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باج خواهی 42میلیون دالری هکرها از ترامپ
هکرها با انتشار پیامی در »دارک وب« اعالم کردند؛ به اسنادی از دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
دست یافته اند که در ازای عدم افشای آنها خواســتار دریافت ۴۲ میلیون دالر هستند.تارنمای مجله 
هنری »ورایتی« جمعه به وقت محلی آمریکا گزارش داد هکرها مدعی شــدند که شــرکت حقوقی 
Grubman Shire Meiselas & Sacks را هک کرده و به اســنادی درباره ترامپ و چند هنرمند 
و خوانده آمریکایی دست یافته اند.این شــرکت اعالم کرده که تاکنون هیچ باجی به هکرها پرداخت 
نکرده و در حال همکاری با اف.بی.آی است؛ اما هکرها گفته اند که تاکنون ۳۶۵ هزار دالر از این شرکت 
دریافت کرده اند.ورایتی که پیام هکرها را در دارک وب مشــاهده کرده است، نوشت که آنها خواستار 

دریافت پول برای بازگرداندن اسناد به این شرکت شده اند.

برگزاری کنفرانس بروکسل، حول مسائل سوریه 
اتحادیه اروپا تصمیم به برگزاری چهارمین کنفرانس بروکســل در مورد مسائل مربوط به سوریه و 
اتفاقات اخیر در آن در تاریخ ۳۰ ژوئن گرفته است.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد چهارمین کنفرانس کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکســل با 
حضور وزرای کشــورهای مختلف در تاریخ ۳۰ ژوئن در مورد رسیدگی به مسائل مربوط به اتفاقات 
اخیر در سوریه و تالش برای یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به درگیری ها و منازعات ناتمام 
سوریه برگزار خواهد شد.جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم چنین گفت: »من 
با نمایندگان و وزیران کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در مورد برگزاری چهارمین کنفرانس بروکسل 
در مورد آینده  سوریه و چگونگی اوضاع در منطقه صحبت کرده ام. این رویداد در تاریخ ۳۰ ژوئن برگزار 

می شود، فکر نمی کنم به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود.«

پنتاگون از ادامه  روند خروج نظامیان از افغانستان خبر داد
پنتاگون اعالم کرد که ایاالت متحده هم چنان به خروج نیروهایش از افغانستان ادامه خواهد داد و انتظار 
می رود که طبق جدول زمانی تعیین شده با توافق طالبان به اجرا برسد.سخنگوی پنتاگون اعالم کرد که 
ایاالت متحده هم چنان به خروج نیروهایش از افغانستان ادامه خواهد داد و انتظار می رود که طبق جدول 
زمانی تعیین شده در اوایل امسال و با توافق نیروهای طالبان، این روند پیش برود.جاناتان هافمن، در 
یک نشست مطبوعاتی اظهار کرد: این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ما انتظار داریم که در زمان مقرر 
و طبق آنچه که با طالبان توافق کردیم، روند خروج نظامیان آمریکایی از خاک افغانستان ادامه پیدا کند.

مذاکرات دشوار لبنان با صندوق بین المللی پول
ناتوانی لبنان از بازپرداخت بدهی های خود به صندوق بین المللی پول و نیاز این کشور به وام جدید از این 
صندوق، مذاکرات نمایندگان لبنانی با این نهاد مالی جهانی را دشوار کرده است .لبنان حدود ۹۰ میلیارد 
دالر بدهی های داخلی و خارجی دارد که ۳۰ میلیارد دالر از آن به صندوق بین المللی پول و دیگر طلبکاران 
خارجی این کشور است و این موضوع باعث شده تا نتواند اقساط تعیین شده این صندوق پول را به موقع 
بازپرداخت کند و عالوه بــر آن به دلیل بحران اقتصادی موجود در این کشــور، بیروت متقاضی دریافت 
وام های جدید شده است.این تقاضا موجب سفر مقام های صندوق بین المللی پول به بیروت و مذاکرت 
فشرده آنان با نمایندگان دولت لبنان برای ارائه شرایط اعطای وام جدید و بررسی چگونگی تقسیط وام های 
قبلی شده است، مذاکراتی که به نظر می رسد با دشواری های زیادی همراه باشد.این در حالی است که  
صندوق بین المللی پول شرایط سختی برای اعطای وام های جدید برای لبنان در نظر گرفته و اتحادیه عرب و 
کشورهای حامی لبنان نیز به دلیل درگیر بودن با بحران اقتصادی ناشی از قرنطینه اجتماعی شیوع بیماری 
کرونا و کاهش شدید درآمدهای آنان و همچنین برخی مسائل سیاسی قادر نخواهند بود به میزانی که 

پیش بینی کرده بودند و دست کم تا مدت ها این کمک ها را به لبنان بحران زده، ارائه کنند.

رابطه ایران و ونزوئال ، موجب موضع گیری های تندی از سوی مقامات آمریکایی شده است؛

تله بنزین یا معامله طال؟

ایران و ونزوئال روابط به شدت دوستانه ای  علیرضا کریمیان
را طی دو دهه اخیر داشــته اند، هر چند با 
روی کار آمدن روحانی اندکی از شدت مراودات میان دو کشور در سال 
های اخیر پس از یک دوره صمیمیت در  زمان »احمدی نژاد« و »چاوز« 
کاسته شد؛ اما ایران همچنان از ونزوئال به عنوان یکی از متحدان اصلی 
خود در قاره آمریکا یــاد می کند. حمایت ایران از دولت این کشــور در 
اعتراضات اخیر و ناآرامی ها در این کشور هم نشان داد که همچنان روابط 
میان دو کشور هماهنگ و روبه جلو است. در هفته های اخیر اما زمزمه 
دور زدن تحریم های آمریکایی توسط این دو کشور توسط ایاالت متحده 
مطرح شده ؛ ادعایی که با واکنش های تندی از سوی مقامات آمریکایی 
همراه بوده است. در ابتدا خبرگزاری بلومبرگ که یک رسانه آمریکایی 
است در خبری مدعی شــد، یک هواپیمای شرکت ماهان بعد از حمل 
تجهیزاتی برای تعمیر تاسیسات پاالیشگاهی ونزوئال، ۹ تن طال به ایران 
حمل کرده و پس از آن اعالم شــده این طال ها در عــوض پول بنزین 
فروخته شده به ونزوئال پرداخت شده است. خشم دولت آمریکا از این 
روابط تا آنجا پیش رفته که در روزهای اخیر یک مقام آمریکایی با ادعای 
اینکه ایران به ونزوئال بنزین می فرستد و در ازای آن طال دریافت می کند، 
از تصمیم دولت ترامپ برای اقدام جدید علیه ایران خبر داد. این مقام 

آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: ایاالت متحده اطمینان 
دارد که دولت نیکالس مادورو بهای این بنزین را با دادن چندین تن طال 
پرداخت کرده است.وی در عین حال از ارائه جزییات پیرامون اقدامات 
آمریکا در این خصوص خودداری کرد، اما گفت که گزینه های مربوط به 
دونالد ترامپ ارائه خواهد شــد. در مقابل این ادعاها اما ســیدعباس 
موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعای مسئول امور ونزوئال 
در دولت آمریکا، اظهارات بیان شده را بی اساس و در جهت زمینه سازی 
برای اعمال فشار بیشتر از سوی آمریکا بر دولت ونزوئال و ایجاد اخالل و 
دخالت در روابط تجاری میان دو کشور ایران و ونزوئال ارزیابی کرد.وی 
افزود: دولت آمریکا که در اجرای سیاست های خود در ونزوئال از جمله 
تحریم اقتصادی، تهدید نظامی و اخیرا تشکیل شورای انتقالی، به دلیل 
مقاومت دولت و مردم آن کشور با شکست مواجه شده، با ایراد اینگونه 
اتهامات سعی دارد در برنامه دولت ونزوئال برای بازسازی پاالیشگاه های 
آن کشور و تولید فرآورده های نفتی از جمله بنزین که هم اکنون به دلیل 
تحریم های ظالمانه آمریکا با کمبود روبه روســت، مانع تراشی کند. از 
سوی دیگر حجت ا... سلطانی، سفیر کشورمان در کاراکاس مدتی پیش 
در گفت وگویی درباره این که آیا ایران به ونزوئال بنزین فرستاده است، 
توضیح داد: تا به امروز، از ایران بنزین به ونزوئال انتقال داده نشده است. 

دولت دو کشور مذاکراتی در زمینه همکاری های تجاری دارند؛ اما تا به 
امروز ســوخت ایران به ونزوئال نرســیده است.سفیر کشــورمان در 
کاراکاس با رد ادعاها مبنی انتقال طال از ونزوئال به ایران گفت: ارســال 
مقدار عنوان شده ۹ تن طال توسط دولت ونزوئال را تکذیب می کنم. این 
یک شایعه بی اساس و محصول دام های رسانه ای بوده و کامال نادرست 
است. هر چند این ادعاها از سوی مقامات ایرانی تکذیب شده ؛ اما حتی 
در صورت صحت این موضوع هم عصبانیت آمریکایی ها به نظر بیشتر 
از زنجیره شکست تحریم های سنگین خود علیه کشورمان باشد تا رابطه 
ایران و ونزوئال . اینکه ایران با وجود تحریم ها و با تکیه بر تکنولوژی بومی 
قادر به پشــتیبانی از متحدان خود اســت می تواند عمال یک شکست 
راهبردی برای ایاالت متحده باشد از ســوی دیگر به رغم اطالع دولت 
آمریکا از حمل بنزین توســط نفتکش ایرانی به سوی ونزوئال؛ اما عمال 
این کشور قادر به متوقف کردن آن نبوده است؛ چرا که این کار هزینه های 
سیاسی و نظامی زیادی برای آنها خواهد داشت و در نهایت ایران نشان 
داد که هنوز هم قادر اســت با ترفندهای جایگزینی مانند دریافت طال، 
تحریم های آمریکا علیه خود را بی اثر کند؛ مسئله ای که به نظر می رسد 
 دلیل اصلی خشــم و عصابیت طرف هــای آمریکایــی از این مراوده

 ادعایی باشد.

رییس جمهوری با بیان اینکه تمام مساجد می توانند 
با مراعات اصول بهداشتی نماز عید فطر را برگزار 
کنند، گفت: در شهرهای با وضعیت سفید، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی اجتماع روز قدس برگزار شده 
اما در شهر تهران راهپیمایی خودرویی به شکل نمادین 
با مسئولیت سپاه برگزار می شود.حسن روحانی با 
بیان اینکه شرایط ما بهتر شده و مردم ضمن احتیاط 
باید به آینده اطمینان داشته باشند، تصریح کرد: اگر 
در آینده این ویروس جهش داشته باشد و موجی در 
اواخر تابستان و پاییز داشته باشیم، بازهم وضع ما 
بهتر از امروز است و از موج اصلی عبور کرده ایم. بدن 
بعضی ها مقاومت بیشتری یافته و خیلی شرایط ما 

نسبت به روز اول متفاوت است. امروز ۱۵ اسفند و 
اول فروردین نیست، امروز در آخر اردیبهشت هستیم 
و شرایط بهتر شده است.روحانی در بخش پایانی 
صحبت های خود در مورد تصمیمات ستاد ملی 
مقابله با کرونا در مورد برگزاری روز قدس گفت: در 
۲۱۸ شهرستانی که در مناطق سفید قرار دارند، می توان 
نمازجمعه برگزار کرد، در آنها نیز می توان روز قدس را 
با مراعات همه چارچوب ها و پروتکل های بهداشتی 
لبته مراسم روز قدس، نه به عنوان  برگزار کرد. ا
راهپیمایی بلکه به شکل اجتماع در مکان نمازجمعه در 
مناطق سفید برگزار می شود.وی در مورد برگزاری روز 
قدس در تهران هم اظهار داشت: در مورد شهر تهران 

دستورالعمل دیگری مدنظر داریم چون شرایط قرمز 
است و نمازجمعه هم نداریم؛ اما تهران پایتخت است 
و نمی شود کاری نکرد. قرار است مسئولیت را سپاه 
برعهده بگیرد و از یک مبدأ تا انتهایی از طریق خودرو 
حضور داشته باشیم که یک حرکت تبلیغاتی است.

رییس جمهور اضافه کرد: در خودرو هم سرود خوانده 
می شود و هم می توان پرچم در دست داشته باشیم. 
در واقع یک مراسم نمادینی از طریق خودروها انجام 
می شود و سپاه مسئولیت آن را برعهده گرفته است.  

روحانی:

 نماز عید فطر در سراسر کشور برگزار می شود

سخنگوی وزارت خارجه فرانســه به برنامه آمریکا برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، در صورت امتناع شــورای امنیت از تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه تهران واکنش نشان داد.یک خبرنگار از سخنگوی وزارت خارجه فرانسه پرسید پاسخ پاریس به تهدید آمریکا که گفته در صورت امتناع شورای امنیت از 
تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران برای احیای همه تحریم های سازمان ملل علیه این کشور تالش خواهد کرد، چیست؟سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ 
گفت: »ما شما را به اظهارات مطرح شده در کنفرانس خبری ارجاع می دهیم. عالوه بر آن، ما تمامی استنتاج ها، چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ سیاسی را از خروج 
آمریکا از برجام در مورخ مه ۲۰۱۸ استنباط می کنیم.«وزارت خارجه فرانسه در تاریخ مورد اشاره ۲۹ آوریل، درباره منقضی شدن تحریم های مربوط به فروش تسلیحات 
متعارف به ایران در اکتبر بر پای بندی پاریس به متن برجام تاکید کرده است.»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا بارها تاکید کرده کشورش در تالش است اجازه ندهد 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر سال جاری میالدی برداشته شــود.پمپئو با بیان اینکه آمریکا با شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران در ارتباط است گفته اجازه نخواهد داد تحریم های فروش تسلیحات متعارف به ایران برداشته شود.آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را برای تمدید 
این تحریم ها میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده است. تصویب این قطعنامه مستلزم موافقت دست کم ۹ عضو شورای امنیت بدون وتوی اعضای دائم این شوراست.

خبر روزواکنش فرانسه به تالش های تازه آمریکا علیه ایران

چرا شورای نگهبان نسبت به اصالحیه قانون انتخابات 
موضع گیری کرد؟

عضو حقوقدان شــورای نگهبان اظهار کرد: در قانون بندی وجود ندارد  که اعضای شــورای نگهبان 
از اعالم نظر خود راجع به مســائل روز کشور و حتی مصوبات مجلس شــورای اسالمی منع شده 
باشند.هادی طحان نظیف، با انتشــار پستی در صفحه اینستاگرام خود  نوشــت:ابتدا باید میان 
نظررسمی شورای نگهبان و نظر اعضای شورا تفکیک قائل شویم. اعضای شورا ممکن است نسبت 
به موضوعات کشور نظری داشته باشــند؛ اما وقتی همان موضوع در جلسه شورا مطرح می شود، 
ممکن است در تصمیم گیری جمعی نظری خالف آن اعالم شود. لذا نظر اعضای شورا، لزوما نظر 
شورا نیست.در قانون هم قید  نشده که اعضای شــورای نگهبان از اعالم نظر خود راجع به مسائل 
روز کشــور و حتی مصوبات مجلس شورای اسالمی منع شده باشــند. ضمن اینکه باالخره عضو 
شورای نگهبان هم شهروند این کشور است و مثل همه شــهروندان عادی از حق بیان و اظهارنظر 
قانونی برخوردار اســت.در عین حال ما در شــورای نگهبان فقهای بزرگ و حقوقدان های معتبر و 
شناخته شده ای داریم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی داشته باشند، نه از باب 
عضو شورای نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس فقهی یا حقوقی بودن شان و این نظرات به بهبود 

حکمرانی می تواند کمک کند.

 تفحص از تامین اجتماعی در مجلس یازدهم
 کلید می خورد

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: در مجلس یازدهم، طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین 
اجتماعی را پیگیری و کلید خواهیم زد.جالل محمودزاده با بیان اینکه اســناد و گزارشــاتی از این 
سازمان به دست ما رسیده که الزم است از عملکرد این سازمان تحقیق و تفحصی از سوی مجلس 
صورت بگیرد، افزود: تخلفات این ســازمان در زمینه های مالی و هم در رابطه با انتصابات در این 
سازمان است و گویا انتصابات در این سازمان براساس رابطه و نه ضابطه انجام شده است.نماینده 
مردم مهاباد در مجلس با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت مسئوالن شده است، 
ادامه داد: دولت در برخی از مواقع که نیاز به پول دارد به منابع مالی و درآمدهای ســازمان تامین 
اجتماعی که ذخایر بازنشستگان کشوری است، دســت درازی می کند.محمودزاده بیان داشت: 
کارگران و بازنشستگان نیز چندان از عملکرد ســازمان تامین اجتماعی رضایت ندارند که همه این 
موارد باعث می شود در مجلس آینده ســاختار مدیریتی و همچنین ساختار مالی این سازمان را 

بررسی همه جانبه کرده و تحقیق و تفحص از آن پیگیری و دنبال شود.

کتاب »ناگفته های احمدی نژاد« در راه است؟
چندی پیش یکی از کانال هــای تلگرامی نزدیک بــه احمدی نژاد در خبری نوشــته بود که کتاب 
»ناگفته های احمدی نژاد« چاپ شده است .این کانال نوشته بود که اطالعات تکمیلی درباره این 
کتاب، زمان و نحوه رونمایی و توزیع آن به زودی اعالم خواهد شــد، احتمــاال جریان احمدی نژاد 
تصمیم دارند در ماه های نزدیک به انتخابات ۱۴۰۰ از این کتــاب رونمایی کنند.علی اکبر جوانفکر، 
مشاور محمود احمدی نژاد، درحالی تلویحا از ورود محمود احمدی نژاد به انتخابات ۱۴۰۰ پرده برداری 
کرده که شنیده ها نیز حاکی از این است که نزدیکان رییس ســابق، دولت تکاپو و تحرکات خود را 
برای یارگیری به نفع او با رایزنی اقشار مختلف آغاز کرده اند.چندی پیش یکی از کانال های تلگرامی 
نزدیک به احمدی نژاد در خبری نوشــته بود که کتاب »ناگفته های احمدی نژاد« چاپ شده است 
که شــامل مصاحبه  بی پرده و مفصل محمدرضا تقوی فرد با دکتر محمود احمدی نژاد و بخشی از 
ناگفته های دوران هشت سال ریاست جمهوری در سال های ۸۴ تا ۹۲ است که برای نخستین بار 

منتشر می شود.

کافه سیاست

منتخب تهران: 

رییس مجلس هماهنگ 
کننده ای بیش نیست

منتخب مــردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر نقش هماهنگ کننده 
رییــس مجلس، گفــت: اگــر نمایندگان 
مجلس دهم معتقدند رییس مجلس همه 
کار بوده، این اشکال از مجلس است نه از 
رییس آن.عزت ا... اکبــری درباره تالش 
برخی منتخبــان برای کاهــش اختیارات 
رییــس مجلــس یازدهم، خاطرنشــان 
کرد: معموال همیشــه نمایندگان جدید به 
مدیریــت قبلی انتقاد می کننــد، حاال اگر 
رییس قبلی مجلــس از اختیارات ویژه ای 
برخوردار بوده اســت باید شرایط حاکم بر 
عرصه سیاســی را هم در نظر گرفت، ولی 
واقعیــت این اســت که رییــس مجلس 
هماهنگ کننده ای بیش نیســت.منتخب 
تهران در مجلس یازدهم افزود: به مسائل 
با دیدگاه مثبــت می نگرم و بــه آن رنگ 
جناحی نمی دهم و تنش  را نمی پســندم، 
چرا به جــای پرداختن بــه کارهای جدی 
برای مردم حاشیه پردازی کنیم؟ بحث این 
است که مجلس به شکل جمعی اداره شود 
و اگر رییس مجلس اقدامــی غیرقانونی 
یا فرا قانونــی انجام می دهــد نمایندگان 
باید اعتراض کننــد. در مورد علی الریجانی 
هم مقداری شــلوغش می کننــد، ممکن 
است گاهی اوقات بیشــتر از اختیاراتش 
اســتفاده کرده باشــد.اکبری خاطرنشان 
کرد: وقتی مجلس بی خاصیت و همیشه 
در حاشیه باشد و مجلســی کارشناسی و 
مقتدر نباشــد، از رأس خارج می شــود. 
رییس قوه دارای جایگاهی اســت و باید 
اقداماتی انجام دهــد و رییس بی اختیار 
هم بی اثر اســت.این فعال اصولگرا ادامه 
داد: تــک تک نماینــدگان کــه نمی توانند 
مجلس را اداره کنند، به همین دلیل رییسی 
انتخاب می کنند که دارای اختیارات باشد. 
اگر دوستان درباره مجلس دهم معتقدند 
رییس مجلس همه کار بوده، این اشکال از 

مجلس است نه از رییس آن.

