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آموزش های مجازی، والدین را راهی بازارهای موبایل کرده است؛

اجبار خریداران، انکار فروشندگان!
3

  اجبار ترافیکی در خیابان های کرونا زده 

   پلیس اصفهان نگران افزایش حلقه های ترافیکی در شهر است و زمزمه هایی مبنی برای ایجاد محدودیت های جدید عبور و مرور 
شنیده می شود؛ 

5

آخرین وضعیت ابتالی کودکان 
اصفهانی به کرونا

بستری شدن 73 کودک 
با عالئم مشکوک

شیوع کرونا، به 
جایگاه های سوخت 

اصفهان 10 میلیارد تومان 
خسارت وارد کرد

اعتراض گیتی پسندی ها جواب داد؛

پلی اف از لیگ برتر 
فوتسال رفت

5

3

6

ن
جوا

ن 
اگرا

برن
ه خ

شاگ
: با

س
عک

اجرای رزمایش پدافند زیستی 
 ارتش در پایانه های

 اصفهان

 تشکیل قرارگاه سالمت معنوی 
 لشکر 14 امام حسین 

)علیه السالم( 

7

7

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان:

درآمد تاکسیرانان 70 درصد 
کاهش داشته است

 صفحه   7

ذوب آهن با هر گونه افزایش 
 قیمت سنگ آهن 

مخالف است 
 صفحه  8
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وضعیت صنعت اصفهان در روزهای سخت شیوع کرونا

اوضاع خیلی هم بد نیست!
3

صفحه7

 میدانگاه فرهنگی اصفهان، در غبار فراموشی و بی مهری 
7

 مترو همچنان 
تعطیل است

شهردار اصفهان خبر داد؛

کرونا، برق اصفهان را 
خاموش نکرد

 سخنگوی شرکت برق توزیع
 شهرستان اصفهان:

 رئیس پلیس راهور استان اصفهان
 خبر داد؛

ادامه اجرای طرح زوج و فرد 
در اصفهان

معاون سازمان اوقاف خبر داد:

توزیع بیش از  2میلیون ماسک 
در بقاع متبرکه بین مردم

7

7

مسئول بسیج اساتید استان اصفهان 
تشریح کرد:

تشریح نحوه آموزش 
مجازی دانشجویان 

اصفهانی

 فرمانده انتظامی استان خبر داد:

توقیف کامیونی با 11 
 میلیارد کاالی قاچاق

 در اصفهان 

معاون شرکت آب منطقه ای 
 اصفهان می گوید بارش ها 

شرایط آبی را بهتر نکرد
بهره یک سومی زاینده رود 

از باران

5

5
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معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید بارش ها شرایط آبی را بهتر نکرد

بهره یک سومی سد زاینده رود از باران

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به 
ذخیره ۴۹۵ میلیون مترمکعبی سد زاینده رود،گفت: با وجود بارش های 
اخیر، تنها یک سوم سد زاینده رود ُپر است و متاسفانه برخالف پیش بینی 
ها میزان بارندگی در ایستگاه چلگرد ناچیز و تنها به صورت باران بوده است.

حســن ساســانی درباره آخرین وضعیت ســد زاینــده رود در پی بارش 
های اخیر، اظهار کرد: روز گذشته شــنبه ۲۳ فروردین ماه، ذخیره مخزن 

سد زاینده رود ۴۹۵ میلیون 
مترمکعــب و ورودی بــه 
ســد ۱۹۳ و خروجی آن ۹۱ 

مترمکعب برثانیه بود.
وی با بیــان اینکــه در حال 
حاضر میزان بارش ها ۱۰۵۹ 
میلیمتر است، افزود: میزان 
بارش ها در ســال گذشــته 
۲۰۳۵ میلی متر و در متوسط 
بلندمدت ۱۲۰۰ میلی متر بود 
که بارش ها نســبت به سال 
گذشته ۴۹ درصد و نسبت به 

متوسط بلندمدت ۱۷ درصد کاهش یافته است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: با 
وجود بارش های اخیر، تنها یک سوم ســد زاینده رود پر است و متاسفانه 
برخالف پیش بینی ها میزان بارش ها در ایســتگاه چلگرد ناچیز و تنها به 

صورت باران بوده است.
وی در خصوص نگرانی ها برای تامین آب شرب با توجه به ذخیره سد زاینده 
رود، تاکید کرد: هر روز میزان ذخیره سد زاینده رود و مصارف را پایش می 
کنیم و هر جا احســاس نگرانی برای آب شرب به واســطه ویروس کرونا 
داشته باشیم، خروجی سد را مطابق با شــرایط و ذخیره فعلی آن تغییر و 

تنظیم می کنیم.
ساسانی تصریح کرد: در حال 
حاضر خط قرمز این شرکت، 
تامین آب شــرب اســت و 
امیدواریم با مدیریت درست 
در تابستان مشکلی نداشته 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر تحویل نوبت دوم آب 
زاینده رود برای ادامه کشت 
پاییزه به کشــاورزان در حال 
انجام اســت، یادآور شــد:  
تحویل آب به کشاورزان تا ۱۲ 

خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص ذخیره مناسب سد زاینده 
رود در شرایطی که تحویل آب به کشاورزان انجام می شود، ابراز امیدواری 
کرد که بارش ها تا چهل روز آینده ادامه یابد و شرایط سد اندکی بهبود یابد.

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۷/۴۴۳۳ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ شورای محترم اسالمی شهر، عملیات احداث برج کبوترخانه 
واقع در محور تفریحی بوســتان زندگی شــهرداری منطقه دو را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، از محل 

اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹8 شهرداری و براساس کمترین قیمت پیشنهادی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساســنامه و رزمه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با 
موضوع مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشته ابنیه( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و 
رزمه شرکت، تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰8 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ 6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شهرداری 

نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند.

برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر  به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در  رد  یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی - شهردار نجف آبادم الف:811596

چاپ اول

رییس فراکســیون پاســخگویی مجلس که  زینب ذاکر
نماینده مردم گلپایگان در پارلمان هم هست، 

گفته : با رعایت موارد بهداشتی توسط مردم کرونا تا پایان اردیبهشت مهار 

می شود: »با در نظر گرفتن شرایط، پیش بینی می کنیم اگر مردم تمام موارد 

بهداشــتی را رعایت کنند ویروس کرونا تا پایان اردیبهشــت در ایران مهار 

خواهد شد.«

»علی بختیار« گفته که طبق گزارشــی که هفته گذشــته وزارت بهداشت به 

مجلس شــورای اســالمی داده اســت و طبق گفته وزیر بهداشت هنوز در 

مرحله مهار ویروس کرونا نیســتیم و هم اکنون در وضعیت مدیریت این 

بیماری هستیم. بنابراین باید همچنان بحث قرنطینه و قطع زنجیره انتقال 

ویروس را جدی بگیریم و مــردم از ترددهای غیر ضــروری پرهیز کنند تا 

شرایط نرمال شود.

نماینده استان اصفهان در مجلس در حالی ابراز امیدواری کرده که با رعایت 

پروتکل های بهداشتی، تا پایان اردیبهشت کرونا از ایران می رود که همین 

دیروز و همزمــان با این پیش بینِی بختیار، »ایــرج حریرچی« معاون کل 

وزارت بهداشت اعالم کرد »احتمال درگیری با کرونا تا پاییز هم وجود دارد.« 

حریرچی که به تازگی از بند کرونا رهایــی یافته، با ذکر مثالی گفت: »اکنون 

برخی از کشــورهای آفریقایی  اعالم کردند که نمی تواند قرنطینه کامل  و یا 

برخی سطوح آن را اجرایی کنند؛ چرا که مردم این کشورها به غذا نیاز دارند. 

همچنین در هیچ کجای دنیا به جز ووهان چین نیز قرنطینه به شکل کامل 

اجرایی نشد. براساس تدابیر اندیشیده شده و مطالعات فعلی فکر می کنیم 

تا پاییز درگیری هایی در خصوص این ویروس داشته باشیم.«

و جالب تر اینکه همین چندروز پیش رییس جمهور هم پیش بینی دیگری 

کرد و آب پاکی را روی دســت همه ریخت و گفت : » ممکن است تا پایان 

سال با کرونا درگیر باشیم.«

روحانی گفت: » مساله کرونا،  مساله ای نیست که بگوییم فالن روز به طور 

کامل دوره اش تمام می شود، کرونا ممکن اســت تا ماه های آینده و یا تا 

آخر سال با ما باشــد. همیشه باید در چارچوب دســتورالعمل های وزارت 

بهداشت صادر می کند عمل کنیم، باید پروتکل های بهداشتی را درهمه جا 

مراعات کنیم.«

تا اینجا حداقل ســه نقل قول و ســه پیش بینی متفاوت و متناقض از سه 

مقام مسئول در کشورمان درباره »پایان کرونا« در ایران مطرح شده است. 

ایــن را بگذارید در کنار اظهارنظرهــای متفاوتی که دربــاره کمبود یا تامین 

مایحتاج و لــوازم ضدکرونایی در کشــورمان طی روزهــا و حداقل ۴۰ روز 

گذشته مطرح شده است. 

از یک طرف مســئولی اعالم می کند کمبود لوازم و اقالم مثل دســتکش و 

گان و ماســک و ... داریم و باید به داد کادر درمانی رسید و از صندوق بین 

المللی پول هــم تقاضای وام می کنیم و از ســوی دیگر مســئول دیگری 

 اعالم می کند هیچ کمبودی نیســت و بــه خارجی ها و کمکشــان نیازی

 نداریم. 

کرونا و ماجراهایش در ایران هم قصه هزار و یک شــبی است که قطعا در 

سال های آینده درباره آن، درباره نحوه مواجهه با این بحران در کشورمان، 

مدیریت مسئوالن و میزان دلســوزی آنها برای مردم حتما و قطعا بیشتر 

خواهند گفت و نوشت. 

کرونا باالخره یــک روزی می رود اما آنهایی که ایــن روزها به دنبال ماهی 

گرفتن از آب گل آلود بودند و حتی این ویروس مرگبار را هم سیاسی کردند، 

آن هایی که با لبخند از مردم خواستند سر کار بروند و در عین حال در خانه 

بمانند تا طرح فاصله گذاری اجتماعی ادامه پیدا کند)!( ، آن هایی که باز هم 

جوری رفتار کردند که حسرت »جاســتین ترودو« ها بر دلمان بماند، هیچ 

وقت از یاد این ملت نخواهند رفت!

وقتی درباره کرونا هم ضد و نقیض گویی ها بیداد می کند

کرونا کی می رود؟!

صفحه8

نوبت دوم
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روحانی: 

 همچنان به شعار »در خانه بمانیم«
 متعهد باشیم

رییس جمهور با اشاره به دستورالعمل های بهداشتی،  گفت: کماکان از ملت عزیز و شریف می خواهم 
به این اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی توجه داشته باشند.حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در جلسه با روســای کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، 
بهداشتی، آموزش عالی، پشــتیبانی، اصناف و اقتصادی ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
ارزیابی های دســتگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداشــت و درمان از اجرای یک هفته ای طرح 
فاصله گذاری هوشمند در استان ها حکایت از همراهی و همکاری نسبتا رضایت بخش مردم دارد، 
گفت: همکاری مردم با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند موجب کاهش روند گسترش بیماری 

در برخی  استان ها و ایجاد روند ثابت در دیگر استان ها شده است.
رییس جمهور اظهار کرد: این وضعیت بر اساس برآورد دســتگاه ها و کمیته های ستاد ملی مقابله 
با کرونا حاصل همراهی و رعایت پروتکل های بهداشتی توســط صاحبان کسب و کارها و کسبه در 
هفته گذشته بوده و البته بر اســاس آمار ذکر شــده بخش قابل مالحظه ای از مردم ضمن رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به شکل مطلوبی به شعار »در خانه بمانیم« متعهد بوده و جز برای امور 

ضروری از خانه خارج نشدند.
روحانی افزود: کماکان از ملت عزیز و شریف می خواهم به این اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت 

توصیه های بهداشتی توجه داشته باشند.

چرا ابوظبی به ایران کمک کرد؟
یک پایگاه تحلیلی-خبری نوشته امارات متحده عربی بعد از درک اینکه نمی تواند روی کمک آمریکا 

و کشورهای غربی حساب باز کنند در صدد بهبود رابطه با همسایه شمالی خودش برآمده است.
یک رســانه مســتقر در انگلیس حمایت امارات متحده عربــی از ایران در بحبوحــه همه گیری 
شــیوع »کووید-۱۹« )بیماری کروناویروس ۲۰۱۹( را نشــانه ای از چرخش امارات به شرق، بعد 
از پدیدار شدن نشــانه هایی از افول قدرت آمریکا و اروپا دانسته اســت.پایگاه »میدل ایست آی« 
در این تحلیل نوشــته اقدام امارات در ارســال کمک های پزشــکی به ایران تعجب شمار زیادی 
از کارشناســانی را به همراه داشــت که از ابوظبی لفاظی های بســیار تند علیه همسایه شمالی به 
خاطر داشــتند.این پایگاه خبری-تحلیلی یادآوری کرده ابوظبی از اوایل ســال ۲۰۱۰ به این ســو 
در خط مقــدم عملیات های تبلیغاتی بــرای مجاب کــردن تصمیم گیران در واشــنگتن به اتحاذ 
مواضع ســخت تر در قبال جمهوری اســالمی ایران قرار داشــته اســت.با وجود این، »با شدت 
گرفتن تنش ها در منطقه خلیــج ]فارس[ بعد از خــروج آمریکا از توافق هســته ای با ایران برای 
 اماراتی ها مبرهن شــده که نمی تواننــد روی اینکه آمریکایی ها تــا آخرین نفر با ایــران بجنگند

 حساب باز کنند.«
عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله ای که اواخر ماه سپتامبر به تأسیسات نفت سعودی 
انجام شد را به ایران نســبت دادند. با این حال، میدل ایست آی نوشــته این اتهامات با »سکوتی 
کرکننده« از سوی واشنگتن همراه شد.به نوشته این رسانه، »اکنون برای ابوظبی و ریاض آشکار 
شــده که دیگر با روش های نظامی نمی توان ایران را مهار کرد- دســت کم بدون توانمند ها و اراده 
سیاسی واشنگتن نمی توان به چنین هدفی رسید.«»ظرف یک سال گذشته، در سیاست ابوظبی در 
قبال ایران تغییر محسوسی حاصل شده و این کشور در صدد است علی  رغم ظاهرسازی در حمایت 
از راهبرد شکست خورده آمریکا در قبال ایران عماًل سیاست چرخش به شرق را دنبال کند تا از این 
طریق از وابستگی مفرط خود به یک کاخ سفید سرگردان و سردرگم که هدایت ابرقدرتی رو به افول 

را در دست گرفته، بکاهد.«

کشتی جاسوسی آمریکا در خلیج فارس چه می کند؟

هزار فرسنگ دور از خانه!

نشریه »نشــنال اینترســت« در گزارشــی ادعا کرد یک فروند کشتی 
جاسوسی ارتش آمریکا برای نظارت بر آزمایش ها و پرتاب های موشکی 
ایران در خلیج فارس مســتقر است.به نوشته نشــنال اینترست، این 
کشتی نظامی که »یو.اِس.اِن.ِاس اینوینسیبل« نام دارد، یک شناور ۶۸ 
متری با وزن ۲۸۰۰ ُتن است که به مرکز فرماندهی »سی لیفت« نیروی 
دریایی آمریکا تعلق داشــته و چندان هم در کانون توجهات نیســت.

این نشریه با بیان اینکه ظاهر و نام کشتی اینوینسیبل در واقع اهمیت 
چندانی ندارد بلکه محتویات آن است که مهم است، نوشت: »یک رادار 
پیچیده دوگانه باند x و s با نام »ِگِری استار« در آن قرار دارد که متعلق 

به نیروی هوایی ]ارتش آمریکا[ است.«
در ادامه این مطلب آمده است: »هیچکسی درباره ]کشتی[ اینوینسیبل 
یا ]رادار[ ِگِری استار صحبت چندانی نمی کند. مرکز فرماندهی سی لیفت 
ارتش به این شناور، "کشــتی اندازه گیری ُبرد موشــک" می گوید که 
وظیفه اش "نظارت بر پرتاب ها و گردآوری داده" است. آژانس اطالعات، 
شناسایی و نظارت نیروی هوایی در سال ۲۰۱۲ ضمن تایید وجود ]رادار[ 
ِگِری اســتار، گفت این سیســتم دریا-پایه، داده های علمی و فنی از 

توانمندی و سامانه های نظامی خارجی را جمع آوری می کند.«
نشنال اینترست با بیان اینکه هنوز هیچ بندرگاه یا اسکله رسمی به عنوان 
محل پهلوگیری کشــتی اینوینسیبل در ســواحل آمریکا اعالم نشده، 
توضیح داد: »آژانس اطالعات نیروی هوایــی ]آمریکا[ اذعان کرده که 
این کشتی معموال در حوزه استحفاظی سنتکام که شامل خلیج فارس و 
اقیانوس هند است، مستقر می شود. اما هنوز هم نشانه دقیقی از محل 
حضور این کشــتی در آب های خارجی نیســت. به نظر می رسد ارتش 

تمایل دارد فعالیت های اینوینسیبل را بی اهمیت جلوه دهد.«
این نشریه ضمن اشاره به عبور این کشــتی نظامی از تنگه هرمز در می 
۲۰۱۲ و ورود آن به خلیج فارس به همراه شناورهای نظامی آمریکایی و 
انگلیسی، افزود: »فرماندهی سی لیفت ارتش ]آمریکا[ در سال ۲۰۱۳ 
نشان داد که اینوینسیبل در ماه می آن ســال به دریای مدیترانه رفته 
بود. اما ردیابی های آنالین نشان می دهد که در تاریخ ۲۷ جوالی ۲۰۱۳، 
اینوینسیبل دوباره به خلیج ]فارس[ بازگشته و تا حدود ۵۰ مایلی شمال 
بحرین، جایی که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مســتقر شــده، 
حرکت کرده اســت. بعد از این رهگیری، آن کشتی به صورت موقت از 

داده های مکان یابی آنالین ناپدید شد.«
نشنال اینترســت سپس دلیل استقرار این کشــتی در خلیج فارس را 
نظارت بر زرادخانه موشــکی ایران مخصوصا موشــک های بالستیک 
میان ُبرد ادعا کرده و توضیح داد: »معقوالنه اســت کــه ادعا کنیم این 
کشــتی حتی بعد از ناپدید شدن از ســایت های مکان یابی، در خلیج 

فارس باقی مانده است.«
در پایان این مقاله ضمن اشــاره به ادعــای اخیرآمریکایی ها مبنی بر 
حرکت خطرناک شناورهای ایرانی در نزدیکی کشتی های جنگی آنها، 
آمده است: »در نوامر ۲۰۱۸ ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا عکسی از 
اینوینسیبل در محدوده عملیات ]خلیج فارس[ منتشر کرد. دو سال بعد، 
اینوینســیبل باز هم در خاورمیانه بود. سایت های مکان یابی کشتی ها 
در مارس ۲۰۲۰ نیز سیگنال ترانســپوندر این کشتی را در بندی در عمان 

ثبت کرده است.«
سازمان تروریستی سنتکام بامداد پنجشنبه مدعی شده بود که یازده 
فروند شــناور نظامی ایران به شش کشــتی نظامی آمریکایی نزدیک 

شده اند و برای آنها ایجاد مزاحمت کرده اند.

