
 مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان نسبت به رشد کالهبرداری ها به بهانه ارائه کارت طالیی
 بیمه سالمت هشدار داد؛

کاسبی با جعل کارت سالمت
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 ما را هم ببینید
  روایتی از جدال کرونا و کارگران روزمزد افغان؛
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 تولد نوزاد دو بار 
 فریز شده پس 

از ۱۲ سال

درباره خطر طغیان مجددکووید-19؛

 کرونا از آنچه تصور
  می کنید، به ما
 نزدیک تر است!

هشدار پلیس فتای 
استان اصفهان در 

خصوص سهام عدالت

 فعالیت هتل های
 اصفهان با ۵۰ درصد 

ظرفیت آغاز شد

رییس شورای اسالمی  شهر اصفهان: 

شهرداری مناطق بر 
اساس بسته تشویقی 

جدید عمل کنند
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اســتاندار اصفهان گفت: سیر نزولی ابتال به کرونا در شــماری از شهرستان های این استان 
به معنای نادیده گرفتن دستورالعمل های بهداشتی نیست.عباس رضایی پس از برگزاری  
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به شکل ویدئو کنفرانس افزود: اجرای پروتکل های 
بهداشــتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی یک ضرورت اســت و هرگز نباید فراموش کرد 
بواسطه همین رعایت پروتکل ها بوده که امروز فوتی بیماری کرونا در برخی شهرستان های 

استان به صفر رسیده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در کل کشور 1۳۲ منطقه سفید اعالم شده است، خاطر نشان 
کرد: از این تعداد ۲شهرستان متعلق به استان اســت که اسامی آن از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اعالم  خواهد شد.وی افزود: شهرستان هایی که در وضعیت سفید قرار می 
گیرند از امروز می توانند برنامه های نماز جمعه و جماعات  خود در مساجد را داشته باشند 
و به مرور زمان و افزایش تبدیل وضعیت شهرستان های دیگر  از زرد به سفید، تعداد مناطق 
سفید استان افزایش خواهد یافت؛ البته این خبرهای خوش به معنای پایان کرونا نیست 
زیرا نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای جهان واکسن یا درمانی برای این بیماری وجود ندارد 
و هیچ کس نمی تواند پایان این بیماری را پیش بینی کند.رضایی تاکید کرد: از همین رو باید 
از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و سایر موارد خود را برای بدبینانه ترین و سخت ترین شرایط 

آماده کنیم و برای آینده امکانات الزم را پیش بینی کنیم.
وی با مقایســه عملکرد نظام درمانی ایران اســالمی در مواجهه با کرونا با برخی کشورهای 
دیگر گفت: کلیه مبتالیان و افراد مشکوک به کرونا در ایران بدون در نظر گرفتن سن، جنس، 

ملیت و قومیت مداوا شدند درحالیکه در برخی کشــورهای مدعی چنین عملکردی وجود 
نداشتند.وی اضافه کرد: عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور را در جایگاه بسیار خوبی قرار 
داده است و نتیجه آن قرار گرفتن مناطق مختلف کشــور و از جمله شهرستان های استان 
اصفهان در شیب نزولی ابتال به کروناست و در این بخش باید از کادر پزشکی و پیرا پزشکی 
تجلیل کرد.استاندار اصفهان با بیان اینکه سالمت آحاد جامعه از هر مساله دیگری مهمتر 
است، افزود: مردم ما در عرصه های مختلف با مجموعه نظام همراهی خوبی داشته اند که 
نمود آن شرکت بیش از ۸۳ درصد مردم در غربالگری مرحله اول است و در دومین مرحله 
غربالگری با هدف شناسایی هوشمند و هدفمند افراد مبتال به کرونا آغاز شده است که باید 

از این همراهی و همدلی آحاد مردم برای شرکت در این طرح قدردانی کرد.
وی با اشــاره به اجرای طرح مواســات مومنانه در کشــور افــزود: امروز حضــور خیران، 
بسیج، نیروهای مســلح و آحاد مردم در قالب طرح مواســات مومنانه نشان از حاکمیت 
فضای معنوی، نیک اندیشــی و روحیــه ایثار و تعاون در جامعه اســت و بایــد از فعاالن 
این طرح نیــز  تشــکر کرد.رضایــی همچنین  با اشــاره بــه تالش شــرکت های دانش 
بنیان در تامین نیازهای بهداشــت و درمــان، اظهار کــرد: تولید ماســک، گان، ونتیالتور 
)دســتگاه تنفس مصنوعی( و ســایر اقالم بهداشــتی نشــان از خود اتکایی و توانمندی 
 جوانــان و دانشــمندان این ســرزمین اســت و از زحمات ایــن بخش نیز باید تشــکر و 

قدردانی کرد.

استاندار:
شیب نزولی کرونا در اصفهان به معنای نادیده گرفتن دستورالعمل ها نیست
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 مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان:

 هیچ دانش آموزی را 
 مجبور به خرید گوشی 

اندروید نکرده ایم
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
بــا تاکید براینکــه هیچ دانــش آموزی را 

مجبور به خرید گوشی اندروید نکرده ایم
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مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:
فوالد مبارکه مولد و عامل 

جهش تولید و رونق 
اقتصادی

فوالد مبارکه با استفاده از تجارب ارزنده 
خود در طول مسیر تعالی،مرزهای تولید 
را پشت سر گذاشته و عالوه بر این، برای 

ارتقای جایگاه رقابتی خود و ...
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کمک ۳۵۰ میلیون تومانی 
شهرداری اصفهان برای 
آزادی زندانیان جرائم 

غیرعمد
رییس شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: برخورد شورای شهر با تخلفات، 

عده ای را ذوق زده نکند تا ...
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مروری بر تحرکات اخیر اردوگاه طالیی پوشان؛

از میان تیترها

5

تعطیلی برخی کارخانه های نساجی در اصفهان

عکس خبر

»نویدکیا« سرمربی 
ماشین سازی 

می شود؟

 فرمانده لشکر ۱۴ 
امام حسین)ع(:

آمادگی معنوی 
وآمادگی رزم دو 
شاخصه اصلی 

نیروهای رزمنده 
لشکر است 

عکس: ایرنا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳99 

 ۱۰  رمضان  ۱۴۴۱ 
 ۴ می  ۲۰۲۰

 شماره ۲96۵
8 صفحه

قیمت: ۱۰۰۰ تومان

روحانی:
مساجد و نماز 
جمعه مناطق 

سفید بازگشایی 
می شوند  
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تحریم های ظالمانه و افزایش نرخ ارز، در سالهای اخیر منجر  به افزایش هزینه های خرید دستگاه های مدرن 
کارخانه های نساجی شد و برخی از آنها در اصفهان که نتوانستند خود را با این شرایط وفق دهند تعطیل شدند. 

گزینه های مدیرعاملی سپاهان به خط شدند



دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 / 10 رمضان 1441/ 4 می 2020/ شماره 2965

»اون« نیامده به »این« حمله کرد
 ارتش کره جنوبی از تیراندازی به نیروهای یک ایست مرزی این کشور توسط نیروهای کره شمالی و تبادل 
آتش بین دو طرف خبر داد.بعد از پایان شایعه ها درباره وضعیت جسمانی »کیم جونگ اون« رهبر کره 
شمالی، با ظاهر شدن او در انظار عمومی، مقام های کره جنوبی از تبادل آتش روز یکشنبه بین نیروهای مرزی 
دو کشور خبر دادند.به نوشته رویترز، یک روز بعد از اینکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به غیبت تقریبا سه 
هفته ای خود در انظار عمومی پایان داد، نیروهای کره شمالی و کره جنوبی در نزدیکی یک پست دیده بانی 
مرزی کره جنوبی به یکدیگر تیراندازی کردند.مقام های کره شمالی درباره صحت و سقم تبادل آتش بین 

نیروهای مرزی این کشور با کره جنوبی هنوز اظهارنظری نکرده اند.

موافقت مجلس شورای عربستان با الیحه »آشتی به جای اعدام«
کمیته قضایی مجلس شورای عربستان با پیش نویس الیحه ای برای قانونی کردن سیستم آشتی به جای 
مجازات اعدام موافقت کرد.به گزارش اسپوتنیک، کمیته قضایی مجلس شورای عربستان اصالحاتی را در 
این پیش نویس انجام داد که هدف آن اجرای حکم آشتی و بخشش و رضایت در مجازات اعدام و پرداخت 
دیه و حمایت از افراد متهم بابت اقدامات اشتباه یا سوءاستفاده است.این پیش نویس بر روند جمع آوری 
غرامت و دیه حین رضایت و بخشش در قصاص و مشخص کردن مکانیزم پرداخت دیه و آگاه کردن جامعه 
از لزوم عدم مطرح کردن دیه  سنگین و اهمیت عفو و بخشش مبتنی است.پیش تر گزارشاتی منتشر شده 
بود مبنی بر اینکه کمیته قضایی عربستان پیشنهاد پرداخت دیه ای بین یک میلیون تا چهار میلیون ریال 
عربستان را براساس وضعیت اجتماعی مقتول داده و اگر مقتول بچه داشته باشد به ازای هر کودک یک 

میلیون اضافه می شود.

ارتش آمریکا به طالبان هشدار داد
ارتش آمریکا در نامه ای روز شنبه به طالبان افغانستان هشدار داد که اگر حمالت خود علیه نیروهای افغان را 
کاهش ندهند، پاسخ کوبنده ای دریافت خواهند کرد.گروه طالبان گرچه حمالت خود علیه نیروهای خارجی را 
پس از امضای توافقی در ۲۹ فوریه در دوحه با آمریکا متوقف کرده ، اما با این حال حمالت خود علیه نیروهای 
افغان را افزایش داده است.در توافق دوحه که میان گروه طالبان و آمریکا امضا شد، طالبان متعهد شده است که 
مذاکراتی با مقامات کابل انجام دهند.در این نامه دو صفحه ای خطاب به ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان، 
سرهنگ سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان از تمامی طرف ها خواسته است تا خویشتن داری 
کنند.وی تاکید کرد: اگر خشونت ها کم نشوند پاسخ هایی داده خواهد شد. تمامی طرف ها باید به مسیر سیاسی 

بازگردند، افغان ها باید از هم اکنون دور میز مذاکره بنشینند و درباره آینده افغانستان با یکدیگر گفت وگو کنند
.

اعمال فشار ترکیه برای اعزام شورشیان به جنگ لیبی
یک گزارش خبری فاش کرد که ترکیه  فشارهای روزافزونی را بر گروه های مستقر تحت حمایت خود در 
سوریه اعمال می کند تا آنها را برای نبرد در کنار نیروهای دولت وفاق لیبی به این کشور اعزام کند.این گزارش که 
توسط خبرگزاری استپ وابسته به شورشیان سوری منتشر شده، به این امر اشاره می کند که طی دوره اخیر، 
اعمال فشارهای ترکیه به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است؛ چرا که افراد اجیر شده سوری نمی پذیرند 
به درخواست های سازمان اطالعات ترکیه که از طریق »ارتش ملی« حامی ترکیه در سوریه مطرح می شود، 
تن دهند.پیش تر دیده بان حقوق بر سوریه در گزارشی اعالم کرد که ترکیه تصمیم گرفته است حمایت مالی 
از گروه فیلق الرحمن در سوریه را متوقف کند؛ چراکه این گروه با اعزام نیرو به لیبی برای جنگ علیه نیروهای 
تحت راهبری خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی مخالفت کرده است.این خبرگزاری در گزارش خود اعالم 
می کند که تالش ها برای اعمال فشار بر گروه های مخالف سوری با هماهنگی بسیار با سازمان اطالعات ترکیه 
ادامه دارد و در این میان ، تهدیدهایی برای انحالل هر گروهی که با اعزام نیرو به لیبی مخالفت کند و نیز قطع 

حقوق دریافتی آن گروه، مطرح می شود.

بر اساس مصوبه تازه مجلس عدم التزام به اسالم را تنها دادگاه تعیین خواهد کرد؛

اختیارات شورای نگهبان محدود تر شد
ــه اســالم یکــی از  ــی ب ــزام عمل ــدم الت ع علیرضا کریمیان
عمــده تریــن دالیــل رد صالحیــت هــا در 
ــط  ــالمی توس ــورای اس ــس ش ــات مجل ــر انتخاب ــن دوره اخی چندی
ــراض رد  ــا اعت ــواره ب ــه هم ــی ک ــت؛ اتفاق ــوده اس ــان ب ــورای نگهب ش
صالحیــت شــدگان و شــک و شــبهه هایــی درایــن زمینــه همــراه بود. 
امــا ایــن بنــد را مجلســی هــا در آخریــن روزهــای نمایندگــی خــود در 
دوره دهــم اصــالح کردنــد و بــر اســاس آن ایــن دادگاه صالــح اســت 
کــه تشــخیص خواهــد داد آیا فــردی التــزام عملــی بــه اســالم دارد یا 
ــد کــه عــدم التــزام عملــی  خیــر. نماینــدگان مجلــس تصویــب کردن
کاندیداهــای انتخابــات بــه اســالم بــا حکــم دادگاه صالحــه بــه اثبات 

می رسد.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جلســه علنــی روز یکشــنبه 
ــی  ــرح دو فوریت ــات ط ــه کلی ــیدگی ب ــه رس ــت و در ادام 14 اردیبهش
الحاق یــک تبصــره بــه قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری، خبرگان 
ــای آن  ــاده 4 و تبصره ه ــا م ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــری و مجل رهب

ــد. ــت کردن موافق
ــون  ــاده ۲۸ قان ــی ۶ م ــن طــرح، بندهــای 1 ال ــاده 4 ای ــر اســاس م ب
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی بــه شــرح زیــر اصــالح و 
ــد:1. ــی یاب ــر م ــب تغیی ــه ترتی ــاده ب ــن م ــدی ای ــای بع شــماره بنده

تابعیــت کشــور جمهــوری اســالمی ایران۲.ابــراز وفــاداری بــه قانــون 
ــه اســالم.  اساســی و اصــل والیــت فقیه۳.اعتمــاد و التــزام عملــی ب
در تبصــره ایــن مــاده آمــده اســت: عــدم اعتقــاد داوطلــب بــه اســالم 
ــم  ــا حک ــالم ب ــه اس ــب ب ــی داوطل ــزام عمل ــدم الت ــرار او و ع ــا اق ی
ــه  ــی وی ب ــا اخالق ــی ب ــاد مال ــر فس ــی ب ــح مبن ــی دادگاه صال  قطع

اثبات می رسد. 
منابــع اســتعالم وزارت کشــور و شــورای نگهبــان مطابق مــاده 4۸ این 
قانــون شــامل وزارت اطالعــات، دادســتانی کل، ســازمان ثبــت احوال 
کشــور و نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران اســت.4- ارائــه 
مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد یــا معــادل آن به شــرط داشــتن 
هفــت ســال ســابقه خدمــت اجرایــی در بخــش هــای خصوصــی یــا 
دولتــی یــا فعالیت آموزشــی یــا پژوهش بــا تاییــد مراجــع ذی ربط۵. 
ــن  ــر اســاس تبصــره ای ــه ب نداشــتن ســوء شــهرت در حــوزه انتخابی
مــاده، ســوء شــهرت داوطلــب صرفــا بــا حکــم قطعــی دادگاه صالــح 

اثبــات مــی شــود. 
 مجلــس مصوبــه دیگــری نیــز داشــت و بخشــی از نماینــدگان تالش 
داشــتند تــا بــا حــذف بندهایــی از قانــون انتخابــات محدودیــت هایی 
را در نظــارت اســتصوابی شــواری نگهبــان ایجــاد کننــد. ایــن مســئله 

ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــاورد و نماین ــی رای نی ــن علن ــه در صح البت
اســالمی تصویب کردند کــه نظــارت اســتصوابی در انتخابــات مجلس 

طبــق مــواد قانــون انتخابــات مجلــس حاکــم باشــد.
براین اســاس مــاده ســه قانــون انتخابــات مجلس شــورای اســالمی 
ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــود:ماده ۳ – نظ ــالح می ش ــر اص ــرح زی ــه ش ب
ــن  ــت ای ــان اس ــورای نگهب ــده ش ــه عه ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
نظــارت اســتصوابی اســت و شــامل مراحــل اجرایــی انتخابــات 
ــون  ــن قان ــواد ای ــق م ــا طب ــت نامزده ــد و رد صالحی ــه تایی از جمل

. د می شــو
در جریــان بررســی ایــن مــاده، ادیانــی نماینــده قائمشــهر خواســتار 
حــذف عبــارت »طبــق مــواد ایــن قانــون« شــد بــا ایــن اســتدالل کــه 
ایــن عبــارت خــالف قانــون اســت کــه الریجانــی در پاســخ بــه او گفت 

کــه ایــن موضــوع هیــچ اشــکال شــرعی و قانونــی نــدارد.
ــن  ــذف ای ــف ح ــوان مخال ــه عن ــران ب ــده ته ــری، نماین ــی مطه عل
مــاده گفــت: بــا توجــه بــه تصویــر شــورای نگهبــان از اصــل ۹۹ قانــون 
اساســی، نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات اســتصوابی و شــامل 
تمــام مراحــل اجرایــی و تاییــد و رد صالحیت هــا می شــود لــذا 
نمی تــوان این مــاده را حــذف کــرد وگرنــه درخواســت بنده و بســیاری 

ــود. ــاده ب ــن م ــدگان حــذف ای از نماین
وی ادامــه داد: بنــده نظــارت اســتصوابی فعلــی را بــه هیچ وجــه قبول 
ــی آنکــه براســاس اســناد و مــدارک  ــدارم، نظــارت اســتصوابی یعن ن
صــورت گیــرد؛ امــا امــروز نظــارت دل بــه خواهــی و گزافــی اســت کــه 
بــه کشــور آســیب می زنــد بــه همیــن دلیــل مــا در انتهــای ایــن مــاده 
قیــد »طبــق مــواد قانــون« را اضافــه کردیم چــون نظــارت اســتصوابی 

امــری بــدون مــرز نیســت بلکــه بایــد در چارچــوب قانــون باشــد.
مطهــری خاطرنشــان کــرد: مــواد قانونــی نمی توانــد بــا هــم متضــاد 
ــی  ــان بررس ــتعالم در زم ــرای اس ــه را ب ــع چهارگان ــا مراج ــد م باش
ــن  ــل ای ــدر و ذی ــود ص ــس نمی ش ــم، پ ــن کردی ــا تعیی صالحیت ه
طرح بــا یکدیگــر مغایــر باشــد؛ در واقــع مــا در ایــن مــاده اصالحی در 

ــم. ــاد کردی ــتصوابی ایج ــارت اس نظ
دهمــرده، نماینــده زابــل بــه عنــوان موافــق حــذف اظهــار کــرد: قــرار 
بــود ایــن طــرح بــه گونــه ای باشــد کــه هرکســی بــه خــودش اجــازه 
ندهــد گــزارش ناصــواب دربــاره کاندیــدا ارائــه کنــد مــا می خواســتیم 
ــد.در  ــتکاری ش ــرح دس ــد ط ــا بع ــم؛ ام ــاال ببری ــن کار را ب ــه ای هزین
 نهایــت ایــن پیشــنهاد رای نیــاورد و نماینــدگان کل مــاده دو را

 تصویب کردند.

رییس جمهور با تشکر از مردم بابت رعایت ۸۳ درصدی 
پروتکل های بهداشتی گفت: این موضوع دال بر همکاری 
مردم با وزارت بهداشت است. همه پای کار آمدند؛ 
نیروهای بسیج و مردم هم پای کار بودند.حسن روحانی 
ادامه داد: ما با بدبینی مبارزه با کرونا را طراحی کردیم و 
کار بزرگی انجام شد. االن هم باید خودمان را برای یک 
روز سخت آماده کنیم . وی تاکید کرد: در 1۳۲ شهرستان 
که مناطق سفید و کم ریسک هستند ،مساجد بازگشایی 
و نماز جمعه ها برپا خواهد شد. رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مساجد دارای دو زیبایی معنوی و نظم است؛ 
نمازگزار با رعایت فاصله عمل واجب را رعایت می کند و 
اینکه به مسجد می رود عمل مستحب انجام می دهد. 
وقتی این مستحب و واجب در کنار هم قرار می گیرد، 
خیلی زیباتر است.روحانی گفت: همچنین بر اساس 

تصمیمات اخیر در برخی از صنوف نظیر آرایشگاه ها و 
مراکز ورزشی حتی در مناطق قرمز بازگشایی هایی به 
صورت پلکانی و با آرامش خواهیم داشت، اما در عین 
حال فراموش نمی کنیم که کرونا همچنان هست و 
ممکن است روزی با اوج بیماری مواجه شویم.رییس 
جمهور ضمن بیان اینکه الحمدا... در کشور دو قطبی 
نداشتیم بیان داشت:  امروز می بینید در آمریکا چه دو 
قطبی بزرگی صورت گرفت که البته در کشور ما شکل 
نگرفت. این کرونا تنها مسئله بهداشت و سالمت انسان 
نیست بلکه کل عالم را تحت تاثیر قرار داده است و در 
پساکرونا سیاست دیگر مثل قبل نیست و صادرات و 
واردات دنیا و سرمایه گذاری همه تغییر خواهد کرد.

رییس جمهور در مورد بازگشایی مدارس گفت: پیشنهاد 
شد که مناطق سفید و کم ریسک از ۲۰ اردبیهشت 

بازگشایی شوند؛ اما کمی نگران بودیم و قرار شد از ۲۷ 
اردبیهشت آغاز شود؛ این زمان هم قرار شد برایش 
تصمیم گیری شود و جلساتی برگزار خواهد شد.  صدا و 
سیما کمک کند، نگرانی برای مردم نباشد و پروتکل های 
بهداشتی حتما مورد مطالعه قرار بگیرد.روحانی با اشاره 
به وجود کارشناسان و پزشکان با روحیه آرامش دادن به 
جامعه در کشور اظهار داشت: خدا این متخصصین را زیاد 
کند. یکی از مصادیق تقوا این است که حواس مان باشد 
دست مان را در این شرایط به صورت مان نزنیم. ما در 

این شرایط به سه چیز نیاز داریم؛ صبر، آموزش و امید.