 ارسال مقدار عنوان شده ۹ تن طال توسط دولت 
ونزوئال را تکذیب می کنم. این یک شایعه بی اساس و 
محصول دام های رسانه ای بوده و کامال نادرست است

بین الملل

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باســتناد مصوبــه شماره ۹۸/۴۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ شورای اسالمی شــهر اماکن زیر را با شرایط و 
مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید:

آگهی مزایده

محمد مهدی فردوسی مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آبادم الف: 837580 

سپرده شرکت در مزایده )ریال(مبلغ پایه ماهیانه  )ریال(مساحت )متر مربع(مشخصاتردیف

1
اجاره ۲۸ باب غرفه جهت برگزاری نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و 

سنتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی هفت برج خارون) منطقه دو(

هر غرفه در حدود 

۶ متر مربع

هر غرفه ماهیانه 

۹۰۰/۰۰۰ ریال
برای هر غرفه ۵۴۰/۰۰۰ ریال

2
اجاره ۶ باب غرفه جهت برگزاری نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و 

سنتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی هفت برج خارون )منطقه دو(

هر غرفه در حدود 

7 متر مربع

هر غرفه ماهیانه 

۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
برای هر غرفه ۹۰۰/۰۰۰ ریال

3
اجاره یک باب غرفه )آالچیق( جهت راه اندازی شربت خانه و دمنوش های 

گیاهی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی هفت برج خارون )منطقه دو(

در حدود ۳۰ 

متر مربع
۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه تا تاریخ 
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در ساعات اداری به امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی واقع در بلوار شهید محسن حججی فرهنگسرای خارون مراجعه و مدارک مربوطه 

را اخذ نمایند. شماره تلفن تماس: ۴۲۶۵۸۰۵۳

نوبت دوم
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 تکذیب تعطیلی 9۵ درصد 
از کارگاه های صنایع دستی اصفهان

معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
اصفهــان، ضمــن تکذیــب تعطیلــی ۹۵ درصــد از کارگاه هــای صنایع دســتی ایــن اســتان، در 

ــه  ــه ای ک ــای دو طرف ــوص کمک ه خص
کارگاه هــای صنایع دســتی بــرای مقابلــه 
بــا شــیوع کرونــا و همچنیــن، وزارتخانــه 
بــرای  صنایع دســتی،  معاونــت  و 
حمایــت از هنرمنــدان ایــن حــوزه انجام 
ــان کرد.جعفر  ــی را بی ــد، توضیحات داده ان
جعفرصالحــی اظهــار کــرد: اگرچــه 
کارگاه هــای تولیــدی صنایع دســتی 
اســتان اصفهــان در بحــث معیشــتی 
ــس  ــا پ ــد؛ ام ــه رو بودن ــکل روب ــا مش ب

ــن کارگاه هــا کار  ــی کــه در ای ــدان جزئ ــان و هنرمن ــز کــردن کارکن ــا مجه ــا ب ــروس کرون از شــیوع وی
ــژه  ــا پارچــه به وی ــه ب ــدی  ک ــه، کارگاه هــای تولی ــرای نمون ــد و ب ــران آمدن ــاری دیگ ــه ی ــد، ب می کردن
ــک  ــن ماس ــمت دوخت ــه س ــود را ب ــد خ ــط تولی ــفندماه ۱۳۹۸، خ ــتند، از اس ــروکار داش ــکار س قلم
ــتی  ــای صنایع دس ــد از کارگاه ه ــی ۹۵ درص ــر تعطیل ــب خب ــا تکذی ــی ب ــش بردند.جعفرصالح پی
ــه پنــج هــزار کارگاهــی کــه به صــورت عمــده در حــوزه  اســتان اصفهــان گفــت: اطالعــات نزدیــک ب
ــق  ــت صنایع دســتی اســت و طب ــار معاون ــد، در اختی ــت دارن ــان فعالی صنایع دســتی اســتان اصفه
ــق شــده و بعضــا تعدیل هــای موقــت  ــم اگــر چــه کار آن هــا کــم رون ایــن مســتندات اعــالم می کن
ــزار کارگاه ۴  ــا از ۵ ه ــتی، ۹۵۰ ی ــگاه صنایع دس ــزار فروش ــه از ه ــوده ک ــن نب ــا چنی ــته اند؛ ام داش
هــزار و ۵۰۰ تــای آن تعطیل شــده باشــد.وی بــا بیــان اینکــه ارائــه چنیــن آمــار اشــتباهی بــه صــالح 
صنایع دســتی اســتان اصفهــان در ســطح ملــی و بین المللــی نیســت، افــزود: مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس از فــرش و صنایع دســتی به عنــوان تنهــا رشــته هایی یــاد کــرد کــه پــس از شــیوع ویــروس 
کرونــا افزایــش اشــتغال داشــته اند چراکــه کار آن هــا بــه خانــه کشــیده و در قالــب مشــاغل خانگــی 

ــد. ــور ش متبل

 کاهش شدید صادرات و راکد شدن
 تولید فرش در آران و بیدگل

بــا اجرایــی نشــدن مصوبــات دولتــی ، میــزان صــادرات فــرش ماشــینی از 7۰ درصــد در ســال های 
ــن شــهرک  ــای بزرگ تری ــت امن ــه اســت.رییس هیئ ــر از 2۵ درصــد کاهــش یافت ــه کمت گذشــته ب
فــرش ماشــینی کشــور گفــت: پایبنــد نبــودن دولــت در اجــرای مصوبــات ماننــد تــالش بــرای رفــع 
ــین آالت،  ــازی ماش ــرای نوس ــدادن ارز ب ــص ن ــه و تخصی ــواد اولی ــود م ــی از کمب ــکالت ناش مش
ــب طــرح  ــت در قال ــزود: دول ــدی اف ــرده اســت.عبدالرحیم مفی ــدان ک مشــکالت شــهرک را دوچن
ــتان آران  ــینی شهرس ــرش ماش ــت ف ــرای صنع ــی ب ــال نقدینگ ــارد ری ــادی ۵۰۰ میلی ــق اقتص رون
وبیــدگل در نظــر گرفتــه كــه تــا كنــون تنهــا ۵۰ درصــد آن تخصیــص یافتــه و علــت اصلــی آن كنــدی 
سیســتم بانكــی اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا 2 ســال پیــش میــزان تولیــد فــرش ماشــینی در 
ایــن شــهرک ســاالنه ۳۵ میلیــون متــر مربــع بــود و در حــال حاضــر هیــچ گونــه پیشــرفتی در تولید 
حاصــل نشــده، گفت:میــزان صــادرات هــم از 7۰ درصد در ســال هــای گذشــته بــه کمتــر از 2۵ درصد 
رســیده اســت.مفیدی،  نظــارت نداشــتن دولــت روی ارز نیمایــی توزیــع شــده بیــن تولیدکننــدگان 
در جهــت تامیــن مــواد اولیــه و رشــد واســطه گــری و دالل بــازی و در نتیجــه افزایــش هزینــه هــای 

تولیــد و کاهــش رقابــت پذیــری واحدهــای تولیــدی را از دیگــر مشــکالت بــر شــمرد.

با وجود قول های حمایتی داده شده به اصناف اصفهانی آسیب دیده از کرونا؛ اما تا امروز تنها تمهیدات مالیاتی عملی شده است

وعده های بر زمین مانده

ــر از  ــی و کمت ــاه تعطیل بیــش از یــک م مرضیه محب رسول
ســه مــاه کســادی بــازار، تقریبــا تمامی 
اصنــاف را زمین گیــر کــرده اســت. ایــن شــرایط در حالــی همچنان 
ــه فعــاالن صنفــی و مســئوالن  ــه گفت ــازار حاکــم اســت کــه ب ــر ب ب
اصنــاف، وعده هــای دولــت در حمایــت از کســب و کارهــا همچنان 
ــاف  ــاق اصن ــس ات ــی نشــده اســت . ریی ــده و عمل ــن مان ــر زمی ب
اصفهــان گفتــه، دولــت در خصــوص اصنــاف کاری انجــام نــداده و 
فقــط تمهیداتــی مالیاتــی درنظــر گرفتــه است.رســول جهانگیــری 
ــار  ــاف اظه ــرای اصن ــب شــده ب ــه تخفیف هــای تصوی ــا اشــاره ب ب
داشــت: دولــت ۱۳ رســته از اصنــاف را مشــخص کــرد تــا بــه ازای 
هــر کارگــر ۱۳ میلیــون وام ۱2 درصــد پرداخــت کنــد، امــا همچنــان 
ــزود: از  ــه اســت.وی اف ــی شــدن آن انجــام نگرفت ــد عملیات فرآین
ــود،  ــوق و بیمــه کارگــران ب ــت، پرداخــت حق ــدات دول دیگــر تمهی
بدیــن صــورت کــه بــا ثبت نــام در اداره کار، کارگــران مشــمول ایــن 
ــی نشــد اســت. ــان عمل ــز همچن ــن کار نی ــه ای ــا می شــدند ک مزای

ــوص  ــت در خص ــرد: دول ــان ک ــان بی ــاف اصفه ــاق اصن ــس ات ریی
ــر  ــی درنظ ــی مالیات ــط تمهیدات ــداده و فق ــام ن ــاف کاری انج اصن
گرفتــه اســت و پرداخــت هزینــه اظهارنامــه ارزش افزوده ۳ ســال 

پایانــی ســال گذشــته را تــا پایــان خردادمــاه تمدیــد و 
اظهارنامه هــای مالیاتــی  کــه اصنــاف تــا خردادمــاه بایــد پرداخــت 
ــرد:  ــح ک ــت.وی تصری ــق انداخ ــه تعوی ــاه ب ــا 2 م ــد را ت می کردن
تمهیــدات دولــت در حــد تصویــب بــوده؛ امــا بــه گونــه ای نیســت 
ــر  ــه زودت ــتیم هرچ ــدوار هس ــن امی ــد، بنابرای ــاره کار باش ــه چ ک
شــاهد دســتورالعمل های تســهیالت بانکــی باشــیم و  نحــوه 
اختصــاص و تقســیم آن نیــز بــه گونــه ای اعــالم شــود کــه اصنــاف 
ــا  ــت: ب ــند.جهانگیری گف ــته باش ــرداری الزم را داش ــد بهره ب بتوانن
ــود  ــاف خ ــه اصن ــده، اتحادی ــرح ش ــای مط ــود محدودیت ه وج
پیگیــر آن هســت کــه بتوانــد مباحــث مالیاتــی را بــا وزارت اقتصاد 
و امــور دارایــی در کشــور بــه تفاهــم و توافــق برســاند.وی 
درخصــوص فعالیت هــای اتحادیــه اصنــاف ادامــه داد: اتحادیه هــا 
ــن  ــز ای ــا نی ــد و م ــال می دهن ــا انتق ــه م ــکالت را ب ــائل و مش مس
مســائل را بــه دســتگاه های مرتبــط در حوزه هــای مختلــف منتقــل 
می کنیــم، درنتیجــه تنهــا موضوعــی کــه می تــوان گفــت در اختیــار 
ــی  ــد ماه ــه چن ــت ک ــی اس ــق مالیات ــرار دارد تواف ــا ق ــه م و حیط
پیگیــر آن هســتیم. شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان و نیــز ایــران، 
اثــرات ســوء و منفی بســیاری بــر اوضــاع اقتصادی داشــته اســت 

ــه  ــا توجــه ب کــه ایــن موضــوع در بنگاه هــای اقتصــادی کوچــک ب
ــا دارای  ــتقراضی از بانک ه ــای اس ــا وام ه ــدک ی ــرمایه های ان س
نمــود بیشــتری بــوده اســت.اکنون ایــن موضــوع باعــث شــکننده 
ــی و  ــای مال ــه چنانچــه حمایت ه ــاف شــده ک ــره اصن شــدن پیک
نیــز غیرمســتقیم دولــت در ایــن زمینه هــا وجود نداشــته باشــد به 
زودی شــاهد افزایــش ســطح بیــکاری، ورشکســتگی های پنهــان 
ــی بســیاری  ــع آن پیامدهــای اجتماعــی و قضای ــه تب و آشــکار و ب
ــه از  ــی ک ــود انتظارات ــا وج ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــود. ب ــم ب خواهی
حمایــت هــای دولــت و نظــام بانکــی کشــور در زمینــه مواســات با 
ــب و  ــت از کس ــر حمای ــی ب ــت بنای ــا دول ــد؛ ام ــی ش ــاف م اصن
ــه اعمــال  ــک هــا ب ــوان واداشــتن بان ــا ت ــدارد و ی کارهــای خــرد ن
طــرح هــای حمایتــی را دارا نیســت. آنچــه دولــت آن را دســت کم 
گرفتــه ایــن اســت کــه مشــکالت اقتصــادی ناشــی از کرونــا مــی 
توانــد معضــالت اجتماعــی پــر هزینــه ای را به کشــور تحمیــل کند. 
ــکاری  ــرخ بی ــد ن ــی توان ــرد م ــای خ ــب و کاره ــتگی کس ورشکس
ــد؛  ــش ده ــی را در کشــور افزای ــات خانوادگ ــر و اختالف شــیوع فق
اتفاقــی کــه بــه مراتــب خطرنــاک تــر از ورشکســتگی هــای 

اقتصادی و تنگناهای ناشی از آن خواهد بود. 

رییس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان از افزایش 
2۰ درصدی سهمیه کاغذ واحد های صنفی در صنعت 
چاپ استان اصفهان خبرداد.علی انصاری اظهارداشت: 
در حال حاضر اصلی ترین مشکل واحد های صنعت 
چاپ استان اصفهان، افزایش 2۰ درصدی قیمت سهمیه 
کاغذ است که این روند صعودی قیمت ها در بازار دست 
ناشران را برای رونق دادن به این صنعت بسته است.وی 
افزود:در استان اصفهان بیش از 2۰۰ واحد صنفی صنعت 

چاپ وجود دارد که متاسفانه تاکنون شاهد تعطیلی 
۹۰ درصد از آن ها به دلیل ایجاد رکود و گرانی مواد اولیه 
هستیم.رییس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان 
تاکید کرد:از آنجایی که بیشتر کاغذ مورد نیاز استان 
اصفهان از دیگراستان های کشور همچون تهران و اهواز 
تامین می شود، متاسفانه تاکنون دولت سهمیه بسیار 
کمی را آن هم با قیمت زیاد برای استان در نظر گرفته که 
همین باعث به وجود آمدن رکود در این حوزه شده است.

انصاری اضافه کرد:تاکنون قیمت سهمیه کاغذ در بازار از 
7۵ هزار تومان به ۴2۰ هزار تومان رسیده و این افزایش 
۶۰ درصدی مواد اولیه کار را برای واحد های صنفی 
سخت کرده است.وی افزود:رکود صنعت چاپ استان 
اصفهان باعث شده تا بسیاری از طرح ها و اقدامات خود 

را برای شکوفایی این حوزه از بین ببریم.رییس اتحادیه 
چاپخانه داران استان اصفهان یادآور شد:همچنین نبود 
نظارت و مدیریت درست بر روند ورود و خروج کاال در بازار 
موجب ایجاد قاچاق در این صنعت شده و پای دالالن را 
به این حوزه بیش از پیش باز کرده است.انصاری ادامه 
داد:صنعت چاپ در کشور به عنوان یک صنعت اشتغالزا 
شناخته می شود و در استان اصفهان هم تاکنون بیش 
از 2 هزار نفر در این حوزه مشغول کارند، اما به دلیل تورم 
و بحران های به وجود آمده در حال حاضر شاهد بیکاری 
صد ها نفر در این زمینه هستیم.وی گفت:باید توجه 
داشت که عدم سهمیه بندی درست و نا عادالنه کاغذ بین 
استان ها در صنعت چاپ، در رکود و تورم ایجاد شده این 

حوزه بی تاثیر نبوده است.

 رتبه نخست اصفهان 
در تعداد طرح های 

تعاونی در کشور
رتبه نخست تعداد طرح  استان اصفهان 
های تعاونی را با  ۱۴ درصد از مجموع ۶۴۳ 
طرح به بهره برداری رسیده در چهاردهمین 
جشنواره »تجلیل از تعاونی های برتر« که 
شهریور سال گذشته در این استان برگزار 
شد، به خود اختصاص داد.بنا بر اظهار معاون 
اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان، این استان با تشکیل ۸۸ 
تعاونی در یک سال گذشته رتبه برتر کشور را 
به خود اختصاص داده است.سید کمال الدین 
میرهادی  افزود: از بین ۶۴۳ تعاونی که تا 
هفته تعاون سال گذشته در کشور تشکیل 
شده ، استان اصفهان با 2 هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای سه هزار 
نفر رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده 
است.معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: 
بحث سرمایه گذاری از جمله مزیت های 
این تعاونی هاست که ۹۰ درصد آن از سوی 
اعضا تامین می شود و کمترین بار را بر دوش 
دولت و نظام بانکی تحمیل می کند.وی افزود: 
کشور از نظر نیروی متخصص کمبود ندارد؛ اما 
چالش بعدی وجود نقدینگی در دست مردم 
است که هر زمان به سمتی می رود و این برای 
کشور مشکل ساز است؛ درحالی که می توان 
آن را در راستای کارآفرینی در بخش تعاون به 
کار گرفت.وی، تنها مشکل فعاالن اقتصادی 
استان را فضای فرهنگی کسب و کار حاکم 
بر اصفهان برشمرد و گفت: مسئوالن باید به 
جای تجویزگری، تسهیل گر باشند؛ وظیفه 
دولتمردان برداشتن سنگ از پیش پای 
سرمایه گذاران و بستن راه بر سودجویان است. 
بنا بر اعالم مسئوالن، سه هزار و 2۶۴ شرکت 
تعاونی با ۵۴۱ نفر عضو در استان اصفهان در 
۱۸ گرایش از جمله مسکن، صنعت، توزیعی، 
کشاورزی، خدماتی، بهداشتی و حمل و 
نقل فعالیت می کنند که زمینه ایجاد ۵7 هزار 

فرصت شغلی را به وجود آوردند.

