
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  و ورزشی/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان  /  شماره 2922 / سه شنبه 6  اسفند  1398 / 1  رجب 1441 / 25 فوریه 2020 

 »ویروس خبرساز« به اصفهان رسید؛  

و اینک »کرونا«...!

7

36 نفر بیمار مشکوک به کرونا در 
کاشان شناسایی شد؛

کاشان، آماده مقابله با 
ویروس کشنده

رییس بیمارستان ۹ دی منظریه:

 موردی از کرونا در 
 خمینی شهر دیده 

نشده است

وقتی سپاهان نمی آید، پرسپولیس 
می رود؛

سه -هیچ ؛ عقب از اخالق 
و حرفه ای گری

4

7
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یادمان کاخ خسرو پرویز در 
اصفهان ثبت ملی می شود

صنعت لوازم خانگی اصفهان هم چینی شد؛

 »ُکره« در ایران
 به خط پایان رسید

7
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برای جلوگیری از فرونشست 
 زمین، زاینده رود باید

 جاری شود
 صفحه  3

بومی سازی ، گام بلند فوالد 
مبارکه اصفهان در راه حمایت 

از تولید ملی
 صفحه   8

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.

والدت با سعادت امام محمدباقر )ع( را تبریک می گوییم

سرانجام ویروس سیاه به اصفهان هم رسید. پس از تایید و تکذیب ها  که از شهرستان های استان آغاز شده بود، روز 
گذشته  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتالی دو نفر در اصفهان به ویروس کرونا خبر داد.

       از روز گذشته در اصفهان و در مرکز پژوهشکده بیماری های عفونی، آزمایش پی سی آر برای تشخیص کرونا  آغاز شد.
   هر دو فرد مبتال خانم و ۷4 سال و 52 ساله بودند.

   نکته جالب توجه این است که بر سر تعطیلی مدارس در استان تا دیروز بحث و جدل بود و  گویا برخی مسئوالن هنوز  موضوع را جدی نگرفته اند!



سه شنبه 6 اسفند  1398 / 1 رجب 1441/ 25 فوریه 2020/ شماره 2922

نخست وزیر مالزی استعفا داد
»ماهاتیر محمد«، نخست وزیر مالزی از سمت خود اســتعفا داد.به گزارش رویترز منابع آگاه که 
نخواستند نام شان فاش شــود، اعالم کردند که ماهاتیر محمد در دیدار با پادشاه مالزی استعفای 
خود را تقدیم کرده است.محمد پیش تر اعالم کرده بود که احزاب ائتالف دولت به وی برای تعیین 
زمان استعفا از منصبش آزادی عمل داده اند.سخنگوی نخست وزیر مالزی از اظهارنظر در این باره 

خودداری کرد و اعالم کرد که بیانیه ای در این رابطه به زودی اعالم می شود.

»سندرز« نشست البی صهیونیستی را بایکوت کرد
داوطلب سوســیال دموکرات ریاســت جمهوری آمریکا که خود یهودی است، نشســت ساالنه البی 
صهیونیستی در آمریکا موســوم به آیپک را تحریم کرد و گفت در آن شــرکت نمی کند.برنی سندرز در 
حساب کاربری خود نوشت مردم اســراییل حق دارند در صلح و امنیت زندگی کنند همانگونه که مردم 
فلسطین حق دارند.وی ادامه داد: من همچنان نسبت به چارچوب فراهم شده آیپک برای مقامات، که 
تعصب و مخالفت با حقوق اساسی فلسطینیان را تاکید می کند، نگران هستم.داوطلب انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا اضافه کرد: به این دلیل، من در کنفرانس ساالنه آیپک شرکت نخواهم کرد.سندرز در 
مقام رییس جمهوری احتمالی اظهار کرد: به عنوان رییس جمهوری من از حقوق هر دو طرف اسراییل و 
فلسطین حمایت خواهم کرد و هر کار ممکنی را برای برقراری صلح و امنیت در منطقه انجام می دهم.البی 
صهیونیستی در واشنگتن عصبانیت خود را از بیانیه سناتور یهودی آمریکا اینگونه نشان داد که »سناتور 

سندرز هیچ گاه در کنفرانس ما حضور نیافته است و بیانیه شوکه آور وی هم گواه آن است«.

ادعایی درباره بدقولی طالبان
 با گذشــت تنها چند روز از توافق اولیه میان طالبان و آمریکا در مورد کاهش خشــونت در افغانستان، 
رسانه های داخلی از نقض این توافق توسط طالبان و ادامه حمالت در برخی استان ها خبر می دهند.در 
سومین روز اجرای برنامه کاهش خشونت ها در افغانســتان، دو رویداد ضد امنیتی از سوی طالبان در 
والیت قندهار گزارش شده  است.در حمله نخست، در شهرستان شاه ولی کوت قندهار، طالبان بر یک 
کاروان نیروهای دولتی حمله کرد و در مســیر خودروهای نیروهای دولتی مین جاسازی شده در کنار 
جاده منفجر شد؛ اما این حادثه تلفاتی به بار نیاورد.روند هفت روزه کاهش خشونت ها، روز جمعه آغاز 
شد و در این دوره طالبان، نیروهای دولتی و نیز نیروهای خارجی در افغانستان متعهد شده اند که علیه 
یکدیگر حمالتی انجام ندهند.پیش از توافق اولیه کاهش خشونت ها، در شبانه روز حداقل ۷۰ حمله علیه 
نیروهای امنیتی در افغانستان انجام می شد؛ اما به دنبال این توافق در روز شنبه تنها ۱۰ حادثه و در روز 
یکشنبه ۲ حادثه ضد امنیتی از سوی طالبان انجام شــد.دولت افغانستان انتظار دارد که خشونت ها به  
طور کامل متوقف شود و اعالم می دارد که عملیات  نیروهای دولتی از آغاز دوره کاهش خشونت ها علیه 

طالبان را به صفر رسانده  است.

پاپ تلویحا از »معامله قرن« انتقاد کرد
»پاپ فرانسیس« رهبر کاتولیک های جهان در سخنانی در ایتالیا بر لزوم حل و فصل عادالنه مشکالت 
غرب آسیا تاکید کرد و تلویحا از طرح سازش تحمیلی دولت آمریکا به فلسطینی ها انتقاد کرد.به نوشته 
خبرگزاری »آسوشیتدپرس« پاپ فرانسیس حین دیدار از شــهر بندری »باری« در جنوب ایتالیا طی 
سخنانی در زمینه برقراری صلح بین کشورهای منطقه مدیترانه، نسبت به هرگونه راه حل صلح غیرعادالنه 
بین فلسطین و اسراییل هشــدار داد.رهبر کاتولیک های جهان در سخنان خود از وجود کشمکش بین 
فلسطینی ها و اسراییلی ها، با خطر یافتن راه حل ناعادالنه و در نتیجه بحران های جدید در منطقه اشاره 
کرد.پاپ فرانسیس در این سخنرانی از سیاست های عوام گرایانه انتقاد کرد و گفت: »سخنان برخی سران 

در زمینه اشکال جدید عوام گرایانه موجب هراس من می شود.«

زنان مجلس یازدهم ۱۷ نفر می شوند؛

تابوشکنی کردها و لرها در انتخابات

در مجلس دهم ۱۷ زن به مجلس راه یافتند و تا کنون 
همین تعداد به مجلس یازدهم هم رســیده اند. اتفاق 
مهم اینکه برای نخستین بار در مناطق کردنشین و همچنین لرنشین، 
نماینده زن بــه مجلــس راه یافته اســت.با وجود حــذف عجیب و 
باورنکردنی مینو خالقی از مجلس گذشته، باز هم مجلس دهم با حضور 
۱۷ زن از میان ۲9۰ نماینده، رکــورددار حضور زنان در انتخابات مجلس 
بود.این بار هم این اصفهانی ها بودند که رکورد دار فرستادن نمایندگان 
زن به مجلس شدند. این یعنی حضور 5 درصدی زنان در تاریخ مجالس 
ایران بی سابقه و یک رکورد محسوب می شود!این دوره بعید است رکورد 
دوره قبل شکســته شــود؛ اما همچنان حضور زنان در مجلس ایران 
می تواند قابل توجه باشــد. بــرای اینکه بدانیم وضعیــت زنان در این 

انتخابات چگونه است، آمار را بررسی می کنیم:

 رکورد شکنی زنان در اصفهان 
جالب ترین آمار مربوط به اصفهان اســت. در این استان، در سه حوزه 
انتخابیه تک نماینده، یک زن وارد مجلس شده است. از نایین، مبارکه 
و شهرضا، زنان توانسته اند مجوز ورود به خانه ملت را بگیرند. از این میان 
نامزد مبارکه مورد حمایت اصولگرایان بــود؛ اما دو فرد دیگر نیرو های 

مستقل محســوب می شوند.ســمیه محمودی دوره قبل هم نماینده 
شهرضا بود. وی در دوره قبل آقایی، نامزد اصولگرا را شکست داده بود و 
این دوره با کفیل، فرماندار سابق اصفهان رقابت می کرد. در نتایج اولیه 
یک زن از اصفهان نیز وارد خانه ملت شــده است تا از نظر حضور زنان، 

استان اصفهان پیشتاز باشد.

 نخستین زن کردستانی در مجلس 
اما یکی دیگر از زنان شگفتی ســاز، شیوا قاســمی پور است. در حوزه 
انتخابیه مریوان و سروآباد شیوا قاسمی پور با کسب هشت هزار و ۸۲۸ 
رای صحیح اخذ شده به عنوان نخستین زن کردســتانی از مریوان به 
مجلس راه یافت. قاســمی پور اولین زنی است که از مناطق کردنشین 
وارد مجلس می شــود. البته او در مجلس تنها نخواهد بــود. از حوزه 
انتخایبه ایالم نیز ســارا فالحی وارد مجلس خواهد شد. سارا فالحی 

اعالم کرده که به هیچ جناحی تعلق فکری ندارد. 

اولین زن مناطق لر نشین هم به مجلس راه یافت 
در استان لرســتان نیز فاطمه مقصودی با کســب اکثریت آرا به عنوان 
دومین منتخب مردم بروجرد و اشــترینان بعد ازعبــاس گودرزی به 

مجلس یازدهم راه یافت. او نیز اولین زنی است که از شهر های لرنشین 
وارد مجلس می شود. 

بازگشت به زادگاه 
در حــوزه انتخابیه زرند و کوهبنــان اتفاق جالبی افتاده اســت. عفت 
شریعتی که سابقه نمایندگی از مشهد را دارد این بار از حوزه زادگاه خود 
نامزد و پیروز انتخابات شده اســت. در کرمان نیز اصالح طلبان فقط از 
زهره ساالری حمایت کردند که او از راهیابی به مجلس بازماند. در کرج 
فاطمه آجرلو به دوره دوم رفته است و در مشهد هم مثل اصفهان زنی که 
در فهرست اصولگرایان بود بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات 
را دارد. هاجر چنارانی هم دوباره از نیشابور راهی خانه ملت خواهد شد.از 
دیگر چهره های مستقل در حوزه انتخابیه مرند و جلفا  معصومه پاشایی 
بهرام است که توانست با ۴۰ هزار رای به عنوان نماینده مردم این حوزه 
انتخابیه راهی بهارستان شد. از شــهر قزوین نیز فاطمه محمدبیگی با 
کسب ۱۰۸ هزار و 9۲۴ رای به عنوان نماینده اول، حائز اکثریت آرا شد.به 
این ترتیب تا اینجا حضور یازده زن در مجلس قطعی اســت و با اضافه 
شدن 5 زن فهرست تهران در کنار حضور احتمالی آجرلو، مجلس آینده 

حدود ۱۷ نماینده زن خواهد داشت.

رییس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که این مجلس 
از روز تشکیل در ســال آینده، مجلس همه است و 
همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس 
هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.

وی با بیان این که »ما باید نهــاد انتخابات در ایران 
را زنده نگه داریــم و صرف نظــر از نتیجه و گرایش 
سیاســی منتخبان، از نفس حضور مردم تشــکر 
می کنیم«،  ضمن تبریک به نمایندگان منتخب ملت 
گفت: همان طور که رییس جمهــور نه تنها نماینده 
۲۴ میلیون رای دهنده به خویش بلکه نماینده ۴۱ 
میلیون رای دهنده و همه ملت ایران اســت. از روز 

افتتاحیه مجلس یازدهــم، مجلس هم نماینده نه 
فقط ۴۲ درصد رای دهنده، بلکــه وکیل همه  ملت 
ایران است.وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
موضوع کارگروه اقدام مالی )FATF( اشاره کرد و 
اظهارداشــت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس 
مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و 
لوایح چهارگانه از جمله دو الیحه پالرمو و CFT را نیز 
به تصویب رساند. قصد دولت، اعالم تصمیم جدی 
نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و 
تامین مالی تروریسم بود.وی تاکید کرد: تالش ما 
این بود اجازه ندهیم با وجود اینکه پیشتاز مبارزه با 
پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا 

و رژیم صهیونیســتی به عنوان ناقض این اقدامات 
معرفی شــویم.  در هر حال FATF ، عدم تصمیم 
جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار 
داده و مصوبه ای خالف مصالح ملت ایران صادر کرد 
که همانگونه که انتظار می رفت موجب خرســندی 
آمریکا شــد. اینک وقت آن اســت آنها که بهانه به 
دســت آمریکا داده اند، پاســخگوی موضع گیری 

غیرکارشناسانه خود باشند.

:FATFواکنش روحانی به قرار گرفتن نام ایران در لیست

آن ها که بهانه به دست آمریکا دادند، پاسخگو باشند

رییس مجلس:

دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شود
رییس مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از حضور عزتمندانه مردم در پای صندوق های رای تاکید کرد که مردم با مشارکت در انتخابات نقش مهم خود را در مسیر اداره 
کشور طی چهار سال آینده ایفا کردند.الریجانی ادامه داد: به منتخبین محترم تبریک می گویم و از همه کاندیداها که در این فریضه ملی مشارکت کردند تشکر می کنم. 
امیدوارم عزیزان با توجه به شرایط حساس کشور در جهت تحقق خواسته های ملت همت بگمارند. از رهبری معظم انقالب که با رهنمودهای خود همگان را به انجام این 
فریضه ملی دعوت کرده اند، تشکر می کنم.رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از زحمات هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت، وزارت کشور، فرمانداران، استانداران 
و بخشداران قدردانی کرده و از زحمات نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و نیروهای مسلح در برقراری امنیت انتخابات تشکر می کنم همچنین از رسانه های گروهی نیز 
قدردانی می کنم. علی الریجانی با اشاره به موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور بیان کرد: از ملت ایران تقاضا دارم در بحث مبارزه با ویروس کرونا دستورالعمل های ستاد 
ملی مبارزه با این امر را با دقت رعایت کنند. دستگاه های حکومتی نیز موظف هستند به مصوبات این ستاد که از پشتیبانی شورای عالی امنیت ملی برخوردار است، عمل 

کنند، چرا که این موضوع به سالمتی مردم مربوط می شود. از کمیسیون بهداشت می خواهم مستمرا موضوع را زیر نظر داشته باشند.

مشاور سابق رییس جمهور:

  اصالح طلبان در هر حالتی
 به اصولگرایان می باختند

نقل قول روز

وز عکس ر

 استقبال متفاوت 
هندی ها از ترامپ

هندی ها در اعتراض به ســفر 
ترامپ تظاهرات برگزار کردند. 
ترامپ در بــدو ورود به هند با 
مودی دیدار و گفت وگو کرد. او 
اعالم کرد هند قرار است یکی از 
بزرگ ترین و استراتژیک ترین 
شــرکاری تجاری و سیاسی 

آمریکا باشد.

جلسه مجلس به دلیل رد الیحه بودجه، یک شیفته شد
جلسه روز گذشته مجلس شورای اســالمی به دلیل رد الیحه بودجه سال 99 کل کشور یک شیفته 
شد.نمایندگان در نشست علنی صبح روز  گذشته پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات 
بودجه سال 99 را با 6۷  رای موافق، ۱۱۴  رای مخالف و 3  رای ممتنع از مجموع  ۱9۱   نماینده حاضر 
در مجلس رد کردند.نهایتا مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی پارلمان را رأس ساعت ۱۱ و 
۴5 دقیقه به صدا درآورد.نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس 
ساعت ۸ صبح )سه شنبه 6 اسفند ماه( با ادامه دستورکار هفتگی برگزار می شود.مسعود پزشکیان 
که ریاست جلسه را بر عهده داشت بررسی بودجه را به مجلس بعد یعنی مجلس یازدهم نسبت داد.

