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مسئوالن می گویند ماسک در اصفهان نه احتکار شده و نه کمیاب، تنها گران شده است؛

ماسک قیمت بر چهره بازار
3

 شهر ، ضدعفونی می شود 
 تمهیدات شهرداری اصفهان برای پیشگیری از شیوع کرونا؛ 
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تعویق نمایشگاه لوازم 
خانگی، تشک، سرویس 
خواب و تزیینات آشپزخانه

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه؛

اصفهان 88 روز هوای 
آلوده را تجربه کرد

 رییس سازمان نظام پزشکی
  گفته که نمی توان با قاطعیت گفت

» کرونا« وارد اصفهان شده است یا نه؛

 تاریک و روشن کرونا
 در  نصف جهان
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عک اصفهان بارانی می شود

اصفهان ساالنه 15 تن در هکتار 
فرسایش خاک دارد
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تصویب بودجه اصالحی 
سازمان های شهرداری 

اصفهان

 صفحه  7

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خبر داد:

 توزیع ۳۰ هزار نهال 
در  بین شهروندان اصفهانی

 صفحه  7

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.
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رایزنی های ضد روسی اوکراین در واشنگتن
طبق اعالم وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه اوکراین در واشنگتن با قائم مقام وزارت خارجه آمریکا درباره 
مسائلی از قبیل »تجاوزگری روسیه در اوکراین« رایزنی کرد.»وادیم پریستایکو« وزیر خارجه اوکراین که 
برای دیدار با مقام های آمریکایی به واشنگتن سفر کرده، در ساختمان وزارت خارجه این کشور ضمن دیدار 
با قائم مقام »مایک پمپئو« علیه روسیه رایزنی کرده است.وزارت خارجه آمریکا درباره دیدار دوجانبه وزیر 
خارجه اوکراین با »استفان بیگان« قائم مقام وزارت خارجه آمریکا بیانیه منتشر کرده و از رایزنی های ضد 
روسی آنها خبر داده است.در این بیانیه آمده است، بیگان و پریستایکو »درباره خواست دوجانبه )آمریکا 

و اوکراین( برای حل مسالمت آمیز تجاوزگری روسیه در اوکراین صحبت کردند«.

جدال سیاسی شدید در عراق قبل از جلسه پارلمان
اختالفات میان گروه های سیاســی عراق و نخســت وزیر مکلف درباره کابینه جدید ادامه دارد، از کف 
خیابان های عراق نیز همچنان صدای اعتراض بلند است.یک منبع سیاسی عراقی مدعی شد: گروه های 
شیعی برجســته ای به محمد توفیق عالوی، نخســت وزیر مکلف عراق اعالم کرده اند که عدم توافق او 
با گروه های سیاسی ســنی و کرد باعث می شود در جلســه رای گیری حضور نیابند یا به دولت وی رای 
اعتماد ندهند.به گفته این منبع، گروه های سیاســی اخیرا توافق کردند نگذارند عــالوی نظر خود را بر 
تمامی طرف ها تحمیل کند.وی اشاره کرد: ادامه اختالفات با گروه های سنی و کرد باعث شده او اکثریت 
پارلمانی را از دست بدهد در حالی که برای برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان درخواست داده است.محمد 
التمیمی، تحلیلگر سیاسی گفت که گروه های سیاســی که در طول سال های گذشته اختالف داشتند، 
علیه عالوی متحد شده اند. گروه های سیاسی هستند که خطرناک بودن وضعیت را به ویژه با صحبت ها 
درباره انتخابات زودهنگام درک کرده اند. این گروه ها نمی توانند حامیان خود را حفظ کنند برای همین 

نمی خواهند پست های اجرایی را در دولت جدید رها کنند.

ترامپ مانع انتشار کتاب »بولتون« می شود
روزنامه واشنگتن پست نوشت که ترامپ اعالم کرده تا زمانی که وی در کاخ سفید است کتاب جان بولتون، 
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نباید منتشر شود.واشــنگتن پست به نقل از دو منبع خبری نوشت: 
ترامپ مستقیما در مورد انتشار کتاب بولتون وارد عمل شــده و به کارمندان خود گفته است که به دلیل 
محتوای برخی مکالمه های محرمانه وی، مانع انتشار کتاب بولتون می شود.گزارش واشنگتن پست در 
مورد تالش ترامپ برای عدم انتشار کتاب بولتون در حالی منتشر می شود که مشاور پیشین امنیت ملی 
آمریکا هفته گذشته از تالش کاخ سفید برای سانسور کردن کتاب خود در مورد مجادالت اوکراین خبر داد.

بولتون در نخستین حضور مطبوعاتی خود در دانشگاه دوک پس از آنکه مجلس سنا هنگام استیضاح 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا حاضر به استماع شهادت وی نشد، بخش هایی از خاطراتش در 

مورد مجادالت اوکراین را به آب شدن یک بستنی گردویی شبیه دانست.

»لیبرمن« از سفر رییس موساد به قطر خبر داد
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی فاش کرد که دو تن از مقامات ارشد امنیتی این رژیم اخیرا به 
قطر رفته اند.»آویگدور لیبرمن« که هم اکنون رییس حزب »اســراییل بیتونا« است، شنبه )سوم 
اسفند( گفت که در سفر یوســی کوهن، فرمانده منطقه جنوبی )جنوب فلسطین اشغالی( نیز او را 
همراهی کرده است.بر اساس ادعای وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، مقامات صهیونیست بنا 
به درخواست »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر این رژیم به قطر رفته و از مقامات قطر خواسته اند 
که به »تزریق« پول به جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( ادامه دهند. وب سایت خبری 
»وااله« نیز همز مان نوشت که کوهن در این سفر با رییس دستگاه امنیت ملی و مشاور امنیت ملی 

امیر قطر دیدار کرده است.

وزیر امور خارجه اتریش با روحانی و ظریف دیدار کرد؛

گارد بسته ایران در برابر اروپا باز شد

طی روزهای اخیر رفــت و آمد چند مقام  علیرضا کریمیان
وزارت امور خارجه کشــورهای اروپایی به 
ایران حکایت از ســرگیری روابط میان ایران و اتحادیــه اروپایی دارد؛ 
روابطی که با خروج ایران از برجام و موضع منفعالنه اروپا در برابر ایران تا 
مدتی تقریبا مســدود شــده بود و حتی ظریف هم که همواره یکی از 
حاضران اصلی نشست های جهانی است حاضر به شرکت در نشست 
جهانی داووس نشد و عمال درهای دیپلماتیک دو طرف روی هم بسته 
ماند؛ اما پس از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به ایران 
و گفت وگو با مقامات کشــورمان وزیر امور خارجه هلند و نیز وزیر امور 
خارجه اتریش به عنوان دو دولت نزدیک به ایران به کشــورمان ســفر 
کردند تا رایزنی هــا پیرامون آینده برجام و روابــط دو جانبه با اتحادیه 
اروپایی بار دیگر از سر گرفته شود. وزیر امور خارجه اتریش که شنبه برای 
دیدار با مقامــات ایران راهی تهران شــده گفت: وین بــه عنوان محل 
شکل گیری توافق هسته ای ایران و کشــورهای ۱+۵ خود را مسئول و 

موظف به نجات آن می داند. 
دولت اتریش رسما اعالم کرده اســت که »الکساندر شالنبرگ«، وزیر 
خارجه اتریش با هــدف نجات برجام راهی تهران شــده تا با مقامات 

عالی ایران از جمله »حسن روحانی« رییس جمهوری و »محمد جواد 
ظریف« وزیر امور خارجه این کشــور دیدار و گفت و گــو کند. دیروز نیز 
مالقات های دو جانبه مقامات ایرانی با این مقام اتریشی پیگیری شد 
و در این گفت وگوها که میان ظریف و شالنبرگ در دو نوبت صبح و عصر 
پیگیری شد، طرفین ضمن استقبال از گسترش روابط خوب دو جانبه 
بر توســعه و تعمیق آن در همه زمینه ها تاکید کردند. آخرین تحوالت 
مربوط به برجام و تعهدات طرف هــای اروپایی از مهم ترین محورهای 

گفت وگو بود.
 این وزیر اروپایی با روحانی هم دیدار و مالقات داشت، هر چند اتریش 
همواره در مواقع بحرانی میان ایران و اتحادیه اروپایی به عنوان نماینده 
ای از جانب سه کشور وارد میدان دیپلماســی با ایران شده؛ اما چندان 
موفقیتی در این زمینه نداشته است. این مســئله بدبینی ها نسبت به 
مذاکرات در این دور را هم افزایش داده اســت.طی مــاه های اخیر  با 
وجود دیدارهای دو جانبه اما اتریش چندان همکاری اقتصادی با ایران 
نداشته و بر مدار سیاست های همیشگی اروپا و پیروی از  آمریکا بوده 
است. کارشناسان امنیتی و سیاســی اما چندان به این مدل از سفرها 
خوش بین نیستند، آنها می گویند اتریش اعالم کرده به دنبال صلح و 

ثبات در منطقه است ؛اما با توجه به رویکرد کالن امنیتی اروپا،  اظهاراتی 
مبنی براینکه آنها به دنبال برقراری ثبات در منطقه هســتند قابل قبول 
نیست؛ عالوه براین  کشورهای اروپایی پیش از این سفر باید به سواالت 
مشخصی پاســخ دهند،  اینکه نقش غرب طی پنج ســال گذشته در 
حمایت تسلیحاتی از عربستان سعودی در جنگ یمن) یکی از عوامل 
بی ثباتی در منطقه(، چه بوده؟ همچنین اتحادیه اروپا باید پاسخ دهد که 
چرا در ایجاد گروه های تروریستی تکفیری مانند داعش، جبهه النصره 
که در ســوریه و عراق ایجاد بحران کرده اند در کنار واشنگتن به ایفای 
نقش پرداخته و سال ها در مسیر سرنگونگی نظام سوریه و ایجاد بحران 
های مزمن امنیتی در عراق دست داشته اند؟ در همین زمینه باید گفت 
میان آنچه ما در واقعیت می بینیم و ادعــای مقامات اروپایی در مورد 
ایجاد ثبات در منطقه  شکاف عمیقی وجود دارد که به راحتی هم قابل 
جبران نیست. هر چند نمی توان با این ادعا راه های دیپلماتیک کشور را 
مسدود کرد؛ اما باید توجه داشت که اروپا همچنان به دنبال وقت تلف 
کردن و معطل ساختن ایران است و درست به همین دلیل نمی توان به 
این مدل از رایزنی ها و دیدارها چندا دلخوش بود و انتظار ثمر و نتیجه 

خاصی از آن داشت.

مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه بر این 
باور است که باید توجه داشته باشیم که قرار گرفتن 
ایران در لیست ســیاه در شرایطی است که ریاست 
دوره ای بر عهده کشــور چین است. چین که اکنون 
نزدیک ترین پیوند اقتصادی را با ایران دارد تالشی 
برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه نداشت. به 
طور حتم این وضعیت بر مناسبات اقتصادی ایران با 
تمامی کشورهای دوست همانند روسیه، چین، عراق 
و... تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، به نظر می رسد از 
وضعیت بحرانی فعلی به وضعیت بحرانی تر  حرکت 
خواهیم کرد.قاســم محبعلی، گفــت: »در تحلیل 
قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرریسک یا 
سیاه FATF می توان از دو وضعیت سخن به میان 

آورد. یک وضعیت این است که با نظام پولی و مالی 
جهانی ارتباطی داشته باشیم که از امکانات آن برای 
توسعه تجارت، سرمایه گذاری و بهبود رفاه استفاده 
شود. این روند نه تنها برای ایران بلکه برای تمامی 
کشورهای عضو ســازمان ملل نیز ضروری به نظر 
می رسد و تا کنون حدود  کشور و نهادهای مختلف 
بین المللی اقتصادی به قواعد کارگروه اقدام مالی 
احترام می گذارند. این کارشناس مسائل بین الملل 
 FATF در ادامه تاکید کرد: »قرار گرفتن در لیست
به طور حتم تبعات و نتایــج خاص خود را به همراه 
خواهد داشت. این آثار به طور حتم به صورت منفی 
خواهند بود. هر چند این آثار شــاید در کوتاه مدت 
رؤیت نشود؛ اما در بلندمدت به طور حتم وضعیت 

را آشــفته تر و بدتر خواهد کرد.« محبعلی در ادامه 
تصریح کرد: »اکنون مســئله این نیست که ایران 
عضو FATF شود بلکه موضوع همکاری با این نهاد 
است. در واقع مســئله عضویت در FATF و رعایت 
اســتانداردهای مورد درخواســت این گروه مالی 
در یک راستا قابل ارزیابی نیســتند؛ زیرا عضویت 
نیازمند پیوســتن بــه کنوانســیون های مختلف و 

رسیدن به استانداردهای بین المللی است«.

نقل قول روزچین تالشی برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه انجام نداد 

وز عکس ر

رییس امارات پس از 9 ماه 
غیبت در انظار عمومی دیده شد

خبرگزاری امــارات، ویدئویی کوتــاه از رییس 
امارات بعــد از غیبت ۹ ماهه منتشــر کرد.البته 
ویدئوی پخش شده توســط خبرگزاری رسمی 
امــارات، خلیفه بن زاید را نشســته بدون اینکه 
حرکتی داشــته باشد، نشــان می دهد.امارات 
بعضا اخباری از ســفر ویژه  رییــس امارات به 
خارج از کشور بدون اعالم مقصد و اهداف سفر یا 
تصاویری از او در جریان خروج یا ورود به کشور 

منتشر می کند.

 تشکر عمیق رهبر انقالب از ملت ایران
 در پی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات

رهبر انقالب اسالمی صبح روز گذشته در ابتدای جلسه درس خارج فقه با تشکر از درخشش مطلوب 
ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه دشمنان، 
تاکیــد کردند: در مقابل توطئه دشــمن 
برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور، 
همه باید بــرای دفاع هوشــیار و آماده 
ضربه و حمله متقابل باشــیم.حضرت 
آیت ا...خامنه ای با اشاره به فضاسازی 
منفی و پر حجم دستگاه های تبلیغاتی 
بیگانه علیه شــرکت مردم در انتخابات، 
خاطرنشــان کردند: این تبلیغات منفی 
از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک شدن به 
انتخابات بیشتر شد و در دو روز آخر نیز به 
بهانه یک بیماری و ویروس، رسانه های آنها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در 
انتخابات چشم پوشی نکردند.رهبر انقالب اسالمی با شکر خداوند متعال و قدردانی عمیق از حضور 
گسترده مردم در انتخابات به رغم این تبلیغات مغرضانه، گفتند: خداوند اراده کرده است این ملت را 
پیروز کند.ایشان، دشمنِی دشمنان با ملت ایران را محدود به عرصه های اقتصاد، فرهنگ و باورهای 
دینی و انقالبی مردم ندانستند و افزودند: آنها حتی با انتخابات ملت ایران نیز مخالف هستند چرا 
که نمی خواهند پدیده شرکت مردم به نام دین در پای صندوق رای و در خدمت انقالب، به عنوان یک 
واقعیت تثبیت شــود.حضرت آیت ا... خامنه ای برگزاری انتخابات در نظام اسالمی را باطل کننده 
ادعای دشمنان مبنی بر مخالفت دین با آزادی و دموکراسی خواندند و گفتند: انتخابات در جمهوری 
اسالمی نشان می دهد که دین مظهر کامل یک دموکراسی همه جانبه است و برگزاری ۳۷ انتخابات 
در طول ۴۱ سال نشــان دهنده اهتمام بی نظیر نظام اسالمی به مردم ســاالری است.رهبر انقالب 
اسالمی با دعوت همگان به شناخت دشمن و هوشیاری در مقابل آن، تاکید کردند: در مقابل فعالیت 
هزاران نفر از جبهه دشمن علیه مسائل گوناگون ایران، در جبهه ملت ایران باید میلیون ها نفر آماده 

دفاع، ضربه و حمله متقابل در امور تبلیغاتی و انواع کارهای ممکن برای ملت باشند.

