
«کرونا باالخره آمد».
پنج شــنبه، اولین روز اســفند ماه 1398، 
روزنامــه «هفت صبح» با ایــن عنوان  در 
صفحه اولش به استقبال خبرى رفت که یک 
روز پیش از آن توسط وزارت بهداشت تأیید 
شده بود: «دو ایرانى به دلیل ابتال به ویروس 

کرونا در قم جانشان را از دست داده اند.» 
این اولین بار بود که مقامات رسمى، خبر از 
ورود کرونا به ایران مى دادند. تا پیش از آن 
هر چه بود، گمانه زنى از جانب رسانه ها بود و 
تکذیب پشت تکذیب از جانب مقامات. حاال 
اما مهمترین وزارتخانه متولى بهداشت در 
مملکت اذعان مى کرد که آن گمانه زنى ها 

صحیح بوده است.
روحانى بعدها گفت: «30 بهمن فهمیدیم 
که کرونا آمده است؛ ممکن است یک هفته، 
ده روز، قبل آن وارد شــده بود ولى  روزى 
که متوجه شدیم و آزمایشات مثبت اعالم 
شد نســبت به دو نفر اولى که از آنجا آغاز 
شــد، به آخر بهمن مربوط مى شود. یعنى 
نمونه آزمایشاتى که در قم بود آمد در تهران 
آزمایش شد و آن آزمایشات به ما نشان داد 
که مثبت است؛ این شــب چهارشنبه بود 
و صبح چهارشــنبه در دولت و بعد به مردم 
اعالم شد؛ یک روز تأخیر نکردیم؛ با اینکه 
دوم اسفند انتخابات بود مى توانستیم صبر 
کنیم و سوم اســفند اعالم کنیم؛ این کار را 

نکردیم...» 
همان چهارشــنبه اى که رئیس جمهور به 
آن اشاره کرد، ابتالى سه نفر دیگر در قم و 
اراك هم به کرونا تأیید شد. به تدریج خبرها 
از سایر استان ها نیز به رسانه ها درز مى کرد. 
دو نفر در بابل که مشکوك به کرونا بودند 
بسترى شدند، مقابل یکى از بیمارستان ها
 در تهران، مأمورانى مشــاهده شــدند که 
لباس هایى شــبیه فضانوردان پوشــیده و 
در حال انتقال یک بیمــار بد حال به داخل 
بیمارستان بودند و در ســایر استان ها نیز 
خبرها با همین محتــوا یکى یکى مخابره 
مى شــد. هجوم مردم براى تهیه ماسک 
و دســتکش یک بار مصرف و الکل که از 
چندین روز پیش به تدریج آغاز شــده بود، 
قفسه داروخانه ها و فروشگاه هاى عرضه 
اقالم بهداشتى را ظرف همان یکى دو روز 

آخر هفته خالى کرد. 
وحشت بزرگ آغاز شده بود.

مهران موسوى خوانسارى

رضا فدایى، مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

«در اپیدمى آنفلوآنزا که در حال سپرى کردن آن هستیم تعداد زیادى بیمار 
تنفسى بدحال در بیمارستان ها بسترى شدند و رسیدگى هاى الزم انجام 
شده است. موج اول آنفلوآنزا را هنوز به طور کامل پشت سر نگذاشته ایم 
و احتماًال تا اواخر بهمن ادامه دارد اما فعًال نمى شود صحبتى از موج دوم 
بیمارى کرد، البته بیمارى نســبت به آذرماه درحال افت بوده و هفته به 
هفته رو به کاهش است. مراجعات موردى به بیمارستان ها در اصفهان 
ادامه دارد که مقتضاى فصل سرماست و رعایت اصول بهداشت فردى 
همواره مورد توصیه اســت و ویروس هاى جدید هم یکى از این موارد 
است. همچنین اگر خداى ناکرده ویروس کرونا هم مشاهده شود، شبیه 

آنفلوآنزاى شدید خواهد بود.»

ماسک ها و آدم ها

از دى ماه 1398  واژه «کرونا» در فرهنگ لغت مردم ایران براى خودش 
جا باز مى کند هرچند از ماه آذر و با شایع شدن این ویروس در کشور چین، 
زمزمه ورود کرونا به ایران بلند شده اما در دى ماه این زمزمه ها به صدایى 

رساتر تبدیل مى شود. 
ایران و چین همواره مراودات تجارى گسترده اى داشته اند و همین باعث 
مى شــود رفت و آمد چینى ها به ایران با شیوع احتمالى کرونا در کشور 
مربوط دانسته شود. اما به هر حال اگر هم موردى بود، به گردن آنفلوآنزا 

انداخته مى شود!
 با ورود به ماه بهمن، تدریجاً به تعداد کســانى که با ماسک بر چهره در 
خیابان ها تردد مى کنند اضافه شده است. تا آن روزها فقط برخى انگشت 
شمار و آن هم به دلیل آلودگى هوا از ماسک استفاده مى کردند اما از روزى 

که خبر شیوع این همه گیرى در کشور چین به گوش ایرانى ها مى رسد، 
بر تعداد خریداران ماسک هم افزوده مى شود. 

این زمانى اســت که هنوز وحشــت از کرونا چیزى در حد ترس از یک 
آنفلوآنزاى سخت است و طبعاً هجوم چندانى هم به مراکز عرضه اقالم 
بهداشتى براى تهیه ماسک و دستکش یک بار مصرف و الکل و ژل دست 
به چشم نمى خورد. اما نشانه هاى واهمه آشکار است. مردم با دقت فراوان 

اخبار رسیده از چین را پیگیرى کرده و بین خود به اشتراك مى گذارند.   
در شــهرهاى گردشــگر پذیر مانند اصفهــان، دورى گزینى تعمدى 
از توریست هاى شــرق آسیا آشــکارا به چشــم مى آید. در حالى که 
تحریم هاى آمریکا و فاجعه هواپیماى اوکراینى راه را بر ورود گردشگران 
غربى به اصفهان بسته است، این توریست هاى چینى هستند که کم و 
بیش در خیابان هاى شهر به چشم مى خورند. اما احتماًال خود آنها هم 
درك کرده اند که نقش اول سناریوى نوعى فاصله گذارى تعریف نشده 

با ساکنان این شهر هستد. 
از ابتداى دى ماه اعالم مى شود که ورود گردشگران چینى به اصفهان 
رشد پنج برابرى داشته به طورى که تا آذرماه، 23 هزار چینى وارد اصفهان 
شده اند و براى جذب بیشتر این گردشــگران، برنامه هایى به مناسبت 
سال نو چینى از چهارم تا بیستم بهمن ماه در نظر گرفته شده است. قرار 
است اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان در تدوین این برنامه ها 
اقدام کند و به فراخور ورود گردشگران چینى به اصفهان، سال نو به زبان 
چینى به آنها تبریک گفته شود، منوى غذاهاى چینى در رستوران هاى 
شاخص اصفهان پیش بینى شود و همچنین براى تهیه و نصب تابلوهاى 
راهنماى گردشگرى به زبان چینى برنامه ریزى هایى صورت گیرد. اما 
شیوع ویروس کرونا در چین، تردیدهاى جدى براى تحقق این برنامه 

ها به وجود مى آورد. 
این در حالى اســت که برنامه ریزان اصفهانى براى بــه اجرا درآوردن 
برنامه هاى توریست پذیرى خود از شرق دور پافشارى مى کنند. معاون 
گردشگرى و ســرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دســتى اصفهان اطمینان مى دهد که بخاطر انجام پایش هاى 
الزم، جاى هیچ گونه نگرانى وجود ندارد و توریست ها، هم در کشور چین 

و هم در پایانه هاى ورودى ایران پایش مى شوند. 
اما آیا این پایش ها مى تواند اطمینان خاطر به وجود آورد؟

کالً نگران نیستیم!
 رضا فدایى، مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان ضمن 
اشاره به رصد مسافرانى که به شکل مســتقیم و یا غیرمستقیم از چین 
وارد کشــور مى شــوند مى گوید مســافران ورودى به فرودگاه هاى 
بین المللى کشــور و از جمله فرودگاه شهید بهشــتى اصفهان بررسى 
مى شوند تا اگر مسافرى مشکوك به ابتال به این ویروس بود، مراقبت ها و 

پیشگیرى هاى الزم انجام شود.
وى به این هم اشاره مى کند که اگر کسى، از جمله از مسافران چینى اظهار 
بیمارى کند، رسیدگى هاى استاندارد انجام شده و در صورت مشکوك 
بودن، نمونه به آزمایشگاه هاى کشور ارسال مى شود. وزارت امور خارجه 
هم از ایرانیان حاضر در چین خواســته به صورت غیرضرورى در اماکن 

شلوغ حاضر نشوند تا بیمارى کنترل شود.
همزمان، معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندارى 
اصفهان اعالم مى کند این استان برنامه ویژه اى براى توسعه روابط به 

ویژه در حوزه گردشگرى با کشور چین دارد.

غالمى، معاون عمرانى استاندار اصفهان در نشست خبرى  حجت ا... 
افتتاحیه هاى دهه فجر در این استان، خبر از تعویق سفر رئیس جمهور 
به اصفهان مى دهد. روحانى قرار بود دهه فجر به اصفهان سفر کرده 
و بعضى پروژه هاى مهم  این اســتان را افتتاح کنــد. غالمى تأکید 
مى کند ســفر رئیس جمهور به اردیبهشــت ماه موکول شده است. 

توضیحى درباره دلیل به تعویق افتادن این سفر اعالم نمى شود.

چین و باز هم چین!  اخبار جهانى لحظه اى از این کشورغافل نیست. 
شاید یکى از بیشترین واژه هاى جستجو شده در موتورهاى رایانه اى، 
بعد از کرونا، واژه چین باشد. در ایران هم این واژه مرتبًا در حال تکرار 
شدن است.  در اصفهان دانشگاه علوم پزشکى تأکید مى کند وضعیت 
بهداشتى گردشگران خارجى به ویژه چینى ها از نظر ابتال به ویروس 
کرونا کنترل مى شود. آرش نجیمى، سخنگوى این دانشگاه اطمینان 
مى دهد هیچ موردى از ابتال به کرونا در گردشگرانى که به اصفهان 

آمده اند تأیید نشده است.

حتى آنفلوآنزا هم نبود
دهم بهمن، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درگذشت یک 
دانش آموز پایه دوم ابتدایى در اصفهان را تأیید مى کند. اما در همین 
حال رئیس اداره سالمت و تندرستى این اداره کل درگذشت او بر اثر 
بیمارى آنفلوآنزا را رد کرده و مى گوید: «دانشگاه علوم پزشکى و مرکز 
بهداشت استان مرجع تأیید فوت بر اثر بیمارى آنفلوآنزا هستند که در 
این مورد مرگ دانش آموز اصفهانى بر اثــر آنفلوآنزا را تأیید نکردند، 

چراکه این دانش آموز بیمارى زمینه اى داشته است.»

جهان در وضعیت اضطرار
شامگاه این روز، سازمان جهانى بهداشت به دلیل شیوع بیمارى نوظهور 

ناشى از ویروس کرونا در چین و سرایت آن به کشورهاى دیگر جهان، 
وضعیت اضطرارى بین المللى اعالم مى کند. تعیین وضعیت اضطرار 
بین المللى در پى افزایش شمار قربانیان و مبتالیان ویروس کرونا در 
چین، خاســتگاه اصلى این ویروس و نیز شناسایى ده ها مورد ابتال به 
آن در نقاط مختلف دنیا صورت مى گیرد. مدیر کل ســازمان جهانى 
بهداشت در گزارش پنج شنبه شب خود اعالم مى کندکه جدا از چین 
که کانون اصلى ظهور و گسترش ویروس کرونا است 80 مورد ابتال به 

این ویروس در 18 کشور جهان گزارش شده است.
این سازمان یک هفته قبل از این اعالم کرده بود که هنوز براى اعالم 
وضعیت اضطرار بین المللى خیلى زود است اما شناسایى موارد جدید 
و به خصوص نمونه هاى مختلف سرایت انســان به انسان ویروس 
کرونا در خارج از چین این سازمان را مجاب مى کند تا در تصمیم خود 

تجدید نظر کند.

انتشــار اخبــار جهانى از گســتردگى 
شــیوع ویروس کرونا در چین و بعضى 
کشورهاى دیگر از یک ســو و تالش براى 
مشــابهت ســازى عملکرد این ویروس با آنفلوآنزا از سوى دیگر، 
سردرگمى خاصى در جامعه به وجود آورده است. عمده اظهارنظرهاى 
رســمى نیز حول این محــور مى چرخد کــه «آنفلوآنــزا از کرونا 
خطرناك تر است». هشتم بهمن فرزین خوروش، عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در گفتگو با یک خبرگزارى به همین 

موضوع اشاره مى کند:
« این ویــروس چندان در مقایســه با آنفلوآنزا که امســال مرگ و 

میر بسیارى داشــت، کشنده نیست. در ســال جارى آنفلوآنزا شیوع 
بسیارى داشــت، ولى طبق آخرین آمار 1500 نفر به ویروس کرونا 
مبتال شدند، در حالى که در استان اصفهان شــاید بیشتر از این آمار 
مبتال به آنفلوآنزا داشــتیم. تاکنون 50 نفر مرگ و میر در کشور چین 
و سایر کشــورها به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده و  این 
در حالى اســت که آمار مرگ و میر آنفلوآنزا در کشور خودمان بیشتر 
بود، بنابراین تعداد مبتالیان به آنفلوآنزا به مراتب بیشــتر از ابتال به 
ویروس کرونا بوده است. بعید به نظر مى رسد که این ویروس همانند 
ووهان چین در کشور اپیدمى شود زیرا تعداد باالى گردشگر در کشور 

نداریم.» 
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یکسال از روزى که ورود «کووید یکسال از روزى که ورود «کووید ––  1919» به کشور تأیید شد گذشت» به کشور تأیید شد گذشت

روزشمار روزشمار 22 ماه پایانى سال گذشته 

که بحران کرونا، روزهاى بى سابقه اى 
که بحران کرونا، روزهاى بى سابقه اى 

در کشور آفرید را در کشور آفرید را 

در شماره امروز در شماره امروز «نصف جهان»«نصف جهان» بخوانید  بخوانید 

گذگذ
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سعید نمکى، وزیر بهداشت یک روز بعد از اعالم خطر 
جدى سازمان بهداشت جهانى:

«با توجه به تصمیم شــب گذشته ســازمان جهانى 
بهداشــت مبنى بر اعالم اضطرار بیمارى ناشــى از 
ویروس کرونــا، امروز نامه اى خطاب بــه معاون اول 
رئیس جمهورى نوشــتم و درخواست کردم که تدابیر 
ویژه جدیدى درباره برخورد با این بیمارى اتخاذ شود. 
همچنین خواستم به شــکل موقت، رفت و برگشت 
پروازهاى ایران به چین متوقف شــود. امروز جلســه 
اضطرارى با حضور وزراى راه و شهرسازى، امور خارجه، 
گردشگرى و میراث فرهنگى، کشور و سخنگوى دولت 
برگزار شد. در این جلسه قرار شــد پروازهاى رفت و 
برگشــت ایران به چین به طور موقت متوقف شــود. 
همچنین قرار شد پروازهاى ویژه اى براى هموطنان 
ما در چین در نظر گرفته شــود که این افراد به کشور 
برگردند و نظارت ویژه اى بر این افراد داشــته باشیم. 
همچنین حدود 70 نفر از دانشجویان ایرانى در ووهان 
چین گرفتار هستند و بر اساس گزارش دولت چین، این 
افراد آلودگى ندارند و بــا وزارت امور خارجه هماهنگ 
کردیم تا این افراد به ایران بــر گردند. البته این موارد 
به همکارى دولت چین بســتگى دارد. ایــن افراد دو 
هفته در قرنطینه و تحت مراقبــت و نظارت خواهند

 بود.»

همان روز، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومى 
و اطالع رسانى وزارت بهداشت با اشاره به اعالم حالت 

اضطرارى در جهان:

«خوشــبختانه غربالگرى و مراقبت ها در همه مرزهاى 
زمینى، هوایى و دریایى کشــورمان درحال انجام است و 
هیچ موردى در ایران درخصوص ابتال به ویروس کرونا 
مشاهده و گزارش نشده است و موارد مشکوك هم حداقل 
دوبار تحت آزمایش هاى تخصصى قرار گرفته و هیچ کدام 
از موارد مشکوك مثبت نبوده است. مردم به هیچ وجه به 
شایعه ها در خصوص انتشار ویروس کرونا به ایران توجه 
نکنند. مرجع رسمى براى اعالم ابتال یا ورود این ویروس به 
کشور وزارت بهداشت است که از طریق رسانه هاى رسمى 

از جمله رسانه ملى به مردم اطالع رسانى خواهد شد.»

کمبود الــکل، ماســک و اقالم بهداشــتى، هر چه 
بیشتر خودش را نشــان مى دهد. مدیرکل تجهیزات 
و ملزومات پزشکى ســازمان غذا و دارو مى گوید با 
هماهنگى انجام شده با گمرك، خروج ماسک طبى از 
کشور بدون مجوز وزارت بهداشت ممنوع شده است.

از آن طــرف روزى نیســت کــه وزیر بهداشــت و 
معاونت هایش ورود کرونا به ایران را تکذیب نکنند. 
در آخرین این اظهارنظرها، سعید نمکى روز 14 بهمن 
مى گوید: «مردم باید در جریان باشند که کروناویروس 
جدید مطلقاً سخت تر از بیمارى آنفلوآنزاى H1N1 که 
در چند ماهه گذشته آن را مهار کردیم، نیست. بیمارى 
زایى کروناویروس جدید حدوداً 30 درصد است و ما 

مى توانیم مانند H1N1 از پس آن برآییم.»
ازطرف دیگــر نگرانى از پرواز یک خــط هواپیمایى 
خاص به کشور چین به شکل روزافزونى بیشتر شده 
است. سفیر چین درایران در توییتى به زبان فارسى، 
شایعات مطرح درباره این شرکت هواپیمایى ایرانى را 

تأیید مى کند! 
قضیه از این قرار اســت که پس امتناع شرکت هاى 

هواپیمایى مشــهور از انجام پروازهاى برنامه ریزى 
شده به مقصد چین و توقف فعالیت خطوط هواپیمایى 
در این مسیر، فقط یک شرکت ایرانى پذیراى مسافران 
چینى باقیمانده در فرودگاه ها شــده است. در فیلمى 
که منتشر شده ادعا مى شود این شرکت حاضر است 
مسافران چینى را از ترکیه  بپذیرد؛ به این صورت که 
آنها را از استانبول به تهران منتقل مى کند و بعد با یک 
توقف در تهران، آنها را به چین  ببرد؛ پروازى ترانزیتى 
که ظاهراً یکطرفه برنامه ریزى مى شود و سود خوبى 
نصیب این شــرکت ایرانى مى کند. چنین ادعاهایى 

قاعدتًا باید تکذیب شــود اما توییت ســفیر چین چیز 
دیگرى مى گوید!

همزمان، پیدا کردن راه حلى بــراى بازگرداندن 70 
دانشــجوى ایرانى ساکن در شــهر ووهان چین هم 
به یک معما تبدیل شــده اســت. قرار است روز سه 
شــنبه پروازى مخصوص در اولین ســاعات بامداد 
به این شــهر اعزام شــود که متشــکل از پنج نفر از 
پرسنل وزارت بهداشت شــامل متخصص عفونى و 
پرسنل اورژانس اســت تا این دانشجویان را به کشور

 بازگردانند.

باالخره دانشجویان ایرانى مقیم چین با پرواز ماهان از 
مبدأ ووهان ســاعت 5 و 37 دقیقه بامداد وارد فرودگاه 
امام خمینى(ره) مى شــوند. آنها به همراه خدمه پرواز 
در ترمینال فرودگاه حضور پیدا نکرده و از مســیر ویژه 
فرودگاه را ترك مى کنند. این دانشجویان 14 روز تحت 

مراقبت هاى خاص بهداشتى قرار خواهند داشت.
در همین حال مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى اصفهان یک بار دیگر تأکید مى کند تاکنون 
مورد مشکوك ابتال به ویروس کرونا بین گردشگران 
چینى حاضر در این استان مشــاهده نشده است. این 
در حالى اســت که رئیس انجمن صنفــى راهنمایان 
گردشگرى استان اصفهان در رابطه با این گردشگران 
نکته جالبى را مطرح مى کند: «برخى از همکاران که این 
روزها راهنماى تورهاى چینى بودند، تعریف مى کردند 
که همه چینى ها بالاســتثنا براى خود ماسک خریدند 
و خودشان نیز بسیار نگران این بیمارى بودند چون با 
دیدن دیگر گردشگران هموطن خود، یا سریع ماسک 

مى زدند و یا تغییر مسیر مى دادند!»
جامعه هتلداران ایران هم با صدور بیانیه اى ضمن اینکه 

تأکید مى کند هنوز موردى از ابتال به ویروس کرونا در 
کشور به چشم نخورده است، از هتلداران مى خواهد «با 
استفاده از روش هاى غیرمحسوس، به شکلى که اتباع 
خارجى را آزرده خاطر نکند، فرهنگ مهمان نوازى ایرانى 

را به رخ جهانیان بکشند»!
در بخشــى از این بیانه در حمایت از گردشگران چینى 
آمده: «با توجه به شــیوع ویروس کرونا در شرق آسیا، 
به طور ویژه در کشــور چین، به نظر مى رســد موجى 

در داخل کشور به راه افتاده که بیشــتر از هر بخشى، 
صنعت گردشــگرى کشــور را هدف قرار داده است...
در شــرایطى که تقریبًا تمام تورهاى ورودى به کشور 
متأثر از تحریم هاى بى رحمانه آمریکا لغو شــده بود، 
این گردشــگران چینى بودند که با انتشــار تصاویر و 
ویدیوهاى متعدد در فضاى مجازى بــر امنیت ایران 
تأکید کردند و مردم جهان را براى سفر به کشور دعوت 

کردند.»

چند روز بعد از دور شدن رسانه ها از تمرکز روى  ویروس کرونا، همچنان شایعه مرگ 
و میر به دلیل ابتال به این ویروس در جامعه موج مى زند. در جدیدترین این شایعه ها، 
مرگ زنى مشکوك به کرونا در یکى از بیمارستان هاى پایتخت وایرال مى شود. گفته 
شده مرگ او به دلیل کرونا بوده اســت. اولین بار روزنامه «ایران» - روزنامه رسمى 

دولت – این خبر را منتشر مى کند. در متن خبر روزنامه دولت آمده است:
«ساعت 11 و 30 دقیقه روز دوشنبه 21 بهمن، مســئوالن یکى از بیمارستان هاى 
پایتخت در تماس با 110 از مرگ مشکوك زنى 63 ساله خبر مى دهند. با اعالم این 
خبر تحقیقات از سوى مأموران کالنترى 181  آغاز مى شود. بر اساس بررسى هاى 
اولیه و طبق اظهارات کادر درمانى این بیمارستان، احتمال مى رود که این زن مبتال به 
بیمارى کرونا بوده و بر اثر همین بیمارى جان باخته است. بدین ترتیب با انتقال جسد 

وى به پزشکى قانونى تحقیقات با دستور بازپرس آغاز مى شود.»
بعد از اعالم این خبر، رئیس مرکــز روابط عمومى وزارت بهداشــت آن را تکذیب 
مى کند. کیانوش جهانپور مى گوید: «خبر مرگ یک زن میانســال در بیمارســتان 

از ویروس کرونا در پایتخت در اثر ویروس کرونا درست نیست، زیرا هیچ عالئمى 
کشور دیده نشده است و به قاطعیت مى توان گفت تاکنون 

ویروس کرونا در ایران وارد نشده است.»
وزیر بهداشت هم به تندى به خبر «ایران» واکنش نشان 
مى دهد. این عضو دولت، روزنامه دولت را متهم به انتشار 
خبر «کذب» و «خودزنى ناشــیانه» مى کند. به گفته 
ســعید نمکى، خبر روزنامه «ایران»، «عالوه بر ایجاد 
نگرانى در بین مردم، باعث رنجش خاطر همکاران ما 

در خط مقدم مقابله با این ویروس مى شود».