سردار سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف سخنگو 
و مســئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در پی رونمایی از سامانه هوشمند تشخیص 
لحظه ای ویروس کرونا با نام »مســتعان« و برخی 
واکنش های داخلی و خارجی در قبال این دستاورد 
بزرگ و منحصر به فرد که به دســت متخصصین و 
ظرفیت های دانش بنیان بســیج علمی کشور رقم 
خورد؛ اظهار کــرد: خدای بزرگ را شــاکریم به رغم 
تحریم هــای ظالمانه و گســترش ویــروس های 
دشمنی و کینه توزی آمریکا و متحدان آن، فرزندان 
ملت ایران به مدد الطاف و عنایــات خداوندی با به 
کارگیری اراده و عزم راسخ و شکوفایی استعدادها و 
خالقیت های خود هر روز با پدید آوردن موفقیت های 
جدید به ویژه در حوزه علم و فناوری ، موجبات افتخار 
و عزت بیشتر ایرانیان و در مقابل حیرت و عصبانیت 
دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی را رقم زده اند.

وی افزود: ســامانه هوشمند تشــخیص لحظه ای 
کرونا که با تمســک به قرآن مجید نام »مستعان« 
برای آن انتخاب شده است، یک سامانه منحصر به 
فرد و دارای قابلیت های باال و راســتی آزمایی شده 
در تشخیص ویروس کرونا است که قبل از رونمایی 
رسمی بیش از ۱۰ روز در حداقل ۱۰ بیمارستان و مرکز 
درمانی درگیر بیماران کرونایی در کشــور ، تســت و 
آزمایش شــده است.وی خاطرنشــان کرد: سطح 
و میزان دقت این ســامانه در تشــخیص و کشف 
کرونا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مــورد اذعان متخصصین 
و پزشکان قرار گرفته است که در صورت نیاز اساسی 
بیمارستان ها و پزشکان منتشر خواهد شد.سخنگوی 
سپاه با بیان این که »همان گونه که در مصاحبه اخیر 
سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
آماده اســت ایــن ســامانه محصــول مجاهدت، 
خالقیت و جســارت ایرانی اســت«، خاطرنشــان 

کرد: »مســتعان« محصول همت و تالش جهادی 
متخصصین و ظرفیــت های دانش بنیان بســیج 
جامعه علمی کشور است که با حمایت های سپاه و 
بسیج رقم خورده است و یک دستاورد ایرانی و بومی 
در سال جهش تولید است.شریف حیرت، تعجب و 
برخی پرسش ها و سواالت مطرح شده پیرامون این 
دســتاوردها را امری طبیعی و رایج دانست و گفت: 
پدیده ها و موفقیت های علمی به ویژه در این سطح 
و آن هم دستاوردی که به گرفتاری امروز بشریت در 
ابتال به بیماری کرونا مربوط می شود، می تواند مورد 

شبهات و تردید افکنی های ناآگاهانه قرار گیرد.

توضیح سخنگوی سپاه درباره سامانه جنجالی »مستعان«

ترامپ:

 تلفات کرونا در آمریکا حداقل ۶0 هزار نفر خواهد بود
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری روزانه خود درباره شــیوع ویروس کرونا اعالم کرد که انتظار می رود تعداد تلفات این ویروس در ایاالت 
متحده به بین ۶۰ تا ۶۵ نفر برسد.وی با بیان اینکه افزایش تعداد تست های کرونا به بازگشایی اقتصادی کشور کمک می کند، ابراز اطمینان کرد که برخی ایالت ها 
طی هفته های آتی موفق به بازگشایی خواهند شد.دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد که دولت وی در راستای طرح مقابله با کرونا قصد دارد ۱۹ میلیارد دالر را برای 
کمک به کشاورزان اختصاص دهد.»مایک پنس« معاون رییس جمهور آمریکا نیز در کنفرانس خبری روز جمعه کاخ سفید مدعی شد که بر اساس جدیدترین 

آمارها، منحنی ابتال به کرونا در ایالت های غربی صاف و پایین است و در مناطق دیگر نیز تعداد مراجعات کمتری به بیمارستان ها ثبت شده است.

چهره روز

وز عکس ر

ادامه حضور حشد 
الشعبی در قم

گروه های جهادی جوانان غیر 
ایرانی شباب المقاومه با توزیع 
اقالم بهداشــتی و ضدعفونی 
معابــر در امر مقابلــه با کرونا 

مشارکت دارند. 

قدردانی نخست وزیر ارمنستان از ایران
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنســتان از ایران، روسیه و گرجستان به دلیل حمل  و نقل بار در 
دوره کرونا تقدیر کرد.وی در این باره گفت: »یکی از ویژگی های مهم شیوع ویروس کرونا در ارمنستان 
این است که پدیده ویترین  خالی در فروشگاه های مواد غذایی در این کشور رخ نداد؛ مساله ای که 
متاسفانه در بسیاری از کشورها رخ داده است.« پاشینیان افزود: »به همین دلیل می خواهم از تجار 
و همکاران گرجی، روسی و ایرانی تشکر کنم که در زمان کووید ۱۹ از هیچ تالشی برای حمل و نقل بار 

به ارمنستان به بهترین وجه دریغ نکردند.«

نماینده رشت: پسا کرونای وحشتناکی داریم
عضو مستقلین مجلس دهم با ترسیم شرایط فعلی کشور معتقد است که پسا کرونای وحشتاک 
و پر از افزایش بیکاری و نرخ تورم در پیش خواهیم داشت.غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با بیان 
اینکه ســوء تفاهمی در جامعه پیش آمده که مجلس با تعطیلی یک ماهه مخالف بوده است در 
حالی که اینگونه نیست، بلکه مجلس اختیار اقدام علی االرس را ندارد و طبق قانون اساسی اختیار 
تعطیلی به شرط اخذ مجوز از مجلس با دولت است.وی درباه مبلغی که از صندوق توسعه ملی به 
دولت برای مقابله با کرونا داده شــده اســت و نیز امکان تعطیل کردن بخش های زیادی از کشور 
با پرداخت یارانه،گفت: یک میلیارد یورویی که از صندوق توســعه برداشت می شود حدود ۱۷ هزار 
میلیارد تومان می شود، اگر می خواهید بدانید این مقدار پول چقدر است با بودجه سال ۹۹ که ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان است مقایســه کنید؛ چیزی حدود ۳.۵ درصد بودجه کل سال است و عددش 

خیلی عدد بزرگ و قابل توجهی نیست.

عوارض بدتر از ویروس کرونا
حجت االسالم و المسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: عوارض ویروس 
کرونا فراوان است و فراوان تر از عوارض، اظهارنظرهای عجیب و غریب درباره این عوارض است. از 
عجایب روزگار ما این است که وقتی حادثه ای رخ می دهد، نظر دادن درباره مسائلی که هیچ ربطی 
به آن حادثه ندارند بیش از اظهارنظر درباره خود آن اســت. از این عجیب تــر آنکه همه صاحبنظر 
می شوند و هرچه به ذهنشان برسد می گویند.جالب اســت که موضوع حادثه هر قدر ناشناخته تر 
باشد، اظهارنظرها هم بیشتر می شود. علت این است که اواًل بسیاری از مردم مایل هستند درباره آن 
موضوع ناشناخته اطالعاتی به دست بیاورند و ثانیًا اظهارنظرکنندگان هم نگران حرف های بی پایه و 
اساس خود نیستند زیرا می دانند کسی نمی تواند به این زودی ها مچ آنها را بگیرد که چرا چیزی را که 
نمی دانی می گوئی. این افراد، بر مبنای ضرب المثل »سنگ مفت، گنجشک مفت« عمل می کنند 

و اهمیتی به پیامدهای این روش غیرعلمی خود نمی دهند.

مجلس مجازی هم تعطیل است!
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی اولویت های کشور 
در جلســات مجازی منتخبین مجلس یازدهم، گفت: تا جایی که اطالع دارم این جلسات با عنوان 
بررسی و تعیین ریاست مجلس برگزار نشده است.زهره الهیان با اشاره به برگزاری جلسات مجازی 
منتخبین مجلس یازدهم، اظهار کرد: یک ماه باقی مانده تا افتتاح مجلس یازدهم فرصت خوبی است 
تا منتخبین بحث ها و جلسات کارشناسی را حول اولویت های کشور دنبال کنند.وی در ادامه با بیان 
اینکه این جلســات بعضا بین خود منتخبین و بعضا بین منتخبین و کارشناسان مختلف برگزار می 
شود، افزود: تاکنون جلســات متعدد و مختلفی برگزار شده است. گاها همزمان منتخبین به صورت 
جداگانه در جلسات مختلف حضور یافته اند و اینگونه نیســت که صرفا همه منتخبین با هم در یک 
جلسه شرکت کنند. جلسات به صورت استانی، بین استانی یا با حضور کارشناسان هم برگزار می شود.

کافه سیاست

وزارت کشور:

مرزها کامال بسته است 
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت 
کرونا گفت: هیــچ ورودی از اتباع کشــورهای 
افغانستان و پاکستان نداریم، چراکه هم دارای 
بیماری هستند و هم می توانند مشکالت دیگری 
را برای ما ایجاد کنند.»حســین قاسمی« دبیر 
کمیته اجتماعی انتظامی ســتاد ملی مدیریت 
کرونا درباره شــیوع بیماری کرونا در کشورهای 
همســایه و وضعیت مرزهــا، گفــت: مرزها از 
اسفندماه تحت کنترل شدید بوده است، در حال 
حاضر نیز بسته اســت و ابالغیه های الزم هم از 
طریق دستگاه های نظامی و انتظامی و همچنین 
از طریق وزارت کشــور بــه اســتانداری ها داده 
شده اســت و ما هیچ ورودی از اتباع کشورهای 
افغانستان و پاکستان نداریم، چراکه هم دارای 
بیماری هستند و هم می توانند مشکالت دیگری 
را برای ما ایجاد کنند، بنابراین اجازه ورود به آنها 
داده نمی شــود.وی در پاســخ به این سوال که 
قرار بود تعدادی اتوبــوس به ناوگان حمل و نقل 
عمومی اضافه شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده 
است، چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده 
است، گفت: اضافه شــدن اتوبوس ها به ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر تهران هم از سوی دولت 
و هم از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
در حال پیگیری است. همچنین شهرداری های 
کالن شهرها نیز این موضوع را پیگیری می کنند 
تا بتوانند متناسب با ظرفیت موجود و همچنین 
تقاضایی که برای سفرهای درون شهری است، 
این کمبودها را جبران کنند.قاسمی در پاسخ به 
این سوال که با توجه به شروع ماه مبارک رمضان 
در روزهای آینــده آیا امکان برگزاری مراســم و 
مناسبت ها وجود دارد، گفت: مقام معظم رهبری 
اعالم کرده انــد امکان برگــزاری تجمعات برای 
مراسم ماه مبارک فراهم نیست. این امر از باب 
وظیفه حاکمیت برای رعایت سالمت و حفظ جان 
و بهداشت مردم است. دو نکته نیز در این موضوع 
برگزاری مراســمات و تجمعات مذهبی وجود 
دارد، اول جمعیت متراکم و دوم نبود سیســتم 

گردش هوا است.
 وقتی جمعیت در یک محیط بسته متراکم شود، 
اگر یک نفر از این جمعیت آلوده باشــد ممکن 

است تمامی افراد را آلوده کند. 

مدعی  پنجشنبه  بامداد  تروریستی سنتکام  سازمان 
شده بود که یازده فروند شناور نظامی ایران به شش 
کشتی نظامی آمریکایی نزدیک شده اند و برای آنها ایجاد 

مزاحمت کرده اند.

دیدگاه
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شیوع کرونا، به جایگاه های سوخت اصفهان 10 میلیارد تومان 
خسارت وارد کرد

رییـس انجمـن صنفـی جایـگاه داران سـوخت اصفهـان از خسـارت بیـش از ۱۰ میلیـارد تومانـی 

جایگاه هـای سـوخت این اسـتان پـس از شـیوع بیمـاری کرونـا به دلیـل کاهش فـروش بنزین 

و تحمیـل برخـی هزینه هـا خبـر داد.

پیمـان کامران افـزود: این خسـارت ها، 

حـدود ۳۰۰ جایـگاه سـوخت در اسـتان 

را بـا مشـکالت مالـی عدیـده از جملـه 

برای پرداخـت حقـوق کارگران مشـکل 

مواجـه کـرده اسـت.وی بـا بیـان ایـن 

کـه از ابتـدای اسـفند پارسـال با شـیوع 

ترددهـا  و کاهـش  بیمـاری کرونـا 

حـدود ۴۰ درصـد از فـروش بنزیـن در 

جایگاه هـای سـوخت اسـتان کاسـته 

شـد، تصریح کـرد: فـروش ایـن جایگاه هـا در فروردین امسـال بـه کمتـر از ۷۰ درصد در مقایسـه 

با مدت مشـابه سـال گذشـته رسـید کـه در نتیجـه کارمـزد فروردیـن تکاپـوی حقـوق کارگـران را 

نمی دهد.کامـران، بـه خسـارت هایی کـه تعـدادی از جایگاه هـای سـوخت در نـا آرامی هـای آبان 

سـال گذشـته دیدند، اشـاره و خاطرنشـان کرد: در نا آرامی هـای پـس از سـهمیه بندی بنزین، ۱۷ 

جایگاه سـوخت در این اسـتان حـدود ۴.۵ میلیارد تومـان زیان دید و شـرکت های بیمـه با وجود 

داشـتن الحاقیه بلوا و آشـوب کمتر از ۲۰ درصـد این خسـارت ها را پرداخـت کردند و کمکـی نیز از 

طرف دولـت پرداخت نشـد.وی بـه دیگر مشـکالت جایگاه های سـوخت پـس از شـیوع بیماری 

کرونـا اشـاره و اضافـه کـرد: اواخر اسـفند سـال گذشـته مصوب شـد کـه کارگـران موظفنـد برای 

مشـتریان اقـدام بـه سـوخت گیری کننـد کـه ایـن موضـوع بـا مسـائلی همراه اسـت.

رونق تولید محصوالت گلخانه ای در استان اصفهان
تولیـد محصـوالت گلخانـه ای دراسـتان اصفهـان ۱۱ درصـد افزایـش یافـت. مدیـر امـور باغبانـی 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان گفت: بـا افزایـش ۲۱۳هکتار بـه گلخانه ها، سـطح زیر 

کشـت از ۱ هـزارو 8۲۰ هکتار بـه ۲هزارو 

۳۵ هکتـار افزایـش یافتـه اسـت.

احمدرضـا رییـس زاده افـزود: توسـعه 

کشـت ،افزایش ۴۰ هزارتنی محصوالت 

سـبزی و صیفـی چـون گوجـه فرنگی، 

خیـار، بادمجـان ، فلفل دلمـه ای و کدو 

را در اسـتان همـراه داشـته اسـت.وی 

گفـت: بـا توسـعه سـطح زیـر کشـت 

میـزان تولیـد محصـوالت گلخانـه ای 

سـبزی و صیفـی از ۳۳۰ هزارتـن در 

سـال به ۳۷۰ هزارتن افزایـش یافت.مدیر امور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان 

همچنیـن افزود: در شـرایط شـیوع بیمـاری کرونـا تمامی واحدهـای تولیـدی گلخانه ای اسـتان 

براسـاس بخشـنامه ها و قراردادها نـکات بهداشـتی را درتمامی مراحـل فرآیند تولیـد رعایت می 

کننـد تا محصول سـالم به مشـتری برسـد.رییس زاده بااشـاره به خسـارت های ناشـی از شـیوع 

بیماری کرونـا به واحدهـای گلخانـه ای زینتی گفـت: با کاهـش فـروش گل در این روزهـا ، جهاد 

کشـاورزی اسـتان در حـال پیگیـری بـرای پرداخـت خسارت هاسـت.

آموزش های مجازی، والدین را راهی بازارهای موبایل کرده است؛

اجبار خریداران، انکار فروشندگان!

