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 خبرها درباره راه اندازی نقاهتگاهی برای مدیریت بیماران کرونایی در اصفهان، نگرانی ها و گمانه زنی هایی را به دنبال داشته است؛ 

   فقط برای اصفهانی ها!  
7

  روزهای داغ آنالین شاپ ها
 طی روزهایی که کرونا در شهر جوالن می دهد، بهترین راه برای تامین مایحتاج روزانه روی آوری مردم به خریدهای آنالین است؛ 
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جزییات جدید از بازداشت ها در عربستان 
منابع خبری غربی و سعودی می گویند پادشاه سعودی زنده است و بازداشت های اخیر در عربستان 
شامل نیروهای وزارت کشور و وزارت دفاع نیز می شود.نشــریه آمریکایی »وال استریت ژورنال« 
که بعد از منابع سعودی، اولین رسانه  غربی بود که بازداشت ها در عربستان را تایید کرد، در مطلبی 
نوشت: »در بین بازداشتی ها ]عالوه بر شاهزاده ها[، افسرانی از وزارت کشور و وزارت دفاع سعودی نیز 
وجود دارند«.وال استریت ژورنال در مورد سرنوشت سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی که برخی 
مدعی مرگ او یا حالت احتضار وی هستند، نوشت که او زنده است اما در مورد اینکه شاه سعودی به 
نفع پسرش محمد بن سلمان، ولی عهد کنار بکشد یا نه هیچ اطالعاتی ندارد ولی آنچه مسلم است، 
این است که ملک سلمان یک روز پیش در حالی که از مقامات انگلیس در ریاض استقبال می کرد، 

وضعیت جسمانی خوبی داشت.

حذف پیش شرط در تعیین نامزد نخست وزیر عراق
یک مقام سیاسی عراق از حذف پیش شرط برای تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت جدید این 
کشور خبر داد و گفت موضوع اخراج نیروهای آمریکایی و اجرای توافق چین، از مذاکرات برای تعیین 
نامرد این سمت دور شده است.السومریه نیوز بدون اشاره به نام این مقام نوشت که مذاکرات کنونی 
در مورد تشکیل دولت بر  انتخاب نخســت وزیر با ماموریت یک ساله و وظایف مشخص متمرکز 
بوده که مهم ترین آنها ساماندهی روند اجرای انتخابات زود هنگام، تصویب بودجه و کاهش تنش 
در خیابان ها از طریق اتخاذ تصمیم های مطابق با خواسته های تظاهرکنندگان است.وی گفت که 
سخن در مورد شرط اجرای توافق تجاری با چین و یا اخراج نیروهای آمریکایی از کشور در مذاکرات 
مطرح نیست چرا که اکنون همه خواهان تشکیل دولت هستند و متقاعد شده اند که دولتی با طول 

عمر یک سال حتی اگر این شروط را قبول کند هم نمی تواند آن ها را اجرا کند.

 طالبان بر پای بندی به تعهدات توافق صلح
 تاکید کرد

سخنگوی طالبان در حساب کاربری خود در توئیتر از پای بندی این گروه به تعهدات خود خبر داد و 
گزارش یک شبکه آمریکایی را رد کرد.»سهیل شاهین« سخنگوی طالبان در این پیام توئیتری، عدم 
اجرای تعهدات این گروه در توافق نامه صلح افغانستان را رد کرده و گفته است: طالبان به تعهدات 
خود در این توافق نامه متعهد خواهد بود.شاهین در این ارتباط به گزارش اخیر شبکه آمریکایی ان 
بی س اشاره کرده و این گزارش را رد کرده است.پیش از این، شبکه ان بی سی آمریکا گزارش داده 
بود: دولت آمریکا به اطالعاتی دســت یافته که نشان می دهد طالبان قصدی برای اجرای تعهدات 
خود در توافق نامه میان این گروه و واشــنگتن را ندارد و تنها هدف آنها خروج سربازان آمریکایی از 

افغانستان است.

شروط انصارا... یمن برای آغاز مذاکرات صلح
انصار ا... یمن آغاز مذاکرات صلح را به توقف عملیات نظامی ائتالف متجاوز عربی مشــروط کرد. 
محمد عبدالسالم، سخنگوی انصار ا... یمن و رییس هیئت مذاکره کننده این گروه در مذاکرات صلح 
روز شنبه در توئیتی تاکید کرد: راهکار بحران یمن در وهله اول بر توقف دشمنی ها و لغو محاصره فعلی 
بستگی دارد و پس از آن می توان مذاکرات سیاسی جدی را آغاز کرد این چیزی است که ما به طور 
دائم بر آن تاکید داریم.عبدالسالم خاطرنشــان کرد: هرگونه دعوتی به غیر از این در واقع دعوت به 
طوالنی کردن محاصره و دشمنی است.این مسئول انصارا... از فرستاده سازمان ملل به یمن خواست 
خود را از طرح های مشکوک دشمن سعودی کنار بکشــد و گفت: مسیر مذاکرات سیاسی نیازمند 

توقف دشمنی ها و شکست محاصره است.

توافق در مسکو هیچ ضمانت اجرایی ندارد
توافق اخیر میان اردوغان و پوتین را می توان فاقد ضامن اجرایی شدن 
ارزیابی کرد.این احتمال وجود دارد که به آســانی در نتیجه یک رخداد 
همچون حمله غیرتعمدی یا بروز خطای انســانی، حتی گستره بحران 
میان آنکارا و مســکو از آن چه که اکنون تصور می شــود، فراتر نیز برود.

در میانه عمیق تر شــدن بحران بر ســر ادلب در کاخ کرملین والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روســیه در 5 مارس 2020 )15 اسفند 1398( 
پذیرای رجب طیــب اردوغان، همتای ترکیه ای خود می شــود. بعد از 
حمله جنگنده های روسیه به کاروان نیروهای نظامی ترکیه و نیروهای 
تحت الحمایه آن در استان ادلب سوریه، که در 27 فوریه 2020 )8 اسفند 
1398( اتفاق افتاد، مناســبات دو طرف به مرحله ای خطرناک رسیده 
بود و به نظر می رســد امکان جنگ فراگیر میان دو طــرف وجود دارد.

با وخیم تر شدن اوضاع درگیری در اســتان ادلب میان ارتش ترکیه و 
سوریه، در نتیجه درخواست های آنکارا، به سرعت دیدار میان اردوغان و 
پوتین برگزار می شود و در کنفرانس خبری بعد از نشست نیز از توافق بر 
سر آتش بس در ادلب پرده برداشته می شود. اکنون پرسشی که مطرح 
می شود این است که توافق اخیر اردوغان -پوتین، چه تاثیری بر بحران 
در ادلب و وضعیت کلی معادالت در بحران سوریه بر جای می گذارد و آیا 

می تواند وضعیت تنش ها را در آینده مدیریت کند؟

آتش بس در وضعیت اضطرار
توافق اخیر اردوغان و پوتین، رؤســای جمهور دو کشور ترکیه و روسیه 
را بیش از آن که تفاهمی برای حل بحــران ارزیابی کرد می توان از آن به 
عنوان نوعی تعویق بحران نام برد. واقعیت امر این اســت که از ابتدای 
سال جدید میالدی )2020( تا کنون ارتش سوریه حدود 1900 کلیومتر 
مربع از محدوده سرزمینی کشور را در استان های حلب، ادلب و حماه  
از کنترل نیروهای افراط گرای تحت حمایت آنکارا خارج کرده  اســت. 
در واقع، 215 روستا و شهرک در این مناطق از کنترل تروریست ها آزاد 
شده اند. در ادامه این پیشروی ها، ارتش ســوریه با همراهی روسیه و 
ایران مصمم اســت که حاکمیت خود را بر کل کشــور گسترش دهد و 
به طور حتم دروازه رســیدن به این هدف از آزادسازی استان ادلب گذر 
می کند. در چنین وضعیتی به نظر می رسد که در کاخ کرملین آن چه مورد 
توافق قرار گرفته به تعویق افتادن کوتاه مدت بحران بوده و اساسا آتش 

بس نمی تواند راه حل بحران باشد.

توافق اردوغان و پوتین؛ رخدادی تکراری برای همه
توافق کرملین، اولین توافق میان آنکارا و مسکو نیست و احتماال آخرین 
آن ها نیز نخواهــد بود. پوتین در کنفرانس خبری مشــترک با همتای 
ترکیه ای خود اعالم کرد دو طرف بر ســر برقــراری آتش بس در ادلب 

سوریه به توافق دست پیدا کرده اند. والدیمیر پوتین همچنین از عالقه 
مسکو و آنکارا جهت ادامه همکاری های در چارچوب آستانه در خصوص 
سوریه و کاستن از رنج غیرنظامیان ســخن به میان می آورد.در سوی 
دیگر، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه تاکید دارد که این کشور 
حق پاســخگویی به هر گونه حمله را برای خودش محفوظ می داند. او 
مدعی شد که ترکیه در برابر حمالت سوریه »ساکت نخواهد ماند« و هر 
گونه حمله را با تمام قوا پاسخ خواهد کرد.در مجموع، آنکارا و مسکو در 
مسیر اجرای آتش بس از ساعت 00:01 بامداد ۶ مارس 2020 )15 اسفند 
1398( برای نظــارت بر منطقه کاهش تنش، در شــهرک های نزدیک 
ادلب گشت زنی های مشترک به توافق رسیده اند. با این وجود، حدود 
یک سال و نیم قبل شاهد بودیم که توافق سوچی نیز با حضور رؤسای 
جمهور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شــد و مقرر شد در قالب گشت زنی 
مشترک ارتش روســیه و ترکیه اوضاع امور را برای کنترل و دور کردن 
تروریست ها از محدوده ارتش ســوریه انجام دهند؛ اما در عمل شاهد 
ادغام و همکاری تنگاتنگ ارتش ترکیه با نیروهای تحت الحمایت شان 
بودیم.بنابراین، توافق اخیر میان اردوغان و پوتین را می توان فاقد ضامن 
اجرایی شدن ارزیابی کرد.این احتمال وجود دارد که در نتیجه یک رخداد 
همچون حمله غیرتعمدی یا بروز خطای انســانی، حتی گستره بحران 
میان آنکارا و مســکو از آن چه که اکنون تصور می شــود، فراتر نیز برود. 

افزون بر این اراده دمشق برای بازپس گیری مناطق تحت کنترل گروه 
های افراط گرا به ویژه ادلب را می توان بسیار جدی و مهم تلقی کرد که به 

نظر می رسد این آتش بس را از هم اکنون شکست خورده کرده است.

جای خالی تهران و دمشق در مذاکرات پوتین - اردوغان
یکی از مســائلی که پس از توافق اخیر اردوغان و پوتین در شهر مسکو 
از سوی ناظران سیاسی مطرح می شــود، خارج کردن تعمدی تهران و 
دمشق از روند مذاکرات میان دو طرف است. برخی بر این باور هستند 
که پوتین عالقه مند است که ایران را در روند معادالت سوریه به حاشیه 
براند.  در ارتباط با این مســئله توجه به چند نکته ضروری است. یکی 
این که بحران اخیر با محوریت تنش و درگیری فراگیری میان روسیه 
و ترکیه بوده و لذا امر طبیعی به نظر می رســد که از ایــران برای توافق 
آتش بس دعوت نشود.دومین نکته این است که توافق اخیر اردوغان 
و پوتین بیشتر در قالب قاعده دیداری دیپلماتیک میان دو طرف است 
و یک دیدار رسمی محسوب می شود. نکته سوم نیز این است که ایران 
به دعوت روسیه با دولت بشار اســد همکاری نمی کند؛ هر چند این دو 
بازیگر در پیشــبرد بحران طی چند سال گذشــته با یکدیگر هماهنگ 
بوده اند؛ اما این امر به هیچ عنوان به معنای هم راستا بودن سیاست ها 

و نوع کنش در بحران سوریه نیست.

پایگاه اینترنتی »رای الیوم« نوشــت: آمریکا پس 
از جنگ اقتصادی، جنگــی بیولوژیک را علیه ایران 
به راه انداخته اســت.پایگاه اینترنتی »رای الیوم« 
در مقاله ای با عنوان »کرونا و جنگ بیولوژیک علیه 
ایران« به قلم حسین مرهج نوشت: به دور از برخی 
نظریه ها و شــبهاتی که ایران را صادرکننده ویروس 
کرونا به بیشتر مناطق جهان دانسته، اما هیچ یک 
از این نظریه ها و تحلیل ها مبتنــی بر یک واقعیت 
علمی نیست بلکه از باب خصومت و دشمنی با ایران 
است و کسانی که پیش تر به شیطنت های سیاسی 
و نظامی علیه ایران می پرداختند امروز شــیطنت 
پزشکی و بهداشتی را علیه این کشور در دستور کار 

قرار داده اند.حقیقت مطلق این است که ایران نیز 
مانند کشور های دیگر است که ویروس کرونا در آن 
شیوع یافته است و این بیماری به یک تهدید جهانی 
تبدیل شــده که ناقوس خطر را علیه جامعه جهانی 
به صدا درآورده اســت. بر اساس گزارشی که مجله 
آمریکایی »آتالنتیک« منتشر کرد، شیوع ویروس 
کرونا در آســتانه تبدیل به بیماری است که جهان را 
تهدید و بین ۴0 تا 70 درصد از جمعیت کره زمین را 
مبتال می کند.سیاسی کردن بیماری کرونا ضد ایران 
واضح اســت و تمرکز جهانی و مشخصا در ایران بر 
این ویروس، ما را مســتقیما به بررسی چگونگی 
و ماهیت تعامل بــا پیامد های آن در ایران ســوق 

می دهد. در خصوص سیاســی کردن کرونا و سیل 
اتهامات علیه ایران و این که این کشــور را مسئول 
و منشأ شــیوع ویروس کرونا بدانند پایگاه روسی 
“Zvezda” متعلق به وزارت دفاع این کشور اواخر 
ماه گذشــته مقاله ای را با عنــوان »ویروس کرونا: 
جنگ بیولوژیک آمریکا علیه روسیه، چین و ایران« 

منتشر کرد.

رای الیوم: 

آمریکا علیه ایران جنگ بیولوژیک راه انداخته است

همزمان با طرح ادعای کمک های بشردوستانه توسط دولت آمریکا، یک گروه فشار ضدایرانی که روابط نزدیکی با دولت آمریکا دارد، تالش می کند شرکت های 
داروسازی مهم را وادار به لغو تجارت شان با ایران کنند. این گروه فشار بر شرکت هایی تمرکز کرده است که برای تجارت با ایران دارای مجوز های ویژه و اغلب 
دارای »معافیت های بشردوستانه« هستند.روز پنجشنبه برای بار دوم، »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد دولت آمریکا برای کمک به ایران در مقابل 
ویروس کرونا آمادگی دارد. پیش از این نیز، آمریکا مدعی شده بود تحریم ها شامل کمک های بشردوستانه و ملزومات پزشکی نمی شود.با این وجود وضعیت 
بیماران خاص و نایاب شــدن دارو های آنها، حقیقتی انکارنشدنی بود که خالف این ادعا را اثبات می کرد.»ســید عباس موسوی« سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در واکنش به این ادعا گفت: این پیشنهاد پیش از رسیدن به دولت ایران در رسانه ها منتشر شده که نشان می دهد تنها یک ادعا و تبلیغات وسیع و 
ریاکارانه است که با اغراض سیاسی و برای فریب افکار عمومی جهان صورت گرفته است. حقیقت، اما چیز دیگری است؛ به گزارش »اینترسپت« هر چند در 
ظاهر تجارت پزشکی و بشردوستانه از تحریم های ایران مستثنی است، اما شرکت ها پیش از انجام این گونه تعامالت با ایران، باید ابتدا از وزارت خزانه داری 

آمریکا مجوز گرفته و سپس به تجارت بپردازند!

چهره روزجزییاتی درباره یک البی ضدایرانی

وز عکس ر

اعالم آمادگی 
روسیه برای 

همکاری سایبری 
با ایران

معاون وزیر توسعه دیجیتالی 
و ارتباطــات جمعی و رییس 
روســی کمیته همکاری های 
رسانه ای ایران و روسیه اعالم 
کرد: روسیه آماده همکاری با 
ایران در زمینه امنیت سایبری 

و اطالعات است.

ایران به غنی سازی 4.۵ درصد ادامه می دهد
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعالم کرد ایران همچنان به غنی سازی ۴.5 درصد در پایگاه 
فردو ادامه می دهد. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است ایران غنی سازی را در رآکتور 
فردو ادامه می دهد.آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین مدعی شــده ایران به پیدا شــدن ذرات 
اورانیوم در ســایتی از پیش اعالم نشده 
پاسخ نداده اســت.قرار است آژانس بین 
المللی انرژی اتمی روز دوشــنبه کاهش 
تعهدات هســته ای ایران را مورد بررسی 
قرار دهد.آمریکا از زمــان خروج از برجام 
سنگین ترین تحریم های خود را علیه ایران 
اعمال کرده اســت. اتحادیه اروپا نیز علی 
رغم وعده هایی که پس از خروج واشنگتن 
از برجــام داده بود، عمال بــه هیچ یک از 
تعهداتش درباره ایران عمل نکرده ، همین 
امر منجر به کاهش تدریجی تعهدات تهران شده اســت. مقامات ایران بار ها اعالم کرده اند در صورتی 

که تمامی طرف ها به تعهدات خود ذیل برجام پایبند باشند، تهران به وضعیت قبلی بازخواهد گشت.