تغییر ۸۱ درصدی مجلس یازدهم؛

فقط 55 نفر از نمایندگان فعلی به بهارستان رسیدند
بررسی ها نشــان می دهد که تنها ۱9 درصد)55 نفر( از نمایندگان مجلس دهم به یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی راه یافته اند.به گزارش خبرنــگار مهر، شــمارش آرای یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی عصر  روز یکشنبه به پایان رسید و اسامی منتخبین مردم برای 
این دوره از مجلس اعالم شد.بر این اســاس، از میان ۲9۰ نفر نماینده منتخب تعداد قابل توجهی 
چهره های جدید هســتند و تنها 55 نفر از نمایندگان دوره دهم در مجلس یازدهم حضور خواهند 
داشــت. بدین ترتیب تنها ۱9 درصد از نمایندگان مجلس دهم به یازدهمین دوره مجلس شورای 

اسالمی راه یافته اند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه:

 ترور سردار سلیمانی، ماهی گرفتن از آب گل آلود بود
معاون وزیر امور خارجه روســیه ضمن اشــاره به نقش سردار شهید قاسم ســلیمانی در مبارزه با 
تروریسم و به ویژه داعش، اقدام آمریکا در به شهادت رساندن او را بهره جستن از عدم ثبات سیاسی 
در خاورمیانه تلقی کرد.میخائیل بوگدانــف در گفت وگو با هفته نامه یونانی »To Bhma« گفت که 
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی  توســط آمریکا ماهی گرفتن از آب گل آلود و بهره جستن از عدم 
ثبات سیاسی منطقه و درگیری های آن بود.بوگدانف در ادامه این گفت وگو بیان کرد: گاهی اوقات 
به نظر می رسد که برخی جریان ها در میان طبقه ممتاز جامعه آمریکا تمایلی به عادی سازی نداشته 
و در عوض تمایل به بی ثبات کردن خاورمیانه دارند.آن ها این کار را می کنند تا از عدم ثبات سیاسی 
و درگیری هایی که پایان نمی پذیرند استفاده کرده و به قول معروف از آب گل آلود ماهی بگیرند. از 
میان برداشتن سردار  قاسم سلیمانی که اتفاقا کمک شایانی هم به مبارزه علیه تروریسم و به ویژه 
شکست دادن داعش کرده بود، مواردی از این دست است.این دیپلمات روسی عالوه بر این اظهار 
کرد که هماهنگی تالش های روسیه، ترکیه و ایران به طور مثال در قالب مذاکرات آستانه به پایین 

آوردن سطح تنش در خاورمیانه کمک کرده و به یک ثبات کلی وضعیت منتهی می شود.

 توقف ارائه خدمات کنسولی سفارت ایران
 در کابل تا اطالع ثانوی

سفارت ایران در کابل به منظور رعایت نکات بهداشــتی در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، 
ارائه خدمات به مراجعین افغانستانی را تا اطالع ثانوی متوقف می کند.بر اساس اطالعیه سفارت 
کشورمان در کابل، بخش کنسولی سفارت ایران به اطالع شهروندان محترم افغانستان می رساند به 
منظور رعایت نکات بهداشتی در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ارائه خدمات به مراجعین 
عزیز را تا اطالع ثانوی متوقف می  کند و  هرگونه اطالعات جدید در این رابطه، متعاقبا به اطالع عموم 

خواهد رسید.

کافه سیاست

مشاور سابق حسن روحانی گفت: آن چیزی 
که اتفاق افتــاد حضور مردم شــریف ایران 
درپای صندوق های رای بــود. حضور مردم 
در دوم اســفند قابل قبول بود و آنان نشان 
دادند که پای نظام جمهوری اســالمی ایران 
و رهبرشان ایســتاده اند.اکبر ترکان با بیان 
اینکــه عوامل مختلفی ســبب ایــن نتیجه 
شد، اظهار داشت: بخشــی از اصالح طلبان 
به دلیــل رد صالحیــت نامزدهایشــان در 
انتخابات مشــارکت نداشــتند، در حالی که 
اگر کاندیــدای اصالح طلبان تایید صالحیت 
نیز می شــدند پیروز انتخابات اصولگرایان 
بودند به عبارتی اصالح طلبــان در هر حالتی 
به اصولگرایــان می باختند.ترکان افزود: آن 
چیزی که اتفاق افتاد حضور مردم شــریف 
ایران در  پای صندوق هــای رای بود. حضور 
مردم در دوم اســفند قابل قبــول بود و آنان 
نشان دادند که پای نظام جمهوری اسالمی 
ایران و رهبرشــان ایستاده اند.مشاور سابق 
حسن روحانی افزود: بخشی از اصالح طلبان 
مثل حزب کارگزاران و سازندگی  و اعتدالیان 
همچون حزب اعتدال و توسعه در انتخابات 
شرکت داشــتند. به نظر من حق این بود که 
همه اصالح طلبــان در انتخابات حضور فعال 
داشته باشــند. ما در یک تحریم همه جانبه 
از سوی دشــمن هســتیم، خودی ها دیگر 
نباید تحریم می کردند. باید در این شــرایط 
پای نظام بایستیم و از آن دفاع کنیم.ترکان 
خاطرنشان کرد: البته شــورای نگهبان نباید 
خیلی سخت گیرانه عمل می کرد؛ اما در عین 
حال مشــارکت مردم در انتخابات مجلس 

قابل قبول بود.

جالب ترین آمار مربوط به اصفهان است. در این استان، در 
سه حوزه انتخابیه تک نماینده، یک زن وارد مجلس شده 
است. از نایین، مبارکه و شهرضا، زنان توانسته اند مجوز 

ورود به خانه ملت را بگیرند

بین الملل
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رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان:

 برای جلوگیری از فرونشست زمین، زاینده رود باید
 جاری شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با تاکید بر ضرورت توجه جدی شهرداری 
نســبت به فرونشســت زمین به ویژه در نواحی شــهری که لوله های اصلــی گاز از آن می گذرد، 

گفت: بــرای جلوگیری از فرونشســت 
زمین، زاینده رود باید دوباره جاری و از 
برداشت غیرمجاز آب جلوگیری شود.

غالمحســین عســگری، تصریح کرد: 
موارد بسیاری در ســطح شهر مشاهده 
می شــود که ســاختمان چرخش پیدا 
کــرده و فرورفتــه و مهندســان خیال 
می کردند بد محاسبه شده؛ اما در واقع 
علت اصلی فرونشســت زمین است.

وی با تاکیــد بر ضــرورت توجه جدی 
شهرداری نسبت به فرونشست زمین به ویژه در نواحی شهری که لوله های اصلی گاز از آن می گذرد، 
گفت: در راهکارهای 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.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یکی از مشکالت را نبود مجری ذی صالح 
در ساختمان ها برای نظارت دانســت و ادامه داد: در خصوص وجود ناظر بر سر ساختمان هرچه 
تکنولوژی پیشرفته تر باشد، نظارت دقیق تر خواهد بود، به این ترتیب که از طریق سامانه اینترنتی 
اطالع می یابیم آیا ناظر بر سر ساختمان حضور دارد و اطالعات دقیق است یا اینکه خیر ؟ البته این 
مسئله قابل پیگیری است. به گفته وی، اگر هر کس وظیفه خود را به خوبی انجام دهد مشکالت 
کمتری پیش می آید و ســازمان نظام مهندسی در راستای پیشــرفت امور با شهرداری جلسات 

متعدد برگزار می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:

انبار بزرگ ماسک تقلبی N95 در اصفهان کشف شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از کشــف انبار بزرگ ماســک تقلبی N95 در شهر 

اصفهان خبر داد.غالمرضا صالحی با بیان اینکه گشــت های مشترک تعزیرات، سازمان صنعت، 

معدن تجارت و دانشــگاه علوم پزشــکی با توجه به فضای متاثر از بیماری کرونا فعالیت خود را 

آغاز کرده است، اظهار کرد: این گشــت ها واحدهای تولیدی و توزیع و فروش اقالم بهداشتی را 

بازرســی و با هر گونه تخلف برخورد جدی خواهد کرد.وی با بیان اینکه اخیرا به دنبال انجام این 

گشت ها انبار بزرگ ماسک های N95 تقلبی در اصفهان کشف شده است، افزود: این ماسک ها به 

صورت زیرزمینی و زیرپله ای در اصفهان تولید و در بازار عرضه می شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی 

استان اصفهان اضافه کرد: پرونده این تخلف در حال بررســی و رسیدگی است و به زودی حکم 

متخلفان این پرونده صادر خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه در استان اصفهان با هر گونه امتناع 

از عرضه ماســک و دیگر اقالم بهداشــتی، احتکار این اقالم و همچنین فروش با قیمت بیش از 

بهای تعیین شده برخورد جدی خواهد شد، افزود: مردم می توانند هر گونه تخلف در این زمینه را 

به سامانه ۱۹۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۲۴ ســازمان صنعت و معدن تجارت اعالم کنند.صالحی 

در خصوص بازرســی از داروخانه ها در خصوص فروش اقالم بهداشــتی و ضدعفونی نیز اظهار 

 کرد: برخی از داروخانه ها ماســک برای عرضه ندارند و بازرســی ها از این مراکز به صورت روزانه

 ادامه دارد.

صنعت لوازم خانگی اصفهان هم چینی شد؛

»ُکره« در ایران به خط پایان رسید

لوازم خانگی خالــی از محصوالت کره ای  مرضیه محب رسول
شده است، این واقعیتی است که نه تنها 

مســئوالن که حاال تابلوهای موجود در شــهرهم می گویند؛ اما مسئله 

اینجاست که بنابر اعالم منابع رســمی قرار بود خریداران پیشین این 

محصوالت نگرانی بابت تامین لوازم یدکی و تعمیرات این محصوالت 

نداشته باشند؛ اما ظاهرا قرار نیســت کره ای ها به تعهدات خود حتی 

درتامین قطعات هم عمل کنند. بر اســاس اعالم دبیــر اتحادیه تولید 

کنندگان لوازم خانگــی،  کره هیچ قطعه لوازم خانگی به ایران ارســال 

نمی کند. بر اساس اعالم دبیر اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی، اخیرا 

نامه ای از پاناسونیک به اتحادیه رسیده است که این شرکت ژاپنی دیگر 

از دادن قطعات به ایران خودداری می کند. به نظر می رســد این کشور 

چنان تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار گرفته  که ترجیح داده دو برند 

ال جی و سامسونگ را از بازار ایران جمع آوری کند تا آمریکا را عصبانی 

نکند در حالی که ایــن دو برند  6۰ درصد بازار لــوازم خانگی ایران را در 

اختیار داشتند. کناره گیری کره ای ها تا جایی پیش رفته که کارخانه دوو 

مستقر در استان اصفهان هم که چند سالی بود محصوالت کره ای تولید 

می کرد و اخیرا با تبلیغاتی در سطح شــهر اصفهان و سایر کالن شهرها 

ادعای کره ای بــودن قطعات خود را داشــت، مجبور بــه جمع آوری 

محصوالت خود شد. در این خصوص مرتضی میری درباره نصب برخی 

تابلوهای تبلیغاتی در خصوص برند دوو و درج عبارت »از کره آمده ایم و 

می مانیم« گفت: این تابلوها اکنون جمع شــده است و هیچ شرکتی 

کره ای لوازم خانگی و مــواد اولیه آن را به ایــران نمی دهد حتی اخیرا 

نامه ای از پاناسونیک به اتحادیه رسیده است که این شرکت ژاپنی دیگر 

از دادن قطعات به ایران خودداری می کند و کارخانه ناسیونال اصفهان 

با قطعات چینی اکنون تولید دارد.

وی ادامه داد: یک شــرکت داخلی در ســال های قبل امتیــاز دوو را 

خریداری کرده؛ اما تمام محصوالت که تولید می کند در داخل ایران است 

و در واقع همان کاری را که برندهای جی پالس و سام انجام می دهند را 

آنها نیز ادامه می دهند و فقط اسم دوو را روی برند خود نصب می کنند، 

بنابراین هیــچ قطعه ای از کره روی محصوالت آنهــا وجود نداردمیری 

افزود: اینکه آینده تجارت دو کشور در آینده چه خواهد شد کامال در دست 

کره  است. سال های قبل در حوزه های مختلف از لوازم خانگی گرفته تا 

تجهیزات نفتی شرکت های کره ای دارای نمایندگی در ایران بودند؛ اما 

اکنون هیچ شــرکت کره ای در ایران وجود ندارد و کلیه نمایندگی ها نیز 

تعطیل شدند. در واقع دو برند لوازم خانگی آخرین آمار همکاری تجاری 

دو کشور بود که اکنون به صفر رسیده است.دبیر اتحادیه تولید کنندگان 

لوازم خانگی  در خصوص وضعیت لوازم خانگی در سال آینده گفت: اگر 

دو برند جی پالس و سام مانند قبل با قدرت تولیدات خود را آغاز کنند 

و بازار را به همان نسبت در اختیار بگیرند دیگر کمبودی در بازار نخواهیم 

داشت. این دو برند از ماشین آالت و دستگاه های بسیار خوبی استفاده 

می کنند و حاال که کره ای هــا در تامین قطعات آن را کنار گذاشــتند با 

استفاده از ظرفیت های خود و قطعات اولیه چینی مرغوب دوباره به بازار 

بازگشتند.کارشناسان معتقدند ظرفیت و توان تولیدی طبق پروانه های 

قانونی صادره از وزارت صمت پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان است و از 

این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد. با این حال، برای اینکه تولیدکنندگان 

با همه توان در عرصه تولید حاضر شــوند، دستگاه های دولتی از جمله 

وزارت صمت باید محدودیت های ارزی را کاهش و با تدوین ســازوکار 

مناســب، فرآیند تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را تســهیل 

 کند. در حقیقت اگــر در این برهه حســاس از صنعت لــوازم خانگی 

 حمایت شــود، فرصــت طالیــی برندســازی در این صنعــت به ثمر 

خواهد نشست.

رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان با اشــاره به 
وضعیت بازار پارچه در این روزها اظهار داشت: در بازار 
پارچه مشــکلی وجود ندارد و آنچه مورد نیاز مردم در 
شب عید اســت از نظر تعداد، تنوع، کمیت و کیفیت 
تامین شده و در بحث قیمت هم با توجه به نوسانات 
ارز که در ســال های اخیر وجود داشــته، پارچه هم 
مانند ســایر کاالها تاثیر گرفته و تغییراتی داشته؛ اما 
هم اکنون ثابت است. احمد تقی زاده افزود: استقبال 

مردم نسبت به سال های گذشــته ضعیف شده؛ اما 
در صورت افزایش خرید ما مشــکلی در عرضه پارچه 
نداریم. وی از تعامل سازنده ای در راستای تولید بیشتر 
پارچه ایرانــی خبر داد و عنوان کــرد: برای جلوگیری 
از خروج ارز، اتحادیه مــا ارتباطات نزدیکی با انجمن 
نساجی برقرار کرده اســت و از آنجایی که اتحادیه با 
خواسته ها و تقاضای مردم در بازار ســر و کار دارد، ما 
نیازسنجی کرده  و آنچه که مورد نیاز مردم و بازار است 
را به انجمن سفارش داده و آنها در داخل برای ما تولید 
می کنند.رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان ادامه 
داد: این اقدام برای نخســتین بــار در تاریخ اتحادیه 
پارچه فروشان اصفهان رخ داده اســت و این نوید را 

می دهد که ما بسیاری از پارچه های مورد نیازمان را در 
داخل کشور و به خصوص در اصفهان تولید می کنیم؛ 
البته هنوز در بسیاری از موارد جای کار و تعامل وجود 
دارد اما بخش زیــادی از نیاز جامعه توســط همین 
تعامل انجمن و اتحادیه نساجی به عنوان تولیدکننده 
و اتحادیه پارچه فروشان به عنوان توزیع کننده برطرف 
شده است.وی با بیان اینکه پارچه های وارداتی هنوز 
به تعداد زیاد در بازار وجــود دارد، گفت: زمان می برد 
تا دو طرف این تراز برابر و یا حتــی تعداد پارچه های 
داخلی بیشتر شود؛ اما اکنون پارچه های داخلی رقابت 
می کنند و در تولید بسیاری از پوشاک نیز این پارچه ها 

به چشم می خورند.

