
بر اساس اعالم پلیس راهور اصفهان، بیشتر رانندگی های پر خطر در بزرگراه های استان رخ می دهد؛

وسوسه مرگ در بزرگراه
5

 و حبابی که نمی ترکد ! 
  وقتی گرانی بی ضابطه بیداد می کند و همه چیز همچنان به »حباب« ربط داده می شود 
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مدیرکل انتقال خون استان:

تاکنون ۴۰ اصفهانی 
 پالسمای خود را 

اهدا کرده اند

 از لژیونری در ایتالیا تا بازی
 در شهر مادری؛

 »معنوی نژاد«
  در راه 

سپاهان

۱۰۰ پست کارشناسی 
صنعت، معدن و تجارت 

اصفهان خالی است

5

3
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با حضور کارشناسان صورت گرفت؛

بررسی چند وچون اجرای 
کنسرت در بناهای تاریخی

7

شهردار اصفهان مطرح کرد:

شهر در مسیر 
هوشمندسازی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

 رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان مدعی دست داشتن برخی در جلوگیری
 از صادرات محصوالت کشاورزی استان شده است؛ 

روزهای خلوت »کارگو«
3

 چهارباغ خواجو، جای آزمون و خطا نیست 
  باید و نبایدهای طرح یکسان سازی در چهارباغ؛ 

7

رود
ده 
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مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان:

گران فروشی، در صدر 
تخلفات است

مدیرکل انتقال خون استان:

 مردم اهدای خون را
  به شب های قدر 

محدود نکنند
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تجلیل از مربیان برتر 
عقیدتی لشکر14امام 

حسین علیه السالم

5

 بر اساس اعالم استاندار اصفهان، 
 دانش آموزان اجباری برای 

حضور در مدارس ندارند؛

برزخ بازگشایی مدارس

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای 

شرکت آب  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

222099001434000004-1-99خرید و اجرای تله متری  منطقه گلپایگان1

2- کلیــه مراحل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها 

از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( بــه آدرس:www.setadiran.ir انجــام خواهد 

شــد و الزم اســت مناقصه گران در صــورت عــدم عضویت قبلــی، مراحل ثبــت نام در ســایت مذکــور و دریافت 

 گواهــی امضــای الکترونیکی را جهــت شــرکت در مناقصه محقــق ســازند. تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه: 

تاریخ 99/2/23  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

99/2/31چهارشنبه 14:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/3/10شنبه 14:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/3/11یکشنبه8:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

نیازی به انتظار 
شبانه جهت 

تعویض پالک 
5نیست

مجموعه 
اقدامات 
شهرداری 

اصفهان برای 
 حمایت

7 از زندانیان

 با هدف جلوگیری
 از قطعی آب؛

 مصرف آب را 10 لیتر 

کاهش دهند

مشترکان اصفهانی سرانه

نوبت دومنوبت اول

  رییس اتحادیه مشاوران امالک : قیمت کنونی مسکن واقعی نیست 

  رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان : سایت ها در بازار خودرو حباب می سازند

نسبت به مسئله 
قاچاق پوشاک 
حساس باشیم

3

مدارک تحصیلی 
 رییس جمهور
   و همه مقامات
 باید بررسی شود
2

مشروح خبرها را در 
  صفحه 3 بخوانید

س
فار

س: 
عک
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»کوشنر« به شائبه تعویق انتخابات آمریکا دامن زد
مشاور کاخ سفید درباره احتمال تعویق در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورش اظهاراتی 
مطرح کرد که ظاهرا به وقوع این احتمال قوت می بخشــد.جارد کوشــنر، مشــاور کاخ ســفید و داماد 
رییس جمهوری آمریکا در گفت وگو با تایم به پرسشی درباره احتمال تعویق در زمان برگزاری انتخابات ماه 
نوامبر بیان کرد، برای اظهارنظر در این باره هنوز خیلی زود است و در این باره اطالعی ندارد.وی در این باره که 
آیا ممکن است این انتخابات با توجه به شرایط کرونایی در تاریخی بعد از سوم نوامبر برگزار شود، تصریح 
کرد: تصمیم گیری در این زمینه برعهده من نیست. مطمئن نیستم که می توانم کدام یک )تعویق یا عدم 

تعویق ( را تصدیق کنم؛ اما در حال حاضر برنامه این است.

فرانسه، ونزوئال را به آزار سفیر خود متهم کرد
فرانسه، نماینده ونزوئال را بابت اتهاماتی که دولت نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال به سفیر فرانسه در 
کاراکاس وارد کرده احضار کرده است. دیپلمات های فرانسوی می گویند وارد کردن اتهامات به سفیر فرانسه 
با آزار او و اقداماتی نظیر قطع آب و برق در محل زندگی سفیر فرانسه همراه بوده است.فرانسه در بین ده ها 
کشوری است که انتخاب مجدد مورد مناقشه سال ۲۰۱۸ مادورو، رییس جمهور ونزوئال را به رسمیت نمی 
شناسد و خوان گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال را رییس جمهور موقت این کشور می داند.مادورو پیش تر 
سفیر فرانسه، رومن نادال را به مداخله در امور داخلی متهم کرده و بنا بر اظهارات دیپلمات ها، خدماتی که 

نادال در خانه اش در کاراکاس از آن ها بهره مند می شده از آغاز ماه مه قطع شده است.

 احتمال برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل
 به صورت مجازی

سازمان ملل متحد اعالم کرد، بعید است هفتاد و پنجمین مجمع عمومی این سازمان در ماه سپتامبر در 
نیویورک برگزار شود و در حال بررسی راه های جایگزین هستیم.سخنگوی سازمان ملل می گوید که این 
سازمان به دنبال راه های مختلف برای برگزاری هفتادوپنجمین نشســت مجمع عمومی سازمان ملل 
است که به طور سنتی ســاالنه در ماه ســپتامبر در نیویورک برگزار می شد.براساس گزارش رویترز، شهر 
نیویورک یکی از مراکز اپیدمی ویروس کروناست و تاکنون جان بسیاری از شهروندان را در سراسر جهان 
گرفته است.استفان دوژاریچ، سخنگوی سازمان ملل افزود: خیلی سخت است که تصور کنیم هزاران نفر  
از سراسر جهان در نیویورک جمع شوند تا مجمع عمومی در محوطه سازمان ملل در نیویورک مثل هر سال 
برگزار شود. این اظهارات دوژاریچ در واکنش به مصاحبه اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل مطرح 
شده است. گوترش گفته بود که بعید است سازمان ملل امســال هزاران نفر را از سراسر جهان در نیویورک 

دور هم جمع کند.

آمریکا، داعش را مسئول حمالت خونین اخیر افغانستان دانست
زلمای خلیل زاد با نادیده گرفتن نقش آمریکا در یک دهه خشونت و تداوم جنگ در افغانستان ، داعش را 
مسئول حمالت خونین هفته گذشته افغانستان معرفی کرد.با گذشت چند روز از حمام خونین در شهرهای 
افغانســتان و ادامه حمالت به غیرنظامیان در ماه مبارک رمضان، خلیل زاد نماینــده ویژه آمریکا در امور 
افغانستان در پیام توییتری نوشت: دولت اسالمی خراســان )شاخه ای از گروه تروریستی داعش( این 
هفته دو حمله در افغانستان از جمله حمله به بیمارستانی در کابل که در آن دو نوزاد تازه متولد شده کشته 
شدند، انجام داد. وی افزود، به جای افتادن در دام داعش و به تاخیر انداختن صلح و یا ایجاد موانع در این 
مسیر، افغان ها باید جمع شوند تا این تهدید را از بین برده و یک فرصت صلح تاریخی را دنبال کنند.روز سه 
شنبه گذشته، چهار مهاجم انتحاری به یک بیمارستان و زایشگاه در غرب شهر کابل حمله کرند که در نتیجه 
۲۴ زن و کودک کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند. در همین روز مراسم تشییع جنازه در استان ننگرهار هدف 

حمالت انتحاری قرار گرفت که در آن ۲۵ نفر کشته و ۶۸ تن دیگر زخمی شدند.

ایران در انتظار گزارش افغانستان در حادثه غرق شدن اتباع این کشور است؛

موج سواری بر حادثه »دهانه ذوالفقار«

ایران و افغانستان طی دو دهه گذشته روابط  علیرضا کریمیان
پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند، هر 
چند هیچگاه مداخالت بیرونی نتوانسته است روابط میان دو کشور را 
شکرآب کند؛ اما در روزهای اخیر حادثه غرق شدن تعدادی از اتباع 
افغانستانی که ادعا می شود توسط مرزبانان جمهوری اسالمی ایران انجام 
گرفته است، می رود تا روابط میان دو همسایه را وارد فاز بحرانی کند آن هم 
در شرایطی که آمریکا و رسانه های غربی بیشترین تالش را برای گل آلود 
کردن گودال این حادثه و موج سواری بر آن در پیش گرفته اند. سیزدهم 
اردیبهشت ماه سال جاری، کانال های خبری و اکانت های توئیتری 
تصاویر، ویدئوها و خبرهایی را نشر و بازنشر کردند که در آنها ادعا شده بود 
مرزبانی ایران در منطقه مرزی دهانه ذوالفقار، مهاجران افغان را که درصدد 
ورود به خاک جمهوری اسالمی بودند، مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را 
به عبور از رودخانه هریرود وادار کرده است. بر اساس ادعاهای موجود در 
اثر مجموعه این اقدامات شماری از مهاجران افغان )۱۰ نفر( در این 
رودخانه غرق و حدود ۱۵ نفر نیز ناپدید شده اند. البته این در حالی ا ست 
که در آن سوی داستان و بر اساس اخبار منتشر شده کمیته تحقیق 
افغانستان که به دستور اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور تشکیل 
شده، جان باختن ۴۵ مهاجر افغان از ۵۷ تن از این مهاجران را تایید کرده 

است. هر چند مقامات دو کشور ظاهرا تالش دارند تا بررسی های 
دیپلماتیک و از راه گفت وگو به نتیجه برسد، بر همین اساس  موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مرزبانان ایران قرار گرفت و بعد از بررسی اولیه و 
اعزام تیم های کارشناسی مشخص شد که این موضوع یک ادعای کذب 
بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران رسما این خبر را تکذیب کرد.

ضمن اینکه با توجه به قرارداد کمیساران سرحدی )مرزبانان( ۱۳۳۵ ،  
هیئتی متشکل از کارشناسان مرزبانی کشور افغانستان وارد ایران شده و 
با حضور در محل مورد ادعا، موضوعات را میدانی مورد بررسی قرار دادند و 
در جلسه مشترک با مرزبانان ایران، بعد از صرف افطاری، کشورمان را به 
مقصد افغانستان ترک کردند.در این جلسه مشترک، مرزبان درجه یک 
ایران با تاکید بر نقاط مشترک و تعلقات فرهنگی، دینی و قومی بین مردم 
دو کشور از مرزبانان افغانستانی درخواست کرد ضمن کنترل بیشتر بر 
مرزهای مشترک، پاسگاه های مرزی غیرفعال در کشور افغانستان به 
منظور کنترل بیشتر، هرچه زودتر فعال شوند.بر اساس این گزارش، هیئت 
افغانستانی نتیجه بررسی های خود را به مشورت با مسئوالن عالی رتبه 
افغانستان در چند روز آینده موکول کرده است. برخی ها، مقامات افغان از 
جمله اشرف غنی را به غرب گرایی و برخورد متعارض با این اتفاق متهم می 
کنند و معتقدند با توجه به موج آمریکا گرایانه وی بعید است در این مسئله 

طرف ایرانی ها را بگیرد و در حادثه مرزی اخیز نیز در راستای منافع و اهداف 
کاخ سفید عمل می کند. موضوع صلح با طالبان، مسئله مهاجران افغان و 
... از جمله مسائلی است که در عمل مانع نزدیکی دو کشور به یکدیگر به 
خصوص در چند سال اخیر شده است. اگر چه ایران همواره تالش کرده تا 
همسایگان را در محور صلح و دوستی با خود نگه دارد؛ اما افغانستان به 
دلیل حضور پر رنگ نیروهای غربی و به خصوص آمریکایی ها پتانسیل 
دور شدن از ایران را دارد، همین مسئله موجب شده تا هر اتفاقی جرقه 
شروع یک اختالف عمیق را در روابط دو طرف بزند. کارشناسان سیاسی 
می گویند دولت افغانستان در شرایط به شدت ناپایداری قرار دارد، که این 
امر موجب شده تا افغانستان بیش از پیش به کمک ها و نیازهای بین 
المللی به خصوص حمایت و کمک ایاالت متحده آمریکا نیاز داشته باشد. 
از این رو دولت اشرف غنی که اساسا نزدیکی جدی با مواضع کاخ سفید و 
دولتمردان واشنگتن دارد برای کسب رضایت آنها از هر تصمیم و رویدادی 
جهت تحت الشعاع قرار دادن روابط کابل با تهران استفاده می کند تا به زعم 
خود بتواند همراهی بیشتر آمریکایی ها از خود را شکل بدهد. همین 
موضوع کار را برای کشورمان سخت تر خواهد کرد .حال باید دید آیا آمریکا 
می تواند دولت افغانستان را به ارائه گزارشی علیه ایران وادار کند یا این بار 

هم اشرف غنی ایران را بر مدار سیاسی افغانستان حفظ خواهد کرد؟

عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس بــا بیــان 
اینکــه جعــل مــدرک و ســرقت علمــی کــه از 
ســوی برخــی افــراد و حتــی مقامــات انجــام 
مــی شــود، آثــار ســوئی در جامعــه دارد، گفــت: در 
بررســی مــدارک تحصیلــی مقامــات و مســئولین 
ــا  ــت ی ــی اس ــی جعل ــه کس ــدارک چ ــه م و اینک
غیــر جعلــی، اول بایــد مــدرک تحصیلــی رییــس 
جمهــور و بــرادر وی بررســی شــود.وی افــزود: 
ــت  ــف فعالی ــای مختل ــی در دوره ه ــای روحان آق
سیاســی خــود مــدارک تحصیلــی متفــاوت ارائــه 
مــی کــرد. مثــال در یــک دوره انتخابــات خــود 
ــد  ــا دوره بع ــرد؛ ام ــی ک ــوق معرف ــرای حق را دکت
ــه مــی کرد.عضــو کمیســیون  فــوق لیســانس ارائ
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس تصریــح کــرد: 

ســوال ایــن اســت کــه اگــر آقــای روحانــی از اول 
دکتــرا داشــت چــرا بعــد از چهــار ســال نمایندگــی، 
ــه مــی کــرد. ــرای دوره بعــد فــوق لیســانس ارائ ب

ابطحــی همچنیــن بــه خدشــه مــدرک تحصیلــی 
و دکتــرای حســین فریــدون بــرادر رییــس 
جمهــور اشــاره کــرد و افــزود: گــزارش مــدرک 
تحصیلــی دکتــرای بــرادر رییــس جمهــور هــم در 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس بررســی 
ــورد  ــگاه م ــل وی در دانش ــوه تحصی ــه نح ــد ک ش
تاییــد قــرار نگرفــت.وی اضافــه کــرد: ســوال ایــن 
ــان  ــه و شــورای نگهب ــوه قضایی ــه چــرا ق اســت ک
تاکنــون مــدارک تحصیلــی رییــس جمهــور و 
بــرادر وی را بررســی نکرده اســت.عضو کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا بیــان اینکــه آب 

ــد  ــدا بای ــت: ابت ــود اســت، گف از سرچشــمه گل آل
ــد  ــد بای ــور و بع ــس جمه ــی ریی ــدرک تحصیل م
ــات،  ــئولین، مقام ــه مس ــی هم ــدارک تحصیل م
مدیــران کل و نماینــدگان مجلــس و منتخبــان 
مجلــس یازدهــم بررســی شــود. ســینا کمالخانی 
ــگام  ــم در هن ــس یازده ــرش در مجل ــب تف منتخ
ــم،  ــس یازده ــات مجل ــرای انتخاب ــام ب ــت ن ثب
مــدرک تحصیلــی فــوق لیســانس ارائــه کــرد کــه 
مــدرک وی مــورد تاییــد وزارت علــوم قــرار نگرفت 
و وی به رغــم رای آوردن از حــوزه انتخابیــه اش، از 

ــد. ــاز مان ــس ب ــه مجل ــی ب راه یاب

 مدارک تحصیلی رییس جمهور  و همه مقامات باید
 بررسی شود

روزنامه انگلیسی »میدل ایست آی« فاش کرد که »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی درخواستی را به »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر جدید عراق برای از سرگیری 
میانجی گری با ایران ارسال کرده است.این روزنامه در گزارشی که »المعلومه« منتشر کرده است، نوشت: نخستین تماسی که الکاظمی پس از نخست وزیری دریافت 
کرد از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بود که از وی خواسته میانجی گری با ایران را از سر بگیرد.به ادعای میدل ایست آی، گرچه بن سلمان، الکاظمی را از همه گزینه های 
دیگر نزدیک تر به خود می داند، اما از سرگیری گفت و گو بین واشنگتن و تهران خبر راهبردی خوبی برای عربستان سعودی نیست.به نوشته این نشریه، ولیعهد برای پایان 
دادن به تحریم های قطر به مدت سه سال تحت فشارهای شدید آمریکا قرار دارد و به این منظور امیر کویت وزیری را برای آغاز اقدامات میانجی گری به قطر اعزام کرد.این 
روزنامه به نقل از یک مسئول عراقی با بیان اینکه ترامپ تا زمانی که به نام خود تمام شود مانع گفت و گو درمورد توافق هسته ای جدیدی با ایران نمی شود، تاکید کرد که این 
می تواند به مذاکراتی منجر شود که به توافق های بیشتر میان واشنگتن و تهران دامن خواهد زد.محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی اوایل هفته جاری در تماس 
تلفنی با الکاظمی انتخاب وی را به عنوان نخست وزیر عراق تبریک گفت.بن سلمان در این تماس تلفنی از مصطفی الکاظمی برای انجام دیدار رسمی به ریاض دعوت کرد.

خبر روزولیعهد سعودی از »الکاظمی« میانجی گری با ایران را درخواست کرد

وز عکس ر

دیدار فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با 
خانواده شهدای 
حادثه ناو کنارک 

دریادار خانزادی بــا حضور در جمع 
خانواده های شهدای حادثه شناور 
کنارک در تهران، ضمن همدردی و 

دلجویی، با آن ها گفت وگو کرد.

مجلس یازدهم تفحص از حقوق های نجومی را کلید می زند
نماینده مردم نجف آباد در مجلس از طرح تفحص از پرداخت حقوق های نجومی در مجلس آتی خبر 
داد.ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اخبار موجود مبنی بر پرداخت حقوق های نجومی به مدیران در برخی از 
دستگاه های اجرایی، گفت: در حال حاضر به روزهای پایانی مجلس دهم نزدیک می شویم و اقدامی در 
این زمینه نمی توان صورت داد؛ اما قطعا در مجلس یازدهم تحقیق و تفحص از تداوم پرداخت حقوق های 
نجومی را کلید خواهیم زد.وی با یادآوری اینکه مجلس قانونی برای جلوگیری از این اتفاق تصویب کرد 
و براساس آن باید همه حقوق های نامتعارف به بیت المال بازگردد و اشخاصی که حقوق های غیرقانونی 
گرفتند به مراجع قضایی معرفی شوند، افزود: متاسفانه با تفسیر غلط از قانون، شاهد این هستیم که 
پرداخت حقوق های نجومی در برخی از دستگاه های اجرایی استمرار دارد.ابوترابی با تاکید بر اینکه 
دریافت حقوق های نجومی بعضی از مدیران ارشد دستگاه های دولتی تبدیل به یک رویه متداول شده 
است، بیان داشت: الزم است مسئوالن ذی ربط جلوی پرداخت حقوق های نامتعارف را گرفته و با متخلفان 

برخورد کنند.

طرح بیش از 3 هزار سوال از دولت در مجلس دهم
نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان مجلس دهم از بعد نظارتی، سه هزار و ۸۵ سوال 
از دولت پرسیدند که از این تعداد در ۴۶۱ مورد در کمیسیون ها، از پاسخ های وزیر قانع نشدند.عبدالرضا 
مصری، نایب رییس مجلس شورای اسالمی افزود: از این تعداد ۱۸۱ سوال به صحن علنی مجلس، ارجاع 
و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا 
کارت زرد گرفتند؛ اما این کارت، بی خاصیت شده است و پشتوانه ندارد.وی گفت: در مجلس دهم، از رییس 
جمهور هم سوال شد که در مجموع از ۵ سوال، نمایندگان مجلس در ۴ مورد، از پاسخ های رییس جمهور 
قانع نشدند.مصری افزود: ۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعالم وصول شد که از این تعداد، 
استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررس شد که ۲ وزیر رای اعتماد کسب نکردند و از دولت خارج 
شدند.مصری گفت: ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست. اگر مجلس 
اکثریت جناحی نداشته باشد نمی تواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رای نمایندگان است.نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: زمانی به مجلس کارآمد می رسیم که شفافیت آرا در آن روشن باشد.

دستورالعمل آمریکا برای جلوگیری از دور زدن تحریم ایران
وزارت خارجه آمریکا از صدور دستورالعملی برای جلوگیری از دور زدن تحریم های این کشور علیه ایران، 
سوریه و کره شمالی خبر داد.وزارت امور خارجه و دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
آمریکا روز پنجشنبه دستورالعملی را جهت سخت تر کردن تحریم های اعمالی علیه ایران، کره شمالی و 
سوریه وضع کرد.این وزارتخانه مدعی شده که این بیانیه برای کمک به صنعت دریانوردی و فعاالن بخش 
انرژی و فلزات برای مقابله با فعالیت های فریبکارانه کشتیرانی صادر شده تا اشخاص و نهادهایی که در این 
صنایع فعالیت دارند از خطر تحریم های آمریکا محفوظ بمانند.همچنین در این بیانیه آمده است که این 
دستورالعمل، دستورالعمل های گذشته دولت آمریکا را به روزرسانی کرده و آن ها را توسعه می دهد.از »ارائه 
اطالعات و ابزار الزم به فعاالن صنایع دریانوردی برای مقابله با روش های نوین و جدید گریز از تحریم ها« 

به عنوان هدف صدور این دستورالعمل یاد شده است.

نظر چین در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
نمایندگی چین در سازمان ملل تصریح کرد که آمریکا نمی تواند تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران را تمدید کند.حساب توئیتری نمایندگی چین در سازمان ملل متحد نوشت: 
آمریکا با خروج از برجام نتوانست به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل عمل کند. 
این کشور حق ندارد که تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، چه برسد به فعال کردن مکانیسم 

بازگشت! راه درست پیش رو، حفظ برجام است.

