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شایعات پیرامون آلوده شدن آب اصفهان با ویروس کرونا از سوی مسئوالن رد شد؛

آب، کرونا ندارد!
3

 گشتم نبود، نگرد نیست! 
 با وجود وعده های مسئوالن، سرگردانی مردم اصفهان برای تهیه لوازم پیشگیری از کرونا همچنان ادامه دارد؛ 
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صفحه6

سیامند رحمان، قهرمان پاراوزنه برداری جهان 
و پارالمپیک  ایران به خاک سپرده شد؛

سفر بخیر پهلوان دوست داشتنی
صفحه7

 وقتی شیوع کرونا مردم را 
در خانه ها نشاند؛

روزهای خلوت شهر

کشف بیش از یک میلیون 
 دستکش بهداشتی

 احتکار شده در اصفهان

پیشنهاد »تحویل نهال ها 
در منزل« برای جلوگیری از 

شيوع کرونا

5

7

 معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 خط قرمز ما 
تامین آب شرب است

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان:

تعداد کل مبتالیان اصفهانی 
کرونا به 30 نفر رسید

 تحلیلی از نمایندگان منتخب  اصفهان
 در مجلس؛

مستاجران  غیرسیاسی 
بهارستان
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»محمد توفیق عالوی« از تشکیل کابینه عراق انصراف داد
محمد توفیق عالوی در واپسین روز از مهلتی که برای تشکیل کابینه خود داشت در نامه ای رسمی به 
برهم صالح، رییس جمهور عراق از ماموریت تشکیل کابینه انصراف داد.در متن نامه عالوی به رییس 
جمهور عراق آمده است: »با احترام به اعتماد جنابعالی و تعهدی که به مردم صبور خود کردم، وقتی 
که مامور)به تشکیل کابینه( شدم به مردم وعده دادم در صورتی که تحت فشارهای سیاسی برای 
پیشبرد دستور العمل هایی مشخص بر دولتی که تصمیم به تشکیل آن دارم قرار گیرم از این سمت 
استعفا می دهم. بنابراین تصمیم من تشکیل یک دولت مستقل فارغ از تعهدات حزبی یا فشارها 
بود تا خواسته های ملت را هر چه سریع تر عملی کنم البته کامال به این قضیه واقف بودم که اصرار بر 
این شرط به قیمت از دست دادن رای اعتماد به کابینه ام خواهد بود اگر من حاضر به امتیازدهی شده 

بودم االن به عنوان نخست وزیر عراق مشغول کار بودم«.

ایتالیا، کنفرانس اقتصاد جهانی را لغو کرد
کنفرانسی با موضوع اقتصاد جهانی که قرار بود ماه میالدی آینده در ایتالیا برگزار شود، به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو و به تاریخ دیگری موکول شد. کنفرانسی با موضوع اقتصاد جهانی که قرار بود در 
ماه میالدی میالدی مارس با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، در شهر »اسیس« 
ایتالیا برگزار شود، به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا، تا ماه میالدی نوامبر به تعویق افتاد.گفتنی 

است ایتالیا به مرکز اروپایی شیوع کرونا تبدیل شده است.

ارتش سوریه دوباره بر سراقب ادلب مسلط شد
نیروهای ارتش ســوریه موفق شدند مجددا ســراقب را از دست تروریســت های تحت حمایت 
ترکیه آزاد کنند.یک منبع میدانی به روزنامه الوطن ســوریه گفت که نیروهای ارتش سوریه موفق 
شدند مجددا سراقب را از دست تروریست های تحت حمایت ترکیه آزاد کنند.تروریست ها هشتم 

اسفندماه جاری توانسته بودند مجددا سراقب را به اشغال خود درآورند.

 مجارستان از ورود پناهجویان به این کشور جلوگیری می کند
مقامات مجارستان اعالم کردند که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اجازه ورود پناهجویان 
جدید را به اردوگاه مرزی این کشور نخواهند داد.»گیورگی باکندی« مشاور »ویکتور اوربان« نخست 
وزیر مجارســتان در یک کنفرانس خبری گفت: به پناهجویان جدید تا اطالع ثانوی اجازه ورود به 
اردوگاه مخصوص پناهجویان در مرز این کشور و صربســتان داده نخواهد شد.این اقدام مقامات 
مجارستانی در حالی صورت می گیرد که دولت ترکیه اخیرا اجازه خروج پناهجویان از این کشور به 
سمت اروپا را داده است. سازمان بین المللی مهاجرت اعالم کرده که حدود ۱۳ هزار پناهجو در مرز 

ترکیه و یونان تجمع کرده اند.

محمود عباس:

تا معامله قرن هست به میز مذاکره بازنمی گردیم
رییس تشــکیالت خودگردان فلســطین اعالم کرد زمانی به میز مذاکره بــرای حل و فصل قضیه 

فلسطین بازخواهد گشت که معامله قرن از بین برود. فلسطین الیوم گزارش داد، »محمود عباس« 

رییس تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد، مذاکرات را تنها با نظارت کمیته چهارجانبه –شامل 

آمریکا، روســیه، اتحادیه اروپا و ســازمان ملل- و بر اساس قطعنامه های مشــروع بین المللی 

می پذیرد.محمود عباس همچنین ادعا کرد، در حال حاضر تماســی میان تشکیالت خودگردان و 

دولت آمریکا وجود ندارد؛ اما تماس ها با »سیا« و برخی اعضای کنگره همچنان در جریان است.

تحلیلی از نمایندگان منتخب  اصفهان در مجلس؛

مستاجران  غیرسیاسی بهارستان

ایران اسالمی دوم اسفند ماه شــاهد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی بود، انتخاباتی که در آن سرنوشت صندلی های 
سبز خانه ملت به دست ملت رقم خورد تا نمایندگان منتخب خود را برای 
یازدهمین دوره چهار ساله راهی مجلس کنند.انتخابات مجلس در استان 
اصفهان با مشــارکتی ۳۶ درصدی در شــرایطی رقم خورد که خبر شیوع 
ویروس کرونا تنها یک روز قبل از انتخابات و اتفاقاتی که طی ماه های اخیر 
در کشور رخ داد در کاهش مشارکت بی تاثیر نبود، با وجود این مردم با حضور 
پای صندوق های رای عالوه بر اثبــات اراده و عزم خود در ورود به گام دوم 
انقالب، برگ زرین دیگری را در کارنامه پر افتخار شهر گنبدهای فیروزه ای 
ورق زدند.با پایان شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی نتایج نهایی حوزه شهرستان اصفهان مشخص شد و در شهرستان 
اصفهان امیرحسین بانکی پورفرد، عباس مقتدایی، مهدی طغیانی، زهرا 
شیخی و حسین میرزایی به ترتیب با کسب اکثریت آرا به مجلس شورای 
اســالمی راه یافتند.در بین منتخبان ملت در مجلس یازدهم، نام ســید 
جواد ساداتی نژاد، سمیه محمودی، حســینعلی حاجی دلیگانی، سید 
صادق طباطبایی نژاد، سید ناصر موســوی الرگانی و ابوالفضل ابوترابی به 
چشم می خورد، آن ها نمایندگان فعلی شهر خود در مجلس دهم هستند 
که در مجلس دور یازدهم هم مشغول به فعالیت خواهند بود.محمدتقی 
نقدعلی، پروین صالحی، سید مســعود خاتمی، حسین محمدصالحی، 
الهام آزاد و رحمت ا... فیروزی پور تا پیش از این سابقه نمایندگی نداشته اند 
و برای اولین بار به مجلس شورای اسالمی راه خواهند یافت.این بررسی 

نشان می دهد ۶ نماینده از ۱9 نماینده فعلی استان قرار است همچنان در 
ساختمان بهارســتان بمانند و در طرف مقابل حدود دوسوم نمایندگان با 
نفرات جدید تعویض شوند.مقایسه جنسیت نمایندگان در دو دوره گذشته 
مجلس با دوره یازدهم نشان می دهد،  تعداد بانوان در مجلس نهم 2 نفر 
و در مجلس دهم ۳ نماینده نفر بوده است و این تعداد در مجلس یازدهم 
به 4 نفر می رسد.تعداد نمایندگان زنی که از استان اصفهان در خانه ملت 
حضور خواهند داشــت طی دو دوره مجلس دو برابر شده است و بانوان 
توانســته اند صاحب جایگاه و مســئولیت بیشــتری در مجلس شورای 
اسالمی شوند. میانگین ســنی نمایندگان در مجلس اول تا دهم حاکی 
از آن است که مجلس اول با جوان ترین نماینده ها کار خود را شروع کرده 
و مجلس نهم و دهم گوی ســبقت را در باالترین میانگین سنی ربوده اند، 
با این حال بررسی ســن نمایندگان مجلس یازدهم نشانگر ورود دوباره 
قاطبه جوانان به مجلس یازدهم به عنوان اولین مجلس گام دوم انقالب 
و رو به پایین آمدن سر نمودار میانگین سنی است.برخالف نمایندگان دور 
دهم شهرستان اصفهان که تقریبا از چهره های سیاسی معروف محسوب 
می شدند، نمایندگان دور یازدهم مجلس را بیشتر چهره های علمی بدون 
سابقه خاص و برجسته ای در سیاست رقم می زند.در ترکیب فعلی منتخبان 
مردم حضور زهرا شیخی به عنوان یک لنفولوژیســت را شاید بتوان برابر 
شخصیت علمی حیدرعلی عابدی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانست 
که البته با فوق تخصص اش و فعالیت سیاسی و فرهنگی در عین جوانی 
می تواند به اولویت های حوزه زنان و سالمت هم بپردازد.با رفتن چهره ای 

همچون حجت االسالم احمد سالک که بیشتر شخصیتی سیاسی شناخته 
می شد، هیچ کدام از نمایندگان جدید چهره سیاسی پررنگی ندارند و از این 
جهت شاید حجت االسالم میرزایی به واسطه حضورش در تشکل سیاسی 
در زمان دانشجویی و هم نمایندگی قشر روحانیت نزدیک ترین شخص 
به نماینده ادوار اصفهان باشــد.البته عباس مقتدایی که سابقه حضور در 
بهارستان را دارد نیز نظر به تحصیالتش در رشته روابط بین الملل بخشی از 
وجهه سیاسی نمایندگان را بر عهده خواهد داشت. به نظر می رسد حضور 
یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهــان دارای تخصص 
اقتصاد اسالمی با سابقه پژوهش می تواند جای خالی حمیدرضا فوالدگر را 
پر کند که در این سال ها در کمیسیون های اقتصادی فعالیت داشت. البته 
رشته تخصصی طغیانی اقتصاد است و انرژی و توان عملی او در کنار تیم 
نخبگانی که در سراسر کشــور از اقتصاددانان جوان وارد مجلس شده اند 
قطعا باعث می شود نتیجه  عملکرد و دســتاوردهای متفاوتی را برای این 
نماینده اصفهان پیش بینی کرد.اما امیرحســین بانکی که بیشتر او را به 
واسطه نویســندگی و پژوهش در حوزه ازدواج و جوانان می شناسند یک 
جنبه متفاوت از سایر نمایندگان فعلی و گذشته اصفهان را تقویت خواهد 
کرد که بیشتر به حوزه مسائل اجتماعی مربوط خواهد شد.به نظر می رسد 
فرصت مناسبی است تا نمایندگان جدید اصفهان بتوانند با قرار گرفتن در 
کنار هم، در بحث قانون گذاری پیرامون حوزه های اقتصادی، سیاســی، 
علمی و اجتماعی که هر کدام در جایگاه خودشان اهمیت باالیی دارند را به 

صورت مطلوبی ارتقا دهند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه از تشکیل قرارگاه زیستی 
نیروی زمینی سپاه برای مقابله با ویروس کرونا خبر 
داد و گفت: همه یگان های جنگ نوین قرارگاه های 
ده گانه نیروی زمینی سپاه در حالت آماده باش کامل 
هستند.سردار محمد پاکپور در گفت وگویی از تشکیل 
قرارگاه زیستی نیروی زمینی ســپاه برای مقابله با 
ویروس کرونا خبر داد و گفت: همه یگان های جنگ 
نوین قرارگاه های ده گانه نیروی زمینی سپاه در حالت 
آماده باش کامل هســتند.وی با تشــریح اقدامات 
نیروی زمینی ســپاه در روزهای اخیر برای مقابله با 
ویروس کرونا اضافه کرد: طــی روزهای اخیر برای 
اســتقرار گردان های جنگ نوین اعم از گروه جنگ 
نوین 24 بعثت، تیپ نیروهای ویژه صابرین و تیپ 

میرزا کوچک خان برای استقرار در نواحی  که ویروس 
کرونا شیوع یافته ، دستورات الزم صادر شده  است و 
یگان های مذکور در مناطق مورد نظر مستقر شده اند.

وی افزود: همچنیــن کارشناســان و متخصصین 
میکروبیولوژی و ویروس شناسی نیروی زمینی سپاه 
با ابالغ ماموریت در مناطق آلــوده به ویروس کرونا 
مستقر شده اند.فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه 
تصریح کرد: برگزاری جلسات با سازمان تحقیقات 
و جهاد خودکفایی برای اســتفاده از سیســتم های 
مه پاش و ماشین های »دی اس ام« به منظور انجام 
اقدامات ضدعفونــی در مناطق آلــوده به ویروس، 
هماهنگی یگان های رزمی بــرای مقابله با ویروس 
کرونا، هماهنگی خرید اقالم و لوازم مورد نیاز جهت 

ضدعفونی، پیگیری تامین و تهیه مواد رفع آلودگی و 
پاک سازی و... از جمله اقدامات مهم نیروی زمینی 
ســپاه در روزهای اخیر برای مقابله با ویروس کرونا 
بوده است.وی افزود: از روز 7 اسفند یگان های جنگ 
نوین نیروی زمینی سپاه در قم مســتقر شده اند و 
مشغول ضدعفونی مناطق و معابر شهر قم هستند. 
تیپ ویــژه صابرین و تیپ 20 رمضــان و تیپ میرزا 
کوچک خان و تیپ انصار الرسول نیروی زمینی سپاه 
نیز مشــغول گندزدایی محیط های آلوده شهری در 

استان های گیالن، کرمانشاه و قم و تهران هستند.

استقرار گردان های جنگ نوین سپاه در مناطق آلوده به 
ویروس کرونا

سخنگوی وزارت خارجه:

ملت ایران کمک های ریاکارانه آمریکا را نمی پذیرد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره ادعای مایک پمپئو مبنی بر آمادگی این کشور برای کمک به ایران و اینکه از طریق دولت سوئیس یک پیام 
به ایران ارسال کرده و ترامپ گفته که کشورش آمادگی اعزام تیم های پزشــکی دارد، گفت: ما در نیت آمریکایی ها همواره شک داشتیم و داریم و اگر قصد و 
نیت خیر داشتند موضوع را رسانه ای نمی کردند و دنبال اهداف تبلیغاتی نبودند. ما مواضع آمریکایی ها را رصد می کنیم.وی افزود: از وقتی این قضیه در ایران 
اتفاق افتاد چقدر علیه کشور و توانمندی های ما تبلیغات کردند و برای تضعیف روحیه مردم تالش کرده و هنوز ادامه دارد. جعل اخبار و آمار مهم ترین اقداماتی 
بود که صورت دادند و از سوی دیگر می گویند آماده کمک هستند. از آنجایی که در حسن نیت آمریکا شک داریم خیلی نه روی کمک ها حساب می کنیم و نه 
آماده پذیرش کمک های لفظی هستیم.موسوی خاطرنشان کرد:برای کانال مالی سوئیس که بعد از مدت ها باز شده و مقداری دارو وارد کشور شد نیز دولت 
آمریکا سنگ اندازی می کند. علی رغم تبلیغاتی که کردند، اجازه ندادند منابعی که خودمان داریم را به کانال منتقل کنیم و دل شان برای ملت ایران است. بعید 

می دانم دولت و ملت ایران کمک های ریاکارانه آمریکا را قبل از اقدام رسمی و عملی بپذیرند.

قاضی زاده: 

دولت اراده ای برای مبارزه با 
زنجیره فاسد توزیع ندارد

نقل قول روز

وز عکس ر

انتخابات پارلمانی 
در فلسطین اشغالی 

برگزار شد
در پی ناکامی نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی برای ایجاد 
ائتالف با دیگر احزاب به منظور 
تشــکیل کابینــه، انتخابات 
پارلمانــی این رژیــم برگزار 
شد. در یک ســال اخیر رژیم 
صهیونیستی با بحرانی به نام 
بحران انتخابات مواجه شده 

است. 

صحت انتخابات در بیش از 34 حوزه انتخابیه مجلس تایید 
شده است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون، آستانه اشرفیه نیازمند انتخابات میان دوره ای در این 
حوزه انتخابیه است.عباســعلی کدخدایی افزود : تاکنون صحت انتخابــات در بیش از ۳4 حوزه 
انتخابیه مجلس، از سوی شورای نگهبان تایید شــده است.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه 
در بعضی حوزه های انتخابیه با توجه به شکایاتی که وجود دارد، نیاز به اعزام بازرس هستیم، اظهار 
داشت : تکلیف وضعیت صحت انتخابات در این حوزه ها نیز پس از نظر بازرسان مشخص خواهد 
شد.کدخدایی با اشاره به درگذشت منتخب مردم آستانه اشــرفیه در جریان انتخابات مجلس و 
نحوه انتخاب نماینده این شهر در مجلس یازدهم، خاطر نشــان کرد : طبق قانون،آستانه اشرفیه 
نیازمند انتخابات میان دوره ای در این حوزه انتخابیه است.ســخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: 
انتخابات در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه مانند روال تمامی انتخابات است و صالحیت داوطلبان 
باید پس از ثبت نام، ابتدا به تایید هیئت اجرایی و سپس هیئت مرکزی انتخابات و در نهایت شورای 

نگهبان برسد.