عراق، ۵ مرز زمینی خود با ایران را بست
در پی شیوع ویروس کرونا هیئت گذرگاه های مرزی عراق )یکشنبه( در بیانیه ای اعالم کرد که پنج 
مرز زمینی شلمچه، شیب، زرباطیه، منذریه و مندلی میان ایران و عراق بسته شدند و تبادالت تجاری 
میان دو کشور از این مرزها انجام نمی شود.در این بیانیه آمده اســت که بستن این گذرگاه ها از  8 
مارس آغاز و تا 15 مارس ادامه خواهد داشت.هیئت گذرگاه های مرزی عراق همچنین اعالم کرد: 
مسافران عراقی که به ایران سفر کرده اند نیز نمی توانند از گذرگاه های فوق الذکر وارد کشور شوند و 

به صورت خصوصی از فرودگاه بغداد و بصره به کشور می آیند.

انتقاد ایران از فریبکاری آمریکا در مبارزه با »کرونا«
سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعاهای برخی از مقامات آمریکا در ارتباط با نوع عملکرد ایران در 
مهار ویروس کرونا در کشور واکنش نشان داد.سید عباس موسوی با انتشار فیلمی از انتقاد شدید 
سیاست مداران آمریکایی از ترامپ و تیم او درخصوص مبارزه با کرونا، نوشت: وقتی انگشت تان را 
به نشانه اتهام به سوی کسی اشاره می کنید بدانید سه انگشت دیگرتان را به سمت خودتان گرفته 
اید.وی تاکید کرد: تنها یک دولت آلوده به سوء مدیریت، فریب و دروغ می تواند آنقدر وقیح باشد 
که اتهامات بی معنی را متوجه ایرانیانی کند که با فداکاری و ایثار برای محافظت از بشریت در برابر 

جهان گیر شدن ویروس کرونا تالش می کنند.

کمک ۵ میلیون دالری جمهوری آذربایجان به ایران
دولت جمهوری آذربایجان اعالم کرد که کمک های بشردوســتانه ای برای مقابله با کرونا به ارزش 
5 میلیون دالر به ایران اختصاص داده اســت.خبرگزاری ترند اعالم کرد که کابینه دولت آذربایجان 
تصمیم گرفته است کمک های بشردوستانه ای به ارزش 5 میلیون دالر را برای مبارزه با شیوع کرونا 
ویروس به ایران اختصاص دهد.بنابر اعالم کابینه، دولت آذربایجان دستور تخصیص این مبالغ را 
از بودجه ذخیره ملی برای سال 2020 صادر کرده است.در بیانیه دولت آذربایجان آمده است: روابط 
همسایگی دوستانه و خوبی میان آذربایجان و ایران وجود دارد. وزرای مربوطه و نهادهای دولتی 
هر دو کشور در راستای جلوگیری از شیوع کووید-19]کرونا ویروس جدید[ همکاری نزدیکی دارند.

کافه سیاست

کدخدایی:

نتایج اولیه بررسی بودجه 
این هفته اعالم می شود

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: اگر جلسات 
شورای نگهبان برگزار شــود، این هفته نتایج 
اولیــه ای از بررســی  بودجه اعالم می شــود.

عباســعلی کدخدایی، قائم مقام و سخنگوی 
شــورای نگهبان درباره بررســی الیحه بودجه 
سال آینده در شورای نگهبان، گفت: چهارشنبه 
پیش، مصوبــه بودجه ســال 99 از مجلس 
شــورای اســالمی دریافت کردیم کــه میان 
اعضای شــورای نگهبان و کارشناســان ما در 
پژوهشکده این شــورا توزیع شد که مشغول 
بررسی هستند.وی ابراز امیدواری کرد که اگر 
جلسات شورای نگهبان برگزار شود، این هفته 
نتایج اولیه ای از این بررســی ها اعالم شود.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: با وضعیتی 
که ویروس منحوس کرونا ایجاد کرده ، ما هم 
مشکالتی در برگزاری جلسات شورای نگهبان 
داریم، با این حال تالش می کنیم که در موعد 
قانونی نتیجه بررســی الیحه بودجه را اعالم 
کنیم.کدخدایی همچنین دربــاره جایگزین 
مرحومه فاطمه رهبر در مجلــس یازدهم نیز 
اظهار داشت:، چون در ســال 1۴00 انتخابات 
ریاســت جمهوری در پیش است، نخستین 
انتخابات میان دوره ای مجلس نیز هم زمان 
با آن برگزار خواهد شد.وی افزود: شبهه ای که 
برای برخی درباره جایگزینــی مرحومه رهبر 
ایجاد شــده مربوط به انتخابات شورای شهر 
است، چون در آن انتخابات عالوه بر نمایندگان 
اصلــی، نماینــدگان علی البدل نیــز انتخاب 
می شوند و هر یک از اعضای اصلی به هر علت، 
مانند برکناری، استعفا یا فوت نیاز به جایگزین 
داشته باشند، از اعضای علی البدل جایگزین 

آنان خواهند شد.

بین الملل
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ممنوعیت دریافت نقدی پول در نانوایی های اصفهان
نایب رییس انجمن علــوم و فنون غــات اصفهان گفت: در پی شــیوع ویــروس کرونا، مطابق 

دستورالعمل هزینه پول نان تنها از طریق 
کارتخوان امکان پذیر اســت.محمدرضا 
خواجه ادامه داد: در پی شــیوع ویروس 
کرونا، مطابق دســتورالعمل هزینه پول 
نان در این شرایط تنها از طریق کارتخوان 
امــکان پذیــر اســت.خواجه از نانوایان 
خواســت تا موارد اباغی برای مقابله با 
شــیوع ویروس کرونا را رعایت کنند.وی 
با بیــان اینکه برخــی نانوایی ها به دلیل 
مشــکات هنوز نتوانســته اند خود را با 

شرایط مقابله با ویروس کرونا وقف دهند، افزود: مردم آگاهانه این موارد را به اتحادیه گزارش دهند.

فعاالن حوزه مبل در سال 98 شرایط مساعدی را تجربه نکردند 
رییس اتحادیه تولید و فروش مبل اصفهان در مورد شــهرک مبل اصفهان، از اختصاص زمینی به 
مساحت ۴۰ هکتار در خیابان امام خمینی)ره( خبرداد و گفت: پس از گذشت چند سال و پیشرفت 
اولیه طرح، به دلیل کارشکنی هایی که صورت گرفت پروژه متوقف شده است.رئیس اتحادیه تولید 
و فروش مبل اصفهان با بیان اینکه برپایی شهرک مبل منافع انحصاری برخی را به خطر می اندازد 
افزود: به همین دلیل با رفت و آمدهایی که داشتند و حتی حامی را تهدید کرده بودند، فعا کار متوقف 
شده هر چند محوطه سازی شهرک مبل هم انجام شده بود.وی در خصوص آخرین وضعیت بازار 
مبل در آستانه نوروز عنوان کرد: فعاالن حوزه مبل در سال 98 شرایط مساعدی را تجربه نکردند و از 
زمانی که شیوع ویروس هم اتفاق افتاده عما تعدادی از واحدها تعطیل شده اند.پورحقانی تصریح 
کرد: تا پیش از شیوع ویروس و نوســان اخیر دالر، تعدادی از کارگاه ها مجهز شده بودند و تاش 
داشتند تا جایی در بازار کشورهای همسایه پیدا کنند؛ اما شرایط به گونه دیگری رقم خورد.رییس 
اتحادیه تولید و فروش مبل اصفهان تشریح کرد: نمایندگانی از کشورهای همسایه آمدند، کیفیت 
نمونه های ایرانی را دیدند و تمایل به همکاری هم داشــتند؛ اما با ورود بیماری کرونا به کشور فعا 

کار متوقف شده است.

ممنوعیت بنزین زدن بدون دستکش یک بار مصرف در 
جایگاه سوخت 

بنزین زدن بدون دســتکش یک بار مصرف در پمپ بنزین ها ممنوع اســت.معاون فنی عملیاتی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اصفهان گفت: برای پیشگیری از کرونا ویروس 
دستکش یک بار مصرف برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته شده و تاکید می شود فرآیند 
سوخت گیری و پرداخت هزینه بدون دستکش یک بار مصرف انجام نشود.ساسان تیموری با بیان 
اینکه کارکنان جایگاه ها سوخت گیری و پرداخت هزینه سوخت را بر عهده دارند، افزود: درمواقعی 
که جایگاه ها شلوغ است شهروندان می توانند با رعایت نکات بهداشتی خود  اقدام به سوخت گیری 
وســیله نقلیه کنند.وی ادامه داد: جایگاه داران مکلف اند  تمامی نازل ها، صفحه کلید دیسپنسرها 
و سرویس های  بهداشــتی  را به طور مســتمر با مواد ضدعفونی کننده مناسب  پاک سازی کنند.

معاون فنی علملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اصفهان گفت : شهروندان 
درصورت برخورد با جایگاهی که دستکش ودستمال کاغذی در دســترس نگذاشته، می توانند با 

شماره گویای ۰9۶۲۷ تماس بگیرند.

 طی روزهایی که کرونا در شهر جوالن می دهد، بهترین راه برای تامین مایحتاج روزانه روی آوری مردم به خریدهای آنالین است؛

روزهای داغ آنالین شاپ ها 

ویروس کرونا، تردد در خیابان ها را به ناچار  مرضیه محب رسول
 کاهــش داده و خریدهــای اینترنتــی

 می تواند گزینه مناسبی برای تامین مایحتاج افراد باشد. عضو اتحادیه 
کســب و کارهای اینترنتی می گوید: بازارهای آناین تا پیش از کرونا 
سهمی حدود ۱.۵ تا ۲ درصدی از خرید و فروش های صورت گرفته در 
بازار داشتند؛ اما حاال به نظر می رســد این سهم به ۵ تا ۶ درصد رسیده 
اســت. البته آنگونه که این مقام مســئول می گوید: برخی از کسب و 
کارهای اینترنتی همچون تاکسی های اینترنتی این روزها شرایط خوبی 
نداشــته و با کاهش شدید تقاضا مواجه شــده اند.در این گزارش چند 

پیشنهاد برای خریدهای غیر حضوری در این روزها ارائه می شود.

خریدهای سوپری را اینترنتی انجام دهید

ســوپر مارکت های اینترنتی می تواند یکی از بهترین مدل های خرید 
باشد که ترددها به بیرون از خانه را تا حد قابل ماحظه ای کاهش می 
دهد. شما می توانید مشتری مارکت های معتبر و قدیمی این بازار مانند 
دیجی کاال و اسنپ مارکت باشید و یا از همین مارکت های استانی مانند 
جی شاپ خریدهای خود را انجام دهید، این کار می تواند یکی از اصلی 

ترین گزینه های شما برای بیرون رفتن از خانه را خط بزند.

اپلیکیشن های بانکی را نصب کنید
رفتن به بانک یکی دیگر از کارهای روزمره ای است که البته چند وقتی 
است با راه اندازی درگاه های الکترونیک عما بخش زیادی از آن حذف 
شده است؛ اما اگر شما همچنان از آن دسته از افرادی هستید که برای 
یک کارت به کارت ســاده و یا تراکنش های مالــی دیگر راهی بانک و 
دستگاه های عابر بانک می شــوید برخی از برنامه های اینترنتی می 
تواند جایگزین خوبی برای حذف این مورد از کار در بیرون از خانه باشد.

سرگرمی های آنالین داشته باشید
دیدن فیلم در این روزها می تواند گزینه خوبی برای ماندن در خانه باشد. 
به جای خرید فیلم و یا دانلود های غیر قانونی می توانید از ســرویس 
های رایگان سایت های پخش فیلم ایرانی استفاده کنید. در این روزها 
که مردم بیشتر در خانه می مانند کسب و کارهایی همچون فیلیمو، نماوا 
و . . . که در زمینه پخش آناین فیلــم فعالیت می کنند، بیش از پیش 
مطرح می شوند.اینکه تا چه حد افزایش فروش داشته اند را نمی دانم؛ 
اما چیزی که مشخص است همگی برای مدت یک هفته تا ۱۰ روز بخش 
هایی از سرویس های خود را رایگان کرده تا افرادی که در منزل هستند 
را سرگرم کنند.حتی اگر به صورت ریالی افزایش فروش را تجربه نکنند، 

از نظر تبلیغات و برندینگ فرصت بسیار خوبی را در اختیار دارند تا افراد 
بیشتری را با سرویس ها و خدمات خود آشنا کنند.

میوه و تره بار را آنالین خرید کنید
هر چند در تهران شهرداری در حال انجام کارهای مقدماتی و دستورات 
الزم برای شروع خرید های اینترنتی از میادین میوه و تره بار است؛ اما 
در اصفهان هنوز خبری در این زمینه مخابره نشــده است. شهروندان 
می توانند از اپلیکیشــن ها  و ســایت های خرید اینترنتی میوه، مواد 
و اقام مورد نیاز خــود را تهیه کنند.مهم ترین ویژگی کســب و کارهای 
فضای مجازی ســهولت در برقراری ارتباط با مشــتریان بدون واسطه 
است، به همین سبب بســیاری از فروشــندگان کاال با ایجاد صفحه و 
کانال در فضای مجازی اقدام به فروش کاالی خود می کنند. تا پیش 
از این فرار از ترافیک و شلوغی شهر نیز یکی دیگر از دالیلی بود که مردم 
بیشتر به سمت کســب و کارهای فضای مجازی روی می آوردند؛ اما 
حاال کرونا شاید اصلی ترین دلیل باشد . همراه با روزهای پایانی سال، 
برخی از کســب و کارهای آناین روزهای طایی را ســپری می کنند و 
 برخی دیگر زیر فشار رکود حاصل از این بیماری شاید نفس های آخر را

 بکشند.

ربیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان گفت: 
ســال آینده اگر تورم به همین اندازه باشد خودرو 
هم تبعیت می کند؛ امــا اگر تولید خــودرو اضافه 
و واردات آزاد شــود کاهش قیمت قطعی اســت، 
همچنین اگــر اقتصاد به ثبات برســد دلیلی برای 
نوسان قیمت در بازار خودرو وجود ندارد.حمیدرضا 
قندی پیرامــون وضعیت بازار خودرو در ســال 98 
اظهار داشت: از ابتدای امسال فروشندگان خودرو 

با مشکات متعددی مواجه بودند.رییس اتحادیه 
صنف فروشــندگان خودروی اصفهان افزود: بازار 
خودرو روی بازار دالر و طا سوار است و هر چقدر آنجا 
شاهد نوسان قیمت باشیم بازار خودرو هم بافاصله 
واکنش نشان می دهد حتی می توانم بگویم هم گام 
پیش می رود.وی در خصوص نوســانات روزهای 
گذشــته بازار خودرو تصریح کرد: خودروهایی مثل 
پژو ۲۰۶ و ســمند طــی دو ماه حــدود ۱۵ میلیون 
افزایش قیمت داشتند؛ اما در یک هفته اخیر افت 
۵ میلیونی را در این خودروها شاهد بودیم.قندی با 
بیان این که یکی دیگر از دالیل گرانی خودرو، پایین 
بودن عرضه اســت که باعث کمبود خــودرو در بازار 
شده، یادآور شد: از این جهت ایران خودرو کمی بهتر 
شده؛ اما سایپا مثل گذشته عمل می کند و طبق آمار 

منتشر شده هر دو خودروساز اصلی نسبت به گذشته 
تولید کمتری دارنــد در صورتی که تقاضا بیشــتر 
شده اســت.وی اضافه کرد: از طرفی خودروسازها 
تولیدات شان را قبا پیش فروش کرده اند و در حال 
حاضر عرضه مستقیم ندارند. خودروهایی که تحویل 
مالکان داده می شــود به خانه ها مــی رود؛ مالک 
وقتی مراجعه می کند به بــازار و قیمت ها را در حال 
افزایش می بیند یا نمی فروشد و یا قیمت باالتری از 
میانگین بازار اعام می کند که همه این عوامل منجر 
به افزایش قیمت می شــود.رییس اتحادیه صنف 
فروشــندگان خودروی اصفهان پیرامون وضعیت 
بازار خودرو در آســتان عید نوروز گفت: تجربه چند 
سال اخیر نشان داده از ۱۵ اسفند به بعد بازار خودرو 

دچار رکود می شود.

