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 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان  اصفهان  از احتمال شروع موج دوم  کرونا ،
 ظرف 10 روز آینده خبر داد  ؛

کرونا دست بردار نیست
5

3

 کابوس ملخ! 
  سازمان فائو امسال هم برای ایران هشدار حمله ملخ ها را صادر کرده است ولی مسئوالن در اصفهان می گویند

 فعال خطری تهدیدمان نمی کند؛ 

3

آتش نشانی اصفهان تنها 
سازمان دارنده استاندارد 

17020 در کشور

کرونا خیلی هم بد نبود؛

 »سهراب« برای
  المپیک 2021 
آماده می شود

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
ایجاد انگیزه و نشاط، 
رسالت اصلی روابط 

عمومی است

7

8

6
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از سرگیری فعالیت آرایشگاه ها 
 با رعایت پروتکل های

 سختگیرانه

5

تعویض پالک با رعایت 
 موارد بهداشتی و 

زوج و فرد

   درخواست مسئوالن شهری 
از شهروندان اصفهانی؛

 در تدوین طرح جامع شهری 
مشارکت کنید

استاندار:
دولت الکترونیک به معنای

واقعی در اصفهان محقق شود

7

 رییس اتاق اصناف اصفهان 
مطرح کرد :

 رییس پلیس راهور استان اصفهان
 اعالم کرد:
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 اعالم حالت فوق العاده و خودگردانی 
»شورای انتقالی جنوب یمن«

گروه شبه نظامی تحت حمایت امارات موسوم به »شورای انتقالی جنوب یمن« در مناطق جنوبی این 
کشور اعالم حالت فوق العاده و خودگردانی کرده اســت و دولت مستعفی یمن نیز این اقدام شورای 
انتقالی را »نافرمانی مسلحانه« توصیف کرد.گروه شبه نظامی تحت حمایت امارات موسوم به »شورای 
انتقالی جنوب یمن« با صدور بیانیه ای، از بامداد روز یکشــنبه اعالم حالت فوق العاده و خودگردانی 
در مناطق جنوبی یمن کرده است.ستاد تیپ یکم تفنگداران دریایی مستقر در جزیره سقطری نیز در 
حمایت گروه شبه نظامی شورای انتقالی جنوب یمن، اعالم نافرمانی کرده است.این در حالی است که 
دولت محلی استان سقطری، بیانیه شورای انتقالی جنوب یمن را رد کرده و آن را »کودتا« علیه دولت 
منصور هادی خواند.اعالم خودگردانی و حالت فوق العاده شورای انتقالی در حالی صورت می گیرد که 
مردم جنوب یمن به دلیل قطع بودن شبکه برق طی پنچ روز اخیر در شهر عدن علیه این گروه شبه نظامی 
و همچنین دولت مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی، در شهر عدن دست به تظاهرات زدند.

احداث دیوار الکترونیکی مصر در مرز با غزه
پایگاه خبری العربی الجدید به نقل از منابع بومی مصر اعالم کرد برخالف دیوار بتنی که ارتش مصر بیش 
از دو ماه قبل ساخت آن را آغاز کرده است، نیرو های مهندسی ارتش مصر ساخت یک دیوار الکترونیکی 
دیگر را در فاصله چند متری از دیوار بتنی در منطقه سینا آغاز کرده اند.این منابع اعالم کردند که براساس 
اطالعات دریافت شده این دیوار مجهز به سنسور های الکترونیکی و دوربین های حرارتی است که مانع از 
دسترسی هر کسی به مرز فلسطین و مصر در ۱۴ کیلومتری گذرگاه کرم ابو سالم تا ساحل دریای مدیترانه 
می شود.دیوار جدید در چارچوب تالش های مصر برای جلوگیری از هرگونه تالش برای نفوذ در مرز بین 

نوار غزه و سینا، با وجود اقدامات امنیتی است که طی سال ها توسط طرف فلسطین انجام می شود.