واکنش »ظریف« به اتفاقات جدید در افغانستان
وزیر امور خارجه از دخالت های آمریکا در امور سایر کشورها انتقاد کرد.محمدجواد ظریف در توییتی 
نوشت: »اشغالگران آمریکایی هرگز نباید به افغانستان هجوم می بردند؛ اما این کار را کرده و عواقب 
آن را به گردن دیگران انداختند. حال پس از ۱9 سال حقارت ایاالت متحده در افغانستان، سوریه، 
عراق و یمن تسلیم شده اســت. عامل تمام مشکالت آمریکاســت، آمریکا )افغانستان را( ترک 

می کند و افتضاح برجا خواهد گذاشت«.

جنگ روانی گسترده دو شبکه آمریکایی و آلمانی علیه ایران
یک بررسی آماری درباره میزان تبلیغات دو شبکه آمریکایی و آلمانی علیه جمهوری اسالمی ایران، 
نشان می دهد مجموع مطالبی که این دو شــبکه به ۱5 زبان مختلف جهان منتشر کرده اند، بیشتر 
است.شبکه آمریکایی VOA درحالی که به زبان های انگلیســی، اردو، دری، چینی، پشتو، کردی، 
خمری، پرتغالی و اندونزیایی جمعا ۱۶77 پست در یک ماه اخیر گذاشته، به زبان فارسی به تنهایی 
۱8۱2 پست اختصاص داده است.در همین مدت، شبکه آلمانی DW نیز درحالی که برای زبان های 
عربی، اسپانیایی، سواحلی، پرتغالی، انگلیســی و برزیلی 727 پست گذاشته، به زبان فارسی به 
تنهایی ۶28 پست اختصاص داده است. جمع پست های زبان های دیگر 2405 پست و پست های 
مربوط به زبان فارسی به تنهایی 2440 پست است.این آمار به روشــنی نشان می دهد ایران تنها 
کشوری اســت که باید هم با ویروس کرونا بجنگد و هم با ویروس های رســانه ای. اگر آمارهای 
رسانه های رژیم صیهونیستی و ارتجاع عرب و بی بی سی هم به این ها اضافه شوند مشخص خواهد 

شد که جنگ رسانه ای بی سابقه و بی رحمانه ای علیه ملت ایران در جریان است.

 تصمیم سفارت انگلیس در تهران
 برای کاهش تعداد کارکنانش

وزارت خارجه انگلیس از کاهش شــمار کارمندانش در ســفارتخانه خود در تهران به دلیل شیوع 
ویروس کرونا خبر داد و تاکید کرد کارمندان اصلی ایــن مکان دیپلماتیک کماکان به فعالیت خود 
ادامه می دهند.یک رسانه انگلیسی از خروج کارکنان غیر ضروری و خانواده های برخی دیپلمات های 
سفارت انگلیس در تهران به دلیل شــیوع ویروس کرونا خبر داد.به نوشته روزنامه »میرر« وزارت 
خارجه انگلیس در به روز رسانی هشدارهای مسافرتی خود اعالم کرد: »از تاریخ یکم مارس برخی 

کارکنان سفارت انگلیس و وابستگان آن ها به دلیل شیوع بیماری کرونا از ایران خارج می شوند.«

کافه سیاست

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: دولت به 

راحتی می تواند با فســاد موجود در زنجیره 

توزیع کاال در کشــور مقابله و مبارزه کند؛ اما 

اراده ای برای این کار نــدارد. وی ادامه داد: 

زنجیره توزیع کاال در کشــور یــک زنجیره 

فاسد است و اینکه ما هرازچندگاهی بیاییم 

مصاحبه کنیم و بگوییــم با احتکار فالن کاال 

باید مقابله شــود فایده ای نــدارد و امری 

تکراری است. قاضی زاده ادامه داد: همانطور 

که گفتم زنجیــره توزیع کاال در کشــور یک 

زنجیره فاسد است و عده ای سوداگر هستند 

که هر وقت نیازی به یــک کاالی خاص در 

کشور ایجاد می شود آن را احتکار می کنند.

وی افــزود: دولت به راحتــی می تواند این 

افراد را شناسایی کند و با ابزاری که در اختیار 

داردمی تواند منشــأ گردش مالــی افراد را 

شناسایی کرده و وقتی گردش مالی افرادی 

به یکباره افزایش می یابد، آنها را تحت نظر 

قرار داده و با آنها برخــورد کند.وی در پایان 

گفت: افراد فاسد در زنجیره توزیع کاال یک 

روز باعث افزایش قیمت خودرو می شوند ، 

یک روز باعث افزایش قیمت شیر و یک روز 

هم باعث افزایش قیمت لوازم بهداشــتی. 

وقتی  کاالیی به علت احتکار گران می شود 

ما اقدام به بستن 4 انبار می کنیم و بعد هم 

که تب و تاب کار خوابید و اوضاع آرام شــد، 

کاری پیش نمی بریم ،این امر نمی تواند در 

مبارزه با محتکرین موثر واقع شود.

تعداد نمایندگان زنی که از استان اصفهان در خانه ملت حضور 
خواهند داشت طی دو دوره مجلس دو برابر شده است و 
بانوان توانسته اند صاحب جایگاه و مسئولیت بیشتری در 

مجلس شورای اسالمی شوند

بین الملل
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تعطیلی اغذیه فروشی ها به دلیل کاهش فروش
رییس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشــان اصفهان گفت: تذکر داده ایم که تجمع داخل سالن های 
رستوران ها انجام نشود و ترجیحا غذا را به صورت بیرون بر به مشتریان بدهند.سید مصطفی موسوی 

اظهار داشــت: پس از شــیوع ویروس 
کرونا، فــروش رســتوران های اصفهان 
به شــدت کاهش پیدا کرده و اگر بگویم 
نزدیک به یک هشــتم قبل شده، اشتباه 
نگفته ام.رییس اتحادیه اغذیه و ساندویچ 
فروشــان اصفهان در خصــوص رعایت 
نکات بهداشتی اغذیه فروشی ها گفت: 
تذکر داده ایم که تجمع داخل سالن های 
رستوران ها انجام نشود و ترجیحا غذا را 
به صورت بیرون بر به مشــتریان بدهند.

وی اضافه کرد: با توجه به کم شدن مواد ضدعفونی در بازار از بهداشت محیط مقداری در اختیار ما قرار 
گرفت که بین اغذیه فروشی ها توزیع کردیم.موسوی با بیان این که در سطح شهر اصفهان یک هزار 
واحد زیر مجموعه اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان فعالیت دارند، یادآور شد: با توجه به کاهش قابل 
توجه فروش، بسیاری از واحدها تعطیل کرده اند.رییس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان 
خاطرنشان کرد: هم خود اتحادیه بازرس دارد و هم بازرسی اصناف و بهداشت محیط اقدام به نظارت 

می کنند و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی با متخلفان برخورد می شود.

چایخانه هایی که قلیان عرضه کنند، پلمپ می شوند
رییس اتحادیه چایخانه داران اصفهان گفت: هیچ چایخانه ای در ســطح شــهر اصفهان حق عرضه 
قلیان ندارد، بازرسان اتحادیه در کنار مجموعه های نظارتی این موضوع را بررسی می کنند و در صورت 
تخلف طبق ماده 28 قانون، چایخانه پلمپ می شود. امیر آبدار، پیرامون ممنوعیت عرضه قلیان در 
چایخانه ها اظهار داشت: پس از شیوع ویروس کرونا و هشدار مسئوالن در خصوص سرایت ویروس 
به وسیله استعمال قلیان، به کلیه چایخانه دارها اعالم شده تا اطالع ثانوی اجازه سرویس دهی قلیان 
ندارند.رییس اتحادیه چایخانه داران اصفهان ادامه داد: بازرسان اتحادیه در کنار مجموعه های نظارتی 
بررسی می کنند و در صورت تخلف طبق ماده 28 قانون پلمپ می شوند.وی تصریح کرد: اعالم کرده ایم 
چایخانه دارها برای گذراندن امور زندگی فعال خدمات صبحانه و ناهار را با رعایت نکات بهداشتی ارائه 

کنند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

 برخی فعاالن اقتصادی با سازمان امور مالیاتی 
دچار مسائلی هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: برخی فعاالن اقتصادی با سازمان امور 
مالیاتی دچار مسائلی هستند که الزم است حل شود. قاضی عسکر، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان در نشســت ستاد تســهیل گفت: قوانین مالیاتی نیازمند بازنگری است. وی با 
اشاره به اینکه موضوع این هفته نشست حول مشکالت مالیاتی بود، افزود: برخی فعاالن اقتصادی 
با ســازمان امور مالیاتی دچار مسائلی هستند که الزم است حل شــود. قاضی عسگر افزود: بخش 
عمده ای از مسائل برمی گردد به اینکه صاحبان صنایع با قوانین و مقررات آشنایی ندارند و به موقع 
عمل نمی کنند.قاضی عسکر تاکید کرد: از طرفی بعضی ممیزین مالیاتی و عوامل که پرونده ها را بررسی 
می کنند، دقت الزم را ندارند و در احکام صادره نقاط ضعف وجــود دارد. وی افزود: آرای صادره باید 

عادالنه باشد تا حقی از کسی ضایع نشود.

شایعات پیرامون آلوده شدن آب اصفهان با ویروس کرونا از سوی مسئوالن رد شد؛

آب، کرونا ندارد!

قطعی و کاهش فشــار آب طی روزهای  مرضیه محب رسول
اخیر نگرانی هایی را درمیان مردم مبنی بر 

وجود کرونا درآب ایجاد کرده است. پس از شــایعات پیرامون آلوده 

شــدن محصوالت دامی و برخی دیگر از فرآورده هــای غذایی حاال 

نگرانی ها از شیوع این بیماری به وسیله آب در اصفهان هم باال گرفته 

است؛ مســئله ای که به نظر می رسد بیشــتر توهمی موهوم باشد تا 

اتفاقی عملی، به خصوص آنکه از نظر پزشکی امکان گسترش این مدل 

از بیماری بسیار نادر اســت. مطالعات جدید محققان نشان می دهد 

ویروس کرونا با سرعت بســیار زیادی در فاضالب ها از بین می رود و  

طی 2 تا ۳ روز ۹۹.۹ درصد کاهــش می یابد.به گفته محققان، زمان از 

بین رفتن ویروس کرونا در فاضالب های فرعی نسبت به فاضالب های 

اصلی مقداری طوالنی تر اســت؛ زیرا وجود میزان بیشــتر مواد جامد 

معلق در فاضالب های فرعی از غیرفعال شدن این ویروس محافظت 

می کند.بر اساس مطالعه پژوهشگران، ویروس کرونا به سرعت در آب 

و فاضالب در دمای محیط غیرفعال می شود؛ اما چرا در روزهای اخیر 

آب اصفهان دچار افت شدید شده است؟ اتفاقی که به نظر می رسد در 

برخی دیگر از شهرهای ایران از جمله قزوین و تهران هم افتاده است. 

بر اساس اعالم مسئوالن آبفا، افت فشــار آب در اصفهان به دلیل باال 

رفتن مصرف خانگی بوده اســت. این موضوع در شهرهایی که با این 

مشکل دست و پنجه نرم می کنند هم تکرار شــده است، اینکه خانه 

نشینی مردم موجب شده تا خانه تکانی ها امسال اندکی زودتر شروع 

شود و در نتیجه آب مانند روال هر سال فشار کمتری داشته باشد. در 

همین زمینه مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

گفته اســت: امکان ورود ویروس کرونا به آب وجود ندارد و عملیات 

گندزدایی آب در تصفیه خانه ها به میزان کافی انجام می شود.سید اکبر 

بنی طبا اظهار کرد: مصارف آب اســتان مطابق ســال گذشته است و 

افزایش خاصی در میزان این مصرف مشاهده نمی شود. ظرفیت منابع 

تامین آب استان )تصفیه خانه و سایر منابع( که در زمان پیک مصرف 

)اســفند و پایان خرداد تا پایان شــهریورماه( وارد مدار بهره برداری 

می شود نیز در شرایط خوبی قرار دارد. وی افزود: در شرایط کنونی افت 

فشــار در برخی مناطق از مصرف زیاد آب به دلیل شست وشو و خانه 

تکانی اســت و ارتباطی بــا کرونا ندارد. مــردم در این زمــان باید با 

صرفه جویی در مصرف آب به توزیع مناسب آن در سراسر استان کمک 

کنند.مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 

به اینکه در حــال حاضر کمبود آب در هیچ نقطه اســتان وجود ندارد، 

گفت: توزیع آب با کیفیت و کافی از وظایف آبفاست که به خوبی انجام 

می شود.بنی طبا با اشــاره به اینکه امکان ورود ویروس کرونا به آب 

وجود ندارد، خاطرنشان کرد: عملیات گندزدایی آب در تصفیه خانه ها 

به میزان کافی انجام می شود. وی درباره مصرف آب استان اظهار کرد: 

تصفیه خانه آب اصفهان با تمام ظرفیت )۱۰.۵ متر مکعب در ثانیه( در 

شبکه آبرســانی فعال و بنابراین میزان مصرف اصفهان تقریبا برابر با 

۹۰۰ هزار متر مکعب در روز اســت.مدیر روابط عمومی شــرکت آب و 

فاضالب اســتان اصفهان درباره قطعی آب در برخی مناطق اصفهان 

مانند سه راه سیمین، خاطرنشان کرد: اینگونه قطعی آب تنها به دلیل 

حوادث مربوط به این حوزه است. باید توجه داشت که در شرایط کنونی 

سطح ذخایر آب استان کامال در شرایط خوبی قرار داشته و بیش از ۵۰ 

درصد ظرفیت خود، ذخیره دارند  بنابراین از وضعیت خوبی برخوردار 

است.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه 

ای اصفهان با اشــاره بــه ذخیــره ۳۴8 میلیون 

مترمکعبــی ســد زاینــده رود، گفت: بــا توجه به 

افزایش مصرف آب در پی شــیوع ویروس کرونا، 

خط قرمز و اولویت نخســت وزارت نیرو و استان، 

تامین آب شــرب اســت، به همین منظور برنامه 

 ریزی ها به گونه ای انجام می شود که این مهم به 

خطر نیفتد.

حســن ساســانی در خصوص میــزان ورودی و 

خروجی مخزن ســد زاینده رود، اظهــار کرد: در 

حال حاضر حجم مخزن زاینده رود ۳۴8 میلیون 

مترمکعب اســت و بارش های چنــد روز اخیر با 

حجــم ۱88 میلیمتر کمک کرد تــا اختالف بارش 

ها را نســبت به سال گذشــته و متوسط بلندمدت 

کاهش دهیــم.وی در خصوص میزان آب ورودی 

و خروجی ســد زاینــده رود، توضیــح داد: حجم 

آب ورودی به مخزن ســد زاینده رود حدود 8۰ و 

خروجی آن نیــز ۶۵ مترمکعب بر ثانیه اســت و 

اکنون ذخیره مخزن زاینده رود در کمترین حالت 

بوده و امیدواریم با افزایش بــارش ها به ویژه در 

فصل بهار ورودی مخزن سد افزایش یابد.معاون 

حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 

اصفهان با اشــاره به کاهش ۴2 درصدی بارش ها 

نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، گفت: میزان 

 بارش ها در سال آبی جاری ۷8۰ میلیمتر است که

 ایــن میــزان در مدت مشــابه ســال گذشــته 

۱۳۴۹میلیمتر و در میانگین بلندمدت ۹۰۷ میلیمتر 

بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

خط قرمز ما تامین آب شرب است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:شدت آســیب ملخ های مهاجر بسیار است و برای مقابله با هجوم آنها آماده ایم. حسنعلی 

رحیمی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه دو دسته ملخ باعث آفت به نباتات می شوند، اظهار داشت: هجوم ملخ ها 

در ایران به دو رده بومی و مهاجر تقسیم می شود. ملخ های بومی در اردیبهشــت ماه به مزارع و باغات هجوم می برند که برای مقابله با آن ها اقداماتی انجام 

می شود.وی افزود: در سال گذشته با هجوم ملخ های بومی مواجه بودیم که دوازده هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان های غربی استان اصفهان را 

تهدید می کردند که برای ممانعت ازهجوم این ملخ ها تدابیری موثر به کار گرفته شد.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 

ملخ های مهاجر یا دریایی از کشور های آفریقایی، هند و پاکستان به استان های جنوبی حمله می کنند، تصریح کرد: آسیب ملخ های مهاجر به مراتب بیشتر 

از ملخ های بومی است، چراکه در گروه های متراکم حمله کرده و غذای بیشتری مصرف می کنند و تهدید جدی برای نباتات تلقی می شوند. وی بیان داشت: 

سال گذشته با تمهیدات انجام شده مانع از رســیدن ملخ های مهاجر به استان اصفهان شدیم و امســال هم این ملخ ها مدام ردیابی می شوند و امکانات و 

تجهیزات مقابله با هجوم این گونه ملخ ها فراهم شده است.رحیمی اشــاره ای به نحوه مقابله با ملخ های مهاجر داشت و گفت: ابتدا کانون های تخم ریزی 

ملخ ها شناسایی می شود و با ردیابی پوره های ملخ با طعمه پاشی و سم پاشی نابود می شوند.

