
 بخشنامه استاندار دربحرانی ترین روزهای کرونایی تنها به چند توصیه ساده به رؤسای ادارات خالصه شد؛

تصمیمات ساعتی نه چندان جدی!
3

رفیقنیمهراه!
قطعیمکررآنتنتلفنهمراهواینترنتدرشهرکردوسایرمناطقچهارمحالوبختیاری

گالیهمردمرابههمراهداشتهاست؛
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مدیرکلمدیریتبحراناستانداری
خبرداد:

استراتژیکنترلو
پیشگیریسیلدراستان
اصفهانتدوینشد

پویشنذرموعود
خیراناصفهانیبرای
بیمارانکرونایی

برداشتسهمیلیون
تنموادمعدنی
درچهارمحالو
بختیاری

مدیرعاملسازمانفاوایشهرداری
اصفهانخبرداد:

بهرهمندی100هزار
اصفهانیازپروفایل

شهروندی

سخنگویدانشگاهعلومپزشکیاصفهان:

۲هزاربیمارکرونایی
بیمارستانهایاصفهانرا
درآستانهشکنندگیقرارداد
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استانداریدورکاریوکمکردنترددراحتیازمدیرانارشدخودهمکلیدنزدهاستآنوقتمسئوالندرماناستانانتظاردارندمردمکمتربهخیابانهابیایند.
درمجموعبهنظرمیرسدمدیرانباتوجهبهنگاهمدیریتارشداستانکهظاهراچندانموافقدورکارینیستوبناوبرنامهایبرایمدیریتآنندارد،دورکاریراراهحلعاقالنهایبرایکرونانمیدانند. 

رییس جمهور گفت: یک محدودیت مهم مصوب در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا مربوط به 
فعالیت کســب و کار در غیر از موارد ضروری مانند داروخانه ها و مواد غذایی بود. به مدت یک ماه 

پایان کار این مشاغل باید در تهران و مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت ساعت ۱۸ باشد.
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی در جلســه روز گذشته ســتاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، اظهار کرد: مردم نزدیک ۹ ماه است که با بیماری و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند 
و با مشکالت فراوانی مواجه شدند به خصوص در موج ســوم که همه گیری بیشتر و ابتال شدیدتر 
بود؛ در همه دنیا این چنین شرایطی را داشــتیم. وی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری یکدیگر و 
چهارچوب هایی که ستاد مصوب و قرارگاه اجرا می کند به تدریج شاهد کاهش این شرایط باشیم، 
افزود: همانطور که مردم سطح مراعات خود را باال می برند و موارد ضروری را ستاد تصویب می کند، 
امیدواریم شاهد آرامش بیشتری در جامعه باشیم. رییس جمهور با اشاره به شکل گیری موج جدید 
کرونا در کشور گفت: با توجه به موج جدید و شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، هم در این جلسه 
و هم در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای دقیق تر و شدیدتر پروتکل های بهداشتی 

نیاز داریم که تمهیدات بیشتری را مدنظر قرار دهیم.
روحانی افزود: موضوع کرونا فقط موضوع ســالمت نیست، مهم ترین مسئله، سالمت مردم است 
اما معیشت مردم و فرهنگ جامعه و همه اینها تحت تاثیر هستند و ما باید یک مراعات زنجیره وار را 
انجام دهیم، یعنی مراعات یکی از پروتکل ها ما را به مقصد نمی رساند.وی یادآور شد: ماسک زدن 
بسیار حائز اهمیت است و پروتکل  مهمی است؛ اما در عین حال تنها اکتفا به ماسک نمی تواند ما را 
به نتیجه نهایی برساند، بلکه ما نیاز داریم به اینکه فاصله گذاری اجتماعی را هم مورد نظر  قرار دهیم.

روحانی افزود: برای اینکه اجتماعات کاهش پیدا کند و فاصله فیزیکی بیشتر شود، تنها با قانون و 
مقررات به نتیجه نهایی نمی رسیم، مردم باید در این زمینه ما را یاری کنند.

رییس جمهور بــا بیان اینکه مشــکلی کــه االن بــا آن مواجه هســتیم اجتماعــات خانوادگی و 
دورهمی هاســت، گفت: به خصــوص فصل زمســتان هم در ســنت ایرانی معمول تر و شــب ها 
طوالنی تر اســت و این اجتماعات، اجتماعات بیشــتری اســت. به همین دلیل مــا در این زمینه 

گفته ایم که قرارگاه بررســی هایی را در این هفته انجام دهد و اگر مقرراتی الزم اســت برای هفته 
بعد در این جلســه تصویب کنیم.وی با اشــاره به مشــکالت تهویه  هوا در فضاهای سرپوشــیده 
تاکید کرد: در زمســتان غیر از آنفلوآنزا و ســرماخوردگی، مردم ناچار هســتند در فضای سربسته 
قرار بگیرنــد و این فضاهــا، مشــکالتی را ایجاد می کنــد و به همیــن دلیل در  فضاهای بســته 
باید پروتکل هــا را دقیق تــر مراعات کنیــم و زمان اجتماعــات را در فضای بســته کوتــاه کنیم.
 رییس جمهور گفت: بر اســاس حقوق شــهروندی مــردم در انتخاب محل ســکونت به صورت
  کوتاه مدت یا بلند مدت آزاد هســتند و حضــور در جامعه و اجتماعات برای مردم آزاد اســت ولی 
 این حق یــک قیدی دارد و آن قید این اســت کــه این حقوق به ســالمت مــردم و جامعه لطمه

  نزند.وی با بیان اینکه حفظ ســالمت جامعه مهم ترین اصل در حقوق شــهروندی است، افزود: 
 در حقوق شــهروندی باید به ایــن اصل بنیــادی توجه کنیم که حفظ ســالمت جامعــه و مردم، 
مهم ترین اصلی است که به عنوان مادر ماده قانونی این حقوق باید در نظر گرفته شده و همه آن را 

مراعات کنیم.
رییس جمهور با یادآوری اینکه ارتباطات اجتماعی چهره به چهره بایــد به ارتباطات الکترونیکی و 
مجازی بدل شود، تصریح کرد: در ارتباطات مربوط به مشورت ، تصمیم گیری ها، اقدامات اداری و 
مسائل معیشتی تا جایی که می توانیم مسیر را به فضای مجازی ببریم تا از این شرایط عبور کنیم.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح، مساجد، مردم، بســیج و همه نهادها باید به میدان بیایند تا از این 
شــرایط عبور کنیم. آمار امروز مطلوب نیست ولی درباره مراکز اســتان ها و ۴۳ شهرستان که ۴۶ 
شهرستان به آن اضافه شد، می توانیم آثار مثبت را در هفته های آینده ببینیم و در عین حال، ممکن 

است نیازمند محدودیت هایی باشیم.
روحانی همچنین اعالم کرد: محدودیت مهمی که به تازگی تصویب شد، مربوط به فعالیت کسب و 
کار در غیر از موارد ضروری و بخش اول مانند مواد غذایی و داروخانه هاست. در مشاغل دوم، سوم 
و چهارم از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر، این مشاغل باید فعالیت شان ۶ بعد از ظهر برای تهران، مراکز استان ها، 

شهرهای پرخطر و سایر مناطق به پایان برسد. 

درجلسهروزگذشتهستادملیمدیریتکرونا،مصوبهجدیدیدربارهساعتپایانکارکسبوکارهایغیرضروریاعالمشد؛

تا6بعدازظهر
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رییساتحادیهگوشتقرمزشهرستان:
بازارگوشتقرمز
بهثباترسید

در صورت ســرمای شــدید هوا، کاهش تردد 
و بســته شــدن جاده ها با توجه به اینکه دام 
سبک مورد نیاز اصفهان از شیراز و خرم آباد وارد 
می شــود، با کاهش عرضــه، احتمال افزایش 

قیمت گوشت وجود دارد.
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مدیرکلآموزشوپرورشاستان:
گزارشهاییازترک
تحصیلداشتهایم

در سطح کشــور تصمیم گرفته شــد مدارس 
حضوری اما به  صــورت اختیاری باشــد، اما 
گزارش هایی داریم که دانش آموز در این شرایط 
ترک تحصیل می کند، وقتــی از  دانش آموز  
سوال می شود که چرا ادامه تحصیل نمی دهی، 

می گوید من نمی توانم گوشی خریداری کنم.
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مدیرکلانتقالخوناستان:
ذخیرهخوناستانکمتراز
سهروزونگرانکنندهاست

حدود ۳۰ درصد آمار مراجعه کنندگان کاهش 
یافته است.ذخیره خون استان کمتر از سه 
روز و بســیار نگران کننده اســت و به نقطه 
بحرانی بســیار نزدیک هســتیم و به تمام 

گروه های خونی نیاز داریم.
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مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت متروی اصفهان:

»کرونا«مسافرانمترویاصفهانرابهیکسومکاهشداد

ازمیانتیترها

روزنامهفرهنگی،اجتماعی،
سیاسی،اقتصادیوورزشی
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قیمت:1000تومان
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سنگتمام
گروههای
جهادیاستان
برایسالمت
وسازندگی

زمانیکهوضعیتاصفهانازنظرشیوعکروناکمیبهترمیشود،تعدادمسافرانمتروبه3۵تا3۶هزارنفرهم
میرسد،ولیدرحالحاضربهصورتمیانگینتعدادمسافرانروزانهمترویاصفهان30هزارنفراست.

7

 دشت یک امتیازی سبزپوشان
 در اولین گام؛

بهاینتیممیتوان
امیدواربود

تقدیرمدیرکل
کمیتهامداد
استاناصفهان
ازمشارکتفوالد
مبارکهدرطرح
اکرامایتام

سازمانسیما،منظروفضایسبزشهریشهرداریشاهینشهر بر اساس مجوز شماره ۱۲۰۰/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱5 شورای محترم اسالمی شاهین شهر در نظر دارد 
۱- اجاره فضایی به مساحت تقریبی ۲7۰ متر مربع واقع در شاهین شهر خیابان طالقانی، خیابان شهید شــریفی، بلوار مولوی، مقابل زورخانه ذوالفقار را جهت استقرار 
وسایل بازی شامل )ترامپولین، پارک بادی( ۲- اجاره فضایی به مساحت 5۰ متر مربع در ضلع میانی پارک یاسمن واقع در تقاطع خیابان نظامی و فرخی جهت استقرار 
وسایل بازی شامل )چرخ و فلک برقی، استخر توپ( را از طریق مزایده عمومی با قیمت کارشناسی به مدت یک سال به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می 
بایستی جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر  خیابان دهخدا فرعی 
یک شرقی پالک ۱۰5 مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲7 به دبیرخانه حراست شهرداری اقدام نمایند. پیشنهادات 

رسیده راس ساعت ۱5 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایرشرایط:

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

علی عرب چم چنگی- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرم الف:1035724

چاپ دوم

۱- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۲- سپرده شــرکت در مزایده به مبلغ ۱۹/۲۶۰/۰۰۰ ریال ) نوزده میلیون و دویست و 
شــصت هزار ریال( پارک مولوی و ۹/۴۸۰/۰۰۰ ریال )نه میلیون و چهارصد و هشتاد 
هزار  ریال( پارک یاسمن می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده بانکی به 
شماره ۰۱۰5۰5۲۹۲۹۰۰7 نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر بنام 

شهرداری شاهین شهر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با شرایط مندرج در 
اسناد مزایده قابل ارائه می باشد. 

۳- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که 
بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد 

ترتیب اثرنخواهد داد.
۴- سایر اطالعات و  جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مزایده مندرج می باشد.
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اتحادیه اروپا »لوکاشنکو«  و 13 مقام بالروس را تحریم کرد
اتحادیه اروپا الکســاندر لوکاشنکو، رییس جمهور بالروس و ۱۴ مقام ارشــد دیگر  از جمله »ایوان 
ترتل« رییس کمیته امنیت دولت و»پتر میکالشــویچ«، رییس دادگاه قانون اساسی این کشور را 
در لیست سیاه تحریم ها قرار داده اســت.محدودیت های اتحادیه اروپا همچنین در مورد »ناتالیا 
ایسمونت« سخنگوی ریاست جمهوری، »ایگور ســرگینکو«، رییس دفتر رییس جمهور، »ایوان 
نوســکویچ«، رییس کمیته تحقیق و برخی دیگر مقامات رده باال اعمال خواهد شد. این تحریم ها 
شامل محدودیت سفر و بلوکه کردن دارایی هاست. عالوه بر این، شهروندان و شرکت های اروپایی 
هم از ارائه کمک مالی به افراد فوق، منع شده اند.وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قبل تر 
توافق کرده بودند تحریم ها بر لوکاشنکو اعمال شــود، مگر اینکه شرایط در بالروس بهبود پیدا کند. 
دیپلمات های عالی رتبه از مینسک خواستند دست از  سرکوب و آزار بردارد و فرآیند سیاسی جدی، 

معتبر و فراگیری را پیش ببرد که به انتخابات آزاد و منصفانه بیانجامد.

سفر وزیر کشور فرانسه به تونس با لیستی از مظنونان
وزیر کشور فرانسه در سفری به تونس با همتای تونسی خود دیدار و درباره مبارزه با تروریسم گفت وگو 
کرد.درامانان پس از این دیدار در کنفرانس خبری مشترک با همتای تونسی خود گفت که »اسالم 
دین تسامح است اما بایستی با ایدئولوژی افراطی مبارزه کرد«.برخی منابع خبری گزارش دادند که 
وزیر کشور فرانسه در سفر به تونس به دنبال لیستی از مظنونان به افراطی گری و حضور غیرقانونی 
در فرانسه است.به نوشته روزنامه »رای الیوم«، برخی منابع فرانسوی می گویند که احکامی برای ۲۰ 
تبعه تونسی صادر شده و طرد آن ها از فرانسه به دلیل محدودیت های اعمال شده در رابطه با شیوع 
کرونا، به تعویق افتاده است.پرونده بازگشت تونســی های عضو گروه های مسلح و تروریستی به 
کشورشان از حساسیت زیادی در تونس برخوردار است و این کشور در سال ۲۰۱۶ نیز شاهد برگزاری 

تظاهرات مردمی در مخالفت با بازگشت این افراد بود.

هشدار سازمان ملل نسبت به قحطی در یمن
سازمان غذا و کشــاورزی و نیز برنامه های جهانی غذا هشدار دادند که بورکینافاسو، سودان جنوبی، 
شمال شرق نیجریه و یمن در معرض خطر قحطی هستند.در گزارش دو سازمان مذکور آمده است 
که برخی از افراد که در این مناطق زندگی می کنند، با وضعیت گرسنگی نابسامانی مواجه هستند و 
درگیری های روزافزون و دشواری های بسیار در کسب کمک های انسانی ممکن است به خطر قحطی 
بیانجامد.در این گزارش به عوامل متعددی همچون درگیری ها، نابسامان شدن وضعیت اقتصادی، 
وضعیت آب و هوا، همه گیری کرونا اشاره شده است که مردم را به صورت گسترده ای در مرحله فوق 
العاده ای از نبود امنیت غذایی سوق می دهد.در این گزارش تاکید شده که نقشه جهان نشان می دهد 

میانگین های نبود امنیت غذایی شدید به اوج  جدیدی در سطح جهان رسیده است.

توافق اتیوپی و رژیم صهیونیستی برای همکاری امنیتی
دستگاه اطالعات و امنیت ملی اتیوپی از توافق با رژیم صهیونیستی برای همکاری در زمینه اطالعات 
و امنیت به ویژه مبارزه با تروریسم خبر داد.»دیمیلش گبرمیشــایل« مدیر کل دستگاه اطالعات 
و امنیت ملی اتیوپی با »گادی یوارکان« معاون وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیســتی همکاری 
دوجانبه را بررسی کردند.دو طرف درباره همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در شاخ آفریقا، تبادل 
اطالعات و انتقال فناوری توافق کردند.به نوشــته روزنامه »رای الیوم«، دستگاه امنیت و اطالعات 
ملی اتیوپی همچنین پیش بینی کرد که توافق همکاری دوجانبه با رژیم صهیونیستی بزودی اجرایی 
شود.از سوی دیگر »دیمیکی میکونین« معاون نخست وزیر اتیوپی و گادی یوارکان روز جمعه درباره 

تقویت روابط دوجانبه گفت وگو کردند.

ولیعهد سعودی نگران است که پیروزی »بایدن« به گسترش نفوذ ایران در منطقه منجر شود؛

دغدغه های »بن سلمان« 

گفته می شود بســیاری از کشــورهای عرب منطقه با روی کار آمدن 
بایدن یــا به تعبیــری دیگر کنار رفتــن ترامپ متضرر خواهند شــد؛ 
کشــورهایی که روی ایران ســتیزی رییس جمهور آمریکا ســرمایه 
گذاری زیادی کردند و انتظار داشــتند در چهار ســال دوم ریاســت 
جمهوری ترامپ نتیجه این ســرمایه گــذاری را ببیننــد، یکی از این 
کشورها عربســتان سعودی اســت.  ولیعهد عربســتان سعودی با 
اضطراب در کاخ خود منتظر تعیین رییس جمهور بعدی آمریکاست. 
محمد بن ســلمان هنگامی که به طور ضمنی با تصمیم شــیخ محمد 
بن زاید، همتای اماراتی خود، برای امضای توافق صلح با اســراییل، 
دشــمن ســنتی جهان عرب، موافقت کرد، در واقع بر انتخاب مجدد 
دونالد ترامپ شرط بسته بود، حاال اگر جو بایدن پیروز شود، موقعیت 
عربستان سعودی که اقدام جنجال برانگیز تازه اش به قیمت تحریک 
 احساسات مسلمانان در سطح جهان تمام شد، وی را منزوی تر از قبل 

خواهد کرد.
»آنخل ووهرا« در فارین پالیسی نوشت: ولیعهد عربستان سعودی با 
اضطراب در کاخ خود منتظر تعیین رییس جمهور بعدی آمریکاست. 
محمد بن ســلمان هنگامی که به طور ضمنی با تصمیم شــیخ محمد 

بن زاید، همتای اماراتی خود، برای امضای توافق صلح با اســراییل، 
دشــمن ســنتی جهان عرب، موافقت کرد، در واقع بر انتخاب مجدد 
دونالد ترامپ شرط بسته بود، حاال اگر جو بایدن پیروز شود، موقعیت 
عربستان سعودی که اقدام جنجال برانگیز تازه اش به قیمت تحریک 
احساسات مســلمانان در سطح جهان تمام شــد، وی را منزوی تر از 
قبل خواهد کرد. در آغاز دوران ریاســت جمهوری ترامپ، جارد کوشنر 
داماد و مشاور ترامپ، بن ســلمان را فریب داد. این دو از همان ابتدا 
رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر برقرار کردند. از نظر اســتراتژیک، 
این به معنای هماهنگی نزدیــک در مورد ایــران و منطقه و حمایت 
آمریکا از قدرت گرفتن محمد بن ســلمان در ساختار قدرت عربستان 
ســعودی بود. ولیعهد به ویژه با حمایت ترامپ جسورتر شد و موضع 

سرسختانه تری نسبت به تهران اتخاذ کرد.
 از زمان انقالب اسالمی در ســال ۱979، ریاض همواره ایران را تهدید 
اصلی برای موقعیت غیررســمی خــود به عنوان رهبر جهان اســالم 
می داند.در مــاه مه ۲۰۱8 ، ترامپ از توافق هســته ای خارج شــد که 
تحریم ها علیه ایران را پایان داده بود. این معامله و پولی که از طریق 
فروش نفت به جیب تهران ریخته شــد، این امکان را برای این کشور 

فراهم کرد تا حمایت خود را از شبه نظامیانی مانند حزب ا... لبنان در 
سراسر منطقه دو برابر کند. بنابراین اعمال مجدد تحریم ها هم برای 
اسراییل و هم برای آل سعود گزینه ایده آل بود.با این حال، بایدن قول 
داده که دوباره با ایران راه دیپلماسی در پیش گیرد و توافق هسته ای را 
به نوعی احیا کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و تحریم ها دوباره برداشته 
شود، از نظر عربستان ســعودی، ایران دوباره بودجه الزم را به دست 
آورده تا هالل شــیعی خود را از طریق ســوریه، عراق، لبنــان تا یمن 
گسترش دهد. مشخص نیست که بایدن بدون اعمال تحریم چگونه 
می خواهد فعالیت هــای ایران را محدود کند، در حــال حاضر به نظر 
می رســد که این موضوع عمده ترین دلیل نگرانی عربستان سعودی 
است.به طور کلی بایدن از عربستان سعودی به عنوان متحدی غیرقابل 
قبول نام برده و قول داده که با آن رفتاری متفاوت در پیش گیرد. وی 
همچنین از یافته های سیا  که ولیعهد سعودی را مسئول قتل وحشیانه 
جمال خاشــقچی، مخالف حکومت ســعودی می دانسته پشتیبانی 
کرده اســت. در پایان اینکه آیا این امر تغییری در سیاست آمریکا در 
قبال عربستان ســعودی ایجاد می کند یا خیر، یکی از سواالت بزرگ 

پیش رو ماست.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران تاکید کرد: آمادگی بسیار خوبی برای مقابله با هر 
نوع تهدیدی در مرزهایمان با حضور نیروهای مرزبانی 
و واحدهایی از نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و ارتش جمهوری اســالمی ایران داریم.