دالیل آشفتگی بازار از زبان ربیس اتحادیه فروشندگان خودرو

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: مردم باید از خرید تنقات و دانه های حجیم شده به صورت فله ای خودداری کنند زیرا این مواد می توانند منشأ انتشار 
ویروس کرونا باشند. غامحسین شفیعی ادامه داد: مردم به هیچ وجه مواد خوراکی فله ای مانند انواع تنقات و دانه های حجیم شده از جمله ذرت، چیپس 
و پفک هندی خریداری نکنند زیرا مشخص نیست که این مواد چگونه تهیه شده اســت و احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آنها وجود دارد.وی به مردم 
توصیه کرد که این مواد را فقط به صورت بسته بندی شده و با نشان استاندارد خریداری کنند و اظهار داشت: متاسفانه این قبیل مواد به صورت فله ای در برخی 
فروشگاه ها وجود دارد و اداره کل استاندارد اســتان اصفهان نسبت به جمع آوری آنها اقدام می کند.شــفیعی همچنین با تاکید بر بازرسی و نظارت اداره کل 
استاندارد اصفهان بر تهیه و توزیع الکل اتانول و طبی در بازار، گفت: تاکنون مورد خاصی از تخلف در این زمینه در استان نداشتیم.وی با اشاره به اینکه این ماده 
باید به صورت بسته بندی شده و با درصد الکل مشخص در بازار عرضه شود، اضافه کرد: الکل اتانول و طبی مشمول استاندارد اجباری است و خلوص و کیفیت 
آن توسط اداره استاندارد آزمایش می شود.مدیرکل استاندارد استان اصفهان خاطرنشان کرد که ماسک و مواد ضد عفونی کننده مشمول استاندارد اجباری 
نیست و اداره هایی مانند نظارت بر غذا و دارو باید بر کیفیت آنها نظارت داشته باشند.شــیوع بیماری کرونا از حدود سه ماه گذشته از شرق آسیا و چین آغاز 
شد و بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، تعداد ابتای قطعی به ویروس کرونا در کشور به پنج هزار و 8۲۳ نفر و فوت ناشی از آن به ۱۴۵ نفر رسیده است.

مردم از خرید تنقالت و دانه های حجیم شده فله ای خودداری کنند

هر چند در تهران شهرداری در حال انجام کارهای مقدماتی 
و دستورات الزم برای شروع خرید های اینترنتی از میادین 
میوه و تره بار است؛ اما در اصفهان هنوز خبری در این زمینه 
مخابره نشده است. شهروندان می توانند از اپلیکیشن ها  
و سایت های خرید اینترنتی میوه، مواد و اقالم مورد نیاز 

خود را تهیه کنند

مزرعه پرورش 
عقرب در افغانستان

زهــر عقــرب از جملــه بــا 
ارزش تریــن مایعــات جهان 
به شــمار می رود، ایــن زهر 
بیشتر به کشــورهای آمریکا، 
 اروپــا و کشــورهای عربــی 

صادر می شود.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

وز عکس ر

عکس: مهر
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سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه: 

20هزار اصله درخت در شهر مبارکه کاشته شد

سرپرست ســازمان ســیما و منظر و فضای سبز 

شــهرداری مبارکه گفت: از ابتدای ســال جاری تا 

کنون بیش از ۲۰ هزار درخت و درختچه در این شهر 

کاشته شده است.احمدرضا فروتن اظهار کرد: ۱۵ 

هزار اصله از این درختان در هســته مرکزی شهر و 

پنج هزار اصله هم در بیشــه ســرارود کاشته شده 

اســت.وی با بیان اینکه فضای ســبز شهر مبارکه 

بیش از ۴۰۰ هکتار اســت، افزود: ســرانه فضای 

سبز در این شــهر ۴۶ متر مربع و به عنوان یکی از 

باالترین سرانه های فضای سبز در استان محسوب 

می شود.سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای 

ســبز شــهرداری مبارکه ادامه داد: امسال تغییر 

کاشــت گونه های گیاهان مقاوم به کــم آبی مثل 

زیتون و توت در عرصه های فضای ســبز در دستور 

کار قرار گرفته است.فروتن گفت: توسعه مدیریت 

منابع آبی و اســتفاده بهینه از منابع به عنوان یکی 

از اولویت های شــهرداری در ســال جاری و سال 

آینده است.وی با اشاره به وجود ۳۵ هزار مترمربع 

شبکه آبیاری تحت فشــار در مبارکه گفت: شبکه 

آبیاری قطره ای بلــوار فتح المبین، بلوار نیکبخت و 

بلوار شریعتی در سال جاری انجام شد.سرپرست 

سازمان ســیما و منظر و فضای ســبز شهرداری 

مبارکــه تاکید کرد: کاهش ســطح چمن کاری در 

فضای سبز، بازسازی و بهسازی پارک ها و کاشت 

گیاهان مقاوم هم از اولویت های شهرداری مبارکه 

محسوب می شود.فروتن خاطرنشان کرد: همزمان 

با روز درختکاری و در این هفتــه نیز دو هزار اصله 

نهال مثمر بین شــهروندان توزیع شد.وی اضافه 

کرد: کاشت درختانی نظیر بادام، انار، زیتون و توت 

با حضور مسئوالن شهرستان در بلوار خلیج فارس 

و ورودی محله هشت صفاییه انجام شد.سرپرست 

سازمان ســیما و منظر و فضای ســبز شهرداری 

مبارکه با اشــاره به برنامه های این ســازمان برای 

اســتقبال از نوروز گفــت: طرح های زیباســازی 

شهری، ســاخت المان های نوروزی و فضاسازی 

برای اســتقبال از بهار در این شــهر در حال انجام 

است.فروتن تصریح کرد: ۱۵ المان نوروزی برای 

افزایش نشاط و شادابی شــهری در حال ساخت 

اســت که تمامی عملیــات اجرایی ایــن المان ها 

توســط نیروهای شــهرداری با بیشــترین صرفه 

جویی اقتصادی در حال انجام است.وی اظهار کرد: 

۲۰۰ هزار گلدان گل فصل توســط شهرداری مبارکه 

تولید شده که همزمان با عید نوروز همه باغچه ها و 

میدان های شهر را با گل های این سازمان گل آرایی 

خواهیم کرد.

نماینده ویژه وزیر بهداشت در کاشان خبر داد:

راه اندازی ۶ درمانگاه شبانه روزی در منطقه کاشان
برای خدمات رسانی هرچه بیشــتر به بیماران کووید۱9 ، ۶ درمانگاه شــبانه روزی در منطقه کاشان 
راه اندازی می شــود.نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: در این درمانگاه 
ها، پزشــکان بیماران را معاینه می کنند و افرادی که شدید مشــکوک به بیماری کووید ۱9 باشند را 
به بیمارستان شهید بهشــتی کاشــان ارجاع می دهند.محمد توکلی افزود: این امر بار بسیار مهمی 
از اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشــان کم خواهد کرد و درمانگاه های تامین اجتماعی نیز تا 
ساعت ۱۲ آماده پذیرش هستند و بیماران مشــکوک به کرونا را به بیمارستان شهید بهشتی ارجاع 
خواهند داد .وی گفت: تمام موارد بستری در بیمارستان ها و همچنین فوتی ها نباید به عنوان بیماران 
کرونایی تلقی شوند چون روزهای عادی نیز مردم به بیمارســتان مراجعه می کنند یا بیمارستان ها 
فوتی نیز داشتند.نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قدرت سرایت زیاد کووید 
۱9 اشاره کرد و اظهارداشت: این بیماری در آن واحد می تواند سه یا چهار نفر را مبتال کند.توکلی افزود: 
نمودارهای ما در کشور به سمت امیدبخشی پیش می رود و با هدف کنترل بیماری، نقاهتگاه هایی 
برای بهبود یافتگان اختصاص یافته است که بتوانند مراحل دوران نقاهت را تحت نظارت کادر درمانی 

در یک شرایط قرنطینه طی کنند.

 توزیع ۶00 سبد کاال 
بین نیازمندان و مدد جویان خمینی شهر

در آستانه سال نو ۶۰۰ ســبد کاال شــامل مواد غذایی و مواد شــوینده به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال بین نیازمندان شهرستان خمینی شهر توزیع شــد. مدیرعامل انجمن خیریه بقیه ا... 
االعظم)عج( شهرستان خمینی شهر ویژه حمایت از بیماران خاص و سرطانی با بیان اینکه ماهانه 
بیش از ۳ میلیارد ریال کمک هزینه دارو و درمان به مددجویان این خیریه پرداخت می شود،گفت: 
نیمی از این مبلــغ به صورت نقدی به بیماران اعطــا و نیمی دیگر از طریق مکاتبه با آزمایشــگاه ها 
و مکان های وابســته به درمان پرداخت می شود.قدیرعلی مختاری با اشــاره به تمهیدات مقابله 
و پیشــگیری از ویروس کرونا گفت: به همت یکی از خیران، ۱۵۰۰ عدد ماســک بهداشتی هم بین 
بیماران زیرپوشــش خیریه توزیع شــد.بیش از دو هزار و ۵۰۰ بیمار ســرطانی، دیالیزی، ام اس، 
تاالســمی، هموفیلی و پیوند کلیه زیرپوشــش امدادی خیریه بقیه ا... االعظم)عج( شهرســتان 

خمینی شهر هستند.

نذر 5 هزار پیازچه موسیر در طبیعت کوهستانی داالنکوه
همزمان با هفتــه منابع طبیعی ۵ هــزار پیازچه موســیر در تیران و کرون نذر طبیعت کوهســتانی 
منطقه حفاظت شــده داالنکــوه شــد.علیرضا دادخواه، رییــس هیئت کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشــی تیران و کرون با بیان اینکه کوهنوردان این شهرســتان، ســاالنه بیــش از ۲۰ هزار پیازچه 
موسیر را تولید و نذر مناطق کوهســتانی شهرســتان می کنند گفت: به منظور احیای گیاه موسیر، 
امسال هم ۵ هزار پیازچه موســیر را با همکاری اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان و انجمن 
دوســتداران محیط زیســت تیران و کرون در منطقه حفاظت شــده داالنکوه، یکی از بزرگ ترین 
رویشگاه های طبیعی موسیر در کشــور، کشت کردند.وی با اشــاره به اینکه کوهنوردان در تیران و 
کرون سه سال اســت که در مناطق داالنکوه، قمشــلو و جوزک درصدد احیای گیاه موسیر هستند 
افزود: پیازچه موســیر مورد نیاز مناطق تیران و کرون هرســاله در خزانه تخصصی تولیدموســیر 
تولید و نذر طبیعت می شــود.دادخواه بــا تاکید برحفاظــت از گونه های گیاهــی منحصر به فرد 
توســط ســازمان های منابع طبیعی و محیط زیســت کشــورگفت: آموزش فرهنــگ حفاظت از 
 طبیعت و محیط زیســت از جمله برنامه های هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی تیران و کرون

 است.

شهرستاناخبار
دوشنبه 19 اسفند 1398 / 14 رجب 1441/ 9 مارس 2020/ شماره 2931
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 ؟
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مفاد آراء 
12/118 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر رای شماره 139860302012000075 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن 
 تصرفات مالکانه بامعــارض متقاضی دولت جمهوری اســامی ایران بــه نمایندگی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان در یک باب ساختمان اداری به مساحت 
3044/29 متــر مربع پاک ثبتــی 1131 فرعی از 149 اصلی مفــروز از پاک 3 فرعی 
از 149 اصلی در بویين مياندشــت خریداری از مالک رســمی آقای محمد نصير دادخواه 
 محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
 این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســليم اعتراض،

 دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/12/4
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/12/19

م الف: 779168 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و اماک فریدن
مفاد آراء 

12/133 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر رای اصاحی شماره 139860302012000953 هيات موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اصغر سلطانی آقاگلی فرزند اکبر به شماره 
شناسنامه 777 صادره از در یک قطعه زمين مزروعی  به مساحت 129221/42 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 213 اصلی واقع در  بخش 13 ثبت فریدن خریداری 
از مالک رسمی آقای اکبر سلطانی آقا گلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/12/19
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1399/01/19

م الف: 795753 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و اماک فریدن
حصر وراثت

12/119  آقای مهدی عزیزی دارای شناسنامه شــماره 8  به شرح دادخواست به کاسه 
750/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
محمد عزیزی به شناسنامه 40 در تاریخ 98/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امير حسام عزیزی، ت.ت 1391/6/6، 
ش.ش 6080306514 فرزنــد 2- عاطفــه دریابــار، ت.ت 1366/7/1، ش.ش 3178 
همسر 3- اقدس صفری، ت.ت 1331/3/4، ش.ش 518 مادر 4- راحيل عزیزی، ت.ت 
1396/8/3، ش.ش 1278483632 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 793605 شعبه اول شورای حل اختاف بخش کرون 
تحدید حدود اختصاصی

12/120 شــماره نامه : 139885602024010585-1398/12/12  چون آقای ســيد 
اصغر هاشمی فرزند سيد حســين و خانم خدیجه کاظمی شيخ شــبانی فرزند حسين در 
اجرای مقررات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)بالمناصفه( تقاضای صدور سند مالکيت نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان واقع در 
محدوده پــاک 4786- اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان را نموده و آرای شــماره 
3539-3538 مورخ 1398/09/19 هيات حل اختاف موضوع قانون مذکور نســبت به 
آن صادر شــده و تحدید حدود پاک اوليه تاکنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذکر تحدید حدود پاک شــماره 609 فرعــی از 4786 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به نام آقای سيد اصغر هاشــمی فرزند سيد حسين و خانم خدیجه کاظمی 
شيخ شبانی فرزند حسين )بالمناصفه(  در روز دوشنبه 1399/01/18  از ساعت 9 صبح در 
 محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار 
می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکين 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی صورت 

پذیرد. م الف: 793531  قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان
ابالغ رای

12/121 شــماره: 290/98-دادنامه 558 شعبه رســيدگی کننده: شعبه اول شورای حل 
اختاف نطنز، خواهان: ابراهيم حميدی فرزند محمد به نشانی نطنز اميریه کوچه 6 پاک 
8، خوانده: امير رضا احسان دوست فرزند احمد به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
خسارت، گردشــکار: شــورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام 
و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا:  
در خصوص دادخواســت آقای ابراهيم حميدی فرزند محمد به طرفيــت آقای اميررضا 
احسان دوست فرزند احمد به خواسته مطالبه خســارت و ضرر و زیان وارده به خودرو به 
مبلغ 19/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرسی با عنایت به تصویر مصدق نظریه 
کارشناس تامين دليل و تصویر فيش هزینه پرداختی جهت تشکيل پرونده تامين دليل و 
با عنایت به اینکه خوانده عليرغم نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل 
نياورده اســت دعوای خواهان را تا مبلغ 13/000/000 ریال وارد دانسته و مستندا به مواد  
198 و 515 و 519 قانون آیين دادرســی مدنی و ماده 1257 ق مدنی حکم بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 377/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی صادر می نماید. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
شهرستان نطنز می باشد و در خصوص خواســته خواهان اضافه بر مبلغ محکوم به هزینه 
بيکاری )پنج ميليون ریال( و سایر فاکتورهای ضميمه و ارائه شده بلحاظ عدم ارائه دليل و 
مستند در خصوص خسارت بيکاری و اینکه فاکتورهای ارائه شده مربوط به پرونده تامين 
دليل و خسارت وارده به خودرو نمی باشد دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به مواد 
197 قانون آیين دادرســی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بيحقی خواهان صادر می 
نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان نطنز می باشد. م الف:795507 شعبه اول شورای حل اختاف نطنز
تحدید حدود اختصاصی

12/122 شماره:139821702006020409 - 98/12/03 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب ساختمان مسکونی پاک شــماره 87/7179 مجزی شده از 87/1091  واقع در 
ورنوسفادران خمينی شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام فاطمه کبيریان 
ورنوسفادرانی فرزند محمدحسين در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ، ثبت 
به عمل نيامده اینک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حــدود مالک مرقوم در روز 1399/01/17 ســاعت 08:30 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعد از تعطيلی 
انجام ميپذیرد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکيــن و مجاورین اخطار ميگردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا سی )30( روز پذیرفته خواهد شد . 