انجام اقدامات الزم برای هجوم ملخ ها به باغات ومزارع استان اصفهان

در شرایط کنونی افت فشار در برخی مناطق از مصرف زیاد 
آب به دلیل شست وشو و خانه تکانی است و ارتباطی با کرونا 
ندارد. مردم در این زمان باید با صرفه جویی در مصرف آب به 

توزیع مناسب آن در سراسر استان کمک کنند

کشف کارگاه تولید 
 ماسک های تقلبی 

در شهرضا
دادستان شهرســتان شهرضا با 
اشــاره به تولید ماسک های غیر 
بهداشــتی در ایــن کارگاه عنوان 
داشت: این کارگاه ها در پوشش 
یک برند معروف و با ابتدایی ترین 
وسایل ماسک را تولید می کردند 
که کامال غیر  بهداشتی بود و تمام 
این اقالم قبــل از ورود بــه بازار 

توقیف شد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر
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دادستان کاشان: 

مردم هشدارها را جدی بگیرند

دادســتان عمومی و انقالب کاشان گفت: با تاســف از نظر بهداشتی 

با توجه به تعاریــف مدیریت بحــران، هم اکنــون در وضعیت قرمز 

قرار گرفتیم اما نحوه  آمد و شــد مردم در ســطح شــهر بــه گونه ای 

 اســت که بــه نظر می رســد افــراد اطالعــات کافــی در ایــن مورد

 ندارند.

روح ا... دهقانــی با تاکید بر حفــظ آرامش و پرهیــز از هرگونه اقدام 

شــتاب زده افزود: مردم از لحظــه خروج تا لحظه بازگشــت به خانه 

از دستکش و ماسک اســتفاده کنند و از دســت زدن به سر و صورت 

خودداری کرده و به صورت مداوم دست ها را با آب و صابون به مدت 

نیم دقیقه با دقت بشویند.

وی با اشــاره ضرورت رعایت بهداشت شــخصی و ضد عفونی کردن 

وســایل در محل کار، از کارمندان خواست تا از خوردن صبحانه، میوه، 

قند، تنقالت و بیسکوییت خودداری و هنگام ورود به اماکن عمومی و 

خودروها پنجره ها را باز بگذارند.

دادستان عمومی و انقالب کاشان لزوم اقامه نماز به صورت انفرادی و 

با مهر شخصی را یادآور شد و بیان کرد: مردم از ترددهای غیر ضروری 

در اداره ها، دفترهای اسناد رسمی، مرکزهای تعویض پالک، پاساژها 

و ســایر مرکزهای پرازدحام خودداری و امور خــود را به ماه های آتی 

واگذار کنند.

وی بر خودداری از خرید اقالم فله اشــاره و تاکید کرد: مردم از اجاره 

دادن خانه خود بــه مهاجرینی که از شــهرهای پر خطــر وارد منطقه 

می شــوند، به دلیل حفظ جان خود و ســالمت ســایر شــهروندان 

خودداری کننــد و ناظران قاطعی برای مراعات بهداشــت از ســوی 

نانوایان و کسبه باشند.

دهقانی با قدردانی از عموم داروخانه ها و فروشندگان لوازم بهداشتی 

و میوه فروشی ها اضافه کرد: چنان که موردی از احتکار و گران فروشی 

از سوی اصناف مشاهده شد، مراتب را به اتحادیه مربوطه، تعزیرات و 

دادستانی گزارش دهند و اطمینان داشته باشند هیچ گونه مماشاتی 

با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

وی همچنین به مدیران و کارفرمایان اظهار داشت: برای حفظ سالمت 

کارکنان از ورود ارباب رجوع بدون ماســک جلوگیری کنند و در مورد 

نظافت و ضدعفونی کردن مجموعه ها با حساسیت اقدام شود.

دادستان عمومی و انقالب کاشــان بر لزوم تعطیل کردن نشست ها و 

اجتماع ها و تمهید وسایل بهداشــتی مانند ماسک و دستکش برای 

کارمندان افزود: شرایطی ایجاد شــود تا همکاران به صورت نوبتی از 

مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند؛ بدیهی است چنانچه کارگری 

به دلیل تامین نشدن وسایل ایمنی دچار مشــکلی شود، مسئولیت 

شرعی و قانونی آن برعهده کارفرما خواهد بود.

وی با قدردانی از زحمات پرســنل خدوم پزشــکی به عنوان سربازان 

ایثارگر جبهه مقابله با این ویروس خانمان سوز گفت: از خیران بزرگوار 

و سازمان های مردم نهاد می خواهم در این شرایط به یاری مسئوالن و 

مردم بشتابند چرا که امکانات موجود، به هیچ وجه کفاف مراجعه های 

مردمی را نمی دهد.

دهقانی تاکید کرد: فراموش نکنیم رعایت این نکته ها حق ما نیســت 

بلکه تکلیفی در ارتباط با سایر شهروندان است و امیدوارم در این ماه 

غفران الهی همگان با اســتغفار از تقصیرات خود و گوش فرا دادن به 

توصیه متخصصان، با حفظ همدلی و توسل به عنایت مولودین رجب، 

از این امتحان الهی سربلند بیرون آییم.

»کرونا« به جندق رسید
مدیر شبکه بهداشت خور و بیابانک در شرق استان اصفهان گفت: یک بانوی ۵۳ ساله اهل شهر 
جندق به ویروس کرونا مبتال شده اســت.رضا ترابی افزود: این بیمار ۲۲ بهمن براثر سکته قلبی 
در بیمارستان نایین تحت مراقبت قرار 
داشت و مراحل درمانی را طی می کند.

ترابی ادامه داد: وی در سوم اسفند نیز با 
داشتن تب باال به مرکز درمان بستر شهر 
جنــدق مراجعه کرد که تــب وی پایین 
نیامده و به بیمارستان نایین اعزام و در 
نهایت ابتال به کرونای وی مثبت اعالم 
شــد.وی افزود: این بیمــار هم اکنون 
در اتاق ایزوله بیمارســتان نایین تحت 
مراقبت است. ترابی تاکید کرد:  مردم 
تا حد المقدور از حضور در اجتماع و مراســم عمومی به منظور حفظ سالمت خود و اطرافیان شان 
خودداری کنند.بهترین راه برای پیشــگیری از این بیماری، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی از 
جمله شستن مرتب دست ها با صابون مایع است.مدیر شــبکه بهداشت، درمان شهرستان خور 
و بیابانک با بیان اینکه بیماری کرونا ترس ندارد افزود: با خود مراقبتی و رعایت نکات بهداشتی 

می توان آن را کنترل و مهار کرد.

برگزاری مراسم تجمعی در چادگان ممنوع شد
با مصوبه شورای تامین و ســتاد مبارزه با کرونا در شهرســتان چادگان، برگزاری مراسم تجمعی 

ممنوع اعالم شــد.رییس شــبکه بهداشــت و درمان چادگان گفت: با توجه به اهمیت موضوع و 

کنترل کرونا ویروس این مســئله در شــورای تامین مطرح و تصمیماتی اتخاذ شــد.غالمعلی 

حاجی عرب اظهــار کرد: به علت خطر انتشــار ویروس کرونا در شهرســتان چــادگان، برگزاری 

مراسم عزاداری و ترحیم در مساجد و حســینیه ها، جشن عروســی و عقد و سایر اجتماعات، 

همچنین برگزاری  مراسم نمازجمعه و جماعت در ســطح شهرستان تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم 

شــد.وی افزود: باید توصیه های وزارت بهداشــت مبنی بر  پیک اصلی کرونا در  هفته جاری را 

 جدی بگیریم و حتــی المقدور اگر کار ضــروری نداریم در خانه بمانیم و در اجتماعات شــرکت

 نداشته باشیم.

آبرسانی سیار به 9 روستای تیران و کرون انجام می شود
مدیر آب و فاضالب روستایی تیران و کرون گفت: ۹ روســتای این شهرستان زیر پوشش شبکه 

آبرسانی نیستند که به صورت سیار انجام می شود.

محمد اونیک آزه افزود: برای رفع نیاز اهالی این روستاها تاکنون بیش از ۶ میلیون لیتر آب ارائه 

شده است.وی بیان  کرد: توسعه شبکه آبرسانی و اصالح شبکه فرسوده با اعتبارات شهرستانی و 

شرکت آب و فاضالب ساالنه انجام می شود که سال گذشته ۲۳ کیلومتر آن اصالح شده و امسال 

این اقدام به طول ۴۰ کیلومتر در حال انجام اســت.به گفته مدیر آب و فاضالب روستایی تیران و 

کرون، اجرای خط انتقال آب به طول بیش از ۱۰ کیلومتر در بخش کرون و احداث  اجرای مخزن 

۷۵۰ متر مکعبی برای هشت روستا به منظور آبرسانی در بخش مرکزی در حال انجام است.وی 

ادامه  داد: برای کاهش هدررفت منابع آب به اصالح شــبکه های فرسوده آبرسانی الزم است که 

اگر این اقدام در روستاهای شهرستان تیران و کرون انجام شود از هدر رفت ۷۰ درصد از منابع آبی 

جلوگیری خواهد شد.

 توزیع نذری و نماز جماعت
 در بقاع متبرکه کاشان ممنوع شد

رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان گفت: هرگونه تجمع، توزیع نذورات، تغذیه و برنامه های 

نماز جماعت، ادعیه و مراســم متوفیان در بقعه های متبرکه تا اطالع بعدی تعطیل است.مسلم 

محمودزاده با انتشــار اطالعیه ای تاکید کرد: با توجه به شــیوع بیماری کووید ۱۹ عوامل اجرایی 

بقعه های متبرکه این شهرســتان باید درب حرم های مطهر را ببندند، از تماس فیزیکی دســت، 

صورت و بوسیدن ضریح از سوی زائران جلوگیری شود و همه سطوح مختلف ضریح، دستگیره ها، 

درب ها، میز و صندلی که به هر نحوی با دست در تماس هستند، ضدعفونی شوند.وی با اشاره به 

اینکه ویروس کرونا از طریق تماس فیزیکی مانند دســت دادن و روبوسی کردن انتقال می یابد، 

یادآور شد که در صورت وجود عالئم تب، سرفه و تنگی نفس به پزشک مراجعه شود.

اخبار

 مردم از لحظه خروج تا لحظه بازگشت به خانه از دستکش 
و ماسک استفاده کنند و از دست زدن به سر و صورت 
خودداری کرده و به صورت مداوم دست ها را با آب و صابون 

به مدت نیم دقیقه با دقت بشویند

سه شنبه 13 اسفند 1398 / 8  رجب 1441/ 3 مارس  2020/ شماره 2928
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مفاد آراء
12/93 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و یا معترض  گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شــماره 139860302032000114 مــورخ 98/11/21 خانم پروانه ســادات 
توسلی فرزند محمد علی ششــدانگ یک باب خانه و باغچه متصله واقع در مزرعه خرم 
 آباد 102 اصلی علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به  مساحت 355/36 متر مربع 

مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/13 

م الف: 771137 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
تحدید حدود اختصاصی

12/94 شــماره: 98/2027044698-98/12/7 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
شــماره پالک 3888  فرعی مفروز شــده از پالک 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم زهره کدخدائی الیادرانی فرزند غالمحســین 
در جریان ثبت است و رای شــماره 1398603302027007427 مورخه 1398/07/06 
از طرف هیات حــل اختالف موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی 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 بــه اینکه تحدید حــدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ 1399/01/18 روز 
 دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره با 
تقدیم دادخواســت 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

 بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

 ادامــه خواهــد داد.  م الف:786754 شــبان رئیس ثبت اســناد و امــالک منطقه 
شرق اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
12/95 شــماره: 98/27044739-98/12/6 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
 چاپخانــه پــالک شــماره 10393/3889  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم سکینه شــجاعی جشــوقانی فرزند علی محمد، ش.ش 23 در 
جریان ثبت اســت و رای شــماره 139860302027007660 مــورخ 1398/07/11 
از طرف هیات حــل اختالف موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 13 ت ت مصوب 
1390 و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ 1399/01/18 
روز دوشــنبه ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بــه موجب این 
آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طــرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت و یــا نماینده قانونی وی 
می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
منطقه تســلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
 مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:787146 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه

 شرق اصفهان
احضار

12/96  خواهان: حمیدرضا زینالی طرقی، خوانده: 1- سید کاظم بهشتی فرزند سید هاشم 
2- اکبر محمدی آزاد فرزند حسن، خواسته: مطالبه وجه، کالسه پرونده: 608/98 ، وقت 
رسیدگی: 99/1/28 ســاعت 4/30 عصر، محل حضور: شــعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز واقع در خ دولت مجتمع شــورای حل اختالف نطنز، خواهان آقای حمیدرضا زینالی 
طرقی فرزند اصغر دادخواستی به طرفیت آقای سید کاظم بهشتی فرزند سید هاشم و اکبر 
محمدی آزاد فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه مطرح که به کالسه 608/98 ثبت شعبه 
دوم شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشد و از طرفی 
وقت رسیدگی به تاریخ 99/1/28 ساعت 4/30 بعد از ظهر تعیین شده است لذا مراتب به 
وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند در دبیرخانه 
شورا حاضر و برگ ثانی دادخواســت و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. م الف: 790049 

شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز
ابالغ رای

12/97 شماره پرونده: 1884/98 ،شــماره دادنامه:2514-98/11/30 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:حســین حاج هاشمی ، نشانی: 
خمینی شــهر خ شــهید مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوســتان ؛ خوانده: حسن 

رضا آرسن ، به نشــانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حســین حاج هاشمی به طرفیت حسن 
رضا آرســن به خواســته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
 572400  مورخ 89/9/20  به انضمام خســارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به
 مفاد دادخواست مالحظه رونوشت صدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 98/11/15 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان 
و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 
 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/497/500 ریال بابت خســارات دادرســی

 و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمــات مصرفی اعالمی از بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 785188 عمار امیری قاضی شعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/98 شماره: 988/98حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: بهزاد ویسی، 
نام پدر:فتح اله  ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
شهرام احمدی با وکالت غیاثی ، نشانی: سنندج میدان محمدی اهورا سنگ، محکوم به:به 
موجب رای شــماره 1675 تاریخ 98/8/27 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها محکوم هستند به: به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. درضمن رای صادره غیابی میباشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعــالم نماید. م الف : 785327 ایمان بختیاری  قاضی شــعبه یازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ اجراییه

12/99شــماره پرونــده: 139804002121000774/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 

139803802121000111 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9801057 ، تاریــخ صدور: 
1398/11/30 ، آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 9801057  بدین وسیله به محمدتقی 
حاجیان ، نام پدر: محمد ، تاریخ تولد: 1353/3/16 ،  شماره ملی:1141695154 ، شماره 
شناســنامه: 192 ،  به نشــانی: فاقد آدرس و زهرا جعفری دهنوی ،  نام پدر: محمدرضا 
، تاریخ تولد: 1359/1/1 ،  شــماره ملی:1140705059 ، شــماره شناسنامه: 1075 ، به 
نشانی: فاقد آدرس ابالغ میشود که بانک کشاورزی شعبه خمینی شهر جهت اصل طلب: 
137/860/539 ریال سود:6/582/766 ریال خســارت تاخیر تادیه:54/329/302 ریال 
خسارت تاخیر روزانه:47/490 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت:98/11/27 علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9801057 در این اداره تشکیل شده و طبق 
قرارداد بانکی فاقد آدرس میباشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 786513 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/100 شماره: 986/98حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: بهزاد 
برتنی ، نام پدر:یداله  ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
شهرام احمدی با وکالت خانم غیاثی، نام پدر:عباس ، نشانی: سنندج میدان محمدی اهورا 
سنگ، محکوم به:به موجب رای شماره 1651 تاریخ 98/8/22 حوزه یازدهم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها محکوم هستند 
به: به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و 
سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک 97/12/28 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. درضمن رای صادره غیابی میباشد. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 785325 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرداز کیهان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 44807 و شناسه ملی 10260627306 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل شرکت از واحد ثبتی خمینی شهر به شــماره ثبت 1892 به واحد ثبتی اصفهان به 
آدرس شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شهرک آبشار اسپادانا ، خیابان 
گلستان 3 ، کوچه )شقایق 2( ، پالک 8 ، ساختمان شــقایق 8 ، بلوک 8 ، طبقه چهارم ، واحد 
16و کد پستی 8169311643 تغییر یافت و ذیل شماره 44807 ثبت گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )788877(

فرماندار تیران و کــرون گفت: ســرمایه گذاری در روســتاهای این 
شهرســتان مهاجرت معکوس را رقم زده و اشــتغال را توسعه داده  
اســت.مجید حججی افزود: فعالیت های کشــاورزی مثل احداث 
گلخانه، کاشــت موســیر، دانه های روغنی و گیاهان دارویی موجب 
رونق کشاورزی در روســتاهای تیران و کرون شده و بسیاری از افراد 
روستایی و شهری مشــغول به فعالیت شــده اند.وی بیان کرد: ۱۵۰ 
هکتار گلخانه در روســتاهای این منطقه احداث شــده و این بستر 

تولیدی زمینه اشتغال را برای روستاییان در زمینه های مختلف فراهم 
کرده و در برخی از مناطق با کمبود نیروی انسانی برای فعالیت در این 
مراکز کشاورزی روبه رو شده اند.وی، کاشت موسیر و گیاهان دارویی 
و فرآوری محصوالت آن ها را برای توسعه اشتغال زایی مهم بیان  کرد 
و گفت: فعالیت کشــاورزی، راه اندازی صنایع تبدیلی و بسته بندی 
عالوه بر اینکــه ســرمایه گذاری را افزایش داده زمینه ســاز فعالیت 
اقتصادی و اشتغال برای مردم روستاها شده است.فرماندار تیران و 

کرون با بیان اینکه توسعه زیرساخت های زندگی در روستا به کاهش 
مهاجرت از این بخش منجر می شود، تصریح کرد: ۲ پروژه گازرسانی 
در جهت تقویت انتقال گاز به روستاها و فعالیت های گلخانه ای در حال 
اجراست.وی ادامه  داد: تامین امکانات رفاهی، آموزشی، اقتصادی، 
فرهنگی، بهداشت و اجتماعی در روستاها برای مردم آن مناطق نیاز 
است و باید دستگاه های اداری این خدمات را به روستاها ببرند و همه 

اعتبارات و تجهیزات در شهرها متمرکز نشوند.