وزارت بهداشــت همچنان تکذیب مى کند! باز هم 
کیانوش جهانپــور، رئیس مرکز روابــط عمومى و 
اطالع رســانى این وزارتخانه کــه روزهاى پرکارى 
را در تکذیب کــردن هر چه به کرونا مربوط اســت 
مى گذرانــد، خبــر ورود کرونا به کشــور را تکذیب 
مى کند: «ایران همچنان از ویروس کرونا پاك است. 
در دو روز گذشته حتى مورد مشــکوك جدید نیز در 
کشور نبوده اســت. تمامى اخبار مربوط به ابتال و یا 
فوت در ارتباط با ویروس کرونــا را تکذیب مى کنم. 
هیچ مورد مشکوکى تاکنون در کشور مشاهده نشده 

است و در موارد آزمایشگاهى نیز تاکنون اخبارى مبنى 
بر ابتال شخصى به ویروس کرونا داده نشده است.»

به جــز آقاى ســخنگو، رئیس او ســعید نمکى وزیر 
بهداشــت نیز همه چیز را تکذیب مــى کند. او که در 
حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفتگو مى کند، 
اطمینان مى دهد کرونا وارد کشور نشده است. نمکى 

البته به زنى هم اشاره مى کند که در زنجان مشکوك 
به کرونا بوده اما سه بار تست داده و هر سه بار تست او 

منفى بوده است.  

چه خبر از دانشجویان؟
یک هفته بعد از قرنطینه دانشــجویانى که از ووهان 
چین به کشور بازگشته اند، اعالم مى شود آزمایش هاى 
اولیه از کلیه این دانشجویان صورت گرفته و تاکنون 
هیچ موردى که نشان دهنده ابتالى آنها به کرونا باشد 
مشاهده نشده است. حاال آنها باید یک هفته دیگر هم 
در قرنطینه بمانند و بعد از آن مى توانند به شهرهایشان 

بازگردند.

باالخره مباحث مطرح شــده در اولین جلســه جدى 
برگزار شده براى بررسى وضعیت شیوع ویروس کرونا 
در اصفهان رسانه اى مى شود. این، جلسه فوق العاده 
مدیریت بحران استان در خصوص پیشگیرى و کنترل 
بیمارى کرونا است که ظاهراً روز جمعه در استاندارى 
اصفهان برگزار شده است. آنطور که از محتواى منتشر 
شده در این جلســه بر مى آید،  رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى استان در این جلســه گفته است مواردى که 
به عنوان مشــکوك معرفى شــده مرتبط با ویروس 
کرونا نیست و امکانات بیمارســتانى در مواردى که 
نیازمند بســترى بیماران در بیمارستان باشد تدارك 

دیده شده است. 
در این جلســه همچنین گفته مى شود تاکنون چنین 
بیمارى در سطح استان اصفهان گزارش نشده و نتیجه 
آزمایش نمونه گیرى سه مسافر از استان هاى خراسان 

رضوى، تهران و یزد منفى بوده است.
کسى که از یزد به اصفهان وارد شده یک مسافر چینى 
اســت که از دبى وارد شیراز، ســپس یزد و بعد از آن 

اصفهان مى شود. همچنین گفته مى شود در دو هفته 
اخیر هیچ مورد مشکوکى از ابتال به این ویروس در بین 
مسافران با گذرنامه چینى دیده نشده است هر چند طى 
تماســى از یکى از هتل هاى بزرگ اصفهان با مرکز 
بهداشت، اطالع داده مى شــود که یکى از مسافران 
چینى این هتل به بیمارى دچار بوده که البته بنا برآنچه 
در این جلسه اعالم شده اســت، به دلیل حاد نبودن 
شرایط بیمارى این فرد چینى، نیازى به بسترى شدن 

و نمونه گیرى از او احساس نشده است.
در همین روز استاندار اصفهان هم یک نشست خبرى 
برگزار کرده و از جمله در تشریح وضعیت استان در زمینه 
آلودگى با ویروس کرونا متذکر مى شود: «تاکنون هیچ 
مورد ابتال به ویروس کرونا در کشور و اصفهان گزارش 
نشده اســت ولى به منظور آماده باش و پیشگیرى در 
این زمینه جلسه  اى مشــترك با نهادهاى مربوطه در 
اســتاندارى اصفهان برگزار و هماهنگى هاى الزم در 

خصوص این موضوع انجام شد.»

سال نو چینى تبریک گفته نمى شود!
بعدازظهر شــنبه، مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اصفهان خبر از توقف برنامه اى 

مى دهد که اصًال به مرحله اجرا نرســیده است. این 
همان ویژه برنامه ســال نو چینى هاست که قرار بود 
در استقبال از گردشــگران چینى از چهارم تا بیستم 
بهمن  ماه در اصفهان و چند شهر دیگر برگزار شود که 
مدیرکل میراث فرهنگى مى گوید  با توجه به مباحث 
پیش آمده درباره شیوع ویروس کرونا و با اولویت حفظ 

سالمتى شهروندان، متوقف شده است.
فریدون اللهیارى مى گویــد وزارت میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى در زمان حاضر اجراى 
برنامه «ایران باشکوه» را از دستور کار خود خارج کرد 
و با توقف موقت پروازهاى رفت و برگشــت ایران به 
چین، اجراى این برنامه در اصفهان نیز متوقف شــده

است.

درست همان روزى که در جلسه فوق العاده مسئوالن 
استان اصفهان گفته مى شود هیچ مورد کرونایى در 
این استان شناسایى نشده است، یک نفر با عالئم تب 
و سرفه در بیمارستان فارابى اصفهان بسترى مى شود. 
بیمار مذکور،  کارمند فرودگاه اصفهان  و با گردشگران 
چینى در تماس بوده که حاال به عنوان فرد مشکوك 
به ابتال به بیمارى کرونا، تحت مراقبت قرار مى گیرد.

این خبر روز شــنبه اعالم نمى شــود امــا «ایمنا»، 
خبرگزارى شهردارى اصفهان در ساعت 15 و 9 دقیقه 
صبح روز یک شنبه خبر مى دهد یک مورد مشکوك 
ابتال به کرونا در اصفهان شناســایى و در بیمارستان 
فارابى این شهر بسترى شــده است. این خبرگزارى 
از قول سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
مى نویسد نمونه گیرى از این فرد انجام شده و براى 
تشخیص به آزمایشگاه ویروس شناسى تهران ارسال 

شده است. 
خبرگزارى شــهردارى اصفهان که خبرنگارش را به 
بیمارستان فارابى فرستاده به گفتگوى دو تن از کادر 
خدمات این بیمارســتان درباره بیمار مشــکوك هم 

اشاره مى کند: 
-کرونایى رو چکار کردند؟

 -بردنش اتاق ایزوله.
 -یعنى تو بخش نیست؟

- نه، ســوپروایزر گفت اگه بیارینــش تو بخش من 
میرم خونمون.

-دیشب حدود ساعت دو و سه آوردنش، میگن کارمند 
فرودگاهه، پرستارا گفتن ابتال به کرونا تأیید نشده اما 

مشکوك به بیمارى کروناست.
بالفاصله بعد از «ایمنا» خبرگزارى هاى کشورى هم 
این خبر را باز نشرمى دهند. حتى وزارت بهداشت هم 
تأیید مى کند که نمونه خون این بیمار براى بررســى 

بیشتر به تهران ارسال شده است.
ســاعت 16 و 46 دقیقه، خبرگزارى «ایسنا» باز هم 
از قول مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان اعالم مى کند تا زمانــى که جواب آزمایش 
این فرد 27 ســاله  از آزمایشــگاه ویروس شناسى 
تهران به اصفهان نرســد، نمى توان راجع به بیمارى 
او اظهارنظرى کــرد. آرش نجیمى به مردم اطمینان 

مى دهد واقعیت را هر چه که هســت با مردم در میان 
بگذارد.

ساعت 17 خبرگزار «ایمنا» از قول همین مقام مسئول 
خبر از ترخیص فرد مشــکوك به کرونــا در اصفهان 
مى دهد! آرش نجیمى به این خبرگزارى مى گوید این 
فرد پس از برطرف شدن عالئم بیمارى از بیمارستان 

مرخص شد.
ســاعت 17 و 42 دقیقه آرش نجیمــى در خبرى که 
خبرگزارى «ایسنا» منتشر کرد، در پاسخ به این ابهام 
که پس تکلیف پاسخ آزمایشگاه تهران درباره بیمارى 
فرد مشکوك به کرونا چه مى شــود مى گوید: «این 
فرد از نظر عالئم کلینیکى کامًال پاك شده و شرایط 
جسمى سالم دارد، به همین دلیل از بیمارستان مرخص 
شد و دیگر نیازى به جواب آزمایش ویروس شناسى 

تهران نیست.»
ساعت 20 و 49 دقیقه خبرگزارى «ایسنا» به اظهارات 
مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان اشاره مى کند 
که گفته اســت: «هیچ پرواز مستقیمى از کشور چین 
وارد اصفهان نشــده، اما اقدامات الزم جهت مراقبت 
ســندرومیک براى افرادى که دچار عالئم مشکوك 

هستند پیش بینى شده است.»
او در این گفتگو اشاره مشخصى به وضعیت کارمندش 

که در فارابى بسترى بوده نمى کند.

چینى ها هستند و نگرانى هم هست
اخبار حضور چینى ها در اصفهان با نگرانى دنبال مى شود. 
روز 13 بهمن  حداقل سه پرواز از چین در ایران نشسته و 
گردشگران چینى، کم و زیاد در شهرهاى تاریخى ایران 
دیده مى شــوند. در یزد و اصفهان تعداد این گردشگران 
چشمگیرتر  اســت و این تورها آزادانه در نقاط مختلف 
شــهر در حال ترددند. همین حضــور چینى ها در ایران 
نگرانى هایى را به وجود آورده و باعث شــده تا احتمال 

شیوع کرونا در ایران افزایش یابد.

بر اســاس اعالم جامعــه هتلداران اصفهــان، چند 
گروه محــدود چینــى در اصفهان حضــور دارند که 
از 10 الــى 20 روز پیش به ایران وارد شــده اند. این 
گردشــگران در هتل هاى باالى 4 ســتاره اصفهان 
اقامت دارند ضمن اینکه چندین گــروه دیگر هم در 
اصفهان بوده اند که اکنون به شــهرهاى دیگر ایران

رفته اند.
نایب رئیس جامعــه هتلداران اصفهــان در این باره 
مى گوید: «على رغم اینکه مرز بر روى چینى ها بسته 
شده، گروهى از گردشــگران چینى به ایران آمدند و 
ان شاءا... مشکلى براى کســى پیش نخواهد آمد. در 
هتل هایى چون هتل عباســى تعداد زیادى گردشگر 
چینى در روزهاى اولى که کرونا مطرح شــد، حضور 
داشــتند و در دیگر هتل هاى اصفهان هم چینى ها در 

این چند روزه اقامت کردند.»
اما جالب ترین نکته را در ایــن باره یک راهنماى تور 
چینى زبان به خبرنگار یک خبرگزارى اصفهانى گفته 
است؛ یک پیش بینى هوشمندانه آن هم پانزده شانزده 
روز پیش از آنکه ورود کرونا به کشور رسمًا تأیید شود:

«در مراکز فرهنگى و گردشگرى، بسیارى از مدارس 
دانش آموزان خود را براى بازدیــد آورده بودند و این 
دانش آموزان با گردشگران چینى عکس هاى زیادى 
گرفتند. این نزدیکى ممکن است بسیار براى کودکان 
و نوجوانان خطرآفرین باشد و باید پیشگیرى هاى الزم 
صورت گیرد. یک تور هفت نفره  از گردشگران چینى 
داشتم که در روز آخر مى خواستند ماسک بخرند و به 
کشــور خود بازگردند. داروخانه هاى ما به تعداد کافى 
ماسک ندارند و در شهرى مانند اصفهان هر داروخانه 
چهار یا پنج بسته ماسک بیشتر نداشت. اگر روزى این 
بیمارى وارد ایران شــود اولین مشکل تأمین ماسک 

خواهد بود.»
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تمرکز رسانه ها یک بار 
دیگر  از موضوع ویروس 

دور مى شود. جمعه روز انتخابات مجلس است کرونــا 
و طبیعى است که روزنامه ها و خبرگزارى ها بیشتر به 
این موضوع بپردازند. از طرف دیگر مسئوالن دولتى 
هم حرف تازه اى براى زدن ندارند. فعًال براى آنها در 

بر همان پاشنه «تکذیب مشاهده مورد قطعى ابتال به 
کرونا در کشور» مى چرخد.

این قاعــده در اصفهــان هــم رعایت مى شــود. 
روز دوشــنبه، گفتگوى بلندو باالیى از کارشــناس 
مســئول آنفلوآنــزا و مراقبــت بهداشــت معاونت 
بهداشــتى علوم پزشــکى اصفهان منتشر مى شود 

که او در ایــن گفتگو انواع و اقســام توصیــه ها را 
درباره شــیوه هاى جلوگیرى از ابتال به آنفلوآنزا (و نه 
کرونا) و توصیه هاى دارویى در ایــن باره ارائه کرده 

است.
این همه در حالى است که 24 ســاعت آینده آبستن 

رخداد سرنوشت سازى است.

بعد از آنکه روزنامــه هاى اصالح طلب خیالشــان 
از بابت قطعیت شکســت معــدود نامزدهاى مورد 
حمایتشــان در انتخابات مجلس راحت مى شــود ، 
هم و غمشــان را به همــه گیرى ویــروس کرونا 
اختصاص مــى دهنــد. ایــن در حالى اســت که 
نشــریات اصولگرا در باِد به دســت آوردن اکثریت 
مطلق کرســى هاى پارلمان توسط جناح متبوعشان 

خوابیده اند.
روز یک شــنبه – دو روز بعد از برگزارى انتخابات-  
روزنامه «سازندگى» از معدود نشریات جناح اصالح 
طلب که از لیست انتخاباتى این حزب حمایت مى کرد 
(که البته آن لیست مورد اقبال کســى قرارنگرفت) 
با گذر از این شکســت، تمام صفحه اولش را به خبر 
و تصویر «وحشــت از کرونا» اختصــاص مى دهد 
تا شــاید اندوه آن شکســت را با اخبار این ویروس 
تــازه به بار نشســته بپوشــاند. همزمــان، روزنامه 
«همشــهرى»، «نه به ترس از کرونــا» را به عنوان 
تیتر اول به صفحه نخســتش آورده و مى نویســد 
کرونا آنقــدر هم که مى گویند ترســناك نیســت. 
«ایران»، روزنامه رسمى دولت هم پیشنهاد تشکیل 
«کمپین ملى مقابله با کرونــا» را ارائه کرده و مابقى 
مطبوعات اصالح طلب و اعتدالى هم به «کاســبان 
کرونــا»، «مجاهدان کرونا» و چیزهایى شــبیه این 

مى پردازند.

نه؛ کرونا هنوز به اصفهان نیامده!
در اصفهان اما همه چیز حــول ضدعفونى کردن در 
و دیوار مــى گذرد! جایى باقى نمانده که مســئولش 
خبر نداده باشــد آنجا را ضدعفونى کــرده اند! حتى 

ورودى هاى نــاژوان و مراکــز ادارى این مجموعه 
هم ضدعفونــى مى شــود. این در حالى اســت که 
مسئوالن بهداشــتى اســتان همچنان اصرار دارند 
مورد تأیید شــده اى از ابتال به کرونا در این اســتان 
گزارش نشده است. البته دانشــگاه علوم پزشکى از 
شناسایى 36 نفر بیمار مشکوك به ابتال به این ویروس 
در کاشان و آران وبیدگل خبر داده و حتى تأیید مى کند 
یکى از این بیماران فوت هم شده است اما بالفاصله 
اعالم مى شود که فرد فوت شده اوًال 81 سال داشته، 
ثانیًا داراى فشــار خون بوده و ثالثًا نمى توان گفت که 
علت مرگ او ویروس کرونا بوده است(!) درست مانند 
آن 35 نفر دیگر که نمى شــود مطمئن شد به کرونا 

دچار شده اند.
چند روز بعد کاشــان به عنوان یکى از بحرانى ترین
شــهرهاى کشــور در ابتــال بــه کرونــا معرفــى 

مى شود. 

ورزش هم؟!
روز یک شــنبه به تدریــج زمزمه هاى تأثیر شــیوع 
کرونا بر مســابقات ورزشــى هم به گوش مى رسد. 
روزنامه هاى ورزشى کشور تصاویر بزرگى از بازیکنان 
مشهور را در حالى که ماســک بر چهره دارند منتشر 
مى کنند و از قریب الوقوع بودن تعطیلى مســابقات 
مى نویســند. در همین روز دیدار حســاس سپاهان 
وپرســپولیس در تصمیمى جنجــال برانگیز برگزار 
نمى شــود آن هم در حالى که ســرخ هاى پایتخت 
در زمین نقــش جهان حاضر مى شــوند اما خبرى از 
طالیى هاى اصفهانى نمى شود. فرداى این روز، یک 
روزنامه ورزشى به تأسى از انتشار اخبار پى در پى درباره 
کرونا، به  «ویروس لجبازى» اشاره مى کند که آشکارا 
انتقــاد از تصمیم امیر قلعه نویــى در ممانعت از ورود 

بازیکنان سپاهان به زمین است.

«هوا که گرم شد کرونا هم مى رود.»
 با نزدیک تر شــدن به ایام عید نوروز، این جمله ورد 
زبان هاست. حتى بخش بهداشت و درمان کشور هم 
باور کرده اند فقط اندکى صبر الزم اســت تا اسفند را 
پشت سر بگذاریم و از دست این ویروس راحت شویم 

چون «هوا که گرم شد کرونا هم مى رود».
اما وراى این امید واهى، نشست غیر علنى روز دوشنبه 
مجلس با حضور وزیر بهداشــت، تصویر هولناکى از 
آنچه در قم مى گذرد را ارائه مى کند. هر چند روایت 
رسمى از این جلسه از قول ســعید نمکى به  ابتالى 
47 نفر در کشــور به کرونا و فوت 12 نفــر بر اثر این 
ویروس اشــاره مى کند اما آنچه ساعتى بعد از انتشار 
خبر گفتــه هاى وزیر بهداشــت توســط امیرآبادى 
فراهانــى، نماینده قــم در اختیار خبرنــگاران قرار 
مى گیرد،  اطالعات ترسناکى از وضعیت شهر قم به 
عنوان یکى از مبدأهاى شــیوع کرونا در کشور ارائه 
مى دهد. اطالعاتى که این نماینده مجلس در اختیار 
خبرنگاران قرار دهد، به کل با ادعاى مقامات رسمى 
تفاوت دارد. فراهانى به آمارهایى از شیوع کرونا در این 

شهر اشاره مى کندکه تا آن روز بى سابقه است: 
«روزانــه ده نفر در قم از بین مى روند. تا یک شــنبه 
شب حدود 50 نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا فوت 
کرده اند. متأسفانه سه هفته است کرونا به قم آمده و 
این موضوع دیر اعالم شده است. اکنون بیش از 250 
نفر در قرنطینه هستند اما امکانات کافى در قم وجود 
ندارد و بسته هاى پیشگیرى نیز هنوز به مردم نرسیده 
است و در بعضى داروخانه ها نیز ماسک پیدا نمى شود. 
در جلسه غیرعلنى از وزیر بهداشت درخواست کردم 
که قم را قرنطینه کند و حتى با وى دعوا کردم که چرا 
به مردم دروغ مى گویید، زیرا شــرایط اینگونه که به 
نمایندگان مى گویید نیست و وضعیت قم بحرانى تر از 
این صحبت هاست. در طول این مدت 32 نفر در محل 
قرنطینه ویروس کرونا فوت شده اند و آنهایى که در 
بیمارستان کامکار و فرقانى قم از دنیا رفته اند، عمدتًا 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا بوده اســت. متأسفانه 
جواب آزمایش دو تن از کودکان نیز مثبت اعالم شده 
اســت و جواب آزمایش کرونا رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى قم نیز مثبت بوده است و با توجه به وخامت 
اوضاع باید هر چه ســریع تر جانشین ایشان انتخاب 
شــود. طى 48 ســاعت منتهى به روز دوشنبه چهار 
متخصص ریه به بیمارستان هاى قم اعزام شدند، اما 

آنها شبانه قم را ترك کردند.»
اظهــارات امیرآبــادى فراهانى بالفاصلــه تکذیب 
مى شــود. یکى از معاونان وزارت بهداشت مى گوید 
اگر تعداد فوت شدگان قم یک چهارم تعداد ادعا شده 
باشد من اســتعفا مى کنم و سخنگوى دولت نیز عدد 
50 کشته در قم را تکذیب مى کند. اما نماینده مردم 
قم مى گوید  اسامى 40 نفر از فوت شدگان را به همان 
معاون وزیر بهداشت داده و حاال باید منتظراستعفاى 

او بود!
جالب آنکه فراهانى در آن روز پس از نامساعد شدن 
حالش جلســه مجلس را ترك  و پــس از آن یکى از 

کارمندان مجلس اقدام به ضــد عفونى کردن محل 
نشســتن وى مى کند. اما این نماینده مردم قم خبر 
ابتالیش به کرونا را رد کــرده و مى گوید: «من کرونا 
ندارم. ُسر و ُمر و گنده هستم و توصیه به قرنطینه هم 
نشده ام. غلط کردند اقدام به ضد عفونى کردن میز و 
صندلى من کردند. من نه تست دادم و نه تستم مثبت 

بوده، نه چیزى گفته اند، نه قرنطینه شدم.» 
نماینده قم اما مبتال به کرونا شــده بــود هر چند او 
تنها مســئولى نبودکه این ویروس به او حمله کرده

 باشد. 

کنفرانس و سرفه!

بى تردید مشهورترین ویدیویى که از ابتالى یکى از 
مسئوالن ارشد کشور به کرونا در فضاى مجازى دست 
به دست مى شــود، مربوط به کنفرانس مشترك روز 
دوشنبه على ربیعى، سخنگوى دولت و ایرج حریرچى، 
معاون وزارت بهداشت درباره کروناست. در این ویدیو 
نشــان داده مى شــود که حریرچى در حالى که کنار 
ربیعى ایستاده به شدت عرق کرده و در حال سرفه هاى 
متناوب است آن هم در حالى که هیچکدام از این دو نفر 
ماسک به چهره ندارند. یک روز بعد ایرج حریرچى تأیید 
مى کند که به ویرس کرونا مبتال شده است. ربیعى آن 
روز جان سالم به در مى برد اما تابستان امسال اعالم 
شدکه سخنگوى دولت هم به دلیل ابتال به این ویروس 

کارش به بیمارستان کشیده شده است.  