ســردار »ابوالفضل شکارچی«  با اشــاره به منویات 
رهبر معظم انقالب درباره مناقشه قره باغ، گفت: مقام 
معظم رهبری بر باز پس دادن سرزمین های اشغالی 
آذربایجان توسط ارمنستان تاکید کردند، جمهوری 
اسالمی ایران امیدوار است این مهم از طریق گفت وگو 
محقق شده و جان و مال مردم دو کشور از راه جنگ 
مورد تعرض قرار نگیرد.شکارچی افزود: ضمن اینکه 
هر دو کشــور را همســایه می دانیم و به هر دو کشور 
طرف مناقشــه قره باغ احتــرام می گذاریم، در عین 

حال به آزاد ســازی سرزمین های اشــغالی تاکید 
داریم، نکته دیگر اینکه مراقبت شــود مردم آنجا که 
ارامنه هم هستند آسیب نبینند، به ویژه ارامنه ای که 
در مناطق مسلمانان سکونت دارند.سخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح تصریح کرد: از آنجا که جمهوری 
اســالمی ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنســتان 
مرز مشترک دارد و برای جمهوری اسالمی، امنیت 
خطوط مرزی و شهروندان مرزنشین در اولویت قرار 
دارد، دو کشور به شدت مراقب باشند که کوچک ترین 
تعرضی به جمهوری اســالمی ایران، واکنش قاطع 
در بر خواهد داشت.سردار شــکارچی تاکید کرد: ما 
آمادگی بسیار خوبی برای مقابله با هر نوع تهدیدی در 
مرزهایمان با حضور نیروهای مرزبانی و واحدهایی 
از نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 

و ارتش جمهوری اســالمی ایران داریم.سخنگوی 
ارشــد نیروهای مســلح تصریح کرد: خواسته ما از 
طرفین مناقشه قره باغ این است که پای تکفیری ها 
نباید به هیچ عنوان در این منطقه باز شــود، حضور 
تروریست های تکفیری برای ایران غیر قابل تحمل 
است و قطعا جمهوری اسالمی این حضور را به هیچ 
عنوان تحمل نمی کند.وی ادامه داد: ما به هیچ وجه 
اجازه نمی دهیــم پایگاه های رژیم صهیونیســتی 
در نزدیکی مرزهای ما و در منطقه مورد مناقشــه و 

درگیری ایجاد شود.

 هشدار قاطع سخنگوی ارشد نیروهای مسلح
 به طرفین جنگ قره باغ

روزنامه »ینی مساوات« چاپ باکو  اظهارات بی اســاس اخیر »بهروز محرم اف«  نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان درباره ایران را مورد انتقاد شدید قرار 
داد.»ینی مساوات« در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان و با طرح این سوال که»به راستی شما چه کسی هستی؟ و به چه کسی 
خدمت می کنی؟ آیا نماینده این ملت هستی؟ یا موجب تحقیر«، نوشت: محرم اف یا از دانش و فکر کافی برای مسئولیتی که در آن قرار گرفته برخوردار نیست یا به 
صورت هدفمند به منافع ملی حمله می کند.پرمخاطب ترین روزنامه جمهوری آذربایجان افزود: یک نماینده مجلس باید دستور کار کشور را می دانست و حداقل 
یکی از ۲۵ مصاحبه رییس جمهور آذربایجان با رسانه های خارجی را می خواند و وقتی می گویند ایران، روسیه، ترکیه و گرجستان از اهداف عادالنه جمهوری آذربایجان 
حمایت می کنند، پس معلوم می شود که این نماینده  مجلس درکی از منافع ملی ندارد.»ینی مساوات« همچنین نوشت: سوال اینجاست که آیا بهروز محرم اف 
عمدا علیه منافع کشور خرابکاری می کند یا سطح هوش او همین است؟دستیار رییس جمهوری آذربایجان نیز در تماس تلفنی با سفیر کشورمان در باکو اظهارات 
بی اساس این نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان درباره ایران را رد کرد و گفت: تذکرات جدی و الزم به این فرد داده شد و موضع جمهوری آذربایجان قدردانی 

از حمایت ها و مواضع صادقانه و عادالنه کشور دوست، برادر و همسایه یعنی جمهوری اسالمی ایران در بحران و جنگ قره باغ است.

چهره روزانتقاد تند روزنامه آذری از اظهارات یک نماینده مجلس درباره ایران

پاسخ »عراقچی« به احتمال بازگشت آمریکا به برجام
معاون وزیرخارجه گفت: نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیری بر سیاست های اصولی 
جمهوری اســالمی ایران نخواهد گذاشت.ســید عباس عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص 
اثرات نتایج انتخابات آمریکا بر کشــورمان  تاکید کرد: سیاست سلطه طلبانه و قلدرمآبانه آمریکا 
با تغییر رییس جمهور در آن کشــور تغییر نخواهد کرد ولی با تغییر افراد ممکن اســت شیوه ها و 

رویکردهای جدیدی بر سیاست آمریکا حاکم شود.
وی اظهار  کرد: سیاســت های اصولی ایران نیز که مبتنی بر مقابله با ســلطه و مقاومت در برابر 
فشارهای غیرقانونی است مسلما تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار نخواهد گرفت؛ اما طبیعی است 
که در صورت بروز شرایط جدید جمهوری اسالمی نیز شیوه ها و راه حل های مناسب و منطبق با 
 آن شرایط را برای تامین منافع خود و برای مقابله با هر گونه فشار یا تهدید احتمالی جدید، اتخاذ 

خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان:
 طرح تامین کاال های اساسی به شورای نگهبان

 ارسال نشده است
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح تامین کاالهای اساسی در این شورا اظهار کرد: 
این طرح هنوز از ســوی مجلس به منظور بررسی بیشتر به شــورای نگهبان ارسال نشده است.

عباســعلی کدخدایی با اشــاره به احتمال وارد بودن ایراد اصل 7۵ قانون اساسی به طرح تامین 
کاالهای اساسی خاطر نشــان کرد: مجلســی ها گفته اند که تالش می کنند این ایراد را رفع کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره روند بررسی طرح مالیات بر خانه های خالی افزود: بررسی این 
طرح در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و بحث های مختلفی نیز درباره آن وجود دارد بنابراین 
ما ایرادات خود را نسبت به طرح مذکور اعالم کرده ایم و دوســتان مجلس نیز به برطرف سازی 
اشکاالت پرداختند، بنده فکر می کنم این ایرادات حل خواهند شــد چراکه این اشکاالت بسیار 
معمول بوده و به همه مصوبات مجلس گرفته می شود.کدخدایی تاکید کرد: طرح مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز همچنان در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و تالش می کنیم تا این هفته با برگزاری 

جلسات به نتیجه ای درباره آن برسیم.

آمریکا از حمله ایران به عین االسد خبر داشت؟
حســین امیرعبداللهیان، مشــاور و دســتیار بین الملل رییــس مجلس می گویــد: جمهوری 
اسالمی ایران هنوز انتقام خون سردار ســلیمانی را نگرفته است. در آن شب ترور دو اتفاق افتاد، 
یکی حملــه نظامی آمریکایی ها به  خودروی ســردار ســلیمانی و همراهانش بــود و دیگری به 
شهادت رساندن سردار ســلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان شــان. وی تصریح کرد:درباره 
عملیات انتقام باید اشــاره کنم وقتی قرار شــد ایران ۱۳موشــک بالســتیک نقطه زن به سمت 
پایگاه اســتراتژیک عین االسد شــلیک کند، قبل از عملیات نخســت وزیر وقت عراق در جریان 
قرار گرفــت، البته نخســت وزیر وقت عراق اطالع نداشــت ایران کجــا را می خواهــد بزند؛ اما 
می دانســت نقطه ای در خاک عراق هدف قرار می گیرد، این به لحاظ حقــوق بین الملل و رعایت 
همســایگی بود که الزم بود، ضمن اینکه دفاع مشروع را حق خود می دانســتیم و نخست وزیر 
عراق را در جریان قرار  دادیم، البته این برداشــت وجود داشــت که وقتی نخســت وزیر عراق در 
جریان قرار بگیرد ممکن اســت عراقی هــا آمریکایی هــا را در جریان موضوع قــرار دهند.برای 
ایران این مهم بود که ســربازان آمریکایی که خانواده شــان نگران وضعیت شــان هستند هدف 
نباشــند، چون این برای ما عامل اقتدار نیســت که ســربازان ســاده آمریکایی را در پایگاه شان 
 مورد هدف قرار بدهیم بــرای ما مهم این بود که پیام اقتدار ارســال شــود و هیمنه آمریکایی ها

 خرد شود. 

کافه سیاست

وزیر امور خارجه: 

 مشخص است بین بایدن
 و ترامپ تفاوت وجود دارد

وزیر امور خارجه کشــورمان دربــاره موضع 
ایــران دربــاره نتیجــه انتخابــات آمریکا و 
این کــه آیا بر ســر کار بــودن دموکرات ها یا 
جمهوری خواهان در کاخ سفید تفاوتی دارد، 
گفت: هنوز نمی دانیم که چه کســی پس از 
این انتخابــت پیروز خوهد شــد، اما معلوم 
اســت که تفاوتی میان این دو مــورد وجود 
دارد، خصوصــا در دوران دولــت ترامــپ که 
حتی اختالفاتی میان خود جمهوری خواهان 
نیز وجود داشت و دیپلماســی ای که دولت 
ترامــپ در پیش گرفت، اگرچه دیپلماســی 
زیادی هم از آن ندیدیم، بر اساس تهدیدهای 
شخص او و وزیر امور خارجه اش بود. بنابراین 
تفاوت هایی وجود خواهد داشت اما چیزی 
که برای ما اهمیت دارد لحن و کلمات نیست 
بلکه عملکردهاســت.ظریف افزود: آمریکا 
فعالیتی غیرقانونی علیه ایران داشته است به 
دلیل این که به اقتصاد و مردم ما لطمه زد و اگر 
می خواهد وضعیت تغییر کند، باید رویه اش 
را تغییر دهد.رییس دستگاه  دیپلماسی ایران 
درباره این که آیا امیدی به بازگشت آمریکا به 
توافق هسته ای که این کشور در سال ۲۰۱8 از 
آن خارج شــد، دارد یا نه، توضیح داد: توافق 
هســته ای یک در چرخان نیســت. آمریکا 
تصمیم گرفت که از آن توافق خارج شود و حاال 
باید یک صندلی پشت میز مذاکره  این توافق 
به دست بیاورد. نکته این است که آمریکا حق 
نداشــت از این توافق خارج شود چراکه این 
توافق یک توافق دوجانبه میان ایران و آمریکا 
نبود و یک قطعنامه شــورای امنیت اســت. 
اگر آمریکا می خواست از تعهدات این توافق 
رهایی یابد، باید از سازمان ملل خارج می شد، 

نه فقط از یک توافق.

 
اگر چنین اتفاقی بیفتد و تحریم ها دوباره برداشته 
شود، از نظر عربستان سعودی، ایران دوباره بودجه 
الزم را به دست آورده تا هالل شیعی خود را از طریق 

سوریه، عراق، لبنان تا یمن گسترش دهد

بین الملل

شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را به استناد مصوبات شورای 
اسالمی شهر شهرضا، از طریق مزایده عمومی و بصورت استیجاری برای مدت یکسال 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مزایده 
به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای 

شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخریــن مهلــت دریافــت و تحویل اســناد و محــل آن: ســاعت ۱۴/۳۰ روز 
 سه شــنبه مورخ ۱۳99/۰8/۲7 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست

 شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ســاعت ۱۵ روز چهارشــنبه مورخ ۱۳99/۰8/۲8 در محل 
شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ ۵ درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا 
وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده 

تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

* مزایده مستغالت شهرداری )نوبت دوم( *

حبیب قاسمی – شهردار  شهرضام الف:1038596

مرحله چهارم جمع آوری مواد بازیافت از مبدا
   مرحله دوم اجا ره محل تاکسی تلفنی واقع در ترمینال مسافربری شرق
مرحله پنجم اجاره بهره برداری از جایگاه CNG واقع در خیابان گاز

مرحله دوم اجاره مغازه نانوائی و مغازه لبنیاتی واقع در امیر آباد فاز یک
مرحله دوم اجاره محل کیوسک های مطبوعاتی واقع در میدان شهدا و ابتدای خیابان شهید طباطبائی
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

عرضه خودرو در بورس به معنای افزایش قیمت آن نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با توجه به ضرورت قطع دست دالالن از بازار 
خودرو گفت: این موضوع که با ورود هر کاالیی از جمله خودرو به بورس، قیمت آن افزایش می یابد 
قابل پیش بینی نیست و مبنای علمی ندارد.مهدی طغیانی در خصوص طرح عرضه خودرو در بورس 
کاال و دالیل مخالفان این طرح مبنی بر ایجاد بازار بورسی و غیربورسی برای خودرو همانند وضعیت 
مواد اولیه در بازار ســرمایه اظهار داشــت: در حال حاضر موجی از افزایش تقاضای غیرمصرفی در 
بازار خودرو را شاهد هستیم که به سمت طرح های قرعه کشــی و ثبت نام برای خرید خودرو روانه 
شده اند و به عنوان سدی در مسیر انتفاع مصرف کننده واقعی از این طرح ها و دستیابی آنها به خودرو 
موردنظرشان عمل می کند.وی با تاکید بر قطع دست دالالن و واسطه گران از بازار خودرو افزود: در 
طرح پیشنهادی عرضه خودرو به بورس انتفاع خودروسازان نیز در نظر گرفته شده به این ترتیب که 
مابه التفاوت حاصل از فروش خودرو در صندوقی جمع آوری شده و به اشکال مختلف و با هدف رشد 
صنعت خودرو به خودروسازی ها اختصاص یابد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی دیدگاه منفی نسبت به طرح عرضه خودرو در بورس 
ندارند؛ اما باید منتظر ماند تا این طرح از سوی کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون فرعی به صحن 

علنی ارائه شود تا بتوان به صورت رسمی در این خصوص اظهارنظر کرد.

عملکرد گمرک زیر ذره بین مجلس
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: باید عملکرد گمرک در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس بررسی شود که چرا با برنامه ریزی نادرست بسیاری از نیازمندی های 
مردم در گمرک رسوب کرده است.عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ما امکان ســاخت پیشــرفته ترین تجهیزات فضایی را در داخل داریم و موجود زنده به فضا 
می فرســتیم، ولی چرا باید در تامین برخی نیازمندی های مردم از جمله کره یا روغن دچار مشکل 
شویم و این نشان دهنده وجود مشــکل در حوزه مدیریت و برنامه ریزی است.او به وجود نفوذ در 
جریان مدیریتی کشور اشــاره کرد و افزود: همان ها که برنامه ریزی می کنند تا ایران را دچار موانع، 
مشکالت و تحریم کنند عواملی در درون کشور دارند که نقشه های آن ها را دنبال می کنند.نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: چرا اکنون دامداری های ما 
باید نیاز شدید به نهاده های دامی داشته باشند و این نهاده ها در گمرک رسوب کند و ترخیص نشود؟ 
ما فکر می کنیم عامدانه یا غیرعامدانه برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفته است و قطعًا 

کمیسیون امنیت ملی درباره عملکرد گمرک ورود می کند.

رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان:

بازار گوشت قرمز به ثبات رسید
رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با بیان اینکه اگرچه در مقطعی قیمت گوشت قرمز افزایش 
یافت، اما با کاهش نسبی به ثبات رسیده است، گفت: در صورت سرمای شدید هوا، کاهش تردد و بسته 
شدن جاده ها با توجه به اینکه دام ســبک مورد نیاز اصفهان از شیراز و خرم آباد وارد می شود، با کاهش 
عرضه، احتمال افزایش قیمت گوشت وجود دارد.اصغر پورباطنی  درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز 
و برخی سهمیه بندی ها از سوی قصابان، اظهار کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی در بازار گوشت قرمز وجود 
ندارد و اگر فروشگاهی در تحویل گوشت قرمز بعضا سهمیه بندی می کند، قانون صنف نیست.وی با تاکید 
بر اینکه خوشبختانه گوشت قرمز به فراوانی در بازار موجود است، گفت: اواخر ماه صفر بازار گوشت قرمز 
دچار تالطم شد، اما بعد از اندکی قیمت گوسفند زنده رو به کاهش و سپس به ثبات نسبی رسید.پورباطنی 
درباره نوسانات قیمت گوشت قرمز، توضیح داد: یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز، کمبود خوراک 

دام بود، اما مشکل دیگر صادرات در مقطعی از زمان بود که گویا ممنوع شد.

بخشنامه استاندار دربحرانی ترین روزهای کرونایی تنها به چند توصیه ساده به رؤسای ادارات خالصه شد؛

تصمیمات ساعتی نه چندان جدی!