روحانی:

 مساجد و نماز جمعه مناطق سفید بازگشایی می شوند

یک خبرگزاری محلی افغانستان، خبری منتشر کرد که بر اساس آن پنجاه تن از مهاجران افغانـ  که غیر قانونی قصد عبور از منطقه دهانه ذوالفقار برای ورود به ایران را داشتندـ  از 
سوی نیرو های مرزی ایران بازداشت شده و پس از شکنجه به رود هریرود انداخته شدند و نیمی از این افراد در آب غرق شده و نیمی دیگر نیز توانستند خود را نجات دهند. محمد 
عارف جاللی، پزشک ارشد بیمارستان هرات در این مورد گفت: بررسی های پزشکی قانونی نشان داد، هیچ یک از این افراد مورد ضرب و شتم قرار نگرفته و حتی جای گلوله در بدن 
آن ها نیست و این افراد تنها در آب غرق شده اند.جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات نیز در این باره گفت: پس از ادعای برخی افراد در این باره، والی هرات دستور داد تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن روی این موضوع تحقیق و بررسی شود.فرهاد ادامه داد: هیچ یک از گفته ها و مسئوالن قبل از اعالم مسئوالن نمی تواند براساس حقایق باشد و در صورت رسیدن به 
نتایج اساسی در اسرع وقت، با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد.اما در این مورد سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز در بیانیه ای اعالم کرد که موضوع دستگیری 
پنجاه تن از اتباع افغانستان مورد پیگیری و تحقیق قرار گرفته است و این منابع از جمله مسئولین هنگ مرزی تایباد موضوع را تکذیب و اعالم کردند که هیچ گونه بازداشتی در منطقه 
مذکور از سوی آن ها صورت نگرفته است.در بیانیه آمده است که سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات مستمر با امین ا... آزادانی، نماینده وزارت خارجه افغانستان در هرات 

و جابر انصار سرکنسول جمهوری اسالمی افغانستان در مشهد موضوع را در دست بررسی داشته و هرگونه تحول و اطالعات جدید با آن ها مبادله خواهد شد.

پاسخ ایران به ادعای شکنجه افغان ها

 دفاع تمام قد الریجانی
 از مجلس دهم

چهره روز

وز عکس ر

تظاهرات چند هزار نفری 
علیه ائتالف نتانیاهو و 

گانتز
چند هزار نفــر از ســاکنان تل آویو علیه 
ائتــالف رؤســای دو حــزب لیکــود و 
آبی وسفید برای تشکیل کابینه، تظاهرات 
کردند. بــه دلیل خطر ابتــال به ویروس 
کرونا و دســتورالعمل های بهداشــتی، 
تظاهرات کنندگان با فاصله دو متری و در 
صف های سازمان دهی شده علیه کابینه 

نتانیاهو اعتراض کردند.

هشدار شمخانی در مورد مرگ ابدی برجام
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در توئیتی در مورد مرگ ابدی برجام هشــدار داد.علی شــمخانی 
در توئیتی نوشــت: » پیکر کم جان برجام با دور زدن قطعنامه ۲۲۳1 و تــداوم غیر قانونی تحریم 
تسلیحاتی ایران، به مرگ ابدی خواهد رفت.ویروس تحریم، ابزار کاخ سفید برای بقای هژمونی رو 
به افول آمریکاست. اروپا کدام سوء ایستاده؛ »حفظ آبرو و تقویت چند جانبه گرایی« یا »پذیرش 

مجدد تحقیر و کمک یکجانبه گرایی«؟

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

امسال راهپیمایی برگزار نمی شود
رییس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به برنامه ویژه 
روز قدس اظهار کرد: رهبر انقالب امســال درباره قدس ســخنرانی خواهند کرد.ســردار سرتیپ 
پاســدار رمضان شریف در جلســه شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی در خصوص هماهنگی 
های روز قدس گفت: از االن روشن اســت که ما در روز قدس در مقابل عملیات رسانه ای دشمن 
قرار می گیریم.وی افزود: باید بپذیریم شــرایط کشــور غیرعادی اســت، بنابراین اگر با صراحت 
بگوییم روز جهانی قدس برگزار نمی شــود به جایی بر نمی خورد.رییس ســتاد مرکزی انتفاضه 
و قدس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی ادامه داد: اینکه راهپیمایی در بعضی شهرها برگزار 
شــود و در بعضی شهرها برگزار نشود، آســیب بیشــتری می زند و منجر به فضاسازی دشمن در 
خصوص عدم استقبال مردم از این روز می شــود، زیرا مالک اصلی قضاوت رسانه های بیگانه در 
راهپیمایی روز قدس شــهر تهران اســت.وی در پایان گفت: از حاال با گردنی برافراشته می توانیم 
 اعالم کنیم راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار نمی شود و تمرکز خود را در بهره گیری از رسانه ها و

 فضای مجازی بگذاریم.

ادعای انگلیس علیه ایران درباره حمالت سایبری
بریتانیا در ادعایی مغرضانه حمالت سایبری را به ایران و روسیه نسبت داد.دیلی میل نوشت، بریتانیا 
در اظهاراتی بی اساس و مغرضانه مدعی شد که نهادهای این کشور که با کرونا مبارزه می کنند، در 
معرض حمالت سایبری قرار گرفته اند که به روسیه و ایران بازمی گردد.در این ادعای بی اساس آمده 
است که هکرهای مرتبط با برخی کشورها دانشگاه های انگلستان را هدف قرار داده اند که سعی در 
تولید واکسن و آزمایش کیت دارند و همچنین دانشــمندان و پزشکان این دانشگاه ها در معرض 

این حمالت واقع شده اند.

 ارسال پیام جدید ایران به آمریکا و اروپا 
درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی

سخنگوی دولت در واکنش به طرح اخیر آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران گفت: این 
پیام روشن را به آمریکا و بقیه انتقال دادیم که این اتفاق واکنش سخت جمهوری اسالمی ایران را 
به دنبال خواهد داشت.علی ربیعی درخصوص طرح مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در تمدید 
تحریم تسلیحاتی جمهوری اســالمی ایران گفت:  فکر می کنم روز به روز که جلوتر می رویم چه در 
عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاســت خارجی با عدم تعادل و عدم نظم فکری و رفتاری 
آمریکا روبه رو می شــویم و این خصوصیات حاکمان کاخ سفید بیشتر نمایان می شود.سخنگوی 
دولت تصریح کرد: قطعا این موضوع نه تنها برای ما بلکه برای هیچ یک از کشــورهای عضو برجام 
نباید پذیرفته شده باشــد.وی درخصوص واکنش ایران در صورت تمدید تحریم های تسلیحاتی با 
فشارهای آمریکا اظهار داشت: بر اســاس رایزنی هایی که با آنها داریم مطلع هستیم که این روش 
آمریکا را نمی پسندند و نخواهند پذیرفت. تعداد زیادی از اعضای برجام و شورای امنیت این دیدگاه 

آمریکا را قبول ندارند.

کافه سیاست

رییس مجلــس اظهار کرد: مجلــس انقالبی 
یعنی همین، یعنی به جای کشمکش سیاسی، 
پیگیر حل مسائل قشرهای مختلف و راه اندازی 
تولید کشــور بود، آن هم در شــرایط سخت و 
استثنایی تحریم.علی الریجانی افزود: اقدامی 
که مجلس در مشکالت سختی که برای مردم 
عزیز در موسســات اعتباری پیش آمد، انجام 
داد یک اقدام انقالبی بود کــه چندین میلیون 
نفر را نجات داد. هیچ مجلسی به اندازه مجلس 
دهم در زمینه بنیه دفاعی کشــور با حساسیت 
برخورد نکرد و به این اندازه توجه نشــان نداد. 
این یعنی یک اقدام انقالبی و از ســر بصیرت.
الریجانی گفت: اقدامی کــه مجلس در مقابل 
رفتار ماجراجویانه آمریکا انجام داد و به نیروی 
قدس منابع جدیدی اختصاص داد و برای بار 
دوم پس از شهادت ســردار رشید اسالم حاج 
قاسم ســلیمانی تصمیم به حمایت از نیروی 
قدس گرفت، اقدامی انقالبــی و آگاهانه بود.
وی تصریح کرد: اگــر بودجه هایی که مجلس 
برای شرکت های دانش بنیان هر ساله در نظر 
می گرفت، نبود و اگر حمایــت از این واحدها و 
بخش های نوآورانه جهاد دانشگاهی نبود، امروز 
در بخش کرونا این گونه خدمات به مردم عرضه 
نمی شد. این نگاه ها نگاه انقالبی واقعی است.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
دهم انقالبی بودن را در خدمت خاکســارانه به 
ملت و ســنگر مقاوم در مقابل دشــمن بودن 
معنا  و عمل کرد، البته دنبال اقدامات شعاری و 
سرگرمی های سیاست زده نبود، خداوند به همه 
خدمات صادقانه شما اجر دهد.وی گفت: الزم 
می دانم از رهبر معظم انقــالب و مراجع عظام 
و تقلید، علما و دانشــمندان، همکاران و سایر 

دوستان تشکر کنم.

بین الملل
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فعالیت هتل های اصفهان با 50 درصد ظرفیت آغاز شد
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان از آغاز 
به کار هتل های این استان از روز یکشنبه با ۵۰ درصد ظرفیت خبر داد.سید علی صالح درخشان افزود: 

این کار با توجه به مصوبه ســتاد اســتانی 
مقابله با کرونا انجام خواهد شــد.رییس 
جامعه هتلداران اســتان اصفهان با اشاره 
به آغاز فعالیت هتل ها، هتــل آپارتمان ها 
و اقامتگاه های ســنتی  در این خطه، اظهار 
داشــت: هتل ها موظف بــه رعایت دقیق 
و کامل همه دســتورهای بهداشــتی برای 
ضدعفونی کردن و پذیرش مسافران با ۵۰ 
درصد ظرفیت خود هستند به این صورت که 
وقتی مسافری اتاقی را تخلیه کرد به مدت 

حداقل ۲۴ ساعت دیگر در آن اتاق مســافر جدید اقامت نکند.کریم بیگی با اشاره به اینکه کالس های 
آموزشی برای کارکنان هتل های اصفهان در زمینه دستورهای بهداشتی برای پیشگیری از بیماری کرونا 
برگزار شد، افزود: همه کارکنان هتل موظف به استفاده از ماسک و دستکش یک بار مصرف هستند و در 

همه مراحل پذیرش مسافر باید دستورهای بهداشتی و ضد عفونی کردن رعایت شود.

 بازارچه تخصصی گوهرسنگ ها در استان اصفهان
 راه اندازی می شود

رییس هیئت عامل ایمیدرو ضمن اشــاره به برنامه این ســازمان در راه اندازی بازارچه های تخصصی 
گوهرسنگ ها در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی طی امسال، گفت: دستیابی ایران به سهم 
یک درصدی از ارزش بازار جهانی گوهرسنگ ها در سال 1۴1۰ هدف گذاری شده است.وی گفت: کارگروه 
اجرایی بررسی و تصمیم گیری بهینه کردن وضعیت گوهرسنگ ها در ایران و رفع چالش های فرآوری 
توسعه این صنعت در کشور تشکیل شده و راهبری آن بر عهده ایمیدرو است.رییس هیئت عامل ایمیدرو 
با بیان اینکه موانع قانونی در تجارت ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مرتبط با گمرک پیگیری خواهد 
شد، گفت: به منظور رفع مشکالت صنعت گوهرسنگ ها، نظرات کارشناسی این کارگروه، در شورای عالی 
معادن بررسی می شود.رییس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: در راستای توسعه این حوزه، همچنین 
بسترسازی برای پرورش مروارید با همکاری سازمان شــیالت ایران و با مشارکت بخش خصوصی در 

منطقه پارسیان آغاز شده است.

بازار ارز و طال همچنان پر نوسان خواهد بود
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: شاید بازار ارز و طال همچنان دامنه محدود نوسانات را تجربه 
کنند و بورس نیز در صورتی که ریســک غیرقابل پیش بینی ای به آن تحمیل نشود، روند صعودی خود را 
حفظ کند. وی ادامه داد: در ماه رمضان از رونق بازارهای مالی کاسته می شود، اما شیوع ویروس کرونا 
در کشور محدودیت هایی را برای بازارها ایجاد کرده که برخی از بازارها دچار افت شدید شده اند، حال باید 
منتظر ماند تا بازارهایی مانند طال، سکه و ارز بتوانند به رونق سابق برگردند.هوشنگ شیشه بران تصریح 
کرد: در حال حاضر انتظارات برای کاهش محدودیت ها و خوش بینی پیرامون تولید دارویی برای درمان 
ویروس کووید 1۹ قیمت طال را تحت فشــار کاهشی قرار داده اســت تا جایی که قیمت طالی جهانی از 
ابتدای هفته جاری تاکنون حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته که بزرگ ترین افت قیمت هفتگی از اواسط 
ماه مارس تاکنون به شــمار می رود.وی تاکید کرد: با این روند شــاید بازار ارز و طال نیز همچنان دامنه 
محدود نوسانات را تجربه کنند و بورس نیز در صورتی که ریسک غیرقابل پیش بینی  به آن تحمیل نشود، 

روند صعودی خود را حفظ کند.

رییس کانون مستمری بگیران کالن شهر اصفهان معتقد است تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمزد، سلیقه ای و غیرقانونی است؛

سلیقه اعمال نکنید

در حالی که دستمزد کارگران همچنان پس  مرضیه محب رسول
از چنــد هفتــه تصویــب و ابــالغ محل 
کشــمکش و اعتــراض جامعــه کارگــری و کارفرمایی اســت حاال 
بازنشســتگان نیز معتقدند تعیین حقوق آنها سلیقه ای و بدون اجرا و 
اعمال مفاد قانونی صورت می گیرد. مشکل بزرگ بسیاری از نیروی کار 
و بازنشستگان کشــور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، 
پایین بودن دستمزدها و مقرری ها نسبت به هزینه های زندگی است 
که بایستی در این مورد چاره اندیشی شود. ایران دارای یکی از پایین 
ترین دســتمزدهای نیروی کاردرجهان است و قشــر پایین حقوق و 
مقرری بگیر کشــور در فشــار زیادی قرار دارند. بازنشستگان تامین 
اجتماعی که اقشــار ضعیف جامعه محسوب می شــوند و بیش از ۶۰ 
درصد آنها حداقل حقــوق را می گیرند، با توجه به شــرایط اقتصادی 
جامعه و همچنین شــیوع کرونا، وضعیت زندگی و معیشــتی خوبی 
ندارنــد و در مضیقه هســتند. عالوه بــر تبعیضی که در مــورد حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی با سایرین وجود دارد، موضوع دیگری 
که در مورد آن اعتراض دارند عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق 
این افراد است که سال هاست بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته 
و مستمری بگیر تامین اجتماعی چشم انتظار اجرای آن هستند. سال 
گذشــته در قانون بودجه ســازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای 
قانون همسان سازی شد؛ اما بودجه و اعتباری برای اجرای آن از سوی 
دولت تخصیص داده نشد و نمایندگان خواستار اجرای همسان سازی 

از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتباری که قرار بود دولت به تامین اجتماعی 
پرداخت کند، شدند. در نهایت نیز دولت این اعتبار را به سازمان نداد و 
عمال قانون اجرایی نشد.این در حالی است که در سال ۹۸ و همچنین 
امسال دولت اعتبار ویژه ای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
کشوری اختصاص داده است به همین دلیل بازنشستگان و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی با ارســال نامه های جداگانه ای به مســئوالن 
نظام؛ نماینــدگان مجلس، وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و رییس 
ســازمان برنامه و بودجه و در نهایت رهبر معظم انقالب، خواستار رفع 
تبعیض ها و روشن شدن تکلیف افزایش حقوق و اجرای قانون همسان 
سازی شــدند. حاال در اصفهان هم رییس هیئت مدیره کانون کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیران کالن شــهر اصفهان با ارسال نامه ای به 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواســتار اجرای ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی و افزایش مســتمری متناسب با نرخ تورم برای کلیه 
سطوح مستمری شد. دراین نامه آمده است: بر اساس ماده  ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی ســازمان مکلف اســت میزان کلیه مســتمری های 
بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در 
فواصل زمانــی که حداکثر از ســالی یک بار کمتر نباشــد را باتوجه به 
افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش 
دهد. همچنین بر اساس تبصره یک از ماده  ۴1 قانون کار حداقل مزد 
کارگران با توجه بــه درصد تورمی که از طرف بانــک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم می شود باید افزایش یابد.در سال جاری افزایش 

حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم که بر اساس اعالم 
بانک مرکزی  ۲/۴1٪  بوده و صرفا بر اساس توافق نمایندگان محترم 
دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار که مرجع قانونی افزایش حداقل 
مزد کارگران است، تعیین و به چند جزء مختلف تقسیم شده و بخشی 
از این افزایش به حقوق ثابت و بخشی به مزایای کارگران اضافه شده و 
به دنبال آن، به احتمال زیاد مسئوالن ســازمان تامین اجتماعی طبق 
روال سنوات گذشته صرفا ضریب افزایش حقوق ثابت کارگران را برای 
افزایش حقوق بازنشســتگان در نظر گرفته و به هیئت محترم وزیران 
پیشــنهاد خواهند کرد که این فرمولی کامال ســلیقه ای و غیرقانونی و 
ظالمانه بوده و مورد تایید و نظر بازنشســتگان نیســت. از آنجایی که 
افزایش حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران تامین اجتماعی در 
چند سال گذشــته به همین رویه بوده و منجر به عقب ماندگی شدید 
حقوق آنان از نرخ رسمی تورم شده و دریافتی آنان را در مقابل قیمت 
واقعی مایحتــاج ضروری و هزینه های واقعی زندگی بســیار ناچیز و 
اندک کرده، الزم اســت این رویه غلط کنار گذاشــته و افزایش حقوق 
بازنشستگان به صورت مستقل و وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی 
و بر اساس نرخ واقعی تورم برای کلیه سطوح مستمری اعمال شود.به 
نظر می رسد در شرایط سخت کشور که کرونا همه مسائل و موضوعات 
را تحت الشعاع خود قرار داده است، بهتر بود که تصمیم گیران مجموعه 
دولت، بیش از پیش به مشکالت روزمره زندگی بازنشستگان تامین 

اجتماعی، نگاه ویژه ای داشته باشند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پولک 
و نبات اصفهان   با اشــاره به عدم ارائه سهمیه تامین 
شکر برای تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان توسط 
دولت اظهار داشت: فقط یک بار حواله ما در بهمن ماه 
به خوزستان فرستاده شد و پس از آن دیگر حواله ای 
به ما تعلق نگرفت و االن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
سهمیه شکری به ما نمی دهد و گفته اند که باید آزاد تهیه 

کنیم و این سبب افزایش هزینه تهیه مواد اولیه شده 
است.علیرضا شــیروانی افزود: در استان اصفهان به 
صنف و صنعت شکر تعلق نمی گیرد و فقط به خانوار در 
فروشگاه های مختلف شکر داده می شود درصورتی که 
تهیه شــکر برای این صنف هم مثل تهیه شــکر برای 
خانوار اســت و تولید پولک نه تنها در کشــور بلکه در 
هیج جای جهان انجام نمی شــود؛ اما متاسفانه مورد 
حمایت قرار نمی گیرد.وی در ارتباط با توقف تولید در 
واحدهای صنفی این اتحادیه عنوان کرد: آن دسته از 
کارگاه های ما که موفق به تهیه شکر که مواد اولیه تولید 
است نشــده اند از کار افتاده؛ اما برخی از بازارهای آزاد 
با تفاوت قیمتی که بین شکر دولتی و شکر آزاد وجود 

دارد تهیه می کنند که هزینــه  آن، هر کیلوگرم بین ۶ تا 
7 هزار تومان بوده و به همین دلیل اســت که قیمت 
پولک و نبات افزایش داشته اســت.رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پولک و نبات اصفهان 
با بیان اینکه هزینه هــای تبدیل و تامین شــکر آزاد 
سبب افزایش قیمت محصوالت صنف است نه سود 
تولیدکنندگان، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت 
شکر و نیز افزایش حقوق کارگر، بیمه و قبوض مختلف 
قیمت پولک و نبات افزایش داشــته و تقریبا ۳ تا ۴ 
هزار تومان فرق داشته است؛ اما مردم توان خرید یک 
کیلوگرم پولک 1۴ هزار تومانی را ندارند و مسئوالن این 
را باید بدانند که این صنف ضعیف در حال نابودی است.

در استان اصفهان به صنف و صنعت، شکر تعلق نمی گیرد

رییس صمت اصفهان: 

کرونا تاکیدی بر توجه به صنایع سالمت محور است
رییس سازمان صنعت، معدن، تجارت اصفهان گفت: شیوع ویروس کرونا، تلنگر و تاکیدی بر توجه جدی به صنایع سالمت محور به ویژه در استان های صنعتی 
است.ایرج موفق افزود: توسعه و حمایت از صنایع سالمت محور از برنامه های اصلی این نهاد در سال جاری است تا در ادامه شیوع کرونا یا بیماری های مشابهی 
که در آینده ممکن است باز هم برای انسان ها دردسرساز شود مشکل تامین اقالم و مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده کاهش یابد.وی با تاکید بر اهمیت دادن 
به مقوله های مرتبط با پزشکی و سالمت ادامه داد: ضروری است که در صنعت صنایع سالمت محور به خودکفایی برسیم به ویژه در استان صنعتی اصفهان این 
ظرفیت وجود دارد که واحدهای جدید تولید اقالم بهداشتی اضافه شوند و مجموعه های گذشته توسعه یابند.وی خاطرنشان کرد: باید به گونه ای پیش رفت که 
در وسایل و مواد مورد نیاز در حوزه بهداشت و درمان از واردات بی نیاز شویم و استان های با تجربه در زمینه صنعت و تولید باید پیشگام این عرصه باشند.رییس 
سازمان صنعت، معدن  و تجارت اصفهان، توسعه صنعتی و جهش تولید را مستلزم تفویض اختیار به استان ها و عدم تمرکزگرایی دانست و گفت : برای صدور 
مجوزها هر اندازه دست ما باز باشد در کمترین زمان ممکن می توان برای احداث یا توسعه واحدهای تولیدی تصمیم گیری کرد و این به نفع صنعت استان و کشور 
خواهد بود.موفق ادامه داد: برای مثال مجوزی که حدود سه چهار ماه برای آن زمان نیاز است با تفویض اختیار به استان ها ظرف یک هفته یا در نهایت 1۰ روز برای 

متقاضی صادر می شود و این امر باعث افزایش اشتیاق تولیدکنندگان برای توسعه کسب و کار و  یا ساخت واحدهای جدید خواهد شد.

خبر  روز

بر اساس ماده  ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف 
است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی 
کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که 
حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه 

زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد

 کارگران فصلی
 در فصل کرونا

یکی از قشرهای آسیب دیده در 
بحران ناشی از گسترش ویروس 
کرونا در ایــران، کارگران روزمزد 
هســتند. با تعطیلی کارگاه های 
ســاختمانی و بیکاری کارگران 
فصلــی، این قشــر در گــذران 
معیشــت خود دچار مشکالت 

عمده ای شده اند.