کافه سیاست

رییس کمیسیون امنیت ملی: 

با متخلفان دست کاری در 
مصوبات برخورد شود

رییـس کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس گفـت: بایـد بـا متخلفانی 
کـه در مصوبـات مجلـس دسـت می برنـد 
و آنهـا را تغییـر می دهنـد، برخـورد شـود.

مجتبی ذوالنـور درباره دسـتکاری مصوبات 
توسـط برخـی پیـش از ارسـال بـه شـورای 
نگهبـان، اظهار داشـت: کسـی حق نـدارد در 
طـرح یـا الیحـه ای کـه در مجلـس تصویب 
شـده حتـی یـک کامـا یـا نقطـه، کـم و زیاد 
کـرده یـا آن را ویرایش کنـد.وی افـزود: اگر 
قـرار باشـد تغییـری اتفـاق بیفتـد بایـد بـه 
رای گذاشـته شـود؛ مـا شـاهد بودیـم که در 
سـال های گذشـته و اخیرا دسـتکاری هایی 
در مصوبـات صورت گرفته و کلمـات جابه جا 
شـده اسـت و حتی آنچه که در کمیسیون ها 
تصویـب شـده ، زمانی که بـه هیئت رییسـه 
ارسـال شـده تغییـر کـرده اسـت؛  حـال یـا 
هیئـت رییسـه، مصوبـه کمیسـیون را تغییر 
داده و بعـد فرسـتادند یـا در مسـیری کـه 
قـرار اسـت مصوبـه بـه شـورای نگهبـان 
ارسـال شـود دسـتخوش تغییـر می شـود.

رییـس کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت 
خارجی مجلـس شـورای اسـالمی در ادامه 
عنـوان کـرد: همـه اینهـا خـالف قانـون بوده 
و بـا امانتـداری هـم نمی سـازد و خـالف 
شـرع هـم محسـوب می شـود بـه دلیـل 
اینکـه نماینـدگان وکالی ملت هسـتند و بار 
امانـت ملـت روی دوش آنهاسـت.رییس 
کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی 
مجلس شـورای اسـالمی در خاتمه با تاکید 
بـر اینکـه باید بـا متخلفانـی کـه در مصوبات 
مجلـس دسـتکاری می کنند برخورد شـود، 
خاطرنشـان کرد: بنابرایـن در مجلس آینده 
از همان ابتـدا بایـد نظارت هـای الزم صورت 
گیـرد کـه ایـن اتفـاق نیفتـد و اگـر چنیـن 
اتفاقـی از سـوی مقامـی رخ داد، بایـد بـه 
دسـتگاه قضایـی معرفـی و اگـر هم نیـاز به 

اسـتیضاح اسـت، انجـام شـود.

اگر چه ایران همواره تالش کرده تا همسایگان را در 
محور صلح و دوستی با خود نگه دارد؛ اما افغانستان 
به دلیل حضور پر رنگ نیروهای غربی و به خصوص 

آمریکایی ها پتانسیل دور شدن از ایران را دارد

بین الملل
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استاندار اصفهان:

نسبت به مسئله قاچاق پوشاک حساس باشیم
اسـتاندار اصفهـان در کمیسـیون برنامه ریـزی، هماهنگـی و نظارت بـر مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
اسـتان اصفهان بـه سـازمان صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان، ماموریـت داد کـه زمینه 
تسـریع راه اندازی شـهرک پوشـاک و رفع موانـع آن را دنبـال کنند. عبـاس رضایـی،  تصریح کرد: 
راه اندازی این شـهرک از اقداماتی اسـت به صورت ریشـه ای و اصولی می توانـد در تقویت فروش 
کاالی داخلـی و جلوگیـری از فروش پوشـاک قاچـاق موثر باشـد.رییس سـتاد مبارزه بـا قاچاق 
کاال در اسـتان اصفهان با اشـاره بـه ضرورت حمایـت از تولیـدات داخلـی در ایجاد اشـتغال گفت: 
جلوگیری از قاچاق کاال می تواند عاملی برای تقویت اشـتغال داخلی شـود و برندسـازی پوشـاک 
داخلـی و فرهنگ سـازی بیـن فروشـندگان و مردم بـرای فـروش و خریـد کاالی داخلـی، عامل 
رونـق مصـرف کاالی داخلـی و جلوگیـری از فـروش کاالی بیگانه اسـت.وی تصریح کـرد: ما باید 
نسـبت به مسـئله قاچاق پوشـاک حسـاس باشـیم؛ برخورد بـا واردکننـدگان پوشـاک قاچاق در 
اولویت اسـت زیرا در این صـورت به راحتـی می توان جلـوی خرده فروشـی های قاچـاق را گرفت.

100 پست کارشناسی صنعت، معدن و تجارت اصفهان خالی است
رییـس سـازمان صنعت، معـدن و تجـارت اصفهـان گفت: یکصـد پسـت تخصصی و کارشناسـی 
خالی در بخش هـای مختلف این سـازمان وجـود دارد.ایرج موفق اظهار داشـت: تاکنـون کارهای 
خوبی برای تخصصـی و فنی تر شـدن کارهـا در وزارت صنعت، معـدن و تجارت انجام شـده؛ اما به 
اصفهان کمتر توجه شـده اسـت.وی ادامـه داد: بیـش از ۲۰ مکاتبه از یک سـال گذشـته تاکنون با 
وزیر صنعت معـدن و تجارت، معاون پشـتیبانی وزیر، سـازمان برنامـه و بودجه و اسـتاندار انجام 
داده ایـم و بعـد از این همـه تالش قرار شـده تـا ۳۰ مجـوز اسـتخدام به اصفهـان اختصـاص داده 
شـود.رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: تعـداد کارکنان این سـازمان خیلی 
محدود اسـت و باید منتظر عملیاتی شـدن این مجوزها باشـیم.وی خاطرنشـان کرد: استان های 
دیگـر خیلی خـوب از ایـن مزیـت اسـتفاده می کننـد و هر زمـان کـه مرکز مجـوزی ارائـه می دهد 
با سـرعت نیروی مـورد نیازشـان را جـذب می کننـد؛ امـا ایـن کار در اصفهان انجام نشـده اسـت.

موفق بیـان کـرد: بهترین حالـت در این شـرایط این اسـت کـه کمبـود تخصصـی را با اسـتفاده از 
متخصصـان بخـش خصوصی جبـران کنیم.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

قیمت کنونی مسکن، هیجانی است
رییـس اتحادیـه مشـاوران امـالک اصفهان گفـت: در بحـث سـاخت و سـاز ضعیف عمـل کردیم 
و بـا توجه بـه جـوان بـودن جامعـه، تقاضا بـرای مسـکن سـاالنه بیـن 8۰۰ هـزار تـا یـک میلیون 
افزایش داشـته و در این چند سـال به اندازه نیاز مسـکن سـاخته نشـده است.رسـول جهانگیری 
در خصوص افزایش قیمت مسـکن اظهـار کرد: قیمت مسـکن کنونـی ، واقعی نیسـت وهیجانی 
اسـت. افزایش قیمت مسـکن هم مانند افزایش قیمت خودرو اسـت، بـا توجه به نوسـانات بازار 
متاسـفانه تغییـرات ارز وهمچنین جوهـای هیجانی که بـه بازار ترزیق می شـود قیمـت حبابی در 
بازار مسـکن شـکل گرفتـه اسـت.رییس اتحادیه مشـاوران امـالک اصفهـان گفت: ایـن افزایش 
قیمت بی ضابطـه، بدون هیچ ارتباطـی بین عرضه و تقاضاسـت و عمال قیمت به صـورت تصاعدی 
باال رفته اسـت؛ اگـر همیـن گونه افزایـش قیمت هـا پیش بـرود رکـود تورمـی را شـاهد خواهیم 
بود که خریـد و فـروش آن چنانـی نخواهیم داشـت و فقط قیمـت ها افزایـش پیدا مـی کند.وی 
افـزود: برخـی از مردم سـرمایه هـای سـرگردانی دارنـد و بـه دلیل اینکـه پول خـود را به سـرمایه 
تبدیـل کنند بـه برخـی از بازار هـا مانند مسـکن، طـال و خـودرو ورود مـی کنند کـه این موضـوع بر 

قیمـت ها تاثیـر می گـذارد و نـرخ هـای هیجانی را بـه بـازار تزریق مـی کند.

سیگنال هایی برای پیش بینی آینده قیمت سکه ارسال شده است؛

مهار طال پشت سد بورس

ــالی  ــازار ط ــا در ب ــت ه ــش قیم افزای مرضیه محب رسول
ــازه ای از  ــورد ت ــا رک ــی رود ت ــران م ای
رشــد قیمــت ســکه را ثبــت کنــد، هــر چنــد قیمــت ســکه پــس از 
ــی در  ــیر نزول ــن س ــد ای ــی ش ــره نزول ــش باالخ ــد روز افزای چن
شــرایطی مــی توانــد تــداوم داشــته باشــد کــه بازارهــای مــوازی 
بــا طــال ماننــد بــورس و ارز همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد. 
بــازار ســکه روز چهارشــنبه پــس از رشــد پی درپــی، از اوج تاریخی 
خــود بازگشــت. اصــالح قیمــت در بــازار ســهام و حرکــت پول هــا 
بــه ســمت بازارهــای رقیــب امــکان رشــد پرشــتاب ســکه را فراهم 
کــرد. به نظــر مــی رســد در هفتــه هــای اخیر وعــده هــا بــرای مهار 
بازار خــودرو و کاهش قیمــت آن از ســویی و رکــود در بازار مســکن 
بــار دیگــر موجــب هجــوم ســرمایه هــا بــه بــازار ســکه و طال شــده 
ــن  ــاال رفت ــال ب ــای دالر در ح ــه پ ــا ب ــه پ ــی ک ــد قیمت ــت. رش اس
ــن  ــی را در ای ــای داخل ــا فاکتوره ــوان تنه ــی ت ــه نم ــت؛ البت اس
ــوان یــک  ــه عن افزایــش قیمــت ســهیم دانســت چــرا کــه طــال ب
ســرمایه جهانــی بــه شــدت تحــت تاثیــر بــازار هــای بیــن المللــی 
هــم قــرار دارد. در ایــن میــان، ســیگنال های نگران کننــده از مــوج 
دوم کرونــا در دنیــا، آمارهــای ضعیــف اقتصــاد آمریــکا و مواضــع 

انبســاطی بانک هــای مرکــزی هــم از محــل طــالی جهانــی، 
قیمــت ســکه را تقویــت کــرد. البتــه بخــش اصلــی رشــد ســکه در 
ایــن رالــی ناشــی از شــکل گیری مــوج جدیــد تــورم انتظــاری در 
بازارهــای داخلــی بــود کــه از محدودیت هــای حاکــم بــر بــازار ارز 
هــم تغذیــه کــرد و شــتاب بیشــتری در رشــد داشــت.هر اونــس 
ــت ۱۷۰۷ دالر  ــا قیم ــنبه ب ــاعت ۱۶ روز چهارش ــی س ــالی جهان ط
معاملــه شــد. روز پنجشــنبه آمــار نگران کننــده از افزایــش شــمار 
ــا در ســایه کنفرانــس رییــس بانــک  مبتالیــان در مــوج دوم کرون
مرکــزی آمریــکا و آمــار PPI قــرار گرفــت. در دو روز اخیــر 
ــر  ــدرال رزرو در براب ــی ف ــت اعضــای ایالت ســیگنال هایی از مقاوم
کاهــش نــرخ بهــره بــه زیــر صفــر بــه بازارهــا ارســال شــده ؛ امــا 
ــن  ــپ و همچنی ــی ترام ــار توییت ــکا، فش ــف CPI آمری ــار ضعی آم
ــورد  ــا در کاخ ســفید در م ــا کرون ــارزه ب ــروه مب هشــدار عضــو کارگ
ــبب  ــه س ــای قرنطین ــگام محدودیت ه ــدن زودهن ــته ش برداش
فشــار بــر دارایی هــای ریســکی و حمایــت از طــال شــد.وعده 
تزریــق نقدینگــی از ســوی هنــد و چیــن و عــزم سیاســت گذاری 
ــر در  ــر صف ــه زی ــره ب ــرخ به ــش ن ــرای کاه ــتان ب ــی انگلس پول
مواجهــه بــا بدتریــن عملکــرد ســه ماهه انگلســتان،تقاضای 

ــر  ــرای طــال را تقویــت کــرده اســت. از ســوی دیگــر ب احتیاطــی ب
ــی  ــات مال ــی و خدم ــن چشــم انداز شــرکت مال اســاس تازه تری
ــکا در ســه ماهه  ــی آمری ــص داخل ــد ناخال ــن، تولی ــی مورگ جی پ
دوم ســال جــاری ۴۰ درصــد کاهــش یافتــه و نــرخ بیــکاری به ۲۰ 
درصــد خواهــد رســید.به گفته ایــن تحلیلگــر، حتــی اگــر وضعیت 
اقتصــادی رو بــه بهبــود بگــذارد، بعیــد اســت کــه نــرخ بیــکاری به 
ســرعت کاهــش یابــد. در عیــن حــال، وضعیــت اقتصــادی 
ــتری از  ــی بیش ــای مال ــاال محرک ه ــه احتم ــت ک ــه ای اس به گون
ــاز هــم  ــرخ بهــره ب ــرد و ن ســوی بانک هــای مرکــزی صــورت بگی
ــرای رشــد قیمــت طــال  ــت شــرایط را ب ــن وضعی ــد. ای کاهــش یاب
فراهــم خواهــد آورد. ایــن در حالــی اســت کــه امیدهــا بــرای کاهش 
قیمت طــال در بــازار داخلــی همچنــان وجــود دارد بــه خصــوص آنکه 
ــهام  ــذاب س ــای ج ــه ه ــا عرض ــده ب ــای آین ــورس در روزه ــازار ب ب
شــرکت های بــزرگ همــراه خواهــد بــود و ایــن مســئله نقدینگــی را 
ــه خواهــد کــرد. ایــن شــرایط امــا  ــه ســمت بازارهــای ســهام روان ب
پایــدار نخواهــد بــود و بــا توجــه بــه هشــدارهای داده شــده مبنــی بر 
حبابــی بــودن بــازار بــورس هــر نــوع افتــی در ایــن بــازار مــی توانــد 

موجب رشد سریع قیمت ها در بازار طال شود.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به حمایت های 
صورت گرفته از صادرکنندگان گفت: در راستای شعار 
سال و حمایت از صادرات اقدامات حمایتی از سوی  
اداره کل گمرکات استان اصفهان با عنوان بسته حمایت 
از جهش تولید و صادرات تهیه شده است.کوهستانی با 
تشریح جزییات بسته حمایتی گمرک عنوان کرد: این 
بسته در چند سرفصل تدوین شده که نخستین مورد آن 
»اعطای تسهیالت در پرداخت حقوق ورودی – واردات« 

است که شامل ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه بانکی، 
اخذضمانت نامه بانکی جهت ارزش افزوده تا ۷ مرداد 
سال ۱۳۹۹ برای واحدهای تولیدی و  فعاالن مجاز 
اقتصادی و نیز ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده 
توسط واحدهای تولیدی می شود.مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: اخذ ضمانت نامه 
بانکی بابت تامین حقوق ورودی کاالهای اشخاص 
حقیقی و حقوقی غیرتولیدی، به مبلغ بیش از یک 
میلیارد ریال امکان پذیر است.وی، »ارائه تسهیالت 
ویژه برای واحدهای تولیدی« را دومین سرفصل بسته 
حمایتی گمرک اصفهان اعالم و تشریح کرد: ایجاد 
انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی بدون رعایت 
فاصله ۵۰ کیلومتر و امکان نگهداری کاالهای حجیم 

فاسدنشدنی در انبار اختصاصی روباز، قرار گرفتن در 
مسیر سبز و زرد و کنترل در یک مرحله درب خروج، 
خروج درصدی کاال واحدهای تولیدی که مشکل کد 
رهگیری بانک دارند، ترخیص کاال به صورت حمل یکسره 
و عدم تخلیه کاال در انبار، ارزیابی کاالهای وارداتی و 
صادراتی در محل واحدهای تولیدی، استفاده از تضامین 
برای کاالی صادراتی  مشمول عوارض صادراتی با تودیع 
له،  کثر یک سا ضمانت نامه بانکی با سررسید حدا
تخفیف در هزینه خدمات گمرکی )حداکثر تا ۵۰ درصد( 
برای صادرات و صدور مجوز ورود موقت موضوع ماده 
۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی توسط گمرکات استان جهت 
واحدهای تولیدی مستقر در استان، از جمله تسهیالت 

ویژه برای واحدهای تولیدی است.

 مدیر کل راه وشهرسازی 
استان اصفهان:

دولت زمین طرح اقدام ملی 
مسکن را تامین کرده است

مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان 
گفت: زمین های طرح اقدام ملی مسکن 
دچار تغییر کاربری نبوده و معارضی برای آن 
وجود ندارد.علیرضا قاری قرآن در خصوص 
طرح اقدام ملی مسکن، اظهار کرد: در 
استان اصفهان ۴۰ هزار نفر در این طرح 
ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود 
شرایط ۲۰ هزار نفر از آنان احراز شود و از این 
تعداد نزدیک به ۱۲ هزار مسکن در شهرهای 
جدید ساماندهی می شود.  وی افزود: 
دولت زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی را 
تامین کرده است و این زمین ها  شامل 
تغییر کاربری نبوده و معارضی برای آن 
وجود ندارد، همچنین خدمات تفکیکی و 
زیر ساخت های خدماتی ارائه خواهد شد.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
خصوص اجرای رینگ حفاظتی اصفهان، 
اظهار کرد: با تصویب در کمیسیون ماده پنج 
استان، به تغییر کاربری ها برای تکمیل 
حفاظتی  رینگ  ترافیکی  چهارم  حلقه 
اصفهان کمک شده است که با اجرای آن 
مردم جهت تردد مجبور نخواهند بود وارد 
کالن شهر اصفهان شوند.  وی تصریح کرد: 
در صورت تفویض اختیار الزم به شوراها و 
شهرداری ها، می توان با رعایت سازوکارهای 
قانونی و مناسب برای درآمدزایی از محدوده 
ها و حریم ها استفاده کرد.  قاری قرآن با 
بیان اینکه تخصیص نیافتن اعتبار کافی 
به پروژه های راه سازی، این بخش را با 
مشکالت زیادی روبه رو کرده است، گفت: 
استان اصفهان رتبه اول در دوبانده کردن 
راه ها را دارد که این موضوع می تواند نقش 
بسزایی در کاهش تصادفات داشته باشد، 
همچنین در برخی شهرها اجرای کمربندی 
در دستور کار قرار گرفته است و با تامین 
اعتبار مورد نیاز می توان تمام پروژه ها را به 

مرحله شکوفایی رساند.  

مدیرکل گمرکات استان اصفهان  خبر داد : 

 تهیه بسته حمایتی گمرک اصفهان برای تقویت صادرات

رییس اتحادیه فروشـندگان خـودروی اصفهان با اعتقاد بر اینکه با احتسـاب تـورم ، قیمت پراید بایـد ۶۰ میلیون تومان باشـد، گفت: خودروسـازان باید قیمت 
خـودرو را روی حاشـیه بـازار و با اختـالف ۵ میلیـون تومان اعـالم کنند، تـا افراد بـرای ثبت نام خـودرو صف نکشـند و بـازار ملتهـب نشـود.حمیدرضا قندی در 
خصوص نوسـانات بازار خودرو، اظهـار کرد: در حال حاضر به دلیل شـرایط کشـور بسـیاری  روی بـازار خودرو، دالر، طال و مسـکن تمرکـز کرده انـد، در صورتی که 
اگر به سـوی هر کدام از صنوف برویم شـاهد افزایش قیمـت و تورم در آنها هسـتیم.وی تاکید کرد: متاسـفانه بـا قرارگرفتن خـودرو در ردیف کاالهای سـرمایه 
ای، صنف بنـگاه داران خـودرو و فعاالن قدیمی این رسـته فلج شـده اسـت.وی همچنین با تاکیـد بر نقش سـایت های تبلیغاتـی در افزایـش و حباب قیمت 
خودرو، اظهار کرد: متاسـفانه ابتدا اجـازه دادند این سـایت ها بـازار خودرو را بر هم بزنند و سـپس اعـالم می کنند کـه آنها اجـازه درج قیمت را ندارنـد، در حالی 
که نمایشـگاه داران سراسـر کشـور باید تعیین کننـده قیمت خـودرو و فروش به مصـرف کنندگان باشـند نه سـایت های تبلیـغ و آگهی خودرو.قنـدی تصریح 
کرد: در حال حاضر سـایت ها حـدود ۷۰ درصد در نابسـامانی و حبـاب قیمت خـودرو تاثیر دارنـد و اگر قیمت ها اعالم نشـود مصـرف کنندگان به نمایشـگاه ها 

مراجعـه می کنند، البتـه طی دو هفته گذشـته به مشـتریان خـود تاکید کـرده ام که خـودروی صفر خریـد نکنند، چرا کـه قیمت ها کاذب اسـت.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:

سایت ها در بازار خودرو حباب می سازند
خبر  روز

وضعیت اقتصادی به گونه ای است که احتماال محرک های 
مالی بیشتری از سوی بانک های مرکزی صورت بگیرد و 

نرخ بهره باز هم کاهش یابد

 صف غذا برای فقرا 
در سوئیس 

در شهر ژنو، از ساعت ۳ صبح در صف 
دریافت غذای رایگان ایستاده اند. این 
کمک توسط دولت انجام نشده و عده 
ای خصوصی این کار را انجام داده اند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

  دولت تنها به پروژه هایی که در سال 99 تکمیل می شود،
اعتبار می دهد

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: در سالی که به نام جهش تولید 
نام گذاری شده ، دولت تنها برای پروژه هایی که در سال ۹۹ تکمیل می شوند، اعتبار تخصیص داده است.