کرونا در شدیدترین و بدترین حالت خود  مرضیه محب رسول
در اصفهان جوالن می دهد، هر چند حاال 
اکثریت قریب به اتفاق مردم در کوچه و خیابان ماســک زده اند؛ اما 
هنوز ازدحام و شلوغی در خیابان ها و مغازه ها بیداد می کند. مردم یا 
بی خیال هستند و یا ناچار به حضور در خیابان و سرکشی به ادارات و 
بانک ها. با وجود اینکه مســئوالن درمان بیش از یک ماه اســت که 
تقاضای تعطیلی ادارات و محل های تجمع دراصفهان را دارند؛ اما هنوز 
هیچ خبری از اجرای راهکارهای کم شدن از حجم مراجعات به ادارات، 
تعطیلی موقت و حتی دورکاری کارمندان نیست. این در حالی است 
که بر اساس اعالم رییس سازمان اداری و استخدامی طبق تصمیمی 
که ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته است و بخشنامه ای که در این مورد 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور )در خردادماه( صــادر کرده، 
دســتگاه های اجرایی می توانند در صورتی که زیر ساخت دورکاری در 
آن ها فراهم است از خدمات کارکنان به صورت دورکاری استفاده کنند. 
جمشید انصاری با بیان اینکه معنای دورکاری این نیست که کارمندان 
را تعطیل کنیم در خانه بمانند و خدمــات ضروری دولت زمین بماند، 
تاکید کــرد: اجــازه دورکاری کارمنــدان از خردادماه بــه صورت یک 
بخشنامه دائمی صادر شده ولی همانطور که اشاره شد یک شرط دارد 

که زیر ساخت ارائه خدمت از ســوی کارمند به صورت دورکاری وجود 
داشته باشد. هر دســتگاهی می تواند زیر ساخت ها را فراهم کند و در 
صورت فراهم کردن این زیر ســاخت ها از خدمات دورکاری کارکنان 
خود اســتفاده کند. البته چندی پیش نیز ســخنگوی ستاد کرونای 
اصفهان عنوان کرد کــه منعی برای دورکاری کارمنــدان وجود ندارد و 
کارمندان با شرایط خاص و بیماری زمینه ای می توانند دورکاری کنند، 
اما بســیاری از کارمندان دســتگاه های مختلف اصفهان می گویند 
مدیران شان اعالم کرده اند که باید دســتور مستقیمی از سوی ستاد 
استانی کرونا به آنها برای اجرای دورکاری و شــیفت بندی کارمندان 
داده شود. در این شرایط، خبری مبنی بر صدور یک بخشنامه مهم از 
سوی استاندار به نهادها روی ســایت خبری استانداری اصفهان قرار 
گرفت؛ بخشــنامه ای که با توجه به شــرایط کنونی انتظــار می رفت 
دستورالعملی مبنی بر تسهیل دورکاری یا تامین زودتر زیر ساخت ها 
برای الکترونیکی شدن رویه های اداری و یا چیزی از این دست باشد. 
بخشــنامه اما تنها به این اکتفا کرده که اســتاندار محترم با توجه به 
شیوع بیماری کرونا برای افزایش اثر بخشی و مدیریت زمان به عنوان 
یک اصل اساسی در برگزاری جلسات ،بررعایت موارد بهداشتی تاکید 
کرد! عباس رضایی اظهار کرده: ضروری اســت به دلیل رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی مدیران دســتگاه های اجرایی در زمان مقرر و 
شخصا در جلسات شرکت کرده و از آوردن همراه اکیدا خود داری کنند.

اســتاندار اصفهان گفته: با توجه به اینکه اکثر کارگروه ها، شــوراها و 
کمیته های تخصصی که در اســتانداری تشکیل می شود دارای آیین 
نامه و اعضای اصلی آن مشخص است، صرفا از اعضای اصلی دعوت 
شود تا رعایت فاصله اجتماعی و زمان بندی برنامه هابه نحو مطلوب 
صورت گیرد. در این دستور از سوی استاندار هیچ اشاره ای به استفاده 
از صدها برنامه کنفرانسی و گردهمایی الکترونیکی که این روزها حتی 
در مهدهای کودک هم اســتفاده می شود، نشــده است. استانداری 
دورکاری و کم کردن تردد را حتی از مدیران ارشــد خود هم کلید نزده 
اســت آن وقت مســئوالن درمان اســتان انتظار دارند مردم کمتر به 

خیابان ها بیایند.
 در مجموع به نظر می رســد مدیران با توجه به نگاه مدیریت ارشــد 
استان که ظاهرا چندان موافق دورکاری نیست و بنا و برنامه ای برای 
مدیریت آن ندارد، دورکاری را راه حل عاقالنه ای برای کرونا نمی دانند. 
آنها اصرار دارند کار همان مردمــی را در ادارات راه بیندازند که هر روز 
صدها نفر از آنها روی تخت های بیمارستان جان می دهند. انگار کرونا 

در اصفهان  هنوز جدی گرفته نشده است.

مدیرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه اســتراتژی کنترل و پیشگیری سیل در 
استان اصفهان تدوین و به دســتگاه ها ابالغ شده 
است، خاطرنشان کرد: هر دستگاهی موظف است 
اقداماتی را در راستای پیشگیری از سیل انجام دهد.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه مراحل بازسازی 
خسارت وارده ناشی از ســیل در شهرضا در جلسه 
مدیریت بحران بررسی شد و تمهیدات الزم به عمل 
آمد، اظهار داشت: امســال در اثر سیل فروردین و 

اردیبهشت خســارتی در سطح اســتان اصفهان به 
وجود آمد.وی با اشــاره به اینکه در منطقه شهرضا 
و منظریه و منوچهرآباد ســیل خســارت وارد کرد، 
افزود: در این راســتا اعتباراتی به استان ابالغ شد 
که 18 میلیارد و 610 میلیون تومان تســهیالت بانی 
و 6 میلیارد 882 میلیون تومان بالعوض بوده است 
و با بررسی های فنی بین شهرستان هایی که اماکن 
آنها از سیل آسیب دیده بود، توزیع شد.وی با اشاره 
به اینکه در 856 واحد مسکونی تعمیرات ناشی از 
خسارت سیل باید انجام شود و 98 واحد مسکونی 
هم در مناطق شــهری و روســتایی بازسازی شد، 
گفت: سهم شهرضا از این بخش 29 واحد احداثی 
شهری و روســتایی و 200 واحد تعمیری شهری و 

روستایی بوده است و 6 میلیارد و 600 میلیون تومان 
به شهرضا اختصاص یافت.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه بانک های عامل 
باید با خسارت دیدگان همکاری کنند و بنیاد مسکن 
در بازسازی تسریع کند، بیان کرد: 500 میلیون تومان 
برای بازسازی پل در منظریه اختصاص پیدا کرد تا 
هر چه سریع تر بازسازی شود.وی با اشاره به اینکه از 
اول سال تاکنون 4 کیلومتر از رودخانه های شهرضا 
الیروبی شده اســت، خاطرنشان کرد: 22 روستای 
شهرستان شهرضا توسط بنیاد مسکن بررسی های 
فنی شــده و طرح احداث ســیل بند و ایمن سازی 
روستا در برابر سیل توســط امور آب پیگیری شده 

است.

استراتژی کنترل و پیشگیری سیل در استان اصفهان 
تدوین شد

خبر روز

استانداری دورکاری و کم کردن تردد را حتی از مدیران 
ارشد خود هم کلید نزده است آن وقت مسئوالن درمان 

استان انتظار دارند مردم کمتر به خیابان ها بیایند

كاهش ماده گزانگبين در اصفهان
رییس اداره بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: ماده گز انگبین در مناطق 
گون خیز استان به شدت كاهش یافته است.آبتین میرطالبی با اشاره به نتایج تحقیقات روند تولید 
گزانگبین افزود: وجود هزاران هكتار از گونه های مرتعی به خصوص گون، ساالنه عالوه بر حفظ نزوالت 
آسمانی، جلوگیری از فرسایش خاك و حفظ تعادل اكولوژیك، باعث ایجاد اشتغال روستاییان و عشایر 
منطقه می شود.وی با اشاره به وجود 200 هزار هكتار رویشگاه گون گزی افزود: حشره پسیل گز كه  روی 
سرشاخه های گیاه گون گزی فعالیت و از شیره آن تغذیه می كند، ضمن فعالیت روی این گیاه توسط 
پوره های سنین مختلف، ترشحاتی تولید می كند كه اصطالحا به آن گز گفته می شود.وی، بهره برداری 
غیراصولی، تغییر اقلیم، چرای بی رویه دام، آتش سوزی و بوته كنی در مراتع گز خیز را از جمله مهم ترین 

عوامل نابودی حشره مولد این محصول فرعی در مراتع عنوان كرد.

برداشت 20 هزار تن انار از باغ های شهرستان شهرضا
پیش بینی می شــود 20 هزار تن از هزار و 600 هکتار باغ های این محصول در شهرســتان شهرضا 
برداشت شود.مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان شهرضا با اشاره به آغاز برداشــت انار از هزار و 600 
هکتار از باغ های شهرضا از اواسط مهر ماه گفت: پیش بینی می شــود تا پایان آبان 20 هزار تن انار 
برداشت شود.رضا باقری، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری، صادرات اندک، نبود شرکت تعاونی انارکاران، 
سرمازدگی و افت کرم گلوگاه را از مشــکالت باغداران این منطقه برشمرد و افزود: در صورت ایجاد 
صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انار، باغ داران مجبور به خام فروشی محصول خود نخواهند بود.

وی گفت: سرمازدگی پاییز 98 باعث کاهش محصول و افت عملکرد و سرمای مهر ماه امسال باعث 
افت کیفی و ترک خوردگی انار این شهرستان شده است.ضریب برداشت انار شهرضا هفت به یک 

بوده و به صورت تازه خوری مصرف می شود.

جلوگیری از فعالیت 130 مرکز متخلف درشاهین شهر  و میمه
با اعمال محدودیت های کرونایی، از فعالیت 1۳0 مرکز خرید و واحد صنفی متخلف در شهرستان 
شاهین شهر ومیمه جلوگیری شد.مدیر شبکه بهداشــت ودرمان شهرستان شاهین شهر ومیمه 
گفت: در پی اعمال محدودیت های کرونایی، نظارت بر فعالیت واحد های صنفی در این شهرستان 
تشدید یافت و در بازرســی های مشترک کارشناســان از بیش از هزار و ۷6۷ اماکن و واحد های 
صنفی بازرســی شــده که 112 واحد صنفی متخلف پلمب و برای 25 واحد دیگر هم اخطار کتبی 
صادر شد و پنج واحد متخلف هم به مراجع قانونی معرفی شدند.علی پارسا افزود: همچنین در 
این مدت بیش از 18 پاساژ با هزار و 500 واحد صنفی و هفت هزار واحد های صنفی در گروه های 
شغلی 2 و ۳ و 4 تعطیل شده است.اسفندیار تاجمیری، فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه 
هم از شهروندان شاهین شهر خواست نکات بهداشــتی را رعایت و برای مهار این ویروس نفس 

گیر در خانه بمانند.

تسویه سفارش های فروش سهام عدالت تا پایان شهریور
سفارش های فروش سهام عدالت تا پایان شــهریور ماه تسویه شد.مدیر نظارت بر نهاد های مالی 
ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افرادی که درخواست فروش سهام عدالت را دادند، می توانند 
درخواست فروش سهام خود را حذف کنند و سامانه های کارگزاری ها آمادگی دارند، بالفاصله بعد از 
درخواست به فروش نرسیدن سهام عدالت، فروش سهام را از سامانه خارج کنند.محمدرضا معتمد 
افزود: اکنون برای فروش سهام عدالت مشکلی نیست و افرادی که سفارش فروش داده بودند تا 
پایان شهریور ماه تسویه شده است، برای رفع مشکل سفارشات مهرماه هم با توجه به شرایط بازار 

قرار است تصمیم گیری شود.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به برداشــت پیاز استان های اصفهان و مرکزی کمبودی در تامین پیاز نداریم و 
به زودی با عرضه آنها، نرخ این محصول کاهش می یابد.حسین اصغری، درخصوص انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره انبار حجم باالیی پیاز در فضای باز، افزود: 
اکنون ساالنه سه میلیون و ۳00 هزار تن پیاز در سطح زیرکشت 68 هزار هکتار در استان های مختلف کشور تولید می شود.وی با اشاره به ورود پیاز استان های جنوبی 
به بازارهای مصرف و کاهش قیمت ها افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم پیاز در سر مزرعه بین دو هزار و 500 تا چهار هزار تومان است که این قیمت در کل کشور به طور 
متوسط سه هزار و 250 تومان معامله می شود.مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به دلیل افزایش قیمت پیاز در ماه های 
آذر و دی، برخی کشاورزان تصور می کنند امسال هم در همین ماه ها با این شرایط پیاز را بفروشند بنابراین امسال حجم باالتری را نسبت به سال های گذشته انبار 
کرده اند.اصغری درباره انبارداری پیاز در فضای باز تصریح کرد: انبارها و سردخانه ها از انبارداری پیاز به دلیل بو و گازی که تولید می کند، استقبال نمی کنند.مدیرکل 
دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه انبار پیاز در مناطق تولید پاییزه به خصوص در استان اصفهان همه ساله در فضای باز انجام 

می شود، افزود: این امر در بین کشاورزان مناطق دیگر کشور مرسوم است و به طور معمول برای جلوگیری از یخ زدگی از پوشش کاه و کلش استفاده می کنند.

با عرضه محصوالت اصفهان، قیمت پیاز کشور کاهش می یابد
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

نوسانات قیمتی 
موجب عدم قطعیت 

بنگاه های اقتصادی در 
سرمایه گذاری می شود

استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان با بیان 
اینکــه نوســانات قیمتی منجــر به عدم 
قطعیت بــرای بنگاه هــای اقتصادی در 
ســرمایه گذاری  می شــود و نمی توانند 
آینده تولید خود را مشــخص کنند، گفت: 
این نوسانات به طور معمول تورم زا خواهد 
بود و قیمــت کاالهای ســرمایه گذاری 
افزایش مــی یابد.کمیل طیبــی، درباره 
وضعیــت تامین ارز کاالهــای مصرفی و 
لوکس در کشــور، اظهار کرد: بخشــی از 
حوزه تجارت با تفکیک به حوزه واردات یا 
صادرات کاالهای سرمایه ای، واسطه ای، 
مصرفی و خدماتی برمــی گردد که بعضا 
این واردات، مشــمول کاالهای ضروری، 
تجمالتی و لوکس می شــود.وی با بیان 
اینکه در هیچ کشوری اولویت بر کاالهای 
مصرفی و بــه خصوص لوکس نیســت 
و تمایل بــه از دســت دادن منابع ارزی 
خود از این مســیر را نــدارد، توضیح داد: 
حتی در کشــورهایی همچــون مالزی، 
سنگاپور و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
که آزادســازی تجاری وجود دارد، ورود و 
خروج انواع کاالها آزاد و تعرفه پایین آنها 
با هدف بیشتر شدن حجم ورود کاالهای 
سرمایه ای و واســطه ای انجام می شود 
تا با افزایــش تولید و ظرفیــت کاالهای 
صادراتی، تعادل در بخش تجارت ایجاد 
شود.استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان با 
تاکید بر اینکه با بروز مشــکالتی همچون 
تورم، تحریم و ... متاسفانه دخالت دولت 
در قیمت گذاری ارزی و تصمیمات مربوط 
به آن بیشتر می شود، گفت: در این شرایط 
دولت دست به تصدی گری در اقتصاد زده 
و در این حوزه بیشتر ورود پیدا می کند و 
قیمت گذاری به خصــوص در حوزه ارز، 
سبب نرخ های متفاوتی در بازار می شود.

نوسان قیمت ارز در 
صرافی های خیابان 

فردوسی
ارزش دالر در پی اعالم نتایج اولیه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا سقوط کرد و دیروز 
)شــنبه( هر دالر در صرافی های بانکی 24 
هزار و 500 تومان معامله شــد که از کاهش 
هزار و 500 تومانی نسبت به روز کاری گذشته 
)پنجشنبه( حکایت داشت.ساعت 1۳ و ۳5 
دقیقه دیروز نرخ فروش دالر در صرافی های 

بانکی 24 هزار و 500 تومان اعالم شد. 

وز عکس ر
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 قطعی مکرر آنتن تلفن همراه و اینترنت در شهرکرد و سایر نقاط چهارمحال و بختیاری، گالیه مردم را به همراه داشته است؛ 

رفیقنیمهراه!
بســیاری از افراد جامعه در برخی مواقع و در برخی مکان ها با مشکالت 
آنتن دهی ضعیف و سرعت الک پشتی اینترنت در تلفن همراه خود مواجه 
شده اند، این مسئله تنها مختص یک اپراتور خاص نیست و تقریبا تمامی 
مخاطبان اپراتورها با این مشکل مواجه هستند.زمانی که تلفن همراه شما 
صفحات وب را بارگذاری نمی کند و یا فرآیند اتصال اپلیکشن های تلفن 
همراه به داده تلفن به کندی پیش می رود، بسیار طاقت فرساست، این 
مشکل تنها در مناطق روستایی و دور از دسترس به مرکز شهرها نیست، 
بلکه ممکن است شما در منطقه ای باشید که مطمئن هستید سیگنال 
قوی در اطراف شــما وجود دارد.آنتن دهی ضعیف تلفن همراه همواره 
جای گالیه کاربران بوده و این مسئله در ایام کرونا که بیشتر امورات مانند 
آموزش دانشــجویان، دانش آموزان، کارهای بانکی و بخشی از خدمات 
اداری  تشدید شده، بارها از سوی مسئوالن وزارت ارتباطات وعده افزایش 
پهنای باند و رفع مشکالت آنتن دهی اپراتورهای همراه داده شده است، 
اما شاهد بهبود وضعیت نبودیم.زمانی که از سامانه های اپراتورهای همراه 
علت ضعف در آنتن دهی اینترنت و تلفن همراه را جویا شوید، مسائلی 
مانند خرابی تلفن همراه و تنظیمات گوشی را مطرح می کند و راهکارهایی 
را برای حل مشکل پیشــنهاد می دهند که معموال تاثیر چندانی در بهبود 
شرایط ندارد، این در حالیست که اپراتورهای همراه قیمت خدمات خود 
را افزایش می دهند؛ اما در عمل شاهد افزایش کیفیت خدمات نیستیم.

مشکالت قطعی اینترنت برای دانش آموزان
»سحر « یکی از دانش آموزان مقطع دبیرســتان  می گوید: از زمانی که 
کالس های درس به صورت مجازی برگزار می شود، قطعی مکرر اینترنت 
و سرعت پایین آن مشکالت فراوانی را برای من و همکالسی هایم ایجاد 
کرده است.شبکه شاد نیاز به اینترنت پرسرعت دارد، اما در بیشتر مواقع 
ســرعت اینترنت به اندازه ای پایین اســت که حتی پیام های ساده در 
شبکه های اجتماعی نیز به کندی ارسال می شــود.در این زمینه یکی از 
خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: آنتن دهی ضعیف تلفن همراه 
مشکالت بسیاری را برای خبرنگاران در مواقع مختلف سال ایجاد می کند، 
به طور مثال در سفرهای مسئوالن استانی خبرنگاران به همراه مسئوالن در 
مناطق مختلف حضور پیدا می کنند و باید اخبار خود را از طریق تلفن همراه 
ارسال کنند، اما متاسفانه در بیشتر محورهای مواصالتی سرعت اینترنت 
بسیار پایین است و ارســال خبر از طریق شبکه های اجتماعی به کندی 
انجام می شود.وی بیان کرد:قطعی مکرر آنتن تلفن همراه و اینترنت اخیرا 
افزایش یافته است، بارها پیش آمده وسط مصاحبه تلفنی حتی در مرکز 

شهر مجبور به قطع مکالمه و تماس مجدد شویم.