 ثبت نام 63 هزار کارگر آسیب دیده از کرونا در سامانه
 بیمه بیکاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: ۶۳ هزار کارگر آسیب دیده از کرونا در این 
استان برای درخواســت بیمه بیکاری در ســامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.محسن نیرومند 
ادامه داد: ۶۳ هزار کارگر آسیب دیده از کرونا در این استان برای درخواست بیمه بیکاری در سامانه 
bimebikari.mcls.gov.ir ثبت نام کرده اند که براســاس راستی آزمایی و ارزیابی، از این تعداد 
۸۵ درصد واجد شرایط پرداخت بیمه بیکاری هستند.محسن نیرومند افزود: اختصاص این اعتبار 
در انتظار تصویب در ستاد ملی مبارزه با بیماری کروناســت که درصورت عملیاتی شدن 1۰ درصد از 
این اعتبار سهم استان اصفهان است.وی گفت: ســابقه کافی، نوع بیمه پرداز و نوع بیمه از شرایط 
کارگرانی اســت که بیمه بیکاری به آنان تعلق می گیرد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان افزود: پرداخت بیمه بیکاری اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ کارگران بیکار شده در انتظار تصویب 

آن در ستاد مبارزه با کروناست.

 چلوکبابی ها به افزایش قیمت، فکر 
هم نمی کنند

رییس اتحادیــه چلوکبابی، رســتوران و تاالرهــای پذیرایی اصفهــان گفت: تقاضــای عمومی 
برای خرید غــذا از چلوکبابی هــا در وضعیت کنونی بــه میزانی کاهش یافته کــه این واحدهای 
صنفی به افزایــش قیمت فکر هــم نمی کنند.امیرحســین عــکاف زاده اظهار کرد: بر اســاس 
آخرین مصوبه و دســتورالعمل ســتاد ملی مقابلــه با ویروس کرونــا و اتاق اصنــاف، فعالیت 
چلوکبابی ها همچنــان به صورت بیرون بــر و با رعایت پروتکل های ابالغ شــده از ســوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی مجاز اســت.رییس اتحادیه چلوکبابی، رستوران و تاالرهای 
پذیرایی اصفهان با بیــان اینکه ظاهــرا دولت هنوز اقدامی بــرای ارائه تســهیالت به واحدهای 
صنفی زیر نظر ایــن اتحادیه انجام نداده اســت، تصریح کرد: دســتورالعملی برای اســتفاده از 
وام های دولتی و تســهیالت حمایتی دســتگاه های اقتصادی ابالغ نشــده اســت.عکاف زاده 
اضافه کــرد: افزایش قیمت غذا در چلوکبابی ها بر اســاس معیارهــای مختلفی صورت می گیرد 
 و برای تعییــن نرخ نامه جدیــد باید منتظر بازگشــایی عمومــی مجدد ایــن واحدهای صنفی 

در بازار باشیم.

نرخ فالکت در کدام استان ها بیشتر است؟
بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری در بین استان های کشور، بررسی ها نشان 
می دهد نرخ فالکت در دو استان لرستان و کردستان در وخیم ترین وضعیت قرار دارد.رفاه و معیشت 
مردم تحت تاثیر دو شــاخص اقتصادی مهم یعنی تورم و بیکاری است. تورم قدرت خرید مردم را 
کاهش می دهد و بیکاری به فقر منجر می شود، بر همین اساس شاخص فالکت که از حاصل جمع 
تورم و بیکاری به دست می آید وضعیت رفاهی مردم را نشان می دهد. بر اساس آخرین آمارهای 
موجود از نرخ تورم و بیکاری در بین استان های کشور، بررسی ها نشان می دهد نرخ فالکت در دو 
استان لرستان و کردستان در وخیم ترین وضعیت قرار دارد.در این بررسی که شاخص نرخ فالکت 
بر اساس آخرین نرخ بیکاری )زمستان ســال۹۸( و نرخ تورم )فروردین ماه سال۹۹( موجود به 
دست آمده، نرخ فالکت کشــور به ۴۲٫۸ درصد رسیده اســت.همچنین بررسی ها نشان می دهد 
استان فارس دارای کمترین نرخ فالکت در بین استان های کشور بوده که معادل ۳۶٫۲ درصد است. 
استان های سمنان و خراســان رضوی نیز هرکدام به ترتیب با نرخ فالکت ۳۸٫۸ و ۳۹٫1 درصد در 
رتبه های بعدی قرار دارند. استان اصفهان پس از استان مرکزی بهترین وضعیت را در میان استان 

های کشور دارد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار

در بیانیه شرکت توسعه منابع 
 آب و نیروی ایران 

مطرح شد:

توضیح در مورد 
شبهات طرح های 

انتقال آب
پیــرو برخــی فضاســازی های اخیــر در 
خصــوص طرح هــای انتقــال آب بــه 
ــی شــرکت  ــط عموم ــزی، رواب ــالت مرک ف
توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران جهــت 
ــر  ــه ای منتش ــی بیانی ــکار عموم ــر اف تنوی
ــده اســت: طــرح  ــه آم ــن بیانی ــرد.در ای ک
انتقــال آب بــه فــالت مرکــزی ایــران 
)بهشــت آباد( بــا هــدف تامیــن آب 
شــرب، پــس از مطالعــات اولیــه و اجرای 
یــک کیلومتــر تونــل آبرســانی، بــا تصمیــم 
اتخــاذ شــده در ســیزدهمین جلســه 
شــورای عالــی آب در ســال 1۳۹۳ بــه این 
ــرکت  ــالغ شد.ش ــرا اب ــت اج ــرکت جه ش
توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران بــا 
به کارگیــری خدمــات مشــاوره ای و 
ــا حضــور  تشــکیل پانل هــای تخصصــی ب
ــط  ــی، فق ــی و خارج ــران داخل صاحب نظ
تامیــن آب شــرب اســتان اصفهــان از 
ــد  ــورد تایی ــت آباد را م ــرح بهش ــق ط طری
قــرار داد.بــر ایــن اســاس بارگــذاری روی 
ــی  ــات قبل ــبت مطالع ــه نس ــده رود ب زاین
بــه کمتــر از نصــف کاهــش یافت.ایــن 
ــه  ــن جلس ــری در چهلمی ــه و بازنگ مطالع
ــد  ــرر ش ــرح و مق ــی آب، مط ــورای عال ش
ــه  ــا مرحل ــات را ت ــرکت مطالع ــن ش ــا ای ت
ــت  ــاند.بدیهی اس ــام رس ــه انج ــی ب نهای
وزارت نیــرو همچــون ســایر طرح هــا 
ــاوران  ــان و مش ــتفاده از کارشناس ــا اس ب
ذی صــالح، گزینه هــای مختلف را بررســی 
ــر در مراجــع  ــه برت و پــس از انتخــاب گزین
ذی ربــط نســبت بــه اخــذ مجوزهــای 
قانونــی اقــدام خواهــد کرد.اجــرای طــرح 
کنــون  باد از ســال 1۳۹۳ تا بهشــت آ
متوقــف بــوده و شــروع مجــدد آن منــوط 

ــت. ــی اس ــای قانون ــذ مجوزه ــه اخ ب
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کرونا از آنچه تصور می کنید، به ما نزدیک تر است!
پاندمــی کرونا همچنان در جهــان می تازد؛  مژگان زینلی پور
مبتالیان به این ویروس در جهان از مرز سه 

میلیون و 400 هزار نفر گذشــته اند و بیش از ۲۳۹ هــزار تن از مبتالیان نیز 

نفس هایشــان در برابر ویروس تاج دار به شــماره افتــاده و جان باختند؛ 

متاسفانه هنوز هیچ دارو و درمان قطعی برای بیماری کووید-۱۹ کشف نشده 

و دانشمندان در تالشــند که هرچه زودتر اقدامی موثر در این راستا انجام 

دهند. این درحالیست که کرونا هر روز هزار نفر را در جهان مبتال کرده و صدها 

نفر را به کام مرگ می فرستد.  با شیوع اپیدمی کرونا در جهان، هیچ کشوری 

از حضور این مهمان ناخوانده در امان نمانده و تاکنون ۲۱۲ کشــور و منطقه 

درگیر این بیماری شده اند.دنیا همزیستی با کرونا را آغاز کرده، اما مشکالت 

فراوانی برای مقابله با ویروس کرونا که به دلیل شباهت سطح خارجی اش 

به تاج خورشید اصطالحا آن را ویروس تاج دار می نامند، وجود دارد. یکی از 

مشکالتی که کشورهای مختلف از زمان آغاز همه گیری کرونا با آن دست و 

پنجه نرم می کننــد،   کمبود تخت های بیمارســتانی به ویــژه تخت های 

مراقبت های ویژه بوده اســت؛ به طوری که در کشــورهایی نظیر آلمان با 

شاخص تخت ۶.۸ به ازای هر ۱000 نفر و کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه که 

شاخص تخت  بیمارستانی شان به ترتیب حدود ۳.۲ و ۳.۶ تخت به ازای هر 

۱000 نفر جمعیت است، هم شاهد این کمبود بودیم و برخی از این کشورها 

مجبور شدند دست به بستری انتخابی بیماران بزنند تا بیمارانی که شانس 

زنده ماندن بیشــتری دارند، در آی ســی یو بستری شــوند؛ معضلی که 

خوشبختانه در کشور ما رخ نداد و به اذعان مسئوالن بهداشت و درمان کشور 

طی این مدت هیچ بیمار نیازمند به خدمات درمانی ویژه،  پشــت درهای 

آی سی یو و بخش های بیمارستانی نماند.

روند شکننده مدیریت کرونا
هرچند که در حال حاضر با توجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و 

رعایت آن از سوی مردم کشورمان، ارتقای توانایی شناسایی کرونا از طریق 

افزایش کیت های تشخیصی تست PCR، ارتقای مهارت کادر درمانی 

و... ، کرونای چموش تا حدی در کشور تحت مدیریت درآمده است، اما 

همانطور که بارها و بارها اعالم شده این روند مدیریت شده شکننده است 

و با کوچک ترین اتفاق و عادی سازی در زمینه این بیماری ممکن است 

مجددا شــاهد جوالن بحرانی ویروس تاج دار در کشورمان باشیم و چه 

بسا شاید این بار جان های بیشتری را از دست دهیم.

خطر موج های بعدی کرونا، اگر هوشیار نباشیم

در عین حال بر اســاس اعالم وزارت بهداشتی ها میزان مراجعه کرونایی ها 

به بیمارستان و مرگ و میر ناشــی از این بیماری در کشور کاهش یافته و 

روندی نزولی را طــی می کند،   اما نباید از یاد برد کــه هنوز نه درمان قطعی 

برای این ویروس کشف شده و نه واکســنی برای پیشگیری از ابتال به آن 

تولید شــده اســت؛ از طرفی با توجه به تنگناهای اقتصادی و کاهش توان 

معیشتی مردم به ویژه در حوزه کسب وکارهای خرد و روز مزد، ناچار باید تن 

به برخی بازگشایی ها داد. بر همین اساس هنوز هم خطر بروز موج دوم کرونا 

وجود دارد، اگر هوشیار نباشــیم.بنابراین مردم همچنان باید فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند، حتی اگر از وضعیت قرنطینه خسته شده اید، نباید 

با عادی پنداشتن بیماری دست از مراقبت بردارید؛ چراکه هنوز تعداد زیادی 

از گزند این ویروس در امان مانده اند و با کوچک ترین اشتباه ممکن است 

جان شان به خطر افتد. در عین حال مســئوالن بهداشت و درمان کشور نیز 

باید برای احتمال موج دوم بیماری در کشور برنامه ریزی مشخص داشته و 

پروتکل های استانداردی را در حوزه درمان و استفاده از تخت های بیمارستانی 

به ویژه تخت ها، خدمات و تجهیزات آی سی یو تدوین کنند تا خدای نکرده ما 

هم به سرنوشت کشورهای دیگر دچار نشویم.

نگرانی از یک وضعیت بحرانی
در این زمینه دکتر فریبا اصغری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخالق 

و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در حال حاضر 

نزدیک به ۷۵ درصد از تخت های ICU  دانشگاه علوم پزشکی تهران برای 

بیماران مبتال به بیماری کووید-۱۹ پر شده است، می گوید: اشغال این 

حجم از تخت های ICU توسط بیماران مبتال به کرونا این نگرانی را ایجاد 

می کند که در صورتی که تعداد بیماران بدحال افزایش یابد، سیستم درمان 

از نظر ارائه مراقبت های ویژه به مرحله بحرانی برســد و نتواند سرویس 

کافی به بیماران ارائه دهد و بیماران پشت در  ICU بمانند.

برنامه ریزی مشخص یا انتخاب سخت!
وی می افزایــد: باید توجه کــرد انتخــاب از میان افــراد نیازمند برای 

برخورداری از دستگاه ونتیالتور در ICU تصمیم بسیار دشوار و سختی 

برای کادر درمان است و بار روانی باالیی برایشان دارد. بر این اساس اگر 

از قبل برای این موضوع برنامه ریزی نداشته و پروتکلی نداشته باشیم،در 

روزهای بحرانی تصمیم گیری بسیار سخت می شود و حتی ممکن است 

تا حدی غیر منصفانه شود.اصغری با بیان اینکه بنابراین الزم است که از 

همین حاال به فکر این موضوع باشیم، ادامه می دهد: باید به این موضوع 

فکر کنیم که چگونه می توان به صورت بهینه و منصفانه ای از دستگاه های 

ونتیالتور استفاده کرد تا افرادی که بهتر می توانند از دستگاه تنفسی سود 

ببرند و نجات یابند، پشت در ICU نمانند و فوت نکنند. 

واکنش سازمان نظام پزشکی به تعرفه های پزشکی سال 99
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور در زمینه ابالغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 

۹۹ بیانیه ای منتشر کرد.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، دکتر محمدرضا ظفرقندی خطاب به جامعه 
پزشکی در این بیانیه آورده است:»   همانطور که اطالع دارید تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی با 
رشد متوسط ۱۵ درصد برای سال ۹۹ توسط دولت محترم ابالغ شد. از آنجا که این میزان افزایش با 
هیچ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سالمت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق 
و دستمزد، تحمیل هزینه ها و رکود فعالیت های درمانی ناشــی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، 
تعرفه ابالغی مذکور مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست. الزم به ذکر است که مصوبات شورای 
عالی سازمان و نظرات سازمان نظام پزشکی در مورد محاسبه هزینه واقعی خدمات و حداقل های 
ضروری افزایش تعرفه برای امکان حفظ و ادامه خدمات ســالمت به مردم شریف این مرز و بوم 
مکررا و به صورت مستدل از طریق بیانیه ها و طی مکاتبات رسمی به شورای عالی بیمه و مسئولین 
دولت اعالم شده و هشدار الزم در مورد تبعات عدم توجه به مبانی و واقعیات اقتصاد و هزینه های 

سالمت ارائه شده است.«

 شربت ضد حساسیتی که باعث تکثیر ویروس 
کرونا می شود

طبق آزمایش های انجام شده توسط برخی از متخصصان، مشخص شد که یکی از شربت های ضد 
حساسیت به تکثیر ویروس کرونا در بدن کمک می کند.

دانشمندان در حال بررسی انواع دارو های موثر از جمله دارو های حساسیت برای جلوگیری از تکثیر 
ویروس کرونا هســتند.در جریان آزمایش های انجام شده مشخص شد که یکی از داروهای مورد 

آزمایش نه تنها تاثیری در بهبود ندارد بلکه حتی می تواند سبب تشدید بیماری شود.
محققان در آخرین آزمایش هایی که انجام داده اند، دریافتند که شــربت دکسترومتورفان که برای 
درمان سرفه استفاده می شــود، می تواند ســبب تکثیر ویروس کرونا در بدن فرد مبتال شود. این 
شربت همان فرآیندی را فعال می کند که ویروس کرونا برای تکثیر خود مورد استفاده قرار می دهد.

زمان احتمالی موج دوم کرونا در ایران چه ماهی است؟
مطابق محاسبات مرکز پژوهش ها، اگر روند سیر  ویروس کرونا در ایران مشابه با کشورهای شرق 
آسیا باشد، به نظر می رسد که در صورت وجود موج های بعدی این روند نیز در کشور ایران محسوس 
خواهد بود. باید در نظر گرفت که نســبت افراد ایمن و آسیب پذیر در یک جمعیت احتمال و بزرگی 

موج دوم را تعیین می کند.
مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش زمان مــوج دوم بیماری کرونا در ایــران را برآورد کرد. 
برآوردمرکز پژوهش ها نشان می دهد که براساس داده های وزارت بهداشت، مرحله اوج اولیه این 
بیماری در ایران هفته ســوم یا چهارم فروردین باشد که درحال سپری کردن آن هستیم. براساس 
برآوردهای صورت گرفته اگر موج اول بیماری تا اوایل تیرماه ۹۹ مهار نشود، در آن صورت به احتمال 
قوی موج اول و دوم تحت شــرایط موجود از هم قابل تفکیک نخواهند بود. انتظار می رود در فصل 
بعدی ســرما، این بیماری را مجددا تجربه کنیم و به احتمال قوی در ایــران موج اول و دوم تحت 
شرایط موجود )ســیر طوالنی کنترل اپیدمی اول( ازهم قابل تفکیک نیست.هر چند شبیه سازی 
بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که احتماال شهریور تا مهر، می تواند زمان موج دوم کرونا 
در کشور باشد. بنابر گزارش های رسمی مسئوالن دولت و ستاد کرونا، پس از حدود ۷ هفته از ورود 
ویروس به کشور، درحال  حاضر منحنی ابتال به نقطه اوج خود رسیده و منحنی در وضعیت مسطح 

قرار گرفته است و نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور نیز درحد پایداری قرار دارد.
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مفاد آراء
2/93 آگهي موضوع ماده ســه قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي    
نظر به صدور آراء صادره هيــات موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره 4691 مــورخ 98/11/29 هيــات اول  آقــاي ســيدخليل علوي به 
شناســنامه شــماره 27 كدملي 4622442906 صادره طاقانك فرزنــد صدرالدين بر 
ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 115/89 مترمربع مفروزي از پالك شــماره 59 
فرعي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به 
 موجب بيع نامه و ومع الواســطه از طرف آقاي ســيد رضا فياض دستجردي خريداري

 شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 99/01/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/15

 م الــف: 818681  اعظــم قويــدل رئيــس منطقــه ثبــت اســناد و امالك
 جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
2/94 شماره: 99/2027000615-99/2/8 چون آقای امير بهمن برومند جزی فرزند 
محمد علی و شــركا در اجرای مقررات قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکيت نسبت به ششدانگ يکباب 
كارگاه واقع در محدوده پالك 19- اصلی واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان را نموده و 
آرای شماره 9428 و 9434 و 9436 و 9438 و 9454 و 9462 و 9466 و 9470 و 9478 
و 9480 و 9484- مورخ 98/8/23 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور نســبت به 
آن صادر شده و تحديد حدود پالك اوليه تاكنون بعمل نيامده، لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذكر تحديد حدود پالك شماره 499 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان آقای امير بهمن برومند جزی و شركا  دوشنبه 99/3/19 از ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند اعتراضات 
مالکين مجاور مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شــد . اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضائی صورت پذيرد. م الف:826720 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالك 

منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/95 شــماره نامه:139985602033000204-1399/02/08 نظر به اينکه تمامی 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی پالك ثبتی 2510 فرعی از 25- اصلی واقع در روستای 
چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام داود احسانی 
چيمه فرزند حســين در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل 
نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز يك شــنبه مورخ 1399/03/11  ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می 
گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تا 
 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف:827591 علی جوانی  رئيس اداره ثبت اســناد

 و امالك نطنز

حصر وراثت
2/96  آقای رسول مهرابی دارای شناسنامه شماره 1080051295 به شرح دادخواست 
به كالسه 80/99 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان تقی مهرابی به شناســنامه 13 در تاريخ 1399/1/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رســول مهرابی، 
ش.ش 1080051295، ت.ت 1368/8/4 فرزند 2- زهرا مهرابی، ش.ش 390، ت.ت 
1357/1/1 فرزند 3- مراد مهرابی، ش.ش 31، ت.ت 1359/10/13 فرزند 4- فاطمه 
مهرابی، ش.ش 443 ، ت.ت 1362/12/14 فرزند 5- قاسم مهرابی، ش.ش 48، ت.ت 
1364/11/17 فرزند 6- طاهره علی حسنی، ش.ش 5، ت.ت 1332/3/4 همسر. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 829138 شعبه اول شورای 

حل اختالف بخش كرون 
فقدان سند مالکیت 

2/97شــماره نامه: 139985602006000607 ، تاريخ: 1399/02/07 ، محمدحسن 
مهرابی كوشــکی فرزند علی به استناد يك برگ استشــهاديه محلی كه هويت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است كه سند مالکيت 4062 سهم مشاع از 7500 سهم 
ششدانگ زمين پالك شماره 151  فرعی از 103 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان كه در دفتر امالك 659 صفحه 527 ثبت و ســند صادر و تسليم گرديده 
و به نام ايشان سند صادر گرديده است و اظهار داشــته اند كه سند مالکيتشان در اثر جا 
بجايی مفقود شده است و معامله ديگری نيز انجام نگرديده است چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 
ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه كننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارايه نشود المثنی 
سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 827712 نبی اله 

يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/98 شــماره نامــه: 139985602006000603 ، تاريــخ: 1399/02/07 ، خانــم 
ثريا اعتمــادی فرزند عبدالحميد به اســتناد يك برگ استشــهاديه محلی كه هويت و 
امضا شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است كه ســند مالکيت ششدانگ پالك شماره 
88/1926 واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبــت اصفهان كه در دفتــر الکترونيکی 
139720302006008566 امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تســليم گرديده است 
و به موجب سند رسمی شــماره 71978-1397/05/17 ذفترخانه اسناد رسمی شماره 
172 خمينی شــهر به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده نحوه گم 
شــدن يا از بين رفتن جابه جايی از بين رفته مفقود شده اســت چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 
ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه كننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارايه نشود المثنی 
سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 828785  نبی اله 

يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/99 شــماره نامــه: 139985602006000597 ، تاريــخ: 1399/02/07 ، خانــم 
ثريا اعتمادی فرزند عبدالحميد به اســتناد يــك برگ استشــهاديه محلی كه هويت 
و امضا شهود رســمًا گواهی شــده مدعی است كه ســند مالکيت ششــدانگ پالك 

