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زمزمه های تعطیلی اصناف در اصفهان جدی تر از هر وقت دیگری مطرح است؛

 تعطیالت اجباری
3

 شهدا در موزه فراموشی 
 کمبود اعتبارات، پروژه باغ موزه دفاع مقدس اصفهان را متوقف کرد؛  

7

صفحه 5

سناریوهای مختلفی برای جبران تعطیلی مدارس 
در آموزش و پرورش مطرح است؛ اما در عمل کدام 

یک امکان اجرایی شدن دارد؟

روزهای بر باد رفته آموزش

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان خبرداد:

فعالیت شبانه روزی و مستمر 
اکیپ های آسفالت در سطح شهر

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه 
اصفهان خبر داد:

 اعزام مشاوران مذهبی 
به بیمارستان ها

7

5

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان اصفهان:

مردم رعایت نکنند، ناچار  به 
تعطیلی هستیم

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در حاشیه مراسم تجدید میثاق 

گروه های جهادی با شهدا:

ظرفیت بسیج در خدمت 
مردم خواهد بود

 تیمی که مدعی نبود؛

 کار نیمه تمام والیبال 
سپاهان

3

7

6

نیوز
ب 

صاح
س: 

عک

دو مداح معروف با جبهه مردمی سالمت به خط زدند؛

 پیشتازی دوباره اصفهانی ها 
7در خط مقدم خدمت



پنجشنبه 22  اسفند  1398 / 17 رجب 1441/ 12مارس 2020/ شماره 2934

 هند همچنان در خطر تحریم های آمریکا
 به دلیل روابط نظامی با روسیه

با وجود گســترش روابط دفاعی میان هند و آمریکا، دهلی نو همچنان در معرض خطر تحریم های 

آمریکا بر اساس قانون مقابله با رقیبان آمریکا از طریق تحریم یا »کاتسا« قرار دارد.نشریه دیفنس نیوز 

در گزارشی نوشت: رسانه های هند گزارش های زیادی مبنی بر معاف شدن هند از قانون کاتسا منتشر 

کرده اند.یک مقام در وزارت دفاع آمریکا گفت: با وجود ادعای رسانه های هند، در قانون کاتسا، هیچ 

معافیتی برای این کشور در نظر گرفته نشده اســت و هند می تواند به دلیل خرید تجهیزات نظامی از 

روسیه از سوی آمریکا تحریم شود.وی افزود: برای اعطای معافیت شرایط بسیار سختی در نظر گرفته 

شده  و هرگونه خرید نظامی از روسیه به دقت بررسی می شود.هند و آمریکا در ماه گذشته در طول سفر 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به هند قراردادهای نظامی به ارزش ۳.۲ میلیارد دالر امضا کردند.

هند در سال ۲۰۱۸ قرارداد خرید ۵ سامانه موشکی اس ۴۰۰ به ارزش ۵ میلیارد دالر را با روسیه امضا کرد. 

این قرارداد انتقاد آمریکا از هند را به دنبال داشت به گونه ای که کاخ سفید هند را به تحریم تهدید کرد.

 نرم افزار اسراییلی تشخیص کرونا 
موجب افشای اطالعات کاربران شد

نقص امنیتی نرم افزار ارائه شده توسط وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی برای تشخیص ویروس کرونا 
موجب شد تا اطالعات شخصی و درمانی حدود 7۵ هزار نفر از ساکنان سرزمین های اشغالی فلسطین 
افشا شود. افرادی که نرم افزار »کرونا اپ« را در ســرزمین های اشغالی فلسطین دانلود کرده بودند، 
باید اطالعات شخصی از جمله سابقه بیماری خود را در این نرم افزار وارد می کردند. بسیاری از کاربران 
همچنین آدرس الکترونیکی خود را نیز برای دریافت به روز رسانی ها در اختیار نرم افزار قرار داده بودند.
یک پژوهشگر امنیتی اعالم کرد که شکاف بزرگ امنیتی به هر شخصی اجازه می دهد که با استفاده از 
ابزار هک به سوابق تمام کاربران دسترسی پیدا کرده و حتی به جای کاربران از نرم افزار استفاده کنند.
استفاده از نرم افزارهای تشخیص بیماری کرونا پس از افزایش شمار مبتالیان در فلسطین اشغالی، به 

صورت نگران کننده ای در میان ساکنان سرزمین های اشغالی گسترش یافته است.

» اشرف غنی« بر سر حرف خود نماند
رییس جمهوری افغانســتان حکم عفو و آزادی اعضــای زندانی گروه طالبان در این کشــور را امضا 
کرد.»صادق صدیقی« سخنگوی رییس جمهوری افغانستان در یک پیام توئیتری اعالم کرد که رییس 
جمهور این کشور »حکمی را امضا کرده است که مطابق با چارچوب پذیرفته برای آغاز مذاکره میان طالبان 
و دولت افغانستان، فرآیند آزادی اعضای زندانی طالبان را تسهیل می کند«.طبق این حکم اعضای گروه 
طالبان که در زندان های افغانستان به سر می برند، مشمول عفو می شوند. »اشرف غنی« یک روز بعد 

از توافق آمریکا و طالبان با آزادی زندانیان طالبان مخالفت کرده بود.

مقر سازمان ملل در نیویورک بسته شد
سازمان ملل اعالم کرد، به دلیل انتشار و شیوع ویروس کرونا مقر این سازمان در نیویورک به روی عموم 

بسته شده اســت. به گزارش آناتولی، این نهاد بین المللی اعالم کرد که تصمیم دارد تا کارمندانش را 

در حوزه اجرایی کاهش دهد و حاال هم اعالم کرده که این مجموعه را به روی عموم می بندد.اســتفان 

دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت:  همانطور که دبیرکل اعالم کرده، امنیت 

و سالمت کارمندان موضوعی بسیار مهم در اولویت است. سازمان ملل به نظارت بر اوضاع از نزدیک ادامه 

می دهد و اقدامات الزم و ضروری را بر اساس شــرایط به وجود آمده انجام خواهد داد.وی ادامه داد: 

سازمان ملل تاکنون موردی از ابتالی کارمندانش به این ویروس دریافت نکرده است.

اصالحات جدید در قانون اساسی روسیه صورت گرفت؛

خیز »پوتین« برای دور آینده ریاست جمهوری 

پس از آنکه در ســال ۲۰۰7 قانون ریاست  علیرضا کریمیان
جمهوری روسیه تغییر و زمان آن از ۴ سال 

به شش سال افزایش یافت، دوباره این قانون باز هم به نفع پوتین تغییر 

کرد و با تغییرات تــازه، رییس جمهور روســیه می تواند بــار دیگر در 

انتخابات شرکت کند؛ اتفاقی که بدون شک به اجرای تغییرات اساسی 

در دولت طی ماه های گذشته این کشور ارتباط دارد و در آینده روسیه و 

تحوالت منطقه ای نیز موثر خواهد بود. به نظر می رسد والدیمیر پوتین، 

سودای ریاستی بسیار طوالنی مدت تر از آنچه قانون روسیه به وی اجازه 

دهد را در سر می پروراند و در حال اجرای مقدمات این طرح است.  دی 

ماه سال جاری رییس جمهور  روسیه، الیحه ای را به مجلس دومای این 

کشور به منظور ایجاد برخی اصالحات در قانون اساسی این کشور ارائه 

کرد.این اصالحات شــامل ۲۲ بند از فصل های ۳ تا ۸ قانون اساســی 

فدرال این کشور می شد که در صورت موافقت دو سوم از اعضای پارلمان 

این کشــور قابلیت اجرایی پیدا می کند؛ اما به پیشنهاد شخص پوتین 

پس از تصویب احتمالی نیز این طرح به همه پرســی مردمی گذاشته 

خواهد شد. چند روز پس از پیشنهاد پوتین، پیش نویس اولیه الیحه 

اصالح قانون اساســی به دوما ارائه شــد و مدت کوتاهی پس از بحث 

درباره آن، این سند که در ابتدا شامل ۲۲ اصالحیه بود در شور اول تایید 

شد.پیشنهادهای اصلی پوتین تقویت نقش شورای حکومتی، کاهش 

شمار قضات دادگاه قانون اساسی روسیه و حق رییس جمهور برای عزل 

آنها، سخت شدن شــرایط برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و 

سایر مقامات انتخاباتی بود. اخیرا در جلسه مجلس دومای روسیه طرح 

فوق با اکثریت آرا به تصویب رســید. از جمله مفــاد این طرح پس از 

تصویب و البته در صورت موفقیت در همه پرســی مردمی، ممنوعیت 

انتخاب افراد با تابعیت دوگانه یا شــهروندان کشورهای خارجی برای 

پست ریاســت جمهوری، افزایش شــرط مدت زمان اقامت در خاک 

روسیه از ۱۰ ســال به ۲۵ ســال و از بین رفتن محدودیت انتخاب یک 

شخص برای ۲ دوره متوالی خواهد بود.در واقع والدیمیر پوتین رییس 

جمهور فعلی، پس از پایان دوره دوم ریاســت جمهوری خود در ســال 

۲۰۲۴ منعی برای حضور مجدد در رقابت انتخابات ریاســت جمهوری 

روســیه نخواهــد داشــت.متمم پیشــنهادی بــرای تمدیــد  دوره 

ریاست جمهوری در حالی مطرح شده است که دوما قرار است به زودی 

طرح پیشنهادی پوتین برای اصالح گســترده قانون اساسی را به رای 

بگذارد. این اصالحیه، میــزان قدرت رییس جمهــور را کاهش داده و 

بســیاری از اختیارات را در اختیار پارلمان قرار می دهد.هم حزبی های 

پوتین که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارند، گفته اند »بدون 

شک« به متمم تمدید دوران ریاست جمهوری رای مثبت می دهند. پس 

از تصویب این طرح وی صراحتا اعالم کرده است تا سال ۲۰۲۴ در قدرت 

باقی خواهد مانــد . پوتین، رییس جمهوری روســیه در یک مصاحبه 

اختصاصی با شــبکه ان بی ســی ضمن ابراز اطمینــان از پیروزی در 

انتخابات ۱۸ مارس گفت قصد دارد که پس از پایان دوره جدید ریاست 

جمهوری در سال ۲۰۲۴ میالدی از سیاست کناره گیری کند. پوتین در 

این مصاحبه همچنین گفت کرملین به هیچ وجه در انتخابات ریاست 

جمهوری ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ میالدی دخالتی نداشته 

است.وی ادعاهای سرویس اطالعاتی ایاالت متحده را مبنی بر دخالت 

روسیه در انتخاب شدن دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایاالت متحده 

را رد کرد و آن را نادرست خواند. پوتین در پاسخ به این سوال که آیا نگران 

است که شــهروندان روسیه به دموکراســی ایاالت متحده حمله کرده 

باشــند، گفت که  تاکنون مدرکی مبنی بر اینکه دخالتی خالف قوانین 

روسیه صورت گرفته باشد، ندیده است و »اگر آمریکا مدرکی به روسیه 

بدهد«، احتماال آن را بررسی خواهد کرد.

در پی صدور بیانیه کمیســر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد در خصوص  همکاری همه کشــورها برای 
مقابله با ویروس کرونا، ســازمان دفــاع از قربانیان 
خشــونت در نامه ای به وی بر لغــو تحریم های همه 
جانبه علیه ایران در راستای امکان ایجاد مقابله برای 

این وضعیت در داخل کشور تاکید کرد. 
در این نامه به موارد زیر اشاره شده است:

 عدم امکان دسترسی شــهروندان کشورهای تحت 
تحریم های اقتصادی به مراقبت های بهداشــتی به 
شکل برابر با سایر کشــورها، چالش های ایجاد شده 
توسط تحریم های ایاالت متحده و شکل گیری نوعی از 
تروریسم پزشکی برای مردم ایران، ممنوعیت معامالت 
بانکی، عدم دسترسی به درمان های اساسی پزشکی 

و خرید تجهیزات پزشکی مانند دستگاه های اسکن 
اشعه ایکس و CAT یا بهینه سازی و  تعمیر تجهیزات 
موجود در اثــر تحریم های اقتصای، اشــاره به ارتباط 
مداوم این سازمان با کمیســاریای عالی حقوق بشر 
و همچنین گزارشــگر  ویژه حق سالمتی و ابراز نگرانی 
های جدی این ســازمان در مورد اثرات منفی تحریم 
های جامع بر مردم، که گزارشگر ویژه اقدامات اجباری 
یکجانبه )UCM( آن را جنگ اقتصادی نامیده، اشاره 
به اظهارات اخیر کمیسر عالی حقوق بشر درخصوص 
ضرورت همکاری های بیــن المللی بــرای مبارزه با 
ویروس کرونا و لزوم خاتمه اقدامات اجباری یکجانبه 
در کشــورهای هدف تحریم برای مبارزه موثرتر با این 
بیماری، اشاره به بند ۱۰ تا ۱۲ گزارش اخیر گزارشگر ویژه 

وضعیت حقوق بشر درایران درخصوص تاثیر فشارهای 
اقتصادی بر سالمتی مردم و لزوم همبستگی جهانی 
برای نابودی ویروس کرونا و لغو تحریم ها در کشورهای 
تحت تحریم ازجمله ایران،درخواست از کمیسرعالی 
برای محکومیت علنی اقدامــات اجباری یکجانبه به 
ویژه در زمان اقدامات اورژانســی و فوری، اشــاره به 
اعالمیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه 
و همکاری بین دولت ها مطابق با منشــور ملل متحد 
درخصوص خودداری کشورها از هرگونه اجبار سیاسی 
یا اقتصادی علیه استقالل سیاســی سایر کشورها و 
درخواست از رویه های ویژه شورای حقوق بشر برای 
بررسی راه های حذف، به حداقل رساندن و جبران تاثیر 

منفی تحریم ها.

نامه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به سازمان ملل درباره تروریسم پزشکی علیه مردم ایران

فرمانده سنتکام: 

برای مقابله با ایران سامانه موشکی به عراق می فرستیم
رییس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه گفت که آمریکا قصد دارد ســامانه های دفاعی بیشتری را برای 
حفاظت از خود در برابر »حمالت بالقوه  از جانب ایران« به عراق وارد کند.به گزارش خبرگزاری رویترز، کنت مک کنزی رییس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا 
در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما در حال وارد کردن سامانه های دفاع هوایی و سامانه های دفاع موشکی بالستیک 
به عراق هستیم تا به طور ویژه از خود در برابر حمله بالقوه دیگری از جانب ایران حفاظت کنیم.پیش از این طی سال جاری، پنتاگون]وزات دفاع آمریکا[ اظهار 
کرده بود که به دنبال کسب اجازه عراق است تا سامانه های ضد موشکی برای »دفاع بهتر از نیروهای آمریکایی« در پی حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا در 
عین االسد عراق، به این کشور وارد کند.بر اساس این گزارش، مک کنزی همچنین در این جلسه مدعی شد: در فرماندهی مرکزی، ما می دانیم تا زمانی ایاالت 
متحده آمریکا فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران را اعمال می کند، نیروهای مشترک باید با حضور و موقعیت خود از استفاده قدرت نظامی ایران 
در برابر اجرای این فشارها، جلوگیری کند.این فرمانده ارشد آمریکایی عالوه بر مطرح کردن این که »حضور ما سیگنال روشنی در مورد توانایی های ما و اراده 
ما برای دفاع از شرکا و منافع ملی ایاالت متحده می فرستد«، بیان کرد: هدف آتی سنتکام استقرار نیرو در منطقه با قابلیت عملیاتی در رسیدن به جلوگیری 

مداوم از حکومت ایران و انعطاف پذیری در برابر تهدیدات آینده آن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بنا نیست به هرادعا و سوال 
بی پایه ای پاسخ دهیم

نقل قول روز

وز عکس ر

وزرا و معاونان 
روحانی با ماسک به 
هیئت دولت آمدند

جلسه هیئت دولت به ریاست 
رییــس جمهــوری برگــزار 
شــد و همه اعضای دولت با 
 ماسک در جلسه حضور یافته 

بودند.

رونمایی از دستاوردهای هسته ای در 20 فروردین 99
رییس کمیته هسته ای مجلس از رونمایی دستاوردهای هسته ای کشور در ۲۰ فروردین سال آینده 
خبر داد.حمدابراهیم رضایی، درباره تاخیر در ارائه گزارش های ۶ ماهه برجام از ســوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: گزارش پیشــین این کمیسیون 
هنوز قرائت نشــده است و پس از اتمام 
فشــار شــیوع بیماری کرونا، تشــکیل 
جلسه های مجلس و موافقت نمایندگان 
مربوط،گزارش های برجــام را در قالب 
یک گزارش نهایی در این دوره از پارلمان 
می توان ارائه کرد.رییس کمیته هسته ای 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: انجام 
نشــدن هیچ یک از تعهــدات برجام از 
سوی غربی  ها و بازگشت همه تحریم ها از مهم ترین موضوع های این گزارش است. طبق توافقنامه 
برجام، به محض امضای این توافق همه تحریم ها باید برداشته می شد و در حال حاضر عمال مسئله 
مذکور از بین رفته است.وی ادامه داد: جمهوری اسالمی همه مراحل کاهش تعهدات را طی کرد که 
اثرهای خوبی داشته اســت؛ این موضوع با ایجاد یک تحرک ویژه و امید در دل دانشمندان جوان 
کشور، دستاوردهای خیلی قوی و ارزشمندی  را رقم زده اســت.رضایی از رونمایی دستاوردهای 
هسته ای کشور خبر داد و گفت: بنا داریم از دستاوردهای هسته ای کشور در ۲۰ فروردین سال آینده 

رونمایی کنیم.