روستاهای چهارمحال و بختیاری در اولویت افزایش خدمات 
شبکه اینترنت در صورت تامین تجیهزات هستند

مرتضی باللی، مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعــات در چهارمحال و 
بختیاری در خصوص علل پایین بودن سرعت اینترنت و ضعف آنتن دهی 
در برخی از مناطق، اظهار کرد: در برخی از مناطق کشور فیبرهای نوری با 
مشکل قطعی مواجه می شــوند، اما طبق مصوبه تنظیم مقررات کشور 
اپراتورهای همراه موظف به رفع مشکالت در اسرع وقت هستند.وی ادامه 
داد: پهنای باند اینترنت از ۴۲ مگابایت به ۱۰۲ مگابایت افزایش پیدا کرده، 
اما باتوجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش سه برابری مصرف مشترکان 
اینترنت همراه، این افزایش پهنای باند تاثیر چندانی در افزایش سرعت 
نداشته است.باللی با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی اقدامات خوبی 
برای ارتقای شــبکه اینترنت همراه از ۲G  بــه ۴G  و ۳G صورت گرفته 
است، عنوان کرد: ۲۱۳ روستای چهارمحال و بختیاری در اولویت افزایش 
خدمات شــبکه اینترنت در صورت تامین تجیهزات هستند و تحریم ها 
مشکالتی را در واردات این تجهیزات ایجاد کرده است.مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به محض تامین 
تجهیزات، سایت های اپراتور تلفن همراه در مناطق روستایی با اولویت 
نصب و راه اندازی می شود.وی در خصوص افزایش تعرفه خدمات تلفن 
همراه در بحث اینترنت و مکالمه، گفت: ایــن افزایش مقطعی بود و با 

پیگیری های صورت گرفته قیمت بســته های اینترنت به قیمت سابق 
برگشت.

 علل قطعی اینترنت و تلفن همراه در شهرکرد  
و سایر نقاط چهارمحال و بختیاری

محمدرضا کوهی، مدیر ارتباطات ســیار مخابــرات منطقه چهارمحال و 
بختیاری در خصوص گالیه مردم در مورد قطعی اینترنت، اظهار کرد: برخی 
قطعی های مقطعی تلفن های همراه به علت بروز برخی مشکالت ارتباطی 
از مرکز است و در مدت زمان کوتاه این مشکل با پیگیری حل می شود.وی 
با اشاره به اینکه قطعی خطوط تلفن همراه و اینترنت همراه در شهرهای 
پرجمعیت مانند شهرکرد بیشتر از سایر مناطق است، عنوان کرد: برای حل 
مشکل قطعی اینترنت و مکالمات تلفن همراه نیاز به احداث سایت های 
تلفن همراه هستیم، اما متاسفانه برای احداث این سایت ها با مقاومت ها 
و مخالفت های مردمی با دلیل برخی تفکرات اشــتباه مبنی بر آسیب زا 
بودن امواج این سایت ها مواجه می شویم.کوهی یادآور شد: بیشترین 
مشکالت آنتن دهی در شهر شــهرکرد مربوط به محالت گودال چشمه، 
میرآباد غربی و شرقی، برون پهنه و چهارراه هواپیمایی است، مقرر شد 
با پیگیری دادستان، فرمانداری شهرکرد و معاونت عمرانی استانداری 

مشکالت اجتماعی برای احداث این سایت ها حل شود.

 برداشت سه میلیون تن مواد معدنی
 در چهارمحال و بختیاری

معاون امورمعادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون افزون 
بر سه میلیون تن مواد معدنی از معادن شهرســتان های های ۱۰ گانه استان استخراج شده است.

مهرداد قاسمی افزود: این مقدار مواد از ۹۹ معدن فعال استخراج شد.مواد استخراج شده شامل 
سنگ الشه، سنگ نما، سیلیس، سنگ گچ، خاک نسوز، سنگ های تزئینی و مواد اولیه سیمان از 
مواد در حال استخراج از معادن این استان است.قاسمی ادامه داد: به طور میانگین ساالنه حدود 

پنج میلیون تن موادمعدنی از معادن فعال استان استخراج می شود.

  اختصاص ۵8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی
 چهارمحال و بختیاری به کشت گندم 

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۵۸ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری به کشت گندم اختصاص یافت.عطاا...ابراهیمی با اشاره به 
کشت پاییزه گندم در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد عملیات کشت 
گندم پاییزه در اراضی استان انجام شده است.وی با بیان اینکه کشت گندم در این استان به دو صورت دیم 
و آب انجام می شود، گفت: سطح زیر کشت گندم آبی در استان ۲۰ هزار هکتار و گندم دیم ۳۸ هزار هکتار 
است که تا پایان آبان ماه این محصوالت کشت می شوند.رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 

بختیاری بیان کرد: گندم از مهم ترین محصوالت زراعی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

زراعت یک هزار و 600 هکتار چوب در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یک هزار و ۶۰۰ هکتار از 
اراضی چهارمحال و بختیاری به زراعت چوب اختصاص دارد، اظهار داشت: توسعه زراعت چوب در 
چهارمحال و بختیاری برای تامین چوب مورد نیاز در کشــور مورد توجه قرار گرفته است.اسماعیل 
صالحی گفت: ۵۵۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به زراعت چوب اختصاص می یابد.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه زراعت چوب در استان زمینه ساز 
ایجاد اشتغال و کاهش میزان واردات چوب است که نقش مهمی در تحقق جهش تولید دارد.وی 
گفت: حمایت متقاضیان برای طرح زراعت چوب در این استان ضروری است و توزیع نهال، آموزش 

بهره برداران، پرداخت تسهیالت و… از مهم ترین حمایت هایی است که در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس:
 ظرفیت های توسعه ای، سرمایه گذاری و اشتغال 

در چهارمحال و بختیاری مناسب است
نماینده مردم شهرکرد، بن و  ســامان در مجلس تاکید کرد: ظرفیت های توسعه ای، سرمایه گذاری و 
اشتغال در چهارمحال و بختیاری مناسب است.احمد راستینه هفشجانی از نشست مجمع نمایندگان 
اســتان چهارمحال و بختیاری با معاونین وزارت خانــه کار تعاون و رفاه اجتماعی بــه منظور ارزیابی و 
بررسی ظرفیت های توسعه ای، ســرمایه گذاری و اشتغال استان خبر داد.هفشــجانی  گفت: در این 
 دیدار مجمع نمایندگان اســتان ضمن عرض تشــکر عمیق خود از اعضا برای حضور ایشان در استان،

قدردانی خود را نسبت به مسئولین دلسوز نظام اعالم کردند. وی ادامه داد: مسئولین حاضر در جلسه نیز 
ضمن تشکر صمیمانه و عمیق از مجمع نمایندگان محترم استان،مدیریت و پیگیری جمع نمایندگان 
حال حاضر استان را غیر قابل مقایسه با دوره های پیشین دانسته و بر همکاری مستمر و مجدانه خود 

با نمایندگان محترم تاکید کردند.

بام ایراناخبار

 فقدان سند مالکیت
8/69 آقای حســین پهلواندوست باســتناد دو برگ استشــهاد محلی وارده به شماره 
77912-1399/07/12 که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت شش دانگ قطعه زمین مساحت 163/30 متر مربع پالک56/171 اصلی بخش 
4 حوزه ثبتی کاشان واقع در مشکان که در صفحه 32 دفتر 51 امالک ذیل ثبت 4793 به 
نامش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود شده است چون 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده و طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین 
نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1035501 اسماعیلی طاهری رئیس 

اداره ثبت و امالک اسناد کاشان
فقدان سند مالکیت

8/70 شــماره نامه: 139985602024007940- 1399/08/11 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 5 فرعی از 639  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
بنام خانم مریم تشــیعی فرزند علی طی ســند انتقال 13090 مــورخ 1398/09/26 
دفترخانه اســناد رســمی 245 اصفهان ســند تحت شــماره چاپی 441827 ب 98 
برگی به شــماره الکترونیکی 139820302024016855 صادر گردیده اســت سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 13992170202430863 مورخ 
1399/07/21 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شناسه 
یکتــا 139902157024000115 مورخ 1399/07/21 و رمــز تصدیق 106759  به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 258 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 1038563 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

8/71 شــماره نامه: 139985602025006052- 1399/05/28 نظــر به اینکه خانم 
محبوبه ابوطالبی فرزند تقی با تســلیم دو برگ استشــهاد شــهود شــماره 18146-
1399/05/22 دفترخانه 357 اصفهان،   مدعی مفقود شدن سند مالکیت 14 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 137 فرعی از 66 اصلی، واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل دفتر امالک الکترونیکی 139520302025018076 بشــماره چاپی 004185 
الف 95 صادر و تســلیم گردیده و مالک اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی مفقود گردیده  و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 

نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف: 1038669  
ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

 فقدان سند مالکیت
8/72 شــماره نامــه: 139985602025009572- 1399/08/12 نظــر بــه اینکه 
آقای جواد مســتاجران بــه موجــب وکالتنامه شــماره 32553 مــورخ 98/10/12 
دفترخانــه 337 اصفهان از طرف محترم، پرویز، زهره، شــهناز، اعظــم، جواد، اصغر، 
رســول، امیر حســین و مهدی همگــی مســتاجران گورتانی از ورثه مرحوم حســن 
مســتاجران گورتانی بموجب گواهی حصر وراثت 5789 مورخ 92/11/27  از شــعبه 
دهم شــورای حل اختالف اصفهــان و مهناز، محترم، زینب، پریســا، زهــرا و علی 
مســتاجران گورتانی از ورثه مرحــوم کریم مســتاجران گورتانی بــه موجب گواهی 
حصــر وراثت 1801 مــورخ 97/6/20 شــعبه دهم شــورای حل اختــالف اصفهان 
 با تســلیم یک برگ درخواســت کتبــی 25037509 مــورخ 98/9/25 بانضمام دو 
برگ استشهاد شهود شــماره 75914 مورخ 97/10/16 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی 
مفقود شــدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( 33 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک شــماره 472 فرعی از 15 اصلی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان اســت.  پالک 
مزبور در صفحه 380 دفتر 219 امالک ذیل شــماره ثبت 23124 تحت شــماره چاپی 
247974 ســابقه ثبت دارد و به موجب ســند انتقال شــماره 2498 مورخ 46/3/11 
دفترخانه 95 اصفهان به نامبرده انتقال یافته اســت. لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1038599  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
تبصره یک ماده 105

8/73 شــماره نامه: 139985602024008110-1399/08/15  نظر به اینکه تمامت 
ششــدانگ پالک 4483/1962 واقع در بخش 5 ثبت ذیل صفحــه 492 دفتر 1151 
امالک به شــماره ثبت 210689 و شــماره چاپی دفترچه ای 340203 الف 82 به نام 
 آقای عبدا... رحیمی فرزند ذبیح اله باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن سابقه ثبت و صدور
 ســند مالکیــت دارد )کــه طبــق پرونــده ثبتــی بهــای ثمنیــه اعیانــی متعلق 
بــه خانــم کوکــب ســلطان عیــال مرحــوم رحیــم آقــا عابدیــان می باشــد( 
اعــالم مــی دارد در اجــرای تبصــره یــک مــاده 105 اصالحــی آئیــن نامــه 
 قانــون ثبــت، مالک فــوق تقاضای حــذف قیــد باســتثناء مزبــور را نمــوده که 
کارشناس رســمی دادگســتری میزان بهاء ثمنیه اعیانی مقادیر فوق الذکر را به مبلغ 
 2/000/000 ریال بــرآورد و اعالم نموده و متقاضی آن را به حســاب ســپرده طبق
 فیش شماره 68619 مورخ 1399/08/01 به مبلغ 2/000/000 ریال به حساب سپرده 
واریز نموده و چون ذی نفع فاقد نشانی است با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق 
الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا ذینفع جهت 
دریافت بهاء تعیین شــده به منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه و در 
صورتیکه تضییع حقی شده باشــد میتواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به 
مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تســلیم نماید بدیهی 
اســت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه 
گواهی طرح دعوی، ســند مالکیت متقاضی بدون قید استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و 
 تسلیم خواهد شد. م الف: 1038719 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول
8/74 آگهی مزایده اموال غیــر منقول )9900112(  بر اســاس پرونده های اجرایی 
شــماره 139304002003000761به شــماره بایگانی فوق 9900112 ، ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک 5918 فرعی از 437 اصلی واقع در بخش 16 به آدرس اتوبان 
  ،  559776=X   معلم شهرک ســیمرغ بلوار شــهدای هوانیروز با مختصات تقریبی
Y=3626345به مســاحت 252 متر مربع متعلق به آقای نوید موم ساز فرزند رضا به 
کد ملی  1292182768 که ســند مالکیت ثبت شــده در صفحه 152 دفتر 518 ذیل 
شماره 111858 با شــماره دفتر بازداشــتی الکترونیک 139605802035000507 
ثبت گردید که برابر نامه وارده به شــماره3008224 – 96/04/24 اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه شاهین شهر اصفهان به نام نامبرده سابق ثبت دارد و در قبال طلب خانم 
 مهین ســبقت الهی و پنج درصد اجرایی بازداشــت گردید حدود و مشخصات به شرح

 زیر می باشد:
شماال: به طول 12 - متر به پالک 5901 فرعی

شرقا: به طول 21 متر به پالک 5917 فرعی 
جنوبا: به طول 12 متر به خیابان 10متری احداثی

غربا : به طول 21 متر به پالک 5919 فرعی
که حسب  گزارش کارشناســی به شــماره وارده 139905002136000382 مورخ 
99/03/06 پالک مرقوم عبارت اســت از: زمینی بدون ســاخت به مســاحت 252 
متر مربع که به مبلــغ 1150000000ریال )یــک میلیارد و یکصــد و پنجاه میلیون 
ریال( ارزیابی گردید و از ســاعت 9 صبح تا 12 روز چهارشــنبه مــورخ 99/08/28 
واحد اجرای اســناد رســمی برخوار به نشــانی دولت آبــاد خیابــان مطهری کوچه 
مقابل شرکت تعاونی شــهرداری از طریق مزایده به فروش می رســد و مورد مزایده 
ششــدانگ قطعه زمین پالک5918 فرعی از 437 اصلی واقــع در بخش 16 از مبلغ 
1150000000ریال )یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال ( شــروع و به هرکس 
 خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود.طالبین می توانند به
 آدرس فوق مراجعه و از مورد مزایده دیدن به عمل آورند . الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و آب و برق و گاز و غیره 
به عهده برنده مزایده است.ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر خواهد شد . که خریداران 
جهت شــرکت در مزایده با ارائه 10 درصد مبلغ پایه مزایده به حساب ساتنا به شماره                    
IR  090100004061013207670192 بنام وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اصفهان با شناسه واریز      947108561176070070760000000000امک
ان حضور در جلســه مزایده را دارند.زمان طبق ماده 136 آئین نامه اصالحی )شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما 
به التفاوت مبلــغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت 
توزیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت 
واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد . در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد ( الزم به 
ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط بــه آب، برق ،گاز اعم از حق انشــعاب یا حق 
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیــز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریــخ مزایده اعم از اینکــه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد  ، 
وجوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد  خواهد 
شــد و نیم عشــر  و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
 رســمی گردد، مزایده روز اداری به بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.

 تاریخ چاپ :99/08/18
تاریخ مزایده: 99/8/28

م الف:1039631 ابراهیم غفاری رئیس واحد اجرای اسناد رسمی برخوار

آگهی تغییرات شرکت تیبا سنگ تخت کوه سهامی خاص 
به شماره ثبت 326 و شناسه ملی 14003541091 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1399/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - امراله فیروزی به شماره 
ملی 1262570115، احمدرضا توکل به شماره ملی 6229850346 و 
غالمرضا کاکلی به شماره ملی 1262616611 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آرزو عبدانی انارکی به 
شماره ملی 2002188270 به عنوان بازرس اصلی و مجید ایمانپور به 
شماره ملی 1284819876 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه )1039727(

آگهی تغییرات شرکت تیبا سنگ تخت کوه سهامی خاص 
به شماره ثبت 326 و شناسه ملی 14003541091 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - غالم رضا کاکلی به شماره ملی 1262616611 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، احمدرضا توکل به شــماره ملی 6229850346 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و امراله فیروزی به شــماره ملی 
1262570115 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با 
امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری میمه )1039728(

آگهی انحالل شرکت مهر پویا ارتباط اصفهان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 64945 و شناسه ملی 14009240149 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و عباس رحیمیان عطا آبادی به کدملی 
5120038220 به سمت مدیر تصفیه برای مدت دوسال انتخاب شد. آدرس شرکت منحله 
در حال تصفیه : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله 
رکن الدوله شــرقی ، کوچه غدیر دوم ، خیابــان آزادی ، پالک 17 ، طبقه دوم ، کدپســتی 
8157983515 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1039835(
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مدیرکل آموزش  و پرورش استان:

گزارش هایی از ترک تحصیل داشته ایم
مدیرکل آموزش  و پرورش استان در نشست شــورای آموزش  و پرورش کاشان گفت: در سطح 
کشــور تصمیم گرفته شــد مدارس حضوری امــا به  صورت اختیاری باشــد، امــا گزارش هایی 
داریم که دانش آموز در این شــرایط ترک تحصیل می کند، وقتی از  دانش آموز  ســوال می شود 
که چرا ادامــه تحصیــل نمی دهــی، می گوید مــن نمی توانم گوشــی خریــداری کنم.محمد 
اعتدادی عنــوان کرد: بایــد به گونه ای مــدارس اقدام کنند که وضعیت بهداشــتی به  درســتی 
رعایت شــود تا خســتگی به تن کادر درمان نماند، همچنین ســعی شــود مدارس برای رعایت 
بهداشــت از شــیرهای پدالی اســتفاده کنند.وی افزود: تصمیم نهایی برای برگزاری آزمون ها 
و امتحانــات به  صورت حضوری یــا غیرحضوری صرفا بــر عهده وزارت آمــوزش  و پرورش و بر 
اســاس دســتورالعمل های بهداشــتی اســت.اعتدادی بیان کرد: حضور در کالس کارکردهای 
بســیاری دارد که آموزش در فضای مجازی فاقد آن دســته از کارکردهــای اجتماعی، اخالقی، 
 جســمی اســت و بســیاری از دانش آموزان در چند ماه اخیر دچــار افزایش وزن شــده اند که 

خطرناک است.

آمران به معروف به کمک سالمندان شتافتند
جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان گفت: اکنون 500 خانواده 
سالمند با محوریت روستاهای شــرق، مناطق محروم استان اصفهان و ســه شهرستان دیگر 
شناسایی شده و نکات پیشگیری از بیماری کرونا به خود ســالمندان و خانواده های آنان گفته 
می شود. حجت االســالم حمیدرضا صادق زاده تصریح کرد: اگر سالمندی مبتال به بیماری کرونا 
شود که تاکنون نزدیک به ۲0 نفر مبتال شده اند، رســیدگی ها الزم از همان ابتدا صورت می  گیرد  
که به لطف خدا و با توجه به رســیدگی های پیش از بیماری و پس از آن، از این تعداد تا به حال 
فوتی نداشته و فقط ۲ نفر به icu رفته اند.وی با بیان آنکه مجمع رهروان امر به معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان توانایی سرپرستی ۱000 خانواده سالمندان را دارد، گفت: همچنین از مردم 
می خواهیم اگر سالمند و یا خانواده ای در مناطق محروم می شناسند که تا کنون تحت پوشش 
قرار نگرفته اند، به ما معرفی کنند تا تحت پوشــش قرار داده و رســیدگی های الزم همچون ارائه 
ماســک، مواد ضدعفونی کننده و آموزش های الزم جهت پیشــگیری از مبتال شدن به کرونا را 

داشته باشیم. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 2 هزار بیمار کرونایی بیمارستان های اصفهان را 
در آستانه شکنندگی قرار داد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  اظهار داشت: اگر تعداد بیماران کرونایی بستری شده 
در بیمارستان ها بین یکصد تا ۲00 نفر دیگر افزایش یابد، به آســتانه تحمل بخش درمان استان 
می رسیم و باید منتظر عواقب ناشــی از آن مانند منتظر ماندن بیماران در نوبت بستری و کاهش 
ســطح خدمات درمانی باشــیم. وی اضافه کرد: در صورت افزایش تعداد بیمــاران در روزهای 
آینده همچنین ناچار به افزایش بیمارســتان های دیگر اســتان به جمع بیمارستان های مرجع 
کرونا خواهیم بود.نجیمی با بیان اینکه تعداد بیماران کرونایی بدحال و بســتری شده در بخش 
مراقبت های ویژه )ICU( به ۳۹۷ نفر رسید، تصریح کرد: تخت های مراقبت های ویژه اختصاص 
یافته به بیماران مبتال به کرونا نیز در استان اصفهان در حال تکمیل شدن است.وی با اشاره به اینکه 
میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در استان اصفهان دست کم 50 نفر در روز رسید، خاطرنشان کرد: 
 موارد جدید بستری در بیمارستان ها نیز در چند روز اخیر بیش از ۲00 نفر بوده و  به تازگی  افزون 

به ۲۲۱ نفر رسید.