 شــماره 88/1922 واقــع در خمينی شــهر بخــش 14 ثبــت اصفهان كــه در دفتر 
الکترونيکی 139720302006008567 امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تســليم 
گرديده است و به موجب سند رسمی شــماره 71978-1397/05/17 ذفترخانه اسناد 
رسمی شــماره 172 خمينی شــهر به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام 
 نشــده نحوه گم شــدن يا از بين رفتن جابه جايی از بين رفته مفقود شــده است چون
 درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی 
ماده 120 نامه قانــون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هركس مدعــی انجام معامله 
)غيــر از آنچه در اين آگهی ذكر شــده( نســبت به آن يــا وجود ســند مالکيت مزبور 
نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تــا ده روز به ايــن اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبًا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و ســند معامله تســليم نمايــد تا مراتب 
صــورت مجلس و اصل ســند بــا ارايــه كننده مســترد گــردد. اگر ظــرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد يــا در صورت اعتراض اصل ســند ارايه نشــود المثنی ســند 
 مالکيــت مرقوم صــادر و به متقاضی تســليم خواهد شــد. م الــف: 828786   

نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/100 شــماره نامه: 139985602006000515 ، تاريخ: 1399/02/03 ، خانم ثريا 
اعتمادی فرزند عبدالحميد به اســتناد يك برگ استشــهاديه محلی كه هويت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است ششــدانگ خانه پالك شــماره 1921 فرعی 
از 88 اصلی واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبــت اصفهان كه در دفتــر الکترونيك 
139720302006010329 به نام ايشان ثبت و ســند صادر و تسليم گرديده و معامله 
ديگری نيز انجام نگرديده است چون درخواســت صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را 
نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه 
هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شــده( نسبت به آن يا وجود 
سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارايه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 828787  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالك خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/101 شــماره نامه: 139985602006000770 ، تاريخ: 1399/02/10 ، خانم ثريا 
اعتمادی به استناد يك برگ استشــهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است تمامت ششــدانگ پالك 88/1920 واقع در خمينی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان كه در ذيل دفتر امالك الکترونيکی 139720302006008565 مسبوق 
به ثبت و سند می باشد كه در اثر جابه جايی مفقود شــده است چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی 
ذكر شده( نســبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشــد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارايه اصل سند مالکيت 
و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارايه كننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود 
 المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 828788  

نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/102 شــماره نامه: 139985602006000626 ، تاريخ: 1399/02/07 ، آقای مجيد 
سلطانيان تيرانچی فرزند خداداد به استناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است كه ســند مالکيت نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك شماره 91/157  واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در صفحه 44 
دفتر 426 امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تســليم گرديده و به موجب سند رسمی 
شماره 52406 - 98/05/24 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 137 اصفهان به او انتقال 

قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابه جايی از 
بين رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده 
طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس 
مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شــده( نســبت به آن يا وجود سند 
مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارايه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 826648  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالك خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/103 شــماره نامه: 139985602006000625 ، تاريخ: 1399/02/07 ، آقای مجيد 
سلطانيان تيرانچی فرزند خداداد به استناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است كه ســند مالکيت يك دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك شماره 91/157  واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در صفحه 41 
دفتر 426 امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تســليم گرديده و به موجب سند رسمی 
شماره 98/05/24 - 52406 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 137 اصفهان به او انتقال 
قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابه جايی از 
بين رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده 
طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس 
مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شــده( نســبت به آن يا وجود سند 
مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارايه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد.  م الف: 826649 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالك خمينی شهر 
ابالغ و اخطار قانونی

2/104 شــماره: 1399220001398732 - تاريــخ: 1399/02/08 ، اظهاركننــده: 
حميدرضا مونا فرزند عادل ، نشــانی: خمينی شهر بلوار توحيد پشــت آزمايشگاه امام 
رضا سابق پ63 ؛ مخاطب: مســعود دوستی فرزند شريف ، نشــانی: مجهول المکان، 
در اجرای ماده 156 قانون آئين دادرسی مدنی موارد ذيل رســما و قانونًا به شما اعالم 
و ابالغ می گردد به اطالع شما مخاطب محترم می رســاند همانگونه كه مطلع و آگاه 
می باشــيد طبق قولنامه عادی مــورخ 1396/04/04 يك دســتگاه اتومبيل جك به 
 شــماره انتظامی 39 ن 483 ايران 43 را به مبلــغ 425/000/000 ريال فروخته ام كه
 مبلغ دوازده ميليون تومان نقداً پرداخت شد و مابقی مقرر گرديد تا تاريخ 1396/04/25 
پرداخت گردد و شرط گرديد كه چنانچه تا اين تاريخ مابقی ثمن را پرداخت ننمايد معامله 
فســخ گردد و مبلغ 50/000/000 ريال تعيينم بابت خسارت پرداخت نماييد كه شما به 
 تعهدات خود عمل ننموده ايد لذا به موجب اين اظهار نامه مراتب فســخ قرداد و قولنامه
  موصوف را اعالم می دارم و شــما موظفيد ظرف 48 ســاعت پس از ابالغ نســبت به
 استرداد اتومبيل و مدارك مربوط به اينجانب مراجعه نماييد در غير اينصورت از طريق 
مراجع قضايی اقدام خواهد شــد ضمنًا وجه پرداخت شــما پس از كسر هزينه ها و وجه 
التزام تعيين شده به شما به صورت نقدی مسترد می گردد. نظر به اينکه آقای حميدرضا 
 مونا فرزند عادل به عنوان اظهاركننده اظهار نامه ای به طرفيت آقای مســعود دوستی
 فرزند شــريف تهيه نموده اســت به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجويز ماده 174 قانون آئين دادرســی كيفری مراتــب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
 30 روز از تاريخ نشــر آگهی جوابيه اظهار شــونده به واحد ابالغ دادگستری شهرستان 
خمينی شهر واقع در منظريه ميدان پرديس بلوار پرديس واحد ابالغ دادگستری خمينی 
 شــهر اعالم نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر وفق مقــررات اقدام می گردد. 

م الف: 827465   مدير واحد ابالغ دادگستری شهرستان خمينی شهر 
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مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان:

ترس از کرونا 10 درصدواکسیناسیون کودکان اصفهانی را 
کاهش داد

مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشــت اصفهان گفت: در استان اصفهان، واکسیناسیون ده 
درصد کودکان براثر ترس از کرونا کاهش یافته است.رضا فدایی  با اشاره به کاهش واکسیناسیون 

کــودکان بر اثر تــرس از کرونــا در بین 
خانواده هــای اصفهانی اظهار داشــت: 
مردم به دالیل مختلــف از جمله ترس 
از کرونــا بــه مراکــز بهداشــت برای 
واکسیناســیون فرزندان شان مراجعه 
نکردند.وی افزود: در ماه های اســفند 
و فروردین مــاه، 10 درصد کــودکان در 
اســتان اصفهان برای واکسیناســیون 
حاضر نشده اند.مســئول بیماری های 
واگیردار مرکز بهداشت اصفهان با اهمیت 

واکسیناســیون تجویزی کودکان تصریح کرد: با اســتفاده از سامانه »ســیب« کودکانی که موعد 
واکسیناسیون آنها گذشته ، احصا می شوند و با تماس با والدین در زمان بندی مشخص و رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای واکسیناســیون این کودکان مبادرت می شود.وی بیان داشت: عدم 
واکسیناسیون به موقع کودکان احتمال بیماری های سرخچه، سرخک، سیاه سرفه و دیفتری را که 

در سطح جامعه به ندرت دیده می شود، افزایش می دهد.

  شهریه مصوب مدارس غیردولتی به والدین
 بازگردانده نمی شود

رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: بازگشت شهریه مصوب مدارس غیردولتی به خانواده ها امکان پذیر نیست چرا که 
در زمان تعطیلی مدارس، آموزش تعطیل نبوده است. وحید محمودی در خصوص وضعیت شهریه 
مدارس غیردولتی در تعطیلی مدارس، اظهار کرد: شهریه این مدارس از دو قسمت شهریه مصوب و 
شهریه خدمات جانبی تشکیل شده است.وی با بیان اینکه بازگشت شهریه مصوب امسال مطرح 
نیست، افزود: در وضعیت تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کرونا آموزش تعطیل نبوده و تنها رویکرد 
آن تغییر کرده به همین دلیل این شهریه به والدین بازگشت داده نمی شود.رییس اداره مدارس و 
مراکز غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، تصریح کرد: در مورد بازگشت شهریه 
اردوها و کالس های غیر درسی که در ابتدای سال بین مدارس و والدین مقرر شده بود پس از اعالم 
پایان سال تحصیلی در کمیته تخصصی که در سازمان مدارس غیردولتی تشکیل شده ، بررسی و 

اعالم نظر خواهد شد.

تولد نوزاد دو بار فریز شده پس از 12 سال
 با تالش متخصصان در اصفهان نوزادی دوبار فریز شــده برای نخســتین بار پس از 1۲ سال فریز 
متولد شد.پزشک معالج مرکز باروری و ناباروی اصفهان در این خصوص اظهار داشت: اهمیت این 
موضوع به خاطر قدمت مدت فریز شدن است، بسیاری از کشورها جنین های فریز شده باالی ده 
سال را از گردنه خارج می کنند.اسدا... کالنتری با اشاره به اینکه جنین این نوزاد در سال 1۳۸۷ فریز 
شده بود ادامه داد: در سال ۹۷ جنین را برگردانده و دو جنین به بیمار منتقل کردیم که متاسفانه این 
انتقال در آن زمان موفقیت آمیز نبود.این پزشک معالج در ادامه اظهار داشت: اما یکی از جنین ها 
را که در مرحله سه روزگی بود، مجدد فریز کرده و پس از یک سال در شهریور ماه سال ۹۸ اقدام و 
پس از 1۲ سال نوزاد دوبار فریز شده به بیمار منتقل شده که خوشبختانه این تالش به ثمر نشست.
کالنتری در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: هرگز نقطه پایان بر امید زوج های نابارور نگذارید.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان نسبت به رشد کالهبرداری ها به بهانه ارائه کارت طالیی بیمه سالمت هشدار داد؛

کاسبی با جعل کارت سالمت

بیمه در کشــور مــا پدیــده جدیدی نیســت،  پریسا سعادت
ــه  ــدان ب ــه چن ــی ک ــا جای ــه ت ــردم البت م
نفع شــان نباشــد و یــا اجبــاری درایــن زمینه نداشــته باشــند ســراغ بیمه 
ــه  ــرداری از بیم ــل کالهب ــای قب ــه ه ــئله در ده ــن مس ــد. همی ــی رون نم
شــدگان یــا گذاشــتن کاله بــر ســر شــرکت هــای بیمــه را متــداول کــرده 
ــر ایــن کار بســته  ــود؛ امــا چنــد ســالی هســت قوانیــن و تدابیــر راه را ب ب
ــدی از  ــوع جدی ــورد ن ــازه ای در م ــا مســئوالن هشــدار ت اســت. حــاال ام
ــه بهانــه فــروش بیمــه هــای تکمیلــی ســالمت  کالهبــرداری از مــردم ب
داده انــد؛ کارت هــای طالیــی کــه بــا وعــده هــای اغواکننــده تخفیفــات 
دندانپزشــکی و خدمــات گــران بیمارســتانی و جراحــی همــراه اســت و 
پشــتوانه درمانــی نــدارد. شــیوه کار کالهبــرداران بــه این صورت اســت که 
ــه تلفــن همــراه شــما زنــگ مــی زننــد و در نخســتین جمــالت اعــالم  ب
ــه  ــا توجــه ب ــد کــه در راســتای حــذف دفترچــه هــای بیمــه و ب مــی کنن
ــک کارت  ــان دندانپزشــکی و جراحــی ی ــای درم ــه ه ــودن هزین ــران ب گ
ســالمت هوشــمند بــه مبلــغ ۹۹ هــزار تومــان بــرای تــان صــادر شــده و 
مــی توانیــد بــا کمتریــن فرانشــیز از تخفیفــات مــا اســتفاده کنیــد. ایــن 
شــرکت هــا بــا روش هــای مختلفــی افــراد را قانع مــی کننــد که بــا واریز 
چنــد صــد هــزار تومــان پــول از خدمــات کارت هــای هوشمندشــان بهــره 

ــاره صــدور  ــه دســتورالعملی درب منــد شــوند. وزارت بهداشــت هیــچ گون
کارت هوشــمند در مرحلــه اجــرا نــدارد و اگــر قــرار باشــد بــه جــای حذف 
ــق  دفترچــه هــای بیمــه کاغــذی، کارت هوشــمندی صــادر شــود از طری
ــه مــردم اعــالم خواهــد شــد.این پرداخــت هــا  رســانه هــای رســمی ب
گاهــی تــا بیــش از ۲00 هــزار تومان هــم بوده اســت. ســال گذشــته مدیر 
ــرداری  ــدل از کالهب ــن م ــه ای ــران نســبت ب ــه ســالمت در ته ــل بیم عام
هشــدار داده و آن را نوعــی اخــاذی از شــهروندان دانســته بــود حــاال ایــن 
هشــدار از ســوی مدیــرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهــان هم داده شــده 

است.
ــن مــدل از تمــاس هــا  ــاد شــدن ای ــل رشــد و زی ــه دلی ــن موضــوع ب  ای
بــا شــهروندان اصفهانــی صــورت گرفتــه اســت. مدیــرکل بیمــه ســالمت 
اســتان گفــت: مــردم آگاه باشــند که ایــن روزهــا به وفور شــاهد هســتیم 
کــه شــرکت هــا و افــراد ســودجو بــا سوءاســتفاده از مشــکالت مــردم در 
ــواده  ــا خان ــی ب ــه و تکمیل ــه هــای درمــان غیرپای پرداخــت برخــی هزین
ــده وزارت بهداشــت  ــوان نماین ــه عن ــد و خــود را ب ــی گیرن ــاس م ــا تم ه
ــال اخــذ وجــه، کارت بیمــه  ــا ســازمان بیمــه ســالمت  معرفــی و در قب ی
ســالمت ارائــه مــی دهند.حســین بانــک، ایــن ســودجویی هــا را زمینــه 
ســاز ســلب اعتمــاد مــردم از ســازمان بیمــه ســالمت دانســت و افــزود: 

ســازمان بیمــه ســالمت وظیفــه حمایتــی و نظارتــی در حــوزه بیمــه را بــر 
عهــده دارد و هیچگونــه خدمــات تلفنــی ارائــه نمــی دهد.بانک، هــر گونه 
تمــاس بــا شــهروندان مبنــی بــر ارائــه خدمــات بــا دریافــت کارت بیمــه 
ســالمت را جعلــی و غیــر قانونــی خوانــد و تصریــح کــرد: دفترچــه بیمــه 
ــه  ــال ســازمان بیم ــی در پرت ــام اینترنت ــت ن ــق ثب ــط از طری ســالمت فق
ســالمت یا مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر پیشــخوان طــرف قــرارداد قابل 
دریافــت اســت.مدیرکل بیمــه ســالمت اســتان اصفهــان در پایــان تاکید 
ــال  ــق پرت ــن ســازمان از طری ــات ای ــار و اطالع ــه اخب ــرد: دسترســی ب ک
اطــالع رســانی و مبــادی رســمی از جملــه صــدا وســیما، خبرگــزاری هــا 
ــه ســازمان  ــن زمین ــرد. در همی ــوب صــورت مــی گی و رســانه هــای مکت
ــهروندان و  ــه ش ــانی ب ــالع رس ــرای اط ــماره 1666 را ب ــالمت ش ــه س بیم
پاســخگویی بــه هــر گونــه ســوال در ایــن زمینــه اختصــاص داده اســت. 
ــه  ــای بیم ــه ه ــذف دفترچ ــون ح ــا پیرام ــث ه ــرف و حدی ــه ح ــر چ اگ
ــا از ســوی مســئوالن  ــر باره ــی دیگ ــر درمان ــدل از دفات ســالمت و هــر م
ســازمان تامیــن اجتماعــی و وزارت بهداشــت اعالم شــده ؛ امــا در صورت 
هــر اقدامــی مطمئنــا در رســانه هــای جمعــی اطــالع رســانی شــده و هر 
مــدل از دفترچــه وکارت در ایــن زمینــه حــذف و بــر اســاس اعــالم وزارت 

بهداشــت مراجعــان تنهــا بــا ارائــه کــد ملــی پذیــرش خواهنــد شــد.

ــا  ــان ب ــرورش اســتان اصفه ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــور  ــوزی را مجب ــش آم ــچ دان ــه هی ــد براینک تاکی
ــت:  ــم، گف ــرده ای ــد نک ــی اندروی ــد گوش ــه خری ب
امــروز بیــش از ۷0 درصــد کالس هــای درس در 
ــه  ــا حضــور هم ــا ب شــبکه شــاد تشــکیل شــده، ام
دانــش آمــوزان نیســت و فقــط ۵۵ درصــد دانــش 
ــه  ــد ک ــوزان اســتان عضــو شــبکه شــاد شــده ان آم
ــش  ــور دان ــرای حض ــاری ب ــد اجب ــی ده ــان م نش
آمــوزان در این شــبکه نداشــته ایم.محمــد اعتدادی 
اظهــار کــرد: شــاید کمتــر کســی مــی توانســت بــاور 
ــاق  ــدارس اتف ــی م ــن تعطیل ــی تری ــه طوالن ــد ک کن
ــه ای در ایــن  بیفتــد و هیــچ کشــوری در دنیــا تجرب
زمینــه نداشــت، بــا ایــن وجــود معلمــان مصمــم و 
خــالق مــا نگذاشــتند وقفــه ای در اســتمرار آموزش 
اتفــاق بیفتــد، اگرچــه ممکــن اســت نواقصــی 
داشــته باشــد، چــون هیــچ چیــز نمــی توانــد جــای 
ــا بیــان اینکــه در زمــان  کالس درس را بگیــرد.وی ب
ــی  ــوای آموزش ــد محت ــدارس ۸0 درص ــی م تعطیل
ــد ۲0 درصــد  ــان بای ــت: معلم ــود، گف ــام شــده ب تم
ــر  ــه غی ــد، ب ــه مــی دادن ــوا را ارائ ــده محت باقــی مان
ــا  ــال تقریب ــر س ــه روال ه ــه ب ــم ک ــه دوازده از پای
ــود. ــده ب ــوزش داده ش ــی آم ــوای درس ــه محت هم

وی درخصــوص تدابیــر اتخــاذ شــده بــرای برقراری 
عدالــت آموزشــی و اســتمرار آمــوزش بــرای دانش 
آموزانــی کــه دسترســی بــه فضــای مجــازی ندارند، 
گفــت: همــکاران مــا در مناطــق حاشــیه شــهر 
درس نامــه هایــی بیــن دانــش آمــوزان توزیــع کرده 
ــش  ــن دان ــار ای ــی را در اختی ــای آموزش ــته ه و بس
ــه طــوری کــه بیــش از  ــد، ب ــرار مــی دهن آمــوزان ق
ــر در گــروه هــای  ۵۸ راهنمــای آموزشــی و صــد نف

آموزشــی ایــن کار را بــه عهــده گرفتــه اند.اعتــدادی 
ــام ای آر  ــه ن ــدازی ســامانه ای ب ــه راه ان ــا اشــاره ب ب
پــی در اصفهــان از ســال قبــل، تصریــح کــرد: بــرای 
آمــوزش پایــه هــای اول نگرانــی داریــم و بــه همین 
ــواده هــا اعــالم کــرده ایــم از طریــق  ــه خان خاطــر ب
ســامانه ای آر پــی کــه دسترســی بــه آن آســان تــر 
اســت، با کــد ملــی دانــش آمــوز از محتوای درســی 

ــد. ــتفاده کنن ــده اس ــذاری ش بارگ

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

هیچ دانش آموزی را مجبور به خرید گوشی اندروید نکرده ایم

دفترچه بیمه سالمت فقط از طریق ثبت نام اینترنتی در 
پرتال سازمان بیمه سالمت یا مراجعه حضوری به دفاتر 

پیشخوان طرف قرارداد قابل دریافت است

پلمپ 30 واحد صنفی متخلف در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از پلمپ ۳0 واحد صنفی متخلف در اجرای طرح 
تشدید مقابله با هنجارشکنی و تامین نظم و امنیت در ماه مبارک رمضان خبر داد.محمدحسن اسماعیلی گفت: 
در راستای اجرای طرح تشدید مقابله هنجارشکنی و تامین نظم و امنیت در ماه مبارک رمضان طی یک هفته 
گذشته ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با انجام 
گشت های مشترک به همراه مرکز بهداشت، تعزیرات حکومتی و اتحادیه ها و بازرسی اصناف طی یک هفته 
گذشته از یک هزار و ۸۵۳ واحد صنفی بازدید به عمل آوردند.رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان افزود: در اجرای این طرح به متصدیان یک هزار و ۴0۵ واحد صنفی تذکر داده شده و از متصدیان 
۳۴0 واحد صنفی تعهد کتبی اخذ شد.وی از پلمپ ۳0 واحد صنفی به دلیل ارتکاب برخی تخلفات با حکم مقام 
قضایی خبر داد و اظهار داشت: در همین راستا برای 10۸ واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه پلمپ صادر شد و برای 

متصدیان 16 واحد صنفی متخلف نیز پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

هشدار پلیس فتای استان اصفهان  در خصوص سهام عدالت
رییس پلیس فتا استان گفت: شهروندان مراقب شگرد جدید کالهبرداران سایبری به بهانه اعالم 
مالکیت در سامانه سهام عدالت باشند.سرهنگ مرتضوی افزود: با توجه به اعالم آزادسازی سهام 
عدالت، افرادي سودجو به بهانه ثبت مالکیت در سامانه سهام عدالت اقدام به طراحی صفحات و درگاه 
های جعلی می کنند و کاربران را به این صفحات هدایت و اطالعات شخصی و بانکی آنان را سرقت 
می کنند، بنابراین شهروندان گرامی نسبت به ورود به سایت و لینک های متفرقه هوشیار باشند.وی 
مطمئن ترین راه برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام این نوع کالهبرداران را عدم ورود به لینک های نامعتبر 
و ناشناس و عدم اعتماد به پیامک ها و تماس های تلفنی با این مضمون عنوان کرد.برابر اطالع رسانی 
 سازمان خصوصی سازی، مشموالن سهام عدالت با استفاده از کد ملی فقط از طریق ورود به سامانه

 www.samanese.ir می توانند سهام شرکت های سرمايه پذير را انتخاب و مديريت کنند.