می گویند بازار موبایل کساد است. گرانی، نبود  مرضیه محب رسول
واردات و تعطیلی های اخیر موجب شده تا 
خیز قیمت ها در این بازار باال بگیرد. وضعیت صنعت موبایل البته در همه 
جای دنیا درهم و راکد است؛ زمین گیر شدن صنعت موبایل در این روزهای 
کرونایی از همان ابتدا زمانی که بزرگ تریــن تولیدکننده موبایل در جهان 
یعنی چین گرفتار این بیماری شد، کلید خورد. همزمان با اعالم رسمی خبر 
شیوع بیماری در این کشور آسیایی، بارگیری موبایل در بنادر چین متوقف 
شد و از طرفی شرکت های تولیدکننده موبایل که عمدتا در مجاورت شهر 
ووهان قرار داشتند، تعطیل شدند. البته توقف چرخ صنعت موبایل تنها به 
اینجا ختم نشــد، چراکه بزرگ ترین رویداد بین المللی این صنعت که در 
بارسلونا برگزار می شد، تعطیل و از طرفی رونمایی گوشی های شرکت های 
جدید آنالین برگزار شده و رونق سابق را نداشت. برخی شرکت ها مراسم 
معرفی محصوالت جدید خود را به تعویق انداختند. به هر حال همه این 
عوامل دست به دست هم داد تا سال ۲۰۲۰، بدترین سال فروش جهانی 
موبایل در یک دهه گذشته باشــد.در ایران هم فعاالن می گویند وضعیت 
چندان خوب نیست از جمله رییس اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان می 

گوید در این چند روز پس از بازگشــایی واحدهای فــروش موبایل، این 
واحدها فروش چندانی نداشتند زیرا این کاال به دالیلی مانند افزایش نرخ 
دالر و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا در سایر کشورها دچار حباب 
قیمت شده است؛ اما مشاهدات میدانی چیز دیگری می گوید. شاید این 
روزها موبایل های گران قیمت و الکچری مشتریان چندانی نداشته باشد؛ 
اما دست دوم ها و ارزان قیمت ها چندان بدون خریدار نیستند. والدین و 
دانش آموزان را می توان اصلی ترین مشتریان این بازار دانست افرادی که 
حاال با الکترونیکی شــدن آموزش در مدارس به خصــوص با راه اندازی 
سامانه شاد، ناچار به تهیه تلفن هوشمند و به روز تر هستند تا شاید بتوانند 
در این روزها فرزندان شان را در چرخه آموزش نگه دارند. محمدی، پدر دو 
دختر دبیرستانی است که حاال ناچار است به دلیل نیاز همزمان فرزندانش 
به خصوص برای حضور در سامانه شاد یک موبایل دیگر هم تهیه کند. او می 
گوید، ترجیح می دهد یک موبایل ارزان قیمت بخرد اما حتی برای ارزان 
ترین گوشــی هم باید باالی یک میلیون تومان پول بپردازد که در شرایط 
فعلی برای او هزینه سنگینی است. این افزایش تقاضا در حالی است که 
عمال در این بازار موبایل توزیع نمی شود. فعاالن بازار موبایل می گویند بیش 

از ۹۰ درصد گوشی های بازار کشــور تولید چین است و این درحالی بود که 
بارگیری موبایل در چین از اواسط دی ماه متوقف شده بود. درحال حاضر، 
بنابر اطالعیه منتشرشده از سوی ستاد مقابله با کرونا مراکز اصلی فروش 
موبایل تعطیل شدند. تنها تعداد معدودی شرکت خدمات گارانتی و خدمات 
پس از فروش ارائه می دهند. همچنین براساس صحبت های اخیر رییس 
هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی واردات موبایل 
از یک ماه پیش متوقف شــده اســت. این رویه که حاصل چند ســال 
سیاســت گذاری غلط در بازار موبایل بوده است حاال خانواده ها را عمال در 
مضیقه هزینه کردهای میلیونی برای خرید موبایل قرار داده اســت البته 
ناگفته نماند که بازار دست دوم های ارزان قیمت هم در این روزها داغ شده 
است. عالوه بر والدینی که خریداران ثابت این روزهای بازار موبایل هستند 
،خرابی گوشی های تلفن همراه به دلیل ضد عفونی کردن زیاد هم مشتریان 
تازه ای را راهی بازار کرده است. بر اساس اعالم رییس اتحادیه تلفن ثابت 
و همراه اصفهان خرابی گوشی های تلفن همراه پس از شیوع بیماری کرونا 
و به دلیل ضد عفونی کردن نادرست افزایش یافته است و مراجعات زیادی 
در این زمینه در چند روز اخیر داشــته ایم.وی با بیان اینکه این موضوع به 
آسیب وارد شدن به بسیاری از گوشی های تلفن همراه به دلیل نفوذ مواد 
ضد عفونی کننده و آب به داخل آن منجر شده است، اظهار داشت: واحدهای 
ارائه خدمات و تعمیر گوشی تلفن همراه طی چند روز گذشته با مراجعات 
زیاد مردم در این زمینه مواجه شده اند.رییس اتحادیه تلفن ثابت و همراه 
اصفهان گفت: برخی از مردم نیز از محلول وایتکس برای ضد عفونی کردن 
استفاده می کنند که این ماده برای گوشــی تلفن همراه بسیار ضرر دارد و 
عالوه بر از بین بردن رنگ گوشــی با قســمت های فلزی واکنش داده و 

سیستم گوشی را مختل می کند.

هیئت وزیران مجوز سـاخت آزاد راه اصفهان-شـیراز 
را بـا مشـارکت ۷۰ درصـدی بخـش خصوصـی صادر 
کردند.مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بـا بیـان 
اینکـه ایـن آزاد راه یکـی از طوالنی تریـن آزادراه هـای 
کشـور محسـوب می شـود، گفـت: ایـن آزادراه در 
محـدوده اسـتان اصفهـان )سـه راهـی مبارکـه تـا 
ایزدخواسـت( بـه طـول ۱۱۴/۵ کیلومتـر اسـت که با 
بـرآورد 8۱۰۰ میلیـارد ریـال مجـوز هیئـت وزیـران بـا 
مشـاركت ۷۰ درصـدی بخـش خصوصی را اخـذ کرد 
و در حـال مطالعـه و انتخـاب سـرمایه گـذار اسـت.
علیرضـا قـاری قـرآن افـزود: طـول ایـن قطعـه از 
آزادراه ۱۱۴/۵ کیلومتـر اسـت و در حـال حاضـر ایـن 
فاصلـه بزرگراهـی ۱۲6 کیلومتـر بـوده کـه بـا تکمیـل 

آزادراه عـالوه بر افزایـش ایمنی و کاهـش تصادفات، 
فاصلـه ایـن دو نقطـه نسـبت بـه مسـیر فعلـی ۱۳ 
کیلومتـر کاهـش مـی یابـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
آزاده اصفهـان- شـیراز  تنهـا در اتصـال ایـن دو شـهر 
گردشـگرپذیر بـه یکدیگـر خالصـه نمی شـود، گفت: 
مسیر ترانزیتی شـمال به جنوب کشـور از خط اتصال 
این دو کالن شـهر بـه هـم می گـذرد و بهره بـرداری از 
این آزادراه عالوه بر کوتاه کردن مسـیر سـفر از شـمال 
به جنـوب کشـور،  صرفه جویـی بیـش از ۱۲۰۰ میلیارد 
ریالـی بـا کاهـش در»مصـرف سـوخت، اسـتهالک 
الینده هـای زیسـت محیطی و  خودروهـا، تولیـد آ
سـوانح رانندگـی« بـه همـراه دارد.قـاري قـرآن بـا 
بیان اینکه آزاد راه اصفهان-شـیراز بخشـی از کریدور 

آزادراهـی شـمال- جنـوب اسـت، افـزود: افزایـش 
ایمنـی و کاهـش خسـارات جانی بـه میـزان تقریبی 
۵درصد، همچنین کاهش خسـارت سـاالنه ناشـی از 
سـوانح به میـزان تقریبـی ۱8۷ میلیارد ریـال از دیگر 
ویژگی هـا و مزایـای تکمیـل ایـن مسـیر آزادراهـی 
اسـت.مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان بـا اشـاره به 
اینکه با سـاخت این آزاد راه زمان سـفر در این مسـیر 
بـه سـه سـاعت و ۴۰ دقیقـه کاهش مـی یابـد گفت: 
فاصله اصفهان)سـه راهی مبارکه( تا شـیراز از مسـیر 
بزرگراهی کنونی ۴۵۹ کیلومتر اسـت و در حال حاضر 
زمان سـفر در این مسـیر ۵ سـاعت ونیم به طول می 
انجامـد.وی افزود: با احـداث آزاد راه اصفهان شـیراز 

طـول مسـیر بـه ۳۷۲ کیلومتـر کاهـش مـی یابد.

همراه با مشارکت ۷۰ درصدی بخش خصوصی صورت گرفت؛

صدور مجوز ساخت آزاد راه اصفهان به شیراز

بازار دست دوم های ارزان قیمت هم در این روزها 
لدینی که خریداران  داغ شده است. عالوه بر وا
بازار موبایل هستند، خرابی  ی   ثابت این روزها
گوشی های تلفن همراه به دلیل ضد عفونی کردن 

زیاد هم مشتریان تازه ای را راهی بازار کرده است

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

دستکاری نرخ سود بانکی  خطرناک است
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان اظهــار داشــت: االن شــرایط خوبــی بــرای تغییــر نــرخ ســود 
بانکــی نیســت و هــر گونــه دســتکاری بســیار خطرنــاک اســت.مرتضی ســامتی دربــاره احتمــال 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی در پــی 
کاهــش نــرخ ســود بیــن بانکــی اظهــار 
ــی  ــن بانک ــهیالت بی ــه تس ــت: ارائ داش
و کاهــش نــرخ ســود آن سیاســت 
مثبتــی اســت کــه یکســری از بانک هــا 
را از بحــران اقتصــادی توانســت نجــات 
دهــد؛ امــا کاهــش نــرخ ســود آن 
نمی توانــد ســیگنال موثــری بــرای 
ــرخ ســود ســپرده ها باشــد. کاهــش ن

وی بــا بیــان اینکــه کاهــش نــرخ ســود 
ــد  ــرایط می توان ــن ش ــده و در ای ــه ش ــار تجرب ــه یک ب ــم چراک ــی نمی دان ــدام مثبت ــی را اق بانک
ــده  ــی خوابی ــرار دهــد، گفــت: در سیســتم بانکــی کشــورمان غول ــازار را بســیار تحــت شــعاع ق ب
ــا مشــکالت بســیار زیــادی مواجــه خواهیــم بــود و بــه طــور قطــع  اســت کــه اگــر بیــدار شــود ب
ــه. ســامتی افــزود: االن شــرایط  ــا یــک سیاســت مبتکران ــوی آن را گرفــت مگــر ب ــوان جل نمی ت
خوبــی بــرای تغییــر نــرخ ســود بانکــی نیســت و هــر گونــه دســتکاری بســیار خطرنــاک اســت.

ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد: اگــر نــرخ ســود بانکــی کاهــش یابــد بــه دنبــال آن شــاهد 
ــن  ــت ای ــل هدای ــه مح ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــود و نکت ــم ب ــی خواهی ــپرده های بانک ــروج س خ
نقدینگــی کــدام بــازار خواهــد بــود.  ســامتی با اشــاره بــه رشــد ســرمایه گــذاری در بــازار ســرمایه 
گفــت: در حــال حاضــر بــازار ســرمایه هــم حالــت تورمــی پیــدا کــرده اســت. در مــدت دو ســال 
ــدرت  ــه ق ــد ب ــازار بای ــن ب ــا ای ــازار شــده و قطع ــن ب ــادی وارد ای گذشــته ســرمایه های بســیار زی
تولید بیشــتری وصــل شــود تــا جوابگــوی ایــن میــزان ســرمایه باشــد.این کارشــناس اقتصادی 
با تاکیــد بر اینکــه حجــم فعالیــت در بــازار بــورس ایــران پویــا نیســت، ادامــه داد: در حــال حاضر 
بــدون اینکــه عرضــه گســترده ای در بــازار وجــود داشــته باشــد همــان ســهام ها قیمت شــان هــر 
روز باالتــر مــی رود ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط اســتاندارد بــورس در ایــن وضعیــت بایــد 
بــه تولیــد بیشــتر وصــل شــود. وی افــزود: در شــرایط فعلــی اگــر نــرخ ســود ســپرده ها کاهــش 
ــازار بــورس  ــه ســمت ب ــه طــور قطــع ایــن نقدینگــی از بانک هــا خــارج می شــود و اگــر ب ــد، ب یاب
هدایــت شــود اتفاقــا ایــن بــازار را حبابــی خواهــد کــرد، البتــه در حــال حاضــر هــم بــورس حبابی 
ــد؛  ــی کنن ــه م ــهام عرض ــوند و س ــی ش ــورس م ــرکت ها وارد ب ــری از ش ــد یکس ــر چن ــت. ه اس
امــا ورود ایــن شــرکت هــا بــه بــازار و عرضــه ســهام انهــا بــه انــدازه ورود  پــول نبــوده و نیســت.  
ســامتی گفــت: در ایــن دو ســال حجــم پــول بســیار زیــادی وارد بــورس شــده و قیمــت ســهام 
را افزایــش داده، چراکــه متقاضــی بــرای خریــد ســهام زیــاد شــده اســت. اگــر قــدرت تولیــد در 
ــازار  ــد ب ــوان رون ــاال می رفــت و عرضــه ســهام بیشــتری انجــام می شــد، می ت ــن شــرکت ها ب ای
را طبیعــی خوانــد؛ امــا بررســی میــزان عرضــه ســهامی کــه در شــرکت ها در دو ســال گذشــته وارد 
ــا هــم  ــازار شــده نشــان می دهــد کــه ایــن دو تناســبی ب بــورس شــده و میــزان پولــی کــه وارد ب
ــازار در شــرایط حبابــی قــرار دارد.ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره سیاســت تغییــر  ندارنــد و ب
واگذاری هــا از واگذایــر بلوکــی بــه واگــذاری از طریــق صنــدوق هــای معاملــه پذیــر و ETF اظهار 
داشــت: همــواره احتمــال اینکــه واگــذاری ســهام به صــورت بلوکــی همــراه با رانــت باشــد، وجود 
داشــته و دارد. معتقــدم واگــذاری بلوکــی بــرای ســهام شــرکت های بــزرگ تفکــرات رانتــی دارد 
و در ایــن رونــد قــدرت انحصــاری را از فــردی بــه فــرد دیگــر و یــا از یــک بخــش دولتــی بــه یــک 

ــد.  شــرکت خصوصــی مشــخص شــده، واگــذار مــی کنن

کافه اقتصاد

دیدگاه

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت زعفران در استان ، پیش  بینی می شود میزان 
برداشت زعفران از مزارع اصفهان به هفت تن و ۵۰۰ کیلوگرم برسد.اصغر رستمی با بیان اینکه در سال جاری، ۱۲۰ هکتار به سطح زیرکشت زعفران در استان 
اصفهان اضافه شده است، اظهار کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت زعفران در استان اصفهان به بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.وی افزود: پس از 
استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، استان اصفهان رتبه چهارم بیشترین سطح زیر کشت زعفران در کل کشور را دارد.  میانگین تولید زعفران در استان، 
تقریبا پنج کیلوگرم در هر هکتار است؛ اما مزارعی هم در سطح استان وجود دارد که در آنها 6 تا هشت کیلوگرم زعفران از هر هکتار برداشت می شود.معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، تصریح کرد: شهرستان های نطنز، نجف آباد، تیران و کرون، شاهین شهر و میمه، اصفهان، نایین و اردستان به 
ترتیب بیشترین سطح زیر کشت زعفران در استان را دارند.رستمی اضافه کرد: با توجه به اینکه زعفران یک گیاه چندساله است و عمده هزینه های مربوط به 
آن در بخش کاشت مصرف می شود، در سال گذشته بیش از پنج میلیاردتومان تسهیالت در قالب توسعه کشت گیاهان دارویی با سود و کارمزد حدود هفت تا ۹ 
درصد به کشاورزان فعال در این حوزه پرداخت شده است. وی ادامه داد: دو یا سه برند شاخص نیز اخیرا فعالیت خود در برداشت، بسته بندی و صادرات زعفران 

اصفهان را در استان آغاز کرده اند و این امر نشان دهنده رشد و پیشرفت کشت زعفران در استان اصفهان است.

پیش بینی برداشت ۷.5 تن زعفران از مزارع اصفهان

برداشت و تولید عرق 
بیدمشک در کاشان

بیدمشک، نخستین درختی است 
که در شــهر »برزک«به عنوان پیام 
آور بهار به گل می نشیند و این شهر 
را به قطب تولید عرق بیدمشک در 

منطقه کاشان تبديل کرده است.

وز عکس ر

خبر روز
فرماندار خبر داد: 

آغاز فعالیت اصناف کم خطر 
 فقط به شرط ثبت نام 

در سامانه سالمت
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار اصفهـان گفت: 
آغـاز فعالیـت واحدهـای صنفـی کـم خطـر 
مسـتلزم ثبت نام آن ها در سـامانه سـالمت 
وزارت بهداشـت و رعایت کامل دسـتورالعمل 
های بهداشـتی است.حسین سیسـتانی در 
نشست ستاد پیشـگیری و مقابله با بیماری 
کرونـا در شهرسـتان، بـا اشـاره بـه اهمیـت 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی هوشـمند، خاطـر 
نشـان کرد: با رعایت پروتکل های بهداشـتی 
توسـط مـردم و فاصلـه گـذاری اجتماعـی 
هوشـمند، زمینـه بـرای کاهش رونـد ابتالی 
بـه بیمـاری کرونـا، فراهم مـی شـود.معاون 
اسـتاندار و فرمانـدار اصفهان با تاکیـد بر این 
که مشـاغل کـم خطـر بایـد هرچه سـریع تر 
در سامانه سـالمت وزارت بهداشـت ثبت نام 
کننـد، عنـوان کـرد: آغـاز فعالیـت واحدهای 
صنفـی کـم خطـر مسـتلزم ثبـت نـام آن ها 
در سامانه سـالمت وزارت بهداشـت و رعایت 
کامـل دسـتورالعمل های بهداشـتی اسـت.

سیسـتانی افـزود: مهلـت ثبت نام مشـاغل 
کم خطر در سـامانه سـالمت وزارت بهداشت 
تـا پنجـم اردیبهشـت مـاه تمدیـد شـده کـه 
اصنـاف بایـد هـر چـه سـریع تـر در ایـن 
خصوص اقدام و کد رهگیـری دریافت کنند.

وی بـا بیـان اینکـه تمـام واحدهـای صنفـی 
ملزم به نصب کـد رهگیـری در ورودی مغازه 
ها هسـتند، اظهار داشـت: نصب کد رهگیری 
در ورودی مغـازه هـا، باعـث مـی شـود کـه 
مشـتریان با اطمینان خاطر بیشـتری خرید 
کننـد و اگـر واحدهـای صنفی دسـتورالعمل 
هـای بهداشـتی را رعایـت نکننـد بـا آنهـا بـه 
طـور قانونـی برخـورد مـی شـود.فرماندار 
اصفهـان تاکید کـرد: دسـتگاه هـای نظارتی 
بایـد آمـار و گـزارش آن دسـته از واحدهـای 
صنفـی را کـه در سـامانه سـالمت ثبـت نـام 
نکـرده انـد، جهـت هـر گونـه تصمیـم گیری 
و برنامـه ریـزی بـه دسـتگاه هـای مربوطـه 

ارسـال کننـد.
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تحدید حدود اختصاصی
1/19 شــماره: 99/2027001006-99/1/25 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ یکباب 
خانه شــماره پــاک 11548/3451 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده 
ثبتی به نام آقای محمــد علی زاغیــان فرزند یداله در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139860302027011255 مــورخ 98/09/23  هیات حل اختــاف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در ثبت اسناد و 
 اماک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
سابقه ای از تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق مشاهده نگردیده لذا به استناد ماده 13 آیین 
نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/02/28 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف:814599 شبان رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/20 شــماره: 99/2027000994-99/1/25 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ یکباب 
خانه شــماره پاک 7897/3496 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی 
به نام آقای امیر حســین عابدینی پزوه فرزند بمانعلی در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139860302027013432 مــورخ 98/10/28  هیات حل اختــاف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک 
منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای 
از تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق مشــاهده نگردیده لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه 
قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/02/28 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصاح قضایــی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
 مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:814566 شــبان رئیس ثبت اســناد و اماک منطقه

 شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/21 شماره نامه : 139985602024000241-1399/01/24  چون آقای مهدی صحرایی 
فرزند ماشاا... در اجرای مقررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پاک 1 
فرعی از 4483-  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای شــماره 4156 مورخ 
1398/10/26 هیات حل اختاف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 
پاک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پاک 
شماره 4544 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 1 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
نام آقای مهدی صحرایی فرزند ماشاا... در روز چهارشنبه 1399/02/24  از ساعت 9 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی صورت پذیرد. 