انسولین اگر چه در سطح داروخانه ها توزیع می شود؛ اما جیره بندی شده است

مشکالت تلخ قندی ها

علوم پزشکی، هالل احمر ، سازمان غذا و  پریسا سعادت
دارو و برخــی دیگر از نهادهــای مرتبط با 
تامین دارو چند ماهی هســت که تالش می کنند تا انسولین مورد نیاز 
بیماران دیابتی را تامین و دغدغه تعداد زیادی از جمعیت درگیر با بیماری 
دیابت را برطرف کنند مشکل اما با وجود  تمام وعده ها و دستوالعمل ها 
همچنان باقی است. انسولین اگر چه در سطح داروخانه ها توزیع می 
شود؛ اما جیره بندی شده و این مسئله استرس بیماران در تامین دارویی 
که برای بقای آنها مانند هوا ضروری اســت را هر روز بیشــتر می کند. 
استرسی که خود به نوســانات قند در بدن تبدیل شده و عوارض زیادی 
برای مبتالیان به همراه دارد.برای برطرف شدن مشکل بیماران دیابتی در 
تهیه انسولین دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اقداماتی انجام داده و 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این رابطه با بیان 
کمبود انســولین قلمی طی دو هفته اخیر، گفت: از آبان ســال گذشته 
مشکل انســولین های قلمی وجود داشت و تا ســال ۹۲ عمده مصرف 
انسولین کشــور به صورت ویال بود که از سال ۹۲ به سمت قلم ها شیب 
پیدا کرده اســت.ابوالفضل اصالنی اظهار داشت: برای تهیه انسولین در 
داروخانه ها ارائه کد ملی الزم نیست و مالک فقط نسخه پزشک است و  
عرضه قلم های انســولین بدون نســخه تخلف محســوب می شود؛ 

داروخانه ها می توانند ۳  قلم انســولین روی نسخه بدهند و اگر نسخه 
الکترونیک باشد همان موقع تایید می شود.وی بیان کرد: در حال حاضر 
انسولین قلمی در انبار پخش موجود است ولی بر اساس سهمیه استان 
مدیریت توزیع نیاز است که داروخانه چه تعداد انسولین بر اساس نسخه 
داده و عملکرد داروخانه رصد می شود.همچنین سخنگوی جمعیت هالل 
احمر نیز برای رفع مشکالت بیماران دیابتی گفت: در داروخانه های هالل 
احمر، نماینده بیمه مستقر است و این امر در توزیع انسولین مورد نیاز 
بیماران تسهیل گری می کند و با تشــکیل پرونده به راحتی این دارو در 
اختیار این افراد قــرار می گیرد.محمد نصیری با اشــاره به نحوه توزیع 
انسولین در سطح داروخانه های جمعیت هالل احمر اظهار داشت: این 
فرآیند همانند گذشته و با در دست داشتن نسخه معتبر توسط مراجعه 
کننــدگان انجام می شــود. در کنار عرضــه قطره چکانی ایــن دارو در 
داروخانه ها،  بیماران می توانند انسولین را به راحتی از بازار آزاد و با چندین 
برابر قیمت خریداری کنند؛ اتفاقی که نشــان از نشت داروی وارداتی به 
کشور و قاچاق در این زمینه دارد. برخی مدعی هستند بخشی از انسولین 
وارداتی بدون ثبت در سامانه تیتک به صورت آزاد فروخته شده و اختالف 
قیمت در ایران با کشورهای اطراف منجر به نشت آن به خارج از زنجیره 
دارویی هم شده اســت. همزمان با این اظهارنظرها نگاهی به آمارها و 

اطالعات نهادهای رسمی نشان می دهد عوامل دیگری ازجمله نظارت 
ناکافی بر توزیع انســولین وارداتی و تولید داخــل در ماه های اخیر از 
مهم ترین عواملی اســت که همچنان برخی مسئوالن ازجمله در وزارت 
بهداشت، از پذیرش آن سربازمی زنند. براساس آمار موجود در آمارنامه 
دارویی سازمان غذا و دارو، در سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۲۳میلیون  و 
۲5میلیون عدد انســولین وارد کشور شده اســت. این تعداد در ۶ماهه 
نخست امسال با رشد ۲0درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 
آن به ۱۷میلیون عدد انسولین قلمی رسیده است. از مجموع ۱۷میلیون 
انســولین موجود ۱5میلیون و۷00هزار عدد از آنها وارداتی بوده که از این 
تعداد ۷00هزار عدد از نوع واردات اضطراری است و یک میلیون و۳00هزار 
انسولین قلمی هم به صورت تولید داخل تامین می شود.با اینکه بیشتر 
بیمــاران دیابتی از مشکالت شــان در پیدا کردن انســولین قلمی خبر 
می دهند، اما آمارهای گمرک ایران نشان می دهد تا ۲۷مهرماه امسال 
نه تنها واردات انسولین به کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش نداشته، 
بلکه با افزایش نیز همراه بوده اســت. این آمار به خوبی نشان می دهد 
آنچه در حلقه میان واردات و توزیع دارو دیده نشده توزیع و یا خارج کردن 
بخشی از این داروها از شبکه درمان کشــور است که البته با یک جمع و 

تفریق ساده برای هر کسی که بخواهد پیگیری کند، آشکار می شود.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان گفت: روزانه 
کمتر از ۴00 نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون 
اســتان اصفهان مراجعه می کنند و حدود ۳0 درصد 
آمار مراجعه کنندگان کاهش یافته است.ذخیره خون 
استان کمتر از ســه روز و بسیار نگران کننده است و به 
نقطه بحرانی بسیار نزدیک هستیم و به تمام گروه های 
خونی نیاز داریم.مجید زینلی بــا بیان اینکه در فصل 
ســرما تعداد مراجعان اهدا کننده مراکز انتقال خون 

کاهش می یابد، اظهار کرد: در شــرایط بحرانی کرونا 
و فصل ســرد ســال قرار داریم و مراکز درمانی نیز به 
صورت مستمر و روزانه به خون و فرآورده های خونی 
نیاز دارند و در این بین نیز تعداد مراجعه کنندگان برای 
اهدای خون بسیار کاهش یافته است، اگر این روند 
ادامه یابد، قطعا با وضعیت بحرانی برای ذخیره خون 
مواجه خواهیم شد.وی در خصوص میزان ذخیره خون 
استان، تصریح کرد: ذخیره خون استان باید بیش از 
هفت روز باشد، اما اکنون کمتر از سه روز و بسیار نگران 
کننده است و به نقطه بحرانی بسیار نزدیک هستیم. 
به تمــام گروه های خونی نیاز داریــم، تعداد مراجعه 
کنندگان برای اهدای خــون کاهش یافته و برای رفع 

این مشکل همکاری بیشــتر افراد جامعه نیاز است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در خصوص آمار 
روزانه اهدا کنندگان خون، گفت: اکنون روزانه کمتر از 
۴00 نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان 
اصفهان مراجعه می کنند و در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته که به طور میانگین روزانه حدود 500 نفر 
برای اهدای خون مراجعه می کردند حدود ۳0 درصد 
آمار مراجعه کنندگان برای اهدای خون کاهش یافته 
اســت.زینلی تصریح کرد: تاکنون ۷50 واحد پالسما 
کوویدی دریافت کرده ایم و تمام آن نیز مصرف شده 
است و در حال حاضر ذخیره پالسما کوویدی استان 

صفر است.

مدیرکل انتقال خون استان:

ذخیره خون استان کمتر از سه روز  و نگران کننده است

با اینکه بیشتر بیماران دیابتی از مشکالت شان در پیدا 
کردن انسولین قلمی خبر می دهند، اما آمارهای گمرک 
ایران نشان می دهد تا ۲۷مهرماه امسال نه تنها واردات 
انسولین به کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش 

نداشته، بلکه با افزایش نیز همراه بوده است

رییس پلیس فتای استان مطرح کرد:

لزوم توجه والدین به مضرات سایت های شرط بندی و قمار
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: کالهبرداری های نوین و کسب مال نامشروع به استفاده 
از پیش بینی مسابقات ورزشــی و بازی های رایانه ای آنالین مربوط می شــود؛ اما نفس موضوع 
شرط بندی و قمار اســت که الزم است 
والدین توجه بیشتری به امور فرزندان 
خود داشته باشند.ســرهنگ مصطفی 
مرتضوی اظهار کــرد: کالهبرداری های 
نوین و کسب مال نامشروع به استفاده 
از پیش بینــی مســابقات ورزشــی و 
بازی هــای رایانــه ای آنالیــن مربوط 
می شود؛ اما نفس موضوع شرط بندی 
و قمار اســت که با عنوان های جذاب در 
فضای مجــازی مطرح می شــود، این 
پیشنهادها همگی اغوا کننده و جذاب هستند که با قصد کالهبرداری سعی می کنند جامعه هدف 
خود یعنی جوانان و نوجوانان را به ســمت خود بکشــانند.وی ادامه داد: ماهیت های سایت های 
ذکر شــده نامشــروع بوده و نفس کار آن ها قمار است و شــاهد یکی از کالهبرداری های نوین و 
پولشویی هایی با مبالغ سنگین هستیم که به تناسب آن پلیس فتا تالش هایی را برای مقابله با آن 
انجام می دهد.رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به اقدامات پلیس در راستای مقابله با 
شرط بندی ها و کالهبرداری ها، تصریح کرد: جرم یابی، رصد و پایش این سایت ها از سوی پلیس 
فتا انجام می شود و در مرحله بعد شناسایی و مقابله با آنان در دستور کار است. در استان اصفهان 
کمتر شاهد فعالیت مراکز قمار آنالین هستیم و هســته فعالیت این مراکز دیگر استان هاست یا 

حتی در خارج از کشور مدیریت می شوند.

تکرار سریال سقوط از کوه صفه
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از سقوط مردی حدود ۳5 ساله 
از کوه صفه خبر داد و گفت: فرد آسیب دیده نیمه هوشیار اســت و از ناحیه سر و کمر دچار آسیب 
دیدگی نسبتا شدید شده است.فرهاد کاوه آهنگران، اظهار کرد: جمعه، ۱۶ آبان ماه طی تماس تلفنی 
تعدادی از کوه پیمایان در کوه صفه با سامانه ۱۲5 ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان مبنی بر سقوط مردی حدود ۳5 ساله، بالفاصله اکیپ امداد و نجات در 
ارتفاع و کوهستان سازمان مستقر در کوه صفه به اتفاق آتشیار سوم صفدریان، فرمانده این اکیپ 
به محل حادثه واقع در مسیر کسری اعزام شدند.وی اعالم کرد: فرد آسیب دیده نیمه هوشیار بوده 

و از ناحیه سر و کمر دچار آسیب دیدگی نسبتا شدید شده است.

تکذیب تماس برای توزیع بسته های بهداشتی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تماس برای توزیع بسته های بهداشتی را تکذیب 
کرد.کمال حیدری  گفت: تماس های معاونت بهداشتی این دانشگاه فقط برای تذکر، غربالگری و 
شناسایی افراد پرخطر یا اطالع رسانی جهت دریافت خدمات در مراکز بهداشتی است.وی با اشاره 
به آمادگی سامانه تلفنی ۳۱۱۳ آماده برای پاســخگویی به شکایت های مردمی  اظهار کرد: مردم 
شکایت خود را از هر دستگاه دولتی در سامانه ۳۱۱۳ ثبت و دستگاه های دولتی موظف به رسیدگی 
و برخورد با متخلفان هستند.وی با درخواست از مردم برای پیوستن به پویش نذر سالمت گفت: 
مردم کپسول یا دستگاه اکسژن ساز خود را به مجمع خیرین سالمت استان اهدا کنند تا به صورت 

امانت در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

 نماینده مردم شاهین شهر  خبر داد:

پویش نذر موعود خیران 
اصفهانی برای بیماران 

کرونایی
نماینــده مــردم شاهین شــهر و میمه و 
برخوار در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
گروهــی از خیــران اصفهانی، بــا خرید 
کپسول های اکســیژن و تجهیزات جانبی 
برای بیمارســتان ها، پویــش نذر حضرت 
امام زمان )عج(، برای ســالمتی بیماران 
کرونایــی را راه اندازی کردند.حســینعلی 
حاجــی دلیگانی به پیگیــری تصمیمات 
جلســه ای ویدئــو کنفرانســی خیــران 
اصفهانی با معاون وزیر بهداشــت درمان 
و آموزش پزشکی و رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان اصفهان اشــاره کرد.وی 
افزود: در این جلســه خیران تعهد کردند، 
عالوه بر خرید کپســول های اکســیژن و 
تجهیزات جانی و هدیه به بیمارستان های 
اصفهان، دســتگاه های هواســاز ساخت 
شرکت های دانش بنیان کشور )ونتیالتور( 
را هم خریداری کنند و رایــگان در اختیار 
بیمارستان های درگیر با بیماری کووید ۱۹ 

مرکز این استان قرار دهند.
دبیر هیئت رییســه مجلس یازدهم اظهار 
داشت: این دستگاه ها با توجه به ظرفیت 
محدود تخت های بیمارستان های درگیر 
با بیماری کرونــا در اصفهــان، رایگان در 
اختیار بیمــاران مبتال به ایــن بیماری در 
خانه هایشان قرار می گیرد و پس از رهایی 
 از بیماری، دوباره به بیمارستان ها برگشت 
داده می شود.نماینده مردم شاهین شهر و 
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
مطرح کرد:  نیکــوکاران اصفهانی تاکنون 
حدود ۱50 دســتگاه کپســول اکسیژن با 
تجهیزات جانبــی خریــداری کردند و در 
اختیار بیمارستان های مرکز استان اصفهان 
قرار دادند؛ ارزش هر دســتگاه کپســول 
اکســیژن با تجهیزات جانبــی، حدود دو 
میلیون و یک دســتگاه ونتیالتور ساخت 
متخصصان کشور 5 میلیون تومان برآورد 

می شود.

دفینه تاریخی 
سرقتی در نایین 

کشف شد
دادســتان عمومی و انقالب 
نایین گفت: دفینه و مجسمه 
تاریخی بــا قدمت حدود پنج 
هزار ســال در حــوزه قضایی 
نایین پس از بازرسی از یکی از 
سرنشینان اتوبوس بندرعباس 

- تهران کشف شد.

وز عکس ر

شهرداری ابریشم بموجب مصوبه شماره ۲۱۶ مورخ ۹۹/۷/۸ شورای اسالمی شهر ابریشم و همچنین بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹ در نظر دارد نسبت به اجرای 
ادامه عملیات ساختمان فرهنگسرای مهر شهر ابریشم باعتبار بالغ بر ۱5/000/000/000 ریال از طریق آگهی مناقصه و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات 
برقی و مکانیکی سال ۱۳۹۹ اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ مدارک مناقصه و نیز نقشه و مشخصات می توانند تا روز پنج شنبه مورخ 
۹۹/۹/۶ همه روزه به جز ایام تعطیل در  وقت اداری به حراست شهرداری واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

تلفن: ۳۷۴5000۱-۳ 
ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه های انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه نوبت اول
شهرداری ابریشم

مهدی مختاری- شهردار ابریشمم الف:1039640

چاپ  اول



سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی: 

در پاریس شاید معجزه لندن تکرار شود
 سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که همواره نامش به عنوان کسی که با سلیقه خودش نفرات اعزامی به مسابقات را انتخاب می کند، مطرح شده؛ این بار به برگزاری 
مسابقات انتخابی در هر 10 وزن رضایت داد. محمد بنا بعد از پایان مسابقات درباره نتایجی که به دست آمد، گفت: به جز لیگ که ماه گذشته برگزار شد، در 7، 8 
ماه گذشته مسابقه ای نداشتیم. مسابقات خوبی طی یک روز برگزار شــد که ما در کشتی فرنگی در مجموع 12 کشتی داشتیم. همه کشتی ها یکی از یکی بهتر 
بود. طبیعتا بچه ها از شرایط بدنی خوبی برخوردار نبودند، اما چون همه آن ها جوان و باانگیزه بودند، نمایش دلچسبی داشتند.وی افزود: اگر مسابقات جهانی 
امسال برگزار شود، امیدوارم با همین نفرات بتوانیم نتایج مطلوبی بگیریم. چند سالی است کشتی فرنگی پوست اندازی داشته و نفرات جوان و خوبی به تیم 
ملی ملحق شدند. این اتفاق نوید روزهای خوبی را می دهد. بنا ادامه داد: ان شاءا... اگر المپیک توکیو برگزار شود، امیدواریم نتایج خوبی بگیریم. بیشتر سرمایه 

گذاری ما باید روی المپیک 2024 پاریس باشد که شاید بتوان معجزه المپیک لندن را تکرار کرد.
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پرسپولیس پول »برانکو« را از کجا تامین کرد؟
چند ماه اخیر مدیران باشــگاه پرســپولیس تالش زیادی انجام دادند تا با تامین منابع مالی، با 
وجود تنگناهای مالی، تمام مطالبات برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کنند. با این که حدود ٣٣٠ هزار 
یورو از طلب یک میلیون و ١٠٠ هزار یورویی برانکو از طریق پول انتقال علیرضا بیرانوند تامین شد، 
اما در چند ماه اخیر تامین ٧٨٠ هزار یوروی باقی مانده بســیار ســخت بود.در همین حال کارگزار 
باشگاه قصد داشت با امضای یک متمم جدید و اجرای برخی خواسته های جدیدش، باقی مانده 
مطالبات ســرمربی تیم را خارج از تعهد خود پرداخت کند که این موضوع مورد قبول باشگاه قرار 
نگرفت. در نهایت مهدی رسول پناه حدود ١٣ میلیارد تومان از یکی از دوستان خود به صورت قرض 
گرفت و با پولی که در باشگاه بود، توانست حدود ٧٧٠ هزار یورو تامین و به حساب برانکو در عمان 
واریز کند تا این گونه عالوه بر وفای به عهد خود، زیر بار خواسته کارگزار نرفته باشد.حاال هر چند که 
پرسپولیس توانست مطالبات برانکو ایوانکوویچ را بپردازد، اما یک بدهی ١٣ میلیاردی جدید دارد 

که باید آن را به زودی پرداخت کند.