اخبار

ناجا

 روزانه سه تا پنج مورد 
عملیات مارگیری در شهر 

اصفهان انجام می شود

خبر روز

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
ایمنی شـهرداری اصفهان گفت:روزانه سـه تا 
پنج مورد عملیـات مارگیری در شـهر اصفهان 
 توسـط نیروهـای آتـش نشـانی انجـام 
می شـود. فرهـاد کاوه آهنگـران اصفهـان بـا 
بیـان اینکـه با آغـاز فصل بهـار و پایـان خواب 
زمسـتانه مارهـا، مشـاهده ایـن حیـوان در 
سـطح شـهر افزایش می یابد، اظهار کـرد: در 
ایـن فصل مار پـس از خـواب زمسـتانه بیدار 
شـده و بـه دنبـال تغذیـه می گـردد و در ایـن 
بیـن تخـم پرنـدگان محبوب تریـن خوراکـی 
بـرای ایـن حیـوان اسـت. وی افـزود: مار ها 
به دنبـال پیدا کـردن النـه پرنـدگان از درخت 
باال رفتـه و اغلـب در نقاطی مانند زیـر زمین و 
بین شـکاف دیوار ها بـه دنبال پیدا کـردن النه 

پرنـدگان هسـتند. 
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رییس هیات مدیره ذوب آهن دلیل اجرایی نشدن کامل قرارداد ساخت و تحویل ریل به رشکت راه آهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئوالن
س: ؟؟؟

عک

اخطار اجرایی
2/105 شماره: 1616/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-مجید 
رضائی 2-فرزاد کریمی 3-ناصر لطفی ، نشانی:1و2- مجهول المکان 3-خمینی شهر خ 
سلمان فارسی خ خیام غربی بعد از بن بست ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
مجتبی نظاماتی ، نام پدر: محمدعلی ، نشــانی: خمینی شهر خ پاسداران خ زاگرس پ8 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 2108 تاریخ 98/10/30 حوزه یازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 97/7/30 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 828198  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/106 شماره: 1320/98 حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: یزدان بام 
انداز ، نام پدر: هادی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
محمدتقی اسماعیلی ورنوسفادرانی ، نام پدر: نوروزعلی ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی 
کوچه شــهید بهرام جنب نانوایی پ63 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1792 تاریخ 

98/11/27 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/737/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولت در حق 
صندوق دولت ضمناً در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 828431  ایمان بختیاری قاضی شعبه 

دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/107 شماره: 1001/98 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-حامد 
گودرزی 2-زین العابدیــن احمدی ، نام پدر: 2-قاســم ، نشــانی:1- مجهول المکان 
2-اصفهان خ شمس آبادی جنب مادی سرپرستی بانک انصار واحد دبیرخانه ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: محســن هنرمند عاشق آبادی ، نام پدر: مصطفی ، نشانی: 
خ امام خمینی عاشق آباد شهرک کوثر فجر6 روبروی ســاختمان عرفان طبقه همکف، 
محکوم به:به موجب رای شماره 2056 تاریخ 98/09/16 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیها محکوم اند به: تضامنًا به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 98/5/16 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای 

صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف : 828441  عمار امیــری قاضی شــعبه چهارم شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر 
ابالغ رای

2/108 کالسه پرونده: 1726/97 ، شــماره دادنامه:3756 ، تاریخ رسیدگی:97/10/24 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ابوالفضل فخاری به 
نشانی:خمینی شهر محله اسفریز کوچه شهید علی اصغر فخاری ، خوانده: میالد پهلوان 
زاده ، نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست خواهان ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به طرفیت خوانده میالد 
پهلوان زاده فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 787984 مورخ 96/12/11 بر عهده بانک ســپه شعبه میدان شهدا اصفهان به 
شماره حساب جاری 1816800087904به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در 
ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون 

صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلــغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 2/800/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در 
محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف : 828554   محمد رضایی قاضی شعبه 

دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/109 شماره: 243/98 حل10 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: صالح 
عبیات، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: ابراهیم حاج 
هاشمی ، نشانی: خمینی شهر ســه راه معلم کوچه اول، محکوم به:به موجب رای شماره 
212 تاریخ 98/06/23 حوزه دهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/290/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین در حق خواهان و پرداخت نیم 
عشر دولتی به حساب صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 829350 ایمان بختیاری قاضی شــعبه دهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
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»نویدکیا« سرمربی ماشین سازی می شود؟
یکی از گزینه ها برای سرمربیگری ماشین ســازی، محرم نویدکیا اسطوره باشگاه سپاهان است 
که در ابتدای فصل با او مذاکراتی انجــام دادند، ولی خود محرم این پیشــنهاد را نپذیرفت.تیم 
فوتبال ماشین سازی بعد از جدایی رسول خطیبی و آمدن شــیخ الری نتوانست نتایج خوبی در 
لیگ برتر کســب کند و همین موضوع مدیران این تیم را نســبت به آینده این تیم در دیدار های 
باقی مانده لیگ برتر نگران کرده اســت. از همیــن رو احتمال جدایی شــیخ الری وجود دارد و 
مدیران ماشین ســازی حتی مذاکراتی با چند گزینــه انجام دادند. یکی از ایــن گزینه ها محرم 
نویدکیا، اسطوره باشگاه سپاهان اســت که در ابتدای فصل با او مذاکراتی انجام دادند ولی خود 
محرم این پیشــنهاد را نپذیرفت. آن طور که نزدیکان نویدکیا می گویند خود محرم بی میل نیست 
که این پیشنهاد را بپذیرد، چون هم خودش اصالتی ترک زبان دارد و هم اینکه با توجه به شرایط 
ماشین سازی و بی حاشــیه بودن این تیم می تواند گزینه مناســبی برای شروع مربیگری اش 
باشد. گفتنی است؛ نویدکیا یکی از گزینه های اصلی سپاهان در صورت جدایی قلعه نویی در پایان 

فصل نیز خواهد بود.

حساب و کتاب اشتباه »میلیچ« برای استقالل!
هروویه میلیچ، بازیکن استقالل در مصاحبه ای که بعد از تهدید این باشگاه انجام داد، گفت استقالل 
به او و شیخ دیاباته ۴۰۰ هزار دالر بدهکار است، اما رقمی که در نامه تهدیدآمیز وکالی این دو بازیکن 
دیده می شود، چیز دیگری اســت.در نامه دیاباته اعالم شده او ۲۳۰ هزار دالر خودش می خواهد و 
۲۵ هزار دالر ایجنتش. در نامه میلیچ هم دو رقم ۱۲ هزار دالری دیده می شود که روی هم می شود 
۲۴ هزار دالر. حاال اگر این رقم ها را با هم جمع بزنیم به عدد ۲۷۹ هزار دالر می رسیم، بنابراین میلیچ 
یک حساب و کتاب اشــتباه کرده اســت. او در مصاحبه خود گفته بود: »هم من و هم شیخ ۵ ماه 
است از استقالل حقوق نگرفته ایم. رقمی حدود ۴۰۰ هزار دالر باید در قالب حقوق و پاداش دریافت 
کنیم.«شاید هم در نامه دو بازیکن مبلغ پاداش ها ذکر نشــده و تنها بحث درباره رقم قراردادشان 
است. ولی نکته دیگری که در حرف های میلیچ مبهم به نظر می رسد، تاکید روی این مسئله است؛ 
۵ ماه حقوق نگرفته اند. در اسفند سال گذشته باشگاه اعالم کرد بخشی از قرارداد دو بازیکن را داده و 
سپس آن ها با جیب پرپول از تهران رفته اند. اگر پول داده شده، چرا میلیچ باید این حرف را بزند؟ و 
اگر نداده اند، چرا اطالعات غلط به هواداران داده اند؟ این تناقض ها به خوبی نشان می دهد شفافیت 

مالی در باشگاه استقالل وجود ندارد!

 کاپیتان پرسپولیس فصل بیستم 
هم می ماند

احمد نوراللهی که در اکثر بازی های فصل نوزدهم با بازوبند کاپیتانی راهی میدان شــده بود، برای 
لیگ بیستم هم در جمع سرخ ها می ماند و به کارش ادامه می دهد. نوراللهی از قدرت بازی سازی، 
شــوت زنی و مدیریت تیم برخوردار اســت و در فاز دفــاع و حمله می تواند عصای دســت یحیی 
گل محمدی باشد. این بازیکن حاال دیگر در ترکیب سرخ پوشــان جا افتاده و مربیان پرسپولیس 

دلیلی برای نیمکت نشین کردن یا از دست دادن او ندارند.
احمد، جزو بازیکنان بی حاشیه فوتبال ایران به حســاب می آید که در این سال ها کمک زیادی به 
پرســپولیس کرده و باشــگاه این انتظار را دارد که بتواند از او در لیگ بعدی هم استفاده کند. این 
اتفاقات در حالی رخ می دهد که اکثر بازیکنان پرسپولیس برای لیگ بعدی برنامه های دیگری دارند 
و می خواهند این تیم را به قصد لژیونر شدن یا حضور در باشگاه های دیگر ترک کنند، اما نوراللهی تا 
به حال هیچ حرفی در مورد جدایی اش نزده و در مصاحبه های خود از ماندن و بازی برای این تیم در 

لیگ برتر بعدی صحبت به میان می آورد. 

مروری بر تحرکات اخیر اردوگاه طالیی پوشان؛

گزینه های مدیرعاملی سپاهان به خط شدند
 سجاد رضایی  اردوگاه طالیی پوشان نصف جهان که دو 
ماهی است با سرپرســت اداره می شود 
طی روزهای گذشته شاهد افزایش تحرکات برای انتخاب مدیرعامل 
جدید بوده و به نظر می رسد در چند روز آینده سکان دار جدید باشگاه 
اصفهانی معرفی خواهد شد.پس از استعفای مسعود تابش از سمت 
مدیر عاملی باشگاه سپاهان که به دنبال اتفاقات صورت گرفته در دیدار 
برگشــت این تیم با سرخ پوشــان پایتخت رخ داد، منوچهر نیکفر به 
عنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شــد تا اعضای هیئت مدیره در  
یک فرصت زمانی مناســب مدیر عامل جدید را معرفی کنند. مطرح 
شــدن گزینه های متعدد برای تصدی این سمت در رسانه ها موجب 

شد در گزارش پیش رو نگاهی داشته باشیم به این گزینه ها.
منوچهر نیکفر: رییس هئیت مدیره باشگاه سپاهان، جدی ترین گزینه 
برای تصدی باالترین مقام اجرایی اردوگاه طالیی پوشان است.نیکفر 
با استعفای تابش به طور موقت سرپرست امور اجرایی باشگاه شد و 
حتی شنیده می شد صندلی ریاســت به مذاق او خوش آمده و فصل 
بعد، مدیرعامل ســپاهان خواهد بود، اما در چند روز اخیر صحبت از 
انتخاب مدیرعامل شد تا شــاید بار دیگر نیکفر به روال همیشگی اش 
به حضور در هیئت مدیره اکتفا کنــد و قید حضور بر رأس امور اجرایی 

باشگاه را بزند.
سعید آذری: مدیرعامل فعلی باشــگاه فوالد خوزستان یکی از گزینه 
های مطرح شده برای مدیرعاملی سپاهان است که پست های اخیر 
آذری هم این موضوع را تایید کرده اســت. مدیر عامل سابق باشگاه 
ذوب آهن که در همیــن فصل جاری رقابت های لیــگ برتر اصفهان 
را به مقصد اهواز ترک کــرد بدش نمی آید که بار دیگــر به دیار زاینده 
رود باز گردد و این بار در کسوت مدیرعاملی سپاهان. آذری با انتشار 
پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام این چنین در این مورد 
موضع گرفته اســت: »الزم اســت در حال حاضر حقیقتی را به همه 
سپاهانی های عزیز بگویم در ســالی که با یحیی در خرمشهر قهرمان 
جام حذفی شــدیم، قرار بود به ســپاهان بیایم ولی مدیران کارخانه 
تحت تحریک عده ای گفتند آذری ذوب آهنی اســت و ما مدیر ذوبی 
نمی خواهیم. گذشت و گذشت، من همان آذری هستم، هر جا بروم به 
عنوان یک اصفهانی طوری عمل می کنم که به اصفهانی بودنم افتخار 
کنم. االن هم همان عده در ســپاهان می گویند آذری ذوبی اســت و 
جبهه ای درست کرده اند به محض اینکه شــایعه حضورم در سپاهان 

جدی شده است.«
هومن فیروزی: از  معاون اجرایی و مدیر حراست باشگاه سپاهان هم 

به عنوان یکی از گزینه های مدیرعاملی طالیی پوشــان نام برده می 
شود که فیروزی هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. 
او در گفت و گویی با پایگاه خبری باشگاه سپاهان عنوان کرد: باشگاه 
ســپاهان در طول هفت دهه از حیات خود فراز و نشــیب های زیادی 
را طی کرده و این باشگاه مردمی به پشــتوانه هواداران شایسته خود 
و حضور مدیران الیق و کاربلد و همچنیــن مربیان و بازیکنان بزرگ و 
حامیان نام آشــنا همچون شــرکت فوالد مبارکه، توانسته نامی نیک 
در ورزش کشــور به جای بگذارد؛ لذا تکرار افتخارات و حضور شایسته 
در رأس ورزش، توســط تیم های مختلف باشگاه ســپاهان مستلزم 
استراتژی و برنامه ای مدون است که اجرای بهتر آن توسط یک مدیر 
با دانش تر و با تجربه تر می تواند رهبری و اجرایی شود. وی همچنین 
عنوان کرد: هرچند بیش از  پانزده سال است که در باشگاه سپاهان و به 
عنوان مدیر حراست و معاونت اجرایی باشگاه مشغول انجام وظیفه 
هســتم؛ اما علی رغم این که از سوی رسانه ها پیشــنهاد مدیر عاملی 
باشگاه مطرح شده، بنابراین موارد طرح شده در رسانه ها را تکذیب و 

برای مدیر عامل آتی باشگاه آرزوی موفقیت دارم و همچنان هوادار، 
دوست دار و سرباز باشگاه محبوبم سپاهان خواهم بود.

محمدرضا ساکت: تغییر و تحوالت صورت گرفته در فدراسیون فوتبال 
و شنیده شــدن زمزمه های جدایی محمدرضا ساکت از جمع سئول 
نشینان موجب شــده تا نام او هم به عنوان یکی از گزینه های مدیر 
عاملی سپاهان مطرح شود. ساکت ســابقه نه ساله مدیرعاملی این 
باشــگاه اصفهانی را در کارنامه دارد و طالیی پوشــان با مدیریت وی 
به رکوردهای قابل توجهی در فوتبال ایران دست یافتند. وی محبوب 
ســکوهای طالیی رنگ اصفهان اســت و هواداران با آغوشــی باز از 

بازگشتش، استقبال می کنند.
علیرضا رحیمی: رییس سابق فدراسیون هندبال هم یکی از گزینه های 
مطرح شده مدیرعاملی سپاهان است. رحیمی که سابقه کار با طالیی 
پوشــان در ســمت مدیر عاملی را دارد یک قهرمانی لیگ و حذفی را 
همراه با این تیم جشــن گرفت و بازیکنان بزرگی  نظیر عقیلی و حاج 

صفی را دوباره به اصفهان آورد.

بــا اینکــه خیلــی از کارشناســان تکواندو و 
مسئوالن فدراســیون تعویق المپیک توکیو را 
اتفاقی نه چندان خوشایند برای دو تکواندوکار 
المپیکی تیم مردان می دانند، اما به نظر می 
رســد تاخیر به وجود آمده برای تیم دختران 
ایران که هنوز ســهمیه ای هم کســب نکرده، 
می تواند فرصت مناســبی برای آماده سازی 
بیشتر باشد؛ البته به شرطی که هر چه زودتر 
شــرایط برای برپایی اردوها فراهم شود.مهال 
مومن زاده، ملی پوش جوان تکواندوی ایران 
که در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ منچستر توانست 
در ۱۷ سالگی مدال نقره جهان را کسب کند و 
یکی از شگفتی سازان رقابت ها باشد، درباره 
تمرینات خود خــارج از اردو گفــت: در تمام 
این مدت که اردو تعطیل اســت با کادرفنی در 

ارتباط هستم و با وجود امکانات محدود تمرینات 
را در خانه و با جدیت پیگیــری می کنم تا از لحاظ 
بدنی دچار افت زیادی نشوم. همچنین  روی نقاط 
ضعف و قوت خودم کار کردم و کلیپ های رزمی و 
روان شناسی دیدم که از نظر ذهنی و تصویر سازی 

نیز تقویت شــوم. قطعا ویروس کرونا برای من و 
همه ورزشکارانی که هدف شان حضور در بازی های 
المپیک است، مشکل بزرگی به وجود آورده چرا که 
در شــرایط فعلی امکان تمرین با حریفان باتجربه 
و استفاده از وسایل مناســب وجود ندارد، بنابراین 
امیدوارم با شکست این بیماری هرچه سریع تر به 

روال قبل بازگردیم.این تکوانــدوکار جوان با 
توجه به شرایط فعلی عنوان کرد: به عنوان یک 
ورزشــکار از تمامی مردم عزیزمان که در طول 
این مدت تــالش کردند با گوش ســپردن به 
توصیه های مسئولین مربوطه، همکاری الزم 
را جهت قطع زنجیــره انتقال ویروس کرونا و 
ماندن در منازل خود انجام دهند، سپاسگزاری 
می کنم و از آنها خواهش می کنم همچنان با 
حفظ نکات بهداشتی، سالمت خود و جامعه را 
تضمین کنند. از کادر پزشکی و پرستاران عزیز 
که در تمام روزهای شــیوع ویروس کرونا به 
عنوان مجاهدین عرصه سالمت، به طور شبانه 
روزی در خط مقدم مبارزه بــا این ویروس، 
تــالش خداپســندانه و خالصانــه ای انجام 
دادند تشــکر و قدردانی می کنم و این قول را 
به این عزیزان می دهم که ورزشــکاران اعزامی به 
مسابقات آســیایی، جهانی و المپیک نیز با کسب 
خوش رنگ ترین مدال ها و شــاد کــردن دل این 
ایثارگــران، قدردانی خــود را اینگونه بــه نمایش 

خواهند گذاشت.

 اتفاق روزقول جالب دختر تکواندوکار به پزشکان و پرستاران

پاک سازی »پک«از 
کی روش و کفاشیان!

داســتان تاریخی چگونگی ساخت و احداث 
ساختمان »پک« برای بهره برداری تیم های 
ملی دیگر داستانی تکراری شده است. اینکه 
کارلوس کی روش چگونه با تمام توان مقابل 
هجمه ها ایستاد و خون دل خورد تا با حمایت 
اولیه علی کفاشــیان در زمینی بالاســتفاده، 
مرکزی در شــأن و شایســتگی فوتبال ایران 
بسازد.با این حال اگر فکر می کنید یک سال 
و نیم پس از جدایی کــی روش، جنجال ها و 
حاشیه های این مرکز به پایان رسیده، سخت 
در اشتباه هستید. خبرنگارانی که به تازگی به 
نزدیکی این مرکز رفته اند با تابلویی در ورودی 
آن مواجه شــده اند که حکایــت از تحریفی 
تاریخی از زمــان احــداث و بهره برداری پک 
دارد.در حالی که بــرای همه و حتی منتقدان 
کی روش هم روشن اســت که با تالش های 
این ســرمربی پرتغالی، مرکز پک ســاخته 
شده و دوران احداث آن به زمان ریاست علی 
کفاشــیان بر می گردد، در تابلوی نصب شده 
همه ایــن اتفاقات خوب به مهــدی تاج ربط 
داده شــده و اثری از نام کفاشیان و کی روش 
نیست، این در حالی است که در زمان تاج تنها 
برخی تغییر کاربری ها در پــک انجام گرفت 
و بعضی امکانات به این مرکز اضافه شــد.در 
اوضاع و احوالی که تاج از فدراســیون فوتبال 
رفته و نفوذ محمدرضا ساکت به سبب حضور 
مهدی محمدنبی در سمت دبیرکلی فدراسیون 
بسیار کم و بدون اثر شده، ساکت همچنان به 
رفت آمدهایش در این مرکــز ادامه می دهد.

البته این تنها حاشیه این روزهای مرکز ملی 
فوتبال نیســت. در اوضــاع و احوالی که تاج 
از فدراســیون فوتبال رفته و نفوذ محمدرضا 
ساکت به ســبب حضور مهدی محمدنبی در 
سمت دبیرکلی فدراسیون بسیار کم و بدون 
اثر شده، ساکت همچنان به رفت آمدهایش در 
این مرکز ادامه می دهد؛ موضوعی که مشخص 
نیســت تا کی ادامه پیدا می کنــد. باید دید 
ساکت پس از جدایی از تیم ملی بزرگساالن 
تا چه زمانی به حضورش در مرکز ملی فوتبال 
با وجود چنین حاشیه هایی ادامه خواهد داد.

مستطیل سبز

 »مسوت اوزیل« ۸0 هزار پوند به هالل احمر
 کمک کرد

مسوت اوزیل، فوتبالیست پیشین تیم ملی فوتبال آلمان با اصالت ترکی ۸۰ هزار پوند برای حمایت 
از مسلمانانی که در ماه رمضان روزه می گیرند به هالل احمر ترکیه کمک کرد.کرام کونیک، رییس 
هالل احمر ترکیه گفت: »با کمک برادر ما مسوت، افراد نیازمند آن چه نیاز دارند را به دست خواهند 
آورد و همه چیز را در اسرع وقت تحویل می دهیم.« پیش از این مشخص شده بود که اوزیل یکی 
از سه بازیکن آرسنال اســت که تا ۱۲ ماه آینده از کاهش حقوق خود به دلیل شیوع ویروس کرونا 
خودداری کرده اســت. اوزیل با حقوق هفتگی ۳۵۰ هزار پوند باالتریــن حقوق را در بین بازیکنان 
آرسنال به دست می آورد. این اقدام او باعث شــد تا خیلی ها در انگلیس به انتقاد از این بازیکن 
بپردازند که حاضر نشد حقوق خود را کاهش دهد و البته یک سری از بازیکنان پیشین نیز از جمله 
روی کین اقدام او را درست و حرفه ای قلمداد کردند.تاکنون بیش از ۳ میلیون و چهارصد هزار مورد 
عفونت ابتال به ویروس کرونا در سرتاسر جهان ثبت شده است، از این تعداد بیش از یک میلیون 

نفر بهبود یافته و بیش از ۲۴۰ هزار نفر نیز جان شان را از دست دادند.