وی با بیان این  که از مسئوالن شهرستان 
شهرضا انتظار می رود که پیگیر پروژه ها 
باشند؛ اما بعضی از مسئوالن شهرستانی 
جنب وجوش و انگیزه الزم را برای پروژه ها 
ندارند، افزود: عملیات اجرایی زیرگذرهای 
مسیر شهرضا به اصفهان آغاز شده است، 
زیرگذر جرم افشار و پرزان هم امسال به 
بهره برداری می رسد و زیرگذر منظریه نیز در 
مرحله انتخاب پیمانکار است.وی با انتقاد 
از اقدام دولت در سازمان برنامه و بودجه 
برای پروژه ها عنوان کرد: در سالی که به نام جهش تولید از سوی رهبر معظم انقالب نام گذاری شده است، 
دولت تنها برای پروژه هایی که در سال ۹۹ تکمیل می شوند، اعتبار تخصیص داده و به سایر پروژه ها که در 
سال های آینده تکمیل می شود، اعتباری تخصیص پیدا نمی کند، این ظلم بزرگی به سایر پروژه هاست.

مدیرکل راهداری استان اصفهان خبر داد:

راه اندازی سامانه پاسخگویی تلفنی 141 راهداری در اصفهان
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: همزمان با سراسر کشور،سامانه پاسخگوی 
تلفنی ۱۴۱ استان اصفهان نیز آغاز به کار کرد.مهدی خضری ،اظهار داشت: همزمان با آیین رونمایی از 
سامانه پاسخگویی تلفنی ۱۴۱ در سراسر کشور با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل و اعضای 
هیئت عامل و معاونان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان به همراه مدیران استان ها، 
به صورت ویدئو کنفرانس، سامانه پاسخگوی تلفنی ۱۴۱ استان اصفهان نیز آغاز به کار کرد؛ پیش بینی 
می شود روند تردد در محورهای مواصالتی کشور و استان اصفهان در ایام تعطیالت عید سعید فطر به طرز 
قابل توجهی افزایش یابد.وی افزود: انتظار می رود در آغازین روزهای واگذاری این سامانه به استان 
اصفهان، روند پاسخگویی و رسیدگی به شکایات رضایت خاطر مردم را فراهم آورده و به ارتقای ایمنی 
تردد در محورهای مواصالتی استان اصفهان کمک شایانی کند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان ارتباط با مردم در این اداره را مهم توصیف کرد و عنوان داشت: انتظار داریم با واگذاری 
استراتژیک سامانه پاسخگویی ۱۴۱ به مرکز مدیریت راه های استان اصفهان، خدمت رسانی به مردم 

تسریع و تسهیل شود.

مجاز شدن فروش وکالتی سهام عدالت تکذیب شد
سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت گفت: اخبار منتشر شده درخصوص مجاز شدن فروش 
وکالتی این سهام صحت ندارد.حسین فهیمی افزود: همچنان خرید و فروش وکالتی سهام عدالت 
و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.وی اظهار داشت: آنچه که در ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت تصمیم گیری شده ، ایجاد تسهیل در فروش سهام عدالت است. زمانی که سهام عدالت 
آزادسازی شود، شبکه کارگزاری ها و روش های فروشی که هم اکنون برای سهامداران فراهم است، برای 
سهامداران عدالت نیز مهیا خواهد شد.فهیمی ادامه داد: نظر رییس جمهوری محترم و ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت این است که از نظام بانکی هم برای فروش سهام عدالت استفاده شود و تسهیالت 
بیشتری در اختیار آن دسته از سهامدارانی که قصد فروش بخشی از سهام عدالت خود را دارند، قرار گیرد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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سخنگوی وزارت بهداشت:

صادرات کیت های تشخیص کرونای ایرانی به ترکیه و آلمان 
سخنگوی وزارت بهداشت از صادرات کیت های تشخیص کرونا ساخت کشورمان به ترکیه و آلمان 
خبر داد.کیانوش جهانپور در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: » کیت های تشخیص  کووید ۱۹ 
ساخت ایران، ۱۷ اردیبهشت در گمرک فرودگاه امام )ره( اظهار و مراحل قانونی آن انجام شده که 
به دلیل محدودیت های پروازی محموله برای ترکیه روز بعد از صدور اظهارنامه صادراتی و محموله 

آلمان چند روز بعد با پرواز هواپیمایی قطر به این دو کشور ارسال شد.«

روایت آماری اهدای خون تهرانی ها در اولین شب قدر سال ۹۹؛

کاهش 30 درصدی مشارکت در اهدای خون
مدیرکل انتقال خون استان تهران، از کاهش ۳۰ درصدی مشارکت مردم برای اهدای خون در اولین 
شب قدر سال ۱۳۹۹ نسبت به وضعیت مشابه سال گذشته خبر داد.بر اساس آمارهای به دست آمده 
از حضور تهرانی ها در مراکز اهدای خون، کاهش مشارکت مردم در شب نوزدهم ماه رمضان امسال 
نسبت به لیله القدر اول سال گذشته محسوس بوده اســت.محمدرضا مهدی زاده مدیرکل انتقال 
خون استان تهران با اعالم کاهش ۳۰ درصدی مشارکت مردم پایتخت برای اهدای خون در اولین 
شب قدر امسال نسبت به وضعیت مشابه سال گذشته گفت: در شب نوزدهم ماه رمضان، ۸۴۸ نفر 
از شهروندان نوع دوست و مسئولیت پذیر به مراکز اهدای خون در سطح استان تهران مراجعه کرده 

که ۶۵۸ نفر از این عزیزان موفق به اهدای خون شده اند.

در فاز آزمایشی و روی حیوانات؛

واکسن کرونای آلمانی ها نتایج مثبت نشان داد
شرکت آلمانی »کیوروک« CureVac( اعالم کرد که آزمایش واکسن کروناویروس این شرکت 
روی حیوانات موفقیت آمیز بوده است.شرکت زیست فناوری کیوروک آلمان اعالم کرد: آزمایش 
واکسن کرونا این شرکت که در دوز کمی به حیوانات تزریق شــد، واکنش سیستم ایمنی بدن 
این حیوانات را به همراه داشته است.شــرکت »کیوروک« اعالم کرد که این اطالعات انتظارات 
این شرکت را برآورده کرده است چراکه انتظار شرکت کیوروک این بود که واکسن ساخت آن ها 
باعث ایجاد پاســخ ایمونولوژیک قوی برای خنثــی کردن عامل بیمــاری »کووید-۱۹« یعنی 
ویروس » SARS-CoV-2« شــود.»دیتمار هوپ«) Dietmar Hopp( از بنیانگذاران این 
شــرکت گفته که قصد دارند اولین آزمایشات بالینی روی داوطلبان ســالم را در ماه ژوئن آغاز 
کنند.گزارش ها حاکی از آن اســت که آمریکا پیش از این تالش کرد که به واکسن ساخت این 
شرکت دسترسی پیدا کند که البته این اقدام با واکنش های سیاسی زیادی همراه بود و دولت 
آلمان هم شــرکت »کیوروک« را پیشــتیبانی کرد.شرکت کیوروک در واکســن خود از رویکرد 
»پیام رسان آران ای«) RNA( اســتفاده می کند. همان روشی که شرکت های رقیب دیگر مانند  
 )Moderna( و همچنین مدرنا )Pfizer( »و شریکش »پی فایزر )BioNTech(»بایو ان تک«

استفاده می کنند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا:

سامانه 4030 ورودی به بیمارستان ها را کاهش داد
عضو هیات علمی پژوهشــگاه ابن سینا، گفت: حضور و آگاهی بخشی ســامانه ۴۰۳۰ ورودی های 
غیرضروری به بیمارســتان ها را کاهش داد.خدیجه شــادجو، جراح و متخصص زنان و فلوشــیپ 
الپاراسکوپی، درباره ایمنی بهداشتی بیمارستان ها برای انجام اعمال جراحی، افزود: از زمانیکه کرونا 

در کشور شناسایی شد ستادهای ایمنی در تمام بیمارستان ها بسیج شدند.

سلامتاخبار

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری:

نگرانی پزشکان از فصل سرما

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، گفت: تفکیک 
آنفلوانزا و کرونا نگرانی اصلی فصل زمستان خواهد بود.داود یادگاری، 
درباره فاز دوم و سوم اپیدمی کرونا و جهش ویروس در اروپا و آمریکا 
و نگرانی ها درباره جهش آن در ایران، افــزود: در حال حاضر ابتالء به 
کرونا در برخی از شــهرها رو به کاهش اســت و پیش بینی می کنیم 
بخش عمده ای از جامعه ایمنی نســبی پیدا کرده باشــند و با رعایت 
مسائل بهداشتی این روند ادامه یابد، از طرفی هوا هم رو به گرم شدن 
است.وی ادامه داد: ممکن است روند رو به کاهش داشته باشیم ولی 
هنوز نمی توان پیش بینی کرد که با باز شــدن دوبــاره مراکز مذهبی، 
مدارس و دانشگاه ها آیا با پیک بیماری در آینده روبرو خواهیم شد یا 
نه، برای همین بازگشــایی ها باید با احتیاط انجام شود. ممکن است 
افزایش مجدد موارد بیماری را شاهد باشیم و از این جهت باید به این 

موضوع توجه کرد.
یادگاری با بیان اینکه ایمنی نسبی در جامعه ایجاد شده، تصریح کرد: 
همه گیری بیماری مانند اوایل شــیوع ویروس نیســت، اما حتمًا در 
آینده پیک های مختصری خواهیم داشت و تا زمان ساخت واکسن 
که معمواًل چند سالی زمان می برد با این بیماری مواجه هستیم. باید 
برنامه ریزی صحیحی برای مقابله با این بیماری داشته باشیم و نباید 

گمان کنیم این بیماری تمام شده چرا که با فرا رسیدن فصل زمستان 
احتمال افزایش بیماری نه به شدت مراحل اول، اما وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقــات بیماری های عفونی گرمســیری، ادامه داد: 
البته در زمستان مشکل دیگری که ایجاد می شود شیوع بیماری های 
فصلی مانند آنفلوانزا اســت که تفکیک بیماران کوویــد از آنفلوانزا را 
برای پزشکان و بیماران ســخت تر می کند و این موضوع در آینده یک 
مسئله جدی خواهد بود و کشور باید برای واکسیناسیون مردم در برابر 

آنفلوانزا برنامه ریزی کند.
وی در پاسخ به این سوال که لغو بسیاری از محدودیت ها در کشور چه 
گروه هایی را نگران می کند، تاکید کرد: طبیعتًا نگرانی افراد ســالمند 
بیشــتر از افراد جوان خواهد بود، افراد مســن و در معرض خطر باید 
بیشتر از دیگران پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. تمرکز ما بر این 

است که افراد مسن آموزش بیشتری بگیرند.
یادگاری افزود: در صورتی که افراد خانواده به کووید ۱۹ مبتال شدند باید 
از افراد مسن و گروه هایی که ریسک ابتالء دارند فاصله بگیرند و نکات 
بهداشتی و ایمنی را به خوبی رعایت کنند، چون مرگ و میر در بین افراد 
مسن و دارای بیماری های زمینه ای بیشتر است و این موضوع اهمیت 

توجه به این مسائل را بیشتر می کند.

کدام گروه های خونی بیشتر به 
کرونا مبتال می شوند؟

یک فوق تخصص خون و انکولوژی با تاکیــد بر اینکه یا 
تفاوتی میان احتمال ابتال به کرونــا در گروه های خونی 
وجود ندارد یا این اختالف بســیار کم اســت، گفت: تنها 
برخی مطالعات نشــان داده است گروه خونی A، اندکی 
بیشــتر در بیمارانی که به کرونا مبتال شــدند نســبت به 

جمعیت عادی بیمار شده، دیده می شود.
دکتر قدیانی با بیان اینکه داشــتن کــم خونی به معنای 
مســتعد بودن در ابتال به بیماری کووید۱۹ نیست، گفت: 
احتمال ابتال به بیماری کرونا در افرادی که دچار کم خونی 
هستند مانند سایر افراد است اما، در صورتی که برخی از 
افراد کم خــون به کرونا مبتال شــوند، پیش آگهی بدتری 
خواهند داشــت. به عنوان نمونه کم خونی داســی شکل 
یکی از این موارد است که سبب می شود الزم باشد افراد 

مبتال به آن مراقبت های بیشتری از خود داشته باشند.
وی افزود: این در حالی است که اگر انواع کم خونی های 
دیگر را دارید، می توانید با مشــورت پزشــک خود مانند 

سایرین پرهیز کرده و نکات بهداشتی را رعایت کنید.
این فوق تخصص خون و انکولوژی، در پاسخ به این سوال 
که آیا نوع گروه خونی با احتمال ابتال به کرونا ارتباطی دارد 
یا خیر، تصریح کرد:  برخی مطالعات نشــان داده است 
گروه خونی A مختصری بیشــتر در بیمارانی که به کرونا 
مبتال شدند نســبت به جمعیت عادی دیده می شود، اما 
این افزایش مختصر اســت و حتی در برخی مطالعات 
هم نشان داده نشده است. به طور کلی می توان گفت یا 
تفاوتی میان گروه های خونی وجــود ندارد یا اختالف به 

حدی کم است که اصال اهمیتی ندارد.
بنابر اعالم کانال خبری دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشتی، وی در پاســخ به این پرســش که آیا مبتالیان 
به کرونا می توانند خون اهدا کنند یــا خیر، تصریح کرد: 
بیمارانی کــه در حال حاضر مبتال به کرونا هســتند نباید 
خون اهدا کنند، این افراد پس از بهبودی کامل بهتر است 
اقدام به اهدای پالسمای خون خود کنند. افرادی که هیچ 
عالمتی از کرونا ندارند نیز بهتر است خون اهدا کنند؛ چرا 
که بیمارانی هستند که به فرآورده های خونی نیاز دارند و 
ممکن است کمبود فرآورده های خونی منجر به فوت آنها 
شود. بنابراین توصیه می کنم همه  افراد جامعه که سالم 

اند و عالئم کرونا را ندارند، خون اهدا کنند.
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اخطار اجرایی
2/196 شماره: 1339/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-باقر 
عبدالکریمی صومعه سرائی 2-محمد ایران نژاد ، نشانی: 1-مجهول المکان 2- خمینی 
شــهر بلوار بهشــتی فتح8 کدپســتی 84136553 ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: محمود نقدی با وکالت خانم عسگری ، نشانی: خمینی شهر خ شهید بهشتی، 
محکوم به:به موجب رای شــماره 1976 تاریخ 98/10/10 حوزه یازدهم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک 97/6/30 لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره 
غیابی می باشــد. 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 بدهــد 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف : 840129  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای حل 

اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/197 شماره: 1341/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-لیال 
گنجی افســوران 2-محمد ایران نژاد ، نشــانی: 1-مجهول المکان 2- خمینی شهر 
بلوار بهشتی فتح8 کدپستی 84136553 ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
محمود نقدی با وکالت خانم عسگری ، نشــانی: خمینی شهر خ شهید بهشتی، محکوم 
به:به موجب رای شــماره 1966 تاریخ 98/08/09 حوزه یازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: حکم به 
محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ صد و هفتــاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه میلیون وصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک 97/7/25 لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره 
غیابی می باشــد. 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 بدهــد 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف : 840131  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای حل 

اختالف خمینی شهر 
ابالغ اجراییه

2/198 شــماره پرونــده: 139804002121000775/1 ، شــماره آگهــی ابالغیه: 
139903802121000009 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9801058 ، تاریخ صدور: 
1399/02/16  ، آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 9801058 بدین وســیله به مجید 
عمومی ، نام پدر: حسین ، تاریخ تولد: 1348/06/30 شماره ملی:0043994083  شماره 
شناسنامه: 1562 به نشانی: خمینی شهر خ مدرس خ شهید فهمیده جنب رستوران غنچه 
و حبیب شفیعی ، نام پدر: عباس ، تاریخ تولد: 1356/01/01 شماره ملی:1141112604  
شماره شناسنامه: 1301 به نشانی: خمینی شهر خ پاســداران ک بوستان مهستان14 
ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه خمینی شهر جهت اصل طلب : 178/713/331 
ریال سود:56/499/361 ریال خســارت تاخیر تادیه: 6/472/795 ریال خسارت تاخیر 
روزانه: 141/893 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/11/12 علیه شما اجراییه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9801058 در این اداره تشــکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1398/12/08 مامور ،ابالغ به شــما به علت عدم شناسایی نشانی مقدور 
نبوده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک 

مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی 
جریان خواهد یافت. م الف : 840661  هاجر حاجی حیدری مدیر واحد اجرای اسناد 

رسمی خمینی شهر 
ابالغ اجراییه

2/199 شــماره پرونــده: 139804002121000783/1 ، شــماره آگهــی ابالغیه: 
139903802121000010 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9801070 ، تاریخ صدور: 
1399/02/16 ، آگهی ابــالغ اجراییه پرونده اجرایی 9801070 بدین وســیله به رضا 
حفیظی ، نام پــدر: محمد ، تاریخ تولــد: 1342/01/11 شــماره ملی:1141826313  
شماره شناسنامه: 110 به نشــانی: درچه خ بهشــتی و مهدی حفیظی درچه ، نام پدر: 
محمد ، تاریخ تولد: 1342/01/11 شــماره ملی:1141826305  شــماره شناسنامه: 
109 به نشــانی: درچه خ اصلی ابالغ می شود که بانک کشــاورزی شعبه خمینی شهر 
جهت اصل طلــب : 14/540/000 ریال ســود:66/428/018 ریال خســارت تاخیر 
تادیه: 16/547/267 ریال خســارت تاخیر روزانه: 19/925 ریال تاریخ مبنای محاسبه 
خســارت: 1398/12/03 علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9801070 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/12/28 مامور ،ابالغ 
به شما به علت عدم شناسایی نشــانی مقدور نبوده اســت، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامــه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود 
و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
 نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننماید عملیــات اجرایی جریــان خواهد یافت. 
 م الــف : 840657  هاجــر حاجی حیــدری مدیر واحد اجرای اســناد رســمی 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/200 شماره: 710/98 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مجید 
روحانی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسینعلی 
اعتمادی ، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االســالم کوچه صبا، محکوم به:به 
موجب رای شماره 1164 تاریخ 98/06/04 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و ششــصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 97/7/30 و 97/6/30 لغایت 
زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق 
دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشــد. ماده34 قانون اجــرای 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 باشــد 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 : 840135 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

2/201 کالســه پرونده:1762/98-98/11/26 ،شــماره دادنامه:98/11/29-2230 
مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: فرهاد صالحی 
فرزند خیرعلی به نشانی: اتوبان شــهید چمران خ فروردین ک افسانه پالک7 ، وکیل: 
سیدمحسن بنی هاشمی فرزند کریم نشانی: خمینی شهر خ شــریعتی شمالی نرسیده 
به سه راه معلم ک 136 پالک2 طبقه3 ؛ خواندگان: 1- احمد قشقایی نشانی: مجهول 
المکان 2- مجید رهنما نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک روح الهی پالک82 
، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک ، 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 دادخواســت آقای فرهاد صالحی فرزند خیرعلی با وکالت سیدمحسن بنی 
هاشمی به طرفیت خواندگان 1- احمد قشقایی 2- مجید رهنما به خواسته مطالبه وجه 

2 فقره چک به شماره های 016/520516 به مبلغ 35/000/000 ریال و 016/520515 
به مبلغ 35/000/000 ریال مورخ به ترتیــب 94/7/30 و 94/6/30 عهده بانک انصار 
ایران از جاری 351004006553117001 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل 
مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود 
یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد 
اصلی صادر کننــده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامــن مبادرت به صدور چک 
فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/11/26 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 
313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ جمعًا 
70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
 سر رســید چکها 94/7/30 و 94/6/30 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضــای مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر 
می باشد. م الف: 841111  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

2/202 شماره پرونده:678/98 ، شــماره دادنامه:39 ، تاریخ رسیدگی: 99/2/8 ،مرجع 
رسیدگی: شــعبه نهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر خواهان: کبری 
اسحاقی به نشــانی:درچه خ شریعتی میدان 9دی خیابان ســازندگی کوچه سیدصادق 
مرتضوی ؛ خوانده: ســعید آقاطاهری خوزانی به نشانی: مجهول المکان ، خواسته:الزام 
به انتقال ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم 
کبری اسحاقی فرزند محمود به طرفیت آقای ســعید آقاطاهری خوزانی فرزند مهدی 
به خواســته تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک 
دستگاه خودرو سواری پژو 405 به شماره انتظامی 667 ن 43 ایران 43 و همچنین الزام 
به تعویض پالک مستند به مبایعه نامه عادی مورخ 92/6/20 بدین توضیح که خواهان 
اظهار مینماید طی قرارداد فوق الذکر مبادرت به خرید اتومبیل موصوف از خوانده نموده 
و کل ثمن معامله را پرداخت نموده که طی استعالم انجام شده متوجه گردیده خودرو بنام 
 خوانده میباشد. علی ایحال شورا با بررســی مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق 
بیع نامه عادی که حکایت از وقــوع عقدبیع فی مابین خواهان و خوانده دارد و پاســخ 
اســتعالم واصله از پلیس راهور که اعالم نموده مالکیت رسمی خودرو موصوف به نام 
آقای سعید آقاطاهری خوزانی میباشد و با توجه به وجود کارت خودرو و بیمه نامه در ید 
خواهان خواسته خواهان را ثابت و با استظهار از اصل صحت و لزوم قراردادها مستنداً به 
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شورای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 خوانده را به الزام به تعویض پالک خودروی موصوف و حضور در دفتر 
اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت رسمی خودرو با مشخصات مذکور در فوق و همچنین 
پرداخت مبلغ 262/500 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی است و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی خمینی شــهر میباشد. م الف: 842429  

عمار امیری قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

2/203 شماره: 99/2027004113-99/2/20 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شماره پالک 11548/3459 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 

خانم لیال زارعی فرزند ابوالقاسم در جریان ثبت است و رای 139860302027012823 
مورخ 98/10/18 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ  99/03/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:840087 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/205 شــماره نامه : 139985602024001154-1399/02/20 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4483/4563 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای ولی اله محمدی پالرتی فرزند عبدالعلی در جریان ثبت اســت 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک  بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ 99/3/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت  مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به ایــن اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائــی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 840098  قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
  تحدید حدود اختصاصی

7/206 شــماره: 99/2027004481-99/2/22 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ 
یکباب خانه شــماره پــالک 10393/3901 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام رســول وفایی فســارانی فرزند کرمعلی در جریان ثبت اســت و رای 
139860302027013257 مورخ 98/10/26 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به استناد 
ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/24 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید. 
در غیر این صورت متقاضــی ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه خواهد داد. 
 م الــف: 842574 مهــدی شــبان رئیــس ثبــت اســناد و امــالک منطقــه

 شرق اصفهان



شنبه 27 اردیبهشت 1399 / 22 رمضان 1441/ 16 می 2020/ شماره 2975
 برگزاری غیر حضوری 

امتحانات پایه هفتم ، هشتم ، دهم و یازدهم
ــاون  ــد .مع ــد ش ــزار خواه ــوری برگ ــر حض ــم غی ــم و یازده ــتم، ده ــم، هش ــه هفت ــات پای امتحان
ــورای  ــه ش ــن جلس ــد و چهلمی ــتان در یکص ــرورش اس ــوزش و پ ــطه اداره کل آم ــوزش متوس آم
ــگ  ــر هماهن ــوری و غی ــورت حض ــه ص ــم ب ــم ه ــه نه ــات پای ــت: امتحان ــرورش گف ــوزش و پ آم
کشــوری برگزار مــی شــود.محمدرضا ناظــم زاده افــزود: بــرای پایــه دوازدهــم امتحانات بــه صورت 
حضــوری همراه بــا ســواالت هماهنگ کشــوری برگزار مــی شــود.معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان هــم در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه فعالیــت نــرم افــزار شــاد تــا پایــان 
محتــوای کتاب هــا بایــد ادامــه داشــته باشــد، گفــت: در هفتــه اول حضــور اختیــاری در مدرســه یــا 
حضورمجــازی، وضعیــت تحصیلــی دانــش آمــوزان توســط معلــم و مدرســه ســنجش مــی شــود.
شــهین جوانی افزود: اگــر دانش آمــوزی در یادگیری دارای مشــکالتی شــده باشــد بــرای تقویت و 
تــداوم یادگیــری وی برنامه ریــزی خواهــد شــد. جوانــی بــا بیــان اینکــه در دوره اول و دوم ابتدایی 
هیــچ امتحانــی گرفتــه نمــی شــود، افــزود: ارزشــیابی کیفــی و توصیفــی پذیرفتــه شــده به وســیله 

معلــم مبنــای ارتقــای دانــش آمــوز بــه کالس باالتــر اســت.

