
را خواهد گذاشت.محسن صادق زادگان درباره وضعیت موجودی کنسانتره و 
گندله در کشور اظهار داشت: معتبرترین سند برای اعالم وضعیت موجود اعالم 
خود وزارت صمت است که کسری کنســانتره را 3  تا 6 میلیون تن اعالم کرده 
و باالنس گندله و آهن اسفنجی در ســال ۹۹ را منوط به راه اندازی واحدهای 
جدید می داند. کارشــناس حوزه معدن و فوالد ادامه داد: کسری موجود راه 
هرگونه صادراتی را برای مســئوالن وزارت صمت بسته است و وزارت صمت 
برای تامین ارز خود می بایست درون شرکت های تحت نظارت خود مدیریت 
توزیع ارز انجام دهــد.وی با بیان اینکه معادن در روزهــای اخیر رایزنی های 
وسیعی برای افزایش قیمت داشــته اند، اظهار داشت: متاسفانه همین تفکر 
جزیره ای باعث به هم خوردن باالنس زنجیره فوالد شــده است و اگر تعیین 

قیمت کنسانتره و گندله از مسیر کارشناسی خارج شود در ماه های آینده تاثیر 
خود بر قیمت محصوالت نهایی را خواهد گذاشــت.صادق زادگان خاطرنشان 
کرد: هرچند تالش وزارت صمت نزدیک شدن و تابع پذیری قیمت محصوالت 
از قیمت های جهانی است، اما باید در نظر داشت تعیین قیمت بر اساس سود 
عادالنه تنها راه مدیریت سهم خواهی ذی نفعان است.کارشناس حوزه معدن 
و فوالد درباره پیش بینی قیمت کنســانتره نیز گفت: بر اســاس قیمت های 
خالص صادراتی، کنسانتره در ایران و همچنین توجه به هزینه های هرکدام از 
واحدهای زنجیره قیمت کنسانتره نباید بیش از 17 درصد شمش خوزستان 
باشد که به نظر می رسد با توجه به افزایش یک درصدی و همچنین باالرفتن 
قیمت شمش قیمت واقعی و کارشناسی کنسانتره باشد.وی در پایان تصریح 
کرد: تجربه نشــان داده هرگاه از تصمیمات کارشناســی دور شده ایم مردم 
به عنوان ذی نفعان واقعی هزینه آن را پرداخته انــد و امیدوارم این بار مردم 

برنده باشند.

استاندار اصفهان گفت: نخستین محفظه خانگی استریل نوری-گازی در مرکز 
تحقیقات لیزر و بیوفوتونیک در فناوری های زیســتی دانشــگاه آزاد اسالمی 

اصفهان طراحی و ساخته شد .
عباس رضایی اظهار داشــت: خط تولید این محفظه خانگی تا چند هفته آینده 

راه اندازی و نمونه های آن در مدت کوتاهی وارد بازار خواهد شد.
استاندار اصفهان با اشاره به تالش مجموعه های دانشگاهی، علمی و پژوهشی 
اســتان در تامین نیازمندی های حوزه پیشــگیری و مقابله بــا ویروس کرونا، 
افــزود: ظرفیت پژوهشــگران دانشــگاه های مــادر اصفهان مانند دانشــگاه 
 اصفهان، علوم پزشــکی و صنعتی اصفهان در تولید کیت های تشــخیص ورود

 پیدا کرده اند.
وی ادامه داد: اتاق های فکری دانشــگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان با 
بهره گیری از ظرفیت پزشکان متخصص استان، بررسی ابعاد بیماری کرونا را در 

دستور کار قرار داده اند.

رضایی گفت: شرکت های دانش بنیان و شرکت شهرک های صنعتی استان در 
ابعاد مختلف تولید تجهیزات، اقالم بهداشــتی و امثال آن، تولیدات و ابتکارات 
خوب و قابل توجهی داشــته اند و دانشــگاه های آزاد اسالمی اســتان از جمله 
دانشگاه واحد اصفهان، فعالیت های خوب علمی و پژوهشی داشته اند که تولید 

نخستین محفظه خانگی استریل نوری -گازی از این جمله است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: دانشــگاه، صنعت و مراکز علمی و پژوهشی 
استان دوشادوش پزشکان و پیراپزشکان استان که در خط مقدم قرار دارند، در 

حال فعالیت و رفع نیازهای در مقابله با این بیماری هستند.
محفظه خانگی اســتریل نوری-گازی در ورودی در منازل مســکونی )مانند 
جاکفشی های آپارتمانی( قرار می گیرد و افراد پس از خرید روزانه، تمام وسایل 
خود مانند دسته کلید، کارت های بانکی، وسایل خریداری شده و ... را به مدت 
مشخص درون این محفظه قرار می دهند تا فرایند ویروس کشی و ضدعفونی 

انجام شود.