 »رحیم استرلینگ« و قراردادی به ارزش
 100 میلیون پوند

وینگر انگلیسی ســیتیزن ها می تواند به یکی از پر درآمدترین بازیکنان جهان تبدیل شود.رحیم 
استرلینگ به لطف نمایش های درخشانش برای منچسترسیتی و تیم ملی انگلستان و به دلیل 
یکسری اظهارات تند و تیز علیه نژاد پرستان، به یک چهره تجاری و تبلیغاتی بسیار مشهور تبدیل 
شده است.به گزارش اسکای، قرارداد فعلی رحیم استرلینگ با شرکت نایک تا کمتر از ۸ هفته دیگر 
)۳۰ ژوئن( به اتمام می رسد و این ستاره انگلیســی می تواند با هر شرکتی قرارداد تبلیغاتی را به 
امضا برساند. شرکت پوما، یک شــرکت آلمانی تولید کفش و پوشاک ورزشی قرار است با رحیم 
استرلینگ یک قرارداد تبلیغاتی به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند را به امضا برساند. در صورت توافق طرفین، 
رحیم اســترلینگ به یکی از پر درآمدترین بازیکنان جهان و پر درآمدترین چهره تبلیغاتی شرکت 
پوما تبدیل خواهد شد. تصور می شود که مدت این قرارداد ۱۰ ساله باشد. البته توافق استرلینگ 
با شرکت پوما عجیب و دور از ذهن نیســت زیرا این شرکت با باشگاه منچسترسیتی قراردادی به 

ارزش 6۵۰ میلیون پوند به مدت ۱۰ سال را به امضا رسانده است.

»دمبله« به منچستریونایتد نمی رود
موســی دمبله، مهاجم لیون در فصل نیمه تمام لیــگ یک فرانســه ۱6 گل زد و دوباره مورد توجه 
منچســتریونایتد قرار گرفت. نشــریه »منچســتریونایتد اونینــگ« خبر داد، بــا وجود عالقه 
شیاطین ســرخ، دمبله ۲۳ ســاله تصمیمی برای حضور در اولدترافورد ندارد. البته این به منزله 
ماندگاری دمبله در لیون نیســت، چرا که تیم فرانســوی بــا نیمه تمام ماندن فصــل از حضور در 

رقابت های اروپایی بازمانده است.

قهرمان جام جهانی در لیست خرید میالن
فلورین توون، هافبک ملی پوش فرانسه که یکی از بازیکنان تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ بود، مورد 
توجه میالن قرار گرفته است. سایت »گل« خبر داد، باشــگاه میالن تصمیم دارد توون ۲۷ ساله 
را برای فصل آینده به خدمت بگیرد. این بازیکن که ســابقه حضور در نیوکاسل را هم داشته، سال 
۲۰۱6 به مارسی برگشت و قراردادش تا ســال ۲۰۲۱ اعتبار دارد. از اینتر، رم و والنسیا هم به عنوان 

مشتریان توون نام برده می شود.

فوتبال جهان

استراماچونی در تیم ملی، دراگان در استقالل؟
 فدراســیون فوتبال در زمان سرپرســتی حیدر بهاروند و  بــا توجه به زمان اندکی کــه تا بازی های 
تیم ملی مقابل هنگ کنگ و کامبوج در مقدماتی جام جهانی وجود داشــت، دراگان اســکوچیچ 

را کــه کارنامه موفقی در آبــادان به ثبت 
رسانده بود، به عنوان سرمربی تیم ملی 
و جانشــین مارک ویلموتــس انتخاب 
کرد. این انتخاب هر چند با انتقادهایی 
همــراه بود امــا فدراســیون فوتبال در 
مواجهه با منتقدان ریز و درشــت هیچ 
گاه عقب نشینی نکرد. با شیوع ویروس 
کرونا و  تعویق بازی های ملی و باشگاهی 
در سراســر جهان، دیدارهــای تیم ملی 
نیز لغو شد. لغو این بازی ها و تغییرات 

در فدراســیون که با انتخاب نبی به عنوان دبیرکل همراه بود، بازار شــایعه ها را دوباره داغ کرد.ابتدا 
نام گابریل کالدرون به میان آمد و حاال آندره آ اســتراماچونی، تا مربی ایتالیایی جانشــین دراگان 
اسکوچیچ شــود. گویا مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل، اعتقادی به ادامه همکاری با اسکوچیچ 
ندارد و همین مسئله در کنار حمایت وزارت ورزش از انجام تغییرات روی نیمکت نیم ملی باعث شده 
تا نام استراماچونی شنیده شود. قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون فوتبال تیرماه به پایان می رسد؛ اما 
مسئوالن برای رضایت او بیکار ننشسته و راهکاری اندیشیده اند. راهکار هم این است، استراماچونی 
به تیم ملی برود و اسکوچیچ روی نیمکت استقالل بنشیند.البته باید این نکته را هم یاد آور شد که 
فدراسیون فوتبال ماجرای حضور استراماچونی را در تیم ملی تکذیب کرد و با حمایت از اسکوچیچ 
این شایعه را رد کرد ولی سابقه نشان داده در فوتبال هیچ چیز غیر ممکن نیست و احتمال دارد این 
تغییرات انجام شود. شاید همین شایعه باعث شده تا مجیدی نیز نشست با سعادتمند را به وقتی 

دیگر موکول کند. آیا صدای مهیب یک خبر بزرگ به گوش خواهد رسید؟

واکنش بازیکن تراکتور به احتمال قهرمانی پرسپولیس
میالد فخرالدینی، مدافع راست تیم فوتبال تراکتور تبریز با اشــاره به تعطیلی دو ماهه مسابقات 
لیگ برتر و دوری بازیکنان از تمرینات گروهی و بازی های رسمی گفت: شرایط واقعا سخت است 
و بازیکنان هم از فرم مطلوب بدنی خارج شده اند. تمرین انفرادی قابل قیاس با تمرین گروهی 
نیســت و باید دید این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت. اگر هم قرار است لیگ ادامه 
پیدا کند امیدوارم هیچ بازیکنی مصدوم نشود.میالد فخرالدینی در پاسخ به این پرسش که »آیا 
موافق انجام ادامه بازی های لیگ برتر اســت؟« عنوان کرد: اگر با ایــن وضعیتی که پیش آمده 
است، ادامه بازی ها انجام شود، لیگ برتر کیفیت گذشته را نخواهد داشت. در این صورت نهایتا 
می خواهند سه هفته به تیم ها فرصت آماده سازی بدهند که این فرصت بسیار کم است، این در 
حالی است که بازیکنان از تمرینات گروهی و بازی های رســمی دو ماه دور بوده اند. فکر می کنم 
بهتر است لیگ را تمام کنند و چهار تیم باالی جدول را به عنوان نماینده های ایران در لیگ قهرمانان 
معرفی کنند.میالد فخرالدینی در پاسخ به این پرســش که »آیا در صورت نیمه کاره ماندن لیگ 
برتر نباید تکلیف قهرمان و سقوط کننده ها روشن شود؟« تصریح کرد: 10 هفته به پایان لیگ برتر 
باقی مانده و نمی توان چیزی را پیش بینی کرد. خیلی از تیم ها 10 امتیاز جلو بودند ولی در نهایت 
قهرمانی را از دست دادند. در فوتبال ایران بازی های آسان، سخت تر از بازی های سخت است و 
چیزی قابل پیش بینی نیست. طبیعتا دیگر مدعیان هم برای قهرمانی شانس دارند و 9 بازی کم 
نیست. معتقدم قهرمان شدن پرسپولیس قطعی نیست و در پایین جدول هم نمی توان چیزی 

را پیش بینی کرد.

مخالفت فینالیست ها با تک دیدار نهایی لیگ؛

کالف سردرگم فینال فوتسال

 سجاد رضایی به دنبــال لغو دیدار نهایــی فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور که به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا صورت گرفت، پیشنهادات مختلفی برای 
تعییــن تکلیف قهرمــان این دوره از رقابت ها مطرح شــده اســت، 
پیشــنهاداتی که مخالفان و موافقان زیادی داشته و حاال برگزاری یا 
عدم برگــزاری فینال لیگ برتر فوتســال بین تیم های گیتی پســند 
اصفهان و مس سونگون به یکی از چالش های برنامه ریزی مسئوالن 
سازمان لیگ فوتسال تبدیل شده است. برگزاری دیدار نهایی این دوره 
از رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــور به صورت تک بازی از سوی 
کمیته فنی مســئوالن ســازمان لیگ یکی از این پیشنهادات بوده که 
سرمربیان هر دو تیم راه یافته به این دیدار با آن مخالفت کرده و آن را 
منطقــی  غیــر 

 دانستند.
حمید بی غم، سرمربی تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان درباره این 
پیشــنهاد و این که قرار اســت بازی فینال به صورت تک بازی برگزار 
شود، اظهار داشت: بازیکنان هر ۲ تیم حدود ۳ ماه است که از شرایط 
مسابقات به دور هستند و قطعا بازی فینال به شکل تک بازی از لحاظ 
تکنیک و تاکتیک جذاب نخواهد بود و ممکن اســت هر یک از ۲ تیم  

روی حادثه بتوانند به گل رسیده و قهرمان لیگ شوند. اگر بازی فینال 
به صورت رفت و برگشت انجام شــود قطعا می تواند به جذابیت بازی 
فینال بســیار کمک کند. در جلســه ای که اوایل فصل اعضای هیئت 
رییسه ســازمان لیگ برگزار کردند قرار شد بازی سوم فینال در زمین 
بی طرف برگزار شود و ما هم این موضوع را قبول کردیم و امیدوارم که 
مسئوالن سازمان لیگ بازی فینال را به صورت رفت و برگشت برگزار 

کرده و بازی سوم را در زمین بی طرف برگزار کنند.
علیرضا افضل، سرمربی تیم مس سونگون نیز با اعالم مخالفت درباره 
انجام دیدار نهایی رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتســال کشور 
به صورت تک بازی گفت: برگزاری بازی فینال آن هم به شــکل تک 
مســابقه کامال غیر منطقی خواهد بود. هر ۲ تیم 11 ماه تالش کردند و 
موفق شدند خود را به فینال برســانند و حاال مسئوالن می خواهند با 
یک مسابقه تکلیف قهرمان را مشــخص کنند. به دلیل ویروس کرونا 
ســازمان لیگ تصمیم گرفت مســابقه فینال را لغو کند و مســئوالن 
می گویند که به خاطــر وقت کمی که وجود دارد می خواهند مســابقه 

فینال را به صورت تک بازی برگزار کنند.
وی افزود: به نظر من اگر قرار است به خاطر وقت کم فینال را به صورت 
تک مسابقه برگزار کنند بهتر است که اصال بازی انجام نشود. همچنین 

امیدورام مســئوالن بازی فینال را رفت و برگشــت برگــزار کنند، زیرا 
تیم ها می توانند به این شــکل با نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند و 
در بازی دوم با شرایط بهتری بازی کنند و اگر هم بازی ها مساوی شد 
در آن صورت مشکلی برای بازی در تهران نخواهیم داشت. همچنین 
امیدوارم که بازی فینال با حضور تماشــاگران برگزار شود، زیرا بدون 

آن ها بازی فینال هیچ جذابیتی ندارد.

مخالفت مس با پیشنهاد گیتی پسند برای 
زمان فینال لیگ برتر فوتسال

برگزاری فینال لیگ برتر فوتســال در ابتدای فصــل آینده یکی  دیگر 
از پیشــنهادات صورت گرفته برای تعیین تکلیف قهرمان این دوره از 
مسابقات لیگ بود که از سوی مسئوالن باشــگاه گیتی پسند مطرح 
شد ولی مسئوالن باشگاه مس سونگون با این پیشنهاد هم مخالفت 

کرده اند.
حامد نجفی، مدیرعامل باشگاه مس ســونگون در این ارتباط گفت: 
ما با این پیشــنهاد مخالفیم. با کمیته فنی باشگاه و کادر فنی تیم هم 
صحبت کردم و آنها هم مخالف بودنــد که بازی فینال به ابتدای فصل 

بعد موکول شود، برای این مخالفت هم دالیل خودمان را داریم.

ــرای  ــه وزن ب ــکل اضاف ــک و مش ــق المپی تعوی
تکوانــدوکاران المپیکــی نگرانــی کادر فنــی تیــم 
ملــی را چنــد برابــر کــرده اســت. بــا این شــرایط 
میرهاشــم حســینی، تکواندوکارالمپیکــی 
کشــورمان می گویــد : »تعطیــالت عیــد در 
ــوازی  ــات ه ــا تمرین ــودم، ام ــل ب ــه کام قرنطین
را بــه تنهایــی در فضــای بــاز شــهرم، میانــه 
انجــام مــی دادم.«وی بــه تمرینــات اختصاصی 
ــا مســئوالن  اش اشــاره کــرده و مــی افزایــد: »ب
ورزشــی میانــه صحبــت کــرده ام و کلید یکــی از 
باشــگاه های ورزشــی را بــه مــن داده اند تــا روی 
یــک آدمــک تمرینــات تکوانــدو را انجــام دهــم. 
ــی  ــه دارم آمادگ ــی ک ــتگاه ها و وزنه های ــا دس ب
ــم  ــه تمرینات ــرم، از هم ــاال می ب جســمانی ام را ب

فیلــم می گیــرم و بــرای ســرمربی تیــم ملــی 
ــا ایراداتــم را برطــرف کند.«حســینی،  می فرســتم ت
امــا برخــالف ســرمربی و دســتیارانش خیلــی 
ــوع  ــت : »موض ــی نیس ــه وزن احتمال ــران اضاف نگ
اضافــه وزن مســئله اجتنــاب ناپذیــری اســت 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــکاران ب ــه ورزش ــرای هم ــه ب ک
ــی  مــن هــم از ایــن موضــوع مســتثنی نیســتم ول

ــا  ــه دارم، بار ه ــی ک ــار و فعالیت ــات پرفش ــا تمرین ب
اضافــه وزن داشــته ام و خیلــی زود هم با کــم کردن 
ــی  ــیده ام.«تکواندوکار المپیک ــر وزن رس ــم، س وزن
کشــورمان در واکنــش بــه ادعــای منتقــدان جــواب 
می دهــد : »منتقــدان هجمه هــای زیــادی بــه مــن 
وارد کردنــد و خیلــی از آقایــان، دربــاره اضافــه وزنــم 
ــن االن  ــاده ام همی ــن آم ــا م ــد، ام ــرده ان ــاد ک انتق
ــم بیشــتر از  ــو و نی ــر ســه کیل ــم و اگ وزن کشــی کن

ــم و  ــک را ببوس ــدو و المپی ــودم، تکوان ــم ب وزن
کناربگــذارم. بعضــی از افــراد بیــرون از گــود 
نشســته و در این بــاره اظهارنظــر می کننــد.«وی 
ادامــه دهــد : »قــرار بــود بعــد از المپیــک تغییــر 
ــه  ــق المپیــک دیگــر ب ــا تعوی ــا ب وزن بدهــم، ام
اضافــه وزن فکــر نمی کنــم و فقــط بــرای مــدال 
ــدوکار  ــالش می کنم.«تکوان ــو ت ــک توکی المپی
المپیکــی کشــورمان بــه تعویــق المپیک اشــاره 
می کنــد : »تعویــق المپیــک بــه ضــرر مــن 
ــه فــال نیــک می گیــرم، چــون  نیســت و آن را ب
ــا المپیــک  حــاال یک ســال و چنــد مــاه دیگــر ت
ــم  ــوان تــالش می کن ــا تمــام ت ــده و ب زمــان مان
ــزرگ  ــرای ایــن میــدان ب ــا آمادگــی کافــی را ب ت
بــه دســت آورم.«حســینی بــا اشــاره به شــروع 
اردو هــا ادامــه داد : »فعــال اردو هــا تعطیــل اســت و 
ــا و  ــا کرون ــارزه ب ــا ســتاد مب ــم ت ــد منتظــر بمانی بای
ــن  وزارت ورزش مجــوز شــروع اردو هــا را بدهــد. ای
شــرایط بــرای همــه یکســان اســت و حتــی خیلــی 
از رقبــای مــن هــم همیــن وضعیــت را دارنــد، 
ــک  ــرای المپی ــی نیســت و ب ــای نگران ــن ج بنابرای

ــم.« ــی داری ــان کاف زم

خبر  روزنگرانی کادر فنی تیم ملی تکواندو برای اضافه وزن المپیکی ها

مقصد بعدی »مسی« کجاست؟
ژوزه مورائس معتقد اســت مهاجم بارســلونا در آینده در ایتالیا بازی خواهد کرد.همیشه درباره 
آینده لیونل مسی صحبت می شود و همه دوســت دارند بدانند آیا ستاره آرژانتینی باالخره روزی 
بارســلونا را ترک می کند یا نه. این احتمال با توجه به بند قرارداد این بازیکن در تابستان پیش رو 
وجود دارد و مهاجم آبی اناری ها می تواند از تیم کاتاالنی جدا شــود. هر چند که مســی در آخرین 
مصاحبه های خود اعالم کرده است قصد دارد در اسپانیا بماند. ژوزه مورائس، دستیار پیشین ژوزه 
مورینیو در جدیدترین اظهار نظر خود درباره مقصد بعدی ســتاره آرژانتینی صحبت کرده است.به 
نوشته موندو، دپورتیوو مورائس اعالم کرد که مهاجم بارسلونا در آینده با اینتر قرارداد امضا خواهد 
کرد. دلیل این انتقال حضور خاویر زانتی در کادر اینتر است، این موضوع می تواند در جذب مسی 

تعیین کننده باشد.

 »تیاگو سیلوا« قهرمانی را به کادر درمان
 هدیه کرد

رقابت های لیگ فرانســه به خاطر ویــروس کرونا نیمه تمام مانــد؛ اما با توجه به صدرنشــینی 
قاطعانه پاری ســن ژرمن جام قهرمانی به این تیم داده می شــود.تیاگو ســیلوا، مدافع برزیلی 
و کاپیتان پاری ســن ژرمن که در کشــورش به ســر می برد این قهرمانی را به کادر درمانی که در 
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هســتند، هدیه کرد. او گفت: این قهرمانــی را به صورت ویژه و 
خاص به همه پزشــکان و کادر درمان که در خط مقــدم مبارزه با ویروس کرونا در سراســر جهان 
هســتند، هدیه می کنم. آنها امروز بازیکنان ما هســتند و نقش کلیدی را ایفا می کنند. پزشــکان 
ســخت در تالش هســتند تا ما بتوانیم در نزدیک ترین زمان ممکن به ورزشــگاه هــا برگردیم.

ســیلوا ادامه داد: تنها می توانم به خاطر این قهرمانی شــکر خدایم را به جای آورم. طی ۸ سالی 
که در لیگ فرانســه بازی می کنم این هفتمین قهرمانی اســت که به دســت می آورم. این یک 
قهرمانی خاص است که در شرایطی که اصال تصور نمی کردم به دست آمد. بدون شک این افتخار 
باعث افتخــار من خواهد بود.پاری ســن ژرمن با مارســی، تیم دوم جدول رده بنــدی 1۲ امتیاز 
 اختالف داشت و همین باعث شد تا مسئوالن برگزاری لیگ فرانســه این تیم را به عنوان قهرمان 

انتخاب کنند.

ماتیچ: 

دوست دارم فوتبال از سر گرفته شود
هافبک صربســتانی منچســتریونایتد ابراز امیدواری کرد به زودی رقابت های لیگ برتر انگلیس 
از ســر گرفته شــود.به نقل از ســایت دالماپورتال، بیش از ۵0 روز از توقف بازی هــای فوتبال در 
اروپا به خاطر شــیوع کرونا می گــذرد و در این مدت بازیکنــان فرصتی برای بــازی پیدا نکردند. 
هرچند گفته می شــود برنامه جدید ادامه بازی هــای لیگ برتر انگلیس تنظیم شــده و در اختیار 
باشــگاه های لیگ برتری قرار گرفته و با موافقت تیم ها روبه رو شده اســت.نمانیا ماتیچ، هافبک 
صربستانی منچستریونایتد گفت: برای ما فوتبالیســت ها نیز قرنطینه دوران سختی بود و تالش 
کردیم در خانه و به صــورت انفرادی تمرینــات خودمان را پیــش ببریم تا شــرایط بدنی خوبی 
داشــته باشــیم. منتظر هســتیم بازی ها ادامه پیدا کند و تمرینات در محل تمرین باشگاه ادامه 
یابد، دلم برای خیلی از بازیکنان یونایتد تنگ شــده اســت.وی در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: البته من بیشــتر با خوان ماتــا و داوید دخئــا ارتباط نزدیکــی دارم و با ایــن بازیکنان در 
ارتباط بودم و طبیعی اســت که بعد از شــیوع ویروس کرونا دلم برای آن ها تنگ شــده باشــد. 
 دوســت دارم فوتبال برگردد چــون فوتبال دنیــا و زندگی ماســت و دل همه ما بــرای آن تنگ 

شده است.

فوتبال جهان

»رادو« شماره یک 
پرسپولیس را می خواهد!

بوژیدار رادوشــوویچ بعد از 4 ســال نیمکت 
نشینی، آماده این است که به گلر اول سرخ ها 
تبدیل شــود و توانایی های خود را بیشــتر 
نشان دهد.گلر ملی پوش ازبک یعنی لوبانف 
که از پرسپولیس جدا شــد، خیلی ها تصور 
می کردند برانکو قصد دارد با اعتماد به علیرضا 
بیرانوند و ابوالفضل درویش وند کار را جلو ببرد 
اما او تصمیم گرفت یک دروازه بان ذخیره را 
از کشــور خود بیاورد؛ بوژیدار رادشوویچ که 
حاال باسابقه ترین خارجی قرمزها به حساب 
می آید و محبوبیت زیــادی هم نزد هواداران 
دارد.او به عنوان گلر دوم با دستمزد ۳00 هزار 
دالری به پرســپولیس آمد که همین میزان 
حقوق مورد بحث بســیاری قرار داشت، اما 
رادو خیلی زود نشــان داد که یک دروازه بان 
مطمئن برای روزهایی اســت که بیرانوند از 
اردوی تیم ملی برگشته، محروم است یا دچار 
مصدومیت شده است. البته این روندی بود 
که تا پیش از لیگ نوزدهم طی شد و در این 
فصل بوژیدار ۸ بازی انجام داد و در مقاطعی 
بیرانونــد را نیمکت نشــین کرد.نکته جالب 
این که در پنجره تابستانی گذشته، کالدرون 
تا آســتانه خط زدن رادو از فهرســت نهایی 
هم پیش رفت اما قرارداد ســفت و سخت 
این بازیکن کروات ســبب شــد تا سرمربی 
جدید قرمزها از موضع خــود پایین بیاید و 
رادوشوویچ را در تیم نگه دارد؛ تصمیمی که در 
روزهای مشــکل او با بیرانوند به نفعش شد 

و پرسپولیس را از یک خطر جدی رها کرد.
بعد از قطعی شدن انتقال علیرضا بیرانوند به 
آنتورپ بلژیک، حاال بوژیــدار قصد دارد تا به 
گلر اول قرمزها تبدیل شــود و انتظار دارد که 
با نظر یحیی گل محمدی از زیر سایه بیرانوند 
خارج شده و در ترکیب اصلی به میدان برود. 
او در این مدت فارغ از تعصبی که روی نیمکت 
به تیم داشته و همچنین بی حاشیه بودنش، 
از نظر فنی هم عملکرد قابل قبولی داشــت؛ 
اما این که جانشــین بیرانوند خواهد شد یا 
نه، مسئله ای است که کادرفنی قرمزها باید 

درباره آن اظهار نظر کند.