در جلسه قرارگاه پدافند زیستی ارتش صورت گرفت؛

تقدیر دریادار سیاری از کارکنان بهداشت و درمان ارتش
معاون هماهنگ کننده ارتش از کارکنان بهداشت و درمان ارتش در همه نیرو ها و یگان های آجا که در 
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفته اند، قدردانی کرد دریادار حبیب ا ... سیاری روز سه شنبه 
در چهارمین جلســه قرارگاه پدافند زیســتی ارتش با موضوع مبارزه با ویروس کرونا، از کارکنان 
بهداشت و درمان ارتش در همه نیرو ها و یکان های آجا که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار 
گرفته اند، قدردانی کرد.معاون هماهنگ کننده ارتش همچنیــن به نقش ارتش در کمک به مردم 
در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مبارزه با ویروس کرونا پرداخت و افزود: همانگونه که ارتش 
جمهوری اسالمی ایران تاکنون در خدمت مردم بوده است در موضوع ویروس کرونا نیز تمام تالش 

خود را در یاری رساندن به مردم جهت مبارزه با ویروس کرونا انجام خواهد داد.

ماجرای شایعه عجیب درباره فرار میلیاردی »جاسبی« از ایران
رییس اسبق دانشگاه آزاد اسالمی درپاسخ به ادعای فرارش از ایران گفت: این موضوع صحت ندارد 
و من در تهران هستم.طی روز های گذشته شایعه شــد عبدا... جاسبی، رییس اسبق دانشگاه آزاد 
اسالمی با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، از ایران فرار کرده است. این خبر در شبکه های اجتماعی به طور 
گسترده ای بازتاب پیدا کرد. جاسبی در گفت وگو با روزنامه شرق و در پاسخ به این که ادعا شده شما 
با مبلغ هنگفتی پول از کشور خارج شده اید، گفت: من در خانه ام در همین تهران هستم.وی همچنین 
درباره فعالیت های این روز های خودش گفت: کار های اجتماعی من زیاد اســت؛ روزنامه و استاد 
دانشگاه هستم. چند دانشجوی دکترا دارم، دفتر مطالعات تاریخ دانشگاه اسالمی و تاریخ حزب 
جمهوری اسالمی هم هست. ولی کرونا باعث شده توصیه های وزارت بهداشت را جدی بگیریم و 
سعی کنیم تا حد امکان شرکت در اجتماعات و محافل را کم کرده و بیشتر در منزل هستم؛ مگر در 

مواردی که واقعا ضرورت دارد شرکت کنم.

کافه سیاست

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
آژانس برای حفظ اعتبار خود نباید هر ادعای 
پوچی را دنبال کند، گفت: ایران به ســواالت 
پاسخ داده است؛ اما ســواالت آژانس باید 
فنی و حقوقی باشــد و نباید سیاسی کاری 
برخی رژیم ها دنبال کند؛ چــون ایران آن را 
درســت و ســازنده نمی داند.»سید عباس 
موسوی« درباره گزارش اخیر مدیرکل آژانس 
اظهار داشــت: همانطور که بهروز کمالوندی، 
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی به دقت به 
این اظهــارات و ادعای اخیر آژانس پاســخ 
دادند، این مســئله یک موضوع فنی است. 
ادعای آنها در مورد سایت نیست. ما بیشترین 
و فنی ترین همکاری هــا را با آژانس داریم و 
بنا نیست هر ادعا و سوال بی پایه ای از سوی 
آژانس مطرح و ایــران به آن پاســخ دهد. 
موســوی گفت: چارچوب همکاری ایران با 
آژانس مشــخص اســت و آژانس هم باید 
اعتبار خود را حفظ کــرده و هر ادعایی که هر 
فرد و رژیــم پوچی مطرح کــرد نباید دنبال 
کند. ایران به سواالت پاسخ داده ولی مبنای 
آژانس درســت و حقوقی نیست. وی درباره 
واکنش کشــورهای اروپایی به گزارش اخیر 
مدیرکل آژانــس تصریح کرد: این مســئله 
به مقامات اروپایی ارتباطی نــدارد. ما ابراز 
نگرانی  خود را بیان کرده ایم و در تماس تلفنی 
ظریف با بورل، این مســئله و همکاری های 
ایران با آژانس مطرح شــده و از هر فرصتی 
برای تبیین اقدامات و مواضع خود استفاده 

می کنیم.

هم حزبی های پوتین که اکثریت کرسی های پارلمان را در 
اختیار دارند، گفته اند »بدون شک« به متمم تمدید دوران 
ریاست جمهوری رای مثبت می دهند. پس از تصویب این 
طرح وی صراحتا اعالم کرده است تا سال 2024 در قدرت 

باقی خواهد ماند 

بین الملل
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توصیه های دامپزشکی اصفهان در رابطه با کرونا:

 مرغ و ماهی را در منزل خرد کنید
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط فعلی انتشار و گسترش کرونا ویروس 
به خانواده ها توصیه می شود از خرد کردن مرغ و ماهی در فروشگاه ها  خودداری کنند، چون با خرد 
کردن مرغ در فروشگاه امکان انتشار ویروس به صورت فیزیکی وجود دارد.شهرام موحدی با اشاره 
به نظارت های مستمر اداره کل دامپزشکی استان، اظهار داشت: تمام مراکز بسته بندی گوشت، مرغ، 
ماهی، میگو و ...در کشتارگاه ها، فروشگاه های کوثر، عمده فروشی ها، هایپر مارکت ها، سیتی سنتر 
و خرده فروش ها تحت نظارت شدید اداره کل دامپزشکی استان هستند.وی افزود: به پرسنل این 
حوزه اعالم شده تا در صورت داشتن کوچک ترین عالئم سرما خوردگی در مراکز بسته بندی حضور 
پیدا نکنند و همچنین توصیه استفاده از ماسک و دســتکش هم مانند گذشته به قوت خود باقی 
است.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه ضدعفونی مراکز در دستور کار قرار دارد، گفت: 
هیچ مشکلی در حوزه فرآورده های خام دامی نیست ولی مانند همیشه در مورد همه ویروس ها و 
باکتری ها به خانواده ها توصیه می شود تا مرغ، گوشت، ماهی و ... را به صورت کامل بپزند و از مصرف 

غذای کامال پخته نشده، خودداری کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان:

مردم رعایت نکنند، ناچار به تعطیلی هستیم
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان اصفهان با اشاره به اقدامات این سازمان برای 
کاهش مراجعات حضوری در پی شیوع ویروس کرونا، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان اصفهان در صورت ادامه روند مراجعات حضوری، ازدحام جمعیت در ســازمان و رعایت 
نکردن نکات پیشــگیری از شــیوع بیماری، با توجه به اولویت ســالمت اعضا و پرسنل ناچار به 
تعطیلی و ارائه نکــردن خدمات تا بعد از تعطیالت نوروزی خواهد بود.غالمحســین عســکری 
در خصوص اقدامات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اصفهان برای کنترل شیوع ویروس 
کرونا، اظهار کرد: تمدید فرصت ثبت کارکرد خدمات مهندســی تا پایان اردیبهشــت سال ۱۳۹۹، 
راه اندازی ســامانه غیرحضوری تیکتینــگ و تمدید خودکار پروانه های منقضی شــده از تاریخ 
۹8/۱۱/۱ تا ۹۹/2/۳۱ به منظــور کاهش حجم مراجعات به ســازمان و کمک به پیشــگیری از 
شیوع کرونا ویروس در دستور کار این سازمان قرار گرفته اســت.وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه 
اقدامات یاد شده با همکاری مهندســین و مراجعان همراه نشده و همچنان شاهد حجم باالیی 
از مراجعات بدون رعایت مســائل بهداشــت فردی در واحدهای گوناگون هستیم، تصریح کرد: 
سازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان اصفهان در صورت ادامه روند مراجعات حضوری، 
ازدحام جمعیت در سازمان و رعایت نکردن نکات پیشگیری از شیوع بیماری، با توجه به اولویت 
 ســالمت اعضای و پرســنل ناچار به تعطیلی و ارائه نکردن خدمات تا بعــد از تعطیالت نوروزی

 خواهد بود.

اسکناس نو در روزهای پایانی سال توزیع نمی شود
بر اساس بخشــنامه بانک مرکزی به بانک های کشــور در روزهای پایانی سال اسکناس نو توزیع 
نمی شود.صفحه رسمی بانک سپه در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت:فوری؛ بخشنامه بانک 
مرکزی به بانک ها برای پیشگیری از کرونا در روزهای پایانی ســال اسکناس نو توزیع نمی شود. 
همچنین  شعب بانک می توانند از دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد هم از اسکناس ایران چک 
و مســکوک اجتناب کرده و چنانچه ضرورتی به دریافت وجه از مشــتریان وجود داشت با رعایت 
کامل اصول تاکید شده بهداشتی اقدام شود.کارکنان تمام بانک ها باید به راهنمایی و ارائه ابزارهای 
جایگزینی وجه نقد به مشتریان خود در شعب اهتمام ویژه داشته و واحدهای ذی ربط نیز مکلف 

هستند شرایط و امکانات الزم را برای این منظور در شعب مهیا کنند.

زمزمه های تعطیلی اصناف در اصفهان جدی تر از هر وقت دیگری مطرح است؛

 تعطیالت اجباری

در حالی که در برخی از شهرســتان های 
مرضیه محب رسول

اســتان اصفهان مانند نجف آباد و کاشان 
شیوع کرونا به مرز هشدار رسیده و اصناف در حالت نیمه تعطیل قرار 
گرفته اند، هنوز مشخص نیست که آیا در شهر اصفهان هم طرح تعطیلی 
اجباری اصناف انجام خواهد شد یا نه. روز سه شنبه در جلسه شورای 
شهر اصفهان،رییس اتاق اصناف استان با تاکید بر اینکه آماده تعطیلی 
اصناف هســتیم، اعالم کرد: باید همه جنبه های این کار در نظر گرفته 
شود و نحوه تامین کاالهای اساسی مردم در صورت اتخاذ این تصمیم 

بسیار مهم است.
 وی با بیان اینکه اصناف منتظر تصمیم مسئوالن کشوری در خصوص 
تعطیلی هســتند، افزود: اگر تصمیم بر تعطیلی کسبه بگیرند اجرایی 
خواهد شــد، اما باید امنیت اجتماعــی را در نظر بگیریــم، همچنین 
وضعیت اقتصادی کسبه و اجناسی که خرید کرده اند و در قبال آن چک 
داده و فروش نداشته اند.جهانگیری با بیان اینکه چنانچه دولت دستور 
تعطیلی کسبه را بدهد تقاضای کاذب از ســوی مردم ایجاد می شود، 
اضافه کرد: اصناف جایی که حکومت و دولت شــرایط مناسبی ندارد، 

خواسته های خود را مطرح نمی کنند. این سخنان در حالی مطرح شده 
که طی روزهــای اخیر در برخی از نقاط شــهر تجمعات خرید و حضور 

مردم زیاد بوده است.
 حتی برخی از ادارات هم تهدید به تعطیلی کرده اند؛ اما مردم همچنان 
به خریدهای شب عید خود ادامه می دهند هر چند نسبت به روزهای 
مشابه ســال های قبل کمتر اســت. در همین زمینه معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفته است در صورت تداوم این رفتار 
ناچار به تعطیلی اصناف خواهیم بود. کمال حیدری، معاون بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه صنف اگر مراقب افرادی 
که وارد مغازه اش می شوند نباشــد، خود مبتال شده و همین موضوع 
باعث می شود بیمار شــود و در خانه بماند، اظهار کرد: نمی گوییم شهر 
تعطیل شود بلکه الزم است شغل های غیرضروری را تعطیل کنید؛ اگر 
سالن های ورزشی تعطیل شد، چون ســانس عوض می شد و امکان 
شیوع بیماری وجود داشت و اگر رستوران ها تعطیل شد، چون مرتب 
افراد با سطوح مختلف در تماس بوده و تجمع دارند.وی با بیان اینکه 
چاره ای نداریم که از صنوف درخواســت کنیم که صنف خود را تعطیل 

کنند، افزود: وقتی امســال عیدی نداریم پس خرید شــب عید برای 
چه زمانی اســت؟ بنا نداریم ســوپر مارکت ها و پایانه بسته شود، اما 
الزم است الزامی برای رعایت نکات بهداشتی برای آن ها تعیین شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بیشترین 
خطر ابتال در صنوف فروشنده و صاحب مغازه را تهدید می کند، تصریح 
کرد: درخصــوص تعطیلی ادارات نیز واقعا از درخواســت آن خســته 
شده ایم، اما همچنان برای تعطیلی ادارات دغدغه داریم.وی ادامه داد: 
صنوف مطمئن باشند هروقت شیوع کرونا کنترل و حل شد، قطعا آن 
را به مردم اعالم خواهیم کرد تا شــرایط را به حالت عادی بازگردانند، 
اما اگر رفتار های فعلی ادامه پیدا کند، مدت شــیوع بیماری طوالنی تر 
 خواهد شــد و تعطیلی یک ماهه، به بیش از ســه ماه تعطیلی تبدیل 

خواهد شد.
 این زمزمه ها نشان می دهد که شاید از روزهای آینده تعطیلی اصناف 
به صورت جدی تر مطرح و از سوی مراجع قانونی پیگیری شود اتفاقی 
که هم می تواند شــهر را عمال به یک قرنطینه تبدیل کند و هم چاره ای 

برای مهار رشد لجام گسیخته کرونا در اصفهان باشد.

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهــان پیرامون 
اینکه برخی از قصابان دلیل گرانی گوشت را کمبود 
دام ســبک در میادین اعالم کرده انــد، گفت: دام 
مورد نیاز اصفهان از اســتان های همجوار لرستان، 
آذربایجان شرقی، فارس و همدان تامین می شود 
که با مسدود شــدن مســیرها به هر علتی مانند 
بارندگی، ســیل، زلزلــه و کرونا طبیعتا گوســفند 

زنده در میادین نصف جهــان هم کاهش می یابد.
اصغر پورباطنی بــا بیان اینکه از هفته گذشــته به 
دلیل کاهش ســرعت عرضه گوسفند و سیر نزولی 
ارزش آالیش دام کله، پاچه، جگر و پوست؛ قیمت 
گوشــت درجه یک گوســفندی در بــازار اصفهان 
از ۹8 به ۱05 هزار تومان افزایش داشــته اســت، 
اظهار داشــت: اگر دام به میزان کافــی در میادین 
باشد و قصابان بتوانند آالیش را با قیمت مناسب 
بفروشند، نرخ گوشت قرمز در بازار تا 80 هزار تومان 
هم پایین می آید.وی در پاســخ به این ســوال که 
برخی از شــهروندان طی تماس با مــا از افزایش 
60 هزار تومانی نرخ گوشــت گوسفندی و فروش 
آن با بهای ۱40 هزار تومان در هر کیلوگرم گالیه مند 
بوده اند، افزود: چنین موضوعی صحت ندارد مگر 

اینکه مشــتری متقاضای گوشت درجه یک بدون 
 اســتخوان و دنبه باشــد زیرا قیمت هــا 20 درصد 
افزایش داشــته اســت.رییس اتحادیه گوشــت 
قرمز اصفهان با بیان اینکــه در حال حاضر به دلیل 
نیمه تعطیل بودن تاالرها، رســتوران ها، کبابی ها و 
بریانی ها تقاضای گوشت قرمز در اصفهان کاهش 
یافته است، گفت: قیمت قانونی نرخ گوشت قرمز 
درجه یک در بــازار اصفهان ۱00 هزار تومان اســت 
؛اما براســاس کیفیت برخی مغازه داران تا هر کیلو 
۱05 هزار تومان هم عرضــه می کنند. وی در ارتباط 
بــا وضعیت بازار گوشــت قرمز در اصفهــان اظهار 
داشــت: گوشــت قرمز به اندازه نیاز در بازار وجود 
 دارد؛ اما به دلیل کاهش زمینه گوســفند افزایش 

قیمت داشته ایم.

گرانی گوشت قرمز با کاهش نرخ کله پاچه و جگر

آسیبی که کرونا به گوشی های موبایل  می زند
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با اشاره به رکود بازار موبایل در پی شیوع کرونا و افزایش نرخ ارز، گفت: تمیز و ضد 
عفونی کردن موبایل ها با استفاده از پنبه آغشته به الکل آسیبی به گوشی های تلفن همراه نمی زند.حسن میرشمشیری درباره ضرورت ضدعفونی کردن گوشی 
های موبایل در پی شیوع کرونا، اظهار کرد: در اصل شست وشوی موبایل امری غیرمنطقی است، چراکه موجب آسیب تلفن همراه می شود، اما برای دور شدن از 
ویروس کرونا افراد می توانند با استفاده از پنبه آغشته به الکل یا دیگر پاک کننده سطوح، موبایل های خود را تمیز و ضدعفونی کنید.میرشمشیری درخصوص آمار 
خرابی گوشی ها بر اثر تمیز کردن و ضدعفونی کردن آن در پی شیوع ویروس کرونا، گفت: اکنون آمار دقیقی از میزان خرابی گوشی ها از این بابت نداریم، اما افرادی 
که روی موبایل های خود محلول آب و الکل و یا وایتکس را اسپری کرده اند، در این شرایط محلول از منافذ گوشی وارد آن شده و موجب خرابی موبایل می شود.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیشترین مراجعات 
برای گوشی، مربوط به تعمیر آن می شود.میرشمشیری با اشاره بر تاثیر کرونا بر بازار موبایل، گفت: متاسفانه طی 20 روز گذشته به دلیل افزایش نرخ دالر و کاهش 

قدرت خرید مردم و همچنین شیوع ویروس کرونا، بازار موبایل راکد است و تنها به مناسب روز پدر اندکی خرید و فروش انجام شد.