آیت ا... محمد یزدی، وارد مجلس خبرگان رهبری شد
اسماعیل موسوی، سخنگوی انتخابات کشــور نتیجه اولین میاندوره ای پنجمین دوره انتخابات 
مجلس خبرگان در استان قم را اعالم کرد.وی بیان داشت: آیت ا... محمد یزدی با کسب ۲۴۹ هزار 

و ۱۳۰ رای، وارد مجلس خبرگان رهبری شد.

پیگیری شهادت مرزبانان از طریق وزارت خارجه
فرمانده مرزبانی ناجا با اشــاره به درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی گفت: اکنون مسئوالن 
دیپلماسی پیگیر شهادت مرزبانان هستند.سردار قاسم رضایی در بازدید از محل درگیری مرزبانان 
هنگ مرزی جکیگور با گروهک تروریستی ضمن عرض تسلیت شهادت ۲ تن از مرزداران غیور کشور  
اظهار داشت: بعد از برگزاری جشن ملی انتخابات که در کمال امنیت برگزار شد، طی چند روز گذشته 
گروهک های معاند قصد نفوذ به خاک کشور را داشتند که با هوشیاری مرزبانان شناسایی و از نفوذ 
آن ها به خاک میهن جلوگیری شــد.وی با بیان اینکه در درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی 
تعدادی از معاندان مجروح و به هالکت رسیدند، تاکید کرد: کشــور پاکستان باید امنیت را در مرز 
فراهم کند و اعضای گروهک تروریستی را تحویل ایران دهد؛ در حال حاضر شهادت مرزبانان از طریق 

مسئوالن دیپلماسی با کشور پاکستان پیگیری خواهد شد.

کافه سیاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت: 

تعبیر »لیست سیاه 
FATF« به هیچ وجه 

صحیح نیست
حجــت االســالم و المســلمین غالمرضــا 
مصباحی مقدم درباره آنچه قرارگرفتن ایران 
در لیســت ســیاه FATF خوانده می شود، 
 FATF گفت: چیزی به نام لیســت ســیاه
وجود ندارد. متاســفانه مطبوعات ایران دائما 
درباره این اصطالح حرف می زنند. آنچه وجود 
دارد لیست کشــورهای همکار، غیرهمکار، در 
حال همکاری و تعلیق شده در حال همکاری 
با FATF اســت.وی افزود: تعبیر »لیســت 
ســیاه« اثر بســیار بدی روی افــکار عمومی 
جامعه ما دارد و کســانی که این اصطالح را به 
کار می گیرند با روان جامعــه بازی می کنند. 
چرا باید روان پریشی برای ملت ایران به وجود 
آورند؟ این اشتباه بزرگی اســت. زیرا موکدا 
می گویم در FATF اصطالحی به نام لیســت 
سیاه وجود ندارد. در این برهه ما مجددا وارد 
لیست کشورهای غیرهمکار با FATF شدیم. 
البته آنچه تصویب شده مجددا فرجه ای برای 
ایران باقی گذاشته که هر وقت دو کنوانسیون 
پالرمو و CFT را تصویب کــرد، مجددا امکان 
ورودش به لیســت کشــورهای همکار وجود 
دارد.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: برخالف آنچه قبال گفته می شــد و 
در مطبوعات کشــور به آن دامــن می زدند که 
اگر ایران به تعبیر اشتباه مطبوعات به لیست 
ســیاه FATF بپیوندد برای بازگشتش حتی 
بعد از تحریم های آمریکا نیز پروســه طوالنی 
نیاز است، باید بگویم که چنین حرفی درست 
نیست. ایران تاکنون به ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه 
FATF عمل کرده ولی تاکنــون هیچ فایده و 
منفعتی از این ۳۹ برنامــه اقدامی که انجام 

داده، نبرده است.

لکساندر  »ا است که  اعالم کرده  رسما  اتریش  دولت 
شالنبرگ«، وزیر خارجه اتریش با هدف نجات برجام راهی 
تهران شده تا با مقامات عالی ایران از جمله »حسن روحانی« 
رییس جمهوری و »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه این 

کشور دیدار و گفت و گو کند

بین الملل

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره ۹8/۵/۲6۰۷ مورخ ۹8/۰8/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره دادن واحد 
تجاری شماره دو طبقه اول مجتمع اداری الغدیر واقع در خیابان شهید مطهری شهر کلیشاد و سودرجان به متراژ 6۳ متر مربع به مدت یکسال اقدام نماید. 

لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت می گردد مطابق اطالعات ذیل به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

حامد اخگر- شهردارم الف:783252

۱۳۹8/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹8/۱۲/۲۰مهلت بازدید و اخذ اسناد

۱۳۹8/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹8/۱۲/۲۱مهلت تحویل اسناد

۱۳۹8/۱۲/۲۲بازگشایی اسناد

نوبت اول
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نتیجه کمیته تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت استاندارد:

اخطار  به هفت واحد تولیدی اصفهان
هفت واحد تولیدی استان اصفهان درخصوص مدیریت کنترل کیفیت شان اخطاریه گرفتند.مدیرکل 
اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: این اخطاریه به علت حضور نیافتن مدیر کنترل کیفیت و معرفی 

فرد جایگزین دربررســی 46 پرونده در 
کمیته تاییــد صالحیت مدیــران کنترل 
کیفیت اداره کل از طریق ســامانه نظارت 
اعالم شد.غالمحسین شــفیعی افزود: 
همچنین در این کمیته بــا صدور گواهی 
تایید صالحیت 25 نفــر از مدیران کنترل 
کیفیت معرفی شــده، موافقت شد.وی 
گفت: در کمیته تاییــد صالحیت مدیران 
کنترل کیفیت اداره کل استاندارد استان 
اصفهان، مقرر شد پروانه تایید صالحیت 

پنج نفر از مدیران کنتــرل کیفیت پس از گذراندن دوره های آموزشــی مجدد تمدید شــود.مدیرکل 
استاندارد استان اصفهان اضافه کرد: اعضای کمیته با استعفای 14 نفر از مدیران کنترل کیفیت موافقت 
کردند و مقرر شد استعفاهایی که به علت تعطیلی یا پایان طرح است به واحداجرای استاندارد و حقوقی 
ارجاع شود.گفتنی است؛سه هزار واحد تولیدی و خدماتی استان اصفهان زیر پوشش استاندارد است.

»کرونا« سامسونگ را تعطیل کرد!
شیوع ویروس خطرناک کرونا موجب شد سامسونگ کارخانه تولید گوشی های هوشمند جدید خود 
را در کره جنوبی تعطیل کند.شیوع ویروس خطرناک و کشنده کرونا که در ابتدا از چین شروع شد و 
امروزه بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرده، تاکنون قربانیان بی شماری در کشورهای مختلف 
گرفته و تبدیل به یکی از بزرگ ترین معضالت پیش روی دولت های جهان شده است.بسیاری از 
شــرکت های مختلف فعال در چین نیز از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، دفاتر و کارخانه های 
خود در این کشور را تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم کردند تا از انتشار بیشتر آن جلوگیری به عمل بیاورند.

حاال بر اساس تازه ترین اخبار منتشره در وب سایت gsmarena، سامسونگ با انتشار اطالعیه ای 
جدید اعالم کرده که کارخانه تولید گوشی هوشمند جدید و تاشوی خود یعنی گلکسی زد فلیپ را در 

کره جنوبی تعطیل اعالم خواهد کرد.

تعویق نمایشگاه لوازم خانگی، تشک، سرویس خواب و 
تزیینات آشپزخانه

در پی شــیوع ویروس کرونا در کشــور و به دنبال رعایت نکات و مالحظات بهداشتی برای کنترل 
بیماری های واگیردار نمایشگاه لوازم خانگی، تشک، سرویس خواب و تزیینات آشپزخانه اصفهان 
به تعویق افتاد.روابط عمومی شرکت نمایشگاه های استان اصفهان اعالم کرد به منظور رعایت نکات 
و مالحظات بهداشتی برای کنترل بیماری های واگیردار، بر اســاس تصمیم گیری بر مبنای خرد 
جمعی مشارکت کنندگان و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مقرر شد نمایشگاه 
لوازم خانگی، تشک، ســرویس خواب و تزیینات آشــپزخانه در زمان دیگری برگزار شود. شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برای اتخاذ این تصمیم، مشورت با دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان را نیز در دستور کار قرار داد و بر اســاس توصیه این مرجع بهداشتی و پزشکی، با توجه به 
برگزاری نمایشگاه و تشــکیل غرفه ها در فضای بســته و تردد بدون کنترل بازدیدکنندگان در این 
گونه نمایشگاه ها، به منظور حفظ سالمت افراد، نمایشگاه لوازم خانگی، تشک، سرویس خواب و 

تزئینات آشپزخانه به تعویق افتاد. تاریخ برگزاری این نمایشگاه متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

ماسک در اصفهان نه احتکار شده و نه کمیاب، تنها گران شده است؛

ماسک قیمت بر چهره بازار 

وقتی خبر نایاب شدن ماسک در چین را  مرضیه محب رسول
می خواندیم یا وقتی عکس های ارسال 
ماسک به چین را می دیدیم، باورمان نمی شد چند هفته بعد خودمان 
همین ماسک های کم کیفیت و دم دستی را هم باید به سختی بخریم 
و حتی داروخانه ها هم از فروش آن امتناع کنند. کار به جایی رسیده که 
سازمان غذا و دارو وارد ماجرا شده و با صدور بخشنامه های جدیدی  
شرایط جدیدی را برای خرید و عرضه ماسک تعیین کرده است. رییس 
سازمان غذا و دارو در بخشنامه جدیدی هرگونه توزیع، خرید و فروش 
انواع ماسک های پزشکی شامل ماسک جراحی )بنددار و کش دار(، 
فیلتر دار و... توسط تولید کنندگان، توزیع کنندگان، واحدهای صنفی، 
شرکت های پخش دارویی و غیره تا اطالع ثانوی ممنوع بوده و کاالهای 
موجود صرفا قابل فروش به هیئت امنای صرفه جویی ارزی وابسته به 

وزارت بهداشت است.
به گفته معاون وزیر بهداشــت؛ توزیع انواع ماسک تنها از طریق هیئت 
امنا صورت خواهد گرفت و داروخانه های ســطح شهر می توانند صرفا  
به عرضه موجودی انبار خود )که قبل از ابالغ این بخشنامه خریداری 
شده( و در حد مصرف شــخص متقاضی اقدام کنند.وی خاطرنشان 
کرد: طبق این ابالغیه داروخانه ها تا اطالع ثانوی اجازه خرید مجدد از 

شرکت توزیع را به هیچ عنوان ندارند.شانه ساز  افزود: توزیع کنندگان، 
واحدهای صنفی و شرکت های پخش دارویی باید کاالهای خود با نرخ 
قانونی را مطابق ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و توزیع کنندگان به هیئت امنای صرفه جویی ارزی عرضه کنند.
 در اصفهان هم بر اســاس اعالم مســئوالن هم اکنون سه واحد تولید 
ماســک فعالیت می کند و مردم نباید نگرانی از بابت تامین ماســک 
داشته باشند. متاسفانه قیمت ماسک در بازار اصفهان هم مانند سراسر 
کشور افزایشی بوده اســت. هر داروخانه ای ماسک های معمولی و 
فیلتردار را با نرخ های مختلف از 1۰۰۰ تا ۳۰ هزار تومان عرضه می کنند 
و حتی در برخی سایت ها ماســک را با قیمت باالیی همچون 1۰۰ هزار 
تومان عرضه کرده اند.مدیرعامل یک شرکت فروش تجهیزات پزشکی 
فعال در کنتــرل عفونت می گوید: طی یک هفته گذشــته تقاضا برای 
خرید ماسک از ســوی مردم عادی و همچنین مراکز درمانی دولتی و 
خصوصی افزایش یافته است، متاسفانه اکنون واردات ماسک نداریم 
و تنها اجناس تولید داخل در کشــور آن هم با قیمت باال از ۸۰۰ تا 12۰۰ 
 تومان در مراکز درمانــی و داروخانه ها عرضه می شــود. وی توضیح

 می دهد: اکنون قیمت ماســک ســه الیه در شــرکت های تجهیزات 
پزشکی از ۸۰۰ به 12۰۰ تومان افزایش یافته است، در حالی که مطابق 

بخشنامه وزارت بهداشــت، قیمت فروش ماســک به مراکز درمانی 
۳65 تومان بوده و نرخ آن برای مصرف کننده 41۰ تومان اســت. وی 
با اشــاره به اینکه در شــرایط کمبود ماسک در کشــور برخی به دنبال 
سودجویی از این بازار هســتند، اظهار می کند: در حالی که یک ماه از 
تب شــیوع کرونا در دنیا می گذرد، اما به غیر از بیمارستان های تامین 
اجتماعی، بقیه بیمارســتان ها با کمبود اعتبارات برای تامین ماسک 
و ژل ضدعفونی کننــده مواجه هســتند.به گفته وی، برخــی در بازار 
ماسک های غیراستاندارد و تقلبی را به نام ماسک فیلتردار و با قیمت 
باال عرضه می کنند که مردم باید نســبت به این موضوع آگاه باشــند.