منظور »فرهاد« از کارت های هدیه چه بود؟
فرهاد مجیدی در پســتی که برای منصور پورحیدری و ناصر حجازی گذاشته بود کنایه ای هم زده 
بود به کارت های هدیه که توسط یکی از مدیران استقالل به چند پیشکسوت داده شده بود. فرهاد 
نوشت: »مســیر مصاحبه و تخریب با دریافت کارت هدیه هموار می شد.«اما منظور مجیدی چه 
بود؟ طبق شنیده های ما یکی از مدیران اســتقالل به چند پیشکسوت که تعدادشان کم هم نبود، 
کارت های هدیه ۵ میلیونــی می داد که به نفع آن مدیر مصاحبه کنند و اســتوری بگذارند که البته 
پیشکســوتان این کار را هم با قدرت انجام می دادند! نکته جالب اینجاســت که وقتی کارت های 
هدیه ۵ میلیونی تبدیل شــد به کارت های هدیه 2 میلیونی صدای اعتراض آنها بلند شد!این چند 
پیشکســوت البته محبوبیتی بین هواداران استقالل نداشــته و ندارند و حتی در فضای مجازی 
تعداد فالوئرهای آنها باال نیســت؛ اما خب کامال در خدمت اهداف یکی از مدیران استقالل بودند و 
برای او مدیحه سرایی می کردند. نکته اینجاســت که این کارت های هدیه بانکی که متعلق به یکی 
از بانک های معتبر کشــور هم بود هر از چندگاهی به بازیکنان اســتقالل هم در قالب پاداش و... 

اهدا می شد.

»مهدی رحمتی« سرپرست شهرخودرو شد! 
مهدی رحمتی، سنگربان باتجربه فوتبال ایران لیگ نوزدهم را در تیم شهرخودروی مشهد پشت  سر 
گذاشت و چند روز بعد از اتمام مسابقات به عنوان سرمربی این تیم انتخاب و معرفی شد. حضور 
متوالی رحمتی در مسابقات و اردوهای تیم های باشــگاهی اش به او فرصت نداد در کالس های 
مربیگری شرکت کند در حالی که از سال ها قبل تصمیم داشــت بعد از کنار گذاشتن بازیگری به 
عنوان مربی در فوتبال فعالیت کند. مهدی رحمتی به عنوان مربی نمی تواند روی نیمکت یک تیم 
لیگ برتری بنشیند و کنار خط تیمش را کوچ کند. به همین دلیل کارت سیدمهدی رحمتی به عنوان 
 مدیر تیم شهرخودرو صادر شده و به صورت قانونی می تواند با لباس شخصی روی نیمکت تیمش

 بنشیند.

جنجال جدید در تبریز با فسخ قرارداد»شکاری«
رضا شــکاری، هافبک تراکتور که فصل گذشته به این تیم پیوســته بود، قراردادش را یک طرفه با 
این تیم فسخ کرد که این امر موجب اعتراض باشگاه تراکتور شد.بنا به دستور محمد علیپور، واحد 
حقوقی باشگاه تراکتور در راستای دفاع از منافع باشگاه اعتراض خود را نسبت به فسخ یک طرفه 

قرارداد رضا شکاری اعالم کرده و پیگیر این موضوع خواهد بود.

دشت یک امتیازی سبزپوشان در اولین گام؛

به این تیم می توان امیدوار بود

اولین امتیاز ذوبی ها در بیســتمین دوره   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر در حالی به دســت 
آمد که شاگردان رحمان رضایی مقابل فوالد، عملکرد خوبی را از خود 
به نمایش گذاشــتند تا امیدواری ها برای تبدیل ایــن تیم به یکی از 

تیم های سرسخت لیگ افزایش یابد.
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور روز جمعه با برگزاری 
چهار دیدار آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم ذوب آهن در ورزشگاه 
فوالد شهر مقابل تیم فوالد خوزســتان صف آرایی کرد. فوالد در دقیقه 
10 با گلزنی »موسی کولیبالی« پیش افتاد و نیمه نخست را با همین 
گل به سود خود به پایان برد. در نیمه دوم اما ذوب آهن به خود آمد و 
با انجام چند تغییر بهتر از فوالد عمل کرد تا اینکه در دقیقه 76 »دارکو 
بیدوف« کار را به تساوی کشاند. ذوبی ها که نمی خواستند به یک امتیاز 
این دیدار خانگی بسنده کنند باز هم به سمت دروازه فوالد یورش بردند 
و بیدوف در دقیقه 79 ذوب آهن را 2 بــر یک پیش انداخت.البته این 
پایان کار نبود و داور این مســابقه در وقت های تلف شــده یک ضربه 
پنالتی که حرف و حدیث های فراوانی نیز به وجود آورده، به سود فوالد 
اعالم کرد. ساســان انصاری این پنالتی را تبدیل به گل کرد تا دو تیم 

امتیازهای این دیدار را تقسیم کنند.

 سبزپوشــان اصفهانی که طی چنــد فصل اخیر، به اســتثنای لیگ 
هجدهم، هیچ گاه شروع خوبی در لیگ نداشته و امتیازات زیادی را از 
دست می دادند، قصد داشتند با پیروزی مقابل فوالد عالوه بر شکست 
طلسم ناکامی در بازی های افتتاحیه، از همان ابتدا در شمار تیم های 
شگفتی ساز ظاهر شــوند، اما یک ضربه پنالتی در آخرین ثانیه های 
بازی و کامبک فوالد، رحمان رضایی و تیمش را از رسیدن به هدف شان 
باز داشت. ذوبی ها در شرایطی به تساوی مقابل تیم فوالد خوزستان 
رضایت دادند که شــاگردان رضایی با در نظر گرفتن بضافت فنی این 

تیم خارج از انتظار ظاهر شدند.
ذوب آهن در این دیدار نمایش قابل قبولی را ارائه داده و نشــان داد 
که با وجود  تغییرات گسترده، می تواند حرف های زیادی برای گفتن 
داشته باشد. تیم رحمان رضایی از نظم تاکتیکی و دوندگی قابل قبولی 
برخوردار بود و در طول روند بازی هماهنگی و تمرکز بازیکنان بهتر شد. 
سرمربی سبزپوشان در این دیدار قصد داشت با اجرای بازی فشرده 
و بسته نگه داشــتن دروازه ذوب آهن، مانع شکست خوردن تیمش 
شده و با حمالت سریع و برق آسا به گل برسد.نمایش ذوبی ها نقاط 
امیدواری زیادی را نیز به همراه داشــت؛ آنها در فاز تهاجمی عملکرد 
چشمگیری داشتند و از تنوع تاکتیکی خوبی برخوردار بودند. همچنین 

هماهنگی شــاگردان رضایی در روند بازی به مرور افزایش یافته و از 
نظم تاکتیکی بهتری بهره بردند.

سرمربی سبزپوشان پس از پایان این دیدار درباره تساوی شاگردانش 
مقابل تیم فوالد خوزســتان اظهار داشت:در این بازی ســه امتیاز را 
می خواستیم و پرتالش ظاهر شدیم. درست است که در ابتدای بازی 
ریتم الزم را نداشتیم و زود شروع نکردیم، ولی بعد از نیم ساعت تیم 
خوب جلو کشید و در نیمه دوم فوتبال تهاجمی را به نمایش گذاشت. 
ما در این بازی برای بــرد بازی کردیم و فکر می کنم این مســئله را تا 

آخرین لحظه بازی هم نشان دادیم.
رحمان رضایی درباره صحنه بحث برانگیز گرفته شدن پنالتی در لحظه 
آخر بازی به سود فوالد، خاطر نشان کرد: بوی پنالتی پنج دقیقه قبل 
از گرفته شدن به مشامم رســیده بود. در همان موقعی که داور به من 
بی جهت کارت زرد نشــان داد، متوجه موضوع شــدم. به داور گفتم 
چرا به مــن کارت دادی، گفت از خــط بیرون رفتــی. گفتم من فقط 
داشتم با بازیکنم صحبت می کردم و اعتراضی نداشتم. اگر اعتراض 
می کردم درست است باید کارت بگیرم، ولی در همه جای دنیا مربیان 
 گاهی برای صحبت با بازیکنان از خط خارج می شــوند و اتفاقی هم

 رخ نمی دهد.

لیگ برتر بســکتبال زنان از 1۵ آبان مــاه با رقابت 
تیم های گروه اول آغاز و هفته مسابقات این گروه 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه برگزار شد؛ اما نکته 
قابل توجه مثبت شدن تست 8 بازیکن از تیم های 
سینام مشــهد )4 نفر( و پاز تهران )4 نفر( قبل از 
شروع مسابقات بود که منجر به برگزار نشدن دیدار 
آن ها شد. این موضوع نگرانی هایی را بین تیم های 
حاضر در مسابقات به وجود آورده است چرا که طبق 
برنامه فدراســیون تیم ها تنها در ابتدای سه مرحله 
رفت، برگشت و پلی آف ) در مجموع لیگ سه بار(  
تست کرونا می دهند در حالی که در مجموع مرحله 
رفت و برگشــت 6 هفته با هم بازی می کنند و باید 
قبل از هر هفته که مسابقه دارند، تست بدهند؛ اما به 
دلیل ناتوانی مالی برخی تیم ها این اتفاق نمی افتد 
و تعداد دفعات تســت کاهش پیدا کرده است، در 

نتیجه ســالمتی بازیکنان و افراد حاضر در جریان 
مســابقات به صورت جدی در معرض خطر ابتال به 

کرونا قرار دارد.
 ســرمربی تیم نامی نو اصفهان در ایــن مورد بیان 
کــرد: یکــی از دغدغه های بــزرگ من و باشــگاه 
همین موضوع اســت و آن را مطــرح هم کرده ایم. 
از فدراسیون درخواســت می کنیم که این قضیه را 
پیگیری کند و هر هفته که مســابقه داریم، تســت 
انجام شود چون در غیر این صورت فاجعه ای بزرگ 
رقم می خورد، بنابراین فدراسیون باید همه تیم ها را 
مجبور به انجام این تست کند. البته خیلی از تیم ها 
همین درخواســت را دارند؛ اما برخی دیگر بودجه 
چنین کاری را ندارند که فدراسیون باید برای آن ها 
برنامه ریزی درســتی انجام دهنــد چون نمی توان 
تیمی را که بودجه کمــی دارد، حذف کرد به هر حال 

حضورشان در لیگ خوب اســت و جای تقدیر دارد 
ولی  شــاید بتوان برای شــان راه حل های دیگری 

پیدا کرد.
آزاده زمانپور، افزود: می توان با همکاری فدراسیون 
شــرایطی را فراهم کرد کــه این تیم ها بــا حداقل 
هزینه ها تست شان انجام شــود. این اتفاق کمک 
بزرگی به همه تیم هاســت و باعث برگــزاری بهتر 
لیگ می شود چون اگر بدون تست مسابقه بدهند 
و بازیکنان مبتال شوند، بازی ها لغو، لیگ طوالنی و  

برنامه ریزی فدراسیون مختل می شود. 

سرمربی تیم نامی نو اصفهان:

 بدون انجام تست کرونا فاجعه رخ می دهد

کنایه روز

زنگ خطر جدی برای »توخل«
ســرمربی آلمانی پاری ســن ژرمن با توجه به نتایج ناامید کننده در لیــگ قهرمانان اروپا خطر 
اخراج را به شدت احساس می کند.پاری ســن ژرمن فصل قبل توانست در لیگ قهرمانان اروپا 
تاریخ ساز شــود و به فینال راه پیدا کند 
هر چند که در نهایــت برابر بایرن مونیخ 
تن به شکســت داد.تیم پاریســی اما 
در فصل جــاری لیگ قهرمانــان اروپا 
ناامید کننده ظاهر شــده و در سه دیدار 
خود دو بار تن به شکســت داده است.

شکســت هفته قبل پاری ســن ژرمن 
برابر الیپزیگ انتقادها را از توخل باال برد 
و زمزمه اخراج او بار دیگر جدی شــده 
است.روزنامه اکیپ با تیتر» توخل در 
خطر است« نوشت: ناصر الخلیفی رییس باشــگاه پاری سن ژرمن از عملکرد تیم زیر نظر توخل 
راضی نیست و جلسه ای سرنوشت ساز را با امیر قطر مالک اصلی این باشگاه برگزار خواهد کرد 
تا درباره آینده توخل به جمع بندی نهایی برسند.اکیپ در ادامه نوشت که لئوناردو، مدیر ورزشی 
باشگاه پاری سن ژرمن هم با اخراج توخل مشکلی ندارد چرا که با این مربی آلمانی اختالف نظر 
پیدا کرده است.از ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی سابق یوونتوس به عنوان جدی ترین گزینه برای 

جایگزینی توخل در پاری سن ژرمن سخن به میان می آید.

مکالمه احساسی »ادین ژکو« و فرزندانش
مهاجم بوسنیایی آس رم این روزها دوران قرنطینه اش را می گذراند. ادین ژکو، مهاجم اهل کشور 
بوسنی تیم فوتبال رم یکی از جدیدترین بازیکنانی است که به ویروس کرونا مبتال شد و او عالوه 
بر اینکه دیدار آس رم در برابر جنوا را از دســت داد، در بازی تیم ملی کشورش در مقابل ایران نیز 
غایب خواهد بود.ژکو، یکی از مهره های موثر و کلیدی تیم آس رم اســت و طی ۵ دیداری که در 
این فصل از رقابت های سری آ برای این تیم به میدان رفته است، موفق شده 3 بار برای تیمش 
گلزنی کند و در فصل گذشته نیز با به ثمر رســاندن 19 گل و 14 پاس گل، بهترین بازیکن تیمش 
بود.ژکو که این روزها دوران قرنطینه اش را می گذراند، در مکانی جدا از همسر و فرزندانش حضور 
دارد تا پس از بهبودی کامل و شکســت دادن ویروس کرونا، در کنار خانواده اش باشد.همســر 
ژکو در جدیدترین ویدئویی که از ژکو و فرزندانش منتشــر کرده، آنها را در حالتی نشان می دهد 
 که از پشت شیشه در حال صحبت با پدرشان هســتند و کلماتی را نیز به زبان التین روی شیشه 

می نویسند.

دعوت »کاوانی« به تیم ملی اروگوئه
ســرمربی تیم ملی فوتبال اروگوئه تصمیم گرفــت که بار دیگر کاوانی را به تیــم ملی دعوت کند.

تیم ملی فوتبــال اروگوئه در انتخابــی جام جهانی در آمریــکای جنوبی عملکــرد خوبی از خود 
نشان نداده اســت.اروگوئه دو دیدار بســیار حســاس برابر کلمبیا و برزیل پیش رو دارد و اگر 
بخواهد امیدهای خود را برای صعود بــه جام جهانی زنده کند باید در هــر دو بازی نتیجه الزم را 
به دست آورد.اوسکار تابارس، ســرمربی باتجربه اروگوئه فهرســت تیمش را برای این دو دیدار 
حساس اعالم کرد که نام کاوانی مهاجم جدید منچســتر یونایتد هم به چشم می آید.کاوانی در 
دیدارهای قبلی اروگوئه به میدان نرفته بود. تابارس عالوه بر کاوانی، ســوارس را هم در فهرست 
 خود قرار داد و به نظر می رســد که بعــد از مدت ها ایــن دو مهاجم بزرگ در کنار هــم به میدان

 خواهند رفت.

فوتبال جهان

»شجاع«خطاب به »دیرباز«: 

دنبال فالوئر هستی!
جدایی شــجاع خلیــل زاده بــا واکنش تند 
هواداران پرسپولیس روبه رو شد. حتی برخی 
از سلبریتی ها هم نسبت به این اتفاق موضع 
گرفتند که کامبیز دیرباز هم یکی از این افراد 
بود. این بازیگر پرسپولیسی مطرح سینما در 
پســتی به انتقاد از این بازیکن پرداخته بود و 
کنایه ای تند به بوسه شجاع به لوگوی باشگاه 
الریان داشت.شجاع خلیل زاده درباره پست 
دیرباز گفته: من اصال این آقا را نمی شناســم 
و دلیلی نمی بینم جوابش را بدهم. فقط باید 
جواب هــوادار واقعی پرســپولیس را بدهم. 
آقای کامبیز دیرباز شــما یک نفر درباره من 
حرف نــزن و نخواه کــه با گفتن اســم من و 
همچنین پرســپولیس دنبال فالوئر باشی. 
شــمایی که نمی دانی فوتبال چیست به چه 
حقی درباره مــن حرف می زنی؟ شــمایی 
که قطعا اگر کارگردان یــا تهیه کننده ای به تو 
۵0میلیون بیشتر بدهد فیلم را رها می کنی و 
به سراغ فیلم دیگری می روی درباره فوتبال و 
من صحبت نکن. من کوچیک همه هواداران 
واقعی پرسپولیس هســتم ولی هواداری که 
دلش با تیم است و برای آن زحمت می کشد 
نه شمایی که فقط دنبال این هستی تا از کنار 
فوتبال و پرســپولیس هم به نوایی برســی.

مدافع پرسپولیس، بوسیدن لوگوی باشگاه را 
یک خواسته از سوی مدیران الریان می داند 
و در این باره هم می گوید: من ســه ســال در 
پرســپولیس بودم. یک ثانیه بــرای تیم کم 
نگذاشــتم. از همه بیشــتر فحــش خوردم. 
 چرا؟ چون نمی خواســتم کســی حق تیمم 
را بخورد. چــون در کنار فوتبال بــرای هوادار 
تیمم هــم وقت می گذاشــتم. وقتی تمرین 
تمام می شــد بــا تمام خســتگی و شــاید 
مصدومیتی که داشــتم ساعت ها بدون منت 
در اســتادیوم می ماندم و به خواســته آن ها 
برای عکس و امضا و حتــی حرف زدن و درد 
دل گوش می دادم. من خودم را قبل از بازیکن 
پرســپولیس بودن، هوادار می دانســتم. با 
مصدومیــت و درد بــرای تیم بــازی کردم و 
هیچ وقت برای پرســپولیس کم نگذاشتم و 

شرمنده هم نیستم. 