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان اعالم کرد:

پارچه های وارداتی همچنان پیشتاز در بازار

ضدعفونی کننده سطوح

بازار

هیچ شرکتی کره ای لوازم خانگی و مواد اولیه آن را به ایران 
نمی دهد حتی اخیرا نامه ای از پاناسونیک به اتحادیه 
رسیده است که این شرکت ژاپنی دیگر از دادن قطعات به 
ایران خودداری می کند و کارخانه ناسیونال اصفهان اکنون 

با قطعات چینی تولید دارد

اسپری ضدعفونی کننده فریزر 
میکروب زدا حجم 750 میلی  لیتر

قیمت: 38،500 تومان

اسپری ضد عفونی کننده جی یو 
ال کد N20 حجم 120 میلی لیتر

قیمت: 42،000 تومان

اسپری سفیدکننده و ضدعفونی 
کننده سطوح استونیش مدل 

S11 حجم 750 میلی لیتر
قیمت: 86،000 تومان

مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:

ثبت نام 59 درصد پزشکان اصفهانی در سامانه امور مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: در آخرین مهلت تا پایان بهمن ماه، ۵۹ درصد پزشکان استان 
اصفهان ثبت نام دستگاه های کارتخوان خود را برای اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی انجام داده 
اند.بهروز مهدلو در خصوص آخرین آمار ثبت نام دستگاه های کارتخوان پزشکان اصفهانی در سامانه 
امور مالیاتی، اظهار کرد: مطابق آمار 6۸۱۲ پزشــک در حوزه درمان استان اصفهان مشمول این طرح 
بودند که از این تعداد ۴۰۱۳ پزشک ثبت نام خود را انجام داده اند.وی با بیان اینکه متوسط ثبت نام 
پزشکان کشور در سامانه امور مالیاتی ۵۲ درصد است، گفت: در آخرین مهلت سازمان امور مالیاتی تا 
پایان بهمن ماه، ۵۹ درصد پزشکان استان اصفهان ثبت نام دستگاه های کارتخوان خود را برای اتصال 
به سامانه سازمان امور مالیاتی انجام داده اند.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه ۲۷۷۱ 
پزشک استان اصفهان هنوز در این طرح ثبت نام نکرده اند، افزود: اداره کل امور مالیاتی اصفهان آمار 
این پزشکان را به سازمان نظام پزشکی ارجاع داده تا آنها را فراخوان کنند، چرا که برخی از این پزشکان 
بیمارستانی بوده و مطب ندارند و نیاز به ثبت نام آنها در سامانه امور مالیاتی نیست، در این شرایط آمار 
حضور پزشکان در این طرح افزایش می یابد.وی تاکید کرد: با اصالح و پاالیش آمار پزشکان، پیش 
بینی می شود باالی ۸۰ درصد پزشکان اصفهانی صندوق های مکانیزه فروش خود را به سامانه امور 
مالیاتی متصل کنند.مهدلو یادآور شد: بعد از ۱۰ روز فرصت، سازمان نظام پزشکی آخرین آمار را به اداره 
کل امور مالیاتی ارائه خواهد داد و طبق قرار قبلی نیز دادستان استان اصفهان برخوردهای الزم را انجام 
خواهد داد تا هیچ گونه تسهیالت قانونی به این پزشکان داده نشود و از سوی دیگر اداره کل امور مالیاتی 

برای برخورد قانونی ورود خواهد کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:
اصفهانی ها نگران بازار شب عید نباشند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به آخرین جلسه تنظیم بازار 
استان اصفهان اظهار داشت: در این جلسه مقرر شدکه هیچ گونه کمبود کاالی مورد نیاز در شب عید نداریم 
و تمام اقالم مورد نیاز شهروندان در بازار موجود است.سید حسن قاضی عسگر  افزود: کاالهای تنظیم 
بازاری هم به مقدار کافی در بازار توزیع شده و شهروندان نگران هیچ کمبود کاالیی نباشند.وی با اعالم 
اینکه بیش از ۴ هزار تن پرتقال و سیب به عنوان مهم ترین میوه های شب عید تامین شده است، تصریح 
کرد: با توزیع دو محصول پرتقال و سیب در شــب عید بازار میوه تامین خواهد شد.قاضی عسگر  بیان 
داشت: با وجود محدودیت صادرات، اقالم مورد نیاز شب عید در بازار به وفور موجود خواهد بود.سرپرست 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری وضعیت بازار مرغ استان را هم در شرایط مطلوب دانست 
و افزود: با جوجه ریزی یک روزه بیشترین تولید مرغ را در چند سال اخیر داشتیم و مشکلی در عرضه 

مرغ نداریم و به دنبال توسعه پرورش شترمرغ و مجتمع های کشت بلدرچین هستیم.

مرز مهران برای فعالیت تجاری باز شد
سخنگوی گمرک از بازگشــایی مرز مهران با کشــور عراق خبر داد.رامین ظهیری، مدیرگمرک بیله 
سوار مغان از باز بودن گمرک این شهرستان مرزی و فعالیت تجاری آن خبر داد.مدیر گمرک بیله 
سوار مغان روز  گذشته با رد برخی شــایعات در باره بسته شدن مرز بیله سوار افزود: همکاری های 
مشترکی بین ایران و جمهوری آذربایجان برای شناسایی ناقالن احتمالی ویروس کرونا در مبادی 
ورودی و خروجی دو کشــور صورت می گیرد.وی بیان کرد: در پایانه مرزی بیله سوار تردد کامیون، 
اتوبوس ، سواری و همچنین مسافران دو کشور برقرار است.سخنگوی گمرک نیز از بازگشایی مرز 
مهران با کشور عراق خبر داد.سید روح ا...لطیفی  اظهار کرد: مرز مهران از ساعت ۱۰.۴۵ دقیقه صبح   

روز گذشته آغاز به کار کرده است.

کافه اقتصاد

رییس اتاق اصناف اصفهان:اخبار

بازرسی رعایت بهداشت در اصناف اصفهان به صورت دوره ای انجام می شود
رییس اتاق اصناف اصفهان  با اشاره به شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد: مرکز آموزش اتاق اصناف اصفهان که روزانه بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارآموز در آن به تحصیل 
مشغول بودند را تعطیل کرده ایم و آموزش به کارآموزان به صورت غیرحضوری صورت می گیرد. رسول جهانگیری خاطر نشان کرد: هیچ یک از واحدهای صنفی 
اصفهان در هفته اخیر به علت تخلفات بهداشــتی مربوط به کرونا پلمپ نشده است و بازرســی از وضعیت رعایت بهداشت در اصناف اصفهان به صورت دوره ای 
توسط دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. رییس اتاق اصناف اصفهان   با بیان اینکه قصد نداریم این موضوع ملی را بحرانی کنیم، اضافه کرد: تعطیلی اصناف 
ارائه دهنده خدمات به مردم در شرایط کنونی، نوعی دامن زدن به بحران ویروس کرونا در کشــور محسوب می شود و نمی توانیم کسب و کار مردم را تحت تاثیر 
این ویروس قرار دهیم.جهانگیری ادامه داد: توصیه های پزشــکی الزم به اصناف ارائه شده و به واحدهای صنفی اغذیه فروشی پیشنهاد کرده ایم که سعی کنند 
بیشتر غذاهای بیرون بر توزیع کنند و توصیه های کلی که مراکز بهداشتی، درمانی به رسانه ها داشته اند را ما نیز به واحدهای صنفی انتقال داده ایم و تابع دستورات 

متولیان امر در این حوزه هستیم.

ولوو از دو مدل S90 و 
V90 کراس کانتری 

مدل 2021 رونمایی کرد
ولــوو S90 و V90 کراس کانتری 
مدل ۲۰۲۱ با سیســتم محرکه نیم 
هیبریدی و تغییراتی در طراحی بدنه 
و کابین رونمایی شدند. با وجود این 
که تقریبا چند سالی از حضور سدان 
ولــوو S90 و استیشــن V90 در 
بازار می گذرد، ولی هنوز هم دربین 
زیباتریــن خودروهای بــازار باقی 

مانده اند.

وز عکس ر
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36 نفر بیمار مشکوک به کرونا در کاشان شناسایی شد؛

کاشان، آماده مقابله با ویروس کشنده
سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از 
شناسایی ۳۶ نفر بیمار مشــکوک ابتال به ویروس کرونا در منطقه شمال 
اســتان اصفهان خبر داد.ســید علیرضا مروجی در نشســت توجیهی با 
خبرنگاران در ســالن مدیریت بحران فرمانداری کاشان گفت: ۲۹ نفر از 
این بیماران در شهرستان کاشــان و هفت نفر در شهرستان آران وبیدگل 
هستند.وی بیان کرد: ۶ نفر از بیماران مشکوک به ویروس کرونا در کاشان 
و ۲ نفر در آران وبیدگل به دستگاه ونتیناتور )برای تنفس( وصل هستند و 
احتمال بهبودی آنها وجود دارد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
میانگین سنی بیماران مشــکوک در این منطقه را از ۲۷ تا باالی ۸۰ سال 
عنوان کرد و افزود: یکی از بیماران که ۸۱ سال داشت و دارای فشار خون 
نیز بود، جان خود را از دست داد اما نمی توان گفت که علت مرگ ویروس 
کرونا بوده است.وی تصریح کرد: بیماران مشکوک ابتال به ویروس کرونا در 
مرکزهای درمانی منطقه بستری هستند و این امکان وجود دارد که مبتال به 
سرماخوردگی و آنفلوانزای معمولی یا دارای گلودرد چرکین باشند.مروجی 
تاکید کرد: علت بستری شدن این بیماران، اطمینان حاصل کردن از کنترل 
بیماری کرونا در منطقه کاشان است.وی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل 
سازمان بهداشت جهانی، بیمار مشکوک به کرونا به کسی اطالق می شود که 
دارای تب، سرفه و مشکل تنفسی یا تنگی نفس باشد.به گفته سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، تا پیش از روز پنجشــنبه هفته گذشته 
پیشینه سفر در ۱۴ روز گذشته به کشــور چین نیز جزو دستورالعمل های 
سازمان بهداشــتی جهانی بود.با توجه به این شرایط فدراسیون پزشکی 
ورزشــی در اطالعیه ای اعالم کرده بود، تمامی مســابقات ورزشی کشور 
از روز دوشنبه به مدت ۱۰ روز لغو می شــود.همچنین بر اساس اطالعیه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، باتوجه به توصیه های اکید بهداشتی 
در شــرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناســب از خطر ابتال به بیماری، 
تمام برنامه های هنری و سینمایی در سراسر کشور تا پایان هفته جاری 
تعطیل است.بر اساس گزارش مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، تاکنون تعداد مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در ایران 

به ۲۸ نفر و تعداد افراد جان باخته به پنج نفر رسیده است.

تشکیل ستاد مقابله با کرونا در کاشان 
همچنین رییس مرکز بهداشت شهرستان کاشــان با اشاره به برگزاری 
چندین نشســت در دانشــگاه علوم پزشکی این شــهر پیش از شیوع 
بیماری کرونا در قم گفت: ستاد راهکارهای مقابله با این بحران ویروسی 
تشــکیل و تمهیدات الزم در این زمینه در نظر گرفته شده است.مسعود 
دهقانی با اشاره به نظام مراقبت ثبت موارد مشکوک به ویروس کرونا در 
بیمارستان ها و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: 

این دانشگاه از پرستاران و نیروهای متخصص و کارآمد برخوردار است 
که همه دوره های آموزشــی در مورد این بیماری را از ابتدای سال ۲۰۲۰ 
میالدی تاکنون فرا گرفتند و به طور کامل با آن آشنا شدند.وی با تاکید بر 
تشدید اجرای ضوابط بهداشتی در خانه ها و محیط کار بیان کرد: با هدف 
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا باید بیش از پیش نسبت به ضدعفونی 
و گندزدایی محیط خانه و محل کار اقدام شــود.رییس مرکز بهداشت 
شهرستان کاشان اضافه کرد: انتظار می رود رســانه ها به عنوان یاریگر 
اصلی مبارزه با شــایعات با توجه به اینکه کرونا فاقد واکسن است، در 
راستای پیشگیری و ارتقای سطح آگاهی عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
را کمک کنند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی کاشان نیز در ادامه 
اظهار داشت: مردم باید در کنار آنکه برای مبتال نشدن به ویروس کرونا 
نگران باشند، آرامش خود را هم با رعایت مسائل بهداشتی حفظ کنند تا از 
بار روانی شیوع این ویروس در جامعه کاسته شود.محمد حاج جعفری 
در مورد کمبود لوازم بهداشتی در داروخانه ها تشریح کرد: در منطقه کاشان 
به اندازه کافی ماسک ذخیره شده بود؛ اما به علت درخواست های بیش 
از معمول با کاهشی روبه رو شــدیم که این کمبودها به سرعت در حال 
برطرف شــدن اســت.وی تصریح کرد: در صورتی که برخی بخواهند از  
فروش ماسک در این منطقه سوء اسفتاده کنند، مراکز منتخب را برای 
فروش تعیین می کنیم تا با قیمت واقعی اقــالم را در اختیار مردم قرار 
دهند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اثر محافظتی 
پیشگیری با ماسک ۲ ساعت است؛ یعنی اینکه فرد ۲ برابر دیرتر آلوده 

می شود اما کسی که مبتال به ویروس باشد و از ماسک استفاده کند، ۲۸۰ 
برابر اثرگذارتر است تا این ویروس را به دیگران منتقل نکند.وی استفاده 
از ماسک برای هر بیمار تنفسی دارای تب را  ضروری برشمرد و تاکید کرد: 
اگر ماسک در دسترس نبود، از حوله یا دستمال برای جلوگیری از انتشار 
ویروس استفاده شود.حاج جعفری یادآور شد: شست وشوی دست ها 
به صورت مرتب، اســتفاده از ژل یا الکل ۶۰ درصد به منظور ضدعفونی 
کردن برای جلوگیری از مبتال شدن به ویروس کرونا اهمیت دارد و برای 
محیط خانه و خودرو نیز می توان از وایتکس های یک درصد بهره گیری 
کرد.وی اضافه کرد: مردم می توانند یــک واحد وایتکس را با پنج واحد 
آب سرد مخلوط کرده و از آن برای ضدعفونی کردن تمام سطوح استفاده 
کنند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشــان با تاکید بر  آمادگی 
مراکز درمانی منطقه شمال استان اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا 
تاکید کرد: همه مراکز درمانی زیر نظر این دانشــگاه حتی در تعطیالت 
نوروزی نیز فعال و آماده ارائه خدمات به مردم خواهند بود.مدیر مرکز 
مدیریت بحران و کنترل حوادث شهرستان کاشان نیز با بیان اینکه قصد 
پنهان کاری وجود ندارد، کاهش هجوم مردم به مراکز درمانی برای ارائه 
پاســخگویی و خدمات بهتر، جلوگیری از رواج شــایعات بین مردم و 
همچنین کاهش هراس، دلهره و اضطراب بیهوده را هدف برگزاری این 
نشست عنوان کرد.جواد مزروعی در ادامه گفت: ۲ استان مجاور کاشان 
)قم و مرکزی( درگیر ویروس کرونا شــدند که فاصله آنها با این منطقه 

کمتر از فاصله مرکز استان اصفهان با کاشان است.

لغو تمام مراسم  و تجمعات در شهرستان آران و بیدگل
فرماندار شهرســتان آران و بیدگل از لغو تمام مراســم  و تجمعات شهرســتان آران وبیدگل برای 
پیشگیری وجلوگیری ازبیماری های واگیردار و تنفسی خبر داد.اســماعیل بایبوردی گفت: برای 
پیشــگیری وجلوگیری ازبیماری های 
واگیردار و تنفســی دراین ایــام، تمام 
مراســم و تجمعــات این شهرســتان 
همچون مراسم و گردهمایی های بزرگ 
فرهنگی، مســابقات مختلف ورزشی، 
اجرای تئاتر، سیرک، جشنواره ها تعطیل 
و به زمان های دیگری موکول می شود.

وی افزود: این تصمیم بر اساس مصوبه 
کارگروه بهداشــت، ســالمت و امنیت 
غذایی شهرســتان آران و بیدگل، اتخاذ 
شده است.فرماندار آران و بیدگل افزود: بر همین اســاس بازار روز )شهروند( آران و بیدگل و سایر 

بازار های روز این شهرستان نیز تعطیل است.

 تصویربرداری از شاهین سرخ در منطقه حفاظت شده
 عباس آباد نایین

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین از تصویربرداری از پرنده کمیاب شاهین سرخ 
در منطقه حفاظت شده عباس آباد نایین خبر داد.علیرضا رضایی با اشاره به تصویر برداری از شاهین 
سرخ در نایین گفت: این پرنده کمیاب 
گونه ای در معرض خطر انقراض در ایران 

با زاد آوری اندک است.
وی بیان کرد: صید و زنده گیری، تعارض 
با دوستداران کبوتر های خانگی و شکار 
و صید و مسموم شــدن از طریق برخی 
از این اشخاص همچنین دزدیده شدن 
جوجه ها از النه ها از جمله عوامل کاهش 
جمعیت این پرنده کمیاب محسوب می 
شود.گفتنی است؛ پرنده کمیاب شاهین 

سرخ سریع ترین جانور کره خاکی و همچنین آسمان ایران است. 