م الف: 794883 نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت اسناد و اماک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/123 شماره:139821702006020307 - 98/12/06 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک قطعه ملک پاک شماره 117/149 واقع در صحرا حاج رحمن خمينی شهر بخش14 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مجيد روح الهی فرزند کریم در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضی ، ثبت به عمل نيامده اینک بنا به دســتور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقــوم در روز 1399/01/18 
ساعت 09:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطيلی 
عمليات تحدید بعــد از تعطيلی انجام ميپذیرد لذا به موجب ایــن آگهی به کليه مالکين و 
مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکين 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا ســی 
)30( روز پذیرفته خواهد شــد . م الف: 794884 نبی اهلل یزدانی  رئيس ثبت اسناد و 

اماک خمينی شهر 

تحدید حدود اختصاصی
12/124 شماره:139885602006011158 - 98/12/11 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه پاک شماره 7181 مجزی شده از 2341 فرعی از 87 اصلی واقع در خمينی 
شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی علی ملکوتی ورنوسفادرانی در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ، ثبت به عمل نيامده اینک بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روز 1399/02/01 
ساعت 08:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطيلی 
عمليات تحدید بعــد از تعطيلی انجام ميپذیرد لذا به موجب ایــن آگهی به کليه مالکين و 
مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکين 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد . م الف: 794895  نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت اســناد و اماک 

خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/125 شماره:139885602006010951 - 98/12/05 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب ساختمان طبقاتی در حال ساخت پاک شماره 1625 مجزی شده از 62 فرعی از 
116 اصلی واقع در خمينی شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی اميد کيوانی و غيره 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ، ثبت به عمل نيامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در 
روز 1399/01/27 ساعت 11:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعد از تعطيلی انجــام ميپذیرد لذا به موجب این آگهی 
به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 794896  نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت 

اسناد و اماک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/126 شماره:139885602006011112 - 98/12/10 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه در حال ساخت پاک شماره 5455 مجزی شده از 1244 فرعی از 
99 اصلی واقع در خمينی شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی حميرا جليلی و غيره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در 
روز 1399/01/31 ساعت 12:30 ظهر در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعد از تعطيلی انجــام ميپذیرد لذا به موجب این آگهی 
به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 794885 نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت 

اسناد و اماک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/127 شماره:139885602006011002 - 98/12/06 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه پاک شماره 2214 مجزی شده از 213 فرعی از 120 اصلی واقع در خمينی 
شــهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی فتح اله علی جانی ورنوســفادرانی فرزند 
عبدالمحمود در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک 
مرقوم در روز 1399/01/17 ساعت 11:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعد از تعطيلی انجام ميپذیرد لذا به موجب این 
آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظيم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 794897 نبی اهلل یزدانی رئيس 

ثبت اسناد و اماک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/128 شماره:139885602006010955 - 98/12/05 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب ساختمان طبقاتی در حال ساخت پاک شماره 2748 مجزی شده از 360 فرعی از 
107 اصلی واقع در خمينی شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی عبدالرضا حيدری 
هرستانی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک 
مرقوم در روز 1399/01/31 ساعت 11:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 

صورت مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعد از تعطيلی انجام ميپذیرد لذا به موجب این 
آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظيم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 794899 نبی اهلل یزدانی رئيس 

ثبت اسناد و اماک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/129 شماره:139885602006010952 - 98/12/05 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
 یک قطعه زميــن پاک شــماره 431 مجزی شــده از 84 فرعی از 73 اصلــی واقع در 
خمينی شــهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی ســيد مهدی ميــری یان اندانی 
 در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــی ، ثبت به عمل نيامــده اینک بنا به
 دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک 
 مرقوم در روز 1399/01/26 ســاعت 11:00 صبح در محل شــروع و بــه عمل خواهد
  آمد و در صــورت مصادف با تعطيلــی عمليات تحدید بعــد از تعطيلی انجــام ميپذیرد
  لذا به موجب این آگهی بــه کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ســاعت
 مقرر در محــل حضور یابنــد اعتراضات مالکين یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبــت از تاریخ تنظيــم صورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . 
 م الــف 794904 نبــی اهلل یزدانــی  رئيــس ثبــت اســناد و امــاک 

خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/130 شماره:139821702006021072 - 98/12/07 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان تجاری مسکونی پاک 1396 فرعی مجزی شده از پاک 698 فرعی 
شده است واقع در اندان خمينی شهر 112 اصلی بخش14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای امراله عمادی اندانی فرزند رمضانعلی به عمل نيامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در 
روز 1399/01/17 ساعت 09:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعد از تعطيلی انجــام ميپذیرد لذا به موجب این آگهی 
به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 794910 نبی اهلل یزدانی  رئيس ثبت 

اسناد و اماک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/131 شماره:139821702006021346 - 98/12/12 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
قســمتی از یکباب از آموزشــگاه رانندگی پاک شماره 7176 مجزی شــده از 3965 و 
2043 فرعی از 87 اصلی واقع در خمينی شــهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام خانم فریده حبشی ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله در جریان ثبت است به علت عدم 
 حضور متقاضی ، ثبت به عمل نيامده اینک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روز 1399/01/20 ســاعت 09:00 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعد 
از تعطيلی انجام ميپذیرد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . 

م الف: 794911  نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت اسناد و اماک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

12/132 شماره:139821702006021406 - 98/12/13 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
 یکباب راه پلــه پاک شــماره 1628 مجزی شــده 220 فرعی از 116 اصلــی واقع در 
خمينی شــهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عبدالکریم شکوهمند فرزند 
غفار در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ، ثبت به عمــل نيامده اینک بنا 
 به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود 
مالک مرقــوم در روز 1399/01/20 ســاعت 09:00 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطيلی عمليات تحدید بعــد از تعطيلی انجام ميپذیرد 
 لذا به موجب این آگهی به کليــه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ســاعت
 مقرر در محــل حضور یابنــد اعتراضات مالکين یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبــت از تاریخ تنظيــم صورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . 
 م الــف: 794912  نبــی اهلل یزدانــی  رئيــس ثبــت اســناد و امــاک 

خمينی شهر 

شهردار باغبادران خبر داد:

پالک کوبی درختان 
باغبادران

شــهردار باغبادران گفت: طرح پالک کوبی 
درختان شــهر با هدف جمع آوری اطالعات 
درختان، بررســی وضعیت فعلــی آن ها و 
برنامه ریزی برای توسعه فضای سبز شهری 
بر مبنای نقشــه GIS در حال انجام است.

حجت ا... امینی باغبادرانی با اشاره به فقر 
سرانه فضای سبز در شــهر باغبادران، اظهار 
کرد: این شــهر علی رغم آنکه دارای باغات 
و بیشه زارهای فراوانی اســت؛ اما به لحاظ 
فضای ســبز عمومی با فقر ســرانه مواجه 
است.وی گفت: سرانه فضای سبز باغبادران 
به ازای هر شهروند دو مترمربع بوده که این 
رقم در کشور ۱۸ مترمربع و در برخی شهرها 
تا ۲۵ مترمربع اســت. شــهردار باغبادران 
توسعه فضای سبز شهری را از رویکردهای 
جدی و مهم مدیریت شــهری دانســت و 
تصریح کرد: شــهرداری باغبادران در دوره 
پنجم مدیریت شــهری بر آن شد تا سرانه 
فضای سبز شهر را به دو برابر فضای موجود 
ارتقا دهد.امینی با اشــاره به غرس درخت 
در پارک هفت هزار متری شــهر باغبادران، 
ادامه داد: درختــکاری در کاهش معضالت 
زیســت محیطی و افزایش ســرانه فضای 
ســبز نقش موثری دارد از ایــن رو نهضت 
درختکاری در پارک های شهر ادامه خواهد 
داشت.وی با اشــاره به تهیه و تدوین نقشه 
GIS فضای ســبز شــهرداری باغبــادران، 
اضافه کرد: توسعه، حفظ و نگهداری فضای 
سبز شهری نیازمند مدیریت علمی است و 
باید اطالعات آمــاری دقیق در این حوزه در 
اختیار واحد فضای ســبز شــهرداری باشد 
به همیــن دلیل بــرای اولین بــار به همت 
پرســنل خدوم شــهرداری و با بهره مندی 
از فناوری هــای نوین نقشــه GIS فضای 
 ســبز شــهر باغبادران تدویــن و رونمایی

 شد.
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 اجرای غربالگری در ورودی شهرهای استان
اســتاندار اصفهان اظهار کــرد: پیگیری و اجــرای غربالگری در ورودی شــهرهای اســتان و به ویژه 
کالن شــهر اصفهان و کاشــان برنامه ریزی و اجرا می شــود.عباس رضایی در نهمین جلســه ستاد 
اســتانی مدیریت بیماری کرونا در اســتانداری گفت: پــس از غربالگری، افراد مشــکوک به مراکز 
درمانی هدایت شــده و از ورود افــراد غیر بومی که بــه دالیل غیر ضروری به اســتان ســفر کردند، 
جلوگیری می شــود.وی اضافه کــرد: ضد عفونی کــردن بانک هــا و مراکز اداری اســتان به صورت 
مستمر و جدی دنبال خواهد شــد و بســیج ادارات نظارت بر این مســئله را دنبال می کند.استاندار 
اصفهان تاکید کرد: با ابــالغ تعطیلی مهمانســراهای ادارات از ورود میهمان به ایــن مراکز جلوگیری 
می شــود.رضایی یادآور شــد: همچنیــن توجه و فرهنــگ ســازی در خصوص خریــد و فروش 
 اینترنتی و اســتفاده از خدمات دولت الکترونیک بررســی و با جدیت دنبال خواهد شــد.وی گفت: 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص فروش بیرون بر فســت فودها، رستوران ها و ترغیب مردم 
به عدم حضور در چنین مراکزی و خرید تلفنی یا اینترنتی از این مراکز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
استاندار به ضرورت سطح بندی مطب های پزشکان اشاره کرد و گفت: برخی مطب ها با توجه به نیاز 

جامعه باید دایر باشد ولی برخی مطب ها نیازی به دایر بودن نیست و باید تعطیل شوند. 

صدای بیماران اوتیسم را بشنویم
مدیرعامل انجمن اوتیسم اصفهان با بیان اینکه تاکنون دلیل مشخصی برای ابتال به اوتیسم ثابت نشده، 
ولی ژنتیک و عوامل محیطی در ابتال به این بیماری تاثیرگذار است، گفت: طبق آمار پسران ۴ برابر بیشتر 
از دختران به اوتیسم مبتال می شوند؛ اما شدت بیماری در دختران بیشتر است.رویا قرائتی ، با بیان اینکه 
این انجمن حدود ۶۳۰ مددجوی تحت پوشش دارد، اظهار کرد: بیماری این کودکان از طریق غربالگری 
خاصی تشخیص داده نشده، بلکه خانواده این افراد با مراجعه به روانپزشک متوجه بیماری شده  و بعد از 
آن هم به انجمن اوتیسم اصفهان ارجاع داده شده اند.وی با اشاره به اینکه کودکان مبتال به اوتیسم دچار 
سه مشکل گفتاری، ارتباطی و شناختی هستند، افزود: اصلی ترین مشکل بیماران ارتباطی است، به این 
صورت که این کودکان در مواجه با افراد دیگر نمی توانند ارتباط به هنگام و به  موقع برقرار کنند.مدیرعامل 
انجمن اتیسم اصفهان با اشاره به اینکه این کودکان با بیماری اوتیسم متولد می شوند، افزود: این بیماری 
یک طیف است و نمی توان کودکان مبتال را مانند هم دانست، در سال های گذشته این بیماری توسط 
روانپزشکان دیر تشخیص داده می شد، اما اکنون روانپزشکان زودتر این بیماری را تشخیص می دهند.

حساسیت به  موضوع کرونا در همه طبقات جامعه الزم است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان گفت: مشارکت اجتماعی برای پیشگیری و 
مقابله با بیماری کرونا در این استان اجتناب ناپذیر  و رعایت بهداشت فردی، همراهی با دستگاه های 
اطالع رسانی و جلوگیری از شایعات از مهم ترین وظایف عموم جامعه است.حیدر قاسمی افزود: مقابله 
با بیماری کرونا یک موضوع فراگیر است و باید آحاد جامعه در این امر مشارکت و همکاری داشته  باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت ستاد مبارزه با کرونا در استان 
تصریح کرد: کمیته اجتماعی یکی از هفت کمیته زیر مجموعه این ستاد است که در حال فعالیت است.
وی با بیان اینکه آرامش بخشی در عین اطالع رسانی محوریت اصلی حوزه اجتماعی است، ادامه داد: 
بخشی از فعالیت های این حوزه وظایف ذاتی دستگاه های عضو این کمیته است و بخشی هماهنگی های 
بین دستگاهی است.قاســمی با اشــاره به برگزاری جلســات  این کمیته، تصریح کرد: خوشبختانه 
حساسیت الزم در جامعه در خصوص بیماری کرونا برای آحاد جامعه به ویژه طبقات متوسط رو به باال 
به وجود آمده است.مسئول کمیته اجتماعی ستاد اســتانی مبارزه با بیماری کرونا در اصفهان  افزود: 
تاکید بر اطالع رسانی شفاف، دقیق و به روز از  مباحث مطرح شده در این جلسات بود و بر این اساس 
محتوای الزم توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تولید خواهد شد.وی اضافه کرد: ارتباط آموزش و 
پرورش با اولیای دانش آموزان در این ایام از طریق پیام رسان های مختلف برقرار خواهد بود و عالوه بر 
پیگیری های آموزشی و درسی، پیام های توصیه ای و آرامش بخشی را به خانواده ها منتقل خواهد شد.

تشکل های دانشجویی اصفهان خواهان رفع فیلتر تلگرام شدند؛

کرونا چه ربطی به تلگرام دارد؟

همراه با باال گرفتن شــیوع کرونا در ایران،  پریسا سعادت
زمزمه ها و درخواست های رسمی و غیر 

رسمی در مورد رفع فیلتر تلگرام هم باال گرفته است. شاید در نگاه اول 

 عجیب به نظر برســد که رفع فیلتر تلگرام چه ربطی می تواند به کرونا و 

راه های پیشگیری و ســایر موارد مرتبط به آن داشته باشد؛ اما برخی 

معتقدند اگر تلگرام االن آزاد بود ، به وسیله آن ارتباطات گسترده تری با 

مردم فراهم می شد و از سوی دیگر کسب وکارها هم می توانستند اندک 

امیدی به رونق و برقرار بودن خرید و فروش داشته باشند. در جدیدترین 

درخواست ها از این دست تشکل های دانشجویی اصفهان خواهان رفع 

فیلتر تلگرام شدند؛ اتفاقی که پس از درخواست های مردمی از آذری 

جهرمی ورسانه ای کردن آن توســط آقای وزیر، می تواند رسمی ترین 

درخواست برای رفع فیلترینگ تلگرام تلقی شود. در این درخواست که 

طی روزهای اخیر منتشر و رسانه ای شده است، تشکل های دانشجویی 

انجمن اسالمی دانشجویان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن 

اسالمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انجمن اسالمی 

دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان با ارسال نامه ای به  آذری جهرمی 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، خواستار رفع فیلتر تلگرام با توجه به 

شیوع بیماری کرونا شــدند.در این نامه آمده است: » این روزها که در 

کشور با شیوع رو به رشد ویروس کورونا )کووید-۱۹( مواجهیم، اهمیت 

آموزش عمومی در زمینه پیشگیری از بیماری ها بیش از پیش افزایش 

 یافته اســت. با توجه به اینکه در زمان حاضر پیام رسان های مجازی و 

در صدر آنها تلگرام، گسترده ترین شبکه ارتباطی در ایران است معتقدیم 

با رفع فیلتر تلگرام عالوه بر تسهیل روند آگاهی بخشی عمومی در مورد 

ویروس جدید کرونــا، امکان هماهنگی و ســامان دهی مطلوب کادر 

بهداشت و درمان در جبهه مبارزه با این بیماری نیز میسر خواهد شد«. 

در ادامه این نامه تاکید شــده: » همچنین با توجه به محدودیت های 

ایجاد شده در کسب و کار بازاریان و فعاالن اقتصادی و تعطیلی مدارس 

و دانشگاه ها، فضای تلگرام یکی از مناسب ترین بستر ها جهت بهبود 

اشــتغال مجازی و آموزش های الکترونیکی است«.این تشکل های 

دانشــجویی با بیان اینکه »گرچه با کمال تاســف اختیار نهاد انتخابی 

دولت در حــوزه فیلترینگ ناچیز اســت« از وزیر ارتباطــات و فناوری 

اطالعات خواستند پیش از آن که بیش از این دیر شود، به نحو مقتضی 

حامل و مدافع این توصیــه خیرخواهانه در جلســات و کارگروه های 

مربوطه باشد. همانگونه که در این نامه هم تاکید شده بسیاری از افراد 

معتقدنــد با راه انــدازی و همه گیر شــدن دوباره تلگرام مــی توان به 

جلوگیری از  فروپاشی کسب و کارهای کوچک کمک کرد. این دسته از 

افراد معتقدند در عصر فناوری اطالعات مشــــاغل خرد از دوســو زیر 

ضربات کوبنده قرار گرفته اند؛ با ظهور اســتارت آپ های بزرگ مشاغل 

 خرد نابود شــده اند و از ســوی دیگر تیغ فیلترینگ رمق چندانی برای 

کسب و کار های مجازی باقی نگذاشته است. قصه پرغصه  فیلترینگ 

تلگرام دســتاورد مثبتی نداشــت؛ ازفردای فیلترینگ شــهروندان بر 

استفاده از این پیام رسان جدی تر شدند و به هیچ وجه  حاضر به ترک 

فضای دوم زندگی خود نشدند. حتی به قیمت استفاده از فیلترشکن و 

اجازه دسترسی مالکان این نرم افزار ها به فایل  های شخصی خود، این 

ریســک را به جان خریدند و همچنان بر مواضع خود پافشاری کردند. 

