
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  و ورزشی/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان  /  شماره 2954 / سه شنبه 2  اردیبهشت  1399 / 27  شعبان 1441 / 21 آوریل 2020 

رییس اتحادیه مرغداران اصفهان:

جوجهِکشیهایاصفهان،جوجهُکشینکردهاند
3

 روزهای سیاه بازار شیر 
 شایعات کرونایی، دامداری های استان اصفهان را زمین گیر کرده است؛ 

3

ثبت رکوردهای 
 غرورآفرین

 در نواحی تولیدی 
فوالدمبارکه اصفهان

 نایب رییس اتحادیه آرایشگران 
مردانه اصفهان:

تاریخ رسمی برای 
بازگشایی آرایشگاه ها 

اعالم نشده است

 راهکار آموزش و پرورش اصفهان 
برای دانش آموزانی که گوشی 

هوشمند ندارند؛

ارائه بسته آموزشی

8

3

5

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
مطرح کرد:

تبعیض اقتصادی کرونا میان 
اصفهان و دیگر استان ها

تخلف در فروش دستکش، 
ماسک و الکل را خبر بدهید

3

5

رییس دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان:
 نگران ورود به پیک دوم
  ابتال به کرونا در استان

 هستیم
صفحه5

سازمانآگهیهایروزنامهزایندهرود

031_36284167_8

رمزگشایی از اظهارات سعید آذری؛
من و رفیقم امیر خان

صفحه6



سه شنبه 2 اردیبهشت  1399 / 27 شعبان 1441 /  21 آوریل 2020 / شماره 2954

آمریکا عراق را تهدید کرد
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد که واشنگتن پس از حمالت خمپاره ای 
به پایگاه های آمریکا، عراق را تهدید به حمله همزمان به ۱۲۰ نقطه در این کشور کرده است. خبرگزاری 
فرانسه در گزارشی با اشاره به حمالتی که در ماه های گذشته به پایگاه های آمریکایی در عراق انجام 
شد، نوشت: پس از آخرین حمله کاتیوشا به تاسیسات آمریکایی در عراق در ماه مارس، ایاالت 
متحده طرح بمباران بی سابقه ای را آغاز کرد و گروه های مخالف آمریکا در عراق تهدید به کشتن 
سفیران غربی کردند. براساس این گزارش، پنتاگون ماه گذشته میالدی طراحی نقشه هایی را 
برای یک حمله گسترده علیه نیروهای مقاومت - به ویژه کتائب حزب الله - در عراق آغاز کرد. 
یک مقام ارشد عراقی در این زمینه گفت: واشنگتن به ما گفت اگر آمریکایی های بیشتری در عراق 
کشته شوند، همزمان به ۱۲۰ نقطه حمله خواهیم کرد. »پت وایت« یکی از فرماندهان ارشد ائتالف 
بین المللی به سرکردگی آمریکا ابراز نگرانی کرد که چنین حمله ای ممکن است شرایط را از کنترل 
خارج کند. او در نامه ای به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نوشت که نگران است گروه هایی که هدف 

قرار می گیرند، پاسخ دهند و جان هزاران سرباز ائتالف را در خطر جدی قرار دهند.

تظاهرات علیه نتانیاهو و گانتز در تل آویو
نزدیک به هـزار نفـر معتـرض صهیونیسـت در میـدان »رابیـن « تل آویو در اعتـراض بـه مذاکرات 
»بنیامیـن نتانیاهو«، نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی و »بنـی گانتـز«، رهبر ائتالف آبی و سـفید 
بـرای تشـکیل کابینـه و متضـرر شـدن سـاکنان در فلسـطین اشـغالی بـه دلیـل کرونـا تظاهرات 
کردند. شـبکه تلویزیونی »اسـرائیل ۲۴« رژیم صهیونیسـتی یکشـنبه گزارش داد که معترضان با 
فراخـوان از قبل، سـاعت هفـت و نیم عصر بـه وقـت تل آویو در ایـن میدان جمـع شـده و علیه دو 
رقیب انتخاباتی شـعار دادنـد. پلیس از معترضان خواسـته با رعایـت فاصله اجتماعی و اسـتفاده 
از ماسـک می تواننـد در میـدان رابیـن کـه وسـعت زیـادی دارد و می تـوان فاصله گـذاری را درآن 

رعایـت کرد، دسـت بـه تظاهـرات بزنند.

شهردار مخالف ترامپ کشته شد
شـهردار سـابق یکـی از شـهرهای کالیفرنیـا و از مخالفان سرسـخت ترامـپ، روز یک شـنبه درپی 
یک سـانحه هوایی درگذشـت. به نقل از دیلی میل، شـهردار سـابق یکـی از شـهرهای کالیفرنیای 
شـمالی که رابطـه خوبی هم بـا ترامـپ نداشـت در یک سـانحه هوایی کشـته شـد. او کـه پس از 
عملکـرد ضعیـف ترامـپ و انتقـاد شـدید از او و هوادارانـش از قـدرت گناره گیـری کرده بـود، طی 
یک سـانحه سـقوط هواپیما کشـته شـد. دکتر »بیل کربی« شـهردار آبرن ۷۲ سـال سـن داشت، 
وی حیـن پرواز بـا هواپیمـای اختصاصی نزدیک فرودگاه این شـهر سـقوط کـرد و جان خـود را از 

دسـت داد. کربی، یـک متخصـص ارولـوژی، خلبان و یـک سیاسـتمدار بود.

کره شمالی دروغ »ترامپ« را رو کرد!
در حالـی که رئیـس جمهـور آمریـکا از دریافت یـک نامه زیبـا از رهبـر کره شـمالی خبـر داده بود، 
پیونگ یانـگ ارسـال هرگونـه نامـه بـه ترامـپ را تکذیـب کـرد. »دونالـد ترامـپ« رئیـس جمهور 
آمریـکا در کنفرانـس خبـری کارگـروه ویـژه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا مدعـی شـد کـه روابـط با 
»کیم جونـگ اون« رهبـر کره  شـمالی خوب بـوده و گفـت در صورتی کـه وی رئیس جمهور نشـده 
بود، آمریکا وارد جنگ با کره  شـمالی شـده بود.  ترامـپ در بخش دیگری از ایـن کنفرانس خبری 
گفت کـه نامـه ای از سـوی »کیم جونـگ اون« رهبر کـره  شـمالی دریافت کرده اسـت. بـه گزارش 
خبرگـزاری »اسـپوتنیک«، وزارت خارجه کره شـمالی روز یکشـنبه هرگونه ارسـال نامـه به رئیس 

جمهـور آمریـکا را تکذیـب کرد.

گالیه نمایندگان از مواضع سیاسی آقای سخنگو:

جدالمجلسوشوراینگهبانبرسرشفافسازیردصالحیتها
چهارشنبه هفته پیش بود که در جریان نشست علنی مجلس نمایندگان از 
طرحی دو فوریتی رونمایی کردند که ریشه در اتفاقات ریز و درشت منتهی به 
انتخابات ۲ اسفند داشت؛ طرحی که قرار است مانند یک سدی در برابر سیل 
رد صالحیت های شورای نگهبان عمل کند. بر اساس این طرح به کسانی که 
رد صالحیت شده اند این اجازه را می داد که در دادگاه بر علیه شورای نگهبان و 

کسانی که گزارش کذب داده اند اقامه دعوا کند.
دوفوریت این طرح با اکثریت آرا در مجلس رای آورد اما به نظر می رسید این 
طرح با راه همواری مواجه نباشد چراکه علی رغم آنکه اعضای شورای نگهبان 
دائما از خال قانونی سخن می گویند و اعالم می کنند اگر قانونی برای بررسی 
صالحیت ها باشد از آن استقبال می کنند اما هربار که کار به قانون نویسی برای 
انتخابات رسید و دست خود را در این زمینه تنگ دیدند آن را مخالف با شرع و 
قانون اساسی معرفی کردند و مصوبه را دوباره به بهارستان برگشت زدند؛ این 
طرح دو فوریتی هم مشخص بود که احتماال به مذاق اعضای شورای نگهبان 

خوش نیاید؛ و اتفاقا همین هم شد.

دو فوریتی بهارستان در سیبل شورای نگهبانی ها
اولین بار نبود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مجلس دهم 
را هدف کنایه ها و اظهارات خود قرار می دهد؛ مجلسی که اگر رای آن نبود 
قطعا کدخدایی مانند دوران مجلس نهم نمی تواست بر کرسی شورای نگهبان 
بنشیند. حاال سخنگو دو فوریت اخیر نمایندگان را نشانه می رود و دریادداشتی 
که آن را در صفحات شبکه های اجتماعی اش منتشر کرد می نویسد:»امروز 
در خبرها آمده بود که مجلس بعد ازتعطیالت کرونایی و غیر کرونایی جلسه 
علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب 
واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب تر از اصالح قانون انتخابات؟! 
انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام 
مجلس یعنی اصالح قانون انتخابات و اجرای سیاست های کلی انتخابات 
موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از 

نمایندگانی که علیه آن ها مثال گزارش خالف واقع داده شده است!«
در همین حال وقتی که »محمد دهقان« از دیگر حقوقدانان شورای نگهبان 
در حال رایزنی و نشست و برخاست با منتخبان مجلس یازدهم بود، 
»هادی طحان نظیف« عضو دیگری از حقوقدانان شورای نگهبان به تبعیت 
از کدخدایی، تاخت و تاز به مجلس دهمی ها را در دستور کار قرار داد و در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و 
مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در 
ذهن جامعه روشن می کند. اینکه اآلن مردم در چه وضعیتی هستند و با چه 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و 

موضوعات مردم باشند، آنها را در رأ س امور می نشاند.« او در ادامه می نویسد: 
» وقتی مردم با چشمان خود می بینند که مجلس محترم در آخرین روزهای 
فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهم ترین قانونی است که بر 
وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان 

رهبری با حکم حکومتی می شود...«

کنایه مطهری به کدخدایی
اظهارات کدخدایی از سوی نمایندگان مجلس بی پاسخ نماند و مطهری اولین 
کسی بود که به این صحبت ها واکنش نشان داد. او در صفحه توئیترش 
نوشت: » واکنش آقای کدخدایی به طرح دو فوریتی مجلس برای اصالح 
قانون انتخابات قابل تأمل است. ظاهرًا ایشان مایل است شورای نگهبان 
مطلق العنان باقی بماند. اصرار پی در پی وی بر این که کار شورا درست بوده، 
حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی رد صالحیت های بی حساب است که 

امری مبارک است.«

دخالت و تعیین تکلیف وظیفه شورای نگهبان نیست
احمد همتی نماینده سمنان یکی از نمایندگانی بود که هفته پیش در دفاع 
از طرح دو فوریتی پشت تریبون مجلس قرار گرفت او حاال درباره اظهارات 
کدخدایی می گوید: یکی از مهمترین ارکان حکومت عدالت است و اگر در 
حکومتی بی عدالتی و  ظلم وجود داشته باشد به دنبال آن مسئله اقتصاد نه 

اقتصادی خواهیم داشت و نه اعتماد عمومی بنابراین کسانی که هنوز مفهوم 
عدالت را نمی دانند این را بدانند اولی ترین موضوع برای هر حکومتی عدالت 
است.اگر می خواهیم شاخص های توسعه محقق شود مسئله عدالت است 
و تعجب از این است که یک عضو حقوقدان شورای نگهبان به صورت توهین 
آمیزی به مجلس انتقاد می کندکه چرا دوفوریت را تصویب کرد و این هم 
جای تاسف و هم جای سوال دارد که این عضوشورای چه حقی دارد که درباره 

مصوبه مجلس به این صورت صحبت کند.

چه سرنوشتی در انتظار دوفوریت است؟  
با اوج گرفتن کش مکش ها برسر طرح دو فوریتی مجلس و اصالح قانون 
انتخابات باز این سوال مطرح شد که آیا این دو فوریت هم به سرنوشت 
مصوبات دیگر در زمینه اصالح قانون انتخابات گرفتار می شود؟ همتی درباره 
احتمال رد شدن این مصوبه در شورای نگهبان گفت:»ما وظیفه ای داشتیم 
که آن را انجام دادیم و معتقدیم رد صالحیتی که صورت می گیرد باید صحت 
و سقم آن بررسی شود که اگرکذب بود جایگاهی برای رسیدگی به آن وجود 
داشته باشد . نماینده سمنان در پاسخ به این سوال که صحبت های کدخدایی 
و بعضی اقدامات حقوقدانان شورای نگهبان می تواند سیاسی کاری باشد 
چون دلیلی برای رد این مصوبه وجود ندارد گفت:»هدف را نمی دانم اما 
مجلس حق دارد نسبت به احقاق حق خود وارد عمل شود و نمی توانند با این 

لحن با نمایندگان صحبت کرد.«

رئیس سـتاد کل نیروهای مسـلح سـال ۹۸ را سالی 
خاص بـرای کشـور توصیف کـرد. سرلشـکر پاسـدار 
محمـد باقـری در بیسـت و چهارمیـن همایـش 
سراسـری فرماندهـان، معاونـان و روسـای نیـروی 
انتظامـی کـه بـه شـکل ویدئـو کنفرانـس در سراسـر 
کشـور برگـزار شـد، گفـت: ایـن جلسـه کـه به شـکل 
ویدئوکنفرانـس برگزار شـده فرصتی اسـت تـا نکاتی 
را بیان کـرده و با هـم بـه اشـتراک بگذاریم، امـا قبل  
از آن الزم می دانـم کـه از تـالش هـای تمـام عزیزانم 
در ناجـا قدردانـی کنـم.  وی بـا بیـان ایـن کـه نیروی 
انتظامـی سـال بـه سـال پرتـالش تـر اسـت، گفـت: 
سـال ۹۸ سـال خاصـی بود؛هـم بـرای کشـور و هـم 

بـرای نیـروی انتظامـی. رئیـس سـتاد کل نیروهای 
مسـلح افـزود: ایـن سـال چـه از جهـت حـوادث 
طبیعـی در کشـور و چـه از جهـت ماموریـت هایـی 
کـه بـه اقتضـای زمـان پیـش آمـد بـرای ناجا سـال 
خاصـی بـود. حـوادث غیـر مترقبـه و شـیوع کرونا از 
جمله این مـوارد بود کـه در تمـام آنها ناجا نشـان داد 
کـه آمادگـی الزم را بـرای انجـام ماموریت هـا چه در 
برنامه هـای از پیش تعیین شـده و چـه در ماموریت 
هـای غیر مترقبـه دارد. چه کسـی فکـرش را  می کرد 
که سـال ۹۸ با آن سـیل آغـاز شـده و در اواخر سـال 
نیز ویروس کرونا شـیوع پیـدا کند، اما ناجا توانسـت 
بیـش از بسـیاری از ارکان هـا بـا حضـور بـه موقـع 

درصحنـه بهترین ماموریت هـا را انجام دهـد. باقری 
با بیان ایـن که نیـروی انتظامی در اجرای مسـئولیت 
هایش سـربلند عمل کرد، گفت: حوادث و مشـکالت 
و کاسـتی ها نمی توانـد در برابر یک سـازمان جهادی 
مانع یـا کندی ایجاد کند. بلکه سـبب بـروز ابتکارات و 
پیشـرفت در اجـرای ماموریت ها می شـود که همین 
نشسـت با بیش از هـزار و ۲۰۰ فرمانده و بیـش از ۱۰۰ 

نقطـه از جملـه ایـن ابتکارات اسـت.

سرلشکر باقری:

9۸ سال خاصی بود

یک کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به سفر روز دوشنبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به سوریه اظهار کرد: به نظر می رسد یکی از مباحث مهم در جریان 
این سفر رایزنی در ارتباط با ضرورت خروج هر چه زودتر نیروهای خارجی از جمله نیروهای ترکیه ای و آمریکایی از سوریه باشد. حسن هانی زاده، در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه سفر آقای ظریف به سوریه و دیدارش با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور در شرایط کنونی از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: در حال حاضر سوریه عمق 
استراتژیک ایران و یکی از مهمترین کشورهای عضو محور مقاومت است. این کشور در حال خروج از جنگ نفس گیر ۹ ساله است و در واقع پس از سال ها درگیری و مبارزه 
با گروه های تروریستی در حال حرکت به سمت آرامش است. چنانکه در حال حاضر ۹5 درصد از خاک این کشور از حضور گروه های تروریستی پاکسازی شده است. وی با 
بیان اینکه سوریه طی این سال ها متحمل هزینه های انسانی و مادی زیادی شده است، تصریح کرد: مقابله با جریان های تکفیری یکی از اقدامات موثر دولت آقای بشار اسد 
برای حفظ محور مقاومت محسوب می شود. این کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به اهمیت امنیتی و سیاسی سفر ظریف به سوریه خاطرنشان کرد: این سفر در راستای 
گسترش همکاری های استراتژیک تهران و دمشق که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، انجام می شود. هانی زاده به حضور برخی از نیروهای خارجی در سوریه اشاره کرد، 
و گفت: در حال حاضر می بینیم که نیروهای ترکیه در بخشی از شهر ادلب حضور دارند و تفنگداران آمریکایی نیز در شرق فرات مستقر هستند و بر روی چاه های نفت دولت 

سوریه در منطقه دیرالزور تسلط دارند و این موضوع  مانع از آن می شود که دولت سوریه بتواند از این ذخایر برای بازسازی خود استفاده کند.

هانی زاده تشریح کرد:

رکورد عجیبی که مجلس دهم به نام سفر ظریف به سوریه؛ انتظارات و چشم اندازها
خود ثبت کرد

یک مجلس کم رمق!

خبر روز

وز عکس ر

شهادت برادرزاده 
رهبر انصارا… یمن

جنبش انصــارا… یمن اعالم 
کرد: محمد احمــد بدرالدین 
الحوثی کــه از عارضه بیماری 
کبدی رنج می بــرد، به دلیل 
ادامــه محاصره یمــن و عدم 
امکان درمــان در خارج از این 

کشور، به شهادت رسید.