همچنین سخنگوی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در خصوص کمبود ماسک در استان با توجه به افزایش تقاضای مردم 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا می گوید: در اســتان اصفهان سه واحد 
تولید ماســک وجود دارد که میزان تولید ایــن واحدها به دلیل کمبود 
مواد اولیه کاهش یافته است.به گفته توکل، در بخش عرضه، بازرسی 
ها از ســوی اصناف و یا دســتگاه های مربوط به توزیع ماسک ها در 
داروخانه ها انجام می شــود و مطابق آن موضوع نظارت بر قیمت ها، 
نحوه توزیع و سهمیه بندی ماسک از سوی وزارت بهداشت باید انجام 

و اطالع رسانی شود.
جواد محمدی فشارکی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
نیز درباره نظارت بر قیمت ماســک در داروخانه ها با توجه به افزایش 
تقاضای مردم در پی شــیوع کرونا در کشور، می گوید: بحث نظارت بر 
نحوه توزیع، قیمت گذاری، گران فروشی، تقلب و ... محصول ماسک 
در داروخانه ها بر عهده معاونت غذا و داروست. وی تاکید می کند: به 
طور قطع هر گونه تخلف در نحوه توزیع ماســک و قیمت های آن باید 
از سوی دانشگاه علوم پزشــکی و همچنین برخورد با تخلفات توسط 
تعزیرات اعالم شــود.مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان 
نیز با اعالم اینکه هــم اکنون نظارت جدی بر بــازار و روند توزیع اقالم 
بهداشــتی مورد نیاز مردم همچون ماســک و ژل هــای ضدعفونی 
کننده در دســتور کار قرار گرفته، می گوید: در صورتی کــه از تخلفاتی 
همچون احتکار، گران فروشی و ... اقالم مورد نیاز مردم در این روزها 
مطلع شــویم، به صورت جدی و با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.
غالمرضا صالحی، از مردم خواســت در صورت مراجعه به داروخانه ها 
و واحدهای صنفی و مشــاهده هرگونه گران فروشــی یــا خودداری 
آنهــا از عرضه کاالهــای بهداشــتی همچون ماســک، ژل ضدعفونی 
 و... موارد را به ســازمان صمت و اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان

 گزارش دهند.

رییس سازمان نظام مهندســی اصفهان گفت: در 
راهکار عملی و علمی برای محاســبات ســازه ای و 
موارد مربوط به فنداسیون های تکی باید تجدید نظر 
شود تا اگر فرونشست اتفاق افتاد، ساختمان به طور 
هماهنگ نشست کند.غالمحسین عسکری اظهار 
کرد: در کل اســتان ۳2 هزار نفر در حوزه ساختمان 
فعالیت می کنند که از این میان نیمی دارای پروانه 
اشــتغال و نیم دیگر باید دریافــت پروانه آزمون و 

موارد ورود به حرفه را بگذرانند.وی با تاکید بر وظیفه 
سازمان نظام مهندسی در نحوه ساخت سازها، عمر 
ســاختمان و صیانت از ســرمایه های ملی افزود: 
اجرای مصوبه ای که شــورای شــهر برای استفاده 
از آبگرمکن های خورشــیدی در ســاختمان ها به 
تصویب رساند، می تواند مصرف و تلفات انرژی در 
ساختمان های استان را که حد باالیی دارد، کاهش 
دهد.رییس ســازمان نظام مهندســی اصفهان با 
اشاره به لزوم نهادینه شدن مبحث 1۹ قوانین ملی 
ساختمان در استان، تصریح کرد: قوانین بسیاری 
مانند قانون هوای پاک وجود دارد که شهرداری ها به 
انجام آن ملزم شــده اند؛ اما در این قانون گلوگاهی 
تعیین نشــده و اصفهان طی 1۰ ماه گذشته ۸1 روز 

هوای پاک داشــته که با رعایت آن می توان حجم 
باالیی از آالینده هــا را کاهش داد.وی بــا تقدیر از 
همکاری معاونت شهرســازی شــهرداری با نظام 
مهندسی، ادامه داد: یکپارچگی خدمات الکترونیک 
نظام مهندسی نیز با همکاری شهرداری انجام شده 
تا این فرآیند در جهت امور مردم تســهیل شــود.
عسکری با بیان اینکه فرونشست را زلزله خاموش 
می دانند و راه مقابله با آن جاری بودن زاینده رود و 
جلوگیری از برداشت های غیرمجاز است، اضافه کرد: 
موارد بسیاری از ساختمان های سطح شهر مشاهده 
می شود که ساختمان چرخش پیدا کرده و فرورفته 
است که مهندسان خیال می کردند بد محاسبه شده 

اما در واقع علت اصلی فرونشست زمین است.

فرونشست، محاسبات سازه ای ساختمان ها را تغییر داده است

کافه اقتصاد

نایب رییس اتحادیه پولکی و نبات استان اصفهان گفت: امســال میزان تولید پولکی و نبات در واحد های تولیدی استان رشد ۳۰ درصدی داشته است.منصور 
کتیرایی ، اظهار داشت:از آنجایی که استان اصفهان به عنوان نخستین استان تولید کننده پولکی و نبات در کشور شناخته می شود به همین منظور در سال جاری 
تمامی تسهیالت الزم را برای برطرف کردن موانع تولید کنندگان پولکی و نبات استان به کار گرفتیم تا شاهد رشد ۳۰ درصدی رونق تولید در این صنعت باشیم. وی 
با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای بیش از 2۰۰ واحد تولیدی پولکی و نبات است، ادامه داد:از آنجایی که اصلی ترین مواد اولیه واحد های تولیدی پولکی و نبات 
استان اصفهان شکر است به همین منظور در تالش هســتیم تا با راهکار های صحیح در توزیع بندی شکر دچار مشکل نشویم.کتیرایی گفت:واحد های تولیدی 
پولکی و نبات استان اصفهان در سال ۸۰۰ کیلوگرم شکر نیاز دارند که با مدیریت صحیح و نظارت دقیق اتحادیه پولکی و نبات استان مشکلی در تامین مواد اولیه 
این واحد های تولیدی وجود ندارد. وی  اضافه کرد:در حال حاضر بیش از 5۰ درصد از شکر مورد نیاز استان اصفهان از استان های دیگری همچون اهواز و تهران 
 تامین می شود.نایب رییس اتحادیه پولکی و نبات استان اصفهان در خصوص کاهش کیفیت پولکی و نبات در برخی واحد های تولیدی استان اصفهان افزود:

با توجه به واردات شکر توسط برخی استان های کشور به داخل واحد های تولیدی استان متاسفانه این شکر های وارداتی از سطح کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده 
و به همین دلیل شاهد کاهش سطح کیفیت برخی واحد های تولیدی پولکی و نبات استان اصفهان در سال جاری هستیم.

کام پولکی سازان اصفهان شیرین شد

 فروش ماسک 
در خیابان!

در حالی که برخی داروخانه ها 
به مشتریان خود اعالم کرده اند 
که ماسک هایشــان به اتمام 
رسیده است، یک دستفروش 
در یکــی از خیابان های تهران 
اقدام به فروش انواع مختلف 

آن می کند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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دوباره نفس مسیحایی شهید در کالبد نصف جهان دمیده شد؛

بدرقه شهید مدافع حرم تا گلستان شهدا

دوباره شهید آمد و دوباره در شهرمان بوی عشــق و بهشت پیچید، در این هیاهوی 
روزانه دلم آسمانی و دوباره چشم مادران شهرمان گریان شد و بازجوانی از نهضت 
خمینی)ره( و مکتب اسالم ناب محمدی پرکشید و به آسمان سفر کرد و غم سنگین 
جا ماندن را برای ما گذاشــت.در قصه کربال کسی که سوخت، زینب )س( بود که از 
هم سفری حسین )ع( جا ماند و اینجا هستند خواهران شهیدی که زیر لب زمزمه 
می کنند»ای پاره پاره تن! به خدا می ســپارمت«، و امروز دوباره همه آمدند چراکه 
دل شــان گره خورده به این مکتب و راه.زمزمه های زیر لب جانبازان دفاع مقدس 
خودش کتاب مصور مقاومت است وقتی در مراسم تشــییع پسرشان می گویند، 
آن روز که منطقه رفتم، پایم به شــلمچه و فکه و طالیه رسید، دلم را جا گذاستم اما 
پایم به کربال رسید، اسیر شدم و هرازگاهی که این پهلوانان قهرمان می آیند، دلم را 
آرام می کنند به این امید که این مسافر از راه می رسد و دل ما را گره می زند به شش 
گوشه ارباب.مسافر عزیز شهر ما خوش آمدی، دالور دیارم، سپر بالی زینب )س(، 
خوش آمدی، به راســتی اینان چگونه ثابت کردند که اگر کربال بودند، حسین )ع( را 
تنها نمی گذاشتند و چه زیبا که پس از  ۱۴۰۰ سال ندای »هل من ناصر ینصرنی« را 
شنید و لبیک گفتند و ظهور این ندا، بازهم ندای مرگ بر آمریکا  و تنفر از استکبار را 
در شــهر ما طنین انداز کرد.آری این فرزند مکتب خمینی )ره(، این سربازان حریم 
والیت و امامت آمد تا به مسئول و نمایندگان تازه انتخاب شده بگوید »راه ما، راه امام 
حسین )ع( است و مقاومت« و رفت تا مادری پشت درنماند و مردی خجالت زده 
همسرش نشود، او رفت اگرچه طعم پدر شدن را نچشید؛ اما رفت تا پدری داغ فرزند 

نبیند، آه ای شهید، ای که به زیارت ارباب می روی، سالم ما را به سید شهیدان برسان.
مردمی که مدام نگاه شان به سمت شهید است و بی صدا، دانه های مروارید اشک 
از چشمه چشمان شــان بر گونه ها می لغزد و بر چهره های غمبارشان برق می زند، 
تالش می کنند تا دست شان را به تابوت شهید برسانند، التماس می کنند که شهید 

دست شان را بگیرد تا به نظرگاه وجه ا...برساند.
شاید هیچ کس نمی داند که او در تمام روزهایی که شجاعانه و غریب، مشق پاسداری 
از حریم زینب کبری )س( را می نگاشت، باخدا چه گفت که خدا خریدارش شد و 

سرش را هنگام وداع با دنیای ما بر بالین حسین)ع( گذاشت.
حال و هوای امروز این قطعه از بهشت دیدنی است، چه زیباست خواندن عاشورا و 
سالم بر سیدالشهدا )ع( کنار پیکر بزرگ مردی که به هنگام خداحافظی با دنیای ما 

زمینی ها، سرش را بر دامن اباعبدا...)ع( گذاشته است.

 گویی صدای آقا مرتضی آوینی 
در آسمان فیروزه ای نصف جهان پیچید

»ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی بر آر و ما قبرستان نشینان 
عادات سخیف را نیز از این منجالب بیرون کش« و من نمی دانم به همسر شهید چه 
بگویم! تسلیت یا تبریک! و یا از خجالت و شرم سربه زیر باشم.فقط بادلی شکسته 
می خوانم:»آن کس که تو را شــناخت جان را چه کند/فرزند و عیال و خانمان را چه 
کند« و با حسرت به خود می گویم، بدا به حال من که دو دستی به دنیا چسبیده ام و 

حتی همت نمی کنم سرم را به آسمان بلند کنم، شاید راهی باز شود.

شهدا جنس شان طالست
همرزم شهید»حمیدرضا باب الخانی« در حاشیه مراســم تشییع پیکر این شهید 
مدافع حرم که روز سه شنبه گذشته در منطقه عملیاتی غرب استان حلب در سوریه 
بر اثر حمالت موشکی تروریست های تکفیری به شهادت رسید، اظهار داشت: به طور 
کلی انسان ها را به لحاظ ســیرت و منش زندگی می توان به سه دسته تقسیم کرد، 
دسته اول انسان هایی هســتند با ویژگی آب یعنی در مسیر زندگی، مدل و منش 
خاصی را انتخاب نمی کنند بلکه در هر برهه و شــرایطی به شــکل همان موقعیت 
 درمی آیند، مثل آب که در هر ظرفی یک شــکل به خود می گیرد و شــعار این افراد 

» خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش« است.
وی ادامه داد: دسته دوم، افرادی با ویژگی های آهن هستند، این انسان ها یک مرام 
و مسلک در زندگی خود انتخاب می کنند و با تمام سختی هایی که در مسیر وجود 
دارد، مبارزه می کنند و گاهی شــکنجه ها را هم تحمل می کننــد؛ اما در محیط فتنه 
آلود خود را می بازند، زنگ می زنند و بی خاصیت می شوند که آدم های بی شماری 
را می توان از صدر اســالم تا امروز نام برد که اینگونه زندگــی کردند و در میدان های 
جنگ و کنار امام )ع( حضور داشتند؛ اما در برهه ای به دلیل بی بصیرتی و دنیاگرایی 
بی خاصیت شــدند مانند »زبیر« که در مقابل انقالب و اســالم ایستاد و اصطالحا 
رفوزه مکتب اسالم شد.این همرزم شهید بابیان ویژگی های شهید ابراز کرد: دسته 

سوم آدم ها از جنس طال هستند و هیچ چیز نمی تواند آن ها را از مسیر و هدف شان 
دور کند که به تعبیر ما، شهدا از این دسته آدم ها هستند، تاریخ انقضا و محدودیتی 
ندارند و برای همه نســل ها و همه برهه های تاریخی به عنوان الگو می درخشــند، 
شهیدگرانقدری که در مراسم گرامیداشت و تشییع او شرکت می کنیم جزو این دسته 

است، تاریخ مصرف محدود ندارد و برای همه عصرها یک الگو  محسوب می شود.

شهدا، والیت مدار بودند نه والیت شعار
وی در ادامه صحبت های خود به بیان ویژگی شــهدا پرداخت، مهم ترین ویژگی را 
والیت مداری دانست و تصریح کرد: نخســتین خصوصیات شهدا دشمن شناسی 
و مبارزه با دشمن اســت، همچنین والیت مداری ویژگی مهم این مجاهدان در راه 
خداست، انسان والیت مدار مطیع، با اســتقامت و فداکار است از همین رو شهدا 
مطیع محض والیت هستند و در این مســیر از طعنه زنان نمی هراسند و ایستادگی 
می کنند و کامال برخالف افراد والیت شعارند؛ چراکه این افراد وقتی امر والیت صادر 
شود اصطالحا دو دوتا چهارتا می کنند و اگر این امر مطابق میل باطنی آن ها نباشد 
اما و اگر می کنند.این همرزم  شهید در پایان صحبت خود گفت: سومین ویژگی یک 
شهید، اخالص است، شــهدا اهل دعا ونیایش، رکوع و سجود هستند، یک عده ای 
ادعا دارند اما دعا ندارند و یک عده ای نمایش دارند در دین داری و نیایش ندارند، 
اما شــهدا، این در و گوهرهای گرانبهای بشــیریت، نیایش داشتند نه نمایش، دعا 

داشتند نه ادعا.