باالخره به اصفهان هم وارد شد
یک روز بعد از آنکه بیشــتر روزنامه هاى سراســرى 
ایران، عناویــن مهم صفحات اول خود را به شــیوع 
ویروس کرونا اختصاص مى دهند، روز دوشنبه نوبت 
به روزنامه هاى اصفهان مى رســد که این موضوع را 
در صفحات اولشان برجسته کنند. این نشریات البته تا 
پیش از این روز هم تیتر و عکس هاى اول خود را به 
کرونا اختصاص داده بودند اما آنچه دوشنبه مشاهده 
مى شــود، اقدام جمعى تمام روزنامــه هاى اصفهان 

در کار کردن این خبر به عنــوان یکى از دو تیتر مهم 
صفحه اولشان است. 

فارغ از کشــف 5000 کارتن ماســک N95 تقلبى 
در اصفهــان که هر کــدام با قیمتــى نزدیک به 30 
هزارتومــان در بازار به فروش مى رســیدند، شــاید 
مهمترین خبرى که روز دوشنبه درباره شیوع کرونا در 
اصفهان منتشر مى شود، اظهارات رئیس مرکز روابط 
عمومى و اطالع رســانى وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى باشد که براى اولین بار به طور رسمى 
تأیید مى کند دو نفر در استان اصفهان به ویروس کرونا 
مبتال شده اند. دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم در 
توضیحات تکمیلى اعالم مى کند که این دو نفر، زن و 
52 و 72 ساله هستند که یکى از آنها بهبود یافته و نفر 

دوم همچنان در بیمارستان بسترى است.
این خبر در حالى منتشــر مى شــود که شــایعات از 
یک  مــورد مرگ مشــکوك در بیمارســتان فارابى 
اصفهان حکایت مى کند. دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان این خبر را تأیید کرده اما در عین حال تأکید 
مى کند که نتیجه بررســى ارتباط این مرگ با کرونا 
هنوز مشــخص نبوده و آزمایشــات در حــال انجام

 است.

نگرانى والدین دانش آموزان
ترس از مدرسه رفتن، کار دانش آموزان را در آخرین 
روزهاى ســال با دشــوارى مواجه کرده است. روز 
دوشنبه گزارشى منتشر مى شــود که نشان مى دهد 
هر چند تصمیمى بــراى تعطیل کــردن مدارس در 
اصفهان اتخاذ نشــده اســت اما والدین نگران اجازه 
نداده اند فرزندانشان روز دوشــنبه به مدرسه بروند. 
در این گزارش گفته شــده والدین مى پرسند چطور 
در بسیارى از اســتان هاى دیگر که هنوز مورد مثبت 
کرونا تأیید نشده، مدرسه ها تا آخر هفته تعطیل شد و 
چگونه دانشگاه ها را تعطیل کردند اما براى مدرسه ها 
که جاى نگرانى بیشترى دارد، چنین تصمیمى گرفته 

نشده است؟

بررسى وضعیت مدرسه هاى اصفهان در صبح دوشنبه 
چهارم اسفند نشان مى دهد  که سرویس مدرسه اى 
در خیابان ها به چشم نمى خورد و برخى مدرسه ها به 
خانواده ها اعالم کردند به دلیل حضور تعداد کم دانش 
آموزان، کالس ها دایرنیســت. در همین حال رئیس 
روابط عمومى دادگســترى اســتان اصفهان از ورود 
دادســتان اصفهان به عنوان مدعى العموم به چرایى 
عدم تعطیلى مدارس استان اصفهان با توجه به شیوع 

کرونا خبر مى دهد.

جلسه هیئت دولت مطابق معمول روزهاى چهارشنبه 
برگزار مى شود. در این جلســه وزیر بهداشت گزارش 
مهمى را در جلســه مطرح مى کند که رئیس جمهور 
مجاب مى شــود این گزارش در اسرع وقت به اطالع 

عموم برسد.
ســاعت 13 و 38 دقیقه، خبرگزارى «ایسنا» خبرى را 
به نقل از رئیس مرکز اطالع رســانى و روابط عمومى 
وزارت بهداشت روى خروجى خودش مى برد که مردم 
ایران روزها در انتظار شنیدن آن بودند. کیانوش جهانپور 
رسمًا از مثبت شدن آزمایشات اولیه دو مورد مشکوك 
به ابتال به کروناویروس جدیــد در قم خبر مى دهد. به 
گفته جهانپور، مراحل بعدى آزمایشات در حال انجام 
بوده و نتیجه قطعى آزمایشات نهایى این موارد، پس از 

مشخص شدن به اطالع عموم خواهد رسید.
ســاعت 18 و 21 دقیقه، خبرگزارى «ایمنا»، پســت 
علیرضا وهاب زاده، مشــاور وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکى در توییتر را منتشــر مى کند که از 
قرنطینه شــدن نزدیکان و افراد مرتبط با دو فردى که 
آزمایش هاى اولیه آنها مثبت بوده خبــر داده و تأکید 

مى کند که هر دو فرد، ایرانى هستند.

ساعت 18 و 46 دقیقه، خبرگزارى «ایرنا» از قول رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى قم تأیید مى کند که دو نفر در این 

استان بر اثر ابتال به ویروس کرونا در گذشته اند. 
شــامگاه همین روز خبرگزارى «ایرنا» اعالم مى کند 
مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى استان قم روز 
پنج شنبه اول اسفندماه تعطیل خواهد بود. علت اتخاذ 
این تصمیم، «پیشگیرى و بررسى بیشتر وضعیت استان 

در موضوع کرونا» عنوان مى شود.
همزمان، دو بیمارستان در قم براى قرنطینه افرادى که 
مشکوك به کرونا باشند آماده شده و گروهى از مدیران 
مرکز کنترل بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت براى 

کنترل و نظارت بر اقدامات صورت گرفته در این استان 
مستقر مى شوند.

کشور آماده تجربه جدیدى شده است.

 1 اسفندپنج شنبه 

در اصفهان، از پنج شــنبه اول اســفندماه رسمًا اعالم 
مى شود که بیمارســتان ها در حالت آماده باش هستند 
هر چند بر این موضوع هم پافشارى شده که مورد قطعى 
که ثابت کند کرونا به اصفهان هم راه پیدا کرده هنوز در 
این استان گزارش نشده است. جالب آنکه دانشگاه علوم 
پزشکى این استان همزمان اعالم مى کند چون اصفهان 
با کمبود ماسک مواجه شده، استفاده از آن براى عموم 
شهروندان توصیه نمى شود و فقط افراد بیمار، مراقبان 
بیمار و افرادى که قصد ورود به جمعیت را دارند الزم است 
از ماسک اســتفاده کنند! این دانشگاه همچنین اعالم 
مى کند که این بیمارى قدرت ســرایت زیادى دارد، اما 
میزان کشندگى و مرگ و میر بیمارى در حدى که بین 
مردم تصور مى شود نیست و مردم نباید تا این اندازه ترس 

و واهمه از کرونا داشته باشند!
جداى از اصفهان، سخنگوى وزارت بهداشت در پیامى 
توییترى اعالم مى کند تاکنون تعداد موارد قطعى ابتال به 

کووید_19 در ایران به پنج نفر رسیده است. وزیر بهداشت 
در جزئیات بیشتر این خبر، دو فوتى، دو بیمار بسترى در 
قم و یک پزشک مبتال در اراك که به قم رفت و آمد داشته 

است را مشخصه این پنج نفر اعالم مى کند.
این در حالى است که  قم در کانون توجهات کشور است 
چون شایعه شده  کرونا از این شهر به دیگر شهرها سرایت 
کرده است. وزارت بهداشت اما تأکید مى کند هنوز به طور 
دقیق منبع سرایت و انتقال بیمارى در کشور مشخص 

نیست.

تکذیب و هشدار
در ایــن روز گفتگوى منتســب به بــرادر اولین بیمار 
کرونایى در قم که توسط یکى از خبرگزارى ها منتشر 
شده بود تکذیب مى شود. در همین حال وزیر آموزش 
و پرورش همزمان با انتشار خبر فوت دونفر بر اثر ابتال 
به کرونا از تعطیلى تمام مدارس استان قم در روز شنبه 
خبر مى دهد. دادستانى قم هم نســبت به سودجویى 
برخى از مراکز عرضه محصوالت و تجهیزات پزشکى 
نسبت به ایجاد بازار سیاه در خصوص ماسک بهداشتى 
هشدار مى دهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان قم 
صداقت را مهمترین رویکرد دانشــگاه علوم پزشکى و 
مردم قم در مواجهه با کرونا دانسته و از تالش فداکارانه 
کادر پزشکى و درمانى استان قم در مقابله با این بیمارى 

تقدیر مى کند.
در مجموع روز پنج شــنبه رســانه ها روى دو خبر مانور 
مى دهند؛ اخبار انتخابات مجلس شوراى اسالمى  که قرار 
است فردا جمعه برگزار شود و اخبار شیوع ویروس کرونا در 

کشور که از روز چهارشنبه رسماً اعالم شده است.

 2 اسفندجمعه

شنبه 
 3 اسفند

کشور از آغازین ساعات 
صبح روز جمعه درگیر انتخابات مجلس شــده اســت. 
هنوز کسى کرونا را آنچنان جدى نگرفته است. فرماندار 
اصفهان در تشــریح آخرین وضعیت ویروس کرونا در 
اصفهان به خبرنگاران مى گویــد: «اجازه دهید در این 
خصوص ، فردا یا دو روز دیگر که اطالعات بیشــترى 

دریافت مى کنیم، صحبت شود.»
رئیس بیمارستان خورشــید اصفهان هم در خصوص 
انتشــار یک فایل صوتى ازخودش در فضاى مجازى با 

موضوع خطرات کرونا توضیحاتى ارائه مى دهد.
رامین سامى مى گوید: «اینجانب به منظور آگاه و حساس 

سازى پرسنل، پیام صوتى را در کانال بیمارستان در یکى 
از شبکه هاى اجتماعى منتشــر کردم که مخاطب آن 
منحصراً همکاران بیمارستان بودند. در این پیام بر آمادگى 
بیمارستان تأکید و راهکارهاى الزم براى کاهش خطر 

انتشار بیمارى به پرسنل گوشزد شد.»
وى با بیان اینکه تاکنون مورد قطعــى ابتال به کرونا در 
استان اصفهان گزارش نشده است، در خصوص استفاده 
از ماسک نیز مى گوید: «اســتفاده از ماسک تنها براى 
افراد بیمار، مراقبان آنها و افرادى که قصد ورود به مراکز 
جمعیتى را دارند پیشنهاد مى شود و استفاده از آن براى 

عموم ضرورتى ندارد.» 
از آن طرف، وزیر امور خارجه هلند در سفر خود به اصفهان 

در روز جمعه با عباس رضایى، اســتاندار اصفهان دیدار 
و گفتگو مى کند. دیدارى بــدون رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى؛ بدون ماسک و بدون فاصله گذارى. اینها یعنى 
نه مهمانان،  نه مسئوالن و نه متخصصان هنوز کرونا را 

جدى نگرفته اند.

روز شنبه یک خبرگزارى در گزارشى، از تقاضاى باالى 
خرید ماســک در اصفهان خبر داده و مى نویسد قیمت 
ماسک در بازار افزایش یافته است و به گفته مردم، هر 
داروخانه اى ماسک هاى معمولى و فیلتردار را با نرخ هاى 
مختلف از 1000 تا 30 هزار تومان عرضه مى کنند و حتى 
در برخى سایت ها ماســک را با قیمت باالیى همچون 
100 هــزار تومان عرضــه کرده اند! مســئول فروش 
یکى از داروخانه هاى اصفهان هــم به این خبرگزارى

مى گوید در حال حاضر بیشترین کمبود ماسک، مربوط 
به ماسک هاى فیلترداراست.

ابهام در ادامه کار مدارس
از همان یکى دو روز اخیر که ورود کرونا به کشور رسمًا 

تأیید شده یک ســئوال ذهن همه را به خودش مشغول  
کرده است: تکلیف دانش آموزان و اجتماع آنها در مدارس 
چه مى شود؟ آنچه در اصفهان تصمیم گیرى شده این 
اســت که همه دوره هاى تحصیلى باید تا دهم اسفند 
به اتمام برســد و تا آن زمان هم آمــوزش هاى الزم به 
دانش آموزان داده شــود تا یاد بگیرند چطور در مدرسه 
دست هایشان را بشویند و از ماســک استفاده کنند. در 
همین حال اعالم مى شــود  مدارسى که روز جمعه دوم 
اسفند به عنوان حوزه هاى رأى گیرى تعیین شده بودند 

کامًال ضدعفونى خواهند شد.  
به موازات اقدامات آموزش و پرورش، شهردارى اصفهان 
هم اعالم مى کند اتوبوس ها و مترو ضدعفونى خواهد 
شد و افزایش نظافت فضاهاى ویژه مانند سرویس هاى 
بهداشتى هم در دستور کار قرار مى گیرد. به این ترتیب 
کم کم سرو کله کسانى در شهر پیدا مى شود که تا آن روز 

به چشم مردم غریبه بودند. مردانى با پوشش هاى خاص 
در حالى که ابزارهایى مشابه سمپاش را بر پشتشان حمل 
کرده و مشغول پاشیدن مایع هاى ضدعفونى کننده در 
تاکســى ها، اتوبوس ها، مترو، کالس هاى درس و به 
تدریج روى پیاده روها، بدنه اتومبیل هاى در حال حرکت 
و خالصه هر جایى که دستشان مى رسید هستند. اینها 
تا پایان سال 1398، مهمان دائمى خیابان هاى شهرها 

مى شوند.
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 6 اسفندسه شنبه 
شنبه 

10 اسفند

نشســتن والدین دانش آموزان اصفهانى  پاى شبکه 
استانى صداوسیما براى آنکه خبر تأیید تعطیل شدن 
مدارس را بشنوند براى دومین بار از زمان تأیید رسمى 
ورود کرونا به استان اصفهان تکرار مى شود. تا ساعت 
23 دوشنبه شــب  خبرى نیســت اما در این ساعت 
اعالم مى شود مدارس در روز ســه شنبه باز هستند. 
این درحالى است که دانشــگاه علوم پزشکى موافق 
تعطیل کردن مدارس و دادگســترى خواستار روشن 
شــدن هر چه زودتر تکلیف دانش آموزان است. اما 
به هر حال مدارس در روز سه شنبه هم مثل دوشنبه 
نیمه تعطیل مى مانند. والدین در رو به رو شدن با یک 
بیمارى ناشــناخته ترجیح مى دهند فرزندانشان را به 
جاى مدرســه در خانه نگه دارند. سیستم آموزشى با 
وضعیت عجیبى مواجه شده؛ پدیده اى به نام «تعطیلى 

غیررسمى مدارس».
اما اگر مقامات مســئول در امور بهداشــتى اســتان 
اصفهــان در تعطیل کــردن مــدارس توفیقى پیدا 

نمى کنند، در عوض از دستور دادستانى مبنى بر پلمب 
چایخانه ها و مراکز عرضــه قلیان اصفهان به منظور 
پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا استقبال مى کنند. 
دستور این کار روز دوشنبه صادر و روز سه شنبه براى 

پلمب این مراکز در سراسر استان اقدام مى شود.

قم در کانون خبرها

در همین حال وزارت بهداشــت اعــالم مى کندکه 
بررسى هاى انجام شده از روز دوشنبه تا پیش از ظهر 
سه شــنبه روى موارد مشــکوك کووید- 19 نشان 

مى دهد که تــا آن روز 34 نفر ابتالى قطعى شــان 
به کرونا، تأیید شده اســت که اکثرشان یا ساکن قم 

بوده اند یا با کسى در این استان مراوده داشته اند. 
به طور کلى قم یکى از اصلــى ترین کانون هاى خبر 
است. روزنامه هاى روز سه شنبه کشور به آنچه دوشنبه 
در مجلس اتفاق افتــاده و اظهارات تــا آن زمان بى 
سابقه نماینده این شهر را در پى آورده واکنش نشان 
مى دهنــد. روزنامه «هفت صبح»، روزشــمار هفته 
سختى که بر شهر قم رفته را منتشر کرده و از «شایعات 
و واقعیات» در این باره سخن مى راند. «سازندگى» 
هم «بحران آمار کرونا» را به عنوان مهمترین خبر روز 
سه شنبه در صفحه اولش کار مى کند؛ بحرانى که از 
تضاد میان اعداد و ارقام اعالم شده از تعداد مبتالیان 
و جانباختگان در منابع رسمى و غیر رسمى بر مى آید. 
در اصفهان هم اعالم مى شــود روز ششم اسفندماه 
خاکســپارى دو مورد از بیماران مشکوك و محتمل 
به ابتال به کرونا بر اساس دستورالعمل دفن بهداشتى 
اجساد در باغ رضوان انجام شده است. اما هیچ مسئولى 
در اصفهان به شکل رسمى تأیید نمى کندکه کرونا در 

این استان جان کسى را گرفته باشد.

«آماده باش ملى/ موج کرونا این هفته کشــور را فرا 
مى گیرد»

هشدار جدى روزنامه «همشهرى» در حالى تمام نیم 
صفحه باالى این روزنامه را به خودش اختصاص داده 
که روزنامه هاى محافظه کارتر ترجیح مى دهند بیشتر 

به تقدیر از کادر درمان بپردازند تا به اصل ماجرا.
در اصفهان هم «افزایش صعودى ابتال به کرونا» سر 
تیتر خبرهاست. حاال گفته مى شود تعداد مبتالیان به 
32 نفر رسیده است. تمام مراسمات عقد و عروسى در 
اصفهان ممنوع و اماکن ورزشى به حالت نیمه تعطیل در 
مى آیند. یک روزنامه اصفهانى به خانه نشینى مردم از 

ترس کرونا اشاره مى کند و روزنامه اى دیگر از تشکیل 
ســتاد ویژه به منظور نظارت بر اقدامات مقابله با کرونا 

خبر مى دهد.
در بعد کشورى، فریدالدین حدادعادل، فرزند غالمعلى 
حدادعادل، رئیس فرهنگســتان زبان و فعال سیاسى 
اصولگرا از ابتالى خود به ویروس کرونا خبر مى دهد. او 
این خبر را در توییترش با لحن خاصى اطالع رسانى کرده 
وقول مى دهد تجربه هاى کرونایى اش(!) را با دیگران به 
اشتراك بگذارد. نتیجه توییتر فریدالدین، هجمه عجیب 
به او و یادآورى  حرف هایى مى شود که در گذشته توسط 

والدینش ابراز شده است. 
در مجموع بحث هاى جدى درباره شــایعه یا واقعیت 
داشتن ابتالى مسئوالن کشور به کرونا که تعدادشان 
هم روز به روز در حال افزایش است در رسانه ها مطرح 
مى شود. مردم مى پرسند: «آیا اخبار ابتالى مسئوالن 

به کرونا نمایش است؟»
از طرفى دیدگاه برخى رسانه هاى با نفوذ کشور هم حرف 
و حدیث هایى به دنبال آورده است . روزنامه «جوان» در 
مقاله اى، یک تاجر عربستانى و همسر چینى اش را منشأ 
اصلى ورود ویروس کرونا به ایــران مى داند و روزنامه 
«کیهان»، کرونا را ساخته دست آمریکایى ها معرفى 
مى کند. همزمان، روزنامه «سازندگى» در صفحه اولش 

خبر مى دهد، کرونا به آمریکا هم رسید.

همفکرى مدیران 

روز شنبه یک جلسه مهم در اصفهان برگزار مى شود. 
در این جلسه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى، 
شهردار اصفهان و مدیران شهرى کنار هم مى نشینند تا 
در راستاى اتخاذ راه هاى مقابله با کرونا در شهر اصفهان 
همفکرى کنند. به موازات برگزارى این جلسه، اعالم 
مى شود شهردارى با 25 اکیپ در حال ضدعفونى معابر 
به خصوص در خیابان هاى آمادگاه و شمس آبادى است 
که محل استقرار مطب ها، داروخانه ها، بیمارستان ها و 
آزمایشگاه هاست آن هم در حالى که پلیس راهور اعالم 
کرده با اینکه شب عید است اما ترافیک شهر نسبت به 

سال گذشته به نصف کاهش پیدا کرده است.

 7 اسفندچهارشنبه

لیمو ترش، نایاب و قیمت هر کیلو زنجبیل سر به جهنم 
گذاشته است. وضعیت در بازار سیر و پیاز هم بهتر از 
لیمو و زنجبیل نیست. شایعه شده این محصوالت در 
بهبود کرونا تأثیر شگرفى دارند. اما افزایش آمار ابتال به 
این ویروس چیز دیگرى را نشان مى دهد. آمار روزانه 
وزارت بهداشت حاکى از افزایش سریع تعداد مبتالیان 
است آن هم در حالى که فشارها براى قرنطینه قم به 
اوج خودش رسیده اســت. رئیس جمهور اما اساس 
قرنطینه کردن قم یا هر شهر دیگرى را رد مى کند و 
مى گوید: «چنین چیزهایى در تصمیمات کشور وجود 
ندارد. قرنطینه محله و شهر را نداریم. آنچه قرنطینه 

است، قرنطینه فرد است.»   
همزمان، اولیــن تصویر از اولین نفــر از کادر درمان 
کشــور که به دلیل کرونــا جانش را از دســت داده 

اســت در صفحات اول روزنامه ها منتشــر مى شود؛ 
نرجس خانعلى زاده، پرستار بیمارستانى در الهیجان. 
روزنامه ها اما در بیان علت درگذشــت او هنوز جانب 
احتیاط را رعایت مى کنند. هنوز کسى مطمئن نیست 
کرونا بتواند جــان کادر درمان را هم بــا خطر مواجه

 کند.

همچنان تکذیب و تکذیب
به موازات انتشــار این خبر، اخبار غیررســمى حاکى 
از وجود قربانیــان زیاد در اثر ابتال به کروناســت. در 
اصفهان، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى فایل 
صوتى منتســب به خــودش مبنى بر اعــالم فوت 
شــمار زیادى در اصفهان به علت ابتال بــه کرونا را 
تکذیب کرده و انتشــار این شــایعه را «در قالب یک 
حرکت روانى بــراى ملتهب کــردن جامعه» قلمداد 

مى کند.
در این فایل صوتــى آمده که تعداد زیــادى از مردم 
اصفهان به کرونا مبتال شــده و جان باخته اند اما این 
موضوع از سوى نهادهاى مربوطه اعالم نشده است. 
همزمان، همین نهاد پزشــکى اعالم مى کند تا روز 
سه شنبه تعداد 200 نفر مشــکوك به ابتال به کرونا 
در استان وجود داشتند، اما به دلیل آنکه ممکن است 
تعدادى از آنها مبتــال به آنفلوآنزا یا ســرماخوردگى 
فصلى باشــند، ابتالى تنها دو نفر در استان اصفهان 

تأیید شده است!