گالیه تند مهاجری از اقدام امام جمعه ایرانشهر
مسـیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسـالمی نوشـت: برخالف دستور اکید دین اسـالم مبنی بر 
پنهان نگهداشـتن کمک به مسـتمندان، امـام جمعه ایرانشـهر بـرای دادن چند اسـکناس ۱۰ هزار 
تومانی بـه کارگرانی که بـی کار مانده انـد، در داخل خـودرو نشسـت و در برابر دوربیـن فیلمبرداری 
با رفتاری غیرمحترمانـه اقدام کرد. این رفتار خالف دسـتور شـرع و دور از مبانـی اخالقی و کرامت 
انسـانی، بازتـاب منفـی وسـیعی در شـبکه های اجتماعی داشـته و هم اکنـون در فضـای مجازی 
دسـت به دسـت می شـود. شـورای سیاسـتگزاری ائمـه جمعـه در برابـر چنیـن رفتارهائـی تا چه 
وقت می خواهد سـکوت کنـد و بی عملی نشـان دهـد؟ در جامعه انقالبی و اسـالمی ما کـه به گفته 
شـهید مظلوم آیت الله بهشـتی انقالب آن »انقـالب ارزش ها«سـت، باید اخالق حـرف اول را بزند 

و سیاسـت و اقتصاد و قضـاء و اجرائیـات فقط در بسـتر اخالق جریان پیـدا کنند.

ظریف جواب ترامپ را داد
وزیر خارجه کشـورمان با اشـاره بـه اینکه ایـران در عـرض چند مـاه آینده دسـتگاه تنفسـی صادر 
خواهد کرد، بـه دونالد ترامپ توصیـه کرد از دخالت در امور داخلی سـایر کشـورها خـودداری کند.

محمد جـواد ظریف وزیر امـور خارجه کشـورمان در صفحه توئیتر خـود با خطاب قـرار دادن دونالد 
ترامپ رئیـس جمهور آمریـکا نوشـت: »ایران در عـرض چند ماه دسـتگاه تنفسـی صـادر خواهد 
کرد. تمـام چیـزی که شـما نیـاز دارید توقـف دخالـت در امـور داخلی سـایر ملـت ها بویـژه ملت 
من اسـت.« ظریـف در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: » بـاور کـن مـا از هیـچ سیاسـتمدار آمریکایی 

توصیـه نمـی پذیریم.«

استاندار قم: تعطیلی اماکن مذهبی تا نیمه اردیبهشت 
اسـتاندار قم به چگونگی بازگشـایی اماکن مذهبی، حرم مطهر حضرت معصومه)س( و مسـاجد 
اشـاره کرد و گفـت: فعالیت ایـن اماکـن، همانند سـابق کـه اجتماعـات در آن ها تعطیل شـده بود 
تا نیمـه اردیبهشـت ادامـه می یابـد. بهرام سرمسـت با اشـاره به جلسـه ویدئـو کنفرانسـی خود با 
رئیس جمهـور اظهـار داشـت: در این جلسـه راجع بـه نحوه حمایـت از برخـی واحدهـای تولیدی، 
نحوه فعالیـت آموزش وپـرورش، دانشـگاه ها و فعالیت صنـوف مصوباتی داشـتیم. اسـتاندار قم 
بـه چگونگـی بازگشـایی اماکـن مذهبی، حـرم مطهـر حضـرت معصومه)س( و مسـاجد اشـاره 
کرد و گفـت: فعالیت ایـن اماکن، همانند سـابق کـه اجتماعـات در آن ها تعطیل شـده بـود تا نیمه 

اردیبهشـت ادامه می یابـد و بـرای ادامـه فعالیت در جلسـات آتـی تصمیم گیری می شـود.

 ادامه »یکی به دو« دیوان محاسبات
و دفتر ریاست جمهوری

دفتر رئیس جمهور بـار دیگر گـزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سـوی دیوان محاسـبات کشـور را ناقص 
و انتشـار آن را یکسـویه خواند و تاکید کرد گـزارش رئیس دیوان محاسـبات غیردقیق بـوده و این 
ادعا کـه گزارش مذکـور برای رئیس جمهور ارسـال شـده و ایشـان هیچ واکنشـی هنـگام دریافت 
گزارش نشـان نداده اند، نادرسـت اسـت. دفتر رئیس جمهور در واکنـش به این اظهـارات رئیس 
دیوان محاسـبات کشـور تاکید کرده اسـت: رئیس جمهور به محض رویت رونوشـت این گزارش، 
بالفاصلـه دسـتورات الزم را صادر کردند و خواسـتار بررسـی و گزارش شـدند و پیگیـری ها جریان 
داشـت. در بخشـی از اطالعیه دفتـر رئیس جمهور آمده اسـت: رئیـس جمهور گـزارش را مالحظه 
کـرده و بالفاصلـه دسـتور بررسـی و اقـدام بـرای تکمیـل و اصـالح گـزارش و برخـورد بـا تخلفات 
احتمالـی را دادند اما اشـکال از اینجا حاصل شـده اسـت کـه برخالف معمـول دیوان محاسـبات 

اطالعات خـود را کامل نکـرده و گزارش ناقص و یکسـویه ای منتشـر کرده اسـت.

کافه سیاست

آمار قانون های ابالغ شده به دولت در طول 
مجالس قبل نشان می دهد که مجلس دهم 
کمترین کارکرد را در حوزه قانون گذاری در 
طول مجالس دهگانه داشته است. علی اصغر 
یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به عملکرد مجلس دهم در طول ۴ سال گذشته، 
گفت: مجلس دهم در طول مدت کاری خود 
۱۷5 مصوبه را به عنوان قانون به دولت ابالغ 
کرده که از این میان سهم طرح های نمایندگان 
6۹ مورد و سهم لوایح دولت ۱۰6 مورد بوده 
است. وی افزود: در طول این ۴ سال ۷۱6 مورد 
طرح و الیحه اعالم وصول شده که ۴۸3 مورد 
آن طرح و ۲۲۱ مورد آن الیحه بوده و ۱۲ مورد هم 
طرح های مربوط به شورای عالی استان ها بوده 
است. عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: 
از میان ۷۱6 مورد طرح و الیحه اعالم وصول 
شده در طول مدت مجلس دهم، 6۲۸ مورد آن 
به صورت عادی بوده، ۷۰ مورد به صورت یک 
فوریتی، ۱۷ مورد به صورت دو فوریتی مطرح 
لبته طرح سه فوریتی  شده، یک مورد هم ا
داشتیم.  یوسف نژاد خاطرنشان کرد: از میان 
۴۸3 طرح اعالم وصول شده در مجلس دهم 
6۹ مورد آن به قانون تبدیل شده و برای اجرا 
به دولت ابالغ شده است و از میان ۲۲۱ الیحه 
دولت ۱۰6 مورد به قانون تبدیل و برای اجرا ابالغ 
شده است. وی افزود: در طول مجالس دهگانه 
پس از پیروزی انقالب مجلس اول 3۸۴ 
قانون به تصویب رسانده و مجلس دوم 3۲3 
قانون، در مجلس سوم ۲36 قانون به تصویب 
رسیده است. عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار 
داشت: مجلس چهارم در طول ۴ سال عملکرد 
خود 3۴۹ قانون را به تصویب رسانده و مجلس 
پنجم 36۱ قانون. یوسف نژاد خاطرنشان کرد: 
هم چنین مجلس ششم 3۹6 قانون تصویب 
کرده و مجلس هفتم 3۴۱ طرح و الیحه را 
تصویب و به قانون تبدیل کرده است. مجلس 
هشتم شورای اسالمی 3۲۸ مصوبه شامل ۱۱۱ 
طرح و ۲۱۷ الیحه بوده را به عنوان قانون ابالغ 

کرده است.

بین الملل
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پیشنهاد نماینده مردم گلپایگان و خوانسار:

مشاغل با ریسک متوسط از ساعت 14 باز شوند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر ادارات از ساعت ۷ تا ۱۳ باز هستند، 
فروشــگاه ها و مغازه ها باید از ساعت ۱۴ باز شــوند تا هم بتوان حمل و نقل عمومی را برای شیوع کمتر 
ویروس کرونا کنترل کرد و هم از حجم ترافیک کاسته شود.علی بختیار در خصوص آغاز به کار مشاغل با 
»ریسک متوسط« اظهار کرد: رییس جمهور به وزیر بهداشت دستور داد که بازگشایی مشاغل با ریسک 
متوسط مورد بررسی قرار بگیرد. پس مشاغلی که هم اکنون باز شده اند و در حال بازگشایی هستند باید 
بازتاب و بازخورد این بازگشایی به ستاد مقابله با کرونا واصل شود و ستاد با بازخوردی که دریافت می کند 
نسبت به لغو محدودیت ها یا اعمال محدودیت های جدید اقدام کند.وی افزود: بنده در مجلس تذکری 
به رییس جمهور در رابطه با بازگشایی مشاغل دادم و پیشــنهاد دادم که اگر ادارات از ساعت ۷ تا ۱۳ باز 
هستند فروشگاه ها و مغازه ها باید از ساعت ۱۴ باز شوند تا هم بتوان حمل و نقل عمومی را برای شیوع 
کمتر ویروس کرونا کنترل کرد و هم از حجم ترافیک کاسته شــود. این نگرانی وجود دارد که موج دوم 
شیوع ویروس کرونا مانند اتفاقی که در چین افتاد، رخ دهد. در چین ابتدا محدودیت های زیادی وضع 

شد که جواب داد و بعد از لغو محدودیت ها و جدی نگرفتن موضوع، سبب شد آمار فوت و ابتال باال رود.

 نایب رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان:

تاریخ رسمی برای بازگشایی آرایشگاه ها اعالم نشده است
نایب رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان گفت: صحبت هایی در خصوص بازگشایی مجدد 
آرایشگاه ها از تاریخ ۵ اردیبهشت بوده، اما هیچ چیز رسمی نیست.سید مصطفی سلمانی ادامه داد: 
بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا، در فروردین ماه تمامی آرایشگاه ها تعطیل و عمال 
هیچ فعالیتی نداشتند.سلمانی افزود: با توجه به گفت گو های صورت گرفته، بازگشایی آرایشگاه ها 
هیچ کدام از استان های ایران صورت نگرفته و فقط در استان تهران، به دستور اتاق اصناف تهران و با 
مسئولیت شخصی آرایشگاه ها شروع به کار کردند.وی همچنین اقدامات پیشگیرانه برای عدم ابتال 
به کرونا در آرایشگاه ها را اینگونه شــرح داد: تمرکز ما به روی زمان بندی بوده و قرار بر این است که 
نوبت ها هر ۴۵ دقیقه یک بار باشد. استفاده از ماسک، دستکش یک بار مصرف و ضد عفونی وسایل 
با مواد ضد عفونی کننده یا دستگاه های اشعه UV برای آرایشگران اجباری است.نایب رییس اتحادیه 
آرایشگران مردانه اصفهان در خصوص برخورد با آرایشگاه متخلفی که در این مدت مشغول به فعالیت 
بودند گفت: مسئولیت برخورد با متخلفانی که به هشدار های ستاد ملی مبارزه با کرونا توجه نمی کنند، 

با اداره اماکن است که به بهترین شکل  انجام شد و با متخلفین برخورد جدی صورت گرفته است.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان:

کوچ ییالقی عشایر به استان اصفهان با تاخیر 15 روزه انجام می شود
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: کوچ ییالقی عشایر به استان اصفهان با پانزده روز تاخیر از 
دهم خردادماه انجام خواهد شد.مختار اسفندیاری اظهار داشت: جامعه عشایری استان اصفهان 
مشتمل بر ۲۴ هزار نفر از ایل بختیاری و ۲۷ هزار نفر هم از ایل قشقایی است که با گرم شدن هوا و 
خشک شدن علف ها قشالق خود را ترک کرده و رو به ییالق کوچ می کنند.وی بیان داشت: با شیوع 
ویروس کرونا برای حفظ سالمت عشــایر لزوم تاخیر در کوچ عشایر از طریق ستاد استانی مقابله 
با بیماری کرونا و نامه نگاری های اســتاندار، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل امور عشایر، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به مدیران استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و 
خوزستان انجام شد تا کوچ عشایر با تعویق ۱۵ روزه انجام شود.مدیرکل امور عشایر استان اصفهان 
با تاکید بر اولویت دهی به سالمت جامعه عشایر گفت: کوچ عشایر به طور معمول در ماه اردیبهشت 
انجام می شود؛ اما امسال برای دوری جامعه عشایر از جامعه شهری کوچ عشایر از ۲۵ اردیبهشت 

ماه به ده خرداد موکول شده است.

شایعات کرونایی، دامداری های استان اصفهان را زمین گیر کرده است؛

روزهای سیاه بازار شیر

کرونا حــاال دامن گیر بازار مــواد غذایی و  مرضیه محب رسول
خوراکی هم شده است؛ ذائقه مردم تغییر 
یافته و برخی از کاالها مانند لیمو ترش را صدر نشــین قیمت ها کرده و 
برخی دیگر مانند شــیر و لبنیات را از رونق انداخته اســت. همین روی 
گردانی خریداران، افت قیمت مواد لبنی را در پی داشته و حاال دامداران 
را در آستانه ورشکســتگی قرار داده است. در حالی که صنعت لبنیات از 
شایعه مسمومیت شیرها به آفالتوکســین و سمی بودن آن کمر راست 
نکرده بود که کرونا و شائبه آلوده بودن لبنیات و دام ها هم مزید بر علت 
شد. برخی در شبکه های اجتماعی مدعی شدند ویروس کرونا از طریق 
مصرف فرآورده های خام دامی به انســان منتقل می شود؛ اما این ادعا 
تاکنــون بارهــا از ســوی کارشناســان وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی و حتی سازمان بهداشــت جهانی رد شده است. با این 
حال رد این ادعاها نتوانسته اثر شایعات را خنثی کند و جامعه دامداران 
شاهد افت درآمد خود بر اثر کاهش مصرف شیر و محصوالت لبنی در 
بازار هستند تا عالوه بر گرانی و مسئله قیمت بی رغبتی مردم به دلیل نبود 
اطمینان از سالمتی این کاال مشتریان را کم و کمتر کند. این وضعیت تا 
آنجا پیش رفته که مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی استان اصفهان اعالم 
کرده تولید در اســتان تا بیش از ۳0 درصد کاهش داشته است. به گفته 

وی، کرونا با تاثیر منفی بر مصرف لبنیات در بین مردم موجب کاهش ۱۵ 
تا ۲0 درصدی تولید محصوالت لبنی شده که با احتساب قطع صادرات، 
میزان تولید بیش از ۳0 درصد کاهش یافته است.هومان امیری با اشاره 
به تاثیر منفی کرونا بر مصرف لبنیات، اظهار کرد: متاسفانه با شیوع کرونا 
در کشور، شاهد کاهش مصرف لبنیات از سوی مردم هستیم.وی با بیان 
اینکه بعد از بسته شدن مرزها و به دنبال آن کاهش صادرات، کارخانجات 
صنایع لبنی ناچار به کاهش تولید شدند، افزود: به نظر می رسد مصرف 
لبنیات به عنوان یکی از محصوالت غذایی مورد نیاز بدن و حتی حافظ در 
برابر آلودگی ها، افزایش یابد که در بازار داخل با کاهش مصرف لبنیات 
مواجه شدیم.مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی استان اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه بسیاری از خانواده ها به دلیل رعایت فاصله اجتماعی کمتر خرید 
می کنند، افزود: با کاهش تولید کارخانجات صنایع لبنی، شیر خام روی 
دست دامدار باقی مانده و این موجب ضرر آنها شده است، البته برای حل 
این مسئله سیاست تبدیل آن به شیرخشک اتخاذ شد.وی تاکید کرد: در 
حال حاضر برای جذب شیرخام دامداری ها، مجوز صادرات شیرخشک 
در کشور اخذ شده که با این اقدام تا حدودی مشکل دامداری ها مرتفع 
می شود؛ اما کارخانجات صنایع لبنی که تولید شیرخشک ندارند برای 
رهایی از مشکل باید تولید محصول خود را افزایش دهند.امیری ادامه 

داد: کرونا با تاثیر منفی بر مصرف لبنیات در بین مردم موجب کاهش ۱۵ 
تا ۲0 درصدی تولید محصوالت لبنی شــده اســت که با احتساب قطع 
صادرات میزان تولید بیش از ۳0 درصد کاهش یافته و در این شــرایط 
بسیاری از کارخانجات با یک ســوم نیروی خود فعالیت می کنند.وی 
افزود: در پی شیوع کرونا و با وجود کاهش تولید، هیچ یک از کارخانجات 
فرآورده های لبنی در اصفهان تعطیل نکردند و خوشــبختانه موردی از 
کرونا در کارگران آنها گزارش نشده است.مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی 
استان اصفهان در خصوص وضعیت تولید کارخانجات فرآورده های لبنی 
در آســتانه ماه رمضان، گفت: با توجه به میزان مصرف مردم در شرایط 
کرونا، تولید انجام می شود و قیمت لبنیات نیز افزایش نخواهد داشت.

وی درباره میزان تولید فرآورده لبنی در اســتان اصفهان، گفت: پیش از 
شــیوع کرونا تولید محصوالت لبنی ۱۲۵0 تن در روز بود که اکنون به زیر 
۱000 تن در روز کاهش یافته و این موجب ضرر کارخانجات صنایع لبنی 
شده است.امیری با انتقاد بر کاهش مصرف لبنیات در بین مردم، گفت: 
متاسفانه کارشناسان تغذیه و بهداشــت، صدا و سیما و ... هیچ یک بر 
تغذیه مناســب در دوران کرونا به درســتی نپرداختند و در این شرایط 
خانواده ها از ترس ابتال به کرونا با دوری خرید از سوپرمارکت ها، مصرف 

لبنیات خود را کمتر کردند.