 داور این مسابقه در وقت های تلف شده یک ضربه 
پنالتی که حرف و حدیث های فراوانی نیز به وجود 
آورده، به سود فوالد اعالم کرد. ساسان انصاری این 
پنالتی را تبدیل به گل کرد تا دو تیم امتیازهای این 

دیدار را تقسیم کنند

در حاشیه

وز عکس ر

 استقبال سیرجانی ها 
از تیم سپاهان

جمعی از هواداران گل گهرســیرجان به 
نمایندگی از این باشــگاه، با اهدای گل و 
نصب بنر خیرمقدم در هتل محل اقامت 
تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان از آنها 

استقبال کردند.
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شهردار در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«  مطرح کرد:

حرکت شهرها به سمت زیست پذیری
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی »شهرساز« 
اظهار کرد: برنامه ریزی صحیح شهری، شهرهای آینده را به سمت زیست پذیری و تاب آوری بیشتر 
خواهد برد؛ البته تحقق این موضوع مهم نیازمند نگاه بلندمدت و همه جانبه به مسائل شهر است که 
در اصفهان این نگاه وجود دارد.قدرت ا...نوروزی تصریح کرد: به دنبال اجرای برنامه »هر یکشــنبه، 
یک افتتاح« قرار بود به مناسبت روز شهرسازی تعدادی از دفاتر تسهیلگری افتتاح شده و در کنار آن 
از چندین اقدام دیگر معاونت شهرسازی نیز رونمایی شود، اما با توجه به بحرانی شدن شرایط کرونا 
و جلوگیری از تجمع مردم، در اجرای افتتاحیه ها تاخیر دو هفته ای خواهیم داشت.شهردار اصفهان 
گفت: روز ۲۵ آبان همزمان با سالروز ایثار و حماســه مردم اصفهان در دوران دفاع مقدس، قرار بود 
پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا به عنوان یکی از اقدامات بزرگ دو سال اخیر شهرداری افتتاح 
شود، ولی به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا تصمیم گرفته شــد به زمان دیگری موکول شود.وی 
خاطرنشان کرد: شــهرداری اصفهان از مدت ها قبل هر هفته دستاوردهای سه ساله خود را در قالب 
برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« تقدیم شهروندان می کند.نوروزی با اشاره به بهره برداری از پروژه 
بزرگ نمایشگاه بین المللی اصفهان بدون حضور مردم، گفت: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که 
باید برای حفظ سالمتی شهروندان تا حد امکان این اقدامات به صورت آنالین، در فضای مجازی و با 
استفاده از امکانات صدا و سیما انجام شود که برای بهره برداری از پروژه نمایشگاه نیز همین گونه اقدام 
شد.وی اظهار امیدواری کرد:باید با همت و حمایت مردم، شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا رفع شده 
و به وضعیت بهتری تبدیل شود و فرصتی فراهم آید تا پروژه های تکمیل شده در شهر با حضور پرشور 
مردم افتتاح شود. شهردار اصفهان تاکید کرد: انتظار می رود شهروندان نکات بهداشتی را رعایت کرده 
و از انجام سفرهای غیرضروری همچنین حضور در اجتماعات خودداری کرده تا بر شیوع این بیماری 

فائق آییم و با عادی شدن شرایط، شهرداری دستاوردهای بزرگ را به منصه ظهور برساند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تاکید کرد:

 لزوم اجرای اصول پدافند غیرعامل
 در تمامی برنامه های مدیریت شهری

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: امروز ضرورت آمادگی در تمامی فعالیت های 
مدیریت شهری بر کسی پوشیده نیست چراکه تمام فعالیت ها در شهر می تواند در صورت نداشتن 
تدبیر درست و برنامه ریزی صحیح، بحران هایی را به وجود آورد.حسین امیری با بیان اینکه هدف از 
برنامه ریزی، پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، بحران ها و خسارات ناشی از آن است، افزود: امروز 
مدیریت بحران در شهرها یک ضرورت و نیاز محسوب می شود و همه باید با علم مدیریت بحران و 
مباحث تئوریک آن آشنا شوند.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان به لزوم رعایت اصول پدافند غیر 
عامل در خطوط مترو تاکید کرد و گفت: پیوست پدافندی در پروژه خط دو مترو برخالف خط یک تهیه 
شده و اجرای این پروژه بر اساس آن در حال انجام بوده که بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ در خصوص 
خط یک مترو نیز کارگروه مربوطه تشکیل شده و کارشناسان از محل بازدید کرده و برخی اصالحات 
مورد نیاز بر اساس نظرات کارشناسی شده و مابقی در حال انجام است.وی ادامه داد: از سال گذشته 
بازدید از مراکز مختلف شهرداری اصفهان توسط کارشناسان معاونت شهرسازی و مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل مربوط به پدافند کالبدی انجام شد و دستورالعمل ها و تاکید الزم مبنی بر تکمیل و رفع 
نواقص به مناطق و سازمان های مربوطه صورت پذیرفت.امیری در خصوص شناسایی ساختمان های 
بلند مرتبه و آسیب پذیر عمومی در سطح شهر، اظهار کرد: کار گروهی متشکل از معاونت شهرسازی، 
سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و مدیریت بحران تشکیل و بالغ بر ۲۰۰ بنا از ساختمان های بلند 
مرتبه و آسیب پذیر مورد شناســایی قرار گرفت که گزارش اقدامات مورد نیاز در خصوص رفع عیب و 

جلوگیری از مشکالت احتمالی به نهاد و سازمان های مربوطه ارسال شد.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره مندی 100 هزار اصفهانی از پروفایل شهروندی

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
گفت: یکی از مشکالتی که ما در ســازمان فاوا با آن مواجه هستیم و 
تحت تاثیر آن قرار داریم، اعمال تحریم ها علیه کشــور است که باعث 
شــده خرید تجهیزات مورد نیاز فاوا در شــهرداری با مشکل مواجه 
شده و از طرفی به خاطر نوســانات نرخ ارز، بســیاری از خریدهای 
امسال این سازمان بالتکلیف شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، ســید حمیدرضا ابطحی با اشاره به تطابق شرایط 
و امکانات سازمان فاوای شهرداری اصفهان با شرایط کرونایی، اظهار 
کرد: موضوع ارائه خدمات غیرحضوری و مجازی برای ســازمان فاوا 
دور از ذهن و غیرقابل پیش بینی نبود به طوری که در اواخر بهمن ماه 
سال گذشته ســامانه Lcity.ir را راه اندازی کردیم و درصدد آموزش 

مجازی به شهروندان بودیم.  
وی ادامه داد: همچنین ســامانه میز خدمت شــهرداری اصفهان به 
آدرس My.isfahan.ir نیز در مرحله تولید و اجرا بود که بروز بیماری 
کرونا سبب تسریع و تسهیل آن شــد.مدیرعامل سازمان فاوا با بیان 
اینکه ما در سازمان فاوا با بروز شــرایط کرونا غافلگیر نشدیم، اضافه 
کرد: در این شــرایط مجبور شــدیم به موضوع خدمات غیرحضوری، 
اولویت بیشــتری بدهیم و امور مرتبط را ســرعت بخشــیم؛ قبال هم 

بانک هــا و بیمه ها خدمــات غیرحضوری داشــتند اما شــهروندان 
درخواســت کردند، فعالیت های خود را حضــوری پیگیری کنند. در 
شرایط کرونا جامعه مجبور به تغییر رویه شد و راه چند ساله فرهنگ 
ســازی و مطالبه گری را چند ماهه طی کرد.ابطحی با بیان اینکه با راه 
اندازی ســامانه میز خدمت، 118 خدمت شــهرداری اصفهان در این 
سامانه بارگذاری شده اســت، گفت: از جمله خدماتی که شهروندان 
به ویژه در ایام محرم امســال به آن احتیاج داشتند، درخواست های 
مجوزهای مختلــف بود که در این راســتا در طول ۲ مــاه حدود 3۰۰ 
درخواست ثبت و پیگیری شد. وی، از راه اندازی سامانه های برگزاری 
جلسات غیرحضوری شــهرداری توسط ســازمان فاوا نیز خبر داد و 
گفت: این خدمت در حال حاضر در اختیار معاونت ها، ســازمان ها و 
مناطق شهرداری است و حتی جلسات شورای اسالمی شهر اصفهان بر 
بسترهای ایجاد شده برگزار می شود  و امکان حضور میهمانان شورای 
شهر به صورت غیرحضوری در این جلســات فراهم است.مدیرعامل 
سازمان فاوا با بیان اینکه از جمله مشکالت ما در این سازمان، اعمال 
تحریم ها جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و نوســانات نرخ ارز است، 
گفت: این موضوع باعث شــده بســیاری از خریدهای امســال این 
سازمان بالتکلیف شــود، چرا که قوانین به راحتی اجازه تغییر قیمت 

در قراردادهای شــهرداری را نمی دهد به همین دلیــل از متولیان و 
مسئولین امر درخواست می شود تا با اتخاذ تدابیری در برخی حوزه ها، 
با انجام خریدها به صورت ارزی موافقت کنند، اقدامی که هم اکنون از 

سوی دولت هم انجام می شود.

همکاری صاایران با شهرداری در حوزه کنترل ترافیک 
مدیرعامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان در ادامه افزود: از دیگر 
مشکالت ما در این حوزه این است که اجناس قاچاقی که به کشور وارد 
می شود، ممکن است تقلبی باشــد و از کیفیت الزم برخوردار نباشد؛ 

همچنین بسیاری از جنس های مورد نیاز، مشابه داخلی ندارند. 
وی با اشــاره به همکاری ســازمان فاوا با مجموعه های داخلی برای 
تامین تجهیزات و کمک در حوزه نرم افــزاری، اظهار کرد: یکی از این 
مجموعه ها، مجموعه صاایران اســت که همکاری هــای مختلفی با 
شهرداری از جمله قرارداد سامانه یکپارچه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی 

)AFC- AVL( دارد. 

سازمان فاوا با بخش خصوصی رقابت نمی کند
وی در مورد حضور ســازمان فاوا در مناقصه هــا و مزایده های خارج 
از مجموعه شهرداری نیز  توضیح داد: این ســازمان فعال در خارج از 
مجموعه شــهرداری خدمتی ارائه نمی دهد و بر اســاس قانون برای 
خدمت به شــهرداری اصفهان هم نیازی به برگزاری مناقصه و مزایده 
ندارد، بلکه این سازمان در مقابل اعالم نیاز از سوی  شهرداری اصفهان، 
توانمندی های خود را بررســی و اگــر به این نتیجه رســید که امکان 
انجام کار  به صورت داخلی را ندارد، مناقصه  برگزار می کند. مدیرعامل 
سازمان فاوای شهرداری اصفهان تصریح کرد: سازمان فاوا رقابتی با 
بخش خصوصی ندارد؛ بلکه بیشتر نقش عامل چهارم یا مجری طرح 

را برای شهرداری ایفا می کند.
وی در مورد علت عــدم حضور فاوا در پروژه های خارج از شــهرداری 
اصفهان گفت: ما ظرفیت مازاد در این زمینــه نداریم چرا که تمرکز ما 
بیشتر بر ارائه خدمات به شهرداری اصفهان اســت، اما در اساسنامه 
ســازمان در شــرایطی، اجازه قانونی برای حضور در پروژه های سایر 
شــهرداری ها داده شده اســت. ابطحی از تغییر رویکرد سازمان فاوا 
از ارائه خدمت به شــهرداری به ســمت ارائه خدمت به شــهروندان 
خبر داد و گفــت: در حال حاضر اگــر بتوانیم، خدمات شــهرداری را 
 به شــهروندان ارائه دهیم، بیشــتر در راســتای ماموریت و رســالت 

ماست. 

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: احیای شهری، امری 
همه جانبه گرا و جامع است که در شکل درست خود به 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در قالب یک فرآیند 
پویا و توانمند می پردازد. مرتضــی نصوحی افزود: 
در حقیقت این فرآینــد را می توان یکی از مهم ترین 
اقداماتی دانســت که تا حــدی بیانگــر دیدگاهی 
جامع، ترکیبی و چندمنظوره در رفع مســائل شهری 
است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به اهمیت این 

موضــوع، پژوهش حاضر با هــدف ارزیابی کیفیت 
محیط شــهری )به عنوان بخش اساسی از مفهوم 
گسترده تر کیفیت زندگی( در محدوده اجرای طرح 
احیای میدان امــام علی )ع( اصفهان بــا تاکید بر 
اقدامات طرح، )حین اجرای آن( صورت پذیرفت.
وی تاکید کرد: در راســتای پاســخ به سوال اصلی 
پژوهش مبنی بر اینکه طرح احیای میدان امام علی 
)ع( تا کنون، چه تاثیراتی بر کیفیت محیط شــهری 
)در محدوده اجرایی خود( داشته است؟ از یک طرف 
نیازمند ارزیابی شرایط بیرونی و به بیان دیگر ارزیابی 
عینی کیفیت بخشــی طرح احیای شهری بوده و از 
طرف دیگر نیازمند ارزیابی شرایط درونی و یا همان 
میزان رضایتمندی شــهروندان از وضعیت کیفیت 
بخشــی طرح اســت.نصوحی گفت: داده ها و نوع 

ارزیابی آن ها در این پژوهش شامل مواردی همچون 
شاخص های اثر محور مبتنی بر میزان رضایتمندی، 
برای ارزیابی شرایط ذهنی و شاخص های مشاهده 
پایه و کارشــناس محور مبتنی بر توصیف شــرایط 
واقعی محیط، برای ارزیابی شــرایط عینی است؛ بر 
این اساس داده های مربوط به شاخص های عینی 
از مشاهدات پایه، با اســتفاده از داده های اسنادی 
در کنار مشاهدات کارشناسی با استفاده از مصاحبه 
و پرسشنامه کارشناسی از کارشناسان اجرایی طرح 
و کارشناســان حرفه ای مرتبط با موضوع، استخراج 
شــده و داده های مربوط به شاخص های ذهنی نیز 
با استفاده از پرسش نامه های تنظیم شده که توسط 
شــهروندان در گروه های مختلف پاسخ داده شده، 

استخراج شده است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ارزیابی کیفیت محیط شهری اصفهان پس از احیای بافت تاریخی
سنگ تمام گروه های جهادی برای سالمت و سازندگی

مسئول سازمان بسیج ســازندگی با بیان اينكه بسیج سازندگی به  حديث زاهدی
فرمان رهبــر معظم انقالب به عنوان زیر مجموعه ســازمان بســیج 
مستضعفان در سال ۷۹ تشکیل شد و امروز با گذشت دو دهه از عمر آن توانسته ایم کارهای موثری 
جهت حل مشکالت مردم انجام دهیم به شرح اقدامات بسيج سازندگی استان اصفهان پرداخت. 
سرهنگ پاسدار حسن عجمی اظهار کرد: حدود ۲13 واحد مسکونی در استان لرستان بازسازی 
شد؛ همچنین در استان اصفهان 3۵۴ واحد مسکونی بازسازی شده و ۷۶ واحد مسکونی احداث 
شده اســت. بســیج ســازندگی اصفهان در اردوهای جهادی به مناطق ســیل زده سیستان و 
بلوچستان، بیش از ۲۲ واحد مســکونی احداث کرد. طرح هایی را با محوریت محرومیت زدایی 
برای الیروبی قنوات و آبرسانی و بهبود کیفیت آب شرب روستاهای استان به اجرا در آورده است؛ 
همچنین طی فعالیتی با عنوان طرح کرامت، به راه اندازی کارگاه های اشتغال و تعمیر مساجد و 

زیباسازی شهر و احداث گرمخانه پرداخت. 
وی ادامه داد:  بسیج سازندگی توانست با ورود به طرح ۴۰ هزار پروژه محرومیت زدایی در سطح 
کشور، بیش از 1۶۹۷ پروژه را به اتمام رساند. با ورود به طرح اتحاد صندوق های قرض الحسنه و 
با استفاده از ظرفیت های مردمی با شعار کار برای مردم توانست 1۲۶۵ صندوق قرض الحسنه را 
با عضویت ۵3 هزار و ۵۵3 نفر و با اندوخته 1۵ میلیارد تومان ایجاد کرده و در ســامانه رسام ثبت 
کند. تا امروز این صندوق ها توانسته اند بیش از ۶۴۲۰ فقره وام دو میلیونی اشتغال و معیشت را 

به مردم پرداختند کنند.
عجمی افزود: با همکاری اداره کار و امور اجتماعی، تعدادی تعاونی در ســطح اســتان اصفهان 
احداث و با پیگیری این سازمان، تفاهم نامه هایی با بانک انصار، مهر ایرانیان، رسالت و صندوق 

کار آفرینی امید جهت حمایت از صندوق های قرض الحسنه استان امضا شد.
 مســئول ســازمان بســیج ســازندگی طی  فرمــان مقــام معظــم رهبــری، در فعالیت های
  اقتصاد مقاومتــی ورودو حدود ۲۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحســنه بــه مجموعه ها پرداخت

  کند و بیــش از 1۲ هزار شــغل در هــزار واحــد تولیدی ایجــاد کنــد. همچنين با اســتفاده از 
 ظرفیت هــای جهاد کشــاورزی، فنی حرفــه ای و میراث فرهنگــی در جهت ایجاد شــغل های 
خانگی توانسته اســت بیش از 3 هزار و ۷3 دوره آموزشی در سطح استان برگزار کرده و ۶3 هزار 
نفر را در مباحث آموزشی شــرکت دهد. ما در حوزه های کشت زعفران، دامپروری، پرورش زنبور 
عسل، شــتر مرغ و گلخانه ورود کرده و با ایجاد نمایشــگاه اقتصاد مقاومتی توانستیم بخشی از 

تولیدات را به فروش برسانیم.
ســرهنگ عجمی اظهار کرد: طی پيام مقام معظم رهبری در 11 مرداد ۹8 خطاب به جهادیان در 
سطح استان در ۵۰۰ روستا طرح های جهادی همچون کارآفرینی، بهداشتی و علمی اجرا  شد. این 
سازمان در زلزله اخیر کرمانشاه بیش از 3۰ گروه جهادی را به مناطق زلزله زده اعزام کرد و هنگام 
وقوع سیل در استان های لرستان، گلستان و خوزستان نیز بیش از 13۰ گروه جهادی متشکل از 
1۵۰۰ نفر از بسیجیان استان را به مناطق ســیل زده فرستاد. در سامانه اطلس بیش از ۲1۷۰ گروه 

جهادی در سطح استان دارد و در ۲8 ناحیه سازمان مقاومت بسیج کفالت آنها را بر عهده دارند.
 وی بیان کرد: سازمان بسیج ســازندگی اصفهان توانســت در حوزه مبارزه با بیماری سالک، در 
بخشی از روستاهای اصفهان حدود 138۰۰ هکتار را توسط ۵۵۲۰ نفر نیروی بسیجی با هدف کمک 
به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان پاک سازی کند و طرح پایش فشار خون را در 

18۰ پایگاه توسط ۵8۲ نفر نیروی بسیجی راه اندازی کند.
عجمی ادامــه داد: نیروهای بســیجی بــا ورود به عرصه غربالگــری به یاری دولت شــتافتند 
و بیــش از ٩٠ درصد طرح هــای غربالگری را انجــام دادند. با ظهــور ویروس کرونــا در ابتدا با 
ضدعفونی معابر و ســپس بــا راه انــدازی ۵۶۰ کارگاه، التهاب بازار ماســک را کاهش ســپس 
 تبدیل کــردن کارگاه های خیاطی بــه کارگاه های تولید ماســک از اقدامات دیگر بســیج در این 

زمینه است. 

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

کرونا مسافران متروی 
اصفهان را به یک سوم 

کاهش داد
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
متروی اصفهــان اظهار کــرد: در حال حاضر 
متروی اصفهــان از ۶ و 1۵ دقیقه صبح تا ۹ و 
3۰ دقیقه شب با سرفاصله زمانی 1۵ دقیقه 
در حال ســرویس دهی به شهروندان است.

سعید فاضل   با اشاره به اینکه پیش از شیوع 
کرونا، روزانه حدود 1۰۰ هزار نفر از شهروندان 
اصفهانی با مترو رفت و آمد می کردند، گفت: 
در حال حاضر تعداد مسافران متروی اصفهان 
به یک ســوم یعنی حدود 3۰ هزار نفر در روز 
کاهش یافته است.مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت متروی اصفهان خاطرنشان 
کرد: زمانی که وضعیت اصفهان از نظر شیوع 
کرونا کمی بهتر می شود، تعداد مسافران مترو 
به 3۵ تا 3۶ هزار نفر هم می رسد، ولی درحال 
حاضر به صــورت میانگین تعداد مســافران 
روزانه متروی اصفهان 3۰ هزار نفر است.وی 
با بیان اینکه ســتاد مقابله با کرونای استان 
هنوز تصمیمی درباره تعطیلی مترو اصفهان 
نگرفته اســت، گفت: البته صحبت هایی در 
مورد تعطیلی مترو در شرایط فعلی هست و 
به عنوان مثال متروی شیراز تعطیل شده ولی 
متروی اصفهان همچنان فعال است.فاضل 
خاطرنشان کرد: اگر قرار است تصمیمی درباره 
تعطیلی اصفهان از سوی ستاد مقابله با کرونا 
گرفته شود باید فعالیت مترو و اتوبوس هم 
محدود شــود تا مردم بدانند شرایط بحرانی 
است، چون وقتی مترو و اتوبوس فعال است، 
یعنی اتفاقی نیفتاده و تردد در سطح شهر به 
روال عادی ادامه پیدا می کند.وی همچنین 
با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا اســتفاده از ماســک در مترو 
اجباری اســت و از سوار شــدن افراد بدون 
ماســک جلوگیری می شــود، یادآور شد: در 
باجه های شارژ بلیت در ایستگاه های متروی 
شهر اصفهان ماسک هم به فروش می رسد و 
تقریبا صد در صد مسافران از ماسک استفاده 
می کنند و اگر به ندرت کسی ماسک نداشته 

باشد تذکر داده می شود.