طی روزهای اخیر در برخی از نقاط شهر تجمعات خرید 
و حضور مردم زیاد بوده است. حتی برخی از ادارات هم 
تهدید به تعطیلی کرده اند؛ اما مردم همچنان به خریدهای 
شب عید خود ادامه می دهند هر چند نسبت به روزهای 

مشابه سال های قبل کمتر است

ماسال؛قطب تولید 
گل نرگس در آستانه 

عید نوروز
روستای ماسال از توابع بخش 
مرزن آباد شهرستان چالوس 
قطب تولید گل نرگس است. 
محصول این روستا در آستانه 
 عیــد نوروز بــه بــازار مصرف

 عرضه می شود .

کافه اقتصاد

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
12/141 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه وبالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل، تســلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره 9850 مورخ  1398/08/19 آقای/ خانم سمیرا سعادت پویا فرزند  ماشاهلل به 
شماره کالسه  1466وبه شماره شناسنامه 1130116891 و به شماره ملی 1130116891 
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 108.50مترمربع پالک شماره 
 5  فرعی از 110 اصلــی واقع در کک و موش اندان بخــش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 12073 مورخ 98/07/09  ومالحظه نقشــه ملک وگزارش 

کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
2- رای  شــماره  2600 مــورخ  1398/10/14 آقــای/ خانم فاطمه نظری فروشــانی 
فرزند محمد علی به شماره کالسه  1106 وبه شماره شناســنامه 5103 و به شماره ملی 
1142279065 صادره نســبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
166.20مترمربع پالک شــماره 55  فرعی از  114 اصلی واقع درشــمس آباد بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل ثبت درصفحه 191 دفتر 709  ومالحظه 

نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شــماره  2601  مــورخ 1398/10/14 آقــای/ خانــم علی رفیعی فروشــانی 
فرزند رمضانعلی به شماره کالســه 1107 وبه شماره شناســنامه 979 و به شماره ملی  
1141212447 صادره نســبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
166.20مترمربع پالک شــماره 55  فرعی از  114اصلی واقع در شمس آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 240 دفتر 636 ومالحظه 

نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
4- رای  شــماره 4375 مــورخ  1398/11/07 آقــای/ خانم ربابه طاهریــان خوزانی 
فرزند مصطفی به شــماره کالسه  1942 وبه شماره شناســنامه 10809 و به شماره ملی  
1140361058  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 155.77مترمربع 
پالک شماره 460  فرعی از 84  اصلی واقع درفتح اباد خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل ســند 23702 مورخ 50/04/25 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره  3844 مورخ 1398/11/01 آقای/ خانم مهدی محمدی فرزند رجبعلی 
به شماره کالسه 1985وبه شماره شناسنامه 431 و به شماره ملی  1291135197 صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 119.80مترمربع 
پالک شماره 423  فرعی از 99 اصلی واقع در  جوی آباد بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت درصفحه 428 و 544 و دفتر 420 و 251 ومالحظه نقشه ملک 

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره  3846 مورخ  1398/11/01 آقای/ خانم مینا هوازاده فرزند غالمرضا به 
شماره کالسه 1986وبه شماره شناسنامه 116و به شــماره ملی 1290447446  صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 119.80مترمربع 
پالک شماره 423 فرعی از 99 اصلی واقع در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 428 و 544 و دفتر 420 و 251 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره 5016  مورخ  1398/11/19 آقای / خانم محمد جواد عسگری فرزند مهدی 
به شماره کالسه  2121 وبه شماره شناســنامه 2221  و به شماره ملی   1141190869 
صادره خمینی شهر  نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 41.36مترمربع پالک 
شــماره 785  فرعی از 99  اصلی واقع درجوی آباد بخــش  14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 154 و دفتر 47 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره  1332 مورخ  1398/09/25 آقای/ خانم خدیجه ستاره ورنوسفادرانی 
فرزند رضا به شــماره کالســه 1756 وبه شــماره شناســنامه 2201  و به شماره ملی  
1141157799  صــادره نســبت به3 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکبــاب خانه دو 
طبقه به مســاحت 191.84مترمربع پالک شــماره 439 فرعــی از 173 اصلی واقع  در 
اراضی شــمالی بخــش  14 اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
 صفحه 128 و دفتر 455 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
9- رای  شــماره 1334 مورخ  1398/09/25 آقای/ خانم محمود کندری فرزند احمد به 
شماره کالسه 1757وبه شماره شناسنامه 2135 و به شماره ملی 1141120917  صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  دو طبقه به مساحت 191.84مترمربع 
پالک شماره 439  فرعی از  173  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14 اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل  ثبت در صفحه 128 و دفتر 455 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شماره   11330 مورخ  1398/09/25 آقای/ خانم محمود کندری فرزند احمد به 
شماره کالسه  1755 وبه شماره شناسنامه 2135  و به شماره ملی   1141120917 صادره 
نسبت به شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 177.18مترمربع پالک شماره 
 439  فرعی از  173 اصلی واقع  در اراضی شــمالی  بخش  14 اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 128 و دفتر 455 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره 4719  مــورخ  1398/11/13 آقــای/ خانم همایــون خان احمدی 
ورنوســفادرانی فرزند محمود به شماره کالســه  0823 وبه شماره شناســنامه 5  و به 
شماره ملی 1141099667  صادره خمینی شهر نســبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 198.04مترمربع پالک شماره 49.3  فرعی از  114  اصلی واقع 
در شــمس آباد بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 135510 
 مورخ 91/12/07 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز

 گردیده است.
12- رای  شــماره  4816 مــورخ  1398/11/16 آقــای/ خانم لیال حیــدری خوزانی 
فرزند صفر علی به شــماره کالســه  0822 وبه شــماره شناســنامه 197 و به شــماره 
ملی 1141351218 صادره نســبت به3 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 198.4مترمربع پالک شــماره 49.3 فرعــی از 114 اصلی واقع در شــمس 
آباد بخــش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 135510 مورخ 
 91/12/07 دفتــر 63 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظــه و محرز 

گردیده است.
13- رای  شــماره 4606 مورخ  1398/11/12 آقای/ خانم ســناء آقائی فروشانی فرزند 
عباس به شماره کالســه 1712 وبه شماره شناســنامه 1130256464 و به شماره ملی 
1130256464 صادره نسبت به1/5 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 216.67مترمربع پالک شــماره 222 فرعی از 107  اصلی واقع  در بابا فضلگاه 
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از غالمرضا حاجیان 
ثبت درصفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
14- رای  شــماره 4602 مــورخ 1398/11/12 آقــای/ خانم فائزه حســن زاده فرزند 
علیرضا به شماره کالسه  1709 وبه شماره شناســنامه 1130575144  و به شماره ملی 
1130575144 صادره نسبت به1/5 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 216.67مترمربع پالک شــماره 222 فرعی از 107 اصلی واقع  در بابا فضلگاه 
بخش  14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از غالمرضا حاجیان 
ثبت در صفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
15- رای  شــماره  4608 مورخ  1398/11/12 آقای/ خانم غالمرضا حاجیان فروشانی 
فرزند  غالمحسین  به شــماره کالســه  1713 وبه شماره شناســنامه 174 و به شماره 
ملی  1141559935 صادره نســبت به1/5 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه 
دو طبقــه به مســاحت 216.67مترمربع پــالک شــماره 222  فرعــی از  107 اصلی 

واقع در بابا فضلــگاه بخش 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
 صفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شــماره  4604 مــورخ  1398/11/12 آقــای/ خانم لیال حاجیان فروشــانی 
فرزند علیرضا به شماره کالســه  1711 وبه شماره شناســنامه 16337 و به شماره ملی 
1142378098  صادره  نسبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 216.67مترمربع پالک شماره 222  فرعی از 107 اصلی واقع در بابا فضلگاه 
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از غالمرضا حاجیان 
ثبت در صفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
17- رای  شماره  4703 مورخ  1398/11/13 آقای/ خانم زهرا کدخدایی الیادرانی فرزند 
محمود به شماره کالسه  2179 وبه شماره شناسنامه 425  و به شماره ملی  1284845044  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه تولیدی  به مساحت 4540  
مترمربع پالک شماره 38  فرعی از  132 اصلی واقع در هرستان بخش  14 اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 17570 مورخ 51/08/10 دفتر 63 از سید مصطفی 
سید قلعه احدی از وراثت سید محمد سید قلعه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای شــماره  4705 مورخ  1398/11/13 آقای/ خانم سید مرتضی سید قلعه فرزند 
سید محمد به شماره کالســه  2178 وبه شــماره شناســنامه 64205 و به شماره ملی 
1281738506  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارخانه تولیدی به 
مساحت 4540 مترمربع پالک شماره 38 فرعی از  132 اصلی واقع در هرستان بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 17570 مورخ 51/08/10 دفتر 63 از سید 
مصطفی سید قلعه احدی از وراثت ســید محمد سید قلعه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای شــماره  4805 مــورخ  1398/11/16 آقای / خانم مهدی شــیروی خوزانی 
فرزند احمد رضا به شماره کالسه  2214  وبه شــماره شناسنامه 11983 و به شماره ملی 
1140372866  صادره نسبت به5 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 229.20مترمربع پالک شــماره 1384  فرعی از 82    اصلی واقع در سکه الزهر 
خوزان بخش  14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 221950 مورخ 
92/12/19 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است.
20- رای  شــماره 4803  مــورخ  1398/11/16 آقای/ خانم طاهــره احمدی خوزانی 
فرزند  اکبر به شماره کالســه  2222 وبه شــماره شناســنامه 14605 و به شماره ملی  
1142360784 صادره نســبت به1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 229.20مترمربع پالک شــماره 1384 فرعی از  82  اصلی واقع  در سکه الزهر 
خوزان بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل ســند 221950 مورخ 
92/12/19 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
21- رای  شماره 9264 مورخ  1398/07/23 آقای/ خانم فاطمه کریمیان فرزند قربانعلی به 
شماره کالسه  1305 وبه شماره شناسنامه 11058 و به شماره ملی  0557779634  صادره 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 172.20  مترمربع پالک شماره 86 فرعی 
از 82 اصلی واقع درســکه الزهرخوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 571 دفتر 163 ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره 5062  مورخ  1398/11/19 آقای/ خانم معصومع پریشــانی فرزند  
غالمرضا  به شــماره کالســه  2230 وبه شــماره شناســنامه 347  و به شــماره ملی 
1141669781  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 166  مترمربع 
 پالک شماره 285  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 215 دفتر 536 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره  0121 مورخ  1398/08/26 آقای/ خانم احمد باقری ورنوســفادرانی 
فرزند قنبر علی به شــماره کالســه  0577 وبه شماره شناســنامه 413 و به شماره ملی  
1141019191 صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 604.64  مترمربع 
پالک شماره 30  فرعی از  157 اصلی واقع در علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 2419 ثبت در صفحه 50 دفتر 379 ومالحظه نقشه ملک وگزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره  5358  مورخ  1398/11/23 آقای/ خانم دولت جمهوری اســالمی 
ایران - وزارت علوم - به نمایندگی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان فرزند  به شماره کالسه  
1318وبه شماره شناسنامه و به شماره ملی  14002921527  صادره نسبت به شش دانگ 
دانشگاه پیام نور به مساحت 24314.84  مترمربع پالک شماره 1224 و 1225 و 1222 و 
1223 و 1221 و 1714 و 12220 فرعی از  99  اصلی واقع درجوی آباد بخش 14  اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 477 دفتر 9 و صفحه 545 دفتر 389 
و صفحه 474 دفتر 9 و ســند 84281 مورخ 73/12/25 دفتر 63 و ســند 81568 مورخ 
73/07/04 دفتر 63 و ثبت در صفحه 66 دفتــر 245 و صفحه 193 دفتر 120 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  3586   مــورخ  1398/10/28 آقــای/ خانم وحیــد حاجی حیدری 
فرزند رمضانعلی به شــماره کالسه  1253 وبه شماره شناســنامه 1990 و به شماره ملی 
1142248070  صادره نســبت به شــش دانگ یکباب ســاختمان طبقاتی به مساحت 
200  مترمربع پالک شــماره 757  فرعــی از 158 اصلی واقع  در صــدر اباد  بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  مع الواسطه از شــهر داری خمینی شهر 
 ثبت در صفحه 30 دفتر 4 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
26- رای  شــماره  3574  مــورخ  1398/10/28 آقــای/ خانم روح الــه آقائی خوزانی 
فرزند مصطفی به شــماره کالســه  1844 وبه شــماره شناســنامه 1587 و به شماره 
ملــی  1141286319  صــادره نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش دانــگ یکباب  
خانه  بــه مســاحت 121.06  مترمربع پــالک شــماره 1943  فرعــی از   85  اصلی 
واقع  در خوزان بخــش  14 اصفهــان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
 صفحــه 44 دفتر 162 ومالحظه نقشــه ملک وگــزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- رای  شــماره 3571  مــورخ  1398/10/28 آقای/ خانم امیر آقائــی خوزانی فرزند 
مصطفی به شماره کالسه  1845 وبه شماره شناســنامه 1130155927 و به شماره ملی 
1130155927  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
121.06 مترمربع پالک شــماره 1943 فرعی از  85  اصلی واقــع  در خوزان بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 445 دفتر 162 ومالحظه 

نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شماره  5432  مورخ 1398/11/23 آقای/ خانم علی رحمتی فرزند مرتضی به 
شماره کالسه  0013 وبه شماره شناســنامه 214 و به شماره ملی 1141170787 صادره 
خمینی شهر  نسبت به5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 212  مترمربع 
پالک شماره 74.1 تبدیل به 681  فرعی از   110 اصلی واقع در کک و موش اندان بخش 
14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 12442 مورخ 93/07/07 دفتر 

322ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای شــماره  5434  مورخ  1398/11/23 آقای/ خانــم معصومه معتمدی خوزانی 
فرزند اصغر به شماره کالسه  0014  وبه شماره شناسنامه 1130029190  و به شماره ملی 
1130029190 صادره نسبت به1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 212  
مترمربع پالک شماره 74.1 تبدیل به 681 فرعی از 110  اصلی واقع در کک و موش اندان 
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12442 مورخ 93/07/07 دفتر 

322ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای شماره 4828 مورخ 1398/11/16 آقای/ خانم فاطمه گرجی ورنوسفادرانی فرزند 
عبداهلل به شماره کالسه 1766 وبه شماره شناسنامه 420 و به شماره ملی 1141047667  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 176 مترمربع پالک 
شماره 211 و 211.1 و 210  فرعی از 121 اصلی واقع در گارسله بخش  14 اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت امراهلل عابدی ومالحظه نقشه ملک 

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای شماره  4830 مورخ 1398/11/16 آقای/ خانم فاطمه گرجی ورنوسفادرانی فرزند 
عبداهلل به شماره کالسه 1764 وبه شماره شناسنامه 420  و به شماره ملی 1141047667 
صادره نسبت به شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 179.59 مترمربع پالک 

شماره 211 و 211.1 و 210 فرعی از 121 اصلی واقع در گارسله بخش  14 اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت امراهلل عابدی ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای شــماره  5347  مــورخ 1398/11/23 آقای/ خانم مرضیــه روح الهی فرزند 
حیدر علی به شــماره کالســه  1500 وبه شــماره شناســنامه 3368  و به شماره ملی  
1141304414  صادره خمینی شــهر نسبت به 604.65 سهم مشــاع از 604730498 
سهم  مساحت 604.65  مترمربع پالک شــماره 104 اصلی واقع در اصغر اباد بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ازمالکیت غالمرضا زمانی ثبت 
 درصفحه 238 دفتر 104 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز

 گردیده است.
33- رای شماره  5175  مورخ 1398/11/20 آقای/ خانم محمد میرزاده فرزند سید نصیر 
به شماره کالسه  2042 وبه شماره شناســنامه 37489  و به شماره ملی  1282302345  
صادره نسبت به5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب باغ دارای اعیانی به مساحت 3648.13  
مترمربع پالک شماره 335 فرعی از 92 اصلی واقع در تیرانچی بخش 14 اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 166513 مورخ 85/06/22 دفتر 73 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای شــماره  5182  مورخ  1398/11/20 آقای/ خانم سید نادر میر زاده فرزند سید 
نصیر به شماره کالسه  2043 وبه شماره شناسنامه 1137 و به شماره ملی  1284907181 
صادره نسبت به1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  باغ دارای اعیانی به مساحت 3648.13  
مترمربع پالک شماره 335  فرعی از  92  اصلی واقع  در تیرانچی بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 166513 مورخ 85/06/22 دفتر 72 ومالحظه نقشه 

ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای شــماره 5380  مورخ 1398/11/23 آقای/ خانم ســید باقر موســوی اندانی 
فرزند سید رضا به شماره کالســه 0230 وبه شماره شناســنامه 3562  و به شماره ملی 
1140559222  صادره خمینی شهر  نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 157.03  
مترمربع پالک شــماره 118 فرعی از 105 اصلی واقع  در اندان بخش  14 اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر مع الواسطه از عبدالکریم موسوی ثبت در صفحه 515 دفتر 93 و 
سلطان موسوی ثبت در صفحه 518 دفتر 93 و خانم موسوی ثبت در صفحه 521 دفتر 93 
و ربابه موســوی ثبت در صفحه 524 دفتر 93 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای شماره 5511  مورخ  1398/11/27 آقای/ خانم محمد رمضانی فرزند  علی به 
شماره کالسه  0601 وبه شماره شناســنامه 2894.23  و به شماره ملی  1141122308 
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
 مترمربع پالک شــماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعی از   157 اصلی واقع  در 
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 237 دفتر 
576  و صفحه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 82 
دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 و صفحه 132 
دفتر 468 و صفحه 58 دفتر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 دفتر 648  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره   5526  مورخ  1398/11/27 آقای / خانم محمد رمضانی فرزند  علی 
به شماره کالسه  2346 وبه شماره شناسنامه 2894.23  و به شماره ملی  1140208748 
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
 مترمربع پالک شــماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعــی از 157 اصلی واقع  در  
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 237 دفتر 
576  و صفحه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 82 
دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 و صفحه 132 
دفتر 468 و صفحه 58 دفتر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 دفتر 648 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای شماره  5527 مورخ  1398/11/27 آقای/ خانم محمد رمضانی فرزند  علی به 
شماره کالسه  2350 وبه شماره شناســنامه 2894.23  و به شماره ملی 1141122308 
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
 مترمربع پالک شــماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعــی از  157 اصلی واقع در 
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 237 دفتر 
576  و صفحه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 82 
دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 و صفحه 132 
دفتر 468 و صفحه 58 دفتر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 دفتر 648  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای شماره  5525  مورخ  1398/11/27 آقای/ خانم محمد رمضانی فرزند  علی به 
شماره کالسه  2348 وبه شماره شناســنامه 2894.23  و به شماره ملی 1141030128  
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
 مترمربع پالک شــماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعــی از  157 اصلی واقع در 
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 237 دفتر 
576  و صفحه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 82 
دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 و صفحه 132 
دفتر 468 و صفحه 58 دفتر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 دفتر 648 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای شــماره 3349 مورخ  1398/10/22 آقای/ خانم الهام کریمــی اندانی فرزند 
عباس به شماره کالســه  1989 وبه شماره شناســنامه 1130219410  و به شماره ملی 
1130219410  صادره نســبت به2دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
163.40 مترمربع پالک شــماره 524   فرعی از  111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از ثبت درصفحه 246 
و 351  دفتر 463 و 543 و ســعید بیابان نورد  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای شــماره  3347  مورخ  1398/10/22 آقای/ خانم ســعید بیابــان نورد اندانی 
فرزند  غالمعلی به شماره کالســه  1988 وبه شماره شناســنامه 255  و به شماره ملی  
1141351791  صادره نســبت به4دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
163.40 مترمربع پالک شماره 524   فرعی از  111  اصلی واقع در  نخود جاری اندان بخش  
14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 246 و 35  دفتر 463 و 543 

ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار اول :1398/12/07
تاریخ انتشار دوم :1298/12/22

م الف:783268  نبی اله یزدانی ریاست محترم ثبت اسناد خمینی شهر
ابالغ رای

12/142 کالسه پرونده:1337/98 -98/10/7 ،شــماره دادنامه1963-98/8/9 مرجع 
رسیدگی: شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمود نقدی ، 
نشانی:خمینی شهر خیابان شهید بهشــتی خ خیام . وکیل: زهرا عسگری نشانی:خمینی 
شهر خ آزادگان روبروی ایران خودرو ، خوانده: مرتضی شــیخ نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته:مطالبه وجه یک فقره چک ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای محمود نقدی با وکالت خانم زهرا عسگری به طرفیت مرتضی 
شیخ به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 047/841725 به مبلغ 35/000/000 
ریال مورخ 97/4/30 عهده بانک انصار از جاری 3819/040/09103165/001 به انضمام 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست 
تقدیمــی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در ید خواهان و اینکــه خوانده دلیل 
ومدرکی مبنی بر برائــت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اســت دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به شرح 
صورتجلسه 98/10/7 و همچنین به اســتناد مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده  به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/487/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/4/30 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. 

م الف: 797523  ایمان بختیاری  قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر

اخطار اجرایی
12/143 شماره: 1485/98 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: فاطمه 
ایروانی ، نام پدر:باقر ، شغل: آزاد، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: شهرام جبل عاملی، نام پدر:محمدعلی ، شغل: آزاد ، نشانی:خمینی شهر،خ 
امام جنوبی کوی مسجد اعظم بن بست اول پالک11 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
2013 تاریخ 98/09/30 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
یک فقره چک شماره ی 849783 مورخ 95/10/28 عهده بانک ملی بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 
ششصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 
دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 797573 ایمان بختیاری  قاضی شــعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/144 شماره: 1155/98 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: عبداله 
ساالروند ، نام پدر:محمود ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: محمــود مجیری با وکالت آقای حســین حاج حیدری ، نام پدر:ابوالقاســم ، 
نشانی:خمینی شهر، اصغرآباد خیابان شریعتی پالک63 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
1738 تاریخ 98/10/03 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم 
تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 797637 ایمان بختیاری  قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت
12/145  نظر به اینکــه آقای حمید دادخواه فرزند قاســم با ارائــه گواهی حصر وراثت  
شــماره980197-1398/07/30 قاضی شــورای حل اختالف تیران و فرم 19 مالیاتی 
24041-1398/10/9 اداره دارایــی اصفهان و یک برگ استشــهادیه محلی که هویت 
شهود طی شماره 9701 دفترخانه 282 تیران تایید شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
تک برگی قدیمی فاقد شماره صادره بر روی پالک ثبتی 1272 فرعی از یک اصلی بخش 
دوازده ثبت اصفهان مورد ثبت دفتر 4 صفحه 425 ذیل شــماره 497 شده که به نام علی 
دادخواه تهرانی فرزند حاجی جعفر به میزان چهار سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ صادر 
شده و طی سند انتقال 7614-1327/11/16 دفترخانه اســناد رسمی 41 تیران تمامت 
سه سهم مشــاع آن به طاهره خانم دادخواه اصداق گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 
اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 
م الف: 797571 سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران 

وکرون
فقدان سند مالکیت

12/146 شــماره نامه: 139885602032002314-1398/12/17 نظر به اینکه ســند 
مالکیت 5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه سنجدستان پالک ثبتی شماره 0 فرعی از 
105 اصلی علیا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2290 در صفحه 108 دفتر 23 امالک 
به نام سید مصطفی احسانی صادر و تسلیم گردیده اســت، سپس ورثه نامبرده به وکالت 
خانم سیمین احسانی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32005033-98/12/11 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 98/12/11-20355 
به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
 جابه جایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:799462 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای

12/147 کالسه پرونده 98 / 511 ش 7 حقوقی بشماره دادنامه 606ـ  23 / 11 / 1398 ، 
مرجع رسیدگي کننده : شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرضا، خواهان : یحیی 
رهایی  نشــاني : شــهرضا خ حکیم فرزانه میدان پیروزی دفترازدواج شماره 7 شهرضا، 
خوانده : منوچهراحمدی علی آبادی نشــاني : مجهول المــکان ، موضوع : مطالبه وجه ، 
راي شــوراي حل اختالف: درخصوص دادخواســت آقای یحیی رهایی  فرزند خلیل اله 
بوکالت خانم سمیه عقدکی به شــماره وکالت 1066 به طرفیت آقای منوچهراحمدی به 
خواسته مطالبه مبلغ 000 / 200 / 12 ریال وجه کارت به کارت مطلق خسارات تاخیرتادیه 
ازتاریخ 29 / 7 / 98 لغایت اجرای حکم وهزینه دادرسی . نظربه مفاد دادخواست تقدیمی 
واظهارات وکیل خواهان درجلسه رســیدگی وباتوجه به تصاویرمصدق پرینت تراکنش 
صورت گرفته گزارش صورتحساب بانک رفاه گارگران شــهرضا درمورخه 29 / 7 / 98 
کدشعبه 323 ازشــماره حســاب 264064070 باتاییدعملیات تراکنش موفق به شماره 
پیگیری 9152 که به حســاب متعلق به خوانده به مبلغ 000 / 200 / 12 ریال که ازکارت 
2992 به کارت 6274121173325680 واریزگردید وباعنایت به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی ازطریق نشرآگهی درجلسه شوراحاضرنشده وعذرموجهی اعالم ننموده است 
وباتوجه به وصف تجریدی بودن اوراق تجاری من حیث المجموع دعوی فوق رامحمول 
به صحت تلقی و مستنداًبه 198 و 515 و 519 و 522  ازقانون آئین دادرسي مدني وحکم به 
محکومیت خوانده به تادیه مبلغ 000 / 200 / 12 ریال که براساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجرای حکم محاسبه می شود وبه عنوان اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ 500 / 552 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل 
برمبنای تعرفه درحق خواهان صادرواعالم مي نماید راي صادره غیابي وظرف مدت بیست 
روزپس از ابالغ قابل واخواهي درهمین شــورا وسپس ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل 
اعتراض دردادگاههای محترم حقوقي شهرستان شهرضا مي باشد. م الف: 798674  

یعقوب رحیمی زاده قاضي شوراي حل اختالف حقوقی شماره هفت) شهرضا(

اعالم مفقودی 
مدارک )برگ ســبز، کارت ماشــین، کارت ســوخت( 
خــودروی پــژو پــارس مــدل 1390 به رنگ ســفید 
روغنــی بــه شــماره پــاک ایــران 53-529 س 85 
و شــماره موتور 12490055103 و شــماره شاســی 
NAAN01CAXBK498293 بــه نــام پیمان لیموچی 
چشمه چنار)جهت صدور سند المثنی(  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان: 

 نمی توان تخمین زد که وضعیت بهتر 
یا بدتر از این خواهد شد

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: مشــخص نیست از پیک شیوع کرونا در 
اصفهان گذشته ایم و یا هنوز به آن نرسیده ایم.رضا فدایی با تاکید بر اینکه مردم باید ویروس کرونا 
را جدی بگیرند، گفت: وقتی رانندگی می کنیم تمام حواس مان به رانندگی است و نگران نیستیم، 
اما حواس مان به این موضوع است که تصادف نکنیم. برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا هم به 
همین صورت است؛ یعنی مردم نباید نگران باشند، اما باید حواس شان به رعایت اصول و توصیه های 
بهداشتی برای پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونا باشــد.وی افزود: متاسفانه شخصا نمی توانم 
در خصوص اینکه این هفته یا هفتــه آینده پیک واقعی ابتال به ویروس کرونا در اصفهان هســت 
یا نیست، هیچ گونه قضاوتی داشته باشم و نمی توانم وضعیت شــیوع این بیماری را پیش بینی 
کنم.فدایی خواستار جدی گرفتن توصیه های بهداشتی از سوی مردم شد و گفت: واقعا نمی توانم 
 تخمین بزنم که چقدر دیگر از اپیدمی ویروس کرونا باقی مانده و وضعیت بهتر و یا بدتر از این خواهد

 شد.

دفترچه های بیمه بدون اعتبارتا پایان فروردین اعتبار دارند
اداره روابط عمومی تامین اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد: همه دفاتر درمانی که تا پایان بهمن 
ماه ۹۸ دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشــته اند تا پایان فروردین ماه ۹۹ معتبر 
تلقی شده و مجاز هستند از مزایای درمانی سازمان بهره مند شوند. بنا بر اطالع اداره روابط عمومی 
تامین اجتماعی استان بیمه شــدگان به این موضوع توجه جدی داشته باشند که کنترل ویروس 
کرونا تنها با کاهش تردد امکان پذیر خواهد بود.به همین دلیل همه دفاتر درمانی که تا پایان بهمن 
ماه ۹۸ دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته اند تا پایان فروردین ماه ۹۹ معتبر تلقی 
شده و مجاز هستند تا از مزایای درمانی سازمان بهره مند شوند بر همین اساس نیازی به مراجعه 
حضوری به شعب و کارگزاری های رسمی جهت تمدید اعتبار نخواهد بود.الزم به ذکر است اداره کل 
تامین اجتماعی استان اصفهان با وجود همه کمبودها همه تمهیدات الزم برای در اختیار گذاشتن 
اقالم بهداشتی مانند دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی کننده را در اختیار ادارات، شعب بیمه ای 

و کارگزاری های خود قرار داده است.

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان خبر داد:

اعزام مشاوران مذهبی به بیمارستان ها
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان از اعزام مشــاوران مذهبی به بیمارســتان ها خبر داد و 
گفت: بیش از ۲۵۰ طلبه در قالب قرارگاه جهادی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان کار ضدعفونی 
سطح شهر را بر عهده دارند.حجت االسالم سید حسین مومنی پیرامون اقدامات انجام شده طالب 
جهادی در راستای خدمت رسانی به مردم، اظهار کرد: یکی از وظایفی که از لحاظ شرعی و دینی بر 
عهده طالب خاصه در شرایط سخت قرار گرفته است، خدمت به هم نوع است.وی تصریح کرد: بر 
این اساس طالب به دلیل آموزه های دینی در عرصه خدمت رسانی به مردم جزو پیشتازان هستند، 
طالب جهادی حوزه علمیه اصفهان با تشکیل قرارگاه جهادی طالب در مواقع مختلف و حساس برای 
انجام خدمت فعال بوده اند.معاون تهذیــب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان تاکید کرد: طالب جهادی 
حوزه علمیه اصفهان تحت قالب این قرارگاه برای خدمت در عرصه های مختلف چون سیل، زلزله 
و...به مردم خدمت رسانی می کنند، به عنوان مثال طالب جهادی در سیل اخیر بسیار فعاالنه عمل 
کردند. وی بیان کرد: رسالت تشکیل قرارگاه جهادی هماهنگی و برنامه ریزی بین افراد متقاضی 
عالقه مند جهت خدمت با مراکز نیازمند به خدمت و بسترسازی جهت اعزام نیروها به عرصه های 

مختلف است.

سناریوهای مختلفی برای جبران تعطیلی مدارس در آموزش و پرورش مطرح است؛ اما در عمل کدام یک امکان اجرایی شدن دارد؟

روزهای بر باد رفته آموزش

دانش آمــوزان یکــی از عجیــب ترین  پریسا سعادت
ســال های دوران تحصیل طی چند دهه 
اخیر در اصفهان را گذراندند از تعطیالت به بهانه شیوع آنفلوآنزا و شدت 
یافتن آلودگی هــوا تا همین تعطیالت کرونایی کــه عمال آموزش را در 
سطح کل کشور به کمای بزرگی فرو برد. در کنار روزهایی که خانواده ها 
نگران شیوع کرونا و سایر عوارض ناشی از آن هستند،  دانش آموزان در 
مقاطع حســاس دبســتان و برخی دیگــر از برهه هــای نهایی مانند 
دبیرســتان روزهای ســاکن و صامتی را می گذرانند. ایــن ابهام برای 
خانواده هــا وجود دارد که قرار اســت سرنوشــت ســال تحصیلی و 
پروســه های آموزشــی به کجا شــود؟ هر چند آموزش و پرورش در 
هفته های ابتدایی با سرکار نگه داشتن معلمان و مدیران تالش کرد تا 
پروســه آموزش را متوقف نکند و  از راه دور دانــش آموزان را در چرخه 
آموزش نگه دارد؛ اما در عمل این برنامه چندان هم موفقیت آمیز نبود و 
در نهایت مدارس کامال تعطیل شد .به تازگی معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش، برنامه هایی را برای روزهای پس از کرونا اعالم 
کرد. به گفته علیرضا کمرئی ، مسئوالن آموزش و پرورش به مرور کوتاه 
مدت آموزش ها فکر می کنند هر چند این کار نیاز به  برنامه ریزی دقیق 
دارد. اگر چه به گفته وی، خانواده ها نباید نسبت به امتحانات و آزمون 

دانش آموزان نگرانی داشــته باشــند. معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش اظهار کرد: برای نخستین بار بعد از سال های طوالنی 
که در آن ســال های جنگ برنامه آموزش تلویزیونی بود، به این مدل 
آموزش رو آوردیم؛ با شبکه آموزش و شبکه 4 وارد توافق شدیم و بخش 
اعظمی از دروس مختلف را تحت آموزش گذاشتیم و همه آموزش ها 
به صورت زنده پخش می شود.وی ادامه داد: هر روز بیش از ۲۸ معلم را 
فرا می خوانیم و به ما کمک می کنند کــه جریان یاددهی و یادگیری از 
طریق تلویزیون استمرار داشته باشد. کمرئی در پاسخ به این پرسش 
که »برای اینکه افت تحصیلی پیش نیاید چه برنامه ای دارید؟«، گفت: 
در زمان آموزش از رسانه های متعددی اســتفاده می کنیم و تلویزیون 
همیشه برای ما رســانه مکمل بوده است و در حقیقت آموزش با معلم 
انجام شده و از رســانه های مکتوب، تصویری و شنیداری کمک گرفته 
می شده است؛ اما در شــرایط تعطیلی فعلی، وضعیت تغییر کرد. وی 
افزود: قریب به 7۰ درصد آموزش های دانش آموزان در زمان بازگشایی 
مدارس انجام شده بود و 3۰ درصد باید انجام می شد که از طریق رسانه 
ملی در حال انجام است. البته آموزش تلویزیونی یکی از آموزش هاست 
و معلمان متعهد خودشان دست به کار شدند و به صورت خودجوش، 
درس ها را به صورت صــوت و تصویر ضبط می کننــد. معاون آموزش 

متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:  تعداد دروس ابتدایی کمتر 
اســت اما 1۸۲ درس در متوســطه نظــری داریم که ارائــه ۹۵ درس 
غیرتکراری داریم و ۹۰ درس را در تلویزیون ارائــه می دهیم؛ مدیران و 
معلمان هم این آموزش ها را در پورتال ها و کانال های خود قرار می دهند 
که در برخی دروس قریب به 1۰۰ هزار دانلود داشــتیم.وی اضافه کرد: 
چون در مورد آغاز مدارس یقین نداریم، سناریوهای مختلف را طراحی 
کردیم و برنامه ای را در پیش خواهیم گرفت؛ اما مطلوب این است که 
یک فرصت را برای مرور درس ها در مدارس داشــته باشیم و اگر آخر 
فروردین مدارس دایر باشد، این اتفاق می افتد البته در غیر این صورت 
اگر الزم باشد درباره گسترش زمان آموزش مثال یک ماه در تابستان که 
یکی از سناریوهای ماســت، تصمیم می گیریم. بر اساس سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش، دانش آموزان دوره ابتدایی باید ۹۲۵ ساعت، 
دوره متوسطه اول 111۰ ساعت و دوره متوســطه دوم 13۲۰ ساعت در 
کالس های آموزشی حاضر باشند؛ اما عمال در شرایط پیش آمده کمی 
بیشتر از نصف این ساعات را دانش آموزان حداقل در اصفهان تا پایان 
اردیبهشــت خواهند گذرانید. حال باید دید با رد شــدن موج کرونا چه 
تصمیمی برای روزهای از دست رفته آموزش در اصفهان و سایر استان ها 

اتخاذ خواهد شد.