 تفکر زنجیره ای در توزیع گندله و کنسانتره بر قیمت فوالد تاثیر منفی

 خواهد گذاشت

 نخستین محفظه خانگی استریل نوری - گازی در اصفهان
 تولید شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن 
ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس 

مقررات پیگرد قانونی دارد.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، اذعان داشت: ثبت 
نام اولیه طرح اقدام ملی مســکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن 
غیر قانونی است همچنین ثبت نام در ســامانه به معنای عضویت یا تخصیص 
واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام کننده غیر واجد 
شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و... 
فاقد هر گونه ارزش است؛ لذا خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه 

خریدار می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشــاره به ممنوعیت واگذاری امتیاز 
واحد های طرح ملی مســکن، گفت:  امتیــاز این قبیل افراد باطل می شــود. 
همچنین واگذاری و انتقال امتیاز مســکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین 

حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.
او تصریح کرد: در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، عالوه بر اقدام قانونی 
علیه افراد متخلف، امتیاز آن ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره مند 

نخواهند شد.
قاری قرآن در پایان تاکید کرد: برگه پرینت ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن 

ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.

رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
درحال حاضر عملیات ساختمانی و تأسیساتی پارک سوار صفه به پایان رسیده 
و بهره برداری از آن تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا و اســتفاده بیشــتر از 

ظرفیت حمل و نقل عمومی خواهد داشت.
فتح ا… معین با اشاره به بازدید از پارک سوار صفه اظهار کرد: به منظور بررسی 
نهایی آماده سازی محوطه پارکینگ و پارک سوار صفه و نظم بخشی به نحوه 
استقرار خودروهای شخصی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی در محوطه 
آماده سازی شده بازدید از پایانه صفه در جلســه ای با حضور آقایان زندآور و 
معین روسای کمیسیون های حمل و نقل و فناوری اطالعات و نظارت، پایش و 
پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
و مدیران عامل سازمان اتوبوسرانی و پایانه های شهرداری در محل پایانه صفه 

تشکیل گردید.
وی به اتمام عملیات ساختمانی و تآسیساتی پارک سوار صفه اشاره کرد و ادامه 
داد: در بازدید از محل و با توجه به اتمام کارهای ساختمانی پارک سوار صفه و 
پایانه اتوبوس های شهری و آماده سازی جایگاه سوخت رسانی در پایانه صفه 
مقرر گردید پس از پایان محدودیت بهره برداری کامل از اتوبوس های شهری 
و مترو ناشی از بیماری کرونا نسبت به آغاز به کار پارک سوار مذکور اقدام گردد.

رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: پارک سوار صفه اولین مجموعه از این نوع خدمات در استان اصفهان بوده و 
بهره برداری از آن تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا و استفاده بیشتر از ظرفیت 

حمل و نقل عمومی خواهد داشت.
وی گفت: در این بازدید مقرر شــد تسهیالت بیشــتری نیز در جهت استفاده 

کنندگان از پارک سوار و پایانه صفه ایجاد شود.

مدیرکلراهوشهرسازیاستاناصفهان:

واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی غير ممكن است

رئیسکمیسیوننظارت،پایشوپیگیریشورایاسالمیشهراصفهانخبرداد

اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی پارک سوار صفه

پنج نکته برای تقویت                                                در دوران خانه نشینی

در روزهای خانه نشینی، با 
آشنایان و دوستان خود به طور 
مجازی دورهمی برگزار کنید و 

به گفت و گو بپردازید

سعی کنید شب ها پیش از 
خواب سراغ خواندن اخبار 
نروید و از زل زدن به صفحه 

نمایش گوشی بپرهیزید

ورزش و تحرک، هورمون 
های شادی آور را آزاد می کند، 
هورمون هایی که اجازه می 

دهند بهتر بخوایم، کمتر استرس 
 داشته باشیم و قوه درک ما 

بهتر کار کند

رژیم غذایی سالم خطر ابتال به 
بیماری های مزمن، افسردگی 

 و اضطراب را 
کاهش می دهد

از کربوهیدرات های موجود در 
 میوه ها، سبزیجات و غالت

 بهره بگیرید

 A ,B,C,D,E ویتامین های
و مواد معدنی، آهن، روی و 

سلنیوم موجب تقویت سیستم 
ایمنی بدن می شوند

از سیگار، تنباکو و مصرف مواد 
 مخدر و روان گردان

 پرهیز کنید

 برای اغلب افراد، 6 تا 
 9 ساعت خواب در
  شبانه روز کافی

 است

کمبود خواب پیامدهای منفی 
زیادی برای سالمت جسم و 
روان دارد و انسان را مستعد 

ابتال به بیماری های مزمن می 
کند

ویتامین های خانواده B نقش 
بسزایی در آزاد شدن هورمون 

های شادی بخش سروتونین و 
دوپامین در مغز دارند

سیستم ایمنی

روابط اجتماعی به اندازه یک رژیم 
غذایی سالم و تحرک و ورزش برای 
سالمت روح و روان ما اهمیت دارد. 
در ادامه به برخی نکات آموزنده برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن در دوران 

خانه نشینی اشاره می شود:

طرح : زاینده رود
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