رییس اتحادیه مرغداران اصفهــان گفت: معدوم 
ســازی جوجه های یک روزه در مرغداری ها صورت 
نمی گیرد و هیچ یک از شــرکت های جوجه کشی 
فعال در اســتان اصفهان اقدام به معدوم ســازی 
جوجه یک روزه نکرده اند. فرهاد جعفریان با اشاره 
به خبر معدوم سازی جوجه های یک روزه در برخی 
از مناطق کشــور، اظهار کرد: بســیاری از مرغداری 
های گوشــتی با مشــکل کمبود نهاده برای تامین 

نیاز غذایی دام های ســبک خود مواجه شــده اند 
و از این رو تعدادی از جوجه کشــی هــا در برخی 
از نقاط کشور در روزهای گذشــته اقدام به معدوم 
ســازی جوجه های یک روزه کرده اند. وی افزود: 
کاهش قیمت مرغ در بازار و تاثیر مســتقیم آن بر 
قیمت مرغ زنده و میزان درآمد مرغدار باعث شده 
تا بســیاری از مرغــداران از جوجه ریزی صرف نظر 
کنند و مشکل کمبود نهاده در مرغداری ها منجر به 
معدوم سازی جوجه های یک روزه در جوجه کشی 
های کشور شده اســت. وی با بیان اینکه بسیاری 
از جوجه کشــی هــا در نقاط مختلف کشــور دیگر 
تخم مرغی در دســتگاه های جوجه کشی خود قرار 

نداده انــد، تصریح کــرد: جوجه کشــی هایی هم 
کــه ۲0 روز پیش تخم مرغ در دســتگاه گذاشــته 
بودند و االن زمان فروش جوجه های یک روزه شان 
است، مشتری ندارند زیرا مرغدار با مشکل تامین 
نیازغذایی دام سبک روبه رو است .جعفریان اضافه 
کرد: علت اصلی معدوم ســازی جوجه ها مشکل 
تامین نهاده های دامی است زیرا نهاده ذرت و سویا 
که قوت غالب مرغداری ها محســوب می شود، از 
بنادر، آزاد نشده و بســیاری از مرغداران گوشتی که 
چندماه پیش به تجار و شرکت های تجاری، هزینه 
تامین نهاده های دامی را پرداخته اند، اکنون در این 
آشــفته بازار برای تامین نهاده های دامی سردرگم 

رییس اتحادیه مرغداران اصفهان:

جوجه ِکشی های اصفهان، جوجه ُکشی نکرده اند

خبر روز

جامعه دامداران شاهد افت درآمد خود بر اثر کاهش 
مصرف شیر و محصوالت لبنی در بازار هستند تا عالوه 
بر گرانی و مسئله قیمت بی رغبتی مردم به دلیل نبود 

اطمینان از سالمتی این کاال مشتریان را کم و کمتر کند

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

دولت با تسهیالت کم بهره و توافق مالیاتی نجات بخش 
اصناف شود

رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت:دولت با ارائه تســهیالت با بهره کم و توافق مالیاتی می 

تواند اندکی از زخم واردشــده بر پیکر اصناف را التیام بخشد.رســول جهانگیری با اشاره به ضرر و 

زیان اقتصادی و معیشــتی اصناف در 

اســتان اصفهان اظهار داشت: در استان 

اصفهان بیــش از ۲۲0 هزار واحد صنفی 

و در شهرســتان اصفهان بالغ بر ۱00 هزار 

واحد صنفی فعال اســت که با شــیوع 

کرونا از نظــر اقتصادی آســیب جدی 

دیدند.وی افــزود: با شــیوع ویروس 

کووید ۱۹ و تعطیلــی واحدهای صنفی 

در ایام عید نوروز بســیاری از واحدهای 

صنفی به ویژه پوشــاک و خوراک دچار 

ضــرر اقتصادی جبــران ناپذیر شــدند.وی با بیــان اینکه برای نمونــه ضرر اقتصــادی به صنف 

تاالرهای پذیرایی در سال جاری تاســف آور است خواســتار حمایت دولت از اصناف شد و گفت: 

 ارائه تســهیالت با بهره کم و توافــق مالیاتــی می تواند اندکی از زخم واردشــده بــر پیکر اصناف

 را التیام ببخشد.

هیچ خودروی جدیدی ثبت سفارش نمی شود
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درباره اطالعیه ای مربوط به ثبت سفارش 
های خودرویی  که اخیرا در ســامانه جامع تجارت منتشــر شــده، گفت: باز شدن ثبت سفارش 
خودرو برای ویرایش و اقدامات الزم برای ترخیص خودروهایی اســت که تاریخ ثبت ســفارش 
و قبض انبار آن هــا مربوط به قبل از ممنوعیت واردات اســت و خودروهای فاقد ثبت ســفارش 
را شــامل نمی شــود.۲۸ فروردین ماه اطالعیه ای تحت عنــوان »اجرایی شــدن تصویب نامه 
۱۵۲۶۷۶ت۵۷۳۹۴ مربوط به ثبت ســفارش های خودرویی ۱۳۹۹/۱/۲۸« در ســامانه جامع 
تجارت منتشر شد که طبق آن امکان ثبت سفارش های خودرویی موضوع بند ۳ تصویب نامه شماره 
۱۳۷۱۶۱/ت۵۶0۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱0/۱۶ تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ تمدید شــدند. همچنین در این 
اطالعیه جزئیات دیگری ذکر شده که در سایت سامانه جامع تجارت ایران قابل رویت است.در این 
باره سعید عباسپور اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه دولت درباره ثبت سفارش های خودرویی، 
خودروهای دپو شــده در گمرک منوط به اینکه تاریخ ثبت ســفارش و قبض انبار آن ها مربوط به 
قبل از ممنوعیت واردات خودرو باشد، می تواند ترخیص شود و این اطالعیه نیز مربوط به همین 
موضوع است.وی افزود: همچنین خودروهایی که به دلیل داشتن حکم قضایی در گمرک مانده 
بود، در صورت صدور حکم قضایی ترخیص  می شوند که تعداد آن ها کم است.این مقام مسئول در 
پاسخ به اینکه آیا باز شدن ثبت سفارش مربوط به خودروهایی است که قبل از ممنوعیت واردات 
وارد شده، اما ثبت سفارش نشدند، پاسخ داد: ثبت و سفارش برای ویرایش و اقدامات الزم برای 

ترخیص است و برای افتتاح نیست. 
ضمنــا خودروهــای فاقــد ثبت ســفارش مشــمول این مصوبــه نمی شــوند.به گفتــه مدیر 
کل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت، آخرین مصوبــه در این زمینــه مربوط 
به خودروهایی اســت کــه قبــل از ممنوعیــت واردات ثبت ســفارش شــدند ولی بــه دالیل 
 مشــکالت بانکــی،  ارزی یا مشــکالت دیگر ترخیص نشــدند و حــاال طبق این مصوبــه اجازه

 ترخیص یافتند. 

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای ۳۳0 طرح در استان با اعتبار بالغ بر ۱0۳ میلیارد تومان خبرداد.محمد حسین شاملی اظهارداشت: از 
آنجایی که شاهد سال زراعی پر بارش هستیم به همین دلیل در تالشیم تا بتوانیم در سال جدید ۳۳0 پروژه ای که از سال گذشته تا کنون ادامه دارد را اجرایی کنیم.

وی افزود:باید اشاره داشت که این طرح ها در قالب طرح های آبخیزداری، بیابان زدایی، حفاظت و حمایت، مرتع و یگان حفاظت و جنگل کاری با اعتباری بالغ 
بر ۱0۳ میلیارد تومان اجرایی شده است. مدیر کل منابع طبیعی وآبخیز داری اســتان اصفهان تاکید کرد:اصلی ترین هدف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان، اجرای این پروژه های مهم و تحقق جهش تولید در سال جدید است چرا که پیش بینی می شود با اجرای چنین اقداماتی زمینه توسعه و گسترش 
حوزه کشاورزی استان اصفهان ایجاد شود. شاملی ادامه داد:بخش زیادی از اعتبارات الزم برای انجام این پروژه ها از صندوق توسعه ملی تامین شده است.وی 
گفت:مهم ترین تاثیر بسیار مطلوب اجرایی این اقدامات را می توان کنترل و جلوگیری از سیل و سیالب، جلوگیری از فرسایش خاک و باد و همچنین تغدیه بهینه 
سفره های زیر زمینی نام برد.مدیر کل سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان یادآور شــد:از مهم ترین اقدامات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان در اجرای این پروژه ها کنترل و مهار ریزگرد ها به وسیله طرح جنگل کاری است.

اجرای330 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: اجرای عملیات کارهای برق، ابنیه و تاسیسات ساختمان قدیم مرکزی اصالح تابلوهای برق اصلی، تابلوهای برق 

طبقات و برق رسانی به سرور شرکت گاز استان اصفهان

میزان تضمین: ۲۵۹/۱00/000 ریال )دویست و پنجاه و نه میلیون و صد هزار ریال(
کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲0۹۹0۹۱۱۳۸00000۳ 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: ۳۲۳۳۹۵۶ 
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 شرکت گاز 

استان اصفهان

نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
مطرح کرد:

تبعیض اقتصادی کرونا میان 
اصفهان و دیگر استان ها

نایــب رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان معتقد 
است: با توجه به ســهم هشت درصدی اقتصاد 
اصفهان از بخــش کشــاورزی، ۲۶.۵ درصدی 
از بخش صنعــت و معــدن و ۶۵.۵ درصدی از 
بخش خدمات، خســارت های مالی ناشی از 
بحران اقتصادی شیوع گسترده ویروس کرونا 
در اصفهان شدیدتر از دیگر استان ها خواهد بود.

حمیدرضا قلمکاری گفت، در این شرایط تدوین 
و تصویــب بســته های حمایتــی از بنگاه های 
اقتصادی بر اساس شــناخت صحیح از تبعات 
اقتصادی ویروس کرونا یــک فوریت غیر قابل 
انکار اســت و اجرای صحیح قوانین تسهیل گر 
در سایه هم افزایی و همدلی همه دستگاه ها و 
نهادها می تواند به عبور از  این بحران بزرگ کمک 
کند که در این راســتا نقش اتاق هــای بازرگانی 
به عنوان نماینده فعاالن اقتصادی بســیار حائز 

اهمیت خواهد بود.
وی تاکید کرد: خوشــبختانه با تشکیل شورای 
برنامه ریزی در دوره نهــم اتاق بازرگانی اصفهان 
که در حال اســتقرار یک نظــام جامع مدیریت 
استراتژیک، مبتنی بر تفکر سیستمی و مدیریت 
ریسک برای نیل به چشم انداز و ماموریت اتاق در 
راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار است، با 
بررسی تحلیل های علمی و همه جانبه شناسایی 
مشکالت اصلی این حیطه، منجر به تمرکز بر رفع 
چالش ها و ارتقای شاخص های محیط کسب 
و کار خواهد شد. شاخص های اقتصادی نشان 
می دهد که رشد اقتصادی استان اصفهان حتی 
پیش از بحــران کرونا نیز منفی بــوده و طبیعتا 
اکنون با شــیوع ویروس کرونا شــرایط بسیار 

سخت تر از قبل خواهد بود.
وی تصریح کرد: خسارت ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات 
به ترتیب ۱0، ۲۵ و ۵۵ درصــد خواهد بود که در 
این صورت با توجــه به اینکه هشــت درصد از 
اقتصاد استان به بخش کشاورزی، ۲۶.۵ درصد 
به بخش صنعــت و معــدن و ۶۵.۵  درصد به 
بخش خدمات تعلق دارد، می توان انتظار داشت 
خسارت های استان اصفهان به مراتب شدیدتر از 

سایر استان های کشور باشد.



سه شنبه 2  اردیبهشت 1399 / 21  آوریل 2020/ 27 شعبان 1441/ شماره 2954
اطلاع رسانی

مفاد آراء 
2/12 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر رای شماره 139860302012000962 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محرم علی محمدی فرزند صفدر به شــماره 
شناسنامه 144 صادره از چادگان در یک باب واحد گاوداری شيری به مساحت 3984/73  
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5 فرعی از 60 اصلی مزرعه قنات ســفيد رزوه 
خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای سيد محمد تقی موســوی فرزند اسمعيل و 
صفدر علی محمدی فرزند شکراله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1399/02/02
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1399/02/17

م الف: 818518 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
مفاد آراء 

2/13 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر رای شماره 139860302012000941 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود جمالی فرزند عيسی به شماره شناسنامه 
528 صادره از چنارود در یک باب واحد دامداری پرورش گاو شيری به مساحت 3000  متر 
مربع پالک 1 فرعی از 291 اصلی واقع در چــادگان – اصفهانک عليا خریداری از مالک 
رسمی آقای علی جمالی فرزند عيسی و ایشان نيز از عيسی جمالی فرزند علی پناه محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1399/02/02
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1399/02/17

م الف: 818491 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
مفاد آراء

2/14 آگهی مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثير االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسليم و رسيد اخذ نمایند و از تاریخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و یا معترض  گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکيت می نماید ضمنًا صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.
1- رای شــماره 139960302032000003 مورخ 99/1/20  آقای حسين خانی فرزند 
محمد به کدملی 1189283220 صادره اردستان ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 102 اصلی عليا در اردستان مزرعه خرم آباد بخش هفده ثبت اصفهان به 

مساحت 295 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/17 

م الف: 818371  ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی
2/15 شــماره نامه:139985602033000076-1399/01/28  نظــر به اینکه تمامی 
ششدانگ یکدرب باغ معروف دشت سوپر پالک ثبتی 1094 فرعی از 212- اصلی واقع در 
دشت بزرگ طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسين 
شکوهی طرقی فرزند علی در جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نيامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31  ساعت 10 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکين یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:817614 علی جوانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/16 شــماره نامه : 139985602024000316-1399/01/26 نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/4545 مجزی شده از 131 فرعی از 
4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام اصغر 
حجتی زاده فرزند رضا در جریان ثبت اســت و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
 نيامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز دوشــنبه مــورخ 1399/02/29 ســاعت 
9 صبــح در محــل شــروع و به عمــل خواهــد آمد، لــذا به موجــب ایــن آگهی به 
کليــه مجاورین اخطــار می گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهی در 
محل حضــور یابنــد و اعتراضات مالکيــن یا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانون ثبت 
 از تاریــخ تنظيــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد.

م الف: 815791 قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت 

2/17 خانم فاطمه کریمی اسدآبادی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکيت 14 سهم مشاع از 42 سهم عرصه واعيان 
به انضمام بهای ثمن عرصه و اعيان بيست و هشت سهم مشاع بقيه آن از یک قطعه زمين 
به مساحت 930 مترمربع شماره 432 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بيدگل با صفحه الکترونيکی به شماره 139820302017002263 به نامش ثبت و سند 

مالکيت به شماره  د97-340574 صادر و تسليم گردیده است. که در اثر جابجایی مفقود و 
اینک درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی 
آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود المثنی اسناد مالکيت 
مزبور صادر و به متقاضی تسليم خواهد شــد. م الف: 808955 عباس زادگان ریيس 

ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل
اخطار اجرایی 

 2/18 شــماره: 98/409/3 محکــوم به بــه موجب رای غيابــی شــماره 771  تاریخ:
 10/10 /98حوزه: سوم  شورای حل اختالف شهرســتان آران و بيدگل که قطعيت یافته 
اســت. محکوم عليه : محسن کيومرثی نام پدر: مهر علی شــغل:  - نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد ميليون ریال 
وجه دو فقره چک به شــماره های 892/13345982 به تاریخ 10/ 7/ 91 به عهده پست 
بانک ایران به انضمام خسارت دادرســی و تاخير تادیه از زمان صدور چک و چک شماره 
892/13345981 مورخ 91/6/10 عهده پست بانک ایران، پرداخت خسارت تأخيرتأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 98/5/16 لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم 
بانک مرکزی و پرداخت مبلغ سه ميليون و ششصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خسارات 
دادرسی و مبلغ شصت هزار ریال بابت درخواســت اجرائيه در حق خواهان صادر و اعالم 
ميگردد. نيم عشر اجرائيه محاســبه و وصول گردد.رأی صادره غيابی است. مشخصات 
محکوم له: عباس رستار نام پدر: رمضانعلی شغل: کارگر نشانی محل اقامت:آران و بيدگل، 
خ عباس آباد کوچه موعود 22 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد،محکوم عليه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفا محکوم 
به از آن ميسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید.  م الف: 818445 زهره گرامی نوش آبادی رئيس شعبه سوم شورای حل 

اختالف آران و بيدگل

تاسیس شرکت سهامی خاص پیشرو آوید درمان درتاریخ 1398/11/17 به شماره ثبت 64063  به شناسه ملی 14008974432 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :شرکت در مزایدات و مناقصات بخش خصوصی و دولتی داخلی و خارجی برپایی نمایشگاه ها ، ســمینارها ، کارگاه ها و همایش های داخلی و خارجی و شرکت در آن ها بجز نمایشگاه های فرهنگی و هنری تعمیرات و نگهداری دستگاه های پزشکی 
و آزمایشگاهی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی واردات ، صادرات ، تولید و توزیع انواع داروها و مکمل های دارویی و غذایی )پس از اخذ مجوزهای الزم( استفاده از تسهیالت وامی و بانکی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت تهیه ، توزیع ، تولید ، تعمیر و نگهداری ، خرید و 
فروش ، صادرات ، واردات ، ایجاد و راه اندازی کارخانجات ، مشاوره در زمینه لوازم و تجهیزات و دستگاههای پزشکی ، ایمنی و آزمایشگاهی و مواد شیمیایی به مدت نامحدود اخذ و اعطای نمایندگی شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی داخلی و خارجی صادرات ، واردات و بازرگانی داخلی کلیه کاالهای مجاز نمایندگی شرکت ها و کارخانجات لوازم و تجهیزات 
پزشکی ، آزمایشگاهی و مواد شیمیایی تهیه و تامین ، تولید و توزیع تجهیزات پزشکی ، لوازم پزشکی ، ایمنی، آزمایشگاهی و مواد شیمیایی ساخت و راه اندازی درمانگاه ، آزمایشگاه ، بیمارستان ، کلینیک و بهره برداری از بخش های تخصصی بیمارستان ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله سلمان فارسی ، کوچه رحیم زاده]8[ ، کوچه شماره 26 ، پالک 6 ، ساختمان مریم ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستی 8158119783 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1-999738-0049-06 مورخ 1398/11/12 نزد بانک بانک تجارت شعبه چهارراه آپادانا با کد 6330 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی رمضانی به شــماره ملی 2400043086و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال خانم نگار تمدن به شماره ملی 2400104042و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین رعیتی به شماره ملی 2411668619و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء ی رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل ، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه نعمت اللهی به شماره ملی 1552721175 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نگین تمدن به شماره ملی 2400237409 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 

مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )817793(
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 الزمه جهش تولید
ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای است

مدیـرکل فنـی و حرفـه ای اصفهـان بـا اشـاره بـه نام گـذاری سـال جاری گفـت: الزمـه جهـش و 
رونق تولید، ارتقـای مهارت های فنـی و حرفـه ای در بین جمعیـت جویای کار اسـت.آرش اخوان 
افزود: در این راسـتا آموزش های مهارتی نقش بسـزایی در ایجاد بسـتر اشـتغال و رونق بخشـی 
به چرخـه تولیـد در کشـور دارد.مدیرکل فنـی و حرفـه ای اصفهان بـا یـادآوری اینکه دسـتیابی به 
جهـش تولیـد نیازمند توجه ویـژه بـه مقوله مهـارت آموزی و مهـارت افزایی اسـت، گفـت: مهارت 
ابـزاری بـرای توانمندسـازی و تربیـت نیـروی کار ماهـر بـرای بهـره وری بیـش از پیـش تولیـد و 
پیشـرفت اهداف کشـور در زمینه های مختلف اسـت.وی تصریح کـرد: اگر در برنامه های توسـعه 
اقتصادی و صنعتی کردن کشـور، ضـرورت آموزش فنـی کارگران و ارتقای سـطح مهـارت افراد به 
درسـتی مورد توجه قـرار نگیرد کمـاکان نیازمنـد امکانـات و محصوالت کشـورهای پیشـرفته دنیا 
خواهیـم ماند.اخـوان با اشـاره به اهمیـت تولیـد در رسـیدن بـه خودکفایی اظهـار داشـت: بر این 
اسـاس ارائه آمـوزش هـای فنی و حرفـه ای بـا محور تقویـت و کسـب مهـارت الزم بـرای ورود به 
عرصه اشـتغال و افزایـش کیفیت تولیـدات صورت گرفته اسـت.وی با اشـاره به وضعیـت موجود 
گفت: بـا توجه بـه اینکـه شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور باعـث تعطیلـی کالس هـا و دوره های 
آموزشـی شـده اسـت، این اداره کل از همان ابتدا کوشـید تا آموزش های مهارتی خـود را به عالقه 

منـدان از طریـق آمـوزش از راه دور و مجـازی ارائه کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تشریح کرد:

بارش های بهاره 50 میلیارد تومان خسارت به بار آورد
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اسـتان اصفهان به خسـارت هـای بارش های بهـاره پرداخت 
و گفت:تاکنون سـرجمع خسـارات سـرمازدگی و تگـرگ به اراضـی کشـاورزی ۵۰ میلیـارد تومان 
برآورد شـده اسـت.منصور شیشـه فروش با اشـاره به بارش هـای جوی بهـاره در اسـتان اصفهان 
اظهار داشت: سـامانه بارشی اسـتان اصفهان در سـه مقطع فعال شـده که پیش بینی هواشناسی 
بر تـداوم بارش ها بـا ماهیت رگبـاری و زودگذر به همـراه وزش باد تا پایان اردیبهشـت ماه اسـت.

وی با اشـاره به بارش های »همرفتی« بهاره در سـطح اسـتان اصفهـان تصریح کـرد: ماهیت این 
بارش هـای کوتـاه مدت بـه ویـژه در مناطـق کوهپایه ای مـی توانـد منجر به وقوع سـیالب شـود.

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری با اشاره به اسـتقرار ۵۰ تیم امدادی در سـطح استان اصفهان 
گفت: تیم های امـدادی در ۴۲ پایگاه هـالل احمر و ۴۱ راهدارخانه با ۵۵۰ ماشـین آالت در سـطح 

اسـتان اصفهان برای یاری رسـانی مسـتقر شدند.

آغاز ثبت نام مدارس تخصصی حفظ قرآن
ثبت نـام مدارس تخصصـی حفظ قرآن وابسـته به مهدقـرآن کریـم و والیت اسـتان اصفهان آغاز 
شـد.مهد قرآن کریم و والیت اسـتان اصفهـان با همـکاری اداره آمـوزش و پرورش اسـتان، حفظ 
کل قرآن را در یک، دو و سـه سـال همراه بـا تحصیل ویـژه دانش آموزان مـدارس تخصصی حفظ 
قـرآن کریـم )مهـاد( برگـزار می کند.مـدارس قرآنـی با اجـرای طـرح گام نخسـت ویـژه آموزش 
فـوق برنامه قـرآن در مقطـع ابتدایـی بـا موضـوع آموزشـی روخوانـی، روان خوانـی، ترتیل خوانی 
و حفـظ موضوعی قـرآن کریم مشـغول فعالیت اسـت.در مـدارس حفـظ تخصصی قـرآن کریم، 
دانش آمـوزان از سـاعات اولیـه صبـح تا ظهـر مشـغول آمـوزش دروس تحصیلـی بـوده و در کنار 
ایـن آموزش ها بـه بحـث فراگیری قـرآن نیـز می پردازنـد و پس از گذشـت یک، دو و سـه سـال 
بر اسـاس اسـتعدادهای شـان، موفق به حفـظ کل قـرآن می شـوند.ثبت نـام ایـن دوره از ابتدای 
اردیبهشـت ماه آغاز و تا اواسـط خردادمـاه ادامه دارد. شـروع کالس هـای آموزش قـرآن مدارس 

تخصصی حفـظ قـرآن کریم)مهاد( در فصـل تابسـتان)دهم تیرماه( اسـت.

سخنگوی ستاد کرونا در استان اصفهان اعالم کرد:

تخلف در فروش دستکش ،ماسک و الکل را خبر بدهید

پس از برگــزاری بیســت و نهمین جلســه  حدیث زاهدی
ســتاد کرونا اســتان اصفهــان ،حجــت ا...

غالمی ســخنگوی این ســتاد در پاســخ به ســوال خبرنــگار زاینــده رود  
درباره بــه وجــود آمدن بــازار ســیاه دســتکش ، ماســک و الــکل اظهار 
داشــت : کمیتــه تخصیــص و توزیــع اقــالم بهداشــتی در معاونــت غذا 
و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی تشــکیل شــده و بــر این امــر نظارت 
ــگاه های  ــا و فروش ــام داروخانه ه ــتکش در تم ــد دس ــرار ش دارد و ق
شــهرداری بــا قیمــت معیــن بــه فــروش برســد. اگــر مــردم تخلفــی 
ــرات  ــماره ۱3۵ تعزی ــا ش ــه ب ــماره 3۱۱3 ک ــا ش ــد ب ــاهده کردن مش
ــورد  ــی و برخ ــه بررس ــا بالفاصل ــد ت ــاس بگیرن ــت، تم ــگ اس هماهن

شود.
ــدات  ــی تمهی ــده رود  مبن ــر زاین ــوال دیگ ــه س ــن ب ــی همچنی غالم
ــار  ــه اقش ــک ب ــت کم ــان جه ــارک رمض ــاه مب ــرای م ــادی ب اقتص
ــی  ــزار تومان ــا 6۰۰ ه ــه ۲۰۰ ت ــت یاران ــرد: دول ــح ک ــیب پذیر تصری آس
ــا  ــن ب ــرد. همچنی ــد ک ــت خواه ــاه پرداخ ــن م ــه ای ــا یاران ــراه ب را هم

همــکاری خیــران طــرح کمــک مومنانــه در اســتان اصفهــان نیــز اجرا 
ــته های  ــدی و بس ــای نق ــع کمک ه ــت توزی ــرار اس ــه ق ــود ک می ش
معیشــتی بــا نظــارت امــام جمعــه اصفهــان و اســتانداری پیگیــری و 
مدیریــت شــود.  وی در ادامــه افــزود : تدارکاتــی کــه از ســوی ســتاد 
ملــی نیــز اعــالم شــده شــامل پرداخــت یارانــه بیــن ۲۰۰ تــا 6۰۰ هــزار 
تومانــی اســت؛ همچنیــن ثبت نــام بــرای دریافــت وام یــک میلیــون 
ــم  ــر بودی ــع در دفات ــاد تجم ــاهد ایج ــون ش ــده و چ ــاز ش ــی آغ تومان
مهلــت ثبت نــام تــا ۱8 اردیبهشــت تمدیــد شــد. همچنیــن اعالم شــد 
که نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــرای دریافت ســیمکارت نیســت و 
متقاضیــان می تواننــد پــس از ثبت نــام اینترنتــی ســیمکارت همــراه 
اول را بــه وســیله پســت دریافــت کننــد. از طــرف دیگــر بیمــه بیــکاری 
ــر  ــود و اگ ــت می ش ــا پرداخ ــه بنگاه ه ــاه ب ــت م ــان اردیبهش ــا پای ت
دولــت مصوبــه جدیــدی بــرای ارائه تســهیالت داشــته باشــد از ســوی 

ــی اعــالم خواهــد شــد. ســتاد مل
ســخنگوی ســتاد اســتانی بیمــاری کرونــا در اصفهــان در بــاره امــکان 

ــه اخیــر  ــر اســاس مصوب اســتفاده مــردم از بوســتان ها نیــز گفــت: ب
ســتاد، صــرف تــردد و عبــور در پارک هــا مجــاز ولــی اســتقرار و اطــراق 

ــوع اســت. ــان ممن ــن مکان هــا همچن کــردن در ای
وی اضافــه کــرد: مســاجد، اماکــن متبرکــه و زیارتگاه هــا بــر اســاس 
ــت و  ــل اس ــان تعطی ــت همچن ــا ۱۵ اردیبهش ــی ت ــتاد مل ــم س تصمی
ــری  ــاد شــده، تصمیم گی ــان ی ــس از آن زم ــا پ ــاره بازگشــایی آنه درب
می شــود همچنیــن مقــرر شــد تــا صــدا و ســیما بــا همــکاری 
مخابــرات در ایــام مــاه رمضــان بــه پخــش زنــده دعــای ابوحمــزه در 
چهــار مرکــز مســجد امــام، جامــع، ســید و گلســتان شــهدا بپــردازد تا 

ــوند. ــد ش ــم بهره من ــن مراس ــزل از ای ــد در من روزه داران بتوانن
ــا خطــر  غالمــی خاطرنشــان کــرد: پاســاژها به عنــوان مراکــزی کــه ب
متوســط معرفــی شــده اند می تواننــد تــا ســاعت پنــج عصــر فعالیــت 
ــه  ــتوران و اغذی ــه، رس ــد چایخان ــی مانن ــی اماکن ــند ول ــته باش داش
فروشــی یــا مهمانســرا و مســافرخانه ها کــه در داحــل پاســاژها 

ــد. ــت ندارن ــکان فعالی ــتقرند، ام مس

کن متبرکه و زیارتگاه ها بر اساس تصمیم  مساجد، اما
ستاد ملی تا ۱۵ اردیبهشت همچنان تعطیل است و درباره 
بازگشایی آنها پس از آن زمان یاد شده، تصمیم گیری 
می شود. همچنین مقرر شد تا صدا و سیما با همکاری 
مخابرات در ایام ماه رمضان به پخش زنده دعای ابوحمزه در 

چهار مرکز مسجد امام، جامع، سید و گلستان شهدا بپردازد

وقتی باران کویر را 
دریا کرد

بارش های اخیر در کویر شرقی 
اصفهان صحنه هایی از قدرت 
خداوند در زنده کردن طبیعت 
را به نمایش گذاشــته است.

باران روز های گذشته در کویر 
زواره اصفهان، ســبب شــده 
تا دریاچــه ای طبیعی در این 

منطقه شکل بگیرد.

 نگرانی دوستداران محیط زیست از طرح مالچ پاشی
 در کویر ابوزیدآباد

عضو انجمن مردم نهاد حامیان محیط زیست ابوزیدآباد با ابراز نگرانی از طرح مالچ پاشی در این منطقه 
گفت: »این طرح، وجود گونه های جانوری و گیاهی فراوان در منطقه را دچار مخاطره و حیات وحش 
یخاب در مجاورت تپه های ماسه ای این 
منطقه را تهدید می کند.»عباس اقبالیان 
ادامه داد: انجمن حامیان محیط زیست 
ابوزیدآباد به عنوان یک انجمن فعال مردم 
نهاد از طرح مالچ پاشی از نوع نفتی جهت 
جلوگیری از ریزگردها و تثبیت شن های 
روان در منطقه ابوزیدآباد و بخش کویرات 
نگران است.این فعال حوزه فرهنگی، 
گردشگری و محیط زیست افزود: این 
طرح، وجود گونه های جانوری و گیاهی 
فراوان در منطقه را دچار مخاطره و حیات وحش یخاب در مجاورت تپه های ماسه ای این منطقه را تهدید 
می کند. مالچ به دلیل چسبندگی و غیرقابل نفوذ بودن، مانع جذب آب باران در خاک و باعث هدر رفت 
آب می شود، عالوه بر این پاشیدن مالچ روی گیاهان تغذیه جانوران گیاه خوار را با مشکل روبه رو می 
کند و یا سبب مسمومیت جانوران می شود و در نهایت اکوسیستم مختل خواهد شد.اقبالیان در ادامه 
گفت:  منطقه ابوزیدآباد با مناطق کویری دیگر کشور قابل مقایسه نیست و باید طرح های جایگزین دیگر 
جهت تثبیت ماسه ها استفاده شود.عضو انجمن مردم نهاد حامیان محیط زیست ابوزیدآباد افزود: این 
انجمن به عنوان انجمن فعال در حوزه محیط زیست شهرستان آران و بیدگل در راستای منافع عمومی 
مردم این منطقه دغدغه دارد و مسئولین به نگرانی های آن ها با توجه به منطق و توجیهات علمی و 
زیستی توجه کنند.اقبالیان بیان داشت: از بین رفتن گونه های مختلف جانوران و گیاهان در عرصه، 
ایجاد بوی نامطبوع، سرطان زایی، اتالف آب، نفوذ ناپذیر شدن خاک، ممانعت از تردد روی عرصه های 
مالچ پاشی شده بخشی از نگرانی دوستداران محیط زیست منطقه ابوزیدآباد است.پیش تر رییس 
اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای عملیات مالچ پاشی در 
۵۰۰ هکتار از کویر ابوزید آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داده بود.

ساعت فعالیت مراکز اهدای خون اصفهان در ماه رمضان 
اعالم شد

مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان ساعات فعالیت مراکز اهدای خون استان اصفهان در 
ماه رمضان را اعالم کرد.مجید زینلی با بیان اینکه در سال ۹8 بیش از ۱6۱ هزار نفر برای اهدای خون به 
مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند، اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۱3۱ هزار نفر موفق به 
اهدای خون شدند.وی ادامه داد: مراکز انتقال خون استان اصفهان در ایام ماه مبارک رمضان  فعال 
است و مرکز جامع اهدا کنندگان میدان خواجو صبح ها از ساعت ۷:3۰ صبح تا ساعت ۱8 و بعد از افطار 
از ساعت ۲۱ تا ۲۴ آماده خدمت رسانی به  اهداکنندگان است، مراکز انتقال خون کاشان میدان قاضی 
نصرا...، نجف آباد خیابان ۱۷ شهریور، شهرضا خیابان آیت ا... کاشانی، خوانسار خیابان امام و مرکز 
ثابت اهدای خون گلپایگان واقع در خیابان شهید رجایی از صبح تا ظهر آماده خدمت رسانی به افراد 
هستند.وی توضیح داد: در حال حاضر وضعیت ذخیره خون استان اصفهان مطلوب است و مشکل 
خاصی نداریم؛ اما با توجه به اینکه خون و فرآورده های خونی یک بافت زنده است و به صورت مستمر 
و تدریجی به خون و فرآورده های خونی احتیاج داریم، بنابراین از اهدا کنندگان  درخواست می کنیم 
که روزانه و به صورت تدریجی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند و افراد نیازمند به خون و فرآورده های 

خونی را فراموش نکنند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

اخبار

نگران ورود به پیک دوم ابتال 
به کرونا در استان هستیم

خبر روز

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
گفـت: روز هـای آینـده روز هـای سرنوشـت 
سـازی برای اسـتان خواهند بود و اگر فاصله 
فیزیکـی و دسـتورالعمل های بهداشـتی 
رعایـت نشـود نگـران ورود بـه پیـک دوم 
بزرگ تـر از پیـک اول هسـتیم.طاهره چنگیز 
در خصـوص رونـد مبتالیـان بـه بیمـاری 
کوویـد ۱۹ در اسـتان اصفهـان گفـت: آمـار 
ابتـالی قطعی و مشـکوک بـه بیمـاری کرونا 
و فوتی هـای ناشـی از آن در اسـتان کاهـش 
یافته، اما سـیر نزولـی آن هنوز تثبیت نشـده 
اسـت.وی افـزود: اگرچـه ایـن آمـار امیدوار 
کننـده اسـت، ولـی هنـوز اطمینـان بخـش 
نیسـت، زیرا باید دسـت کم ۱۴ روز از شـروع 
گام )فـاز( دوم فاصلـه گـذاری اجتماعـی 
زمـان بگـذرد تـا مطمئـن شـویم اقدامـات 
پیشـگیرانه ای کـه در ایـن مرحله به مـوازات 
فـاز دوم فاصله گذاری آغـاز شـده، تاثیرگذار 
بـوده اسـت.چنگیز  اضافـه کـرد: بـه طـور 
قطع رسـیدن بـه ایـن نقطه نیـز بـا همکاری 
مردم محقـق شـده  و بایـد از زحمـات مردم 
تشـکر کرد، ولی بدانیـم که شـرایط همچنان 
ناپایـدار اسـت و خانواده هـا هنـوز نیـاز بـه 
مراقبت و انجـام اقدامات پیشـگیرانه دارند. 
چنگیز تاکید کـرد: افراد مسـن، افـراد دارای 
بیمـاری زمینـه ای بـه ویـژه افـراد مبتـال بـه 
بیماری هـای نقـص ایمنـی، دیابـت، فشـار 
خـون و سـرطان، همچنیـن نیـاز بـه مانـدن 
در منـزل و مراقبت هـای ویـژه دارند.رییس 
دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان اظهـار کرد: 
آمـار بیمـاری کرونـا اسـتان تغییـر خاصـی 
نداشـته و ایـن نیازمنـد مراقبت های بیشـتر 
هـم اسـتانی های عزیـز در حفـظ فاصلـه 
فیزیکـی و رعایـت مـوارد بهداشـتی اسـت.