روز چهارشنبه یک تکذیبیه دیگر هم در پیوند با اخبار 
اصفهان منتشر مى شود. در این روز فیلمى چند ثانیه اى 
در شبکه هاى مجازى منتشر مى شود که یک قافله 
عزادارى زنجیرزنى در اصفهان را نشان مى دهد. مداح 
این قافله عزادارى در فیلم مى گوید: «با کوچک ترین 
بهانه اى مى خوان این قافله و زنجیرزنى ها رو تعطیل 
کنند، درود به غیرت و شــرفت زنجیر زن، ما صاحب 
داریم، اونى باید بترســه از ایــن مصیبت که صاحب 

نداره...»
آنچه در شــبکه هاى اجتماعى از آن یاد مى شود این 
اســت که «این قافله را براى مقابله بــا کرونا به راه 
انداخته اند» درحالى که این موضوع تکذیب شده و در 
بیان ماهیت قافله مزبور گفته مى شود ربطى به کرونا 
ویروس ندارد و در چند سال گذشته در شب شهادت 
امام هادى (ع) حدفاصل چهارراه شیخ صدوق تا میدان 
برج قافله عزادارى تشکیل و عزاداران اقدام به انجام 
اشــکال مختلف مناســک مذهبى مانند زنجیرزنى 

مى کنند.

 8 اسفندپنج شنبه

 9 اسفندجمعه

پایان یــک هفتــه پر 
التهاب؛ پــر از خبر، پر از 
شایعه و البته لبریز از وحشــت. اما اصل ماجرا تازه در 
راه است. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
از ابتالى هشت نفر در این اســتان به ویروس کرونا 
و فوت یکى از آنها بر اثر این بیمارى تا ظهر روز پنج 
شنبه هشتم اسفند خبر مى دهد. این اولین مورد رسمى 
مرگ و میر در اصفهان بر اثر کروناســت. همچنین 
اعالم مى شود یک خط تماس فورى به کسانى که نیاز 
به مشاوره درباره بیمارى کووید دارند اختصاص داده 
شده و شش بیمارســتان هم در استان اصفهان آماده 

پذیرش بیماران کرونایى هستند.
در همین حال مسئول ستاد نماز جمعه اصفهان اعالم 
مى کند با نظر وزارت بهداشت و شوراى سیاستگذارى 
ائمه جمعه کشور و تصمیم گیرى ستاد برگزارى نماز 
جمعه در هر شهر، شهرهایى که موارد مبتال به بیمارى 
کرونا و موارد مشکوك به این بیمارى را دارا هستند، 
نماز جمعه در این شهرها برگزار نمى شود و بر اساس 

نظر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و با موافقت امام 
جمعه شهر اصفهان، نماز جمعه در این شهر هم برگزار 
نخواهد شــد؛ اقدامى بى ســابقه از ابتداى انقالب تا 

این روز.
اما این تنها اتفاق بى ســابقه در روزهایى بى ســابقه 

نیست: 
دربى فوتبال اصفهان بین ذوب آهن و سپاهان عصر 
روز پنج شنبه 8 اســفند  به میزبانى باشگاه ذوب آهن 
در ورزشگاه فوالد شهر برگزار شده و با تساوى یک بر 
یک به پایان مى رسد ولى با یک تفاوت نسبت به هر 

سال؛ برگزارى مسابقه در ورزشگاه بدون تماشاگر. این 
سنت همچنان در حال تکرار است.

ویروس کرونا «بى ســابقه» هاى زیادى را به مردم 
تحمیل کرده است. 

2 کروناى زنانه
یک خبر ناراحت کننده از قم، فضاى مجازى را تحت 
تأثیر قرار مى دهد: «یک بانوى فوتسالیست قمى در 
اثر ابتال به بیمارى کرونا درگذشــت.» نام او «الهام 
شیخى» اســت و در ابتدا با «الهام شیخى» بازیکن 
اسبق تیم ملى فوتسال بانوان که اهل اصفهان است 
اشتباه گرفته مى شــود. او در ویدیویى خبر درگذشت 

خود را تکذیب مى کند.
در حوزه زنــان، یک خبر دیگر هــم در پیوند با کرونا 
منتشر مى شود؛ اینکه معصومه ابتکار، معاون رئیس 
جمهورى در امور زنان و خانواده مبتال به کرونا شــده 
و براى ســپرى کردن دوران بیمارى خــود در منزل 

بسترى است.

باالخره دولت رضایت مى دهد مدارس از روز شــنبه 
براى چند روز تعطیل شوند. البته والدین دانش آموزان  
از همان اول هفته اجازه نمى دادند پاى فرزندانشان به 
کالس هاى درس برسد اما دولت ترجیح مى داد از واژه 
«تعطیلى» براى مدارس استفاده نکند.  وزیر بهداشت 
روز جمعه از تعطیلى مدارس کل کشور به مدت سه روز 

خبر مى دهد.
آمار اعالم شــده وزارت بهداشــت از قربانیان کرونا 
هم نشــان مى دهد 34 نفر تا روزجمعه بــر اثر ابتال 
به این ویــروس جان خــود را از دســت داده اند. به 
تدریج شــعار «درخانــه بمانیم» در حــال همه گیر 
شــدن اســت همانطور که لزوم اعمال قرنطینه در 

بعضى شهرها نیز به یک خواست عمومى تبدیل شده
 است.

امیرحســین قاضى زاده هاشــمى، عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى در سخنانى 
که توســط یک خبرگــزارى اصولگرا بازتــاب داده 
مى شــود مى گوید: «باید تاکنون قم را قرنطینه مى 
کردند، اما در حال حاضر زمان از دســت رفته است. 
مهار کرونا غیر از قرنطینه تدبیر دیگرى نداشته و خرده 
کارى هاى دیگر خیلى ارزشى ندارد چراکه کرونا دارو 

ندارد و فقط جداسازى کار ساز است.»
این سخنان و مشابه آن با واکنش وزیر بهداشت مواجه 
مى شود: «به چیزى به عنوان قرنطینه شهرها اعتقاد 
نداریم و این روش را علمى نمى دانیــم، اما به دنبال 
کنترل ایاب و ذهاب افراد هســتیم. خواهش من این 

است که ترددها به حداقل برسد...»
«خواهش درمانى» هاى دولت از همان روزهاى اول 
تأیید ورود کرونا به کشــور به چشم مى خورد و هنوز 

هم ادامه دارد!

 11 اسفند یک شنبه

صحبت ها هنوز حول و حوش عدد و رقم مى چرخد. 
چند نفر مبتال به کرونا شده اند؟ چند نفر درگذشته اند؟ 
آمار رسمى با آمار غیر رسمى چقدر تفاوت دارد؟ اینها 
سئواالت متداول در جامعه اســت غافل از اینکه یک 
ابهام جدید هم به این سئواالت اضافه شده است: چرا 

آمار مقامات رسمى با هم متفاوت است؟!
همزمان با به صــدا درآمدن زنگ هشــدار افزایش 
مبتالیان به کرونا در کاشان، آمار مبتالیان و قربانیان 
کرونا در اســتان اصفهان به محل مناقشــه تبدیل 
مى شود. وزارت بهداشــت معتقد است تعداد قربانیان 
در سطح کشــور به 54 نفر افزایش یافته و همچنین 
تعداد مبتالیان به 987 نفر رسیده است. به اعتقاد این 
وزارتخانه، از این تعداد سهم استان اصفهان تا روز یک 
شنبه 45 نفر است اما دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

معتقد اســت 25 بیمار قطعى مبتال به کرونا در استان 
اصفهان بسترى هستند و دو مورد فوتى قبلى در آمار 

ثبت شده است. 

حاشیه هاى کرونایى

در کنار این تناقض ها، به تدریج اخبــار جانبى کرونا 
هم رسانه ها را در مى نوردد. در اصفهان از «روزهاى 
سیاه صنعت گردشــگرى» ســخن به میان مى آید 

و اینکــه ویروس کرونــا، هتل هــا، مهمانخانه ها و 
آژانس هاى مسافرتى را به مرز ورشکستگى کشانده 
اســت. از طرفى صحبت ها به ســمت احتــکارات و 
کمبودها نیز کشیده مى شــود. روزنامه «آرمان ملى» 
از «افشاى مافیاى ماســک» خبر مى دهد و روزنامه 
«سازندگى» به «کاســبان کرونا»  اشــاره مى کند. 
«کیهان» هم «جوالن مافیاى ماسک» را تیتر اولش 
مى کند. این اصطالحات از نامــه اى مى آید که وزیر 
بهداشت به رئیس جمهور نوشته و خواستار برخورد با 

«شبکه فساد سالمت» شده است.
در  استان اصفهان نگاه به کرونا مانند یکدیگر نیست 
چنانکه مثًال در نجف آباد، شهردار این شهر از اجراى 
طرح هاى مختلــف براى زیباســازى نمــا و منظر 
شــهرى در ایام نوروز ســخن مى راند غافل از اینکه 
کًال نوروز متفاوتى نســبت به ســال هاى قبل در راه

 است.
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در حالى که دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اعالم 
مى کند 13 شهرســتان این اســتان درگیر ویروس 
کرونا شــده اند، اولین زمزمه لغو سفرهاى نوروزى به 
گوش مى رسد. معاون استاندار اصفهان خبر مى دهد 
کمیته هاى ســفرهاى نوروزى که براى ساماندهى 
این سفرها تشکیل شده بود حاال در جهت پیشگیرى 

از وقوع هر سفرى به این استان فعالیت خواهد کرد. 
احتمال تعطیل شدن سفرهاى نوروزى در حالى است 
که ســفرهاى درون شــهرى هم کاهش زیادى پیدا 
کرده اســت. شــهردارى اصفهان اعالم مى کند 50 
درصد مسافران مترو و اتوبوس و 40 درصد مسافران 
تاکســى ها ریزش کرده اســت. اما به رغم کاهش 
رفت و آمدها، آمار مبتالیان به کرونا در حال افزایش

 است.
ظهر روز دوشنبه وزارت بهداشت اعالم مى کند جمع 
مبتالیان به ویروس کرونا در استان اصفهان به 68 نفر 
رسیده است. دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اما عدد 
درســت را 44 نفر مى داند. در مورد درگذشتگان هم 

کسى حاضر نیســت تأیید کند آمار قربانیان در استان 
اصفهان از دو نفر فراتر رفته باشد.

در تهران، کرونا جان ســید محمد میرمحمدى، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را مى گیرد. او  صبح روز 
دوشنبه در بیمارستان مسیح دانشورى از دنیا مى رود. 
هشتم اسفند ماه بود که خواهر آیت ا... شبیرى زنجانى از 
مراجع تقلید که مادر مرحوم محمد میرمحمدى نیز بود، 
به دلیل ابتال به این بیمارى در قم دار فانى را وداع گفت.

توصیه ها و قول هاى بهداشتى
روزنامه ها خبر مى دهند کرونا در کشورهاى مختلف 
دردســرهاى زیادى به بار آورده است. تصویر منتشر 

شــده در صفحه اول روزنامه «هفت صبح» حاکى از 
هجوم مردم براى خرید اقالم ضرورى در واشــنگتن

 است.
در اصفهان هم گزارش ها از کمبود اقالم بهداشتى خبر 
مى دهد. هر کس متقاضى ماسک، دستکش، الکل و 
ژل دست باشد با یک کلمه فروشنده مواجه مى شود: 
نداریم! اســتاندار قول مى دهد جلوى هرج و مرج در 
توزیع این اقالم گرفته شود. واقعیت موجود در بازار اما 

چیزى غیر از این را نشان مى دهد.
در همین حال علیرضا افتخارى، مشهورترین خواننده 
اصفهانى در قید حیات با انتشــار ویدیویــى و از باب 
نصیحت به مردم توصیه مى کند الکل یا ماسک زیادى 
نخرند چون کسى ممکن است«دکان به دکان» دنبال 
همان چیزها باشــد اما گیرش نیاید. او از کســبه هم 
مى خواهد گرانفروشــى نکنند چون به گفته او ممکن 
اســت بعد که بخواهند توبه کنند دیر شده باشد. استاد 
در آخر هم خطاب به بینندگان ایــن ویدیو مى گوید: 
«امیدوارم من به جاى همه شــما کرونا بگیرم چون 
روحیه ام باالســت و مى توانم با ایــن بیمارى مبارزه 

کنم.»

ســازمان بهداشــت جهانى نام ایران را در کنار کره 
جنوبى، ایتالیا و ژاپن به عنــوان بزرگ ترین نگرانى 
این ســازمان در مهار ویروس کرونا قــرار مى دهد. 
این اظهارات نشــان مى دهد که وضعیت در کشور 

بحرانى است. 
با اوج گیرى شــیوع کرونا، برنامه ها یک به یک در 

حال مختل شدن هستند. در اصفهان اعالم مى شود 
که تأمین خون با چالش جدى مواجه شده است چرا که 
اهداکنندگان از بیم ابتال به این ویروس قید خون دادن 
را زده اند. از جانب دیگر بازار پوشــاك که معموًال در 
آخرین روزهاى سال با رونق فراوانى مواجه بود حاال 
گرفتار رکود بى سابقه اى شده و فروش بنزین هم 30 
درصد کم شده است. در این میان تنها بازار پر رونق، 

بازار مصرف آب است! 

خانه نشــینى بســیارى از مردم، شستشــوى مرتب 
دســت ها و لباس ها و البته خانه تکانى، مصرف آب 
در اصفهان را افزایش داده اســت. مــردم به توصیه 
مســئوالن عمل مى کنند که از مردم خواسته اند تا 
مى توانند از خانه ها بیرون نیایند و از شستن دست ها 
هم غفلت نکنند در حالى که مسئوالن آب و فاضالب 
هشــدار مى دهند صرفه جویى در مصرف آب الزمه 

گذر از این شرایط بسیار خاص است.

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

قابل توجه شهروندان محترم شهر منظریه
به اطالع مى رساند باستناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه هاى جدید عوارض محلى شهردارى بنا به 
پیشنهاد شماره 99/3900/ش مورخ 99/10/17 شوراى اسالمى شهر طى نامه شماره 20/1/97882 مورخ 99/11/05 استاندارى 

محترم استان اصفهان تصویب و به شهردارى ابالغ و از ابتداى سال 1400 قابل اجرا خواهد بود.
م.الف: 1097017
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در اصفهان مرگ یک نفر دیگر بر اثر ابتال به کرونا تأیید 
مى شود. ظاهراً او در اردستان قربانى این ویروس شده 
اســت. با مرگ این بیمار، تعداد جانباختگان در استان 
اصفهان مطابق اعالم رسمى مقامات به سه نفر رسیده 
است.  آمار اعالم شده توســط وزارت بهداشت نشان 
مى دهد که تعداد مبتالیان هم در این اســتان تا ظهر 
چهارشنبه به رقم 120 نفر رسیده است. به این ترتیب 
عبور از مرز 100 مبتال، اصفهان را در زمره استان هایى 
قرار مى دهد که وضعیت شــیوع این بیمارى در آنها 

قرمز است.
رئیس جمهور قول داده «آمار کرونا پنهان نمى شود» اما 
به روزنامه هاى کشور باشد، اکثر آنها ترجیح مى دهند در 
صفحات اول خود به جاى آنکه به سخنان روحانى توجه 
خاصى نشان دهند، از کادر درمان بگویند که در صف 

مقدم مبارزه با کرونا هستند. 
به طور کلى هر چه از روزهاى ابتدایى تأیید رسمى ورود 
کرونا به کشور فاصله گرفته مى شود، عملکرد پزشکان و 
پرستاران بیشتر به چشم مى آید. ویدیوهایى از رقصیدن 
آنها در مقابــل دوربین هاى موبایل به منظور نشــان 
دادن روحیه باالیشان به شکل گسترده اى مورد توجه 
قرار مى گیرد. رسانه ها از این رفتار به عنوان «شادى 
درمانى» یاد مى کنند. ظاهراً در همه کشورهایى که با 

این ویروس دست به گریبان هستند چنین رفتارهایى 
باب شده است.    

یک سایت در این باره مى نویسد: « انتشار ویدیوهایى 
از رقص پرســتاران و کارکنان مراکز درمانى در فضاى 
مجازى باعث واکنش هاى متفاوتى شده. برخى کاربران 
چنیــن رفتارهایــى را در مقابله با موج اغراق شــده و 
یأس آور مثبت مى دانند و برخــى کاربران هم، چنین  

اقداماتى را صرفًا نمایشى در جهت عاد ىسازى اوضاع 
تلقى کرده اند.البته بحث هــاى مفصل ترى در همین 
رابطه شکل گرفته و حتى برخى صاحبنظران این انتشار 
گســترده کلیپ ها را موجب اجحــاف در حقوق زنان 
دانستند و اینطور تحلیل کرده ا ند که اگر رقص همیشه 
ممنوع بوده حاال هم نباید در جهت عادى سازى از آن 

استفاده شود، در نقطه مقابل برخى دیگر این رقص ها را 
نوعى حرمت شکنى قلمداد کرده اند.»

اما آنچه زیر پوست شهرها مى گذرد، با این تصاویر شاد 
متفاوت است. در اصفهان، استاندار رسماً اعالم مى کندکه 
امکان پذیرش و اسکان مسافر نوروزى در قالب کمپ، 
مدارس، ورزشگاه ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها و امثال 
آن وجود ندارد. در قم رفت وآمدهاى زیاد در خیابان ها و 

حتى برگزارى تجمعات برخالف توصیه هاى ستاد ملى 
مقابله با کرونا نشان مى دهد کرونا در این شهر هنوز جدى 
گرفته نشده است. در تهران، رضا رحمانى، وزیر صنعت به 
دلیل ابتال به کرونا در بخش آى سى یو  بسترى مى شود 
و آمار وزارت بهداشت از شناسایى 586 مورد جدید ابتال به 

کرونا در 24 ساعت حکایت دارد. 

شایعه تبدیل ورزشگاه ها به نقاهتگاه و انتقال بیماران 
از شهرهاى دیگر به اصفهان همچنان داغ است. حتى 
تصاویرى از این ورزشــگاه هاى تجهیز شده در فضاى 
مجازى دست به دست مى شود. بعد از تکذیب رسمى 
دانشگاه علوم پزشــکى در روز شــنبه، روز یک شنبه 
هم معاون این دانشــگاه یک بار دیگر به این موضوع 
واکنش نشــان داده و ضمن تکذیب مجدد خبر انتقال 
بیمــاران کرونایى به اصفهان، تبدیل ورزشــگاه ها به 
نقاهتگاه ها را از اساس کار اشتباهى مى داند چرا که به 
گفته او، ورزشگاه ها امکانات بهداشتى الزم براى حدود 
300 نفر را ندارند و اصًال به این کار فکر هم نمى شود. او 
مى گوید عکس هاى منتشر شده هم مربوط به زمان و 

مکان دیگرى است.

شــایعه پردازى اما پایانى ندارد. یکى از خطرناك ترین 
شایعه هاى منتشر شده این است که براى جلوگیرى از 
ورود کرونا به بدن باید الکل مصرف کرد! اولین زمزمه ها 
در این باره از یازدهم اســفند بلند شد اما آمارهاى اعالم 

شده از استان هاى مختلف نشــان مى دهد که نمودار 
مسمومیت هاى الکلى در کشور سیر صعودى پیدا کرده 
است. حتى بعضى خبرها حاکى از قربانى شدن کسانى 
است که با خوردن الکل جانشان را بر سر ترس از مبتال 

نشدن به کرونا گذاشته اند. 
روز یک شــنبه خبر مرگ هفت نفر در اهــواز به دلیل 
مسمومیت شدید الکلى اعالم مى شــود. ده ها نفر هم 
در بیمارستان بســترى اند. در اصفهان عضو نظارت بر 
درمان مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان مى گوید: «تصور 
اشتباهى وجود دارد که برخى افراد فکر مى کنند تأثیرى 
که الکل بر روى پوست و ســطوح دارد، ممکن است از 
طریق خوراکى نیز داشته باشــد و یا اینکه فردى بگوید 
الکل مى خورم تا مقاومت بدنــم را افزایش دهد و بدنم 
بهتر بتواند با ویروس مبارزه کند، درحالى که این تصور 

اشتباهى است و از نظر علمى ثابت نشده است.»

اگر چه تیتر و عکس اول 
بیشتر روزنامه هاى کشور 
در این روز به خانه تکانى «بن ســلمان» در عربستان 
سعودى و حذف رقبا از عرصه سیاسى این کشور مربوط 
است، اما پر واضح است که نگاه مردم نه به تحوالت 
سیاسى عربستان که مستقیمًا چشم در چشم ویروس 

کرونا در داخل کشور است.
در اصفهان مطابق چنــد روز گذشــته، همچنان از 
ادامه ســیر صعودى ابتال به کرونا در این استان گفته 
مى شود و اینکه بنا بر آمار رســمى وزارت بهداشت، 
استان اصفهان بعد از استان هاى تهران، قم و مازندران، 
داراى بیشــترین آمار مبتالیان به کرونا در کشــور 
اســت. البته بماند که اختالفات آمارى بین دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان و وزارت بهداشت همچنان 
پابرجاست! بارزترین این اختالفات، دوشنبه شب و روى 
آنتن زنده تلویزیون اصفهان خودش را نشان مى دهد.

 در این برنامه فرماندار ویژه کاشان آمار به کل متفاوتى 
از مبتالیان و قربانیان کرونا در کاشان که قطب ابتال به 
کرونا در استان اصفهان است ارائه مى کند که تعجب 

همه را برمى انگیزد. 
على اکبر مرتضایى مى گوید تا کنون 88 نفر به علت 
ابتالى به بیمارى کووید 19 فوت کرده اند و در زمان 
حاضر 1056 نفر در منطقه درگیر این بیمارى هستند 
که حدود نیمى از آنها از ابتدا تاکنون بهبود و ترخیص 
یافته اما به علت شیوع بیمارى، افراد دیگرى جایگزین 

مى شود.
این در حالى است که آمار وزارت بهداشت از تعداد کل 
مبتالیان به کرونا در استان اصفهان نشان مى دهد تا 
ظهر دوشنبه فقط 618 نفر در این استان به کرونا مبتال 
شده اند. از طرف دیگر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
هم در اعالم آمار مبتالیان و درگذشتگان کرونایى در 

این استان، شهرستان کاشان را مستثنى کرده و عدد و 
رقمى در این باره اعالم نمى کند. سیاستى که همچنان 
هم پابرجاســت. این اعداد و ارقام نشان دهنده وقوع 

بحرانى بزرگ در استان اصفهان است.

وخامت وضع در همه استان ها
بحران اما فقط مختص اصفهان نیست. همه استان ها 
در حال دست وپنجه نرم کردن با این ویروس هستند 
اما در بعضى نقاط کشــور مثل استان هاى شمالى که 
مسافر پذیرى بیشــترى دارند، اوضاع وخیم تر شده 
است. نماینده رشت درباره وضعیت گیالن مى گوید: 
«قبرستان ها جا ندارد و اجساد روى هم دفن مى شوند. 
به نظرم روزانه فقط 30 الى 40 نفر در اســتان گیالن 
جان خود را در اثر این بیمارى از دســت مى دهند. اگر 
بگویم که 50 درصد کادر درمانى استان ما مبتال به کرونا 

هستند، خالف نگفته ام.»
اما ظاهراً این تازه اول ماجراســت چه آنکه عضو ناظر 
مجلس در کمیته کشــورى، شــامگاه یک شنبه در 
گفتگوى ویژه خبرى در سیماى خوزستان مى گوید: 
«طبق بررسى هاى کشورى اوج این بیمارى دو هفته 
آینده است و استان هاى با تردد بیشتر از جمله خراسان، 
اصفهان، فارس، تهران و خوزستان احتمال خطر اوج 

بیمارى را به نسبت بقیه نقاط کشور دارند.»