فرماندار تیران و کرون:

سرمایه گذاری در روستاها، مهاجرت معکوس را در تیران و کرون رقم زد
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مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تعداد کل مبتالیان اصفهانی کرونا به 30 نفر رسید
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 8 مورد جدید مبتال به ویروس کرونا در 
استان اصفهان داریم که تعداد کل آمار این اســتان را به 30 مورد افزایش داد.آرش نجیمی ادامه 

داد: چند نفــری هم مبتال هســتند که 
تهران آن ها را جزو آمار ما محسوب کرده 
است، اما آمار کلی مبتالیان به کرونا در 
اســتان اصفهان همان 30 نفر هستند.

وی تصریح کرد: عالوه بر شــهر اصفهان 
9 شــهر دیگر اســتان نیز درگیر بیماری 
کرونــا هســتند؛ در شــهرهای مبارکه، 
خمینی شهر، فالورجان، نطنز، گلپایگان، 
نجف آباد، خوانسار، لنجان و سمیرم هم 
مورد مبتال به کرونا داشــته ایم.نجیمی 

درمورد تعداد فوتی ها در استان اصفهان نیز گفت: موارد فوتی ما تغییر نکرده و تعداد فوتی های ما 
همان دو نفر باقی مانده است .

رییس کل دادگستری استان:

به بیش از دو هزار زندانی در اصفهان مرخصی داده شد
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۲8۶0 زندانی در اســتان اصفهان از اعطای مرخصی 
رییس قوه قضاییــه بهره مند شــدند.محمدرضا حبیبــی در این بــاره اظهار کرد: در آســتانه فرا 
رســیدن ۱3 رجب و والدت با ســعادت امیر المومنین علی )ع( و نزدیکی ایام نوروز، بر اســاس 
دســتورالعمل صادره از ســوی رییس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی بــه زندانیان، تعداد 
۲8۶0 زندانی زندان های سطح اســتان به مرخصی اعزام شــدند و احتمال افزایش این تعداد تا 
پایان تعطیالت نوروز، همچنان وجــود دارد.وی افزود: با این اقدام عالوه بر کمک به پیشــگیری 
از ابتالی زندانیان به ویروس جدید کرونا، باعث آن شــد که خانواده هــای زندانیان نیز از حضور 
عزیزان خود در ایام نوروز در جمع خانواده بهره مند شــوند.حبیبی ابراز امیدواری کرد که زندانیان 
بتوانند از این فرصت اســتفاده کرده و در زمان مرخصی در جهت جلب رضایت شکات تالش کنند 
 و شــکات نیز )به خصوص در پرونده های مالی( با گذشــت خود زمینــه آزادی نهایی زندانیان را

 فراهم سازند.

آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: با توجه به تعطیلی های ایجاد شده و در راستای 
مقابله با شیوع کرونا در تالش هستیم تا بتوانیم بسیاری از دروس را از طریق آموزش مجازی ارائه 
کنیم.پیام نجفی با اعالم این خبر اظهار کرد: گرایش مردم به فضای مجازی روز به روز بیشتر شده 
و بسیاری از فعالیت های روزانه نیز از طریق فضای مجازی و اینترنت انجام می شود. از این رو در 
آینده نزدیک جامعه اقبال بیشتری به آموزش های مجازی نشان خواهد داد و در حال حاضر شیوع 
ویروس کرونا باعث افزایش سرعت روند این کار می شود.وی گفت: شیوه های آموزش مجازی قبال 
نیز در این دانشگاه ارائه شده و بازخورد خوبی هم داشته، به طوری که در شش ماه گذشته کارگاه های 
برگزار شده به صورت مستقیم و آنالین در دسترس کاربران قرار گرفته و اهداف دانشگاه در برگزاری 
کارگاه محقق شده است.نجفی اظهار کرد: روش های آموزش در طول دهه های گذشته مدام تغییر 
شــکل داده اند و هدف، آموزش و یادگیری اســت. هم اکنون جهان نیز به سمت آموزش مجازی 
حرکت کرده است چون برنامه های مدنظر با گستردگی بیشتر و در زمان بندی کمتری اجرا می شود.

با وجود وعده های مسئوالن، سرگردانی مردم اصفهان برای تهیه لوازم پیشگیری از کرونا همچنان ادامه دارد؛

گشتم نبود ،نگرد نیست!

طی روزهای اخیر بارها مسئوالن وعده داده  زاینده رود
اند که با هر گونه کم فروشــی، احتکار و یا 
عدم توزیع لوازم بهداشتی و سالمتی مقابله با کرونا برخورد خواهند کرد؛ 
اما هنوز هم مردم برای تهیه این اقالم ســرگردان هســتند. وضعیت 
داروخانه های سراســر شــهر  اصفهان و صف های خرید ماسک، ژل 
ضدعفونی، مواد گندزدا و دستکش های طبی بیانگر این است که نگرانی 
مردم از شیوع کرونا با کمبود و یا نبود نیازهای اولیه برای پیشگیری از 
این بیماری دوچندان شده است.افزایش تقاضا برای خرید این لوازم 
پیشگیری با افزایش عرضه آنها در داروخانه ها همراه نیست و بسیاری 
از مردم پس از مراجعه به داروخانه یا مراکز عرضه تجهیزات بهداشتی  با 
اعالم کمبود یا تمام شدن این اقالم مواجه شده و به ناچار در اینترنت به 
دنبال تهیه این لوازم هستند.بسیاری از داروخانه ها با نصب برگه ای  با 
عنوان »ماسک و دستکش تمام شــد« از عرضه لوازم مورد نیاز مردم 

برای پیشگیری از کرونا سرباز زده اند.
هرچند که برخی از داروخانه ها پیش از این در یک رفتار ضد اجتماعی 
و به دور از انســانیت ماســک ها و مواد صدعفونی کننــده را به قیمت 
مضاعف به شــهروندان عرضه می کردند تا حدی که یک ماسک عادی 
بدون فیلتر از ۵00 تومان تا ۲ هزار و ۵00 تومانی و ماسک های فیلتر دار 

عادی نیز تا ۱۵ هزار تومان به فروش می رسید.بر این اساس بسیاری از 
شهروندان به دلیل کمیاب و یا نایاب شدن اقالم مقابله با بیماری کرونا 
به فضای مجازی روی آورده اند و بــا قیمت های گزاف مجبور به خرید 
این محصوالت هستند.یک شــهروند اصفهانی با نگرانی شدید از نبود 
لوازم پیشگیری از کرونا در سطح مراکز بهداشتی و داروخانه ها گفت: 
سه روز است که مداوم به حداقل ۱0 داروخانه مراجعه کرده ام ولی هیچ 
کدام حاضر به عرضه این لوازم نشدند و با پاسخ نداریم و نیست، مواجه 
شدم.مریم پورحســینی افزود: حتی برای تهیه ماسک به عنوان یکی 
از ملزومات مورد نیاز پیشــگیری از این بیماری بــه مراکز عرضه لوازم 
صنعتی نیز مراجعه کرده ام ولی موفق به تهیه نشدم.این در حالی است 
که مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان چند روز پیش از برطرف شدن 
کمبودها در بخش مواد ضد عفونی کننده به زودی در سطح شهرها خبر 
داد و گفت: به اندازه کافی ماســک در اختیار مبادی توزیع قرار خواهد 
گرفت.غالمرضا صالحی افزود: عرضه ماسک و مایع ضدعفونی کننده 
از طریق واحدهای مجازی که از طرف علوم پزشکی و یا وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت مشخص شدند، امکان پذیر است و هر واحد تولید کننده 
نیز مکلف اســت تولید خود را از این مســیر در اختیار واحدهای توزیع 
کننده قرار دهد تا به دست مردم برسد.وی در مورد نرخ ماسک و مایع 

ضدعفونی کننده یادآور شد: نرخ آنها مطابق با نرخ اعالم وزارت بهداشت 
و درمان است و هرگونه اقدام که منجر به عدول از نرخ شود تخلف و به 
کسانی که احتکار، گران فروشــی انجام دهند و یا بخواهند با امتناع از 
عرضه کاال قحطی مصنوعی در بازار ایجاد و سالمتی مردم را تهدید کنند، 
به جد برخورد می شود.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس 
فتای استان اصفهان در این باره گفت: همزمان با شیوع بیماری کرونا، 
شایعات و اخبار غیر واقعی مبنی بر شیوع این بیماری در استان اصفهان 
در فضای مجازی منتشر شــد که این موضوع باعث تشویش و نگرانی 
برای مردم را فراهم کرد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: در بین 
این نگرانی ها متاسفانه افرادی هم سودجویی کرده و با تبلیغات کاذب 
و یا با سوء استفاده از بستر فراهم شده اقالم بهداشتی را با قیمت گزاف 
در فضای مجازی به فروش می رسانند که در این زمینه نیز پلیس فتای 
استان وارد عمل شــده و با جدیت با این گونه افراد برخورد قانونی می 
شود.وی به مردم توصیه کرد:در این شرایط سعی کنند در مقابل اخبار 
و شایعات نگرانی کاذب به خودشــان راه ندهند و در صورت مشاهده، 
هرگونه اخبار جعلی و غیر واقعی را از طریق شــماره تلفن ۱۱0 به پلیس 
اطالع رسانی و اخبار صحیح در خصوص شــیوع این بیماری را فقط از 

طریق مراجع رسمی و پایگاه های خبری مورد تایید پیگیری کنند.

جانشین مجمع رهروان امر به  معروف و نهی از منکر 
اســتان اصفهان گفت: نامه ای به رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان مبنی بر تقدیر و تشــکر از 
کادر درمانی بیمارســتان ها ارائه و در آن ذکرشــده 
اســت که این مرکز با حضور ۵ هزار ناظر به  صورت 
داوطلبانه آمادگی الزم جهت مشارکت برای حضور 
در بیمارستان ها و خدمت به بیماران را دارد تا از این 
طریق در مســیر تحقق بزرگ ترین معروف امروز 
یعنی ســالمت روانی و جســمانی جامعه قدمی 

برداشته شود.حجت االسالم حمیدرضا صادق زاده 
اظهار داشــت: از هفته قبل که بحث شیوع بیماری 
کرونا در کشور شــکل گرفت، به مســاجد قرارگاه 
مهر امید اعالم شــد تــا از توزیع چایــی و پذیرایی 
خودداری کنند، همچنین کلیه دســتورالعمل های 
دانشگاه علوم پزشــکی اجرا و یک بسته آموزشی 
از جمله بروشورهایی که توســط این دانشگاه تهیه  
شــده بود، بین مردم در مســاجد توزیع شد و در 
کنار آن از روحانیون مســاجد درخواســت کردیم 
تا موارد الزم جهت پیشــگیری و آمادگی مردم در 
سخنرانی های  نماز جماعت مطرح شود تا این گونه 
التهابات کاذب پیش آمده در فضای مجازی از بین 
برود. جانشین مجمع رهروان امر به  معروف و نهی 

از منکر استان اصفهان با اشاره به ضدعفونی کردن 
مساجد توسط خیران اصفهانی ادامه داد: با توجه به 
درخواست مساجد امکانات الزم جهت ضدعفونی، 
با همکاری خیرین و همچنین یک ســری محتوا 
که توسط دانشگاه علوم پزشکی و معاونت فضای 
مجازی صداوســیما تهیه  شــده در قرارگاه فضای 
مجازی توزیع شده است.وی ابراز داشت: همچنین 
با مســئوالن مربوطه در فضای مجــازی صحبت 
شده تا رصد کامل نسبت به فضای مجازی داشته 
باشــد تا اگر کانال و پیجی فعالیت هایی در راستا 
هراس انگیزی و تولید و توزیع محتوا نادرست دارند 
بالفاصله به پلیــس فتا اطالع داده شــود تا از این 

طریق برخورد درست و قانونی صورت بگیرد. 

 آمادگی 5 هزار ناظر امر به معروف اصفهان برای
 خدمت به بیماران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

با هر گونه اقدامی که منجر به افزایش آلودگی هوا شود، برخورد می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به این که طی چند روز گذشته با نوســانات اقلیمی در استان اصفهان روبه رو بودیم، اظهار داشت: روز جمعه 
افزایش آالینده های جوی را در استان داشتیم و به دلیل تعطیلی مدارس ترافیک در سطح شهر کم بود. منصور شیشه فروش با بیان این که به واحدهای صنعتی 
اطراف شهر ابالغ کرده ایم فعالیت شــان را کم کنند، افزود: هواشناسی پیش بینی کرده که وزش باد را خواهیم داشــت و غلظت آالینده ها کم می شود، بر اساس 
پیش بینی هواشناسی تا آخر هفته بارندگی نداریم.وی با اشاره به این که محیط زیست باید غلظت آالینده ها را بسنجد و مرکز بهداشت اطالع رسانی الزم را در زمینه 
کنترل مراکز صنعتی داشته باشد و تمهیدات الزم را بیندیشد، گفت: هواشناسی باید گزارش پیش بینی ها را بدهد، محیط زیست غلظت آالینده ها را در ایستگاه های 
سنجش آالینده هوا بسنجد، مرکز بهداشت هم در زمینه اطالع رسانی و اعالم هشــدار اقدامات الزم را انجام دهد.شیشه فروش با اشاره به این که در استانداری 
اصفهان جلسات متعدد گرفته شده اســت، بیان کرد: صنایع اطراف شهر فعالیت آن ها محدود شــده و کوره پزخانه ها تعطیل شدند و هر گونه اقدامی که منجر به 

افزایش آلودگی هوا شود با آن برخورد شده است، در کنار آن ضدعفونی مترو، اتوبوس ها، مراکز عمومی و ادارات انجام می شود.

عنوان  با  ی   برگه ا نصب  با  ها  داروخانه  از   بسیاری 
»ماسک و دستکش تمام شد« از عرضه لوازم مورد نیاز 

مردم برای پیشگیری از کرونا سرباز زده اند

آماده شدن 400 
 طلبه برای مبارزه

 با کرونا
رختکن پرستاران بیمارستان 
فرقانی قم یکی از بیمارستان 
های قرنطینه شــده بیماران 
کرونایی، شــاهد حضور 400 
طلبه برای خدمت به بیماران 

کرونایی بود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ؛

 کشف بیش از یک میلیون دستکش بهداشتی احتکارشده
 در اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف بیش از یک میلیون دســتکش بهداشتی احتکار 

شــده در عملیات ویژه و ضربتی مامــوران پلیس امنیــت اقتصادی این فرماندهــی خبر داد.

مهدی معصوم بیگی اظهار داشــت: به دنبال شــیوع بیماری کرونا ویروس و نیاز مبرم مردم به 

اقالم بهداشتی، عده ای با سوء اســتفاده از شــرایط موجود اقدام به احتکار و گران فروشی این 

اقالم کرده و مشــکالتی را برای مردم ایجاد کردند که پلیس برخورد با این افراد را در دســتور کار 

جدی خود قرار داده است.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان  افزود: در همین راستا کارآگاهان 

پلیس امنیــت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با اشــراف اطالعاتی خود در یک 

عملیات ویژه و ضربتی یک میلیون و ۱۱ هزار و 400 عدد دســتکش بهداشــتی احتکار شــده را 

کشف کردند.وی همچنین از کشــف یک هزار و ۱34 لیتر الکل اتانول و ۱77 عدد بطری حاوی 

 مواد ضدعفونی کننده خبــر داد و گفــت: در این رابطه یــک واحد صنفی پلمپ و یــک نفر نیز 

دستگیر شد.

کالهبرداری 4 میلیاردی با شگرد اقامت و اشتغال در کانادا 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان، گفت: فردی که با شگرد استخدام در موسسه 

خیریه ارامنه کشــور کانادا از 7 نفر بالغ بر 4 میلیارد ریال کالهبرداری کــرده بود در عملیات ویژه 

کارآگاهان این پلیس دستگیر شد. سرهنگ حســین ترکیان در تشریح جزییات این گفت: در 

پی شکایت تعدادی از شهروندان شاهین شهر مبنی بر کالهبرداری صورت گرفته از آنان، موضوع 

به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرســتان قرار 

گرفت.وی افزود: کارآگاهان در تحقیقات صورت گرفته از مال باختگان دریافتند، فردی با انجام 

مانورهای متقلبانه و ادعای نفوذ در یکی از موسســه های خیریه کشور ارمنستان عنوان کرده که 

اين خيريه احتياج به نيروي کار در کشــور کانادا دارد و به بهانه اخذ ويزاي کار و اقامت، مبالغی را 

از شاکیان دریافت کرده است.ســرهنگ ترکیان گفت: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات علمی 

گسترده، مخفیگاه متهم را شناســایی و طی یک عملیات ویژه با هماهنگی مقام قضایی وی را 

دستگیر کردند.

 طرح زوج و فرد شدن خدمات مراکز تعویض پالک
 در اصفهان 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان از اجرای طرح زوج و فرد شدن ارائه 
خدمات در مراکز تعویض پالک خبر داد. ســرهنگ محمد رضا محمدی اظهار داشــت: با توجه به 
اعالم وزارت بهداشــت مبنی بر عدم حضور افراد در مراکز پرتردد و پر ازدحام به منظور پیشگیری از 
شیوع بیماری کرونا ویروس از شهروندان می خواهیم این هشدار را جدی بگیرند و از تجمع از مراکز 
خدمات رســان پلیس راهور خودداری کنند.وی افزود: متاسفانه به رغم هشدارهای ارائه شده، در 
حال حاضر مراکز تعویض پالک پلیس راهور استان اصفهان بسیار شلوغ و ازدحام جمعیت در آن 
بسیار باالست که این شرایط سالمت متقاضیان و نیروهای خدمت رسان را به خطر می اندازد.رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از طرح زوج و فرد شدن خدمات مراکز 
تعویض پالک این پلیس خبر داد و گفت: به منظور حفظ ســالمت شهروندان و نیروهای خدمت 
رسان و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، از فردا ارائه خدمات در مراکز تعویض پالک به صورت زوج 

و فرد انجام می شود.