ادامه کشمکش ها در عراق بر سر ترکیب دولت جدید
درحالی که »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه عراق همچنان در تالش است 
تا ترکیب کابینه خود را نهایی کند، برخی فراکسیون های پارلمانی شیعی به طور تلویحی از احتمال عدم 
رای اعتماد به او و کابینه اش به دلیل عدم رضایت از ترکیب این کابینه، سخن به میان می آورند.یکی از 
نمایندگان پارلمانی از ائتالف الفتح از ارسال بیوگرافی برخی از نامزدهای وزارتی مورد توافق گروه های 
سیاسی به هیئت شفاف سازی و عدالت برای بررسی دقیق اطالعات آنها، قبل از ارائه به پارلمان خبر 
داد.این نماینده عراقی توضیح داد: وزارت های کشور، دفاع و دارایی بیش از هر وزارت خانه دیگری 
محل اختالف میان فراکسیون های سیاسی و نخست وزیر مامور تشکیل کابینه هستند و هنوز  روی 
هیچ کدام از اسامی پیشنهادی، توافق حاصل نشده است.برخی رسانه های عراقی، فهرست اولیه از 
دولت الکاظمی را منتشر کرده اند و برخی از نمایندگان عراقی از احزاب مختلف می گویند که این وزرا 
نمی توانند مسئولیت مقابله با مرحله آتی را برعهده گیرند. مرحله ای که با چالش دوگانه و مهم شیوع 

ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت و سایر بحران های مالی  مواجه است.

تغییر گزارش اتحادیه اروپا »تحت فشار چین« 
اتحادیه اروپا »تحت فشار چین« گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد.مقامات اتحادیه اروپا می گویند، 
قسمت هایی از گزارشی در مورد »کارزار اشاعه اطالعات نادرست در مورد کرونا« که در آن به نقش چین 
اشاره شده بود، »تحت فشار« این کشور تغییر داده اند.به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، اتحادیه اروپا 
در گزارشی روسیه و چین را به پیشبرد کمپینی از اخبار نادرست در مورد کرونا متهم کرده و گفته است، 
آن ها بدون کاستی به اشاعه هدفمندانه اخبار و اطالعات نادرست و گمراه کردن افکار عمومی جهان در 
مورد ویروس کرونا ادامه می دهند.اما برخی رسانه ها می گویند، متن پیش نویس این گزارش تحت 

فشار چین و به نفع این کشور تغییراتی کرده یا برخی قسمت های آن حذف شده است.

خبرهای ضد و نقیض همچنان از وضعیت مبهم رهبر کره شمالی حکایت دارد؛

سرنوشت کره شمالی بدون »اون« چه می شود؟

این روزها کره شمالی در رأس خبرها قرار  علیرضا کریمیان
گرفته اســت؛ این بــار اما نــه خبری از 
موشک هست و  نه مذاکره با آمریکا! ناپدید شــدن یکباره رهبر این 
کشور حاال مورد توجه رسانه هاست و در روزهای اخیر گمانه زنی ها از 
وخامت حال وی تا مرگ او نیز ادامه داشــته اســت؛ اتفاقی که البته 
توسط یکی از مقامات رسمی مرتبط با کره شمالی رسما تکذیب شد. 
بر اســاس اعالم رییس اتحادیه دوســتی کره که مــورد تایید دولت 
کره شمالی است، گزارش ها درباره وخیم  بودن اوضاع جسمانی رهبر 
کره شمالی غلط و ناصحیح است.»الخاندرو کائو دو بنوس« در پیامی 
در توئیتر نوشت:  »اطالعات درباره شرایط وخیم جسمانی مارشال ما، 
کیم جونگ اون غلط و ناصحیح اســت.«کائو هیچ اشــاره ای به این 
موضوع نکرده که از کجا ایــن اطالعات را دریافت کــرده و به تماس 
خبرگزاری »بلومبرگ« برای اطالعات بیشــتر پاســخ نداد.اتحادیه 
دوســتی کره،  نوامبر ســال ۲۰۰۰ با هدف ایجاد روابــط بین المللی با 
کره شمالی ایجاد شد. این گروه اعالم کرده که از ۱۲۰ کشور جهان عضو 
داشــته و از ســوی جمهوری دموکراتیک خلق کره نیز به طور کامل به 
رسمیت شناخته شده است.این گروه تورهای مسافرتی به کره شمالی 