م الف: 814459  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان
اخطار اجرایی

1/22 شماره: 1128/98 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جال رفیعی، 
نام پدر:محمدصادق ، شغل:آزاد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 

 خانوادگی:مجید دارائی، نام پدر:مهرعلی، شغل:آزاد ، نشانی: فاورجان کرسگان جولرستان 
خ بهشــتی کوچه بهشــتی18 پاک 47 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1704 تاریخ 
98/08/25 حوزه 12 شورای حل اختاف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره حواله شماره ی 
382027 مورخ 96/7/5 عهده ی قرض الحسنه حضرت علی بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/16 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 
چهارصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی 
به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعام نماید. 
م الف : 816045 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختاف خمینی شهر 

مزایده
1/23 تاریخ:1399/01/07 شماره:982922 اجرا ،  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کاسه 982922 له آقای ناصر سیاهمردان و خانم فاطمه سیاهمردان 
با قیمومیت مهدی همدانیان علیه آقای محمد سیاهمردان به خواسته تقسیم ترکه که طبق 
نظریه کارشناسی مبلغ 98/358/667 ریال می باشــد در نظر دارد 2/213 حبه مشاع از پنج 
حبه و هفت ســیزدهم حبه مشــاع از 72 حبه پاک ثبتی 85/2043 واقع در خمینی شهرـ  
خیابان طالقانیـ  کوچه شماره 14 به کدپستی 8412934841 را از طریق مزایده به فروش 
رساند ملک مذکور بصورت یک باب منزل مسکونی یک طبقه به مساحت عرصه 227/80 
مترمربع و اعیانی 175 مترمربع با قدمت ساخت باالی 20 سال می باشد اسکلت ساختمان 
از نوع دیوار باربر با سقف طاق ضربی و دارای انشعابات آب ، برق ، گاز می باشد که کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش شــش دانگ ملک را 3/200/000/000 ریال و ارزش پنج حبه و 
هفت سیزدهم حبه مشاع ) سهم محکوم علیه( آن را 246/170/000 ریال و میزان 2/213 
حبه مشاع آن را 98/358/667 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 
1399/2/16 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
برگزار می گردد،طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده 
 را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،خریدار
 می بایست ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی 
فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع 
مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی 
کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 816042 اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

1/24 کاسه پرونده: 40/98 ، شماره دادنامه:1807- 98/11/28 مرجع رسیدگی: شعبه دوم 
شورای حل اختاف خمینی شهر خواهان: مهرداد شاهین به نشانی: خمینی شهر دستگرد قداده 
خیابان آب و فاضاب کوی ارشاد ؛ خوانده: عبدالعلی حجاری نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهرداد شاهین فرزند محمدرضا به طرفیت 
آقای عبدالعلی حجاری فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه نقد 
بابت یک فقره حواله به شماره 160149-97/12/12 بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی ماحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم 
پرداخت آن و با توجه به اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و دفاعی بر برائت ذمه ایشــان را مدلل بدارد ارائه ننموده است لذا شورا با احراز اشتغال ذمه و 
استصحاب دین خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختاف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانونی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/12/22 لغایت استهاک کامل 

دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعامی از بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از اباغ قابل 
واخواهی در شورا و سپس ظرف مدت 20 روز  پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 814383  قاضی  شعبه 

دوم شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

1/25 شماره: 690/98 حل9 ، مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختاف خمینی 
شهر به نشانی: درچهـ  خیابان امامـ  خیابان سجاد، وقت رسیدگی: ساعت 16:45 بعدازظهر 
مورخه 1399/03/03 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مریم شریفیان، نام پدر: 
حسین ، نشانی: درچه خیابان نواب خ آزادگان ک گل یاســمن پ59 با وکالت خانم فرحناز 
کامیابی ؛مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: یوسف نیک نژاد ، نام پدر: محمد حسن ، 
خواسته و بهای آن: پرداخت خسارات ناشــی از انجام کار دکوراسیون داخلی سالن آرایشگاه 
)عندالزوم با جلب نظر کارشناس( مقوم به مبلغ 136/000/000 هزینه دادرسی و خسارات ناشی 
از دادرسی ، دالیل خواهان: فاکتور ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعام و 
تقاضای اباغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
 نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خاصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 812355 رئیس شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر
حصر وراثت

1/26  آقای سعید کشمیری دارای شناسنامه شــماره 3961 به شرح دادخواست به کاسه  
5/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا خانم عزیزگل به شناســنامه 59 در تاریخ 96/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا کشمیری فرزند علی آقا، ش.ش 
2238 صادره از نطنز ، همسر 2- محمد مهدی کشــمیری فرزند رضا، ش.ش 45 صادره از 
نطنز، فرزند 3- مسعود کشمیری فرزند رضا، ش.ش 101 صادره از نطنز، فرزند 4- منوچهر 
کشــمیری فرزند رضا، ش.ش 3350 صادره از نطنز، فرزند 5- سعید کشمیری فرزند رضا، 
ش.ش 3961 صادره از نطنز، فرزند 6- فاطمه کشــمیری فرزند رضا، ش.ش 4381 صادره 
 از نطنز، فرزند.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامصه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 817275 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان نطنز
حصر وراثت

1/27  آقای سعید کشمیری دارای شناسنامه شــماره 3961 به شرح دادخواست به کاسه  
6/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
کشمیری به شناســنامه 2238 در تاریخ 98/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- محمد مهدی کشمیری فرزند رضا، ش.ش 
45 صادره از نطنز، فرزند 2- مسعود کشمیری فرزند رضا، ش.ش 101 صادره از نطنز، فرزند 
3- منوچهر کشــمیری فرزند رضا، ش.ش 3350 صادره از نطنز، فرزند 4- سعید کشمیری 
فرزند رضا، ش.ش 3961 صادره از نطنز، فرزند 5- فاطمه کشمیری فرزند رضا، ش.ش 4381 
صادره از نطنز، فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 817356 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان نطنز
فقدان سند مالکیت

1/28 شماره نامه: 139985602032000031-1399/01/26 نظر به اینکه سند مالکیت ده 
سهم و سه دهم سهم از هزار و سیصد و بیست سهم قنوات کوی محال اردستان پاک ثبتی 
شماره 0 فرعی از 86 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 29 در صفحه 523 دفتر 30 
آب اماک به نام عباس مصطفوی صادر و تســلیم گردیده است، سپس آقای امیر خلیلی به 
وکالت از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 32000081 -99/1/25 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 60195-99/1/23 به 
گواهی دفتر خانه 17 اردستان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه 
جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
 مراتب به استناد تبصره یک اصاحی 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 کتباً 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:817357  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد 

و اماک اردستان 
فقدان سند مالکیت

1/29 شماره نامه: 139985602032000033-1399/01/26 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
سهم از هزار و سیصد و بیست سهم قنوات کوی محال اردستان پاک ثبتی شماره0 فرعی از 
86 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 29 در صفحه 598 دفتر 30 آب اماک به نام 
محمد داریوش مصطفوی صادر و تسلیم گردیده است، سپس آقای امیر خلیلی به وکالت از ورثه 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32000081 -99/1/25 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 60196-99/1/23 به گواهی دفتر خانه 17 
اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت عدم نگهداری مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصاحی 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 کتباً 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:817359  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان 
ابالغ اخطاریه

1/30 شماره پرونده: 1/139704002003002251، شماره بایگانی پرونده: 1/9703171، 
شــماره اباغیه: 139805102003015430 آگهی اباغ اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ 
روز، پرونده 9704105 بدینوســیله به اطاع مرجان محبی، نام پدر: محمدرضا، تاریخ تولد: 
1383/10/25 با والیت قهری حسینعلی محبی احد از ورثه مرحوم محمدرضا محبی بدهکار 
پرونده فوق به  آدرس تیران و کرون روستای کرد سفلی که به گزارش مامور مربوطه آدرس 
شما شناسایی نگردیده است اباغ می گردد جهت اداره عملیات اجرائی و بموجب درخواست 
بستانکار و برابر ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به 1082 قانون مدنی میزان 
وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 4997 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 182 
شهر اصفهان طبق شاخص سال فوت )سال( به مبلغ 730/197/740 ریال، طبق اعام اتحادیه 
صنف طا، جواهر، نقره، سکه و صراف اصفهان قیمت یک سکه بهار آزادی 46/700/000 
ریال و یک مثقال طا 18 عیار 17/574/378 ریال ارزیابی گردیده است محاسبه گردید که 
مراتب بدین وسیله به شــما اباغ می گردد. م الف:815275  واحد اجرای اسناد رسمی 

تیران و کرون
مفاد آراء

1/31 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 4691 مورخ 98/11/29 هیات اول  آقاي سیدخلیل علوي به شناسنامه شماره 
27 کدملي 4622442906 صادره طاقانک فرزند صدرالدین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
115/89 مترمربع مفروزی از پاک شماره 59 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و ومع الواسطه از طرف آقای سید رضا 

فیاض دستجردی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/02/15

م الف: 818680  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان
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دالیل آمار باالی ابتال به کرونا در کاشان
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان گفـت: کـم تحرکـی، تغذیه نامناسـب، بـاال بودن سـکته 
های قلبـی و مغـزی در کاشـان دو برابر میانگین کشـوری اسـت کـه یکـی از دالیل افزایـش آمار 

ابتـا بـه کرونـا در کاشـان هـم می تواند 
باشـد.دکتر سـید علیرضـا مروجـی بـا 
بیـان اینکـه بـه احتمـال بسـیار زیـاد از 
تجمعـات مذهبـی ماننـد برنامه هـای 
مـاه مبـارک رمضـان، راهپیمایـی روز 
جهانـی قـدس در ماه های آتـی محروم 
خواهیـم بـود، خاطرنشـان کـرد: ارائـه 
اطاعـات در خصـوص ورود و خـروج و 
قرنطینـه شـهرها و اجـرای زمـان طرح 
زوج و فـرد جـزو تصمیمـات محرمانـه 

بوده و تصمیـم گیری در خصـوص آن تنها در سـطح سـتاد مدیریت و مقابلـه با کرونا کشـور اتخاذ 
می شـود.مروجی، منطقه کاشـان را به سـبب کم تحرکی، تغذیه نامناسـب، آمار باالی سکته های 
قلبـی و مغزی بـه میـزان دو برابر آمـار کشـوری و برخی از عادت های نامناسـب را بسـیار آسـیب 
پذیـر دانسـت و گفـت: طبیعی اسـت هنگام شـیوع بیمـاری هایـی مانند کرونا به شـدت کاشـان 

درگیـر شـود و آمـار مراجعـه شـهروندان بـه مراکـز درمانـی افزایـش پیـدا کند.

توزیع 1۷00 بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند
رییـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه ناحیـه دو اصفهـان گفـت:۱۷۰۰ بسـته معیشـتی جهـت خانواده 
های نیازمند بـا همت مراکز افـق بقاع شـاخص ناحیه دو بیـن خانواده هـای نیازمند اصفهـان توزیع 
شـد.روح ا... بیدرام اظهار داشـت:۱۷۰۰ بسـته معیشـتی جهت خانواده هـای نیازمند با همـت مراکز 
افق بقاع شـاخص ناحیه دو و بـا بهره منـدی از ظرفیت خیرین با ارزشـی بالغ بر۴میلیارد و دویسـت 
و پنجـاه میلیون ریـال تهیه و طـی یک ماه اخیـر در بیـن خانواده های نیازمنـد اصفهان توزیع شـد.به 
گفته وی، بسـته های معیشـتی شـامل اقام اساسـی مردم از جمله ماکارونی، روغن، گوشـت، رب، 
برنج، حبوبات، سـویا و... اسـت که بیـن ۱۷۰۰خانوار توزیع شـد. بیـدرام در ادامه اظهار کـرد: با رعایت 
توصیه های بهداشـتی و پروتکل های تعیین شـده و با توکل و توسـل به خداوند و ائمـه از مرحله همه 
گیری شـیوع کرونا عبور خواهیم کـرد و این بیماری قطعـا ابتا و امتحـان الهی اسـت و امیدواریم به 
شایسـتگی از این مرحله عبـور کنیم.رییـس اداره اوقاف و امور خیریـه ناحیه دو اصفهـان اضافه کرد: 
طبق فرموده رهبر انقـاب، بیم حملـه بیولوژیک در ایـن بیماری وجود دارد و نظام سـلطه و اسـتکبار 

در مظان آن هسـتند و احتیاط و پیشـگیری های الزم ضرروی اسـت.

نخستین جایزه ملی )سالمت و توسعه( ویژه کرونا ویروس
شـورای هماهنگی نظام پزشـکی های اسـتان اصفهان از برگزاری نخسـتین جایزه ملی )سـامت 
و توسـعه( ویژه کرونا ویـروس در ۹ قالب و ۱۹ محـور اصلی خبـر داد. این رویداد علمـی، فرهنگی 
در ۹ قالـب و ۱۹ محور اصلی بـا محوریـت کرونا ویروس طراحی شـده و شـرکت در آن بـرای همه 
افراد امکان پذیر اسـت.با توجه به تاثیـرات انکار ناپذیـر اصحاب رسـانه در مقابله با کوویـد ۱۹ و به 
منظور بهـره منـدی از ظرفیت های بـی بدیل ایـن عزیـزان، شـورای هماهنگی نظام پزشـکی های 
اسـتان اصفهان مقرر کرد؛ قالب هـای خبر و مصاحبـه نیز به موارد قبـل اضافه شـود. عاقه مندان 
به شـرکت در این رویـداد بزرگ ملـی، می توانند آثار خود را از طریق سـایت رسـمی سـازمان نظام 
پزشـکی اصفهان به آدرس Www.isf-irimc.orgبر اسـاس قوانین و شـرایط منـدرج در بخش 

فراخوان ارسـال کنند.

پلیس اصفهان نگران افزایش حلقه های ترافیکی در شهر است و زمزمه هایی مبنی برای ایجاد محدودیت های جدید عبور و مرور شنیده می شود؛

اجبار ترافیکی در خیابان های کرونا زده

برقراری محدودیـت های ترافیکی در چند  پریسا سعادت
هفتـه گذشـته موجب شـد تـا خیابـان ها 
اندکی خلوت شـود؛ اما این روند با برداشـته شـدن برخی از محدودیت 
ها از جمله پـارک در حاشـیه رودخانه و تردد در بوسـتان هـا و مهم تر از 
همه باز شـدن اصناف بار دیگر شـدت گرفته اسـت. این مسـئله نگرانی 
هـا از افزایش تـردد و خطرات ناشـی از آن برای انتشـار کرونا را بیشـتر 
کرده اسـت تـا جایی کـه رییـس پلیـس اصفهـان از احتمال بازگشـت 
محدودیـت هـای ترافیکـی در صـورت رشـد ترددهـا خبـر داده اسـت.

سـرهنگ محمدرضا محمـدی در خصـوص آخرین وضعیـت ترافیکی 
در خیابان هـای شـهر اصفهـان بـا توجـه بـه برداشـتن محدودیت های 
ترافیکی اظهار کـرد: ترافیک در شـهر اصفهان رو به عادی شـدن اسـت 
و عصرهـا شـاهد افزایـش تـردد در محـدوده مرکـزی شـهر و بـه ویژه 
خیابان های شـمس آبادی، آمادگاه، مسـجد سید و ... هسـتیم.وی با 
بیان اینکه همچنـان ورودی پارک ها برای تردد خودرو و موتورسـیکلت 
مسـدود اسـت، تصریـح کـرد: در ایـن شـرایط شـاهد افزایـش پـارک 
خودروهـا در حاشـیه بزرگراه هـا بـه ویـژه در پـارک کوهسـتانی صفـه 
هسـتیم که منجر بـه افزایـش تصادفـات فوتی و جرحی شـده اسـت.

رییـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکـه اعمال قانـون در 

خیابان هـای حاشـیه رودخانـه زاینـده رود و بـه ویـژه بخش هایـی کـه 
توقف ممنوع اسـت، بـا جدیت انجـام می شـود، اضافه کـرد: همچنین 
پـارک خـودرو و تـردد در اطـراف مراکـز خریـد و فروشـگاه ها رو بـه 
افزایش اسـت.محمدی با بیـان این که طـرح زوج و فـرد و محدودیت 
بین شـهری برداشته شـده اسـت؛ اما خطر رفع نشـده و ویروس کرونا 
هنوز وجـود دارد، عنوان کرد: اسـتان اصفهان در وضعیت قرمـز قرار دارد 
و شرایط اسـتان پایدار اسـت و هنوز کرونا در اسـتان کاهش پیدا نکرده 
اسـت و نبایـد از ایـن شـرایط غفلـت کنیم.رییـس پلیـس راهنمایی و 
رانندگـی اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر این کـه شـهروندان ترافیـک 
عصرگاهی و ترددهای بین شـهری و رفت آمدها را به حداقل برسـانند، 
خاطرنشـان کرد: مـردم بایـد قرنطینـه خانگـی و خودمحافظتـی را در 
اولویت کار خود قـرار دهند و از سـفرهای غیرضـروری به ویـژه در مرکز 
اسـتان که عصرها در هسـته مرکزی شـهر ترافیک شـکل عادی به خود 
گرفتـه، پرهیـز کننـد، ایـن رفـت و آمدهـا بسـیار خطرنـاک اسـت و 
می تواند ویروس را بیشـتر منتشـر کنـد.وی تاکیـد کـرد: چنانچه هنوز 
شـیوع بیمـاری کرونا مهـار نشـده اسـت، پیشـنهاد می کنم کـه مجدد 
محدودیـت ترافیکـی اعمال شـود. ایـن سـخنان در حالی مطـرح می 
شـود که در همین هفتـه هـای اخیر چندیـن بار طـرح های ارائه شـده 

بـرای محدودیت های ترافیکـی تغییراتی داشـته  و در نهایـت همه آنها 
لغـو شـده اسـت. از ممنوعیـت کامل تـردد در سـطح شـهر تـا برقراری 
طـرح ترافیک در سـاعت هـای مخصوصـی از روز؛ امـا همه ایـن طرح 
های اجرایـی در نهایت بـا جابه جایی افـراد و امـکان آلودگـی و انتقال 
ویروس کرونا در سیسـتم حمل و نقـل عمومی روبه رو و لغو شـد. این 
در حالی اسـت که بسـیاری از شـهروندان معتقدند اجرای این طرح ها 
نه تنهـا موجب کاهش رفـت و آمد در شـهر و قطـع زنجیره شـیوع کرونا 
نخواهـد شـد، بلکـه موجـب زحمـت بسـیاری از افـراد بـه خصـوص 
کارمنـدان، کسـبه و شـاغانی کـه مجبـور بـه تـردد در شـهر هسـتند، 
می شـود. از سـوی دیگـر برداشـته شـدن منـع تـردد بین شـهری هم 
نگرانی دیگری برای انتقـال زنجیره کرونـا از طریق ترددهـای ترافیکی 
اسـت، مسـئله ای که پلیس راهنمایـی و رانندگی هم به آن اشـاره کرده 
اسـت. به خصوص آنکه اصفهـان همچنـان در محدوده قرمز قـرار دارد؛ 
اما باید ایـن موضـوع را هـم در نظر گرفـت که با توجـه به سـاختارهای 
شـکننده اقتصـادی، دولـت دیگـر بیشـتر از ایـن توانایـی نگه داشـتن 
مردم در خانه ها را ندارد و از سـوی دیگر سیسـتم حمل و نقـل نیز برای 
جابـه جایـی افـراد امـن نیسـت بـه همیـن دلیـل ترافیـک، میهمـان 

اجباری اصفهان در روزهای آینده خواهد بود.