پایداری

س
فار

س: 
عک

حصر وراثت
12/29 خانم بیگم جان جعفریان دهاقانی دارای کدملی 5129614917 به شرح دادخواست 
به کالســه 769/98  شورای حل اختالف درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبرضیغمی دهاقانی به شناســنامه 237 در تاریخ 1398/11/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- صفورا عسگریان 
فرزند محمد ابراهیم به شــماره ملی 5129549961 مادر متوفی 2- بیگم جان جعفریان 
دهاقانی فرزند سیف ا... به شــماره ملی 5129614917 همسر متوفی 3- محمد ضیغمی 
دهاقانی فرزند اکبر به شــماره ملی 5129952774 پسر متوفی 4- زهرا ضیغمی دهاقانی 
فرزند اکبر به شماره ملی 5129665163 دختر متوفی 5- مریم ضیغمی دهاقانی فرزند اکبر 
به شماره ملی 5129674049 دختر متوفی 6-منیژه ضیغمی دهاقانی فرزند اکبر به شماره 
ملی 5120029396 دختر متوفی. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 777699 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان
اخطار اجرایی

 12/30 شــماره: 1354/98حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علی
 مهدی پور ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: مهدی 
زمانی سدهی با وکالت هاشــمیان و علیشاهی ، نشانی: خمینی شــهر خ شریعتی شمالی 
کوچه 108 مقابل دبیرستان شهدا، محکوم به:به موجب رای شماره 1714 تاریخ 98/8/30 
حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به:محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ دو میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.درضمن رای صادره غیابی 
میباشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 778268 ایمان 

بختیاری  قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ اخطاریه

12/31 شماره پرونده: 139804002121000116/2 ، شماره بایگانی پرونده: 9800671، 
شماره آگهی ابالغیه: 139805111123009930 ، ، تاریخ صدور: 1398/11/27 ، آگهی 
ابالغ اخطاریه پرونده شــماره 13980400212000116/2 ، بدینوســیله به زهرا نامور 
اردکانی فرزند نور علی کد ملی:2291218085 و طاهره نامور اردکانی فرزند نور علی کد 
ملی:2298291365 و مرضیه نامور اردکانی فرزند نورعلی کد ملی:2291218093 و آمنه 
نامور اردکانی فرزند نورعلی کدملی:23002799525 و مریم نامور اردکانی فرزند نورعلی 
کد ملی:2280370883 و فاطمه نامور اردکانی فرزند نورعلی کدملی:2296893775 و حامد 
نامور اردکانی فرزند عبدالکریم کد ملی:1130389057 و مهناز حاجی حیدری فرزند حسین 
کد ملی:1141085992 و حدیثه نامور اردکانی فرزند عبدالکریم کدملی:1130514536 
وراث مرحوم نورعلی نامــور اردکانی فرزند غالم کد ملــی:2549719001 و عبدالکریم 
نامور اردکانی فرزند نورعلی کد ملی:2298901120 و زبیــده آرایش اردکانی فرزند ایرج 
کدملی:2549744513  اعالم میگردد ابالغ میگردد که مزایده امتیاز یک دستگاه آپارتمان 
مسکن مهر در پروژه 482 واحدی وزارت دفاع بلوک A10 طبقه پنج با کد واحد 721555 
جنوب شــرقی 2 خوابه به نام مرحوم آقای عبدالکریم اردکانی واقع در شــیراز صدرا فاز 2 
بلوار تعاون میددان نشــاط بلوار کتاب از ساعت 9 الی 12 روز دوشــنبه مورخ 98/12/19 
در اجرای ثبت شیراز واقع در محل اداره اجرای استاد رسمی شــیراز برگزار مراتب جهت 
 اطالع اعالم میگردد. م الف :  778206 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک

 خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/32 شماره: 2560/97حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: رضا مقتدر ، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: سعید شجره ، نام پدر:سید 
مرتضی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شــمالی کوچه دبیرستان شهدا پشت دبیرستان 
هاشمیه، محکوم به:به موجب رای شماره 146 تاریخ 98/1/28 حوزه یازدهم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسی مسترد شده است و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/11/20 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در 
حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.درضمن رای صادره غیابی 
میباشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 778667 ایمان 

بختیاری  قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

12/33 کالســه پرونده:1012/98 ، شــماره دادنامه:3260 ، تاریخ رسیدگی:98/11/20، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:حسین آقایی خوزانی 
به نشانی:خمینی شهر منظریه خ شهید عموشاهی خ پیمان مجتمع سپیدار طبقه 4 واحد 7 ؛ 
خوانده: مجید حیدری ، نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ،گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسین آقایی خوزانی فرزند براتعلی علیه 
آقای مجید حیدری فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال 30/000/000 وجه 
یک فقره چک به شماره 503241017-92/10/20 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواســت و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین 
آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با 
استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/425/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی است و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 778665   قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
فقدان سند مالكيت

12/34 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت 360 سهم مشاع از 3735 سهم ازکل 1200 سهم 
ششدانگ پالک ثبتي شماره : 3767 فرعي از 2 - اصلي بخش یک که دردفتر 275 صفحه 
76 به نام جعفرعلی اسماعیل پور ثبت وسند صادرو تسلیم گردیده سپس بموجب سند شماره 
117769 - 21 / 2 / 74 دفتر سه شهرضا تمامت مالکیت خودرابه قدرت اله سلطانی انتقال 
ونامبرده بموجب سند شــماره 11634 - 11 / 7 / 84 دفتر چهار شهرضا مقدار 180 سهم 
مالکیت خودرابه روح اله عطائی انتقال نمــوده اینک خانم بنت الهدا رضائی وکالتًا ازطرف 
 قدرت اله سلطانی باارائه درخواســت کتبی به شماره وارده  139821702008011551 -
  21 / 11 / 98 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضاء شهودآن ذیل شماره 7594 -

 6 / 11 / 98 به گواهي دفترخانه 11 منظریه رسیده است مدعي است که سندمالکیت آن 
به علت جابجایي مفقودگردیده است ودرخواســت صدورالمثنای سند مالکیت نسبت به 
باقیمانده مالکیت خودازپالک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 779247 سید اسداله موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی

12/35 شماره نامه : 139885602024009994-1398/11/28 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 3718  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 

پرونده ثبتی به نام حسین یقینی و غیره فرزند مرتضی در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/01/16 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 775292  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/36 شماره نامه : 139885602024009995-1398/11/28 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک شــماره 886 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسین و خانمها فروغ الزمان، شمس 
الزمان، فرزانه شهرت همگی یقینی فرزندان مرتضی و همگی از وراث مرحومه فخریه خانم 
سعیدی زاده اصفهانی و شرکا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/01/16 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 775298  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
اخطار اجرایی

12/37 شــماره: 818/98حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: پریسا 
رفیع ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علی انتظاری با 
وکالت خانم اکرم صالح پور ، نشانی: خمینی شهر خیابان پاسداران کوی آزادگان ، نشانی 
وکیل:بروجن گندمان بلوار اصلی روبروی دادگســتری، محکوم به:به موجب رای شماره 
1260 تاریخ 98/6/24 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال  بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 98/3/28 چک لغایت زمان 
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. درضمن رای 
صادره غیابی میباشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 778929 

ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
مزایده

12/38 شماره: 98/2906 - تاریخ:1398/11/30 ، اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 98/2906  خواهان سید جواد هاشمی زاده خوانده 
آقای اکبر نوری به خواسته مطالبه در نظر دارد 2240 کیلوگرم بافت لوله ایی به قطر حدود 
5 ســانتی متر بصورت حوله بافی از نخ فالمنت در رنگهای مختلف که کارشناس رسمی 
دادگســتری به مبلغ 40/320/000 ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند ، لذا 
جلسه مزایده ساعت 11 صبح روز دوشنبه در تاریخ 1398/12/26 در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار پردیس ساختمان 
دادگستری طبقه همکف  برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به 
نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و 
مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر 
اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 779216  دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر

اخطار اجرایی
12/39 شماره: 621/98حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: منور مشتاقی، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علی انتظاری با وکالت 
خانم اکرم صالح پور ، نشانی: خمینی شــهر خیابان پاسداران کوی آزادگان ، محکوم به:به 
موجب رای شــماره 1111 تاریخ 98/5/30 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و پانصد 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
98/2/28 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان ونیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت. درضمن رای صادره غیابی.  ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 778945 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت داروهای گیاهی 
 راد دارو اردستان ســهامی خاص به شماره ثبت 954 

و شناسه ملی 14008162264 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/14 و بنا به 
اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/13 
سرمایه شــرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 2001000000 
ریــال از محل واریز نقدی طــی گواهی شــماره 1409138 مورخ 
1398/11/13 بانک توسعه تعاون شعبه اردستان افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 
2001000000 ریال منقسم به 200100 سهم 10000 ریالی با نام که 
تماماً پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )778810(

آگهــی تغییرات شــرکت آرمان تدبیــر خلیج فارس 
 بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت 1892 

و شناسه ملی 14004906070 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/15 
موارد ذیل به موضوع شــرکت مندرج در ماده دو اساســنامه اضافه 
گردید : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد : تولید و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی ونگهداری 
 آنها - اجرای پروژه های راه ســازی و شــهر ســازی و نگهداری 
پارگینک ها - تامین ماشین آالت راه سازی و حفاری - آسفالت جاده 
وخیابانها و اماکن - خط کشی وجدول بندی ونصب کاردریل ، تامین 
قطعات وتعمیر ماشین آالت : در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع 
ذیصالح . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه )777809(
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کارشناس پیش بینی هوای استان:
اصفهان بارانی می شود

کارشناس پیش بینی هوای استان اصفهان گفت:سامانه بارشی از  امروز وارد استان اصفهان می شود 
که فعالیت آن از مناطق غربی اســتان آغاز خواهد شد. آســیه آقایی اظهار کرد: غبار محلی و افزایش 
غلظت آالینده ها را در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کالن شهر اصفهان در این مدت شاهد خواهیم بود؛ 
همچنین وضعیت جوی سایر مناطق استان نیز به صورت صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش 
بینی می شود.وی افزود: سامانه بارشی از  امروز وارد اســتان اصفهان می شود که فعالیت آن از مناطق 
غربی استان آغاز خواهد شد و در روز های سه شنبه و چهارشنبه در بسیاری از مناطق بارش های رگباری 
و رعد و برق و در ارتفاعات غرب استان، بارش برف را شــاهد خواهیم بود.کارشناس پیش بینی هوای 
استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۲۱ درجه 
سانتی گراد باالی صفر و بویین میاندشت با دمای هشت درجه سانتی گراد زیر صفر به ترتیب گرم ترین و 
سردترین مناطق استان پیش بینی می شود.آقایی  افزود: بیشینه دما در کالن شهر اصفهان به ۱۶ درجه 

سانتی گراد باالی صفر و کمینه دما به یک درجه سانتی گراد باالی صفر می رسد.

دانشگاه های استان اصفهان تا آخر هفته تعطیل شد
تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، همدان، 
اصفهان، گیالن، مازندران و مرکزی، تا آخر هفته تعطیل است.بر اساس اعالم روابط عمومی وزارت 
بهداشت، تمامی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی اســتان های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، 
قم، همدان، اصفهان، گیالن، مازندران و مرکزی، تا آخر هفته تعطیل است.این تصمیم در راستای 

مقابله با گسترش ویروس کرونا اتخاذ شده است.

 امضای تفاهم نامه همکاری با طعم »اوقاف«
 برای »تبلیغات اسالمی«

دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در شرایطی تفاهم نامه 
همکاری امضا می کنند که برخی درگیر فضای انتخاباتی کشور هستند، برخی اخبار شیوع کرونا را رصد می 
کنند و برخی هم کار سال ۹۸ را یکسره می دانند.امضای تفاهم نامه همکاری از هر جهت برای همپوشانی 
فعالیت ها و اهداف و دوری از موازی کاری مفید به نظر می رسد؛ اما باید در عمل و اجرا نظارت کامل بر 
اینگونه تفاهم نامه ها انجام شود تا فقط به جلسه امضای تفاهم نامه و چند عکس یادگاری خالصه نشود و 
تمام اجزای دو مجموعه بر آن پایبند باشند.در این نشست مشترک حجت االسالم »محمدحسین بلک« 
با تاکید بر اینکه همانگونه که واقفان مال خود را بی منت وقف می کنند ما نیز بی منت آماده افزایش بهره 
وری از مجموعه اوقاف هستیم، گفت: از ابتدای حضورم در اصفهان آمادگی برای همکاری های مشترک 

به ویژه در ابعاد پژوهشی و فاخر را اعالم کرده ام.

4 دانشجوی نمونه کشوری از اصفهان انتخاب شدند
چهار نفر از ۳۰ دانشجوی بیست و هشتمین جشنواره تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری، از دانشگاه های 
استان اصفهان هســتند.۱۰ نفر از این دانشــجویان وابسته به دانشــگاه های علوم پزشکی، هفت نفر 
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی و ۱۳ نفر دانشجوی دانشگاه های وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری در 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند.در بین این دانشجویان نمونه، چهار نفر از دانشگاه های 
اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشــکی اصفهان و آزاد اســالمی نجف آباد به چشــم می خورند.این 
دانشجویان، زهرا کلباسی اشــتری، شیما توکلی دهقی، حســین عندلیب و مهدی هادیان برسیانی 
هستند.امسال ازبین دانشجویان نمونه کشوری، بیشــترین آنها به ترتیب از تهران، اصفهان، تبریز 

و یزد بودند.

رییس سازمان نظام پزشکی گفته که  نمی توان با قاطعیت گفت» کرونا« وارد اصفهان شده است یا نه؛

تاریک و روشن کرونا در  نصف جهان

کرونا به اصفهان نرسیده؛ اما تمهیدات و  پریسا سعادت
راهکارهای پیشــگیرانه در سراسر استان 
شروع شده است. پس از تعطیلی مدارس و ضد عفونی کردن مکان ها 
و وسایل نقلیه عمومی، بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز بسیج شده اند 
تا خطر کرونا را از مردم دور کنند. مســئوالن تالش می کنند تا  ترس از 
کرونا را در مردم از بین ببرند؛ در همین زمینه مسئول بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت استان اصفهان اعالم کرده است ویروس کرونا بعد از فصل 
سرما به شکل نادر وجود خواهد داشت و با تمام شدن دوره سرما نگرانی 
ها از شیوع این بیماری هم پایان خواهد یافت؛ اما تا آن زمان اقدامات 
اجرایی در اصفهان در حال انجام شــدن اســت. رییس کمیســیون 
بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای شهر اصفهان اعالم کرده که 

آزمایش کرونا در اصفهان آغاز می شود.
به گفته جوادی،  آزمایشــات تشــخیص کرونا در مرکز پژوهشــکده 
بیماری های عفونی اصفهان انجام خواهد شد.عباسعلی جوادی، رییس 
سازمان نظام پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه سارس و مرس نیز از 

خانواده کرونا ویروس هستند، افزود: سارس از بین رفته، مرس هنوز 
در خاور میانه وجود دارد و از شتر منتقل می شود.وی در خصوص چرایی 
عدم توانایی در تشــخیص کرونا ویروس نیز اظهــار کرد: این ویروس 
اغلب به صورت سرماخوردگی ساده اســت و بعد ادامه می یابد، کرونا 
ویروس در انسان ایمنی ندارد و می تواند منتشــر شود، در بسیاری از 
موارد کرونا را نمی توان کشف کرد، آنتی بادی برای این ویروس نداریم 
و  باید این ویروس را برای تشــخیص جدا کنیم کــه این امر آزمایش 

پیشرفته می خواهد.
جوادی با بیان اینکه تاکنون برای تشــخیص کرونــا ویروس تنها یک 
آزمایشگاه در تهران فعال بود، افزود: »در این شرایط کشور را به ۱۰ قطب 
تقســیم کرده ایم و در اصفهان در مرکز پژوهشکده بیماری های عفونی 
به وســیله دکتر میرهندی، آزمایش پی ســی آر برای تشخیص کرونا  
آغاز می  شود، کیت را ارســال کرده اند و اگر کیت در اصفهان تمام شود 
دکتر میرهندی توان تولید کیت را دارد«. با وجود این اظهارات مبهم اما 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته است، مورد تایید شده ای 

از کرونا در اصفهان فعال وجود ندارد. وی تاکید کرد: هنوز مورد تایید شده 
ازابتال به کرونا در اصفهان گزارش نشده است؛ اما به منظور رعایت احتیاط 
تمام بیمارستان های استان اصفهان در حالت آماده باش هستند. وی 
افزود: اعالم دو بیمارستان عیسی بن مریم و فارابی توسط سازمان نظام 
پزشکی به عنوان مراکز خدمت رسان به این بیماران مورد تایید نیست و 
چنانچه این بیماری در اصفهان مشاهده شد بیمارستان های ویژه ارائه 

دهنده خدمات به بیماران اعالم می شود.
نجیمی تاکید کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی و تیم بهداشــتی و تمام 
بیمارستان ها و مراکز بهداشــتی و درمانی اصفهان برای مقابله با این 
بیماری آمادگی الزم را دارند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه نمی توان جلوی سفر به اصفهان را برای شیوع این بیماری 
گرفت، تصریح کــرد: بیماری کرونا نول، قابل پیشــگیری اســت و با 
راهکارهای ساده می توان از شــیوع و ابتالی آن جلوگیری کرد. پرهیز 
از تماس های غیرضروری و شستن مداوم دست ها با آب و صابون و 
رعایت فاصله مناسب برای پیشگیری از ابتال به این بیماری موثر است.