رییس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان مطرح کرد :  

از تعطیلی 90 درصدی چاپخانه ها تا افزایش قیمت  سهمیه کاغذ

رییــس اتحادیــه بــازار خــودروی اســتان اصفهــان از کاهــش ۱۰ درصــدی قیمــت خــودرو در بــازار اســتان خبرداد.حمیــد رضــا قنــدی  اظهارداشــت:باتوجه 
ــازار خــودرو صــورت گرفــت، در حــال حاضــر  بــه نظارت هــا و کنترل هــای ویــژه و الزمــی کــه از ســوی دســتگاه های اجرایــی اســتان اصفهــان در حــوزه ب
شــاهد افــت ۱۰ درصــدی نــرخ خــودرو در ایــن بــازار هســتیم.وی افزود:تاکنــون اوضــاع اقتصــادی بــازار خــودروی اســتان بــه نســبت ســال های گذشــته 
رونــد مطلوبــی را طــی کــرده و پیــش بینــی می شــود رونــد کاهــش قیمت هــا در این بــازار طــی چنــد مــاه آینــده بــه 2۰ درصــد برســد.رییس اتحادیــه بازار 
ــازار خــودروی اســتان عــالوه بــر ایجــاد نظارت هــای الزم اجرایــی  خــودروی اســتان اصفهــان تاکیــد کرد:اصلی تریــن علــت رونــد نزولــی قیمت هــا در ب
اقداماتــی در مــورد برخــورد بــا متخلفــان و محتکــران خــودرو در ایــن بــازار بــوده اســت.قندی گفت:همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه حرکــت بــه ســوی 
منطقــی شــدن نــرخ انــواع خــودرو در بــازار می توانــد رونــق آن را مهیــا ســازد و بــه همیــن خاطــردر تــالش هســتیم تــا بــا مدیریــت کــردن بــازار، رونــد 

منطقــی شــدن قیمت هــا را شــاهد باشــیم.

رییس اتحادیه بازار خودروی استان:

منتظر منطقی تر شدن قیمت ها هستیم
خبر  روز

امیدوار هستیم هرچه زودتر شاهد دستورالعمل های 
تسهیالت بانکی باشیم و  نحوه اختصاص و تقسیم آن نیز 
به گونه ای اعالم شود که اصناف بتوانند بهره برداری الزم را 

داشته باشند

کارگاه قوری سازی به 
روش سنتی در اصفهان

روستای جالل آباد، بخش نجف آباد 
دارای کارگاه های سنتی قوری سازی 
در اصفهان است و عمده مردم این 
روستا در این کارگاه ها مشغول به کار 
هستند. طراحی و اشکال روی قوری ها 
به شکل دستی و همچنین بسته بندی 
توسط زنان، قالب زدن و پختن سفال 

توسط مردان انجام می گیرد.

تا یک ماه آینده از خریدن گوشی موبایل خودداری کنید
رییس کمیتـه تخصصـی تلفن همراه کشـور با بیـان اینکه حـدود چهار مـاه پیش شـاهد افزایش 
قیمـت ۴۰ تـا ۵۰ درصـدی قیمـت گوشـی بوده ایـم، گفـت: بـه مـردم توصیـه می شـود تـا حدود 
یـک مـاه آینـده از خریـد تلفـن همـراه 
خودداری کننـد و منتطـر بمانند تـا بازار 
به ثبـات برسـد. محمد مهـدی غفوریان 
دربـاره وضعیت قیمت هـا در بـازار تلفن 
همـراه اظهـار کـرد: ایـن روزهـا قیمـت 
تلفـن همـراه حالتـی بینابیـن دارد و به 
نوعـی افزایش یـا کاهش چشـمگیری 
نداشـته اسـت.رییس کمیته تخصصی 
تلفـن همراه کشـور از تخصیـص نیافتن 
ارز نیمایـی به واردات گوشـی خبـر داد و 
گفت: نسـبت به یـک ماه گذشـته افزایـش ثبـت سـفارش واردات داشـته ایم؛ امـا این بـه معنی 
برگشـتن به سـرعت قبـل در واردات نیسـت، البتـه عـدم تخصیـص ارز نیمایـی هم باعـث ایجاد 
مشـکالتی شـده اسـت.غفوریان ادامه داد: بـه مـردم توصیه می شـود تا حـدود یک مـاه آینده از 

خرید تلفـن همـراه خـودداری کننـد و منتطـر بمانند تـا بازار بـه ثبات برسـد.

کرونا در حوزه نفت، دامن ایران را هم گرفت!
سـخنگوی دولـت بـا بیـان اینکـه ویـروس کرونـا بـه اقتصـاد در دنیـا لطمـه زد، گفت: بخشـی از 
خسـارت شـیوع و گسـترش ویروس کرونا در حوزه نفـت دامن کشـور ما را هـم گرفـت در کنار آن 
طـی دو سـال اخیـر بـا خشـن ترین تحریم هـا روبـه رو بودیـم بنابراین بـرای پاسـخ بـه نیازهای 
جامعـه و کاهـش فشـارهای خارجـی، نیازمند بـه دسـتاوردهای جدیـد در حـوزه تولید هسـتیم.

ربیعـی می گویـد که دولـت برای جبـران خسـارت حاصـل از شـیوع و گسـترش ویـروس کرونا و 
ایجـاد دسـتاوردهای جدید در حـوزه تولیـد، برنامه هایـی در بخش کشـاورزی، صنعـت، خدمات 

بـه ویـژه خدمات مولـد، طراحـی کـرده تـا بتواند اشـتغال جدیـد ایجـاد کند.

اختالف 1/8میلیونی سهامداران عدالت بین سازمان 
خصوصی سازی و تعاونی ها

معـاون سـازمان خصوصی سـازی بـا بیـان اینکـه سـهامداران عدالـت صرفا کسـانی هسـتند که 
در سـامانه سـازمان خصوصی سـازی شـناخته می شـوند،  گفـت: تعـدادی افـراد بـا دارا بـودن 
دعوت نامـه اولیه سـهام عدالت، مراحـل ثبت نهایی سـهام خـود را طی نکـرده و اکنون سـهامدار 
عدالـت نیستند.حسـن عالیـی در پاسـخ به این پرسـش کـه برخـی از شـهروندان اعـالم کرده اند 
بـا وجود ایـن کـه کارت پـرس شـده سـهام عدالـت در اختیـار دارند، امـا وقتی شـماره ملـی خود 
را           وارد سـامانه سـهام عدالـت سـازمان خصوصی سـازی می کننـد، بـه عنـوان سـهامدار شـناخته 
نمی شـوند، پاسـخ داد: برخـی از افراد از سـوی شـرکت های تعاونـی شهرسـتانی سـهام عدالت، 
سـازمان خصوصی سـازی و یا سـازمان های امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان ها مراجعـه کرده و 
نسـبت به تکمیل و نهایی کردن سـهام عدالـت خود اقـدام کرده اند، امـا برخی از این افـراد مراحل 
را           کامـل طـی نکـرده و فرآیند سـهامدار شـدن آنهـا نهایی نشـده اسـت، بنابراین مشـمول سـهام 
عدالـت نشـده اند.معاون سـازمان خصوصـی سـازی در مـورد ایـن کـه چـه تعـداد از شـهروندان 
با داشـتن برگـه دعـوت نامـه سـهام عدالـت سـهامدار نشـده اند، گفـت: حـدود ۱/۸ میلیـون نفر 
در کشـور وجـود دارند کـه برگـه دعوت نامـه سـهام عدالـت را           دارند، امـا مراحـل ثبت را           بـه صورت 

کامـل طـی نکرده انـد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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پژوهشگران چینی در فاز حیوانی ابداع کردند

 برچسبی که زخم های ناشی از دیابت را به سرعت
 درمان می کند

پژوهشگران چینی، نوعی برچسب پوســتی ابداع کرده اند که می تواند زخم های ناشی از دیابت را 
زودتر از روش های دیگر درمان کند. پژوهشگران چینی موفق شده اند با یک برچسب پوستی که از 
جلبک های فیروزه ای ساخته شده، زخم موش ها را ترمیم کنند. شاید روزی بتوان از این برچسب 

برای درمان زخم های مزمن افراد مبتال به دیابت نیز استفاده کرد.
حدود یک چهارم افراد مبتال به دیابــت، از زخم های مزمن رنج می برند زیرا گردش خون ضعیف و 
دالیل دیگر موجب می شوند که ترمیم پوست آنها پس از خراش برداشتن و یا بریده شدن، دشوار 

باشد. چنین شرایطی در موارد حادتر حتی می تواند به قطع عضو آسیب دیده ختم شود.
زخم های ناشی از دیابت گاهی اوقات با کمک اکسیژن درمان می شوند زیرا این باور وجود دارد که 
اکسیژن می تواند به ترمیم زخم کمک کند اما این روش، اغلب نتیجه بخش نیست زیرا فقط مقدار 

کمی از اکسیژن می تواند به پوست نفوذ کند.
پژوهشگران »دانشگاه نانجینگ« )NJU( چین برای بهبود اکسیژن رسانی به خون، نوعی برچسب 
پوستی ابداع کرده اند که از باکتری های زنده موسوم به »Synechococcus elongates» پر شده 
است. این باکتری ها معموال با نام باکتری های فیروزه ای شناخته می شوند و اکسیپن را به صورت 

طبیعی در حضور نور خورشید و طی فرآیند فتوسنتز تولید می کنند.
ایــن برچســب پوســتی، دانه هــای هیــدروژل را شــامل می شــود کــه می توانند اکســیژن 
 را در خود فرو ببرنــد و آن را با خود به داخل پوســت برســانند. هزینه ســاخت این برچســب،

 کمتر از 0.99 دالر است.

مایکروسافت خون بیماران کرونایی را می خرد
شرکت مایکروسافت و یک شــرکت زیست فناوری برای تحقیق مشــترک روی چگونگی مبارزه 
سیستم ایمنی بدن با کووید-۱9 به هر یک از بیمارانی که برای اهدای خون خود داوطلب شوند، ۲۵0 
دالر می دهند.طبق اعالمیه مطبوعاتی شرکت مایکروســافت، مایکروسافت به همراه یک شرکت 
زیست فناوری مستقر در سیاتل به نام »Adaptive Biotechnologies Corp» به طور مشترک 

مطالعه جدیدی را برای بررسی چگونگی نبرد سیستم ایمنی بدن با کووید-۱9 آغاز کردند.
هدف از این تحقیق مشترک این است که بدانیم سلول های T که پیاده نظام سیستم ایمنی بدن ما 

هستند، چگونه بدن را در واکنش مناسب به کروناویروس کمک می کنند.
این مطالعه نیاز به صدها داوطلب دارد تا خون آنها مورد بررسی قرار بگیرد.

این مطالعه گروه های واجد شرایط از افرادی را که در معرض، آلوده یا بهبود یافته از کروناویروس 
جدید هستند  و در ۶0 مایلی ۲۳ کالن شهر بزرگ زندگی می کنند، می پذیرد.

تشدید کووید 19 در افراد سیگاری
بازبینی نتایج بدست آمده در چندین مطالعه حاکی از آن است که بیماری کووید ۱9 در افراد سیگاری 
شدیدتر است.در این بررسی تاکید شده است که بیماری کووید ۱9 در مصرف کنندگان سیگار نسبت 

به افراد غیرسیگاری با شدت بیشتری بروز پیدا می کند.
گروهی از متخصصان علوم پزشکی در دانشــگاه کالیفرنیا به ارزیابی نتایج ۱9 مطالعه با موضوع 
شدت بیماری کووید ۱9 و نقش استعمال سیگار بر آن در بین ۱۱ هزار و ۶00 بیمار در ایاالت متحده، 

چین و کره جنوبی پرداختند.
بیشــتر بیماران مورد بررســی در بیمارســتان بســتری شــده اما در دو مطالعه بیماران سرپایی 
 نیز حضــور داشــته اند. تنها بیــش از شــش درصــد از شــرکت کنندگان، ســابقه اســتعمال 

سیگار داشته اند.

مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعالم کرد 

 N۹۵ قیمت مصوب ماسک های سه الیه و

مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نحوه تامین و 
توزیع تجهیزات مرتبط با کرونا مانند ماسک، دستکش و ... با قیمت مصوب 
آن ها را اعالم کرد. مهندس سید حسین صفوی درباره وضعیت تامین تجهیزات 
مرتبط با کرونا، مانند تجهیزات حفاظتی ماسک و تجهیزات بیمارستانی مانند 
دستگاه ونتیالتور، گفت: در زمینه تامین ونتیالتور، از ظرفیت تولید داخلی 
استفاده می کنیم. طی دو الی سه ماهی که درگیر کرونا بودیم، با توجه به نیازی 
که در داخل کشور احساس شد و همچنین با توجه به اینکه موجودی جهانی این 
دستگاه هم کاهش یافته بود و قیمت ها افزایش یافت، به شرکت های داخلی 
تولیدکننده ونتیالتور کمک هایی اعم از تخصیص وام، پیگیری تامین قطعات 
مورد نیاز شرکت ها و... انجام شد. بر همین اساس در حال حاضر ظرفیت 
تولیدمان در حوزه قابل قبول است. به طوری که طبق پیش بینی ها آنچه که 
برای تجهیز تخت های آی سی یو و تامین نیازمان در این حوزه در پاییز، به آن نیاز 

داریم،   در حال تامین است.

دپو اقالم حفاظتی برای پاییز
وی افزود: بر همین اساس هیات امنای صرفه جویی ارزی با دو تولیدکننده ونتیالتور 
قرارداد بسته و آن ها به صورت روزانه این دستگاه ها را تامین می کنند. قرار شده 
که هر یک از تولیدکنندگان روزانه حداقل ۲0  دستگاه ونتیالتور را به هیات امنای 

صرفه جویی ارزی تحویل دهند که بالفاصله در مراکز درمانی توزیع می شود. صفوی 
با بیان اینکه اگر پیک مجددی از بیماری کرونا در پاییز اتفاق بیفتد، در زمینه ونتیالتور 
مشکلی نخواهیم داشت، افزود: یکسری اقالم حفاظتی نیز مورد نیاز است که در 
جلسات قرارگاه سازمان غذا و دارو قرار شد که اقالم حفاظتی به میزان مورد نیاز 
برای پیک احتمالی در پاییز تهیه شود که این اقدام در حال انجام است و اقالم 
حفاظتی مورد نیاز تهیه و دپو می شود تا اگر بازار نیاز داشت، این اقالم را از محل 

دپو به بازار تزریق کنیم.

افزایش بیش از پنج برابری ظرفیت تولید ماسک در کشور
صفوی درباره قیمت گذاری ماسک های مختلفی که در بازار عرضه می شود، افزود: 
به طور کلی دو نوع ماسک داریم؛ یکی ماسک های سه  الیه و دیگری ماسک های 
N9۵ که ظرفیت تولیدشان در کشور طی دو الی سه ماه اخیر بیش از پنج برابر شده 
است و به میزان تولید خوبی رسیده ایم.  باید توجه کرد که ماسک های سه الیه نیز 
به دو دسته تقسیم می شود؛ یکی ماسک هایی که به صورت صنعتی تولید می شود 
که توسعه قابل توجهی داشته اند و دیگری ماسک های نیمه صنعتی . ماسک های 
نیمه صنعتی بر اساس دستورالعمل های اداره کل تجهیزات پزشکی به عنوان 
ماسک های کارگاهی و نیمه صنعتی توسط کارگاه ها و گروه های جهادی تولید، 

ضدعفونی، بسته بندی و آماده عرضه به بازار شده است.

N9۵ قیمت مصوب ماسک های سه الیه و
وی ادامه داد: ماسک هایی که به صورت نیمه صنعتی تولید می شوند، عمال برای 
تزریق به بازار و در سطح داروخانه ها آماده شده و با توجه به اینکه کارگاهی هستند و 
با چرخ خیاطی تهیه می شود، قیمت تمام شده آن ها باالتر است.  بنابراین بر اساس 
مصوبه ای که در ستاد کرونای وزارت صمت تصویب شد، سقف قیمت ۱۶00 تومان 
برای آن ها تعیین شد. ماسک هایی که به صورت صنعتی در کشور تولید می شود، در 
حال حاضر حجم تولیدشان از حدود ۳00 هزار به بالغ بر دو میلیون و ۵00 هزار ماسک 
رسیده است.  توزیع این ماسک ها در مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، تامین 
اجتماعی، نیروهای مسلح و... و. انجام می شود. قیمت مصوب این نوع ماسک ها 
درب کارخانه ۷00 تومان است که این ماسک ها با حواله اداره کل تجهیزات پزشکی در 
مراکز درمانی توزیع می شوند و بخشی از این ماسک ها هم برای آینده دپو می شود.

تولید روزانه 1۵0 هزار ماسک N9۵ در کشور
مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو همچنین گفت: قیمت 
ماسک های N9۵ هم اخیرا مشخص شد که با توجه به نوع ماسک قیمت ها 
متفاوت است و از حدود ۴۵00 تومان شروع می شود و نهایتا به ۱۵۵00 تومان 
می رسد. در عین حال میزان تولید ماسک N9۵ در کشور به بیش از ۱۵0 هزار عدد 

در روز رسیده است.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
استان البرز با بیان اینکه پیش بینی می شود کرونا 
در تابستان و پاییز هم ادامه داشته باشد، گفت: کرد: 
آنچه باعث ایجاد نگرانی شده این است که برخی با 
تصور عادی شدن شرایط هم سالمت خود را به خطر 
می اندازند و هم دیگران را در خطر ابتال به این بیماری 
قرار می دهند. افسون تیزویر با اشاره به وضعیت 
لبرز اظهار کرد: علی رغم افزایش  شیوع کرونا در ا
آمار مبتالیان به ویروس کرونا در برخی استان های 
کشور، البرز همچنان در شرایط پایداری قرار دارد 
و طی مدت اخیر گزارشی مبنی بر افزایش آمار 
مبتالیان نداشته ایم. وی ادامه داد: پایداری بیماری 

لبرز به این معنا نیست که شهروندان شرایط  در ا
را عادی تصور کنند  و بدون نگرانی و با بی توجهی 
نسبت به اصول بهداشتی فعالیت های روزانه خود 
را انجام دهند. وی توضیح داد: کرونا ویروسی است 
که سرعت شیوع بسیاری باالیی دارد به طوری که 
در بازه زمانی کوتاهی کل جهان را درگیر کرده است 
بنابراین مردم نباید نسبت به آن خوشبین باشند. 
این مسئول افزود: از شهروندان درخواست می شود 
همچون ماه های گذشته جز در موارد ضروری و 
انجام فعالیت های شغلی در منزل بمانند و اصل 
فاصله اجتماعی را رعایت کنند. وی در پاسخ به اینکه 
پیش بینی اتمام این بیماری چه زمانی است، گفت: 

این طور که پیش بینی می شود کرونا در تابستان و 
پاییز نیز همچنان مهمان ما است بنابراین باید با 
رعایت اصول بهداشت فردی شرایط کنترل پیک های 
بعدی این بیماری را فراهم کنیم. تیزویر تاکید کرد: 
آنچه باعث ایجاد نگرانی شده این است که برخی با 
تصور عادی شدن شرایط هم سالمت خود را به خطر 
می اندازند و هم دیگران را در خطر ابتال به این بیماری 

قرار می دهند. 

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز:

کرونا در تابستان و پاییز هم مهمان ما است

یک پزشک عمومی با اشاره به ظهور عالئم جدیدی از ویروس کرونا گفت: با چرخشی که ویروس پیدا کرد با عالئمی همچون مشکالت گوارشی و دردهای شکمی و دل 
پیچه بروز پیدا می کند.سیدرحیم سیدپور با بیان اینکه از ویروس کرونا اطالعات زیادی در دست نیست چراکه ویروسی با ساختمان ژنتیکی جدید بوده و در کل دنیا هم 
مطالعات زیادی روی آن انجام نشده است، اظهار کرد: از زمانی که این ویروس شیوع پیدا کرد به حالت های مختلفی چرخیده و عالئم مختلفی را از خود بروز داده است.