 مردم باید قرنطینه خانگی و خودمحافظتی را در اولویت 
کار خود قرار دهند و از سفرهای غیرضروری به ویژه در 
مرکز استان که عصرها در هسته مرکزی شهر ترافیک شکل 
عادی به خود گرفته، پرهیز کنند، این رفت و آمدها بسیار 

خطرناک است و می تواند ویروس را بیشتر منتشر کند.

کارگاه تولید ماسک 
توسط عراقی های 

مقیم ایران
با صــدور فتــوای مرجعیت 
عالی عراق حضــرت آیت ا... 
سیســتانی مبنی بر بســیج 
اقشــار مردم برای شکســت 
ویــروس منحــوس کرونا، 
عراقی هــای مقیم ایــران در 
دولت آباد شــهرری اقدام به 
تولید ماســک بــرای مردم و 

بیمارستان ها می کنند.

سوءاستفاده از کارت های اجاره ای، شگرد کالهبرداران سایبری
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: اجاره کارت های بانکی به دیگران می تواند تبعات قانونی برای 
اجاره دهندگان داشته باشد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی ادامه داد: بررسی برخی از پرونده های 
تشکیل شده در پلیس فتا، نشان دهنده اعتماد بیش ازحد قربانیان به مجرمین است که این موضوع به 
نقش مهم قربانیان در شکل گیری برخی از جرائم اینترنتی اشاره می کند.وی ادامه داد: برخی از شهروندان 
به دلیل اعتماد بیش ازحد به افراد آناین در فضای مجازی و بدون در نظر گرفتن عواقب کار، اطاعات مهم 
هویتی و کاری خود را در اختیار این افراد قرار می دهند.سرهنگ مرتضوی به اجاره کارت های بانکی اشاره 
کرد و گفت: به  تازگی شاهد افزایش اجاره مدارک هویتی و شخصی از قبیل گذرنامه، کارت ملی، کارت های 
بانکی و سایر مدارک در سطح جامعه هستیم.این مقام مسئول افزود: برخی از مجرمین سایبری با 
شناسایی طعمه های خود و با دادن وعده های مختلف و یا پرداخت مبالغی اندک تقاضای در اختیار گرفتن 
کارت بانکی و آن ها را دارند.رییس پلیس فتای استان اصفهان تاکید کرد: صاحبان کارت های بانکی باید به 
این نکته مهم توجه کنند که حفظ و نگهداری کارت های بانکی بر عهده دارنده کارت است؛ لذا به هیچ عنوان 
کارت و اطاعات مهم بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چراکه این موضوع می تواند تبعات قانونی 
به دنبال داشته باشد.سرهنگ مرتضوی از راه اندازی سایت های قمار و شرط بندی توسط این کارت های 
اجاره ای خبر داد و گفت: خریدوفروش محصوالت ممنوعه، پول شویی، تجارت های غیرقانونی و قاچاق 

و.... از دیگر موارد استفاده این کارت هاست. 

دستگیری سارق قطعات سخت افزاری تشخیص بیماری کرونا 
در نجف آباد 

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری فردی که قطعات سخت افزاری دستگاه تشخیص 
مبتایان به بیماری کرونا به ارزش ۷۰ میلیارد ریال را از یک مجتمع پزشکی سرقت کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ  محمدحسين باباكاني  گفت: در پی وقوع سرقت از يك مجتمع پزشكي موضوع به صورت 
ويژه در دستور كار ماموران کانتري ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آبادقرار گرفت.وي ادامه داد: با 
بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد سارق يا سارقان اقدام به سرقت دو قطعه سخت افزار راه اندازي 
دستگاه راديولوژي و تصوير برداري پزشکي دانگل کرده اند كه از آن در امر تشخيص مبتايان به بيماري 
کرونا استفاده مي شده است.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اظهار داشت: با توجه به حساسیت 
موضوع، اکيپی از ماموران مجرب و خبره مامور رسيدگي به این پرونده شده و با بررسي هاي اطاعاتي 
دقيق سرانجام هويت اصلی سارق این قطعات که نگهبان اخراجي مجتمع مذکور بود را شناسايي و با 
هماهنگي مقام قضایي وی را در یک عملیات ضربتی دستگير کردند.سرهنگ باباكاني از كشف دو قطعه 
سخت افزاري مسروقه از منزل متهم خبر داد و افزود: با كشف اموال مسروقه و راه اندازي مجدد دستگاه 

راديولوژي از ضرر مادي در حدود ۷۰ ميليارد ريالي به اين مجتمع پزشكي جلوگيري شد.

130 تن چوب بلوط و زغال قاچاق در اصفهان کشف شد
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان از کشف هشت انبار و کارگاه غیرقانونی نگهداری و 
تولید و حدود ۱۳۰ تن چوب بلوط و زغال در شهرستان خمینی شهر در غرب استان خبر داد.سرهنگ علیرضا 
طاهری اظهارداشت: در این ارتباط هشت نفر بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند و تجهیزات و وسایل 
این افراد سودجو کشف و ضبط شد.وی اضافه کرد: بر اساس برآورد اولیه ارزش این میزان چوب و زغال 
افزون بر هفت میلیارد ریال است که متاسفانه از استان های زاگرس به غیر از اصفهان، وارد استان شده بود.

به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان، چوب های قاچاق از استان های زاگرسی 
همجوار مانند کهگیلویه و بویراحمد به صورت شبانه و مخفیانه وارد استان و توسط افراد متخلف به زغال 
تبدیل می شود.وی ادامه داد: عملیات شناسایی و دستگیری افرادی که در آن استان ها به قطع و انتقال 

درختان اقدام کردند تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: آنافتو

اخبار

آخرین وضعیت ابتای کودکان 
اصفهانی به کرونا

بستری شدن ۷3 کودک با 
عالئم مشکوک

خبر روز

رییـس بیمارسـتان کـودکان امـام حسـین 
)ع( آخریـن وضعیـت ابتـای کـودکان 

اصفهانـی بـه کرونـا را تشـریح کـرد.
مهـرداد معمـارزاده در خصـوص وضعیـت 
ابتـای کـودکان در اصفهـان بـه ویـروس 
کوویـد ۱۹ اظهـار کـرد: بایـد توجـه داشـت 
کـه در مجمـوع حـدود ۷۳ کـودک بـا عائم 
مشـکوک بـه کرونـا در اصفهـان بسـتری 
شـدند.وی افـزود: در ابتـدا بیمـاران مبتـا 
بـه کرونـا در بیمارسـتان امـام حسـین 
)ع( بسـتری بودنـد، امـا بـا هـدف اینکـه 
بیمارسـتان بتوانـد بـه سـایر کـودکان بیمار 
خدمات رسـانی کند، بخشـی از بیمارسـتان 
امیـن بـه کـودکان مشـکوک بـه کرونـا 

اختصـاص یافـت.
رییـس بیمارسـتان امـام حسـین )ع( بـا 
بیـان اینکه در حـال حاضر دو فـوق تخصص 
عفونـی کـودکان در بیمارسـتان امیـن بـه 
کـودکان مشـکوک بـه کرونا خدمت رسـانی 
می کننـد، ادامـه داد: بـه صـورت میانگیـن 
بر اسـاس اعام ایـن پزشـکان، روزانـه بین 
هفت تا هشـت کودک مشـکوک به کرونا در 

ایـن بیمارسـتان بسـتری هسـتند.
وی بـا بیان اینکـه از بیـن کودکان مشـکوک 
بـه کرونـا تسـت دو مـورد از آنها مثبـت بوده 
اسـت، تصریـح کـرد: ایـن دو کـودک دارای 
بیمـاری زمینـه ای سـرطان و نارسـایی کلیه 

بوده انـد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اباغ دستوراداری به واحدهای اجرایی این سازمان، تســهیات بیمه ای و درمانی در نظر گرفته شده را برای کنترل شیوع 
بیماری کرونا و حفظ سامتی مخاطبان و کارکنان این سازمان تا پایان اردیبهشــت ۹۹ تمدید کرد.با اباغ این دستورالعمل، دفترچه های درمانی بیمه شدگان تا 
پایان اردیبهشت ۹۹ دارای اعتبار خواهند بود و نیازی به مراجعه حضوری بیمه شدگان به شــعب و کارگزاری ها برای تمدید دفترچه های درمانی نیست.مهلت 
پرداخت حق بیمه  بیمه شدگان اختیاری، توافقی، رانندگان درون شهری و برون شهری و کارگران ساختمانی نیز افزایش یافته است و به منظور جلوگیری از لغو 
قراردادها و تداوم بیمه پردازی این قبیل بیمه شدگان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری برای پرداخت حق بیمه مهلت خواهند داشت.ضمن آنکه برای تمامی 
بیمه شدگان به ویژه بیماران مبتا به کرونا و همچنین مرخصی زایمان امکان پرداخت علی الحساب غرامت دستمزد براساس گواهی پزشک معالج فراهم شده 
است و این خدمات بدون نیاز به انجام تشریفات مقرر و مراجعه حضوری به شعب انجام می شود.ثبت درخواست خدمات و تعهدات کوتاه مدت )غرامت دستمزد 
http://  ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز وکمک ازدواج و...( نیز بدون مراجعه حضوری و از طریق ســامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی

eservices.tamin.ir  قابل انجام است.بر این اساس برای ثبت درخواست بازنشستگی نیازی به مراجعه حضوری به شعب تامین اجتماعی نیست و تاریخ 
ترک کار مندرج در لیست پرداخت حق بیمه به عنوان تاریخ درخواست بازنشستگی محسوب می شود، همچنین انجام استعام در خصوص تمدید یا صدور کارت 

هوشمند رانندگان به حالت تعلیق درآمده و تداوم بیمه پردازی آنان تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ قابل انجام است.

تسهیالت تامین اجتماعی برای پیشگیری از کرونا تا پایان اردیبهشت تمدید شد

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد مدارس متوســطه 
استان اصفهان به شــبکه اجتماعی دانش آموزان 
)شاد( وارد شــدند.محمدرضا ناظم زاده با اشاره به 
شیوع بیماری کرونا و تعطیات چندماهه مدارس 
اظهار داشــت: از آنجا که در ابتدا زیرســاخت های 
آموزش مجازی، توســط وزارت آموزش و پرورش 

فراهم نبــود؛ مدارس بــه صــورت خودجوش با 
روش های مختلف به آمــوزش در فضای مجازی 
همت کردند.وی افزود: در اواخر اســفندماه وزارت 
آموزش و پرورش ضرورت ایجاد شــبکه اجتماعی 
دانش آموزان با سرنام »شــاد« را ایجاد کرد تا در 
بســتر ملی، دانش آمــوزان بتوانند در این شــبکه 
اختصاصی به صــورت تعاملی و بــا همان ماهیت 
آموزش حضوری کسب دانش کنند.معاون آموزش 
متوسطه آموزش و پرورش اصفهان با تاکید بر اینکه 
شبکه »شــاد« به صورت دائمی به کمک آموزش 
حضوری خواهد آمد، تصریح کــرد: پس از عبور از 

بحران کرونا با توجه به تعطیلی های ناخواســته در 
طول سال تحصیلی، اعم از آلودگی هوا و بارندگی ها، 
این شبکه اجتماعی دانش آموزان به عنوان بستری 
امن و در خدمت آموزش های مکمل و فوق برنامه 
خواهد بود.ناظم زاده با بیــان اینکه در ابتدا قرار بود 
از پیام رســانه ای داخلی به عنــوان مجرای اصلی 
آموزش مجازی به دانش آموزان اســتفاده شود، 
عنوان کرد: ایجاد شــبکه اجتماعی دانش آموزان 
با سرنام »شاد« بســتر اختصاصی و تعریف شده 
توسط وزارت آموزش و پرورش است و با قوت به کار 

خود ادامه خواهد داد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان خبرداد:

بیش از 50 درصد دبیرستان های استان به شبکه شاد وارد شدند



فدراسیون جهانی بسکتبال در نامه ای به فدراســیون های عضو تاکید کرده مطالبات بازیکنان و مربیان بعد از تعطیلی لیگ ها باید پرداخت شود.بعد از کش و 
قوس های فراوان باالخره فدراسیون بسکتبال ایران هم تصمیم به تعطیلی لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا گرفت. فدراسیون به دلیل برگزار نشدن مرحله 
پلی آف، رده بندی تیم های حاضر در لیگ برتر را بر اساس پایان مرحله گروهی دانســت، اما خاتمه لیگ برتر بدون تعیین قهرمان اعالم شد.طبق اعالم رییس 
فدراسیون بسکتبال که از ضرر مالی فدراسیون هم به خاطر لغو مرحله پلی آف خبر می دهد، باشگاه ها باید برای پرداخت مطالبات با مربیان و بازیکنان به توافق 
برسند.طباطبایی در این رابطه به نامه ارسالی فدراسیون جهانی بسکتبال اشاره کرد و گفت: ما در اطالعیه مربوط به مختومه شدن لیگ، رده بندی تیم ها را اعالم 
کردیم تا باشگاه ها دست شان برای پرداخت حقوق بازیکنان و مربیان باز باشد. همچنین فیبا نیز نامه ای را به همه کشورهای عضو ارسال و در آن درخواست کرد 

که باشگاه ها با بازیکنان به تعامل برسند تا کار به کمیته انضباطی و دادگاه حکمیت ورزشی کشیده نشود.

نامه فیبا برای پرداخت مطالبات بازیکنان بسکتبال
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ماجرای دیدار مجیدی و قلعه نویی چه بود؟
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، نبوشا لکیچ، دستیار صربســتانی- اسپانیایی فرهاد مجیدی وارد ایران 
شد و جهت اقامت به هتل اوین رفت. تیم سپاهان به خاطر تمرینات نیم فصل لیگ برتر و تشکیل 

یک اردو، در همین هتل حضور داشت. 
با حضور لکیچ در هتل اوین، ســرمربی 
آبی ها برای خوش آمدگویی و دیدار با او 
راهی این هتل شــد. زمانی که مجیدی 
و لکیچ در البی هتل مشــغول صحبت 
بودند، فرهاد مجیــدی و امیر قلعه نویی 
باهم روبــه رو می شــوند و دقایقی  به 
دیدار و احوالپرسی می پردازند. یکی از 
معاونین باشگاه اســتقالل و عبدالرضا 
موسوی هم همراه فرهاد مجیدی جهت 

دیدار با دستیار خارجی تیم اســتقالل به هتل اوین آمده بودند و دوستی موسوی با قلعه نویی هم 
منجر به یک احوالپرسی گرم بین آن ها شد.

مدافع محبوب »یحیی« پرسپولیسی می شود؟
چند روز قبل شجاع خلیل زاده از پیشــنهادات خارجی اش رونمایی کرد و گفت شاید آخر فصل از 
پرسپولیس جدا شود و فوتبالش را در یکی از دو کشور چین یا قطر دنبال کند. با کیفیت فنی باالیی که 
شجاع از خودش در چند فصل اخیر نشان داد، در صورت جدایی او پیدا کردن جانشین برای مدافع 
مازندرانی سرخ پوشان سخت خواهد بود ولی آن طور که شنیدیم یحیی روی یک گزینه تاکید زیادی 
دارد تا اگر شجاع از پرسپولیس جدا شد این مدافع برای فصل آینده جذب شود. گفته می شود مدافع 
مد نظر گل محمدی، علی نعمتی مدافع چپ پای شهرخودرو است که توانایی بازی در دو پست مدافع 
میانی و مدافع چپ را دارد.یحیی که با نعمتی در فصل گذشته کار کرده، عالقه زیادی به سبک بازی 
این مدافع دارد. هر چند سرمربی پرسپولیس به هیچ عنوان دلش نمی خواهد بهترین مدافع تیمش 
را از دست بدهد ولی معتقد است در صورت جدایی شجاع، نعمتی می تواند گزینه خوبی باشد. نکته 
جالب در خصوص نعمتی این اســت که در ابتدای فصل و قبل از جدایی برانکو از پرسپولیس، این 

بازیکن در فهرست خرید پروفسور قرار داشت ولی با اصرار یحیی مجاب شد در شهرخودرو بماند.

پول به استقالل نرسد »قائدی« می رود
مهدی قائدی این فصل عملکرد فوق العاده ای داشــت و به جرأت می توان گفت بهترین بازیکن 
استقالل بود. مهاجمی که برخی کارشناســان معتقدند اگر حمید استیلی از وجودش در تیم امید 
بهتر استفاده می کرد، شاید نتایج این تیم هم به شکلی دیگر رقم می خورد. نمایش مطلوب قائدی 
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا زمزمه هایی را مبنی بر تمایل باشگاه های خارجی برای جذب او 
بر سر زبان ها انداخت ولی شیوع ویروس کرونا باعث شــد قضیه چندان مورد توجه قرار نگیرد.در 
همین خصوص شایعه جالب و البته بسیار مهمی را در حوالی باشگاه استقالل شنیدیم. مسئله ای 
که قطعا مدیران باشگاه در شرایط کنونی آن را تایید نمی کنند؛ اما گذشت زمان می تواند مسائل را 
شفاف کند. طبق شنیده های ما، اگر طرح های اقتصادی مدیران باشگاه استقالل آن طور که باید جلو 
نرود و البته دردسر های کرونا هم بیشتر شود، آنگاه احتمال دارد مهدی قایدی در تابستان امسال 
ترانسفر شده و به جمع لژیونر های فوتبال کشورمان اضافه شود. از قرار معلوم، قطری ها همچنان 
دنبال جذب این بازیکن هستند و بابت آن پول خوبی هم می دهند روی همین اصل احتمال دارد 
جوان اول استقالل چند ماه دیگر راهی لیگ ستارگان قطر شود. البته باید منتظر ماند و دید شرایط 

تا تیرماه چگونه خواهد شد. 