برای کاهش خسارات ناشی از  کرونا، ضرورت دارد دولت بدون فرصت 

ســوزی به کمک مردم بشــتابد و با پیگیری تعلیق فیلترینگ تلگرام،  

سایر شبکه های اجتماعی فیلتر شده مانند  شبکه های اجتماعی  توئیتر 

و فیس بوک، گامی کوچک در کاهش خســارات ناشــی از این بحران 

اجتماعی بر دارد. از ســوی دیگر طرفداران رفع فیلتر می گویند تلگرام 

می تواند در روند مبارزه با کروناویروس ســهم مهمی ایفا کند. عالوه بر 

کمک به پیشــبرد آموزش عمومی، اطالع رســانی، آموزش و تبلیغات 

بهداشتی و پرکردن خأل بی اعتمادی به رسانه های رسمی کشور، می تواند 

در تشکیل کالس های مجازی دانشگاهی و ارائه طرح درس، نکات مهم 

درس، خالصه درس، متون آموزشــی ضروری، عکس، اینفوگرافیک، 

فایل صوتی و تصویری و بســیاری از خدمات دیگر مورد استفاده قرار 

گیرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی استان اصفهان 
گفت: هرچند ویروس کرونا با گرم شدن هوا تضعیف 
می شــود؛ اما ســیر صعودی آمار مبتالیان به این 
بیماری در اســتان اصفهان باعث شــده تحقیقات 
درباره پایــان یافتن ایــن ویروس بــه احتماالت 
تبدیل شود.آرش انجیمی اظهارداشــت:از آنجایی 
که رفتار های ویروس کوویــد ۱۹ با ویروس آنفلوانزا 
مشابه است پیش بینی می شود این ویروس همانند 

انفلوانزا در فصل گرما ضعیف شــود؛اما عدم توقف 
آمار مبتالیــان به ویروس کرونا در اســتان اصفهان 
باعث شــده تاتحقیقات و واقعیــات در مورد پایان 
یافتن این ویروس  به احتماالت تبدیل شــود. وی 
افزود: تحقیقات کارشناسان و محققان استان در این 
باره نشان می دهد که تاثیر پذیری گرما و رطوبت بر 
ویروس کرونا بسیار زیاد است به طوری که می تواند 
این ویروس را تا نابودی پیــش ببرد.نجیمی ادامه 
داد:تاکنون بســیاری از محققان کشور بر این باورند 
که ۳ ماه زمان کوتاهی برای آشــنایی و اثبات کردن 
پایان ویروس کروناســت و در حــال حاضر تمامی 
این گمانه زنی ها تنها یک احتمال بوده اســت.وی 
یادآور شد: آمار مبتالیان به ویروس کرونا در استان 

اصفهان به صورت روزانه در حال صعود بوده و همین 
باعث شده تا محققان اســتان در پیش بینی زمان 
رخت بســتن این ویروس از کشــور دچار مشکل 
شوند.سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
اصفهان افزود:مهم  ترین اثرپذیری گرما و رطوبت بر 
ویروس کرونا کاهش بسیار شدید میزان انتقال این 
ویروس از طریق قطرات تنفسی است.نجیمی اضافه 
کرد:در کنار افزایش آمــار مبتالیان به ویروس کرونا 
خوشبختانه آمار بهبود یافتگان از این ویروس بسیار 
امیدوار کننده اســت،در حال حاضر اوضاع ویروس 
کرونا در استان اصفهان تحت کنترل قرار دارد و امیدوار 
هســتیم با همکاری و همیاری مردم بتوانیم هرچه 

سریع تر این ویروس را شکست دهیم.

گمانه زنی های پایان ویروس کرونا

مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان گفت: باتوجه به تعطیلی های ایجاد شده از سوی وزارت بهداشت، شرایط و ظرفیتی را ایجاد کردیم که 
دانشجویان بتوانند با استفاده از کالس های مجازی به ادامه تحصیل مشغول شوند و از دروس عقب نمانند.شهرام عروف زاد اظهار داشت: باتوجه به شرایط پیش 
آمده و بیماری حاکم در کشور، هر سازمان و نهادی در راستای بهبود این شرایط اقدام به فعالیت هایی کرده است که دانشگاه فرهنگیان از این اقدامات مستثنی 
نیست.وی بیان کرد: در وهله نخست نیازمند سیاست هایی برای پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی بودیم که جلسه ای تحت عنوان ستاد پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا با حضور معاونان، رؤسای پردیس ها، مراکز و برخی از کارشناسان در دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان برگزار کردیم تا تمهیدات الزم را در راستای 
پیشگیری اخذ کنیم.مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان تصریح کرد: در جلسه ای که تشکیل شد ضمن نقد وضعیت استان براساس گزارش 
ستاد استانی مقابله با کرونا ویروس، تصمیماتی در راستای پیشگیری، مراقبت و کنترل این ویروس گرفته شد تا به محض فراهم شدن شرایط بهتر، دانشجویان 
و اساتید با خاطری آسوده به تحصیل و تدریس مشغول بشوند.وی افزود: از جمله مصوبات این ستاد، گندزدایی و ضدعفونی تمامی خوابگاه های دانشجویی، 
راهروها، نمازخانه و سرویس های بهداشتی بود که برای دانشجویان در نظر گرفته شد، همچنین پرهیز از الزام ثبت اثر انگشت برای کادر دانشگاه به تصویب رسید.

عروف زاد بیان کرد: از جمله اقدامات دیگری که درخصوص پیشگیری از ویروس کرونا انجام گرفت نصب بروشور ها و بنر های اطالع رسانی خودمراقبتی، التزام 
پرسنل به استفاده از مواد ضدعفونی و رصد و پایش محیطی تمام پردیس ها برای پاکیزگی و مقابله با بیماری است.

برگزاری کالس های مجازی دانشگاه فرهنگیان اصفهان تا پایان تعطیالت

برای کاهش خسارات ناشی از  کرونا، ضرورت دارد دولت 
بدون فرصت سوزی به کمک مردم بشتابد و با پیگیری 
تعلیق فیلترینگ تلگرام،  سایر شبکه های اجتماعی فیلتر 
شده مانند  شبکه های اجتماعی  توئیتر و فیس بوک، گامی 
کوچک در کاهش خسارات ناشی از این بحران اجتماعی 

بر دارد

بزرگ ترین کاروان 
اهدای جهیزیه 
به نیازمندان و 
زوج های جوان

همزمــان بــا والدت حضرت 
علی )ع( خیــران اصفهانی، 
بزرگ تریــن کاروان جهیزیه 
را بــرای نوعروســان نیازمند 
ومناطق سیل زده اختصاص 

دادند.

زمین گیر شدن 2 باند قاچاق سالح 
در عملیات ضربتی پلیس استان، دو باند قاچاقچی ســالح منهدم و ۱2۰ قبضه انواع سالح در این 
عملیات کشف شد.مهدی معصوم بیگی با اعالم این خبر، اظهار داشت: با اشراف باالی اطالعاتی 
ماموران انتظامی استان اصفهان مشخص شــد دو باند قاچاقچی سالح قصد دارند تعداد زیادی 
سالح و مهمات را وارد این اســتان کنند که بالفاصله پلیس امنیت عمومی وارد عمل شد.فرمانده 
انتظامی استان اصفهان افزود: با پیگیری های موثر اطالعاتی، محل تردد این دو باند شناسایی و 
طی عملیاتی دقیق و سنجیده هر دو باند منهدم  5 نفر از اعضای آن دستگیر و همچنین ۱2۰ قبضه 
 انواع سالح نیز کشــف شــد.وی تاکید کرد: یکی از اولویت های نیروی انتظامی، برخورد قاطع و

 بی امان با دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز و باندهای قاچاق سالح و مهمات است.

تعطیلی مراکز تعویض پالک تا اطالع ثانوی
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در پی شــیوع بیماری کرونا، تا اطالع ثانوی تمام آزمون 
های کتبی و عملی همچنین فعالیت مراکز آموزشــی راهنمایی و رانندگی تعطیل شــده اســت.
 سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: در حال حاضر پالک خودروها نیز به صورت زوج و فرد تعویض

 می شــود، و از امروز مراکز تعویض پالک تعطیل و تا اطالع ثانوی فعالیت نخواهد داشت.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان، تمام مدارک مربوط به حوزه پلیس راهور را در صورت تمام شدن اعتبار 
تا ۱5 اردیبهشت معتبر دانست و گفت: تنها در این زمینه در خصوص وکالت نامه ها هنوز تصمیم گیری 

نشده و این امر نیازمند همکاری دستگاه قضایی است.

کشف 1000 لیتر الکل صنعتی در تیران و کرون
فرمانده انتظامی شهرستان تیران کرون از کشف یک هزار لیتر الکل صنعتی احتکار شده و دستگیری 
دو  نفر در این رابطه خبرداد.ســرهنگ علی صادقی اظهار کرد: با عنایت به اینکه در شــرایط کنونی 
جامعه عده ای اقدام به احتکار مواد شوینده و ضد عفونی کننده می کنند، طرح شناسایی و دستگیری 
سودجویان و محتکران به اجرا در آمد.وی افزود: یکی از واحدهای گشت انتظامی شهرستان تیران 
و کرون حین گشت زنی به یک وانت بار مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.این 
مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی از خودرو توقیفی، یک هزار لیتر الکل صنعتی بدون برچسب 
و برند کشف شد.سرهنگ صادقی ادامه داد: دراین رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 ممنوعیت ورود خودروهایی با پالك استان های دیگر
به كاشان 

 سرپرست انتظامی شهرســتان كاشــان از ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی و با پالک دیگر
 استان های کشور به این شهرستان در راستای پیشگیری از شیوع ویروس كرونا در این شهرستان 
خبر داد . سرهنگ علی قربانی اظهار داشت : در راستای مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس كرونا، 
ورود خودروهای با پالك غیربومی ودیگر استان های کشــور به این شهرستان ممنوع شده است.

وی افزود : در این خصوص ۴ ایستگاه ایست و بازرسی مشترك با حضور عوامل بسیج و دانشگاه 
علوم پزشكی در محورهای ورودی به شهر كاشان راه اندازی شده است .این مقام انتظامی افزود : 
تردد وسایل نقلیه ای كه حرکت آنها در محورهای شهرستان ضرورت دارد و راننده و سرنشینان آنها 
بیماری خاص و مشکوکی ندارند، بالمانع اســت .سرپرست انتظامی شهرستان کاشان با تاكید بر 
اینكه شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری كنند، خاطرنشان كرد : در این راستا نیز ایست و 
بازرسی های مشترك در ورودی شهرهای قمصر ، نیاسر و برزك این شهرستان نیز فعال شده اند و 

از ورود خودروهای غیربومی به داخل شهر جلوگیری می كنند .

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

سال هاست با خانواده 
ویروس کرونا دست و پنجه 

نرم می کنیم

چهره روز

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با 

بیــان این کــه سال هاســت بــا خانواده 

ویــروس کرونــا دســت و پنجــه نــرم 

می کنیــم، بــه وضعیــت فعلی کشــور 

در رابطــه بــا کرونــا ویــروس جدیــد 

 اشــاره و تصریــح کــرد: در آنفلوانــزای 

فوق حاد پرنــدگان هم همین شــرایط را 

داشتیم. شــهرام موحدی با بیان این که 

االن کوویــد _۱۹ یا کرونــا ویروس جدید 

است، تصریح کرد: این هم به نظر می رسد 

که از خانواده بیماری های زئونوز باشــد.

وی با اشــاره به این که اتفاقی که در حوزه 

کروناویروس افتاد اتفاق خیلی بدی بود، 

این که ویروســی از جامعه حیوانی تغییر 

ژنتیکی پیدا کند و خــودش را منتقل کند 

به جوامع انســانی، ادامه داد: معموال این 

ویروس هــا، ویروس های فــوق العاده 

خطرناکی هســتند چــون میزبان ها که 

جوامع انسانی باشــند بدن شان آمادگی 

مقابله با ایــن ویروس ها را ندارد.موحدی 

خاطرنشان کرد: البته این درس بزرگی بود 

هم برای بشریت هم برای ما و حتی برای 

مسئوالن رده اول کشور این که بیماری های 

زئونوز و مشترک بین انسان و حیوانات را 

باید جدی گرفت و قائدتا در این بحث نمی 

شود نقش حوزه  دامپزشکی به عنوان خط 

مقدم مقابله با بیماری های مشترک بین 

انســان و دام را نادیده گرفت که متاسفانه 

نادیده گرفته می شــود. موحدی با اشاره 

به این که امروز در بیماری های ویروسی 

مشترک بین انسان و دام خبری از بیماری 

هاری نیســت و مشــکل نداریم، تصریح 

کرد: »این به این خاطر است که  طی سال 

در کمال آرامش ، واکسیناسیون وسیعی 

در حیوانات انجام می دهیم و صدایی هم 

درنمی آید برای همین بیمــاری هاری را 

نداریم«.
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شروع مجدد تیم های لیگ برتری ؛ 

وقتی کرونا در تمرینات بی خطر می شود!
با وجود اینکه به خاطر شیوع ویروس کرونا لیگ برتر تا پایان تعطیالت نوروز تعطیل شده است، 

برخی از تیم ها از فردا تمرینات خود را آغاز خواهند کــرد. البته که نمی توان به این تصمیم تیم ها 

انتقاد کرد به این خاطر که در این برهه از زمان دادن تعطیلی بیش از این به فوتبالیست ها موجب 

می شود آنها شرایط بدنی خوب خود را از دســت دهند و از فرم مسابقه خارج شوند. البته تیم ها 

برای اینکه از ویروس کرونا درامان بمانند هر روز محل تمرینات خود را ضد عفونی می کنند.بنا به 

گفته سازمان لیگ، قرار است لیگ برتر دوباره از ۱۴ فروردین با برگزاری بازی های هفته بیست 

و دوم از سر گرفته شود. البته سهیل مهدی ، رییس کمیته مســابقات گفته در صورتی که شیوع 

ویروس کرونا در تاریخ تعیین شــده کاهش پیــدا نکند احتماال لیگ برتر از ابتدای اردیبهشــت 

 ماه آغاز می شــود.جالب اینکه هم اکنون برخی از لیگ های معتبر بدون حضور تماشاگر دنبال 

می شود. 

قرنطینه چهار روزه ملی پوش ایرانی در دوحه
در شــرایطی که این روزها خبرهای ضد و نقیضــی در ارتباط با کروناویروس به گوش می رســد 

روزنامه الوطن در گزارشــی پرده از اقدامات مدیران باشــگاه های حاضر در لیگ ســتارگان در 

راستای ســفر ســتاره های خود به دوحه برداشت و مدعی شــد در اولین گام باشــگاه العربی 

از ملی پوش ایرانی خود تســت کرونا انجام داده اســت.به نوشــته روزنامــه الوطن، مرتضی 

پورعلی گنجی که به تازگی از ایران به قطر بازگشــته بود طبق قوانین مهاجرتی این کشور به خاطر 

شــیوع جهانی ویروس کرونا تحت آزمایش های ویژه پزشــکی قرار گرفت که براســاس نتایج 

به دســت آمده از آزمایش کرونا این بازیکن، پورعلی گنجی مشــکلی از بابت بیماری نداشــت.

آن طور که شنیده می شــود پورعلی گنجی اواخر بهمن ماه ســفری کوتاه به ایران داشت که در 

بازگشت به دوحه بدون مشــکل چند روزی در تمرینات و اردوی العربی حضور داشت تا این که 

با رسانه ای شدن موضوع شــیوع کروناویروس در ایران مقامات قطری با پی بردن به سفر این 

بازیکن از او درخواســت حضور در تست کرونا در کلینیک آســپایر را انجام و سپس قرنطینه ای 

چهار روزه برای او در منزل شــخصی در دوحه تجویز کردند تا جواب تســت های کرونا مشخص 

شــود.به همین خاطر پورعلی گنجی از حضور در تمرینات العربی منع و خانه نشــین شد تا کادر 

پزشکی العربی به شــدت پیگیر تســت های این بازیکن شــود چون این نگرانی وجود داشت 

با مثبت اعالم شــدن تســت کرونای مرتضی تمام تیم العربی با بحــران کروناویروس روبه رو 

 شود که ســرانجام روز شنبه پاســخ تســت منفی بود تا خیال ســران العربی و مقامات قطری 

آسوده شود.

تمدید قراردادها در اولویت مدیریت استقالل
باشگاه استقالل قصد دارد تمدید قرارداد بازیکنانش را استارت بزند.بازیکنان مهمی همچون علی 
کریمی، فرشیداسماعیلی، روزبه چشمی، داریوش شجاعیان، محمد دانشگر، فرشیدباقری و... 
در زمره نفراتی هستند که قراردادشان در پایان فصل به اتمام می رسد. همچنین در مورد دیاباته 
و میلیچ هم ابهاماتی وجود دارد و گفته می شــود آنها نیز بندهایــی در قراردادهای خود دارند که 
ممکن است در پایان فصل منجر به جدایی شان شــود.با توجه به اینکه فصل گذشته نزدیک به 
۱7 بازیکن در نقل و انتقاالت از جمع استقالل جدا شدند و همین مشکالتی را در ابتدای بازی ها 
برای کادرفنی به وجود آورده بود به همین منظور علی فتح ا... زاده، سرپرست استقالل قصددارد 
از همین حاال با نفرات مورد نظر کادرفنی مذاکره برای تمدید قرارداد را شروع کند تا در پایان فصل 

مشکلی از بابت رفتن بازیکنانش نداشته باشد.