را سازماندهی می کند و کائو به طور مرتب به این کشور سفر می کند؛ اما 
سوال اینجاســت که اگر وی نمرده و یا وخامت حال وی تکذیب می 
شود رهبر کره شــمالی دقیقا کجاست و چرا در انظار حاضر نمی شود؛ 
هر چند بی خبری و رازداری در مورد رهبران کره شمالی چندین دهه 
است که به شدت پیگیری می شــود ؛اما این بار خبرهای درز کرده به 
شایعات در مورد جابه جایی ها و شاید تغییرات گسترده در رأس هرم 
قدرت در کره شمالی به  دلیل مرگ اون قوت بخشیده است. اولین بار 
شبکه »ســی ان ان« بود که ۲۱ آوریل درباره سالمتی کیم جونگ اون، 
رهبر ۳۶ ساله کره شمالی، ابراز تردید کرد. گزارش سی ان ان با اشاره به 
حضورنیافتن کیم جونگ اون در انظار عمومی ، حاکی از آن بود که رهبر 
کره شمالی احتماال در پی عمل جراحی در وضعیت وخیم جسمی به 
سر می برد و با مرگ دست وپنجه نرم می کند. این خبر یادآور مشکلی 
بود که جهان درباره کره شــمالی با آن مواجه است: نبود منابع خبری 
شفاف و قابل اعتماد در این کشور. بیش از ۱۰ روز است که کیم جونگ 
اون در مأل عــام ظاهر نشــده و هیچ خبری نیز از او منتشــر نشــده 
اســت،آخرین بار خبر پاسخ دادن به نامه بشار اســد بود. در روزهای 
گذشــته نیز خبر رســید  که گروهی از پزشــکان چینی برای بررسی 

وضعیت سالمت کیم جونگ اون راهی کره شمالی شده اند؛ اما چین 
هم هنوز در این رابطه سکوت کرده است. یکی از اصلی ترین کنجکاوی 
ها در مورد آینده این کشور این است که پس از اون دقیقا چه کسی قرار 
است جانشین وی شود؟گفته شــده اگر کیم برای همیشه ناتوان از 
اداره کشور باشد، خواهر او کیم یو جونگ اداره کشور را به دست خواهد 
گرفت و رهبر کره شمالی خواهد شد. دلیل این جانشینی این است که 
فرزندان کیم جوان تر از این هســتند که بتوانند حکمرانی کنند و برادر 
بزرگ تر او نیز بیشتر به نواختن گیتار عالقه دارد تا اداره یک کشور. حفظ 
رهبری در خاندان کیم بسیار مهم اســت. این احتمال وجود دارد که 
خواهر کیم جونگ اون تا زمانی که یکی از پسران او به سن الزم برای 
اداره کشور برســد، رهبری را برعهده بگیرد. آژانس خبری مرکزی کره 
گزارش داده که کیم یو جونگ هفته پیش در جلسه حزب شرکت کرده 
است. کارشناسان سیاسی می گویند در صورت مرگ کیم این ترامپ 
است که یکی از بزرگ ترین باخت های سیاسی خود را خواهد داشت 
چرا که کیم جونگ اون به عنوان یکی از اصلی ترین طرف های وی در 
آشتی با کره دیگر حضور نخواهد داشت و آینده روابط و گفت وگوهای 

سیاسی در کشور باز هم در هاله ای از ابهام فروخواهد رفت.

نقل قول روز

 واکنش ایران به تصمیم آمریکا برای ایجاد
 محدودیت اینترنت

وزارت امور خارجه تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در ایجاد محدودیت برای رسانه های ایرانی 
را محکوم کرد.وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در حســاب توییتری خود در این زمینه 
نوشت :جمهوری اسالمی ایران قویا تصمیم خزانه داری آمریکا در مسدودسازی دسترسی به دامنه 
اینترنتی رسانه های ایرانی را که مغایر با اعالمیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان است، محکوم می 
کند. اقدام این رژیم در ساکت کردن جریان رســانه ای بدیل، آمریکا را به نقض کننده اصلی نظم 

قانون محور بین الملل تقلیل داده است.