چنگیـز تصریح کـرد: ایـن تصور بـرای برخی 
هـم اسـتانی ها پیـش آمـده کـه بـا شـروع 
گام دوم هوشمندسـازی فاصلـه فیزیکـی، 
مشـکالت برطـرف شـده و در بعضـی اماکن 
و بـه خصـوص تفرجگاه ها ازدحـام جمعیت 

بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: از سازمان غذا و دارو درخواست می کنیم اعطای مجوز به شرکت های فناور را تسهیل کند.جعفر قیصری در خصوص 
اقدامات شرکت های فناور و دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه در حال حاضر 3۰ شرکت فناور و دانش بنیان 
در حال تولید محصوالتی برای مقابله با این ویروس هستند، اظهار کرد: در ابتدای شیوع این ویروس، ۱۵ شرکت فناور مستقر در رابطه با تولید محصوالتی از جمله 
مواد ضد عفونی کننده، الکل و ماسک های نانو فعالیت می کردند که پس از نیازهای زیادی که در جامعه در مورد محصوالت مقابله با کرونا ایجاد شد، ۱۵ شرکت 
دیگر با تغییر خط تولید خود به جمع ۱۵ شرکت پیشین پیوستند.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ شرکت در زمینه مواد ضدعفونی کننده، پنج شرکت در زمینه 
تجهیزات بیمارستانی و تنفسی، چهار شرکت در زمینه تولید ماسک و یک شرکت در زمینه تولید تصفیه هوا فعالیت می کنند، ادامه داد: همچنین یک شرکت در 
زمینه تولید تب سنج غیر تماسی، چهار شرکت در زمینه دســتگاه های ضدعفونی کننده، چهار شرکت در زمینه سامانه های برخط و خدمات IT و یک شرکت در 
زمینه خط تولید ماسک فعالیت می کنند.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این جلسه به ارائه پیشنهاداتی از جمله توجه ویژه به ایجاد و توسعه فناوری 
های حوزه سالمت در شیوع بیماری ها و اپیدمی ها، صدور مجوزهای الزم برای تولید و بسترسازی مناسب برای صادرات، پیش بینی فرصت ها و فناوری های 

جدید در بهبود شرایط IT و تالش برای درآمدزایی و ایجاد راهکارهای جدید برای پایداری کسب و کارها پرداخت.

تسهیل اعطای مجوز سازمان غذا و دارو به شرکت های فناور

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
اجباری برای تهیه گوشی های هوشمند برای دانش 
آموزان وجود ندارد، راهبران آموزشی در حال رصد 
مناطق مختلف استان برای شناسایی خانواده هایی 
که امکانات و تجهیزات الزم را ندارند، هستند تا با ارائه 
بسته های آموزشی این خأل را برای آنها جبران کنند.

محمد اعتدادی در خصوص نگرانی های موجود برای 
 استفاده دانش آموزان از شبکه »شاد« اظهار کرد:
 طوالنی ترین وقفه آموزشی به واسطه کرونا در کشور ما 

و البته همه جهان صورت گرفت که درپی آن یک کوچ 
آموزشی انجام شد.وی با بیان اینکه از فضای فیزیکی 
مدارس به سمت فضای مجازی کوچ کردیم، افزود: 
این طبیعی است که کشور ما یا برخی کشورهای دیگر 
تجربه این کار را نداشتیم هرچند در ابتدا روند آموزش در 
صداوسیما دنبال شد و در کنار آن معلمان از طریق فضای 
مجازی امر ارائه آموزش را دنبال کردند.مدیرکل آموزش 
و پرورش استان در خصوص شبکه آموزشی »شاد« 
تصریح کرد: به منظور تامین اینترنت مورد نیاز معلمان 
و دانش آموزان تفاهم نامه هایی امضا شده و استفاده 
از اینترنت در این فضا رایگان است.وی با اشاره به اینکه 
تعداد کمی از روستاهای استان اصفهان فاقد امکانات 
اینترنتی است، گفت: برای این مناطق و همچنین مناطق 

حاشیه شهرها راهبران آموزشی  انتخاب شده که بررسی 
های الزم را انجام دهند و به خانواده هایی که امکانات 
الزم را ندارند بسته های آموزشی اهدا کنند.اعتدادی در 
خصوص ادامه سال تحصیلی و شروع مجدد فعالیت 
مدارس، اظهار کرد: تصمیم گیری در این زمینه با ستاد 
ملی کروناست و اگر شروع فعالیت مدارس اعالم شود 
استان اصفهان آمادگی شروع به کار مدارس را دارد که 
این تصمیم باید از طرف ستاد ابالغ شود.وی با تاکید بر 
اینکه در استان اصفهان در برخی مناطق امکان دسترسی 
به امکانات و تجهیزات وجود ندارد، گفت: در این مناطق 
راهبران آموزشی با تحویل بسته های آموزشی به دانش 
آموزان روند آموزش را دنبال می کنند و خانواده ها نباید 

به هیچ وجه نگران باشند.

راهکار آموزش و پرورش اصفهان برای دانش آموزانی که گوشی هوشمند ندارند

ارائه بسته آموزشی



مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به همراه مازیار ناظمی مشــاور وزیر ورزش و جوانان، با حضور در بیمارستان 
آرمان از علیرضا کریمی دارنده مدال های نقره و برنز کشتی آزاد جهان که از ناحیه رباط صلیبی پا تحت عمل جراحی قرار گرفته، عیادت کرده و برای این قهرمان 
کشتی ایران آرزوی سالمتی و بهبودی کردند.علی نژاد در این دیدار گفت: توفیق داشتیم که در کنار آقای کریمی باشیم، ایشان کشتی گیر خیلی خوب و از سرمایه 
های کشتی ایران هستند که بارها و بارها توانمندی های خودش را در تشک کشتی نشان داده است.وی ادامه داد: با مصدومیتی که برای ایشان اتفاق افتاد، اما با 
همان شرایط تمرینات خودش را ادامه داد و وقتی در محل تمرینات تیم ملی در آکادمی ملی المپیک حضور می یافتم، شاهد این موضوع بودم.علی نژاد با اشاره 
به فرصتی که تعویق المپیک در اختیار کریمی قرار داد، گفت: با زمانی که به دلیل تعویق المپیک وجود داشت، فرصتی به دست آمد که عمل جراحی بر روی پای 
علیرضا کریمی انجام شود تا با خیال راحت تر به تمرینات خود ادامه دهد.وی افزود: قطعا اعتقاد دارم که کریمی می تواند یکی از امیدهای مدال آوری ایران در 

المپیک توکیو باشد و بازهم مثل همیشه افتخارآفرینی و دل مردم عزیز ایران را شاد کند.

عیادت مسئوالن وزارت ورزش از »کریمی«
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با هم دوست باشید بازنشسته های عزیز!
ــا  ــک باشــگاه ب ــران ی ــد مدی ــا بای ــه حتم ــن اســت ک ــران ای ــال ای ــن نانوشــته فوتب ــی از قوانی  یک
نفــرات قبلــی و بعــدی خودشــان درگیــر باشــند. اگــر 2مدیــر دیدیــد کــه پشــت ســر هــم یــک جــا 
کار کردنــد و احتــرام هــم را نگــه داشــتند، شــک کنید کــه یــا ایرانــی نیســتند یا یــک جای کارشــان 
ــرت  ــد، حی ــم می خوان ــه ه ــبی را علی ــری و گرشاس ــای طاه ــن مصاحبه ه ــد! آدم االن ای می لنگ
می کنــد. طاهــری ادعــا می کنــد بعــد از او 5میلیــارد تومــان از درآمدهــای باشــگاه ســند نشــده و 
گرشاســبی هــم می گویــد همــه می داننــد طاهــری دروغگــو اســت! دوســتان عزیــز، از شــما بعیــد 
ــم  ــد ه ــد؟ بع ــری می کنی ــانه ها یقه گی ــور در رس ــه اینط ــتید ک ــوان هس ــر ج ــدا. مگ ــه خ ــت ب اس
دولــت عــذر هــردوی شــما را به دلیــل بازنشســتگی از پرســپولیس خواســته و بعید اســت کــه دیگر 
فرصــت بازگشــت داشــته باشــید. بهتــر نیســت در ایــن ســن و ســال باهــم دوســت باقــی بمانید؟

زمان آغاز لیگ برتر مشخص شد
ــا توجــه  یکــی از ناظــران فدراســیون فوتبــال از آغــاز مســابقات لیــگ برتــر در تیرمــاه خبــر داد.ب
بــه شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا، مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال ایــران اواخــر ســال ۱۳۹۸ 
ــرای از ســرگیری مســابقات و  تعطیــل شــد و هنــوز هــم بــه صــورت رســمی و دقیــق تاریخــی ب
ــن  ــده مشــخص نشــده اســت.با ای ــان و تیم هــای ســقوط کنن ــن قهرم ــرای تعیی ــی ب ــا فرمول ی
حــال بــه نظــر می رســد تصمیــم مســئوالن فدراســیون و ســازمان لیــگ بــرای برگــزاری مجــدد 
مســابقات جــدی اســت و بازی هــا از تیرمــاه دوبــاره اســتارت می خورد.حســین جنگــی یکــی از 
ناظــران فدراســیون فوتبــال بعــد از جلســه مدیــران باشــگاه ها بــا مســئوالن اجرایــی فدراســیون 
ــا نظــر وزارت بهداشــت و درمــان، مســابقات لیــگ از  فوتبــال ، اعــالم کــرد در صــورت امــکان و ب
ــا ۹  ــد ت ــدان برون ــه می ــار ب ــج روز یکب ــا پن ــار ی ــد چه ــزار می شــود و تیم هــا بای ــاه برگ ــل تیرم اوای

ــام برســد. ــه اتم ــگ ب ــده لی ــه باقی مان هفت

نامه جنجالی »آنتونی استوکس« به پرسپولیس
آنتونــی اســتوکس، مهاجــم ایرلنــدی پرســپولیس کــه در نقــل انتقــاالت زمســتانی بــه ایــن تیــم 
پیوســته، بعــد از دیــدار دو تیــم پرســپولیس و الشــارجه در ابوظبــی، حضــور پایانــی اش در دیــدار 
تدارکاتــی یــک روز بعــد از این مســابقه برابــر الشــحانیه رقــم خــورد.او در ادامه با کســب مرخصی 
ــواده اش را  ــا خان ــد ت ــی بمان ــت در دب ــد داش ــگاه، دو روز قص ــن باش ــدی و ای ــی گل محم از یحی
مالقــات کنــد! هرچنــد ایــن مرخصــی بعــد از بازگشــت سرخ پوشــان بــا انتشــار عکس هایــی از 
حضــور ایــن مهاجــم ایرلنــدی در کالب هــا و مکان هــای تفریحــی دبــی خبرســاز شد.اســتوکس 
در ادامــه بــا پایــان مرخصــی اش نیــز بــه تهــران بازنگشــت و ایــن مســئله بــا اعتــراض کادرفنــی 
ــه واســطه ایــن موضــوع دو  ــه مدیربرنامــه وی همــراه شــد. اســتوکس ب و همچنیــن باشــگاه ب
دیــدار پرســپولیس برابــر ســپاهان و شــهرخودرو را از دســت داد و بعــد از آن نیــز بــه دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا ایــن موضــوع را دســتمایه غیبــت دوبــاره خــود قــرار داد.اکنــون در شــرایطی کــه 
پرسپولیســی ها مدعــی ایــن هســتند کــه با قــرارداد ســفت و محکــم خــود او را بــا مشــکل مواجه 
خواهنــد کــرد و ایــن مهاجــم ایرلنــدی بایــد جریمــه ســختی در ایــن بــاره بــه باشــگاه پرداخــت 
ــه  ــه مدیربرنام ــن نام ــه وی مواجــه شــده اند. در ای ــی از ســوی مدیربرنام ــه عجیب ــا نام ــد، ب کن
ــت؛  ــرده اس ــکر ک ــی« تش ــی اعطای ــت »مرخص ــپولیس باب ــگاه پرس ــتوکس از باش ــی اس آنتون
ــه نحــوی  ــد ماجــرا را ب مســئله ای کــه نشــان می دهــد اســتوکس و مدیربرنامــه وی قصــد دارن
پیــش ببرند کــه روزهــای غیبــت پرتعــداد ایــن بازیکــن از ســوی باشــگاه پرســپولیس بــه عنوان 
مرخصــی تاییــد شــود تــا آنهــا در فیفــا رای را بــه ســود خــود تغییــر دهند.ایــن امــا پایــان ماجــرا 
نبــوده و مدیربرنامــه آنتونــی ضمــن تشــکر از مرخصــی از ایــن باشــگاه خواســته تــا طبــق توافــق 

در موعــد سررســید 20 هــزار دالر از قــرارداد را بــه حســاب وی واریــز کننــد!

رمزگشایی از اظهارات سعید آذری؛

من و رفیقم امیر خان
آیا قرار اســت ســعید آذری به باشــگاه  سجاد رضایی
استقالل برود یا اینکه می خواهد دوباره 
به نصف جهان  برگردد و مدیر عامل یکی از دو باشگاه اصفهانی شود؟ 
این دو سوال هر کدام می تواند بخشی از معمای اظهار نظرهای اخیر 
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزســتان را حل کند. ماجرا از این قرار است 
که سعید آذری و امیر قلعه نویی به تازگی مکالمه ای با یکدیگر داشتند 
که محتوای شنیده شده از ســوی یکی از اطرافیان حاکی از همکاری 
این دو نفر در لیگ بیستم دارد و با توجه به صحبت های رد و بدل شده 
این امــر قطعی به نظر می رســد. موضوعی کــه آذری در جدیدترین 
پســتش در صفحه اینســتاگرام هم به نوعی آن را تایید کرده است. 
مدیرعامل سابق باشــگاه ذوب آهن در این پست نوشته است: » کار 
کردن در فوالد با آقا جواد نکونام وبقیه بچه ها لذت بخش است، همان 
گونه که در ذوب آهن بــا امیرقلعه نویی، علــی منصوریان، یحیی گل 
محمدی، منصورخان ابراهیم زاده، دکتر بیژن ذوالفقارنسب و همه آن 
مربیانی که من افتخار شــاگردی آنان را داشــتم، لــذت بخش بود. 
امیدوارم مدیران فوالد که تا به حال همه سختی ها را تحمل کرده اند 
باز هم به دنبال بزرگی کردن در فوتبال ایران و آسیا باشند. من به همه 
مربیانی که با آنها کار کرده ام افتخار می کنــم و امیدوارم همه آنها که 
بزرگ من هستند سالم و موفق باشند. در فوالد کارهای بزرگی مانده 
که باید انجام شود. از اینکه کاندید مدیریت باشگاه های بزرگ هستم 
خدا را شــاکرم. بزرگ ترین دارایی من، خانواده، دوستانم و مردمی 
هستند که به آنها عشــق می ورزم. امیدوارم از سال هشتاد و سه تا به 
امروز که در فوتبال ایران مدیریت کرده ام منشــأ اثر بوده باشــم. در 
فوتبال هر لحظه امکان همکاری همه ما وجود دارد پس باید با احترام 
با هم رفتار کنیم. دنیای فوتبال، دنیایی بســیار کوچک تر از آنی است 
که فکر می کنیم، پس در این دنیای کوچک باید روح بزرگی داشــته 

باشیم.«
آذری و قلعه نویی همکاری خوبی در لیگ هفدهم داشتند و توانستند 
به دور از حاشیه و جنجال با بستن یک تیم خوب و کم هزینه عملکرد 
موفقی داشته و عالوه بر نایب قهرمانی در لیگ، در رقابت های آسیایی 
هم با وجود قرار گرفتن در گروهی دشوار به مرحله حذفی راه یافته و 
یک پله هم باالتر بروند و در نهایت با بدشانســی در دیدار با استقالل 

حذف شدند.
قلعه نویی در طول این ســال ها همیشــه از کمبود بودجه و امکانات 
در باشگاه هایی که هدایت شان را بر عهده داشــته گالیه مند بوده ولی 
مشــکل عمده ای که اکثرا  به زبان نیاورده، ضعــف مدیریتی در این 

باشگاه ها بوده که باعث شده تمرکز او از مسائل فنی دور شده و بعضا 
مجبور  شود این ضعف ها را با ورود خودش پوشش دهد و این موضوع 
بارها در تیم های مختلف تحت امر قلعه نویی دیده شده است. از همین 
رو در اکثر مواردی که وی با یک مدیر تمام عیار و کاربلد همکاری داشته 
حتی با وجود بودجه و امکانــات ضعیف به دلیل اینکه تمرکزش روی 
مسائل فنی بوده نتایج موفقی کسب کرده است و نمونه بارزش ذوب 

آهن لیگ هفدهم بود.
ضمن اینکه ســپاهان هم در دو فصــل اخیر مشــکالت این چنینی 
داشته و ضعف مدیریت باشگاه در جمع کردن حواشی و دفاع از حق 
طالیی پوشــان در جریانات رسانه ای و مســائل مربوط به فدراسیون 
ضربه زیادی به تیم و نتایجش زده که آخرین نمونه اش مربوط به لغو 
بازی با پرسپولیس بود که گاف های مدیرعامل وقت در مصاحبه های 
تلویزیونــی عمال کمیتــه انضباطــی را در صدور حکم ۳-0 به ســود 

پرسپولیس راحت کرد.
از همین رو قلعه نویی و آذری هر دو تمایل به همکاری در فصل آینده 
دارند، با این وجود مشخص نیســت این همکاری قرار است در کدام 
باشــگاه صورت بگیرد و از همین رو  احتمــاالت مختلفی در این باره 
به گوش می رســد. باشگاه ســپاهان که به دلیل اســتعفای تابش، 

مدیرعامل ندارد یکی از این احتماالت اســت که به نظر می رســد در 
روزهای آینده باید درباره آن بیشتر شنید.