با مسئولان

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس کمیسیون اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان:

خیران اصفهانی نذر سالمت 
برپا کنند

رییس کمیســیون اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: خیران اصفهانی نذرشان 
را در حوزه سالمت ادا کنند تا با همدلی از این 
مرحله بحرانی و گسترش بیماری کرونا عبور 
کنیم.کورش محمدی اظهار داشت: پیشگیری 
از شیوع کرونا کووید ۱9 با رسیدگی بهداشتی در 
مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار در اولویت 
برنامه های کمیسیون اجتماعی شورای شهر 
اصفهان قرار گرفته اســت.وی افزود: با همت 
شــهرداری منطقه ده و درمانگاه خیریه ثامن 
االئمه دو هزار ماســک یک بار مصرف تهیه و 
در بین معتمدان منطقه حصه قرار داده شد تا 
در بین خانوارها توزیع کنند.رییس کمیسیون 
اجتماعی شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
تاکید بر اینکه پیشگیری و مراقبت های فردی 
بهتریــن راه ممانعت از شــیوع کرونــا کووید 
۱9 اســت، تصریح کرد: یکــی از اهداف مهم 
کمیسیون اجتماعی شــورای شهر رسیدن به 
عدالت اجتماعی در بین شهروندان کالن شهر 
اصفهان است که در این راستا با توجه به شرایط 
بحرانی شیوع بیماری کرونا کووید ۱9، خدمت 
رسانی در حوزه سالمت در بین مردم در اولویت 
برنامه ها قرار گرفته است.وی با درخواست از 
خیران اصفهانی جهت برپا کردن نذر سالمت 
گفت: اصفهان از نظر تعداد خیران و اقدامات 
خیرگونه در کشور پیشتاز است و در این شرایط 
بحرانی شیوع کرونا کووید ۱9 چنانچه خیران 
نذر خود را به سمت حفظ سالمت شهروندان به 
ویژه ساکنان مناطق کمتر رسیدگی شده ببرند، 

می تواند موثرتر واقع شود.
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»قلعه نویی« سپاهانی ها را ممنوع المصاحبه کرد
امیر قلعه نویی از شــاگردانش خواسته دیگر در مورد بازی با پرســپولیس و هم چنین رایی که در 

خصوص این بازی صادر شــده مصاحبه ای با رســانه ها نداشته باشــند و در فضای مجازی هم 

در این باره حرفی نزنند.صحبت پیرامون این موضوع به واســطه چالش هایــی که به وجود آورد 

موجب شد تیم سپاهان تمرکز خود را از دســت بدهد و در بازی با ذوب آهن دو امتیاز حساس از 

بین برود. به همین خاطر برای اینکه در بازی های آتی این چالش تکرار نشــود سرمربی سپاهان 

از شاگردانش خواســته دیگر در مورد این بازی صحبتی نکنند و نگاه شان به بازی های پیش رو 

باشد.دیدار سپاهان – پرســپولیس با رای کمیته انضباطی 3-0 به ســود پرسپولیس اعالم شد. 

البته باشگاه ســپاهان در تدارک ارائه دفاعیات جدید به کمیته اســتیناف و تغییر رای این بازی از 

سوی این کمیته است. قرار اســت پرونده این بازی پیش از فرا رسیدن سال جدید از سوی کمیته 

اســتیناف تعیین و تکلیف شــود.امیر قلعه نویی در تازه ترین صحبت هایی که پیرامون این بازی 

داشــته، گفته:» درباره اتفاقات بازی مقابل پرســپولیس باید واقعیت ها را می گفتیم و این کار را 

هم کردیم. باشــگاه رای صادر شــده در این بازی را پیگیری می کند. به بازیکنــان هم اعالم کردم 

 در این خصوص حرفی نزنند. مــا باید به آینده فکر کنیم و امیدواریــم هرچه زودتر ویروس کرونا 

ریشه کن شود.«

»حاج صفی« پیراهن های پرسپولیس را جمع می کرد!
صحبت های احسان حاج صفی بعد از شکست تراکتور برابر پارس جنوبی جم و متهم کردن مدیران 

ورزش کشــور و مدیران فوتبال در کمک به قهرمانی پرســپولیس با واکنش تند ســپهر حیدری 

در فضای مجازی رو به رو شد. پیشکســوت باشگاه پرســپولیس برای یکی از کاپیتان های تیم 

ملی نوشــت : »تو حق نداری در مورد پرطرفدار ترین تیم آســیا اظهار نظر کنی. باید زحمت بکشی 

تا جام بیاوری نــه اینکه مثل یک تیم در رختکن قایم شــوی و یا به ترکیه ســفر کنی. پیراهن هر 

تیمی را بپوشی پرچم پرسپولیس باالی سرت اســت، همان تیمی که در بچگی از ذوق پیراهنش 

را جمع می کردی.«حیدری در مصاحبه ای روی آخرین جمله اش تاکیــد کرده و گفته: »بروید از 

 خودش بپرســید چرا لباس پرســپولیس را جمع می کرد؟ این واقعیتی بود که می دانستم و نیاز 

دیدم بگویم.«

مهاجم پرسپولیس دستگیر شد!
 آنتونی استوکس، مهاجم ایرلندی پرســپولیس به محض ورود به لندن در فرودگاه توسط پلیس 

دستگیر شد. این مهاجم که اکنون در عضویت تیم پرســپولیس قرار دارد در دبی بود و قرار بود روز 

دوشنبه در دادگاه همیلتون حاضر شود.باشگاه پرسپولیس از وضعیت این بازیکن اظهار بی اطالعی 

کرده و عنوان کرده استوکس هنوز خودش را به تمرینات تیم نرســانده است. با این حال او اعالم 

کرده به دلیل شیوع کرونا فعال به ایران نخواهد رفت.استوکس که در تراکتور تبریز نیز در ایران سابقه 

بازی دارد با حواشی زیادی درگیر است و پیش تر نیز به دلیل مشکالتی که با همسر خود داشت به 

دادگاه احضار شده بود.

میزان بدهی استقالل؛ 240 میلیارد تومان؟
گفته می  شود استقالل چیزی در حدود 100 میلیارد بدهی جاری دارد و بیش از 100 میلیارد نیز بدهی 
به اداره مالیات روی دست این باشگاه باقی مانده است. البته اگر بخواهیم عدد را صحیح تر اعالم 
کنیم به رقمی در حدود 140 میلیارد تومان می رسیم و در اصل باید کل بدهی های استقالل را رقمی 

در حدود 240 میلیارد تومان دانست.

سیامند رحمان، قهرمان پاراوزنه برداری جهان و پارالمپیک ایران به خاک سپرده شد؛

سفر به خیر پهلوان دوست داشتنی

خبر تلخی بود؛ »هرکول خندان از میان مان  سمیه مصور
رفت«. باور کردنی نبــود، پهلوان غیرتمند 
ایرانی که سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو را کسب کرده بود به دلیل ایست 
قلبی چشم از دنیا فرو بست. پهلوانی که تصویر خندانش در ذهن تمام 
ورزش دوستان ایرانی نقش بسته اســت. همان پهلوانی که در رقابت 
های پارالمپیک 2016 ریو رکــورد منحصر به فــردی را از خود به جای 
گذاشــت. همان پهلوانی که با توانایی باالی خــود با وجود محدودیت 
جســمانی همواره خنده رو بود و از او به عنوان هرکول خندان نام برده 
می شد، پهلوانی که بارها پرچم سه رنگ کشــورمان را به اهتزاز در آورد. 
ســیامند رحمان، قهرمان پارا وزنه برداری جهان و پــار المپیک ایران 
یکشنبه شب چشم از دنیا فرو بست تا جامعه ورزش ایران را در شوکی 

غمبار فرو ببرد.
سیامند رحمان در اول فروردین ماه سال 1367 در اشنویه از شهرهای 
مرزی استان آذربایجان غربی چشــم به دنیا گشود. پسرکی که فرزند 
سوم خانواده اش بود و به طور مادرزادی دچار معلولیت از ناحیه پا بود.

وی در سال 13۸7 برای نخســتین بار به اردوی وزنه برداری معلولین 
ایران دعوت شد. در سال 2012 در مسابقات پارالمپیک لندن ، با غلبه بر 
وزنه 2۸0 کیلوگرم توانست رکورد وزنه برداری پارالمپیک در وزن 100+ 

به میزان 1۵ کیلوگــرم را ارتقا دهد و به عنوان رکــورددار پارالمپیک نام 
خود را ثبت کند. ســیامند رحمان در اقدامی باور نکردنی در پارالمپیک 
ریو در ســال 2016 با مهار وزنه 310 کیلوگرم همــه رکوردهای جهانی را 
شکست.نفر دوم در این مسابقات وزنه 23۵ کیلوگرمی را مهار کرده بود. 
رحمان بدون شک یکی از برترین ورزشکاران ایران محسوب می شود.

وی قهرمان پارالمپیک لندن 2012 و پارالمپیک ریو 2016 و دارنده پنج 
طال و یک نقره جهان است. وی همچنین سه نشان زرین از بازی های 
پاراآســیایی گوانگجــو 2010، اینچئون 2014 و جاکارتا 201۸ به دســت 
آورده است.ســیامند رحمان در ســال 2017 به عنوان برترین ورزشکار 

پارالمپیکی سال 2017 برگزیده شد.
خبر تلخ جان باختن سیامند رحمان، قوی ترین ورزشکار معلول ایران و 
جهان واکنش مسئوالن  کشور، اهالی ورزش و به ویژه هم اردویی های 
او در پارالمپیک و مسابقات های جهانی سالیان اخیر را به همراه داشت. 
حجت االسالم حســن روحانی، رییس جمهور به مناسبت درگذشت 
این قهرمان پیامی را ارسال کرد.در بخشی از متن پیام تسلیت رییس 
جمهور آمده است:»درگذشت ناگهانی و تاسف بار وزنه بردار پر افتخار  
کشورمان، مرحوم سیامند رحمان، موجب تاثر و اندوه فراوان شد.این 
پهلوان ملی و ورزشکار الیق و با اخالق که رکورد جاودانه پاراوزنه برداری 

جهان و چندیــن دوره قهرمانی پارالمپیک و پارا آســیایی را در کارنامه 
درخشان و تحســین برانگیز خود دارد و با رکورد های مقتدرانه خود در 
میادین ورزشی، بارها موجب غرور یک ملت و به اهتزاز درآمدن پرچم 
مقدس ایران و طنین افکندن سرود جمهوری اسالمی در سراسر جهان 
شــد، همواره در یادها باقی خواهد ماند.«رییس کمیتــه بین المللی 
پارالمپیک نیز به درگذشت ناگهانی سیامند رحمان واکنش نشان داد. در 
پیام اندرو پارسونز آمده است: » خانواده جنبش پارالمپیک در سرتاسر 
جهان از شنیدن خبر درگذشت سیامند رحمان عمیقا متاثر است.عملکرد 
او در بازی های پارالمپیک ریو 2016، زمانی که وزنه 300 کیلوگرمی را مهار 
کرد به سرتیتر خبرها راه یافت و کمتر کسی اســت که این لحظه را که 
باعث ایجاد نقطه عطفی در بازی های پارالمپیک ریو است، از یاد ببرد.او 
ورزشکاری پیشرو و پیشتاز و الهام بخش افراد زیادی در کشور خود و 
جهان، انسانی متعالی و سفیری برای جنبش پارالمپیک بود؛ قهرمانی 

آرام و یکی از مهربان ترین افرادی که می توان دید.
صبح دیروز مراسم تشییع پیکر سیامند رحمان با حضور مردم ورزش 
دوست اشنویه و جامعه ورزشی برگزار شد. تشییع پیکر این قهرمان ملی 
از مجموعه ورزشی انقالب اشنویه شروع شــد و پیکر وی در ارتفاعات 

قالتوک این شهرستان به خاک سپرده شد.

بعد از لغــو مســابقات قهرمانی آســیا و انتخابی 
المپیــک واترپلو از ســوی قزاقســتان، قرار شــد 
قهرمانان بازی های آسیایی 201۸ )تیم ملی مردان 
قزاقســتان و تیم ملی زنان چیــن( راهی المپیک 
شوند که فدراســیون شنا شــیرجه و واترپلو ایران 
نسبت به این موضوع اعتراض کرد و به فدراسیون 
جهانی نامه زد که طبق قانون باید یک بازی پلی آف 
بین تیم های مدعی برگزار شود. اکنون گویا احتمال 
برگزاری این مســابقه پلی آف قوت گرفته و مربی 
تیم ملی واترپلو می گوید کــه منتظر اعالم تاریخ و 
زمان برگزاری آن هستیم.وحید رضایی با اشاره به 
پایان یافتن اردوهای تیم ملی واترپلو اظهار کرد: در 
حال حاضر بازیکنان از خودشان مراقبت و به صورت 
انفرادی تمرین می کنند. البته مــی دانید که همه 

اماکن ورزشی جهت ضدعفونی شدن برای کنترل 
شیوع ویروس کرونا تعطیل است ولی بازیکنان نمی 
توانند صد در صد از تمرینات دور بمانند. خیلی نمی 
توانند کار خاصی انجام دهنــد و فقط باید فعالیت 
نرمال داشته باشــند تا دوباره بتوانیم دور هم جمع 
شویم. ما هم همه توصیه های الزم را به آنها گوشزد 
کرده ایم.وی در مورد پاسخ فینا برای برگزاری پلی 
آف انتخابی المپیک توکیو گفت: فدراســیون ایران 
اعتراض و درخواســت خود را کتبی به فدراســیون 
جهانی داده و جــدای از آن با رییــس کمیته فنی 
فدراسیون جهانی شنا و رییس فدراسیون قزاقستان 
صحبت کرده است. منتظر هســتیم به ما تاریخ و 
مکان برگزاری مسابقه پلی آف را اعالم کنند. قانون 
فینا از ما و از درخواســت ما حمایت می کند و نمی 

توانند تیمی را بدون مسابقه به المپیک بفرستند.
مربی تیم ملی واترپلو ادامه داد:  قزاقســتان اعالم 
کرده که حاضر است با ما بازی کند تنها باید این اتفاق 
برای تیم ملی زنان نیز بیفتد. اگر قرار باشد برای تیم 
های مردان انتخابی برگزار شود باید برای تیم های 
زنان نیز این اتفاق رخ دهد. فدراسیون ایران به جد 
پیگیر این موضوع است و حق ورزشکاران ماست که 

در این تورنمنت شرکت کنند.

تیم ملی واترپلو امیدوار به برگزاری پلی آف انتخابی المپیک

محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص لغو تمرینات گفت: »خودم را در خانه قرنطینه کرده ام. لغو مسابقات و اردو ها تنها مختص به کشتی 
نیست و تمام ورزش ها با این موضوع روبه رو هستند و اردوهای شان تعطیل شده است. مسابقات گزینشی آسیایی به دلیل شیوع »کرونا ویروس« لغو شده 
و این یعنی تمامی کشور های آسیایی در برزخ قرار گرفته اند. در کل کاری نمی توان انجام داد و باید با این موضوع کنار آمد. اردو های تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد 
یک هفته به تعویق افتاد به این دلیل که می گویند احتمال شیوع این ویروس در هفته جاری بسیار زیاد است.« وی ادامه داد: »علیرضا دبیر، رییس فدراسیون 
کشتی تماسی با اتحادیه جهانی داشته و خواسته که مکان و زمان برگزاری مسابقات انتخابی را مشخص کنند. البته برگزاری این مسابقات نیازمند این است که 
فدراسیون و وزارت ورزش تمهیداتی بیندیشند که کشتی گیران زودتر به مسابقات اعزام شوند.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به اینکه در طول یک 
هفته تعطیلی چگونه از شرایط کشتی گیران مطلع می شوید؟ افزود: »گروهی در واتس اپ راه اندازی کردیم و برنامه های تمرینی را تا 7 فروردین ۹۹ در اختیار 
کشتی گیران قرار دادیم. برنامه ها توسط کشتی گیران در حال انجام است و خودم هم هر روز با بچه ها در ارتباط هستم و نکات الزم را به آن ها تذکر می دهم«.

چهره روزبنا: خودم را در خانه قرنطینه کرده ام

وز عکس ر

کی روش در کنار 
ستاره فوتبال 

ایران
کارلوس کی روش، سرمربی 
ســابق تیم ملی ایران، در کنار 
علیرضا جهانبخش و استیون 

آلزات از بازیکنان برایتون. 

 خداحافظی »راموس« با ال کالسیکو ؟
سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید مدتی است که با شایعاتی درباره تمدید قرارداد خود با باشگاه 
محبوبش رئال مادرید مواجه شده است. قرارداد فعلی او با رئال در تابستان 2021 به پایان می رسد 
و مذاکرات راموس با باشــگاه تا کنون 
منجر به تمدید این قرارداد نشده و گفته 
می شود این مذاکرات فعال متوقف شده 
و پیشرفتی نداشته است. گفته می شود 
بعد از برگزاری ال کالســیکوی یکشنبه 
شب برخی رسانه های اسپانیایی مدعی 
شــدند عدم تمدید راموس با رئال این 
احتمال را به وجــود آورده که این بازی 
آخرین ال کالســیکویی باشــد که او در 
آن بازی کرده است چرا که ممکن است 
کاپیتان رئال در تابستان پیش رو باشگاه محبوبش را ترک کند. این موضوع چه برای رئال مادرید 
و هوادارانش و چه برای راموس مسئله بسیار پراهمیتی خواهد بود. او کسی است که سابقه پانزده 
سال درخشش در رئال را دارد و تا کنون در 40 ال کالسیکو به میدان رفته است.اگر هم در نهایت چنین 
اتفاقی بیفتد سرخیو راموس می تواند از آخرین ال کالسیکوی خود با پیراهن رئال خوشحال باشد 
چرا که تیم او موفق شد در خانه خود بارسا را 2-0 شکست داده و عالوه بر تحقیر رقیب سنتی با کسب 

سه امتیاز بسیار مهم، از بلوگرانا پیشی گرفته و دوباره صدرنشین جدول اللیگا شود.