رییس دانشگاه اصفهان گفت: ارائه آموزش مجازی 
فراگیر و جامع در دانشگاه ها در شرایط اضطرار مانند 
شــیوع ویروس کرونا، نیاز به زیرساخت ملی دارد.

هوشنگ طالبی افزود: الزم است وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری نســبت به ایجاد چنین زیرساختی برای 
ارائه آموزش مجازی به گونه ای که امکان استفاده 
از آن برای همه در سراسر کشور مقدور باشد، اقدام 
کنند.وی با اشــاره به تعطیلــی کالس های درس 
در دانشــگاه ها پس از شــیوع ویــروس کرونا در 
کشــور، اظهارداشــت: در ۲ هفته اخیر، بسیاری از 
دانشــگاه ها اقدام به برپایــی کالس های آنالین 
و مجازی برای دانشــجویان خود کردنــد؛ اما این 
کارها به صورت پراکنده انجام شده است.طالبی با 

بیان اینکه هر دانشــگاه با استفاده از زیرساخت ها 
و ســامانه هایی که خود طراحی کرده است، کالس 
ها را بــه صورت مجــازی برگزار می کنــد، تصریح 
کرد: اکنون دانشــجویان ما در استان های مختلف 
پراکنده هســتند و ما نمی دانیم آیا همه آنها امکان 
دسترسی به شــبکه و این ســامانه ها را دارند.وی 
اضافه کرد: دانشگاه ها و وزارت علوم باید نیازهای 
خود را درباره آموزش مجازی بــه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعــات اعالم کنند تا زیرســاخت الزم 
با کیفیت قابل قبول و طبق اســتانداردهای جهانی 
در اختیــار آنها برای برگــزاری کالس های مجازی 
ایجاد شود.رییس دانشگاه اصفهان، شرایط حاضر 
را فرصت مناســبی برای ایجاد زیرساخت فراگیر و 
اســتاندارد آموزش مجازی در کشور خواند و اظهار 

امیدواری کرد که دانشــگاه ها با تقویت زیرساخت 
های ارتباطــی خود در ایــن زمینــه از این فرصت 
به نحو شایســته اســتفاده کنند. طالبــی با تاکید 
براینکه نمی توان ادعا کرد که همه دانشــجویان از 
این سیســتم به صورت صد درصد یا بدون مشکل 
استفاده می کنند، افزود: با این حال با تالش صورت 
گرفته، اســتقبال از این کالس ها خــوب ارزیابی 
شده و امید است با توســعه زیرساخت های ملی، 
این دوره نیز با موفقیت طی شود.رییس دانشگاه 
اصفهان، اظهار داشــت: با توجه بــه تعطیلی های 
اخیر، تقویم آموزشی این دانشــگاه تغییر خواهد 
کرد و ممکن است امتحانات پایان سال تحصیلی 
 به تعویق بیفتد که اطالعات قطعی آنها اعالم خواهد 

شد.

رییس دانشگاه اصفهان:

آموزش مجازی در دانشگاه ها در شرایط اضطرار به زیرساخت ملی نیاز دارد

سناریوهای مختلف را طراحی کردیم و برنامه ای را در پیش 
خواهیم گرفت؛ اما مطلوب این است که یک فرصت را برای 
مرور درس ها در مدارس داشته باشیم و اگر آخر فروردین 

مدارس دایر باشد، این اتفاق می افتد 

توزیع بسته تشویقی 
بین کادر درمانی درگیر 

کرونا در اصفهان
 کمیته مشــترک اتاق بازرگانی و 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، 
اقدام به توزیع بیش از هزار بسته 
تشــویقی- حمایتی حاوی اقالم 
مورد نیاز کادر پزشکی و پرستاری 
بیمارستان های متمرکز بر بستری 
 بیمــاران درگیــر ویــروس کرونا 

کرد.

دکتر کرونایی در دام افتاد!
یک هزار و ۸۸۰ بطری داروی غیرمجاز درمان بیماری کرونا در شهرســتان برخوار اســتان اصفهان 
کشف شد. فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار اظهار داشــت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان 
برخوار در پی کسب خبری مبنی بر اینکه 
فردی ادعا می کنــد داروی درمان کرونا 
را دارد رســیدگی به این موضــوع را در 
دســتور کار خود قرار دادنــد. غالمرضا 
براتی افــزود: پــس از هماهنگی های 
الزم از واحد صنفی مورد نظر بازرســی 
که یــک هــزار و ۸۸۰ عدد بطــری 1۲۰ 
میلی لیتــری داروی غیر مجاز کشــف 
شــد.این مقام انتظامی بیان داشــت: 
در این رابطه یک متهم دســتگیر شد که 
 ادعا می کرد این دارو سیســتم ایمنی بدن را در مقابله با ویروس کرونــا و دیگر ویروس ها مقاوم

 می کند.

دستگیری 14بدهکار بانکی در استان اصفهان
بدهکاران دوهزار میلیارد ریالی تســهیالتی بانکی در اســتان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان به منظور مقابله با 

مفسدان و برهم زنندگان بازار ارز با رصد دقیق فعالیت های اقتصادی غیرمجاز،  14نفر از بدهکاران 

بانکی که تسهیالت ارزی از بانک ها  دریافت و  نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده و متواری 

بودند را شناسایی و دستگیر کردند .سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه  این افراد با ثبت قانونی 

هفت شرکت تجاری اقدام به دریافت تسهیالت ارزی به مبلغ دوهزار میلیارد ریال کرده بودند، افزود: 

این متهمان در ازای دریافت تسهیالت نه تنها هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نداده و کاالیی را هم از 

خارج وارد نکردند، بلکه ارزهای دولتی را نیز به نرخ آزاد در بازار به فروش رسانده و پس از موعد مقرر  

از پرداخت بدهی خودداری می کردند.

 سرقت از منازل مردم با شگرد بررسی ابتالی ساکنان
 به بیماری کرونا 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان در خصوص سرقت از منازل مردم با شگرد بررسی 

ابتالی ساکنان به بیماری کرونا هشدار داد. حسین ترکیان با اعالم این مطلب اظهار داشت: اخیرا 

در برخی از نقاط کشــور سارقان با شگرد بررســی ابتالی ســاکنان به بیماری کرونا به درب منازل 

مردم مراجعه کرده و قصد ســرقت اموال آنان را داشتند که با هوشــیاری به موقع ماموران پلیس 

این افراد شناسایی و دستگیر شــدند.وی افزود: با توجه به اینکه احتمال سوء استفاده سارقان از 

شرایط خاص کشور به منظور عملی کردن نقشــه های پلید خود وجود دارد به همین جهت به همه 

شهروندان هشدار می دهیم که در صورت مواجهه با این گونه موارد از باز کردن درب منازل به روی آن 

ها خودداری کرده و موضوع را از طریق شماره تلفن 11۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.رییس پلیس 

آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: بنا بر اعالم مسئوالن بهداشت استان هیچ گونه آزمایش و تست 

غربالگری به صورت خانه به خانه انجام نمی شود و تنها کسانی که بیمار هستند در مطب های دولتی 

و خصوصی، بیمارستان ها و پایگاه های بهداشت از آنان آزمایش گرفته می شود و به همین دلیل 

 مردم باید بیشتر از همیشه هوشیار باشند و با رعایت اصول ایمنی فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان

 بگیرند.

با مسئولان

وز عکس ر

ناجا

طرح ساماندهی درمان و 
پیگیری بیماران مبتال به کرونا 

در اصفهان آغاز شد

خبر  روز

رییس بیمارســتان امین اصفهان از آغاز 
اجرای طرح ســاماندهی خدمات درمان 
و پیگیری بیماران مبتال بــه کرونا در این 
اســتان اصفهــان از طریــق کلینیک ها و 
مراکز بهداشــت خبر داد.رییــس کمیته 
ساماندهی خدمات سرپایی بیماران مبتال 
به کرونا گفت: این طرح با هدف پوشش 
حدود ۸۰ درصد از بیمــاران مبتال به کرونا 
و از طریــق کلینیک ها و مراکز بهداشــت 
سراسر استان در قالب ســطح یک و دو 
اجرا می شــود.حمید مللی با بیان اینکه 
این طرح توســط معاونت های درمان و 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اجرا شــد، افزود: بــا توجه بــه افزایش 
مراجعه افراد مشکوک و مبتال به ویروس 
کرونا در این استان به بیمارستان ها، این 
طرح بــه منظــور کاهش بــار مراجعه به 
بیمارســتان ها عملیاتی شد.وی با تاکید 
بر اینکه حدود ۸۰ درصــد از افراد مبتال به 
ویروس کرونا، نیاز به بســتری ندارند و 
حتی خود به خود بهبود می یابند، تصریح 
کرد: به طــور میانگین حــدود ۲۰ درصد 
آنها نیاز بــه درمان و مراقبــت تخصصی 
و بستری شــدن دارند.مللی با اشاره به 
اینکه در این طرح تالش شد که ۸۰ درصد 
افــرادی که نیاز بــه بســتری ندارند زیر 
پوشش قرار بگیرند، توضیح داد: بیمارانی 
که از طریق این طــرح، قرنطینه خانگی 
می شــوند به طــور مداوم تحــت نظارت 
هستند و در صورتی که شرایط آنها حاد شد 
و مشکل تنفســی پیدا کردند به کلینیک 
ســطح ۲ یا بیمارســتان ارجاع خواهند 
شــد. مللی افزود: در این طرح حدود 4۰ 
کلینیک خصوصی و ۲۰ مرکز بهداشتی در 
سطح یک و پنج کلینیک خصوصی، یک 
کلینیک کــودکان، چهــار کلینیک دولتی 
و ۲ کلینیک تامین اجتماعی در ســطح ۲ 

فعالیت دارند.

احسان کوزه گر- شهردار آران و بیدگلم الف:795788

آگهی مناقصه )مرحله اول(
 شهرداری

 آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شــماره ۲311 مورخ 1۰/ 1۲ /13۹۸ نسبت به انتخاب پیمانکار در خصوص  
عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر به مبلغ 3۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با شــرایط خاص موجود در دفتر فنی شهرداری و از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم بذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار  می باشد. 

نوبت  دوم
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 چرا »نبی« مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نشد؟
محمد مهدی نبی با وجود استعفای محمد حســن انصاری فرد تمایلی ندارد بر صندلی مدیریت 
باشگاه پرسپولیس بنشــیند؛ با اینکه همه اعضای هیئت مدیره با انتخاب او به عنوان مدیر عامل 

جدید موافق بودند.بعــد از اینکه محمد 
حسن انصاری فرد از سمت خود استعفا 
کرد همــه اعضای هیئت مدیــره از نبی 
خواستند امور باشــگاه را برعهده بگیرد؛ 
اما او اعــام کرد چون بــرای حضور در 
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت 
نام کرده فعا نمی تواند عهــده دار این 
سمت شود.انتخابات ریاست فدراسیون 
فوتبال قرار بود 25 اسفند در تهران برگزار 
شود که با توجه به ایراد فیفا به اساسنامه 

فعلی فدراسیون فوتبال به نظر می رسد این انتخابات در سال جدید و در اردیبهشت ماه برگزار خواهد 
شد. هم چنین قرار است اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بعد از مشورت با وزارت ورزش و 
جوانان مدیر عامل جدید باشگاه را در روزهای آینده معرفی کنند.محمد مهدی نبی در گذشته قائم 
مقام باشگاه پرسپولیس بوده و سال های سال هم دبیر کل فدراسیون فوتبال بوده است. او اکنون 

به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره در باشگاه پرسپولیس حضور دارد.

پرونده ای که قرار بود با نزدیک به صفر ریال بسته شود
با شکایت وینفرد شــفر از اســتقال به فیفا، حاال طرف ایرانی باید چند میلیارد تومان به سرمربی 
آلمانی سابق خودش بپردازد.برخی روایت ها حکایت از آن دارد که شفر حکمی به ارزش 55۰ هزار 
دالر علیه اســتقال گرفته که اگر آن را اجرایی کند، با توجه به قیمت کنونی ارز، اســتقال باید بالغ 
بر هشــت میلیارد تومان بدهد تا پرونده را ببندد.در رابطه با آنکه چرا داستان به اینجا کشیده شد، 
طی روز ها و هفته های گذشته به اندازه کافی نوشته ایم و کارشناسان صحبت کرده اند. واقعیت امر 
این است که ما در عرصه روابط بین الملل ضعیف هستیم و در عقد قرارداد های بین المللی ورزشی 
فوق العاده آماتورگونه رفتار می کنیم طوری که طی ســالیان اخیر تقریبا هــر پرونده ای که در فیفا 
علیه فوتبال ایران باز شد، به ضررمان تمام شده اســت. البته ماجرای شفر یاد یک جمله معروف 
امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق اســتقال را نیز برایمان زنده کرد. مدیری که چند روز پس از 
برکناری این مربی آلمانی )فتحی در آن زمان مدیرعامل باشــگاه استقال بود( طی مصاحبه ای 
اعام کرد: پرونده شفر را با نزدیک به صفر ریال برای استقال می بندد!البته االن هم پرونده در حال 
بسته شدن است، اما با رقمی که شاید صفرهایش قابل شــمارش نباشد! به همین راحتی و البته 

به همین تلخی.

راز حضور کریم باقری در تیم ملی
مربی محبوب قرمزها به تیم ملی ملحق شده و این مسئله باعث شده تا حداقل اسکوچیچ با خیال 
راحت تری به آینده همــکاری با ایران نگاه کند.عمده نگرانی اســکوچیچ در تیم ملی، کنترل چهره 
های نامی است. بازیکنان تیم ملی قد کشیده و بزرگ شــده اند. حاال هر کدام از آنها در باشگاهی 
اروپایی توپ می زند. حتی داخلی ها هم نامی هستند. بنابراین مدیریت و کنترل کردن بازیکنان کار 
هرکسی نیست. راز حضور او در تیم ملی به مسائل فنی چندان ارتباطی ندارد . باقری در پرسپولیس 
هم همواره نقش کلیدی در کنترل جو داشــت. بارها و بارها از رختکن پرسپولیس خبر رسیده که 
او با ترفندهای خود حواشی و حتی دعواها را کنترل کرده اســت. بازیکنان همواره از کریم باقری 

حساب می برند.