مدیرکل انتقال خون استان:

تاکنون 40 اصفهانی پالسمای خود را اهدا کرده اند
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت: از زمــان شــروع طــرح جمــع آوری پالســمای بهبود 
یافتــگان کوویــد ۱۹ در مرکــز جامع انتقــال خــون خواجو تاکنــون حــدود ۴۰ نفر از افــراد بهبــود یافته 
پالســمای خــود را اهــدا کــرده انــد، ایــن افــراد مــی تواننــد ماهــی یــک بــار اهــدای پالســما داشــته 
باشــند.مجید زینلــی بــا بیــان اینکــه پــروژه اهــدای پالســمای بهبــود یافتــگان کوویــد ۱۹ در مرکــز 
جامــع اهــدا کننــدگان میــدان خواجــو از هفتــه قبــل شــروع شــده اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه یکــی از روش هــای درمــان کوویــد ۱۹ اهــدای پالسماســت، افــرادی کــه بــه علــت کوویــد ۱۹ 
ــه مــدت ۳۰ روز گذشــته  در بیمارســتان بســتری شــدند و از تاریــخ مرخصــی آنهــا از بیمارســتان ب
ــا  ــا تمــاس ب ــه مرکــز جامــع اهــدا کننــدگان میــدان خواجــو و ی ــا مراجعــه ب ــد ب اســت، مــی توانن
شــماره تلفــن ۳۲۲۱۴۴۰۹ دفتــر جــذب انتقــال خــون تمــاس گرفتــه و جهــت اهــدای پالســمای 

خــود اعــالم آمادگــی کننــد.

آیا ابتالی مجدد به کرونا صحت دارد؟
عضــو انجمــن مقابلــه بــا کرونــا ویــروس در اصفهــان گفــت: قبــال فکــر مــی کردنــد وقتی فــردی به 
کرونــا مبتــال مــی شــود، ممکــن اســت بــاز هــم مبتــال شــود؛ امــا اکنــون متوجــه شــدند کــه ایــن 
گونــه نیســت، طبــق آزمایــش هــای انجــام شــده قبلــی از افــرادی کــه مبتــال شــدند و بهبــود یافته 
اند و بعــد از انجــام آزمایــش مجــدد متوجــه شــدند، ایــن احتمــال وجــود ندارد.مهــرداد صالحی با 
بیــان اینکــه اگــر آمارهــای مرتبــط بــا کرونــا و مســائل مربــوط بــه آن را موشــکافانه بررســی کنیــم، 
تمــام مــوارد دقیــق نیســت، اظهــار کــرد: چیــزی کــه ما مــی بینیــم بــا مــواردی که اعــالم می شــود، 
ممکــن اســت گاهــی متفــاوت باشــد، قبــال فکــر مــی کردنــد وقتــی فــردی بــه کرونــا مبتــال مــی 
شــود، ممکــن اســت بــاز هــم مبتــال شــود؛ امــا اکنــون متوجــه شــدند کــه ایــن گونــه نیســت. طبق 
آزمایــش هــای انجــام شــده قبلــی از افــرادی کــه مبتــال شــدند و بهبــود یافتــه انــد و بعــد از انجــام 
آزمایــش مجــدد متوجه شــدند کــه آزمایــش PCR آن ها منفــی شــده اســت و االن تقریبــا ابتالی 
مجــدد افــراد بــه کرونــا را رد مــی کننــد.وی ادامــه داد: طبق بررســی هــای انجام شــده وقتــی بیمار 
بهبــود پیــدا مــی کنــد، ممکــن اســت قطعاتــی از RNA ویــروس یــا ویــروس غیــر فعــال در بــزاق، 
ــه طــور کاذب جــواب  ــد ب ــدا شــود و وقتــی تســت دوم را انجــام مــی دهن ــی بیمــار پی ــق و بین حل

آزمایــش مثبــت مــی شــود کــه در واقــع نشــانه بیمــاری فعــال نیســت، 

بر اساس اعالم پلیس راهور اصفهان، بیشتر رانندگی های پر خطر در بزرگراه های استان رخ می دهد؛

وسوسه مرگ در بزرگراه

ایــن روزهــا تصاویــر پرایــد دو نیــم شــده  پریسا سعادت
در یکــی از بزرگــراه هــای اصفهــان در 
شــبکه هــای اجتماعــی دســت به دســت مــی شــود و فــوت راننــده و 
سرنشــین ایــن خــودرو از ســوی پلیــس تاییــد شــده اســت. حادثــه 
ای دلخــراش کــه نمونــه هــای زیــاد آن را مــی تــوان در بزرگــراه هــای 
ــتگاه  ــته دو دس ــد روز گذش ــن چن ــرد. در همی ــاهده ک ــان مش اصفه
ــی پــل  خــودروی ســواری)پراید هاچ بــک و وانــت نیســان( در حوال
چمــران شــهر اصفهــان بــا هــم برخــورد کردنــد کــه در اثــر آن، 
سرنشــینان پرایــد داخل خــودرو محبــوس شــدند و دو فوتی شــامل 
یــک مــرد و یــک زن و چهــار مصــدوم بــه همــراه  داشــت. ایــن تنهــا 
ــار درون شــهری اصفهــان اســت  مشــتی از خــروار تصادفــات مرگ ب
که حــاال پلیــس مــی گویــد بزرگــراه هــا در شــب، محلــی بــرای ویراژ 
و تخطــی از ســرعت بــرای راننــدگان بــی احتیاطــی شــده اســت کــه 
زندگــی خــود و دیگــران را در ایــن راه هــا قمــار مــی کننــد. بر اســاس 
آخریــن آمــار ارائــه شــده از ســوی وزارت کشــور اســتان های تهــران، 
خراســان رضــوی، اصفهــان، فــارس، خوزســتان و کرمــان   بیشــترین 
آمــار تلفــات شــهری را داشــتند. عــدم توجــه بــه جلــو بــا ۳۷ درصــد، 
عــدم رعایــت حــق تقــدم بــا ۲۶ درصــد و تخطــی از ســرعت مطمئنــه 

بــا ۹درصــد بــه ترتیــب بیشــترین علــل وقــوع تصادفــات رانندگــی در 
حــوزه شــهری هســتند. برخــی از مســئوالن از جملــه رییــس پلیــس 
ــه، اقارب پرســت،  ــد  صف ــی مانن ــان، بزرگراه های ــور اســتان اصفه راه
ــر در  ــه خی ــاط حادث ــتجردی را از نق ــهید دس ــوری و ش ــهید کش ش
کالن شــهر اصفهــان عنــوان کــرده اند کــه به جــای اینکــه بیشــتر برای 
حــل ترافیک شــهری کارآمــد باشــند در مواقعــی ماننــد بارندگــی و یا 
شــب هــا تبدیــل بــه نقــاط حادثه خیــز می شــوند. بــه خصــوص آنکه 
در بزرگــراه هایــی ماننــد صفه عمــال به دلیــل نبــود راه هــای جایگزین 
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــز وج ــنگین نی ــای س ــرای خودروه ــردد ب ــع ت موان
مســئله شــدت حــوادث رخ داده را بیشــتر مــی کنــد. در همیــن حــال 
ــتر  ــت بیش ــرده اس ــالم ک ــما اع ــان رس ــتان اصفه ــور اس ــس راه پلی
ــهر و  ــن کالن ش ــای ای ــان در بزرگراه ه ــر در اصفه ــای پرخط رانندگی ه
ــن رابطــه  ــداد رخ می دهــد. در همی ــار بام ــا چه ــک ت ــن ســاعت ی بی
رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفــت: بیشــتر مشــکل مــا در 
ــان و  ــهر اصفه ــای کالن ش ــر در بزرگراه ه ــای پرخط ــه رانندگی ه زمین
ــا  ــدگان خودروه ــی رانن ــت و برخ ــداد اس ــه بام ــاعت های اولی در س
اقــدام بــه رانندگــی پرخطــر بــا ســرعت بــاالی ۱۲۰ کیلومتر بر ســاعت 
ــا  و حرکت هــای نمایشــی می کنند.ســرهنگ محمدرضــا محمــدی ب

تاکیــد بــر اینکــه پلیــس راهــور بــرای کاهــش ایــن تخلفــات، 
برنامه ریــزی کــرد و برخوردهــا تشــدید می شــود، افــزود: 
گشــت های پلیــس راهــور در بزرگراه هــای اصفهــان تقویــت می شــود 
و فیلــم خودروهــای متخلفــی کــه تصویــر آنهــا توســط دوربین هــای 
ــه صــورت عمومــی  ــا دســتور قضایــی ب نظــارت ثبــت شــده اســت ب
منتشــر خواهــد شــد.محمدی ادامــه داد: همچنیــن خودروهایــی که 
تخلــف آنهــا در بزرگراه هــا رصــد و ثبــت شــود، در کمتــر از ۲۴ ســاعت  
بــه دســتور قضایــی توقیــف و دربــاره آنها اعمــال قانــون خواهد شــد. 
ایــن وعــده برخــورد شــدید از ســوی پلیــس در حالــی داده می شــود 
ــرای  ــاد ب ــن نه ــای ای ــه ه ــی برنام ــدرت بازدارندگ ــان ق ــه همچن ک
ــه  ــت ک ــدر نیس ــر آنق ــر خط ــای پ ــدل رفتاره ــن م ــری از ای جلوگی
تصادفــات و یا تکــرار ایــن حــوادث را به صــورت چشــمگیری کاهش 
دهــد آن هــم در شــرایطی کــه بــه دلیــل نبــود ایمنــی خودروهــا جان 
دیگــر افــراد در این مــکان هــا بیشــتر در خطــر خواهــد بــود. نمونه آن 
را مــی تــوان در تصــادف پورشــه بــا پرایــد کــه ســال گذشــته منجــر به 
فــوت راننــده پرایــد شــد هــم دیــد؛ رفتــار پــر خطــری کــه اگــر چــه 
ــری  ــاه دیگ ــی گن ــرد ب ــا ف ــرد ام ــه در ب ــالم ب ــان س ــده از آن ج رانن

قربانی شد.

معاون تربیت بدنی استان اصفهان:

حضور دانش آموزان در مدارس بستگی به نظر والدین دارد

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: ۲۴ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر مجاز، 
تاریخ گذشته و فاسد و یا غیر قابل عرضه از ابتدای ماه 
رمضان تاکنون در سطح استان توسط کارشناسان 
بهداشت محیط جمع آوری شده است.سیدمهدی 
میرجهانیان در خصوص گشت های نظارتی در ماه 

مبارک رمضان، اظهار کرد: روزانه 8۰ گروه بازرسی 
در سطح استان اصفهان مشغول نظارت و بازرسی 
ها هستند؛ بیشتر تماس ها با سامانه ۱۹۰ شکایات 
اصناف متخلف است که به بازرسان ما گزارش شده  
و حداقل تا ۲۴ ساعت بعد رسیدگی و به شاکی 
گزارش داده می شود.مدیر گروه بهداشت محیط 

مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: ۲۴ هزار کیلوگرم 
مواد غذایی غیر مجاز، تاریخ گذشته و فاسد و یا غیر 
قابل عرضه از ابتدای ماه رمضان تاکنون در سطح 
استان اصفهان توسط کارشناسان بهداشت محیط 
جمع آوری شده است.وی در خصوص نحوه استفاده 
از RQ کدهای نصب شده در مغازها، بیان کرد: هر 
فردی باید برنامه RQ خوان را بر گوشی موبایل خود 
نصب کند و بعد روی  RQ مغازه مورد نظر بگیرد؛ در 
مرحله اول شماره رهگیری درج شده در مغاز را با 
شماره رهگیری ثبت شده در سیستم تطابق دهد و 
سپس مشخص کند بارکدی که واحد صنفی نصب 
کرده برای این واحد صنفی است. میرجهانیان افزود: 
واحد صنفی که این بارکدها را دارند از نظر ما، از قوانین 
گام دوم کرونا و مسائل بهداشتی اطالع دارد و باید 
آن ها را رعایت کند؛ اگر غیر از این باشد کارشناسان ما 
با آنها برخورد قانونی که شامل اخطار، جریمه و حتی 

پلمپ است، انجام می دهند.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان تاکید کرد: بازگشایی مدارس 
صرفا برای رفع اشکال است و دانش آموزان به صورت 
اختیاری و با نظر والدین می توانند به مدرسه بروند.

لرضا رییسی با اشاره به دستورالعمل وزارت  عبدا
بهداشت به وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با 
بازگشایی مدارس و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
اظهار کرد: مدارس از روز شنبه ۲۷ اردیبهشت)امروز( با 
شرایط خاصی باز می شوند، به طوری که همه مدارس 
به غیر از مدارس استثنایی و پیش دبستانی ها باز 
می شوند.وی با اشاره به اینکه دانش آموزانی که در 
مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند می توانند به 
مدرسه بروند ولی امکان اقامت و استفاده از خوابگاه 
این مدارس وجود ندارد، افزود: در فروردین ماه امسال 
اعتباری به همه مدارس دولتی براساس تعداد دانش 
آموزان، تعداد کالس های درس و فضای مدرسه برای 
ضدعفونی کردن فضای مدرسه تخصیص داده شد، 
به غیر از آن مایع ضدعفونی کننده و صابون مایع نیز 

در اختیار همه مدارس دولتی قرار داده شده است.
رییسی از ضدعفونی کردن فضای مدارس خبر داد و 
گفت: فضای مدرسه قبل از ورود دانش آموزان کامال 
ضدعفونی شده و دانش آموزان می توانند به مدرسه 
بروند با این وجود هیچ الزامی به حضور دانش آموزان 
در مدرسه وجود ندارد، چون بسیاری از مباحث آموزشی 
از طریق فضای مجازی و شبکه شاد به دانش آموزان 

منتقل شده است.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه برخی از 
دانش آموزان ممکن است به دالیل مختلف نتوانسته 
باشند از خدمات آموزشی غیرحضوری و یا شبکه های 
اجتماعی استفاده کنند، تصریح کرد: بازگشایی مدارس 
صرفا برای رفع اشکال است و دانش آموزان به صورت 

اختیاری و با نظر والدین می توانند به مدرسه بروند.

جمع آوری 24 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد از ابتدای ماه رمضان تاکنون 

اخبار

ی پرخطر در  رانندگی ها بیشتر مشکل ما در زمینه 
بزرگراه های کالن شهر اصفهان و در ساعت های اولیه 
بامداد است و برخی رانندگان خودروها اقدام به 
رانندگی پرخطر با سرعت باالی ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و 

حرکت های نمایشی می کنند
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امالک جلد 458 ذيل شماره 77621 ثبت شده است با حدود اربعه ذيل : شماال به طول 
سه متر و پنجاه ودو سانتیمتر ديواريســت به پالک يک هزار و يکصد و بیست و هشت 
باقیمانده از ســی و دو اصلی شــرقا به طول چهارده مترو هفتاد ســانتیمتر ديواريست 
اشتراکی با پالک يک هزار و يکصد و بیست و هشت باقیمانده از سی و دو اصلی جنوبا 
اول به طول چهار متر و سی و پنج سانتیمتر و دوم به صورت پخ به طول چهل سانتیمتر 
در و ديواريست به پیاده رو خیابان بیست و هشت متری غربا به طول هفده متر و چهل 
ســانتیمتر به ديوار يک هزار و يکصد و بیست و هشــت باقیمانده از سی و دو اصلی که 
تمامت ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر درسیستم جامع امالک به نام مرحوم غالمرضا 
طاهری ثبت وســند صادرشده اســت . که ششــدانگ پالک ثبتی فوق الذکردرجهت 
وصول طلب خانم مهری مردانی بابت ســند نکاحیه شــماره 14505 مورخ 01 / 10 / 
1۳69 دفتر ازدواج شماره پنج شهرضا و به اســتناد بند ب ماده 11۳ قانون برنامه ششم 
توسعه بازداشت شــده اســت و پس از ابالغ اجرائیه به وراث و بنا به درخواست وکیل 
بســتانکار پالک مذکور مورد ارزيابی قرار گرفته و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
بدين شــرح توصیف و ارزيابی گرديد. ملک مزبور يک باب مغــازه يک طبقه با قدمتی 
حدود بیست و پنج سال )با کاربری تعمیر خودرو در زمان بازديد ( می باشد.  مشخصات 
مغازه شامل ديوارهای آجری باربر و ستونهای فلزی قوطی شکل که ديوارها گچ کاری 
 شده و فاقد رنگ آمیزی می باشد ديوارضلع شرقی با پالک مجاور به صورت اشتراکی 
می باشد. کف از اندود سیمانی و سقف تیرچه بلوک بوده و درب ورودی کرکره ای فلزی 
بدون شیشه و درب ديگری در وسط مغازه از جنس چهارچوب فلزی و شیشه می باشد. 
دارای انشعابات فقط برق بوده و فاقد هرگونه سیستم ســرمايش و گرمايش می باشد. 
که تمامت ششــدانگ عرصه و اعیانی ملک به مبلغ يک میلیارد و نهصدوسی میلیون 

ريال ارزيابی گرديده است . در جلسه مزايده که از ساعت 9 صبح الي 12 روز چهارشنبه 
مورخ 07 / 0۳ / 1۳99 در واحد اجراي اسنادرسمی شهرضا تشکیل مي گردد، از طريق 
مزايده به فروش مي رسد . مزايده تمامت ششــدانگ عرصه واعیان پالک ثبتی شماره 
دوهزارويکصد وشصت و پنج فرعی از سی و دو اصلی واقع دربخش يک ثبتی شهرضا 
از مبلغ يک میلیاردونهصدوسی میلیون ريال شــروع و به باالترين قیمت پیشنهادي و 
به هر کس که خريدار باشد فروخته مي شــود طالبین مي توانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مزايده به آدرس: شهرضا میدان شهدا ، بلوار نواب صفوی ) 28 متری ( مابین فرعی 
9 و 11 کدپستی 7۳651 - 86147 ) الی شماره (  7۳65۳ - 86147 تعمیرگاه اتومبیل 
پارسه بازديد به عمل آورند الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به آب ،برق 
،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها 
باشدونیزبدهی های کلیه هزينه هاي قانوني اعم از هزينه ی انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمي ، مالیات دارائي و عوارض شــهرداري و بدهي هاي مربوطه و ساير هزينه هاي 
متعلقه وغیره تاتاريخ مزايده اعم ازاينکه رقم قطعی آن معلوم شده يانشده باشد به عهده 
برنده مزايده مي باشد. پس ازمزايده درصورت وجودمازاد، برنده مزايده می تواندوجوه 
پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 اين آئین نامه را از محل مازاد مذکور مسترد 
نمايد. طبق ماده 1۳6 اصالح آيین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا شرکت 
در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناســی ) پايه مزايده ( به حساب 
سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده می باشد برنده مزايده 
مکلف اســت ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب 
صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد 
 شد . در اين صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزايده تجديد می گردد .
اين آگهــی يکنوبــت دريکــی ازروزنامــه هــای کثیراالنتشــارچاپ اصفهان درج 

ومنتشرمیگردد.
تاريخ چاپ: 27 / 02 / 1۳99  

م الف:   843143  زهراجهانی  مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شهرضا

ابالغ رای
2/207 شماره: 474/98، دادنامه: 566 مرجع رســیدگی کننده: شعبه اول شورای حل 
 اختالف نطنز،  خواهان: محمد قاسمی فرزند حســین به نشانی نطنز شهرک منتظری 
خ فردوسی پالک 54،  خوانده: 1- علی آقا نائینی فرزند عزيز به نشانی بادرود میدان امام 
حسین 2- حسین سلمانی فرزند شکور به نشانی مجهول المکان، خواسته: نقل و انتقال 
سند رسمی، گردشکار: شورا با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا:  
در خصوص دادخواست آقای محمد قاسمی فرزند حسین به طرفیت آقايان 1- علی آقا 
نائینی فرزند عزيز و 2- حسین سلمانی فرزند شکور به خواسته الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی وانت به شماره انتظامی 488 د 28 ايران 
25 و خســارت تاخیر تاديه،  با عنايت به تصوير مصدق مبايعه نامه فی مابین خواهان و 
خوانده رديف اول و با عنايت به استعالم بعمل آمده از راهور که مالک خودرو را خوانده 
رديف دوم معرفی نموده است دعوای خواهان را نسبت به خوانده رديف دوم وارد دانسته 
و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 1257 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده رديف دوم به الزام به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند خودروی فوق الذکر بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 22۳/750 
ريال بابت هزينه دادرســی صادر می نمايد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاريخ 

ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در 
محاکم عمومی شهرســتان نطنز می باشد و در خصوص خواســته خواهان به طرفیت 
خوانده رديف اول با عنايت به اينکه حسب اســتعالم بعمل آمده از راهور مالک خودرو 
خوانده رديف دوم می باشد. بلحاظ عدم توجه دعوی به ايشان مستندا به بند 4 ماده 84 
و ماده 89 ق آيین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر می نمايد. رای صادره ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 

م الف:845292 شعبه اول شورای حل اختالف نطنز

آگهی تغییرات شرکت مهندســین توان نصب پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 6253 

و شناسه ملی 10260111853 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/25 مجید صادقی ده نوی بشــماره ملی1239891148 - 
حسین صادقی ده نوی بشــماره ملی1239074840 - نوشین نعیمی 
بشــماره ملی1829529064 برای مدت دو ســال بعنــوان اعضای 
اصلی هیات مدیره انتخاب شــدند . علی قهار زاده مهابادی بشــماره 
ملی1239879636 به سمت بازرس اصلی و قاسم نسرانی بشماره ملی 
1239905025به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند . روزنامه زاینده رود برای چاپ آگهیهای شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کاشان )843739(

آگهی تغییرات شرکت چکاوک داروی آریانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 115 و شناسه ملی 14003767542 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/01/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - فاطمه زوارئیان کچومثقالی به شــماره ملی 1189889560 بسمت 
بازرس اصلی و محمدرضا یزدانیان به شــماره ملی 1189360756 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه زاینده رود جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )843405(



فرصت دوباره »معروف« برای رایزنی
هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک تایید کرد که انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC تا سال ۲۰۲۱ به تعویق می افتد. این انتخابات قرار بود در خالل بازی های 
المپیک توکیو برگزار شود ؛اما با تعویق یک ساله المپیک، انتخابات این کمیسیون هم به سال آینده موکول شد. عضویت پنج نفر از اعضای کمیسیون ورزشکاران 
نیز به پایان رسیده است که توماس باخ اعالم کرد عضویت این پنج نفر هم تمدید می شود چون هیئت اجرایی معتقد است در این برهه زمانی حساس ما نیاز به 
حضور کامل نمایندگان ورزشکاران داریم. انتخابات کمیسیون ورزشکاران سال ۲۰۲۱ برگزار می شود و سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال نماینده ایران در این 

انتخابات است. نماینده ایران اکنون یک سال دیگر برای رایزنی فرصت دارد تا بتواند در انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC صاحب کرسی شود.