 جنگل کاری هزار هکتار از عرصه های روستاهای 
شهرستان شاهین شهر و  میمه

برای حفظ منابع طبیعی، هزار هکتار از عرصه های روستاهای شهرستان شاهین شهر و میمه جنگل 
کاری شده اســت.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شــاهین شهر و میمه گفت: 
عرصه های روستاهای زیاد آباد، ســه و رباط دوری در شهرستان شاهین شهر و میمه طی دو سال 
گذشته با شش میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی جنگل کاری شده است.مهدی اکبری 
افزود: اجرای طرح های جنگل کاری عالوه بر ذخیره نزوالت آسمانی و توسعه فضای سبز جنگلی 
و مرتعی، سود دهی هم دارد.سیدخلیل میرطاووسی، کارشناس مسئول آبخیزداری و جنگل کاری 
منابع طبیعی شاهین شهر و میمه هم گفت: در راستای توانمندســازی جوامع محلی بذر بادامک 
)اسکوپاریا( در جنگل ها کشت می شود که مصارف صنعتی دارد و گل این گیاه نیز برای تولید بیشتر 
عسل برای پرورش زنبور عسل موثر است.داوود صالحی، ناظر اداره جنگل کاری منابع طبیعی استان 
اصفهان نیز اظهار کرد: بیش از 5۰۰ هکتار عرصه های منابع طبیعی در شاهین شهر و میمه وجود دارد 
که حدود دو هزار و ۴۰۰ هکتار آن جنگل های دست کاشت است.بیش از هشت هزار هکتار عرصه 
مستعد برای جنگل کاری در شهرستان شناسایی شده که در صورت تامین اعتبار طی سال های آینده 

در جنگل کاری صرف خواهد شد.

منتخب کاشان، باالترین درصد آرا را در سطح کشور کسب کرد
بر اساس بررسی آمار اعالمی از سوی وزارت کشور در این دوره، منتخب مردم کاشان و آران و بیدگل 
باالترین درصد آرای صحیح مأخوذه در کشور را کسب کرده است.»سید جواد ساداتی نژاد« منتخب 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از کاشان و آران و بیدگل با کسب ۸۸ هزار و ۹۴۶ 
رای منتخب مردم این حوزه انتخابیه شد. بر این اساس وی ۷5 درصد آرای صحیح مردم کاشان 
و آران و بیدگل را کسب کرده است.ساداتی نژاد در دو دوره حضور در انتخابات های مجلس شورای 
اسالمی از حوزه کاشــان و آران و بیدگل حائز بیشترین آرا نســبت به منتخبان ادوار گذشته در این 

منطقه شده است. 

در گشت ماموران ایستگاه شهید رییسان صورت گرفت؛

توقیف بیش از یک میلیارد ریال کاالی قاچاق در سمیرم
شش ونیم تن چوب بلوط و زغال قاچاق از کامیونی در ایست بازرسی شهید رییسان سمیرم کشف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان سميرم گفت: ماموران ايستگاه ایست و بازرسی شهيد رییسيان در 
کنترل خودروهای عبوری به سه دستگاه خودروی وانت نيسان و يک دستگاه کاميون تريلر مشکوک 
شدند و در بازرســی از این خودروها شــش تن چوب بلوط و نیم تن زغال قاچاق و ۱۰۰بسته المپ 
 ال ای دی رشته ای قاچاق  کشف کردند.سرهنگ سهراب قرقانی ارزش این محموله های قاچاق

  را یک میلیــارد و ۶۰۰میلیون ریال بیــان کردو گفت:چهــار قاچاقچی دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند.

با مسئولان

اخطار اجرایی
12/40 شماره: 147/98حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جواد لوایی ، نام 
پدر:قاسم علی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: ناصر 
سلطانیان تیرانچی ، نام پدر:حسن ، نشانی: خمینی شهر بلوار الغدیر محله تیرانچی جنب 
مخابرات، محکوم به:به موجب رای شــماره 947 تاریخ 98/5/26 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال 
بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 
306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد 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 : 780896 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
12/41 شماره: 1777/98حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 4 بعدازظهر روز یکشنبه مورخه 
1399/1/17 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:حمیدرضا فتحی ، نام پدر: غالمرضا، 
نشانی:خمینی شهر منظریه خیابان محمدطاهر کوچه باران کوچه 232 غربی پالک سوم 
سمت چپ ؛ مشــخصات خوانده: فیروزه فتح اله علی آبادی ، نام پدر:فتح اله ، خواسته و 
بها: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ، دالیل خواهان:کپی مصدق چک و 

گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 780583 رئیس شعبه هشتم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

12/42 شماره: 98/44459 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 13 فرعی 
از 4860 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نام احمدرضا فتح 
آبادی فرزند فیض اله و ملک کورنگی فرزند علی در جریان ثبت اســت و آرای شــماره 
139860302027006617 و 139860302027006618 مورخ 1398/6/12 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/12/28 روز ســه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 

و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:783256 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/43 شــماره نامه: 139885602024009367- 1398/11/13 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 14 فرعی از 2799 اصلی در صفحه 295 دفتر 274 ذیل ثبت 
17412 به نام آقای مرتضی سیاوشیان سند تحت شماره چاپی 2/367941 دفترچه ای ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده سپس در پی انتقاالت پنج دانگ مشاع از مورد ثبت از صفحه خارج 
و یک دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده مورد ثبت مع الواسطه به آقای مصطفی عطائی 
کچوئی طی سند انتقال 156578 مورخ 1382/07/17 دفترخانه اسناد رسمی 71 اصفهان 
انتقال و ذیاًل ثبت گردیده است و طی سند رهنی شــماره 37232 مورخ 1388/02/23 
دفترخانه اسناد رسمی 81 اصفهان در رهن قرار گرفته است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139821702002436020 مورخ 1398/10/30 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شناسه یکتا 139802155343000435 و رمز 
تصدیق به شماره 858696 به گواهی دفترخانه اسناد رســمی 68 اصفهان رسیده است 
مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شد. م الف: 782433 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/44 شماره صادره: 1398/31/600857- 1398/11/30 نظر به اینکه  آقای مصطفی 
کیانفر فرزند یوسف با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما توسط 
دفترخانه شماره 59 دهاقان به شــماره 39102 مورخ 1398/11/26 گواهی شده مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت نیم سهم مشاع از 640 سهم ششدانگ پالک شماره 133 اصلی 
واقع در دهاقان جوب باال بخش ثبتی دهاقــان  که در صفحه 592 دفتر 19 آب ذیل ثبت 
شماره 7 به میزان یک سهم مشــاع از 640 سهم ششدانگ بنام ســید محمد مرتضوی 
دهاقانی فرزند یحیی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و سپس به موجب سند انتقال شماره 
36677 مورخ 1354/4/4 دفتر سه شهرضا تمامت مالکیت فوق به آقای مصطفی کیانفر 
فرزند یوسف انتقال گردیده که به موجب سند شماره 25026 مورخ 1358/1/18 نیم سهم 
مشاع از یک سهم از 640 سهم پالک فوق در صداق خانم زهره یزدانی قرار گرفته است. 
اینک آقای مصطفی کیانفر درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به نیم سهم مشاع از 640 
سهم ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120- اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 781132  اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

کارخانه حالجی الیاف در کاشان دچار آتش سوزی 
شــد.مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری کاشــان ، گفت: ایــن حادثه در 
بلوار راوند حکمت ۳۱ رخ داد و ایــن کارخانه دچار 

آتش سوزی شد.
مســعود چایچی افزود: تیــم هــای عملیاتی از 
ایستگاه های ۱ ،۲ ،۳ و ۴ این سازمان با ۲۱ نیروی 

عملیاتی و با ۷ خودروی آتش نشــانی ســنگین و 
پشتیبانی به محل اعزام و موفق به مهار کامل آتش 
و جلو گیری از ســرایت آن به کارخانه های همجوار 
شدند.وی گفت: علت آتش سوزی هنوز مشخص 
نیســت و کارشناســان کمیته علت یابی حوادث و 
آتش سوزی سازمان آتش نشانی در حال بررسی 

علت حادثه هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان خبر داد:

آتش سوزی در کارخانه حالجی الیاف در کاشان
نماینده نجف آباد در جلسه علنی مجلس در مخالفت با کلیات بودجه ۹۹ اظهار کرد: قرار است در بودجه برای 
سال بعد، برنامه ریزی کنیم یعنی مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است اما در این بودجه، شرایط جنگ 
اقتصادی در نظر گرفته نشده اســت. ما باید حالت جنگی به خود بگیریم که چنین چیزی در بودجه دیده 
نمی شود.ابوالفضل ابوترابی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که فروش نفت خام صفر شود، ولی آقایان 
فکر می کنند که اگر اعالم شود فروش نفت را صفر می کنیم نقطه ضعف خواهد بود. حال این که چنین چیزی 
درست نیست باید کاری شود که کشور را بدون نفت خام اداره کنیم.این نماینده مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به پیش بینی ۴۹ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولت در بودجه سال آینده گفت: دولت امسال 
تنها توانست ۳۲۰ میلیارد تومان اموال مازاد را به فروش برساند سوال این است که چطور می خواهد حدود 

5۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی داشته باشد.
این عضو کمیســیون امور داخلی و شــوراها ادامه داد: قرار بود حقوق ها پلکانی شود که چنین چیزی دیده 
نمی شود، دولت در بودجه ۹۸ هم با برداشتن کلمه هم ترازی و به جای آن متناسب سازی، خسرانی برای 
کشــور ایجاد کرد.ابوترابی تاکید کرد: باید اشــرافی گری و هزینه های اضافی را جمع کرده و حالت جنگی 
بگیریم و به قشرهای ضعیف رسیدگی شود. دولت اکنون بیش  از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی 
بدهکار است و هر سال برای پرداخت بدهی مبالغی را در بودجه می آورد که هیچ کدام هم محقق نمی شود، 
پیشنهاد ما این بود که پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را برای پرداخت بدهی به تامین اجتماعی بدهند که این 
 اتفاق هم رخ نداده است.وی با انتقاد از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بودجه سال آینده، آن را باعث 
 بدهــکاری فرزندان و آیندگان این کشــور دانســت و گفت: بهتر اســت کلیات تصویب نشــده و همچون 
مجلس هشتم بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شــود چون به هیچ عنوان این وضعیت پاسخگوی 

جنگ اقتصادی نیست.

نماینده نجف آباد:

 شرایط جنگ اقتصادی در بودجه 99 لحاظ نشده است



سه شنبه 6 اسفند  1398 / 1 رجب 1441/ 25 فوریه 2020/ شماره 2922
معاون اجتماعی بهزیستی استان: 

تدابیر پیشگیری از کرونا در مراکز بهزیستی اصفهان اتخاذ شد
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: دســتوراتی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا در مراکز مختلف بهزیستی شامل مهدهای کودک، خانه های کودک و نوجوان، مراکز سالمندان، 
مراکز توانبخشی، مراکز ترک اعتیاد و گرمخانه ها ابالغ شده است.مجتبی ناجی با اشاره به اینکه  طی 
جلســه ای همفکری و اتخاذ تصمیم در زمینه کنترل بیماری کرونا در بهزیســتی استان برگزار شد، 
افزود: همچنین متخصصان بیماری های عفونی برای همه مدیران مراکز بهزیستی استان راهکارهای 
مداخله ای را تشریح کرده اند.وی در خصوص تدابیر اتخاذ شده در مراکز کودک و نوجوان و مهدهای 
کودک بهزیستی، تصریح کرد: تدابیر عمومی جلوگیری از انتشار ویروس مانند توجه به شست وشوی 
دست ها در کودکان و ضدعفونی وسایل و تجهیزات کار و توجه به عالئم کودکان همچنین محدودیت 
مالقات فرزندان ساکن در خانه های کودک و نوجوان اتخاذ شــده است.ناجی در خصوص تامین 
بودجه کنترل و پیشگیری از کرونا برای مراکز بهزیســتی، گفت: در جلسه ای موضوع تامین اعتبار 
برای خرید مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دیگر وسایل موردنیاز برای مراقبین و همه افراد ساکن 

در مراکز بهزیستی مطرح شد.

رییس کانون وکالی استان:

استقالل، جوهره ذاتی نهاد وکالت است
رییس کانون وکالی اســتان اصفهان گفت: تضعیف یا حذف استقالل کانون های وکال موجب ورود 
خدشه به حق دفاع مردم می شود و مسلما وکیلی که مستقل نباشد نمی تواند به رسالت صنفی خود 
در احقاق حقوق موکلین درست عمل کند.رییســی اظهار کرد: در سال های اخیر معضالت بسیاری 
داشــته ایم که یکی از آنها بحث نهاد موازی بوده چرا که اعتقاد داریم مــوازی کاری در هر موضوعی 
می تواند موجب تضعیف آن موضوع شود و به خصوص در امر وکالت، این امر موجب تضعیف نهاد 

وکالت کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه مبنای مخالفت کانون های وکال با توسعه نهاد موازی تاکید بر توجه جدی به اصل 
حاکمیت قانون است، اظهار کرد: اجرای اصل حاکمیت قانون دغدغه جدی کانون های وکالست اما 
متاسفانه این روزها مخدوش کردن چهره وکال در رسانه ها را شاهد هستیم که این به نفع مردم نیست 
و باعث سلب اعتماد مردم به وکال و ســوق دادن آنها به سمت دالالن و موسسات حقوقی غیرمجاز 
می شود.رییســی با تاکید بر اینکه اتهام فرار مالیاتی یک کذب محض است، افزود: متاسفانه این 
موضوع یک کذب محض ساختگی است که برخی آن را منتشر می کنند چرا که در صنف وکال الزامات 
و ضمانت اجراهای پرداخت مالیات از تمام صنوف دیگر بیشتر است و وکال هر ساله نیازمند تمدید 
پروانه وکالت خود هستند و این تمدید مشروط به اخذ گواهی مفاصا حساب از اداره دارایی است و در 

غیر این صورت امکان تمدید پروانه آنها وجود ندارد.

رییس پلیس فتای اصفهان اعالم کرد:

 با کسانی که به  تشویش اذهان عمومی می پردازند
 برخورد می شود

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: پلیس با پایش و رصد فضای مجازی با تشــویش کنندگان اذهان 
عمومی و ایجاد نگرانی برای مردم برخورد خواهد کرد.سرهنگ مرتضوی با اشاره به انتشار ویروس کرونا 
در کشور  اظهار کرد: در پی انتشار این خبر، خبرها و کلیپ هایی تقطیع شده و جعلی در فضای مجازی 
منتشر شده که پلیس فتا منابع خبری را شناسایی و تحویل دستگاه قضایی داده است. وی ادامه داد: با 
توجه به شرایط و جو فعلی کشور متاسفانه افراد سودجویی اقدام به فروش اقالم بهداشتی با قیمت هایی 
بسیار باال و غیرواقعی در فضای مجازی می کنند که این افراد نیز شناسایی و با آنها برخورد شده است.وی 

از مردم خواست هر گونه تخلف در این زمینه را به پلیس 110 اطالع دهند.