حضور الریجانی در جلسه هفته آینده مجلس
عضو هیئت رییســه مجلس از بهبودی حال عمومی علی الریجانی خبر داد و گفت: قرار است رییس 
مجلس در جلســات علنی هفته آینــده پارلمان)۱۴ لغایت ۱۶ اردیبهشــت( حضور پیــدا کند.احمد 
امیرآبادی فراهانی از بهبود حال عمومی الریجانی خبر داد.وی افزود:  ان شاءا... یکشنبه هفته آتی )۱۴ 
اردیبهشت( نشست بعدی پارلمان با ریاســت علی الریجانی تشکیل خواهد شد. عضو هیئت رییسه 
مجلس تصریح کرد: طبق نظر هیئت رییسه مجلس روزهای برپایی جلسات علنی از ۲ روز به ۳ روز در 
هفته افزایش یافته است و بر همین اساس مجلس شورای اسالمی روز های یکشنبه، دوشنبه و سه 
شنبه هفته آینده )۱۴ لغایت ۱۶ اردیبهشت( جلسات علنی خواهد داشت.وی درباره ساعات تشکیل 
این جلسات هم گفت: طبق روال قبلی ساعت برگزاری نشست های علنی مجلس ساعت 9 خواهد بود.

واشنگتن پست:

 کرونا نشان داد آمریکا به سالمتی مردم ایران اهمیت نمی دهد
واشنگتن پست در گزارشی به تنش میان ایران و آمریکا در ایام شیوع کرونا پرداخت.به گزارش این 
روزنامه، در شرایط همه گیری ویروس کرونا که دشــمنان و مخالفان تصمیم می گیرند به یکدیگر 
کمک کرده تا یک فاجعه عمومی را مدیریت کنند که هیچ مرزی را نمی شناســد؛ به نظر می رســد 
ایاالت متحده و ایران قصد دارند یکدیگر را به ســمت رویارویی بکشانند و تنفرشان از یکدیگر کم 
نشده است.هر دو کشور برای مدیریت شیوع کرونا ویروس آماده نبودند و در نتیجه از عواقب آن رنج 
می برند؛ با این حال، همچنان که ویروس به کشتن بیش از حد بسیاری از شهروندان هر دو کشور 
ادامه می دهد، روابط بین تهران و واشنگتن به سطح عادی نرسیده است . ترامپ در توییتر تهدید به 
جنگ کرده است و سران نظامی ایران واکنش نشان داده اند.از سوی دیگر آزمایش موشکی ایران 
و تهدید علیه کشتی های آمریکایی بیانگر شکست رویکرد فشار حداکثری است.هم چنین ترامپ 
با تحریم، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که ترامپ مدام از دوستی با مردم 
ایران می گوید؛ اما چگونه می توان آن را باور کرد در حالی که زندگی ایرانیان بدتر می شود، اکنون کرونا 

نشان داد واشنگتن به سالمتی و رفاه مردم ایران اهمیت نمی دهد.

روسیه، ایران وآمریکا را به خویشتن داری دعوت کرد
معاون وزیر امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی نســبت به تنش های به وجود آمده در خلیج فارس 
میان تهران و واشنگتن، دو طرف را به خویشتن داری دعوت کرد.سرگئی ریابکوف با بیان این مطلب 
افزود: روسیه نگران تهدیدهای آمریکا علیه ایران در خلیج فارس اســت چرا که آمریکا اقدامات 
یکطرفه اش را دفاع از خود تفسیر می کند.رییس جمهوری آمریکا چند روز پیش در حساب توئیتری 
خود قایق های ایرانی در خلیج فارس را تهدید به نابودی کرده بود.وی نوشــت که به نیروی دریایی 
ایاالت متحده دستور داده ، همه قایق های جنگی ایران را در صورت ایجاد مزاحمت برای شناورهای 

آمریکایی در دریا، هدف قرار داده و نابود کنند.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