مسئول اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه 
فرسایش خاک در این استان ساالنه۱۲ تا ۱۵ تن 
در هکتار است، گفت: اجرای طرح های آبخیزداری 
از سال ۷۰ تاکنون ۲۰ درصد از فرسایش خاک در 
استان اصفهان جلوگیری کرده است.حمید لیاقتی 
ظهار کــرد: خاک، مهم تریــن عنصــر و منبع پایه 
طبیعت است که اگر حفظ نشود منابع طبیعی یک 

کشور در معرض نابودی قرار می گیرد.وی افزود: بر 
اساس مطالعاتی که سال ۱۳۹۲ انجام شد ارزش 
کمی هدر رفت هر تن خاک و عناصر شیمیایی آن 
) NPK نیتروژن، فسفر و پتاســیم( ۱۱ هزار ریال 
است.این کارشــناس حوزه آب خاطرنشان کرد: 
خاک ارزش های دیگری نیــز دارد از جمله اینکه 
مانند یک آب انبار عمل می کنــد و اگر از بین برود 
خاصیت نفوذپذیری و آبگیری آن کاسته می شود؛ 
اگر خاک نباشد آب نیز نخواهیم داشت.وی گفت: 
هزینه الیروبی و تخلیه هر متر مکعب رسوب ناشی 
از فرســایش آبی در سدها و تاسیســات استان 
در شرایط کنونی دســت کم ۱۲۵ هزار ریال برآورد 

می شود.
لیاقتی با بیان اینکه فرســایش خــاک در حوضه 
سدهای استان اصفهان ساالنه ۱۴- ۱۵ تن در هر 
هکتار است، اظهار کرد: میزان فرسایش خاک در 

همه بخش های استان اصفهان نیز به طور متوسط 
۱۲ تا ۱۵ تن در هر هکتار اســت که این رقم بسیار 
باالیی است.لیاقتی با بیان اینکه هزینه میلیاردی 
ساخت سد و ذخیره آب از عواملی است که اهمیت 
کنترل فرســایش آبــی خاک و جلوگیــری از ۱۶ 
میلیون تن رسوب در مخازن ســدها را دو چندان 
می کند، اظهار کرد: اجــرای طرح های آبخیزداری 
در ۲۷ ســال گذشــته )۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷( ۲۰ درصد 
از فرســایش خاک در اســتان اصفهان جلوگیری 

کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ساالنه ۱۴ میلیون مترمکعب 
حجم مخازن به علت رســوب گیری کم می شود 
که خسارت ناشی از آن حدود یک هزار میلیارد در 
سال است؛ فرســایش آبی خاک و رسوب هزینه 
زیادی برای ســدها دارد و عمر مفید این سدها را 

کم می کند.

مسئول اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

اصفهان ساالنه 15 تن در هکتار فرسایش خاک دارد

هنوز مورد تایید شده ازابتال به کرونا در اصفهان گزارش نشده 
است؛ اما به منظور رعایت احتیاط تمام بیمارستان های 

استان اصفهان در حالت آماده باش هستند

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

 مسافرکشی با آب میوه های آغشته به مواد 
بی هوشی

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دســتگیری مسافرکشی که با شــگرد خوراندن آب میوه 

های آغشــته به مواد بی هوشــی ســرقت می کرد، خبر داد.حســین ترکیان اظهار داشت: درپی 

اعالم چندیــن مورد ســرقت از افراد به 

خصوص بانوان به شــیوه مسافرکشی 

و خورانــدن آب میوه هــای آغشــته به 

مواد بی هوشــی ، ماموران اداره مبارزه 

 با ســرقت پلیس آگاهی اصفهان وارد

 عمل شدند.

وی افزود: در بررســی های کارآگاهان 

مشخص شد این سارق با یک دستگاه 

ســواری تیبا ابتدا افــرادی را که منتظر 

تاکســی بودند شناســایی و پس از جا 

زدن خود به عنوان راننده آژانس یا تاکسی اســنپ ، اعتماد آنان را کسب و سوار خودروی خود می 

کرد و در طول مسیر با فریب دادن و خوراندن آب میوه های آغشته به مواد بی هوشی، مسافران را 

بی هوش و اموال آنها را سرقت می کرد.وی بیان داشت: کارآگاهان به صورت ویژه وارد عمل شده 

و موفق شدند این سارق را شناســایی و پس از هماهنگی های الزم او را در مخفیگاهش دستگیر 

 کنند. سرهنگ ترکیان ادامه داد: متهم دستگیر شــده به ۲۰ فقره سرقت به شیوه بی هوش کردن 

 مســافران که اکثر آنها بانــوان بودند اعتــراف کرد که پس از تشــکیل پرونده بــه مراجع قضایی

 تحویل داده شد.

رییس پلیس آگاهی استان همچنین از دستگیری یک سارق لوازم داخل خودرو و کشف ۲۶ فقره 

سرقت خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشت: در پی دریافت شکایاتی مبنی بر سرقت لوازم 

داخلی خودرو در منطقه شرق شهر اصفهان، بررسی موضوع در دستور كار کارآگاهان پلیس آگاهی 

قرار گرفت.وی افزود: كارآگاهان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و با انجام یك سری اقدامات 

تخصصی موفق به شناسایی یک سارق در این رابطه شدند.سرهنگ ترکیان با اشاره به دستگیری 

این سارق اظهار داشت: متهم هنگامی که با مســتندات پلیس روبرو شد به ۲۶ فقره سرقت لوازم 

داخلی خودرو در منطقه شرق شهر اصفهان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه اعالم کرد:

دستگیری سارق با یک کیلو طال در مبارکه
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه از دستگیری یک سارق منزل در عملیات ماموران این فرماندهی 

و کشــف یک کیلوگرم طالی مســروقه از مخفیگاه وی خبر داد.رضا محمدی اظهار داشت: در پی 

شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل وی، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 

فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکه افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات گسترده و به کارگیری 

یک ســری اقدامات علمی و تخصصی موفق شدند رد پای یک سارق ســابقه دار را در این سرقت 

به دســت آورند.وی گفت: با شناســایی متهم، ماموران طــی هماهنگی با مقــام قضایی در یک 

 عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دســتگیر کردند.محمدی خاطر نشان کرد: در این عملیات

  یک کیلوگرم طالجات مســروقه از مخفیگاه ســارق کشــف و پس از اقدامــات قانونی تحویل

 مال باخته شد.

با مسئولان

ناجا

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه؛

اصفهان 88 روز هوای 
آلوده را تجربه کرد

خبر روز

کالن شــهر اصفهان طی یازده ماه گذشته 
۷۸ روز ناســالم برای گروه های حساس 
و ۱۰ روز ناسالم برای عموم را تجربه کرد.

همچنیــن کیفیت هوای این کالن شــهر 
در نخســتین ســاعات صبح روز گذشته 
با میانگین ســاعتی ۷۹ در وضعیت قابل 
قبول »ســالم« اســت.بر این اســاس 
شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش 
دائم از جمله میــدان احمدآباد روی عدد 
۱۵۲، خیابان های اســتانداری روی عدد 
۱۴۰، خیابان پروین روی عدد ۱۱۶، خیابان 
دانشگاه روی عدد ۱۳۳ و خیابان رودکی 

روی عدد ۱۳۲ گزارش می شود.
کالن شــهر اصفهان از ابتدای امســال تا 
پایان بهمــن ماه ۱۹ روز پــاک، ۲۲۷ روز 
هوای ســالم، ۷۸ روز هوای ناسالم برای 
گروه های حساس و ۱۰ روز هوای ناسالم 
بــرای عمــوم را تجربه کرد.روز گذشــته  
کیفیــت هوا در دیگر شــهرهای اســتان 
از جمله نجــف آباد و مبارکه بــا میانگین 
۶۲، شــاهین شــهر بــا میانگیــن ۸۵ و 
ســجزی با میانگین ۶۷ در وضعیت قابل 
قبول»سالم«  گزارش می شود.شاخص 
کیفی هوا از صفر تــا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا 
۱۰۰ هوای ســالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای 
گروه های حســاس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم 
برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بســیار ناسالم و 
۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.شاخص کیفی 
هــوا ) Air Quality Index ( معیــاری 
است که غلظت ترکیبات مختلف آالینده 
موجــود در هوا نظیــر منوکســید کربن، 
دی اکســیدگوگرد، ترکیبــات نیتــروژن 
دار، ازون و ذرات معلــق )ذرات کوچــک 
تــر از ۱۰ میکرومتــر و ذرات کوچک تر از 
۲.۵ میکرومتــر( را که دارای حدود مجاز 
متفــاوت بــا واحدهای مختلف اســت، 
 به یک عدد بــدون واحــد تبدیل می کند 
 و وضعیــت آلودگــی هــوا را نمایــش

 می دهد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان)نوبت اول(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها  م الف:781936

 1- محل دریافــت اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت
 )https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشــار مناقصه در ســامانه ســتاد ســاعت ۸ صبح روز دوشــنبه مورخ 
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســایت: تا ساعت ۱۹ روز پنج شنبه مورخ 
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ در 
محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان میباشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان میباشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت 
شده توسط نظام فنی و اجرایی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام 
فنی و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر 

این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شــرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز 
وجوه سپرده به شماره IR  ۲۶۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۱۰۷۶۷۰۲۴۲ نزد بانک مرکزی ایران 

به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اســاس بخشنامه 
 به شــماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۱ ســازمان برنامه و بودجه کشور 

می باشد.
۷- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار)ماه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه)ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

۱

اجرای بندهای سنگ و 
سیمان حوضه آبخیز هورستانه  
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) ۲۰۹۸۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۴۸

شهرستان 
خوانسار

۱۲

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال ۹۸

۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۵ آب برای 
اشخاص 
حقوقی

چاپ  اول



مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در رابطه با گسترش ویروس کرونا اظهار کرد: در چنین مواردی که بیماری در کشور واگیر دار می شود بهتر است افراد 
در خانه های خود بمانند و کسانی که سرما خوردگی و بیماری هایی شبیه به کرونا دارند کمتر در محیط ها عمومی حضور پیدا کنند، همچنین بهداشت شخصی را 

رعایت کنند. درمان این بیماری هم به حوضه دانشگاه پزشکی مربوط می شود.
محمد سلطان حسینی در خصوص تعطیلی باشگاه های ورزشی در سطح شهر اصفهان، خاطر نشان کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت صالح بدانند 
با دستور آن ها هر اتفاقی خواهد افتاد و این موضوع تنها مربوط به استان اصفهان نیست بلکه به کل کشور ربط دارد.مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
با بیان اینکه آماری از کم شدن افراد در باشگاه ها نداریم، تصریح کرد: فعال  آماری نداریم، زیرا چند روز است که این بیماری مطرح شده، اما در چنین شرایطی 
مردم احتیاط بیشتری انجام می دهند. سلطان حسینی با اشــاره به اینکه توصیه می کنیم تمام ورزشکاران مانند دیگر افراد اقداماتی که برای پیشگیری از این 
بیماری گفته می شود را رعایت کنند، گفت: پیام های بهداشتی که از مراکز مورد صالحیت مثل دانشگاه علوم پزشکی است باید به آن عمل شود، اصحاب رسانه هم 

سعی کنند مردم را با این پیام های بهداشتی بیشتر آشنا کنند.

احتمال تعطیلی باشگاه های ورزشی اصفهان

دوشنبه 5 اسفند  1398 / 29 جمادی الثانی 1441/ 24 فوریه 2020/ شماره 2921

پشت پرده کناره گیری سرمربی تیم جوانان ایران
 سیداکبر پورموسوی در حالی از سرمربی گری تیم جوانان ایران کناره گیری کرد که هیچ قراردادی 
با فدراسیون فوتبال امضا نکرده بود، در واقع هیچ کدام از اعضای کادرفنی تیم جوانان ایران بعد از 

صعود این تیم به مســابقات قهرمانی 
جوانان آســیا که در مهر ماه اتفاق افتاد، 
قــرارداد جدیدی را با فدراســیون امضا 
نکردند.حقیقــت ماجرا این اســت که 
فدراسیون فوتبال از روزی که پورموسوی 
و کادرش در تیم جوانان ایران مشغول به 
کار شدند حتی یک ریال پرداختی به آنها 
نداشته اســت. قرارداد آنها تا بازی های 
مقدماتی جام ملت ها اعتبار داشــت که 
مهر ماه این بازی ها به پایان رسید و تیم 

ملی بدون گل خورده و 9 گل زده با اقتدار راهی مرحله نهایی بازی ها شد. پورموسوی و دستیارانش 
انتظار داشتند بعد از این مسابقات دستمزد و پاداش صعودشان را از فدراسیون دریافت می کردند 
که نه تنها این اتفاق رخ داد بلکه قرارداد جدید هم برای ادامــه کار با آنها بعد از تقریبا پنج ماه امضا 
نشده است.جدا از این مســائل تیم جوانان ایران در پنج ماه اخیر هیچ بازی دوستانه بین المللی 
نداشته اســت و مربیان این تیم ناچار بودند با تیم های لیگ یکی و لیگ برتری برای انجام بازی 
دوستانه رایزنی داشته باشند. در واقع عدم حمایت الزم از تیم جوانان از سوی فدراسیون فوتبال یکی 
دیگر از دالیل کناره گیری پورموسوی از سمت سرمربی گری این تیم است.در این میان پورموسوی 
مذاکراتی را نیز با باشگاه صنعت نفت آبادان داشته و احتمال اینکه او برای ادامه فصل به این تیم 

آبادانی برود، زیاد است.