دادستانی اصفهان به موضوع عدم تعطیلی مدارس ورود می کند؛

ترس از کرونا در مدارس

روز گذشته در حالی که تمام دانشگاه ها،  پریسا سعادت
مراکز بهزیستی و مهدهای کودک تعطیل 
شد؛ اما مدارس بر اساس تصمیمی که مشخص نیست دقیقا زیر نظر 
کدام نهاد گرفته می شود، تعطیل نشد تا هم دانش آموزان با غیبت خود 
کالس ها را از حد نصاب بیندازند و هم والدینی که بچه ها را به مدرسه 
فرستادند، نگران سالمتی فرزندان شان باشند. بر اساس اعالم رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به دلیل اینکه موردی از کرونا در اصفهان 
مشاهده نشده بود تصمیمی برای تعطیلی مدارس گرفته نشد. رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه موارد بالینی مشکوک به 
این ویروس وجود دارد و تحت مداوا هستند، تاکید کرد: موردی که در 
حال حاضر تست آزمایشــگاهی ابتال به این بیماری مثبت اعالم شده 

باشد، وجود ندارد.
آموزش و پرورش نیز روز گذشته اعالم کرد که مرجع تصمیم گیر برای 
تعطیلی این نهاد نیســت و این تصمیم زیر نظر ســتاد ویژه استان با 
مسئولیت استاندار و دستگاه های مربوطه مانند دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان صورت می گیرد؛ ستادی که ظاهرا خطری را متوجه تجمعات 
دانش آموزی آن هم در کالس های گاها بدون تهویه و پنجره مدارس 
اســتان ندانســته و با وجود  تعطیلی مدارس در تمامی اســتان های 

مشکوک به این ویروس اما باز هم ترجیح  داده تا کالس ها را بر قرار کند. 
عدم تعطیلی مدارس اصفهان، واکنش های بسیاری را در بین مردم به 
همراه داشت و عده ای از آنها از طریق شبکه های اجتماعی اعالم کردند 
که با توجه به آمار اعالم شده از مبتالیان و فوتی های ناشی از ویروس 
کرونا در کشور، برای سالمتی فرزندان خود و فرستادن آنها به مدرسه 

نگران هستند. 
تعدادی از والدین با اشــاره به تعطیل شــدن دانشــگاه های استان تا 
پایان هفته اظهــار کردند که چگونه دانشــگاه ها را تعطیــل کردند؛ اما 
برای مدرسه ها که جای نگرانی بیشــتری دارد، چنین تصمیمی گرفته 
نشد.برخی از خانواده ها یکشنبه شب پس از اعالم خبر تعطیل نشدن 
مدارس، در شــبکه های اجتماعی اعالم کردند کــه فرزندان خود را به 
مدرسه نمی فرستند. رییس اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان روز گذشته اظهارداشت که برخی 
مدرسه ها با وجود حضور تعداد بسیار کم دانش آموزان، دایر هستند و 
مدیران حق تعطیل کردن مدرسه به دلیل کم بودن تعداد دانش آموزان 

حاضر را ندارند.
رحمت ا...ممیز تصریح کرد: یکشنبه اعالم شد که مدرسه ها دایر است؛ 
اما این موضوع نیز تاکید شد که اگر دانش آموزی یا والدین او یا معلمان 

دچار بیماری سرماخوردگی هستند، می توانند به مدرسه نیایند.وی با 
اشاره به ضد عفونی کردن مدرسه های اســتان، خاطرنشان کرد: همه 
اقدامات الزم برای حفظ سالمتی دانش آموزان و پیشگیری از بیماری 
کرونا در همه مدرسه ها با هماهنگی مراکز بهداشت شهرستان ها، انجام 
شد. همراه با باال گرفتن اعتراضات از ســوی دادستانی اعالم شد این 
تصمیم، پیگیری خواهد شــد. در همین زمینــه رییس روابط عمومی 
دادگستری اســتان اصفهان از ورود دادستان اصفهان به عنوان مدعی 
العموم به چرایی عدم تعطیلی مدارس استان اصفهان با توجه به شیوع 
کرونا خبر داد.علی شایگان نژاد با بیان اینکه علی اصفهانی، دادستان 
اصفهان در خصوص اعمال محدودیت ها و اقدامات پیشــگیرانه برای 
مبارزه با کرونا در اصفهان و علت عدم تعطیلــی مدارس و عدم عرضه 
اقالم پیشگیرانه نظیر ماسک و مواد ضدعفونی کننده به عنوان مدعی 
العموم ورود کرده است، اظهار کرد: به این منظور جلسه ای در دادگستری 
اصفهان با مســئوالن ذی ربط در خصوص کنترل و پیشــگیری کرونا 

برگزار  شد. 
باید دید آیا در روزهای آینده باز هم  مســئوالن مــی توانند بر ترس از 
کرونا غلبه کنند و دانش آموزان را به کالس های درس بکشانند یا این 

کروناست که بر سیستم آموزشی غلبه  خواهد کرد.

کمبــود معلــم در مــدارس اصفهان، برای ســال 
تحصیلــی آینده به 1۷ هــزار نفــر افزایش خواهد 
داشــت. بحرانی که معاون پژوهش، برنامه ریزی 
و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان آن را تهدیدی برای کیفیت آموزش می داند.

غالمحسن سخایی با اشاره به کمبود 1۲ هزار معلم 
در ســال تحصیلی جاری در مدارس، گفت: حدود 
1۲ هزار کسری نیروی انســانی داشتیم و با تالش 
زیادی که انجام شــد توانســتیم از طریــق تعداد 
زیادی خرید خدمات، به کارگیــری حدود ۴ هزار 
بازنشسته و نزدیک به دو سه هزار نفر حق التدریس 
و همچنین از طریق ســر کالس فرستادن معاونان 

و دیگر نیروهای موجود در مدارس، این کســری را 
تامین کنیم.

وی دلیل ادامه همکاری بازنشســتگان با آموزش 
و پــرورش را دریافت امتیــاز رتبه بنــدی یا موارد 
دیگری که شــامل حال آنها می شــود دانســت و 
افزود: با این حال در ســال آینده حدود ۵ هزار نفر 
بازنشســته خواهیم داشــت که به این آمار اضافه 
 می شــوند و هیچ راهی بــرای جبران ایــن کمبود 
وجود ندارد.ســخایی درباره تالش های آموزش و 
پرورش برای جبران این کمبــود در فصل تدوین و 
تصویب بودجه، یادآور شــد: با نمایندگان مجلس، 
مســئوالن وزارت آموزش و پرورش و اســتانداری 
رایزنی هایــی کرده ایــم؛ اما موضــوع ممنوعیت 
استخدام باید از طریق مجلس و سازمان استخدام 
کشوری حل و مجوز اســتخدام صادر شود که فعال 
هیچ مجوزی در کار نیست. برای خرید خدمات نیز 
تالش زیادی کرده ایم، حتــی رایزنی هایی زیادی 
با کمیسیون تلفیق انجام شــده، اما نمی دانیم به 

چه نتیجــه ای در زمینه بودجه می رســد و اکنون 
نمی دانیم نیروی ســال آینده را باید به چه شکلی 

تامین کنیم.
معاون پژوهــش، برنامه ریزی و نیروی انســانی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان در 
پاســخ به این پرسش که در شــرایط بحران کمبود 
نیرو، مشــکل را باید چگونه حل کــرد؟ گفت: همه 
نمایندگان با آموزش و پرورش همراهی می کنند؛ 
اما متاسفانه مجلس اکنون هیچ ردیف و مجوزی 
برای اســتخدام ندارد، البته مشــکل اصلی ما این 
است که بعضی از استان ها نیروی مازاد هم دارند 
و فقط چند اســتان هســتیم که واقعا نیاز به نیرو 
داریم که ایــن نیاز در بین همه اســتان ها محو می 
شود.ســخایی، بحران کمبود معلم را شامل استان 
های اصفهان، سیســتان و بلوچستان، خوزستان، 
خراسان، شهر تهران و شهرستان های تهران دانست 
 و افــزود: در این اســتان ها به شــدت کمبود نیرو 

داریم و با مشکالتی روبه رو هستیم.

کمبود معلم در مدارس اصفهان به 1۷ هزار نفر می رسد

دادستان اصفهان در خصوص اعمال محدودیت ها و 
اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با کرونا در اصفهان و علت 
عدم تعطیلی مدارس و عدم عرضه اقالم پیشگیرانه نظیر 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده به عنوان مدعی العموم 

ورود کرده است

مدیرکل انتقال خون اصفهان خبر داد: 

 کاهش 50 درصدی تعداد اهداکنندگان خون در استان
 به علت شیوع کرونا

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: انتشــار ویروس کرونا و وجود موارد مشــکوک یا مبتال به این 
بیماری موجب کاهش ۵0 درصدی تعداد اهداکنندگان خون در اســتان شــده است.مجید زینلی 
افزود: این در حالی اســت که نیاز به خون و فرآورده های آن، همیشگی است و بیماران سرطانی، 
دیالیزی و خاص از جمله تاالســمی، زنان باردار و مصدومان تصادفات و دیگر موارد نیازمند خون 
هستند و نباید اهدای این ماده حیاتی تحت هیچ شــرایطی کمرنگ شود.وی اظهارداشت: عالوه 
بر این، مراکز درمانی اســتان روزانه به ۴۵0 واحد خون برای درمانی بیماران خود نیاز دارند به ویژه 
بیماران تاالسمی که تعداد آنها در استان دست کم ۲ هزار نفر است و به طور مستمر به خون نیاز دارند و 
هر نفر ماهانه باید ۲ تا سه واحد دریافت کند.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان افزود: این در حالی 
است که هر سال با فرارسیدن فصل ســرما آمار اهداکنندگان کاهش می یابد و تا پیش از موضوع 
کرونا، میانگین مراجعان روزانه به کمتر از  ۳00 نفر رسیده بود در حالی که در سایر فصل ها این آمار 
بیش از ۶00 نفر است.وی، ذخیره خونی استان را تا پیش از انتشار ویروس کرونا به اندازه هفت روز 
اعالم کرد و گفت: با این ذخیره خونی تاکنون پاســخگوی مصرف کنندگان و بیماران مراکز درمانی 

استان بوده ایم ولی اگر این وضع ادامه یابد با مشکل مواجه خواهیم شد.

هواشناسی استان هشدار داد؛

بارش تگرگ و رگبار شدید 
اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان در خصوص رگبار شــدید ، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ 
هشدار داد.بنابراعالم اداره کل هواشناسی استان اصفهان، سامانه بارشی وارد استان شده و با شروع 
فعالیت در مناطق غربی در بیشتر مناطق استان بارش باران ، گاهی رگبار شدید و رعد وبرق و احتمال 
بارش تگرگ و در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان بارش برف پیش بینی شده است.آب گرفتگی 
معابر، اختالل در تردد شهری وجاده ای  به ویژه در نیمه غربی این استان پیش بینی شده است.طبق 

پیش بینی اداره کل هواشناسی استان دمای هوا در بیشتر مناطق ۲ تا ۳ درجه افزایش می یابد.

مدیرکل زندان های استان:
ورودی های جدید از دیگر استان ها را پذیرش نمی کنیم

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان در خصوص تدابیر اتخاذ شــده برای کنترل بیماری کرونا در 

زندان های اســتان اصفهان توضیحاتی را ارائه کرد.اســدا...گرجی زاده اظهار کرد: بیماری کرونا در 

روزهای اخیر حساســیت هایی ایجاد کرده که الزم اســت تدابیر الزم را مانند ســایر دستگاه ها تا 

جایی که ممکن اســت اتخاذ کنیم.وی با بیان اینکه مالقات زندانیان را محدود کردیم، افزود: فعال 

ورودی های جدید که از دیگر استان ها هستند را پذیرش نمی کنیم هرچند در حال تعلیق پذیرش 

موارد جدید و اتخاذ این تصمیم برای همه ورودی ها هستیم.مدیرکل زندان های استان اصفهان با 

بیان اینکه جلسات الزم با دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی داشته ایم، تصریح کرد: همه 

تدابیر بهداشتی اعم از تامین وسایل بهداشتی و ضدعفونی کننده همچنین توجه به بهداشت محیط 

و آموزش زندانیان در دستور کار قرار گرفته اســت.وی در خصوص تدابیر قضایی برای محدودیت 

پذیرش زندانیان جدید، اظهار کرد: با مقامات قضایی در حال مشورت هستیم تا زندانیانی که سن 

باالیی دارند از زندان خارج و به مرخصی بروند و در تالش هســتیم تدابیــر ویژه تری در این زمینه 

اجرا کنیم.گرجی زاده در خصوص لزوم تعلیق اجرای حکم زندانیان گفت: مقامات قضایی در حال 

برنامه ریزی برای ایجاد شرایطی هستند که زندانیانی که امکان به تعویق افتادن احکام آنها وجود 

دارد را در زندان پذیرش نکنند و حکم زندان آنها را تا حد الزم به تعویق بیندازند.

با مسئولان

خبر  روزاخبار

آماده باش هالل احمر 
 اصفهان در بارش های

 چند روز آینده
رییس جســت وجو و نجات جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهــان، گفت: بــا توجه به 
پیش بینی بارش ســنگین طــی چند روز 
آینــده، ۴1۵ نفر از نیروهــای امدادی هالل 
احمر اصفهان در حال وضعیــت زرد و آماده 
 باش برای امداد و نجــات به حادثه دیدگان 

هستند.
محمد محمدی با اشــاره به اعالم ســازمان 
هواشناســی مبنی بر ورود ســامانه بارشی 
به اصفهان طــی چند روز آینــده اظهار کرد: 
وقــوع بارندگی بیشــتر در نواحــی غرب و 
شــمال اســتان اصفهان پیش بینی شده 
اســت، این بارندگی ها در مناطــق فریدن، 
فریدون شهر، چادگان، گلپایگان، خوانسار، 
 تیران و در شمال استان در شهرستان کاشان

 است.
رییس جســت و جو و نجات جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان، گفت: این ســامانه 
بارشی از روز گذشته شروع شــده و تا ظهر 
چهارشــنبه ادامه دارد. بارش ها مداوم و به 
طور کامل نیســت و مواقعی فعــال و گاهی 
اوقات هم غیر فعال می شــود و معموال این 
بارش ها از نواحی غرب شروع شده و تا شمال 
استان ادامه پیدا می کند.محمدی با تاکید بر 
اینکه به منظور امدادرســانی به همشهریان 
به همه شــعب هالل احمر اعــالم وضعیت 
زرد و آماده باش داده شــده اســت، گفت: 
برای امدادرســانی طی این چند روز به دلیل 
شــرایط جوی هوا به نیروها اعالم شده که با 
آماده کردن تجهیزات و تکمیل پرسنل برای 
امداد و نجات اعالم آمادگی کنند و با تکمیل 
نیروها برای مقابله با تبعــات احتمالی این 
بارندگی در وضعیت زرد باشــند.وی تصریح 
کرد: حــدود ۴1۵ نفر از نیروهــای امدادی 
هــالل احمر اصفهــان در حال آمــاده باش 
هستند که از این تعداد حدود ۵۶ نفر پرسنل 
هالل احمــر اصفهان بــوده و ما بقــی افراد 
 نجات گران و داوطلبان در اســتان خواهند

 بود. 

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 8 صبح روز دوشــنبه مورخ 
1۳98/1۲/0۵ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســایت: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 
 1۳98/1۲/08

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز چهارشنبه مورخ 1۳98/1۲/۲1 
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1۳98/1۲/۲۲ 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  ۲۶010000۴0۶10۴۲10۷۶۷0۲۴۲ 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 9۴/1۵8۷۶۴ مورخ 1۳9۴/0۷/۳1 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

1

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

) ۲09800۳۴۵۷0000۴8

شهرستان 
خوانسار

1۲

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 
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۶/۵00/000/000۳۲۵/000/000
۵ آب برای 
اشخاص 
حقوقی

چاپ دوم



مدیریت بارسا دچار دردسری عجیب شــده و به نظر می رسد بارتومئو ســعی در تخریب اعضای باشگاه داشته است.ریاست باشــگاه بارسلونا با استخدام 

شرکت های رسانه ای اقدام به خوب جلوه دادن ظاهر خود و تخریب برخی شخصیت ها از جمله مسی و پیکه می کرده است.

 برنامه کادناسر به تازگی آشکار کرد که شــرکت های مستقل رسانه ای از ســوی مدیریت بارسا استخدام می شــدند تا عملکرد مدیریت فعلی این باشگاه را

  خوب جلوه بدهند. همچنین این رســانه ها در اقدامی عجیب با دستور ریاست باشــگاه بارسلونا یعنی بارتومئو، جو منفی رســانه ای را علیه اشخاص مهمی 

 از باشگاه مانند ژاوی، پیکه، مســی و ویکتور فونت ایجاد می کردند.شرکت رســانه ای E۳Ventures در این قضایا دخیل بوده و طی قراردادی که سه سال

  پیش به امضا رســیده، موظف به انجام فعالیت های رســانه ای به ســود مدیریت باشــگاه بوده اســت. همچنین با توجــه به مبلغ قرارداد منعقد شــده، 

 ظاهرا برای پرداخت الزم بوده تا ســهامداران باشگاه بارســلونا نیز تاییدیه خود را ارسال کنند.شــرکت مورد بحث، طی ایجاد کمپین های متعددی در تالش

  بوده تا با فعالیت های رســانه ای وضعیت مدیریتی بارســلونا را خوب جلوه دهــد و از طرفی برخی عناصر کلیدی و مهم باشــگاه را مــورد هدف قرار دهد.

  در همیــن رابطه، مدیران باشــگاه قــرارداد ثبت شــده بــا این شــرکت را تایید کــرده؛ امــا درباره موضــوع انتقــاد و تخریــب اعضای باشــگاه اظهار

 بی اطالعی کرده اند.

مدیریت بارسلونا علیه بارسلونا

سه شنبه 6 اسفند  1398 / 1 رجب 1441/ 25 فوریه 2020/ شماره 2922

»استوکس« بازهم نیامد؛ خیز  به سوی جریمه 50 هزاردالری
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس طبق پیش بینی ها باز هم به ایران نیامد تا جریمه سختی در انتظارش 
باشد. باشگاه پرســپولیس در قرارداد با این بازیکن این مورد را لحاظ کرده که هر بازی که استوکس به 

دلیل انضباطی از دست بدهد، ۵۰ هزار دالر 
جریمه می شــود و در هر غیبت غیر موجه 
در تمرین ۳ الی ۴ هزار دالر جریمه نقدی 
دارد.این بازیکن که بعد از بازی باشارجه به 
بهانه دیدار با فرزندش از یحیی گل محمدی 
مرخصی گرفته بود تا یک روز بیشــتر در 
دبی بماند، ســر موعد به تهران بازنگشت 
تا سرمربی سرخ پوشــان هم از دست او 
عصبانی شــود.این بازیکن که به برخی از 
همبازیان خود و مدیربرنامه هایش اعالم 

کرده بود به خاطر شیوع بیماری کرونا نمی خواهد برگردد، به تهران بازنگشت تا باشگاه پرسپولیس در 
نامه ای رسمی به مدیر برنامه های این بازیکن موارد قانونی بند های قراردادش را متذکر شود.