 تیمی که مدعی نبود؛

 کار نیمه تمام والیبال سپاهان

قرار گیری تیم والیبال سپاهان در جایگاه  سمیه مصور
چهارم جدول رده بندی، حاصل کار حضور 
نماینده اصفهان در این دوره از رقابت های لیگ برتر بود که به دلیل شیوع 
بیماری کرونا بدون معرفی قهرمان به کار خود پایان داد. اســفند سال 
گذشته تیم والیبال سپاهان توانست به لیگ برتر والیبال کشور صعود 
کند. طایی پوشــان نصف جهان که عنوان تنها نماینده اصفهان در این 
دوره از مسابقات را یدک می کشید، برای حضور پرقدرت در فصل جاری 
رحمان محمدی راد، سرمربی پیشین شهرداری وارمین که این تیم را 
قهرمان ایران و آسیا کرد، به کار گرفت تا بتواند عنوان درخشانی را در لیگ 

امسال کسب کند. 
این تیم عاوه بر ســرمربی جدیــد خود چندین بازیکــن خوب دیگر 
همانند علیرضا جالی از شهرداری ورامین، سعید جواهری توانا بازیکن 
سابق تیم زیر 2۳ سال ایران، علیرضا مباشری بازیکن سابق تیم ملی، 
محمدطاهر وادی پاسور سابق تیم ملی، احسان دانش دوست بازیکن 
تیم ملی نوجوانان والیبال ایران را جذب کرد. سپاهانی ها در این دوره از 
رقابت ها نمایش نسبتا خوبی از خود ارائه کردند و در پایان هفته هفدهم 
رقابت های لیگ با کسب ۳7 امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفتند. شاگردان 

محمدی راد فرصت حضور در مرحله پلی اف را داشتند ولی نمایش آنها 
در سطح یک تیم مدعی قهرمانی نبود و در نهایت این رقابت ها به صورت 
نیمه کاره پایان یافت. فدراســیون والیبال در ابتدا تصمیم به تعطیلی 
موقت لیگ برتر این رشته گرفت ولی ادامه روند شیوع ویروس کرونا 
در کشور باعث شد تا مسئوالن فدراسیون به فکر راهکار جدیدی بیفتند.

در نشستی که با حضور مسئوالن فدراسیون، مدیران عامل و نمایندگان 
باشگاه های لیگ برتری برگزار شــد، در نهایت مجموعه والیبال به این 
تصمیم رسید که پرونده لیگ برتر سال 98 را همین جا ببندد؛ بدون اینکه 
قهرمان یا تیم های سقوط کننده معرفی شوند. سرمربی تیم سپاهان 
دراین باره گفت: لیگ امسال به طور کامل تعطیل شد و جایگاهی برای 
تیم ها مطرح نشــد. تیم ها امیدوار بودند که بازی های پلی آف شروع 
شــود تا بتوانند نتایج بهتری را کســب کنند. محمدی راد با بیان اینکه 
نمی توان از جدول رده بندی نتیجه ای گرفت،  افزود: زمانی که فدراسیون 
تعطیلی لیگ امســال را اعام کرد تمرینات سپاهان و سایر تیم ها لغو 
شــد و هیچ کدام از تیم ها در این شــرایط تمرین نمی کنند، تمرین در 
این شــرایط به صاح تیم ها نبود.محمدی راد  ادامه داد: تیم سپاهان 
در سال اول حضورش تیم داری خوبی را انجام داد، باشگاه و بازیکنان 

تمام تاش خود را برای به ثبات رساندن برخی موارد انجام دادند. تیم 
داری نیازمند امکانات است، در ابتدای لیگ بازی های تیم ما در سالن 
مخابرات انجام می شــد.وی تصریح کرد: پس از گذشت زمان و آماده 
شدن سالن جدید بازی های ما در ورزشگاه 25 آبان برگزار شد. در ادامه 
نیز امکانات بهتری در اختیار تیم گذاشته شد و از نظر امکانات سپاهان 

یکی از بهترین باشگاه هاست. 
از این امکانات راضی هستم، در ســال اول سختی هایی وجود داشت 
که سعی داشتیم این سختی ها و مشــکات را رفع کنیم.سرمربی تیم 
والیبال سپاهان گفت: تشکر می کنم از عوامل باشگاه سپاهان که نگاه 
ویژه ای به والیبال داشتند و همکاری های الزم را برای بهبود کیفیت تیم 
انجام دادند.محمدی راد اضافه کرد: مدیران باشگاه از من یک برنامه 
سه ساله خواســتند که ما بتوانیم در طول سه سال به قهرمانی در لیگ 
و حضور در آسیا برسیم. مدیران باشگاه آگاهانه این تصمیم را گرفتند.
وی ادامه داد: مدیران از تجربه های گذشــته کــه در تیم داری اصفهان 
وجود داشته استفاده کرده اند. برای ســال دوم نیز سعی داریم طبق 
برنامه سه ساله ای که مشخص کرده ایم ادامه دهیم تا شرایط و جایگاه 

مناسب تری را برای تیم کسب کنیم.

 تشکیل بی سر و صدای
 تیم »ب« فوتسال 

خبر ویژه

سرمربی الیپزیگ در لیگ قهرمانان رکورددار شد
الیپزیگ به شگفتی ســازی خود در لیگ قهرمانان اروپا ادامه داد. نماینده آلمان که در دیدار رفت 
توانست تاتنهام را با یک گل در لندن شکست دهد در دیدار برگشت هم با سه گل به پیروزی رسید تا 
مقتدرانه به دور بعد راه پیدا کند.جولیان 
ناگلزمن، جوان ترین مربی تاریخ لیگ 
قهرمانان اروپا لقب گرفت که توانســت 
تیمش را به یک چهارم نهایی برســاندو 
از این لحاظ رکورددار شد.او بعد از بازی 
گفت: یــک لحظه تاریخی بــرای من و 
باشگاه الیپزیگ بود. با شایستگی هر چه 
تمام تر توانستیم به یک چهارم نهایی راه 
پیدا کنیم. در هر دو بازی رفت و برگشت 
کنترل توپ و میدان را در اختیار داشتیم 
و توانستیم چهار گل به ثمر رسانیم و این نشــان می دهد که با شایستگی صعود کردیم.سرمربی 
جوان الیپزیگ ادامه داد: رسیدن به کمال در فوتبال بسیار سخت است چرا که همیشه شما مرتکب 
اشتباه می شوید. ما تیم کاملی نیستیم اما بازی به بازی در حال بهتر شدن و قوی تر شدن هستیم. 
اگر کمی فشار بیشتری می آوردیم می توانستیم گل های بیشتری به ثمر رسانیم. ما بهتر از دیدار 
رفت ظاهر شدیم. اینکه تیم جوان داشته باشید که بازیکنان از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشند 
بسیار خوب است.سرمربی الیپزیگ درباره این سوال که دوست دارد در دور بعد با چه تیمی رقابت 
کند، گفت: برای من فرقی نمی کند و آماده هر رویارویی هســتیم.این برای نخستین بار در تاریخ 

الیپزیگ است که این تیم توانسته به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان راه پیدا کند.

»اولیور کان« باز هم به رونالدو طعنه زد
کریستیانو رونالدو در کنار فوتبال درآمدهای نجومی از فعالیت در بازار تبلیغات و دنیای مد به دست 
می آورد.اولیور کان، سنگربان اسطوره ای ژرمن ها در گفت و گویی که با کانال SPOX آلمان داشت، 
اینگونه به رونالدو طعنه زد: من پیشنهادهای عجیب زیادی برای درآمد زایی داشتم که اصا مناسب 
من نبودند. به عنوان مثال از من خواستند که لباس های زیر را تبلیغ کنم اما فکر می کنم که چنین 
پیشنهادهایی مناسب کسی چون کریستیانو رونالدو باشد.کان که در سال 2۰۰2 توانست با تیم ملی 
فوتبال آلمان به فینال جام جهانی راه پیدا کند، ادامه داد: دیوید بکام فاکتورهای زیادی دارد که می 
تواند او را به یک برند تجاری تبدیل کند و این باعث شد تا او بعد از فوتبال خیلی سریع شغل بعدی 
خود را در پیش گیرد. با این حال شاید واکنش سریع به بعضی از پیشنهادها بعدها شما را پشیمان 
کند.اولیور کان پیش از این هم در سال 2۰۱۶ در گفت و گویی که با ZDF آلمان داشت اینگونه رونالدو 

را به باد تمسخر گرفت: من اخیرا در تلویزیون شکم رونالدو را بیش از هر چیز دیگری دیده ام!

سفر بایرن مونیخ به چین لغو خواهد شد؟
همه ساله و در روزهای ابتدایی فصل تابستان، بسیاری از تیم های بزرگ برای گذراندن اردوی پیش 
فصل و البته کسب درآمدهای هنگفت از استقبال فوق العاده هواداران خصوصا در شرق آسیا، راهی 
این قاره شده و دیدارهایی تدارکاتی انجام می دهند.اما نشریه بیلد اعام کرد به احتمال زیاد اردوی 
تابستان بایرن مونیخ در آسیا لغو خواهد شد. این باشگاه پرافتخار آلمانی قرار بود در فصل تابستان 
به کشور چین سفر کرده و در چند بازی دوستانه نیز به میدان برود، اما شیوع ویروس کرونا احتماال 
این برنامه را لغو خواهد کرد. قرار نیست بایرن مونیخ به جای سفر به چین راهی ایالت متحده شود 

و برنامه تابستانی این تیم در هاله ای از ابهام قرار دارد.

فوتبال جهان

کمیته فنی و توســعه فوتســال ایــران این 
روزها به دنبال اجرای طرح تشکیل تیم ملی 
فوتسال »ب« اســت. این تیم قرار است از 
بازیکنانی تشکیل شود که رده سنی 2۰ سال 
را پشت سر گذاشته اند اما فرصتی هم برای 
دعوت به تیم ملی بزرگساالن پیدا نمی کنند.

این طرح که بی ســر و صدا و بــا هماهنگی 
کمیته فوتسال پیش می رود، قرار است بعد 
از معرفی سرمربی، کارش را آغاز کند.هدف 
از تشکیل تیم ملی فوتسال »ب« جلوگیری 
از هدر رفتن اســتعدادهای جوان فوتسالی 
کشورمان است که به هر دلیلی شانس حضور 
در تیم ملی را از دســت مــی دهند.باتوجه 
به تشکیل تیم فوتســال زیر 2۰ سال از سه، 
چهار سال پیش و حضور این تیم در دو دوره 
مسابقات قهرمانی آسیا، این فرصت در اختیار 
بازیکنانی قرار می گیرد که بعد از رده ســنی 
جوانان تا حــدی خود را به تیم بزرگســاالن 
نزدیک کنند.بررسی رزومه مربیان مختلف 
ایران برای تیم »ب« مدتی است که آغاز شده 
و معیارهای مختلفــی از جمله تحصیات، 
مدرک مربیگری، ســابقه بازی در تیم ملی، 
ســابقه کار در باشــگاه ها و ... برای انتخاب 
مربی مدنظر قرار دارد.حسین شمس، عضو 
کمیته فنی و توسعه فوتســال ضمن اعام 
این خبر گفت: تعداد زیــادی از بازیکنان ما 
بعد از رده ســنی جوانان سرگردان هستند و 
به حال خود رها می شــوند. می خواهیم با 
تشکیل تیم ب این فرصت را در اختیارشان 
بگذاریم تا عاوه بر پشتوانه سازی تیم ملی 
بزرگساالن، مانع هدر رفتن استعدادهایمان 
شویم.بدون شک تشکیل این تیم می تواند 
خاء ایجاد شده بین تیم های پایه و تیم ملی 
بزرگساالن را به خوبی پر کند و پل مستقیمی 
برای جوانانی باشد که برای پوشیدن پیراهن 
تیم ملی بزرگســاالن از راه اصلی خارج می 
شــوند. البته تشــکیل و تداوم فعالیت تیم 
»ب« نیاز به حمایت جدی کمیته فوتســال 
و فدراسیون فوتبال دارد و امید می رود این 

طرح بعد از فعالیت ابتر رها نشود.

شاگردان محمدی راد فرصت حضور در مرحله پلی اف را 
داشتند ولی نمایش آنها در سطح یک تیم مدعی قهرمانی 
نبود و در نهایت این رقابت ها به صورت نیمه کاره پایان 

یافت

در حاشیه

لیگ برتر بســکتبال آقایان این روز ها همانند سایر 
لیگ های ورزشــی به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
تعطیل اســت و بازی های مرحله حذفی هنوز آغاز 
نشــده اســت.دیدار های مرحله گروهی لیگ برتر 
بســکتبال در حالی به پایان رســید که ذوب آهن 
تنها نماینده استان اصفهان در لیگ در پایان موفق 
نشــد در جایگاهی یکی از رده های اول تا هشــتم 
قرار بگیرد و از همین رو شــانس حضور در مرحله 
پلی آف را از دست داد.سبز پوشــان در 2۶ باری که 
در مرحله مقدماتی به مصــاف حریفان خود رفتند 
در ۱۱ دیدار برنده از زمین بازی خارج شدند و در ۱5 
دیدار نیز متحمل شکست شدند تا در نهایت با ۳۶ 
امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بنــدی قرار گیرند.

این اتفــاق در حالــی رخ داد کــه ذوب آهن فصل 
گذشته با سرمربی گری فرزاد کوهیان با 8 پیروزی 

و 8 شکست در دور مقدماتی لیگ برتر بسکتبال در 
رده پنجم جدول رده بندی قــرار گرفته و در مرحله 
یک چهارم با شکست مقابل نفت آبادان حذف شده 
بود.البته ذوب آهن ۱7 بازیکن در لیگ برتر بسکتبال 
داشت که 9 بازیکن از این جمع بومی اصفهان بودند 
و برای ذوب آهــن بازی می کنند کــه حدودا نیمی 
از تیم را تشــکیل داده  بودند، نکته ای که سرمربی 

ذوب آهن مدام به آن اشاره می کرد.
با همه این وجود اما سبز پوشــان شــانس این را 
داشتند در مرحله پلی آف حضور داشته باشند و اگر 
در یکی دو بازی با تیم های پاییــن جدولی تمرکز 
خودشان را حفظ می کردند تا پیروز شوند یا اتفاقات 
بازی با شــهرداری گرگان در اصفهان رخ نمی داد، 
اکنون به جای تیم اکسون یا شهرداری بندرعباس 
که تنها 2 و یــک امتیاز بیشــتر از ذوب آهن دارند، 

در پلــی آف بودند.در هر صــورت پرونده ذوب آهن 
در لیگ برتر بســکتبال در فصل جاری بسته شد و 
با توجه به هدفی که حاتمی بــرای خود در این تیم 
ترسیم کرده بود، باشــگاه ذوب آهن اگر می خواهد 
همچنان در بسکتبال تیم داری کند باید از همین االن 
به فکر ایجاد یک تیم قدرتمند و هماهنگ، متشکل 
از جوانان بومی و باتجربه ها کند تا بتواند در شــأن 

اصفهان در لیگ برتر حضور داشته باشد.

ذوب آهن با »حاتمی« به جایی نرسید

تبعات شیوع ویروس کرونا؛

لغو توکیو 2020 باعث تاخیر 1 تا 2 ساله برگزاری مجدد آن می شود
با لغو بازی های المپیک توکیو 2۰2۰ به دلیل شیوع گستره و جهانی کرونا ویروس، حداقل ۱ تا 2 سال تعویق و تاخیر برای برگزاری مجدد آن خواهد بود. این 
جمات سخنان یکی از اعضای کمیته اجرایی توکیو 2۰2۰ است که البته با واکنش های زیادی مواجه شده اســت.وی که از دست اندرکاران این رویداد می 
باشد، لغو بازی های توکیو 2۰2۰ را با پیامد تاخیر حداقل 2 ساله پیش بینی کرده است.هارویوکی تاکاهشی که یکی از 25 نفر عضو هیئت اجرایی توکیو 2۰2۰ 
است، نشست این نهاد برای جمع بندی بازی های المپیک را در دسامبر سال گذشته و پیش از شیوع کرونا عنوان کرد.وی نظر نهایی کمیته برگزاری را هنوز 
قطعی ندانسته است هرچند بر طبق پیش بینی وی در صورت لغو رویداد، برگزاری مجدد آن به ۱ تا 2 سال زمان نیازمند است.خسارات ناشی از لغو بازی های 
المپیک و یا برگزاری رویدادها بدون حضور تماشــاگر ضررهای هنگفتی برای میزبان به بار خواهد آورد و از سوی دیگر، وقفه ای کمتر از ۱ تا 2 سال می تواند 

تداخل تقویمی زیادی با سایر رویدادهای بزرگ ورزشی در جهان داشته باشد.

وز عکس ر

جشن تولد 
متفاوت فرزند 

سوم مسی
چیرو مسی، سومین و آخرین 
فرزند لیونل مسی و همسرش 
آنتونا روکوزو، روز چهارشنبه، 
2 ساله شد. آنها دو پسر بزرگ 
 تر به نــام های تیاگــو و متئو

 نیز دارند.