شکایت نجومی سرمربی سابق، سرخ ها را ورشکست می کند؛

دردسر برانکویی پرسپولیس

پرونــده  در  پرســپولیس  شکســت  سمیه مصور
برانکوایوانکوویچ بار دیگر مدیریت ضعیف 

در عرضه ورزش کشور را به منصه ظهور گذاشت، مدیریتی که هر روز پرده 

تازه ای از هنرنمایی اش)!( رو می شــود و هر بار هزینه گزافی به بیت 

المال وارد مــی کند و باز روز از نــو روزی از نو، بــدون اینکه هیچ گونه 

تغییری در ایــن روند مدیریتی ایجاد شــود. سال هاســت به وجود 

پرونده های شــکایتی علیه تیم های ایرانی در فیفا عادت کرده ایم از 

همان زمان که پــای خارجی ها به فوتبال ایران باز شــد و در تمام این 

ســال ها هم در بیشــتر مواقع این تیم های ایرانی بوده اند که در این 

پرونده ها متحمل شکست شــده اند، شکست هایی که نتیجه ضعف 

تیم های ایرانی در تنظیم قراردادهای مالــی و البته عدم پرداخت به 

موقــع مطالبات خارجــی ها بــود. در تــازه ترین این شکســت ها 

سرخ پوشــان پایتخت که هم اکنون صدرنشــین بالمنازع لیگ برتر 

هســتند در پرونده مربوط به برانکو ایوانکوویچ، سرمربی اسبق شان 

محکوم به پرداخت یک میلیون و 55 هزار یورو به عالوه 5 درصد سود 

دیرکرد شده اند.

ماجرای شکایت برانکو از تیم پرســپولیس به همان زمان جدایی او از 

این تیم بر می گردد، ســرمربی کروات تیم سرخ پوشان پایتخت که با 

این تیم توانسته بود به سه مقام قهرمانی متوالی در رقابت های لیگ 

برتر ایران دست یابد به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از این تیم جدا 

شد و پرونده ای علیه پرسپولیسی ها به همین منظور در فیفا تشکیل 

داد. پرونده ای که از همان ابتدا مشخص بود که پرسپولیسی ها بازنده 

آن هستند و وعده های مدیران این باشــگاه به جایی نخواهد رسید. 

محمدحسن انصاری فرد بعد از حضور در باشگاه پرسپولیس این وعده 

را داد که با برانکو به توافق خواهد رسید. او حتی در سوم دی ماه اعالم 

کرده بود که »نماینــدگان ما با آقای برانکو در حال مذاکره هســتند و 

به توافقات نســبتا خوبی رســیده ایم و قراردادی )توافقی( با او امضا 

خواهیم کرد.«

باوجود این صحبت هــا که هیچ وقت رنــگ واقعیت به خــود ندید، 

انصاری فرد در آبــان ماه این موضــوع را مطرح کرده بــود که ممکن 

است پرســپولیس از برانکو به دلیل فسخ یک طرفه شــکایت کند. او 

در صحبت های خود اعالم کرده بود که پرونده این شــکایت ها ممکن 

است حدود یک تا دو سال طول بکشد؛اما در حالی که کمتر از پنج ماه 

از صحبت های انصاری فرد گذشــته بود، رای پرونده اعالم شد و حاال 

پرسپولیس مجبور اســت مبلغ سنگینی را به ســرمربی پیشین خود 

پرداخت کند. این تخمین اشــتباه از زمان صدور رای در پرونده برانکو 

ایوانکوویچ حاال مشکالتی را در باشگاه پرســپولیس به وجود آورده و 

باشگاه  پرسپولیس را با یک کوه انبوه از بدهی مواجه کرده است.

پرونده برانکو ایوانکوویچ یــک باخت بزرگ را در پرونده تمام مدیرانی 

ثبت کرد که درگیر این مسئله بودند؛ در حالی که این باشگاه می توانست 

با به کارگیری سیاست های مناسب این موضوع را به شکل دیگری حل 

کند و پرسپولیس شرایط راحت تری را تجربه کند، اما هرکدام از مدیران 

با شیوه ای که برگزیدند، پرسپولیس را در مخمصه ای بزرگ قرار دادند.

پیش از این نیز تیم تراکتور ســازی تبریز در پرونده آنتونی استوکس 

متحمل شکست سنگینی شده بود.

پرسپولیسی ها در حالی متحمل شکست سنگین در پرونده برانکو شده 

اند که هم اکنون پرونده های گابریل فرناندو گابریل، نیلسون و  ماریو 

بودیمیر و سرتن چوک نیز علیه آنها در فیفا در جریان است و مسئوالن 

این باشگاه در تالش هستند با تنظیم و ارسال الیحه به فدراسیون بین 

المللی فوتبال از میزان خســارتی که به خاطر شکایت های پرتعداد بر 

این باشگاه وارد شده است، کم کنند.

با رای گیــری اعضــای مجمــع انتخاباتی هیئت 

نابینایان و کم بینایان اصفهان، مرضیه فرشــاد با 

کســب ۱۴ رای از ۱۶ رای مأخوذه، برای ۴ ســال، 

رییس هیئت ورزش هــای نابینایان و کم بینایان 

اصفهان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان 

اصفهان، مجمــع انتخاباتی هیئــت ورزش های 

نابینایان و کم بینایان برگزار شــد و مرضیه فرشاد 

توانست با کسب ۱۴ رای از ۱۶ رای مأخوذه به مدت 

 چهار ســال رییس هیئت ورزش های نابینایان و 

کم بینایان استان اصفهان شود.

مدیر کل بهزیســتی اســتان اصفهان، در حاشیه 

برگزاری این مجمــع گفت: اعتقــاد دارم یکی از 

فرصت هایی که می توانــد نابینایان و کم بینایان را 

در شرایط اجتماعی کنونی در وضعیت بهتری قرار 

دهد، ورزش کردن است.

فرشــاد اظهار کــرد: با توســعه ورزش می شــود 

معلولین را از خانــه بیرون آورد و بــه آن ها کمک 

کرد تا بهتــر از قبل زندگی کننــد. ورزش می تواند 

شرایط زندگی نابینایان و کم بینایان را بسیار بهتر 

کند و امیــدوارم بتوانم با تجربه رؤســای قبلی و 

 ورزشــکاران، کیفیت و کمیــت ورزش نابینایان و

 کم بینایان استان را بهبود ببخشم.

 رییس منتخب هیئــت ورزش هــای نابینایان و 

کم بینایان در پایان ضمن تشــکر از افرادی که به 

وی رای دادند و همه تالشگران پیشین این هیئت 

به ویژه ســید اصغر فیاض رییــس قبلی هیئت، 

گفت: تالش می کنم تا بتوانم با فعالیت های خود، 

پاســخ اعتماد آن ها را به خوبی بدهم و شــرایط 

فعالیت های ورزشی نابینایان و کم بینایان استان 

را بهتر کنم.

مرضیه فرشاد، رییس هیئت ورزش های نابینایان و 
کم بینایان اصفهان شد

کاروان ایران درحالی قرار است در المپیک ۲۰۲۰ حضور داشــته باشد که به نظر می رسد در این دوره و به مانند ادوار گذشــته، بدون اسپانسر در توکیو حاضر 

خواهد شد.

کمیته ملی المپیک طی ماه های گذشــته به منظور جذب اسپانســر برای کاروان ایران جهت حضور در المپیک ۲۰۲۰ گروهی را تشکیل تا پیگیر این موضوع 

باشند. در همین راستا مزایده ای نیز برگزار شد و چندین هولدینگ و بخش های خصوصی و نیمه خصوصی پاکت های خود را تحویل دادند که در این بین، نام 

یکی دو هولدینگ بیش از سایرین به عنوان گزینه های نهایی مطرح و قرار شد مذاکرات نهایی و روند امضای قرارداد طی شود اما شنیده می شود که پس از 

برگزاری مذاکرات نهایی دو طرف به تفاهم نرســیدند و در این دوره نیز احتماال کاروان ایران اسپانسر جدی نخواهد داشت.آنچه دلیل عدم توافق نهایی بین 

کمیته ملی المپپیک و اسپانسرها بوده عدم نتیجه برد-برد برای دو طرف عنوان شده است. در ادوار گذشته نیز بخش های خصوصی به عنوان اسپانسر کاروان 

ایران قراردادهایی را با کمیته ملی المپیک امضا کردند که شاهد عدم پای بندی به تعهدات از سوی برخی از اسپانسرها بودیم که پرونده شکایت کمیته از این 

اسپانسرها در دادگاه تشکیل و در حال پیگیری است.

ایرانی ها بدون اسپانسر در المپیک توکیو
 »قلعه نویی« سفت و سخت 

به دنبال جبران

چهره روز

وز عکس ر

آرامگاه سیامند 
رحمان در اشنویه

ســیامند رحمان، قوی ترین 
 ورزشــکار پارالمپیکی جهان 
در اثر ایست قلبی از میان مان 
رفت و حاال در این دامنه زیبای 
کوه در اشنویه به خاک سپرده 

شده است.

واکنش جرارد پیکه به حواشی دستیار »کیکه ستین«
بارسلونا  شنبه شــب در دیداری دشــوار و با تک گل دقایق پایانی لیونل مسی از روی نقطه پنالتی 
موفق شــد سوســیداد را مغلوب کرده و در صدر جدول اللیگا با یک بازی باالتر از رئال مادرید قرار 
گیرد. جرارد پیکه در مورد حواشی اخیر 
درباره دســتیار کیکه ســتین و کیفیت 
باالی سوسیداد صحبت کرد. پیکه گفت: 
»ما می دانستیم که کارمان بسیار سخت 
خواهد بــود، زیرا  شــاهد نتیجه گیری 
سوســیداد در برنابئو بودیــم، آنها یک 
فصل استثنایی را پشت سر می گذارند 
و به فینال جام حذفی نیز رســیده اند. 
می دانستیم کار راحتی نداریم، جزییات 
در این دیدار اهمیت داشــتند و برخورد 
توپ به دست در محوطه باعث شد ما سه امتیاز کسب کنیم. سوسیداد بازیکنانی باکیفیت باال در 
اختیار داشته و به خوبی توپ را حرکت می دهد.از نظر من پنالتی درست بود. ما در بازی سویا نیز 
شاهد رخ دادن چنین صحنه ای بودیم و توپ به بازوی بازیکن سوسیداد برخورد کرد.حواشی اخیر 
در مورد سارابیا، دستیار کیکه ستین؟ وقتی باشگاهی روزهای ضعیفی را سپری کند چنین اتفاقاتی 
رخ می دهد. چند هفته پیش آنها گفتند که بازیکنان قبل از بازی حلقه اتحاد نمی زنند و این به دلیل 
تغییر سرمربی است، حاال نیز موضوع همین اســت. از نظر ما همه چیز در رختکن عادی و طبیعی 

است. کمک مربی فرد باهیجانی محسوب می شود، اما همه چیز عادی است.«

صادق،مثل »ژاوی هرناندز«
ژاوی هرناندز، سرمربی تیم السد قطر پس از شکست شنبه شب تیمش مقابل الریان با نتیجه ۰-۱، 
اعتراف کرد که دیگر تیمش شانسی برای فتح لیگ این کشور ندارد.ژاوی در این خصوص گفت:با 
این شکست دیگر السد شایستگی قهرمانی را نخواهد داشت. اختالف ما با الدحیل صدرنشین به 
۱۰ امتیاز افزایش پیدا کرد این درحالی است که تنها 5 هفته تا پایان لیگ باقی مانده است. احساس 
ناراحتی و ناکامی شدیدی دارم. نتیجه عادالنه نبود و باتوجه به فرصت های زیادی که خلق کردیم 
شایسته پیروزی بودیم. بخت با ما یار نبود. در ۳ دیدار اخیر تنها دو امتیاز کسب کرده ایم و این واقعا 
ناراحت کننده است. این شایسته تیمی نیست که برای قهرمانی می جنگد. با این شرایط دیگر السد 
قهرمان نخواهد شد.سرمربی اسپانیایی السد ادامه داد: لیگ را از دست دادیم؛ اما به هواداران قول 
می دهم که در لیگ قهرمانان آسیا و جام امیر قطر نهایت تالش خود را برای قهرمانی به کار گیریم.
باید این شرایط را فراموش کنیم و با تالش زیاد در دو جام دیگر بدرخشیم و شرایط را تغییر دهیم.

هشدار مورینیو به اندومبله:

 کاسه صبرم لبریز می شود
بعد از آنکه تاتنهام شنبه شــب در زمین برنلی نتیجه ای بهتر از تســاوی ۱-۱ به دست نیاورد، ژوزه 
مورینیو سرمربی اسپرز در پایان بازی به انتقاد از عملکرد تانگوی اندومبله، ستاره این تیم پرداخت 
و به او هشدار داد که کاسه صبرش از عملکرد دور از انتظار او در حال لبریز شدن است.مورینیو شنبه 
شب در خط میانی تیمش از اولیور اســکیپ در کنار اندومبله استفاده کرده بود ولی اندومبله که در 
حال حاضر رکورددار گران ترین خرید تاریخ تاتنهام است در این بازی به هیچ وجه در حد انتظار ظاهر 
نشد. مورینیو که تیمش در نیمه اول ۱-۰ از برنلی عقب افتاده بود در نیمه دوم تاکتیکش را تغییر داد 
و از دفاع سه نفره استفاده کرد و به این ترتیب بود که اسکیپ و اندومبله جای خود را به لوکاس مورا 

و جیووانی لوسلسو دادند و این دو نقش مهمی در به ثمر رسیدن گل تساوی تاتنهام بازی کردند.

فوتبال جهان

ســرمربی باتجربه ســپاهان قصــد ندارد 
حاال حاال دســت از رقابت با پرســپولیس و 
سایر رقبا برای کســب مقام قهرمانی لیگ 
نوزدهــم دســت بردارد.کســب دو عنوان 
نایب قهرمانی طی فصول هفدهم و هجدهم 
لیگ برتر با ذوب آهن و سپاهان و همینطور 
کســب عنوان ســومی رقابت هــای لیگ 
شــانزدهم با تراکتور، سبب شــده تا دیگر 
هیچ عنوانی بــرای امیرقلعه نویی جز مقام 
اول رقابت های لیگ برتر جذابیت نداشــته 
باشد و تا همین چند هفته پیش هم شرایط 
در اصفهان خوب پیــش می رفت تا اینکه به 
دیدار پرحاشیه ســپاهان و پرسپولیس در 
مرحله برگشت رقابت های رسیدیم؛ جایی 
که شــاگردان امیرقلعه نویی می توانستند، 
اختالف شان با پرســپولیس را به ۲ امتیاز 
کاهش دهند ولــی اتفاقــات دیگری رقم 
خورد.پس از اینکه بــازی دو تیم مدعی دو 
فصل اخیر فوتبــال ایــران درنهایت برگزار 
نشد، حکم کمیته انضباطی به سود قهرمان 
ســه فصل گذشــته فوتبال ایران اعالم شد 
تا اختالف دو تیم طالیــی و قرمز پوش دو 
اســتان تهران و اصفهان به عدد 8 برســد.

عقب ماندگی دیگر هم در دیدار هفته بیست 
و یکــم رخ داد؛ جایی که ســپاهان مقابل 
رقیــب همشــهری در دقیقــه 9۰ گل خورد 
و بیشــتر از یک امتیاز کســب نکــرد ولی 
پرسپولیس در ورزشــگاه آزادی با نتیجه ۳ 
بر ۱ از سد شهرخودرو گذشت.پس از حکم 
کمیته انضباطی و پیگیری دیدارهای هفته 
بیســت و دوم، نــه تنها امید ســپاهانی ها 
که ســایر تیم ها نیــز بــرای قهرمانی کمتر 
شده اســت ولی این روزها امیرقلعه نویی 
با فشــاری باالتری به کارش ادامه می دهد 
و علی رغم تعطیلی تمرینات اکثریت قریب 
به اتفاق تیــم های لیگ برتــری، بازیکنان 
سپاهان دوباره تمرینات شان را برای 9 بازی 
باقی مانده لیگ نوزدهم، دیدار جام حذفی 
برابر اســتقالل و همینطور رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا شروع می کنند.