برگزاری بازی فینال آن هم به شکل تک مسابقه کامال 
غیر منطقی خواهد بود. هر ۲ تیم ۱۱ ماه تالش کردند و 
موفق شدند خود را به فینال برسانند و حاال مسئوالن 
می خواهند با یک مسابقه تکلیف قهرمان را مشخص 

کنند

 مستطیل سبز
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آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های استان اصفهان م الف:830255 

اداره کل زندان های استان اصفهان  - نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زندانیان زندانهای استانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان
 IR ۲۳010000406101۳107670409 یا واریز وجه نقد به شبای حساب

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ 4/600/000/000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت
www.setadiran.ir:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 99/0۲/16 لغایت 99/0۲/1۸

تحویل اسناد صرفا پاکت )الف(
دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 99/0۲/۳0

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

روز چهارشنبه مورخ 99/0۲/۳1 ساعت 1۲/۳0

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان اصفهان- اداره بهداشت و درمان- شماره تماس: 0۳1-۳7۸۸۵۸۵7

نوبت اول
اداره کل زندان های 

استان اصفهان

نوبت دوم
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان: 

 شهرداری مناطق بر اساس بسته تشویقی جدید 
عمل کنند

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: برخورد شورای شــهر با تخلفات، عده ای را ذوق زده 
نکند تا دست به تسویه حساب سیاسی زده و به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود باشند.علیرضا 
نصراصفهانی در یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با قدردانی از 
کسانی که بر مبنای سیره امیر مومنان )ع( بر دســتگیری از نیازمندان همت می کنند، اظهار کرد: 
مســئوالن در کنار فعالیت های خیرین با برخورد با محتکرانی که سبب ساز گرانی اقالم مورد نیاز 
مردم شده اند، این افراد را درس عبرتی برای دیگر محتکران قرار دهند.نصراصفهانی با بیان اینکه 
قیمت ها در حال افزایش بی حساب و کتاب است، خاطرنشــان کرد: نیاز است ستاد تنظیم بازار 
نظارت بیشتری بر قیمت اقالم مورد نیاز مردم در بازار داشته باشد.وی اضافه کرد: بسته تشویقی 
مصوب در جلسه گذشته شورای شــهر که با نهایت همراهی اعضای شورا و مدیران شهرداری به 
تصویب رسید، در جلسه فوق العاده فرمانداری نیز به تصویب رسیده که درخواست داریم از هفته 

جاری عملیاتی شود.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان از شــهرداری خواست با همکاری رســانه ها در خصوص 
این بسته تشویقی به شــهروندان اطالع رســانی الزم را بکنند و افزود: شــهروندان باید از مفاد 
این بســته اطالع پیدا کرده و جزییات آن برای انبوه ســازان تبیین شــود.وی بــا تاکید بر اینکه 
در شــهرداری مناطق باید بر اســاس این مصوبه عمل کــرده و از هرگونه اقدام توافقی و فشــار 
مضاعف بر مردم خودداری شــود، گفت: بر اساس مصوبه شورا کســانی که زودتر به شهرداری 
 مراجعه کننــد از تخفیف بیشــتری برخوردار شــده و زمان بیشــتری بــرای دریافــت پروانه

خواهند داشت.

 مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان 
خبر داد:

افزایش ظرفیت سرویس دهی مراکز معاینه فنی برای 
نوبت های آنالین

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شــهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از 
سیاست ها و استراتژی های کالن شهر اصفهان حرکت به سمت ایجاد شهر هوشمند و الکترونیک 
است.مجید طهماسبی افزود: در این راستا ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان و مدیریت اجرایی 
آن از سال گذشته تصمیم گرفته خدمات مربوط به نوبت دهی معاینه فنی خودروها را برای جلوگیری 
از اتالف وقت شهروندان، به صورت هوشمند و اینترنتی ارائه کند.مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و 
کاالی درون شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: آبان ماه سال گذشته سامانه نوبت دهی اینترنتی 
مراکز معاینه فنی خودروها به نشانی www.fani.hamlebar.com راه اندازی شد تا شهروندان با 
مراجعه به آن و وارد کردن شماره پالک خودرو، مشخصات اولیه و پرداخت آنالین هزینه، کوتاه ترین 
زمان در مراکز معاینه فنی را انتخاب و با کمترین اتالف وقت نوبت معاینه فنی را دریافت کنند.وی 
خاطرنشان کرد: با توجه به صفوف طوالنی انجام معاینه فنی در مرکز جی، یکی از خطوط این مرکز به 
انجام کار نوبت های اینترنتی اختصاص یافته است.طهماسبی گفت: تا چند روز آینده یکی از خطوط 
مراکز معاینه فنی تعاونی تاکســیرانی و ارغوانیه را نیز به نوبت دهــی آنالین اختصاص می دهیم.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی فرمانده پلیس راهور کشور جریمه نداشتن گواهی معاینه 
فنی را تا ۱۵ اردیبهشت منتفی اعالم کرد، افزود: با توجه به اینکه از امروز احتمال فعال شدن دوباره 
دوربین های ســطح شــهر وجود دارد و جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی صادر می شود، 
 شــهروندان باید برای دریافت گواهی معاینه فنی اقدام کنند تا به زمان پیــک مراجعات به مراکز 

برخورد نکنند.

  روایتی از جدال کرونا و کارگران روزمزد افغان؛

 ما را هم ببینید

ســاعت ۸ صبح یکی از روزهای ماه رمضان اســت. در حاشیه میدان 
قدس، حدود ۲۰ کارگر ایستاده و نگاه شــان به ماشین هایی است که 
دنبال کارگر روزمزد هستند. با هر ترمزی، سه، چهار نفر ماشین را دوره 

می کنند و می خواهند هرطوری شده سوار شوند.
شیوع ویروس کرونا، زندگی اقشــار زیادی از جامعه را تحت تاثیر قرار 
داد و مشکالت معیشتی زیادی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر به وجود 
آورد. اما شاید یکی از اقشاری که در این شرایط کمتر دیده شده، اتباع 
و مهاجران خارجی هستند که تا پیش از این به صورت روزمزد مشغول 
کار بودند و حاال دو ماه است که بیشــتر روزها مجبورند با دست خالی 
به خانه بروند.پیش از این که ویروس منحوس کرونا بر زندگی مردم 
سایه بیندازد، در این ساعت روز معموال کارگران کمتری در گوشه میدان 
قدس ایستاده بودند و بیشترشان توانسته بودند سر کار بروند. حاال اما 
بیشتر کارگران روی جدول های کنار میدان نشسته و منتظر روزی شان 
هستند.به گزارش ایسنا، کمی دورتر از محل تجمع شان پارک، می کنم 
تا امید واهی برای کسانی که منتظر ماشین صاحب کار هستند نباشم. 
آرام به کنار جمع شان می آیم و سر صحبت را باز می کنم.محمد، کارگر 
افغان است که صورتش را با پارچه ای پوشانده، از پشت شال مشخص 

نیست چند سال دارد، اما به نظر می رسد حدود ۴۰ ساله باشد. قبل از 
این که حرفم تمام شود می گوید: دو ماه است بیکاریم، کار نیست، هر 
روز صبح می آییم تا ســاعت ۱۱، ۱۲ اینجا می نشینیم. ما اتباع خارجی 
هستیم و دست مان به هیچ کجا بند نیست. کارگر ایرانی باالخره کمکی، 
هزینه ای، بسته حمایتی، چیزی می گیرد ولی ما هیچ کمکی نداریم.

به ســمت کارگر افغان دیگری برمی گردم، معلوم است منتظر مانده تا 
حرفش را بزند. عصمت ا...  ۴۰ سال است، ایران زندگی می کند و می 
گوید که شش نان خور دارد. او که به گفته خودش پارسال از ساختمان 
افتاده و سه بار عمل جراحی داشته، اضافه می کند: بچه هایم کوچک 
اند، پارسال ســه بار عمل شــدم، اما هیچ کدام از ارباب های من یک 
ریال ندادند، حتی به من ســر نزدند! حاال که می خواهــم کار کنم کار 
نیست، از کجا بیاورم بخورم؟ ۲۰ میلیون ســرخانه داشتم که دو سال 
اســت کرایه نداده ام و برای اجاره می رود.صاحبخانه ما را جواب کرده 
و با اینکه منطقه فقیرنشین شــهر زندگی می کنیم، هیچ کسی کمکی 
به ما نکرده اســت.صدای همهمه بلند می شــود و همه ادعا می کنند 
 که کســی هیچ کمکی به آنها نکرده و حتی کمک هــای خیران هم به

 دست شان نرسیده!

گالیه هایی از جنس بیکاری و تبعیض 
یکی از کارگران که اورکت سبزرنگی به تن کرده و به نظر می رسد در هوای 
بهاری این روزهای اصفهان هم احســاس سرما می کند، می گوید: در 
مســجد محله برنج و روغن و خرما آوردند و به بعضی ها دادند. من با 
دخترم رفتم اما گفتند به شما داده نمی شــود! اگر مسلمانی است که 
همه مسلمانیم. ما از ایران راضی هستیم اما االن اوضاع کار خراب شده 
و نان خور داریم، وگرنه می توانیم کار کنیم، محتاج کسی نبودیم.  یکی 
دیگر از کارگران که تمایلی برای نزدیک شــدن به جمع و شرکت در این 
بحث ندارد، از فاصله چند متری می گوید: خانم شما بگویید مگر برای 
کمک کردن هم بین ایرانی و افغان باید فرق بگذارند!؟عصمت ا... می 
گوید کار خیر که ایرانی و افغان ندارد، شــاید کسی که مسئول تقسیم 

کمک هاست به ما نمی دهد!  
مهدی ســلیمانی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری 
اصفهان درباره مشکالت کارگران افغان که به خاطر کرونا نتوانسته اند کار 
کنند، می گوید: کارت اشتغال اتباع خارجی که به صورت قانونی در کشور ما 
هستند و اجازه اشتغال دارند به صورت دوره ای توسط اداره کار تمدید می 
شود. اتباع خارجی که اعتبار کارت اقامت آنها تا ۳۱ خرداد ۹۹ است، کارت 
اشتغال شــان هم تا این مدت اعتبار دارد و زمان تمدید مجدد کارت آنها 
نرسیده، در عین حال که تمهیداتی انجام شده تا کارت اقامت و اشتغال 
جدید در زمانی که اعتبار کارت هایشان تمام شد در اختیار آنها قرار گیرد و 
بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.وی با اشاره به اینکه اتباع خارجی که 
دارای گذرنامه هستند زمان اقامت متفاوتی دارند، گفت: اگر زمان اقامت 
آنها تمام شده باشد می توانند مراجعه کنند تا کارت هایشان تمدید شود، 
البته طبق ابالغ اداره کل اشتغال اتباع خارجه وزارت کار، به خاطر شیوع 
کرونا و مشــکالتی که به وجود آمد، اعتبار گذرنامه ها ۳ ماه تمدید شده 
است، بنابراین مشکلی برای تمدید نشدن کارت ها وجود ندارد و جریمه 
ای دریافت نمی شود تا از زمانی که شرایط رو به بهبود رود اتباع خارجی 
برای تمدید کارت های اشتغال شــان اقدام کنند.سلیمانی درباره کمک 
هزینه و حمایت هایی که شامل حال اتباع خارجی می شود هم گفت: قرار 
بوده کمک های بین المللی برای حمایت از اتباع و مهاجران خارجی ارائه 
شود ولی هنوز عملیاتی نشده، این درحالی است که با تعدادی از خیران 
در جامعه مهاجران و هم وطنان خودمان رایزنی کرده ایم و تاکنون در چند 
مرحله بسته های غذایی و بهداشتی در بین اتباع و مهاجران خارجی که 
در این شرایط آسیب دیده اند توزیع شده و در حال حاضر هم بسته های 

جدید برای ۳۰۰ خانوار در حال آماده شدن است. 

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین)ع(:

آمادگی معنوی وآمادگی رزم دو شاخصه اصلی نیروهای 
رزمنده لشکر است 

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین)علیه السالم( از فعالیت ها وکالس های معنویت افزایی کارکنان ستاد 
لشکر بازدید کرد.سرهنگ پاسدار محمد هاشمی پور در حاشیه این بازدید ضمن تشکر از مسئولین 
برگزار کننده این مراســمات آنها را به حفظ فاصله اجتماعی در کالس ها وبرنامه ها توصیه کرد.وی 
افزود: ایجاد معنویت در بین کارکنان از اهم موضوعات وســرلوحه برنامه های لشکر مقدس امام 
حسین)ع( است.هاشمی پور یادآور شد: آمادگی معنوی وآمادگی رزم دو شاخصه اصلی نیروهای 

رزمنده لشکر است که باید هردو پابه پای هم رشد کنند تا موجب پویایی هرچه بیشتر یگان شود.

به همت گردان پدافند هوایی لشکر ۱۴ امام حسین)ع(؛

بیش از یکصد بسته معیشتی تهیه وتوزیع شد 
به همت رزمندگان وبسیجیان گردان پدافند هوایی لشکر ۱۴ امام حسین )ع( بیش از یکصد بسته 
معیشتی تهیه وتوزیع شد.فرمانده گردان پدافند لشــکر ۱۴ امام حسین)ع( گفت: کمک های یاد 
شده به همت بسیجیان این گردان تهیه شده ودر بین آسیب دیدگان کرونا در روستای چریان توزیع 
شد. وی افزود: با توجه به دستور فرمانده کل قوا مبنی بر اهدای کمک های مومنانه ویاری آسیب 

دیدگان کرونا این گردان پا به پای جامعه سالمت به یاری مردم پرداخته است.

 رقابت 1438 اثر از تمام استان های کشور در دومین 
جایزه جمالزاده 

دبیر اجرایی دومین دوره جایزه جمالزاده از ارسال ۱۴۳۸ اثر به دبیرخانه این جایزه خبر داد. محمد 
معماریان گفت: امسال همچون سال گذشته حضور خوب شرکت کنندگان جایزه ما را شگفت زده کرد 
به طوری که متوجه شدیم حتی شیوع ویروس کرونا و توقف و تعطیلی رویدادهای مختلف فرهنگی 
هنری و تمام امور و مشاغل هم نتوانســته مانع حضور عالقه مندان در جشنواره شود و دوستداران 
نوشتن، فرصت قرنطینه را برای ثبت احوال شان و گفت وگو با زبان ادبیات مغتنم شمرده اند.دبیر 
اجرایی دومیــن دوره جایزه جمالزاده افزود: با شــیوع ویروس کرونا بخش ویــژه آن را در جایزه 
زیرمجموعه بخش زندگی نگاره و ناداســتان ها تعریف کردیم تا عالقه مندان به ناداستان نویسی 

تجربیات خود را از روزهای کرونا و مواجهه با آن در هر جای جهان در این بخش به ثبت برسانند.
وی در ادامه با اشاره به استقبال خوب اهالی خانواده جمالزاده و دریافت ۱۴۳۸ اثر در دبیرخانه جشنواره 
گفت: دومین دوره جایزه جمالزاده از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان برنامه ریزی شده که در سال دوم آن بیشترین اثر به بخش داستان آزاد 
با ۸6۹ اثر و دومین بخش پرطرفدار جایزه بخش ویژه کرونا با ۲۹۴ اثر اختصاص یافت.وی ادامه داد: 
۱۸۸ اثر در بخش داستان اصفهان و ۸7 اثر در بخش زندگی نگاره های اصفهان نیز ثبت شد که مجموع 
این آثار در مقایسه با آثار ارسال شده به دیگر جوایز ادبی کشور رقمی قابل توجه بوده و تقریبا برابر با دوره 
اول جشنواره است که نشان از اقبال عمومی عالقه مندان ادبیات به برگزاری جایزه جمالزاده در اصفهان 
و جایگاه قابل قبول جایزه دارد.معماریان به تنوع قابل توجه ترکیب شرکت کنندگان در این جایزه ملی 
و فراگیری آن اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال پذیرای آثاری از نویسندگان فارسی زبان ساکن 
دیگر کشورها شامل آمریکا، نروژ، انگلیس، افغانستان، ترکیه و تاجیکستان بودیم که حضور پرتعداد 
شرکت کنندگان از اســتان های مختلف ایران نیز در این دوره قابل توجه بود.دبیر اجرایی دومین دوره 
جایزه جمالزاده با اشاره به آنالیز آثار ارسالی از اســتان های مختلف کشور به تفکیک تعداد اثر افزود: 
استان اصفهان با ۴۲۰ اثر بیشــترین آثار ارســالی، تهران با ۳6۸ اثر در جایگاه دوم و سومین جایگاه 

شرکت کنندگان دوره دوم نیز با ۱۳۹ اثر به خراسان رضوی اختصاص یافت.

با مسئولان

خبر روزاخبار

دوره های مرکز آموزش 
 سازمان فاوا آنالین

 برگزار می شود
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به بحران 
به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کویید ۱۹ 
و در راستای دستورالعمل های ابالغ شده مبنی 
بر عدم برگزاری دوره های آموزشی به صورت 
حضوری در جهت حفظ ســالمت شهروندان، 
مرکز آموزش سازمان فاوا از ابتدای این بحران 
تا کنون دوره های آموزشــی خود را به صورت 
آنالین و غیر حضوری برگزار کرده و این روند تا 
پایان محدودیت های اعالم شده، ادامه خواهد 
داشت.سیدحمیدرضا ابطحی با بیان اینکه در 
سال گذشته افزون بر ۲۴۳ دوره آموزشی در 
مرکز آموزشی سازمان فاوا برگزار شده است، 
تصریح کرد: این دوره هــا در گروه های پایه- 
عمومــی و تخصصی در حوزه هــای مختلف 
GIS، آمار، انیمیشــن، برق، پایه و سیســتم 
عامل، حسابداری، خدمات دولت الکترونیکی، 
شبکه، عمران، فناوری اطالعات، گرافیک، گروه 
تحلیل و برنامه نویسی، مدل سازی، مدیریت، 
معمــاری، مکانیک، کــودکان، نوجوانان و… 
برگزار شده است.مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعــات و ارتباطات شــهرداری اصفهان از 
طراحی برنامه هایی به منظور افزایش جذب 
عالقه منــدان و دانــش حرفــه ای کارکنــان 
شــهرداری خبر داد و گفت: در ســال گذشته 
بیش از 6۸ هزار نفر ساعت آموزشی برگزار شده 
که حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزشی 
معادل هفت درصد مربــوط به آموزش ضمن 
خدمت همکاران شــهرداری اصفهان و مابقی 
مربوط به سایر دوره ها بوده است.در این زمینه 
»مجید غالمی«، مدیر مرکز آموزش سازمان 
فاوا نیز با اشــاره به رســالت این مرکز در ارائه 
آموزش های عمومی و تخصصــی، از تدوین 
برنامه ای برای غیر حضــوری کردن دوره ها با 
اهداف افزایش سالمتی مخاطبان و همچنین 
کاهش تردد در سطح جامعه خبر داد و تصریح 
کرد: با توجه به عدم امکان برگزاری دوره های 
آموزشی حضوری در شــرایط کنونی کشور در 

حال اجراست.

آموزش مجــازی فیلم نامه نویســی و نمایش ۱۰۰ 
فیلم کوتاه برگزیده کودک و نوجوان، از ســوی دفتر 
تخصصی ســینما در هفته فرهنگــی اصفهان آغاز 
شد.دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در این هفته 
دو ویژه برنامه برای مخاطبــان خود تدارک دید و در 
کنار آنها به معرفــی چهره های تاثیرگذار ســینمای 
اصفهان نیــز پرداخت.مدیر دفتر تخصصی ســینما 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان در خصوص برگزاری دوره آموزش مجازی 
فیلم نامه نویسی اظهار داشت: سلسله نشست های 
تحلیلی-آموزشــی فیلم نامه نویســی را در ســال 

۹۵ با عنوان »از ایــده تا فیلم« با حضور ۱۴ اســتاد 
شــاخص و برگزیده کشــور برگزار کردیم که در سال 
۹6 درسنامه صوتی آن آماده شــد و با توجه به اینکه 
فیلم نامه نویسی یکی از اولویت های دفتر تخصصی 
سینماست تصمیم گرفتیم آرشیو تصویری خود را نیز 
در این خصوص ارائه دهیم.مصطفی حیدری افزود: 
این دوره همزمان با هفته فرهنگی اصفهان آغاز شده 
و فیلم های آن ســاعت ۱۸ روزهــای زوج در صفحه 
فرهنگســرای مجازی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان)vcci.ir( و دفتر تخصصی 
سینما در اینستاگرام و کانال در دسترس عالقه مندان 
قرار می گیرد.وی ادامه داد: زمان هر قسمت حداکثر 
۱۵ دقیقه اســت که بــا اطالعات موجــود، آموزش 
مجازی فیلم نامه نویســی در مجمــوع حدود ۲۵۰ 
ویدئوی آموزشی را شامل می شود که دسترسی به 
تمام آنها برای عموم آزاد و رایگان است.به گفته مدیر 
دفتر تخصصی سینما ســازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شــهرداری اصفهان، مباحث ارائه شده این 
دوره آموزشــی توســط چهره های شــاخصی چون 
فرهاد توحیدی، جمشید خانیان، حمید دهقان پور، 
شــادمهر راســتین، سیدســعید رحمانی، شاهپور 
شهبازی، امیر عربی، جابر قاسمعلی، مهران کاشانی، 
محمد گذرآبادی، سیاوش گلشیری، فرزاد موتمن، 
فدیا نوراللهیان و امیررضا نوری پرتو تدریس شــده 
اســت.وی به برنامه »۱۰ فیلم« اشــاره کرد و گفت: 
شهرداری اصفهان در ذیل جشنواره فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان در سال های ۹۳، ۹۴ و ۹6 حدود 
۱۰۰ فیلم کودک و نوجــوان تولید کرد که صرفا در یک 
نوبت این جشــنواره اکران شــد و یا برخی توســط 
ســازندگان در جشــنواره های دیگر ارائه شد و این 
فیلم ها هیچ گاه به اکران عمومی در نیامد، به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم هر ۱۰۰ فیلم را در فرهنگسرای 
مجازی سازمان بارگذاری کنیم تا عموم عالقه مندان 

بتوانند تماشا کنند.