استاندار سابق اصفهان در 15 بهمن سال                سمیه مصور
96 و در جریــان افتتاح بخــش اول فاز 
نخست باغ موزه دفاع مقدس، قول بهره برداری از بخش دوم این فاز در 
سوم خرداد سال بعد و تکمیل  فاز نخست در هفته دفاع مقدس همان 
سال را داد؛ اما نبود اعتبارات و در اولویت نبودن این پروژه باعث شد با 
گذشت بیش از دو سال، این مجموعه در همان نقطه روز افتتاح متوقف 

شود.
31 ســال از دفاع مقدس می گذرد، از ســال های پرشــور حماســه. 
حماسه ای که شیربچه های دالور این آب و خاک رقم زدند. رعنا قامتانی 
که علی اکبری رفتند  و خیلی هایشان علی اصغری برگشتند تا وجبی 
از این آب و خاک به دست دشمن نیفتد و کسی جرات نکند نگاه چپ 
به ناموس شان کند. از بعضی هایشان همان چند تکه استخوان و  پالک 
 هم بر نگشت. در اصفهانی که بیشترین آمار شــهید و ایثارگر را در دوره 
هشت ساله جنگ تحمیلی دارد، مقوله دفاع مقدس و زنده نگه داشتن 
یاد و نام شهدا در اولویت مسئوالن هیچ دوره ای نبوده است و باغ موزه 
دفاع مقدس که قرار بود ویترینی برای نمایش جانفشانی های فرزندان 
این دیار باشد، بعد از نزدیک به سه دهه، نیمه تمام به حال خود رها شده 
اســت. حمید نصیری، رزمنده اصفهانی که به عنوان استاد دانشگاه در 

رشته تاریخ تدریس می کند، از جمله کسانی است که به ضرورت ایجاد 
موزه دفاع مقدس اشاره دارد و می گوید: 

»این موزه می تواند ارتباط بین نســل های گوناگون انقالب باشد تا با 
به تصویر کشیدن جنگ تحمیلی و هشت دفاع مقدس، خاطرات و از 
خود گذشتگی شهدای واالمقام جاودانه بماند.« وی معتقد است باید 
فرهنگ جهاد و شــهادت را همواره زنده نگه داشت و ایجاد موزه دفاع 
مقدس یکی از راهکارهای تحقق این اهداف است. به نظر نصیری، هنوز 
هم بعد از گذشت سال ها از جنگ، شهدای تفحص شده را به وطن بر 
می گردانند و حق مردم اصفهان بیش از این هاست و نباید با موزه دفاع 

مقدس نامهربانی شود.

 بودجه نرسید
 حضور ســردار مجتبی شــیروانیان، یکی از  فرماندهــان اصفهانی در 
مسئولیت مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان نیز 
باعث نشده تا تغییری در روند تکمیل باغ موزه دفاع مقدس ایجاد شود 
و پیگیری های او  برای تامین بودجه مورد نیاز به ثمر نرسیده است. موزه 
دفاع مقدس در محل ضلع غربی باغ غدیر و در کنار  بزرگراه  شهید بابایی 
در سال 76 و در زمینی به  مساحت 22 هزار متر مربع احداث شد و کلنگ 

آن توسط پدر شــهید خرازی به  زمین زده شد ولی به دالیل مختلف از 
جمله عدم تامین اعتبارات الزم، عملیات تکمیلی احداث و بهره برداری 

آن به پایان نرسیده است.
 ســردار شــیروانیان معتقد اســت وجود بیش از 23 هزار شــهید و 
تعدادکثیری رزمنده و جانباز و آزاده در این استان به اندازه ای چشمگیر 
اســت که ضرورت وجود چنین موزه ای در اســتان را توجیه کند. وی 
 هدف از ساخت این موزه را شناســایی، حفظ و نشر ارزش های دوران 
دفاع مقدس، تبییــن عملکرد و اقدامات یگان هــای نظامی، نهادها، 
دســتگاه های مختلف دولتی  و مردم ایثار گر اســتان طی 8 ســال 
دفاع مقدس در راستای بیان رشادت ایثارگران خطه والیت مدار اصفهان 
عنوان کرد. آن طور که مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان تاکید دارد، موزه دفاع مقدس در سه فاز مجزا طراحی 
شــده و تاکنون تمرکز روی فاز اول بوده و فضای داخلی که مساحتی 
حدود 8 هزار متر دارد، بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
مجموعه فاز اول در دهه فجر ســال 96 به بهره برداری رسید و  محوطه 
فضای نمایشگاهی آثار دفاع مقدس، قابلیت بازدید برای مردم را فراهم 
آورد اما نتوانست در جذب مخاطب موفق باشد. علی احمدی، از راویان 
سال های عشق، آتش و خون دلیل این امر را در بی توجهی استفاده از 

تکنولوژی های جدید دانسته و می گوید:
» اشیا و آثار موجود موزه دفاع مقدس بیشتر جنس سخت افزاری دارد 
تا جنس نرم افزاری، صنایع دفاع و غنائــم جنگی با وجود اهمیتی که 
دارد اما روح دفاع مقدس را بازتاب نمی دهند.« به نظر وی،  بازسازی 
عملیات ها با استفاده از نرم افزار ها  می تواند مردم را به خوبی در جریان 
رشــادت های فرزندان این دیار قرار دهد. این کارشــناس حوزه دفاع 
مقدس به جمله مقام معظم رهبری » زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از 
شهادت نیست« اشاره کرده و خواستار توجه  بیشتر مسئوالن  شهری و 
استانی  به ترویج فرهنگ دفاع مقدس و تکمیل موزه مرتبط با آن است. 
 آن طور که مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس  استان

 می گوید به کار گیری فناوری های روز در دستور کار این اداره کل بوده و 
در واقع همان بخش دوم و سوم تکمیل نشده فاز  نخست این مجموعه 
است که به دلیل نبود اعتبارات به مرحله اجرا نرسیده  و در شرایط فعلی 
کشور و با وجود محدودیت های بودجه ای و اینکه خرید برخی تجهیزات 
موزه، نیازمند اعتبار ارزی و ریالی است، این پروژه از دستور کار متولیان 
امر خارج شده تا شــاید ورود خیران گره از کار نیمه تمامش بگشاید.

اینجا اصفهان است؛ شهری که بیشترین شهید را تقدیم اسالم و انقالب 
کرده اما 31 سال بعد از جنگ هنوز یک باغ موزه دفاع مقدس ندارد. 

پنجشنبه 22  اسفند  1398 / 17 رجب 1441/ 12مارس 2020/ شماره 2934
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبرداد:

فعالیت شبانه روزی و مستمر اکیپ های آسفالت در سطح شهر
مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان گفت: اکیپ های روکش آسفالت و لکه گیر دستی این 
سازمان به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند.مجید طرفه تابان  اظهار کرد: اکیپ های اجرای 
آسفالت سازمان عمران هم اکنون در پروژه تقاطع غیر همســطح آفتاب، ادامه بلوار فرزانگان، میدان 
شهدای هسته ای واقع در منطقه چهار و منطقه 12 مستقر هستند.وی با اشاره به پروژه تقاطع آفتاب، 
تصریح کرد: بیش از 60 درصد از عملیات اجرایی آسفالت در پروژه های تقاطع غیر همسطح آفتاب انجام 
شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد: اکیپ لکه گیری آسفالت این سازمان 
نیز در سطح شهر مشغول فعالیت هستند که از عملیات های انجام شده می توان به پل شریعتی واقع در 
منطقه هفت و کندروهای بزرگراه صفه در منطقه پنج اشاره کرد که به صورت کامال تخصصی و برداشت 
آسفالت فرسوده به صورت اصولی و قیرپاشی و آسفالت با کیفیت انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: 
انجام روکش آسفالت معابر فرعی در سطح مناطق 15 گانه بر اساس برنامه ریزی شهرداری اصفهان و 
سازمان و به ترتیب اولویت انجام شده و ادامه دارد.طرفه تابان گفت: تکنولوژی جدید نیز در آسفالت معابر 
با استفاده از آسفالت پلیمری به کارگیری شده است تا در محل هایی که تردد زیاد یا ترمزگیری فراوان 

خودروها، مانند ایستگاه های اتوبوس انجام می شود، دیگر خرابی آسفالت ایجاد نشود.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:

 مخزن آب دوربرگردان بزرگراه اقارب  پرست
 به چرخه استفاده بازگشت

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان اظهار کرد: شــهرداری برای تامین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز 
تعدادی در نقاط مختلف شهر اقدام به احداث منابع آب برای ذخیره و توزیع آن کرده است.محمد شرفا 
افزود: در منطقه 13 پیش بینی احداث یک منبع آب شش هزار مترمکعبی در پارک نسترن و در زمینی به 
وسعت حدود 600 مترمربع انجام و برای احداث آن دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.مدیر 
منطقه 13 شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن یک مخزن آب بالاستفاده در دوربرگردان 
بزرگراه شهید اقارب پرست، با اســتفاده از یک مشاور بررســی های الزم  روی این مخزن به لحاظ کد 
ارتفاعی، آب بندی و عملکرد آن انجام و آزمایش های الزم صورت گرفت.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
نتایج بررسی ها نشان داد که می توان از مخزن آب دوربرگردان بزرگراه شهید اقارب پرست استفاده کرد 
با صرف هزینه ای حدود 300 میلیون تومان، لوله کشــی الزم انجام و این مخزن قدیمی مورد استفاده 
قرار گرفت و در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی شد.شــرفا با بیان اینکه حجم مخزن آب دوربرگردان 
بزرگراه شهید اقارب پرست 570 مترمکعب است و می تواند مقدار زیادی آب را جمع کرده و با یک شبکه 
آبیاری وارد شبکه آبی منطقه 13 کند، خاطرنشــان کرد: این مخزن از دو هفته قبل مورد استفاده قرار 
گرفته و توانسته پاسخگوی نیاز آبی فضای سبز منطقه باشد.وی با قدردانی از همکاری معاونت خدمات 
شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز با منطقه 13 برای استفاده از منبع آب دوربرگردان بزرگراه شهید 
اقارب پرست، گفت: بهره برداری از این مخزن در کاهش هزینه ها و استفاده از ظرفیت بالاستفاده موجود 

منطقه بسیار تاثیر گذار بود.

شهرداری اصفهان تقدیرنامه »چهار ستاره« را کسب کرد
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان اظهار کرد: به طور معمول برای کسب جایزه 
تعالی سازمانی بیشتر واحدهای صنعتی شرکت می کردند، اما شهرداری برای داشتن یک الگوریتم 
مشخص و قراردادن فعالیت ها و اقدامات خود در یک چارچوب به مدل تعالی سازمانی ورود پیدا کرد.

علیرضا صادقیان با بیان اینکه سال گذشته نیز در فرآیند تعالی سازمانی شرکت کردیم و موفق به دریافت 
تقدیرنامه شدیم، تصریح کرد: شهرداری برای دومین ســال متوالی در این دوره شرکت کرد و پس از 

ارزیابی چهار روزه ارزیابان، با کسب باالترین سطح و امتیاز »تقدیرنامه چهار ستاره« را دریافت کرد.

کمبود اعتبارات، پروژه باغ موزه دفاع مقدس اصفهان را متوقف کرد؛

 شهدا در موزه فراموشی

با مسئولان

چند روزی است اصفهانی ها که همیشه پیشتاز خط شکنی بودند، این بار هم با حضور 
فعاالن فرهنگی و بچه  هیئتی های دیار شهر شهیدان برای سالمت همشهریان خود با 
تمام وجود پای در میدان نبرد گذاشته اند.جوان هایی برای سالمت همشهریان خود 
با تمام وجود پای در میدان نبرد گذاشته اند که الگوی شان حاج حسین و حاج احمد 
کاظمی است، که فرمانده دل ها حاج قاسم در فراقش گریست و گفت:» یاران همه 
رفتند، افسوس که جا مانده منم....حسرتا این گل خارا همه جا رانده منم...پیر ره آمد 
و طریق رفتن آموخت....آنکه نارفته و جا مانده منم«.برای بســیجی ها که در مکتب 
سیدالشهدا)ع( و علمدار کربال تربیت شــده اند فرقی ندارد میدان جنگ کجا باشد، 
آن ها هر جایی که فرمانده شان سید علی لب تر کند حاضر می شوند تا جان فدا کنند؛ 
جوان های از جنس حسین خرازی و احمد کاظمی با شنیدن هل من ناصر ینصرنی 
حسین)ع( برای دفاع از حریم خواهرش لباس رزم به تن کردند و چون حججی سرها 
دادند. برای جوان های این دیار پرصالبت فرقی ندارد نبرد با صدام باشد یا داعش  یا 
آمریکا، آن ها تا شاخ جنایتکاران وحشی را نشکنند آرام نمی گیرند.این بار میدان نبرد 
آن ها را به رویارویی با ویروس منحوسی واداشته که هنوز ابهامات درباره آزمایشگاه 
مولدش روشن نشده است. شاید آزمایشــگاه همان جنایتکاران همیشگی هویت 
اوست، یا اینکه اصال فرقی ندارد از کجا آمده مهم آن است که جان انسان ها را نشانه 
 گرفته اســت؛ مثل آمریکای بزدل که از ترسش از پشــت سیدالشهدای مدافع حرم

 حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساند، یا مثل داعش و عربستان و رژیم کودک کش 
صهیونیستی که جان کودک و زن و مرد و پیر و جوان برایش ذره ای ارزش ندارد.پس 

کرونا هم مثل همین ها دشمن است.

از قرارداد با کارخانه تولید لوازم پزشکی تا ضدعفونی تاکسی ها
انگار شب عملیات شــده و همه بی تاب شــده اند؛ آرام و قرار ندارند، جان هموطنان 
و همشهریان شــان به خطر افتاده اســت. همان مردمی که رهبر عزیزتر از جان شان 
درباره آن ها فرمودند: »مردم استان اصفهان در فداکاری و ایثار برای کشور و دین خدا 
پیشگام و پیش قدم بوده اند، و شــهیدان بزرگ و نام آوری همچون آیت ا... بهشتی، 
همت، خرازی، کاظمی و ردانی پور از این منطقه برخاســته اند که هریک همچون 
مشعلی فروزان، راه ملت را روشن می کنند«، همدیگر را خبر می کنند که چه 

کار کنیم، نهایتا آرایش جنگی می گیرند و برای سالمت همشهریان شان جبهه تشکیل 
می دهند.این بار هم بعد از انجام هماهنگی های اولیه با دستگاه ها و نهادها و مشورت با 
علما، قرارداد با کارخانه تولید لوازم بهداشتی و سرکشی به بیمارستان ها، حاال میعادگاه 
همیشگی گلستان شهدای اصفهان است، با شهدا عهد و پیمان می بندند، 150 اکیپ از 
بسیجیان و گروه های مردمی  با فرمان و اعالم رمز عملیات توسط سردار فدا فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج(  به خط می زنند تا شهر را ضدعفونی و سالم سازی کنند و هر 

آنچه که در توان هست خرج کنند تا شهر برای همشهریان سالم شود.

سیدرضا و حمید دست به ماشه شدند
مداحان معروف کشوری از خطه اصفهان هم پای کار هستند، سید رضا نریمانی دبیر 
ستاد جبهه مردمی سالمت اصفهان است. مداحی که هنوز نوحه اش برای مدافعان 
حرم آتش به جان ها می اندازد و دل را هوایی دفــاع از حریم عمه جان مان حضرت 
زینب کبری)س( می کند.امروز اما خودش با همین ابیات وســط معرکه آمده و نه 
فقط از صدایش که از جانش مایه گذاشــته اســت. حمید علیمی و بچه های هیئت 
مکتب الحسین هم به میدان آمده اند، مداحی که هر بار نوحه معروفش را در هر کجا 
که بشنوی گریه امانت نخواهد داد.) جلوی آیینه خودمو می بینم، خیلی تغییر کردم!/
جدی جدی با روضه هاِی تو، خودمو پیر کردم/باور من اینه که! همیشه تو زندگیمی/

من عوض شـدم؛ ولی تو حسین بچگیمی.(
چه محرم باشد چه رجب یا شعبان، این نوحه تا هر وقت که پیر هم شویم جگرمان را 
برای آقایی آقای مان کباب می کند. همانی که از بچگی زیر بیرقش ســینه زدیم و هر 
بار هم که ماه عزایش با غروب بیست و هشــتم به پایان می رسد تمام نشده دلتنگ 
می شــویم.هر کس با هر توانی که دارد وارد میدان می شود، تا این بار هم خط شکن 

مبارزه با کرونا شوند، با رمز »لبیک یا زینب« عملیات را آغاز می کنند.

یاد امید شهیدمان بخیر...
رفقای شهید امید اکبری هم هستند، درست در یک سالگی حادثه تلخ جاده خاش-

زاهدان، شهیدی که وقتی برای رفقایش حسین حســین هایش در هیئت فدائیان 
حسین را تکرار می کنی نمک به زخم هایشان پاشیده ای، آن ها در قرارگاه شهید امید 

اکبری دور هم آمده اند و به قول و قرارهای شان با امید که در راه امنیت کشور به دست 
تروریست ها به شهادت رسید  وفادار مانده و برای سالمت مردم، حسین وار به میدان 
آمده اند.همه آن هایی که دلتنگ روضه ها هستند و امسال حسرت اعتکاف به دل شان 
ماند تا در وفات عقیله بنی هاشــم ام داوود بخوانند و بگریند، برای سالمت اصفهان 
بسیج شــده اند. به دیدار رزمندگان خط مقدم می روند، با گل از آن ها تقدیر می کنند، 
محیط بیمارســتان را برای آن ها که در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال نبرد هستند 
سالم سازی و ضدعفونی می کنندو لبخند بر لبان جان بر کفان درمان این آب و خاک 

می نشانند.