پایتخت در محاق!
به طور کلى بحث مســافرت و از این شهر به آن شهر 
رفتن، محل بحث جدى محافل رسانه اى شده است. 
روزنامه «هفت صبح» عکس قابــل تأملى از یکى از 
جاده هاى منتهى به شــمال کشور را در صفحه اولش 
منتشر مى کند که نشان مى دهد مردم محلى اجازه ورود 
مسافر به شهرشان را نمى دهند. روزنامه «جام جم» نیز 

در تیتر اول خود به کسانى اشاره مى کند که با تصمیم 
سفر رفتن، هم زندگى خود و هم زندگى میزبانانشان 
را به مخاطره مى اندازنــد. تیتر «جام جم» در این باره 

ابتکارى است: «سفر نخیر!»
همین روزنامه متعلق به صداوسیما، یک خبر مهم دیگر 
هم دارد و آن اینکه مجموعــه پرطرفدار «پایتخت» 
قرار است در ایام نوروز کرونایى پیش رو پخش شود تا 
بلکه اندکى از بار تألم مردم بکاهد غافل از اینکه خود 
این ســریال هم درگیر ماجراى کرونا شده و امروز بعد 
از 11 ماه که از پخشش مى گذرد همچنان ناتمام مانده 

است!  

وضع جهانى مان هم خراب است!
یک آمار جهانى نشان مى دهد کشــور ایران با تعداد 
6566 مبتــال در رده چهارم جهــان و از لحاظ تعداد 
بهبودیافتگان بــا 2134 بهبودیافته در رده دوم جهان 
قرار دارد. شاید هیچ وقت مردم  به این اعداد و ارقام تا 

این حد توجه نشان نمى دادند. 
آنها روزانــه باال و پایین رفتن آمارها در ایران وســایر 
کشورهاى جهان را با حساســیت پیگیرى مى کنند 
به طورى که حتى وزارت بهداشــت ترجیح داده براى 
آنکه اطالعات درست به دســت مردم برسد، این آمار 
را به شکل روزانه منتشر کند. حاال کیانوش جهانپور، 
سخنگوى وزارت بهداشت که از اوایل اسفندماه ظهر 
به ظهر در مقابل رسانه ها حاضر شده و این آمار را در 
اختیار مخاطبان قرار مى دهد، حتى در دورافتاده ترین 
نقاط کشور شهرتى در حد سلبریتى ها پیدا کرده است! 
اما  عمر دولت این کاشانى مشــهور پایدار نیست و او 
خرداد99 بعد از اظهارنظرهاى شــائبه برانگیز درباره 
کشــور چین که سرمنشأ شــیوع این ویروس بوده از 

سمتش عزل مى شود.   

حدود یک هفته مانده به نوروز و در حالى که خیابان ها مملو 
از اتومبیل و انسان است، یکصد و شانزدهمین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان در فضایى کامًال متفاوت 
و در روزى غیر از یک شــنبه که عرف برگزارى جلسات 
شوراست برگزار مى شــود. در این روز، بهروز کلیدرى، 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى مهمان نمایندگان 
مردم در پارلمان شهر اســت تا هشدارهایى را مطرح کند 
که از آغاز اسفند تا این روز کامًال بى سابقه است. کلیدرى 
بدون پرده پوشى و صریح حرف مى زند. او نمایى از استان 
اصفهان را به نمایش مى گذارد کــه در آن مقطع زمانى 
چیزى شبیه فیلم هاى علمى تخیلى است. هشدارهایى 
ترســناك و پیش بینى هایى ناامید کننده:  «پس از ورود 
ویروس کرونا به استان، آمارها به صورت روزانه رصد شد 
و روزانه تعداد موردها افزایش پیدا کرد و از لحاظ تعداد، در 
رتبه سوم و چهارم کشور قرار گرفتیم و این افزایش اصفهان 
را از نظر سرعت ابتال در رده اول قرار داد. پس از ورود کرونا 
به اســتان، آمارها به صورت روزانه در استان رصد شد و 
روزانه تعداد موردها افزایش پیدا کرد و از لحاظ تعداد، در 
رتبه هاى سوم و چهارم کشور قرار گرفتیم و این افزایش 
اصفهان را از نظر سرعت ابتال در رده اول قرار داد. در بیش 
از دو هفته گذشته که شیوع کرونا افزایش پیدا کرده، بیش 
از 1800 بیمار در حوزه علوم پزشــکى اصفهان بسترى 
شــده اند و اکنون دیگر هیچ شهرستان اصفهان از شیوع 
کرونا مصون نمانده اســت. این آمارها تأیید شده و مردم 
اصفهان باید تصمیم بگیرند که مى خواهند چه مسیرى 
را انتخاب کنند.  توان سیســتم بهداشــتى و درمانى حد 
مشخصى دارد و نمى توان بار اضافه ترى به این سیستم 
افزود  زیرا اگر چنین شرایطى اتفاق افتد، کیفیت خدمات از 
استاندارد خارج مى شود. در اصفهان جداى از اینکه میزان 
ورودى بیماران روبه افزایش است میزان بیماران بدحال 
نیز روبه افزوده شدن است. اگر در هفته گذشته 50 بیمار 
مشکوك در آى سى یو وجود داشت، اکنون بیش از صد 
بیمار وجود دارد و ایــن موضوع یعنى احتمال مرگ و میر 
در استان بیشتر خواهد شد. در صف مقدم همکاران ما گله 
مند هستند از اینکه محدودیتى در شهر اندیشیده نمى شود، 

اکنون پرسنلى را داریم که سه هفته است از همه آرزوهاى 
خود گذشت کرده اند و در حال خدمت رسانى هستند و گله 
مى کنند چرا این حس در بین مردم وجود ندارد که باید از 
شیوع بیمارى جلوگیرى کرد؟ اگر بتوانیم محدودیت چهار 
هفته اى ایجاد کنیم، بهتر از این است که یک هفته دیگر 
به فکر شکست کرونا باشیم در حالى که در هر خانه یک 
ویروس کرونا وجود دارد و مجبور شویم چهار ماه کل شهر را 
تعطیل کنیم. اگر تدبیر نکنیم با تنش هاى بیش از حد افکار 
عمومى و فشار آن به سیستم روبه رو مى شویم. بنابراین 
مدیران نباید از تصمیمات عقب باشند و مردم از آنها جلوتر 
باشند. ایتالیا در قلب اروپا 16 میلیون نفر را قرنطینه کرده 
است و در ایران نیز بهتر است این تصمیمات را مدبرانه تر 

انجام دهیم تا زودتر از زمانى که ممکن است براى اتخاذ 
تدابیر دیر شــده باشــد، تصمیم بگیریم. اصفهان مقصد 
سفر چهار استان مازندران، گیالن، قم و تهران شده و این 
امر به دلیل آمار باالى شیوع کرونا در استان هاى مذکور، 
براى مردم بسیار خطرآفرین خواهد بود. به بیمارستان ها 
اعالم کردیم که در گام نخست کلینیک ها و در گام بعدى 
بخش هاى بیمارســتانى را درگیر بسترى کردن بیماران 

کرونایى کنیم.»  
هشدارهاى کلیدرى واکنش اعضاى شوراى شهر را هم 
در پى دارد. یک عضو شــورا انتقاد مى کند که چرا اجساد 

بیماران کرونایى را از شهرهاى دیگربه اصفهان منتقل و در 
این شهر دفن مى کنند. دیگرى هشدار مى دهد شرایط قم 
براى اصفهان در حال تکرار شدن است و از مسئوالن استان 
مى خواهد اگر قرنطینه شهر را در دستور کار ندارند الاقل 

ساعت کار اصناف را محدود تر کنند. 
یک عضو دیگر شورا استاندار را مســئول جان تک تک 
شــهروندان اصفهان مى داند و عباس رضایى را متهم به 
تناقض گویى مى کند. اشــاره او به آن بخش از اظهارات 
چند روز پیش اســتاندار اصفهان است که ابتدا اعالم کرد 
مسافران نوروزى نباید به اصفهان سفر کنند اما یک روز 
بعد گفته هایش را تعدیل کرد. یکى دیگر هم از اســتاندار 
مى خواهد کارى براى مبارزه با کرونا انجام دهد تا شوراى 

شهر هم شهردارى را ملزم به تبعیت از آن تصمیم کند.
این اعتراضات نشــان مى دهد که عملکرد مدیران ارشد 
استان در ماجراى کرونا به هیچ عنوان مورد قبول نبوده و 
انتقادات زیادى به آن وارد است. کار تا جایى باال گرفته که 
حتى بعضى تحلیلگرهاى شناخته شده سیاسى هم خواستار 
پاسخگویى درباره ضدو نقیض گویى ها در استان اصفهان  
شده اند. در این روز عباس عبدى با اشاره به سخنان فرماندار 
ویژه کاشان در روز دوشنبه، خواستار آن مى شود که اگر آمار 
فرماندار نادرست است، او عزل شود و اگر آمارش صحیح 
است، به قول عبدى «بســاط اطالع رسانى تخته شود». 
وزارت بهداشــت البته این آمار را تکذیب و فرماندارى را 
«بخش غیر تخصصى» که نبایــد آمار کرونا را اعالم کند 
مى نامد. در کنار همه این حرف و نقل هاى درون استانى، 
خبرهاى ضدونقیض در وراى مرزهاى این استان هم کم 
به چشــم نمى خورد. ماجراى مبتال شدن یا نشدن وزیر 
ورزش و معاون اول رئیس جمهور به کرونا یکى از همین 
موارد است که بیشــتر از واقعیت، حول شایعه مى گردد؛ 
هرچند آخرش هم معلوم نمى شــود این دو نفر کرونایى 
شــده اند یا نه! در ابعادى کالن تر، مســمومیت الکلى 
همچنان قربانى مى گیرد. بعد از اهواز، تهران و البرز، حاال 
کرمانشاه هم در سیاهه مسمومیت هاى الکلى قرار گرفته 
است. نام اصفهان هنوز در این لیست نیامده اما از گوشه 
و کنار شنیده مى شــود که در این استان هم کسانى پیدا 
شــده اند که از ترس ابتال به کرونا به نوشیدن الکل هاى 

خطرناك و صنعتى دست زده اند.

15 روز مانده تا آغاز تعطیالت نوروزى، بازارهاى کشــور 
یک به یک در حال فرو رفتن به اغما هستند. تیتر روزنامه 
«رسالت» در روز پنج شــنبه به خوبى شرایط حادى که 
ویروس کرونا به کشــور تحمیل کرده است را توصیف 

مى کند: شب عید با «زار».
از طرفى شهرهاى گردشگر پذیر کشور اعالم مى کنند که 
در نوروز 99 آمادگى پذیرش مسافر را ندارند. در اصفهان 
که روز چهارشنبه اعالم شد از پذیرش گردشگران نوروزى 
معذور است، استاندار اصفهان توضیحات تکمیلى وعجیبى 
ارائه مى کند. رسانه ها معتقدند او از حرف هایش برگشته 
است. عباس رضایى مى گوید: « برخى از رسانه هاى معاند 
گفته بودند استاندار اصفهان ســفر به اصفهان را ممنوع 
کرده، اما خبر به این صورت نیســت که ما جلوى مردم را 
براى سفر به اصفهان بگیریم؛ بلکه امســال اجازه داده 
نمى شــود مهمان هاى نوروزى در کمــپ ها و مدارس 

مستقر شوند.»
به طور کلى موضوع ســفر و رفتن از این شهر به آن شهر 
از روزى که ورود کرونا به ایــران مورد تأیید مقامات قرار 
گرفت تا این روز یک چالش بزرگ در مبارزه با این ویروس 
بوده است. این چالش نه فقط در داخل مرزهاى کشور که 
وراى مرزها نیز ایران را درگیر خودش کرده است. بر همین 
اساس هم بود که هیئت دولت در روز یازدهم بهمن، پرواز 
به چین را ممنوع اعالم کرد؛ بــا این حال، بر طبق اعالم 

سایت رسمى فرودگاه شهر شانگهاى پروازهاى خطوط 
هواپیمایى ماهان به این شهر ادامه دارد.

رضا جعفرزاده، سخنگوى ســازمان هواپیمایى کشورى 
در پاســخ به اینکه چرا پرواز هواپیمایى ماهان به مقصد 
شانگهاى انجام مى شود، اظهار کرد: «این پرواز به هیچ 
وجه مسافرى نیست و بارى است.» پرواز ماهان به چین 
در یک بازه زمانى مشخص، جنجال هاى فراوانى آفرید و 

انتقادات زیادى را متوجه مسئوالن کشور کرد.

اصفهاِن به شدت قرمز
اما از جانب دیگــر وضعیت اصفهان در بــاال رفتن آمار 
مبتالیان به کرونا وخیم اعالم مى شــود. روز پنج شنبه 
کیانوش جهانپور، ســخنگوى وزارت بهداشت هشدار

 مى دهد کرونا در اصفهان به شدت در حال شیوع است و 
در واقع شیب ابتال به این بیمارى صعودى است و قسمتى 
از این آمار مربوط به شهرستان کاشان به دلیل مجاورت با 

شهر قم است. در خود اصفهان هم دانشگاه علوم پزشکى 
تأیید مى کند که فقط در طول 24 ســاعت، از 623 مورد 

مشکوك به کرونا تست گرفته شده است. 
ترس و نگرانى جامعه را فرا گرفته و کمبود اقالم بهداشتى 
به خصوص ماســک مردم را در تنگنــاى عجیبى قرار 
داده است. در هشــتمین جلسه استانى ســتاد مدیریت 
کرونا که همین روز برگزار مى شــود، براى نخستین بار 
از توزیع ماســک هاى پارچه اى در فروشگاه هاى کوثر و 
داروخانه هاى شبانه روزى سخن به میان مى آید. تا آن روز 
کسى ماسک پارچه اى استفاده نکرده اگر چه طرز ساخت 
این ماســک ها به تدریج در فضاى مجازى پر مخاطب 
شده است. اما این دلگرمى ها باعث نمى شود هر عطسه و

 سرفه اى به کرونا ربط داده نشود.
تصاویر منتشر شده در خبرگزارى ها و مشاهدات عینى 
در بیمارستان ها و درمانگاه هاى اصفهان نشان مى دهد 
که مردم بسیارى براى تست دادن به این مراکز مراجعه 
مى کنند. یکى از پزشکان بیمارستان خورشید مى گوید: 
«تصمیم اشتباه توسط افرادى که با کوچک ترین عالمتى 
نظیر تنگى نفس و تک ســرفه به بیمارستان هاى معین 
کرونا مراجعه زودهنگام دارند، مى تواند فشــار کار را بر 
کادر درمانى بیافزاید و هم افراد ســالم را در معرض خطر 

ابتال قرار دهد.» 
این هشــدارها اما از نگرانى جامعه کم نمى کند؛ الاقل 
آن بخش از مردم که پذیرفته اند این ویروس به شــدت 

خطرناك و ناشناخته است.

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در کشور از جدى 
نگرفتن شیوع کرونا در کشور توسط بخشى از مردم که 
همچنان و با وجود اخطارهاى مداوم در ارتباط با توقف 
سفر، از تعطیل شدن مدارس اســتفاده کرده و راهى 
جاده ها و استان هاى مختلف مى شوند به شدت انتقاد 
مى کند. اشــاره کیانوش جهانپور به تعطیلى رسمى 

روز یک شنبه و اســتفاده تعدادى از مردم از روزهاى 
پنج شنبه تا یک شنبه براى سفر رفتن است. تصاویر 
تلویزیونى صف هاى طویل اتومبیل ها به مقصد شمال 
کشور را نشان مى دهد که در مبادى ورودى با مأموران 
بهداشت مواجه مى شوند که درجه حرارت مسافران 
را چک مى کنند. در بعضى از ایــن مبادى هم مردم 
محلى اجازه ورود مسافر به شهرشــان را نمى دهند. 
فیلم و تصاویرى از درگیرى مسافران با مردم محلى در 

فضاى مجازى دست به دست مى شود.

کشور با وضع عجیبى رو به رو شده است. از یک طرف 
بعضى ها از ویروس کرونا چنان وحشت کرده اند که از 
خانه هایشان بیرون نمى آیند و از طرف دیگر تعدادى 
هم توجه چندانى به خطراتى که ابتال به این ویروس  

به دنبال مى آورد از خود نشان نمى دهند.    
هفته اى که وزیر بهداشت هشــدار داده بود طى آن 
موج کرونا کشور را فرا مى گیرد، با همه فراز و نشیب 
هایش به پایان مى رسد. این پیش بینى وزیر درست 

از آب درآمده است.  

تأیید رسمى ورود کرونا به ایران آغاز هفته سوِم بعد از 
شده است. یکى از مهمترین اخبار این روز، درگذشت 
فاطمه رهبر، نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم 
اســت. در ابتدا ابتالى او به کرونا کتمان شد اما بعد 
تأیید مى شــود که این نماینده مجلس بر اثر ابتال به 

همین ویروس درگذشته است.
در اصفهان حدود دو هفته از اعالم نخســتین مورد 
ابتال به ویروس کرونا مى گذرد. در این مدت اتفاقات 
زیادى افتاده اما حاال دیگر همه متفق القول معتقدند 
که اصلى ترین اتفاق در این باره پشت دیوارهاى بلند
 بیمارســتان ها در حال رخ دادن است؛ جایى که یک 
سمتش ده ها نفر بسترى به دلیل ابتال به این ویروس 
روى تخت ها دراز کشــیده اند وطرف دیگرش کادر 
درمان که در هولناك ترین شــرایط در حال خدمت 
رسانى هســتند. آنها اما گالیه مندند؛ هم از شرایط 
خودشــان و هم از رفتارهاى مردم. به هر حال بیشتر 
کســانى که به مراکــز درمانى مراجعه مــى کنند از 
«هراس»  ابتال به کرونا به ایــن مراکز آمده اند و نه 
به دلیل «ابتال» به این ویروس. همین موضوع باعث 

خستگى شدید کادر درمان شده است.

شایعه پشت شایعه
شــلوغى بیش از اندازه بیمارســتان هاى اصفهان، 
بازار شــایعه را هــم داغ کرده اســت. یکــى از این 
شــایعه ها که همه گیرى زیادى پیدا کرده این است 
که بیماران مبتال به کرونا از قم بــه اصفهان منتقل 
شده و در بیمارستان ها یا نقاهتگاه هایى در این استان 
بسترى هستند. حتى بعضى از ساکنان شهر اصفهان  
نشانى دقیق ورزشــگاه هایى را مى دهند که بیماران 
کرونایى استان قم و سایر استان ها را در آنجا بسترى 
کرده اند. اما دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همه این 
شــایعات را تکذیب مى کند.  به گفته سخنگوى این 
دانشگاه، طبق دستورالعمل کشــورى هیچ بیمارى 
حتى در شهرستان هاى یک اســتان نیز امکان جابه 
جایى ندارد، چه برسد به انتقال از یک استان به استان

 دیگر.
آرش نجیمى معتقد اســت این شــایعه همه چیز را 
به هــم ریختــه اســت. او مــى گویــد صحبتى با 
محوریــت هــالل احمر مطــرح و قرار شــد برخى 
مکان ها به عنــوان نقاهتگاه براى برخــى بیماران 
اصفهانى که حــال عمومى خوبى دارنــد، اما جواب 
تســت کروناى آنها مثبت بوده در نظر گرفته شود نه 
اینکه بیماران از شــهرهاى دیگر به اصفهان منتقل 

شوند.

یک دعواى قدیمى  
اما در آخرین ساعات روز شــنبه، خبرگزارى رسمى 
دولت –ایرنا- گزارشــى را منتشــر مى کند که تا آن 
زمان بیشــتر در فضاى مجــازى روى آن مانور داده

 مى شد. این گزارش که با محوریت انتشار یک فایل 
صوتى از محل ستاد بحران استان قم تنظیم شده است، 
به یک روحانى اشاره مى کند که در این فایل خودش 
را «طبیب اســالمى» معرفى کــرده و در حالى که با 
اصرار وارد جلسه مدیران ارشــد آن استان شده است 
خطاب به حاضران مى گوید بــه نمایندگى از اطباى 
طب اسالمى آمده و آمادگى دارد از صفر تا صد بیمارى 
کرونا را به وسیله طب اسالمى درمان کند. این ادعا با 
اعتراض حضار مواجه شده و پاسخگویى این روحانى 

را به دنبال دارد.
گزارش خبرگزارى رســمى دولت در واقع رســمیت 
بخشیدن به دعواى پزشکان با طبیبان طب ایرانى یا 
اسالمى اســت که مدعى هستند ماسک و الکل چاره 
درد کرونا نیست و کلید مشکل که شامل تجویزهاى 
عجیب و غریب مى شود پیش آنهاست. این دعوا قبل 

از این روز آغاز شده و تا امروز همچنان ادامه دارد.
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شــایعات رنگ واقعیت به خود گرفته و اعالم مى شود 
مســمومیت الکلى در اصفهان هم قربانى گرفته است. 
یک متخصص پزشکى قانونى، مسمومیت ها و فلوشیپ 
سم شناسى بالینى بیمارستان خورشید از افزایش شمار 
مسمومان الکلى در اصفهان به دنبال شیوع ویروس کرونا 
خبر مى دهد. او مى گوید: «متأسفانه برخى از هم میهنان 
متانول یا الکل هایى را استفاده کردند که رنگ آنها تغییر 
داده شده است و از این رو روند مسمومیت با متانول به طرز 
چشمگیرى در شهر اصفهان افزایشى بوده است.» وى 
همچنین به آمار مرگ و میر بر اثر مصرف متانول اشاره 
کرده و گفت: «از شمار مسموم شدگان در چهار روز گذشته 
متأســفانه دو مورد مرگ مغزى در بیمارستان خورشید 
داشتیم و  بیش ازده نفر در چند روز گذشته دچار مسمومیت 
الکلى شدند که دراین بازه زمانى تغییر بارزى در آمار این 

نوع مسمومیت در اصفهان محسوب مى شود.»
البته وضع اصفهان در قیاس با برخى استان هاى دیگر 

به خصوص خوزستان به مراتب بهتر است. گفته شده در 
این استان جنوبى کشورمان تا کنون 40  نفر بر اثر خوردن 
الکل جانشان را از دست داده اند. خبرهاى متعدد از کشف 
الکل هاى تقلبى در گوشــه و کنار کشور روى خروجى 
خبرگزارى ها منتشــر مى شــود و به موازات آن اخبار 
مسمومیت ها نیز مخابره مى شــود. حاال مردم همسو با 
گوش سپردن به آخرین آمار قربانیان کرونا، آمار قربانیان 

مصرف الکل را هم باال و پایین مى کنند.

ادامه تعطیلى و محدودیت
اما در اصفهان اعالم مى شــود کافى شــاپ هــا از روز 
چهارشنبه تا اطالع ثانوى تعطیل هستند. همزمان، وزارت 
آموزش و پرورش اعالم مى کند زمان بازگشایى مدارس 
فعًال معلوم نیست تا کشــور در آستانه نوروز کم کم رو به 

تعطیلى برود.
از همین روز جلوى ورود گردشــگران به اصفهان گرفته 
مى شود. به این منظور شش ایستگاه پلیس در ورودى هاى 
اصفهان، شامل شاهین شهر، سجزى، مبارکه، فوالدشهر، 

نجف آباد و دامنه، براى اعمال محدودیت سفر مستقر مى 
شوند تا از ورود مسافران و گردشگران ممانعت به عمل آورند. 
در خیابان ها اما وضعیت برعکس است. اصناف باز هستند و 
مردم بدون توجه به چیزى به نام کرونا در حال ترددند. این 
در حالى است که ویروس بى درمان همچنان در حال جان 

گرفتن است.