وی تصریح کرد: ویروس ها براساس سازمان ژنتیک خود و با توجه به اینکه تمایل به کدام بخش از بدن داشته باشند و گیرنده های آن ها در کدام بخش از بدن راحت تر 
خود را مستقر کنند، عالئم بالینی نشان می دهند.این پزشک عمومی با اشاره به اینکه ویروس کووید ۱9 در بدو تهاجم خود بیشتر با تظاهرات بالینی عالئم تنفسی خود را 
نشان داد، خاطرنشان کرد: بیمار در کنار تب و لرز دچار سرفه های خشک و تنگی نفس بود، کم کم عالئم دیگری که آنچنان شناخته شده نبود همانند سردرد، کوفتگی و 
دردهای عضالنی از ویروس کرونا بروز کرد و به سمت عالئم آنفلوانزا رفت.سیدپور از دست حس بویایی را از دیگر عالئم جدید مبتالیان به ویروس کرونا برشمرد و ادامه 
داد: برخی از افرادی که مراجعه می کردند در اظهارات خود می گفتند که بویی را حس نمی کنند.وی تظاهرات بالینی گوارشی را از عالئم جدید بیماران دانست و گفت: این 
بیماران سرفه نمی کنند بلکه بیشتر با تب، لرز، دردهای شکمی و شکم پیچ و مدفوع شل مراجعه می کنند که ابتال به ویروس کرونا پیدا کرده اند.سیدپور ادامه داد: در حال 

حاضر بیشتر بیمارانی که مراجعه می کنند در قالب تظاهرات شکمی، درد شکمی و تهوع، کوفتگی و تب و لرز هستند.

یک پزشک عمومی مطرح کرد

دردهای شکمی و گوارشی از عالئم جدید مبتالیان به ویروس کرونا

وز عکس ر

اهدای خون در 
شب های قدر

هر ساله با فرارسیدن شب 
های قدر مــردم اصفهان به 
مراکز انتقال خون می روند 
و با اهدای خون خود رسمی 

حسنه را به جای می آورند.

نتایج تحقیقات محقق ایرانی در دانشگاه آمریکا؛

 حس بویایی روز سوم 
ابتال به کووید 19 از بین می رود

مطالعه جدید نشان می دهد حس بویایی اکثر اوقات تا روز سوم ابتال به کروناویروس جدید از بین 
می رود و همزمان بسیاری از بیماران، حس چشایی را هم از دست می دهند. دکتر احمد صداقت 
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه سینسیناتی آمریکا، در این باره می گوید: رابطه بین کاهش حس 
بویایی با بیماری کووید ۱9 از قبل مشخص شده است. اگر فردی دچار از دست دادن حس بویایی 
به خاطر ابتال به بیماری کووید ۱9 شود، ما درمی یابیم که فرد در اولین هفته دوره بیماری قرار دارد و 
همچنان یک یا دو هفته دیگر باید منتظر بیماری باشد. تیم تحقیق خصوصیات و عالئم ۱0۳ بیمار را 
در سوئیس که در طول ۶ هفته مبتال به کووید ۱9 شده بودند را بررسی کردند. از بیماران در مورد طول 
مدت عالئم کووید ۱9 و همچنین در مورد زمان بندی و شدت از بین رفتن حس بویایی یا کاهش آن، 
در کنار سایر عالئم بیماری، سوال پرسیده شد. طبق نتایج حاصله، حداقل ۶۱ درصد بیماران حس 
بویایی شان را از دست داده یا کاهش یافته بود. میانگین مدت زمان شروع این عالمت هم ۳.۴ روز 

بود. مشکالت مربوط به حس بویایی معمواًل در بیماران جوان تر و زنان اتفاق افتاده بود.

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت خبر داد

 2۵ هزار ایرانی
 در انتظار دریافت عضو

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار نفر در 
لیست انتظار دریافت عضو قرار دارند. مهدی شادنوش، در آستانه روز ملی پیوند عضو، اظهار داشت: 
اهدا عضو در ۱۱ ماه سال گذشته افزایش سه پله ای داشته است. وی افزود: اهدای عضو یک روش 
درمانی ضروری محسوب می شود و پیوند عضو قله رفیع علم پزشکی است. رئیس مرکز مدیریت 
پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت بیان کرد: ایران رتبه اول پیوند را در خاورمیانه داراست و 
در این زمینه بهترین متخصصین در کشور در حال ارائه خدمات هستند. شادنوش با بیان اینکه در 
حال حاضر ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار دریافت عضو قرار دارند، اظهار کرد: فرهنگ سازی موضوع 

مهمی در فرایند اهدا است که نیازمند مشارکت رسانه ها است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون عنوان کرد؛

 16 مرکز انتقال خون آماده دریافت
 پالسمای بهبود یافتگان کرونا

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با حضور در مرکز جامع اهدای خون شهر ری، از بیماران بهبود 
یافته کرونا درخواست کرد نسبت به اهدای پالسمای خود برای کمک به بیماران مبتال به کووید ۱9 

اقدام کنند.
پیمان عشقی، با حضور در مرکز جامع اهدای خون شهر ری، ضمن دیدار با اهداکنندگان وفادار برای 

هفتمین بار و با هدف کمک به نجات جان بیماران، خون اهدا کرد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون، با تقدیر از روحیه وفاداری و نوعدوستی مردم در مشارکت بی نظیر 
برای اهدای خون به رغم وجود سختی های پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: در تمام 
کشورهای پیشرفته دنیا شاهد کاهش محسوس و شدید آمار اهدای خون بودیم ولی مردم مهربان 
ما نگذاشتند در مســیر تأمین خون برای بیماران خللی وارد شــود و از این بابت باید به این حس 

ایثارگری افتخار کرد.
مدیرعامل ســازمان انتقال خون، از بهبود یافتگان بیماری کرونا درخواســت کرد تا برای کمک به 
سالمت بیماران تازه مبتال شده به ویروس کرونا و همچنین به شکرانه سالمت دوباره، با حضور در 

۱۶ مرکز مشخص شده در کشور، پالسمای خود را اهدا کنند.

با مسئولان

 در حال حاضر ظرفیت تولیدمان در حوزه قابل قبول 
است. به طوری که طبق پیش بینی ها آنچه که برای 
تجهیز تخت های آی سی یو و تامین نیازمان در این 

حوزه در پاییز، به آن نیاز داریم،   در حال تامین است

آن سوی مرزها خبر روز

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

قاچاق گسترده داروهای ایرانی 
به خارج از کشور 

رییس سازمان غذاودارو با اشاره به درخواست 
کشورهای متعدد برای واردات اقالم و ملزومات 
مبارزه با کرونا ساخت ایران، گفت: با در نظر گرفتن 
نیاز کشور و افزایش قابل  توجه ظرفیت تولید این 
اقالم در داخل، صادرات برخی اقالم مانند ماسک 
N9۵، لباس  های ایزوله، مانیتور ماسک سه الیه، 
محلول ژل  های ضدعفونی  کننده، با همکاری وزارت 

صمت تسهیل می  شود.
دکتر محمدرضا شانه ساز با اشاره به برگزاری 
جلسات توسعه صادرات توسط سازمان غذا ودارو  
با حضور نمایندگان انجمن ها و فعاالن حوزه دارو 
و تجهیزات پزشکی، گفت: این جلسات به  منظور 
بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی 
در حوزه کاالهای سالمت  محور برگزار می  شود. 
وی افزود: با توجه به اینکه شرکت  های تولیدی 
زیرساخت  های الزم را برای تولید اقالم مورد نیاز 
مبارزه با کرونا ایجاد کرده و به دستاوردهای خوبی 
رسیده  اند، انتظار دارند که مجوز صادرات به آنها داده 
شود.  معاون وزیر بهداشت ادامه داد: حسب اظهار 
شرکت  های صادرکننده دارو، یکی از مسائل شرکت  
های داروسازی این است که به دلیل استفاده از 
ارز ۴۲00 تومانی باید عواید حاصل را به صندوق 
نیمایی واریز کنند که به دلیل مشکالت در محاسبه 
و انتقال ارز از خارج به داخل کشور، با مشکالت 
جدی در این زمینه روبرو بوده و در عوض شاهد 
خروج غیرقانونی و قاچاق  گسترده داروهای ایرانی 
به خارج از کشور هستند. همچنین، به دلیل نگرانی 
از کمبود دارو معموال اداره کل دارو مجوز صادرات را 
نمی دهد که موجب از دست دادن بازارهای صادراتی 
داروهای ایرانی به نفع رقبای خارجی  شده است. 
رییس سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به توجه 
ویژه سازمان غذاودارو به حل مشکالت فعاالن و 
تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: مقرر 
شد تولیدکنندگان برای تولید داروهای او.تی.سی و 
سایر داروها و تجهیزاتی  که از ارز نیمایی استفاده می  
کنند، نباید محدودیتی برای صادرات داشته باشند؛ 
چراکه در شرایط حاضر کشور بیش از همیشه به 
توسعه صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از آن نیاز دارد.

سلا مت



 پرداخت 3 میلیارد تومانیکشنبه 28 اردیبهشت 1399 / 23 رمضان 1441/ 17 می 2020/ شماره 2976
 کمک هزینه معیشت به ایتام اصفهانی

سرپرسـت کمیته امداد امـام خمینی )ره( اسـتان اصفهـان گفت: با همـکاری بنیاد مسـتضعفان 
بیـش از ۲ میلیـارد و ۹۷۲ میلیـون تومـان کمـک هزینـه معیشـت ویـژه به حسـاب ایتـام تحت 
حمایت واریز شـد.کریم زارع اظهار داشـت: پنـج هزار و ۹۴۴ فرزنـد یتیم و نیازمنـد تحت حمایت 
ایـن نهـاد از ۲ میلیـارد و ۹۷۲ میلیـون تومـان کمـک هزینه معیشـت ویـژه که بـا همـکاری بنیاد 
مسـتضعفان فراهم شـده اسـت، بهره مند شـدند؛ ایـن کمک هزینه بـا سـرانه ۵۰۰ هـزار تومان به 
طور مسـتقیم به حسـاب ایتام اصفهانی واریز شـده اسـت. سرپرسـت کمیته امداد امـام خمینی 
)ره( اسـتان اصفهان ماه مبارک رمضـان را فرصت بزرگ دسـتگیری و حمایت از ایتـام و فرزندان 
محسـنین معرفی کـرد و گفـت: ۲۲ هـزار و ۸۸۵ فرزنـد نیازمنـد یتیم و غیـر یتیم تحت پوشـش 
ایـن نهـاد هسـتند.وی همچنین یـادآور شـد: ۵۰۰۰ نفـر از ایـن فرزنـدان کمـاکان فاقـد حامی در 
طرح اکـرام ایتـام و فرزندان محسـنین هسـتند کـه امیـدوارم در مـاه مبـارک رمضـان و با همت 
مـردم نیکوکار اسـتان این عزیـزان نیز تحـت حمایـت نیکوکاران قـرار گیرنـد.زارع در پایـان گفت: 
در شـرایط شـیوع ویروس کرونـا کلیـه پایگاه هـای ثبت حامی بـر اسـاس هماهنگی هـای الزم با 
مراجـع ذی صـاح دایر شـده و بر اسـاس پروتکل هـای بهداشـتی و ضوابـط طرح فاصلـه گذاری 

اجتماعـی فعالیـت می کنند.

۵3 زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان آزاد شدند
معاون سـتاد دیه اسـتان اصفهان گفت: از ابتدای مـاه مبارک رمضـان تاکنون ۵۳ نفـر از زندانیان 
جرائـم غیرعمـد این اسـتان بـا حمایـت و همراهـی مـردم نوع دوسـت و خیرخـواه از زنـدان آزاد 
شـدند.بهنام رحیمـی اظهـار داشـت: بـرای آزادی ایـن افـراد ۵۵ میلیـارد ریـال  بـا کمـک مـردم 
خیرخواه به سـتاد دیه اسـتان اهدا شـد تا زمینه آزادی زندانیـان جرائم غیرعمد فراهم شـود.  وی 
با بیـان اینکـه کمک هـای مردم و خیران در سـال جاری نسـبت به سـال گذشـته رشـد بیشـتری 
پیدا کـرده ، ادامـه داد: سـال گذشـته در مجموع و بـا کمک فـوالد مبارکـه ۱۰۳ میلیارد ریـال جمع 
آوری شـد.به گفته وی، میـزان کمک هـای جمع آوری شـده از جشـن هـای گلریزان ویـژه آزادی 
زندانیـان جرائـم غیرعمـد از آغاز مـاه مبارک رمضـان تاکنـون در اسـتان اصفهـان بـه ۵۵ میلیارد 
ریـال رسـیده و امید اسـت کـه تا پایـان این مـاه میـزان کمک هـا بـه مراتب بیشـتر شـود.معاون 
سـتاد دیه اصفهان بیـان کرد:به طـور معمول در گذشـته جشـن های گلریـزان در اصفهان و سـایر 
شهرسـتان های اسـتان به صـورت جمعی و بـا دعـوت از خیـران و مسـئوالن برگـزار و مبالغ جمع 
آوری شـده در راسـتای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در طول سـال پرداخت می شـد؛ اما امسال 

به دلیـل شـیوع کرونـا آیین هـای گلریزان بـه صـورت غیرحضـوری برگزار می شـود.

2۵ هزار نفر از معلمان حق التدریس استخدام می شوند
مدیـرکل امـور اداری تشـکیات وزارت آمـوزش و پـرورش گفت امسـال ۲۵ هـزار نفـر از معلمان 
حـق التدریس اسـتخدام خواهند شـد.یارمحمد حسـین بـر، دربـاره فرآینـد اسـتخدام معلمان 
حق التدریـس اظهار کـرد: ایـن معلمان بایـد تا پایان برنامه ششـم توسـعه بـه تدریج اسـتخدام 
شـوند و سـازمان اداری و اسـتخدامی بـرای امسـال مجـوز جـذب ۲۵ هـزار نفـر را بـه آمـوزش 
و پـرورش داده اسـت.وی افـزود: فراخـوان بـرای برگـزاری آزمـون ویـژه آموزشـیاران نهضـت 
سـوادآموزی اعام شـده اسـت و بعـد از برگـزاری آزمون آنهـا، در قالـب فـرم امتیاز بنـدی فرآیند 
آموزش ۲۵ هـزار نفر را از مهـر مـاه در دانشـگاه فرهنگیان آغـاز خواهیـم کرد.مدیرکل امـور اداری 
و تشـکیات وزارت آموزش و پـرورش دربـاره پرداخت حـق التدریـس معلمانی کـه در تعطیات 
کرونایـی مدارس بـه صورت مجـازی فعالیـت می کردند، عنـوان کرد: همـه معلمانی کـه تدریس 
مجـازی داشـتند، حق التدریـس خـود را دریافـت می کننـد کـه شـامل سـاعات حق التدریـس 

نیروهـای رسـمی و حق التدریـس آزاد می شـود.

گالیه امدادگران اورژانس از بالتکلیفی بیماران در اصفهان؛

وقتی بیمار روی دست اورژانس می ماند

با توجه به اینکه شاخص ترین و مشهودترین عامت کرونا ویروس، درگیری 
ریه ها و سرفه و تب است؛ متاسفانه هر بیماری به هر علتی غیر از کرونا دارای 
عائم مشابه باشد از سوی جامعه پزشکی به راحتی مهر کرونا خورده و در 
بخش بیماران مشکوک به این ویروس بستری می شود. حال اگر در بین 
مشکوکین به این ویروس از هر سه نفر یک نفر مبتا باشد، احتمال درگیری 
دو بیمار غیر کرونایی به این ویروس مرموز است و همین مسئله صدای 
گایه و اعتراض بسیاری از خانواده های بیماران غیر کرونایی و همچنین 
امدادگران اورژانس را بلند کرده است.روزانه صدها نفر با ۱۱۵ تماس گرفته و 
دادخواهی امدادگری را دارند که در بین آنها بخشی از آنها کرونایی و بخشی 
غیرکرونایی هستند .تا قبل از ویروس کرونا بیماران با عامت سرفه و ریوی 
جزو بیماران حاد تنفسی و ریوی و گوارشی دسته بندی می شدند؛ اما از زمان 
آمدن کرونا ویروس بیشترین ضربه را این دست از بیماران خوردند؛ بیمارانی 
که اگر صدها پرونده هم از سابقه بیماری ریوی و تنفسی خود نشان دهند 
چون در مرتبه اول سی تی اسکن از ریه های آنها گرفته می شود و سپس 
پی سی آر و شدت درگیری ریه ها نشان داده می شود، هیچ بیمارستان غیر 
کرونایی حاضر به بستری آنها نمی شود و هر باری باید خانواده های این 
بیماران گاه با تهدید گاه با جر و بحث با امدادگران ۱۱۵ و پرسنل یا موفق به 
عدم انتقال آنها به بیمارستان های غیر کرونایی شوند یا سرخم می کنند و 

بیماران آنها به خودی خود و به علت داشتن بیماری زمینه و قرار گرفتن در 
محیط آلوده بیمارستان، کرونایی می شود.یکی از امدادگران ۱۱۵ گفت: 
بارها به تشخیص پزشک ۱۱۵ مجبور به اعزام بیمار به بیمارستان کرونایی 
می شویم و پس از انتقال بیمار ، بیمارستان های کرونایی از پذیرش بیمار 
ممانعت می کنند با این عنوان که عائم بیماری را ندارد و ما سردرگم می 
مانیم  بین بیمار و بیمارستان.وی افزود: مثا چند روز پیش یک مورد 
تصادفی داشتیم که یک درجه تب داشت و به همین علت مجبور به اعزام 
بیمار به بیمارستان کرونایی شدیم.در این میان بیمارستان های خصوصی 
هم برای اینکه بیماران خود را از دست ندهند و انگ کرونایی بر آنها نخورد از 
پذیرش بیماران ریوی و تنفسی غیر کرونایی ممانعت می کنند .مدیر یکی 
از بیمارستان های خصوصی در اصفهان گفت: این بیمارستان مخصوص 
بیماران کلیوی و دیالیزی است و هیچ وقت چنین ریسکی را نخواهم کرد 
که بیماران ریوی و تنفسی که سی تی اسکن آنها درگیری ریه ها را نشان 
دهد، بپذیریم و باید بیمار را به بیمارستان های کرونایی ببرید.»علی« یکی 
از همراهان بیمار قلبی و کلیوی که پدرش سابقه جنگ و درگیری ریوی را 
داشته اظهار داشت: به علت بیمار زمینه ای پدرم ترس از بستری پدرم در 
بیمارستان دولتی را داشتم، به هر بیمارستان خصوصی هم رفتم با تست سی 
تی اسکن ، پدرم را جزو بیماران مشکوک به کرونا تلقی کردند و به بیمارستان 

کرونایی انتقال دادند .وی با گایه به مدیر بیمارستان و کادر درمانی با در دست 
داشتن مدارک جبهه و سابقه بیماری ریوی پدرش گفت: پدرم بیمار قلبی 
و کلیوی دارد و اگر به بیمارستان کرونایی انتقالش دهند، قطعا مبتا می 
شود.»مریم کریمی« همراه یکی دیگر از بیماران که مادرش مبتا به بیماری 
قلبی و سیروز کبدی است نیز با نگرانی و گایه از وضعیت موجود و برخورد 
جامعه پزشکی با این دست از بیماران ریوی گفت: با وجودی که به علت 
بیماری مادرم بیش از ۷ ماه با بیمارستان های مختلف درگیریم تا قبل کرونا 
به راحتی مادرم با عامت درگیری ریوی بستری می شد؛ اما از زمان آمدن 
کرونا هر باری مادرم را از مسیر اصلی درمان بیماری خارج و در مسیر بیماران 
مشکوک به کرونا قرار می دهند که بارها به جامعه پزشکی گایه کردیم .وی 
گفت: هر باری وضعیت مادرم را تشریح می کنم تنها راهی که جلوی پایم می 
گذارند آوردن کادر درمانی به خانه است که از یک سوی هزینه های درمان 
باالست و از سوی دیگر بیماران کبدی چون باید مرتب تحت آزمایش قرار 
بگیرند، امکان نگهداری آنها در منزل و پزشک خصوصی نیست.با گذشت 
۳ ماه از اعام رسمی کرونا در ایران و مشخص کردن بیمارستان های ویژه 
کرونایی؛ اما همچنان برای انتقال بیماران غیر کرونایی و به ویژه بیماران پر 
 ریسک از جمله کلیوی ، تنفسی و ریوی و قلبی و کبدی و ...تمهیدات الزم 

تدارک دیده نشده است.

رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران گفت: 
متاسفانه آمار آسیب های اجتماعی در کان شهر 
اصفهان پس از شیوع بیماری کرونا افزایش یافته 
که اگر از امروز فکری به حال آن نکنیم، عوارض آن از 
آسیب های بیماری کرونا بیشتر خواهد شد. کوروش 
محمدی درباره آسیب های اجتماعی ناشی از شیوع 
بیماری کرونا اظهار کرد: متاسفانه موضوعی که همواره 
در بحران ها از آن غافل هستیم، شرایط پس از بحران 
است. در واقع تا پیش از وقوع بحران از آن غفلت داریم 

و در جریان بحران نیز این غفلت شامل دوران پس از 
بحران می شود.وی با بیان اینکه در خانه ماندن اعضای 
خانواده در زمان شیوع ویروس کرونا نیاز به مهارتی 
داشت که برخی این مهارت را دارا نبودند، گفت: امروز 
شاهد افزایش میزان ترس، افسردگی، اضطراب 
و اختال وسواس هستیم و نگرانی ما افزایش 
خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان است که طبق 
بررسی های صورت گرفته آمار آن افزایش یافته است.

محمدی ، با اشاره به مامور کردن یکی از مراکز اجتماعی 
لعه  شهر اصفهان برای جمع آوری اطاعات و مطا
میدانی در زمینه اختافات خانوادگی تصریح کرد: 
این بررسی نشان داد که در کان شهر اصفهان میزان 

اختافات خانوادگی ۴۷ درصد، خشونت های خانگی 
۳۳ درصد و افسردگی ۲۱ درصد افزایش یافته است. 
این آمار نوعی زنگ خطر است و نشان می دهد پس از 
کرونا با عوارض غیرقابل جبران روبه رو می شویم که اگر 
همین امروز برای آنها برنامه ریزی نکنیم، آسیب های 
آن به مراتب خطرناک تر از آسیب های کرونا خواهد بود.

وی بیان کرد: برای مدیریت استرس و اضطراب و تولید 
لذت در کنار اعضای خانواده خود آموزش ندیده ایم 
و همواره با لذت های تصنعی که در زندگی ما ماندگار 
نیست سرگرم شده ایم و به همین دلیل زمانی که با 
بحران روبه رو می شویم، توانایی مدیریت این بحران را 

نداریم که به عدم آموزش صحیح برمی گردد.

رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران:

در بحران از »پسابحران« غفلت می کنیم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: زمین برای ایجاد بزرگ ترین مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های جنوب کشور 
در اصفهان تملک شد.آتشپاد محسن گابی ، اظهار کرد: پس از پیگیری ها در یک سال و نیم گذشته و نیاز اساسی سازمان آتش نشانی به یک مرکز آموزش، با 
توجه به اهتمام ویژه مدیریت شهری و تاکید شهردار اصفهان در جلسه شورای سازمان، پنج هکتار زمین در کمربندی شرق برای احداث بزرگ ترین مرکز آموزش 
بین المللی آتش نشانی های جنوب کشور در نظر گرفته شد.وی تصریح کرد: در محل یاد شده عاوه بر ایجاد مرکز آموزش، یک ایستگاه آتش نشانی بزرگ نیز 
احداث خواهد شد که می تواند در امدادرسانی سریع هنگام وقوع حوادث در بزرگراه شرق اصفهان، شهر رویاها، میدان میوه و تره بار، روشن شهر، سالن اجاس، 
انرژی هسته ای اصفهان کمک کند و تاثیرگذار باشد.مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به مزیت های احداث مرکز آموزش، 
گفت: بزرگ ترین مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های جنوب کشور می تواند شهرها و استان های جنوب کشور را پوشش داده و از تجربیات و داشته های علمی 
آتش نشانان اصفهانی نیز برای انجام آموزش ها بهره برد.وی ادامه داد: در مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های جنوب کشور می توان شهروندان را نیز آموزش 
و سطح دانش ایمنی آنها را ارتقا داد.آتشپاد گابی در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث بزرگ ترین مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های جنوب 

کشور، گفت: مقرر شده در مرحله اول این طرح ۲۰ میلیارد ریال از بودجه و اعتبارات منطقه چهار شهرداری اصفهان برای احداث این مرکز اختصاص داده شود.

تملک زمین بزرگ ترین مرکز آموزشی آتش نشانی های جنوب کشور در اصفهان

حضور وزیر بهداشت 
در مراسم احیا

 وزیر بهداشت در بین سوگواران
 امــام علــی )ع( در امامــزاده 
صالح)ع( تهران حضور پیدا کرد.

کشف بیش از 2۵0 کیلو تریاک در عملیات مشترک
ــا  ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــار داشــت: مام ــان اظه ــواد مخــدر اصفه ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی ریی
ــرگ  ــوداگران م ــی از س ــد یک ــود دریافتن ــی خ ــد اطاعات ــا رص ــان ب ــتان اصفه ــدر اس ــواد مخ م
در حــال جابــه جایــی محمولــه ای از مــواد افیونــی در یکــی از مســیر های شهرســتان راور 
ــن اســتان ــا مــواد مخــدر ای ــارزه ب ــه پلیــس مب ــه موضــوع ب  اســتان کرمــان اســت کــه بافاصل

 اعام شد.
ســرهنگ غامحســین صفــری افــزود: مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان کرمــان 
بــا پشــتیبانی اطاعاتــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان موفق شــدند خــودروی 
ــس  ــف کنند.ریی ــور شناســایی و متوق ــواد مخــدر را در شهرســتان مذک ــل م ــزدای حام ــت م وان
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اصفهــان از کشــف ۲۵۰ کیلــو و ۹۰۰ گــرم تریــاک در ایــن عملیــات 
خبــر داد و تصریــح کــرد: در ایــن رابطــه یــک ســوداگر مــرگ دســتگیر و بــرای انجــام اقدامــات 

قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد.

 جاسازی هروئین، در منبع آب اتوبوس لو رفت
ــوران انتظامــی مســتقردر ایســتگاه ایســت و  ــت: مام ــن گف ــده انتظامــی شهرســتان نایی فرمان
ــا هوشــمندی و تیزهوشــی  ــن ب بازرســی شــهید شــرافت فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نایی
بــاالی خــود حیــن کنتــرل خودرو هــای عبــوری متوجــه جاســازی مــواد مخــدر در منبــع آب یک 
دســتگاه اتوبــوس مســافربری شــدند. ســرهنگ ایــرج کاکاوند افــزود: مامــوران پــس از متوقف 
ــه صــورت  ــه ب ــن ک ــرم هروئی ــو و ۹۶۰ گ ــدار ۳ کیل ــق از آن مق ــردن خــودرو طــی بازرســی دقی ک
ــده انتظامــی  ــود را کشــف کردند.فرمان ــوس جاســاز شــده ب ــع آب اتوب ــه ای در داخــل منب ماهران
شهرســتان ناییــن تصریــح کــرد: در ایــن رابطه خــودرو توقیــف و ۴ ســوداگر مــرگ نیز دســتگیر و 

بــرای انجــام اقدامــات قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی داده شــدند.

توقیف محموله گیربکس قاچاق در اصفهان
ــوران  ــت: مام ــان گف ــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفه سرپرســت پلیــس امنی
پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا اشــرافیت اطاعاتــی خــود از دپــوی 
ــه  ــع و بافاصل ــودرو مطل ــرگاه خ ــک تعمی ــاق در ی ــودروی قاچ ــی خ ــوازم یدک ــه ای از ل محمول
موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. ســرهنگ کامــران ریاحــی افــزود: مامــوران پــس از 
کســب اطاعــات الزم بــا هماهنگــی مقــام قضایــی از محــل مذکــور بازدیــد کــرده کــه در نتیجــه 
ــود،  ــی ب ــدارک گمرک ــه م ــد هرگون ــه همگــی فاق ــه گیربکــس خــودرو ک ــات ۱۷ قطع ــن عملی ای
کشــف شد.سرپرســت پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان عنــوان 

ــد. ــال اعــام کردن ــارد ری ــه مکشــوفه را ۵ میلی ــن محمول کــرد: کارشناســان مربوطــه ارزش ای

کشف موتورسیکلت قاچاق در مبارکه
ــی  ــی فرمانده ــس آگاه ــوران پلی ــت: مام ــار داش ــه اظه ــتان مبارک ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــور ســیکلت  ــا رصــد اطاعاتــی خــود از وجــود یــک دســتگاه موت انتظامــی شهرســتان مبارکــه ب
ســنگین خارجــی قاچــاق در یکــی از محله هــای شهرســتان مطلــع و بافاصلــه وارد عمــل 
ــه  ــی ب ــام قضای ــوز از مق ــذ مج ــس از اخ ــوران پ ــزود: مام ــدی اف ــا محم ــرهنگ رض ــدند. س ش
ــه  ــه صــورت قاچــاق تهی ــه ب ــور ســیکلت ســنگین خارجــی ک محــل اعــزام و یــک دســتگاه موت
ــان  ــه کارشناس ــان اینک ــا بی ــه ب ــتان مبارک ــی شهرس ــده انتظام ــف کردند.فرمان ــود، کش ــده ب ش
ــد،  ــرآورد کردن ــال ب ــون ری ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ــاق را ی ــیکلت قاچ ــه ارزش موتورس مربوط
 گفــت: در ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضایــی

 تحویل داده شد.

اخبار

وز عکس ر

خبر روزناجا

یکی ازخشک ترین 
پاییزهای 20 سال اخیر را 

پیش رو داریم
یــک جغرافیــدان اقلیــم شــناس گفــت: 
بــه نظــر می رســد یکــی از خشــک ترین 
ــر را پیــش  پاییزهــا طــی بیســت ســال اخی
رو داریــم، بــه ویــژه بــرای شــمال کشــور کــه 
ــی  ــزه دارد، جــای نگران ــارش پایی بیشــینه ب
ــال  ــرد: امس ــار ک ــکار اظه ــت.امیر گندم اس
شــاخص انســو مثبــت اســت و وضعیــت ال 
ــرار دارد،  ــو ق ــت النین ــا در وضعی ــو و النین نین
در وضعیــت النینــو ،عبــور سیســتم های 
ســودانی غربــی از روی ایــران کمتــر رخ 
می دهــد و در نتیجــه بارندگی هــا کــم 
می شــود.وی افــزود: بــه عــاوه پیــش 
بینی هــا بیانگــر ایــن اســت کــه امســال 
شــاخص نائــو اقیانــوس اطلــس نیــز مثبت 
ــا  ــده ت ــب ش ــاق موج ــن اتف ــه ای ــود ک ش
ــر از روی مدیترانه  سیســتم های جــوی، کمت
گــذر کــرده و بیشــتر نواحــی شــمال اروپــا را 
طــی کننــد، هرچند هنــوز هــم بــرای قضاوت 
دربــاره میــزان بارش هــای پاییــزی زود 
ــان  ــر نش ــناس خاط ــم ش ــت.این اقلی اس
کــرد: ایــن وضعیــت بــه ویــژه بــرای شــمال 
ایــران مشــکل ســاز اســت زیــرا بارش هــای 
ــول  ــت و در فص ــزه اس ــمال پایی ــی ش نواح
ــن  ــی را در ای ــترین بارندگ ــان بیش ــر و آب مه
ــه  ــا توج ــال ب ــم، امس ــران داری ــه از ای ناحی
بــه ایــن شــرایط جــای نگرانــی وجــود دارد.

گندمــکار بــا بیــان اینکــه دمــای بــاالی 
شــمال ایــران در فصــل پاییــز نگــران کننــده 
ــوس  ــح کــرد: امســال در اقیان اســت، تصری
ــوی  ــیار ق ــاره ای آزور بس ــب ح ــار جن پرفش
می شــود، قــوی شــدن ایــن پرفشــار 
ــتم های  ــور سیس ــازه عب ــاره ای اج ــب ح جن
بــاران زای غربــی از روی اروپــا، جنــوب 
ــژه شــمال  ــه وی ــه و ب ــه، ترکی ــا، مدیتران اروپ
ایــران را نمی دهــد.وی ادامــه داد: عبــور 
نکــردن سیســتم های بــاران زای غربــی، 
ــاد  موجــب کاهــش هــوای خنــک و وزش ب

. د می شــو

در این میان بیمارستان های خصوصی هم برای اینکه 
بیماران خود را از دست ندهند و انگ کرونایی بر آنها 
نخورد از پذیرش بیماران ریوی و تنفسی غیر کرونایی 

ممانعت می کنند



رییس هیئت وزنه برداری استان اصفهان:

آمادگی بدنی ورزشکاران بعد از بازگشایی باشگاه ها، سه ماه طول می کشد
رییس هیئت وزنه برداری استان اصفهان اظهار کرد: در سال ۹۸ و در رده آقایان مقام سوم را در کشور به دست آوردیم و اصفهان توانست در مسابقات استعدادهای 
برتر مقام دوم را به خود اختصاص دهد. حمید رضا فدوی ادامه داد: ســال گذشته را با کسب شش جام به پایان رســاندیم که بخش آقایان با کسب سه جام و 
بخش بانوان نیز با همین تعداد کاپ به پایان رسید.رییس هیئت وزنه برداری استان اصفهان با بیان اینکه برخی ورزشکاران تجهیزاتی را فراهم کرده اند و در خانه 
تمرینات بدن سازی خود را انجام می دهند، اضافه کرد: شیوع بیماری کرونا باعث لغو تمرینات شد و همین مسئله باعث شد تا آمادگی صددرصد ورزشکاران کمتر 
شود. زمانی که سالن ها بازگشایی شود ورزشکاران طی دو تا سه ماه می توانند به آمادگی گذشــته خود برسند.وی با اشاره به اینکه رشته ما انفرادی است پس 
زمان بازگشایی سالن ها زودتر خواهد بود، گفت: امیدوارم مدیر کل جدید اداره کل ورزش و جوانان مانند مدیر کل قبلی از رشته ما حمایت کنند. آرزو دارم که این 

بیماری هرچه زود تر از کل جهان ریشه کن شود تا بتوانیم مانند گذشته به روند ورزشی خود ادامه دهیم.
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عصبانیت معاون وزیر از فوتبالی ها
معاون کل وزارت بهداشــت از برخی اهالی فوتبال که برای چگونگی برگزاری بازی ها با او تماس 
گرفتند، ابــراز گالیه کرد. ایرج حریرچی در گفت وگوی تلفنی با شــبکه خبــر درباره وضعیت آغاز 
مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: بنده از این به بعد هیچ مسئولیتی در مورد خبررسانی برای فوتبال 
ندارم! ما از نظر بهداشــتی درمانی و بر اســاس اصول علمی روز دنیا و اینکه در لیگ های بســیار 
بزرگ و معتبر اروپایی با چه شــرایطی مســابقات برگزار می شــود، به یک جمع بندی رسیدیم و 
معیارهای بهداشــتی و درمانی را با هماهنگی وزارت ورزش اعالم کردیــم.وی ادامه داد: اگر در 
جلســه کمیته ملی مبارزه با کرونا ، این نظرات و جمع بندی های ما به تصویب برسد، نتیجه الزم 
برای برگزاری مســابقات به فدراسیون فوتبال ابالغ خواهد شد. فدراســیون فوتبال یک سازمان 
مستقل است و از طرفی، مسئولیت مســتقلی از نظر بین المللی دارد و خود آنها تصمیم می گیرند 
که چه کاری انجــام دهند. ما از طرف وزارت بهداشــت فقــط در مورد مباحث ســالمت مردم و 
ورزشــکاران بحث می کنیم.حریرچی اضافه کرد: مســائل جانبی فوتبال و اینکه یک باشگاهی 
در جدول باال و پایین است به ما ارتباطی ندارد. ما مسئله  ســالمتی مردم و موضوع اقتصاد را در 
نظر می گیریم. فوتبال یک صنعت اســت که از بازیکن، مربی و باشــگاه دار شروع می شود و به 
آب فروش، تخمه فروش داخل اســتادیوم و مباحث دیگر مثل تبلیغات می رسد.وی تاکید کرد: 
دوستانی که در این باره اظهار نظر می کنند، در نظر داشته باشــند پیش بینی های فعلی ما قطعی 
نیست. از طرف دیگر، پیش بینی سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت این است که در فصل 
پاییز از ماه های خرداد و فصل تابســتان اوضاع کرونا بدتر خواهد بــود. این موضوع، مطرح ترین 
پیش بینی است و یک احتمال ۷۰-۶۰ درصدی دارد که البته شــاید به وقوع نپیوندد. اگر بگوییم 
فوتبال در این مقطع نیست، مطمئن باشید در پاییز و زمســتان هم نخواهد بود. بعضی دوستان 
 فکر می کنند فقط همین لیگ امسال برگزار نمی شود و ســراغ لیگ بعدی رفته اند تا فصل آینده 

ادامه پیدا کند!

رونمایی از کارگزار جدید استقالل؛

 100 میلیارد تومان برای یک فصل
شــرکت »جهان فوالد متین« در بدو عقد قرارداد بــا تخصیص مبلغ 5۰ میلیــارد ریال به صورت 
پیش پرداخت و تضمین مبلغ 5۰ میلیارد ریال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و برخورداری از 
ظرفیت های جدید درآمدزایی و ویژگی بارز حسن شهرت، به عنوان کارگزار شرکت فرهنگی ورزشی 
استقالل انتخاب شد.این شــرکت بعد از طی فرآیند یک ماهه و بررســی دقیق و تایید تمام مفاد 
قرارداد از سوی وزارتخانه با رعایت تشریفات قانونی و همچنین مذاکرات به عمل آمده با شرکت های 
صالحیت دار به عنوان مناسب ترین شــرکت انتخاب و منجر به عقد قرارداد طرفین شد. براساس 
پیش بینی و برنامه ریزی انجام شده، فیمابین کارگزار رسمی و باشگاه، درآمد حاصله از این همکاری 

حداقل هزار میلیارد ریال ) 1۰۰ میلیارد تومان( در یک فصل خواهد بود.

وکیل استراماچونی، وکالت دیاباته را بر عهده گرفت!
خبر های رســیده از فرانســه حکایت از آن دارد شــیخ دیاباته، مهاجم اســتقالل بــا وکیل آندره آ 
اســتراماچونی همکاری تازه ای را آغاز کرده اســت. این همکاری دقیقا در روز هایی که اســتقالل 
موفق شــده پول این بازیکن را بدهد، عجیب و برای اســتقاللی ها نگران کننده به حساب می آید. 
مازیلی، وکیل اســتراماچونی هم هســت و نامه فســخ قرارداد این مربی را او به فیفا ارسال کرد. 
اینکه شــیخ دیاباته ســراغ این وکیل معروف ایتالیایی رفته می تواند پیش بینی ها را به واقعیت 
نزدیک کند. مازیلی از وکالی خبره ای اســت که در فیفا هم نفوذ دارد. شروع همکاری دیاباته با او 
 برای خود استقاللی ها هم نگران کننده است. اینکه چه کســانی آن ها را با هم کانکت کرده عالمت 

سوال بزرگی است.