سرخ پوشان پایتخت که هم اکنون صدرنشین بالمنازع 
لیگ برتر هستند در پرونده مربوط به برانکو ایوانکوویچ، 
سرمربی اسبق شان محکوم به پرداخت یک میلیون و 55 

هزار یورو به عالوه 5 درصد سود دیرکرد شده اند

 مستطیل سبز
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شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش مهلت پرداخت قبوض عوارض
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با تبریک فرارسیدن میالد حضرت علی )ع( 
و روز پدر، در ارتباط با اقدامات شهرداری اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد: در هفته 

گذشته ضدعفونی کردن معابر عمومی، 
مکان های حضــور و تردد شــهروندان 
همچون ایســتگاه های اتوبوس، مترو، 
تاکســی ها، ترمینال ها ضدعفونی شده 
و این اقدام وارد نظم مشــخص شــده 
و تا زمــان نیاز به صــورت مرتب انجام 
خواهد شــد.قدرت ا… نوروزی با بیان 
اینکه ضدعفونی کردن نــاوگان حمل و 
نقل عمومی به ویژه متــرو، اتوبوس ها 
و پایانه هــا از دو هفته قبل آغاز شــده 

اســت، افزود: در ضد عفونی کردن معابر عمومی اولویت با اطراف بیمارستان ها و مراکز درمانی 
فعال سطح شهر بود.شــهردار اصفهان تصریح کرد: از هفته گذشته شــهرداری اصفهان اقدامات 
الزم را در ســکونتگاه های غیررسمی آغاز کرد، آموزش و توزیع بســته های آموزشی و ضدعفونی 
کننده را در اولویت قرار داد و بســته های حفاظتی و آموزشــی را با همــکاری انجمن های مردم 
نهاد تخصصی در بین کــودکان کار توزیع کرد که این اقدامات در هفته جاری نیز اســتمرار خواهد 
داشت. وی ادامه داد: برای هماهنگی بیشتر برای انجام اقدامات، یکی از جلسات ستاد مدیریت 
بحران شهر را در شــهرداری اصفهان برگزار کردیم تا نحوه همکاری با ســایر نهاد ها مورد بررسی 
قرار گیرد و هماهنگی هــا افزایش یابد.نوروزی با تاکید بر اینکه خدمات شــهرداری مســتمر و 
دائمی اســت و فعالیت های اصلی شــهرداری هیچ گاه قابل وقفه و تعطیل پذیر نیســت، گفت: 
به همین دلیل پروژه های عمرانی شــهر فعال و ســرویس دهی ناوگان حمــل و نقل عمومی در 
حال انجام است. وی خاطرنشــان کرد: در هفته جاری خدمات غیرحضوری شهرداری را اطالع 
رسانی گسترده خواهیم کرد، از این رو از شــهروندان انتظار می رود برای انجام اقدامات ضروری 
به واحد های اداری شــهرداری های مناطق مراجعه کنند و برای انجام برخی اقدامات مهلت دار 
در زمان مربوطه مراجعه داشــته باشند.شــهردار اصفهان با اشــاره به مهلت در نظر گرفته شده 
برای پرداخــت قبوض عوارض، اظهار کــرد: با توجه به اینکه شــهروندان مراجعــه زیادی برای 
پرداخت عوارض خودرو، نوســازی و کســب و پیشــه به شــهرداری دارند، افراد به جای پایان 
 اسفندماه می توانند تا پایان اردیبهشت ماه ســال آینده مراجعه و نسبت به پرداخت قبوض خود 

اقدام کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با دریافت پروانه های ســاختمانی، با توجه به تعدد مراجعات شهروندان 
به شهرداری برای دریافت پروانه ســاختمانی، تدبیر الزم اندیشیده شده و درخواستی به شورای 
شهر در قالب یک نامه ارائه شد مبنی بر اینکه مصوبه شورا مربوط به ارائه تخفیف دریافت پروانه 
ساختمانی به گونه ای باشد که به شهروندان برای انجام سایر مراحل دریافت استعالم و … تا چهار 
ماه پس از نوروز مهلت داده شود؛ بنابراین متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی باید برای تعیین 
میزان قابل پرداخت، نحوه پرداخت و تعیین محاسبات تا پایان اسفندماه سال جاری به شهرداری 

مراجعه کنند و برای انجام سایر امور تا تیرماه سال آینده فرصت برای پیگیری خواهند داشت.
نوروزی با اشاره به برنامه روز درختکاری، گفت: روز پنجشنبه هفته گذشته به احترام همه پزشکان، 
پرســتاران و کاردرمانی، نهال امید و زندگی را به همراه رییس شــورای اســالمی شهر و رییس 
کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای شهر در بیمارستان خورشید کاشته شد که در حاشیه 
این برنامه به تالشگران سالمت قول دادیم بنای یادبود یا تندیس نمادین ایثار و تالش پزشکان، 

پرستاران و کادر درمانی را در اصفهان طراحی و نصب کنیم.

خبرها درباره راه اندازی  نقاهتگاهی برای مدیریت بیماران کرونایی در اصفهان نگرانی ها و گمانه زنی هایی را به دنبال داشته است

فقط برای اصفهانی ها !

طی روزهایی که شیوع ویروس کرونا و روند        نرگس طلوعی
صعودی آن در کالن شهر اصفهان، سالمت 
جسمانی بسیاری از شهروندان را نشانه رفته ، انتشار برخی از شایعات در 
فضای مجازی، سالمت روحی و روانی آنها را نیز درگیر کرده است. شایعاتی 
که در ابتدا به طور کل از سوی مسئوالن شهری تکذیب می شود؛ اما بعد با 

ارائه توضیحاتی تایید می شود.
 روز شــنبه تصاویری از تجهیز برخی از ورزشگاه های ســطح شهر برای 
ایجاد بیمارســتان های موقت به منظور انتقال بیماران سایر استان ها به 
اصفهان در فضای مجازی منتشر شد. معاون شهردار اصفهان این تصاویر 
را مربوط به اصفهان ندانست و خبر انتقال بیماران سایر شهرها به اصفهان 
را تکذیب کرد؛ اما رییس ســازمان نظام پزشــکی اصفهــان و هم چنین 
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر از تجهیز 
ورزشگاه ها برای ایجاد بیمارستان های موقت و راه اندازی نقاهتگاه هایی 
برای بیماران کرونایی در شــهر خبر داده ولی تاکید کردند که قرار نیســت 
هیچ بیماری نه تنها از سایر اســتان ها که از شهرستان های خود اصفهان 
هم به این نقاهتگاه ها منتقل شوند. رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان 
درباره تصمیم مسئوالن برای اختصاص برخی مکان ها به نقاهتگاه  بیماران 
کرونا اظهار داشت: این تصمیم دانشگاه علوم پزشکی که در جلسه ستاد 
مدیریت بیماری کرونا مطرح شــده ، به این دلیل است که بیماران مبتال 
به کرونا که به بیمارستان ها مراجعه می کنند باید گاهی تا 14 روز بستری 
شوند و در حال حاضر بیماری فراگیر شــده و فکر می کنیم همچنان سیر 

صعودی داشته باشد، بنابراین باید برای بیمارانی که ممکن است از ظرفیت  
بیمارستان ها فراتر روند پیش بینی های الزم انجام شود.عباسعلی جوادی 
افزود: به بیمارســتان هایی مانند الزهرا)س(، شریعتی و شهید بهشتی 
برای خدمات دهی به بیماران غیرکرونایی و زنان و زایمان نیاز داریم و تقریبا 
سایر بیمارستان های شهر اصفهان به بســتری بیماران کرونا اختصاص 
یافته است. در عین حال برخی بیماران کرونایی حتما باید در بیمارستان 
بســتری باشــند، اما برخی دیگر حال عمومی خوبی دارند ولی وضعیت 
زندگی آنها به شکلی است که نمی توانند به خانه بازگردند و قرنطینه شوند، 
مثالبرخی از آنها با چند نفر دیگر در آپارتمان های کوچک زندگی می کنند 
که بازگشــت آنها به منزل باعث به وجود آمدن مشکالتی می شود.عضو 
شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: این موضوع باعث شد این نقاهتگاه ها 
در نظر گرفته شــود تا این دســته از افراد دوره نقاهت خود را در آنجا تمام 
 کنند و به سالمت به منزل برگردند تا باعث شیوع این بیماری در خانواده 

خود نشوند.
رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه راه اندازی نقاهتگاه ها 
در راستای افزایش آمادگی شــهر برای مدیریت این بحران در دستور کار 
قرار گرفته است،گفت: اصال قرار نیســت بیماری از استان های مجاور یا 
شهرستان های استان به نقاهتگاه های شهر اصفهان منتقل شود، حتی به 
شهرستان های استان که امکانات شهر اصفهان را نیز ندارند آموزش داده 
شده که در داخل خود شهرستان بیماران را تحت نظر داشته باشند.رییس 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شــهر نیز با تایید راه اندازی 

بیمارستان های موقت در شهر، آنها را تنها مختص بیماران اصفهانی دانست 
که دوران خطر و ریســک را ســپری کرده اند.کوروش محمدی دلیل راه 
اندازی نقاهتگاه های مبتالیان کرونا در اصفهان را تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا در استان های دارای موارد باالی ابتال که در وضعیت قرمز هستند با 
هدف مدیریت شیوع بیماری در شرایط بحرانی، دانست.این عضو شورای 
شهر استفاده از این ظرفیت را منوط به اتمام ظرفیت بیمارستان ها که برای 
پذیرش بیماران تعیین شده عنوان کرد و افزود:این محیط های درمانی برای 
بیمارانی اســت که روبه بهبودی بوده و خطر مرگ آن ها را تهدید نمی کند، 
این بخش از بیماران نیاز به مراقبت دارند که دوران نقاهت خود را سپری 
کنند؛ اما نمی توان آن ها را ترخیص کرد که به منزل خود بازگردند.وی ادامه 
داد: اگر این ظرفیت تازه در شهر ایجاد نشود ممکن است فاجعه انسانی 
برای بیماران اتفاق افتد به همین دلیل آنان در نقاهتگاه هایی استریل شده 
به طور قرنطینه و تحت مراقبت های بهداشتی کامل تا پایان دوره درمان 14 

روزه نگه داشته می شوند.
محمدی خاطرنشان کرد: این روش خانواده بیماران را نیز از ابتال به بیماری 
حفظ می کند چون تجربه کشــور چین نشان داده بســیاری از افرادی که 
بهبود یافتند، پس از بازگشت به خانه، اعضای خانواده را نیز مبتال کرده اند.

به گفته مقامات شهری، یک اردوگاه دانش آموزی و دو ورزشگاه شهر برای 
مراقبت های پزشــکی و با همکاری دستگاه های مختلف و تحت نظارت 
علوم پزشکی بدین منظور تجهیز شده اند و در صورت لزوم این ظرفیت ها 

افزایش پیدا می کند.

به بیمارستان هایی مانند الزهرا)س(، شریعتی و شهید 
بهشتی برای خدمات دهی به بیماران غیرکرونایی و زنان 
و زایمان نیاز داریم و تقریبا سایر بیمارستان های شهر 

اصفهان به بستری بیماران کرونا اختصاص یافته است

 تعطیلی کتابخانه های استان اصفهان برای جلوگیری از 
شیوع کرونا ویروس

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به تعطیلی کتابخانه های استان 
برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس اظهار داشــت: 1۹۲ کتابخانه در استان اصفهان وجود دارد 
که طبق دستورالعمل نهاد کتابخانه ها از ابتدای شــیوع کرونا، مقرر شد در صورت تعطیلی مدارس 
و دانشگاه ها، کتابخانه ها هم تعطیل شوند. امیر هالکویی افزود: با اعالم تعطیلی مدارس تا پایان 
سال کتابخانه های عمومی هم تا زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تعطیل شد.سرپرست اداره 
کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان با بیان اینکه قبل از اعالم تعطیلــی، کتابخانه ها دو بار 
ضدعفونی شدند، گفت: مجموع کتابخانه های اســتان با همکاری شبکه بهداشت و دستگاه های 
ذی ربط به ویژه فرمانداری ها دو بار ضدعفونی شدند ضمن اینکه تمهیدات دیگری در راستای کنترل 
و مقابله با کرونا ویروس اتخاذ شد.وی تصریح کرد: کتاب های برگشتی به مدت یک هفته تا 1۰ روز 
در مکان مخصوصی نگهداری می شوند و بعد از گذشــت این بازه زمانی که طول عمر این ویروس 
است به قفسه ها برمی گردند.هالکویی ادامه داد: به واسطه رسالت فرهنگی و وظیفه آگاهی رسانی، 
اطالع رسانی و آموزش کتابخانه ها، پخش پوسترها، فیلم ها و دی وی دی های مرتبط با کرونا انجام 
شد و اکنون مقرر شده همکاران در فضای مجازی و غیرمجازی برنامه هایی با مسابقات نقاشی با 
موضوع راهکار های مقابله با ویروس کرونا یا پویش مبارزه با کرونا داشته باشند.وی با اشاره به این 
پویش اظهار داشت: دانش آموزان و کودکان کتاب های مرتبط با مبارزه کرونا را مطالعه کردند و آثار 
خود را در قالب فیلم یک یا دو دقیقه ای به دبیرخانه ارسال می کنند و به نفرات برتر جوایزی اهدا 
خواهد شد.هالکویی خاطرنشان کرد: ظرف دو یا ســه روز آینده ادامه برنامه های فرهنگی به رغم 

تعطیلی کتابخانه ها ابالغ و اجرایی می شود.

 اجرای طرح پویش به نام »با توان ما« در سازمان 
تبلیغات اسالمی اصفهان

رییس تشکل های دینی سازمان تبلیغات اســالمی اصفهان با اشاره به پویش به نام »با توان ما« 
اظهار داشت: این پویش به این معنی است که ســازمان تبلیغات اسالمی اصفهان هر چه در توان 
دارد در این ایام برای سالمت جامعه به کار گیرد.حجت االسالم حسن بابایی افزود: یکی از موارد 
این پویش به علت لغو شــدن مراســم اعتکاف، صرف هزینه های مصروفی مراسم معنوی برای 
خرید بسته های بهداشتی از جمله ماسک، دســتکش و مواد ضدعفونی کننده شده تا در اختیار 
مردم جامعه به ویژه قشر محروم جامعه گذاشته شود.رییس تشکل های دینی سازمان تبلیغات 
اسالمی اصفهان با بیان اینکه برنامه های فرهنگی و تبلیغی به صورت مجازی برگزار می شود، گفت: 
روز جمعه سخنرانی آیت ا...مهدوی و قرائت زیارت آل یاسین و مداحی سید رضا نریمانی از صدا 
و سیما پخش شد.حجت االسالم بابایی ادامه داد: بسته های فرهنگی و تبلیغی فراهم شده که در 
صدا و سیما و شبکه های مجازی پخش شــود و اکنون در حسینیه مجازی چنین برنامه هایی در 
حال اجراست.وی با اشاره به مسابقه »کلید بهشت«، اظهار داشت: تمامی اعمال اعتکاف به صورت 
مسابقه چهار جوابی طراحی و در اختیار خانواده ها قرار داده شده تا در ایامی که مردم در خانه هستند 
اســتفاده کنند و هم اینکه اعتکاف را فراموش نکنند.رییس تشــکل های دینی سازمان تبلیغات 
اسالمی اصفهان خاطرنشان کرد: مسابقاتی فرهنگی نیز در فضای مجازی برگزار می شود که عالقه 
مندان می توانند با ورود به سایت تبیان سواالت مسابقه را ببینند و پاسخ صحیح را به صورت پیامک 
ارسال کنند و با انجام قرعه کشــی هدایایی برای آن ها در نظر گرفته می شود.وی افزود: سازمان 
تبلیغات اسالمی اصفهان در آستانه میالد امیرالمومنین )ع( پیشنهاد ارائه بسته های بهداشتی در 
ایستگاه های صلواتی به جای شربت و شیرینی داده بود که به علت دستور اداره بهداشت مبنی بر 

عدم تجمع مردم در شرایط فعلی این مسئله انجام نشد.

با مسئولان

اخبار

نورپردازی ویژه ساختمان 
سیلوی اصفهان

خبر ویژه

مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
اصفهان گفت: ســاختمان ســیلوی اصفهان با 
پروژکتور و ال.ای.دی  نورپردازی شــده است.

حســن موذنی اظهار کرد: ســاختمان سیلوی 
اصفهان بلندترین ســازه بتنی قدیمی شــهر 
است که فاز نخست نورپردازی آن در اسفندماه 
1۳۹۷ انجام شد و اکنون فاز دوم آن با همکاری 
شــهرداری منطقه شــش بــه پایان رســیده 
اســت.وی با بیان اینکه در فاز دوم نورپردازی 
ساختمان سیلو از ۳۰ عدد چراغ استفاده شده 
اســت، افزود: برای نورپــردازی بدنه مخازن 
سیلو از نور قرمز و قســمت باالی مخازن از نور 
سفید استفاده شده است.مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: از 
نکات قابل توجه نورپردازی ساختمان سیلوی 
اصفهان این اســت که تمامــی پروژکتورها و 
ال. ای. دی های استفاده شــده در این پروژه 
تولید داخل است.وی با اشاره به نورپردازی پل 
خواجو با همکاری شــهرداری منطقه 1۰، گفت: 
نورپردازی این پل نخســتین بار در سال 1۳۸1 
انجام شد که به دلیل فرســودگی ناشی از گذر 
زمان نیاز بــه تعویض آنها بــود و در نورپردازی 
جدیــد چراغ هــای ال. ای. دی جایگزیــن 
چراغ های پرمصرف قدیمی شد و از المپ های 
فوق کم مصرف با نور انبه ای استفاده شده است.