همکاری این دو در باشگاه اســتقالل تهران نیز دور از انتظار نیست به 
خصوص این که مدت هاست  از گوشه و کنار خبر بازگشت قلعه نویی به 
استقالل در فصل آینده به گوش می رسد. اختالفات داخلی در باشگاه 
باعث شــده نه فرهاد مجیدی تمایلی به ادامه همــکاری با مجموعه 
فعلی داشته باشد و نه در کادر مدیریتی شــوقی برای ادامه دادن با 
ســرمربی کنونی آبی ها برای فصل آینده وجود داشته باشد. از همین 
االن جدایی مجیدی در پایان فصل و یــا حتی پیش از آن محتمل به 
نظر می رســد. هم چنین صحبت از تغییرات کلــی در مجموعه و بدنه 
باشگاه در صورت ورود قلعه نویی مطرح است و مدیریت سعید آذری 
در این باشــگاه که در یک ســال اخیر هم بارها صحبتش مطرح بود 
اتفاق محتملی است. آذری خودش هم نشــان داده به مدیریت در 
استقالل عالقه مند است و شاید در فصل بیستم به خواسته اش برسد.

همکاری آذری و قلعــه نویی در باشــگاه ذوب آهن نیز بــا توجه به 
کارنامه موفق ایــن دو در این تیــم و نتایج ضعیف سبزپوشــان در 
 زمــان مدیریت جواد محمــدی هم یکــی دیگر از  ایــن گزینه های

 احتمالی است.

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی درباره دوپینگ دو 
فرنگی کار ایران که باعث محرومیت یک ساله رسول 
گرمسیری و محرومیت ۴ ســاله کیوان رضایی شد، 
اظهار کرد: دوپینگ در ذات خود موضوعی زشت و تقلب 
محسوب می شود ؛اما متاسفانه برخی ورزشکاران در 
مواقعی به خاطر ساده اندیشی، پول و یا مقام گول می 
خورند و مرتکب این اشتباه بزرگ می شوند. متاسفانه 
دوپینگ ۳ کشتی گیر که 2 تن از آن ها فرنگی کار بودند 
مثبت شد و بار دیگر اتفاقی تلخ برای ورزش کشتی رخ 
داد. محمد بنا  به واکنش فدراسیون کشتی به موضوع 
دوپینگ کشــتی گیران پرداخت و گفت: ســخنگوی 
فدراسیون اعالم کرد کشتی گیرانی که مرتکب دوپینگ 
شوند موظفند خودشــان جریمه را پرداخت کنند؛ اما 
بحث جریمه به مسابقات بین المللی مربوط می شود 
نه مســابقات داخلی. اگر یک کشتی گیر در مسابقات 

خارجی مرتکب دوپینگ شود، از آنجا که تست توسط 
ماموران وادا)سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ( گرفته 
شــده، اتحادیه جهانــی ۱0 هزار فرانــک جریمه برای 
فدراسیون کشــتی در نظر می گیرد؛ اما اگر مثل این ۳ 
کشتی گیر تست دوپینگ شــان در مسابقات داخلی 
مثبت شــود، به خاطر اینکه فدراسیون کشتی در حال 
مبارزه با این پدیده در داخل کشور است، جریمه ای از 
سوی اتحادیه جهانی در نظر گرفته نمی شود. سرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی ادامه داد: حال کشتی گیری 
که تست دوپینگش در مسابقات بین المللی درآمده 
و ۴ سال هم محروم شده است، دیگر انگیزه ای برای 
ادامه دادن نــدارد که حاال بخواهــد جریمه اش را هم 
خودش پرداخت کند، مثــل مصطفی صالحی زاده که 
2 ســال پیش در آســیایی طال گرفت؛ اما دوپینگش 
درآمد. فدراسیون کشــتی ۱0 هزار فرانک جریمه شد، 

صالحی زاده پیگیــری و اعتراض هم داشــت که این 
موضوع نیز باعث افزایش مدت محرومیت و جریمه 
نقدی شــد ولی او به کانــادا رفت و هیــچ جریمه ای 
هم نداد. در این میان آبروی تیــم ایران می رود، خود 
کشــتی گیر هم که زیر بار پرداخت جریمه نمی رود و 
در نهایت فدراســیون کشــتی باید آن را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: کشــتی گیری که پول ندارد و محروم 
هم شــده حاال می آید پول جریمه را هم بدهد؟ خب 
فدراســیون مجبور اســت جریمه او را بدهــد. اینکه 
می گوینــد جریمــه را می گیریم چطــور می خواهند 

بگیرند؟ من فکر نمی کنم این کار شدنی باشد. 

 فدراسیون چطور می خواهد 
جریمه را از دوپینگی ها بگیرد؟

 انتخاب قهرمان برای لیگ
باعث هرج  و مرج می شود

دیدگاه

توافق »سانچو« برای پیوستن به منچستریونایتد
جیدون سانچو که با ارائه بازی های درخشان در بوروســیا دورتموند مورد توجه باشگاه های بزرگ 
اروپایی قرار گرفته اســت، خود را آماده انتقالی بزرگ می کند. نشــریه »سان« انگلیس با انتشار 
گزارشی مدعی شد این هافبک انگلیسی 
بر ســر جزئیات قرارداد پیشــنهادی از 
ســوی منچســتریونایتد کــه شــامل 
دستمزد، پاداش ها و طول مدت قرارداد 
می شــود، با این باشــگاه انگلیسی به 
توافق رســیده اســت.مدیران باشگاه 
منچستریونایتد که از به خدمت گرفتن 
ســانچو 20 ساله در تابســتان پیش رو 
اطمینان دارند، اکنون باید سراغ همتایان 
خود در بوروسیا دورتموند بروند و بر سر 
رقم این انتقال با آنها به توافق برسند. گفته می شود این باشگاه آلمانی روی ستاره جوان خود ۱00 
میلیون پوند قیمت گذاشته است.این هافبک ۱۹ ساله که بین سال های 20۱5 تا 20۱7 در رده های 
پایه برای منچسترسیتی بازی می کرد، در سال 20۱7 در ازای هشت میلیون پوند به بوروسیا دورتموند 
پیوست و پس از حضوری کوتاه مدت در تیم دوم زردپوشان وستفالن بالفاصله در همان سال به تیم 
اول دورتموند راه یافت.جیدون سانچو که تا ســال 2022 تحت قرارداد دورتموند است و مورد توجه 
باشگاه های دیگری همچون چلسی، منچسترسیتی، بارسلونا و رئال مادرید هم قرار دارد، این فصل 

در ۳5 بازی، آمار ۱7 گل زده و ۱۹ پاس گل را از خود برجای گذاشته است.

رئال با فروش 6 بازیکن، 75 میلیون یورو صرفه جویی می کند
رئال مادرید امیدوار است با فروش بازیکنان مازاد رقم قابل توجهی کسب کند.رئالی ها برای پایان 
فصل برنامه های در نظرگرفته اند. آنها می خواهند نفراتی کــه در کادر بازیکنان خود اضافه دارند، 
برای فروش در بازار نقل و انتقاالت عرضه کنند.طبق نوشته روزنامه آس، کهکشانی ها در تابستان 
امسال با ۴ تا 6 بازیکن وداع خواهند کرد. ظاهرا گرت بیل، خامس رودریگس، لوکاس واسکوئس، 
ماریانو دیاس آلوارو اودریزوال و ناچو بازیکنانی هســتند که توســط تیم نخست شهر مادرید برای 
انتقال معرفی خواهند شــد.از طریق واگذاری این نفرات تیم پرافتخار شــهر مادرید، سالیانه 75 
میلیون یورو صرفه جویی خواهد کرد؛اما از راه فروش این نفرات، مدیریت تیم انتظار دارد حداقل 
۱20 میلیون یورو کسب کند.لیگ فوتبال اسپانیا به خاطر اپیدمی گسترده کرونا، چند هفته است که 

دچار تعلیق شده و رئال مادرید هم اکنون در رده دوم جدول اللیگا قراردارد.

»ژاوی« با کم شدن حقوقش موافقت کرد
قطر یکی از کشــورهایی است که ویروس کرونا در آن در حال رشد اســت و چند هفته ای است که 
ورزش و فوتبال به کلی در آن متوقف شــده است.باشگاه قطری بخشــی از قراردادهای بازیکنان 
و مربیان را کم کرده تا بتوانند خود را از بحران مالی نجات دهند.باشــگاه الســد اعالم کرد که ژاوی 
سرمربی این تیم بخشی از حقوق خود را در اختیار دولت قطر قرارداده است تا صرف مبارزه با ویروس 
کرونا شود.ژاوی پیش از این هم یک میلیون یورو در اختیار بیمارستانی در شهر بارسلون قرار داد تا 
صرف مبارزه با ویروس کشنده کرونا شود.این چهره محبوب اسپانیایی در سال 20۱5 بعد از جدایی 
از بارسلونا پیراهن السد را برتن کرد و ۴ فصل در این تیم بازی کرد و االن دومین فصل حضورش در 
این تیم را به عنوان سرمربی تجربه می کند و توانســته که نتایج خوبی هم به دست آورد.باتوجه به 
شرایطی که بارسلونا دارد حتی این احتمال زیاد است که ژاوی به عنوان سرمربی این تیم هم انتخاب 

شود و خود او تاکید کرده که رویایش مربی گری در آبی اناری هاست.

فوتبال جهان

ــا  ــال ذوب آهــن ب بازیکــن ســابق تیــم فوتب
ــگ  ــه لی ــورت خاتم ــه در ص ــر اینک ــد ب تاکی
نبایــد تیمــی بــه عنــوان قهرمــان مشــخص 
شــود، گفــت: در ابتــدا بایــد تاکیــد کنــم کــه 
نظــر مــن در ایــن مســئله چنــدان اهمیتــی 
ــابقات  ــزاری مس ــاره برگ ــون درب ــدارد چ ن
لیــگ کارشــناس نیســتم و فقــط بر اســاس 
چیزهایــی کــه می بینــم و مباحثــی کــه 
صــورت گرفتــه اســت، نظــر می دهــم. 
از نظــر مــن اینکــه بخواهنــد در صــورت 
نیمــه کاره مانــدن لیــگ، قهرمــان رقابت هــا 
را مشــخص کننــد اشــتباه اســت. چــون 
همــه  تیم هایــی کــه بــه صدرنشــین 
ــتند،  ــک هس ــازی نزدی ــر امتی ــگ از نظ لی
و  داده  انجــام  زیــادی  هزینه هــای 
ــا  ــد ت ــادی کرده ان ــالش زی ــزی و ت برنامه ری
ــی  ــرای قهرمان ــد و ب ــی بمانن ــورس باق در ک
می جنگنــد. تــا پایــان کامــل فصــل هنــوز ۹ 
هفتــه دیگــر باقــی اســت و ایــن بــازه زمانی 
ــاس آن  ــر اس ــوان ب ــه بت ــت ک ــزی نیس چی
تیــم قهرمــان را مشــخص کــرد. مهــدی 
ــه  ــی ک ــرایط فعل ــزود: در ش ــب زاده اف رج
تیم هــا از فــرم مســابقه خــارج شــده اند 
و ایــن یــک شــانس بــرای ســایر رقبــا 
ــازی  ــه امتی ــا فاصل ــود ت ــوب می ش محس
ــه پایــان برســد.  را کــم کننــد، لیــگ نبایــد ب
اختــالف امتیــازی فعلــی بین پرســپولیس 
ــران  ــل دســترس و جب ــا غیرقاب و ســایر رقب
ــان  ــوان قهرم ــه عن ــی را ب ــر تیم ــت. اگ نیس
ــه  ــا چ ــایر تیم ه ــف س ــد، تکلی ــالم کنن اع
ــهمیه  ــورد س ــئله در م ــن مس ــود؟ ای می ش
ــی  ــر تیم ــد. اگ ــدق می کن ــز ص ــیایی نی آس
قهرمــان لیــگ شــود، تیم هــای رده دوم 
ــود  ــد ب ــهمیه خواهن ــال س ــه دنب ــوم ب و س
و در ایــن صــورت در حــق تیم هایــی کــه 
فاصلــه امتیــازی کمــی بــا مدعیــان کســب 
ســهمیه دارنــد اجحــاف می شــود. بــه نظــر 
مــن انتخــاب قهرمــان لیــگ  غیرحرفــه ای 
مــرج و  هــرج   بــه  منجــر  و   اســت 

خواهد شد. 

مستطیل سبز

وز عکس ر

سرگرمی »بوفون« 
در قرنطینه

 جانلوئیجــی بوفــون، دروازه 
بــان کهنــه کار یوونتــوس با 
انتشار عکســی از خودش در 
اینستاگرام، مشــغول بازی 
کامپیوتــری اســت و دوران 
قرنطینه خود را اینگونه سپری 

می کند.
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نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار با معاون حقوقی امورمجلس و امور 

استان های وزارت فرهنگ:

کار فرهنگی باید دینی باشد
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار معاون حقوقی امور مجلس و امور استان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: کار فرهنگی باید دینی باشد، نشاط ملت در رقص و آواز نیست، نشاط 
به شادی لحظه ای و انجام مفسده نیست و باید بدانیم نشاط فرهنگی چیست.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه یکی از چالش هایی که همواره با دوستان فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود 
دارد، اعطای مجوز به کنســرت هایی است که با آداب اســالمی منافات دارد افزود: همگان بر این 
باورند که اسالم با انواع موسیقی مخالفت دارد؛ اما اینگونه نیست خواندن آواز و نواختن ساز هایی 
که ارزش های اسالمی را زیر پا نمی گذارد هیچ اشکالی به لحاظ شرعی ندارد.وی گفت: نمی گوییم 
کنسرت ها به طور کلی برگزار نشوند بلکه باید کنسرت ها کنترل شوند تا مقدمات حرام فراهم نشود.

منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

کرونا، ضعف های مدیریتی در اصفهان را آشکار کرد
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: نسبت به موضوع زیرساخت های 

مربوط به آموزش حساسیت های ویژه ای داریم، به همین دلیل شخصا موضوع را در سطح تهران 

و در مذاکره با رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس و بعضی از اعضای آن مطرح کردم.

عباس مقتدایی افزود: معتقدم تا زمانی که زیرســاخت های مربوطه برای کل اســتان اصفهان و 

سایر استان های کشور مهیا نشــود، نباید تکلیف کنیم که همه در سطوح مختلف آموزشی یکسان 

مورد ارزیابی و آزمون قرار بگیرند، چون در استان ما برخی از شهرستان ها و روستاها ممکن است 

دچار مشکالتی باشــند و باید همپای آن ها موضوعات را دنبال کنیم.وی گفت: حادثه کرونا نشان 

داد که ضعف هایی در مدیریت اســتان اصفهان، در بخش های مختلف اعم از آموزش و پرورش و 

برنامه ریزی برای استان وجود دارد و اگر در گذشته مدیریت هایی انجام می شد، امروز می توانستیم 

مدیریت عدالت آموزشی حداکثری را شاهد باشــیم در حالی که با وجود کارهای خوبی که انجام 

شده، نواقصی هم وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی کنیم.مقتدایی با بیان این که شورای آموزش 

و پرورش استان اصفهان می تواند در حال حاضر میدان داری کند و با یک شناخت همه جانبه و دقیق 

مشخص کند، کدام یک از بخش های استان اصفهان و یا مناطق استان دچار محرومیت هستند، 

عنوان کرد: شــورای برنامه ریزی استان اصفهان و مجموعه اســتانداری می توانند ارزیابی کنند که 

نقاط محروم شهرستان ها و بخش های مرتبط با استان کدامند و از االن برای حل مشکالت و موانع 

برنامه ریزی کنند و آن ها را از پیش پای جامعه بردارند.

 ضدعفونی 205 محله شهر اصفهان توسط کانون های
 مردم نهاد

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: ضدعفونی هدفمند را در شهر دنبال 

می کنیم تا تمامی مکان های عمومی، معابر شهر و مراکز خرید به صورت مستمر گندزدایی  شود.

سیدرضا جعفریان فر با بیان اینکه اقدامات الزم برای توزیع هدفمند اقالم بهداشتی انجام شده است، 

تصریح کرد: در بازارهای کوثر نیز ضدعفونی تجهیزات و غربالگری شــهروندان در قسمت ورودی 

بازارهای کوثر همراه با تحویل ماسک و دستکش و محلول های ضدعفونی کننده به صورت مستمر 

انجام می شود.مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری اصفهان ادامه داد: با همکاری معاونت 

فرهنگی شــهرداری و فعالیت ۱۶۶ کانون مردم نهاد فرهنگ ســالمت در ۲۰۵ محله شهر اصفهان، 

ضدعفونی هدفمند نقاط عمومی و پرخطر شهر به خصوص محالت و معابر فرعی، کوچه ها و منازل 

محل نگهداری یا نقاهت افراد دارای تست مثبت به صورت مرتب در حال انجام است.