در خانه بمانیم؛ جبهه مردمی سالمت وسط معرکه است
با سید رضا نریمانی که دبیری جبهه مردمی سالمت اصفهان را به عهده گرفته درباره 
دالیل این حرکت مردمی صحبت می کنیم، می گوید: همزمان با ســالروز شــهادت 
پیام آور کربال حضرت زینب)س( فعالیت تیم های جبهه مردمی سالمت اصفهان در 
بخش های مختلف از جمله سالم سازی و ضدعفونی مناطق شهر اصفهان برای مقابله 
با ویروس کرونا در کنار بسیجیان، گروه های جهادی، هیئات و مجموعه های فرهنگی 
در نقاط مختلف شهر اصفهان آغاز شد.نریمانی آموزش تیم های گندزدایی را از ویژگی 
این تیم بیان می کند و تاکید دارد که مواد ضدعفونی کننده توســط بهداشــت استان 
در اختیار تیم ها قرار داده شــده و بارها در بین صحبت هایش تاکید می کند که جبهه 
مردمی در هر زمینه ای که احساس نیاز و کمک وجود داشته باشد آتش به اختیار فعال 

شده و برای خدمت به مردم در میدان حاضر می شود. 

یا زینب)س( رمز یک پیروزی بزرگ
فعاالن جبهه مردمی سالمت در اصفهان دغدغه  خاصی درباره حال و هوای این روزهای 
شب عید هم دارند. حجت االسالم محسن کریمی سخنگوی جبهه مردمی سالمت 
اصفهان معتقد است مردم باید در این روزها حسابی حواس شان به روند صعودی آمار 
ابتال به بیماری کرونا در اصفهان باشــد، از مردم اصفهان که شهره به تیزبینی هستند 
می خواهند تا با حضور در خانه به فروکش کردن روند صعــودی ابتال به این بیماری 

کمک کنند و مسافران هم عید دور اصفهان را خط بکشند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
 استان اصفهان در حاشیه

 مراسم تجدید میثاق گروه های 
جهادی با شهدا:

ظرفیت بسیج در خدمت 
مردم خواهد بود

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان 

اصفهان در حاشــیه مراســم تجدیــد میثاق 

گرو ه هــای جهــادی در عرصه سالم ســازی 

و ضدعفونی شــهر اصفهان با شــهدا در جمع 

خبرنگاران با تقدیر از تالش و زحمات پزشکان، 

پرستاران و کلیه کادر درمانی اظهار کرد: بسیج 

ظرفیتی است که در شــرایط خاص به کمک 

دستگاه های مختلف خواهد آمد و امروز یکی 

از همین شرایط اســت که با حضور همگانی 

بسیجیان  اعم از کشاورزان و همه کسانی که 

امکان و توانی برای ضدعفونی کردن ســطح 

شــهر دارند، انجام خواهد شد.سردار مجتبی 

فدا گفت: این اقــدام به منظــور هماهنگی ، 

وحدت و کمــک به مســئوالن اجرایی انجام 

شــده که به همه بســیجیان که داوطلبانه در 

این امر خداپســندانه شرکت کردند خداقوت 

می گوییم.حجت االســالم رحمت ا... صادقی 

نیز در این مراســم اظهــار کرد: بســیجیان 

همچــون دوران دفاع مقدس نشــان دادند 

برای دفاع از ملت ایثار و فــداکاری می کنند 

و از همه بســیجیان که در این جهاد شــرکت 

کردند تشــکر می کنیم.نماینده ولی فقیه در 

ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان 

گفت: مــردم همانطور که در دفــاع مقدس 

دائما دعاگوی رزمنــدگان بودند این ایام هم 

دعا را فرامــوش نکنند تا این بــالی خانمان 

سوز که گریبانگیر جامعه بشریت شده زودتر 

برطرف شود.

دو مداح معروف با جبهه مردمی سالمت به خط زدند؛

پیشتازی دوباره اصفهانی ها در خط مقدم خدمت
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان با بیان اینکه شرکت یکپارچه آب و 
فاضالب استان اصفهان، آبرسانی پایدار به روســتاییان را در اولویت قرارداده 
اعالم کرد: در ســال های اخیر به رغم چالش های موجود، آب شــرب پایدار 
جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین شد، بدین ترتیب 
هم اکنون تامین پایدار آب شــرب روســتاییان یکی از اولویت های شــرکت 
یکپارچه آب وفاضالب استان اصفهان است. مهندس هاشم امینی در مراسم 
معارفه تعدادی از معاونین و مدیران شــرکت یکپارچه آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: فرآیندیکپارچه سازی   با توجه به حفظ کرامت و شئونات نیروی 
انســانی صورت گرفت به طوری که جایگاه شــغلی، حقوق و مزایای کارکنان 
محفوظ بماند. امینی خطاب به همه کارکنان شــرکت یکپارچه آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت:  همه باید با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچون همدلی، 
وحدت، همکاری و تعامل اقدام به انجام وظایف محوله کنند تا این شرکت از 
لحاظ خدمات رســانی به مردم  همچنان پیشرو در صنعت آبفا  در کشور باقی 
بماند.وی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر 2۹ تصفیه خانه فاضالب در استان 
اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد و در حالی که طرح های توســعه ای در 
بخش فاضالب در استان باید با قوت ادامه یابد ، بهره برداری علمی و اصولی از 
تاسیسات در این بخش  نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مهندس امینی  
با بیان اینکه از لحاظ مالی شــرکت یکپارچه آب و فاضالب اســتان اصفهان 
مبتنی بر قانون تجارت اداره می شود اظهار داشــت: این امر موجب می شود 

که شرکت از انضباط مالی مناســبی برخودار و از لجام گسیختگی کامال به دور 
باشد.وی با تاکید بر ضرورت انگیزه کارکنان به منظور خدمت رسانی مطلوب به 
مردم، تصریح کرد: کارکنان باید با انگیزه باال درصدد ارتقای خدمات شرکت به 
جمعیت روستایی و شهری در استان اصفهان باشند چرا که رضایت مشترکین 
هدف نهایی است.مدیرعامل شــرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان 
کنترل کیفــی آب و فاضالب را در ارتقای ســالمت و بهداشــت عمومی مردم 
ضروری خواند و بیان داشت: باید با حساســیت و با استفاده از تمام ظرفیت 
ها و تجهیزات کنترل و پایش کیفی آب و پساب به طور  مستمر در دستور کار 
قرار گیرد تا عالوه بر کاهش آالینده های زیســت محیطی ، سطح سالمت و 
بهداشت مردم ارتقا یابد.در این جلســه مهندس حبیبیان به عنوان قائم مقام 
مدیرعامل ،دکتر حکمتیان معاون بهره برداری و توســعه فاضالب ، مهندس 
اکبری معاون بهره برداری و توســعه آب، مهندس سجادی فر معاون مالی و 
پیشــتیبانی، مهندس قبادیان معاون منابع انسانی، آقای حاج عبدالرحمانی 
مدیر حراســت و امور محرمانه،خانم مهندس امیری مدیر مرکز کنترل کیفی 
پایش آب و فاضالب، مهندس بیشه مشاور عالی و مجری طرح های مهم آب 
و فاضالب ، آقای مرادی مدیر امور حقوقی امــالک و اراضی ، آقای نورا... زاده 
مدیر حسابرسی داخلی ، آقای سلیمانی مدیردفتر  مدیرعامل و هیئت مدیره  و 
مهندس صفایی مشاور رسیدگی به صورت حساب آب و فاضالب در طرح های 

توسعه ای وبهره برداری معرفی شدند.

با همکاری کارشناسان فوالد مبارکه و شرکت های سازنده داخلی، برای اولین 
بار، حس گر های تشخیص ســرباره با کمتر از نصف هزینه نوع مشابه وارداتی 
بومی سازی شــد.عباس محمدی، رییس دفتر فنی تعمیرات فوالدسازی و 
 Electromagnetic( ریخته گری مداوم گفت: سیستم تشخیص ســرباره
Slag Detector( در ماشین های ریخته گری نقش بسیار مهمی در جلوگیری 
از تخلیه سرباره موجود در پاتیل ها به تاندیش و سپس ریخته گری دارد.عباس 
محمدی افزود: این حس گر ها تا پیش از این از خارج از کشور و با قیمت های 

زیاد تامین می شد که در سال های اخیر، ســازنده خارجی به دلیل تحریم از 
فروش آن ها به ایران خودداری می کرد و خطــوط تولید با خطر توقف مواجه 
بود.وی با تاکید بر اینکه نمونه بومی سازی شده به خوبی با نوع مشابه وارداتی 
قابل رقابت است، افزود: نسوز های بومی سازی شده پس از گذراندن فرآیند 
آزمایش سرد و گرم و تایید بهره بردار در مدار تولید قرار گرفت.هزینه ساخت و 
تامین این محصول در داخل کمتر از نصف قیمت حس گر های خارجی است و 

ساالنه از خروج میزان زیادی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد:

تامین پایدار آب شرب روستاییان؛ از اولویت های شرکت یکپارچه آبفای اصفهان
با تالش آتشکاران ذوب آهن صورت گرفت؛

رکورد تعویض ریل در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

بومی سازی حس گرهای تشخیص سرباره درفوالد مبارکه اصفهان

به همت تالشگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، عملیات تعویض 
سه شــاخه ریل در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی با موفقیت 

اجرا شد. 
سرپرســت واحد 2 تولید کک این شرکت گفت : ســه شاخه ریل در 
این قسمت با برنامه ریزی بدون توقف تولید با موفقیت تعویض شد 
که این عملیات در نوع خود رکورد محســوب می شود .محمد اعالیی 

افزود: ریل های تعویضی و 
استفاده شده در این طرح  
از ریل UIC60  تولیدی ذوب 
آهن اصفهان است .معاون 
تجهیــزات مکانیــک کک 
سازی شــرکت ذوب آهن 
هم گفت: حــدود 70 نفر از 
همکاران شــاغل در بخش 
های مختلف با رعایت کامل 
مباحث بهداشتی این طرح 
را بــه پایان رســاندند تا در 
زمینه تولید وقفه ای ایجاد 

نشود .یوسف اســکندری افزود: برای مقابله با ویروس کرونا هر روز 
محیط ، ســطوح و تجهیزات موجود در این قســمت ضد عفونی و گند 
زدایی می شود .محمود شفیعی، معاون تعمیرات مدیریت نت شرکت 
ذوب آهن اصفهان هــم گفت: با هماهنگی مدیریــت های مختلف و 
برنامه ریزی ها با تمام توان، تعمیرات مورد نیاز خط تولید در دســت 
اجراســت و این مدیریت در مباحث نگهداری هم بر اســاس برنامه، 
اقدامات الزم را انجام می دهد 
تا در تولید شرکت کوچک ترین 
خللی ایجاد نشود .ذوب آهن 
اصفهان اولیــن و بزرگ ترین 
کارخانــه تولیدکننــده فوالد 
ســاختمانی و ریــل در ایران 
و بزرگ تريــن توليــد كننده 
محصوالت طويل در خاورميانه 
است که با ظرفیت 3 میلیون 
و 600 هزارتــن فــوالد ، انواع 
مقاطع فوالدی ســاختمانی و 

صنعتی را تولید می کند.
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داشتن یک زندگی لذت بخش و   مینا حمیدی
بهتر، دغدغه همه انسان هاست 

 و مطمئنــا همه واقف به آن هســتند که با تــاش و زحمت 

می شود چنین زندگی خوبی را ســاخت ، اما با این وجود 

همیشه به دنبال راهکارهایی هســتند که به راحتی و با به 

کارگیری آنها و بدون این کــه انرژی و زمانی صرف کنند به 

خواسته هایشان برسند و زندگی مفرحی داشته باشند.آیا 

جزو آن دســته از افرادی هستید که خواســتار تغییرات 

جدیدی در زندگی خود هستند؟ آیا حس حسادت نسبت 

به افراد موفق که هر روز با برنامه ای خاص زندگی می کنند 

داریــد؟ بهتر اســت در ادامه با ما همراه باشــید تــا با به 

کارگیری راهکارهایی که به شما ارائه داده ایم در عرض 5 

دقیقه یک تغییر اساسی در زندگی خود بدهید هیچ نیازی 

به این نیســت که ســاعت ها وقت بگذارید تا روز خوبی را 

برای خود رقم بزنید چرا که یکسری عادات وجود دارند که 

 مــی توانند بدون نیــاز به زمان بیشــتری روز پــر بازده و

 پر انرژی برای شما بسازند.

 تفکر و مدیتیشــن انجام بدهید: به طور علمی ثابت شده 
است که تفکر مزایای بی شــماری دارد، از مهار استرس و 

افکار منفی گرفته تا افزایش قدرت سیســتم ایمنی بدن و 

قدرت حافظه.باید بدانید مدیتیشــن و تفکر به این معنی 

نیست که ســاعت ها در کنج تنهایی و گوشه گیری سپری 

کنید. همین که فقط 5 دقیقه زمان بگذارید و بنشــینید تا 

از افکار ذهنی دور شــوید تاثیر بسزایی بر روز خود خواهید 

گذاشــت. چنانچه راه انجام دادن این کار را نمی دانید به 

راه های پیشــنهادی مرکز تحقیقاتی UCLA اکتفا کنید که 

اکثر موارد آن تنها 5 دقیقه زمان نیاز دارد.

سه مورد از داشته هایتان که شاکر آنها هستید را بنویسید:به 
چیزهایی که در زندگی خود شکرگزار آنها هستید فکر کنید. 

به عنوان مثال برای خانواده ای که همیشه حامی شماست 

شکرگزار باشــید. این کار شما دقیقا شــباهت به تمرین 

»3 چیز خوب« دارد که توسط روانشــناس بنام معروف 

»مارتین سلیگمن« بنیانگذار جنبش روانشناسی مثبت در 

دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شده است. شما نیز می توانید با 

نوشتن سه چیز از کارهای مثبت خود در آخر شب شکرگزار 

باشید و هر روز خود را با حس خوب شروع کنید.

ورزش را فراموش نکنید:پس از اینکه از خواب بیدار شدید 
5 دقیقه ورزش بســیار مفید خواهد بود. طبق تحقیقات 

انجام شده ورزشــی که قبل از خوردن صبحانه انجام شود 

انرژی بــدن را ارتقا داده و منجر به کاهش وزن می شــود 

البته این را نیز متذکر شــویم که زمان ورزش مورد مطالعه 

در این تحقیقات یک ساعت و با سوزاندن 400 کالری بوده 

است. فقط مراقب عضات خود باشید و حتما قبل از انجام 

هر فعالیتی اقدام به گرم کردن بدن خود بکنید چرا که بعد 

از بیدار شدن از خواب عضات خشک هستند.

آشپزی
پاستا 

پستو  با تکه های مرغ
مواد الزم :پاستا در فرم دلخواه نصف یک بسته،مرغ یک سینه  

کامل،ســیر 4-5 حبه،ریحان 200-300 گرم،روغــن زیتون حدود نصف 
پیمانه،پنیر پارمزان دو قاشق غذاخوری،گردو 5-6 عدد

طرز تهیه:در قابلمه ای به مقدار کافی آب بریزید و حرارت دهید تا به جوش بیاید. بعد 
از آن  مقداری نمک و پاستا را اضافه کرده و اجازه بدهید حدود 10 دقیقه بپزد. بعد آبکش 

کنید و یک دور آب روی آن بگیرید تا نشاسته های اضافی شسته شده و بعد اجازه دهید آب 
اضافی اش خارج  شود.مرغ را که در اندازه های نیم سانتی خرد کرده اید، با یکی دو حبه سیر 
رنده شده یا ریز خرد شده و نمک و فلفل و یک قاشق روغن زیتون روی حرارت قرار داده  و اجازه 
بدهید 10-15 دقیقه تکه های مرغ پخته و دو طرف شان سرخ شود.ریحان را با گردو ، سیر و پنیر 
پارمزان داخل غذاساز بریزید و خرد کنید. کم کم روغن زیتون را هم اضافه کنید به طوری که 

سبزیجات کاما خرد و یکدست  شوند. سس پستو حاضر است و نیاز به پخت ندارد!مرغ 
را از روی حرارت بردارید و سس پستو را به آن اضافه کنید و بعد 

از اینکه پاستاهایتان را آبکش کردید روی آن بریزید 
یا با آن مخلوط کنید.ریحان خیلی سریع تغییر 
رنــگ داده  و نکته این غذا این اســت که 

سس پســتو را بعد از همه  مراحل دیگر 
درست کنید. 

چگونه به سادگی زندگی بهتری داشته باشیم؟

تصویربرداری »پس از آزادی« به خبر
پایان رسید

تصویر برداری سریال نوروزیی 
»کامیون« در مراحل پایانی

تصویربرداری سریال »پس از آزادی« به کارگردانی محمدعلی 
باشــه آهنگر در بوســتان والیت بــه پایان رســید.هنوز زمان 
مشخصی برای پخش این سریال در نظر گرفته نشده؛ اما این 
احتمال می رود که در بهار یا تابســتان سال آینده از شبکه یک 
سیما به روی آنتن رود.این سریال در 40 قسمت به تهیه کنندگی 
سعید سعدی تولید شده و در لوکیشن های مختلفی از جمله 

کارخانه ای در تهران مقابل دوربین رفته است. 

تصویربرداری سریال نوروزی »کامیون« در حالی از مرز 85 درصد 
گذشته است که به صورت همزمان در حال تدوین است.مجموعه 
تلویزیونی »کامیون« به  کارگردان مســعود اطیابی و تهیه کنندگی 
مشترک ابراهیم آرزو و شهرام دانشپور کاری از شبکه دو سیماست.

این سریال با بازی مهدی هاشمی، لعیا زنگنه، جهانبخش سلطانی، 
بیتا سحرخیز، نادر سلیمانی و ... در 30 قسمت 42 دقیقه ای تولید 

و از ابتدا تا پایان فروردین ۹۹ پخش خواهد شد.
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