تعطیلی مجلس در ایام 
کرونا معنی ندارد

یکزاد، وزیر پیشین دولت احمدی  علی ن
یه  ژاد و منتخب مــردم از حــوزه انتخاب ن
اردبیل و سرعین به مجلس یازدهم گفت 
ا هوش هستند و قبول نمی کنند که  مردم ب
باشد.  مجلس در مواقع سخت کنارشان ن
اید بگوید از بعضی از تصمیمات  ب مجلس ن
اثیر دارد،  استراتژیک که در زندگی مردم ت
غافل شــده و بی خبر بوده است، حتی در 
ــا. اصل ۶۳ قانون اساســی  موضوع کرون
ــات مجلس طوری  اکید دارد که انتخاب ت
اید برگزار شود که کشور هیچ وقت بدون  ب
اران،  باشــد. در دوران موشــک ب مجلس ن
حضرت امام)ره( قبول نکردند که مجلس 
تعطیل شود حاال ما به خاطر پروتکل های 
بهداشتی می  گوییم که مجلس را تعطیل 
می کنیــم، چــرا دولــت و قوه قضاییــه 
تعطیل نیستند؟ اگر می گوییم که تعداد 
نماینــدگان مجلس بیشــتر اســت، در 
جاهای دیگری در همین تهران وجود دارد 
واند تشــکیل شود. مثال  که مجلس می ت
ا به وجود آمــده و مردم هم  مشــکل کرون
گرفتار هستند، ما مجلس را تعطیل کنیم، 
هادهای  ا ن این معنی ندارد، فرق مجلس ب
خدماتی چیســت؟ مکان و پروتکل های 
اید در این روزها  بهداشتی داریم، مجلس ب
راین در  اب ن اکید کرد: ب شــکل بگیرد.وی ت
مواقعی که مردم در ســختی هســتند، 
ار دولت  اید در کن مجلس شورای اسالمی ب
و قوه قضاییه در رأس امور پیشگام باشد..

یکزاد افزود: اگر دولتی در این ریل گذاری  ن
ا ســرعت حرکت  ا دقت و ب درســت و بجا ب
کرد، صرف نظر از دیدگاه سیاسی دولت، 
اید از آن تشکر کرد، اما هر جایی هم که  ب
از ریل خارج شد، قانون اساسی اجازه داده 
ا رعایت حدود شرعی و قسمی که در  که ب
روز ابتدای حضور در مجلس، نمایندگان 
ه تکلیف شــان عمل کنند،  ند، ب یاد می  کن
ار  اینکه می گویند مجلس را می خواهند کن

د، این طور نیست. بگذارن

سیاست

بین الملل

روحانی با اشاره به تصمیمات جدید در جلسه ستاد 
ملی مدیریت و مبارزه با کرونا گفت: هر روز که پیش 
می رویم بر اســاس گزارش ها و بررســی های جدید 
وزارت بهداشــت و متخصصان، تصمیمات جدیدی 
می گیریم.رییس جمهــوری ادامــه داد: در جلســه 
پیشنهاد شد که تقسیمات جدیدی در کشور نه بر مبنای 
جغرافیا و اســتان و شرق و غرب و شــمال و جنوب 
داشته باشیم؛ بلکه بر مبنای ابتال و شیوع بیماری کرونا 
کشور تقسیم و منطقه بندی شــود.وی با بیان اینکه 
معیار و مقررات را وزارت بهداشت تدوین و ابالغ می کند 
گفت: بر اساس این معیارها و به طور مثال اگر در یک 
شهرستانی ورودی به بیمارستان یک هفته صفر شده 

و فردی به بیمارستان مراجعه نکرده و فوتی هم نداشته 
است و بهبود یافتگان نیز افزایش پیدا کرد و این روند 
در هفته دوم تکرار شد،وزارت بهداشت این منطقه را » 
منطقه سفید « اعالم می کند.روحانی افزود: بر اساس 
این معیار مناطق کشور به مناطق »سفید، زرد و قرمز« 
تقسیم می شــود و در نقشــه ای وزارت  بهداشت و 
درمان مناطق را مشخص و در رسانه ملی به مردم اعالم  
می کند و چنانچه مردم مراعات کنند همچنان سفید 
خواهد ماند.رییس جمهوری  گفت: اگر مردم مقررات 
بهداشــتی را رعایت نکنند ممکن است وضعیت آن 
منطقه زرد یا حتی قرمز شود؛ تا زمانی که منطقه سفید 
باقی بماند شرایط جدید حاکم می شــود که در این 