وقتی چراغ اجرای عملیات های عمرانی در روزهای کرونایی اصفهان روشن مانده است؛

جریان زندگی زیر پوست شهر 

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان از        نرگس طلوعی
پیشــرفت 8۵ درصدی ایستگاه متروی 
عاشق اصفهانی خبر داد، خبری که حاکی از تداوم فعالیت مردانی است 
که همچنان چراغ اجــرای پروژه های عمرانــی را در این روزهای تلخ 
کرونایی روشن نگه داشــتند. در این روزها که شــیوع ویروس کرونا 
زندگی شــهروندان را تحت تاثیر خود قرار داده اســت جریان حیات 
همچنان در زیر الیه های شهر ادامه یافته  و ایستگاه های خط دو قطار 

شهری با سرعت بیشتری در مسیر تکمیل خود پیش می رود.
خط دوم قطار شهری، شمال شرق اصفهان را به غرب این شهر متصل 
می کند و در ایستگاه میدان امام حسین )ع( از خط یک، مرکزی ترین 
نقطه شــهر اصفهان با این نقطه تالقی پیدا مــی کند.طول این خط با 
۲4.۵ کیلومتر، در حدود سه کیلومتر از خط یک طوالنی تر است و این 
بدان معناست که بخش قابل توجهی از شهر اصفهان را تحت پوشش 
قرار می دهد.  تعداد ایســتگاه های خط دوم متــروی اصفهان با ۲3 
ایستگاه، سه ایســتگاه از خط یک مترو بیشــتر است که این موضوع 
زمینه خدمت رسانی بیشــتر به مردم شهر اصفهان را فراهم می کند به 
ویژه آن که شــهروندان مناطق کمتر برخوردار اصفهــان، با احداث این 
خط می توانند از مترو به عنوان وســیله ای ارزان، سریع، ایمن و پاک 

استفاده کنند. 
کار حفاری خط دوم قطار شــهری اصفهان اواخر سال 9۵ آغاز شده و 
حاال مدیر عامل سازمان قطار شهری از پیشرفت عملیات های عمرانی 

در ایستگاه های این خط خبر می دهد.
محمدرضا بنکدار می گوید: عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاک برداری 
و سازه ایستگاه مترو عاشق اصفهانی که یکی از ایستگاه های خط دو 

متروی اصفهان است تاکنون 84.89 درصد پیشرفت داشته است.
وی می افزاید: متراژ پیش بینی شده برای هر تونل مکانیزه هفت هزار 
و ۱۷۵ متر است که روزانه ۲4۲ نفر شیفت کارگر، مهندس، ناظر در آن 

فعالیت کردند.
به گفته مدیرعامل  سازمان قطار شهری اصفهان، پروژه اجرای تونل های 
مکانیزه و ســازه های جنبی خط دو مترو اصفهان حد فاصل ایستگاه 
دارک تا میدان امام علی)ع( نیز پیشــرفت ۲۶.۷۵ درصدی  داشــته 
و این خط شامل دو تونل با قطر داخلی شــش متر و تماما به صورت 

مکانیزه با دستگاه های TBM متعلق به کارفرما احداث خواهد شد.
بنکدار از پیشرفت ۷4.98 درصدی ایستگاه مترو حرم زینبیه هم خبر 
داده و می گوید: این ایســتگاه در جوار حــرم حضرت زینب )س( در 
خیابان شهید غفاری واقع شده و جهت رفاه حال همشهریان و اعمال 

نشــدن محدودیت های ترافیکی به صورت زیر زمینی و با روش شمع 
و ریب اجرا می شود.

وی تصریح می کند: عملیات اجرایی ســازه نگهبــان، خاک برداری و 
سازه ایســتگاه متروی حرم زینبیه خط دو مترو واقع در خیابان آیت 
ا...غفاری جنب حرم مطهر حضرت زینــب )س( از بهمن ماه 9۵ در 
عمق ۲9 متری زمین آغاز شده و در ماه اسفند سال گذشته روزانه 34 
نفر- شیفت کارگر، مهندس و ناظر در این پروژه مشغول فعالیت بودند.

به گفته مدیرعامل  ســازمان قطار شــهری اصفهان، پیشرفت اجرای 
عملیات عمرانی ایستگاه عمان سامانی هم به ۵۷/8۷ درصد رسیده 
است. عملیات اجرای این ایســتگاه که واقع در خیابان الله شمالی- 
روبه روی خیابان مهدیه است از  اردیبهشــت ماه 9۷ در عمق ۲9.3۰ 
متری از سطح زمین آغاز شده و روزانه 93 نفر- شیفت در آن مشغول 

فعالیت هستند.
وی با اشاره به مراحل کار ایستگاه الله در شمال غربی پارک الله، ادامه 
می دهد: عملیات شفت پشــتیبانی خط دوم، عملیات اجرایی سازه 
نگهبان، خاک برداری و سازه از دی ماه ســال گذشته در عمق ۲4.8۵ 
متری سطح زمین آغاز شده و تاکنون ۶۵.۶4 درصد پیشرفت داشته 

است.

متراژ پیش بینی شده برای هر تونل مکانیزه هفت هزار و 
۱۷۵ متر است که روزانه ۲۴۲ نفر شیفت کارگر، مهندس، 

ناظر در آن فعالیت کردند

 ادامه جهاد کرونایی اعضای کانون های
 مساجد اصفهان

بیش از هزار برنامه برای مقابله با کرونا در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان درحال 

اجراست.مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد اســتان اصفهان با بیان اینکه 

حدود ۲ هزار کانون در مساجد اســتان فعالیت می کنند، گفت: همه این کانون ها از ابتدای شیوع 

کرونا برنامه های خود را  برای مقابله با این ویروس آغاز کردند.حجت االسالم محمدرضا نیستانی 

افزود: اطالع رسانی و آموزش های بهداشتی به اعضا و مخاطبان خود از روش های مختلف مجازی، 

پیامکی، بلندگوهای مساجد و... آغاز شروع این برنامه ها بود.وی گفت : حدود ۵۰۰ کانون فرهنگی 

هنری مساجد در استان اصفهان هم به صورت ویژه در زمینه کرونا فعالیت می کنند.حجت االسالم 

نیســتانی فعالیت اعضای این کانون ها را شامل توزیع اقالم بهداشــتی، ضد عفونی و گند زدایی 

معابر روستا و محله های اطراف، دوخت و توزیع ماســک، تهیه و توزیع سبدهای معیشتی برای 

نیازمندان، کمک به انسداد راه ها با دستور ستاد کرونا و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، هنری 

و کتاب خوانی از طریق فضای مجازی بیان کرد.

آرتین، ابتکار جدید اوقاف اصفهان در گسترش وقف
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت :دســتگاه هوشــمند ضدعفونی کننده دست 

آرتین با ارائه طرح و سرمایه گذاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از محل موقوفات 

بهداشت ودرمان جهت مبارزه با انتشار ویروس کرونا توسط شرکت های دانش بنیان ساخته شده 

است.حجت االسالم و المسلمین محمد حســین بلک با اشاره به اقدامات اداره کل اوقاف و امور 

خیریه اصفهان در راستای مسائل بهداشت و درمان اظهار داشت : نشست هایی با حضور مسئوالن 

وزارت بهداشت به ویژه دانشگاه علوم پزشکی با توجه به شــرایط درگیری کشور با ویروس کرونا 

برگزار شد.وی افزود: در این نشست ها مقرر شــد در اماکن پر تردد از جمله مساجد، امامزادگان 

و حتی ادارات ، اتوبوس ها و ... ضدعفونی دســت ها به عنوان یکــی از عمده ترین راه های انتقال 

مورد توجه قرار گیرد.این مقام مسئول خاطر نشــان کرد :ایده اولیه این طرح پس از برنامه ریزی 

و ارائه در جلسات ستادی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان مورد بررسی و آنالیز قرار 

گرفت و با فراخوان شرکت های دانش بنیان با ســرمایه گذاری اوقاف استان طرح مذکور جهت 

ساخت دســتگاه ها و راه اندازی خط تولید تحویل این شرکت شــد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه ضدعفونی آرتین در دو مدل ایستاده و دیواری طراحی شده 

گفت: دســتگاه دیواری قابلیت نصب در اتوبوس و تاکســی دارد .حجت االسالم بلک ادامه داد : 

هر دستگاه) به غیر از دستگاه هایی که در بیمارســتان ها ظرفیت محدودی دارند (با یک گالن پر 

از مواد ضد عفونی ، دستان ۱۵ هزار نفر را بدون هیچ گونه تماس و به صورت هوشمند و با پاشش 

محلول ضدعفونی می کند.

سنگفرش محورهای منتهی به چهار باغ عباسی اصفهان
مدیر طرح چهارباغ عباسی اصفهان گفت: محورهای منتهی به چهارباغ عباسی همچون عباس آباد، 
شیخ بهایی، آمادگاه وکوچه عالم آرا ساماندهی و سنگفرش می شود تا عالوه بر داشتن نظم ترافیکی 
بهتر، از بی نظمی خارج شود.سعید سهرابی با بیان اینکه در محور چهارباغ عباسی سه تا چهار پرده 
سینما و چند کتابفروشی وجود دارد افزود: نمادها و مراکز فرهنگی در این محور تاریخی برای اهالی 
فرهنگ و هنر آنچنان قابل توجه نیســت، که با برنامه ریزی های الزم این موارد مهیا می شود.وی 
گفت: پیرایش شهری تابلوها در چهارباغ عباسی بر اســاس نظر طراحان، متخصصان و بعضی از 
مراجع ذی صالح شهرداری انجام می شود تا نظم خوب بصری در حوزه تابلوهای شهری این نقطه 

از شهر وجود داشته باشد.

چهره ها
ن

س: میزا
عک

اخبار

نخستین محموله تجهیزات 
فردی آتش نشانی وارد 

اصفهان شد

خبر روز

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: نخســتین 
محمولــه تجهیزات فــردی آتش نشــانی 
خریداری شــده )هود و چکمــه هارویک( 
وارد انبار ســازمان شــد تا برای نخستین بار 
آتش نشانان اصفهان مجهز به هود یا همان 
مقنعه محافظ شوند.آتشــپاد محسن گالبی 
اظهار کرد: ۷۰۰ عدد هودفایــر به ارزش یک 
میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خریداری شده که 
دارای استاندارد EN)۱39۱۱:۲۰۰4( نومکس 
ضدحرارت، ضدبرق و ضــد برش و مقاوم به 
8۰۰ درجه حرارت است.وی تصریح کرد: ۵۰۰ 
جفت چکمه HARVIK به ارزش سه میلیارد 
EN- و ۱۰۰ میلیــون ریال دارای اســتاندارد

MS-ASN۲ مقاوم به الکتریسته، عایق به 
حرارت و ســرما، دارای پنجه فوالدی، مقاوم 
به شوک الکتریکی و نفوذ نیز خریداری و به 
امکانات این سازمان اضافه شده است.مدیر 
عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان افزود: قراردادهای تکمیل 
تجهیزات مــورد نیاز آتش نشــانان به ارزش 
۱۷۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال  با شرکت ها 
و پیمانکاران منعقد شــده و در آینده نزدیک 
تجهیزات مــورد نظر در اختیار ســازمان قرار 
خواهد گرفت.وی تصریــح کرد: از جمله این 
قراردادها کاربری سازی ۲۰ دستگاه ایسوزو، 
خرید ۵۰۰ جفت چکمه HARVIK به ارزش 
بیش از سه میلیارد ریال، خرید ۷۰۰ عدد هود 
فایر به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، 
خرید پنج دستگاه کامبی تولز به ارزش هفت 
میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال، خرید ۷۰۰ جفت 
دستکش ESKA اتریشی به ارزش تقریبی 
۱۲ میلیارد و 4۶۰ میلیون ریــال و خرید نیم 
ست هیدرولیک به ارزش ۲۱ میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون ریال است.آتشپاد گالبی گفت: تمام 
تالش های انجام شــده در راستای سهولت 
در انجام عملیات ها و باال بردن ایمنی آتش 
نشانان و در نتیجه امداد رسانی بهتر کامل تر 

و سریع تر به شهروندان است.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر:

دولت فضای اقتصادی کشور را بر فضای سالمت جامعه تحمیل کرده است
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان با ورود جدی به کنترل شیوع بیماری در حمل ونقل 
عمومی سهم خود را در فاصله گذاری اجتماعی دنبال کرده است.کورش محمدی با بیان اینکه کرونا نشان داده یک بحران غیرقابل پیش بینی بوده که حتی 
مبتنی بر دیدگاه ها و برداشت های کارشناسان در پیشرفته ترین کشورها نیز نیست، اظهار کرد: برخی از کشورها با اعمال محدودیت هایی در رفت وآمد تجربه 
موفقت آمیز برای مدیریت کرونا داشتند که ایتالیا نمونه شایسته آن اســت.وی افزود: در ایران نیز با محدودیت هایی که در برخی از روزها اعمال شد، اکنون 
نتیجه آن قابل لمس بوده و آمار فوتی های روزانه نیز با کاهشی که داشت دو رقمی شده و شیب ابتال به بیماری کرونا نیز در برخی از شهرها نزولی شد.رییس 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان تصمیماتی که در رابطه با فاصله گذاری هوشمند گرفته می شود را در تعارض با برنامه های 
دولت دانست و تصریح کرد: می بینیم که برای تهیه سیم کارت در مقابل دفاتر پیشخوان دولت ازدحام به وجود می آید و بازگشایی مشاغل و ادارات باعث عدم 
تحقق موازین فاصله گذاری در حمل ونقل عمومی می شــود.وی با تاکید بر اینکه وقتی محدودیت راه های مواصالتی بین شهرستان ها و استان ها آزاد شود، 
بدیهی است که ترددها نیز افزایش خواهد یافت، ادامه داد: تصمیمات دولت به نحوی است که فضای اقتصادی کشور را بر فضای سالمت جامعه تحمیل کرده 
در حالی که باید بدانیم هیچ چیز مهم تر از سالمت مردم نیست.محمدی خاطرنشان کرد: این رویه باعث شده حساسیت های مردم نسبت به شیوع کرونا تا 
حدودی کاهش پیدا کرده و شرایط به سمت عادی شدن پیش برود که ممکن است نتیجه این قبیل رفتارها در دو هفته آینده منجر به بحرانی شود که خسارات 

آن از خسارات اقتصادی که دولت پیش بینی کرده بود بیشتر باشد.

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به :
1. اجاره واحدهای 3-9-11-19 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان ) هرواحد جداگانه – تجدید مزایده (

2. اجاره واحدهای 2-4-11-12-14 مجتمع تجاری واقع در خیابان آزادی ) هر واحد جداگانه – تجدید مزایده (
3. اجاره جایگاه توزیع سیلندر گاز ) تجدید مزایده (

4. اجاره واحدهای 13-15-20-22 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان ) هرواحد جداگانه – مزایده (
5- اجاره ساختمان پارک آزادگان ) مزایده (

6. اجاره سازه قلعه باستانی ) مزایده (
تمام موارد فوق براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان قیمت پایه اقدام می گردد.

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 99/۰۲/۱۶ جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط داخلی مزایده و تجدید مزایده به واحد قراردادها مراجعه و تا 
پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند .

هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت به عهده برنده مزایده می باشد .
شماره تماس شهرداری : 52240371

آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی

علیرضا مالکبیری _ شهردار چمگردانم الف:821204

شهرداری سده لنجان به استناد مجوز شماره 9۱۶/ش/98 مورخ 98/۱۲/۱4 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد یک قطعه 
زمین واقع در بلوار ورودی شهر ) بهشت مطهر( به مساحت ۲۰۷3/۶ متر مربع را جهت احداث گلخانه براساس قیمت گذاری کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال پایه برای هر ماه در سال اول بصورت اجاره به مدت ۱ سال ) با بند تمدید تا سه سال با افزایش 

۲۰ درصد ساالنه ( واگذار نماید .

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/۰۲/۱۵ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 

به ساختمان شهرداری ، مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۲43۲3۲3-۰3۱ تماس حاصل فرمایند .

آگهی مزایده اجاره نوبت دوم
شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا - شهردار سده لنجانم الف:820138

نوبت اول

نوبت اول
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

مدیریت زمان واقعی به معنی انجام خوب کارتان نیست، 
یعنی زندگی خوب داشتن. شما باید برای تمام چیزهایی 
که می خواهید انجام دهید، زمان داشته باشید، شامل کار، 
بازی و زمانی برای استراحت، زیرا این زمانی است که شما 
خالق ترین ایده های خود را دریافت می کنید ؛ درست مثل 

ایده هایی که در ادامه این بخش می خوانید.
روز خود را درســت شــروع کنید: عجله نکنید. چند دقیقه 
صبحانه بخورید و افــکار خود را جمع کنید. به یاد داشــته 
باشید که چه چیزی واقعا برای شما اهمیت دارد و خودتان 
را برای چیزهایــی که امروزتان به ارمغان مــی آورد، آماده 
کنید و برنامــه ای برای آنچه که مــی خواهید انجام دهید 

را تنظیم کنید.
مجموعه ای از اهداف معقول را برای آنچه که می توانید در 
آن روز انجام دهید، بنویسید: وظایف را به واحدهای معقول 
تبدیل کنید نــگاه کردن به یک کار بــزرگ می تواند موجب 
خستگی و ناامیدی شــود و تا زمانی که مراقب باشید، می 
تواند کاری کند که کارهایی را انجام دهید که دوســت دارید 
بنابراین آن را به تکه هایی تقسیم کنید که می دانید که امروز 

می توانید انجام شان دهید، تا هفته آینده.
 اولویت بندی وظایف و کارهای غیر ضروری: تصمیم بگیرید 

چه کاری را بهتر اســت که انجام دهید، مهم نیست که چه 
کاری است و چه چیزی را می توانید فراموش کنید این به 
معنای »نه« گفتن به افرادی است که می خواهند کارهایی 

را برایشان انجام دهید که برای آنها وقت ندارید.

در صورت امــکان کار را به دیگران محول کنیــد و نماینده 
بگیرید: برای خودم، تیم بزرگی از دست اندرکاران را در کنار 
هم قرار داده ام. من به آنها اجازه مــی دهم کاری را انجام 
بدهند که در آنها مهارت دهند و من نیز بتوانم کاری را انجام 
دهم که در آن خوب هستم. نمی خواهم کاری انجام دهم که 
دوست ندارم و انرژی خالقانه تری را برای چیزهایی صرف 

کنم که به طور طبیعی در آنها بهتر هستم.
زمانی را حتما برای غذا، ورزش و کارهــای اجتماعی خود 
برنامه ریزی کنید: این اخالق خالصانــه قدیمی می تواند 
باعث توقف شما شود تا زمانی که شــما بفهمید و تصمیم 
به انجام کاری بگیرید قبل از آن، کارهایی را انجام دهید که 

زندگی شما را کامل می کنند.
فشــار زیاد کاری را با آرامش دنبال کنید:گاهی اوقات من 
باید سخت کار کنم تا به هدفم برسم یا شاید الهام بگیرم و 
شب به خوبی کار کنم، عالی است؛ اما می دانم که نمی توانم 
تا همیشه به این شدت کار کنم. حتی اگر الزم است خودتان 
را مجبور کنید تا آن را انجام دهید. یک نشانه هوشمندانه در 
یک رستوران محلی وجود دارد که می گوید، »ما غذاهایمان 

را در خارج از زمان هم می دهیم.
»می خواهید؟« این ســوالی اســت که بایــد از خودتان 
بپرسید ؛ قانون 10 دقیقه ای را تمرین کنید. همه ما وظایفی 
داریم که انجام مــی دهیم ایــن قانون را بایــد 10 دقیقه 
انجام داد. شــانس وجــود دارد، هنگامی که شــروع می 
کنید، شــما روی آن در حال کار خواهید بــود؛ اما 10 دقیقه 
 بعد شــروع به برنامه ریزی کنیــد ایــن کار را در چند روز

 انجام دهید.