اختالف و درگیری جدید »نیمار«
طبق گزارش منتشــره در روزنامه اکیپ، نیمار و لئوناردو اخیرا در داخل رختکن تیم پاریسی با هم 
درگیر شده اند و دلیل این اختالف هم باخت مقابل بوروسیا دورتموند در دور رفت مرحله یک هشتم 
پایانی لیگ قهرمانان اروپا بوده است.طبق این گزارش لئوناردو و توماس توخل، سرمربی آلمانی 
تیم اخیرا بازیکنان تیم را در رختکن جمع کرده اند تا به مرور اتفاقات اخیر در تیم شان بپردازند.در 
این جلسه، لئوناردو فرصت را مغتنم شــمرده تا به انتقاد از رفتارهای بازیکنان تیم به ویژه به خاطر 
ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شــده بپردازد. منظور او بیشتر ویدئوهای مربوط به 
جشن تولد کاوانی، ایکاردی و دی ماریا، دو روز بعد از باخت تیم مقابل دورتموند بوده است.نیمار هم 
در جریان همین جلسه حسابی به لئوناردو تاخته و صحبت هایی که بعداز باخت مقابل دورتموند در 
گفت وگو با خبرنگاران مطرح کرده بود را دوباره تکرار کرده است. بعد از پایان آن بازی، نیمار در گفت 
وگو با خبرنگاران گفته بود که باشگاه به او اجازه نداده تا در بازی های اخیر تیمش حضور بیابد و این 
بار رودررو و در رختکن تیم، این نکته را به لئوناردو یادآور شده است. چرا که گفته می شد که لئوناردو 

مسئول بازی ندادن به نیمار در هفته های اخیر بوده است.

مالقات »مرتنس« با رییس باشگاه ناپولی
دریس مرتنس که پیش از این گفته می شد در پایان فصل جاری با پایان قراردادش از ناپولی جدا 
خواهد شد و از اینتر و چلسی به عنوان مقاصد احتمالی وی یاد شده بود، اکنون خبر می رسد باشگاه 
ناپولی تالش خود را برای حفظ ستاره بلژیکی اش آغاز کرده است.بر اساس گزارش سایت »سمپر 
اینتر«، این باشگاه ایتالیایی به این مهاجم 32 ساله پیشنهاد امضای قرارداد دو ساله جدیدی را داده 
است و حتی در این راستا مرتنس با آئورلیو دلورنتیس دیداری داشته و طرفین درباره تمدید قرارداد با 
یکدیگر صحبت کرده اند.مرتنس با گلی که در تساوی یک - یک خانگی ناپولی مقابل بارسلونا در دور 
رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند، شمار گل های زده خود با پیراهن 
ناپولی را به عدد 122 رساند و با رکورد بهترین گلزن تاریخ این باشگاه یعنی مارک هامشیک برابر شد.

فوتبال جهان

 نخستین بانوی المپیکی
 کاراته ایران:

به خاطر مصدومیت 
نتوانستم روی سکو بروم

حمیده عباسعلی، قهرمان نام آشنای کاراته 
زنان یکشنبه شب با درخشش در لیگ برتر 
کاراته وان اتریش و بــا توجه به امتیازاتی که 
قبال در مســابقات رنکینگ بــرای المپیک 
جمع کرده بود، توانست سهمیه حضورش در 
المپیک 2020 را برای نخســتین بار به عنوان 
یک زن کاراته کای ایرانی قطعی کند.حمیده 
عباسعلی در این مسابقات با برتری در دیدار 
نهایــی وزن 6۸+ کیلوگرم مقابل »ســیلیو 
فراکوتی« از ایتالیا به مدال طال دست یافت و 
دومین سهمیه المپیک کاراته ایران را قطعی 
کرد.کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمان در این 
مسابقه و در  ثانیه های پایانی به سمت عقب 
تاتامی در حــال حرکت بود کــه روی زانوی 
چپ خود فرود  آمد و به شــدت آسیب دید. 
شدت آسیب دیدگی عباسعلی به گونه ای بود 
که در ثانیه های پایانی با درد شــدید مبارزه 
کرد و تنها به واســطه غیرت خــود موفق به 
پایان رساندن مســابقه شد.بعد از پایان این 
دیدار نیز عباســعلی به ســختی توانایی راه 
رفتن داشت و با کمک ســمانه خوش قدم، 
ســرمربی تیم ملی کاراته بانــوان از تاتامی 
خارج و بالفاصله به بیمارستان منتقل و حتی 
در مراسم توزیع مدال حضور نداشت.ستاره 
کاراته زنان ایران بعد از قطعی کردن سهمیه 
المپیک توکیو گفت: بابت پیام های تبریکی 
که به من رسیده، باید از تمام مردم تشکر کنم 
که همواره پشــتیبان من بودند. همچنین از 
کسانی که در این مسیر مرا همراهی و کمک 
کردند، تشــکر می کنم. از خانم خوش قدم 
مربی ام تا خانواده وفدراســیون که کنار من 
بودنــد.وی افزود: بعــد از ماه هــا تمرین و 
سختی توانستم ســهمیه المپیک را بگیرم، 
اما متاسفانه نتوانســتم برای دریافت مدال 
طال روی سکو بروم چون از ناحیه زانو آسیب 
دیدم و دنبال درمانش هســتم، البته مدالم 

را دریافت کردم.

او ورزشکاری پیشرو و پیشتاز و الهام بخش افراد زیادی در 
کشور خود و جهان، انسانی متعالی و سفیری برای جنبش 
پارالمپیک بود؛ قهرمانی آرام و یکی از مهربان ترین افرادی 

که می توان دید

در حاشیه
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 پیشنهاد »تحویل نهال ها در منزل« 
برای جلوگیری از شيوع کرونا

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به استقبال بی نظير مردم از ثبت 
نام برای دريافت نهال رايگان در شهر اصفهان اظهار کرد: ثبت نام امسال از تاريخ هشتم تا ۱۲ اسفند 

پيش بينی شده بود که به علت زيرساخت 
های خوبی که از سوی سازمان فاوا برای 
پشتيباني از ســايت ثبت نام انجام شد، 
امسال روند ثبت نام برای مردم تسهيل 
شد. به همين دليل سرعت ثبت نام نهال 
رايگان افزايش يافته بود و در همان روز 
نخســت ظرفيت ثبت نام برای دريافت 
۳۰ هــزار نهال تکميل شــد و ثبت نام در 
کمترين زمان ممكن صورت گرفت.فروغ 
مرتضایی نژاد با اشاره به اینکه نهال هایی 

که امسال در اختيار مردم قرار مي گيرد از نوع مثمر و بسيار کيفی تر از سال هاي گذشته است، افزود: 
اين نهال ها دارای سن بيشتر و ريشه های قوي تری است تا ماندگاری نهال برای مردم بيشتر باشد.  
مرتضایی نژاد بیان کرد: توزیع نهال از ۱۵ تا ۲۲ اسفندماه انجام می شود که به مناطق توصيه کرديم 
اگر شــهروندی روز چهاردهم هم مراجعه کرد توزيع با دريافت کد رهگيري انجام شود تا كمترين 
تجمع در محيط صورت گيرد. اين اقدام در راستای جلوگيری از شيوع ويروس كروناست. وی بیان 
کرد: البته برخی شهروندان در زمان ثبت نام گزینه »تحویل در منزل« را انتخاب نکرده اند و ممکن 
است در اين شرايط قصد داشته باشــند که نهال در منزل به آنها تحويل داده شود، در همين راستا 
پيشنهاد شده تا گزينه ای با اين عنوان روی سايت سازمان پارک ها فعال شود تا كمترين مراجعه 
حضوری را در روزهای آينده براي تحويل نهال داشته باشيم. البته اين پيشنهاد با سازمان فاوا مطرح 

و در صورت امكان اجرا مي شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۷0درصدی پروژه تاالر اجتماعات فردوس
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: احداث پارکینگ، فونداســیون و تکمیل تاالر 
اجتماعات فردوس با هدف احداث یک سالن جدید با ظرفیت چند هزارنفری و درشأن یک مکان 
مذهبی در گلستان شهدای اصفهان همچنین احداث یک پارکینگ با ظرفیت باال در دستور کار قرار 
گرفته اســت. ایرج مظفر با اشــاره به ویژگی های این پروژه تصریح کرد: پروژه احداث پارکینگ، 
فونداسیون و تکمیل تاالر اجتماعات فردوس در یک برنامه زمان بندی بسیار سریع و در زمان کمتر 
از یک سال و نیم و استفاده از نما و طراحی اسلیمی مطابق با شأن محل احداث پروژه از ویژگی های 
بارز آن به شمار می رود.وی مســاحت اجرایی پروژه احداث پارکینگ، فونداسیون و تکمیل سالن 
اجتماعات گلستان شهدا را پنج هزار مترمربع، ظرفیت سالن ها را شش هزار نفر و ظرفیت پارکینگ 
را ۱۵۰ دستگاه خودرو در طبقه زیرین عنوان کرد و گفت: پروژه احداث تاالر اجتماعات فردوس ۷۰ 
درصد پیشرفت داشته است.وی در خصوص هزینه اجرای این پروژه گفت: احداث پروژه احداث 
پارکینگ و فونداسیون تاالر اجتماعات فردوس ۳۰ میلیارد ریال و برای نازک کاری و تکمیل این تاالر 
۱۴۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.وی با بیان اینکه هزینه آزادسازی این پروژه ۳۰۰ میلیارد 
ریال بوده است، خاطرنشــان کرد: گلستان شــهدا یکی از مکان های مهم برای اجرای برنامه های 
فرهنگی و مذهبی به شــمار می رود و احداث یک ســالن اجتماعات در خور شأن مردم این شهر 

شهیدپرور مورد نیاز است.

وقتی شیوع کرونا مردم را در خانه ها نشاند؛

روزهای خلوت شهر

خلوتی خیابان ها، فروشگاه ها و وسایل            نرگس طلوعی
حمل و نقل عمومی توصیــف حال و روز  

این روزهای اصفهان پس از شــیوع ویروس کرونا در کشــور است. با 

سرعت گرفتن شیوع این بیماری در جهان، در ایران نیز نگرانی عمومی 

از ورود آن به کشور افزایش یافت و شایعاتی مبنی بر ابتالی چند تن به 

ویروس کرونا در ایران زبان به زبان چرخید؛ اما تقریبا ۲۴ بهمن ماه بود 

که نخستین اخبار رسمی حاکی از ورود و شیوع این بیماری در کشور با 

منشأ شهر قم منتشر و از سوی مقامات کشور تایید و از آن پس روز به روز 

بر شمار مبتالیان به این بیماری در کشــور افزوده شده است. سرعت 

شیوع این بیماری موجب شــد تا مردم تالش کنند تا ضمن رعایت به 

مسائل بهداشتی توصیه شده از سوی پزشکان برای پیشگیری از ابتال، 

حضور خود در بیرون از خانه را به حداقل ممکن برسانند، موضوعی که به 

خوبی در سطح شهر شــاهد آن هســتیم که با وجود نزدیک شدن به 

روزهای پایانی سال خبری از شلوغی و هیاهوهای سال های پیشین 

در چنین روزهایی نیســت به طوری که معاون حمــل و نقل و ترافیک 

شــهرداری اصفهان از کاهش ۵۰ درصدی مسافران مترو و اتوبوس در 

اصفهان خبر می دهد.داریوش امانــی در این باره  می گوید: با توجه به 

توصیه های ســتاد مقابله با ویروس کرونا و تذکرات جدی و تبلیغات 

گسترده مدیریت شهری در رابطه با عدم تجمع در محل های عمومی و 

رعایت نکات بهداشتی، بسیاری از شــهروندان اصفهانی با همکاری و 

همراهی همه جانبه تصمیم به مانــدن در خانه گرفته اند و این موضوع 

رفت و آمدهای شهری را به شدت کاهش داده است.

 وی  ادامــه می دهــد: کاهش مســافران بــه گونه ای اســت که در 

ایستگاه های تاکسی و خطوط سطح شهر که غالبا این ایام ترافیک تردد 

داشتیم، با کاهش قابل توجه حجم مســافران رو به رو شده و تجمع 

خودرو در این ایستگاه ها وجود دارد.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان این کاهش 

قابل توجه حجم مســافران موجب شده تا اســتفاده مردم از تاکسی 

های پالک ت، کاهش ۴۰ درصدی و تاکســی های آنالین کاهش ۳۰ 

درصدی داشته باشد.

یک راننده تاکسی با خودروی پژو، در همین ارتباط می گوید: »خیابان ها 

خلوت شده و دیگر مسافری پیدا نمی شــود؛ پس از گذشت چندین 

ساعت تنها ۱۰ هزار تومان کار کرده ام. » وی به شدت از وضعیت پیش 

آمده گله کرده و از مسئوالن رفع هرچه زودتر مشکل را طلب می کند.

جوادی، یک راننده اســنپ نیز از کاهش محســوس مســافران این 

تاکسی اینترنتی خبر می دهد و اظهار می کند: »اگرچه هنوز مسافر پیدا 

می شود اما تعداد درخواســت ها و به دنبال آن میزان درآمد به شدت 

افت پیدا کرده است ولی به علت خلوتی مســیرها، مسافران زودتر به 

مقصد می رسند! «

در فروشگاه ها و پاساژهای سطح شهر هم دیگر خبری از خرید و فروش 

های پایانی سال نیست، تنها می توان صاحبان مغازه ها را دید که نظاره 

گر روزهای خلوت شهر شدند.

مســئول یک کافی شــاپ در حوالی خیابان چهارباغ باال نیــز با گله از 

وضعیت پیش آمــده از کاهش بیش از ۷۰ درصــدی فروش حکایت 

می کرد، بر اساس سخنان او این کاهش فروش نه تنها از میزان درآمد 

کاسته اســت بلکه با فروش نرفتن مواد غذایی مانند کیک ها، ذرت و 

میوه های موجود و از بین رفتن شــان، باعث ضرر و زیــان و افزایش 

هزینه ها شده است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان گفت: پژوهش ظرفیت سنجی نحوه وصول 
عوارض نوسازی و عمران شهری شهرداری به عنوان 
یک درآمد پایدار انجام شــده است.سعید ابراهیمی 
اظهار کرد: در ارتباط با پژوهش ظرفیت سنجی نحوه 
وصول عوارض نوسازی و عمران شهری شهرداری به 
عنوان یک درآمد پایدار، از طریق امکان سنجی صورت 
گرفته در چند بعد اصلی و در دو سطح نگرش سنجی 
شهروندان و استفاده از تجربیات کارشناسان و خبرگان 
این حوزه سعی در ارائه راهکارهایی برای اصالح این 
فرآیند شــده اســت.وی تصریح کرد: این پژوهش 
از نوع هدف کاربردی و از نوع روش پیمایشــی بود و 
جامعه آماری در ســطح اول مدیران ارشــد و میانی 
و کارشناســان مربوطه مناطق مختلف شــهرداری 
اصفهان برای تکمیل چک لیست مربوطه و در سطح 

بعدی تمامی شهروندان شــهر اصفهان برای تکمیل 
پرسشــنامه مورد نظر انتخاب شــد.مدیر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه اطالعات جمع آوری شده برای انجام پژوهش 
با استفاده از نرم افزارهای آماری موجود مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت، ادامــه داد: برای انجام پژوهش 
ظرفیت سنجی نحوه وصول عوارض نوسازی و عمران 
شهری شهرداری اصفهان به عنوان یک درآمد پایدار، 
در گام نخست به برآورد پتانسیل اخذ عوارض نوسازی 
از ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی از طریق 
چک لیست محقق ســاخته که به تعداد حداقل ۳۰ 
مشاهده تکمیل شد، پرداخته و در گام بعدی به منظور 
آسیب شناسی عوارض نوســازی، نگرش سنجی از 
شهروندان اصفهان نیز انجام گرفت.وی خاطرنشان 
کرد: در گام نهایی نیز مبتنی بر پتانسیل برآورد شده، 

راهکارهای اجرایی متناســبی بــرای وصول مطلوب 
عوارض نوســازی ارائه شــد که نتایج بخش نگرش 
سنجی از شهروندان به طورکلی بیانگر آشنایی مناسب 
با مقوله عوارض نوسازی است؛ اما در خصوص نحوه 
محاســبه میزان عوارض اطالعات چندانی در اختیار 
مردم قرار داده نشده اســت.ابراهیمی با بیان اینکه 
آشنایی با ســاختار فنی عوارض نوسازی نسبتا کم و 
میزان آگاهی در مورد تشویقات در خصوص پرداخت 
به موقع عوارض، در حد کمی قرار دارد، افزود: همچنین 
افراد نسبت به سیاست های تنبیهی قانونی در صورت 
عدم پرداخت عوارض نوســازی و عمران شهری در 
مهلت قانونی مقرر ســاالنه، آگاهــی کمی دارند.وی 
اظهار کرد: در کل افراد حاضــر در نمونه گیری میزان 
تکلیف شهروندی خود را در خصوص پرداخت به موقع 

عوارض در حد زیاد می دانند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری مطرح کرد:

ظرفیت سنجی و اصالح نحوه وصول عوارض نوسازی شهرداری اصفهان

 کاهش مسافران به گونه ای است که در ایستگاه های 
تاکسی و خطوط سطح شهر که غالبا این ایام ترافیک تردد 
داشتیم، با کاهش قابل توجه حجم مسافران رو به رو شده 

و تجمع خودرو در این ایستگاه ها وجود دارد

 استمرار عملیات ضدعفونی کردن معابر و امکانات شهری
 تا ریشه کنی کرونا

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: شــهرداری با به کارگیری تمام امکانات خود 
آمادگی الزم جهت هرگونه همکاری به منظــور مقابله با ویروس کرونا را دارد و اســتمرار عملیات 
گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر و امکانات و تجهیزات در ســطح شهر تا ریشه کنی این ویروس 
منحوس ادامه خواهد داشت.غالمرضا ساکتی اظهار کرد: دســتورالعمل های مختلفی برای تمام 
کارگران در بخش های مختلف حمل زباله، رفت و روب و حتی کارگران فضای سبز برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا صادر و بر این اساس استفاده از ماسک و دستکش به صورت الزامی تاکید 
شده و نظارت مســتمر بر این موضوع در حال انجام است.وی افزود: پیمانکارانی که موارد ایمنی و 
بهداشــتی برای مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند، از سوی شهرداری جریمه سنگین خواهند 
شد و با پیمانکاران متخلف برخورد می شود.رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه تمام ماشین آالت حمل زباله و ضایعات، تجهیزات و امکانات مورد استفاده در خدمات شهری، 
به صورت مستمر ضدعفونی و گندزدایی می شود، تصریح کرد: با استفاده از دستگاه های سمپاش 
موتوری و کمری، مکان های خدماتی و خدمات رسان از جمله سرویس های بهداشتی شهر طی چند 
نوبت در روز گندزدایی و ضدعفونی می شود.وی ادامه داد: از روز یکشنبه در شهر اصفهان ۲۵ اکیپ با 
تانکرهای چهار هزار لیتری، دو هزار لیتری و یکهزار و ۳۰۰ لیتری حاوی مواد ضدعفونی کننده معابر به 
خصوص فضاهای پر تردد شهر از جمله روبه روی بیمارستان ها، ادارات، درب بانک ها، ورودی و داخل 
بازارها، مکان های اداری عمومی و پاساژها که امکان آلودگی بیشتری دارد را ضدعفونی می کنند تا 
گندزدایی به صورت وسیع تر انجام شود.ساکتی تاکید کرد: ضدعفونی معابر در مناطق ۱۵ گانه شهر 
انجام می شود، اما در هسته مرکزی شهر و در محل هایی که مطب پزشکان و بیمارستان ها واقع شده 

از جمله خیابان های شمس آبادی، عباس آباد، چهارباغ و آمادگاه به صورت ویژه انجام می شود.
 