شنبه 27 اردیبهشت  1399 / 22 رمضان 1441/ 16 می 2020/ شماره 2975

هافبک ذوب آهن: 

بدون فوتبال نمی توانم زندگی کنم
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن  با بیان اینکه مخالف اتمام رقابت های لیگ برتر اســت، اظهار کرد: در 
شرایط سختی به سر می بریم. ما مســتثنی از دنیا نیســتیم  و همه دنیا درگیر این بیماری هستند. 

منتظر این هستیم تا شرایط بهبود یابد تا 
بتوانیم به رقابت های لیــگ برتر و فوتبال 
بازگردیم. تیــم ها هزینه هــای زیادی را 
انجام داده اند و درست نیست لیگ نیمه 
کاره رها شود.حمید بوحمدان با بیان اینکه 
شرایط جسمی و روحی خود را در باالترین 
حد ممکن نگه داشته است، اظهار کرد: با 
توجه به برنامه ای کــه کادر فنی تیم ارائه 
کرده بودند طی این مدت روزانه یک یا دو 
جلســه تمرین را برای آمادگی جسمانی 

خود انجام می دادم و با بودن در کنار خانواده و فیلم دیدن آمادگــی ذهنی و روحی خود را نیز باال نگه 
داشتم.بوحمدان گفت: سخت اســت بعد از دو ماه تمرین انفرادی تمرینات شروع شود، اما اگر همه 
ورزشکاران و فوتبالیست ها توانسته باشــند زمان های خود را مدیریت کنند با کمترین آسیب روبه رو 
خواهیم بود. البته 3 تا 4 هفته زمان الزم اســت که بتوانیم به شرایط معمول بازگردیم.هافبک جنوبی 
تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه طی این مدت ارتباط خود را به واسطه فضای مجازی با کادر فنی و 
باشگاه حفظ کرده ،خاطر نشان کرد: همه دلتنگ فوتبال هستیم و بدون تردید با بازگشت به رقابت ها 

با قدرت و انگیزه بیشتری به مسابقات باز خواهیم گشت.

ناراحتی بازیکنان ذوب آهن از مشکالت مالی 
بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن پس از گذشــت حدود ۲۱ هفته از رقابت هــای لیگ برتر فوتبال، 
تنها 4٠ درصد از قرارداد خود را دریافت کرده اند که این موضوع باعث نارضایتی آن ها شده است.

ناراحتی بازیکنان سبب شــد که مدیران ذوب آهن به بازیکنان تیم قول بدهند که ظرف روز های 
آینده بخشی از مطالبات آن ها را به حساب شان واریز خواهند کرد تا مشکالت مالی حل شود.در 
لیگ نوزدهم بسیاری از تیم ها مشــکل مالی دارند و ذوب آهن یکی از تیم هایی است که تا حاال 
پرداختی زیادی به بازیکنانش نداشــته و همین موضوع ســبب ناراحتی و عصبانیت آن ها شده 
است.الزم به ذکر است، میودراگ رادولوویچ، ســرمربی مونته نگرویی ذوب آهن که حدود ۲ ماه 
قبل ایران را ترک کرد، با درخواست باشــگاه ذوب آهن در حال بازگشت به ایران است تا با اجازه 

ستاد مقابله با کرونا تمرینات ذوبی ها را آغاز کند.

»کاوه« قطعا از شارلوا جدا می شود
بر خالف اخبار برخی  رســانه ها، شــارلوا کاوه رضایی را برای حضور در فصل آینــده لیگ اروپا در 
اختیار نخواهد داشــت و این مهاجم ایرانــی با پایان یافتــن دوره قرضی بازی بــرای این تیم 
به کلوب بروژ باز می گردد.به نوشــته ســایت  RTBF  بلژیــک، پیر هندریکــس، مدیر اجرایی 
باشــگاه شــارلوا در این مورد اظهار داشــت: مدیران باشــگاه به خوبی می دانند که باید هسته 
اصلی تیم را بــرای رقابت های داخلــی و اروپایی فصل آینــده تقویت کننــد.وی افزود: مهدی 
بیات )رییس ایرانی شــارلوا( قول داده اســت که تمام تالش خــود را به کار خواهــد گرفت تا 
فقط کاوه رضایی تنها بازیکن جدا شــده از شــارلوا باشــد. او ســایر بازیکنان را برای ماندن در 
 شــارلوا متقاعد می کند. آنها نیز دوســت دارند اینجا باشــند، زیــرا فصل آینــده در اروپا بازی

 خواهیم کرد.

از لژیونری در ایتالیا تا بازی در شهر مادری؛

»معنوی نژاد« در راه سپاهان

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران در   سجاد رضایی
یک قدمی حضور در تیم ســپاهان قرار 
گرفته است. محمد جواد معنوی نژاد که سابقه حضور در سری آ ایتالیا 
را دارد با پیشــنهادی از سوی طالیی پوشــان نصف جهان برای فصل 
آینده رقابت های لیگ برتر والیبال روبه رو شده تا در صورت طی شدن 

مسیر توافقات در دیار زاینده رود به میدان برود.
 قرار گیری در رده چهارم جدول رده بندی، حاصل کار حضور سپاهانی 
ها در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر بود که به دلیل شیوع بیماری 
کرونا بدون معرفی قهرمان به کار خود پایان داد. اســفند ماه ســال 
97  بود که طالیی پوشان نصف جهان توانســتند به لیگ برتر والیبال 
صعود کنند. سپاهانی ها که عنوان تنها نماینده اصفهان دراین دوره از 
مسابقات را یدک می کشــیدند، برای حضور پر قدرت در رقابت های 
لیگ، رحمان محمدی راد، سرمربی پیشین شهرداری ورامین را  به کار 
گرفتند تا بتوانند عنوان درخشانی را در لیگ کسب کنند. این تیم عالوه 
بر ســرمربی جدید خود چندین بازیکن خوب دیگــر همانند علیرضا 

جاللی از شــهرداری ورامین، ســعیدجواهری توانا بازیکن سابق تیم 
زیر ۲3 سال ایران، علیرضا مباشــری بازیکن سابق تیم ملی ، محمد 
طاهر وادی پاسور سابق تیم ملی و احسان دانش دوست بازیکن تیم 
ملی نوجوانان والیبــال ایران را جذب کرد. ســپاهانی ها در این دوره 
از رقابت ها نمایش نســبتا خوبی از خود ارائه کردنــد و در پایان هفته 
هفدهم رقابت های لیگ با کسب 37 امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفتند 
وهمین موضوع سبب شــد تا مسئوالن این باشــگاه همچنان تمایل 
به ادامه همکاری با محمدی راد داشــته باشند. سرمربی سپاهان در 
جلسه با اعضای هیئت مدیره این باشگاه برنامه های خود برای فصل 
آینده  ولیست بازیکنان مورد نظررا ارائه کرد. محمد جواد معنوی نژاد، 
بازیکن اصفهانی تیــم ملی والیبال ایران یکی از بازیکنانی اســت که 
محمدی راد تمایل زیادی به همکاری بــا وی دارد و در این باره گفته 
است:» معنوی نژاد از بازیکنان بسیار خوب و بااخالق اصفهانی است، 
صحبت هایی را با وی بــرای فصل آینده انجام داده ایم و خوشــحال 

می شوم برای تیم زادگاهش بازی کند.«

 شنیده ها حاکی از آن است که مذاکرات اولیه هم بین طرفین انجام 
شــده، اما هنوز توافقی صورت نگرفته است. تیم والیبال فوالد مبارکه 
سپاهان در انتظار تعیین بودجه اســت تا براساس آن بتواند بازیکنان 
مدنظرش را جذب کند.محمدجواد معنوی نژاد متولد ششم آذر سال 
۱374 است که فعالیت ورزشی خود را زیر نظر پدرش آغاز کرد. وی در 
۱۱ ســالگی تصمیم گرفت والیبال را جدی تر دنبال کند و سعید معزی 
و حسن افغان از اولین مربی های او بودند. اولین بازی قابل توجه او 
با تیم ملی در لیگ جهانی برابر لهســتان بود. معنوی نژاد برای لیگ 
جهانی ۲۰۱7 توسط ایگور کوالکوویچ به تیم ملی دعوت شد و در مقابل 
آرژانتین و لهســتان بازی کرد. بلند قامت اصفهانی در همین سال با 
درخواست نیکوال گربیچ از مسئوالن باشــگاه ورونا برای جذب وی با 
قراردادی یک ساله به باشگاه ورونا در سری آ ایتالیا پیوست. در سال 
١٣٩٨ معنوی نژاد پس از دوســال بازی در ورونــای ایتالیا برای تیم 
سایپا به میدان رفت و اکنون سپاهانی ها امیدوار هستند این بازیکن 

ارزشمند را در تیم خود ببینند.

صبح پنجشــنبه جمعی از ورزشــکاران و قهرمانان 
اصفهان با سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان دیدار کردند.این جلسه با حضور جمعی از 
ورزشکاران، مربیان قهرمانان و مدال آوران اصفهانی 
برگزار و  در خصوص مشکالت و موانع ورزش استان 
صحبت شد؛ از اصلی ترین دغدغه های ورزشکاران 
می شــود به عدم حمایت های الزم از ورزشکاران و 
قهرمانان اعم از بیمه و کمبود تجهیزات و همچنین 

کمبود زیر ساخت های ورزشی استان اشاره کرد.

طباطبایی از جنس ورزش است
رضا قاسمی پیرامون  این جلســه با سرپرست اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان اظهار داشــت: پس از 
چندسال ، قهرمانان و ورزشکاران در اداره کل ورزش 
و جوانان استان گردهم جمع شــدند، صحبت های 
ورزشکاران با طباطبایی بیشتر روی این محور بود که 
اداره کل تمرکز بیشتری را بر بحث قهرمانی و حمایت 
از ورزشکاران داشته باشــد که طی چند سال گذشته 
هیچ توجهی به این موضوع نمی شــد.دومیدانی کار 

اصفهانی در خصوص تغییرات ایجاد شــده در بدنه 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان افزود: 
تغییرات بسیار خوبی در بدنه ورزش اصفهان رخ داد؛ 
طباطبایی از جنس ورزش اســت و امیدوارم هرچه 
زودتر حکم اصلی خود را دریافت کند. امیدوارم او به 
ورزش قهرمانی توجه بیشتری داشته باشد زیرا طی 
این چند سال اخیر اصال به این موضوع توجه نمی شد.

آشتی ورزشکاران با اداره کل ورزش و جوانان 
محمدرضا صفدریان نیز در خصوص دیدار سرپرست 
اداره کل ورزش و جوانان با ورزشکاران اذعان داشت: 
در مجموع رویکرد سرپرست جدید اداره کل بسیار 
مثبت است، وی درحال تالش است تا شکافی را که  
طی چندسال اخیر میان ورزشــکاران و قهرمانان و 
اداره کل ورزش و جوانان ایجاد شده است را ترمیم 
کند، می توانم اعالم کنم که با توجه به شرایط موجود 
بحث آشتی ورزشکاران و اداره کل در حال رخ دادن 
اســت.یخ نورد اصفهانی افزود: طبق صحبت های 
طباطبایی رویکرد وی تغییر وضعیت و تحول است؛ 

طباطبایی در حال تشکیل شوراهای مختلف است 
که می تواند در خصوص ســند راهبــردی اداره کل 
بسیار مفید باشد و از راکدی ورزش استان طی چند 
سال اخیر جلوگیری کند.وی در خصوص تغییرات 
ایجاد شده در بدنه اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان اضافه کرد: تغییر بســیار بجا و مثبتی رخ 
داد، جای دارد از وزیر ورزش و استاندار اصفهان در 
خصوص این تغییر تشکر کنم؛ این تغییر نیاز بود تا 
شوکی به اداره کل و بدنه ورزش اصفهان وارد شود، 
طی این سال ها برخی از ورزشکاران حتی رنگ اداره 
کل را هم ندیده بودند این در صورتی است که اداره 
کل ورزش و جوانان خانه آن هاســت، امیدوارم با 
کمک همه اعضای خانواده بزرگ ورزش اصفهان در 

راستای شکوفایی ورزش گام برداریم.

کمبودهای ورزش اصفهان به گوش سرپرست جدید رسید

خبر  روز

فابرگاس: 

همیشه آرسنالی خواهم ماند
 هافبک اسپانیایی توپچی های لندن با وجود موفقیت با چلسی، خود را طرفدار آرسنال خواند.سسک 
فابرگاس، هافبک اسپانیایی با تیم های چلسی و آرسنال در لیگ جزیره به میدان رفت و موفقیت بیشتر 
او با چلسی رقم خورد که توانست دو بار قهرمان لیگ برتر انگلیس شود.فابرگاس درباره عالقه خود به تیم 
آرسنال گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم بین این دو تیم باشم و برای هر دو بازی کنم ولی خیلی ها وقتی 
یاد من می افتند من را با پیراهن قرمز تصور می کنند و در واقع همین است و من خودم را یک آرسنالی 
می دانم.این بازیکن که در حال حاضر در تیم موناکوی فرانسه بازی می کند ،اضافه کرد: من گذشته خود 
را فراموش نمی کنم. از آکادمی بارسلونا آمدم و وقتی به تیم اصلی آرسنال رسیدم بازیکنان بزرگی مثل 
اشلی کول و پاتریک ویرا حضور داشتند و خوشبختانه مربی به من زمان داد و توانستم خودم را در ترکیب 

اصلی جا بیندازم. هیچ وقت این حقیقت را کتمان نمی کنم که تا پایان عمرم آرسنالی خواهم ماند.

یوفا در ماجرای خرید نیوکاسل توسط عربستان دخالت نمی کند
 اتحادیه فوتبال اروپا در ماجرای مخالفت باشگاه های انگلیســی با خرید نیوکاسل یونایتد توسط 
عربستانی ها دخالت نمی کند.طی هفته های اخیر این موضوع بسیار در رسانه ها انعکاس یافت که 
صندوق سرمایه سلطنتی عربستان که یکی از دارایی های محمد بن سلمان است، در آستانه خرید 
باشگاه فوتبال نیوکاسل قرار دارد.در صورت نهایی شدن این معامله، نیوکاسل با اختالف ثروتمندترین 
مالک را میان باشگاه های لیگ برتری خواهد داشــت. در همین ارتباط رسانه ها گزارش کردند که 
باشگاه های انگلیسی مخالف چنین خریدی هستند.زیرا سند دارند که طرف عربستانی سرمایه اش 
را از راه های قانونی کسب نکرده است.در این ارتباط آلکساندر چفرین، رییس یوفا مجبور به واکنش 
شد. عالی ترین مقام فوتبال اروپا گفت که سازمانش در مورد خرید باشگاه نیوکاسل دخالتی نمی 
کند.وی اظهار داشت: مخالفت باشگاه های انگلیسی برای نیوکاسل عربستان سعودی موضوعی 
داخلی است.این موضوع مربوط به باشگاه هایی است که ما به عنوان اتحادیه اروپا ورود نمی کنیم.

بایرن مونیخ از خرید قطعی »پریشیچ« خودداری کرد
 باشگاه فوتبال بایرن مونیخ از گزینش ایوان پریشیچ به عنوان »یار قطعی« خودداری کرد.در تابستان 
گذشته بایرنی ها به خاطر کمبودی که در خط حمله داشــتند، »پریشیچ« را از تیم اینترمیالن قرض 
گرفتند.در آن موقع و در قرارداد این بازیکن رقمی به عنوان حــق انتقال قطعی در پایان دوره قرضی 
درج شد تا باواریایی ها برای خرید احتمالی وینگر 3۱ ســاله و کروات در اولویت باشند.در روزهای 
اخیر شایعات زیادی مطرح شد مبنی بر این که بایرن در تدارک قطعی کردن انتقال فوروارد ماه های 
اخیرش است؛ اما این باشگاه حاضر نیست ۲۰ میلیون یورو بابت این فوروارد هزینه کند.طبق اعالم 
نیکولو شیرا، روزنامه  نگار ورزشــی مجرب ایتالیا، مونیخی ها باید با رقمی پایین تر از این، پریشیچ را 
جذب کنند.آنها باوردارند با رقم فوق می توانند در بازار صاحب فوروارد های بهتری شوند.این بازیکن که 
با تیم کشورش نایب قهرمان جهان شد، در ۱5 بازی فصل جاری، 4 گل زده و 4 پاس گل نیز داده است.

محرومیت سرمربی آگسبورگ به خاطر خمیر دندان!
  هیکو هرلیش، سرمربی تیم فوتبال آگسبورگ قبل از توقف رقابت های بوندسلیگا به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شــد و  اولین تجربه سرمربی گری خود 
را برابر ولفسبورگ پشت سر خواهد گذاشت ؛اما او نمی تواند تیمش را در این بازی همراهی کند.

هرلیش گفت: من برای خرید یک خمیردندان از هتل خارج شدم و ماسک نیز به همراه نداشتم. 
از این اتفاق واقعا شرمسار هســتم و امیدوارم مردم مانند من رفتار نکنند.طبق قوانین این مربی 
باید ۱4 روز در قرنطینه بماند و تنها با وسایل ارتباط جمعی می تواند با بازیکنانش در ارتباط باشد.

فوتبال جهان

کوالکوویچ: 

می توانستم برای دریافت 
 مبلغ قراردادم،
 شکایت کنم

 ایگور کوالکوویچ، سرمربی پیشین تیم ملی 
والیبال ایران که در صربســتان به »استاد 
کسب جام« مشهور است پس از برکناری 
از هدایت تیم ملــی ایــران در زادگاه خود 
»پودگوریتسا« مشــغول استراحت است 
و به نوشته رســانه های لهســتانی،  گزینه 
نخست هدایت تیم »زاویرچه« در لیگ برتر 

این کشور به حساب می آید.
برای رســانه های اروپایی همچنان جالب 
است که چرا این مربی در حالی که سهمیه 
المپیک را برای تیمــش )تیم ملی والیبال 
ایران( کســب کرده بود از کار برکنار شــد. 
کوالکوویچ در مــورد جدا شــدنش از تیم 
ملی ایران اظهار داشت:  فدراسیون والیبال 
ایران، مشکالت مالی ناشی از کرونا را دلیل 
تصمیم خود عنوان کرد. قرارداد من تا اول 
ســپتامبر ۲۰۲۰ معتبر بود، ولی با توجه به 
تعلیق مســابقات والیبال و برگــزاری آنها 
در سال آینده، برای طرف ایرانی، پرداخت 
۱5 ماه دســتمزد بدون هیچ گونه فعالیتی، 
توجیه اقتصادی نداشت و خیلی گران بود. 
من می توانستم برای دریافت مبلغ قراردادم 
شــکایت کنم، ولی این کار را نکردم. به نظر 
من حاال زمان بازگشــت به فعالیت در یک 

باشگاه اروپایی است.
کوالکوویچ در مورد لغو چهارمین حضورش 
در المپیک گفت: زندگی همین اســت. چه 
کسی انتظار شــیوع چنین ویروسی را در 
سرایر جهان داشت؟ من فکر می کنم مردم، 
چیزهای بسیار بیشتر و مهم تری را نسبت 
به من )حضور در المپیک( از دست دادند. 
باید به زندگی از دریچــه دیگری نگاه کرد، 
چون وقتی دری بســته می شــود، درهای 
دیگر قطعا باز خواهند شد. همه ما به خاطر 
گســترش ویروس کرونا ناگهــان مجبور 
شدیم به خانه برگردیم و متوجه شدیم که 
چقدر از مســائل اصلی زندگی دور و درگیر 

خودخواهی بودیم.

مستطیل سبز

وز عکس ر

رونمایی از تندیس 
»سیامند رحمان« 

در زادگاهش 
 در اقدامی شایســته به منظور 
ادای احترام بــه پرافتخارترین 
پارالمپیــن، زنده یاد ســیامند 
رحمــان، از تندیســی عظیــم 
ز ایــن پهلــوان در ورودی  ا
 زادگاهــش، اشــنویه-ایران 

رونمایی شد.