اعتراض گیتی پسندی ها جواب داد؛

پلی اف از لیگ برتر فوتسال رفت

در روزهایی که شــیوع ویــروس کرونا،  سجاد رضایی
برگزاری لیگ های مختلف ورزشــی را نه 
تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشــور های جهان به تعطیلی کشانده 
است، اعضای هیئت رییسه سازمان لیگ برتر فوتسال کشور تصمیم به 
حذف مرحله پلی اف از رقابت های فصل آینده لیگ برتر گرفتند، مرحله 
ای که تنها دو سال از شــکل گیری آن می گذشت. پس از سیزده دوره 
برگــزاری رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــور که باالترین ســطح 
مسابقات باشگاهی فوتسال در ایران محسوب می شد و در آن ۱4 تیم 
از استان های مختلف شــرکت داشتند مسئوالن ســازمان لیگ برتر 
فوتسال کشور تصمیم به تغییر شکل در اجرای این مسابقات گرفتند تا 
این رقابت ها در دو مرحله گروهی و پلی اف برگزار شود. بر اساس این 
تصمیم ابتدا تیم های حاضر در لیگ برتر در مرحله گروهی در بیست و 
شش هفته به صورت رفت و برگشت مقابل یکدیگر قرار می گرفتند. پس 
از پایان این مرحله، هشت تیم برتری که موفق به کسب باالترین امتیاز 
شده بودند مجوز حضور در مرحله پلی اف را به دست می آوردند تا پس 
از برگزاری دیدارهــای مرحله یک چهارم نهایی، نیمــه نهایی و نهایی، 
تکلیف قهرمان رقابت های لیگ برگزار شــود. در اولین دوره برگزاری 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور با این شکل اجرا، تیم مس سونگون 

که در مرحله گروهی با ۱۲ فاصله امتیاز در رده دوم پس از تیم گیتی پسند 
اصفهان قرار گرفته بود در پلی آف و بازی فینال از سد تیم سرخ پوشان 
اصفهانی گذشت و به صورت عجیبی قهرمانی لیگ برتر و شانس حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد، مســئله ای که با اعتراض زیاد 
مسئوالن باشگاه اصفهانی روبه رو شد و آنها برگزاری مسابقات لیگ برتر 
فوتسال را بدین صورت نوعی اجحاف حق دانسته و خواهان تغییر رویه 
برگزاری این مسابقات شدند. حمید بی غم که سرمربی گیتی پسند را در 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتســال بر عهده گرفته بود از همان 
روز های ابتدایی فصل جاری نیز مخالفت خود را با برگزاری پلی آف بارها 
اعالم کرد و در آخرین اظهار نظرش گفت: لیگ فوتســال ایران به دلیل 
 نداشــتن ســخت افزار و نداشــتن نظارت بر بازی ها، نبایــد پلی آف

 داشته باشد.
محمدحســین عراقی زاده، قائم مقام باشگاه گیتی پســند نیز در مورد 
حذف پلی آف گفته است: فصل گذشته به دبیر سابق لیگ برتر اعتراض 
کردیم و گفتیم این روش برگزاری پلی آف، مخصوصا فینال درســت 
نیست، ما با پلی آف مخالف نیســتیم؛ اما همه زمینه ها برای برگزاری 
این مرحله در کشورهای پیشرفته فوتسال مانند برزیل و اسپانیا، در نظر 
گرفته می شود، باید زیرساخت های الزم برای پلی آف فراهم شود؛ فکر 

می کنم حذف پلی آف تصمیمی منطقی و درست است.
ایجاد مشــکالت مالی زیاد برای تیم ها و فرسایشی شدن مسابقات 
که هزینه های زیــادی را به تیم هــای حاضر در مرحلــه پلی اف وارد 
می کرد موجب شــد تا دیگــر تیم هــای حاضر در رقابــت های لیگ 
برتر فوتســال کشــور نیز  منتقــد این شــکل از برگزاری مســابقات 
 بــوده و خواهــان بازگشــت شــکل اجــرای مســابقات بــه رویــه

 سابق شوند.
در نهایت این اعتراض ها موجب شد تا روز جمعه آرش جابری، دبیر و 
سرپرست سازمان لیگ  فوتسال اعالم کند سازمان لیگ فوتسال پس 
از برگزاری جلسه هیئت رییسه تصمیم بر حذف پلی آف در فصل آینده 
لیگ برتر فوتسال کشور گرفته است. تصمیمی که مسلما بر روند برگزاری 
مسابقات در فصل آتی تاثیر گذار بوده و تیم ها با برنامه ریزی متفاوت 
تری راهی این مســابقات می شوند چرا که سرنوشــت قهرمان بعد از 
برگزاری دیدارهای رفت و برگشت مرحله گروهی مشخص شده و کار به 

مرحله پلی اف کشیده نمی شود.
در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور تیم های گیتی پسند 
اصفهان و مس سونگون توانستند راهی دیدار نهایی شوند که برگزاری 

این دیدار به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.

رییس فدراسیون والیبال مدعی شد برخی افراد از 
داخل ایران با مربیــان خارجی تماس می گیرند و 
خودشان را مسئول فدراسیون معرفی می کنند!بعد 
از اینکه فدراسیون والیبال اعالم کرد به خاطر تعویق 
المپیک، قرارداد کوالکوویچ را فسخ می کند و سراغ 
مربی جدیدی خواهد رفت، در هفته های اخیر نام 
مربیان خارجی زیادی در رسانه ها به عنوان گزینه 
سرمربی گری تیم ملی مطرح شد.حتی برخی از آن 
ها در مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی مدعی 
شدند از سوی فدراسیون ایران پیشنهاد دارند. این 
در حالی است که فدراسیون والیبال بارها در هفته 
های اخیر مدعی شده هنوز هیچ گزینه ای ندارد و با 
هیچ مربی ای هم مذاکره نکرده است.محمدرضا 
داورزنی، رییس فدراسیون والیبال درباره انتخاب 
سرمربی جدید تیم ملی گفت: تیم های نوجوانان 

و جوانان ایران در ســال های اخیر با مربی ایرانی 
قهرمان جهان شدند، اما ویترین کار فدراسیون تیم 
ملی بزرگساالن است. مردم توقع دارند ما بتوانیم 
جایگاه هشتمی خود را در جهان حفظ کنیم و حتی 
آن را ارتقــا دهیم. هدف گذاری ما ایســتادن روی 
سکوی المپیک بوده است. شاید برخی بگویند این 
فعال یک آرزو است، اما من معتقدم با کار و تالش و 
برنامه ریزی می توانیم به این هدف برسیم.وی در 
واکنش به گزینه های که در رسانه ها برای نشستن 
روی نیمکت ایران مطرح شــدند، عنوان کرد: همه 
این مربیانی که نام شــان مطرح می شود، حاصل 
گمانه زنی رسانه ها و ایجنت ها هستند. ما تاکنون 
با هیچ مربی صحبت نکردیم. البته متاسفانه برخی 
خودشان را نماینده فدراسیون معرفی کردند و برای 
برخی مربیان پیغام فرستادند. یکی از این مربیان 

برای من ویس فرســتاده بود که از داخل کشــور 
یک نفر با او تماس گرفته و گفتــه با رییس و دبیر 
فدراسیون ارتباط دارد و پیشنهاد همکاری را مطرح 
کرده است!داورزنی در پایان گفت: چند مربی دیگر 
هم خودشان پیغام فرستادند که آمادگی همکاری 
با ایران را دارند. ما هنوز تصمیم نگرفتیم که مربی 
بعدی ایرانی باشــد یا خارجی. اگر فکر کنیم مربی 
ایرانی می تواند به تیم ملی کمک کند، ممکن است 

مربی ایرانی هم انتخاب شود.

تماس های جعلی با خارجی ها برای سرمربی گری ایران!

5توصیه جالب کارشناس 
مشهور روس به »سردار«

توصیه روز

 رد پیشنهاد رئال مادرید برای »امباپه« 
دشوار است

رئال مادرید عالقه فراوانی به خرید کیلیان امباپه داشته و در ســال های اخیر تالش زیادی برای 
نهایی کردن این انتقال کرده است. باکاری ســانیا مدعی شد اگرچه رد کردن پیشنهاد رئال مادرید 
دشوار است، اما به ســود امباپه اســت که به بازی کردن در ترکیب پاری ســن ژرمن ادامه دهد.

باکاری ســانیا گفت: من فکر می کنم یک فصل دیگر بازی کردن در پاریس به سود امباپه خواهد 
بود، زیرا پاری ســن ژرمن تیم خوبی در اختیار داشته و آنها از شانس مناســبی برای قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپــا برخوردارند. اگر بازیکنان پی اس جی با اعتماد بــه نفس بازی کرده و درباره 
آنچه در گذشــته در لیگ قهرمانان اروپا رخ داده فکر نکنند، شــانس بســیار خوبی برای قهرمانی 
دارند.در دیدار مقابل دورتموند انتظار نداشــتم پاری ســن ژرمن برنده شــود زیرا احساس می 
کردم هنوز آنها تــرس از باخت دارند، اما اوضاع متفاوت پیش رفت. هــر وقت نیمار و امباپه بازی 
کرده و نگرش صحیحی در زمین دارند، پاری ســن ژرمن می تواند هر تیمی را مغلوب کند. شــما 
می بینید که نیمار مقابل دورتموند به عقب هم بازمی گردد و این نشــانه خوبی اســت.رد پیشنهاد 
رئال مادرید کار دشــواری اســت، بنابراین یک دوره ســخت در انتظار امباپه خواهد بود. به عنوان 
یک هوادار فوتبال قطعا می خواهید امباپه در باالترین ســطح و بهترین تیم بــازی کند؛ اما رئال 
 مادرید کریم بنزما را در اختیار دارد و او مهاجم بازیکن این تیم است و این یک مشکل برای امباپه 

خواهد بود.

شرط لیورپولی شدن کاپیتان اینترمیالن چیست؟
»مارسلو بروزویچ« نامزد حضور در تیم قدیمی انگلیس شده است.روز پنجشنبه روزنامه سان برای 
نخستین مرتبه فاش کرد ستاره کروات و کاپیتان اینتری ها در رادار خرید تیم قهرمان فصل گذشته 
اروپا قرار گرفته است. روزنامه دیلی اکسپرس، خبری تکمیلی در این مورد منتشر کرد و نوشت در 
یک صورت این بازیکن می تواند به عضویت تیم آنفیلدی درآید.این نشــریه نوشت در صورتی که 
لیورپولی ها ۵۲ میلیون یورو، رقم آزادسازی در قرارداد ستاره کروات با اینتر را بتوانند بپردازند، چنین 
انتقالی در تابستان امسال شکل خواهد گرفت.البته لیورپول یک تجربه ناموفق قبلی در زمینه جذب 
همین بازیکن داشته است. زیرا ۲ سال قبل بعد از رقابت های جام جهانی ۲0۱۸ روسیه بابت او اقدام 
کرد که به توافق نرسید.ظاهرا اکنون شرایط فرق کرده و حتی مدیر برنامه وی مذاکرات سودمندی 
هم با رؤسای باشگاه انگلیسی داشته است.بروزویچ از سال ۲0۱6 عضو اینتر است و در فصل جاری 

۳۲ بازی کرده که ۳ گل زده ۵ پاس گل نیز داده است.

 پیشنهاد جالب یک ویروس شناس برای 
ازسرگیری فوتبال

یک ویروس شناس بلژیکی پیشنهاد داد فوتبالیست ها از یک ماسک مخصوص برای رقابت خود 
استفاده کنند. بیش از یک ماه است که رقابت های فوتبال در اکثر کشورهای جهان متوقف شده و 
جهان درگیر مقابله با ویروس کرونا است. این در حالی است که چندین هفته از رقابت های باشگاهی 
در کشورهای مختلف باقی مانده است.مارک ون رانســت، میکروب شناس بلژیکی پیشنهاد داد 
فوتبالیست ها از ماســک مخصوص که دوچرخه ســوارها یا بازیکنان فوتبال آمریکایی استفاده 
می کنند را به صورت بزنند و بتوانند چند هفته باقی مانده رقابت ها را برگزار کنند.این در حالی است 
که در بلژیک تصمیم گرفته شــد زودتر از موعد مقرر بروخه را به عنوان قهرمان معرفی کنند و این 
تصمیم هنوز در فدراسیون فوتبال بلژیک به تایید نهایی نرسیده است.  تیم های باشگاهی در فوتبال 
اروپا به دنبال به پایان رساندن فصل جاری هستند و با صالحدید یوفا قرار است بازی ها بدون حضور 

تماشاگر و در زمان فروکش کردن ویروس کرونا برگزار شود.

فوتبال جهان

کارشناس مشهور فوتبال روسیه توصیه هایی 
بــه ســردار آزمــون، مهاجــم تیــم زنیت 
ســن پترزبورگ برای انتخاب تیم آینده اش 

ارائه کرد.
سرگئی کریاکوف در واکنش به این پرسش 
که آیــا باشــگاه زنیت ســن پترزبورگ باید 
پیشــنهادهای احتمالــی ســردار آزمــون 
را مورد بررســی قرار دهد گفــت: اکنون نه. 
هنوز مشــخص نیســت چه سرنوشتی در 
انتظار رقابت های مختلفی به خاطر ویروس 
کروناست. مسئله دوم این است که فروش 
بازیکنی نیازمند پیدا کردن بازیکن جایگزین 
اســت و این برای زنیت در شــرایط کنونی 
کار آسانی نیســت. همه چیز درباره شرایط 
سردار آزمون بستگی به این دارد که آیا سران 
باشــگاه زنیــت تصمیمی برای فــروش او 
دارند یا خیر.این سرمربی پیشین تیم های 
باشگاهی و ملی روسیه درباره لیگ مناسب 
توانمندی های ســردار آزمون در اروپا اظهار 
داشت: با توجه به شرایط مختلف لیگ های 
بزرگ اروپایی سخت اســت بگوییم سردار 
آزمون به کدام کشور برود. آزمون یک بازیکن 
وابسته به شــرایط و محوطه جریمه است. 
البته در خط میانی هم بــازی می کند، توپ 
را می گیرد و پاس می دهــد. بنابراین زنیت 
در موقعیت های مختلفی از این بازیکن بهره 
می برد. نمی توانم بگویم کدام لیگ مناسب 
سردار آزمون است. مســئله مهم تر انتخاب 
تیمی است که ســردار آزمون بتواند بهترین 
توانمندی های خــود را به نمایــش بگذارد. 
اکنون صحبت از ناپولی است اما معتقدم این 
تیم به خاطر افت فنی در مدت زمان اخیر به 
دنبال مهاجم قدرتمندتری نسبت به سردار 
آزمون خواهد بــود. او یک بازیکن ســتاره 
در لیگ برتر روســیه به خاطر شاخصه های 
فنی اش است اما در سطح جهانی... سردار 
آزمون بــا اعتماد بــه نفس اســت و از یک 
ســطحی باالتر نمی رود. مرزهای خودش را 
دارد و اطمینان الزم را به تیم های روسی برای 

بازی خوب می دهد.

لف نیستیم؛ اما همه زمینه ها برای  ما با پلی آف مخا
ل  برگزاری این مرحله در کشورهای پیشرفته فوتسا
باید  نظر گرفته می شود،  در  اسپانیا،  و  برزیل  مانند 
زیرساخت های الزم برای پلی آف فراهم شود؛ فکر می کنم 

حذف پلی آف تصمیمی منطقی و درست است

مستطیل سبز

وز عکس ر

کمک »پاتوسی« 
به نیازمندان 

کشورش
آیاندا پاتوســی، هافبک فوالد 
خوزســتان کــه در آفریقای 
جنوبی به ســر می بــرد، این 
روزهــا در حال تالش اســت 
تا لــوازم مــورد نیــاز را برای 

نیازمندان فراهم کند.
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مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

 ثبت رکورد جدید تولید مصالح سازمان عمران در سال
 جهش تولید

مدیرعامل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: ســازمان عمران به عنــوان بازوی 

توانمند شــهرداری وظیفه اجــرای پروژه های عمرانی در ســطح کالنشــهر اصفهــان را دارد که از 

شــاخص ترین آنها می توان پروژه های مجموعه پل ها وتقاطع غیرهمســطح ســردار سلیمانی، 

تقاطع غیرهمســطح آفتاب و ادامه بلوار فرزانگان را نــام برد.مجید طرفه تابــان افزود: مجتمع 

تولیدی صفه متعلق به این ســازمان به عنــوان بزرگ ترین تولیــد کننده، تولیــد مصالح و مواد 

اولیه مورد نیاز ســاخت پروژه هایی از این دســت را بر عهــده دارد که با همت و تــالش کارکنان و 

متخصصان خــود و با رعایت تمــام پروتکل ها و الزامات بهداشــتی در خصــوص ویروس کرونا 

در زمان حاضــر، در روزهای آغاز بــه کار پس از تعطیــالت، موفق به تولید بیش از هشــت هزار و 

 ۶۰۰ تن مصالح در یک روز )صرفا ســنگ شکن ها( شــده که در کل ادوار کاری سازمان بی سابقه 

بوده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد: در سال جاری با پشت سر گذاشتن 

مشکالت ناشی از شــرایط حاد شــیوع بیماری کرونا در جامعه بتوانیم با اســتفاده حداکثری از 

ظرفیت های ایجاد شده و پروژه های مرتبط و بهبود فرآیند و مدیریت هزینه ها، جهش حداکثری در 

تولید محصوالت داشته باشیم.طرفه تابان گفت: در حالی مجموع محصوالت آسفالتی تولید شده 

توسط کارخانجات سازمان عمران به این میزان رسیده است که فعالیت تولید و اجرایی آسفالت به 

صورت شبانه روزی توسط پرسنل سازمان در حال انجام است و اقدامات در زمینه افزایش میزان 

تولید آسفالت و عبور از مرز ۱۸۰ هزار تن ستودنی اســت.وی با اشاره به عملکرد سازمان عمران در 

سال ۹۸، اظهار کرد: با برنامه ریزی جامع تولید، اجرای آسفالت، تعمیر و نگهداری معابر شهری در 

سال ۹۸، میزان آن نسبت به سال ۹۷، افزایش ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد و هزینه تولید آسفالت 

با اتکا بر منابع و ظرفیت های داخلی سازمان عمران، تقلیل یافته است.