شوک به استقالل؛»دیاباته« رفت تا پایان سال!
مهاجم خارجی تیم فوتبال استقالل به دلیل عدم رســیدگی به موقع مصدومیت خود، چند دیدار دیگر 
آبی پوشان را از دست داد.شیخ دیاباته، مهاجم اهل کشور مالی تیم فوتبال استقالل که به دلیل مصدومیت 
از ناحیه کشاله ران در دیدار های اخیر آبی پوشان حضور نداشت، بار دیگر MRI داد و مشخص شد که باز هم 
چند هفته دیگر بازی های استقالل را از دست می دهد.ظاهرا سفر این بازیکن به فرانسه برای مرخصی 
و دیدار با خانواده اش، باعث شــده که زمان زیادی را از دست بدهد. این مسئله با ناراحتی کادر پزشکی 
استقالل روبه رو شده و آن ها اعتقاد دارند که بازیکنانی چون فرشــید اسماعیلی و مهدی قائدی طبق 
زمان بندی آماده بازی کردن شدند، اما دیاباته به دلیل سفرش به خارج از کشور، وضعیت مناسبی ندارد.

اولین تصمیم جدی برای مقابله با کرونا در لیگ برتر؛

دست دادن بازیکنان در لیگ فوتبال ایران ممنوع شد
سرپرست مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: لغو بازی ممکن نیست و اگر به این سمت برویم که از حضور 
تماشاچیان در لیگ بهره نبریم، لیگ ســاکتی خواهیم داشت.سهیل مهدی در خصوص بیماری کرونا 
و شرایط برگزاری لیگ برتر، اظهار داشت: واقعیت این است بیماری کرونا یک بحث بین المللی است. 
من متوجه شدم که وزارت ورزش هم توصیه هایی داشــته و ما هم از کمیته پزشکی استعالم کردیم تا 
این دوستان اگر نکاتی در این خصوص دارند به ما بگویند. از زمان بازی سپاهان و پرسپولیس تصمیم 

گرفته ایم دست دادن را در فوتبال حذف کنیم و با مشت بازیکنان با هم تماس داشته باشد.

حضور دختران مجرد در اردوی پرسپولیس در امارات!
پرسپولیس در مقابل تیم معمولی الشارجه هم در امارات نتوانست به پیروزی برسد و حاال با یک امتیاز 
قعرنشین است؛اما نکته ای که این روزها سراغ پرسپولیس آمده ، حواشی پررنگ بیرونی تیم است که به 
نظر می رسد لطمه جدی به نتایج این تیم زده است. ماجرا از آن قرار است که با اجازه باشگاه پرسپولیس 
مانند خیلی از سفر های دیگر سرخ پوشان، آن ها همراه با همسران و خانواده خود به امارات سفر کردند 
تا بازیکنان با حضور در کنار عزیزان شان در این اردو راحت تر باشند و با روحیه بیشتری به مصاف حریف 
خود بروند، ولی این ماجرا باعث سوء استفاده برخی از بازیکنان مجرد این تیم شده ، آنها افرادی را همراه 

خود به سفر آوردند که هیچ نسبتی با آن ها نداشته و به نوعی با هم دوست بودند!

وقتی سپاهان نمی آید، پرسپولیس می رود؛

سه -هیچ ؛ عقب از اخالق و حرفه ای گری
یک برگ ســیاه دیگر به دفتر تلخی ها و  سمیه  یوسفی
زشتی های فوتبال ایران اضافه شد و دیگر 
هیچ! بازی برگزار نشد و هیچ کس دقیقا نفهمید چرا. سپاهانی ها ادعای 
خود را دارند و پرسپولیسی ها هم مدعی هستند بازی باید سه بر صفر 
به نفع آنها تمام شود چون قانون همین را می گوید. سرمربی سپاهان و 
مدیرعامل این باشگاه اما در پاسخ به موارد قبلی که ناقض قانون در این 
باره بوده اشــاره می کنند و می گویند چــرا برای بقیه شــد و برای ما 
نمی شود. دســت آخر هم تاکید می کنند که مطیع قانون هستند؛ اما 

قانون یا برای همه یا برای هیچ کس!
همه چیز آماده برگزاری بازی بود. از روز قبل البته گمانه زنی هایی درباره 
احتمال برگزاری این دیدار بدون تماشاگر برای رعایت مسائل بهداشتی 
مربوط به ویروس کرونا مطرح شــده بود؛ اما تا ساعتی قبل از شروع 
بازی ضد و نقیض ها در این باره آن قدر زیــاد بود که در نهایت منجر به 
»شر« شــد. گفته بودند بازی بدون تماشاگر است؛ اما تا ظهر روز بازی 
سایت بلیت فروشی باز بود و هواداران دو تیم بلیت خریدند!چنددقیقه 
مانده به شروع دیدار سپاهان-پرســپولیس هم خبر رسید هواداران 
ســپاهان مقابل هتل محل اقامت این تیم تجمع کرده و اجازه خروج 
به بازیکنان را نمی دهند. هواداران این تیــم می گفتند می خواهند به 
ورزشگاه بروند و اگر کرونا خطر دارد، چرا فقط این دیدار بدون تماشاگر 
شده است؟سپاهانی ها سر وقت به بازی نرسیدند، وقتی هم رسیدند 
پرسپولیسی ها در حال ترک ورزشگاه بودند. بازی لغو شد و حاال جدال 
بر سر این اســت که نتیجه باید سه بر صفر اعالم شــود یا این مسابقه 

دوباره برگزار می شود؟
پرسپولیسی ها زیر بار برگزاری مجدد دیدار نمی روند و سپاهانی ها می 
گویند خیلی هم دیر نرسیدند و می شد این بازی برگزار شود ضمن اینکه 
تابش و قلعه نویی تاکید می کنند کــه از قبل خواهان تعویق این دیدار 
شده بودند چون نمی خواســتند حق میزبانی و حمایت هواداران شان 
را از دست بدهند. سپاهانی ها حداقل ۳۰ دقیقه تاخیر داشتند،»جالل 
مرادی« ناظر بازی دیدار پرســپولیس و ســپاهان پس از بیش از ۳۰ 
دقیقه تاخیر طالیی پوشــان اصفهانی دســتور داد که پرسپولیسی ها 
زمین را ترک کنند و به رختکــن بروند. مرادی در گفــت و گو با برنامه 
»شــب های فوتبالی« تلویحا اشاره کرد که ســپاهانی ها »تعمدا« به 
داخل زمین نرفتند و وقتی به ورزشگاه رسیدند هم به جای اینکه داخل 
زمین گرم کنند، درون تونل مشــغول گرم کردن بودند. حسن انصاری 
فرد، مدیرعامل پرســپولیس در این باره می گوید: »ما در هر صورت در 
زمین بازی حاضر شدیم که ناظر بازی اعالم کرد اگر بعد از ۳۰ دقیقه تیم 

سپاهان حاضر نشود بازی ۰-۳ می شــود که ما به احترام ناظر بازی ۱۰ 
دقیقه بیشتر نیز ایستادیم، اما از سپاهانی ها با وجود اینکه در ورزشگاه 
حاضر بودند حتی یک تدارکات نیز در زمین حاضر نشــد.«و سپاهان 
همچنان مشکل را به گردن بقیه می اندازد در حالی که نقل قول ها چیز 
دیگری می گوید. مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان می گوید 
که هواداران باشــگاه اجازه ندادند اعضای تیم فوتبال این باشگاه برای 
بازی با پرسپولیس، وارد ورزشگاه نقش جهان شوند؛ اما فرمانده یگان 
ویژه استان حرف های تابش را تکذیب می کند: »در مورد اتفاقات مقابل 
هتل هم مســئولیت با نیروی انتظامی اســتان بوده است. ما از صبح 
آماده بودیم و اگر مسئوالن باشگاه سپاهان اعالم می کردند که مقابل 
هتل مشکلی وجود دارد ما آنها را اســکورت می کردیم اما نمی دانم به 
چه دلیل سپاهانی ها خروج شان را از هتل به تعویق انداختند. هیچ گونه 
تعرضی از سوی هواداران سپاهان به تیم صورت نگرفته و بازیکنان این 
تیم بدون مشکل هم بیرون آمدند. برخی هواداران سپاهان مقابل هتل 
بودند اما هیچ گونه جلوگیری از خروج آنها از هتل انجام نشــد.«گفته 
می شود سپاهانی ها قبل از شــروع بازی راهی دفتر استاندار اصفهان 
شــده اند. موضوعی که عجیب به نظر می رســد! جالــب اینکه حتی 

فتاحی، سرپرست تیم مدعی شــد که هواداران تیم سپاهان حاضرند 
۳ بر صفر بازنده شــویم، اما مقابل پرســپولیس بدون تماشاگر بازی 
نکنیم. از سوی دیگر مدیرعامل باشگاه ســپاهان اعالم کرد؛ خواهش 
می کنم مســابقه این تیم با پرســپولیس به تعویق بیفتد.مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس می گوید:»سپاهان نمی خواست امروز با ما بازی 
کند و باید تاوانش را بدهد.« و فتاحی سرپرست سپاهان مدعی است 
 تیمش به خاطر منافع ملی آمده ولی پرسپولیس حاضر به بازی نشده 

است!
به هرحال در فوتبال ایران که به فوتبالی بی صاحب تبدیل شده است، 
مدیر و رییس هــم ندارد و کال پنچر شــده، در حالی کــه بهانه تازه ای 
برای لغو میزبانی ایران به دســت AFCداده شــده، منتظر هستیم تا 
ببینیم درباره این دیدار چه تصمیمی گرفته می شود. در حالی که اکثر 
کارشناسان داوری و کارشناســان حقوقی از نتیجه ۳ بر صفر بازی به 
سود پرســپولیس خبر می دهند، برخی هم به بازی جام حذفی اشاره 
می کنند و منتظر تکرار بازی هستند. در این میان گزارش جالل مرادی 
سرنوشت ساز است. او نشان داده اهل تساهل و تسامح نیست و بدون 

اغماض گزارش می دهد؛گزارشی که این بار بسیار هم حیاتی است. 

با وجود افزایــش تعداد تیم ها در فصــل بعد لیگ 
قهرمانان آسیا، سهمیه فوتبال ایران تغییر نمی کند 
و همچنان ۲+۲ خواهد بود.لیگ قهرمانان آســیا در 
فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با تعداد تیم های بیشتری برگزار 
خواهد شــد تا جایی که به جای ۳۲ تیــم این بار با 
حضور ۴۰ تیم برگزار  می شــود.طبق اعالم روزنامه 
الرای، سهمیه قطر از ۲+۲ به ۳+۱ افزایش پیدا خواهد 
کرد تا جایی که سه تیم به صورت مستقیم به مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه می یابند و یک تیم 
هم راهی پلی آف خواهد شد. این درحالی است که 
در فصل جاری دو تیم به صورت مســتقیم و دو تیم 
در پلی آف حضور پیدا کردنــد که البته هر دو تیم پلی 
آف برابر نمایندگان ایران تن به شکست دادند.طبق 

اعالم این روزنامه قطــری امتیازهایی که لیگ های 
معتبر غرب آسیا به دست آورده اند و سهمیه های آن 

در فصل بعد به شرح زیر است:
۱-قطر ۹۷.۶۴۴ -سه تیم به صورت مستقیم راهی 

مرحله گروهی می شوند و یک تیم در پلی آف.
۲-عربستان ۸۸.۴۴۹- سه تیم به صورت مستقیم 
راهی مرحله گروهی می شوند و یک تیم در پلی آف.

۳-ایــران ۸۱.۷۲۴- دو تیــم به صورت مســتقیم 
 راهی مرحلــه گروهی می شــوند و دو تیــم راهی

 پلی آف.
۴-امارات ۶۱.۸۷۰- دو تیم به صورت مستقیم و دو 

تیم در پلی آف.
۵-عراق ۴۱.۹۹۳- یک تیم به صورت مستقیم راهی 

مرحله گروهی می شود و دو تیم هم در پلی آف.
۶- ازبکستان یک تیم به صورت مستقیم در مرحله 

گروهی و یک تیم راهی پلی آف می شود.
۷- اردن و هند هر کدام یک ســهمیه مســتقیم در 

مرحله گروهی خواهند داشت.
۸- کشــورهای تاجیکســتان، لبنــان، ســوریه و 
ترکمنســتان هر کدام یک تیــم در مرحله پلی آف 

خواهند داشت.

سهمیه ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا همچنان 2+2

سخنان تند ستاره ذوب آهن 
علیه مربی تیمش

چهره روز

بازیکن سابق استقالل:

»مجیدی« باید فکری به حال خط دفاع تیمش کند
بازیکن دهه هفتاد اســتقالل می گوید فرهاد مجیدی باید فکری به حال خــط دفاع تیمش کند 
و به آن ســامان دهد.علیرضا اکبرپور درخصوص دیــدار دو تیم اســتقالل و ذوب آهن اظهار کرد: 
بازی  بدون تماشاگر به دل نمی نشیند. 
نبود هواداران در این بازی حس شــد و 
از هیجان بازی کم کــرد؛ اما در کل بازی 
خوبی بود. استقالل سه امتیاز را گرفت و 
مهم ترین چیز همین سه امتیاز بود. وی 
ادامه داد: مشــکل زیادی در خط دفاع 
استقالل دیده می شود و فرهاد مجیدی 
باید فکری به حال خط دفاع تیمش کند 
تا این گونه عملکرد ضعیفــی را از دفاع 
آبی پوشان نبینیم.بازیکن پیشکسوت 
اســتقالل درباره عملکرد تیم ذوب آهن گفت: به هر حال آن ها یکی از تیم هــای خوب لیگ برتر 
هستند که همواره از مدعیان لیگ بوده اند.اکبرپور اضافه کرد: آبی پوشان مشکالت زیادی تاکنون 
داشته اند. نام بزرگ استقالل این تیم را تا امروز نگه داشته است، آن ها مدیرعامل هم ندارند. حتی 
بازیکنان شان هم مصدوم هستند. استقاللی ها در این مدت تحت فشار هستند ولی باز هم با این 

شرایط واقعا بهترین نتیجه را کسب کرده اند.

مدافع ذوب آهن:

 به سرمربی ما اطالعات غلط داده اند
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن می گوید به سرمربی این تیم اطالعات غلط داده اند.وحید محمدزاده 
پس از شکست تیمش برابر اســتقالل اظهار کرد: بازی خوبی را شــاهد بودیم. ما در جریان بازی 
موقعیتی به استقاللی ها ندادیم. متاسفانه دو گل در شــرایط بدی دریافت کردیم که یکی از آن ها 
آفساید بود و گل دوم هم به خاطر اشتباه من به ثمر رسید. می خواهم به کمک داور بگویم اگر روی 
گل اول آفساید اعالم نمی کنید روی گل بعدی هم باید همین رفتار را انجام بدهید.وی درباره ارتباط 
بازیکنان ذوب آهن با سرمربی این تیم گفت: نمی دانم دانیال اسماعیلی فر چه صحبت هایی را مطرح 
کرده است؛ اما احساس می کنم به سرمربی تیم آمار غلط داده اند. چون در بازی های بیرون از خانه با 
احتیاط زیادی بازی می کند، قدرت تیم ما بیش از این است. ما در باز ی با استقالل هم نشان دادیم 

که می توانیم کاری کنیم که حریفان موقعیت گل نداشته باشند.

سرپرست پرسپولیس آب پاکی را روی دست سپاهان ریخت
سرپرست تیم پرسپولیس گفت: در جلســه هماهنگی قبل از بازی به ما گفتند اگر تماشاگر نباشد 
ما بازی نخواهیم کرد و این موضع باشگاه سپاهان است.افشین پیروانی، اظهار داشت: در جلسه 
منیجر میتینگ، سرپرست باشگاه سپاهان با صراحت گفت اگر تماشاگر نباشد ما بازی نخواهیم 
کرد و این موضع باشگاه سپاهان است.وی افزود: ما به قانون احترام می گذاریم و دوستان گفتند 
قانون و نظر مردم. ما فیلم داریم که دوســتان از جلوی در هتل ســپاهان اعالم کردند که به بازی 
نروید تا ۳ بر صفر شود. ما هم قوانین را بلد هستیم و باید احترام بگذاریم.سرپرست پرسپولیس 
خاطرنشان کرد: به احترام به فوتبال آن نیم ســاعت را رعایت کردیم. مگر تیم حریف در ورزشگاه 
 بوده ، مثال برق قطع شده، سیل آمده که دوستان نیامدند. االن فرار رو به جلو می کنند، می گویند ما 
 در راهرو در حال گــرم کردن بودیم، در کدام بازی ســپاهان مقابل حریفانــش در راهرو تیمش را

 گرم کرده است.