به صورت مجازی، فیلم نامه نویس شوید

نصب تندیس کارگر 
در منطقه 5 شهرداری

تندیس فوالدی بــا نماد»کارگر« 
بــرای تجلیــل از مقــام کارگــران 
همزمان با روز جهانــی کار و کارگر 
رونمایی شــد. این تندیس توسط 
مجتبی آقاباباگلــی با ارتفاع ۵ متر 
و از ورق آهــن به همت ســازمان 
زیباســازی و منطقه ۵ شهرداری 
اصفهان ســاخته و در ورودی بلوار 

کارگر نصب شده است.

وز عکس ر

الیحه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پس از تایید در کمیســیون های فرهنگی و اجتماعی در یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان مطرح شد. این کمک به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان بوده و از طریق برنامه »یک شهر ضیافت« پرداخت خواهد شد.در جریان بررسی این الیحه، 
پورمحمد شریعتی نیا، نایب رییس شورای شهر اظهار کرد: سال گذشته بحث هایی مطرح شد که این مبلغ در جای دیگری توسط ستاد دیه خرج شده است 
که از مسئوالن مربوطه خواستم شخصا در این خصوص توضیح بدهند.وی افزود: با این توضیح مشخص شد که کامال مبلغی که از سوی شورای شهر تصویب 
می شود برای آزادی زندانیان هزینه خواهد شد.ضمن تصویب این الیحه، پیشنهادی نیز در جلسه شورا مطرح شد که برای بودجه سال های بعد، شورای شهر 
در زمان بودجه ریزی ردیف جداگانه ای برای این اقدام تخصیص دهد.همچنین هیئت رییسه شورا امکان دعوت از مسئوالن ستاد دیه برای حضور در صحن 

علنی را در جلسات آینده بررسی خواهد کرد تا گزارشی از نحوه هزینه کرد کمک های مدیریت شهری به این ستاد در صحن شورا ارائه شود.

کمک 350 میلیون تومانی شهرداری اصفهان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
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در هـر روز زندگـی خـود کارهـای زیـادی انجـام می دهید و 
اتفاقـات خـوب و بـد زیـادی را پشـت سـر می گذاریـد، اما 
اگـر آگاه باشـید در هـر سـاعت از روز بـه پندهـای زندگـی 
پـی خواهیـد بـرد. در ادامـه پندهایـی کـه برای خوشـبخت 
شـدن بـه آن هـا نیـاز داریـد را متذکـر می شـویم. اتفاقـات 
زیـادی می تواننـد سـبب شکسـت مـا شـوند کـه نمی توان 
آن هـا را نادیـده گرفـت. در هـر سـاعت از روز آموزه هـای 
زیـادی بـرای پنـد گرفتـن وجـود دارد. کارهـای بی اهمیتی 
که خیلی آسـان از کنارشـان می گذریـد و اهمیتی بـه آن ها 
نمی دهیـد هـر یـک حـاوی پیـام مهمـی درباره شـخصیت 
فـرد و نگـرش جامعه بـه اوسـت، تنها کافی اسـت بـا دقت 

بـه آن هـا توجـه کنیم.
 از شـانس های زندگی اسـتفاده کنید: وقتی از خـواب بیدار 
می شـوید شـانس دیگـری بـرای تفکـر دربـاره  هدف تـان 
از زندگـی داریـد. قبـل از ایـن کـه روز خـود را شـروع کنیـد، 
به ایـن فکـر کنید کـه هـر روز هدیـه ای از سـوی خداسـت، 

می خواهیـد بـا ایـن هدیـه چـه کار کنید؟
 بـا تمرکـز روی تنفس، زندگـی آرام تـر و سـالم تری را تجربه 
کنید: بدون این که توجه داشـته باشـیم، نفس می کشـیم. 
البتـه افـرادی کـه ورزش هـای سـه گانه، مدیتیشـن و یوگا 

انجـام می دهند به تنفـس خود توجـه دارند. بـا تمرکز روی 
تنفس و نحـوه  صحیـح دم و بـازدم می توانیـد از مزایای آن 
چـون کاهـش اسـترس و نگرانـی، بهبـود خـواب، افزایش 
تحمل درد، فشـار خون پاییـن، کاهش وزن و پیشـگیری از 

بیماری هـا بهره منـد شـوید.
 کارهـای روزانه را بـا دید مثبـت انجـام دهید:شـاید مرتب 
کـردن تخـت، هـر روز صبـح کاری دشـوار باشـد. البتـه اگر 
فرد منظمی باشـید، مرتب کـردن تخت کار چندانی سـختی 
برای تان نخواهـد بود؛ اما اگر از کسـانی باشـید کـه با عجله 
به سـر کار می رویـد، قطعا جمـع کـردن رختخـواب آخرین 
اولویت تـان اسـت. در ایـن کارهـای پیش پـا افتـاده رمز و 
رازهای زیادی وجود دارد. پس برای سـر و سـامان دادن به 

زندگی خـود، از مرتـب کـردن تخت شـروع کنید.
 خیلـی از کارهـا آن قـدر کـه بـه نظـر می رسـند، سـخت 
نیسـتند:اگر دقت کرده باشـید شسـتن ماهیتابه، دو چاقو، 
یـک چنـگال، یـک کاسـه، تنهـا یـک دقیقـه از شـما زمـان 
می گیـرد. پـس به جـای ایـن کـه ظرف هـای کثیـف درون 
سـینک را نادیده بگیرید، یـک دقیقه وقت بگذاریـد و آن ها 
را بشـویید. مطمئنـا با شسـتن ظرف هـا، احسـاس بهتری 
خواهیـد داشـت. زندگی نیـز به همیـن صورت اسـت، نباید 

مسـائل را برای خـود خیلی سـخت و بـزرگ جلـوه دهید تا 
احسـاس بهتری داشـته باشـید.

 مسـائل کوچک تـر، زودتـر حـل می شـوند:وقتی لباس ها، 
حولـه  حمـام، اشـیای دیگـر را روی هـم بریزید، چه کسـی 
می خواهد ایـن شـلوغی ها را جمع و جـور کند؟ ایـن همان 
زندگی اسـت کـه شـما می خواهیـد؟ اگر هـر وسـیله را بعد 
از اسـتفاده، سـر جـای خـود بگذاریـد خیلـی بهتر اسـت تا 
ایـن کـه بخواهیـد وسـایل در هـم ریختـه را سـامان دهید. 
مشـکالت همانند وسـایل در هم ریخته هسـتند، اگر وقتی 
کوچک هسـتند به آن ها اهمیـت دهید و برای رفع شـان راه 

حلـی پیـدا کنیـد، راحت تر بـه آن هـا غلبـه می کنید.
 زمانـی اضافـی بـرای کارهـای پیش بینـی نشـده کنـار 
بگذارید:شـاید با برنامـه جلو برویـد اما ناگهان همـه چیز از 
روند طبیعـی خود خارج شـود؛ مثال گوشـی موبایـل خود را 
گم کنید و سـاعت زیـادی به دنبالـش بگردید، ماشـین تان 
در بیـن راه خـراب شـود و بـا تاخیر به سـر قـرار برسـید، در 
این لحظه کسـانی کـه منتظر شـما بوده انـد از کـوره در رفته 
و شـما را فـردی بدقـول می بیننـد. پـس همیشـه زمانـی 
اضافـی در برنامـه روزانـه خـود در نظـر بگیریـد تـا بـه ایـن 

اتفاقـات پیـش بینـی نشـده پاسـخ دهید.

آشپزی

نان موز و 
شکالت تلخ

 با استفاده از این دستور تهیه نان می توانید اشتها و ذوق 
را در میل کردن صبحانه درون بچه ها روشن کنید.

مواد اولیه:  آرد یک و سه چهارم پیمانه ،پودر کاکائو یک دوم پیمانه ،شکالت 100 گرم ،بکینگ 
پودر یک قاشق چای خوری ،جوش شیرین سه چهارم قاشق چای خوری ،پودر دارچین 

یک دوم قاشق چای خوری ،تخم مرغ 2 عدد ،ماست یک سوم پیمانه ،شکر قهوه ای یک دوم 
پیمانه ،موز رسیده 3 عدد ،روغن یک سوم پیمانه ،نارگیل خورد شده سه چهارم پیمانه ،نارگیل 
خورد شده برای روی کیک 3 قاشق غذاخوری،شکربرای روی کیک یک قاشق غذاخوری 

طرز تهیه:  ابتدا فر را با درجه حرارت 180 درجه سانتی گراد روشن کرده و سپس مواد اولیه را آماده می کنیم. شکالت 
ها را با حرارت غیر مستقیم به روش بن ماری آب می کنیم.آرد، نمک، پودر کاکائو، بکینگ پودر، جوش شیرین و 
دارچین را باهم الک می کنیم.شکر قهوه ای و تخم مرغ ها را داخل ظرف می ریزیم و با سرعت باال حدود 30 ثانیه 

هم می زنیم. حاال روغن، ماست و موز له شده را اضافه می کنیم. مخلوط مواد خشک را به تدریج اضافه کرده 
و به هم زدن ادامه می دهیم.مخلوط باید کامال مطابق شکل یک دست شود. سپس نارگیل خرد شده را 

اضافه کرده و مواد را داخل قالب لوف می ریزیم.شکالت ذوب شده را  روی خمیر ریخته و به کمک 
کارد کمی هم می زنیم .نارگیل و شکر باالی کیک راهم روی خمیر می ریزیم و برای حدود 

50 الی 60 دقیقه در فر قرار می دهیم. می توان برای جلوگیری از سوختن نارگیل 
ها روی قالب را با فویل پوشاند.پس از خنک شدن کامل نان را از قالب 

 جدا کنید و به قطعه های دلخواه
 برش دهید .

پند های کاربردی که باید برای زندگی روزمره تان یاد بگیرید

 فصل چهارم »بچه مهندس«
ساخته می شود؟

 »هشتگ« با اجرای حسین رفیعی
روی آنتن شبکه دو

علی غفاری، کارگردان درباره سریال »بچه مهندس« گفت: از ابتدا 
قرار بود »بچه مهندس« در سه فاز ساخته شود، البته سه فصل 
15 قسمتی که در کل 54 قسمت باشد.وی ادامه داد:به دلیل 
جذابیت ماجرای کودکی، ادامه سریال هم ساخته شد؛ پیشنهاد 
تلویزیون این بود که حاال که از کودکی شروع کردیم نوجوانی و جوانی 
جواد را هم داشته باشیم.

برنامه »هشتگ« به طراحى و تهیه کنندگى رضا سبحانى و اجراى حسین 
رفیعى به زودى روى آنتن شبکه دو سیما مى رود.این برنامه که به صورت 
تخصصى و آسیب شناسانه به موضوع فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى 
مى پردازد ، بنا دارد در هر قسمت به یکى از مزایا و یا معایب فضاى مجازى که 
پیش روى کاربران قرار دارد، بپردازد . مخاطب »هشتگ« طیف گسترده اى از جامعه 
ایرانى است که امروزه از فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى استفاده می کنند.

نصب روتور Hp واحد 120مگاواتی نیروگاه اصفهان

روتور HP واحد 120 مگاواتی بخاری نیروگاه اصفهان توسط متخصصان شرکت 
مدیریت تولید برق اصفهان نصب شد.وحید ایزدی، ریيس اداره تعميرات 
تجهيزات مكانيك، ضمن اعالم این خبر خاطر نشان کرد: در تعمیرات اساسی 
توربین باید اندازه گیری ها به دقت انجام شود تا در زمان مونتاژ، قطعات ثابت 
و متحرک با هم درگیر نشوند.وی افزود: در واحد شماره 3  نیز با توجه به 
سن باالی توربین و با توجه به اینکه سیل های روتور توربین HP و سیل های 
پوسته داخلی تعویض شده بودند، به دلیل انجام تنظیمات توربین می بایست 
وضعیت پوسته ها و روتور با اندازه گیری مشخص می شد، لذا جهت اندازه 
گیری فوق اقدام به کشیدن سیم پیانو کردیم.رییس اداره تعمیرات تجهیزات 
مکانیک اظهار داشت: این مراحل کاری به ترتیب توسط کارکنان متخصص 

شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان انجام شد، مونتاژ نیمه زیرین کلیه قطعات و 
کشیدن سیم پیانو، انجام اندازه گیری های قطعات ثابت نسبت به سیم، مونتاژ 
نیمه باالیی قطعات ثابت و انجام اندازه گیری های الزم مونتاژ پوسته خارجی 
توربین و انجام اندازه گیری های الزم، سپس کلیه قطعات باز و سیم پیانو  جمع 
آوری شد. ایزدی در تشریح روند تعمیرات اساسی اضافه کرد: در نهایت روتور 
روی یاتاقان ها نصب و وضعیت روتور نسبت به بدنه اصلی توربین اندازه گیری 
شد و سپس بعد  از نصب  روتور  وضعیت روتور با موقعیت سیم پیانو مقایسه 
شد که نهایتا محاسبات مربوط به چپ و راست و باال و پایین قطعات ثابت 
نسبت به سیم انجام و اصالحات روی قطعات ثابت با سنگ زنی، جوشکاری، 

الینرگذاری و تراشکاری انجام شد.

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه مولد و عامل جهش تولید و رونق اقتصادی
ــی،  ــده خــود در طــول مســیر تعال ــا اســتفاده از تجــارب ارزن ــه ب ــوالد مبارک ف
مرزهــای تولید را پشــت ســر گذاشــته و عــالوه بــر ایــن، بــرای ارتقــای جایگاه 
ــی  ــوزه بوم ــدی در ح ــای بلن ــور گام ه ــوالد کش ــت ف ــود و صنع ــی خ رقابت
ــی صنعــت  ــش فن ــال دان ــوژی و کســب و انتق ــای ســطح تکنول ســازی، ارتق
ــدس  ــتی از  مهن ــه از یادداش ــی خوانیدبرگرفت ــت.آنچه م ــته اس ــوالد برداش ف
ــه در  ــوالد مبارک ــش ف ــوص نق ــه درخص ــوالد مبارک ــل ف ــان، مدیرعام عظیمی

ــد اســت: ــش تولی ــق اقتصــادی و جه رون

نقش و جایگاه فوالد مبارکه 
ــا  ــزرگ تریــن شــرکت فــوالدی کشــور، ب ــوان ب ــه عن شــرکت فــوالد مبارکــه ب
حــدود ســه دهــه تجربــه در تولیــد انــواع محصــوالت تخــت فــوالدی، نقــش 
محــوری در توســعه صنعتــی، اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بــر عهــده داشــته 
اســت. این شــرکت در ســال 98 بــا تولیــد 7.5 میلیــون تــن انــواع محصوالت 
فــوالدی عملکــرد قابــل توجهــی داشــته و در همیــن ســال از رشــدی بالــغ بــر 
12.5 درصــد نســبت بــه برنامــه و 67 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

قبــل برخــوردار بــوده اســت.
ــده  ــران، پدی ــداز اقتصــاد ای  یکــی از اساســی تریــن چالــش هــای چشــم ان
جهانــی شــدن اســت کــه برخــورداری از صنعــت رقابــت پذیــر را بــرای اقتصــاد 
ــور در  ــم کش ــی و مه ــات اساس ــی از اقدام ــازد. یک ــی س ــر م ــاب ناپذی اجتن
دســتیابی بــه اهداف ترســیم شــده، بهبــود فضــای کســب وکار و رقابتــی کردن 
آن در کشــور اســت. فضــای کســب وکار از جمله شــاخص هــای تعییــن کننده 
ــه  ــوان ب ــه آن مــی ت ــا اســتناد ب ــه ب ــت اقتصــادی هــر کشــور اســت ک وضعی
بررســی و تجزیــه وتحلیــل شــرایط اقتصــادی هــر کشــور پرداخت. بــه همین 
ــه عنــوان یکــی از صنایــع مهــم و اســتراتژیک و قابــل  دلیــل صنعــت فــوالد ب
ــدی هــای خــود ســهم  ــا افزایــش قابلیــت هــا و توانمن ــد ب ــت، مــی توان رقاب

قابــل توجهــی در بهبــود فضــای کســب وکار کشــور ایفــا کنــد.

رشد و تعالی آینده صنعت فوالد
ــرات  ــل تغیی ــی از قبی ــه عوامل ــور ب ــوالد کش ــت ف ــده صنع ــی آین ــه طورکل ب
تکنولوژیــک در صنایــع وابســته اســت )از قبیــل صنایــع خودروســازی(، 
ــوالد،  ــرف ف ــرانه مص ــارم، س ــی چه ــالب صنعت ــال و انق ــوژی دیجیت تکنول
ــود.  ــد ب ــرژی و آب وابســته خواه ــی کشــور، نحــوه مصــرف ان بودجــه عمران
همچنیــن بــا توجــه بــه عوامــل مذکــور و بــه کارگیــری مفاهیــم برنامــه ریــزی 
ــوط  ــعه خط ــداث و توس ــل اح ــی از قبی ــرکت اقدامات ــن ش ــتراتژیک، ای اس
تولیــدی )پــروژه نــورد گــرم 2(، ســرمایه گــذاری در تولیــد اقــالم اســتراتژیک 
مصرفی صنعــت فــوالد ازجملــه الکتــرود گرافیتــی و ســرمایه گــذاری در طرح 
هــای معدنــی را در دســتور کار خود قــرار داده اســت. البته مانند ســایر شــرکت 
های بــزرگ تولیــدی و فعــال در صنعت کشــور، بــا چالش هــا و مشــکالتی در 
حوزه تامیــن مواد اولیــه )از قبیــل ســنگآهن، کنســانتره و گندلــه(، محدودیت 
ــرخ  ــرژی، ن ــع حامــل هــای ان ــد و توزی ــل، تولی زیرســاخت هــای حمــل ونق
ــا  ــاال و تحریــم هــای خارجــی مواجــه اســت و ســعی کــرده ب تامیــن مالــی ب
بهــره گیــری از قابلیــت هــا و توانمنــدی هــای خــود )از قبیــل وجــود ســرمایه 

انســانی باتجربــه، سیســتم هــای تولیــدی و پشــتیبانی کارا، افزایــش چابکی 
و بهــره وری فرآیندهــای تولیــدی و...( تــا حــدود قابــل توجهــی بــر مشــکالت 
یادشــده فائــق آید.فــوالد مبارکــه بــا اســتفاده از تجــارب ارزنــده خــود در طول 
مســیر تعالــی، مرزهــای تولیــد را پشــت ســر گذاشــته و عــالوه بــر ایــن، برای 
ــدی در  ــای بلن ــوالد کشــور گام ه ــت ف ــی خــود و صنع ــگاه رقابت ــای جای ارتق
ــش  ــال دان ــوژی و کســب و انتق ــای ســطح تکنول ــی ســازی، ارتق ــوزه بوم ح
ــد فراتــر از  فنــی صنعــت فــوالد برداشــته اســت و امیــد اســت در آینــده بتوان
ــوژی ســاخت  ــل شــود کــه دارای تکنول ــه شــرکتی تبدی ــوالد، ب ــده ف تولیدکنن
کارخانــه هــای فوالدســازی است.شــعار ســال 99 یعنــی »جهــش تولیــد« در 
ســایه رشــد صنایــع مــادر محقــق مــی شــود. در ایــن میــان، زنجیــره تامیــن 
ــات و کاال  ــده خدم ــن کنن ــزار و 800 تامی ــامل 2ه ــه ش ــوالد مبارک ــترده ف گس
ــا حــدود 82 درصــد ســاخت داخــل و شــبکه گســترده مشــتریان شــرکت  ب
ــه و کارگاه  ــزار کارخان ــه طــور مســتقیم و 3 ه ــه و کارگاه ب ــزار کارخان شــامل ه
بــه طــور غیرمســتقیم اســت. بــه طورکلــی فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یکــی از 
ــن  ــزرگ تریــن شــرکت هــای تولیــدی کشــور نقــش بســزایی در تحقــق ای ب

شــعار ایفــا مــی کنــد.

مهم ترین دستاورد اخیر فوالد مبارکه در حوزه تولید
ــد  ــوی تولی ــه س ــت ب ــه حرک ــوالد مبارک ــی ف ــای اساس ــر از گام ه ــی دیگ یک
ــه  محصــوالت ویــژه خصوصــا تولیــد ورق هــای مورداســتفاده در ســاخت لول
ــوژی  ــن تکنول ــه ای ــا دســتیابی ب ــدا... ب ــه حم ــه ب ــرش اســت ک ــال گازت انتق
ــای  ــی از نیازه ــه یک ــای API را ک ــلب ه ــتین اس ــال 98 نخس ــت در س توانس
اساســی وزارت نفــت اســت، در ماشــین ریخــت هگــری شــماره 5 خــود تولید 

ــردارد. ــن محصــول ب ــازی از واردات ای ــی نی ــی در ب ــد و گام مهم کن

فوالد مبارکه به وسعت تمامی ایران
ــران، از  ــز ای ــر از مرک ــروه خــود، غی ــا شــرکت هــای گ ــراه ب ــه هم ــوالد مبارک ف
ــا فــوالد  جنوبــی تریــن نقطــه کشــور یعنــی فــوالد هرمــزگان در بندرعبــاس ت
ــر توســعه تولیــد  ســنگان در شــمال شــرقی کشــور را پوشــش داده و عــالوه ب
ــتغالزایی و  ــه اش ــی ب ــایان توجه ــک ش ــف، کم ــاط مختل ــی در نق و درآمدزای

ــرده اســت. ــا ک ــاه اجتماعــی در ســایر اســتان ه توســعه رف

از سوی مدیرعامل هلدینگ صدر تامین صورت گرفت؛

 معرفی شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان

 برای نظارت بر پروژه های شرکت های تابعه صدر تامین

غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل هلدینگ صدر تامین، شرکت مهندسی و پویش 
ساخت ذوب آهن اصفهان را جهت نظارت، کنترل و ارزیابی پروژه های شرکت 
های تابعه این هلدینگ معرفی کرد.در معرفی نامه مربوطه آمده است: با 
توجه به لزوم کنترل و ارزیابی نحوه اجرا و پیشرفت پروژه های در دست اقدام 
و آتی شرکت های تابعه از سوی هلدینگ صدرتامین،این شرکت در نظر دارد 
با استفاده از ظرفیت خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای شرکت مهندسی 
و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان نسبت به نظارت، کنترل و ارزیابی پروژه 
های شرکت های تابعه اقدام کند.با توجه به موارد مذکور و مذاکرات به عمل 
آمده با مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مهندس 
امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن، مقرر شد 
در مرحله نخست، پروژه های در دست اقدام مورد بررسی، مطالعه و بازدید 
قرار گرفته و در صورت نیاز مستندات الزم جهت مطالعه و بررسی در اختیار 

آن شرکت قرار گیرد.
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