هدیه جالب سرمربی تراکتور  برای »حاج صفی«
سرمربی تراکتور به یکی از کاپیتان های تیمش به واسطه عملکرد خوب هدیه داد.ساکت الهامی 
برای اینکه انگیــزه بازیکنان تیمش را بــاال ببرد رویه جالبــی را در تیم در نظر گرفته اســت. او به 
بازیکنانش اعالم کرده بعد از هر مســابقه با توجه به داده هایی که GPS ها می دهند، هر بازیکنی 
بیشترین دوندگی را در طول مسابقه داشته باشد، هدیه ای را دریافت می کند.از این رو الهامی این 
کادو را  روز شــنبه به احســان حاج صفی اهدا کرد. کاپیتان تراکتور مقابل مس کرمان دربین همه 
بازیکنان تراکتور بیشترین میزان دوندگی را داشت و به همین خاطر از سرمربی تیمش هدیه گرفت.

این اقدام ســرمربی تراکتور باعث باال رفتن روحیه بازیکنان شده است. از این رو فضای شادی در 
تمرین حکم فرما بود و بازیکنان بعد از یک استراحت کوتاه با انگیزه، کارشان را شروع کردند.

امضای نایب رییس AFC به چه کسی رسید؟
مهدی تاج، رییس سابق فدراسیون فوتبال و نایب رییس AFC در منطقه آسیای میانه به واسطه 
این سمت قاره ای در مجمع انتخاباتی فدراسیون حق رای خواهد داشت.بر اساس همین حق رای 
طبیعتا تاج هم می توانست یکی از امضا کنندگان فرم های مربوطه برای کاندیداهای ریاست این 
فدراسیون باشــد؛ اما با توجه به اینکه رییس سابق فدراســیون به صورت علنی از هیچ کاندیدایی 
حمایت نمی کند انتظار می رفت از دادن امضا به کاندیداها هم خودداری کند.با این وجود بر اساس 
اخبار موثق نایب رییس AFC در این موضوع مصلحت اندیشی نکرده و با ارائه یکی از فرم های امضا 
برای معرفی یکی از 3 کاندیدای اصلی حاضر در این انتخابات به شکلی حمایت خودش از این فرد 
را علنی کرده است.باید دید حمایت رییس سابق فدراسیون از کاندیدای مورد نظر چه نتایجی را در 

انتخابات پیش روی رقم خواهد زد.

بعد از یک ماه وقفه؛

رویارویی تیم گیتی پسند و سن ایچ ساوه در نیمه نهایی

رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور در   سمیه مصور
حالی عصر امروز بعد از یک ماه وقفه از سر 
گرفته می شود که بنابر اعالم سازمان لیگ فوتسال دو دیدار نیمه نهایی 
این مســابقات به دلیل شــیوع بیماری کرونا بدون حضور تماشاگران 

برگزار می شود.
رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتســال پــس از برگزاری مرحله 
یک چهارم نهایی این مســابقات به دلیل حضور تیم ملی در بازی های 
فوتسال قهرمانی آسیا2020 تعطیل شد؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا 
این مســابقات نیز به حالت تعویق درآمد تا مسئوالن سازمان لیگ به 
فکر از سرگیری دوباره رقابت های لیگ امسال بیفتند. پس از برگزاری 
جلسه مدیران چهار تیم صعود کننده زمان دیدارهای نیمه نهایی لیگ 
برتر مشخص شد و تنها نماینده شهر اصفهان در لیگ برتر امروز در ساوه 

و 10 اسفند در اصفهان با سن ایچ ساوه رقابت خواهد کرد.
سرخ پوشان اصفهانی لیگ امسال را با 54 امتیاز و قرار گیری در رتبه 
دوم جدول رده بندی به پایان رســاندند تا در مرحله نخســت پلی آف 
این مســابقات حریف تیم سوهان محمد ســیما قم شوند. شاگردان 

حمیدرضا بی غم در این مرحله کار سختی را در پیش نداشتند و کار تیم 
قمی را در همان دو بازی ابتدایی این مرحله یکســره کردند تا به عنوان 
چهار تیم شناخته شده به مرحله نیم نهایی راه یابند. تیم گیتی پسند از  
اواسط بهمن ماه تمرینات خود را بدون حضور ملی پوشان در اصفهان 
آغاز کرد و با لغو بازی های آسیایی تیم ملی، بازیکنان ملی پوش این 
تیم نیز از 23 بهمن ماه به جمع شاگردان حمید بی غم اضافه شدند تا 
خود را برای رویارویی با ســن ایچ ســاوه آماده کنند. شاگردان بی غم 
که عزم خود را برای رســیدن به هدف جزم کرده اند، تمرینات منظمی 
زیر نظر کادر فنی انجــام داده و برای بازی پیــش رو هیچ مصدوم و 

محرومی ندارند.
در آن سمت تیم سن ایچ ســاوه لیگ را با 39 امتیاز و در رده ششم به 
پایان رساند. شاگردان اصغری مقدم در مرحله اول پلی آف، برابر فرش 
آرای مشهد قرار گرفتند و پس از یک برد و یک باخت، در بازی سوم در 
ضربات پنالتی بر تیم فرش آرا غلبه کردند. در دو بازی رفت و برگشــت 
دو تیم در لیگ برتر، این شــاگردان حمید بی غم بوده اند که با نتایج 3 
بر صفر و 4 بر 3 پیروز شده اند.هر دوتیم برای این دیدار اهداف خود را 

پیگیری خواهند کرد. ساوجی ها در شهر خود بازی می کنند و با ترکیب 
جوان خود می خواهند، حداکثر استفاده را از بازی در زمین خود ببرند. 
در آن سمت میدان حمید بی غم بازیکنان جوان و باتجربه  خوبی را کنار 
یکدیگر قرار داده و می خواهد در کمترین زمان ممکن به فینال مسابقات 
برسد.اسماعیل کمربسته به همراه ولی امجدی، رضا کیامنش و میالد 
امیری وظیفه قضــاوت این دیدار را به عهده دارنــد. همچنین علیرضا 
رجبی ناظر داوری این بازی خواهد بود. تیم های ســتارگان ورامین و 
مس ســونگون دیگر تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی هســتند و 
بازی برگشت این مرحله نیز دهم اسفندماه برگزار می شود. با تصمیم 
سازمان لیگ، دو دیدار مرحله نیمه نهایی بدون تماشاگر برگزار می شود. 
هم چنین هفته اول لیگ دسته دوم فوتســال از روز پنجشنبه استارت 
می خورد، بازی هــای عقب افتاده هفته چهاردهم لیگ دســته اول در 
گروه دوم جمعه برگزار می شود و بازی های برگشت پلی آف لیگ برتر 
نیز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد که با شرایط موجود احتمال لغو 
این بازی ها وجود دارد، اما هنوز ســازمان لیــگ تصمیمی در این باره 

اتخاذ نکرده است.

 مربی آکادمی ملی شــنای ایران در مورد شرایط ملی 
پوشان اظهار کرد: ملی پوشان در حال حاضر در شرایط 
سخت تمرینی هســتند و هنوز وارد کاهش تمرینات 
نشده اند. ســخت ترین قســمت فصل است و ملی 
پوشان هفته بعد در همین شرایط در هفته پایانی لیگ 
حاضر می شــوند. شــناگران بعد از لیگ تا مسابقات 
ورودی المپیک وارد کاهش تمرین می شــوند. آن ها 
در حال حاضر در شهرهای خود تمرین می کنند و فکر 
می کنم بعد از لیگ برای مســابقات ورودی المپیک 
به اردوی متمرکز بیایند.خشــایار حضرتی، در پاسخ 
به این ســوال که شــناگران در چه مســابقاتی برای 
انتخابی المپیک شــرکت خواهند کــرد گفت: اولین 

مسابقات در مجارستان است که اوایل فروردین انجام 
می شود. مهدی انصاری، سینا غالمپور، بنیامین قره 
حسنلو و علیرضا یاوری عازم مجارستان خواهند شد. 
باید کارهای الزم برای مســابقات مجارســتان انجام 
شــود تا ببینیم ویزا می آید یا نه و شرایط چطور است. 
مسابقات انتخابی المپیک تا اوایل تیرماه ادامه دارد 
و در کشورهای مختلف برگزار می شود. ملی پوشان با 
توجه به ماده های خود 50 و 100 آزاد، 100 و 200 پروانه در 
مسابقات مختلف شرکت خواهند کرد، البته 200 پروانه 
بعد از مسابقات مجارستان اضافه خواهد شد.وی در 
خصوص رکوردهای شــناگران گفت: ملی پوشان در 
این فصل رکوردهای خوبی را ثبــت کردند و امیدوارم 

این روند پیشرفت تا انتهای فصل ادامه داشته باشد. 
رکوردهای آنها در حال حاضر کمتر از یک ثانیه با ورودی 
المپیک فاصلــه دارد؛ اما چون خیلی در مســابقات 
شرکت نمی کنیم و مسابقات داخلی است نمی توان 
گفت چقدر احتمال کســب ســهمیه وجود دارد. اگر 
شرایط خوب باشد و مشکلی از بابت آسیب دیدگی یا 
بیماری پیش نیاید شانس باالیی برای کسب سهمیه 

وجود دارد.

مربی آکادمی ملی شنا: 

شانس ما برای کسب سهمیه المپیک باالست

خبر ویژه

»هالند« با »رونالدو« برابر شد
ســتاره نروژی بوروســیا دورتموند که هم چنان به ثبت رکورد با زنبورها ادامه می دهد، توانســت 
یک گل دیگر را هم به ثمر برســاند.به نقل از اســکای اســپورت، ارلینگ هالند را باید موفق ترین 
و بهترین خرید زمســتانی رقابت های 
بوندســلیگا دانســت.این فوق ستاره 
نروژی در بوروسیا دورتموند عملکردی 
خیره کننده از خود نشــان داده است.او 
در دیدار برابر وردربرمن در هفته بیست 
و ســوم رقابت های بوندسلیگا توانست 
گل دوم تیمــش را بــه ثمر برســاند تا 
دورتموند با دو گل بازی را به ســود خود 
به پایان رســانده و ســه امتیاز را کسب 
کند.هالنــد در رقابت های بوندســلیگا 
در ۶ بــازی با پیراهن دورتموند به میدان رفته و توانســته 9 گل به ثمر برســاند کــه این یک رکورد 
اســت و هیچ بازیکنی قبل از او در تاریخ بوندسلیگا نتوانســته که چنین آماری داشته باشد.این 
بازیکن جوان نروژی با پیراهن دورتموند ۸ بازی در رقابت های مختلــف به میدان رفته که نتیجه 
آن 12 گل و یک پاس گل بوده اســت.طبق اعالم اســکای اســپورت، هالند به همراه کریســتیانو 
رونالدو در 5 لیگ معتبــر اروپایی بهترین آمار را از خود به جای گذاشــته اند تــا جایی که تنها این 
دو بازیکن موفق شده اند در ۸ بازی 12 گل به ثمر برســانند.رونالدو هم عملکرد خیره کننده ای در 
 یوونتوس داشته و برای یازدهمین بازی پیاپی موفق شد که گلزنی کند تا یووه به صدرنشینی خود

 ادامه دهد.

واکنش جالب »ایبار« به درخشش »لیونل مسی« 
مانند سال های اخیر، بارسلونا موفق به کســب پیروزی پرگلی برابر ایبار شد و مثل همیشه لیونل 
مسی دررقم خوردن این نتیجه نقش بزرگی را ایفا کرد. ســتاره 31 ساله بارسا موفق شد در روزی 
به یادماندنی، چهار بار دروازه ایبار را باز کرده و یک تنه مقدمات پیروزی تیمش را فراهم کند. لیونل 
مسی در 11 دیدار مقابل ایبار موفق به زدن 20 گل شده و  روز شــنبه نیز مطابق انتظار این اتفاق رقم 
خورد تا با توجه به شکست رئال مادرید مقابل لوانته، بلوگرانا دوباره به صدر جدول برسد؛اما توئیتر 
باشگاه ایبار بعد از این دیدار واکنش جالبی به درخشش لیونل مسی داشت و توئیت این باشگاه 
نشان از استیصال مقابل بازیکنی بود که در ســال های اخیر کابوس ایبار لقب گرفته است. ایبار در 
توئیتر خود بعد از پایان بازی نوشت:»ما از دست تو عذاب می کشیم، ما باید تو را تحمل کنیم، باید با 
تو کنار بیاییم و ما هیچ راهی جز اینکه به احترامت ایستاده و تشویقت کنیم نداریم.« خوزه لوییس 
مندلیبار، سرمربی ایبار نیز بعد از بازی واکنش جالبی به درخشش مسی داشت و گفت: »اگر رنگ 

لباس مسی عوض می شد، نتیجه متفاوتی در میدان رقم می خورد.«

»یورگن کلوپ« بهترین مربی جهان است
دتمار هامان اخیرا گفته بود ورنر بیشتر مناسب منچســتریونایتد و چلسی است تا لیورپول.دیدار 
دو تیم الیپزیش و شالکه از رقابت های بوندس لیگای آلمان با پیروزی 5-0 شاگردان ناگلزمن به 
پایان رسید. تیمو ورنر، مهاجم آلمانی ردبول ها بیست و هفتمین گل این فصل خود را به ثمر رساند 
و شــایعات زیادی در مورد عالقه لیورپول به او به گوش می رسد. به گزارش One Football ورنر 
پس از بازی در این مورد گفت:یورگن کلوپ بهترین مربی جهان اســت. فکر می کنم سبک بازی 
لیورپول مناسب من است.باید دید آینده مهاجم 23 ســاله الیپزیش با هم وطنش یورگن کلوپ 

در آنفیلد خواهد بود؟

فوتبال جهان

دردسر کرونا برای تیم های ملی 
کشتی ایران؛

مسافران قرقیزستان در 
کشور خارجی اردو می زنند؟

بعــد از منتفی شــدن برگزاری مســابقات 
)مخصــوص  لمپیــک  ا اول  گزینشــی 
آســیایی ها( در چیــن، بــه دلیل شــیوع 
کروناویــروس، اتحادیه جهانی بیشــکک 
قرقیزســتان را بــه عنــوان جایگزین چین 
در نظــر گرفت.مســابقات قرار اســت طی 
روزهای ۸ تا 10 فروردین ماه در این کشــور 
برگزار شــود. این در حالی است که تیم های 
ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان هر کدام 
در ســه وزن به دنبال کسب ســهمیه باقی 
مانده المپیــک در این رقابت ها هســتند.با 
توجه به اینکه در ایران نیز در روزهای گذشته 
چندین مورد رســمی ابتال بــه کرونا و مرگ 
گزارش شده اســت، برای تیم های ورزشی 
کشــورمان نیز محدودیت هایی در خصوص 
 حضور در مســابقات مختلف در نظر گرفته

 خواهد شد.
در همیــن راســتا همانطور که اعالم شــده 
تیم چین بعــد از قرنطینــه دو هفته ای در 
قرقیزســتان، اجــازه حضور در مســابقات 
گزینشــی اول را دریافت خواهد کرد، به نظر 
می رســد با توجه به احتمــال اتخاذ تصمیم 
ممنوعیت ورود ایرانی ها به دیگر کشورهای 
خارجی بــرای جلوگیری از شــیوع بیماری 
کرونا، تیم های ملی آزاد و فرنگی کشورمان 
بعد از معاینه دقیق و دریافت کارت سالمت، 
به زودی راهی کشــور دیگری خواهند شد تا 
عالوه بر پیگیری تمرینات شــان، مشکلی 
برای حضور آنها در مسابقات گزینشی ایجاد 
نشــود.به نظر می رســد یکی از کشورهای 
همســایه مانند ترکیه یا آذربایجان، در این 
زمینه همکاری الزم را با کشتی ایران خواهد 
داشــت.به همین دلیل کادرفنــی تیم های 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی باید خیلی سریع 
اســامی نفرات مد نظر خود برای شرکت در 
مسابقات گزینشی اول را به فدراسیون کشتی 
اعالم کنند تا زمینه سفر و اردوی آنها به کشور 

دیگری مهیا شود.