داروهاى شفابخش!
روز چهارشنبه معاون درمان بیمارستان عیسى بن مریم(ع) 
از آمپولى مى گوید که در این بیمارستان مورد استفاده قرار 
گرفته و بیماران کرونایى را معالجه کرده است. او مى گوید 
آوازه این آمپول به استرالیا هم رسیده است. منابع رسمى 

بهداشتى این موضوع را تأیید نمى کنند. 
در برخوار فردى که ادعا کرده بود داروى کرونا را کشف کرده 
و آن را به فروش مى رساند بازداشت مى شود. در آبادان یک 
عطارى مدعى فروش داروى کرونا پلمب مى شود. ظاهراً هر 
چه بازارهاى کشور یکى یکى به رکود مى روند، بازار کشف 

و تبلیغ داروى کرونا حسابى داغ است.

«چرا در خانه نمى مانیم؟» 
این عنوان یادداشــت خبرنگار یکى از خبرگزارى هاى 
رسمى کشور است که سعى کرده در یادداشتش براى این 
پرسش پاسخ روشنى پیدا کند.او معتقد است : « شاید یکى 
از بدشانسى هاى ما ایرانیان آمدن این ویروس در آخر سال 
و آمدن عید نوروز است چون در این ایام اکثر مردم به فکر 
مسافرت و خرید و کاسبى هستند و به یکباره برهم زدن 

این معادله کهن براى مردم سخت است.» 
این خبرنگار البته درست مى گوید اما یک استاد دانشگاه 
پیام نور اصفهان در گفتگو با همان خبرگزارى ســعى 
مى کند پاسخ روشن ترى به این پرسش مهم بدهد. او 

تأکید مى کند: «مردم عیالوار چگونه دو ماه را با چند بچه 
قد و نیم قد و هزار خرج در یک آپارتمان کوچک سر کنند؟ 
فکر مى کنم به شــرطى مى توان فاکتورهاى فرهنگى 
را پیش کشید که همه زیرســاخت ها مهیا باشد و مردم 

سرباز بزنند.»
همزمان و در حالى که توصیه ها بــراى ماندن در خانه 
و بیرون نرفتن به حداکثر خودش رســیده است، حسن 
روحانى در جلســه مشــترك ســتاد اقتصادى دولت با 
نمایندگان فعال اقتصادى، دوبــاره اعالم مى کند:« نه 
امروز و نه در ایام نوروز و قبل و بعد از آن قرنطینه نداریم و 
همه در کسب و کارشان آزادند و خدمات دولت نیز به طور 

معمول به مردم خواهد رسید.»
اما شــرایط موجود به مذاق مدیران بهداشــتى خوش 
نمى آید. در اصفهان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى 
این استان اعالم مى کند در خوشبینانه ترین حالت تا آخر 
فروردین و درصورت همکارى نکردن مردم ممکن است 

تا تابستان روند همه گیرى این بیمارى ادامه پیدا کند.
به طور کلى عملکرد «مردم» به شدت زیر ذره بین قرار 
گرفته و هر اقدام آنها در جهت شیوع بیشتر یا عدم شیوع 
کرونا مورد قضاوت قرار مى گیرد. در همین حال اعالم 
مى شود همه راه هاى اصلى منتهى به مجموعه ناژوان 

روزهاى سه شنبه و چهارشنبه براى پیشگیرى از وقوع 
حوادث چهارشنبه سورى مسدود مى شود باز هم بخاطر 
رفتار مردم. اجتماعات مردمى مربوط به چهارشنبه سورى، 

مقامات را نگران پیامدهاى جدى آن کرده است.

و همچنان مشکل الکل 
اما این تنها نگرانى از رفتار شهروندان در دوران پاندمى 
کرونا نیست. دانشگاه علوم پزشکى اعالم مى کند آمار 
کسانى که در استان اصفهان بر اثر مصرف یا بخور الکل 
جان باخته اند به  هفت مورد رسیده و تعدادى هم نارسایى 
کلیه پیدا کرده اند. آنها این کار را از وحشت ابتال به کرونا 
انجام داده اند. البته وضــع اصفهان در این باره همچنان 
بهتر از سایر استان هاى کشور است چنانچه تأیید شده که 
در استان فارس الکل باعث جان باختن 31 نفر شده است.

در همین حال اعالم مى شود که در استان اصفهان تنها 
شهرستانى که تاکنون تست مثبت کرونا نداشته است، 
بویین میاندشت اســت اما کرونا در ســایر نقاط استان 
اصفهان پخش شده است. همچنین تا این روز کمترین 
سن ابتال در استان اصفهان 14 و بیشترین 99 سال بوده 
است و 61 درصد مبتالیان به کرونا در اصفهان مرد و 39 

درصد زن هستند.

در حالى که کرونا باعث تعطیل شدن یک به یک اماکن 
مذهبى از جمله حرم ها شــده و برنامه هاى مذهبى را به 
تعطیلى کشانده است، عده اى در شهر قم با این بهانه که 
درب حرم باید باز باشد به سمت درهاى بسته حرم حضرت 
معصومه(س) هجوم آورده و اقدام به شکستن بخشى از 
این درها مى کنند. آنها ســپس وارد حرم شده اما توسط 
خدام متفرق مى شوند و در حرم بار دیگر بسته مى شود. 
به دنبال این اتفاق، شــوراى تأمین استان تشکیل جلسه 
داده و فرمانده نیروى انتظامى استان قم از آماده باش کامل 
نیروهاى انتظامى و پلیس در محوطه بیرون حرم حضرت 

معصومه (س) خبر مى دهد.

در شهر مشــهد هم به دنبال تصمیم مســئولین براى 
ممنوعیت موقت زیارت بارگاه رضوى براى مقابله با شیوع 
کرونا، عده اى بعد از نماز مغرب و عشاء با هجوم به درهاى 
بســته حرم رضوى، به این اقدام اعتراض کرده و موجب 
هتک حرمت این آستان مقدس مى شوند. تولیت آستان 

قدس رضوى در پى ابالغ ستاد ملى مبارزه با کرونا و وزیر 
بهداشت و درمان، توقف موقت زیارت حرم امام رضا(ع) را 

از روز سه شنبه 27 اسفندماه اعالم کرده بود.

ناامیدى و امید

در اصفهــان یک زن 34 ســاله بــاردار بر اثــر ابتال به 
ویروس کرونا جان خود را از دســت مى دهــد. او که در 
ماه سوم باردارى اش قرار داشــت،  13 اسفند در یکى از 
بیمارســتان هاى کالنشهر اصفهان بســترى مى شود. 
درگذشــت این زن باردار که یک فرزند دیگر هم داشت، 
تراژدى دردناکى است اما تنها اتفاق بدى نیست که کرونا 

براى اصفهانى ها رقم زده است.
دانشگاه علوم پزشکى اعالم مى کند 9 کودك زیر پنج سال 
در استان اصفهان به ویروس کرونا مبتال شده اند و سرعت 
رشــد ابتال به این ویروس در اصفهان بــا تهران برابرى 
مى کند و این استان در وضعیت هشدار جدى قرار دارد. این 
دانشگاه هشدار مى دهد پنج شنبه و جمعه اى که گذشت  
شلوغ ترین روزهاى حضور مردم در کنار پل هاى خواجو و 

سى و سه پل  بود و به نظر مى آید هنوز مردم شیوع بیمارى 
کرونا را جدى نگرفته اند در حالى که دوره بحرانى و کلیدى 

اپیدمى ویروس کرونا را پیش رو داریم.
البته همه خبرهاى این روز به این بدى هم نیست. بعضى 
خبرها هم هست که امید و لبخند را براى مردم به همراه 
دارد. مثًال در استان گلستان اعالم مى شود یک زن 85 ساله 
بر کووید 19 غلبه کرده و از بیمارستان ترخیص شده است. 
یا در خبرى دیگر و در حالى که شــهرهاى کشور در تب و 
تاب کرونا مى سوزند، ویدیویى در فضاى مجازى دست به 
دست مى شود که نشان مى دهد از آسمان تهران بادمجان 
مى بارد! پلیس اعالم مى کند این کلیپ ســاختگى است 
و پنج نفر را در پیوند با انتشــار آن بازداشت مى کند. بعداً 
مشخص مى شود  آنها دانشجو بوده اند که به گفته خودشان 
براى تمرین جلوه هاى ویژه دست به اجراى این طرح زده 
و آن را در گروه متعلق به خودشان بارگذارى کرده اند اما به 

شکل اتفاقى در فضاى مجازى منتشر شده است!
در استان البرز هم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى به 
نکته اى اشاره مى کند که جالب است. او مى گوید: «اگر قرار 
بر قرنطینه خانگى و حذف دید و بازدیدهاى نوروزى است 
چه نیازى به توزیع میوه شب عید وجود دارد. وقتى در برخى 
رسانه ها آدرس محل توزیع میوه شب عید اعالم مى شود 

چه کارى از دست ما بر مى آید.» 
اظهارات این مقام بهداشــتى در حالى مطرح شده که از 
بیشتر استان ها خبر مى رسد کار توزیع میوه هاى شب عید 

در حال انجام است.

 

چند ساعت مانده به برگزارى آیین چهارشنبه سورى، 
سخنگوى شــوراى شــهر تهران از مردم مى خواهد 
شب چهارشنبه آخر ســال را در خانه هایشان  بمانند 
و از پشــت پنجره باهم آواز بخوانند! اشــاره او به یک 
پدیده جدید جهانى است که مردم در قرنطینه خانگى 
براى روحیه دادن به یکدیگر از پشت پنجره ها آواز مى 
خوانند. این پدیده از اروپا آغاز شد و به تدریج تا شهرها و 
شــهرك هاى ایران هم امتــداد پیدا کــرد و حاال به 

چهارشنبه سورى هم مرتبط شده است. 

شبانگاه و با آغاز این مراسم، خبرهاى مندرج در خروجى 
خبرگزارى ها، حاکى از حضور مردم براى شــرکت در 
چهارشنبه ســورى اســت اگرچه به نظر مى رسد این 
حضور نسبت به سال هاى قبل به مراتب کمرنگ ترشده 
است. دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اعالم مى کند 
حادثه پرخطرى در چهارشنبه آخر سال به وقوع نپیوسته 
و مأموریت هاى اورژانس نســبت به سال گذشته 55 
درصد کاهش داشته است. اما اینکه از تبعات انفجارهاى 
وحشتناك ترقه هم کمتر شده باشــد، الاقل در همه 
شهرها اینطور نیست.خبرها مثل سال هاى قبل حاکى از 
آتش سوزى و سوختگى اعضاى بدن و جز اینهاست. در 
همین اصفهان هرچند مرگ و میرى گزارش نمى شود 
اما سه مورد از آسیب ها منجر به قطع عضو شده است. 

به نظر مى رسد ترك عادت واقعاً موجب مرض است!
این ضرب المثل البته فقــط مختص معتقدان به آیین 
چهارشنبه سورى نیست بلکه براى کسانى که در حال 
گشت و گذار و خرید شب عید و خالصه مشغول مبادله 

کرونا در روز روشن هستند نیز صدق مى کند.
 عکاس یک خبرگزارى در اصفهان ضمن ســر زدن 
به چهارگوشه شهر، از مردمى تصویربردارى مى کند 

که بدون رعایت هیچ پروتکل بهداشتى مشخصى در 
کنار هم در حال رفت و آمدند. این خبرگزارى ذیل این 
عکس هاى ناراحت کننده مى نویسد: «استان اصفهان 
در بین استان هاى کشور پس از مازندران داراى بیشترین 
آمار شیوع کرونا نسبت به جمعیت در کشور است، این 
در حالى اســت که مردم این اســتان هنوز این بحران 
حوزه ســالمت را جدى نگرفته و بى تفاوت نسبت به 
همه هشــدارهاى بهداشــتى زندگى خود را همچون 
روزهاى عادى سپرى مى کنند. بازارها، حاشیه رودخانه 
زاینــده رود، مراکز گردشــگرى و اماکنى که عمومى 
اســت و محدودیتى براى تردد در آن وجود ندارد هنوز 
رنگ جمعیت به خود مى بینــد، مردمانى که به اعتقاد 
هشداردهندگان سالمت به گونه اى یاران کرونا براى 

جوالن بیشتر در اصفهان هستند.»
اما براى رفع این مشــکل، رئیس اتاق اصناف اصفهان 
اعالم مى کند بازار بزرگ این شهر و همچنین صنوف 
غیرضرورى اصفهان تعطیل خواهند شد. هتل عباسى 
هم در اقدامى بى ســابقه طى بیش از نیم قرن گذشته 
تعطیل مى شود. طبق تصمیم ستاد ملى مقابله با شیوع 
بیمارى کرونا و ابالغ ستاد استانى، هیچ مرکز اقامتى در 
استان اصفهان مجوز پذیرش مسافر در این ایام را ندارد 
و مســئوالن اصفهان تأکید دارند این استان در نوروز 
امسال پذیراى مهمانان نیست لذا کارکنان هتل عباسى 
اصفهان هم مانند دیگر اقامتگاه هاى این شهر باید به 

تعطیالت اجبارى بروند.
این تعطیــالت اجبارى شــامل حــال زندانیان هم 
مى شــود. طبــق یــک دســتورالعمل کشــورى 
بــراى آنکــه شــیوع ایــن ویــروس در زنــدان ها
 به حداقل برسد، با مرخصى زندانیان موافقت مى شود. 
در اصفهان هم اعالم مى شود در پى شیوع کرونا 6400 

زندانى در اصفهان به مرخصى رفته اند.
از دیگر سو و براساس اعالم استاندار اصفهان، مرخصى 
و مأموریت مدیران این استان در همه سطوح تا اطالع 
ثانوى لغو شده و حالت آماده باش کامل اعالم  مى شود. 
براین اســاس این مدیران مى بایســت جهت اتخاذ 
تدابیر فورى براى کنترل و پیشگیرى از این بیمارى و 
لزوم ارائه خدمات ضرورى و فورى در محل کارشــان 

بمانند.

کنترل مبادى

اما با توجه به ابالغ رئیس ســتاد ملى کرونا و واگذارى 
مسئولیت مدیریت و نظارت بر اکیپ هاى غربالگرى 
کووید 19 در خروجى هاى شــهرها به جمعیت هالل 
احمر، این جمعیت در اطالعیه اى آغاز به کار این طرح 

را اعالم مى کند.
به این ترتیب از روز ســه شنبه 27 اســفند کلیه مبادى 
خروجى 13 استان شامل اســتان هاى تهران، قزوین، 
خراسان رضوى، گیالن، گلستان، مازندران، قم، مرکزى، 
اصفهان، سمنان، همدان، البرز و لرستان مورد کنترل و 
پایش بیمارى کرونا قرار مى گیرند و از خروج شهروندانى 
که داراى عالئم مشکوك هستند،  جلوگیرى شده و این 
افراد به مدت 14 روز به قرنطینه منتقل مى شوند. تصاویر 
نیروهاى هالل احمر که در ورودى هاى این شهرستان ها 
در حال کنترل درجه حرارت مسافران اتومبیل ها هستند، 
به شکل گسترده اى در خبرگزارى ها منتشر مى شود. این 
مسافران کسانى هستند که هیچ اعتقادى به چیزى به نام 

قرنطینه خانگى و در خانه ماندن ندارند.
اما براى آنها که اعتقاد بــه خطرناك بودن کرونا دارند، 
صفحات مطبوعات مملــو از راهکارهایى اســت که 
خبرنگاران معتقدند به کار روزهاى قرنطینه مى آید؛ از 
تلویزیون تماشا کردن و کتاب خواندن بگیرید تا آشپزى 

و باغبانى کردن.
در حوزه مطبوعات همچنین روند پایان یکسال فعالیت 
روزنامه هاى کشــور که پیش تر براى تعــدادى از آنها 
در همین هفته آغاز شــده بود، در این روز هم ادامه پیدا 
مى کند. صفحات اول روزنامه هایى که با مخاطبانشان 
وداع مى کنند، بدون استثناء با حال و هواى کرونا در هم 
آمیخته است. فصل مشترك همه روزنامه ها هم توصیه 
به ماندن در خانه در ایام نوروز است.                                                                                                       
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هفته آخر اســفند از راه مى رســد. فقط چند روز تا آغاز 
ســال جدید و تعطیالت عیــد باقى مانده اســت. نوروز 
99 اما قرار اســت متفاوت تر از ســال هاى قبل باشــد. 
توصیه ها براى ماندن در خانه و مســافرت نرفتن به اوج 
خودش رسیده است. این در حالى است که خیابان ها ساز 
دیگرى مى نوازند. مغازه ها باز و معابر به شدت شلوغ است. 
از آن طرف آمار ابتال و مرگ و میر هم مرتباً در حال باال رفتن 
است. اماکن شلوغ که امکان رعایت پروتکل ها در آنها وجود 

ندارد اولین هدف ویروس کرونا قرار گرفته  است.
 به گفته معاون درمان ســتاد ملى مدیریــت و مقابله با 
کرونا، بانک ها، بعد از بیمارســتان ها آلوده ترین مکان 
براى ابتال به این ویروس هســتند. اما آخر سال است و 
بانک ها از شلوغى شان کم نمى شود. چهره این اماکن هم 
تغییر کرده آنچنان که در بیشتر شعبه ها، پالستیک هاى 
عریض و طویل صف مشتریان را از کارمندان جدا کرده اما 
خوشبینى درباره مفید بودن این اقدامات آنقدرها نیست. 
در همین روز خبر مى رسدکه دو کارمند بانک در اثر ابتال 
به کرونا فوت کرده اند. تــا پیش از این، رئیس کل بانک 

مرکزى خبر از درگذشت شش کارمند داده بود.
ولى آیا کسى گوشش بدهکار این آمار و ارقام است؟ شلوغ 
بودن خیابان ها و اماکن عمومى به این سئوال پاسخ منفى 
مى دهد. تازه این در حالى است که خیلى ها به آمار رسمى 

اعالم شده تشکیک وارد مى کنند.
برخى نمایندگان مجلس در اســتان هــاى مختلف از 

همین دســته اند.جعفرزاده ایمن آبادى مى گوید میزان 
مرگ و میر در گیالن آنقدر باالســت که قبرستان ها جا 
ندارند. در قم، امیرآبادى فراهانى گفته بود روزانه ده نفر در 
این استان بر اثر ابتال به کرونا از دنیا مى روند. سخنگوى 
وزارت بهداشت در واکنش به تردیدها نسبت به آمار روزانه 
این وزارتخانه گفته اصرارى نداریم کسى آمارهایمان را 
قبول کند. فرماندار کاشان به صراحت از حضور 88 فوتى 
کرونا در شهر کاشان صحبت مى کند، اما تعداد کشته هاى 
اصفهان بسیار کمتر از این عدد عنوان شده است. کیانوش 
جهانپور آمار فرماندار کاشان را تکذیب مى کند. نماینده 
ویژه وزیر بهداشت در گیالن مى گوید 200 نفر بخاطر 
ابتال به کرونا درگذشته اند اما لحظاتى بعد سخنان خود را 
اصالح مى کند و مى گوید منظور او تمام فوتى ها بوده، نه 

فوتى ها بخاطر ابتال به کرونا.
یک نماینده مجلس درباره جلسه اخیر کمیسیون بهداشت 
که با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداشت تشکیل شده 
مى گوید: «نمایندگان شهرهاى مختلف وقتى صحبت 
کردند، وضعیت را آنگونه کــه توضیح مى دادند بحرانى 
بود؛ با وجود این، وقتى رئیس جمهور وضعیت را در کشور 
عادى مى داند و وزیر کشور هم استانداران را از اقدامات 
محلى (درباره ورود مسافران) منع کرده است. نمى دانم 
به چه دید نگاه مى کنند.» شهاب الدین بى مقدار پیشنهاد 

مى کند کشور قرنطینه کامل شود.
دولت اما پیش از این با چیزى به نــام قرنطینه صراحتًا 
مخالفت کرده و معتقد است وضعیت هنوز آنقدر خراب 

نشده که کار به اعمال محدودیت هاى شدید بکشد.

استاندار، زیر تیغ

ادامه انتقادها از استاندار اصفهان که چرا براى قرنطینه 
این اســتان کارى انجام نمى دهد نیز سرجاى خودش 
است. یک نماینده مردم اصفهان از استاندار اصفهان دفاع 
مى کند و تلویحاً مى گوید او در این ماجرا هیچکاره است! 
حیدرعلى عابدى فاش مى کند که استاندار اصفهان در 
جلسه ستاد استانى مبارزه با کرونا تأکید کرده که قرنطینه 
کردن اصفهان از اختیارات او نیست اما در نامه اى به ستاد 
ملى مبارزه با کرونا بر مبحــث قرنطینه اصفهان و حتى 
کاشان تأکید کرده است. به گفته عابدى، باید از استاندار 
اصفهان در حد اختیاراتى که قانون براى او تعیین کرده 

انتظار داشته باشیم.
از آن سو یک خبرگزارى از گفتگوهایى که با مسئوالن 
شبکه بهداشــت و درمان اســتان اصفهان داشته است 
نتیجه مى گیرد آنها بر این باورند چون در شکستن زنجیره 
انتقال این بیمارى موفق نبوده ایــم، باید از هفته آینده 
قرنطینه عمومى با شــرایط و برنامه ریزى مناسب آغاز

 شود.

شلوغى هاى شــب عید از یک طرف و سرعت شــیوع کرونا در 
اســتان هاى مختلف از طرف دیگر، باالخره نیروهاى نظامى را 
وارد صحنه مى کند. آخرین بارى که حضور این نیروها در مقابله 
با کرونا خبرساز شده بود، به تصاویر اتومبیل هاى نیروى انتظامى 
بر مى گشــت که در همان روزهاى ابتدایى شیوع این ویروس 
در قم، در جاده هاى آن استان مشــاهده و بازتاب گسترده اى در 
فضاى مجازى پیدا کرد. شایعه غالب این بود که قرار است قم به 
کمک نیروهاى انتظامى و نظامى قرنطینه شود که البته این خبر 

بعداً تکذیب شد.
حاال اما سرلشکر محمد باقرى، رئیس ستادکل نیروهاى مسلح در 

جمع خبرنگاران و به طور رسمى اعالم مى کند کمیته انتظامى و 
امنیتى این ستاد به همراه وزارت کشور و استانداران روال خلوت 
کردن فروشــگاه ها و خیابان ها و جاده ها را کــه با تصمیم ملى 
اتخاذ مى شود، انجام مى دهند که این کار هم در 24 ساعت آینده 
سازماندهى خواهد شــد. او همچنین مى گوید ظرف یک هفته 
تا 10 روز آینده کل ملت ایران یــک بار از طریق فضاى مجازى، 
تماس تلفنى و در صورت ضرورت با مراجعه حضورى مورد رصد 
قرار خواهند گرفت و افراد مشــکوك به بیمارى کامًال مشخص 

مى شوند.   
این اولتیماتوم ها اما به مرحله اجرا در نمى آید. برخى محافل خبرى 
معتقدند رئیس جمهور با ورود نظامى ها براى کنترل کرونا موافق 

نیست و به همین دلیل دستورالعمل آنها اجرایى نمى شود.