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان:

درآمد تاکسیرانان ۷0 درصد کاهش داشته است
امیراحمد زندآور، رییس کمیســیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان 

در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »نسبت به روزهای عادی درآمد رانندگان تاکسی های خطی و 

گردشی شــهر اصفهان بیش از ٧۰ درصد کاهش یافته است.تاکسیرانان از جمله اقشاری هستند 

که در فشــار بســیار زیادی قرار گرفته اند و دولت می بایســت از آنها حمایت کنــد. دولت باید به 

رانندگان تاکســی یارانه نقدی بپردازد و پرداخت دوماه حداقل حقــوق اداره کار و هزینه حق بیمه 

می تواند برخی از مشــکالت تاکســیرانان را رفع کند.دولت برای افرادی که به نوعی معیشت آنان 

به علت شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده  بســته های حمایتی در نظر گرفته است. رانندگان 

تاکســی که در خط مقدم آلودگی به این ویروس قرار دارند نیز مستثنی از این تصمیم نیستند.در 

طرح اقشار آســیب پذیر فاقد درآمد ثابت که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است اقشار 

آســیب دیده از جمله رانندگان تاکســی به تشــخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول 

برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری می شوند.مقرر شــده اقشار مشمول در پایگاه اطالعات 

رفاه ایرانیان ثبت نام کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تایید، جهت واریز مبلغ خرید 

اعتباری که وام با بهره کم است، به بانک های عامل معرفی شوند.با توجه به اینکه این تصمیم جای 

تقدیر و تشــکر دارد اما باید این نکته را در نظر داشته باشــیم که پرداخت این مبلغ به صورت وام 

 جوابگوی مشکالت رانندگان نیست و می بایســت دولت توجه ویژه تری به این قشر آسیب پذیر

 داشته باشد.«

تدابیر حمل و نقلی در روزهای کرونایی؛

قطار شهری آماده بازگشایی می شود

نقش گســترده حمل و نقــل عمومی در انتشــار ویروس 
کرونا موجب شــد تا مدیریت شــهری اصفهان به دنبال شروع به کار 
ادارات و ســازمان دولتی و  فعالیت مشــاغل کم خطر، طرح فاصله 
گذاری اجتماعی برای حفظ سالمت شــهروندان و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا را در کلیه ایســتگاه های مترو و ایستگاه های اتوبوس 
در ســطح شــهر به مرحله اجــرا در بیاورد.مدیرعامل شــرکت واحد 
اتوبوســرانی اصفهان و حومــه در این باره گفت: فاصلــه اجتماعی در 
محدوده ایستگاه ها و پایانه ها با نصب استیکر و رنگ آمیزی محدوده 
ایســتگاه های مهم با حداقل ۱.۵مترفاصله انجام شــده است. قدرت 
افتخاری افــزود: طراحی و نصب پوســتر با محتــوای رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی هوشــمند با همکاری حوزه حمل و نقل و ترافیک و 
اداره سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی در ایستگاه ها و پایانه ها انجام 
شده و این پوستر ها در دو سایز ۷۰×۵۰ ویژه اتوبوس ها، ایستگاه های 
BRT و پایانه ها و ۵۰×۹۵ ویژه ایستگاه های ثابت سطح شهر طراحی 

و چاپ شده است.
وی ادامه داد: نیروی انســانی در پایانه ها و ایســتگاه ها تحت عنوان 
مدافعان سالمت اتوبوســرانی جهت آموزش به مســافران به منظور 
استفاده الزامی از ماسک و دســتکش و ضدعفونی کردن دست ها و 

پرداخت کرایه به صورت صرفــا الکترونیکی و جلوگیــری از پرداخت 
نقدی کرایه مستقر شده و تعدادی ماســک با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تهیه و به مســافرانی که ماسک همراه نداشتند هدیه 

داده شده است.
 به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، ضد عفونی 
اتوبوس ها طبق روال شــب ها در توقفگاه ها و روز هــا در ابتدا و انتهای 
خطوط ادامه می یابد.افتخاری تصریح کرد:خط کشی طرح جداسازی 
هوشمند ایستگاه های اتوبوس در ایستگاه های جابر مقابل شهرداری، 
کاوه سه راه ملک شهر، پل چمران ابتدای ردانی پور، کاوه مقابل سوانح 
سوختگی، کاوه ایســتگاه ۲۵ آبان، کاوه مقابل ترمینال بابلدشت، کاوه 

مقابل ترمینال کاوه، جنوب میدان علی خانی انجام شده است.
قطار شهری اصفهان نیز که به دنبال شیوع ویروس کرونا در دیار گنبد 
های فیروزه ای و با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا ۲4 اسفندماه 
به حالت تعطیل در آمده بود، آماده بازگشایی می شود. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اعالم این خبر گفت:تصمیم گیری درباره آغاز 
به کار متروی اصفهان با شورای شهر نیست و ســتاد استانی مقابله با 
کرونا باید در این رابطه تصمیم نهایی را با توجه به موارد بهداشتی بگیرد 
اما اگر بازگشایی مترو به مدیریت شهری ابالغ شود، با رعایت موازین 

فاصله گذاری اجتماعی کامال آماده انجام آن هستیم.
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان نیز از اقدامات این شرکت 

جهت آماده سازی قطار شهری برای بازگشایی سخن گفت.
احمدرضا طحانیان اظهار کرد: در چند ماه گذشته جلسات متعددی با 
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار و درخواست استفاده از تکنولوژی های 
جدید برای ضدعفونی کردن واگن های مترو بــه منظور مقابله با کرونا 
مطرح شــد.وی افزود: دانشگاه صنعتی دســتگاه UVC را بر اساس 
آخرین تکنولوژی ها و استانداردهای دنیا برای ضدعفونی کردن مترو و 
هواپیما در شهرهای جهان و با دریافت مجوزهای الزم تولید کرده که دو 
دستگاه آن تحویل شرکت مترو منطقه اصفهان شد.مدیرعامل شرکت 
مترو منطقه اصفهان با اشاره به تفاوت استفاده از دستگاه UVC برای 
ضدعفونی کردن واگن های مترو نسبت به روش های قبل، گفت: این 
روش  مزیت های بیشتری نسبت به روش های قبل از جمله پوشش 
دهی بهتر دارد.وی با ابراز خرســندی از دست یابی شرکت های دانش 
بنیان ایرانی به تکنولــوژی های روز دنیا، ادامــه داد: در زمان هایی که 
رام های قطار شــهری فعالیت ندارد، از دستگاه UVC برای ضدعفونی 
کردن استفاده می شود.طحانیان با اشــاره به اهمیت سامانه حمل و 
نقل ریلی در جابه جایی مسافران درون شــهری و استفاده رو به رشد 
شهروندان از مترو خاطرنشــان کرد: با توجه به زمان بر بودن استفاده 
مواد ضدعفونی کننده پایه الکل از طریق ســنتی و انتظار برای خشک 
شدن قطار و بعضی از محدویت ها استفاده از دستگاه ضدعفونی کننده 
به کمک پرتو فرابنفش UVC می تواند نقش مهمی در پیشــگیری از 
 شیوع ویروس و باکتری و در نهایت سالمت شهروندان بیش از پیش

 ایفا کند.

مدیر اجرایی ســی ودومین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانــان در اصفهان، با بیان 
اینکه شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان مرجع تصمیم گیری 
درباره زمــان برگزاری ایــن رویداد اســت، گفت: 
پاییز سال گذشــته برگزارکنندگان این جشنواره در 
هماهنگی و تعامل با سازمان ســینمایی، تصمیم 
گرفتند دوره سی وســوم را در آبان ماه سال ۱۳۹۹ 
برگزار کنند و به همین دلیــل فراخوان بین المللی 
جشنواره برای تاریخ اکتبر ۲۰۲۰، در جشنواره فیلم 

برلین به مخاطبان بین المللی اطالع داده شد. 
ایمان حجتی اظهار کــرد: پیش از اینکــه ایران با 
مســئله ای به نــام ویــروس کرونا درگیر شــود، 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
به این نتیجه رسیده بودند که بهتر است دوره سی و 

سوم را بعد از اتمام ماه صفر و در فصل پاییز برگزار 
کنند؛ به همین دلیل فراخوان بین المللی جشنواره، 
برای تاریخ اکتبــر ۲۰۲۰، در جشــنواره فیلم برلین 
به مخاطبان بین المللی اطالع داده شــد. در ادوار 
پیش نیز این جشــنواره در فصل پاییز و همزمان با 
روز جهانی کودک برگزار می شد؛ اما طی دوره هایی 
به دلیل مقارن شــدن با ماه های محرم و صفر، در 
فصل تابستان شاهد برگزاری آن بودیم.وی ادامه 
داد: اکنون با توجه به شیوع کرونا در ایران و جهان و 
بین المللی بودن جشنواره، احتمال تغییر زمان برخی 
جشنواره های سینمایی کشور که زمان برگزاری آن ها 
در فصل بهار و تابســتان بوده، وجود دارد به همین 
دلیل نمی توان از برگزار شدن جشنواره در پاییز ۱۳۹۹ 
خبر قطعی داد. باید منتظر برگزاری جلسه شورای 
سیاست گذاری جشنواره بمانیم و تالش می کنیم 
در ماه های باقی مانده تا موعــد برگزاری، با انجام 
بررســی های الزم به بهترین تصمیم برسیم.مدیر 
اجرایی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز 
تکلیف برنامه های ماه رمضان نیز که تا فرارسیدن 

آن فاصله زیادی نداریم مشخص نشده، فکر می کنم 
برای اتخاذ هر تصمیمی درباره جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان کمی زود باشد و شورای سیاست گذاری 
جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، با بررسی 
شــرایط داخلی و بین المللی، تصمیم الزم را در این 
باره خواهد گرفت.حجتی یادآور شــد: تغییر زمان 
برگزاری جشنواره، امکان و زمان رسیدن به بهترین 
تصمیم را در اختیــار برگزارکنندگان قــرار می دهد 
تا در چارچــوب آیین نامه مصوب جشــنواره، همه 
بررســی های الزم را انجام بدهنــد و در این باره به 

بهترین تصمیم برسند.
وی در پاســخ به برخی از اظهاراتی که طی روزهای 
گذشته از سوی یک سینمادار در اصفهان مطرح شده 
و در آن ضمن پیشنهاِد برگزار نکردن جشنواره فیلم 
کودک، گفته شــده بود »اکنون وقت آن اســت که 
بودجه جشنواره فیلم کودک صرف جبران خسارت 
تعطیلی ســالن هایی شــود که طی سال های قبل 
از اکران فیلم های جشــنواره حمایت کرده بودند«، 
گفت: برگزاری جشــنواره فیلم کــودک و نوجوان 
همیشه برای سالن ها مهم و نیز درآمدزا بوده است. 

کوچ جشنواره فیلم کودک از تابستان به پاییز

تصمیم گیری درباره آغاز به کار متروی اصفهان با شورای 
شهر نیست و ستاد استانی مقابله با کرونا باید در این رابطه 

تصمیم نهایی را با توجه به موارد بهداشتی بگیرد

  تشکیل قرارگاه سالمت معنوی لشکر 14 امام حسین 
)علیه السالم( 

به منظور ارتقای سطح معنویت در بین کارکنان لشکر ۱4 امام حسین )علیه السالم( قرارگاه سالمت 
لشکر ۱4 امام حسین)علیه السالم( تشکیل جلســه داد.مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر ۱4 
امام حسین)علیه السالم( در ابتدای این جلسه دستور کار این قرارگاه را بیان کرد و طرح ها  و نظرات 
جمع آوری شده در خصوص معنویت افزایی در بین کارکنان را مطرح کرد.حجت االسالم پیراسته 
گفت: استفاده بیشــتر از ماه مبارک رمضان وهمچنین شــعبان از موضوعات اصلی مورد بحث در 
این جلسه است.فرمانده لشکر ۱4 امام حسین )ع( در این جلسه نکاتی در خصوص برنامه های 
ارائه شده را بیان و نظرات حوزه فرماندهی را مطرح کرد و در انتهای جلسه و پس از شنیدن نظرات 
حاضران مصوباتی از قبیل اجرای مسابقات کتاب خوانی ،احکام،چاپ بروشورها،پخش زنده اذان 

وادعیه وقرآن و... به تصویب رسید.

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

کرونا، چراغ فرهنگ و هنر را خاموش نکرد
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اقدامات این سازمان 
از تشکیل ستاد کرونا تا راه اندازی فرهنگسرای مجازی را تشریح کرد.علیرضا روحانی درخصوص 
مجموعه اقدامات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از زمان شیوع ویروس 
کرونا اظهار داشت:  تقریبا از همان روزهای اول اسفندماه و پیش از اینکه نخستین موارد مشکوک به 
ابتال به بیماری کرونا در اصفهان مشاهده شود، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشست مشترکی برگزار 
کردند و اولین گام، تاکید بر اطالع رسانی و آموزش عمومی بود و عمال با برگزاری این نشست ستاد 
کرونا در این سازمان تشکیل شد. وی افزود: نخســتین اقدامی که با تاکید بر حفظ آرامش روانی 
عموم مردم صورت گرفت، تبلیغات گسترده شهری و طراحی، چاپ و نصب پوستر و بنرهای گوناگون 
در سطح شهر، محالت، مجتمع های مســکونی، اتوبوس ها و مترو بود.وی با بیان اینکه گام بعدی 
تاکید بر تقویت فضای مجازی و تشــویق مردم به ماندن در منزل بود، گفت: برای تحقق این امر، 
فرهنگسرای مجازی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ایجاد شد 
که اقدامات اولیه برای راه اندازی آن چند روز پیش از نوروز انجام گرفت و همزمان با اعیاد شعبانیه 
از این فرهنگسرا به آدرس vcci.ir رونمایی شد.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: زمانی که تاکید می کنیم مردم در منازل خود بمانند، باید 
برای آنها محتوای رسانه ای و سرگرمی فراهم کنیم تا شهروندان از نشاط الزم برخوردار باشند که در 
این زمینه یکی از اقدامات صوررت گرفته، تولید سریال اینترنتی »خونه بابابزرگه« بود که یک شب 
در میان ساعت ۲۱ از آپارات و الیو اینستاگرام فرهنگسرای مجازی سازمان پخش می شود.روحانی 
به برگزاری مسابقات اینترنتی در بستر فرهنگسرای مجازی اشاره و بیان کرد: برگزاری جشنواره ملی 
»کمانک« با تمرکز بر نقاشی و مجسمه سازی کودکان و همچنین بارگذاری نمونه هایی از طراحی و 
تولید بازی با وسایل خانه و ابزار ساده در فرهنگسرای مجازی و انجام بازی ها توسط خانواده ها به 
همراه کودکان شان و ارسال فیلم بازی های خود در این خصوص از دیگر فعالیت های این بخش 
بوده است.به گفته معاون فرهنگی، هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
رویکرد فرهنگسرای مجازی سازمان باید مشارکتی باشــد و خود مردم و اصحاب هنر، فرهنگ و 
ادب در تولید محتوای آن نقش داشته باشند چرا که می خواهیم این فرهنگسرا تریبون مردم شهر 
اصفهان باشد.وی خاطرنشان کرد: تجهیز نقاهتگاه ها با همراهی ارگان های دیگر، تهیه بسته های 
اقالم بهداشتی برای توزیع در مناطق محروم و حاشیه شهر و فعال شدن خط تلفن ۲4 ساعته برای 
ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی برای شهروندان از دیگر اقدامات این سازمان در مدت 

اخیر بوده است.

با مسئولان

اخبار

اجرای رزمایش پدافند زیستی 
ارتش در پایانه های اصفهان

خبر ویژه

مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در راســتای 
افزایش سطح بهداشتی پایانه های اصفهان 
با همکاری مرکــز آمــوزش توپخانه ارتش 
جمهوری اســالمی ایــران، رزمایش پدافند 
زیســتی با شــعار »لبیک یا خامنه ای« در 
ســطح پایانه های مســافربری اصفهان به 
منظور ضدعفونی کردن تمام قســمت ها در 

حال برگزاری است.
عباس محبوبی افزود: از همان ابتدای شیوع 
این ویروس منحوس در سطح کشور سازمان 
پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان 
تمام توان خود را جهت مقابله با شــیوع این 
ویروس به کار گرفت و بــه معاونان، مدیران 
و مسئوالن ســازمان ابالغ شــد که اولویت 
کار خــود را ایــن کار قــرار دهند.مدیرعامل 
سازمان پایانه های مســافربری شهرداری 
اصفهان بــا قدردانــی از فرماندهــی مرکز 
آموزش توپخانه ارتش جمهوری اســالمی 
ایران در استان اصفهان که همکاری ویژه ای 
در جهت ضدعفونــی پایانه هــای اصفهان 
داشت، تصریح کرد: این رزمایش به صورت 
ویژه در ســطح پایانه های پنج گانه اصفهان 
در حال برگزاری اســت و تمــام بخش های 
داخلی و خارجی پایانه های پنج گانه و دفاتر 
شرکت های مستقر در آنها به صورت کامل با 
محلول های مخصوص ضدعفونی می شود.

وی ادامه داد: در راستای آگاه سازی جامعه 
پیرامون روش هــای مقابله با شــیوع این 
ویروس تعداد ۳۰۰ عدد انواع پوســتر و بنر 
در قسمت های مختلف پایانه ها نصب شده 
بود که تعداد آنها بــه ۶۰۰ عدد افزایش یافته، 
همچنین ۲۰۰ عدد برچسب با عنوان رعایت 
فاصله فیزیکــی در قســمت های مختلف 
پایانه ها نصب شده است.محبوبی با قدردانی 
ویژه از مدافعان ســالمت، گفت: بنرهایی در 
ورودی پایانه هــای کاوه و صفه که در مبادی 
ورودی شــهر قرار دارد، جهــت قدردانی از 
زحمات تالشــگران عرصه ســالمت نصب 

شده است.