مستطیل سبز

دانیال اسماعیلی فر بعد از شکست ذوب آهن 
برابر استقالل ســخنان تندی را علیه میودراگ 
رادولوویچ، ســرمربی مونته نگرویی این تیم 
مطرح کرد.وینگر سرعتی و تکنیکی ذوب آهن 
که بازیکنی کم حاشیه و به دور از رسانه شناخته 
می شود حاال با مصاحبه ســرمربی تیمش به 
ســیم آخر زده و به قول معروف طغیان کرده 
اســت. رادولوویچ قبل از بازی با اســتقالل در 
مصاحبه ای اعالم کرده بود که این تیم توانایی 
حضور در بین پنج تیم مدعــی را ندارد و از نظر 
امکاناتی و بازیکن با مدعیان لیگ قابل قیاس 
نیست. موضوعی که مورد اصلی اعتراض دانیال 
اسماعیلی فر بود.وی در بخشی از مصاحبه اش 
گفت: وقتی روز قبل از بازی یک سری حرف ها 
می زند و می گوید ما شــرایط حضــور در بین 
۵ تیم مدعی را نداریم؛ مســئوالن باشگاه باید 
به او بگویند که این تیم شــش مــاه قبل تنها 
نماینده ایران در آســیا بوده است. همین تیم 
نایب قهرمان آسیا شده و کلی از مربیان ایرانی 
دوســت دارند که در ذوب آهن باشــند. آقای 
یحیی گل محمدی که ســرمربی پرسپولیس 
شــده روزی مربی ذوب آهن بوده است. کدام 
مربی هست که بازیکنان ما را نخواهد؟ کل لیگ 
بازیکنان ذوب آهن را می خواهند.اســماعیلی 
فر که از اتفاقات رخ داده بسیار ناراحت به نظر 
می رسید، ادامه داد: ما در چهار بازی شش امتیاز 
گرفته ایم و نســبت به نیم فصل اول تغییری 
نداشتیم. به نظر من مربی زمان نمی خواهد ما را 
بشناسد باید ما را باور کند. ایشان برخی مسائل 
را در رسانه ها مطرح کرد و من مجبورم در رسانه  
جواب بدهم. وقتی این مســائل را می گوید به 
بازیکنان برمی خورد.اسماعیلی فرکه حسابی 
از ســرمربی مونته نگرویی خود شاکی بود در 
انتهای صحبتش گفت: مــن بازیکن ضعیفی 
هســتم ولی در تیم بازی می کنم و ایشان هم 
مربی همین تیم است. باید مستقیم با خود ما 
حرف بزند. می گوید که من آرزو داشــتم فالن 
بازیکن را داشته باشم من هم به ایشان جواب 
می دهم که خیلی از مربی ها آرزو داشتند که 

بازیکنان ذوب آهن را داشته باشند.

در حاشیه

م
سنی

س: ت
عک

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین كنندگان مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین كنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه کد آگهی : 98111

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

۴۸۴۹۲۵۳۹مناقصه عمومی۱
عملیات ماشینکاری قطعات صنعتی کارگاه 

ساخت تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه
قراردادهای خرید ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۹۸۹۸۱۱۰۳فراخوان شناسایی۲
تأمین قسمتی از برق مصرفی مورد نیاز سال 
۱۳۹۹ به میزان ۲۰۰ مگاوات  از تولید کنندگانی 
که حداقل ظرفیت تولید ۴۰۰ مگا وات را دارند

برنامه ریزی خرید۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۴۸۴۹۴۱۱۵مناقصه عمومی
انجام عملیات  غبار شارژ مواد به پرس های 

آماده شارژ در کوره های قوس الکتریکی
قراردادهای خرید۱۳۹۸/۱۲/۱۶
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»ویروس  خبرساز« به اصفهان رسید؛

و اینک »کرونا«...!
سرانجام ویروس سیاه به اصفهان هم رسید. پس از تایید و تکذیب ها    سمیه پارسا
که از شهرســتان های استان آغاز شــده بود، روز گذشته  مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتالی دو نفر در اصفهان به ویروس کرونا خبر داد و گفت: 
دو نفر از کسانی که به عنوان فرد مشکوک به کرونا در اصفهان شناسایی شده بودند مورد آزمایش 

قرار گرفته و نمونه آن ها نشان داد که به ویروس کرونا مبتال هستند.
آرش نجیمــی اضافه کرد: ایــن دو نفر 
ســاکن اصفهــان بــوده و در ســطح 
بیمارستان های شهر اصفهان هم بستری 
بودند، البته یک نفــر از آن ها بهبود پیدا 

کرده و ترخیص شده است.
به گفته نجیمی؛  هــر دو فرد مبتال خانم 
و ۷۴ سال و ۵۲ ساله بودند و حداقل تا 
دیروز و تا لحظه نگارش این مطلب فوتی 
نداشتیم؛ اما مسئوالن می گویند با توجه 
به شیوع بیماری ، امکان افزایش بیماران 

وجود دارد.آمار مبتالیان به کرونا در اصفهان در حالی روز گذشته توسط مسئوالن علوم پزشکی استان 
مطرح شد که تا یک روز قبل تر، اعالم شده بود موردی از ابتال به کرونا در نصف جهان مشاهده نشده و 
البته تجهیزات و دستگاه تست این بیماری هم از روز گذشته قرار بود وارد اصفهان شده و انجام تست 
کرونا در شهر آغاز شود. در همین رابطه روز یکشنبه، رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات 
شهری شورای شهر اصفهان در جلسه علنی شورای شهر گفت: در اصفهان هنوز مطالعات و آزمایش 
برای تشخیص کرونا نداشتیم، بنابراین نمی توان گفت مبتالی قطعی به این بیماری داریم یا خیر 
اما از فردا)دوشنبه( در اصفهان در مرکز پژوهشــکده بیماری های عفونی به وسیله دکتر میرهندی 
آزمایش پی سی آر برای تشخیص کرونا  آغاز می شود، کیت را ارسال کرده اند و اگر کیت در اصفهان 

تمام شود دکتر میرهندی توان تولید کیت را دارد.
همچنین تا شامگاه یکشنبه با قطعیت اعالم می شــد که هیچگونه مورد مبتال به این ویروس در 
اصفهان مشاهده نشده است. استاندار هم این موضوع را با قاطعیت اعالم کرد. »عباس رضایی« در

جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و اتخاذ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه از ورود ویروس 
کرونا به استان اصفهان که یکشنبه تشکیل شد،  گفت: تاکنون هیچ مورد مثبت از بیماری ویروسی 
کرونا در استان گزارش نشده است ولی با این حال تمام فرآیند پیشگیرانه از سوی مراکز درمانی و 

پزشکی پیگیری می شود.

چندساعت بعد اما حداقل دومورد ابتال در اصفهان به صورت رســمی ثبت و اعالم شد تا مشخص 

شود پای ویروس مرگبار به اصفهان هم باز شده است و با توجه به سرعت باالی سرایت و شیوع این 

ویروس احتماال در روزهای آینده باید بازهم از افزایش این آمار بنویسیم. 

اصفهان یکی از شهرهایی بود که امسال میزبان گردشگران چینی شد و از قضا مسئوالن گردشگری 

اصفهان مدام بابت افزایش ورود چینی هــا به نصف جهان به خود بالیــده و در این باره آمارهای 

آنچنانی می دادند. 

به هرحال مشــخص بود که دیر  یا زود پای این ویروس به اصفهان هم باز می شود به ویژه اینکه 

اصفهان  به قم و تهران هم نزدیک است و در شهرســتان های این استان از جمله کاشان که فاصله 

چندانی با قم ندارد هم بنا به گفته مسئوالن این شهر، بیش از 30 مورد مشکوک به کرونا مشاهده 

شده است. با وجود اعالم رسمی ورود کرونا به اصفهان اما نکته جالب توجه آن است که هنوز بر سر 

تعطیلی مدارس در اســتان تا دیروز بحث و جدل بود و  گویا برخی مسئوالن هنوز موضوع را جدی 

نگرفته اند واال باید شهر تعطیل می شد که نشد!

معاون گردشگری استان مطرح کرد:

هندی ها،مسافران جدید اصفهان

حضور گروه »جای جاگارت« در اصفهان و جلسه با مسئوالن اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان باعث شد تا زمینه های رشد گردشگری 
بین دو کشــور افزایش یابد؛ معاون گردشگری استان اصفهان نیز ابراز 

امیدواری کرده تا هندی های بیشتری از ایران و اصفهان بازدید کنند.
مســئوالن اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان میزبان گروه»جای جاگارت« از هندوســتان بودند. این گروه 
که از ۵0 نفر تشکیل شده به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد 
ماهاتما گاندی، رهبر سیاســی و معنوی هند در راه مبارزه با اســتعمار 
بریتانیا سفر خود را از هند آغاز کرده و قصد دارند پیاده تا »ژنو« پیش 

روند، هدف آن ها مخابره پیام صلح و دوستی به جهانیان است.
ایران و هند مراودات اقتصادی فراوانی دارند، اشــتراکات فرهنگی دو 
کشور باعث شــده تا عالوه بر دولت ها نیز ملت های ایران و هند به هم 
نزدیک شوند. به همین دلیل چند سالی می شود که تبادل گردشگر به 
صورت محدود بین دو کشــور که حتی با زبانی از ریشه های مشترک 
صحبت می کنند، وجود دارد. حتی در ســرزمین هنــد اقلیت هزاران 
ســاله به نام پارســیان هند زندگی می کنند که ریشــه و تباری ایرانی 
دارند و جشن های پارسی را هر ساله پاس می دارند.سفر گروه »جای 
جاگارت« بهانه خوبی شــده تا دو کشــور درباره این اشتراکات بیشتر 
بحث کرده تا زمینه تبادالت فرهنگی از جمله گردشگری بیش از پیش 
مدنظر قرار گیرد. هند، یک اقتصاد با سرعت باالی پیشرفت و کشوری 

با جمعیت باالســت، از همین رو پیش بینی می شود در سال های آتی 
شاهد حضور گردشگران متمول هندی در نقاط مختلف جهان باشیم.

سید علی صالح درخشان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان درباره جلسه مشــترک با گروه »جای جاگارت« گفت: 
این گروه عالقه مند بودند تا مراودات بیشــتری در زمینه گردشــگری 
با ایران داشته باشــند. همچنین در تهران قراردادی را منعقد کردند تا 
مجسمه ای از گاندی را در یکی از میدان های شهر تهران قرار دهند. این 
گروه در پایان جلسه که با مســئولین اداره کل میراث فرهنگی اصفهان 
داشــتند اعالم کردند که یکی از مجســمه های گاندی را در میدانی در 
اصفهان نصب کننــد. البته تفاهــم نامه ای در این رابطه امضا نشــد و 
مدیریت شهری اصفهان باید این موضوع را بررسی کند.وی ادامه داد: 
در جلسه با گروه »جای جاگارت«درباره اشتراکات فرهنگی دو کشور 
بحث شد و این گروه ابراز تمایل کردند که در زمینه گردشگری با ایران و 
به خصوص اصفهان همکاری داشته باشند. اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز آمادگی خود برای انجام 

هرگونه همکاری اعالم کرد.
درخشــان با اشــاره به پیشــنهاد ســرمایه گــذاری هندی هــا که در 
زیرساخت های گردشــگری ایران مطرح شد، خاطرنشان کرد: یکی از 
محورهای صحبت ها در جلسه مشترک، مشارکت سرمایه گذاران هندی 
در زیرساخت و توسعه گردشگری ایران بود، در همین رابطه فرصت های 

سرمایه گذاری که در بخش خصوصی تهیه کرده ایم را در اختیار هندی ها 
قرار خواهیم داد. برای تحقق این امر بخــش خصوصی هند با بخش 
خصوصی ایران باید وارد مذاکره شوند تا حضور گردشگران هندی را در 
ایران و اصفهان شاهد باشیم.معاون گردشگری استان اصفهان افزود: 
رابطه سیاسی اجتماعی خوبی بین ایران و هند وجود دارد ضمن اینکه 
دو کشور اشتراکات فرهنگی زیادی نیز دارند. به همین دلیل امیدواریم 

صحبت های انجام شده در جلسات به مرحله اجرا نیز برسد.
درخشان در پاســخ به ســوالی درباره برنامه ریزی و جذب گردشگر از 
بازار هندوســتان، توضیح داد: یکی از اتفاقات خوبــی که در اصفهان و 
کشــور رخ داده بازاریابی هوشمند گردشگری اســت. ایران همواره از 
برخی کشورها گردشــگران فرهنگی و تاریخی می پذیرفت که به دلیل 
بروز پاره ای از مسائل و مشکالت ورود گردشگر از این بازارها نزدیک به 
صفر شده اســت. به همین دلیل یکی از دستورهای جدی شناسایی و 
برنامه ریزی در بازارهای جدید گردشگری است. هند نیز یکی از همین 
کشورها بوده که به دلیل جمعیت باال و اقتصاد رو به رشد بازار بزرگی در 
صنعت گردشگری دارد.وی تاکید کرد: هند و ایران در حوزه صنایع دستی 
پیشتاز هستند و تمام این اشتراکات می تواند به توسعه گردشگری بین 
ایران و هند منجر شــود. همانطور که اصفهان در بازار چین موفق بود و 
عملکرد خوبی داشــت، پس از گذر از بحران های گردشــگری کنونی و 
کنترل ویروس کرونا در بازار هند نیز این استراتژی ادامه خواهد داشت.

 
هند، یک اقتصاد با سرعت باالی پیشرفت و کشوری با 
جمعیت باالست، از همین رو پیش بینی می شود در 
سال های آتی شاهد حضور گردشگران متمول هندی در 

نقاط مختلف جهان باشیم

12 رام قطار شهری اصفهان ضدعفونی و گندزدایی می شود
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهــان گفت:۱۲ رام قطار شــهری اصفهان با اســتفاده از 

محلول الکترولیز شــده کلرید سدیم هرشــب ضدعفونی و گندزدایی می شــود.علیرضا فاتحی 

اظهار کرد: بــه منظور ارتقای ســالمت 

شهروندان هر شــب ۱۲ رام قطار شهری 

اصفهان با استفاده از محلول الکترولیز 

شــده کلریــد ســدیم )دارای ســیب 

ســالمت و مورد تایید وزارت بهداشت( 

ضدعفونی و گندزدایی می شود.فاتحی 

با بیان اینکه عملیــات ضدعفونی کردن 

رام های قطار شــهری بــا فعالیت یک 

اکیپ هشــت نفــره انجام می شــود، 

افــزود: همچنین در طول روز ســطوح 

مختلف ایســتگاه های قطار شــهری از جملــه پیشــخوان ها و گیت های بلیــت، هندریل های 

پله برقی، هندریل های پله ثابت، دســتگاه های خودپرداز و شــارژ بلیت و دکمه های آسانســور 

گندزدایی می شــود. وی گفت: ممانعت از حضور کارکنان مشــکوک به کرونا، نصب پوستر های 

اطالع رســانی به صــورت رنگی و کامال مشــخص داخــل باکس هــای قطار شــهری و تابلوی 

اعالنات ایســتگاه ها همچنین داخــل باکس های قطار و ایســتگاه ها از جملــه دیگر اقدامات 

پیشــگیرانه اســت.فاتحی به شــهروندان توصیه کرد: مردم تنها با رعایت نــکات و توصیه های 

 بهداشــت فردی و اجتماعی می تواننــد از خود در مقابــل بیماری های واگیــردار از جمله کرونا 

محافظت کنند.

رییس بیمارستان ۹ دی منظریه:

موردی از کرونا در خمینی شهر دیده نشده است
رییس بیمارستان ۹ دی منظریه گفت: تا این لحظه هیچ مورد اثبات شده ای در خمینی شهر مبنی 

بر ابتال به کرونا نداشــته ایم.دکتر علی اکبر جنگجو در مورد فیلم پخش شــده در فضای مجازی 

از این بیمارســتان توضیح داد: آمبوالنس های اورژانس ۱۱۵ خمینی شهر مجهز به امکانات ویژه 

شده اند تا آمادگی الزم را داشته باشند.