آشپزی
شیرینی 

نارگیلی شیری 
مواد الزم: شیر عسلی یک دوم پیمانه + 2 قاشق غذاخوری،پودر 
هل یک دوم قاشق چای خوری،پودر نارگیل 2 پیمانه،مغز بادام یا 

پسته بو داده مقدار دلخواه،پودر نارگیل 2 قاشق غذاخوری برای تزیین
طرز تهیه:برای تهیه این شیرینی از نارگیلی استفاده بکنید که کامال پودر شده است. 

پس اگر دانه های نارگیل درشت هستند بهتر است آنها را در آسیاب خرد کنید تا ریزتر 
شوند.نصف پیمانه و 2 قاشق )حدود 200 گرم( شیر عسلی را داخل تابه عمیقی بریزید. 

سپس پودر نارگیل را به آن اضافه کنید و به خوبی هم بزنید. اگر مایل هستید شیرینی شما 
خیلی شیرین باشد به جای 2 پیمانه پودر نارگیل از یک و نیم پیمانه استفاده کنید.تابه را روی 
شعله مالیم گاز قرار دهید و مرتب هم بزنید تا مخلوط گرم شود. اگر از 2 پیمانه نارگیل استفاده 

کنید، حالت ترکیب تغییر زیادی نمی کند اما اگر از یک و نیم پیمانه استفاده کنید، مخلوط 
قدری چسبناک می شود.وقتی مخلوط گرم و منسجم شد آن را از روی گاز بردارید و پودر 

هل و مغزهای خرد شده بوداده را اضافه کنید.2 قاشق پودر نارگیل را داخل بشقابی 
بریزید و کنار بگذارید. همچنان که مخلوط شیرعسلی و نارگیل گرم است، آن را 

تکه تکه بردارید بین دست هایتان گلوله کنید.گلوله های نارگیلی را فورا 
در بشقاب پودر نارگیل بغلتانید.شیرینی نارگیلی شیری آماده 

است. آن را با مغز پسته یا گردو تزیین کنید و در ظرف 
در بسته در یخچال نگهداری کنید.

قانون و تکنیک طالیی برای مدیریت موفق زمان

خبر
 رکوردی تازه پخش »پرواز در ارتفاع صفر« از شبکه افق

برای هادی حجازی فر و جواد عزتی ســریال »پرواز در ارتفاع صفر« روی آنتن شبکه افق رفت.این 
ســریال به کارگردانی عبدالحســن برزیده روایت زندگی یک 
خلبان در دوران شروع جنگ است که تازه ازدواج کرده، همسرش 
بیماری قلبی دارد و اســترس ماموریت های شوهر برای او اصال 
خوب نیست و این فرد بر ســر یک دوراهی برای انجام وظیفه یا 
ماندن پیش خانواده اش قرار می گیرد.شاهرخ استخری، عمار 
تفتی، ســوگل خلیق، محمد عمرانی، علــی عمرانی، حمیدرضا 
نیکدل، بهار ریاحی، رضا رادمنش، حدیثه تهرانی، مجید جعفری 
و پیام داداشیان از جمله بازیگران »پرواز در ارتفاع صفر« هستند. 

فیلم »ماجرای نیمروز 2: رد خون« در سه روز ابتدایی انتشار، 
این فیلم با ثبت 17 میلیون و صد هزار دقیقه تماشا در سه روز، 
به عنوان پربازدیدترین فیلم سیاسی- اجتماعی شبکه نمایش 
خانگی لقب گرفت. این رکورد که تا پیش از این در اختیار اولین 
فیلم از این دنباله یعنی »ماجرای نیمروز« بود، توسط مخاطبان 
دومین بخش از آن شکسته شد که نشــان از استقبال عموم 

مردم از فیلم های ژانر سیاسی/ اجتماعی دارد.

صنعتگران شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در ســال جهش تولیــد رکوردهای 
غرورآفرین تولید را در فروردین ثبت کردند.معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان گفت: بهار امسال در کنار تلخی های کرونا ویروس، فوالدمردان 
خط مقدم جبهه صنعت با دســت یابی به رکوردهای غــرور آفرین در نواحی 
تولیدی شرکت فوالدمبارکه توانستند، حالوت و شیرینی خاصی به فضای این 
بنگاه صنعتی بزرگ ببخشند.مختار بخشیان افزود: فوالدی ها در واحد ناحیه 
آهن سازی با دستیابی به تولید 711 هزار و 500 تن آهن اسفنجی در فروردین 
از رکورد قبلی به میزان 700 هزار و 500 تن عبور کردند و در واحد شــهیدخرازی 
با دســتیابی به تولید251  هزار و 650 تن، رکورد 250 هزار و 500 تن پشت سر 
گذاشته شــد.وی گفت: همچنین  همکاران ســخت کوش و پرتالش ناحیه 
فوالد ســازی و ریخته گری مداوم، با تولید 636 هزار تن تختال به رکوردی به 
یادماندنی و افتخار آمیز دست یافتند به طوری که رکورد ماهانه قبلی این واحد 
معادل 618 هزار تن بود.معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود: 
با همدلی و همت کارکنان مجتمع فوالد ســبا در سال جهش تولید 129 هزار و 
500 تن آهن اســفنجی تولید و  رکورد قبلی این ناحیه به میزان  128 هزار تن 

شکسته شد.مختار بخشیان گفت: همچنین تولید کالف گرم تولیدی مجتمع 
فوالد سبا به 127 هزار و 200 تن رسید تا رکورد ثبت شده قبلی با 120 هزار و 172 
تن بهبود یابد.وی افزود: تامین به موقــع مواد اولیه، آماده به کاری تجهیزات، 
تعمیرات برنامه ریزی شده، همدلی، همراهی و همکاری تمامی صنعتگران و 
پیمانکاران موجب شد تا در کنار هم شاهد دستیابی به رکوردهای غرورآمیز در 
نواحی تولیدی شرکت باشیم.شرکت فوالد مبارکه اصفهان تولید کننده بیش 

از نیمی از فوالد کشور است.

معـــاون تحقیـــقات و فنــاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفـهان، رییس 
مرکز علوم تحقیقات عفونی، و رییس مرکز ارتباطات دانشــگاه و صنعت این 
دانشگاه در جلسه ای با حضـور مــعاونان نیــروی انسانی و تکنولوژی فوالد 
مبارکه و دکتر نظری رییــــس مــرکز بهــداشت حـــرفه ای و درمان و دکتر 
روســتایی رییس درمان و اورژانس این شــرکت، اقدامات فوالد مبارکه در 
غربالگری ویروس کرونا و تمهیدات این شرکت برای حفظ سالمت کارکنان را 
مورد ارزیابی قرار دادند. در ایــــن نشست، دکتـــــــر   شقایق حـــق جوی 
جوانـــمرد، مـــــعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
در مصاحبه با خبرنگار فوالد ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای فوالد مبارکه 
در این حوزه تصریح کرد: مدیریت بســیار خوب این شرکت در حوزه سالمت 
کارکنان و استراتژی های کارآمدی که برای فاصله گذاری به کار گرفته شده تا 
ضمن ادامه روند تولید، به حفظ سالمت کارکنان در باالترین سطح توجه شود، 
بسیار رضایت بخش است. شنیدن این اخبار و اقدامات در چنین فضایی بسیار 
خوشحال کننده و امیدوارکننده است.وی با بیان این که مدلی که شرکت فوالد 
برای حفظ سالمت کارکنان به کار گرفته اســت، در سطح جهانی ارزش ارائه و 
گزارش دارد و بسیار خرسندکننده اســت، افزود: ما در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان آمادگی داریم که در کنار برنامه های پایه ای شرکت فوالد مبارکه برای 
حفظ سالمت نیروی انسانی خود، هر برنامه مکمل دیگری را با کمال میل انجام 
دهیم.مـــعاون تحقیـــقات و فنــــاوری دانشـــگاه علوم پزشکی اصفــهان 
در ادامه افزود: فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا در راستای تعهد به 
مسئولیت های اجتماعی خود، به خوبی در کنار دانشگاه علوم پزشکی و آماده 
خدمت رسانی به جامعه بوده است. وی خاطرنشان کرد: شیوع بیماری کرونا 
تمام جهان را با مشکل مواجه کرده، اما به یقین در دل این تهدید فرصت هایی 
هم هســت، ازجمله این که در همین نشست مشــاهده کردیم عزم صنعت و 
دانشگاه برای خدمت رسانی به جامعه جزم تر شده و این دو نهاد فصل تازه ای 
از همکاری و پژوهش را با هم آغاز کرده اند. وی اظهار امیدواری کرد با همکاری 
آحاد جامعه هرچه سریع تر     بشر     از شر     این  ویروس  رهایی یابد.در ادامه 
این نشســت عباس اکبری محمدی، معاون نیروی انسانی و سازمان دهی 
فوالد مبارکه نیز اظهار داشت: از آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور، فوالد مبارکه 
با تشکیل کمیته بحران مقابله با کرونا، اقدامات متعدد و متنوعی را برنامه ریزی 
و اجرا کرد.وی در تشریح این اقدامات گفت: اهم این فعالیت ها در چهار دسته 
خالصه می شود: اقدامات بهداشتی که برای ضدعفونی کردن و گندزدایی انجام 
شده و اقدامات مدیریتی که بر حفظ روند تولید شرکت با اولویت حفظ سالمت 
کارکنان متمرکز بوده اســت. این اقدامات در واحدهای مختلف متناســب با 
شرایط کار به طرق گوناگون انجام گرفت. همچنین تغییراتی که در ساعت حضور 
و ورود و خروج کارکنان به ویژه در بخش نیروهای ســتادی و محدودیت های 
مربوطه در طبخ و توزیع غذا صورت گرفت تا تماس های بین فردی به کمترین 
حد برسد و بتوانیم به باالترین سطح ارتقای سالمت دست یابیم. دسته دیگر 
اقدامات نیز مربوط به حوزه مســئولیت های اجتماعی شــرکت است. وی با 
تاکید بر این که نیروی انسانی فوالد مبارکه جزئی از جامعه است، گفت: بدون 

تردید کارکنان شرکت قسمتی از زمان خود را با جامعه سپری می کنند، ازاین رو 
مدیریت شــرکت بر این باور است که باید بخشــی از فعالیت های شرکت در 
حوزه اقدامات مرتبط با جامعه باشد. این اقدامات کالن بوده و نتیجه آن این 
است که در همین شرایط نیز تولید شــرکت با در نظر داشتن سالمت کارکنان 
استمرار داشته است.وی با تاکید بر این که دائما وضعیت سالمت کارکنان مورد 
پایش قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به این که در فوالد مبارکه بیش از 
14هزار نیرو مشغول فعالیت اند، خوشبختانه موارد معدود نیز با پیگیری های 
بخش های درمانی شــرکت به خوبی کنترل شــده اســت.اکبری محمدی 
خاطرنشــان کرد: فعالیت های غربالگری وسیعی در ســطح شرکت در حال 
انجام است و مرتبا کارکنان از نظر سالمت و پارامترهای مرتبط با این ویروس 
معاینه می شــوند. در ادامه این نشست حسین مدرســی فر مدیر بهداشت، 
ایمنی و محیط زیســت فوالد مبارکه نیز اظهار داشت: از 2 اسفندماه که فراگیر 
شدن کرونا در کشور مطرح شد، پس از تشکیل کارگروه مدیریت بحران کرونا و 
برگزاری جلسات با مدیریت های مربوطه، در گام اول، منابع علمی معتبری که 
می توانست در این زمینه به شرکت کمک کند مورد بررسی قرار گرفت. پس از 
آن تجمعات به عنوان مهم ترین عامل انتقال شناسایی و تالش شد این عامل در 
سطح شرکت به کمترین حد ممکن کاهش یابد، توزیع غذای گرم نیز در شرکت 
ممنوع شد. در ادامه،  منابع علمی معتبر   و دستورالعمل های مکمل جمع آوری 
شد و نهایتا در زمان طالیی، اقدامات الزم انجام گرفت. به همین دلیل به لطف 
خداوند و با همکاری کارکنان، این ویروس نتوانســت شــرکت را درگیر کند و 
میزان تولید نیز به همان حالت قبل باقی ماند، تصمیم گیری ها و جلسات هر 
روز ادامه یافت. سرویس های بهداشتی و سرویس های ایاب و ذهاب به صورت 
روزانه ضدعفونی و ورودی ها با دوربین های ثابت حرارتی کنترل شد. در مرحله 
بعد که همه گیری کرونا در جامعه افزایش یافت، در شیفت های کاری از جمله 
روزکار تغییراتی بنیادی ایجاد شد. در سامانه اتوماسیون اداری شرکت سیستم 
خوداظهاری سالمت تعبیه شد تا بهتر بتوانیم از وضعیت سالمت کارکنان باخبر 
باشیم. تســت های غربالگری نیز تهیه شــد، به نحوی که تاکنون غربالگری 
کارکنان شــیفت انجام گرفته و این کار برای کارکنان روزکار نیز در دست اقدام 
است. یقینا تا شــرایط ایمن به طور کامل برقرار نشود، از هیچ تالشی فروگذار 
نخواهیم کرد. مدرسی فر اظهار داشت: تجربیاتی که فوالد مبارکه در این زمینه 
به دست آورد در انجمن فوالدســازان جهان به عنوان تجربه موفق و اطالعات 
قابل انتشار مطرح شد و مورد استقبال دنیا قرار گرفت و از طریق تلفن، ایمیل یا 

تماس در شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.
در همین خصوص دکتر امیر ســامان روســتایی، رییس بخش درمان فوالد 
مبارکه نیز گفت: از ابتدای شــیوع بیماری کرونا در کشور طرح های زیادی در 
شــرکت اجرا شــد. یکی از بزرگ ترین و بی نظیرترین طرح های اجراشده در 
فوالد مبارکه در این مدت طرح غربالگری است. بالغ بر 10 هزار نفر در این طرح 
شرکت خواهند کرد و عالوه بر بیماریابی کرونا، برای ایجاد پرونده الکترونیک 
با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بســیاری از نهادهای علمی کشور نیز وارد 

مذاکره شده ایم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ازتولید بیش از یک میلیون تن کک در شــرکت 
ذوب آهن در ســال 98 خبر داد.منصور یزدی زاده گفت: شــرکت ذوب آهن 
اصفهان در سال 98موفق به تولید یک میلیون و 250 هزار تن کک شد که یک 
رکورد در تاریخ ذوب آهن اصفهان محسوب می شود.وی افزود: همچنین عالوه 
بر رکورد تولید ســالیانه چدن مذاب با دو کوره بلند، این شرکت موفق به ثبت 
رکورد تولید ماهیانه  244144  و روزانه  9657  تن چدن مذاب با دو کوره بلند نیز 
شد.یزدی زاده ادامه داد: ذوب آهن اصفهان در سال 1398 در حوزه فروش و 
صادرات عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت و رکوردهای جدیدی از جمله در 
صادرات ، میزان و ارزش فروش ثبت کرد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن 
بیان مطلب فوق گفت: این شرکت در ســال گذشته موفق شد میزان صادرات 
محصوالت اصلی خود را به یک میلیون و 154 هزار تن برساند که افزایش 28 
درصدی نسبت به سال 1397 داشته است ، در سال 1397 ذوب آهن اصفهان 
900 هزارتن صادرات داشت.وی افزود: ثبت باالترین ارزش فروش ) تحویل(  
در ســال ، در تاریخ ذوب آهن اصفهان و ثبت رکــورد باالترین ارزش فروش 
)تحویل(  در ماه، در تاریخ ذوب آهن اصفهان به میزان 1137 میلیارد تومان در 
اسفند 98 از جمله دستاوردهای این شرکت در سال گذشته است . همچنین 
تناژ تحویلی محصوالت فرعی و فوالدی ذوب آهن در ســال گذشته 2 میلیون 

و 622 هزار تن بود.
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به حضور این شرکت در بازارهای جدید دو کشور 

اروپایی و یک کشور آسیایی گفت: در ســال گذشته موفق به تمدید گواهینامه
CE Marking جهت صدور محصوالت به اروپا شــدیم که با وجود تحریم ها 
صورت گرفت.منصور یزدی زاده ، دریافت نشــان صادر کننده نمونه اســتانی، 
پذیرش درخواست فروش محصوالت جدید آرک، ریل معادن، ریل راه آهن در 
بورس کاالی ایران، عرضه کالف صنعتی برای اولین بار در بورس کاالی ایران، 
فروش محصوالت ناشی از تولید کک )فوســی قطران( برای اولین بار و ... را 
از جمله دستاوردهای این شرکت در حوزه فروش معرفی کرد.وی با بیان این 
که این شرکت در سال 1398، با تنگناها و محدودیت هایی در خصوص تامین 
مستمر و کافی مواد اولیه مورد نیاز از نظر کمی و کیفی مواجه بود گفت:  در سال 
گذشته 2 میلیون و 526 هزار و 174 تن چدن مذاب در ذوب آهن تولید شد که 
افزایش حدود 5 درصدی نسبت به سال 1397داشت . همچنین در سال 98 
شاهد افزایش حدود 14 درصدی در تولید آگلومره، افزایش 2 و نیم درصدی 
در تولید کک خشک ، افزایش حدود 6 درصدی در تولید فوالد خام و افزایش 
5 و نیم درصدی در جمع کل محصوالت اصلــی بودیم.مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان گفت: در سال 1398 ذوب آهن اصفهان موفق به تولید یک میلیون و 
250 هزار تن کک شد که یک رکورد در تاریخ ذوب آهن اصفهان محسوب می 
شود. عالوه بر رکورد تولید سالیانه چدن مذاب با دو کوره بلند، این شرکت موفق 
به ثبت رکورد تولید ماهیانه  244144  و روزانــه  9657  تن چدن مذاب با دو 

کوره بلند نیز شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مدل فوالد مبارکه در غربالگری ویروس کرونا و تداوم تولید با حفظ 

سالمت کارکنان در دنیا بی نظیر است

جهش تولید در بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور؛

ثبت رکوردهای غرورآفرین در نواحی تولیدی فوالدمبارکه اصفهان

مدیر عامل ذوب آهن خبر داد:
تولید بیش از یک میلیون تن کک در شرکت ذوب آهن در سال 98
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