گره چهارمین سهمیه آسیایی چگونه گشوده می شود؟

جام حذفی در هاله ای از ابهام

در حالی این روزها همه نگاه ها به تصمیم  سجاد رضایی
برای ادامه یــا عدم برگــزاری لیگ برتر 
دوخته شــده اســت که تکلیف مســابقات جام حذفی کــه انتخاب 
چهارمین سهمیه آسیایی فوتبال ایران از دل این جام بیرون می آید، 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. بر اســاس رتبه بندی لیگ های 
معتبر آســیایی در نوامبر 2۰1۹ تغییر در سهمیه های ایران برای فصل 
بعد لیگ قهرمانان آســیا به وجود نخواهد آمد. با توجــه به این رتبه 
بندی، سهمیه ایران در این مسابقات 2+2 است که قهرمان رقابت های 
جام حذفی، یکی از این ســهمیه هاســت که به طور مستقیم فرصت 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا را پیدا مــی کند.  پنج تیم 
پرســپولیس، اســتقالل، ســپاهان، تراکتور و نفت مسجدسلیمان 

داعیه دار قهرمانی در جام حذفی هستند.
شاید تنها تیمی که به جز پرسپولیس دلش بخواهد مسابقات فوتبال 
ایران ادامه پیدا کند، نفت مسجدســلیمان است. تیمی که توانسته با 
مهدی تارتار به نیمه نهایی جام حذفی برسد و به هر حال شانس این 
را دارد که با قهرمانی در جام شــگفتی ها، سهمیه چهارم ایران در لیگ 
قهرمانان آســیایی فصل بعد را بگیرد. کاری که خوزستانی ها با حذف 

تیم هایی چون گل گهر سیرجان، شهرخودرو و شاهین بوشهر کردند و 
این فرصت را داشتند تا با انجام دو بازی دیگر آسیایی شوند.

برنامه فشرده لیگ نوزدهم و حضور تیم های مدعی چون پرسپولیس، 
استقالل، سپاهان و شهرخودرو در آسیا و هم چنین انتخابی المپیک 
)بازی هــای تیم ملی امید( باعث شــد تــا بازی های جــام حذفی 
بی برنامه و متفاوت از آن چه در ابتدای فصل برنامه ریزی شــده بود، 
پیش برود. جامی که هنوز یک بازی از مرحلــه یک چهارم نهایی آن 
باقی مانده اســت و تنها ۳ تیم از ۴ تیم برتر آن مشــخص شــده اند. 
حضور ۳ بازیکن از استقالل و ســپاهان در اردوی تیم ملی بزرگسال 
باعث شد تا دیدار یک چهارم نهایی دو تیم به تعویق بیفتد و با افزایش 
شیوع ویروس کرونا، مشخص نشــود چه زمانی قرار است این دیدار 

برگزار شود.
به غیر از این دیدار، پرسپولیس با شکست شهرداری ماهشهر، تراکتور 
با برد برابر مــس کرمان و نفت مسجدســلیمان با غلبه بر شــاهین 
شهرداری بوشهر به نیمه نهایی رسیدند و منتظر قرعه کشی این مرحله 
هستند. طبق قوانین، ســهمیه چهارم آســیایی فوتبال ایران نصیب 
قهرمان جام حذفی می شــود و حاال با نامشخص بودن تکلیف ادامه 

برگزاری بازی ها، این سهمیه نیز تبدیل به جدیدترین گره فوتبال ایران 
شده است. سهمیه ای که حاال به جز استقالل، تراکتور و سپاهان، نفت 
مسجدســلیمان نیز مدعی آن اســت و عالقه زیادی به برگزار شدن 

مسابقات فوتبال ایران و به خصوص جام حذفی دارد.
در جدول لیگ برتر، پرسپولیس با اختالفی 1۰ امتیازی نسبت به تیم 
دوم در صدر قرار دارد و کار ســختی برای گرفتن سهمیه آسیا ندارد. ۴ 
تیم تراکتور، سپاهان، استقالل و شهرخودرو نیز برای دو سهمیه دیگر 
می جنگند تا بتوانند از طربق لیگ برتر آســیایی شــوند. در این بین 
شانس شــهرخودرو نســبت به ۳ تیم دیگر کمتر است زیرا سپاهان، 
استقالل و تراکتور به همراه نفت مسجدســلیمان در جام حذفی نیز 
حضور دارند و شانسی دو برابر نسبت به نماینده مشهد برای رسیدن به 

سهمیه آسیا خواهند داشت.
 روز گذشــته با اعــالم رییس جمهور جمهــور مبنی بر آغــاز فعالیت 
رشته های ورزشــی بدون حضور تماشاگران،  شروع مجدد مسابقات 
لیگ برتر فوتبال ایران قوت گرفته ؛ اما با توجه به تمام گمانه زنی های 
صورت گرفته درباره این مسابقات تاکنون صحبتی درباره رقابت های 

جام حذفی صورت نگرفته است.

رییس فدراسیون کشتی در خصوص تست دوپینگ 
در کشتی اظهار داشت: فدراســیون کشتی با انجام 
گسترده آزمایشات دوپینگ عزم خود را برای مبارزه با 
این معضل بزرگ جزم کرده است.علیرضا دبیر افزود: 
از زمان آغاز به کار واحد ضد دوپینگ در فدراســیون 
کشتی، طی چهارماه گذشــته آزمایشات مربوطه از 
کشــتی گیران در مســابقات مختلف داخلی گرفته 
شده است که تعداد این آزمایشات نزدیک به 2 برابر 
تست های گرفته شده در مدت زمان مشابه در سال 
گذشته اســت.طبق گزارش کمیته پزشکی ورزشی، 
از آزمایشاتی که از کشتی گیران آزادکار به عمل آمده 
15 درصد مثبت شده و ۳1 درصد از آزمایشات فرنگی 
کاران مثبت بوده است.دبیر، در رابطه با جرائم مربوط 
به دوپینگ تاکید کرد: نکته مهم آزمایشات به عمل 
آمده این است که این نمونه ها در مسابقات داخلی 
گرفته شده و با جلوگیری از حضور کشتی گیران در 

رقابت های برون مرزی، فدراســیون کشتی از بروز 
جرائم نقدی که مبالغ قابل توجهی است، جلوگیری 
کرده اســت. این آزمایشات از طریق ســتاد مبارزه 
با دوپینگ ایران به عمــل آمده اما نهایتــا از طریق 
ســازمان جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( بررســی 
شده و نتایج تایید و محرومیت هایی برای متخلفان 
درنظر گرفته شده اســت .این جریمه ها توسط ما 
صادر نمی شــود و قابل تخفیف هــم نخواهد بود.

رییس فدراسیون کشتی در خصوص تست دوپینگ 
در مسابقات بین المللی عنوان کرد: با همکاری ستاد 
مبارزه با دوپینگ ایران در تمامی مسابقات داخلی و 
بین المللی از جمله مسابقات قهرمانی کشور، لیگ، 
جام باشگاه های جهان، جام تختی و اردوهای تیم 
های ملی و حتی جاهایی کــه اردو نداریم به صورت 
سرزده با حضور در منزل کشــتی گیران، آزمایشات 
دوپینگ گرفته می شود. سیاست فدراسیون کشتی 

در زمینه دوپینگ، اعالم اسامی نفرات متخلف است 
و تمامی کشــتی گیرانی که در رده های سنی و رشته 
های مختلف به اردوهای تیم ملی دعوت می شوند 
می بایست نســبت به پر کردن یک فرم اقدام کرده 
و تمامی تبعات و جرائم به وجــود آمده از دوپینگ 
احتمالی که شامل محرومیت از حضور در مسابقات و 
1۰ هزار فرانک اتحادیه جهانی است را برعهده بگیرند.
وی در خصوص توافق با ستاد مبارزه با دوپینگ گفت: 
طی توافقی که با ستاد مبارزه با دوپینگ ایران داریم، 
این آزمایشات در سال ۹۹ بیشتر خواهد شد و با هیچ 
کس تعارف نداریم و هرکس تخلف کند اســمش را 

روی سایت قرار می دهیم.

رییس فدراسیون کشتی:

عزم خود را برای مبارزه با دوپینگ جزم کرده ایم

چهره روز

لمپارد از فروش »کانته« پشیمان شد
سرمربی تیم ملی فوتبال چلســی از فروش »انگولو کانته« هافبک فرانسوی خود پشیمان شد.کانته 
سال 2۰1۶ پس از درخشــش در تیم لسترسیتی به چلسی پیوســت تا در جمع آبی های لندن باشد. او 
طی ســالیان اخیر با وجود اینکه چلسی 
در کســب جام و موفقیت بــه غیر از فتح 
لیگ اروپا در سال گذشــته، چندان موفق 
نبوده است، عملکرد درخشانی را در میانه 
میدان این تیم داشــت.با ایــن وجود در 
عین ناباوری، »فرانک لمپارد« ســرمربی 
چلسی که می خواست تغییرات عمده ای 
را در تیمش ایجاد کند در اندیشــه فروش 
کانته بود. لمپارد پس از مصدومیت  کانته 
در فصل ناتمام جاری این تصمیم را اتخاذ 
کرد.این تصمیم واکنش های منفی زیادی را به همراه داشت و بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپا، آماده 
خرید هافبک سختکوش و دونده تیم ملی فرانسه با قیمت ۸۰ میلیون یورو هستند.با این حال رسانه های 
انگلیسی،  گزارش دادند که لمپارد و سران چلسی از فروش هافبک محجوب خود منصرف شده و کانته را 

نگه خواهند داشت. این در حالی است که کانته نیز عالقه ای به ترک »استمفوردبریج« نداشت.

منچسترسیتی می خواهد »سانه« را به بایرن بفروشد
 روزنامه انگلیسی ایونینگ استاندارد می گوید با وجود سختگیری های باشگاه منچسترسیتی در 
مقابل پیشنهادهای بایرن مونیخ برای خرید لروی سانه، مدیران این باشگاه انگلیسی تصمیم خود 
را برای فروش وینگر آلمانی گرفته اند و قصد دارند او را امسال تابستان به فروش برسانند. البته آنها 
مایل نیستند کمتر از قیمت مورد نظرشان برای فروش او دریافت کنند.این روزنامه به نقل از منابع 
خود در اتحاد می گوید مدیریت سیتی خبرهایی که درباره پیشنهاد ۴۰ میلیون یورویی بایرن مونیخ 
منتشر شــده را خنده دار توصیف کرده و می گویند حاضرند سانه را تا پایان قراردادش نگه داشته و 
در نهایت به صورت رایگان از دست بدهند تا اینکه بخواهند او را به چنین قیمتی به بایرن بدهند.ولی 
ایونینگ استاندارد می گوید از منابع خود دریافته که با توجه به اینکه سانه در پایان فصل جاری وارد 
آخرین سال قراردادش با سیتی می شود، اگر قراردادش را تمدید نکند، سیتی مصمم است که او 
را امسال تابستان بفروشد. البته بایرن هم باید مبلغی به مراتب بیشتر از ۴۰ میلیون یورو پیشنهاد 
دهد. این باشگاه آلمانی سال گذشته قصد داشت سانه را با قراردادی 1۴۰ میلیون یورویی به خدمت 
بگیرد که مصدومیت لحظه آخری او مانع از انجام معامله شــد.مالکین باشگاه سیتی در گذشته 
هم اعالم کرده اند که اجازه نخواهند داد باارزش ترین دارایی هایشــان به پایان قرارداد خود رسیده 
و بازیکن آزاد شوند. به همین دلیل اســت که آنها بیش از یک سال است مشغول مذاکره با بایرن 

مونیخ درباره لروی سانه هستند.

»امباپه« تا تابستان 2021 صبر خواهد کرد
کیلیان امباپه به دلیل به هم خوردن ثبات اقتصادی باشــگاه ها پس از ویروس کرونا قصد دارد تا 
تابستان 2۰21 در پاری سن ژرمن بازی کند.ستاره فرانســوی به یکی از مهم ترین گزینه های رئال 
مادرید لقب گرفته است که به دلیل مشکالت اقتصادی پیش آمده امکان خرید او وجود ندارد.به 
نقل از اکیپ، امباپه تا تابستان ســال 2۰22 با پاریس قرارداد دارد و نمی خواهد خیلی برای رفتن 
به مادرید عجله کند. وی قصد دارد یک سال دیگر در لوشــامپیونه بازی کند.این اتقاق برای رئال 
مادرید نیز عالی اســت زیرا که دغدغه خرید او از بین می رود و می تواند تمام تمرکز و استراتژی را 

به تابستان 2۰21 موکول کند.

فوتبال جهان

»بیرانوند« در قطر توپ طال 
می گیرد؟

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد که 
تصمیمی برای تعویق در مراســم برترین های 
AFC گرفته نشــده اســت. روزنامه الرایه در 
گزارشی به نقل از منابع اختصاصی خود نوشته 
که مراسم برترین های کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به تعویق نمی افتد. در این گزارش همچنین گفت 
وگویی با داتو ویندسورجان، دبیرکل AFC دیده 
می شود که او نیز روی این موضوع تاکید داشته 
است.مراسم برترین های فوتبال آسیا در سال 
2۰2۰ به میزبانی کشور قطر برگزار خواهد شد و 
آن ها در تالش هستند تا یک میزبانی شکیل را 
برای این مراسم تدارک ببینند و شهر دوحه را نیز 
برای این موضوع انتخاب کرده اند. ویندسورجان 
در این باره به الرایه گفت: ممکن اســت تغییر 
و تحوالت اخیر بر مراســم بهترین ها نیز تاثیر 
بگذارد ؛اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده 
است و ما در حال مطالعه و ارزیابی هستیم.وی 
توضیح داد که زمان بازگشت فوتبال به آسیا هنوز 
مشخص نیست و وضعیت ناپایداری به فوتبال 
حکم فرما شده اســت. در این مدت جلسات 
متفاوتی با فدراســیون های عضــو و تیم های 
باشگاهی در این باره برگزار شده و کنفدراسیون 
در حال ارزیابی و گفت وگو است.از ایران علیرضا 
بیرانوند در فهرست 1۰ بازیکنی است که شانس 
کسب توپ طال را دارند. او فصل گذشته تا آستانه 
کسب این جایزه پیش رفت؛ اما موفق به کسب 
آن نشد. حاال باتوجه به مسابقات قاره ای ملی 
و باشــگاهی ، فرصت این را دارد کــه از رقبای 

مسابقات معموال خود پیشی بگیرد. این 
پس از پایان لیگ 
قهرمانان آســیا و 
در ابتدای زمستان 

پیش از کریسمس 
برگزار می شود.

طبق قوانین، سهمیه چهارم آسیایی فوتبال ایران 
با  ال  حا و  می شود  حذفی  جام  قهرمان  نصیب 
نامشخص بودن تکلیف ادامه برگزاری بازی ها، این 
سهمیه نیز تبدیل به جدیدترین گره فوتبال ایران شده 

است

مستطیل سبز

وز عکس ر

 ساخت مجسمه 
 »پرویز هادی« برای
 نصب در میدان شهر

 مجسمه پرویز هادی نفر سوم سنگین وزن 
کشــتی آزاد جهان برای نصــب در یکی از 
میادین شهر تبریز یا باسمنج )زادگاه این 
قهرمان( ســاخته شــد.این مجسمه به 
پیشنهاد شهرداری شــهر باسمنج و تبریز 
ســاخته شــده و بعد از تکمیل با پوشش 
برنــزی و نصــب در یکــی از میادین در 
معرض دید هموطنان قدرشناس استان 

آذربایجان شرقی قرار می گیرد.
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استاندار اصفهان:

نماز عید فطر در مساجد اصفهان برگزار می شود
استاندار اصفهان گفت: براساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا نماز عید سعید فطر در مساجد 
محله های این اســتان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 
عباس رضایی در حاشــیه برگزاری ســتاد ملی مقابله با کرونا از طریق ویدئــو کنفرانس در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برگزاری راهپیمایی روز قدس افزود: قدس روز هماهنگی و نوع دوستی ما 
با مردم مظلوم فلسطین است از این رو روز قدس در شهرهایی که وضعیت سفید دارند)در حدود 
۲۱۸ شهرستان کشــور( همزمان با برگزاری نمازجمعه و قرائت قطعنامه برگزار می شود.استاندار 
اصفهان بیان کرد: از رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخواست کردم تا شهرستان های سفید 
استان را به صورت روزانه اعالم کنند تا در این شهرها مراسم روز قدس بدون راهپیمایی برگزار شود.

جانشین فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان مطرح کرد:

تیز پروازان آموزش دیده، آماده دفاع از کشور
بعد از انقالب از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بیش از 600 دانشجوی خلبانی فارغ التحصیل 
شدند.جانشین فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان با بیان اینکه خیلی از کشورهای ثروتمند 
منطقه در پی فراهم کردن زیرساخت هایی برای آموزش نیروی خلبان جنگنده هستند، گفت: پیش 
از انقالب خلبانان هواپیما های جنگنده در کشور های خارجی آموزش می دیدند، اما چند سالی است 
که این زیرساخت در کشور فراهم شده است و امروز صفر تا صد این آموزش ها در کشورمان صورت 
می گیرد.امیر سرتیپ دوم علیرضا انگیزه با اشاره به اینکه هر ساله خلبانان زیادی از دانشکده پایگاه 
هوایی شهید بابایی اصفهان فارغ التحصیل می شوند، گفت: در این پایگاه هر سال دو مرتبه آموزش 
خلبانی هواپیما های جنگنده برگزار می شود.امیر ســرتیپ دوم افزود: روند آموزش به این شکل 
است که در ابتدا خلبانان در محیط های شبیه ســاز مقدمات پرواز را آموزش می بینند و به محض 
آماده شدن به همراه استاد، پرواز  واقعی را تجربه می کنند.جانشین فرمانده پایگاه هوایی شهید 

بابایی اصفهان گفت: این آموزش ها با هدف دفاع از آسمان کشور صورت می گیرد.

مسئول امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

سینماداران اصفهانی از وام 10 میلیون تومانی استقبال نکردند
مسئول امور ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: سینماداران این 
اســتان از وام ۱0 میلیون تومانی پیش بینی شــده برای جبران ضرر و زیان بیماری کرونا استقبال 
نکردند.رضا دهقانی اظهار داشت: از زمان شــیوع بیماری کرونا در اصفهان همه سینماهای استان 
اصفهان تعطیل شد و در این راستا سازمان سینمایی یک وام ۱0 میلیون تومانی جهت هر باب سالن 
برای سینما داران در نظر گرفت که در اصفهان استقبال چندانی از این وام نشد.وی با اشاره به اینکه 
سازمان سینمایی پیشنهادهایی را برای بازگشایی سینماها با رعایت پروتکل های بهداشتی به ستاد 
ملی مقابله با کرونا داده است، افزود: اگر این پیشنهادها مورد قبول واقع شود از عید فطر سینماها 
بازگشایی خواهد شد.وی با بیان اینکه این موضوع هنوز معلوم نیست و با توجه به شرایط استان ها 
فقط در حد پیشنهاد است گفت: دراین زمینه تاکنون پاسخی از ستاد ملی کرونا نیامده است.دهقان 
با بیان اینکه در استان اصفهان ۵۳ سالن ســینما وجود دارد که ۲0 سالن آن در کالن شهر اصفهان 
مستقر است، افزود: امیدواریم با ریشه کن شدن بیماری کرونا، سینما در اصفهان رونق بگیرد.پیش 
از این رییس سازمان سینمایی از تصویب بســته های حمایتی برای اهالی سینما خبر داد و گفت: 
وام قرض الحسنه به سینماهای بخش خصوصی به ازای هر پرده ۱0 میلیون تومان به شرط اخراج 
نکردن کارکنان پرداخت می شود.حســین انتظامی افزوده بود که از جمله این بسته های حمایتی 
می توان به تعویق پرداخت اقساط اعضای خانه سینما به مدت سه ماه اشاره کرد.تاکنون بیش از 
۱۱6 هزار تن در کشور به بیماری کرونا مبتال شده اند که از این میان بیش از 6 هزار تن جان باخته اند.