معنوی نژاد از بازیکنان بسیار خوب و بااخالق اصفهانی 
است، صحبت هایی را با وی برای فصل آینده انجام 
داده ایم و خوشحال می شوم برای تیم زادگاهش 

بازی کند
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

شهر در مسیر هوشمندسازی
شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شهر اصفهان با ۱۳ شهر جهان خواهرخواندگی دارد، 
اظهار کرد: در شــرایط همه گیری بیماری کووید ۱۹ با ۱۳ خواهرخوانده شــهر مکاتباتی شــده و 
پاســخ های خوبی دریافت کردیم که این موارد می تواند روابط بین شــهرها و شهروندان آنها را 
بهتر از گذشــته کرده و عالوه بر معرفی فرهنگ مردم ایران و اصفهان، گردشگری را توسعه دهد.

قدرت ا...نوروزی گفت: با شــبکه های جهانی که اصفهان در آنها عضویت دارد نیز مکاتباتی شده 
که امیدواریم از دانش آنها بهره مند و همه از تجربیات شهرداری استفاده کنند.وی با بیان اینکه 
در راستای توسعه دیپلماسی شهری، مقدمات الزم را وزارت کشور فراهم کرده و الیحه ای آماده 
شده تا حیدرآباد هند خواهرخوانده جدید اصفهان شود، اظهار کرد: برای خواهرخوانده شدن شهر 
کراکوف لهستان نیز پیگیری شده است.شــهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری در حال پیوستن 
به سه شبکه شهر در عرصه بین المللی و شــهرهای هوشمند است. دنبال ایجاد شهر و شهرداری 
هوشمند هســتیم و تالش می کنیم تعداد نیروهای انســانی به حداقل برسد و سیستم نقش 
حداکثری را ایفا کند.وی با بیان اینکه شهرداری در توسعه پایدار شهری به شبکه شهرهای جهانی 
می پیوندد، گفت: شهرداری در حال پیوستن به شبکه شــهرهای یادگیرنده است که امیدواریم 
تجربیات خود را درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا در شبکه شهرهای متروی پلیس ثبت کنیم.

نوروزی گفت: اخیرا بسته های فرهنگی شامل ماســک هایی با نماد و برگرفته از هنر قلمکاری 
اصفهان برای شــهرهای خواهر خوانده ارسال شــده تا انتقال فرهنگ و دستاوردهای هنر شهر 
انجام شود که این اقدام پیام آور همدلی است.شــهردار اصفهان با بیان اینکه پارک سوار مجاور 
پایانه صفه احداث شده است، افزود: ۷۵ دســتگاه اتوبوس شهری با تمام تجهیزات خریداری 
شده و آماده خدمت رسانی به شهروندان اســت.وی تاکید کرد: مالقات های مردمی در مناطق 
مختلف با بهبود شرایط برگزار می شود تا در مناطق به صورت مستقیم با مردم گفت و گو و مسائل 

آنها را در لحظه رفع کنیم.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان:

 ساخت هتل در حریم چهارباغ عباسی، فاقد
 وجاهت قانونی است 

معاون شهرســازی و معماری راه وشهرسازی اســتان اصفهان، در پاســخ به نگرانی کارشناسان 
شهرسازی، معماری و دوســتداران میراث فرهنگی از تصمیم و صدور مجوز برای ساخت هتل در 
پالک های کوچه ارفعی واقع در خیابان شیخ بهایی )الیه دوم چهارباغ( گفت: مصوبات کمیسیون 
ماده پنج استان پس از برگزاری جلسه، برای بررسی و اعالم نظر به دفتر نظارت بر توسعه و عمران 
وزارت راه و شهرسازی ارسال شــده و در صورت بالمانع بودن، نسبت به انجام سایر مراحل قانونی 

اقدام می شود.
محمد بنائیان،  افزود: در خصوص مصوبه ســاخت هتل در حریم چهاربــاغ، طی مکاتبه مدیرکل 
دفتر ترویج معماری، طراحی شــهری و بافت های واجد ارزش وزارتخانه راه و شهرسازی مبنی بر 
ارسال مدارک جهت بررسی ضوابط و مقررات مترتب بر محدوده موصوف، بر اخذ نظر وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی نیز تاکید شــده که این موضوع به اداره کل میراث فرهنگی 
جهت انجام اقدام الزم منعکس شده است .   معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان 
تصریح کرد: تا کنون نتیجه قطعی از سوی دفتر فوق در این زمینه، به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج 
ارسال نشده و مصوبه مذکور جهت ابالغ به استانداری اصفهان ارسال نشده است. لذا هرگونه اقدام 
در محل مورد نظر خالف ضوابط و مقررات قانونی است.وی خاطرنشان کرد: گروه نظارت عالیه این 
اداره کل، طی بازدید از محل، تذکرات الزم در خصوص اقدامات خالف صورت گرفته را به شهرداری 

ارسال کرده اند.

با حضور کارشناسان صورت گرفت؛

بررسی چند وچون اجرای کنسرت در بناهای تاریخی

اعضـای کمیسـیون فرهنگـی شـورای        نرگس طلوعی
دنبـال  بـه  اصفهـان  شـهر  اسـالمی 
انتقادات گسـترده به اجرای کنسـرت موسـیقی در کاخ عالی قاپو در 
آخرین شـب هفتـه فرهنگـی اصفهان در نشسـتی گـرد هـم آمدند تا 
بـا حضـور کارشناسـان چنـد و چـون اجـرای کنسـرت در بناهـای 

تاریخی را مورد بررسی قرار دهند. 
کاخ عالـی قاپـو بـا قدمتـی چندصدسـاله و باقـی مانـده از دوران 
صفـوی در آخریـن شـب هفتـه فرهنگـی اصفهـان میزبـان آواهایی 
بود کـه لرزه بـر اندام ایـن بنـای تاریخی انداخـت. در این شـب گروه 
موسـیقی روزبه نعمت اللهی بـه دعوت شـهرداری اصفهـان در ایوان 
کاخ عالـی قاپـو، کنسـرتی بـه مناسـبت اختتامیـه هفتـه فرهنگـی 
اصفهـان و روز ملـی خلیـج فارس اجـرا کردند کـه به صـورت مجازی 
و در الیـو اینسـتاگرام در دسـترس مـردم شـهر اصفهان قـرار گرفت. 
نواخته شـدن آواها در ایوان کاخ عالی قاپو داغ دل باسـتان شناسـان 
و فعـاالن حـوزه میـراث فرهنگـی را تـازه کـرد. آنها پیـش از ایـن نیز 

بارهـا بـه اجـرای کنسـرت هـای موسـیقی در کاخ چهلسـتون انتقاد 
کـرده بودنـد. افزایش این انتقـادات موجب شـد تا مهـدی مزروعی، 
رییس کمیسـیون فرهنگی و ورزشـی شـورای اسالمی شـهر اصفهان 
نسـبت به آن واکنـش نشـان داده و قول بررسـی دلیل انتخـاب این 
مـکان را بدهـد. وی در اکانـت خـود در توییتـر نوشـت:» در خصوص 
اجـرای کنسـرت زنـده موسـیقی در کاخ عالـی قاپـو؛ دلیـل انتخـاب 
این مـکان و تبعـات احتمالـی آن بر بنـا، تناسـب برنامه اجرا شـده با 
مکان، هزینه های مصروفـه و تعـداد بازدیدکنندگان اجـرا، در حداقل 
زمان ممکـن، گـزارش تصمیـم گیـران، مجریـان و مراجـع تخصصی 
را اخـذ و بـه اطـالع شـهروندان خواهـم رسـاند.«. در همیـن راسـتا 
اعضای کمیسـیون فرهنگ شـورای اسـالمی شـهر اصفهان اقـدام به 
برگزاری نشسـتی با حضـور کارشناسـان امـر در ایـن زمینـه کردند تا 
به بررسـی چنـد وچـون اجـرای کنسـرت هـای موسـیقی در بناهای 

تاریخـی بپردازنـد.
مهـدی مزروعـی، رییس کمیسـیون فرهنگ شـورای اسـالمی شـهر 

اصفهـان در ایـن نشسـت با بیـان اینکـه نـگاه این نشسـت بـه آینده 
اسـت و درصدد پرداختن به رویدادهای گذشـته نیسـت، اظهـار کرد: 
شـورای شـهر و مدیریـت شـهری در برخـی موضوعـات حـق تصمیم 
گیـری دارنـد و طبـق قانـون مـی تواننـد بـاب گفـت وگـوی منطقـی 
را دربـاره مسـائل شـهر بـاز کنـد. نظـر بـه اینکـه هـر گاه کنسـرتی در 
فضاهـای تاریخی شـهر اصفهـان انجـام شـده موافقـان و مخالفانی 
داشـته، تصمیم گرفتیـم یک بار بـرای همیشـه آن هـا را دور یک میز 
جمـع و با اسـتفاده از نظـر کارشناسـان، تکلیـف اجرای موسـیقی در 

بناهـای تاریخـی را مشـخص کنیـم.
فریـده روشـن، عضـو کمیسـیون فرهنگـی شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان نیـز گفت: مـا بـه عنـوان میـراث دار مسـئولیت داریـم که از 
بناهـای تاریخـی شـهر حفاظـت کنیم و اگـر پروتـکل هـای الزمی که 
باید در جهـت حفاظت از میـراث فرهنگی مـد نظر قرار داشـت رعایت 
شـود، فکر نمـی کنـم اجـرای موسـیقی در بناهـای تاریخی مشـکلی 
داشـته باشـد و چه بسـا ارزش افزوده نیز در مباحث فرهنگی خواهد 
داشـت. امیراحمد زنـدآور، یکـی دیگر از اعضای شـورای شـهر نیز در 
ایـن نشسـت حفـظ اماکـن را نوعـی توسـعه دانسـت و تصریـح کرد 
که در خصـوص بناهـای تاریخی نبایـد صفر و صـدی برخـورد کرده و 

رابطـه آدم را بـا بنا قطـع کرد.
وی یادآور شـد که بـرای برگـزاری مراسـم روز خبرنگار در چهلسـتون 
از میـراث فرهنگـی تهران و نـه اصفهان مجـوز گرفته و نباید محاسـن 

اجرای برنامـه در بناهـای تاریخی را بـه کلی نادیـده گرفت.
علیرضا جعفری زند، باسـتان شـناس حاضر در این نشسـت صراحتا 
اعـالم کـرد کـه بـا برگـزاری هـر گونـه کنسـرت در بناهـای تاریخـی 
مخالف اسـت و در ادامه توضیـح داد: حتی اگر محمدرضا شـجریان 
هم می خواسـت در عالی قاپو کنسـرت اجـرا کند بنده بـا آن مخالفت 
می کـردم چـون هیچگونـه جایگاهی بـرای اجـرای موسـیقی در این 
بنـا وجـود نـدارد و اینکه مـی گوینـد عالـی قاپو اتـاق صـوت دارد هم 
ناشـی از یـک اشـتباه اسـت چـون در سـفرنامه هـا تنهـا گفته شـده 
زمانـی کـه شـاه عبـاس در ایـن بنـا در حـال سـخنرانی بـود صـدای 
موسـیقی مالیمـی از اتـاق همجـوار شـنیده می شـد، همیـن و بس.

وی با اشـاره به شـکنندگی معماری تاریخـی اصفهـان و ضعف هایی 
کـه در حـوزه مرمـت ایـران وجـود دارد، گفـت: معتقـدم هیـچ گونـه 
کنسـرتی نبایـد در بناهای تاریخـی اجرا شـود و اگر هم غـرب را برای 
اجرای موسـیقی در بناهـای تاریخی مثـال می زنیـم بایـد بدانیم که 

بناهای آن ها از سـنگ سـاخته شـده و مقاوم اسـت.

آغازپنجمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه توسط 
پایگاه شهید بابایی در اصفهان 

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی از آغاز پنجمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه در مناطق 
محروم اصفهان  توسط این پایگاه خبر داد.امیر ســرتیپ دوم خلبان سعید فتاح در تشریح کمک 
های مومنانه این پایگاه و مقابله با شــیوع ویروس منحوس کرونا گفت: برابر فرامین مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در راستای اجرای رزمایش مواسات و همدلی،کمک های این پایگاه در پنج 
مرحله و در قالب بسته های معیشتی، غذای گرم و بسته های بهداشتی در بین روستاییان نیازمندان 
و ساکنین کوی های سازمانی توزیع شده اســت.امیر سرتیپ دوم فتاح ادامه داد: این کمک ها به 
مناسبت ماه مبارک رمضان، و همزمان با شب های قدر در پنج مرحله شامل ۵۵0 بسته معیشتی،4 
هزار و پانصد پرس غذای گرم، یک هزار و ۵00 عدد ژل ضدعفونی، ۱۵0 بن غذا و ۵0 بسته بهداشتی 
)الکل، ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش یک بار مصرف( است که در مناطق محروم شهر و روستای 
اصفهان و اقشار کم برخوردار توزیع شد.وی افزود: هم چنین از آغاز شیوع این ویروس روزانه ۵00 
عدد ماسک تولید و در بین ســربازان و خانواده های آنان توزیع می شود و این کار تا شکست این 
ویروس ادامه خواهد داشت. فرمانده پایگاه شهید بابایی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات صورت 
گرفته توسط این پایگاه، ضد عفونی و گندزدایی اماکن مذهبی، گلزار شهدا و تب سنجی  افراد شرکت 

کننده در مراسم شب قدر پایگاه شکاری خلبان شهید عباس بابایی اصفهان است.

کاشت بیش از 14 هزار نهال و اصله درخت در ناژوان
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: بیش از ۱4 هــزار نهال و اصله درخــت در چندین نقطه 
مجموعه ناژوان با هدف توسعه حجمی عرصه های موجود فضای سبز کاشته شده است.سیدرسول 
هاشمیان با اشاره به کاشت ۱۳ گونه درخت افزود: با توجه به نامناسب بودن درختان چنار در پارک 
میرزا کوچک خان، درختانی با ســرعت رشــد باالتر و با ســایز بزرگ تر و بهره گیری از بستر سازی 
مناسب برای جایگزینی آنها کاشته شده اســت.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به کاشت دو 
هزار و ۷00 درخت شکوفه دار گفت: در این طرح همچنین به تعداد کل مناطق ۱۵ گانه شهری در ناژوان 
درخت شکوفه دار کاشته شده تا در بهار بتوانیم گذر شکوفه را به شهروندان اصفهانی هدیه دهیم.وی 
تصریح کرد: با هدف زیباسازی مجموعه نیز درختانی با برگ های رنگی متنوع مانند افرای سلطنتی، 
آلوی میروباالن و ستونیا، با برگ های قرمز رنگ در جاده ســالمت، باغ پرندگان، آکواریوم، میدان 

الفت و حاشیه زاینده رود کاشته شده است.

مسابقه نقاشی »حقوق کودک از نگاه کودک«
مسابقه نقاشــی حقوق کودک از نگاه کودک به همت خانه حقوق شــهروندی شهرداری اصفهان 
برگزار می  شود. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اعالم کرد: کودکان و نوجوانان )تا ۱۵ سال( 
عالقه مند مسابقه نقاشــی حقوق کودک از نگاه کودک تا چهارم خرداد ماه فرصت شرکت در این 
 A مسابقه را دارند.شــرکت کنندگان باید آثاری که با مداد رنگی، مداد شمعی یا آبرنگ روی برگه
4 نقاشی کرده اند، به همراه کپی کارت ملی، آدرس و شماره تلفن به واتس اِپ 0۹۳00۳۸۵۵۹۲۱ 
ارسال کنند. حق شناخته شدن و نام داشتن، حق داشتن کشور و خانه، حق داشتن خانواده، پدر، 
مادر و زندگی با آن ها، حق غذا، آب سالم و هوای پاک، حق رفاه و فقیر نبودن، حق سالم بودن و 
درمان بیماری، حق آموختن مدرسه رفتن و شــناخت دنیا، حق حمایت از جانب خانواده و کشور 
هنگام ناتوانی و بیماری، حق دوری از خشونت، جنگ و آزار، حق بازی، شادی و نه کار، حق دوری 
از خطرات طبیعی و مراقبت در بروز آن ها، حق فکر کردن، حرف زدن، نقاشی و نوشتن بدون ترس، 
حق زندگی در صلح، حق دوستی با زمین، حیوانات و گیاهان موضوعات محوری مسابقه »حقوق 

کودک از نگاه کودک« است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

احتمال تشدید 
محدودیت ها در 

آرامستان های اصفهان
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایت 
پروتکل های بهداشتی توســط افراد مراجعه 
کننده به آرامستان های شهر برای زیارت اهل 
قبور و انجام مناسک خاک ســپاری اموات، 
گفت: در صورت رعایت نشــدن ایــن موارد 
از سوی شــهروندان، این ســازمان ناچار به 
اعمال محدودیت های بیشــتری می شــود.

احمدرضا مرادی اظهار کرد: با توجه به تاکیدات 
معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان، رعایت پروتکل و دستور العمل های 
بهداشتی در زمان مراجعه شــهروندان برای 
انجام مناسک خاک سپاری و زیارت اهل قبور 
در ایام هفته به ویژه روزهای پنجشنبه و جمعه 
ضروری است.وی افزود: شــهروندان برای 
پیشگیری از شیوع بیشتر  بیماری کرونا عالوه 
بر توجه به اصول و دستورالعمل های بهداشتی 
با رعایت برخی موارد بــرای زیارت اهل قبور 
و انجام مناســک خاک ســپاری اموات به 
آرامســتان باغ رضوان و ســایر آرامستان ها 
مراجعه داشــته باشــند.مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
شــهروندان باید از هرگونه تجمع و ازدحام به 
ویژه در محیط های سربســته جدا خودداری 
کننــد، تصریح کــرد: رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعی در مراســم ها و تجمعــات الزامی 
است.مرادی ادامه داد: برگزاری مراسم ها و 
حضور افراد در محوطه آرامستان و همچنین 
زیارت اهل قبور باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
انجام شــود.وی با بیــان اینکه شــهروندان 
باید حتما از ماســک و دســتکش استفاده 
کنند، تاکید کرد: توزیع هرگونه مواد خوردنی 
و آشــامیدنی در قالب پذیرایــی، خیرات و 
نذورات ممنوع اســت.مدیرعامل ســازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
برگزاری مراسم های ترحیم، هفتم و چهلمین 
روز درگذشــت صرفا برای تعــدادی محدود 
از بســتگان و با رعایت فاصلــه گذاری های 

اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: »در ســال ۱۳۹۸ 
حوزه میراث فرهنگی و دفتــر فنی این اداره کل در 
بخش هایی همچون مرمت، ثبت، تاســیس موزه 
و اهدای اشــیای موزه ای  اقدامات متعددی را در 
راستای حفاظت از هویت اصیل ایرانی به سرانجام 
رسانده اســت.«فریدون اللهیاری درزمینه بازدید 
گردشگران از آثار تاریخی و موزه های استان اظهار 
داشت: »بر اســاس آمارهای موجود، از تاریخ ۲۸ 
اسفندماه سال ۱۳۹۷ لغایت اسفندماه سال ۱۳۹۸ 
تعداد ۳میلیون و ۹4۵هزار و  ۹4۹ نفر گردشگر از 
آثار تاریخی و موزه های استان بازدید کرده اند که از 
این تعداد بیش از ۳۷۵ هزار گردشگر از کشورهایی 
همچون آلمان، ایتالیا، فرانســه، انگلستان، چین، 
عــراق، کویــت و لبنــان بودند.«مدیــرکل میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان 
همچنین در ادامــه به مرمت های انجام شــده در 
سطح اســتان اشــاره کرد و گفت: »در سال های 
۱۳۹6، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیــش از چهارهــزار کارگاه 

مرمتی در سطح استان فعال شــد که از این تعداد 
۵۹۵ کارگاه مرمتی آثار شــاخص در ســال ۱۳۹۸ 

برپا شد.«
وی در همین زمینه ادامه داد: »در ســال ۱۳۹۸ از 
مجموع ۵۹۵ کارگاه مرمتی، ۱۵4 کارگاه بااعتباری 
بالغ بر ۱۵0 میلیارد ریال توسط اداره کل، ۳۱۵ کارگاه 
توسط فعاالن گردشگری و بهره برداران آثار تاریخی 
و ۱۲6 کارگاه نیز با مشــارکت ســایر دستگاه های 
اجرایی استان همچون فرمانداری ها، شهرداری ها 

و دهیاری ها در ۲4 شهرستان استان برپا شد.«
اللهیاری با اشاره به نقش موزه ها در شناخت هویت 
فرهنگی و توسعه کیفی گردشگری فرهنگی اظهار 
داشت: »در سال گذشــته باوجود محدودیت های 
منابع، پنج موزه جدید در استان اصفهان شامل موزه 
مردم شناسی ارامنه جلفا )اصفهان(، موزه هنرهای 
اســالمی )اصفهان( موزه بزرگ عصارخانه شاهی 
)بازار بزرگ اصفهان(، موزه شــیبانی )کاشــان( و 
موزه مردم شناسی نجف آباد )شهرستان نجف آباد( 
در پهنه استان اصفهان گشایش یافت.«وی گفت: 
»با افزایش ۱0 درصدی در این حوزه شاهد فعالیت 
۳4 موزه به صورت دولتی، مشارکتی و خصوصی در 

پهنه استان اصفهان هستیم.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان در ادامه با اشــاره به تالش برای ثبت آثار 
تاریخی اســتان در راستای تســریع در حفاظت از 
آنها اظهار داشــت: »ســال گذشــته با تالش های 

کارشناسان ارشد اداره کل موفق به تدوین پرونده 
و ثبت ملی ۲۸ اثر غیرمنقــول، ۹ اثر منقول، دو اثر 
طبیعی و ۲۳ اثر ناملموس در پهنه استان شدیم.«

وی گفت: »در راســتای تعیین حریم آثار تاریخی 
نیز پرونده ۳۱ اثر تاریخی اســتان پس از تدوین، 
در شورای ثبت ملی کشور ارائه و موفق به ثبت ملی 
حریم این آثار شــدیم که این نکته نقش مهمی در 

حفاظت از این آثار ایفا خواهد کرد.«
اللهیاری همچنین اظهار داشــت: »در حال حاضر 
تعداد ۱۹۵۹ اثر ملموس و ناملموس استان به ثبت 
ملی رســیده و همچنین ۵04 اثر استان نیز حریم 

مصوب ملی دریافت کرده است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان به مرمت گنبد مدرسه چهارباغ اصفهان نیز 
اشاره کرد و گفت: »مدرســه علمیه چهارباغ )امام 
جعفر صادق )ع(( اصفهان آخرین مجموعه عظیم 
و تاریخی اصفهان عصر صفوی است که در واپسین 
ایام حیات ســالطین این خانــدان در اصفهان بنا 

نهاده شد.«
اللهیاری گفت: »تــا پایان ســال ۱۳۹۸ موفق به 
مرمت ۹0 درصد ترک های این گنبد تاریخی شدیم، 
به گونه ای کــه ترک دوازدهم و بخــش پایانی این 
گنبد نیز در سال ۱۳۹۹ به اتمام خواهد رسید و گنبد 
این مدرسه تاریخی نیز همچون گنبد مسجد امام 
)ره( اصفهان پس از ۹ ســال از حصار داربست ها 

آزاد خواهد شد.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان خبر داد:

اختصاص 150 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت آثار تاریخی 
استان اصفهان

مراسم احیای 
دومین شب از لیالی 

 قدر در مجموعه
 تخت فوالد

مراسم احیای شب بیست و یکم 
ماه مبارک رمضــان در مجموعه 

تخت فوالد اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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 نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با فرماندار شهرستان نایین  

علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به همراه معاونین 
این اداره کل در محل ساختمان راه وشهرسازی استان، با محمدحسین نصرتی 
فرماندار نایین دیدار کرد. طی این جلسه، طرح های عمرانی و اجرایی  حوزه راه و 
شهرسازی شهرستان و روند اعتباری طرح های در دست اجرا مورد بررسی قرارگرفت  
وراهکارهایی جهت رفع موانع ارائه شد.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
این دیدار ضمن اشاره به مبحث تامین اعتبار و محدودیت های آن دستورات الزم 
در خصوص پیگیری اعتبارات را صادر کرد و گفت: کار مطالعاتی کنار گذر شرق نایین 
پس از تامین اعتبارات الزم آغاز می شود.  وی  با اشاره به نیاز مردم شهرستان نایین به 
دسترسی های محلی ، اتمام و ایمن سازی پروژه تقاطع غیرهمسطح قائمیه نایین 
را در صدر امور راه سازی این شهرستان دانست  و جهت رفع موانع و مشکالت فنی این 
طرح تصمیماتی اتخاذ شد.  قاری قرآن در خصوص تسریع در روند پروژه های راه و 
شهرسازی این شهرستان اظهار کرد: با تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی 
مرتبط می توان بر مشکالت شهرستان نایین فائق آمده و موانع اجرایی طرح های 

این شهرستان را مرتفع کرد.  افتتاح پروژه نایین انارک، رفع نقاط حادثه خیز گردنه 
مالاحمد، تحویل مسکن مهر به شهرداری، شش خطه کردن محور نایین-انارک و 
طرح اقدام ملی مسکن از جمله موضوعاتی بود که در خصوص آن بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت و تصمیمات مناسبی اتخاذ شد.