شاگردان بی غم که عزم خود را برای رسیدن به هدف جزم 
کرده اند، تمرینات منظمی زیر نظر کادر فنی انجام داده و 

برای بازی پیش رو هیچ مصدوم و محرومی ندارند

در حاشیه

وز عکس ر

مالقات اسکوچیچ 
 و میالد محمدی

 در بلژیک
دراگان اســکوچیچ، سرمربی 
کروات تیم ملــی ایران که طی 
روزهای اخیر با امید ابراهیمی، 
سعید عزت اللهی، کاوه رضایی، 
علی قلــی زاده و یونس دلفی 
دیدار کرده بود روز شنبه  با میالد 
محمــدی مدافع تیــم فوتبال 

خنت در بلژیک دیدار کرد.
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

توزیع 30 هزار نهال در  بین شهروندان اصفهانی
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری در راستای ترویج 
سنت حسنه درختکاری، هر سال نهال رایگان بین شهروندان توزیع کرده است.فروغ مرتضایی نژاد 
افزود: با توجه به استقبال شهروندان از طرح توزیع رایگان نهال جهت توسعه فضای سبز خصوصی 
و بهره مندی از مزایای زیســت محیطی، فرهنگی و اجتماعی آن، در راستای ساماندهی بهتر این 
طرح و تسهیل کار شهروندان برای ششمین سال متوالی طرح ثبت نام الکترونیکی توزیع نهال را 
اجرا کرده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان شعار هفته درختکاری 
امسال را »درخت دوستی بنشــانیم« عنوان کرد و افزود: این شــعار بر اساس پویش سراسری 
درختکاری در کشور است.وی با اشاره به نوع و تعداد نهال ها جهت توزیع مردمی اظهار کرد: تعداد 
۳۰ هزار نهال در ســه گونه خرمالو، به و نارنج در نظر گرفته شده است.مرتضایی نژاد ادامه داد: نوع 
نهال های انتخابی بر اســاس درخواســت های مردمی هنگام توزیع نهال در سال های گذشته، از 
نهال های مثمر انتخاب شــده و تعداد نهال ها برای توزیع نیز بر اساس جمعیت هر منطقه در نظر 
گرفته شده است.وی با بیان این که مهلت ثبت نام توزیع نهال از روز هشتم تا ۱۲ اسفند ماه تعیین 
شده، گفت: ثبت نام از طریق وب سایت سازمان پارک ها به نشانی park.isfahan.ir امکان پذیر 
است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: روز ۱۵ تا ۲۲ اسفندماه 
در محل های مشخص شــده در فرم های ثبت نام در سایت )صبح ها از ســاعت ۸ تا ۱۲ و بعد از 
ظهرها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با ارائه کد ملی و کد رهگیری( توزیع نهال  انجام می شود.وی با بیان این 
که سال گذشته برای نخستین بار دو خدمت تحویل نهال در منزل و کاشت آن به شهروندان ارائه 
شد که با توجه به استقبال خوب مردم، امسال نیز این دو خدمت ارائه می شود، افزود: در صورتی 
که شهروندان تمایل داشته باشند می توانند پس از مطالعه شرایط )جهت پرداخت مبلغ مصوب( 
و وارد کردن آدرس دقیق، نهال ثبت نامی خود را در منزل دریافت کرده و یا توسط عوامل اجرایی، 

نهال مورد نظر در حیاط منزل آنها کاشته شود.

مدیر هماهنگی مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان خبر داد:

تصویب بودجه اصالحی سازمان های شهرداری اصفهان
مدیر هماهنگی مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: پس از بررسی عملکرد سازمان ها 
طی هشت ماه نخست امسال، بودجه های آن ها در سال ۹۸ اصالح و همچنین بودجه پیشنهادی 
آنها برای سال ۱۳۹۹ بررسی و تصویب شــد تا جهت تصویب نهایی به شورای اسالمی شهر تقدیم 
شود.بهروز نصرآزادانی افزود: از مهم ترین رویکردها و برنامه های سازمان های وابسته شهرداری در 
سال ۹۹ احداث پایانه بار حومه شهری، راه اندازی مرکز معاینه فنی سیار ویژه خودروهای سواری، 
به روزرسانی تجهیزات و تامین زیرساخت های الزم مدیریت بحران، آموزش شهروندی با محوریت 
مدارس و ادارات ویژه مدیریت بحران، ساخت مرکز آموزش ملی و بین المللی آتش نشانی، احداث 
پسماند سوز بیمارستانی )با توجه به تولید متوسط ۱۲ تن پسماند عفونی روزانه در شهر(، راه اندازی 

پایلوت هاضم بی هوازی، طراحی و احداث و بهره برداری از آرامگاه های خانوادگی است.
مدیر هماهنگی مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان ادامه داد: بهسازی محیطی آرامستان های 
محلی، برنامه ریزی دستیابی به شهری با شهروندان هویت مدار، سالم، اخالق مدار و مشارکت جو، 
اجرای سامانه AFC-AVL جهت ایجاد اماکن ارائه داده به بخش خصوصی، تحویل و تملک کامل 
زمین پایانه اندیشه، آزادسازی، تملک و ساخت پایانه صمدیه، ادامه عملیات تکمیلی خطوط یک و 
دو )فاز دو و سه( قطار شهری اصفهان با اولویت ایمنی، تداوم سفر، سهولت سفر، کاهش سرفاصله 
زمانی)Head Way(، تکمیل پیاده راه سازی چهارباغ عباسی و احیای محورهای تاریخی فرهنگی، 
احداث مجتمع خدمات خودرویی با مشــارکت بخش خصوصی از دیگــر رویکردها و برنامه های 

سازمان های وابسته شهرداری در سال ۹۹ به شمار می رود.

تمهیدات شهرداری اصفهان برای پیشگیری از شیوع کرونا؛

شهر، ضدعفونی می شود

پس از انتشار خبر شیوع ویروس کرونا در        نرگس طلوعی
کشور، شهرداری اصفهان با هدف افزایش 
آمادگی شــهر جهت صیانت از سالمت شــهروندان انجام یک سری 
اقدامات پیشگیرانه و ضروری اولیه را در دستور کار قرار داد. ضد عفونی 
کردن اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی اصفهان و رام های قطار شهری 
از جمله این اقدامات بود که به همت ماموران شهرداری اجرایی شد. به 
گفته مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان، در خصوص پیشگیری 
از شــیوع بیماری کرونا، ۱۲ رام فعــال و رزرو قطار شــهری اصفهان با 
استفاده از محلول الکترولیز شــده کلرید سدیم هر شب پس از پایان 
ســرویس دهی روزانه ضدعفونــی و گندزدایی می شــود. گندزدایی 
پیشخوان های فروش بلیت، گیت های کنترل بلیت، هندریل های پله 
برقی و پله ثابت، دســتگاه های خود پرداز و شــارژ بلیت و دکمه های 
آسانسور نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. علیرضا فاتحی 
همچنین از انجام اقدامات پیشگیرانه شامل ممانعت از حضور پرسنل 
مشکوک به کرونا، نصب پروسترهای اطالع رسانی آموزشی به صورت 
رنگی و کامال مشخص داخل باکس های قطار شهری و تابلوی اعالنات 

ایستگاه ها و داخل باکس های رام های قطار شهری خبر داد.

وی اظهار کرد: درصدد تهیه یک کلیپ آموزشی هستیم تا از طریق مانیتور 
قطارها پخش و برای شهروندان اطالع رســانی آموزشی الزم را انجام 
دهیم.مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان با بیان نکات الزم برای 
پیشگیری از شــیوع بیماری های واگیردار، گفت: جای نگرانی وجود 
ندارد و مردم تنها باید با رعایت این نکات و توصیه های بهداشت فردی و 

اجتماعی، همکاری الزم را در پیشگیری داشته باشند.
 هم چنین عملیات ضدعفونی کردن اتوبوس های شــهری اصفهان از 
شنبه شب و در راستای حفظ سالمت شهروندان و کنترل ویروس کرونا 
آغاز شد. این عملیات هر شــب و پس از پایان خدمت رسانی صورت 
خواهد گرفت.جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان نیز  از 
به کار گیری تمام ظرفیت ها، امکانات و تجهیزات شهرداری اصفهان به 

منظور پیشگیری و انتقال نیافتن این ویروس خبر داد. 
حســین امیری با اشاره به هفت دســتور ویژه شــهردار اصفهان برای 
آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی و ســایر فضاهای عمومی شهری 
در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: مدیریت شهری 
باید به صورت منسجم و هماهنگ عمل کند تا شاهد رؤیت این ویروس 
در شهر اصفهان نباشــیم و بتوانیم تدابیر الزم را در جهت اقدامات مورد 

نیاز اجرایی کنیم.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات شهرداری، 
گفت: موارد ضد عفونی کننده مورد نیاز در ورودی ســازمان ها نصب و 
در دسترس مردم قرار می گیرد همچنین ســرویس های بهداشتی و 
خدماتی موجود در تمامی ســاختمان ها و مراکز مرتبط با شــهرداری 
روزانه در چند مورد ضد عفونی می شود.وی ادامه داد: تمام شرکت های 
خدماتی سطح شهر موظف شــده اند ملزومات مورد نیاز مانند ماسک 
و دســتکش را برای کارگران در بخش های مختلف شــهرداری فراهم 
کنند.امیری گفت: به منظور تامین سالمت کارگران به ویژه بخش های 
خدماتی و فضای ســبز، ضدعفونی ماشــین آالت خدمات شهری و 
گندزدایی آن به صــورت روزانه صورت می پذیرد.وی، تهیه ماســک و 
دســتکش برای حوزه های خدماتی و فضای ســبز و بررسی سالمت 
آنها را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: اطالع رســانی و آموزش های 
الزم انجام شده و ادامه خواهد داشت. معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان با تاکید بر لزوم حفظ آرامش شــهروندان در شــرایط فعلی، 
 خاطر نشــان کرد: اقدامــات الزم در حال انجام اســت و جای نگرانی 

وجود ندارد. 

مدیریت شهری باید به صورت منسجم و هماهنگ عمل 
کند تا شاهد رؤیت این ویروس در شهر اصفهان نباشیم 
و بتوانیم تدابیر الزم را در جهت اقدامات مورد نیاز اجرایی 

کنیم

اهالی تئاتر اصفهان و تبریز، برنامه مشترک برگزار می کنند
مدیر تاالر هنر و دفتر تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از توافق 
برای برگزاری دو یا سه برنامه مشترک در حوزه تئاتر با هنرمندان تبریزی در سال ۹۹ خبر داد.مهدی 
شــفیعی درباره نتایج و دســتاوردهای 
برگزاری نخستین شب فرهنگی اصفهان 
در تبریز در بخش نمایش اظهار داشت: 
در جریان این ســفر با مسئوالن سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
تبریز در حوزه نمایش و شیوه کار آنها آشنا 
شدیم که از چند جهت با ما تفاوت داشت 
و این تبادل نظر بــرای هر دو طرف مفید 
بود.وی با اشــاره به توافق برای برگزاری 
جشنواره  تئاتر مشترک افزود: اگر شرایط 
فراهم شــود قرار است گروه های نمایشــی اصفهان و تبریز در شــهرهای یکدیگر به اجرا بپردازند و 
حداقل هایی برای همکاری تعیین کردیم که عملی باشد تا در آینده آنها را گسترش دهیم.مدیر دفتر 
تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان ادامه داد: تبریز و اصفهان 
پیشــینه مشــابه و در عین حال تفاوت هایی دارند که می تواند این همکاری را بسیار شیرین کرده و 
بسترهای جدیدی در کشــور ایجاد کند تا تمرکز هنر تئاتر به صورت حرفه ای را که هم اکنون در تهران 
است به دیگر شهرها نیز بکشاند و جشنواره هایی را به وجود آورد که اعتبار آنها به اندازه جشنواره های 
معتبر کشور باشد. شفیعی تصریح کرد: بستر همکاری دو شهر آماده است و باید ببینیم در آینده چه 
میزان اراده و عالقه مندی از طرف مسئوالن و هنرمندان دو شهر برای مشارکت در این حوزه وجود دارد.

وی، برگزاری جشنواره مشترک توسط دو شهر که در دنیا مرسوم است را از دیگر توافقات صورت گرفته 
در دیدار با همتای تبریزی خود دانســت و تصریح کرد: شب فرهنگی اصفهان در تبریز به عنوان قدم 
اول خوب و تاثیرگذار بود و امیدوارم در سال ۹۹ دو یا سه برنامه مشترک در حوزه تئاتر با تبریز داشته 
باشــیم.وی درباره وضعیت تئاتر تبریز گفت: تئاتر تبریز در بخش خصوصی شرایط بهتری نسبت به 
اصفهان دارد. برای مثال در برنامه »سه شنبه های تئاتر« درباره یک نمایش  مطرح روی صحنه گفت وگو 
می کنند و در کنار آن به نمایش نامه خوانی و نقد تئاتر می پردازند. این اتفاق در اصفهان نیز چه در بخش 
خصوصی و چه در شهرداری رخ می دهد؛ اما از ثبات کمتری نسبت به تبریز برخوردار است.شفیعی با 
اشاره به برنامه نذر تئاتر در تبریز تصریح کرد: هنرمندان تئاتر تبریز در ایامی مانند محرم دور هم جمع 
شده و توانایی خود را نذر کرده و نمایشی را تولید و به صورت رایگان برای مردم اجرا می کنند که این 

اقدامات خودجوش قابل تامل بود. 

نگاه زیست محیطی به مجسمه های شهری
مدیر گالری هرمس در خصوص نمایشــگاه گروهی مجســمه که با همکاری سازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان برگزارشده اســت، اظهار کرد: هنرمندان مطرح کشــور از تبریز، تهران، مشهد، 
اصفهان، ساری و کرمان دعوت شدند تا در این نمایشــگاه شرکت کنند و ۱۸ اثر از این هنرمندان در 
گالری هرمس به نمایش گذاشته شده است.محمدعلی فرخ نژاد با بیان اینکه این حرکت رویکرد 
زیست محیطی دارد، افزود: این نمایشگاه مقدمه ســمپوزیوم ملی مجسمه های ضایعاتی فلز در 
اصفهان است و طرح و پروپوزال این سمپوزیوم را گالری هرمس ارائه کرده که هنرمندان با ضایعات 
و اسقاط فلز، مجسمه های شــهری خلق کنند.مدیر گالری هرمس تصریح کرد: از روز شنبه سوم 
اسفند به مدت ۱۰ روز این سمپوزیوم در حال اجراست و موازی این برنامه آثار هنرمندان در گالری 
هرمس به نمایش گذاشته شده است.فرخ نژاد ادامه داد: در اصفهان با تمامی متریال ها مجسمه 

نصب شده؛ اما در این رویداد نگاه زیست محیطی در پیام شهری مجسمه ها برای ما مهم تر بود.