ضربه سخت کرونا بر پیکره گردشگری سالمت اصفهان؛

تالش برای بازگشت به ریل اصلی

سازمان جهانی گردشگری )WTO( گردشگری سالمت را استفاده 
از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد منجر 
می شود، تعریف کرده که در مکانی خارج از محل سکونت فرد برای مدت 
بیش از ۲۴ ساعت به طول  انجامد.براساس آمار اعالم شده در سال ۹۵، 
حدود ۵00 میلیون دالر درآمد از این محل برای کشور حاصل شده است 
که نیم درصد از سهم جهان می شود و برخی معتقدند هر گردشگر سالمت 
که به بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود مراجعه می کند بین ۲ هزار تا ۲ 
هزار و ۵00 دالر ارز وارد کشور می کند.گردشگران سالمت بیشتر از کشورهای 
جمهوری آذربایجان، عراق، ترکمنستان، افغانستان، کویت، سوریه، لبنان، 
بحرین و ترکیه به ایران سفر می کنند.در حالی که ایران در یک دهه  گذشته 
پیشرفت ۲0 تا ۲۵ درصدی در حوزه  گردشگری سالمت داشته ؛اما  این 
بخش در حوزه گردشگری اصفهان به اعتقاد کارشناسان نیازمند داشتن 
برنامه  منسجم علمی، همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط، اصالح 
نگرش ها و نقشه راه اصولی است.عالوه بر ظرفیت های تاریخی و طبیعی، 
این استان و به صورت مشخص شهر اصفهان به دلیل وجود مراکز درمانی 
متعدد در زمینه قلب، چشم پزشکی، باروری و ناباروری، دیالیز، ارتوپدی 
از قابلیت توسعه صنعت گردشگری پزشکی برخوردار است. در این میان 
باید گفت که  شیوع بیماری کرونا زخمی عمیق  بر گردشگری نوپای سالمت 
وارد ساخت.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان در این باره گفت: سال ۹۸ به دلیل حوادث و رخدادهای 

مختلف، سال خوبی برای گردشگری اصفهان نبود و گردشگری سالمت نیز 
در این ارتباط ضربه دید.سیدعلی صالح درخشان افزود: اصفهان به اندازه 
ظرفیت ها و توان خود جایگاه واقعی اش را در صنعت گردشگری درمانی 
پیدا نکرده است و تالش می شود به این جایگاه برسد.وی بیان کرد: فعاالن 
بخش خصوصی صنعت گردشگری برنامه ریزی  خوبی در نظر گرفته 
بودند که با شیوع ویروس کرونا تداخل پیدا کرد ولی امیدواریم پس از این 
معضل جهان گیر بتوانیم صنعت گردشگری به ویژه گردشگری درمانی را 
به ریل اصلی آن برگردانیم. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان سرآغاز بازگشت به وضعیت قبل و نیز 
توسعه آن را مستلزم رونق دوباره گردشگری داخلی عنوان و تصریح کرد: 
باید زمینه های جذب گردشگر به استان اصفهان را پس از مهار کرونا افزایش 
دهیم و پس از آن نوبت به توسعه گردشگری خارجی می رسد.وی شهرک 
سالمت اصفهان را یکی از شرکت های پیگیر در امر گردشگری سالمت 
دانست و گفت: این مرکز از معدود مراکزی بود که در زمان شیوع کرونا با 
استفاده از موارد بهداشتی همچنان فعال بودو بسته های مواد غذایی مورد 
نیاز شهروندان را با روش علمی بسته بندی و به وسیله اشعه ضدعفونی 
می کرد.صالح درخشان تاکید کرد: این شهرک در زمینه گردشگری سالمت 
موثر و موفق بوده ؛ اما هنوز همه امکانات خود را به کار نگرفته و بخش هایی 
از این شهرک هنوز در حال ساخت است و تا رسیدن به اهداف اصلی فاصله 
دارد.وی در ادامه گردشگری سالمت را دارای دو بخش حمل و نقل و درمان 

دانست و افزود: براساس قانون، تورگردانی و حمل و نقل گردشگران بخش 
سالمت تا درب بیمارستان برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و حوزه درمان به صورت کامل برعهده وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی است.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اصفهان تاکید کرد: این دو حوزه نباید در امور یکدیگر 
وارد شوند و طبیعی است در کشوری که می خواهد به صورت علمی، دقیق 
و صحیح فعالیت گردشگری سالمت داشته باشد حلقه های اتصال باید 
به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل شود.وی با اشاره به ورود برخی افراد 
غیرمتخصص در حیطه گردشگری درمانی تصریح کرد: ممکن است عده ای 
که از جنس گردشگری نیستند وارد این صنعت شده و در تفکر درآمدهای 

مقطعی آسیب هایی را به گردشگری سالمت و کیفیت آن وارد سازند.

فعالیت افراد غیرمتخصص، تبلیغ منفی برای گردشگری درمانی است
صالح درخشان با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بر تورگردانی گردشگری سالمت بیان کرد: 
فعالیت برخی افراد ناآگاه و بدون تخصص می تواند به تبلیغاتی منفی 
برای سفر نکردن گردشگران حوزه سالمت به اصفهان باشد و میزان 
این گردشگران را کاهش دهد.وی همچنین به فعالیت حدود هشت 
لکترونیکی بخش خصوصی مربوط  انجمن سفر و تعدادی شرکت ا
به حوزه گردشگری سالمت در استان اشاره کرد و افزود : باید به سمت 
افزایش و تقویت این شرکت ها پیش برویم.معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان برای توسعه و 
بهبود گردشگری سالمت در استان اصفهان دو بخش عمده بیمارستان ها 
و شناسایی بازار هدف را نیازمند اصالحات اساسی دانست  و گفت: 
بیمارستان ها باید خود را مجهز و آماده ارائه خدمات به گردشگران درمانی 
کنند بدون اینکه خللی در ارائه خدمات و پذیرش شهروندان اصفهانی 
صورت بگیرد.وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری نیز باید اقدامات 
متعددی از جمله شناسایی دقیق بازارهای هدف صورت بگیرد، افزود: 
امکانات درمانی و اقامتی خود را باید به نحو مطلوب و در راستای توسعه 

گردشگری سالمت به سایر استان ها و کشورهای جهان معرفی کنیم.
صالح درخشان اشاره کرد: یکی از چالش های عمده گردشگری خارجی 
ما این است که برخالف اینکه کشوری کهن و دارای سابقه طوالنی در زمینه 
آثار تاریخی، علمی، فرهنگی و طبیعت گردی داریم، ولی شناخته شده 
نیست. وی اظهارداشت: یکی از رشته های گردشگری که می تواند جذب 
آمار گردشگران وارد شده به اصفهان و ماندگاری آن ها به ویژه در حوزه 

گردشگری خارجی را باال ببرد، گردشگری سالمت و درمانی است.

 تخصیص 2۵ میلیارد اعتبار برای احداث پارکینگ
 و ادامه خیابان اردیبهشت

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹0 درصدی احداث پارکینگ زیرسطحی 
خیابان اردیبهشت حدفاصل خیابان های طالقانی تا میرداماد و پیشرفت ۱0 درصدی احداث ادامه 
خیابان اردیبهشــت خبر داد.مجید طرفه تابان اظهار کرد: پارکینگ و ادامه خیابان اردیبهشــت در 
راستای تسهیل در عبور و مرور شــهروندان و کاهش بار ترافیکی خیابان طالقانی احداث می شود.

وی تصریح کرد: پروژه ادامه خیابان اردیبهشــت با مســاحت پنج هزار و ۵00 متر مربع، طول ۳۵0 
متر و پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت در خیابان طالقانی به مســاحت سه هزار و ۴00 مترمربع در 
محدوده منطقه یک به منظور کاهش بار ترافیکی خیابان طالقانی در دســت اجراست.مدیرعامل 
ســازمان عمران شــهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی پارکینگ اردیبهشــت تاکنون 
۹0 درصد و خیابان ســازی آن ۱0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت، افزود: برای احداث این 
پارکینگ و خیابان ۲۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.وی با اشــاره به روند احداث 
پارکینگ اردیبهشــت گفت: عملیــات احداث این پروژه در ســال های قبل آغاز شــد، اما به علت 
تاخیر در آزادســازی ها، معاونت عمران قرارداد خود را با پیمانکار قبلی خاتمه داد و مقرر شد ادامه 

خیابان سازی و احداث بخش باقی مانده پارکینگ توسط سازمان عمران انجام شود.

 تمدید فرصت شرکت در جشنواره ملی شیخ بهایی
 تا 31 اردیبهشت

فرصت شرکت در پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهائی در اصفهان تا ۳۱ اردیبهشت تمدید 
شد.بنابراعالم دبیرخانه این جشنواره ملی، عالقه مندان به شرکت در بخش  های مسابقه ای  تا ۳۱ 
اردیبهشت فرصت دارند به نشانی اینترنتی WWW.SHTF.IR مراجعه کنند.از مهم ترین تغییرات 
پانزدهمین دوره جشــنواره می توان به ادغام بخش های دانشــجویی و آزاد در کارگروه مسابقه ای 
طراحان کســب و کار اشــاره کرد که با رویکرد »حل مســائل اساسی و چالش های کشــور« و ارائه 
طرح های کسب و کار امکان سنجی شده آماده جذب سرمایه و حمایت های الزم برای تجاری سازی 
اســت.از دیگر تغییرات جدید این دوره، نحوه ثبت  نام متقاضیان در بخش های مسابقه  ای است که 
شرکت کنندگان می توانند با ارائه یک ویدئوی پنج دقیقه  ای، دراین بخش شرکت کنند.این تغییر عالوه 
بر ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بین متقاضیان جشنواره باعث ارتقای کیفی طرح های کسب و کار و 
تسهیل فرآیند مذاکره با سرمایه گذاران در جشنواره خواهد شد.پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهائی با ایجاد تغییراتی در ساختار بخش های مسابقه ای، شهریورماه امسال برگزار خواهد شد.

 بررسی تغییر اولویت مخاطبان در وبینار 
»روزنامه نگاری پساکرونا«

وبینار »روزنامه نگاری پســاکرونا« با حضور دکتر مجید رضائیان، امروز  برگزار می شود.مســئول 
فرهنگسرای رسانه گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا برنامه های این مرکز تاکنون با همکاری 
فرهنگسرای مجازی وابســته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان برگزار 
شده است.فاطمه شفیعی افزود: به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، وبینار »روزنامه 
نگاری پساکرونا« ویژه روزنامه نگاران و روابط عمومی ها با حضور دکتر مجید رضائیان، استاد مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برنامه ریزی شده که 
۲۸ اردیبهشت به صورت رایگان و مجازی برگزار خواهد شــد.وی ادامه داد: مجید رضائیان سابقه 
تالیف کتاب های مختلفی در زمینه روزنامه نگاری و ارتباطات دارد بنابراین معتقد اســت ذائقه و 
اولویت های مخاطبان بعد از کرونا تغییر می کند به همین دلیل روزنامه نگاران و خبرنگاران باید این 

تغییرات را بشناسند و طبق آن عمل کنند.

با مسئولان

اخبار

تاسیس 29 موزه در استان 
اصفهان طی ۵ سال اخیر

 خبر روز

 مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به 
نگهداری بیش از ۲0 هزار شــی قابل نمایش 
در مخــازن موزه های اســتان اصفهان اظهار 
داشت: موزه ها بر اســاس مالکیت به چهار 
گروه تقســیم می شــوند.فریدون اللهیاری 
افزود: موزه های وابسته که زیر نظر مستقیم 
ســازمان میراث فرهنگی اســت شامل باغ 
موزه چهلســتون، باغ موزه فین کاشان، موزه 
هنرهای تزیینی، موزه مردم شناســی کویر 
نایین، موزه باســتان شناســی نطنــز، موزه 
تاریخ زواره، موزه فرهنگ و تاریخ ســمیرم، 
موزه حمام نوغه بادرود، موزه فریدن اســت؛ 
موزه های غیروابســته که به سایر ارگان های 
دولتی وابســته اند عبارتند از علــوم و فنون، 
آموزش و پرورش، آب، هنرســتان هنرهای 
زیبا، و سه موزه هنرهای معاصر علی قلی آقا 
و عصارخانه شاهی که زیر نظر شهرداری شهر 
اصفهان هســتند.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان 
اشاره ای هم به موزه های خصوصی که توسط 
فرهنگ دوســتان ایجاد شــده اند  داشت و 
افزود: موزه های مردم شناســی گز )شاهین 
شــهر و میمه(، کتب و نســخ خطــی پبده 
)فوالدشهر(، مردم شناســی شاهین شهر، 
کلیسای وانک، موســیقی اصفهان، خالقیت 
و معماری )اصفهان(، عروسک و خیمه شب 
بازی کاشان، شیبانی )کاشان(، علوم آران و 
بیدگل، کلوک نطنز، سراموزه رهگشای بادرود، 
عروسک بادرود، آوا و نمای شهرضا، رفیعیه 
طار و ســرانجام موزه های مشــارکتی مانند 
مردم شناســی برزک کاشــان، حمام میمه، 
محمد آباد جرقویه و خانه تاریخی ورزنه که با 
مشارکت سازمان میراث فرهنگی و ارگان یا 
نهاد دولتی دیگر اداره می شوند.وی با اشاره 
به تاسیس ۲۹ موزه در استان اصفهان در پنج 
سال اخیر تصریح کرد: توســعه موزه و موزه 
داری یکی از اهداف مهــم اداره کل بوده تا با 
حفظ میــراث ملموس و ناملمــوس مناطق 
مختلف، نســل های کنونی و آینده با فرهنگ 

ایرانی اسالمی آشنا شوند. 

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم جلسه ۲۵۲ مورخ ۹۸/۱۲/06، اجرای روشنایی فاز یک و فاز دو شهرک صنایع کارگاهی امیر کبیر را از طریق مناقصه 
عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱0 روز جهت دریافت اسناد مناقصه  به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱0۱0 داخلی ۲۴۱ مسئول امور 
قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱۴/۳0 روز سه شنبه مورخ ۹۹/0۳/06 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/0۳/07 در محل شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(.

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ۲00/000/000 ریال )دویســت میلیون ریال( ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب  سپرده ۳۱000000۵۲00۲ بانک ملی در پاکت 

الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه  و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه )مرحله دوم- نوبت دوم(
اجرای روشنایی فاز یک و فاز دو شهرک صنایع کارگاهی امیر کبیر

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:847592

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم، جلسه ۱۴۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲7 شورای اسالمی 
شهر حدود هشت هزار لیتر روغن سوخته مربوط به ماشین آالت شــهرداری را از طریق مزایده 

عمومی بفروش برساند.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهــی به مدت ۱0 روز جهت دریافت اســناد مزایده به 

شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱0۱0 داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس 

حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱۴/۳0 روز سه شنبه مورخ ۹۹/0۳/06 

دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز چهارشــنبه مورخ ۹۹/0۳/07 در محل شهرداری 

شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(.

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ۲0/000/000 ریال )بیست میلیون ریال( ضمانت نامه بانکی و یا 

وجه نقد به حساب  سپرده ۳۱000000۵۲00۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده )مرحله اول- نوبت دوم(
فروش حدود هشت هزار لیتر روغن سوخته مربوط به ماشین آالت شهرداری

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:847590

شهرداری شــهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه پنجم از دویست و شصت و 
یکمین جلسه رســمی مورخ  ۹۹/0۱/۱۹، شورای اسالمی شــهر آماده سازی و 
تکمیل فاز چهار شــهرک سروستان شــامل اجرای بلوک فرش، اجرای جدول 
کاری، اجرای آسفالت معابر و ... را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد 

شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱0 روز جهت دریافت اسناد 
مزایده به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱0۱0 داخلی ۲۴۱ مسئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ســاعت ۱۴/۳0 روز سه 
شــنبه مورخ ۹۹/0۳/06 دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع در واحد حراست 

شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز چهارشــنبه مورخ ۹۹/0۳/07 در محل 
شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(.

  به پیشــنهادات مخدوش، مشــروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

  پیشــنهاد دهنــدگان بایــد مبلــغ ۲/700/000/000 ریــال )دو میلیــارد و 
هفتصــد میلیــون ریــال( ضمانت نامــه بانکــی و یا وجــه نقد به حســاب  
 ســپرده ۳۱000000۵۲00۲ بانــک ملی در پاکــت الف الک و مهر شــده تحویل

 نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و ســوم در صورت برنده شــدن در مناقصه و عدم عقد 

قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه )مرحله اول- نوبت دوم(
آماده سازی و تکمیل فاز چهار شهرک سروستان شامل اجرای بلوک فرش، اجرای جدول کاری، اجرای آسفالت معابر و ... 

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف: 847701
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قطع ارتباط با جهان: گاهی اوقات افراد با استرس مواجه 
می شوند، بدون آن که خودشان قادر به تشخیص آن باشند. 
بعضی وقت ها با رسیدن یک پیام به گوشی تلفن همراه از 
طرف رییس تان دچار استرس می شوید. شاید یک ایمیل 
نیز شما را دچار استرس کند، پس سعی کنید که تلفن خود را 
خاموش کنید و از دنیای واقعی لذت ببرید. نگران نباشید ، 

این کار صدمه ای به زندگی شما وارد نمی کند.
 خواب کافی برای مقابله با استرس: به اندازه کافی خوابیدن 
باعث می شود که در طول روز انرژی الزم را داشته باشید و 
همچنین می تواند به شما کمک کند تا با استرس روزانه 
خود بجنگید. یک چرت کوتاه مدت می تواند بدن شما 
را آرام کند، بدن هنگام خواب تمام علت های استرس را 

خاموش می کند.
 کمال گرایی ممنوع: یکی دیگر از دالیل بروز استرس در 
افراد کمال گرایی و توقعات بسیار زیاد است. اگر افراد از 
کمال گرایی خود بکاهند ، به استرس کمتری دچار می 

شوند.
 برای کاهش استرس، عجله نکنید :افرادی که در کارکردن 
عجول هستند نسبت به سایر افراد دچار استرس بیشتری 
می شوند. برای اینکه استرس خود را کاهش دهید کارهای 

روزانه خود را با صبر و حوصله انجام دهید.
 مراقبت نور و رنگ اطراف تان باشید: برخی از افراد نسبت 
به نور و رنگ محیط حساسند ودچار استرس می شوند 
برای همین توصیه می شود این افراد برای کاهش استرس 
نسبت به رنگ و نور محیطی که در آن زندگی می کنند یا 
مشغول کارند مراقبت بیشتری داشته باشند. استفاده از 
رنگ آبی آرامش بخش است و به کاهش استرس کمک 

زیادی می کند.
 ارتباط با افراد موفق برای مقابله با استرس:هرچقدر بیشتر 
با افراد موفق ارتباط داشته باشید بیشتر شبیه آنها رفتار 
خواهید کرد و همین ارتباط سبب کاهش استرس تان 
می شود. شما می توانید از تجربیات این افراد برای 
 مقابله با استرس کمک بگیرید. بهتر است از افراد افسرده

 دوری کنید.
گر افراد زندگی شان را   برنامه ریزی را فراموش نکنید: ا
براساس یک سیستم و قاعده تعریف شده و منظم پایه 
ریزی کنند و حتی برای تفریحات و اوقات فراغت شان برنامه 
داشته باشند ، کمتر دچار استرس خواهندشد. رفتن به 
دیدار آشنایان و تفریح کردن باعث کاهش استرس و ایجاد 
آرامش در فرد می شود پس برنامه ای برای تفریح خود 

بچینید. برنامه ریزی در همه کارها سبب کاهش اتالف وقت 
می شود و درنتیجه به دلیل وجود نظم موجود، استرس 

کمتری سراغ شما خواهد آمد.
 مدیریت زمان، دشمن استرس :نداشتن مدیریت زمان 
سبب بروز استرس در افراد می شود. اگر از زمان خود به 
صورت درست استفاده نکنید و برای اوقات خود برنامه ریزی 
نداشته باشید دچار استرس می شوید بنابراین برای کاهش 
استرس زمان تان را مدیریت کنید و برنامه ریزی صحیح 

برای آن داشته باشید.
ثبت احساسات در دفترچه خاطرات :ثبت احساسات و 
هیجانات منفی در یک دفتر می تواند استرس را کاهش 
دهد. افرادی که دفترچه خاطرات دارند آرامش بیشتری 
دارند زیرا همه ما دچار احساساتی می شویم که نمی توانیم 
آن را برای کسی بازگو کنیم که نوشتن آن احساسات می 
تواند به کنترل استرس کمک کند.استرس در بدن ما یکی 
از راه های طبیعی برای زنده ماندن است؛ اما به این معنا 
نیست که باید کل زندگی ما را کنترل کند و اگر احساس فشار 
دارید و می خواهید که یک قدم از همه چیز دور شوید، حتما 
باید این راه ها را امتحان کنید تا احساس آرامش بیشتری 

در زندگی داشته باشید.