 نیروهای اورژانس هم به صورت تمام وقت لباس ویژه پوشــیده اند زیرا تماس های مردمی به 

اورژانس مختلف است و قابل پیش بینی نیست.رییس بیمارستان ۹ دی منظریه خمینی شهر 

افزود: موردی که در این فیلم نشان داده شده است مشــکل خاصی نداشت و ظرف نیم ساعت 

مرخص شد.وی با سفارش به حفظ آرامش اعالم کرد: تا این لحظه هیچ مورد اثبات شده ای در 

خمینی شهر مبنی بر ابتال به کرونا نداشته ایم.

دکتر جنگجــو در مورد بیماری ســندروم حاد تنفســی کرونا گفــت: ویروس کرونــا مثل بقیه 

ویروس هــا از جملــه آنفلوآنزا کــه چند ماه قبــل بــا آن مواجه بودیم به کشــور وارد شــده و 

گزارشــاتی نیز از برخی از اســتان ها مبنی بــر ابتال به این ویروس گزارش داده شــده اســت. 

وی با اعــالم آمادگی کامــل مجتمع بیمارســتانی خمینی شــهر بــرای مقابله با ایــن بیماری 

گفت: اقدامــات الزم در این بیمارســتان در حال انجام اســت و مــردم نگران نباشــند، قطعا 

ســالمتی مردم برای مــا در اولویــت اســت.رییس بیمارســتان ۹ دی منظریه خمینی شــهر 

تنهــا ۲0 درصد مبتالیــان به این ویــروس را نیازمند به بســتری دانســت و افــزود: ۱۵ درصد 

 از ایــن بیمــاران نیازمند بخــش عــادی بیمارســتان و تنها ۵ درصــد در بخش ویژه بســتری 

خواهند شد. 

یادداشت
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار

معاون کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان خبرداد:

 ضدعفونی پایانه های بار 
و مسافر برون شهری

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه ضدعفونی کردن پایانه های بار و مسافر 
در پی شــروع کرونا انجام شده است، گفت: 
اصفهان ســرویس مســتقیم اتوبوس بین 
شــهری به قم ندارد و طی چند روز گذشته 
تنها سرویس های مســیر تهران، اگر احیانا 
مســافری به مقصد قم بود را در ابتدای این 

شهر پیاده می کنند.
علیرضــا جعفــری  در خصــوص اقدامات 
بهداشــتی این اداره در پی شــیوع کرونا در 
کشــور و محدود کردن حرکت اتوبوس های 
اصفهان به مســیر قم و برعکس، اظهار کرد: 
مسافران قم، معموال ابتدای شهر پیاده می 
شوند و اتوبوس نیز از کمربندی کاشان عبور 
می کنند.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان 
اینکه مطابق دســتورالعملی، ضدعفونی دو 
پایانه بار اصفهان ابالغ و انجام شد، تصریح 
کرد: اداره راهداری سیستم انگشتی مربوط 
به ثبت بار را حذف کرده اســت و سالن های 
اعالم بار نیز ضدعفونی شــده اند، همچنین 
ضدعفونی کردن اتوبوس های بین شــهری 

نیز آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه پایانه های مسافربری 
با توجه به اینکه زیرنظر شــهرداری هاست، 
ضدعفونــی آنها انجام شــده اســت، تاکید 
کرد: ضدعفونی اتوبوس های بین شــهری 
نیز در سطح کشور شــروع می شود و رعایت 
موارد بهداشتی هم به آنها اعالم شده است.

جعفری با اعــالم اینکه متاســفانه در حال 
حاضر مایع ضدعفونی بســیار کم و تهیه آن 
بسیار مشکل اســت، تصریح کرد: اگر شبکه 
بهداشت اصفهان تدبیری بیندیشد که حداقل 
اماکن عمومی همانند پایانه های بار و مسافر 
را ضدعفونی کند بسیار منطقی است، چراکه 

عالوه بر تخصص امکانات الزم را دارد.

سرستون ساسانی در کاخ چهلستون؛

یادمان کاخ خسرو پرویز در اصفهان ثبت ملی می شود
سرستون ساسانی اصفهان امسال از زیر رواق های شرقی حیاط چهلستون به داخل سالن جنوبی این کاخ منتقل شد که به گفته مسئول امور موزه های میراث 
فرهنگی اصفهان به زودی یادمان کاخ خسروپرویز ثبت ملی می شود.ساغر حمیدی افزود: همکارانم در حال بررسی و تهیه گزارش در مورد منشأ سرستون 
ساسانی اصفهان هستند تا با تکمیل شواهد و مستندات، بتوانیم این سرستون تاریخی را ثبت ملی کنیم.وی با اشاره به مستندات باستان شناسی درمورد تعلق 
سرستون ساسانی به اصفهان افزود: سال گذشته یک سری پرونده ثبتی تکمیل کردیم اما قرار شد مستندات بیشتری ارائه کنیم تا به زودی این سرستون 
ثبت ملی شود. حمیدی در ادامه با اشاره به جفت سرستون ساسانی اصفهان در موزه ملی ایران یادآور شد: سرستون های ساسانی اصفهان یک جفت بوده اند 
و در کتاب آثار تاریخی اصفهان نوشته لطف ا...هنرفر هم در این باره اشاره شد که یکی از سرستون هایی که به طور تقریبی سالم تر بوده به جهت منحصربه فرد 

بودن به موزه ملی انتقال داده شده و دیگری در اصفهان باقی مانده است. 

امضای تفاهم نامه تامین 
ریل ملی راه آهن چابهار - 
زاهدان با حضور دو وزیر

تفاهم نامه تامین ۵ هزار تــن ریل ملی جهت 
راه آهن چابهار- زاهدان در حضور  رضا رحمانی 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی و ســعید محمد فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( به امضای 
مهندس یزدی زاده، مدیر عامــل ذوب آهن و 

حمید خیرخواه، مدیر پروژه مذکور رسید.

وز عکس ر

مجتبی نظیری- شهردار نیاسرم الف:785027

مزایده عمومی- نوبت دوم
با توجه به اینکه شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۱۷۷0 مورخه ۹8/۹/۱0 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود از قبیل آهن 

آالت فرسوده و پالستیک و اثاثیه اداری مستهلک و بال استفاده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی شده از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. فلذا متقاضیان می توانند از تا ریخ 

انتشار آگهی ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری )امور پیمانها( مراجعه نمایند.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی: 98/11/28                                آخرین مهلت تحویل اسناد: 98/12/13                               محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهرداری

مجتبی نظیری- شهردار نیاسرم الف:785038

مناقصه عمومی مرحله دوم- نوبت دوم
با توجه به اینکه شهرداری نیاسر در نظر دارد نسبت به خرید لوله و اتصاالت و همچنین اجرای طرح آبیاری قطره ای بوستان مالیات نیاسر در مجاورت خروجی بلوار خلیج فارس 

نیاسر با اعتباری بالغ بر ۴/800/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق افراد و شرکت های دارای صالحیت و استاندارد زیر نظر دستگاه نظارت اقدام نماید  فلذا متقاضیان 

می توانند از تا ریخ انتشار آگهی ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری )امور پیمانها( مراجعه نمایند.ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی: 98/11/28                    آخرین مهلت تحویل اسناد: 98/12/13                   محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهرداری
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گز طهماسبی بلداجی اصلی
دارنده ی اولین گارگاه دیجیتال آنالین 

در سراسر کشور

فوالد سازی در ایران جزو معدود صنایعی است 
که اگر چه ابتدا از خارج از کشور وارد و در ایران 
مستقر شد؛ اما امروز به یک صنعت بومی سازی شده در کشور 
تبدیل شده است. پیشرفت ها در این باره حاال آنقدر مشهود است 
که موجب شده تا ایران درصنعت فوالد در دنیا حرف های زیادی 
برای گفتن داشــته باشــد و بخش مهمــی از بــازار این ماده 
استراتژیک را به دســت بگیرد. ایران اکنون در بین بیش از 60 
 کشور جهان رتبه دهمین فوالد ســاز را به خود اختصاص داده و 
پیش بینی شده با دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی در 1404 

به جایگاه هفتمین فوالد ساز برسد.
شاید به همین دلیل باشد که به یکی از پایه  های اصلی فهرست 
تحریم  های اعمال  شده علیه اقتصاد ایران تبدیل شده و اهمیت 
آن برای دشمنان نمایان است که اگر فروش نفت را محدود کنند 
و معامالت نفتی ایران را به صفر برســانند، فوالدی ها با قدرت 
وارد عرصه عمل شده و کار را پیش می  برند. بدین معنا که تولید 
کرده و محصوالت خود را روانه بازارهای خارجی می  کنند و برای 
کشور ارز به ارمغان می آورند. اکنون با گذشت بیش از یک سال 
از محدودیت  های اعمال شده علیه اقتصاد ایران، صنعت فوالد 
همچنان به تولید ادامه داده و صادرات نیز دارد؛ از این رو بخش 
عمده ای از بار ارز آوری کشــور را در این شرایط که سخت  ترین 
تحریم  ها علیه اقتصاد ایران اعمال شده، به دوش می کشد.با 

وجود تحریم ها بر اســاس گزارش انجمن جهانی، فوالد ایران 
رشد 30 درصدی را در سال 201۹ در زمینه تولید شمش فوالدی 
ثبت کرد، در حالی که میانگین رشــد تولید دنیا 3.5 درصد بوده 
اســت.  نگاهی بر فعالیت صنعتی شــدن ایران طی دهه  های 
گذشته به خوبی نشان می دهد که فوالد جزو محصوالتی بوده 
که از دهه 40، به عنوان چرخه رشد اقتصادی کشور مدنظر قرار 

گرفته و نشانه توسعه صنعتی کشور بوده است. 
نکته طالیــی در صنعت فوالد این اســت که چرخــه تولید طی 
دهه های اخیر در این صنعت داخل سازی شوده و همین مسئله 
تحریم ها را بی اثر کرده است اتفاقی که در صنایع مشابهی مانند 
ماشین ســازی رخ نداد و عمال وضعیت را به ســوی تولید بی 
کیفیت پیش برد؛ اما فوالد به رغم تمام محدودیت های خارجی 
همچنان در دنیا حرفی برای گفتن دارد و این مسئله مدیون بومی 
سازی در صنعت فوالد کشور است اتفاقی که کلید آن در یکی از 
اصلی ترین تولید کنندگان کشور یعنی  فوالد مبارکه اصفهان زده 
شد و هر روز پرده جدیدی از این نوآوری بومی سازی شده، رو 

نمایی می شود.
بومی ســازی را می توان یکی از ارکان مهــم اقتصاد مقاومتی 
دانســت که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست 
همان رکنی که نه تنها موجب رونق تولید در شــرایط فعلی می 
شود بلکه دستگیر و راهگشای اقتصاد در شرایط تحریم نیز  به 

شمار می رود. بومی ســازی، فرآیندی است که امکان استفاده 
حداکثری از دانش و تکنولوژی ساخت قطعات و مواد را از طریق 
استفاده از پتانسیل های داخل و خارج کشور فراهم می سازد. در 
این راه بایستی به دنبال حلقه مفقوده تبدیل دانش به تکنولوژی 
و سپس تبدیل تکنولوژی به صنعت بوده و سعی بر نهادینه کردن 
آن در داخل کشور داشته باشیم. ایران که در میان 10 تولیدکننده 
برتر فوالد در جهان قرار گرفته است، می تواند بسیاری از نیازهای 
خود را به ویژه در زمینه تامیــن مواد اولیه و قطعات برطرف کند. 
هر چند اهمیت بومی ســازی در صنعت فوالد کشورمان از آنجا 
بیشتر مشخص می شــود که در بخش هایی از زنجیره فوالد به 
 ویژه قطعات، تجهیزات و ماشین آالت وابستگی هایی وجود دارد. 
آمار نشان می دهد که تا سال 1404 نیاز به راه  اندازی حدود 20 
میلیون تن واحدهای تولید فــوالد خام وجود دارد که در نتیجه، 
کشور با حجم زیادی سرمایه گذاری در باال دست و پایین دست 
مواجه خواهد بود که ضروری اســت از هم اکنون برنامه ریزی 
الزم در مورد چگونگی اجــرای آنها صورت پذیرد. در کشــور ما 
فعالیت های بسیار گسترده  و ارزشمندی در زمینه بومی سازی 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد به عنوان یک صنعت 
مادر و استراتژیک انجام گرفته است که با توجه به تحریم های 
اعمال شده علیه ایران و دسترسی نه چندان مطلوب فوالدسازان 
به قطعات و تجهیزات شرکت های خارجی، کار بسیار ارزشمندی 
اســت ولی به تنهایی برای ایجاد توسعه و کســب دانش این 
صنعت کافی نیست. زیرا در بومی سازی، ما قطعه را می سازیم 
اما همچنان برای دستیابی به دانش تکنولوژی وابسته هستیم 

و باید آن را اجبارا خریداری کنیم.
شاید سخت ترین بخش بومی ســازی در صنعت فوالد را بتوان 
کسب دانش و تکنولوژی این صنعت دانست. حقیقت این است 
که بومی سازی در کنار دســتیابی به دانش فوالدسازی سبب 
توســعه پایدار صنعت فوالد می  شود. بایســتی به دنبال حلقه 
مفقوده تبدیل دانش به تکنولوژی و ســپس تبدیل تکنولوژی 
به صنعت بوده و ســعی بر نهادینه کردن آن داشــته باشــیم.

خوشبختانه صنعت فوالد کشورمان در بخش کسب تکنولوژی 
به موفقیت های خوبی دست یافته که نمونه آن واحدهای احیای 
مستقیم موجود در کشور است که با استفاده از توان شرکت های 

داخلی توانسته از طریق بومی سازی، دانش و تکنولوژی فوق را 
به دست آورد.فوالد مبارکه اصفهان از جمله تولید کنندگان این 
مهم در صنعت فوالد کشور بوده است. این شرکت نه تنها بخش 
های زیادی از این صنعت را بومی ســازی کرده بلکه نوآوری و 
میان برهای خوبی هم در داخلی کردن بخش های اصلی صنعت 

فوالد در کشور ابداع و ایجاد کرده است.
 این ادعا بر این اساس صورت می گیرد که فوالد مبارکه اصفهان 
اخیرا اعــالم کرده این شــرکت 5 هــزار قطعه اســتراتژیک و 
های تک که بیــش از 5 هزار میلیــارد تومان ســودآوری برای 
 این مجموعه داشــته را بومی و داخلی ســازی کرده اســت.

 بی نیازی کارخانجات کشــور از واردات لوب کمپرســور فرآیند 
احیای مستقیم، بومی ســازی، پشــتیبانی و توسعه فناوری 
صنعت فوالد کشــور با تمرکز فوالد مبارکه،بخش های مهمی از 

این فرآیند هستند.
 تالش برای بومی سازی در این شرکت در نهایت منجر به تولید 
زنجیره فوالد و تکمیل آن بوده اســت این روند موجب شده تا 
فوالد مبارکه امروز در کشور جزو معدود صنایعی باشد که دارای 
تکنولــوژی و فناوری و به نوعی تولید کننده آن اســت. صاحب 
فناوری شــدن در صنعت فوالد، معنای واقعی بومی ســازی را 
تکمیل می کند که برای رسیدن به این مرحله، باید از قطعه سازی 
و تجهیزسازی عبور کرد. حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان امسال بارها در همایش های مختلف عنوان 
کرده است که این شرکت با داشتن یک نقشه راه حساب شده در 
5سال آینده می خواهد به عنوان تکنولوژ در کنار سایر فوالدسازان 

بزرگ دنیا خود را مطرح کند. 
این مسئله البته در شرایط تحریم نمی تواند از طریق کمک های 
خارجی تامین شود به همین دلیل می توان ادعا کرد فوالد مبارکه 
در بومی ســازی حرف های زیادی برای گفتن دارد و در این راه 
با حمایت از شــرکت های دانش بنیان داخل هم در راه توسعه 
فناوری های داخلی و حمایت از نــوآوران ایرانی گام بر می دارد 
و هم صنعت فوالد را در رده های باالی جهانــی با وجود رقبای 
قدرتمند حفظ می کند. در یک سال اخیر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پویش داخلی ســازی در بخش صنعت را کلید زده و 
شرکت فوالد مبارکه نیز با ورود به ســاخت قطعات و تجهیزات 
وارداتی این صنعت در داخلی ســازی پیشــگام شده است تا 
عالوه بر اینکه نیاز داخلی کشــور را فراهم کند بتواند در آینده نه 
چندان دور روند صادرات دانش فنی ساخت واحدهای فوالدی 
را نیز آغاز کند. بر همین مبنا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد از چشم انداز این شرکت 
برای ساخت کارخانه های فوالدی پرده برداشته است تا عالوه 
بر خودکفایی، صدور خدمات فنی و مهندســی در این صنعت را 

محقق کنند.

بومی سازی ، گام بلند فوالد مبارکه اصفهان در راه حمایت از تولید ملی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