بحران ادامه دارد. تا این روز 21 معلم مغلوب کرونا شده 
اند. در گیالن، چهارمین پرستار بر اثر ابتال به کرونا فوت 
مى کند. مدیر بانک کشاورزى استان گلستان از ابتالى 
خودش به ویــروس کرونا خبر داده و به مردم هشــدار 
مى دهد اگر جان خود و کارکنان بانک را دوست دارند به 
بانک ها مراجعه نکنند. بعضى خبرنگاران رسانه ها هم 

کرونایى شده اند.
در مجموع گفته مى شود 150 کشور جهان اسیر ویروس 
کرونا شده اند و دولت هاى بسیارى به خصوص در اروپا، 
برنامه هاى گسترده قرنطینه اى را به مرحله اجرا گذاشته 
اند.در ایران اما در بر همان  پاشــنه «خواهش درمانى»

مى چرخد: «لطفًا سفر نروید، لطفًا در خانه بمانید، لطفًا 
مراقب خودتان باشید، لطفاً...»!

در این میان یــک توییت، پایتخت را بــه هم مى ریزد. 
دبیر شوراى اطالع رسانى استان تهران در توییتش مى 
نویسد تمام راه هاى ورودى تهران بسته شده و نیروهاى 
انتظامى و سپاه شدیداً از ورود و خروج مسافران جلوگیرى 
مى کنند. معناى توییت دبیر شــوراى اطالع رســانى 
استان تهران این اســت که پایتخت باالخره قرنطینه 
شــده اما اســتاندار تهران بالفاصله این خبر را تکذیب 

مى کند. 
در اصفهان هم سخنگوى ستاد مدیریت و مقابله با کرونا 

استان اصفهان که معاون اســتاندار هم هست، با همان 
شدت و حدت مسئوالن استاندارى تهران،  قرنطینه استان 
و یا کالنشهر اصفهان را تکذیب کرده و مى گوید این کار 
اصًال در دستور ستاد استان و یا حتى ستاد ملى مدیریت 
کرونا هم نیست. خود استاندار نیز بعدازظهر این روز در یک 
گفتگوى آنالین اینستاگرامى با بیان اینکه دستور قرنطینه 
یک استان باید از سوى ستاد ملى مبارزه با کرونا صادر شود، 
مى گوید تعطیلى ادارات هم به دست استاندارى نبوده و 

وابسته به تصمیم ستاد ملى مبارزه با کرونا در کشور است.
عباس رضایى همچنین مســدود شــدن ورودى هاى 
استان اصفهان را هم تکذیب کرده و مى گوید: «تنها 200 
خودروى پالك قم از  ورودى اصفهان عبور کرده اند که 
همه این ترددها ثبت مى شوند اما باید گفت آنان در شهر 
پذیرش نخواهند شــد چراکه پذیرش مسافر در هتل ها 
ممنوع است و هم اکنون هیچ نوع پذیرشى در هتل هاى 
اصفهان نیست و مسافران زمانى که با هیچگونه خدماتى 

مواجه نشوند شهر را ترك خواهند کرد.»
این همه در حالى است که براساس آخرین آمار اعالم شده 
از سوى وزارت بهداشت، 155 مورد جدید ابتال به کرونا در 
استان اصفهان (مجموع علوم پزشکى اصفهان و کاشان) 
در 24 ســاعت منتهى به روز شنبه ثبت شده است که به 
این ترتیب تعداد کل مبتالیان در استان اصفهان به 1057 
نفر مى رسد. حاال استان اصفهان که تا ظهر چهارشنبه در 
رتبه چهارم تعداد مبتالیان در ایران قرار داشت، با پشت 
سر گذاشتن استان قم به رده سوم صعود مى کند. تهران 
و مازندران با 3323 و 1206 مبتال در رده هاى اول و دوم 
هستند. اســتان قم مجموعاً 920 بیمار مبتال به کرونا را 

ثبت کرده است.
همزمان، یک روزنامه محلى ، استاندار اصفهان را در کنترل 
شــیوع کرونا «ناتوان» توصیف کرده و تصمیمات ستاد 
استانى پیشگیرى و مقابله با کرونا را به چالش مى کشد. 
این روزنامه مى نویسد: «شاید مدیریت استان و اعضاى 
حاضر در این ستاد با موضوع جارى هم به مثابه سایر موارد 
ادارى برخورد نموده و فکر مى کنند با دور هم نشستن و 
حرف زدن و مصوبه دادن، مى توانند ویروس زبان نفهم را 

هم اسیر بروکراسى ادارى نموده و تسلیم کنند.»
متروى اصفهان هم از روز شنبه تعطیل مى شود آن هم 
در حالى که مترو از ابتداى اســفند و بعد از تأیید رسمى 
ورود کرونا به کشور با ریزش شدید مسافر رو به رو شده

 بود.



آگهىآگهى 07073980 سال هفدهمپنج شنبه  30 بهمن  ماه   1399

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى 
است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره      139960302026020722   مورخ  1399/09/27    آقاي محمد احمدي 
به شناسنامه شــماره 3094 کدملی 4620316733 صادره شــهرکرد فرزند علی محمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180,80 مترمربع از پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
2 – راى شــماره    139860302026019833    مورخ  1398/11/14  خانم شوکت بنی 
طبائی کوپائی به شناسنامه شــماره 50 کدملی 5659346499 صادره کوهپایه فرزند سید 
اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 101 مترمربع 
پالك شماره 78 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
3 – راى شــماره   139860302026019831   مورخ  1398/11/14  آقاي تقی حسینی 
کچی ئی به شناسنامه شماره 8 کدملی 5659458701 صادره کوهپایه فرزند محمد علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 101 مترمربع پالك 
شماره 78 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 – راى شماره      139960302026020121   مورخ  1399/08/28   خانم توران پیکان 
پور به شناسنامه شماره 251 کدملی 1199339016 صادره شهرضا فرزند کریم نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,20 مترمربع پالك شماره 2 
فرعى از 13859 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 – راى شماره      139960302026020122   مورخ  1399/08/28   آقاي علیرضا متقی 
به شناسنامه شماره 884 کدملی 1198868945 صادره شهرضا فرزند عبدالرسول نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,20 مترمربع پالك شماره 
2 فرعى از 13859 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 – راى شماره      139960302026020229   مورخ  1399/09/08   خانم مرضیه رضوانی 
به شناسنامه شماره 91301 کدملی 1281910139 صادره اصفهان فرزند عباسعلی نسبت 
به ششــدانگ یکباب مجتمع تجارى ادارى به مساحت 65,03 مترمربع پالك شماره 111 
فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان  که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
7 – راى شماره      139960302026020231   مورخ  1399/09/08   خانم سیده منصوره 
احمدي شیخ شبانی به شناسنامه شــماره 4610011220 کد ملی 4610011220 صادره 
شهرکرد فرزند سید محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 238 مترمربع 
پالك شماره 13962 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى على ناقه
8 – راى شــماره   139960302026020601   مــورخ  1399/09/22   آقاي محمدعلی 
نشاط پور اصفهانی به شناسنامه شماره 162 کدملی 1293571032 صادره اصفهان فرزند 
غالمعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 236,54 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى
9 – راى شماره   139960302026013263   مورخ  1399/05/26   آقاي امیر هوشنگ 
خورسندي به شناسنامه شماره 1143 کدملی 1284690482 صادره اصفهان فرزند صفر علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105,57 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى مهدى سوفاف
10 – راى شــماره   139960302026013264   مــورخ  1399/05/26   خانــم فاطمه 
ســلطانی رنانى به شناســنامه شــماره 595 کدملــی 1290341801 صــادره اصفهان 
فرزند محمود نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 105,57 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه ازمالکیت مالک رسمى مهدى 

سوفاف
11 – راى شماره   139960302026020822   مورخ  1399/09/30   آقاي جلیل نوشاد 
به شناسنامه شماره 1609 کدملی 4621601342 صادره شهرکرد فرزند اسداهللا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 254,14 مترمربع پالك شماره 118 فرعى از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
12 - راى شماره   139960302026020724   مورخ  1399/09/28   آقاي علی اکبر حاجی 
ابادي اصفهان به شناسنامه شماره 40397 کدملی 1280292261 صادره  اصفهان فرزند 
حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 83,20 مترمربع از پالك شماره 31 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
13 - راى شــماره   139960302026020128   مورخ  1399/08/28   آقاي عبدالکریم 
باقري به شناسنامه شماره 844 کدملی 1285792823 صادره اصفهان فرزند شکراله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71,69 مترمربع پالك شماره 389 فرعى از 452 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى سیف اله غیاثى اصفهانى
14 - راى شــماره   139960302026020250   مورخ  1399/09/10   آقاي محمدرضا 
نصیري جونقانی به شناسنامه شماره 20 کدملی 4679523042 صادره فارسان فرزند عباس 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 239,15 مترمربع از پالك شماره 6 و 5 و 4 
فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - راى شماره   139960302026020699   مورخ  1399/09/27   آقاي احمد فروزنده 
شهرکی به شناسنامه شــماره 1748 کدملی 1287671071 صادره اصفهان فرزند خسرو 
نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به اســتثنا بهاثمنیه اعیانى ان به 
مساحت 60,60 مترمربع پالك شــماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
16 - راى شــماره   139960302026020700   مــورخ  1399/09/27   آقــاي محمود 
فروزنده شهرکی به شناسنامه شــماره 188 کدملی 1287706673 صادره اصفهان فرزند 
خسرو  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهاثمنیه اعیانى ان 
به مساحت 60,60 مترمربع پالك شماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شماره   139960302026020701   مورخ  1399/09/27   خانم منیژه قلی پور 
شهرکی به شناسنامه شــماره 67 کدملی 4622292459 صادره شهرکرد فرزند حبیب اله  
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 60,60 مترمربع پالك 
شماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
18 - راى شماره   139960302026009815   مورخ  1399/04/29   خانم انسیه داستانی به 

شناسنامه شماره 138 کدملی 5649941017 صادره جرقویه فرزند علی نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 89,60 مترمربع پالك شماره 2 فرعی از15003 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شماره   139960302026020159   مورخ  1399/08/29   خانم سهیال ماهرانی 
به شناسنامه شــماره 3524 کدملی 1282997998 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143,23 مترمربع پالك شماره 246 فرعى از 14916 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى اصغر احمدى شاهپور ابادى
20 - راى شماره   139960302026020695   مورخ  1399/09/27   آقاي مرتضی احمدي 
زفره به شناسنامه شماره 16 کدملی 5659609627 صادره حوزه23 اصفهان فرزند حسینعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141,23 مترمربع پالك شماره 7780 فرعى 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
21 - راى شماره   139960302026020235   مورخ  1399/09/08   خانم زهرا روستائی 
چیگانی به شناسنامه شماره 701 کدملی 1285710770 صادره اصفهان فرزند حاجی آقا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127,50 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین زارعى شمس ابادى

22 - راى شــماره   139960302026020236   مورخ  1399/09/08   آقاي عباســقلی 
مردانی قهفرخی به شناسنامه شــماره 226 کدملی 4622424983 صادره شهرکرد فرزند 
محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 127,50 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه ازمالکیت مالک رسمى حسین 

زارعى شمس ابادى
23 - راى شماره   139960302026019953   مورخ  1399/08/25   آقاي حسن خلیلیان 
گورتانی به شناســنامه شــماره 4 کدملی 1290205833 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 111,80 
مترمربع پالك شماره 24 فرعى از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

ارشاد شیرانى بیدابادى
24 - راى شماره   139960302026020244   مورخ  1399/09/09   خانم فاطمه نریمانی 
زمان ابادي به شناسنامه شماره 1757 کدملی 1286665361 صادره اصفهان فرزند براتعلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101,03 مترمربع از پالك 14981 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
25 - راى شماره   139960302026020830   مورخ  1399/09/30   آقاي مجید حقیقی 
امین آبادي به شناسنامه شماره 820 کدملی 6609642052 صادره برخوار فرزند محمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 249,04 مترمربع پالك شماره 413 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسینعلى عابدینى
26 - راى شماره   139960302026020232   مورخ  1399/09/08   آقاي جالل شریعت 
ریزي به شناسنامه شماره 8399 کدملی 1170082645 صادره لنجان فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154,49 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه ازمالکیت مالک رسمى رمضان ماهرانى
27 - راى شــماره   139960302026020721   مــورخ  1399/09/27   آقــاي اصغر 
اسالمی فارســانی به شناســنامه شــماره 6015 کدملی 4679010193 صادره فارسان 
فرزند شهریار بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168 مترمربع پالك شماره 
41 فرعی از14874 اصلی (که به پالك 11255 فرعى اســتاندارد ســازى شده ) واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي از 
مالکیت رحیم رفیعى دولت آبادى موضوع ســند رسمی 39650 – 42,8,20 دفتر 64  ذیل 
ص 237 جلد 87 واگذارى از طرف مجید ( احد از فرزندان پسر ) و فردوس صدیقى (همسر 

متوفى )
28 - راى شــماره   139960302026020091   مورخ  1399/08/27   آقاي محمدرضا 
امین الرعایایمینی به شناسنامه شــماره 54667 کدملی 1280971940 صادره اصفهان 
فرزند رجب علی نســبت به چهارده حبه وچهل صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ 
قسمتى ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى 
امین الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان
29 - راى شــماره   139960302026020092   مورخ  1399/08/27   خانم ملوك امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شماره 34 کدملی 1285414039 صادره اصفهان فرزند رجب علی 
نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى ازیکبابخانه به 
مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین الرعایایمینى وصدیقه 

کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 36 اصفهان
30 - راى شــماره   139960302026020093   مــورخ  1399/08/27   خانم زهرا امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شــماره 49664 کدملی 1280922265 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 36 

اصفهان 
31 - راى شــماره   139960302026020094   مورخ  1399/08/27   خانم اعظم امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شــماره 51710 کدملی 1280941030 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 36 

اصفهان 
32 - راى شــماره   139960302026020096   مورخ  1399/08/27   آقاي حسین امین 
الرعایایمینی به شناســنامه شــماره 1581 کدملی 1285602501 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به چهارده حبه وچهل صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 36 

اصفهان 
33 - راى شــماره   139960302026020098   مورخ  1399/08/27   خانم اشرف امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شــماره 46884 کدملی 1280894423 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 36 

اصفهان 
34 - راى شماره   139960302026020099   مورخ  1399/08/27   خانم رضوان امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شــماره 41403 کدملی 1280839597 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 36 

اصفهان 
35 - راى شماره   139960302026020100   مورخ  1399/08/27   خانم میمنت امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شــماره 39513 کدملی 1280820713 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 36 

اصفهان 
36 - راى شــماره   139960302026019761   مــورخ  1399/08/21   آقاي صفرعلی 
خلیلی پورناغانی به شناســنامه شــماره 2827 کدملی 4689381771 صادره اردل فرزند 
خلیل بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 169,95 مترمربع از پالك شماره 579 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
37 - راى شماره   139960302026020598   مورخ  1399/09/22   آقاي احمد نیکخواه 
به شناسنامه شماره 2 کدملی 1262639697 صادره کاشان فرزند حسین بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 181,32 مترمربع پالك 13998 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
38 - راى شــماره   139960302026013249   مورخ  1399/05/26   آقاي عبدالرسول 
هادیان جزي به شناسنامه شماره 7895 کدملی 5110088535 صادره برخوارو میمه فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به اســتثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 285,20 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
39 - راى شماره   139960302026022591   مورخ  1399/10/30   خانم مریم سلطانی 
افارانی به شناسنامه شماره 2491 کدملی 1282955527 صادره خمینى شهر فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 132,28 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حاج اسداله طوطیان اصفهانى
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30 
- 26055320   شماره ثبت در دبیرخانه م الف:1088610  محمد على فالح- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/11/138 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى 
است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره      139960302026021040   مورخ  1399/10/04    خانم فرزانه خداداد 
به شناسنامه شــماره 2015 کدملی 1289002878 صادره اصفهان فرزند هوشنگ نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 134,43 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
2 – راى شماره      139960302026022329   مورخ  1399/10/22   خانم امینه تحویلیان 
به شناسنامه شماره 721 کدملی 1287122280 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,65 مترمربع پالك شماره 692 فرعى 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
3 – راى شماره      139960302026022330   مورخ  1399/10/22   خانم انسیه ایمانی 
پیربستی به شناسنامه شماره 152 کدملی 2739182473 صادره آستانه اشرفیه فرزند احمد 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,65 مترمربع پالك 
شــماره 692 فرعى از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 – راى شماره      139960302026020697   مورخ  1399/09/27   آقاي جعفر رحمانی 
نیا به شناسنامه شماره 55 کدملی 4723643923 صادره حوزه کنسولى نجف فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220,74 مترمربع پالك شماره 18 فرعى 
از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
5 – راى شماره      139960302026021861   مورخ  1399/10/14   خانم ریحانه نخعی 
به شناسنامه شــماره 15183 کدملی 1292680091 صادره اصفهان فرزند محمد حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 81 مترمربع پالك شماره 13560 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
6 – راى شماره      139660302026016584   مورخ  1396/09/22    آقاي مهدي ابوطالبی 
جوزدانی به شناسنامه شماره 51929 کدملی 1280943841 صادره اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه مفتول سازى به مساحت 4255 
مترمربع پالك شماره 2244 فرعی از 475 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

على انصارى نژاد
7 – راى شماره      139660302026016585   مورخ  1396/09/22    آقاي رسول ابوطالبی 
جوزدانی به شناسنامه شماره 17635 کدملی 1140175890 صادره اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به دو دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه مفتول سازى به مساحت 4255 
مترمربع پالك شماره 2244 فرعی از 475 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

على انصارى نژاد
8 – راى شماره   139960302026020850   مورخ  1399/09/30   آقاي مصطفی زارعی 
خوابجانى به شناسنامه شماره 56484 کدملی 1280988967 صادره اصفهان فرزند ولی 
اله  بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,64 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت مرتضى صدرى
9 – راى شماره   139960302026020686   مورخ  1399/09/26   آقاي محمد عسکري 
به شناسنامه شــماره 1541 کدملی 1285530901 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,59 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه 

از مالکیت محمد صدرى
10 – راى شــماره   139960302026020141   مورخ  1399/08/28   آقاي سعید نوري 
به شناسنامه شماره 16866 کدملی 1292321482 صادره اصفهان فرزند صفرعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,25 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد شیروانى
11 – راى شماره   139960302026020140   مورخ  1399/08/28   خانم بتول کریمی به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 5499359067 صادره تیران فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,25 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت محمد شیروانى
12 - راى شــماره   139960302026021043   مــورخ  1399/10/04   آقاي مصطفی 
شریفی خرزوقی به شناسنامه شماره 57897 کدملی 1281675687 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65,60 مترمربع پالك شماره 15082 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
13 - راى شــماره   139960302026020124   مــورخ   1399/08/28   آقاي مصطفی 
یزدیان خوابجانی به شناسنامه شماره 986 کدملی 1285541510 صادره اصفهان فرزند 
نوروز علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107,41 مترمربع پالك شماره 
15151 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شــماره   139960302026020726   مــورخ   1399/09/28   خانــم مهري 
تحویلیان به شناسنامه شماره 65028 کدملی 1281750311 صادره اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133,92 مترمربع پالك شماره 
406 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حسین خدادادى
15 - راى شماره   139960302026020725   مورخ   1399/09/28   آقاي داریوش نبی 
زاده به شناسنامه شــماره 1017 کدملی 1286579708 صادره اصفهان فرزند عبدالرزاق 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133,92 مترمربع پالك شماره 
406 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حسین خدادادى
16 - راى شــماره   139860302026021937   مورخ   1398/12/08   خانم آذرمیدخت 
سراملکی به شناسنامه شماره 11813 کدملی 1815791861 صادره آبادان فرزند میر علی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
17 - راى شماره   139960302026020705   مورخ   1399/09/27   خانم نجیمه فالحتی 
به شناسنامه شماره 75229 کدملی 1281845310 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144,36 مترمربع پالك شماره 593 و 
113 فرعى از 15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین تاجى
18 - راى شماره   139960302026020706   مورخ   1399/09/27   آقاي مهدي اقادادي 
به شناسنامه شماره 1672 کدملی 1286869870 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144,36 مترمربع پالك شماره 593 و 113 
فرعى از 15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین تاجى
19 - راى شماره   139960302026021039   مورخ   1399/10/04   آقاي حسین آتش 
به شناسنامه شــماره 14 کدملی 5110427097 صادره شاهین شهر فرزند رحیم نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه دو طبقه و مغازه متصله به مساحت 386,28 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139960302026020249   مورخ   1399/09/10   آقاي سلمان عابدي 
فشارکی به شناسنامه شماره 14 کدملی 5659536212 صادره کوهپایه فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 457,75 مترمربع از پالك 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مجید مودت
21 - راى شماره   139960302026020248   مورخ   1399/09/10   آقاي موسی عابدي 
فشارکی به شناسنامه شماره 78571 کدملی 1281881181 صادره اصفهان فرزند سلمان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  ســاختمان  به مساحت 457,75 مترمربع از 
پالك 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مجید مودت
22 - راى شماره   139960302026020599   مورخ   1399/09/22   خانم اعظم اسدي 
اسد آباد به شناسنامه شــماره 1238 کدملی 0452271282 صادره شــمیران فرزند رضا 
بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,80 مترمربع از پالك شماره 85 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد وامالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139960302026020120   مورخ   1399/08/28   آقاي حمزه کاظمی 
اسفه به شناسنامه شماره 37 کدملی 1199565393 صادره شهرضا فرزند نجات نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 27,73 مترمربع پالك شماره 15117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خانم کوکب زارعى خوابجانى
24 - راى شماره   139960302026020193   مورخ   1399/09/04   خانم الهه حاجیان 
حسین آبادي به شناسنامه شماره 2241 کدملی 1287303404 صادره اصفهان فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153,38 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 
15183 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى عبدالحسین مهاجرانى
25 - راى شماره   139960302026018927   مورخ   1399/08/04   آقاي حسن ابراهیمی 
به شناســنامه شــماره 21 کدملی 1290363781 صادره اصفهان فرزند قدمعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي و استشهادیه 

مع الواسطه از مالکیت خانم ایران سى منى
26 - راى شماره   139960302026019535   مورخ   1399/08/15   آقاي محمد ترابی 
به شناسنامه شــماره 124 کدملی 1291077456 صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 30,95 مترمربع پالك شماره 152 فرعى از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
27 - راى شــماره   139960302026019270   مــورخ   1399/08/11   آقاي رمضان 
اکبري علون آبادي به شناسنامه شــماره 4 کدملی 5659461883 صادره کوهپایه فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,10مترمربع 
پالك شماره 110 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت وراث رحیم امین الرعایا 

و استشهادیه محلى 
28 - راى شماره   139960302026019269   مورخ   1399/08/11   خانم ربابه ملکوتی 
خواه به شناسنامه شماره 7 کدملی 5659503667 صادره کوهپایه فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,10مترمربع پالك شماره 110 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت وراث رحیم امین الرعایا و استشهادیه محلى 
29 - راى شــماره   139960302026016257   مــورخ   1399/06/23   آقاى على اکبر 
کنعانى هرندى به شناسنامه شــماره 2255 کد ملى 1286927560 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41,65 متر مربع از پالك شماره 309 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى حسن زارع نریمانى
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/16 ، 
26059522   شماره ثبت در دبیرخانه م الف: 1096779 محمد على فالح- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/11/168 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اما بعد، خداوند، سبحانه و تعالى، موجودات را بیافرید و چون بیافرید 
از فرمانبرداریشــان بى نیاز بود و از نافرمانیشــان در امان. زیرا نه 
نافرمانى نافرمایان او را زیانى رساند و نه فرمانبردارى فرمانبرداران 
ســودى. آنــگاه روزى هایشــان را میانشــان تقســیم کــرد و جــاى 
هر یک را در این جهان معین ساخت. پس   پرهیزکاران را در این جهان 
فضیلت هاســت. گفتارشــان به صواب مقرون اســت و راه و رسمشان 