آشپزی راه های سریع برای مقابله با استرس

 تصویربرداری سریال »سلمان فارسی«
 از سر گرفته شد

 جد حضرت نوح)ع( 
سوژه فیلم تازه »دنی بویل« شد

تصویربرداری سریال سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری که از اواخر اسفند 
گذشته به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا متوقف شده بود، در شهرک سینمایی 
نور با تصویربرداری بخش های تازه ای از فصل بیزانس سریال ادامه خواهد یافت.

حسین طاهری، تهیه کننده سریال سلمان فارسی گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده قرار بود بهار امسال برای ادامه تصویربرداری راهی کشورهای دیگر از جمله ترکیه 
و ارمنستان شویم؛ اما به علت شیوع ویروس کرونا این سفر به زمان دیگری موکول شد. 

دنی بویل، کارگردان برنده اسکار که پس از جدایی از فیلم جدید »جیمز باند« 
به سراغ فیلم »دیروز« رفت، حاال قرار است کارگردان فیلمی شود که مایکل 
بی. جوردن از بازیگران آن است. فیلم جدید بویل با عنوان »متوشالح« برای 
استودیو برادران وارنر ساخته می شود. موضوع اصلی فیلم درباره شخصیتی 
مذهبی و جد اعالی حضرت نوح)ع( است که طبق روایت های انجیل ۹6۹ سال 
زندگی کرد و با درگذشت او توفان نوح آغاز شد. 

مواد الزم : آرد سفید دو لیوان،شکر یک لیوان، آب  یک  
و یک دوم لیوان، گالب یک سوم لیوان،کره 50 گرم،روغن مایع یک  

لیوان،زعفران آب کرده 5 قاشق غذاخوری،پودر هل یک چهارم قاشق چای خوری
  طرز تهیه :  برای تهیه شیره باید شکر ، آب ، گالب ، زعفران و هل را مخلوط کنید 

و درون قابلمه ای روی حرارت مالیم قرار دهید تا 5 دقیقه بجوشد ، روغن را نیز داخل 
قابلمه ای بریزید تا گرم شود . آرد را دو بار الک کنید سپس داخل ظرفی بریزید و با حرارت 

کم شروع به تفت دادن کنید.آرد را انقدر تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند. بسیار مراقب باشید 
آرد شما ته نگیرد ) با قاشق مرتب آرد را هم بزنید ( ؛ پس از آنکه رنگ آرد کرم شد روغن داغ را 

به آرد اضافه کرده و خوب مخلوط  کنید تا آرد سرخ شود و رنگ آن طالیی شود.حرارت را کم کنید 
و شیره داغ ) مخلوط آب و شکر که از قبل آماده کرده اید ( را اضافه کنید ، پس از اضافه کردن 
همه مواد را خوب مخلوط کرده و سپس کره را اضافه کنید و هم بزنید تا حلوای شما خودش 
را بگیرد و به روغن بیفتد.حلوای آماده شده را درون ظرف بریزید و سطحش را صاف کنید. 

حلوای آرد گندم را می توانید با خالل بادام، پسته ، پودر نارگیل و … تزیین کنید.
نکته ها:بهترین آرد برای حلوا آرد نان و به خصوص آرد سنگک است؛ می توانید این 
حلوای خوشمزه را با نان شیرینی میکادو ) نان بستنی ( نیز سرو کنید، برای این 

کار به همان صورت داغ روی یک الیه نان حلوا بریزید و کامل پخش 
کنید سپس روی آن نان دیگری قرار دهید و پس از خنک 

شدن به صورت شیرینی برش بزنید.

حلوای تیره

مدیر آبفای شاهین شهرمطرح کرد:

تامین پایدار آب شرب ۷ روستا از توابع شهرستان شاهین شهر

مدیــر آبفای شــاهین شــهر بــا تاکیــد بــر تامین پایــدار آب شــرب روســتاها 
اعــالم کــرد: در ســال جــاری دو پــروژه آبرســانی بــه روســتاهای جهــاد آباد 
و مورچه خــورت در دســتور کار قــرار دارد و همچنیــن در پنج روســتای دیگر 
بــا حفــر و تجهیــز چــاه و  قنــوات ، طــرح تامین پایــدار آب شــرب روســتاها 
عملیاتــی مــی شــود.به گــزارش روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان، 
محمــد خلیلــی عنــوان کــرد: در ســال جــاری پــروژه آبرســانی به روســتای 
جهــاد آبــاد بــه طــول 15 کیلومتــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 760 میلیــون تومان 
در دســتور کار قــرار دارد و بــا اجــرای این پــروژه ، بیــش از 700 انشــعاب آب 
بــه مشــترکین واگــذار مــی شــود.مدیر آبفــای شــاهین شــهر درخصــوص 
آبرســانی بــه روســتای مورچــه خــورت تصریــح کــرد: پــروژه آبرســانی بــه 
شــهرک صنعتــی مورچــه خــورت بــه طــول 23 کیلومتــر بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر 2 میلیــارد تومــان  عملیاتــی شــده کــه بــه دنبــال اجــرای ایــن پــروژه، 
ــی  ــر اجرای ــول 5 کیلومت ــه ط ــورت ب ــه خ ــتای مورچ ــه روس ــانی ب آبرس
شــد.خلیلی اعــالم کــرد: بــا اجــرای طــرح آبرســانی بــه روســتای مورچــه 
ــی  ــذار م ــترکین واگ ــه مش ــعاب آب ب ــره انش ــش از 726 فق ــورت بی خ
شــود. وی، اصــالح شــبکه فرســوده آب در روســتاها را ضــروری دانســت 
و اظهــار داشــت: اصــالح شــبکه فرســوده آب یکــی از عوامــل بســیار مهــم 
در کاهــش هــدر رفــت آب محســوب مــی شــود، ایــن درحالیســت کــه در 
ســال ۹۹ مقرر شــد 400متر از شــبکه فرســوده آب روســتای باغ میــران نیز 
اصــالح و بازســازی شــود.مدیر آبفــای شــاهین شــهر حفــر و تجهیــز چــاه 
هــا و قنــوات را یکــی از منابــع تامیــن پایــدار آب شــرب روســتاها دانســت 
ــاهین  ــای ش ــش آبف ــت پوش ــتاهای تح ــی روس ــت: در مابق ــان داش و بی
شــهر از جملــه روســتای ُســه، کلهــرود، بیدشــک، دهلــر بــا تجهیــز قنــوات 
و چــاه هــای موجــود و در صــورت نیــاز بــا حفــر چــاه درصــدد تامیــن پایدار 
آب شــرب مشــترکین در ایــن مناطــق هســتیم.خلیلی، کیفیــت آب شــرب 
ــرب  ــت: آب ش ــت و گف ــالح دانس ــز ذی ص ــد مراک ــورد تایی ــتاها را م روس
روســتاهای تحــت پوشــش آبفــای شــاهین شــهر از لحــاظ کیفــی کامــال 
ســالم، بهداشــتی و مــورد تاییــد مراکــز ذی صــالح اســت و جمعیــت بیش 

از3 هــزار نفــری روســتاییان در ایــن منطقــه هیــچ گونــه نگرانــی پیرامــون 
ــبکه آب در  ــعه ش ــای توس ــرح ه ــه ط ــه ب ــد.وی در ادام ــت آب ندارن کیفی
شــاهین شــهر اشــاره کــرد و افــزود: در ســال  ۹۹ طرح آبرســانی به شــهرک 
نیایــش بــه طــول 7 هــزار و 500 متــر در دســتور کار قــرار دارد و همچنیــن در 
این شــهرک  اجــرای شــبکه فاضــالب بــه طــول 5 هــزار و 100 متــر عملیاتی 
مــی شــود.خلیلی عنــوان کــرد: ایجــاد زیــر ســاخت هــای آب و فاضــالب 
در شــهرک نیایــش بــا اعتبــاری بالــغ بــر125 میلیــارد ریــال اجرایــی مــی 
شــود.مدیر آبفای شــاهین شــهر تامیــن پایدار آب شــرب شــهرک میــالد را 
از دیگــر پــروژه هــای تامیــن و توســعه پایــدار آب شــرب  برشــمرد و گفــت: 
با اصــالح بیــش از 400 متر از شــبکه فرســوده شــهرک میالد ، مشــکل افت 
ــان اینکــه دشــت  ــا بی ــن منطقــه رفــع مــی شــود.خلیلی ب فشــار آب در ای
ــی  ــه ســفره آب زیرزمین شــاهین شــهر بســیار خشــک اســت و هیــچ گون
در ایــن منطقــه قــرار نــدارد، خاطــر نشــان ســاخت: شــاهین شــهر تحــت 
پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار دارد ایــن در حالیســت کــه 
ــه آب شــرب نیــز  ــا افزایــش روز افــزون جمعیــت در ایــن منطقــه نیــاز ب ب
افزایــش مــی یابــد، بنابرایــن بــرای رفــع کمبــود آب شــرب دو حلقــه چــاه 
در منطقــه قلعــه خواجــه در 15 کیلومتری شــاهین شــهر  حفر شــده اســت 
.وی افــزود: آبدهــی چــاه هــای حفــر شــده در منطقــه قلعــه خواجــه بیــن 
30 الــی 40 لیتــر در ثانیــه اســت کــه انتظــار مــی رود بــا انتقــال ایــن حجــم 
ــه  ــن منطق ــی در ای ــم آب ــکل ک ــهر، مش ــاهین ش ــع ش ــبکه توزی ــه ش آب ب
ــه شــاهین  ــاع در منطق ــالف ارتف ــه اخت ــا اشــاره ب برطــرف شــود.خلیلی ب
شــهر، توزیــع عادالنــه آب را مهــم خوانــد و بیــان داشــت: بــه منظــور توزیــع 
عادالنــه آب شــرب، 21 ایســتگاه فشــار ســنج در شــاهین شــهر نصب شــده 
اســت و بــا اســتفاده از شــیرهای کنتــرل فشــار و رینــگ کــردن شــبکه ، آب 
شــرب عادالنــه میــان مشــترکین توزیــع مــی شــود.مدیر آبفــای شــاهین 
ــر از  ــت آب در شــاهین شــهر کمت ــرد: در حــال حاضــر هدررف شــهراعالم ک
13 درصــد اســت کــه امیــد مــی رود بــا اصــالح خطــوط فرســوده آب ایــن 

رقــم نیــز کاهــش یابــد.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان  خبر داد:

احداث بیش از ۳۰۰ کیلومتر ریل در استان اصفهان تا پایان دولت دوازدهم 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان از بهـره بـرداری 286 کیلومتـر 
خطـوط دوم ریلی و احـداث 120 کیلومتر خـط فرعی و آنتنی تـا پایان دولت 

دوازدهم خبـر داد.
علیرضا قـاری قرآن، رییس شـورای هماهنگـی و مدیرکل راه و شهرسـازی 
اسـتان اصفهـان با بیـان اینکـه در سـال های اخیـر به توسـعه شـبکه ریلی 
اهمیـت ویـژه ای داده شـده اسـت، اظهـار کـرد: بـر اسـاس اهـداف برنامه 
توسـعه ششـم و چشـم انداز توسـعه کشـور، 30 درصـد از بـار و 20 درصد از 
مسـافر، می بایسـت توسـط حمل و نقل ریلـی در کشـور جابه جا شـود. اگر 
چـه در حال حاضـر، اولویـت بخـش ریلی، توسـعه شـبکه طولی اسـت اما 
هـدف نهایـی باید توسـعه سـهم حمل ونقـل ریلی بـار و مسـافر باشـد. چرا 
که توسـعه سـهم حمل و نقل ریلـی در بخش مسـافر و بـار مزایایـی از جمله 
صرفه جویی در سـوخت، کاهش تعداد تلفات جـاده ای، کاهش آلودگی هوا 

و محیط زیسـت را برای کشـور در بـر دارد.  
قـاری قرآن افـزود: شـبکه ریلـی بـا مزایایی همچـون ظرفیـت بسـیار باال، 
مصـرف انـرژی وآلودگی کـم، نـرخ کرایـه پاییـن و ایمنی نسـبت به سـایر 
روش هـای حمل و نقلـی، باعـث شـده اسـت کـه اسـتفاده از آن بـه منظـور 
جابه جایـی بار و مسـافر به ویژه در مسـافت های طوالنی بیشـتر بـه کار رود 
و بدیهـی اسـت هرچـه قیمت سـوخت بـه قیمـت واقعی خـود نزدیـک تر 
شـود صرفه و مزیـت اقتصـادی حمـل ونقلـی ریلی نسـبت بـه حمل ونقل 

جـاده ای بیشـتر خواهد شـد.
وی در ادامه مزایای نسـبی حمل و نقل ریلی نسـبت بـه حمل و نقل جاده ای 
را، هزینـه کمتـر در سـاخت، سـطح کمتـر زمین اشـغال شـده توسـط ریل، 
عدم اسـتفاده از آسـفالت در سـاخت شـبکه ریلـی و کاهش اثرات زیسـت 

محیطی ناشـی از اسـتفاده آسـفالت عنـوان کرد.
رییـس شـورای هماهنگـی و مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان با اشـاره به 
اینکه توسـعه شـبکه ریلی می تواند هم طولی و هم عرضی باشـد، تشـریح 
کـرد: توسـعه طولی شـبکه، شـامل احداث خطـوط جدیـد و ایجـاد خطوط 
فرعی وآنتنی اسـت در حالـی که توسـعه عرضی شـبکه به معنـای دو خطه 
کـردن شـبکه های موجـود، ارتقـای عالئـم، رفـع نقـاط گلوگاهـی پرخطـر و 
برقی کردن خطـوط موجود اسـت و همیـن موضـوع کارآمدی شـبکه ریلی 

را افزایـش می دهـد.   
وی در خصـوص موقعیـت مکانـی ویـژه اسـتان گفت: اسـتان اصفهـان در 
مرکـز کشـور و در مسـیر راه هـای ترانزیتـی شـمال-جنوب و شـرق- غرب 
قـراردارد و بـا ۹ اسـتان دیگـر همجـوار اسـت. همچنیـن بـه دليـل قـرار 
گرفتـن در چهـار را ه ترافيـك حمل و نقل بـار و مسـافر، مركز مراودات سـاير 

اسـتان های ايـران بـه شـمار می آيـد.
بـه گفتـه وی، اسـتان اصفهـان از نظـر طـول خطـوط ریلـی، 7.3درصـد کل 
خطوط ریلی کشـور را داراسـت و از میزان 12هزار و۹۹8 کیلومتر طول شـبکه 
ریلـی کشـور، تنهـا ۹56 کیلومتر سـهم اصفهان اسـت کـه از این مقـدار 620 

کیلومتـر خطـوط اصلـی و336 کیلومتـر خطـوط فرعی ریلی اسـت.  
قاری قـرآن با بیـان اینکه در حـال حاضر حمل ونقـل ريلی در اسـتان از نظر 
حمل بـار در رتبـه دوم و از نظر حمل مسـافر در رتبه سـوم قرار گرفته اسـت، 

گفت: بـا وجود اینکـه از لحـاظ امنيت سـفر، قطـار ايمن ترين طريقه سـفر 
اسـت، ليکن سـهم کـم آن، بـه دليـل عدم وجـود ارتبـاط ريلـی با بسـياری 
از اسـتان های کشـور، سـرعت کـم لوکوموتيوهـا و در نتيجـه افزايش مدت 
زمان سـفر اسـت. در زمينـه حمل بار نيـز به دلیـل عدم وجـود ارتبـاط ريلی 
گسـترده در سراسـر کشـور، این بخش با وجود دارابودن صرفـه اقتصادی، 
جايگاه مطلوبی در سـطح کشـور نـدارد. به همیـن منظور در سـال های اخیر 
مورد توجـه بـوده و در پروژه هـای اقتصـاد مقاومتی اسـتان اصفهـان، 286 
کیلومتـر دوخطـه کـردن خطـوط ریلی مـد نظر قـرار گرفته شـده کـه از مهم 
ترین این خطوط می تـوان به احداث خـط دوم محور »سیسـتان، ایرانکوه، 
زریـن شـهر« بـه طـول 111 کیلومتـر و احـداث خـط دوم »ساسـان، ورزنه، 

سیسـتان« به طـول 127 کیلومتر اشـاره کرد.
وی افـزود: بـا احداث ایـن دوخطه هـا عالوه بـر دو برابر شـدن حجـم جابه 
جایی بار، سـرعت سـیر مسـافر و بـار افزایـش یافتـه و زمان سـفر کاهش 
می یابـد.   وی در پایـان اذعان داشـت: اسـتان اصفهـان از لحـاظ دارا بودن 
خطوط فرعـی )خطـوط صنعتی-تجـاری و خطـوط مانـوری( رتبـه اول در 
سطح کشـور را دارد که خود نشـان دهنده اهميت ايسـتگاه های تشکيالتی 
اسـتان اسـت؛ امـا متاسـفانه آن چـه که باعـث عـدم رغبت بـه اسـتفاده از 
حمل و نقـل ریلی به ویـژه در حمل ونقل بار شـده، عـدم وجود ارتبـاط ريلی 
گسـترده در سراسـر کشـور و به خصوص عـدم اتصـال  و دسترسـی صنایع 
بـزرگ و کارخانجـات صنعتـی اسـتان  بـه بخـش حمـل و نقل ريلی اسـت 
به همیـن دلیل ایجـاد خطوط فرعـی و آنتنـی مورد توجـه قرار گرفتـه و 120 
کیلومتـر آن در حال احداث اسـت کـه می توان بـه احداث خـط آنتنی فوالد 
امیر کبیرکاشـان، فـوالد صبـا، پروفیل سـپاهان، پایانـه بار شـرق اصفهان، 
سـیمان اصفهان و پاالیشـگاه اصفهان اشـاره کرد کـه با احـداث این خطوط 
فرعـی وآنتنـی بیـش از 5 میلیون تـن بـار روی ریل قـرار خواهـد گرفت .به 
عنوان نمونـه با احـداث خـط فرعی ورتـون بـه پاالیشـگاه اصفهان بـه طول 
76 کیلومتـر، سـالیانه 2.5 میلیـون تـن بار از شـبکه حمـل و نقل جـاده ای 

حـذف و روی شـبکه ریلـی قرار مـی گیرد.
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