»حاج آقا کریستین« 
در قرارگاه کمک 

مومنانه
حجت االسالم علی هاشمی معروف به 
»حاج آقا کریستین« طلبه چمگردانی 
است که در دور دوم انتخابات مجلس 
یازدهم خبرساز شــد؛ او با استفاده از 
ارتباطات اجتماعی اش توانســته در 
قرارگاه کمــک مومنانه ســده لنجان 

وجوه زیادی را از مردم جذب کند. 

وز عکس ر
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همسطح ورودی شرقی تیران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با برآورد اولیه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
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عوامل حواس پرتی می توانند به راحتی زندگی شما را تسخیر 
کنند، در ادامه چند تاکتیک ســاده بــرای کنترل حواس و 
مقابله با حواس پرتی را با شما به اشتراک می گذاریم که بر 

مبانی علمی و مطالعات دانشمندان استوار است.
 کشف محرک های درونی: برای غلبه بر حواس پرتی، ابتدا 
باید بفهمید که چه عوامل و محرک هایی باعث می شوند که 
رفتار شما به سمت حواس پرتی برود. انسان به طور طبیعی 
تمایل دارد کــه از ناراحتی فرار کند. حتــی در مواقعی که به 
دنبال لذت و کارهای خوشــایند می رویم، درواقع انگیزه ما 
این است که خود را از ناراحتی خالص کنیم. دلیل و انگیزه 
اصلی ما از رو کردن به رسانه های اجتماعی، ایمیل، بازی های 
ویدئویی، نماوا، فیلیمو یا فیلم هــای خانگی نه لزوما برای 
لذتی است که آن ها فراهم می کنند، بلکه به این دلیل است 
که آن ها مــا را از ناراحتی روانی درون خــود دور می کنند. 
این همه هرچند تســکین موقتی می دهد، اما راهی ناسالم 
برای مقابله با مشکالت و ناراحتی های زندگی است. ما اگر 
نمی توانیم همه شــرایط و وقایع خــارج را کنترل کنیم، اما 
حداقل می توانیم نحوه واکنش خود را در برابر آن شــرایط 
کنترل کنیم.مطالعــات مختلف نشــان می دهد که وقتی 
انسان ها تمایل، اشتیاق یا انگیزه شان را در زندگی از دست 

می دهند میل شدیدی به نشخوار فکری پیدا می کنند. امری 
که می تواند به سرعت به یک عادت نامطلوب تبدیل شود.

احساس یا فکر پشت حواس پرتی را بشناسید:وقتی متوجه 
شدید که  حواس تان می خواهد پرت شود، متوقف شوید و 
در احوال خود تامل کنید و ببینید چه چیزی حواس شما را 
پرت کرده است؟ یا حال تان چطور است؟ آیا اضطراب دارید، 

خسته شده اید، یا شاید برای انجام این کار آماده نیستید؟
احساســات خود را بنویســید :»بریکر«  توصیــه می کند 
از یک کارنامه اســتفاده کنید و زمــان، روز و کارهایی را که 
انجام می دهید، همراه بااحساســی که نســبت به آن کار 
دارید یادداشــت کنید. انجام این کار به شما کمک می کند 
رفتارهای خود را با عوامل درونی پیوند دهید و با شــناخت 
افکار و احساسات خود قبل از انجام برخی رفتارها، آن ها را 

بهتر مدیریت کنید.
در احواالت خود کنجکاوی کنیــد: »بریکر« توصیه می کند 
نسبت به احساســات خود کنجکاو باشید. ببینید دل شوره 
دارید یا بی قرار هستید. در این صورت از تکنیک »رقص برگ 
در باد« اســتفاده کنید. یعنی تصور کنیــد در معرض وزش 
باد هســتید و همه افکار مزاحمی را که سبب حواس پرتی 
می شوند مثل برگی به جریان وزش باد بسپرید و از شر آنها 

خالص شوید. 
 برای عالیق خود وقت بگذاریــد: برنامه ریزی برای مقابله 
با حواس پرتی بسیار حیاتی اســت، زیرا اگر شما برای روز 
خود برنامه ریزی نکنید، مطمئنا شــخص دیگری این کار را 
برایتان می کند و روزتان را از شــما می گیرد! وقتی در مورد 
چگونگی انجام کارهای روزانه با توجه بــه وقت تان برنامه 
 روشــنی ندارید همه چیز و همه کس باعــث حواس پرتی

 بالقوه می شود.ابتدا باید عالیق خود را به زمان تبدیل کنید. 
مطمئنا بسیاری از ما می خواهیم وقت بیشتری را با چیزها 
یا کسانی بگذرانیم که بیشــترین اهمیت را برای ما دارند: 
خانواده، دوستان و ســرگرمی ها؛ اما اغلب اوقات در انجام 
این کار کوتاهی می کنیــم. چرا؟ زیرا ما بــرای آن ها وقت 
نمی گذاریم. بنابراین، شما باید ویژگی ها و ارزش های فردی 

را که می خواهید به آن تبدیل شوید، کسب کنید.
به عنوان مثال می توان به عالیقی چــون؛ پدر و مادر مهربان 
و دلسوز، شــریک زندگی منصف و دوست داشتنی یا عضو 
گروهی بودن، ادامه تحصیل، داشــتن اندام مناســب و یا 
خدمت به جامعه اشاره کرد. بســیاری از ما دوست داریم 
واجد این ارزش ها باشــیم، اما بدون وقت گذاشــتن برای 

انجام عملی شان، آن ها تنها آرزوهایی پوچ هستند.

آشپزی

سوپ فرانسوی خامه ای
مواد الزم :کره یک قاشق غذاخوری، تره  فرنگی3 عدد حلقه ای 

خرد شده، پیاز یک عدد ریز خرد شده، سیب زمینی 5 عدد پوست گرفته 
و نازک خرد شده، نمک و فلفل قرمز و سیاه به مقدار دلخواه، پودر آویشن یک 

چهارم قاشق مرباخوری، مرزنجوش خشک شده  یک دوم قاشق چای خوری، 
برگ بو  یک عدد،آب مرغ 5 فنجان،خامه سنگین زده شده  یک چهارم فنجان

طرز تهیه: برای تهیه سوپ ساده فرانسوی خامه ای با تره فرنگی و سیب زمینی، ابتدا در یک قابلمه 
بزرگ کره را روی حرارت مالیم گاز آب کنید. تره فرنگی و پیازهای خرد شده را به کره اضافه کنید و تفت 
دهید. درب قابلمه را به مدت 10 دقیقه بگذارید تا پیاز و تره فرنگی روی شعله مالیم گاز نرم و سبک 

شوند. بعد از ده دقیقه سیب زمینی های ریز و نازک خرده شده را اضافه کنید و با نمک و فلفل سیاه و 
قرمز به اندازه دلخواه مزه دار کنید. حاال آویشن، مرزنجوش و برگ بو را اضافه کنید و خوب هم بزنید. 

به مدت 12 دقیقه دیگر درب قابلمه را بگذارید تا تمام مواد روی حرارت مالیم بپزند. در مرحله 
بعد آب مرغ را اضافه کنید و حرارت را کمی زیاد کنید تا محتویات قابلمه به جوش بیاید.

بعد از جوش آمدن حرارت را کم کنید و درب قابلمه را ببندید. 30 دقیقه زمان برای 
پخت کامل سوپ در این مرحله کافی است. بعد از 30 دقیقه سوپ را در 

غذاساز یا میکسر بریزید و میکس کنید. اجازه دهید سوپ 
سرد شود و سپس  خامه قنادی سنگین و زده 

شده را به سوپ اضافه کنید.

چگونه با حواس جمعی زندگی خود را کنترل کنیم )2(

دعوت از »خورشید« و »دشت خاموش« 
به جشنواره استکهلم

 پایان کار فیلم »پارسا پیروزفر«
 با 200 میلیون تومان فروش

»خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی و »دشت خاموش« از احمد 
بهرامی در بخش »Open Zone« جشنواره فیلم استکهلم و در 
کنار فیلم های»تابستان 85« ساخته »فرانسوا اوزون«، »پینوکیو« 
به کارگردانی »متئو گارونه«، »روابط« فیلم افتتاحیه جشنواره ونیز 
ساخته »دنیله لوکه تی«، »زنی که دوید« از »هونگ سانگ-سو« و 
»درس های پارسی« ساخته »وادیم پرلمان« روی پرده می رود. 

فیلم سینمایی »بی حسی موضعی« ســاخته حسین مهکام پس 
از هشــت هفته اکران در سینماهای کشــور تنها به فروشی معادل 
2,153,2۹4,7۹4 تومان دست یافت تا این فیلم هم یکی از قربانیان 
چرخه فیلم سوزی در دوران کرونا باشد.حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، 
حسن معجونی و سهیل مستجابیان از جمله بازیگرانی هستند که در 
فیلم بی حسی موضعی به ایفای نقش پرداخته اند.  

همزمان با پنجمین روز از هفته وحدت و در آستانه فرخنده میالد مسعود فخر 
کائنات حضرت محمد مصطفی )ص( و ســالله پاکش حضرت امام جعفر 
صادق )ع( »رزمایش سراسری دفاع از مقر ادارات« توسط کارمندان بسیجی 
پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز اســتان اصفهان و همکاران حراست برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، در این رزمایش که 
با هدف دفاع از مقر ادارات و اماکن حساس دولتی به طور همزمان در تمامی 
ادارات و سازمان های سطح کشور برگزار شد، بســیجیان شرکت گاز استان 
اصفهان در حرکتی نمادین به صیانت و حراســت از مقر و ســاختمان اداری 
شرکت پرداختند.سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
در این رزمایش ضمن قدردانی از حضور همیشگی کارکنان بسیجی در عرصه 
های مختلف، از همکاران بسیجی به عنوان مدافعان اهداف و آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اســالمی یاد کرد و گفت: حضور پرشور و به موقع نیروهای 
بســیجی در هر عرصه ای موجب تســریع در انجام امور و رفع آن مشکالت  
شده است.وی افزود: بر اساس آیات و روایات قرآنی و اسالمی ما به عنوان 
یک مســلمان باید برای دفاع از آرمان ها و اهداف دین، همیشه آماده بوده 
و با اجرای این گونه برنامه های دفاعی، آمادگــی  خود را برای دفاع از حریم 
و مرزهای نظام مقدس جمهوری اســالمی اعالم کنم.در ادامه حسینی مهر، 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز اســتان، ضمن قدردانی از حضور 
پرشور و با شکوه نیروهای بسیجی و همکاران حراست، این رزمایش را اقدامی 
مثبت در جهت بازدارندگی دشمنان اســالم عنوان کرد و افزود: این اقدامات 

دفاعی یادآور حماسه ها و رشادت های شهدای واالمقام در هشت سال دفاع 
مقدس است که زمینه اعالم آمادگی در مقابل دشمنان و موجب ایجاد آرامش 
برای آحاد جامعه خواهد شد.در ادامه کارکنان بسیجی با همکاری نیروهای 
حراست پس از اعالم شروع رزمایش توسط سردار فدا فرماندهی محترم سپاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، برنامه اجرای رزمایش دفاع از 
مقر شرکت برگزار شد و در انتها با بررسی و بازدید میدانی مدیرعامل و فرمانده 

پایگاه مقاومت بسیج از نیروهای مستقر شده، این رزمایش به پایان رسید.

مانور دفاع از مقــر ادارات و ارگان ها، همزمان با هفتــه پدافند غیر عامل به 
همت پایگاه بســیج مخابرات منطقه اصفهان برگزار شــد. فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج این مجموعه در تشــریح اهداف این مانور گفت: این مانور 
با هدف باال بردن سطح امنیت ادارات و شــرکت ها در مواقع بحرانی برگزار 
شده که با تمهیدات در نظر گرفته شــده به بهترین نحو ممکن در سطح کلیه 
مراکز برگزار شد.رامین خمسه افزود: یکی از راهبرد های اساسی دشمنان، 

تاثیرگذاری بر مردم در جهت کاهش تاب آوری آنان در مواقع بحرانی است 
که با هوشیاری و ارتقای سطح علمی کارکنان در چنین مانورهایی قابل حل 

خواهد بود.
وی، یکی از مزایای پدافند غیرعامل را مصون سازی زیرساخت های مهم در 
برابر انواع تهدیدات بیان کرد و گفت: ارتقای پدافند غیرعامل باید با مشارکت 

مردم و آموزش های الزم و مردم پایه باشد.

در مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
فوالد مبارکه )نوبت اول( با تصویب اعضای حاضر و سهامدارانی که به صورت 
مجازی برای حضور در این مجمع ثبت نام کرده و حاضر شــده بودند، تقسیم 
70 درصد از سود سال 13۹8 بین اعضا و سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

این مجمع به منظور بررســی عملکرد شــرکت تعاونی مصرف در سال مالی 
منتهی به 2۹ اســفندماه 13۹8، انتخاب اعضای هیئت مدیره برای یک دوره 
زمانی سه ســاله و انتخاب بازرس قانونی برای یک دوره زمانی یک ســاله با 
حضور فیزیکی حدود 30 نفر و حضور مجازی 6740 نفر از اعضا و سهامداران 
)حدنصاب اعضا تعداد نصف به اضافه یک( و با نظارت و تایید نمایندگان اداره 
تعاون استان اصفهان و هیئت مدیره این تعاونی، رأس ساعت ۹:30 صبح روز 
چهارشنبه 13۹۹/08/07 در سالن همایش نگین سپاهانشهر با رعایت کامل 

دقیق شیوه نامه های بهداشتی بیماری کرونا برگزار شد.
بنابر همین گــزارش، از مهم ترین رویدادهای این مجمع، مطابق با دســتور 
جلسه، گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد 
ســال مالی مذکور، تصویــب صورت های مالــی، تصمیم گیری درخصوص 
سود سهام ســال 13۹8، تعیین پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس، 
تصمیم گیری درخصوص سلب درصدی از حق تقدم سرمایه گذاری در سهام 
شرکت آتیه فوالد نقش جهان و واگذاری به شرکت فوالد مبارکه و تصمیم گیری 
درخصوص نحوه تخصیص سود حاصل از ســلب تقدم به اعضای تعاونی و 
در نهایت انتخــاب اعضای جدید هیئت مدیره و بــازرس قانونی بود که اعضا 
و ســهامداران از طریق پخش زنده و تصویری شاهد آن بودند و در فرآیند آن 

مشارکت کردند.

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: میزان تولید گازوییل یورو 
4و5 با دو برابر افزایش از دو میلیون لیتر به چهار میلیون لیتر در روز افزایش 
 یافته اســت.علیرضا جعفرپور افزود: برای ارتقی کیفیت گازوییل و افزایش 
میزان تولید گازوییل یــورو 4و5، تغییراتی در شــرایط عملیاتی رآکتور های 
واحد های آیزوماکس اعمال و فرآیند تولید این محصول بهینه سازی شد.وی 
گفت: افزایش کیفیت این محصول عالوه بر ایجاد ارزش افزوده برای شرکت، 
تاثیر قابل  توجهی در حفظ محیط  زیست و کاهش آالینده های زیست  محیطی 
خواهد داشت.معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان از راه اندازی طرح 
عظیم تصفیه گازوییل شرکت نیز در ســال آینده خبر داد و افزود: با توجه به 
پیشرفت بیش از 85درصدی این طرح، مراحل پیش راه اندازی شروع شده و 
انتظار می رود با بهره برداری کامل از این طرح تمامی 20میلیون لیتر گازوییل 
تولیدی روزانه این پاالیشگاه تصفیه شود که مشخصات آن مطابق با استاندارد 
بین المللی یورو5 خواهد شد.علیرضا جعفرپور گفت: طرح تصفیه گازوییل با 
بیش از 4۹5میلیون یورو و سه هزار و 1۹1میلیارد تومان هزینه در حال تکمیل 

است و با بهره برداری از این طرح، ترکیبات گوگردی گازوییل تولیدی پاالیشگاه 
اصفهان به کمتر از 10PPM کاهش خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد اصفهــان در دیدار با حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه با اعالم اینکه 2520 نفر از کارکنــان فوالد مبارکه حامی 
ایتام و فرزندان محسنین هســتند، گفت: توجه ویژه مدیریت این شرکت و 
کارکنان ســختکوش آن به این نیازمندان قابل تقدیر و ستودنی است.کریم 
زارع با بیان اینکه کمیته امداد نقشــی در تصمیمات و سیاست گذاری های 
کالن که در کوتاه یا بلند مدت دارای تبعات خاص اقتصادی هستند، ندارد ولی 
در خط مقدم مبارزه با تبعات فقر قرار گرفته است، گفت: انجام این رسالت و 
کمک موثر به نیازمندان جامعه بــدون توجه و کمک مردم، نهادها و صاحبان 
مشاغل و صنایع میسر نخواهد بود که خوشبختانه مردم شریف استان حتی 
در شرایط اقتصادی سخت فعلی نیز، همشــهریان نیازمند خود را فراموش 
نکرده اند و به صورت مســتمر و یا با مشــارکت در طرح ها و رزمایش های 
کمک مومنانه در این امر خیر مشارکت می کنند.این مقام مسئول در ادامه به 
تشریح برنامه های این نهاد برای حمایت موثر از نیازمندان پرداخت و گفت: 
تمرکز کمیته امداد استان بر توانمندســازی مددجویان است و خوشبختانه 
ساالنه، شــش تا ده هزار نفر با کمک این نهاد و رســیدن به سطح درآمدی 
اداره کار از حمایــت این نهاد خارج می شــوند.مدیرکل کمیته امداد اصفهان 
همچنین از اولویت یافتن اهدای کمک های معوض در قالب وام های قرض 

 الحسنه برای حل مشکالت نیازمندان و مددجویان خبر داد و گفت: صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت چند ســالی اســت که برای تحقق این هدف با 
نظارت کمیته امداد ایجاد شده و توانسته خدمات قابل توجهی به مددجویان 

و نیازمندان ارائه کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در این دیدار با بیان اینکه کار امدادگری 
سخت ولی با ارزش و خداپسندانه است، گفت: مراجعین به این نهاد، همه 
نیازمند و گرفتار هستند و الزم است که توجه ویژه ای به آنها شود.حمیدرضا 
عظیمیان ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه به مسئولیت های خود در قبال جامعه 
واقف است و کمیته امداد را یکی از نهادهای امین خود در این زمینه قلمداد 
می کند.وی در ادامه سخنان خود از قصد این شرکت برای کمک در زمینه تهیه 
ملزومات آموزش الکترونیکی دانش آموزان نیازمند خبر داد و گفت: برنامه 
هایی نیز برای کمک به تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند داریم و مبالغی در 
این زمینه اختصاص خواهد یافت.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه همچنین در 
پایان سخنان خود با اشاره به راه اندازی صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
توسط کمیته امداد استان اصفهان در سال های اخیر، این اقدام را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: سپرده گذاری در این صندوق باعث حمایت از برنامه های آن برای 

پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان و مددجویان خواهد شد.

برگزاری رزمایش سراسری دفاع از مقر ادارات در شرکت گاز استان اصفهان برگزاری مانور دفاع از مقر در مخابرات منطقه اصفهان

در مجمع عمومی تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه تصویب شد؛

تقسیم 70 درصد از سود سال 1398 بین اعضا و سهامداران

در سال جهش تولید صورت گرفت؛

افزایش دو برابری تولید گازوییل یورو ۴و۵ در پاالیشگاه اصفهان

 تقدیر مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان
 از مشارکت فوالد مبارکه در طرح اکرام ایتام

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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