بر اعتدال و رفتارشان با فروتنى آمیخته. 
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...ادامه از صفحه6
کرونا در هوا مى ماند؟ عمر این ویروس روى سطوح مختلف چقدر است؟ طول 

عمر ماسک ها چند ساعت است؟
پاسخ این سئواالت و بى شمار سئواالت مشابه، از آغازین روزهاى ورود کرونا به 
کشور براى مردم ایران مسئله مهمى بوده است. هر کس هم براى این سئواالت 
پاسخ مخصوص به خودش را دارد. تناقض گویى تا جایى زیاد شده که حتى 
مراجع معتبر بین المللى هم نمى توانند به نتیجه مشترکى در این باره برسند. به 
هر حال این ویروس ناشناخته است ورفتارش چندان معلوم نیست. پاسخ همه 
این سئواالت به آینده اى که معلوم نیســت چه زمانى از راه برسد موکول مى 
شود. اهل علم مى گویند باید مطالعات بیشترى روى کرونا انجام شود تا بتوان 

رفتار پیچیده آن را تحلیل کرد.
اما پاسخ یک سئوال معلوم است؛ آیا کرونا از چین شیوع پیدا کرده است؟ پاسخ 

این است: بله.
چینى  بودن این ویروس معادالت موجود بین این کشور و قدرت هاى غربى را 
با چالش مواجه کرده است. در آلمان، «آنگال مرکل»، صدر اعظم گفته است 
که مقابله با کرونا به بزرگ ترین چالش در این کشور از زمان جنگ جهانى دوم 
تبدیل شده اســت. در آمریکا، «دونالد ترامپ» که دوشنبه در پیامى توییترى 
کروناویروس را «ویروس چینى» نامیده بود در قبال ابراز ناخرسندى وزارت 
امورخارجه چین از به کار بردن این اصطــالح، مى گوید: «چین اطالعاتى را 
منتشر مى کند که نادرست است و مى گوید که ارتش ما این ویروس را در آنجا 

گسترش داده است.»
دعواى ترامپ با چین بر سر این اصطالح تا ماه ها بعد هم ادامه پیدا مى کند. 
اصطالح «ویروس چینى» تا انتخابات ریاست جمهورى ایاالت متحده در آبان 

ماه امسال مجادله برانگیز مى شود.
اما در ایران کسى این ویروس را زاده چین نمى داند(!) یا اگر هم بداند، صراحتًا 

به آن اشاره نمى کند. برعکس، چین و ایران در قضیه کرونا کنار هم ایستاده اند. 
روز چهارشنبه اعالم مى شود 30 تن اقالم مورد نیازشهروندان و کادرپزشکى 
براى مقابله با بیمارى کرونا توسط شهردارى پکن به شهردارى تهران تحویل 
داده شد. شهردار تهران نیز در پاسخ به نامه شهردار پکن ضمن تشکر و قدردانى 
از این «حرکت ارزشمند و انسانى شهردارى پکن» بر همکارى هاى دوجانبه و 

دوستانه دو شهر به ویژه در مواقع بحران تأکید کرده است.
اما فارغ از بده بستان هاى سیاسى در ماجراى کرونا، یک سئوال مهم جامعه 
بین المللى را به خودش مشغول کرده است: واکسن ضد کرونا چه زمانى آماده 
مى شــود؟ روزنامه معتبر «گاردین» در گزارشــى تأیید مى کند که چین به 
گروه هاى تحقیقاتى سراسر جهان اجازه داده روى نحوه عملکرد کرونا ویروس 
و ساخت واکسن آن تحقیق و تالش کنند. این اتفاق مهمى است و امیدها به 
یافتن واکســن براى این بیمارى را دو چندان کرده است. اما آیا این اتفاق به 

زودى رخ خواهد داد؟
همین روزنامه به 35 شرکت و مؤسسه تحقیقاتى دانشگاهى اشاره مى کند که 
براى تولید این واکسن با یکدیگر رقابتى سخت دارند که حداقل چهار مورد از 
آنها براى آزمایش روى حیوان کاندیدا شده اند. این در حالى است که یک استاد 
بیمارى هاى عفونى دانشکده بهداشت لندن مى گوید: «همانند دیگر واکسن 
شناسان فکر نمى کنم این واکســن تا پیش از 18 ماه تولید شود. هرچند وى 
تأکید کرد این 18 ماه سریع ترین زمان ممکن اســت و در شرایطى واکسن 

کروناویروس به این سرعت تولید مى شود که هیچ مشکلى پیش نیاید.»

زندگى با کرونا، بدون واکسن
در ایران هم مثل سایر نقاط جهان به واکسن فکر مى کنند اما فعًال باید زندگى 
را بر این محور قرار داد که چگونه بدون دارو و واکســن در کنار ویروس کرونا 
زندگى کرد؟ وزارت آموزش و پرورش در حوزه تحصیل دانش آموزان  براى این 

پرسش پاسخى یافته است. 
عصر روز چهارشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش، شبکه اجتماعى دانش 
آموزان «شاد» افتتاح مى شود. قرار است با استمرار تعطیلى مدارس در کشور، 
فعالیت آموزشى دانش آموزان با هدایت معلمان در این شبکه اجتماعى نوظهور 
ادامه پیدا کند. قول داده شده که «شاد» بعد از تعطیالت نوروز اجازه ندهد دانش 
آموزان از درس و تحصیل عقب بیافتند. اما از همان روزى که نام و شیوه عمل 
«شاد» به رسانه ها راه پیدا مى کند این سئوال هم پشت بند آن مطرح مى شود 
که آیا زیر ساخت هاى کشور اعم از سرعت اینترنت و دسترسى به گوشى هاى 

هوشمند آنقدر قابل قبول هست که «شاد» را به «غم» تبدیل نکند؟!

کروناى بنفش؟
امــا در آخریــن روز کارى دولت در ســال 1398، على ربیعى بــا حضور در 
شبکه خبر ســیما به بیان جزئیات آخرین اقدامات در مقابله با ویروس کرونا 
مى پردازد. ســخنگوى دولت از جمله به دو شبهه پاسخ مى دهد؛ یکى اینکه 
آیا دولت خبر ورود کرونا به کشور را دیرتر از معمول اعالم کرده؟ و دیگر آنکه 
جایگاه حسن روحانى در مقام ریاست جمهورى در مقابله با کرونا کجاست و 
چرا او از ابتدا فرماندهى ستاد مقابله با کرونا را به عهده نگرفته است؟ این هم 

پاسخ هاى آقاى سخنگو:
- «سه شنبه شــب [29 بهمن] به ما آقاى نمکى در دولت گفت که قم دارد 
مثبت مى شود، شاید پزشــکانى در آنجا پیش بینى هایى هم داشتند که زودتر 
وارد شده اســت اما الزم بود که آزمایشــگاه هاى ما اعالم مى کردند و بعد ما 
مى گفتیم. ما همان روز چهارشــنبه [30 بهمن] که فرداى اعالم آقاى نمکى 
بود در جلســه هیئت دولت این موضوع را با خبرنــگاران مطرح کردیم و این 
در حالى بود که هنوز چند روز بــه انتخابات مانده بود و مــا حتى به کروناى 
بنفش متهم شــدیم. یعنى اینکه چــرا دم انتخابات این موضــوع را اعالم 

کردیم.»
- «شاید گاهى اطالع رسانى درســت نکردیم که رئیس جمهور در این مدت 
چه کرده است. االن رئیس جمهورى، سران قوا و ستاد کل درگیر این موضوع 
هستند. تصمیمى که روز اول گرفتیم این بود که رئیس ستاد مبارزه با کرونا را 
وزیر بهداشت معرفى کنیم، حتى اولین جلسه مقابله با ویروس کرونا را معاون 
اول برگزار کرد. ما مدیریت دوســطحى داریم و در یک سطح با آقاى نمکى 
تصمیمات پخته مى گیریم. آقاى رئیس جمهور هم جلسه دارد، ایشان هفته اى 
دو بار در جلسات حاضر مى شوند. در این مدت برخى ها شش منطقه را به عنوان 
مراکز سفر آقاى رئیس جمهور عنوان کردند، این موضوع شاید تقصیر من به 
عنوان سخنگوى دولت است که نتوانستم به مردم بگویم تمام جلساتى که آقاى 

رئیس جمهور حضور داشتند، چه بوده است.»

این نوروز مثل نوروزهاى دیگر نیست
در اصفهان، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى آخرین وضعیت شیوع این 
ویروس در استان را اعالم مى کند.  آمارى که بهروز کلیدرى مطرح مى کند 

قابل تأمل است:
«تا 20 روز پیش، روزانه 400 نفر به بیمارستان خورشید مراجعه مى کردند و از این 
تعداد، 30 نفرشان بسترى مى شدند، اما اکنون در 24 ساعت 100 نفر به بیمارستان 
خورشید مراجعه مى کنند و 60 نفرشان بسترى مى شوند. این بدان معناست که 
کسانى که بیمارى شان جدى شده و نیازمند خدمات بسترى هستند، افزایش یافته 
و این نشانه خطر است. چندین روز است که براى اصفهان وضعیت قرمز اعالم 
مى کنیم، علت هم این اســت که شــاید قــدر مطلق تعــداد بیمارانمان مثًال

 از استان هاى تهران یا مازندران کمتر باشــد، اما به نسبت جمعیتمان، سرعت 
رشد باالســت و تعداد بیماران درحال افزایش است. یکى از دالیل رشد شتابان 
آمار بیماران اصفهانى اعمال نشــدن محدودیت هاى جدى براى رفت و آمد در 
سطح شهر و جاده هاى استان است. یکسرى آمار غیررسمى داریم که از سمت 
تهران تعداد زیادى مسافر خارج شــده و به سمت جنوب و شمال کشور حرکت 
کرده اند، امیدواریم اینها به سمت اصفهان سرازیر نشوند. همینجا به کسانى که 
قصد سفر به اصفهان را دارند اعالم مى کنیم که تنها سوغات و سرنوشتى که اینجا 
در انتظارشان خواهد بود، کروناست. اگر قرار باشد یکباره 50 تا 100 هزار مسافر به 
استان ما بیایند و در شهر مرتب رفت و آمد و در جاهاى مختلف اسکان پیدا کنند، 
گرچه استاندار دستور داده و سختگیرى کرده که این اتفاق نیفتد، اما در غیر این 
صورت ممکن است دچار چالش شویم، چون هم بیمارى گسترش مى یابد و هم 
ظرفیت هاى درمانى استان پاسخگوى این تعداد بیمارى که ممکن است بعداً با آن 
روبه رو شویم، نخواهد بود. کرونا تعارف ندارد، چند روز پیش متاسفانه اولین مرگ 
مادر باردار به علت کرونا هم در استان اتفاق افتاد، یک مادر 34 ساله که یک فرزند 
داشت و فرزند دومش در راه بود اما با مبتال شدن به این بیمارى، هم خودش از بین 
رفت و هم فرزندى که قرار بود بعداً به دنیا بیاید، بنابراین باور کنیم که قصه خیلى 

جدى است، درحالى که ما هنوز کرونا را جدى نگرفته ایم.»
نتیجه گیرى از ســخنان معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان

 این است:
مردم هرچه زودتر این موضوع را باور و رعایت کنند که عید نوروز 99، ســالى 
نیســت که بخواهیم مثل ســال هاى قبل در رفت و آمد و دیــد و بازدید و 

سفر باشیم.

باالخره آخرین روز سال 1398 از راه مى رسد. سالى عجیب با اتفاقاتى تلخ 
که یکى دو ماه آخرش با همه گیرى ویروس کرونا سنگین تر و سخت تر 
هم مى شود. درست یک ماه قبل در چنین روزى بود که وزارت بهداشت 
مدت ها بعد از آنکه  بسیارى از مردم معتقد بودند ویروس کرونا وارد ایران 

شده است، باالخره مجاب شد که کرونا در قم شایع شده است. 
وزیر بهداشت، 29 اسفند ماجراى یک ماه قبل را این گونه توضیح مى دهد: 
«شیوع کرونا در قم همزمان با بروز اپیدمى آنفلوآنزاى نوع B اتفاق افتاد. 
مدتى بود که مواردى از قم گزارش مى شــد که طى آزمایشــات صورت 
گرفته بر آنها مشخص شد همگى آنفلوآنزاى نوع B هستند تا اینکه روز 
سه شنبه 29 بهمن ماه گزارشى به دست بنده رسید که نشان مى داد دو نفر 
به بیمارستان مراجعه کرده و بسیار سریع به سمت زجر تنفسى رفته اند و در 
حال از بین رفتن هستند. از آنجایى که آمادگى ذهنى احتمال وقوع کرونا 
در کشور را داشــتیم، اقدام به نمونه گیرى از این دو نفر کردیم و بنده در 
جلسه 30 بهمن ماه در هیئت دولت به سایر اعضا نیز اعالم کردم که به نظر 

مى رسد دو مورد جدید کرونا در قم بروز پیدا کرده است.»

و حاال یک ماه از آن روز گذشــته اســت و یک روز دیگر ســال جدید از راه 
مى رســد. اما به جز شــکوفه ها وبرگ هاى تازه نشســته بر درختان و البته 
گرم تر شــدن هوا، چیز دیگرى که نشــان بدهد نوروز در راه است به چشم
 نمى خورد. این وضعیت در کل کشور و از جمله در اصفهان، حاکم مطلق است.
 تقریبًا تمام اماکن مذهبى، تاریخى، تفریحى، گردشگرى، ورزشى، اقامتى 
و خالصه هرجایى که امکان تجمع در آن وجود داشته باشد تعطیل شده 
است. مجتمع هاى تجارى که روزهاى آخر سال معموًال بره کشانشان بود 
امسال در رکود مطلقند. سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان هم از 
شهروندان مى خواهد تا به مدت دو روز از مراجعه به باغ رضوان خوددارى 
کنند. دو روز آخر سال در سال هاى قبل شلوغ ترین روزهاى باغ رضوان 
محسوب مى شد. مترو هم تعطیل شده و ناوگان اتوبوسرانى با حداقل نیرو 
کار مى کند. به طور کلى متوسط حجم تردد خودروها در اسفند 98 نسبت 
به مدت مشابه سال 97 حدود 60 درصد کاهش یافته؛ همچنین ازدحام و 
ترافیک معابر و تقاطع هاى سطح شــهر تا حدود 70 درصد و زمان سفر تا 

حدود 40 درصد نسبت به بهمن 98 کاهش داشته است. 

اما در بعضى نقاط شهر ترددها مثل ســابق با قوت و شدت(!) ادامه دارد. 
در واقع انگار شهر و ســاکنانش را به دو قسمت تقســیم کرده اند؛ یک 
قســمت آنجاســت که اعتقاد به وجود کرونا موج مى زند و پروتکل ها 
رعایت مى شود اما در قســمتى دیگر، انگار نه انگار که جهانى را بحران 
پر کرده اســت؛ نه خانى آمده و نــه خانى رفته؛ همه چیــز عادى عادى

 است.
این در حالى است که شمار مبتالیان به بیمارى کرونا در استان اصفهان 
در آخرین روز سال 98 به 1646 نفر رســیده است و این استان، رتبه دوم 
کشورى را پس از تهران در این زمینه پیدا کرده است. در این روز اصفهان 
مانند چند روز اخیر از اســتان هایى بود که بیشترین موارد ابتالى جدید را 
داشته و با 108 مورد مثبت جدید پس از تهران قرار مى گیرد. در مجموع 
با احتساب موارد جدید ابتال به بیمارى کرونا، بیشترین تعداد مبتالیان به 
ترتیب در استان تهران با 4397 نفر، اصفهان 1646 نفر و مازندران 1552 

نفر هستند.
تعداد بیمارستان هایى که بیماران مبتال به کرونا را در کالنشهر اصفهان 
پذیرش مى کنند هم به چهار بیمارســتان مرجع (خورشــید، عیسى بن 

مریم(ع)،  امین و غرضى) افزایش یافته است. 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان روز پنج شنبه اعالم مى کند تاکنون 85 نفر 
بر اثر ابتال به کرونا جان باخته اند. ســخنگوى این دانشگاه هم مى گوید: 
«آمار اعالم شــده در باره بیماران قطعى مبتال به کرونا مربوط به افرادى 
است که از آنها نمونه آزمایشگاهى گرفته ایم و ممکن است ده ها برابر آن، 
افرادى باشند که تاکنون از آنها نمونه گیرى نشده، عالئم بیمارى در آنها 

خفیف اســت یا هنوز عالئم بیمارى بروز نکرده است. این افراد کماکان 
در جامعه تردد مى کنند و مى توانند باعــث انتقال ویروس کرونا به تعداد 
زیادى از مردم شوند به همین دلیل این موضوع یک هشدار و زنگ خطر 

جدى است.»
به صدا درآمدن همین زنگ خطر باعــث نامه نگارى نمایندگان اصفهان 
در مجلس با رئیس جمهور مى شود. آنها در نامه خود به روحانى با تأکید بر 
آنکه استان اصفهان این روزها رتبه دوم کرونا در کشور را به خود اختصاص 
داده، از دولت به دلیل «اصرار بر عادى نمایى وضعیت اســتان اصفهان و 
همچنین هدر رفتن فرصت کنترل و مهار بحران» ابراز نارضایتى مى کنند. 
همچنین نمایندگان استان متذکر مى شوند که مقابله با ویروس کرونا در 
اصفهان نیازمند تشکیل ستاد ملى بحران مجزا براى این استان است. در 
بخشى از این نامه آمده است: «آقاى روحانى! به داد مردم استان اصفهان 
برسید. سفرهاى متعدد هموطنان به استان اصفهان، اصفهان را به کانون 
اصلى شیوع این بیمارى تبدیل کرده است و این موضوع اصًال شوخى بردار 
نیست شایسته اصفهان نیست که خرید دستکش، مواد ضدعفونى کننده و 

ماسک براى مردم عزیز غیرممکن شود.»

زنگ خطر دوم
زنگ خطر دیگر براى استان همیشه گردشگرپذیر اصفهان، احتمال حضور 
مسافران نوروزى در این استان است. اگرچه از چندین روز پیش تا همین 
روز بارها و بارها هشدارداده شده هیچ مکانى در این استان امکان پذیرایى 
از مسافران احتمالى را ندارد، استاندار اصفهان یک بار دیگر در آخرین روز 
ســال تأکید مى کند به اصفهان سفر نکنید: « امســال نه تنها کالنشهر 
اصفهان بلکه همه شهرستان هاى استان مقصد گردشگرى نیست و اگر 
کسى تمایل دارد سالمت خود و خانواده اش را حفظ کند، نشستن در خانه 
را بر هر مسافرتى ترجیح مى دهد. در نوروز 99 همه مراکز  اقامتى و اسکان، 
اماکن گردشگرى، تاریخى، فرهنگى، تفریحى و میراثى استان اصفهان 
تعطیل است و اجازه پذیرش مسافر را ندارند. از همه هموطنان مى خواهیم 
نوروز امسال به اصفهان سفر نکنند زیرا در غیر این صورت هم براى خود 

و هم مسئوالن بهداشتى استان اصفهان مشکالتى به وجود مى آورند.»
گزارش ها از ورودى هاى شــهر اصفهان هم حاکى است که حجم ورود 
خودروها و مسافران تنها چند ساعت مانده به نوروز 99، به طرز چشمگیرى 
کاهش یافته است. با این حال اندك خودروهاى ورودى نیز غربالگرى و 
ضد عفونى مى شوند. بنا بر اعالم اداره کل راهدارى استان اصفهان، آمار 
خودروهاى ورودى و خروجى به محورهاى استان هر کدام نسبت به سال 

گذشته 49 درصد کمتر شده است.

واقعیات و شایعه ها و کمر کرونا!
در کاشان، شهردار این شهر که یکى از شهرهاى با بیشترین تعداد مبتال 
در کشور است، وضعیت کاشان را «بحرانى» توصیف کرده و «عاجزانه» 
از مردم مى خواهد از خانه بیرون نیایند. در نجف آباد، امام جمعه این شهر 
به کرونا مبتال شده و در سمیرم یک دختر سه ساله به بیمارى کووید 19 

دچار مى شود.
سخنگوى وزارت بهداشــت اعالم مى کند در هر ساعت 50 نفر در ایران 
به کووید 19 مبتال و هر 10 دقیقه یک نفر جان خود را از دســت مى دهد. 
وزیر بهداشــت هم از مردم مى خواهد نوروز در خانه بمانند. او مى گوید: 
«اگر در این دو هفته طالیى همه مردم در خانه بمانند با کمک مدیران و 
سایر بخش ها مى توانیم قول بدهیم که تا 15 فروردین کمر بیمارى کرونا 

را بشکنیم.» 
نوروز 99 البتــه خیلى هــا در خانــه ماندند امــا کمر کرونا شکســته

 نشد! 
در اصفهان شایعه شــده پارکینگ سیتى ســنتر به نقاهتگاه تبدیل شده 
اســت. مدیر روابط عمومى جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان این 
موضوع را تکذیب مى کند اما مى گوید مدیر سیتى سنتر با توجه به «نیت 
خیرخواهانه» خود مطرح کرده بود که چنانچه نیاز باشد حاضر است تمام 

این مجموعه را تخلیه و به نقاهتگاه تبدیل کند.
شایعه ها از همان روز اولى که دولت رســمًا ورود کرونا به کشور را تأیید 
کرد ورد زبان همه است. همه اســتان هاى ایران هم به نوعى درگیر این 
شایعه بازى شــده اند. مثًال در کردستان رئیس دانشــگاه علوم پزشکى 
این اســتان از مردم مــى خواهد آتش روشــن نکنند چون بــه گفته او، 
برخى از افراد با روشــن کردن آتش تصور مى کنند کــه ویروس کرونا 
از بین مى رود اما باید بداننــد این ویروس از طریق تماس، انتشــار پیدا 

مى کند!

■■■
و باالخره در آســتانه نــوروز، یک حاجــى فیروز اصفهانــى به یک 
خبرگزارى اصفهانى، نه چون همیشــه از شــادى که ایــن بار از غم 

مى گوید.
«ســال هاى قبل از یک اســفند تا 14 فروردین هر روز و هر شب برنامه 
داشتم. امسال هم خواســتم بى اینکه مایه تجمع باشم در مترو یا اتوبوس 
دل مردم را شاد کنم اما به خاطر رعایت توصیه هاى بهداشتى از ادامه این 
کار پرهیزم دادند. حاضر بودم به بیمارستان ها هم بروم، چون با زبان هنر از 

پس هر کارى مى شود برآمد، اما نشد که نشد.
بعد گویى به خاطر مى آورد که حاجى فیــروز، معجونى از مرگ و زندگى 
است. پس به صدایش ریتم مى دهد، شعر مى خواند و گفتگو را تمام مى کند:

ابرار خودم چشماتو واکن
کرونا آمده قبل بهاران
ابرار خودم شوخى نداره

این مهمان ناخوانده چینى
اما این بدون، وظیفه هر کس

پیشگیرى فقط، همین دیگه بس...»

29 اسفندپنج شنبه 
 28 اسفندچهارشنبه