رشد 67 درصدی ارزش محصوالت تولیدی فوالدمبارکه

با وجود همه محدودیت ها و تحریم ها،ارزش محصوالت تحویلی فوالد مبارکه در بازار 
داخل و صادرات 67 درصد رشد داشته است.معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
با بیان اینکه میزان محصوالت تحویل شده شرکت،پارسال هفت میلیون و 580 هزار 
تن بوده ، گفت: این میزان در مقایسه با سال 1397  دوازده درصدافزایش یافته است.
غالمرضا طاهری افزود: سهم بازار داخل 6 میلیون و 130 هزار تن و سهم بازارهای 
صادراتی، با وجود همه محدودیت ها ، یک میلیون و 450 هزار تن بوده است.وی 
اضافه کرد: ارزش محصوالت تحویلی پارسال فوالد مبارکه، 391 هزار میلیارد ریال بوده 
است.معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه افزود: صادرات فوالد مبارکه از 878 هزار 

تن در سال 1397 ، 65 درصد رشد داشته و در این شرایط اقتصادی و با وجود تحریم ها 
برای کشور،64 هزار میلیارد ریال ارزآوری به همراه داشته است.فوالد مبارکه از ابتدای 
بهره برداری )سال 1371( تاکنون توانسته است 113 میلیون تن انواع محصوالت 
خود را به بازارهای داخلی و صادراتی تحویل دهد که از این میزان ، 21 میلیون صادراتی 
بوده است.شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق تخت فوالدی 
در خاورمیانه و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی با تولید ساالنه بیش 
ازهفت میلیون تن فوالد خام، دارای سهم 51 درصدی در تولید کشور و اشتغال حدود 

351 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است.

زندگـی کـردن سـخت اسـت. گاهـی اوقـات ممکن اسـت 
دل تان بخواهـد خودتـان را از پنجـره خانه بیـرون بیندازید 
یا تـا جایـی کـه مـی توانیـد سـرتان را در بالـش فـرو کنید 
و فریـاد بزنیـد. انـگار کـه کل جهـان مقابل شـما ایسـتاده 
اسـت و احسـاس فشـار بیـش از حـدی داریـد کـه در این 
صورت نگـران نباشـید. در این قسـمت راه هایی را به شـما 
معرفی مـی کنیم کـه از طریـق آن بتوانید به اسـترس خود 

غلبـه کنید.
 نیـاز به خـوردن غـذا: شـاید اسـترس ناشـی از کار بـه این 
معناسـت کـه دل تـان مـی خواهـد مقـداری مـواد غذایی 
مثل بسـتنی مصـرف کنید کـه در فریـزر منتظر شماسـت. 
احسـاس خجالت نکنید. گاهی اوقات کاهش فشـار خون 
مـی تواند بـه فـرد احسـاس اسـترس دهد کـه بـا جویدن 
مقـداری از این غـذا به سـرعت اسـترس کاهش پیـدا می 
کنـد. فقـط مـا نیسـتیم کـه در چنیـن مواقعـی احسـاس 
گرسـنگی و اضطراب مـی کنیم و البتـه باید مراقب باشـید 

کـه در خـوردن آن زیـاده روی نکنید.
 بلنـد خندیـدن بـرای مقابلـه بـا اسـترس: اگـر مشـغول 
خندیـدن باشـید، چگونـه مـی توانید احسـاس اسـترس 
کنیـد؟ البته افـراد به ایـن نکته اشـاره دارنـد کـه در هنگام 

اسـترس هـم نمـی تـوان بلنـد خندیـد. پـس چگونـه این 
دو را در یـک زمـان مشـخص انجـام دهیم؟بلنـد خندیدن 
به ایـن معناسـت کـه هـوای بیشـتری وارد بدن ما شـود و 
هر چـه هوا بیشـتر باشـد، اکسـیژن وارد شـده بـه عضالت 
و ارگان هـای بدن ما نیز بیشـتر اسـت کـه به مـا کمک می 
کنـد اندورفیـن های بیشـتری در مغزمـان آزاد شـود، پس 
کافـی اسـت کـه فقـط ادای آن را در بیاورید. ایـن هورمون 
ها احسـاس خوبـی را به ما مـی بخشـد و باعث می شـود 
که هورمون هـای بدن بـه حالت تعـادل برسـند و تنها چند 
ثانیـه از ایـن کار باعـث مـی شـود کـه احسـاس خوبـی به 

شـما دسـت بدهد.
 حرکـت کـردن بـرای مقابلـه بـا اسـترس: ورزش کـردن را 

می تـوان درمانـی بـرای تمـام مشـکالت زندگی دانسـت. 
در واقـع تمریـن کـردن راهـی بـرای از بیـن بردن اسـترس 
اسـت. خندیـدن نیـز ماننـد تمریـن کـردن اسـت و ورزش 
کردن اندورفین هایی را در بدن شـما آزاد مـی کند که حس 
می کنید دوسـت داریـد بـه پـرواز در بیاییـد؛ اما ایـن همه 
موضوع نیسـت. تمرین کـردن و ورزش می تواند شـما را از 
تمام چیزهایی دور کند که علت اسـترس شـما بوده است.

گاهی اوقـات یک چرت چنـد دقیقه ای یا یک جلسـه یوگا 
می توانـد ذهـن شـما را بـه روی واقعیت بـاز کند.

 مدیتیشـن برای مبـارزه با اسـترس: همه ما مدیتیشـن را 
انجام نمـی دهیم؛ امـا دلیـل آن این اسـت که فوایـد آن را 
نمی دانیـم زیرا با دانسـتن فوایـد آن قطعا بـه آن روی می 
آوریـم. مدیتیشـن به مـا فرصت ایـن را مـی دهد کـه از راه 
مثبت نفس بکشـیم و دم و بازدم مناسـبی داشـته باشیم. 
این نفس کشیدن مناسـب، احساسـات مغزی را از ما دور 
می کنـد که ایـن موضـوع کافی نیسـت. نفس هـای عمیق 
به ما کمک می کنـد که ضربان قلـب خود را پاییـن بیاوریم 
و با نشـانه های اسـترس مبارزه کنیم. همچنیـن ذهن فرد 
را از چیزی که باعث اسـترس شـده شـفاف می کند و آن را 

در ذهـن او کوچک خواهـد کرد.

آشپزی راه های سریع برای مقابله با استرس

 فیلم »ائو« 
به شبکه نمایش خانگی می آید

 سریال »آرزوهای بزرگ«
 ساخته می شود

»ائو« اولین ساخته بلند سینمایی اصغر یوسفی نژاد، وارد شبکه 
نمایش خانگی می شود.»ائو« داستان یک روز از زندگی سایه 
است که به خاطر ازدواج، از شش سال پیش ارتباطش را با خانواده  
قطع کرده و زمانی به خانه برمی گردد که طبق وصیت پدرش ماموران 
جسد او را به اتاق تشریح دانشگاه منتقل می کنند؛ اما سایه نمی تواند با 
این وصیت نامتعارف کنار بیاید.

یک شبکه کابلی متعلق به کمپانی دیزنی و تلویزیون بریتانیا به تهیه کنندگی 
و نویسندگی »استیون نایت« خالق مجموعه تلویزیونی »پیکی بالیندرز« 
یک سریال شش قسمتی را با اقتباس از رمان دیکنز می سازند. این دومین 
سریالی است که با همکاری شبکه فاکس و بی بی سی با اقتباس از آثار دیکنز 
ساخته می شود.»ریدلی اسکات« و »تام هاردی« که مدیر تولید سریال »سرود 
کریسمس« را برعهده داشتند حاال نیز برای »آرزوهای بزرگ« حضور دارند.

مواد الزم: آرد سفید یک پیمانه، نشاسته ذرت یک سوم 
پیمانه، ماست پرچرب یک سوم پیمانه،آب دو سوم پیمانه،بیکینگ 

پودر یک قاشق چای خوری،زعفران دم کرده غلیظ یک دوم قاشق چای خوری
مواد شربت: آب1.5 پیمانه،شکر1.5 پیمانه، آب لیمو یک دوم قاشق چای خوری،زعفران یک 
قاشق چای خوری،پودر هل یا عرق هل یک دوم قاشق چای خوری،گالب دو قاشق غذا خوری
طرز تهیه : ابتدا شربت را آماده می کنیم؛ برای تهیه شربت آب و شکر را روی حرارت گذاشته و 
کم کم هم می زنیم تا شکر کامال در آب حل شود. بعد از آن اجازه می دهیم یک ربع بجوشد 

سپس آب لیمو، زعفران، هل و گالب را افزوده و دو سه دقیقه بعد خاموش می کنیم)می توانید 
یک قاشق چای خوری گلوکز مایع نیز اصافه کنید( شربت را کنار می گذاریم تا سرد شود.

برای تهیه شیرینی، آرد و نشاسته و ماست را با قاشق مخلوط کرده و سپس زعفران و آب را افزوده و با 
همزن دستی کامال مخلوط می کنیم تا مواد یکدست و روان شوند. بعد از اینکه کامال یکدست شد و 
اثری از گلوله های آرد و نشاسته نماند، بکینگ پودر را افزوده و خیلی کم هم می زنیم تا مخلوط 

شوند و یک ربع استراحت می دهیم.)غلظت مواد باید تقریبا در حد ماست باشد (
مواد را داخل قیف بدون ماسوره ریخته و سر آن را قیچی می کنیم یا در ظرف سس می ریزیم. 

شیرینی ها را به شکل دایره ای )حلزونی( در روغن داغ ریخته و سرخ می کنیم. بعد 
از اینکه زولبیا خودش رو گرفت چندبار آن را زیر و رو کنید تا دو طرف آن کامال 

سرخ شود سپس بالفاصله در شربت سرد بیندازید تا یک دقیقه 
داخل شربت بماند و سپس خارج کنید. 

جلبی؛ زولبیای فوری هندی ها

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

با ظهور تکنولوژی های جدید در کنار »ساخت و سازها«به »ساز و کارها« می پردازیم
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: هدف این شرکت در ظهور 
تکنولوژی های جدید، رویکرد مدیریتی و ایجاد فرآیندهای کاری مناسب 
برای استفاده بهینه از ابزارها و سخت افزارها و باال بردن بهره وری کسب و کار 

شرکت های صنعت برق است.
حمید عالقمندان در تشریح هدف اصلی پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
گفت: همه می دانند که سال های متمادی است صنعت آب و برق کشور 
بی وقفه در حال کار است تا بتواند بدون خللی زیرساخت های اصلی کشور 
یعنی برق و آب را برای همه مردم تامین کند. وی با بیان اینکه ماهیت صنعت 
برق اجرای پروژه های متعدد و بزرگ و کوچکی است که از ابتدای حلقه تولید 
آغاز می شود و تا انتهای توزیع ادامه می یابد، افزود: برای اولین بار در دولت 
دوازدهم و با ابتکار و نوآوری دکتر اردکانیان، وزیر نیرو در سال 1398 توانستیم 
پروژه های خود را در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با الگوی جدید 
عرضه کنیم. اجرای هر هفته افتتاحیه ها باعث شد تا اذهان عمومی به حجم 
باالی پروژه های صنعت آب و برق واقف شده و نظم دهی آنها در مناطق 
مختلف به گونه ای رویکرد عدالت محوری و توسعه متوازن اقدامات را به همه 
نشان داد. این مهم منجر به شناخت بهتر مردم از این وزارتخانه و تالش شبانه 

روزی یکایک همکاران شد.
وی اضافه کرد: به لطف الهی شرکت توزیع برق استان اصفهان هم توانست 
در این پویش عظیم، جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین شرکت توزیع برق 
در منطقه مرکزی کشور به نمایش بگذارد. در سال 1398 بالغ بر ده ها میلیارد 
تومان در قالب پروژه های احداث شبکه های جدید برای برق رسانی به بیش 
از 30 هزار مشترک جدید و همچنین اجرای بالغ بر 500 کیلومتر سیم به کابل 
در شبکه فشار ضعیف و باالخره پروژه مهم تبدیل تمامی کنتورهای مشترکان 
دیماندی و بلوک 80 خود به 33 هزار کنتورهای فهام توسط همکاران و 
پیمانکاران سخت کوش شرکت به انجام رسید و به دست وزیر نیرو افتتاح 
شد. عالقمندان افزود: همچنین با راهکار ارائه شده از طرف معاونت هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر، این شرکت به عنوان معین حوزه خدمات مشترکان 
شرکت های منطقه یک کشور و به نمایندگی از تمامی شرکت های این منطقه 
پروژه های انجام شده را در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران از طریق ویدئو 

کنفرانس ارائه و به دست وزیر نیرو افتتاح کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در ادامه مباحث پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران ضمن اشاره به اصالح »ساز و کارها« و »روندها« 
در کنار توسعه »ساخت و سازها« گفت: برای سال 1399 در ادامه مسیر پویش 
با تفکیک پروژه ها به دو بخش »ساخت و سازها« و »ساز و کارها« ارتقا و رشد 

مناسبی در پروژه های امسال صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز صنعت برق و آب به دو نوع پروژه سخت افزاری 
و نرم افزاری به گونه ای این تقسیم بندی با عناوین ساخت و سازها به مثابه 
پروژه های سخت افزاری و ساز و کارها یا همان پروژه های نرم افزاری به طور 
دقیق منطبق شده است، در واقع توجه به »ساز و کارها« یعنی رویکرد مدیریتی 
و ایجاد فرآیندهای کاری مناسب برای استفاده بهینه از ابزارها و سخت افزارها 

و باال بردن بهره وری کسب و کارهای شرکت های صنعت برق خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان ادامه داد: شاید پروژه های سخت 
افزاری در مجموعه شرکت های توزیع برق شباهت های زیادی به هم داشته 

باشد و کم و بیش نزدیک به هم باشد و لیکن در حوزه ساز و کارها تفاوت و 
تنوع در کارهای صورت گرفته بسیار زیاد است. خوشبختانه شرکت توزیع  
برق استان اصفهان جزو شرکت های پیشرو در زمینه ایجاد »ساز و کارهای 
نو« در حوزه های مختلف کاری و ارائه خدمات به مشترکان خود بوده است. 
استخراج 250 فرآیند کاری شرکت و تدوین آنها با مکانیزم )BPMN( باعث 
شده است تا )مدیریت فرآیندهای کسب و کار( به صورت عملیاتی در شرکت 
ما پیاده سازی شود. سپس با طراحی دو برنامه راهبردی 5 ساله برای شرکت 
مبتنی بر یک معماری سازمانی جامع در جهت سازی و کارهای جدیدی 
حرکت کرده ایم؛ در نهایت با تطابق معماری و فرآیندهای خود با استاندارد 
IEC61968 به قابلیت اطمینان در پیاده سازی معماری و فرآیندهای 

سازمانی دست یافتیم.
عالقمندان با اشاره به خدمات غیر حضوری در این شرکت گفت: ارائه خدمات 
غیرحضوری مبتنی بر همین روش به عنوان اولین برنامه راهبردی از سال 
1393 در شرکت شروع شده و خوشبختانه برای سال 1399 شاهد تکمیل 
سامانه های سمیع، قاصد، بصیر و 121 و ساپ و سماط بوده ایم که همگی 
در کنار هم زنجیره کاملی از خدمات را در بخش های مشترکان، بهره برداری 
و مهندسی به مردم ارائه می دهند و نیازمند هیچگونه حضور و مراجعه ای به 
شرکت برای انجام فرآیندها نیستیم. امیدواریم امسال بتوانیم رکورد خدمات 

غیرحضوری خود را در تمامی پله های خدمات به باالی 90 درصد برسانیم.
عالقمندان اظهار کرد: واقعیت آن است که به روزترین رویکردهای علمی و 
خدمات نوین در »برنامه راهبردی دوم شرکت توزیع برق استان اصفهان« 
تحت عنوان »رویت پذیری از کنترل تا هوشمندسازی« به کار گرفته شده 
است، لذا با معماری »مبتنی بر دریاچه داده و گذرگاه سرویس سازمانی 
)ESB(« داده های مختلف مصرف مشترکان از 33 هزار کنتور فهام و بیش 
از 25 نوع از تجهیزات شبکه از طریق »سامانه کاشف« و رخدادهای شبکه از 

طریق سامانه »هما« در حال جمع آوری است.
وی اضافه کرد: امسال به عنوان پروژه های ساز و کار، سامانه های »سماط« 
و »هما« به عنوان دو مجموعه کامال بدیع برای عرضه خدمات غیرحضوری 
و تسهیل در خدمات آماده رونمایی خواهند شد، همچنین سامانه های 360 
درجه شرکت توزیع برق استان اصفهان در حوزه های مشترکان با تجهیزات و 
انرژی و باالخره منابع انسانی محصول جدیدی است که می تواند شر کت ما را 
در جایگاه ممتازترین شرکت های خدمات رسان بر پایه اطالعات قرار دهد که 
آن هم جزو محصوالت کاربردی ما در ساز و کارها برای سال 1399 خواهد بود.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:
 اگر امکانات در اختیار استان قرار بگیرد شاهد توسعه شهر اصفهان هستیم

جلســه شــورای هماهنگــی امــور راه وشهرســازی اســتان اصفهان بــا حضور 
ــاری  ــر بازرســی وزارت راه و شهرســازی، علیرضــا ق ــرکل دفت رســتمی مدی
قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان بــه عنــوان رییــس جلســه و دیگــر 
مدیــران کل زیــر مجموعــه وزارت راه و شهرســازی تشــکیل شد.رســتمی بــا 
بیــان اینکــه وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان یــک َاَبــر وزارتخانــه بــا حدود 
83 هــزار پرســنل در خانــواده دولــت، در حــال فعالیــت اســت بــه توصیــف 
15 نــوع ماموریــت اصلــی ایــن وزارتخانــه پرداخــت و گفــت: بــرای خانــواده 
وزارت راه و شهرســازی باعــث مباهــات و افتخــار اســت کــه در مجمــوع 560 
ــن  ــد.وی در ای ــی ده ــه م ــردم ارائ ــه آحــاد م ــت را در ســطح کشــور ب خدم
نشســت ســخنان خــود را در ســه محــور اصلــی اعــام و رهنمودهــای الزم را 
بــه مدیــران در موضوعــات مختلــف ارائــه کرد.رســتمی در ابتــدا بــه برگزاری 
ــورای  ــزاری ش ــت: برگ ــرد و گف ــد ک ــات تاکی ــن جلس ــه ای ــم و ماهان منظ
هماهنگــی بــه عنــوان یــک تکلیــف اداری اســت و عــاوه بــر اینکــه منجــر 
ــه هماهنگــی و اتحــاد ادارات کل زیــر مجموعــه وزارت راه و شهرســازی در  ب
اســتان می شــود، همدلــی و یکپارچگی میــان اعضــا را بــه ارمغان مــی آورد.  
مدیــرکل دفتــر بازرســی وزارت راه و شهرســازی در بخش دوم ســخنان خود 
ــوص  ــت: در خص ــان داش ــرد و اذع ــاره ک ــرد اش ــی عملک ــث ارزیاب ــه مبح ب
ــهيدرجايی  ــنواره ش ــب جش ــاله در قال ــر س ــه ه ــرد ادارات ک ــی عملک ارزیاب
بررســی و رصــد مي شــود ســال گذشــته عملکــرد ســال ۹7 مــورد بررســی 
ــی ۹ اداره کل  ــاخص های اختصاص ــی ش ــدا... در ارزیاب ــت و بحم ــرار گرف ق
ــد و 5 اداره  ــب کردن ــوب« را کس ــی و خ ــای »عال ــه ه ــتان رتب ــطح اس در س
ــن دســته  ــاز 100درصــد داشــتند کــه اداره کل راه و شهرســازی در ای کل امتی
قــرار مــی گیــرد. وی در خصــوص عملکــرد ســال گذشــته بــه مدیــران تاکید 
کرد نســبت بــه ورود اطاعــات در ســامانه ارزیابــی عملکرد تســریع داشــته 
باشــند تــا نتایــج زحمــات یک ســاله  بــه نحــو شایســته نشــان داده شــود.   
رســتمی در خصــوص موضــوع ســامت اداری بــه عنــوان ســومین بخــش 
ــون  ــن نشســت گفــت: در حــوزه ســامت اداری، قان از ســخنان خــود در ای
ــا آن، 38 بنــد تخلفــات شــرح داده شــده  تخلفــات و آییــن نامــه مرتبــط ب
و مدیــران کل و پرســنل ادارات مــی بایســت نســبت بــه ایــن مــوارد اشــراف 
ــون رافــع مســئولیت  ــه قان کامــل داشــته باشــند چــرا کــه جهــل نســبت ب
ــود. وی برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی و خودآمــوزی را الزامــی  نخواهــد ب
ــی حراســت،  ــر سیســتم نظارت ــاوه ب ــا ع ــران خواســت ت دانســت و از مدی
ــه،  ــند.   در ادام ــته باش ــود داش ــکیات خ ــز در تش ــی را نی ــتم بازرس سیس
علیرضــا قــاری قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیــان 