مؤذنی ادامــه داد: خیابان میرزای شــیرازی 
دارای حدود ۷۰ عدد درخت سرو بلند است که 
جلوه زیبایی به این خیابان بخشیده، اما برای 
زیباتر شــدن این خیابان در شب، این سروها 
با المپ های ال. ای. دی و در ســه رنگ سبز، 
بنفش و آبی نورپردازی شده است.مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: 
در این پروژه از حــدود 14۰ عدد پروژکتور توکار 
استفاده شده است.وی گفت: در ابتدای خیابان 
میرزای شیرازی از سمت میدان شهید فهمیده 
با توجه به وجود مســجد از نور سبزرنگ برای 
نورپردازی استفاده شــده و ادامه این خیابان 
با همکاری شهرداری منطقه 1۰ و استفاده از نور 

بنفش و آبی نورپردازی شده است.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: در 
آســتانه ایام نوروز هر ســاله شــهرداری منطقه ۹ 
همراه با مــردم، ضمن خانه تکانی و توجه بیشــتر 
به پاکیزگی شــهرها با آذین بندی، با نصب نمادها 
و المان های شهری به اســتقبال بهار می رود.سید 
عباس روحانی با اشــاره به اجرای طرح های نوین 
زیباسازی منظر شهری در المان های بهاری منطقه، 

افزود: تالش شده با نصب المان ها و گل آرایی های 
فصلی در ســطح منطقه، لحظــات خاطره انگیزی 
برای شهروندان رقم بزنیم.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان با بیان اینکــه المان های بهــاری باید در 
هویت افزایی شــهر نقش آفرینی کند، تصریح کرد: 
امسال تفاوتی ملموس را در فرآیند استقبال از بهار 
٩٩ نسبت به سال های گذشته شاهد خواهیم بود و 
با توجه به جاری بودن رودخانه زاینده رود و عوامل 
اثرگذار بر روح و روان شهروندان در خصوص شیوع 
ویروس کرونا باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان 
امیدواری و اســتقبال از ســال جدیــد را همچون 
سال های قبل داشــته باشــند.وی از رنگ آمیزی 

حدود پنج هزار متر جدول معابر در منطقه ٩ خبر داد 
و گفت: روکش آسفالت معابر محله زهران در خیابان 
میرزا طاهر و معابر فرعی و لکه گیری آســفالت آن 
همچنین مناسب سازی پیاده روی خیابان آتشگاه 
حدفاصل فلکه جهاد تا خیابان حجازی انجام شده 
است.روحانی خاطرنشان کرد: در منطقه ٩ با توجه 
به موقعیت مکانی حاشیه رودخانه زاینده رود، وجود 
عمارت منارجنبــان و کوه آتشــگاه در کنار ریه های 
تنفسی اصفهان در غرب شهر پنج هزار درخت، یک 
هزار و٨٥٠ درختچه، دو هزار و ٣٥٠ انواع گل کاشته 
شده و چهار هزار و ٢٠٠ متر توده کاری و 11 هزار و ٣٠٠ 

متر کاشت پرچین صورت گرفته است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

رفع مشکل حقوق اسفندماه رانندگان سرویس مدارس در دستور کار
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: دنبال حل مشکل پرداخت حقوق اسفندماه رانندگان سرویس مدارس به دلیل تعطیلی 
مدارس در پی شیوع بیماری کرونا هستیم.هادی منوچهری اظهار کرد: همه باید بپذیریم در شرایط خاص و کم سابقه در کشور به خاطر شیوع بیماری کرونا قرار 
گرفته ایم و اوضاع و شرایط امروز متفاوت اســت.وی افزود: خانواده ها و رانندگان سرویس مدارس هر کدام به سهم خود باید با توجه به شرایط به وجود آمده 
شرایط یکدیگر را درک کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: خانواده دانش آموزان در بسیاری از موارد معتقدند 
چون در اسفندماه سرویسی دریافت نکرده اند، نباید هزینه مربوط به این ماه را پرداخت کنند، در حالی که شرایط رانندگان در وضعیت سخت اقتصادی فعلی و 
فشار مالی پایان سال و با توجه به قراردادها باید مورد درک خانواده ها قرار گیرد و نباید حقوق اسفندماه رانندگان به جبران سرویس دهی به آینده موکول شود.وی 
گفت: سعی می شود در اولین جلسه کارگروه ماده 1۸ شامل نمایندگان شهرداری، آموزش پرورش و اولیای مربیان با مصلحت الزم و درک شرایط تصمیم گیری 

نهایی بشود.منوچهری تصریح کرد: نمایندگان شهرداری در کارگروه ماده 1۸ مصمم به رای دادن برای تایید پرداخت حقوق اسفندماه رانندگان خواهند بود.

عزم جدی بسیجیان 
برای ریشه کن 

کردن کرونا
5۰۰ نفر از بسیجیان در اقدامی 
داوطلبانه، اقدام به ضدعفونی 
کردن وسایل نقلیه عمومی و 
خودروهای شخصی در شهر 

اصفهان کردند.

وز عکس ر



دوشنبه 19 اسفند 1398 / 14 رجب1441/ 9 مارس 2020/ شماره 2931

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

   

به مناسبت روز درختکاری مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن غرس 
یک اصله نهال در شرکت، بر اهمیت فضای سبز و نقش آن در سالمت محیط کار و 
محیط زیست تاکید کرد.وی گفت: امروزه رعایت دستورالعمل های زیست محیطی 
یکی از مهم ترین دستورالعمل های هر بنگاه اقتصادی و کارخانه تولیدی است و در 
واقع دیگر یک اقدام نمایشی نیســت، بلکه یک الزام بسیار مهم است. این امر از 
ابتدا تاکنون در فوالد مبارکه نه فقط به عنوان یک الزام بلکه در مقام یک مسئولیت 
اجتماعی خطیر ملی و هم تراز با استانداردهای جهانی مدنظر بوده و هست.وی با 
اشاره به وجود بیش از 1600 هکتار فضای سبز در فوالد مبارکه که بیش از 95 درصد 
آن به روش قطره ای آبیاری می شود، تصریح کرد: برای حفظ و توسعه این میزان 
فضای سبز با سرمایه گذاری های قابل توجه و پروژه های متعددی که انجام شده 
است، تالش شده آب مورد نیاز این میزان فضای سبز را از محل تصفیه و بازچرخانی 
پساب انسانی و صنعتی کارخانه و بدون هیچ برداشــت آب اضافی از زاینده رود 
تامین کنیم.مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به اینکه در تابلوی اهداف 

ساالنه شرکت، رعایت دستورالعمل های زیست 
محیطی یکــی از ارکان و اهداف ثابت شــرکت 
است، همواره سرمایه گذاری های قابل توجهی 
برای انجــام پژوهش ها و اجــرای پروژه های 
متنوع تر در این زمینه انجام شده و می شود.وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه در 
راستای تحقق اهداف کالن خود در حوزه محیط 
زیست و همگام با توسعه کمی و کیفی تولیدات 
خود، توســعه و به روزرســانی زیرساخت ها و 

تجهیزات کنترل کننده آالینده ها را نیز ســرلوحه اقدامات قرار داده اســت.در این 
خصوص طراحی و احداث غبارگیرهای ثانویه واحد فوالدسازی، غبارگیرهای سرند 
واحدهای اکساید و پروداکت و نصب و اجرای سیستم مه پاش شارژ هوپرهای 
واحد احیا مستقیم در ناحیه آهن ســازی به همراه سایر غبارگیرهای نصب شده 
در مسیر نوار نقاله ها بخشــی از فعالیت های یک دهه اخیر فوالد مبارکه در جهت 
کنترل آالینده ها بــوده که رقمی بالغ بر 300 میلیارد تومان را شــامل می شــود. 
همچنین برای طراحی و نصب سایت مدرن مدیریت پسماند و احداث الگون ها و 
بسترهای لجن خشک کن در تصفیه خانه صفائیه رقمی بالغ بر 50 میلیارد تومان 
اختصاص یافته است. عالوه بر این جهت توسعه تصفیه خانه های پساب با هدف 
بازچرخانی و استفاده مجدد پساب ها در فرآیند تولید و به خصوص طرح استفاده 
از پساب شهری تاکنون رقمی بالغ بر 450 میلیارد تومان هزینه شده است.وی با 
تاکید بر اینکه این شرکت به منظور نگهداری از فضای سبز خود که بالغ بر 50 درصد 
از کل سطح سایت شرکت فوالد مبارکه را دربرمی گیرد و برای نگهداری و تعمیرات 

سیستم های دفع و کنترل آالینده ســاالنه رقمی بالغ بر 50 میلیارد تومان هزینه 
صرف کرده است، گفت: نصب و راه اندازی سیستم های پایش آنالین روی کلیه 
خروجی های شــرکت فوالد مبارکه در بخش دودکش ها و تصفیه خانه ها اکنون 
 رقمی بالغ بر 20 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اســت. این شرکت هم اکنون

 طرح های احداث دریاچه ســوم ذخیره پســاب همراه با نصب سیستم تصفیه 
تکمیلی پساب شهری را با هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد تومان در دست اقدام دارد.
عالوه براین احداث سیلوهای ذخیره ریزدانه مواد معدنی و رفع برخی از اشکاالت 
در راهبری سیستم های دفع آالینده را با هدف بهبود شاخص های زیست محیطی 
خود با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد تومان پیش بینی و در دستور کار داشته است. 
طرح های فرآوری سرباره به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید و با هدف ایجاد 
ارزش افزوده برای محصوالت شرکت یکی دیگر از اقداماتی است که با کمک مراکز 
علمی و پژوهشی کشور با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد تومان در دست اقدام است. 
این شرکت با مشارکت شرکت های مهندســی داخلی فرآیند فروش و صادرات 
ســرباره را نیز به موازات فعالیت هــای علمی و 
تحقیقاتی خود در این زمینه دنبال کرده است.وی 
در پاسخ به این سوال که فوالد مبارکه در مقابله با 
ویروس کرونا چه اقداماتی انجام داده است گفت: 
هم چنان که پیش از این اشاره شد، با وجود حدود 
20 هزار نفر نیروی انسانی فوالد مبارکه، این شرکت 
خود را از جامعه پیرامون جدا نمی داند؛ بنابراین 
طبق پروتکل های وزارت بهداشت و درمان عمل 
می کند و آنچه را الزم است در شرکت اجرا خواهد 
کرد. به عنوان مثال، ضمن پایش بهداشتی امکان عمومی و کارگاه ها و خطوط تولید 
شرکت، زمان حضور کارکنان در برخی محل های کاری به کمترین حد ممکن کاهش 
داده شده است. عالوه بر این با تعطیلی برخی مراکز طبخ و رستوران ها، در این راستا 
اقدامات موثری انجام شده است. این در حالی اســت که همکاران ما در بخش 
اورژانس و درمان شــرکت به طور جدی و فعال با مراکز بهداشتی و درمانی منطقه 
و اســتان همکاری دارند و مباحث مربوط به این شرایط را رصد می کنند.مهندس 
عظیمیان در پاسخ به این سوال که فوالد مبارکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی موثر 
در صنعت فوالد کشور، در زمینه مقابله با ویروس کرونا چه همکاری هایی با منطقه 
و استان داشته است، اظهار داشت: ویروس کرونا یک تهدید ملی است؛ از این رو 
نگاه فوالد مبارکه به این بحث هم جامع و ملی اســت. به همین دلیل در راستای 
تعهد به مسئولیت های اجتماعی سازمان، با تخصیص منابع مالی خود، از دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و مراکز آموزش و پرورش و بهزیستی شهرستان مبارکه برای 
تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز مقابله با این ویروس خطرناک حمایت کرده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن در خصوص ویژگی های 
تولیدات این شرکت گفت: در خصوص ذوب ریزی تجهیزات فوالدی مثل پاتیل، 
چند شرکت دیگر نیز در کشور وجود دارند که این حجم از کار را انجام می دهند؛ 
اما ویژگی شرکت ما در ذوب ریزی قطعات بسیار بزرگی مثل رینگ های صنایع 
سیمانی است.امیر ایرانپور اظهار داشت: ما در شرکت مهندسی پویش ساخت 
حجم زیادی از کارهای تامین از جمله ریخته گری را برای شــرکت ذوب آهن 
اصفهان انجــام می دهیم و در کنار آن ســفارش های شــرکت های دیگر را نیز 

می پذیریم.

از ذوب آهن تا فوالد مبارکه
مدیرعامل شرکت مهندســی پویش ســاخت ذوب آهن درباره سفارش های 
ساخت ارجاع شده به این شرکت نیز عنوان کرد: ازجمله موارد مهم این تولیدات 
می توان به ســاخت پاتیل های ســرباره کوره بلند، پاتیل های ســرباره کنورتور 
مربوط به شــرکت ذوب آهن و همین طور پاتیل های سرباره فوالد مبارکه اشاره 
کرد. ضمن اینکه قابلیت ساخت رینگ های مربوط به صنعت سیمان که نیاز به 
وزن ذوب ریزی باالیی دارد نیز در این شــرکت وجود دارد؛ حجم و کیفیت این 
تولیدات و خدمات به نحوی بوده است که توانسته ایم عنوان تامین کننده برتر در 
این حوزه را از آن خود کنیم.وی در خصوص ساخت رینگ های سیمان در این 
شرکت، خاطرنشان کرد: به غیر از شرکت مهندسی پویش ساخت، چند شرکت 
ریخته گری دیگر نیز وجود دارد که توانایی تولید پاتیل هایی تا ظرفیت 30 تن را 
نیز دارند و در این حوزه فعالیت می کنند اما ساخت رینگ های سیمان را که نیاز 
به ذوب ریزی بیشتری دارند و باید حجم زیادی از ذوب به صورت یکجا ریخته 
شــود را نمی توان با کوره های القایی انجام داد و شرکت پویش ساخت، امکان 
تولید چنین محصولی را با اســتفاده از فضا و امکاناتی که شرکت ذوب آهن در 
اختیار این شرکت قرار داده، دارد.ایرانپور در خصوص نیازسنجی در مورد تولید 
رینگ های سیمانی، بیان کرد: در حال حاضر، شرکت ما با بسیاری از شرکت های 
تولید ســیمان  در ارتباط است و چنانچه هر یک از این شــرکت ها نیاز به چنین 

محصولی داشته باشند، می توانیم تولید آن را در دستور کار قرار دهیم.

تنوع کم تولیدات
مدیرعامل شرکت مهندسی پویش ســاخت ذوب آهن در خصوص تامین این 
میزان مذاب برای ریخته گری تجهیزاتی مثل رینگ های بزرگ صنایع سیمان، 
یادآور شد: البته ما در این شرکت، کوره ذوب با این حجم نداریم و مذاب مورد نیاز 
خود را از پاتیل های فوالدسازی شرکت ذوب آهن اصفهان که برای فوالدسازی 
شــارژ می شــوند، تامین می کنیم. این مذاب پس از انجام عملیات ویژه برای 

رســیدن به آنالیز مورد نظر، برای ذوب ریزی در اختیار واحــد ریخته گری قرار 
می گیرد.وی در مورد عمده تولیدات این شرکت در حوزه ریخته گری فوالد، عنوان 
کرد: تنوع تولیدات ریختگی در ابعاد کوچک بسیار زیاد است اما در مورد قطعات 
بزرگ تر تنوع چندانی در کشور وجود ندارد. در حال حاضر، بیشترین میزان تولید 
ما در حوزه ریخته گری مربوط به طراحی و ساخت پاتیل های ریخته گری است 
و میزان آن نیز بر اساس سفارش خریداران می تواند تا دو پاتیل در ماه نیز باشد؛ 

اما هم اکنون به صورت میانگین ما در ماه حداقل یک پاتیل را تولید می کنیم.

مراحل تولید یک پاتیل
ایرانپور درباره مراحل تولید یک پاتیل در کارگاه ساخت شرکت مهندسی پویش 
ساخت، توضیح داد: پس از انجام مراحل اولیه ای مثل قالب  گذاری و فرم گیری 
و نصب درجه ها، عملیات ذوب ریزی پاتیل ها انجام می شــود. در مرحله بعد و 
پس از خارج کردن ماسه ها، قطعات اضافی از قطعه اصلی جدا شده و عملیات 
تمیزکاری آغاز می شود. پس از این مرحله نیز عملیات حرارتی روی پاتیل انجام 
می شود که شامل بخش های مختلف تنش گیری، نرماله و آنیل کردن است و 
بر اساس نوع سفارش و نیاز خریدار متفاوت است.  این فرآیند در کوره عملیات 
حرارتی با ابعاد 4 متر در 8 متر انجام می گیرد که یکی از کوره های عملیات حرارتی 

بزرگ در منطقه به شمار می رود.

صد در صد ذوب آهنی
مدیرعامل شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن در مورد مالکیت شرکت 
 پویش ســاخت، عنوان کرد: 100 درصد ســهام این شــرکت متعلق به شرکت 
ذوب آهن است. شــرکت ما با استفاده از امکاناتی که شــرکت ذوب آهن در 
اختیار ما می گــذارد به طراحی و تولید محصوالتی می پــردازد که امکان تولید 
آن ها در شــرکت های دیگر با توجه بــه محدودیت امکانات وجــود ندارد.وی 
همچنین در پایان در مورد وضعیت کشــور در حــوزه ریخته گری فوالد، عنوان 
کرد: خوشــبختانه ما با توجه به نوع تولیدات خود و اینکه با شرکت ذوب آهن 
اصفهان در حال همکاری هســتیم، بسیاری از مشــکالت این حوزه را تجربه 
نمی کنیم اما با توجه به آمــار و اطالعات موجود به نظر می رســد که وضعیت 
ریخته گری فوالد در کشور ما چندان مساعد نیست و تولیدکنندگانی که در این 
حوزه فعایت می کنند با مشکالت مختلفی در بخش خرید مواد اولیه، ساخت 
و فروش محصوالت دست به گریبان هستند و به طور کلی این صنعت در کشور 
متناســب با پیشــرفت های جهانی در این حوزه پیش نمی رود؛ اما با توجه به 
اهمیت این صنعت، امیدوار هستیم که مســئوالن توجه ویژه ای به حمایت از 

آن داشته باشند.

مدیرعامل شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن:

بزرگترینحجمذوبریزیراانجاممیدهیم
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

رویکردفوالدمبارکهبهالزاماتزیستمحیطی،ملیوجهانیاست
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