آگهی مناقصه )مرحله دوم- نوبت دوم(
تهیه قیر، توزیع، پخش و اجرای عملیات آسفالت حفاظتی )میکروسر فیسینگ(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا م الف:818517

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم از جلسه شماره ۲۰۱ مورخ ۹۸/۰۷/۰۹ 

شورای اسالمی شهر تهیه قیر، توزیع، پخش و اجرای عملیات آسفالت حفاظتی )میکروسرفیسینگ(

را از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۳4۱۰۱۰ داخلی ۲4۱ 

مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱4/۳۰ روز سه شــنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۹ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد 
حراست شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ در محل شهرداری شهرضا
  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد میلیون ریال( را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۲ 

بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نما یند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
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معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص جلســه تعیین نسبت های 
قیمتی زنجیره فوالد اظهار کرد: این نشست بنا به دعوت معاونت امور معدنی وزارت 
صمت با عنوان قیمت گذاری سنگ آهن و محصوالت معدنی با حضور تولیدکنندگان 
مواد آهن دار شامل سنگ آهن، کنسانتره و گندله و همچنین تولیدکنندگان فوالد 
تشــکیل شــد.  محمدجعفر صالحی، افزود: در زنجیره فوالد از سنگ تا محصول 
نهایی، بنا به ماهیت اقتصادی فعالیت سودی متصور است. این سود می بایست 
به صورت منطقی در چرخه تولید، توزیع شــود، تا همه منتفع شوند. درحال حاضر 
همه طرفین درگیر، معتقدند که حلقه های دیگر سود بیشتری می برند و به عبارتی 
دیگر به حلقه های بعدی بنا به قیمت های دستوری یارانه می پردازند.معاون خرید 
شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این که حاشیه  سود ناخالص واحدها براساس 
کدال، گویای میزان سودی است که هر واحد از این چرخه می برد، ادامه داد: عالوه 
بر این حجم ســرمایه گذاری و سهم ســود، فاکتور دیگری است که سهم سود هر 
واحد از چرخه را عیان می کند. به طور متوسط سهم سود ناخالص گروه معدنی دو 
برابر سهم سود فوالدی ها از این چرخه اســت.وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
در این جلسه توافقی میان فوالدی ها و ســنگ آهنی ها حاصل شد، گفت: به این 
پرسش نمی توان به طور قطعی پاســخ داد چرا که طرفین ادعاهای خود را مطرح 
کردند و معاونت معدنی هم دغدغه های حاکمیت را به طور شفاف بیان کرد. همه 
اذعان دارند که هزینه های تولید افزایش یافته اما با سرکوب قیمت در حلقه پایانی 
زنجیره به نوعی با رویکرد ظلم  بالسویه عدل است این سرکوب قیمت در کل زنجیره 
رخ می دهد.به گفته صالحی، از آنجایی که سهم هزینه ها در حلقه های پایانی باالتر 
است هرگونه افزایش قیمت در حلقه های ابتدایی با اثر اهرمی بر هزینه های حلقه 
های بعدی نمایان می شود. لذا توافقی عملیاتی حاصل نشده اما در مجموع قدم 
مثبتی در جهت شفاف ســازی منافع همه حلقه های زنجیره است.معاون خرید 
شــرکت ذوب آهن اصفهان درباره میزان اثرگذاری وزارت صمت در نتایج حاصل 
شده در این نشســت عنوان کرد: به هر حال متولی بخش صنعت و معدن، وزارت 
صمت است و چاره ای جز اعمال نفوذ در قیمت گذاری متصور نیست چرا که شرایط 
نه برای رها ســازی قیمت و واگذاری آن به مولفه های بازار آزاد موجود است و نه 
اعمال حاکمیت دولتی به صورت صرف. لذا جمع بندی نهایی به ناچار می بایست 
توسط حاکمیت صورت پذیرفته و جهت اجرا ابالغ شود.وی همچنین گفت: چنین 
نشست هایی امکان بررسی کارشناسی جزئیات موضوع را فراهم نمی کند و نتیجه 
مطلوب را در پی نخواهد داشــت بنابراین پیشــنهاد شــد که کمیته ای متشکل از 
انجمن فوالد، انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن، خانه معدن )در صورت ضرورت( 
و نمایندگان دولت بررسی دقیق و کارشناسی همه راه حل های موجود را به انجام 
رسانده و نتیجه نهایی جهت تصویب و ابالغ به معاونت معدنی ارائه شود.صالحی 

در پاسخ به این پرســش که نظر فوالدی ها درمورد قیمت پایه زنجیره سنگ آهن 
از کنسانتره تا آهن اسفنجی چیست، گفت: مقرر شــد که سنگ آهن نیز مشمول 
قیمت گذاری شود و برای ســایر محصوالت معدنی که قبال مشــمول بوده اعداد 
توسط گروه معدنی پیشنهاد شد؛ اما پیشنهاد خاصی از سوی فوالدی  ها ارائه نشد.

معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان افزود: در این جلسه همه یک صدا اعالم 
داشتند که در ســال جهش تولید، هرگونه افزایش قیمتی منجر به افزایش قیمت 
تمام شده می شود و با توجه به سیاست های حاکمیت برای جلوگیری از افزایش 
قیمت و ورود فشــارهای بیشــتر اقتصادی به جامعه، منجر به زیان شرکت های 
فوالدی و عدم دستیابی به تعهدات و شعار سال خواهد شد.به گفته وی، پیشنهاد 
معاون امور معدنی، عرضه همه محصوالت در بورس کاالی ایران و اجازه خرید صرفا 
جهت مصرف کنندگان حلقه های بعدی و یا تداوم روش فعلی و با تعیین نسبتی 
از شمش فوالد خوزستان و همچنین تعیین قیمت برای سنگ بوده که به نظر می 
رسد پیشنهاد دوم مورد پذیرش اکثریت واقع شــود.صالحی بیان کرد: به منظور 
دستیابی به یک روش معقول و منطقی در شرایط جنگ اقتصادی ضرورت دارد اوال 
کاالی با ارزش افزوده باالتر که می تواند ارز آوری بیشتری داشته باشد، صادر شود 
و عوارض صادراتی مواد آهن دار به ممنوعیت صادرات مواد آهن دار ارتقا داده شود. 
از آنجایی که صادرات فوالد تقریبا هشــت برابر مواد خام ارزآوری دارد بهتر است 
اولویت صادرات به محصوالت  فوالدی تخصیص داده شــود.معاون خرید شرکت 
ذوب آهن اصفهان ادامه داد: در صورت نیاز واحدهای معدنی به ارز، امکان تامین ارز 
مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات واحد های فوالد پیش بینی شود. واحد  های 
معدنی ملزم به اجرای تعهدات سهمیه بندی باشند و فروش مواد اولیه به مقاصدی 
باشد که مصرف کننده های نهایی هستند.وی با بیان این که ما معتقدیم در شرایط 
معمول، دخالت در قیمت گذاری و سهمیه بندی برای تولید، اختیار و قدرت رقابت را 
از خریدار و فروشنده سلب می کند، گفت: اما از آنجایی که استعمار و استکبار، هدفی 
جز ورود صدمه به اقتصاد و معیشت مردم ندارد لذا برای مواد اولیه آغوش خریداران 
خارجی روی معادن باز است و برای محصوالت فوالدی به جز تحریم و کارشکنی، 
همه راه ها بسته است. بنابراین بهتر است در این جنگ تمام عیار اقتصادی، با دست 
خودمان زمینه را برای ورود فشار بیشتر فراهم نکنیم.صالحی خاطرنشان کرد: ذوب 
آهن اصفهان به عنوان تنها تولیدکننده فوالد به روش کوره بلند، از نعمت یارانه های 
انرژی که محروم است و از سوی دیگر از معادن خدادادی که انفال است - بماند که 
بهره برداران معادن، خود را مالک مطلق می دانند- و روزی سنگ بنای شان به یمن 
وجود ذوب آهن بنا نهاده شده هم نصیبی نداشته و از طرفی به عنوان تنها مصرف 
کننده  زغال سنگ داخلی، به ناچار می بایست چند برابر انرژی ارزان گاز و برق برای 

تامین زغال سنگ و کک هزینه کند.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در شرایط 
بحران کنونی، حفظ وضعیت موجود و نگه داشت تولیدو سرمایه در بازار، مهم 
ترین مســئولیت اجتماعی کارخانه های بزرگی همچون فوالد مبارکه و ذوب 
آهن است. کورش خسروی با اشــاره به این مطلب گفت: کارخانجات بزرگ 
دارای سهامداران بسیاری هستند و عالوه بر این تعداد زیادی کارگر و کارمند 
در آنها مشغول به کار هستند و همه اقشار جامعه را در بر می گیرند، از همین رو 
به نظر من مهم ترین مســئولیت اجتماعی چنین کارخانجاتی حفظ وضعیت 
موجود، وضعیت تولید و تامین مواد اولیه سایر صنایع پایین دستی است و 
این مسئله باید مورد توجه مدیران این شرکت ها قرار گیرد.وی ادامه داد: اگر 
همین روند کاهش بیماران کرونا در جامعه ادامــه یابد، پیش بینی من این 
است که اقتصاد ایران آســیب چندانی نمی بیند و فکر نمی کنم دچار بحران 
جدیدی بشویم، در این حالت بنگاه ها مجدد به حال خود باز می گردند، البته 
اگر غیر از این باشد و هفته آینده شمار بیماران تصاعدی باال برود، این پیش 

بینی فرق می کند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اســالمی شهر اصفهان ادامه داد: البته در 
همین مدت بخش های زیادی از حوزه های مختلف همچون گردشــگری و 

باشگاه های ورزشی دچار مشکل عمده شده اند و احتمال به تعطیلی کشیدن 
آنها وجود دارد، چون معموال هزینه های زیادی برای اجاره و خرید اقساطی 
تجهیزات دارند و در این شــرایط امکان باز پرداخت آنها وجود دارد.خسروی 
گفت: بهترین حالت برای بنگاه هایی که در این فضا ضرر کرده اند این است 
که دولت به آنها وام های بدون بهره طوالنی مدت بدهد که البته در حال حاضر 

دولت چنین توانی را ندارد.

ــکاری  ــان از هم ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــز، ریی ــره چنگی طاه
مخابــرات منطقــه اصفهــان در راســتای توســعه ظرفیــت ارتباطــی 

مشــاوره  و  رســانی  اطــالع  مرکــز 
 ( پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  تلفنــی 
ســامانه 3113( در اپیدمــی بیمــاری 
کرونــا بــا اهــدای لوح هــای تقدیــری 
مدیــر  زاده  حیــدری  بــه  خطــاب 
مخابــرات منطقــه اصفهــان و جمعــی 
 از مدیــران و کارکنــان ایــن مجموعــه 
ــر  ــر مدی ــوح تقدی ــی کــرد.در متــن ل قدردان
منطقــه اصفهــان آمــده اســت:جناب آقــای 

مهنــدس حیــدری زاده، بــی شــک دگرگونــی احــوال و دشــواری های 
ــت.بدین  ــا و تواناس ــان های دان ــود انس ــر وج ــی جوه ــه تجل روزگار، عرص
ــه  ــالش خالصان ــت واال و ت ــیله از هم وس
شــما در پشــتیبانی فنــی و توســعه 
ظرفیــت هــای ارتباطــی مرکــز اطــالع 
رســانی و مشــاوره تلفنــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ســامانه )3113 (  در اپیدمــی  
ــی  ــه قدردان ــد-1۹ صمیمان ــاری کووی بیم
کــرده و از درگاه خداونــد بــزرگ بــرای 
 شــما تندرســتی و توفیــق روز افــزون

 مسئلت داریم.

  حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت سالروز به 
خاک سپاری دو شهید گمنام در این شرکت، گفت: مسئولیتی که شهدا با نثار 
خون خود و مجاهدت در راه خدا بر عهده ما گذاشــتند مــا را بر آن می دارد، تا 
همچنان که در سال رونق تولید علی رغم همه محدودیت ها و مشکالت صنعت 
فوالد و اقتصاد کشور به اهداف ساالنه دست یافتیم، در سال جهش تولید نیز با 
همت و همدلی هرچه بیشتر همه همکاران تالش کنیم تا این هدف متعالی نیز 

در بزرگ ترین گروه فوالدسازی کشور تحقق یابد.
وی از مجاهدت به عنوان یکی از واالترین درس های به یادگار مانده از شــهدا 
یاد کرد و گفت: امروز موفقیت در جنگ اقتصادی است مایه عزت و سربلندی 

کشور است بنابراین در این مســیر از هیچ کوششــی فروگذار نخواهیم کرد.
عظیمیان اظهار داشت: کارکنان فوالد مبارکه با درک صحیح از شرایط اقتصادی 
کشور حتی در شرایط شــیوع ویروس کرونا هم از ابتدای سال با رعایت کامل 
دستورالعمل ها و نکات ایمنی و بهداشــتی نیز کماکان اجازه ندادند که چرخ 
تولید از حرکت باز بماند و به رکوردهای جدیدی نیز دست یافتند.وی در خاتمه 
سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز به نمایندگی از همه همکاران شرکت بر مزار 
مطهر و عطرآگین این شهدای نام آشنا حاضر شدیم تا ضمن تجدید میثاق با 
آرمان های شهدا و امام شهدا، عزم خود را برای تحقق شعار رهبر فرزانه انقالب 

جزم تر کنیم.

کارکنــان پرتالش شــرکت معدنــی و صنعتــی فــوالد ســنگ مبارکه به 
باالتریــن میزان حفــاری به میــزان هفت هــزار و 626 متر در ماه دســت 
یافتند.مدیرعامــل ایــن شــرکت معدنــی بــا بیــان اینکه ایــن موفقیت 
در حفاری در ماه اســفند۹8 به دســت آمد، گفــت: رکورد ماهانه پیشــین 
 حفــاری در ایــن شــرکت مربوط بــه بهمن پارســال بــه میــزان 6 هزار و 

407 متر بود.
مهرداد فقیهیان افزود: همچنین در آخرین ماه از ســال رونق تولید، کارکنان 
این واحد موفق شــدند به رکورد جدید تولید 18 هزار و ۹00 تن آهک کلسینه 
با میانگین  co2 چهار وهفت دهم درصد دســت یابند.وی گفت:  کسب این 
موفقیت از زمان راه اندازی کوره های پخت آهک تاکنون بی سابقه بوده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه افزود: افزایش بهره 
وری نیروی انســانی و تجهیزات و ظرفیت ایجاد شــده  از مهم ترین عوامل 

کسب این موفقیت هاست.

همزمان با بهره برداری از چهار پروژه صنعت آب و برق در اســتان تهران که به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهــوری، وزیر نیرو و مدیران مرتبط 
برگزارشد، از اقدام های شرکت فوالد مبارکه در استفاده بهینه از پساب شهری 

نام برده شد.

   قاســم تقی زاده خامســی ،معاون آب و آبفای وزیر نیرو در این آیین گفت: 
فرهنگ استفاده از پســاب در کشــور هنوز ارتقای کافی پیدا نکرده و به غیر از 
صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه که از آن استفاده بهینه و حتی بازچرخانی پساب 

می کند، استفاده مطلوب از پساب در کشور نمی شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: امسال به 
گونه ای برنامه ریزی شده اســت تا معابر 107 روستا در سطح استان آسفالت 
شود. علی کریمی افزود: کل هزینه این طرح 25 میلیارد و 400 میلیون تومان 
است که 11 میلیارد و 800 میلیون تومان آن از سوی دفتر مرکزی بنیاد مسکن 
تامین خواهد شــد.وی ادامه داد: این روستاها در شهرســتان های مختلف 
استان قرار دارند و به نظر می رســد بتوان این طرح را تا نیمه نخست سال به 

اتمام رساند.
کریمی با بیان اینکه از محل اعتبار ســال ۹8 عملیات آسفالت ریزی 10 روستا 
در سال قبل انجام گرفت، اضافه کرد: از سال 84 تاکنون 650 روستا در سطح 
استان آسفالت شده اســت.معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن اصفهان، 
اجرای طرح هادی را از دیگر برنامه های این نهاد برای ســال ۹۹ برشــمرد و 
اظهار داشت:  امسال طرح هادی در60 روستا انجام خواهد شد و عالوه بر آن 
عملیات نقشه برداری 150 روستا را نیز برای تهیه طرح هادی و تعیین محدوده 

در سال های بعد انجام می دهیم.
به گفته کریمی، ۹35 روستا باالی 20 خانوار در سطح استان وجود دارد که برای  
۹1۹ روستا طرح هادی تهیه شده است. معاون  عمران روستایی بنیاد مسکن 
اصفهان با اشاره به محدودیت های اعتباری برای انجام طرح هادی ادامه داد: 
به همین علت این طرح به صورت مرحله به مرحله )فازبندی( اجرای می شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشــته بالغ بر 70 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار 
برای تهیه و اجرای طرح هادی مصوب شــد، افزود: تاکنون 47 میلیارد و ۹00 
میلیون تومان آن تخصیص یافته و این میزان اعتبار باید در 27۹ روستا هزینه 
شود.کریمی در باره صدور اسناد مالکیت در اســتان خاطرنشان کرد: در سال 

گذشته برای 2 هزار و 6۹4 واحد مسکونی روســتایی و چهار هزار و 8۹ واحد 
مسکونی شهری سند صادر شد که مجموع صدور اســناد در این سال ها را به 
6 هزار و783 جلد انواع سند شــهری و روستایی و همچنین 224 هزار و 22۹ 
سند واحد مسکونی رســاند.معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن اصفهان 
همچنین با اشــاره به فعالیت های این نهاد در مناطق سیل زده لرستان گفت: 
اعتبار مصوب روستاهای سیل زده این استان 1۹ میلیارد و 400 میلیون تومان 
است که برای 11 روستا به بنیاد اختصاص یافت.کریمی افزود: در حال حاضر80 
درصد از اعتبارات طرح هادی در روستاهای سیل زده لرستان، هزینه و عملیات 
جدول گذاری، تسطیح، آماده سازی، پیاده رو ســازی، اجرای سنگ فرش و 
آسفالت انجام شده است.طرح هادی روستای از جمله طرح هایی است که در 
راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود.

استان اصفهان با پنج میلیون و 120 هزار نفر جمعیت، دارای بیش از یکهزار و 700 
روستا و آبادی با جمعیت حدود 600 هزار نفر است.

رییــس مراکــز بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت اســتان اصفهــان 
گفــت : بیــش از 10 هــزار بیمــه شــده 
ــان  ــت در اصفه ــت نف ــان صنع کارکن
هســتند کــه ایــن افــراد را تعــداد 
زیــادی از بازنشســتگان تشــکیل 
مــی دهنــد .طبائیــان، رییــس 
ــت  ــان صنع ــت و درم ــز بهداش مراک
ــه داد:  ــان ادام ــتان اصفه ــت اس نف
ــرای  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــد ش بع
ــز درمانی  ــری از تجمع در مراک جلوگی
صنعــت نفــت و در خطــر بــودن 
افــراد مراجعــه کننــده بــه مراکــز 

ــا توجــه بــه داشــتن  تصمیــم بــه پایــش غیــر حضــوری افــراد گرفتیــم و ب
پرونــده الکترونیــک ســالمت 
هــر بیمــه شــده پزشــکان 
ــا  ــی ب ــه صــورت تلفن ــواده ب خان
افــراد در تمــاس هســتند.وی 
گفــت، بــا روزانــه بیــش 400 
ــرای  ــک ب ــر پزش ــا نظ ــخه ب نس
افــرادی کــه بیمــار هســتند 
یــا مشــکالتی ماننــد فشــار 
خــون، دیابــت دارنــد تجویــز 
 شــده و بــا پیــک درب منــزل 

تحویل می شود.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان :
ذوب آهن با هر گونه افزایش قیمت سنگ آهن مخالف است 

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

 حفظ وضعیت فعلی تولید و سرمایه، بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی ذوب آهن

 و فوالد مبارکه است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو تصریح کرد:
استفاده بهینه فوالد مبارکه از پساب شهری

مدیرعامل فوالد مبارکه:
امروز موفقیت در جنگ اقتصادی، مایه عزت و سربلندی کشور است 

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:
معابر ۱۰۷ روستای اصفهان امسال آسفالت می شود

بسیج ملی فوالد در دستیابی به عملکرد های موفقیت آمیز؛
دستیابی به رکورد بی سابقه حفاری در شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان

رییس مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت استان :
بیش از ۱۰ هزار بیمه شده کارکنان صنعت نفت، در اصفهان هستند

در راستای توسعه ظرفیت ارتباطی مرکز اطالع رسانی و مشاوره تلفنی دانشگاه علوم پزشکی؛
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مخابرات استان اصفهان تقدیر کرد
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