اینکــه ایــن اســتان تــا کنــون در حــوزه هایی کــه امکانــات، بــه صــورت کامل 
در اختیــارش قــرار گرفتــه اســت بــه نحــو احســن اســتفاده کــرده و خــوش 
ــا توجــه بــه اینکــه وزارت راه و شهرســازی  درخشــیده اســت، اظهــار کــرد: ب
قلــب فعالیــت هــای عمرانــی و توســعه کل کشــور محســوب می شــود الزم 
اســت کــه ادارات و مجموعه هــای آن در اســتان هــا نیــز بیش از پیــش قوی 
شــوند و ایــن مهــم در صورتــی بــه دســت می آیــد کــه امکانــات هــر اســتان 
ــتانی  ــران اس ــار مدی ــات در اختی ــن امکان ــوص ای ــری در خص و تصمیم گی
قــرار گیــرد.  وی تاکیــد کــرد: اگــر امکانــات در اختیــار اســتان قــرار گیــرد و 
ســپس، در خصــوص نحــوه  مصــرف آن بازرســی شــود، شــاهد توســعه این 
ــرکل راه و شهرســازی  ــود.   دی ــم ب ــران خواهی شــهر همچــون کان شــهر ته
ــودن چــارت تشــکیاتی اســتان ها گفــت:  ــه یکســان ب ــا اشــاره ب اســتان ب
اســتان اصفهــان بــه  عنــوان کان شــهراز نظــر چــارت تشــکیاتی بــا ســایر 
ــری  ــوده و جمعیــت کمت ــر ب ــه از نطــر مســافت کوچــک ت ــی ک اســتان های
دارند یکســان دیــده شــده اســت. قــاری قــرآن، تغییر در چــارت تشــکیاتی 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــم دانســت و عن ــا شــرایط اســتانی را بســیار مه متناســب ب
موضوع مــی توانــد مشــکات وضعیــت پرســنلی و جــذب نیــرو در اداره کل را 
مرتفــع ســازد.    گفتنــی اســت؛ در ایــن نشســت هرکــدام از مدیــران کل عضو 
ــد  ــود پرداختن ــای دســتگاه خ ــا و چشــم  اندازه ــه تشــریح برنامه ه شــورا ب
ــال  ــل و انتق ــد، نق ــهرهای جدی ــرو در ش ــامد و مت ــامانه س ــکات »س ومش
ــد و شــهرداری هــا، ســامانه 141، میــزان  زمیــن فــی مابیــن شــهرهای جدی
ــا  ــت پاســگاه ه ــرودگاه، وضعی ــان وف ــار در راه آهــن اصفه حمــل مســافر وب
وقــرارگاه هــای پلیــس راه اســتان،  واگــذاری هــا بــه ایثارگــران و فرهنگیــان، 
اقــدام ملــی مســکن و مشــکات فــرودگاه شــهید بهشــتی« مطــرح شــد و 

ــه وارزیابــی قــرار گرفــت.   مــورد بررســی ریزبینان

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:
کیفیت آب شرب در تمام شهرها و روستاهای اصفهان یکسان است

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: تمام شهرها و روستاهایی که 
زیر پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند، از کیفیت یکسان آب 
شرب برخوردار هستند. هاشم امینی در جمع مدیر و کارکنان مرکز پایش 
و نظارت بر کنترل کیفیت آب و فاضاب که موفق به اخذ استاندارد بین 
المللی 17025 کنترل کیفیت شدند، اظهار کرد: کارکنان در این بخش باید 
با مطالعه و تحقیق جامع  درصدد شناسایی آالینده های نو ظهور باشند و 

تاثیر این نوع آالینده ها بر کیفیت آب و فاضاب را مورد بررسی قرار دهند.
لعه و تحقیق پیرامون چگونگی ارتقای کیفیت   وی با بیان اینکه مطا
آب از عوامل موثر در افزایش رضایت   مندی مردم است، اظهار داشت: 
لعه و تحقیقات دقیقی که در راستای دانش روز دنیا باشد،  باید با مطا
راه های ارتقای کیفی آب شرب را شناسایی و مورد بررسی قرار داد تا 
 مردم در هر شرایطی هیچ گونه دغدغه ای در رابطه با کیفیت آب شرب

 نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر کیفیت آب شرب مطابق 
با استانداردهای تعریف شده است، عنوان کرد: کیفیت آب شرب خط قرمز 
صنعت است، مردم مطمئن باشند که آب شرب عاری از هر گونه آالینده 
میکروبی و شیمیایی در اختیار آنها قرار می گیرد و کاما مورد تایید مراکز 

ذی صاح است. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با تاکید 
بر استقرار آزمایشگاه های سیار آب شرب در مکان های مورد نیاز تصریح 
کرد: آزمایشگاه های سیار باید در مکان هایی که وجود آنها ضروری به نظر 
می رسد استقرار یابند تا سامت و کیفیت آب به طور مستمر  مورد بررسی 

قرار گیرد.
امینی با بیان اینکه مردم هیچ گونه نگرانی در رابطه با وجود ویروس 
کرونا در آب شرب نداشته باشند، خاطرنشان ساخت: کیفیت آب شرب 
از لحاظ کدورت، کلر باقی مانده ، Ph و دیگر پارامترها به صورت آناین 
در تصفیه خانه آب باباشیخعلی بررسی شده و از طریق سامانه های تله 
متری و پایش کیفیت آب شرب در شبکه توزیع استان به طور آناین مورد 
بررسی قرار می گیرد، بنابراین این اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که 
احتمال ویرو  س کرونا در آب صفر است.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان با اشاره به دوران پسا کرونا افزود: کارکنان در مرکز پایش و 
نظارت بر کنترل و کیفیت آب و فاضاب باید به مطالعاتی در زمینه تاثیرات 
 ویروس کرونا بر فاضاب بپردازند و تحقیقاتی در این رابطه با این موضوع

 در دستور کار قرار دهند.

سال ۹8 سال سختی برای کشور بود، هم از جهت 
حوادث داخلی و هم به لحاظ فشارهای بین المللی 
که حلقه تحریم را از همیشه تنگ تر کرد، با وجود این 
مجموعه هایی بودند که در این شرایط دشوار شیب 
مثبت نمودارهایشان را حفظ کردند و در شرایط کرونایی 

از ثبت رکوردهای جدید در سال ۹۹ خبر می دهند.
  سال ۹8 از جمله سال های پرحادثه در تاریخ معاصر 
ایران بود، اتفاقات پی درپی که از سیل در نوروز آغاز و به 
شیوع کرونا در اسفند رسید، همزمان با حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی داخلی، شرایط بین المللی نیز طوری 
رقم خورد که منجر به تنگ تر شدن حلقه تحریم ایران، 
کاهش فروش نفت و تورم شد.آغاز سال ۹۹ هم که 
می توانست نوید سال متفاوتی از گذشته را بدهد، با 
شدت یافتن بیماری در کشور، عما چشم اندازهایی 
که در خصوص کسری بودجه ۹۹ وجود داشت را شدت 
بخشید و آن طور که کارشناسان می گویند، پیامدهای 
اقتصادی کرونا حتی اگر همین امروز تلفات آن به 
صفر برسد تا ماه ها گریبان گیر مجموعه های اقتصادی 
خواهد بود؛اما این همه ماجرا نیست، جمله معروفی 
از شهید سپهبد سلیمانی وجود دارد که با قاطعیت 
می گوید »من با تجربه این را می گویم که میزان 
فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها 
نیست« البته که در 40 سال بعد از انقاب اسامی بارها 
و بارها مردم ایران این گزاره را امتحان کرده اند، آخرین 
آن همین شیوع کرونا بود که نشان داد کشور ما با همه 
محدودیت ها و جنگ رسانه ای فعالی که علیه خود دارد 

به مراتب از کشورهای مدعی بهتر عمل کرد.
یکی دیگر از مصادیق این جمله را می توان در 
مجموعه های اقتصادی از جمله ذوب آهن پیدا کرد، 
ذوب آهنی که در سال های نه چندان دور در شرایط 
نامساعدی قرار گرفته بود و روزانه به بدهی های 
میلیاردی اش اضافه می شد، در دو سه سال اخیر به 
سوددهی رسیده و آمارها از رشد تولید آن حکایت دارد.

آن طور که منصور یزدی زاده، مدیرعامل این شرکت 
اوایل اردیبهشت ۹۹ اعام کرده، این شرکت در سال 
گذشته موفق شد میزان صادرات محصوالت اصلی 
خود را به یک میلیون و 154 هزار تن برساند که افزایش 
28 درصدی نسبت به سال 13۹7 داشته است، در سال 
13۹7 ذوب آهن اصفهان ۹00 هزار تن صادرات داشت.

وی با اشاره به حضور این شرکت در بازارهای جدید دو 
کشور اروپایی و یک کشور آسیایی گفت: در سال گذشته 

موفق به تمدید گواهینامه CE Marking جهت صدور 
محصوالت به اروپا شدیم که با وجود تحریم ها صورت 
گرفت. یزدی زاده، دریافت نشان صادرکننده نمونه 
استانی، پذیرش درخواست فروش محصوالت جدید 
آرک، ریل معادن، ریل راه آهن در بورس کاالی ایران، 
عرضه کاف صنعتی برای اولین بار در بورس کاالی 
ایران، فروش محصوالت ناشی از تولید کک )فوسی 
قطران( برای اولین بار و ... را از جمله دستاوردهای این 
شرکت در حوزه فروش معرفی کرد.وی با بیان این که 
این شرکت در سال 13۹8، با تنگناها و محدودیت هایی 
در خصوص تامین مستمر و کافی مواد اولیه مورد نیاز 
از نظر کمی و کیفی مواجه بود گفت: در سال گذشته 2 
میلیون و 526 هزار و 174 تن چدن مذاب در ذوب آهن 
تولید شد که افزایش حدود 5 درصدی نسبت به سال 
13۹7 داشت، همچنین در سال ۹8 شاهد افزایش 
حدود 14 درصدی در تولید آگلومره، افزایش 2 و 
نیم درصدی در تولید کک خشک، افزایش حدود 6 
درصدی در تولید فوالد خام و افزایش 5 و نیم درصدی 
در جمع کل محصوالت اصلی بودیم. مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: در سال 13۹8 
ذوب آهن اصفهان موفق به تولید یک میلیون و 250 هزار 
تن کک شد که یک رکورد در تاریخ ذوب آهن اصفهان 
محسوب می شود؛ همچنین عاوه بر رکورد تولید 
سالیانه چدن مذاب با دو کوره بلند، این شرکت موفق 
به ثبت رکورد تولید ماهیانه 244 هزار و 144 تن و روزانه 

۹ هزار و 657 تن چدن مذاب با دو کوره بلند نیز شد.
افزایش تولید و صادرات تنها اتفاقات خوب در ذوب آهن 
نبوده، واردات ریل برای افزایش خطوط راه آهن ساالنه 
میلیون دالر ارز را از کشور خارج می کرده که در شرایط 
تحریم اهمیت هر دالرش برای اقتصاد کشور حیاتی 
است، اما در همین سال پرحادثه  هزاران تن ریل تولید 
کرده، به طوری که هم نیاز کشور را پاسخ می دهد و هم 

امکان صادرات را فراهم می کند.
علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی که 
اواخر سال ۹8 از این کارخانه بازدید کرد، بیان داشت: 
ذوب آهن اصفهان در گذشته به عنوان قطب تولید 
مقاطع ساختمانی کشور شناخته می شد ؛اما امروز 
سبد متنوع تولیدات آن عاوه بر مقاطع محصوالت 
دیگر مانند انواع ریل، ورق سازه های فوالدی و ... را نیز 
شامل می شود.  رییس سازمان خصوصی سازی افزود: 
پروژه تولید ریل یکی از آرزو های کشور بود و برای توسعه 

زیرساخت ها این محصول وارد می شد؛ اما هم اکنون 
محصول استراتژیک ریل مطابق با استانداردهای روز 
دنیا در ذوب آهن اصفهان تولید می شود که افتخار 
بزرگی برای ایران اسامی به شمار می رود؛ امروز از 
نزدیک بالغ بر 10 هزار تن ریل تولیدی این شرکت 
را مشاهده کردم که آماده بارگیری است و این مهم 
نشان دهنده مدیریت هوشمند و توانمند ذوب آهن 
اصفهان و همدلی کارکنان این شرکت مادر صنعتی 
برای تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باالست. وی 
اظهار داشت: ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
فراتر از کل نیاز کشور به این محصول استراتژیک 
است و بنابراین نیازی به واردات آن نخواهیم داشت؛ 
همچنین باتوجه به زیرساخت هایی که در کشورهای 
همسایه وجود دارد زمینه صادرات ریل ذوب آهن 
اصفهان به کشورهای دیگر فراهم است و این امر، 
ارزش آفرینی بیشتر را رقم می زند. از دیگر خبرهای 
خوبی که سال گذشته از ذوب آهن انتشار پیدا کرد، 
ساخت قطعه ای بود که خارجی ها را متعجب کرده 
بود؛ کارشناسان خارجی اعتقاد داشتند که طراحی 
و ساخت درب های فلکسیبل باتری بدون مشارکت 
آن ها در ایران امکان پذیر نیست؛اما خوشبختانه این 
پروژه انجام شد که یک افتخار بزرگ برای صنعت فوالد 
کشور است.علیرضا رضوانیان، مدیر تولیدات کک و 
مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان در این رابطه توضیح 
داد: باتری شماره 3 ذوب آهن اصفهان را به لحاظ 
ظرفیت و ساختار در خاورمیانه بی نظیر است، پیمانکار 

پروژه ساخت این باتری، قبل از بهره برداری پروژه را 
رها کرد؛ اما با توجه به اینکه ادامه فعالیت ذوب آهن 
به این باتری بستگی داشت، تاشگران ذوب آهن 
با همت خود آن را به بهره برداری رساندند.رضوانیان 
عنوان کرد: این درب ها 800 قطعه دارد و از فناوری بسیار 
پیشرفته ای برخوردار است و حتی کارشناسان خارجی 
اعتقاد داشتند که طراحی و ساخت آن بدون مشارکت 
آن ها در ایران امکان پذیر نیست، اما این پروژه انجام 
شد که یک افتخار بزرگ برای صنعت فوالد کشور است.
مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان 
تصریح کرد: قبل از این پروژه و جهت راه اندازی باتری 
شماره 3، با توجه به اینکه پیمانکار تعهدات خود را انجام 
نداد، فعالیت های گسترده ای مانند ساخت پاالیشگاه 

مورد نیاز و ساخت واحد گوگردزدایی نیز انجام شد.
رکوردزنی در تولید با کوره های بلند در سال ۹8 خبر 
خوب دیگری است که ثابت می کند چگونه می توان 
با تکیه بر توان داخل و ظرفیت جوانان این کشور از هر 
بحرانی فرصت ساخت؛ سید کاظم تدین، مدیر کوره بلند 
ذوب آهن در تشریح این رکوردزنی اظهار کرد: در سال 
گذشته توانستیم رکورد تولید روزانه و ماهیانه با دو کوره 
را افزایش دهیم، همچنین در پایان سال با دو کوره بلند 
شماره 2 و 3، دو میلیون 526 هزار تن چدن مذاب تولید 

کردیم و رکورد جدیدی را به ثبت برسانیم.
وی با اشاره به این که افزایش تولید در کوره بلند، 
5 درصد بیشتر از برنامه تعیین شده بود، یادآور شد: 
راه اندازی کوره بلند شماره یک در نیمه اول سال جاری، 

تزریق پودر زغال و کاهش مصرف کک از جمله اقداماتی 
است که در این سال انجام خواهد شد تا از خروج ارز 
جلوگیری شود و تولید افزایش یابد.ذوب آهن در مسیر 
افزایش تولید، عاوه بر فراز و نشیب های داخلی و 
فشارهای بین المللی به کشور در سال ۹8 با چالش های 
خاص خود نیز دست به گریبان بوده، از جمله مهم ترین 
بحث های دامنه دار در این مورد، صادرات سنگ آهن 
به عنوان ماده خام بوده که از سوی برخی معادن با 
هدف ارزآوری صورت می گرفته، آن هم در شرایطی که 
ذوب آهن به این مواد اولیه احتیاج داشته و یا کاهش 
ساعت اداری کارکنان به دلیل شیوع کرونا که می تواند 
تولید شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در همین خصوص 
محمدجعفر صالحی، معاون خرید شرکت ذوب آهن 
اصفهان درباره شرایط این شرکت اظهار کرد: ذوب آهن 
اصفهان در سال ۹8 رشد تولید حدود 5 درصدی نسبت 
به سال قبل را تجربه کرد، با این حال معاونت خرید 
سال ۹8 با فراز و نشیب زیادی همراه بود، حوزه تامین و 
تدارک از حوزه هایی است که با هر نوسانی دستخوش 

تغییر و چالش شدید می شود.
وی تصریح کرد: این حوزه در سال ۹۹ روزهای سختی را 
پیش رو خواهد داشت، آغاز سال ۹۹ با محدودیت های 
ناشی از بیماری جهان شمول کرونا و اولویت حفظ جان 
کارکنان چه در شرکت ذوب آهن و چه در شرکت های 
طرف تجاری، کاهش ساعت کار، کاهش حضور کارکنان 
و در بعضی از شرکت ها هم تعطیلی شروع شد؛ این در 
حالی است که فعالیت تامین و تدارک و پشتیبانی 
تولید، فعالیتی وقفه ناپذیر است. معاون خرید شرکت 
ذوب آهن اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: تعطیات 
پایان سال و تعطیات ناشی از بیماری کرونا، سختی کار 
تامین تدارک را دوچندان کرد ؛اما با یاری خداوند منان 
از این پیچ سرنوشت ساز هم عبور خواهیم کرد. صالحی 
با اشاره به این که از اولویت های مدنظر مدیریت عالی 
شرکت، استفاده بهینه و حداکثری از ناوگان حمل ریلی 
است، تاکید کرد: این امر اولویت بجا و بحقی است 
چراکه عاوه بر رفع دغدغه های موجود، کمک شایانی به 
کاهش تردد و ایمن سازی حمل و نقل جاده ای خواهد 
کرد و نهایتا از میزان آسیب های انسانی جاده ها خواهد 
کاست بنا بر این همه تاش مان را به کار خواهیم بست 
تا حمل ریلی را نسبت به جاده ای افزایش حداکثری 
دهیم.وی در پاسخ به این سوال که تحلیل ها از فعالیت 
در دوران پساکرونا چیست، گفت: کرونا به همان 

سرعتی که یک بیماری همه گیر جهانی برای نوع بشر 
شده به نظر می رسد با شدت بیشتری اقتصاد جهانی را 
تحت تاثیر قرار داده و پیش بینی ها حاکی از کاهش 1.5 
تا 2 درصدی رشد اقتصادی جهان است؛ از آنجایی که در 
انتشار اطاعات مرتبط با ویروس کرونا تشکیک هایی 
ایجاد شده و به نوعی جهان در شوک ناشی از شیوع 
این ویروس قرار دارد اما چین، با اعام کنترل ویروس 
و شروع به کار به نظر می رسد فرصت مناسبی جهت 
دست یابی به اهداف اقتصادی خود فراهم می بیند، 
قیمت های جهانی در حال سقوط است.صالحی 
افزود: قیمت نفت به پایین ترین سطح خود طی چند 
سال گذشته رسیده و پیش بینی ها حاکی از انتظار 
نفت ده دالری است که پوشش هزینه استخراج را هم 
نمی دهد؛ سایر کشورها و خصوصا اروپا بسته به زمان 
غلبه بر کرونا و مدت تعطیلی کسب و کار و فعالیت های 
اقتصادی دچار آسیب های متفاوتی خواهند شد؛ اما 
آنچه واضح است تلفات اقتصادی کرونا کمتر از تلفات 
انسانی آن نخواهد بود. معاون خرید شرکت ذوب آهن 
اصفهان در ادامه به گزارش صادرات سنگ آهن در دو 
ماه اول سال 2020 پرداخت و گفت: گزارشات رسیده 
حاکی از انجام صادرات سنگ آهن در ماه های ژانویه 
و فوریه به چین است، رقمی حدود 800 هزار تن 
سنگ آهن صادر شده که به نظر می رسد به میزان 

زیادی کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: عوارض وضع شده بر صادرات 
سنگ آهن موثر بوده اما آنچه توانسته از کمند عوارض 
رهایی یابد و صادر شود سنگ دانه بندی با عیار باال و 
عناصر مضر پایین بوده که می توان گفت گل سرسبد 
سنگ آهن است؛ افزایش نرخ ارز و همچنین تغییر نرخ 
تبدیل قیمت ارزش بهای صادراتی سنگ آهن دو عاملی 
هستند که همچنان شرایط صادرات را جذاب و جذاب تر 
می کند.بنا بر گفته مدیران، ذوب آهن اصفهان آمادگی 
الزم را دارد با راه اندازی کوره شماره یک در سال جهش 
تولید برای اولین بار از رکورد 3 میلیون تن عبور کند و در 
مرحله بعد به ارزش اسمی این شرکت یعنی 3 میلیون 
و 600 هزار تن دست یابد.به نظر می رسد ضرورت 
دارد، تدابیر الزم در جهت تحقق شعار »جهش تولید« 
اندیشیده شود که یکی از این اقدامات مهم و اساسی 
برای ذوب آهن می تواند ممنوعیت صادرات سنگ آهن 
باشد و یا به عبارتی هر آنچه در داخل به منظور جهش 

تولید الزم است.

ذوب آهن »فوالدساز قدیمی کشور« با کارنامه ای درخشان از سال گذشته، آماده »جهش تولید« شد
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