به همت پاسداران گردان ۱۰6 امام حسین)ع( صورت گرفت؛

 گندزدایی و رفع آلودگی اماکن شهر درچه
گردان ۱۰6 لشکر مقدس ۱۴ امام حســین )ع( اقدام به گندزدایی و رفع آلودگی اماکن شهر درچه 
از ویروس کرونا کرد.فرمانده گردان ۱۰6 امام حســین )ع( گفت: رزمندگان این گردان در اقدامی 
خودجوش وبا کسب اجازه از فرمانده لشــکر ۱۴ امام حسین )ع( اقدام به رفع آلودگی وگندزدایی 
اماکن عمومی شهر درچه کردند.این فرمانده بیان کرد: پاســداران وبسیجیان این گردان همانطور 
که در ماموریت های رزمی پیشتاز بوده اند در این جهاد نیز حضور فعال دارند.وی خاطرنشان کرد: 
گردان ۱۰6 امام حسین )ع( در ماموریت ضدعفونی کردن خود امامزاده ها ،مساجد ومیادین میوه 

وتره بار و غیره را رفع آلودگی و گندزدایی می کند.

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد؛

 رفع آلودگی اماکن عمومی شهر هرند
 توسط گردان 102 لشکر 14 امام حسین )ع( 

گردان ۱۰۲ امام حسین )ع( شهرســتان هرند اقدام به رفع آلودگی اماکن عمومی شهر هرند کرد.
فرمانده گردان ۱۰۲ لشکر مقدس ۱۴ امام حسین )ع( گفت: در راستای جلوگیری از شیوع بیماری 
کرونا این گردان دوشادوش جامعه پزشکی وپرســتاران اقدام به رفع آلودگی شهر هرند کرد.وی 
افزود: گلزارهای شــهدا، مســاجد، امامزاده ها از جمله جامعه هدف این گردان برای رفع آلودگی 
از ویروس کرونا اســت.این فرمانده تصریح کرد: شرکت در جلسات شــهر درباره ویروس کرونا و 
همکاری با سایر نهادهای درگیر درخصوص پیشــگیری کرونا از مهم ترین اولویت های این گردان 

در روزهای آینده است.

با مسئولان
س: ایسنا

عک

اخبار

 افزایش 2۵ درصدی
 بودجه سال آینده منطقه ۷ 

شهرداری اصفهان

خبر ویژه

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بودجه ســال جاری منطقه هفت ۸۱ میلیارد 
تومان بود که تاکنون حدود 6۰ میلیارد تومان آن 
وصول شده و امیدواریم که تا پایان سال رقم 
قابل توجه دیگری هم جذب شود.علی اصغر 
شاطوری افزود: با توجه به آمار اعالم شده از 
سوی واحد خزانه داری شهرداری در خصوص 
درصد جذب نقدی نســبت بــه درصد جذب 
بودجه، منطقه هفت طی ۱۰ ماهه امســال در 
ارتباط با جذب نقدی بودجه رتبه اول را در بین 
مناطق ۱۵ گانه شهر داشته است.مدیر منطقه 
هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد: علیرغم 
رکود اقتصادی به ویژه در بخش ساخت و ساز، 
همواره تالش کردیم تا بتوانیــم تمام بودجه 
را محقق کنیم که امیدواریم با توجه به پیش 
بینی های انجام شــده تا پایان ســال درصد 
قابل توجهی از بخش باقی مانده تحقق کامل 
بودجه را وصول کنیم و بخشــی از تعهد اعتبار 
پروژه ها را انجام دهیم.وی با بیان اینکه بودجه 
منطقه هفت برای سال آینده ۱۰۰ میلیارد تومان 
پیش بینی شد که نسبت به بودجه سال جاری 
حدود ۲۵ درصد افزایش یافته اســت، گفت: 
بر اساس آنچه برای کل شهرداری اصفهان در 
بخش جاری و عمرانی تصمیم گرفته شــده، 
نسبت بودجه عمرانی و جاری 6۰ به ۴۰ است.

شــاطوری از احداث مجموعه فضای ســبز، 
فرهنگی و ورزشی در خیابان گلستان خبر داد 
و اظهار کرد: این پروژه که در زمینی به مساحت 
۱۷ هزار مترمربع در حال احداث است، متشکل 
از مجموعه فرهنگی با زیربنای دو هزار و ۴۰۰ 
مترمربع، مجموعه ورزشی با زیربنای یک هزار 
و ۸۰۰ مترمربع و مابقی مجموعه فضای سبز، 
آب نما و … است.مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته عملیات عمرانی پروژه مجموعه 
فضای سبز، فرهنگی و ورزشی تا پایان سال 
آینده به اتمام می رسد و در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.

دوشنبه 12 اسفند  1398 / 7 رجب 1441/ 2 مارس 2020/ شماره 2927
رییس شورای اسالمی شهر تاکید کرد:

لزوم همکاری همه نهادها برای توسعه فضای سبز اصفهان
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و پانزدهمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان ضمن قدردانی از زحمات پزشکان، پرستاران، نیروهای خدماتی و همه کسانی که به صورت 
شبانه روزی فعالیت کردند تا حافظ ایمنی سالمت مردم باشند، اظهار کرد: از مدیریت شهری اصفهان 
به دلیل همراهی با دانشگاه علوم پزشکی در راستای تامین شــرایط موردنیاز برای حفظ سالمت 
شهروندان قدردانی می کنم. در جلسه  اخیر، مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی اذعان داشتند که 
همکاری هیچ نهادی به اندازه شهرداری با دانشگاه در پیشگیری از شیوع این بیماری تأثیرگذار نبوده 
است.علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه شهروندان اصفهان نیز در خصوص پیشگیری از شیوع این 
بیماری همراهی جدی داشتند، اظهار امیدواری کرد که در ادامه نیز از این همراهی برخوردار باشیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن قدردانی از دستگاه قضایی استان اصفهان به دلیل نظارت 
جدی و ویژه بر فعالیت اماکن و همچنین مقابله با احتکار کاالهای موردنیاز این روزهای مردم گفت: 
در این بازه زمانی باید از زحمات کارگرانی که به کاشت گل و درخت می پردازند و چهره شهر را زیباتر 
می کنند، قدردانی کنیم.وی با اشاره به در پیش رو بودن هفته درختکاری اظهار کرد: در حال حاضر 
پنج هزار و ۴۰۰ هکتار فضای اکولوژیک در شهر اصفهان وجود دارد که از این میزان تولیت سه هزار 
و ۷۰۰ هکتار با شهرداری اصفهان است و با توجه به وضعیت آلودگی همه باید همراهی و همکاری 

داشته باشند تا بتوان این فضا را افزایش داد.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان:

کلیه اماکن و محوطه های تاریخی اصفهان ضدعفونی شده است
معاون گردشگری و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: در اولین جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا، مقرر شد تا همچون روزهای گذشته، 
کلیه اماکن و محوطه های تاریخی ضد عفونی شــده و کارکنان این مراکز، کلیه موارد بهداشتی را 
رعایت کنند.سید علی صالح درخشان،  در ستاد مبارزه با بیماری کرونا، گفت: »با توجه به حضور 
گردشگران در محوطه های تاریخی و همچنین حضور ارباب رجوع در ساختمان های اداری این اداره 
کل در استان، در اولین جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا، مقرر شد تا همچون روزهای گذشته، 
کلیه اماکن و محوطه های تاریخی ضد عفونی شــده و کارکنان این مراکز، کلیه موارد بهداشتی را 
رعایت کنند.«درخشان افزود: »در این جلسه مقرر شد تا همکارانی که بیماری های خاص دارند و 
در مقابل این بیماری آسیب پذیر تر هستند با مشورت پزشک متخصص، در محل کار خود حضور 
نداشــته و در صورت امکان از طریق دورکاری اقدام به انجام وظایف خود کنند.« وی خاطر نشان 
کرد: »مقرر شد تا بســته های ضد عفونی و بهداشتی توســط اداره کل تهیه و بین همکاران توزیع 
شده و همچنین تمامی جلسات به صورت ویدئو کنفرانس و غیر حضوری تشکیل شود.«معاون 
گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: »همچنین مقرر شد تا کلیه ماموریت های درون استانی و برون استانی لغو شده و دوره های 
آموزشی تکمیلی بهداشتی، به منظور حفظ سالمت گردشگران در محوطه های تاریخی به صورت 

مستمر ویژه همکاران مستقر در این اماکن برگزار شود.«

سفرهای نوروزی به اصفهان لغو شود
عضو شورای شهر اصفهان در صفحه توئیتر خود نوشت: اینکه اســتاندار گیالن از مردم درخواست 
لغو سفرهایشــان به شــمال را کرده، ایده قابل تحســینی در راســتای صیانت از سالمت مردم و 
پیشگیری از گسترش ویروس کروناســت.کورش محمدی ادامه داد: از همه استانداران محترم، 
 به ویژه اســتاندار اصفهان نیز، تدبیری مشــابه در مورد ســفرهای نوروزی ســال ۹۹ به اصفهان 

مورد انتظار است.

در نوروز 99؛

مجسمه های جدید به شهر می آیند

دیــار گنبدهای فیــروزه ای جزو معدود        نرگس طلوعی
شهرهایی در ایران است که در آن به نصب 
مجسمه های زیبا بهای زیادی داده می شود و کمتر میدانی در شهر را 
می توان دید که از این مجســمه ها خالی باشــد، مجسمه هایی که 
ساخت دست اساتید مجرب مجسمه سازی در ایران و اصفهان است. 
در نیمه دوم دهه هفتاد هجری بود که شــهرداری اصفهان از برخی از 
مجسمه سازان بزرگ اصفهانی و کشــوری دعوت به همکاری کرد که  
نصب  مجسمه های  آرش کمانگیر در پارک آبشار دوم،  شیر در مقابل 
اداره دخانیات در خیابان کمال اسماعیل، نی لبک زن در کنار سی و سه 
و پل، سیاوش در کنار خانه هنرمندان در پارک آبشار و مجسمه مادر در 
همین پارک حاصل این پیشنهاد در آن سال ها بود؛ اما این اقدام زیبا 
و هنری که نقش قابل توجهی در زیباسازی دیار زاینده رود داشت برای 
مدت زمان نسبتا طوالنی دچار وقفه شــد تا این که با تغییرات صورت 
گرفته در مدیریت شهری بار دیگر توجه به ساخت مجسمه ها و نصب 

آن در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفت.
 به دنبال این نگاه در ســال های اخیر تندیس ســردیس تعدادی از 
افراد برجســته اصفهانی در نصف جهان نصب شــد و سمپوزیم های 

 مجسمه سازی در شهر برگزار شد به طوری که در روزهای گذشته، دیار 
 گنبدهای فیــروزه ای شــاهد برگزاری یــک دوره دیگر ســمپوزیم
  مجســمه ســازی بود که قرار اســت به گفتــه مدیرعامل ســازمان
  زیباســازی شــهر اصفهان، حاصل کار این دوره عید نوروز در شــهر

 نصب می شود.
حسن موذنی با بیان اینکه سمپوزیوم مجسمه سازی با هدف استفاده 
از ایده های جدید از ســوم اسفند ماه ســال جاری کار خود را در شهر 
اصفهان آغازکرد، می گوید: از چند ماه گذشته تصمیم گیری و اقدامات 
الزم در خصوص زیباسازی شــهر برای ایام نوروز انجام شده تا شاهد 

نوروزی متفاوت باشیم.
 به گفته مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهر اصفهــان، برگزاری 
سمپوزیوم مجسمه سازی در راستای همین موضوع انجام شده است.

حسن موذنی هم چنین اضافه می کند: سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان عالوه بر طرح های موقتی که قرار بود ویژه عید نوروز در شهر 
اجرا کند، طرح هایــی مثل نصب المان های صنایع دســتی را نیز در 
دستور کار دارد، المان هایی که ماندگار است و پس از عید جمع آوری 
نمی شود.دبیر سمپوزیوم مجسمه ســازی اصفهان نیز با بیان اینکه 

سمپوزیوم مجسمه سازی تا 13 اسفند به کار خود ادامه می دهد،می 
گوید:در این سمپوزیوم 11 هنرمند از خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، تهران، کرمان، مازندران و اصفهان گردهم آمده اند تا 

طرح های ویژه خود را برای نوروز ارائه کنند.
 پیمان کریمی می افزایــد: ۹۰ درصد متریال ســمپوزیوم آهن آالت 
بازیافتی است که در حال تبدیل شــدن به آثار هنری ماندگار شهری 
اســت.وی با بیان اینکه در بیــن هنرمندان، برخی در ســطح ملی و 
جهانی شناخته شــده و آثار آنها دارای امضای هنری است، می گوید: 
این هنرمندان طی مدت 1۰ روز در ســمپوزیوم حضور یافته و آثاری را 
برای اصفهان خلق می کنند تا در ایام نوروز در سطح شهر نصب شود.
کریمی خاطرنشــان می کند: با برگزاری ســمپوزیوم مجسمه سازی 
اصفهــان 11 اثر هنــری به مجموعه مجســمه های شــهری اصفهان 
اضافه می شــود و دائم باقی می ماند.وی با اشاره به اهداف برگزاری 
سمپوزیوم مجسمه سازی اصفهان، اظهار می کند: در این سمپوزیوم 
هنرمندان اثرهای خوبی خلق می کنند کــه در تبادل تجربیات آنها نیز 
بسیار اثرگذار است، همچنین با دید شــهری مدیران شهری اصفهان 

آشنا خواهند شد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از اجرای تمهیدات آموزشی و بهداشتی برای 
پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونای متصدیان و 
نیروهای مدیریت پسماند خشک خبر داد.محمد 
منوچهــری اظهار کرد: بــا توجه به شــیوع بیماری 
کرونا در سطح کشــور و به تبع انتشــار ویروس در 
شهر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، 
پیشــگیری را به عنوان اولویت اصلی فعالیت های 
خود مد نظر قرار داده و اقداماتی را هم به این منظور 
انجام داده است.وی ادامه داد: بر این اساس به طور 
مســتمر هر روز طی دو نوبت ایستگاه های بازیافت 

سراسر شــهر کامل ضد عفونی و عالوه بر آن کابین 
خودروهای جمع آوری پســماند خشک گندزدایی 
می شود.معاون اجرایی ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با اشاره به گندزدایی روزانه چهار 
مرکز پردازش پسماند خشک افزود: تمامی اقدامات 
شــامل ضدعفونــی و گندزدایــی مکان های تحت 
نظارت و مدیریت سازمان، توســط عوامل بازرسی 
و با هدف حفظ ســالمتی متصدیان ایستگاه های 
بازیافت و ماموران جمع آوری پسماند و همچنین 
جلوگیــری از شــیوع بیشــتر این بیمــاری انجام 
می شود.وی در خصوص تجهیزات توزیع شده جهت 
پیشگیری از شیوع این بیماری، گفت: به میزان کافی 
دســتکش های یک بار مصرف، ماسک بهداشتی و 
محلول ضدعفونی کننده سطوح در میان متصدیان 
و ماموران جمع آوری توزیع شده است تا بتوانند با 
رعایت اصول ایمنی و بهداشــتی از سالمتی خود در 

برابر بیماری محافظت کنند.منوچهری خاطرنشان 
کرد: ایستگاه های بازیافت به انواع شوینده ها شامل 
مایع سفیده کننده و ضدعفونی کننده مجهز است و 
شهروندان می توانند با تحویل پسماندهای خشک 
خود این هدایا را دریافت کننــد.وی گفت: عالوه بر 
این طی یک برنامــه مدون، به تمامــی متصدیان 
ایستگاه های بازیافت و ماموران جمع آوری پسماند 
خشــک آموزش های الزم شــامل نظافت فردی، 
پاک سازی سطوح و عالئم بیماری، ارائه شده است.
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به کاهش ساعات کاری ایستگاه ها 
و غرفه های بازیافت افزود: ایســتگاه های بازیافت 
هر روز از ســاعت ۸ الی 1۸ و غرفه های بازیافت هر 
روز از ساعت ۸ الی 1۵ فعالیت می کنند تا با کاستن 
از ســاعت کاری متصدیان، امکان مواجهه آن ها با 

ویروس و ابتالی احتمالی جلوگیری شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای تمهیدات آموزشی و بهداشتی جهت پیشگیری از کرونا

در این سمپوزیوم ۱۱ هنرمند از خراسان جنوبی، آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، تهران، کرمان، مازندران و اصفهان 

گردهم آمده اند تا طرح های ویژه خود را برای نوروز ارائه کنند

جوانان هیئتی پای کار سالمتی مردم؛ 

توزیع ماسک رایگان توسط خادمان هیئت فداییان حسین )ع( 
جوانان هیئتی اصفهان طی روزهایی که ویروس کرونا در حال جوالن دادن در شــهر، اســتان و کشور 
ماست، پای کار سالمتی مردم ایســتاده اند.در کنار پزشکان و پرســتاران و کادر درمان که شبانه روز، 
خســتگی ناپذیــر و پرتــالش در حــال 
خدمت رسانی به بیماران هستند، جوانان 
هیئت های مذهبی اصفهــان نیز هر چه 
در توان دارند به کار برده اند تا ســهمی در 
سالمتی و آرامش مردم در شرایط کنونی 
داشــته باشــند.هیئت فداییان حسین 
)ع( را دیگر فقط به برگزاری مراســم ها 
در مناســبت های مذهبی نمی شناسند، 
بلکه خادمــان و جوانان ایــن هیئت، در 
هر عرصه ای که نیاز به کار جهادی باشد در خط مقدم هســتند.این بار نیز، جوانان این هیئت با حضور 
در سطح شهر اصفهان به توزیع ماســک به صورت رایگان در بین همشهریان پرداخته اند تا سهمی در 

سالمتی مردم داشته باشند.