با مسئولان
س

س: فار
عک

اخبار

اصالح قوانین، راهکار افزایش 
مشارکت زنان است

خبر ویژه

عضو کمیسیون فرهنگی، ورزشی و شورای شهر 
اصفهان با حضور در همایش »زن، مشــارکت، 
تولید« که از سوی مرکز تخصصی بانوان آفتاب 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: زنان می توانند 
کارآفرین باشند، کسب و کار ایجاد کنند و باعث 
بهبود کیفیت زندگی در خانواده و جامعه شوند. 
نقش زنان در تحقق توســعه پایدار را کســی 
نمی تواند انکار کند؛ اما موانعی بر سر راه فعالیت 
آنها و مشــارکت زنان وجود دارد کــه می تواند 
گاهی آنهــا را در راه فعالیت هــای اجتماعی، 
اقتصــادی و سیاســی دلســرد کند.فریــده 
روشــن افزود: فقدان ایفای نقش در مدیریت 
اجرایــی و در سیاســت گذاری، تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی ها یکی از این موانع است اما 
برخالف گذشــته، امروز زنــان در این حوزه ها 
بیشتر حضور دارند.وی ادامه داد: وجود اندیشه و 
باورهای نادرست و کلیشه های جنسیتی از دیگر 
موانع حضور فعال زنان در اجتماع است و این 
باورها آنقدر پررنگ شده که گاهی خود زنان این 
کلیشه ها را باور کرده اند. روشن، نگاه منفی زنان 
به خود و عدم اعتماد به نفس را باعث خودداری 
آنها از بر عهده گرفتن پســت های مدیریتی  در 
حوزه شهری در اصفهان دانست و تصریح کرد: 
زنان در تدوین قوانین مربوط به زنان و خانواده 
نقش کمتــری دارند و این هم یکــی از عوامل 
کمرنگ شدن انگیزه زنان برای مشارکت های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی شــده است.
روشن بیان کرد: مشارکت اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی زنان در جامعه به معنای فراموش کردن 
نقش آنها در خانواده نیســت و این فعالیت ها 
نافی نقش همسر بودن و مادر بودن نیست.وی، 
بازنگری در قوانین موجود را از عوامل افزایش 
مشارکت زنان دانست و گفت: آموزش مطلوب 
می تواند تاثیر منفی بسیاری از عوامل ساختاری 
بر مشــارکت زنان در صحنه هــای گوناگون را 
کاهش دهد و خوشــبختانه امروزه شمار زنان 
تحصیل کرده بسیار زیاد است؛ اما دختران و زنان 
به آموزش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

هم نیاز دارند.

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری  نوبت اول

به آگاهی میرســاند اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در نظر دارد در اجــرای ماده ۲7 قانون الحــاق ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ و تصویب 

 کار گروه مربوطه نســبت به مشــارکت در تکمیل و بازســازی پروژه ورزشــی ذیل الذکر اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به ســایت

 www.isfahan.msg.gov.ir برای اطالع از شرایط و مفاد قراردادهای مشارکتی مراجعه و یا از تاریخ ۹۸/۱۲/4 لغایت پایان وقت اداری ۹۸/۱۲/۸ برای دریافت 
اسناد و مدارک فراخوان به اداره کل ورزش و جوانان به نشانی خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر مراجعه نمائید و پس از اخذ مدارک ضمن مطالعه دقیق در صورت 

تمایل در فراخوان مذکور شرکت نمائید.

۱- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان به میزان ۵ درصد تعهدات به شماره حساب 4۰۶۱۰۰۵۵۰7۶7۰۵۸۳ بنام حساب رد وجود سپرده شده اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان نزد بانک ملی یا طی ضمانت نامه بانکی در وجه اداره مذکور در پاکت الف قرار داده و در هنگام ارائه مدارک تحویل  نمائید.
۲- مهلت دریافت اسناد و مدارک از ۹۸/۱۲/4 لغایت ساعت ۱4 مورخ ۹۸/۱۲/۸ می باشد.

۳- مهلت ارائه پیشنهاد از ۹۸/۱۲/۱۰ لغایت ساعت ۱4 مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ می باشد.
4- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح دوشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۹ می باشد.

توضیحات ضروری:
۱- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- بدیهی است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در اسناد و فراخوان )شرایط و قرارداد( بوده و اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در چهارچوب قانون مختار است.

۳- در صورت انصراف برنده یا برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد سپرده به نفع اداره کل مذکور ضبط خواهد شد.
4- مسئول ریسک پروژه سرمایه گذار خواهد بود. لذا سرمایه گذار باید نسبت به تامین و تهیه تاسیسات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز تسریع نماید.

۵- مفاد شرایط فراخوان و قراردادهای ارایه شده به قوت خود باقی و سرمایه گذار مکلف به رعایت تمامی مفاد آن می باشد.
۶- پس از تعیین برندگان ضمانت نامه برندگان اول، دوم و سوم نزد اداره کل نگهداری و سایر اشخاص به آنان مسترد می گردد.

7- برنده فراخوان باید ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ نسبت به ارائه تضامین حسن انجام کار در مدت ساخت و مدت بهره برداری جهت عقد قرارداد اقدام نماید در غیر 
این صورت سپرده وی ضبط و مطابق مقررات و در صورت وجود و احراز شرایط نفر دوم به ایشان واگذار خواهد شد.

۸- متقاضیان می توانند با هماهنگی با اداره کل مذکور نسبت به بازدید از پروژه ها اقدام نمایند.
۹- شرکت متقاضیان که پیشنهادات خود را ارایه نموده اند در بازگشایی پاکات در جلسه مذکور بالمانع می باشد.

۱۰- شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت اشاره شده ضمن مشاهده گزارش پروژه ها و دفترچه فنی و اقتصادی هر پروژه را بصورت جداگانه مطالعه و در 
صورت تمایل در فراخوان مذکور شرکت کنند.

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانم الف:779269

نام ردیف
نام پروژهشهرستان

هزینه مورد 
نیاز به میلیون 

ریال

مدل 
واگذاری

مدت  
بهره برداری

میزان تضمین 
شرکت در 
فراخوان

میزان 
تضمین 

مدت ساخت

میزان 
تضمین مدت 

بهره برداری

مدت 
اجرا

اجاره بهاء 
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به ریال

توضیحات
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۵ درصد 
کل تعهد

۱۰ درصد 
مدت ساخت 

ضمانت 
بانکی

۲۰ درصد 
مبلغ تعهد 

ضمانت بانکی
۶۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه

۱۰ درصد 
اضافه 

سالهای بعد

۲
بوئین و 
میاندشت

۲۲۰۰۰B.O.L.Tتکمیل استخر
۳۱ سال 
و ۵ ماه

۵ درصد 
کل تعهد

۱۰ درصد 
مدت ساخت 

ضمانت 
بانکی

۲۰ درصد 
مبلغ تعهد 
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کل تعهد

۵ درصد 
ضمانت 

بانکی

۱۰ درصد مبلغ 
تعهد ضمانت 

بانکی
--۱۸ ماه
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مطالعات نوین نشان داده است  مهسا احمدی
افرادی که پیش از ســاعت 6 
صبح از خواب بیدار می شوند، در مقایسه با کسانی که پس از 
این ساعت بر می خیزند، سالم تر و شادتر هستند و احساس 
خوشبختی بیشتری دارند.سال ها پیش جبران خلیل جبران، 
شاعر و نویسنده مشهور لبنانی، در تایید مزایای زود بیدار شدن 
و استفاده بیشتر از روز برای انجام دادن کار ها گفته است: »دنیا 
ثروتی برای کســی اســت که زود از خواب بیدار می شود.« 
همچنین ضرب المثل دیگری به زبان آلمانی وجود دارد که 
می گوید: »هرکس می خواهد روباه را بــه دام بیندازد، باید 
همزمان با جوجه ها بیدار شود.« درباره سحرخیزی، نقل قول 
هاو ضرب المثل های مشــهوری وجود دارد که بر ضرورت و 
ارتباط آن با سالمت تاکید می کند.در مطالعه ای که در مجله 
»تحقیقات روانپزشکی« منتشر شده، آمده است افرادی که 
شب ها زود می خوابند و پیش از ساعت 6 صبح از خواب بیدار 
می شــوند، 25 درصد کمتــر از دیگران، در معــرض ابتال به 

افسردگی هستند.
از شر نگرانی ها رها شوید: روزنامه انگلیسی »دیلی میل« به 
نقل از بیلی بوش، پزشــک و روان شناس استرالیایی، آورده 
است: بیدارشــدن از خواب بسیار آســان تر از آن است که به 

نظر می رسد. شــما می توانید ســاعت بیولوژیک بدن تان را 
دوباره تنظیم کنید؛ بدن شــما این کار را دوســت دارد و از آن 
استقبال می کند، زیرا بار دیگر به ریتم اولیه و طبیعی تر خود 

باز می گردد.
سحرخیزی:بیدارشدن از خواب بسیار آسان تر از آن است که به 

نظر می رسد. سحرخیزی به شما در انجام فعالیت ها و کار های 
اساسی روزانه کمک می کند. برای رسیدن به بیشترین نتیجه 
از سحرخیزی، زمان خاصی برای شــرکت در فعالیت های 

جمعی و پرنشاط اختصاص دهید.
محبوب تر شوید: بوش در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که 
دیر از خواب بیدار می شوند، اغلب به تنهایی زندگی می کنند و 

سیگار می کشند و ارتباط آنان با دوستان یا شریک زندگی شان 
محدود است.مارنی لیشمان، متخصص و یکی از پژوهشگران 
این پروژه، در مصاحبه با روزنامه انگلیســی »سان«، گفت: 
سحرخیزی، خلق و خوی انسان را در طول روز تغییر می دهد 
و دیر به رختخواب رفتن موجب خستگی مفرط و افسردگی 
و اضطراب در طول روز می شــود.وی افزود: توصیه می شود 
که افراد 30 دقیقه زودتر از زمــان معین برای رفتن به محل 
کار یا انجام کار های روزانه از خواب بیدار شوند و این زمان را به 
انجام کار های لذت بخش و مفید مانند ورزش، مدیتیشن، 
لذت بردن از یک فنجان چای یا قهوه و... اختصاص دهند.

همچنین، طبق پژوهشــی که به صورت مشــترک توســط 
دانشگاه »ونگر« کالیفرنیا و دانشگاه »ساری« انگلیس انجام 
شده است، افرادی که به خواب شب تمایل بیشتری دارند، 
به سختی و دیرتر به بیماری های مختلف مبتال می شوند و در 
صورت بیماری زودتر از دیگران بهبود می یابند.از سوی دیگر 
تحقیقاتی که ســال ها پیش در آلمان انجام شد، نشان داد 
افرادی که زودتر از خواب بیدار می شوند، بیش از دیگران به 
موفقیت های شغلی دست می یابند، زیرا کسانی که می توانند 
صبح ها زود از خواب بیدار شوند، در مقایسه با دیگران هدفمند 

و مسئولیت پذیر هستند.

آشپزی

تارت سیب و دارچین خانگی
مواد الزم:100 گرم کره،دو پیمانه آرد،نصف پیمانه 

شکر،سیب 4 عدد متوسط،شکر دو قاشق برای پخت 
سیب،دارچین 2 یا 3قاشق، دو قاشق چای خوری بکینگ پودر،یک 
عدد تخم مرغ، یک قاشق چای خوری وانیل،پودر قند به میزان الزم.

طرز تهیه:ابتدا سیب ها را پوست گرفته و با رنده ریز رنده کنید. تابه را با دو قاشق غذا خوری شکر و 
دارچین روی حرارت قرار دهید و مدام هم بزنید تا آب سیب تبخیر و کاراملی و کامال نرم شود. کره، 

تخم مرغ و وانیل را مخلوط کرده و شکر را هم اضافه می کنیم تا خوب مخلوط شود)این شیرینی نیاز 
به همزن ندارد(.بکینگ پودر را هم به مواد اضافه کرده و آرد را کم کم اضافه می کنیم تا خمیر نرمی به 
دست آید.به اندازه یک سیب از خمیر را برای روی تارت جدا می کنیم.مابقی خمیر را بین دو الیه 
کاغذ روغنی باز کرده و روی قالب تارت قرار می دهیم تا کامال ظرف را بپوشاند. لبه ها را برش زده 
و تمیز می کنیم.سیب پخته را روی سطح خمیر یکدست پهن می کنیم تا کامال سطح خمیر را 
پوشش دهد.از خمیر اضافه برای روی تارت به دلخواه برش زده یا با قالب کاتر شیرینی به 

شکل دلخواه برش زده و روی آن قرار می دهیم. تارت را درون سوالردوم 170درجه 
به مدت 18 دقیقه و یا فر 180درجه به مدت بیست دقیقه قرار می دهیم. 

طالیی شدن سطح تارت نشانه پخت آن است.پس از خروج 
از فر با پودر قند روی آن را می پوشانیم و پس از 

سرد شدن برش می زنیم. 

چرا باید زودتر از ساعت ۶ صبح بیدار شویم؟

»دوستان« بازمی گردند »عصر جدید«  به زودی پخش می شودخبر
فصل دوم مسابقه عصر جدید با اجرای احسان علیخانی قرار است 
همزمان با والدت امام علی )ع( روی آنتن شبکه سه برود.در فصل 
دوم عوامل تصمیم گرفتند که سه قسمت از راستی آزمایی شرکت 
کنندگان را پخش کنند تا مخاطبان از چگونگی بررسی و انتخاب 
شرکت کنندگان مطلع شوند.البته چند قسمتی از مرحله اول فصل 
دوم عصر جدید در اسفند ماه پخش می شود.مسابقه عصر جدید 
همانند سال گذشته قرار است در ایام نوروز هر شب پخش شود.

این مسابقه در حوزه استعدادیابی است و عالقه مندان به حوزه های 
ورزشی، سرگرمی، هنری و ... در این مسابقه شرکت می کنند.

 )Friends( »بازیگران مجموعه تلویزیونی محبوب »دوستان
در یک مجموعه تلویزیونی جدید از شبکه HBO Max دوباره کنار 
هم جمع می شوند.»جنیفر آنیستون«، »کورتنی کاکس«، »لیسا 
کودرو«، »مت له بالنک«، »متیو پری« و »دیوید شویمر« پس 
از آخرین همکاری در سریال »دوستان« )Friends( در سال 
2004 بار دیگر در یک سریال جدید تلویزونی به هم می پیوندند.

منابع نزدیک به این پروژه تلویزیونی خبر داده اند که هر یک از 
بازیگران برای بازی در این سریال جدید حداقل 2.5 میلیون دالر 

دستمزد دریافت خواهند کرد.

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
03834643380 - 03834644934
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