برگزاری مانور شهری »کرونا در اصفهان«
مانور و تبلیغات شهری برای مقابله و پیشــگیری از ویروس کرونا توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان برای آگاه سازی شهروندان برگزار شد.رییس اداره توسعه فرهنگی شهروندی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: کمیته ای برای پیشگیری و مبارزه با کرونا 
در حوزه معاونت اجتماعی این سازمان تشکیل شد که در این کمیته تصمیماتی برای مقابله با کرونا در 
اصفهان گرفته شد.احمد رضایی اظهار داشــت: محتوایی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شهرداری 
داده شــد که در آن موارد بهداشتی برای پیشــگیری و مقابله با کرونا وجود داشت.وی افزود: طبق این 
محتوا و تصویب در کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا، ۲۴ طرح آماده شد که حدود شش طرح آن در 3۰۰ 
تابلوی تبلیغات شهری، بقیه طرح ها روی ۲۰۰ پایه بتونی و تک پایه در شهر و به صورت پوستر در محله ها، 
فرهنگسراها ، بیمارستان ها، مساجد و مدرسه ها قرار گرفت.وی در ادامه بیان کرد: همان ۶ طرح گالری 
شهری با حضور بازیگران به جای شخصیت ها در تصاویر به مانور شهری کرونا تبدیل شد که آموزش موارد 
بهداشتی مثل شستن دست ها، جلوی دهان را هنگام عطسه و سرفه گرفتن و ... را نشان می داد.رییس 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: مانور کرونا 

در ایوان ارگ تاریخی جهان نما، گذر فرهنگی چهارباغ و سی و سه پل برگزار شد.

نرخ بلیت متروی اصفهان برای سال آینده 1200تومان شد
نرخ بلیت متروی اصفهان در ســال ۹۹ با توجه به مصوبه شورای شــهر اصفهان با ۲۰ درصد افزایش به 
1۲۰۰تومان افزایش یافت. الیحه افزایش قیمت بلیت قطار شهری در ســال ۹۹ به مبلغ 13۰۰تومان در 
یکصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان بررسی شد.کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با مبلغ 1۲۰۰تومان برای نرخ بلیت در سال ۹۹ موافقت کرد. ضمن اینکه 
اعضای شورای شهر خواستار اجرای طرح های منزلت برای افراد خاص شدند همچنین این کمیسیون 
پیشنهاد داد تا در نیمه دوم سال ۹۹ زمینه چند نرخی کردن قیمت بلیت بر مبنای پیمایش مسیر فراهم 
شــود؛ اما کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان همان مبلغ 
13۰۰تومان را تایید کرد و پیشنهاد داد زیرساخت های الزم برای مکانیزه کردن فروش بلیت به صورتی که 
هر مسافر به تناسب تعداد ایستگاه هایی که استفاده می کند بهای بلیت را بپردازد و الیحه این طرح نیز 

به شورای شهر ارسال شود.

با مسئولان

با مسئولاناخبار

شهردار اصفهان:
تهدید پیش آمده را با 

همدلی مدیریت می کنیم
 شهردار اصفهان در نشست هماهنگی مقابله با 
شیوع کرونا بین شهرداری و معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان که با حضور 
اعضای شورای شهر، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، دســتیار ویژه استاندار 
در ســتاد مدیریت بیماری کرونــا و جمعی از 
معاونان شــهردار و مدیران شهرداری اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تشکیل ستاد 
ویژه مقابله با کرونا در شهرداری اصفهان، قصد 
داریم تهدید پیش آمده را با همدلی مدیریت 
کنیم.قدرت ا...نــوروزی، با بیــان اینکه همه 
مجموعه ها باید کمک کرده و با دولت هماهنگ 
باشــند، اظهار کرد: شــهرداری متخصص امر 
سالمت نیست اما به میدان آمده و در این زمینه 
بر اساس دستورالعمل های مسئوالن بهداشتی 
استان اقدام می کند.وی با اشاره به اینکه باید در 
مواجهه با بحران با جسارت برخورد کرد، گفت: 
برای نجات انسان ها هر کاری الزم باشد، انجام 
می دهیم. نوروزی با بیان اینکه هر روز جلسات 
ستاد مقابله با شیوع کرونا در شهرداری برگزار 
می شود، افزود: ما در شهرداری همه امکانات 
را برای مواجهه با این مشکل بسیج می کنیم.
وی با اشاره به اعضای ستاد ویژه مقابله با کرونا 
در شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در این ستاد 
دو نماینده از مرکز بهداشــت شماره 1 و ۲ شهر 
اصفهان، یک نماینده از مرکز بهداشت استان، 
یک نماینــده از معاونت فرهنگی شــهرداری، 
یک نماینده از معاونت مالی شهرداری، دو نفر 
از اعضای شورای شــهر، یک نماینده از ستاد 
بحران شــهرداری، یــک نماینــده از معاونت 
خدمات شهری، یک نماینده از معاونت ترافیک 
شــهرداری و ســایر افراد مرتبط حضور دارند.
در ادامه این نشســت، کمال حیدری، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانگفت: 
توصیه مهم مــا به مردم همچنــان پرهیز از 
ترددهای غیرضروری در شــهر است. ما در 
این شرایط بحرانی مواد ضدعفونی کننده را با 
یک سوم قیمت در اختیار سازمان ها و ادارات 

قرار می دهیم.

                             آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  35180   مورخ  98/12/10     نوبت اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف:790560

1.دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان           
2.موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3.تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ انتشــار آگهی ۹۸/1۲/1۲   لغایت مورخ  

  ۹۸/1۲/1۵
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  ۹۸/1۲/۲۵

ج( زمان گشایش پاکات اســناد مناقصه روز  دوشــنبه   مورخ  ۹۸/1۲/۲۶ در محل 
سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان 
و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه ســرجمع )شــماره 
۹۶/1۲۹۹1۸۸ مــورخ ۹۶/۵/۴ و تبیین مواردی از بخشــنامه ســرجمع به شــماره 

۹۷/۴۴۶۸۶1 مورخ ۹۷/۸/۲۲( می باشد. 
نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار 

هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان     )تلفن تماس: 3۲۲۲۲۸۸۹(
4.نوع تضمین قابل قبول شــرکت در مناقصه:  الف( ســپرده )واریز به شبای شماره 
۷۸۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰3۰۶۰۷۶۷۰۰۸۵ تمرکز وجوه ســپرده بانک مرکزی   ب( ضمانتنامه 

معتبر بانکی
5.مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای 

یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
 متــن ايــن مناقصــه در پايــگاه اينترنتــیwww.nosazimadaresisf.ir و  
  iets.mporg.ir قابل رويت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ) ریال(

 مبلغ برآورد اولیه به ریال 
)بر اساس فهرست بها سال 98(

نوبت 
مناقصه

1
تکمیل مدرسه زنده یاد آریان حسین 

اخگر روستای ده بزرگ سمیرم
اول3۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰3/۹۹۸/۶1۴/۹۰۵ ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۸

۲
تکمیل مدرسه کوی کارمندان 

دولت شاهین شهر
اول۴۹۰۵/۰۰۰/۰۰۰1۸/۰۹۴/۰۸3/۶۰۸ ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۷

اول31۶۴/۵۰۰/۰۰۰3/۲۸3/۷۷۸/3۶3 ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۶تکمیل مدرسه غیاثی بن رود3

اول۶3۶۷/۵۰۰/۰۰۰۷/3۴۶/۶11/3۵۶ ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۵تکمیل مدرسه علی عرب چادگان۴

۵
تکمیل مدرسه بنیاد 
برکت کفران بن رود

اول۶۷۵1/۵۰۰/۰۰۰1۵/۰۲۵/۲۰۹/۴۰3 ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۴

اداره كل نوسازی مدارس 
استان اصفهان

چاپ دومچاپ اول
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

به همت مدیریت آموزش و توســعه منابع انســانی، دوره آموزشــی تفکر 
سیستمی برای مدیران ارشد ذوب آهن با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین 
و برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت، توسط بیژن خرم از اساتید 
مجرب و توانمند ســازمان مدیریت صنعتی تهران، یکم اســفند به مدت 8 

ساعت برگزار شد.
بهرام امینی، مدیر آموزش و توسعه منابع انســانی گفت: هدف از برگزاری 
این دوره تقویت نگرش سیستمی،کل نگری، تحلیل سیستماتیک و بهبود 
در رویکرد حل مسائل سیستمی سازمان است که خوشبختانه این دوره با 

استقبال بسیار خوب مدیران ارشد سازمان  مواجه شد.
مدیر آموزش و توسعه منابع انســانی موانع تفکر سیستمی را جزء نگری، 
تمرکز بر وقایع، توجه به عالئم به جای علــل، تفکر تحلیلی و توجه به کمیت 
عنوان کرد و گفت: این موانع سبب می شود افراد از تفکر سیستمی دور شوند. 
تفکر سیستمی تفکری کل نگر اســت در حالی که تکیه صرف بر جزء نگری، 
امکان شناخت الگوهای حاکم بر پدیده ها  و سیستم را از بین می برد. تمرکز 

بر وقایع و به ویژه وقایع ناگهانی، باعث می شود الگوی تغییرات درازمدت که 
در پشت رخدادها نهفته است، درک نشوند. از این رو سرزنش کردن شرایط 
محیطی تشدید شــده و تصور می شــود چیزی در بیرون از سیستم سبب 
بروز مشکالت شده است، در حالی که تمامی اسباب و علل مسائل در درون 
سیستم نهفته است.تفکر سیستمی، در قالب کلیت و تمامیت سیستم دیده 

می شود و به این ترتیب از سطح به عمق و از جزء به کل  می گذرد . 
 مدیر آموزش و توســعه منابع انســانی افــزود: از آنجا که رفتار ما ریشــه

  در نظــام فکــری مــا دارد، کســی کــه دارای تفکر سیســتمی اســت با 
موضوعات نیز برخورد سیســتمی می کنــد و در رفتارهای خــود به دنبال 
 تشــخیص عناصر تشــکیل دهنده موضوع و پیوندهای موجــود میان این

  عناصر می شــود. به این ترتیب فردی که سیســتمی فکــر می کند تنها در 
 جســت وجوی مجموعــه ای از ویژگــی های موضــوع نمی  شــود؛ بلکه 
تفکر سیســتمی به او کمک می کند به مســائل به صورت جامع و نظام مند 

نگاه کند.

معاون مشترکین آب و فاضالب استان اصفهان گفت:در حال حاضر بیش از یک 
میلیون و 200 هزار نفر در سطح استان اصفهان، مشترک آب و فاضالب استان 
هستند. رضا رضایی اظهار داشت: تمامی خدمات آب و فاضالب استان اصفهان 
به شکل غیر حضوری انجام می شود و نیازی به مراجعه به ادارات آب و فاضالب 
نیست و در ســطح اســتان اصفهان اصال قبض آب صادر نمی شود و صددرصد 
پیامکی اســت. وی افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در 

سطح اســتان اصفهان، جزو مشترکین آب و فاضالب اســتان هستند.معاون 
مشترکین آب و فاضالب اســتان اصفهان همچنین در خصوص هدر رفت آب 
گفت: استان اصفهان بهترین شرکت در سطح کشور با حدود 16 و دو دهم درصد 
هدر رفت آب، رتبه اول پیشگیری از هدررفت آب را دارد. وی ابراز داشت: با توجه 
به وجود اکیپ هایی مبنی بر بررسی از انشــعابات غیر مجاز در سطح استان در 

سال ۹8 تاکنون بیش از 700 انشعاب غیر مجاز کشف شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در راستای برنامه مالقات عمومی هفتگی 
خود به صورت چهره به چهره با تعدادی از شــهروندان و مشترکین دیدار کرده و 
مشکالت ودرخواست های مردم در حوزه های مختلف گازرسانی را مورد بررسی 
و رســیدگی قرار داد.ســید مصطفی علوی گفت: هدف از دیدار چهره به چهره با 

مردم، بررسی موضوعات مرتبط با 
گازرسانی و اقدام فوری برای حل 
آنان در چارچوب قانون در راستای 
مدیریت موثر، كارآمد و جهادی 
است.وی،یكی از استراتژی های 
محوری شركت گاز استان اصفهان 
را، سرآمدی در عملیات و ارتقای 
بهره وری و همچنین پاسخگویی 
سریع و صریح به درخواست های 
مشــتركین عنوان کــرد و افزود: 
اجرای صحیح این اصل حمایت 
از ارزش های واالی انسانی را به 

دنبال دارد.مدیرعامل شركت گاز اســتان اصفهان، در ادامه بیان داشت: هر گونه 
خدمت و تالش در جهت رضایت ارباب رجــوع و مراجعانی كه به خدمات ما نیاز 
دارند، رضایت و خشــنودی خداوند را به دنبال دارد، پاسخگویی همراه با احترام 
قطعا مصداق عبادت است.وی تصریح کرد: بایســتی نیازهای مشتریان درون 
سازمان و برون سازمانی شناسایی شود تا در نهایت تمامی پیشنهادات به صرفه 
جویی، ســرعت عمل و رضایت ارباب رجوع منجر شــود.علوی، با اشاره به اینکه 
روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الی 12 برای مالقات حضوری و دیدار 
مردمی اختصاص یافته و تمامی مشتركین شركت گاز استان اصفهان و متقاضیان 

ترجیحا طی هماهنگی با دفتر مدیریت جهت سرعت در انجام کارها می توانند به 
صورت حضوری مشكالت خود را با مدیرعامل مطرح کنند، گفت: طی سال جاری 
حداقل تعداد 340مورد مالقات حضوری با مردم انجام شده و عالوه بر آن تعداد 
زیادی مالقات های بدون هماهنگی نیز در هر هفته انجام شــده است.وی، در 
ادامه به اجرای طرح های شهری 
و روســتایی، درخواست توسعه 
شبکه در شــهرک های صنعتی و 
پروژه های پراکنده گازرسانی به 
عنوان بخشی از درخواست های 
مردمی، اشاره کرد و گفت: توسعه 
گازرسانی یکی از برنامه های مهم 
دولت طی سال های اخیر بود که 
به صورت کامل انجــام پذیرفته 
اســت.  علوی ادامه داد: از جمله 
اقدامات صورت گرفته در سال ۹8 
می توان به نظر سنجی از مالقات 
شوندگان توسط واحد روابط عمومی اشاره کرد که این مهم با هدف سنجش اثر 
بخش فرآیند مالقات با مــردم و نحوه پیگیری موضوع مورد درخواســت آنها، 
صورت پذیرفته است.گفتنی است؛ مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان طی 
سال جاری عالوه بر برگزاری 340 مالقات مردمی، به طور میانگین ماهیانه پنج 
جلسه با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، فرمانداران شهرستان ها، 
رؤسای دستگاه های اجرایی و دیدارهای عمومی با شهروندان در حاشیه سفر به 
نقاط مختلف استان و همچنین پاسخگویی بر خط از طریق سامانه تلفنی سامد 

دولت را انجام داده است.

از ابتدای سال تا کنون صورت گرفت؛

برگزاری دوره تفکر سیستمی برای مدیران ارشد ذوب آهن اصفهانبرگزاری حداقل340 مالقات مردمی با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان

معاون مشترکین آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

یک میلیون و 200 هزارمشترک آب و فاضالب در استان اصفهان

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.

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
03834643380 - 03834644934
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گز طهماسبی بلداجی اصلی
دارنده ی اولین گارگاه دیجیتال آنالین 
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