جلسه بر مبنای شرایط جدید و )تقسیم بندی منطقه 
ای کرونا( درباره اماکن مذهبی و نماز جماعت بحث 
شد.وی با اشــاره به آغاز ماه مبارک رمضان در کشور 
گفت: می خواستیم درباره بازگشایی اماکن مذهبی 
مصوبه ای گسترده تر داشته باشیم، هر چه که می گذرد 
دل های ما برای زیارت حرم های مطهر و معروف بیشتر 
احســاس دلتنگی می کند و مردم نیز سهولت برای 

زیارت این بقاع متبرک می خواهند.

روحانی:

 اماکن مذهبی مناطق سفید باز می شود

نسل جدید »مهاجر6« عملیاتی می شود
فرمانده یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه از به کارگیری پهپاد فطرس در آینده نزدیک در این نیرو خبر داد و گفت: درخصوص این پرنده، تعامل جدی و خوبی 
با وزارت دفاع داریم و چندین جلسه کارشناسی نیز با آنها داشته ایم و درباره امکانات و الزامات آن نیز صحبت های تخصصی زیادی شده است تا ان شاءا... این 
پرنده بتواند در مجموعه پهپاد نیرو عملیاتی شود. سرهنگ اکبر کریم لو افزود: با جدیت در حال گذراندن آیتم ها و پارامترهای مختلف پهپاد فطرس هستیم و 
بعد از نهایی شدن نسبت به بکارگیری آن در مناطق ماموریتی اقدام خواهد شد.وی همچنین درباره ارتقای پهپاد مهاجر ۶ نیز اظهار داشت: مهاجر۶ یکی از بهترین 
پهپادهای ساخت وزارت دفاع است که اغلب استانداردهای جهانی را داراست و با ورود آن در فرماندهی پهپاد نیروی زمینی سپاه تحوالت اساسی ایجاد شد. 
مداومت پروازی ما به صورت چشمگیری باال رفته است و حضور ما در مناطق عملیاتی  برای رصد افزایش فوق العاده ای یافته و کار رزمی با این پرنده شروع شد 
که ضربات خوبی هم بر دشمن وارد کردیم.سرهنگ کریم لو ادامه داد: این پرنده برای اولین بار در مناطق جغرافیایی شمال غرب و جنوب شرق به پرواز در آمد 
و در این جغرافیا مشکالتی هم داشت که به همت و تالش برادران وزارت دفاع این مشکالت یکی پس از دیگری حل شد و ان شاءا... در آینده نزدیک )احتماال 
خرداد ماه سال 99( بحث نشست و برخاست خودکار این پرنده نیز عملیاتی می شود.وی افزود: برای تقویت موتور پرنده نیز با برادران دانشگاه امام حسین)ع( 

صحبت کردیم تا بتوانیم از موتورهایی که آنها در حال طراحی و تولید دارند استفاده کنیم که قرار است تست آن در تابستان انجام شود.

عکس خبر

تظاهرات آلمانی ها 
و اتریشی ها علیه 

قرنطینه
صدهــا نفــر از معترضــان 
بــه قوانیــن سرســختانه 
قرنطینــه مربوط بــه کرونا با 
تجمــع در مرکــز »برلیــن« 
و »وین» خواســتار لغو این 
محدودیت ها شدند و پلیس 
آلمان نیز بیــش از یکصد نفر 

از معترضان را دستگیر کرد. 

گفته شده اگر کیم برای همیشه ناتوان از اداره کشور باشد، 
خواهر او کیم یو جونگ اداره کشور را به دست خواهد گرفت 
و رهبر کره شمالی خواهد شد. دلیل این جانشینی این 
است که فرزندان کیم جوان تر از این هستند که بتوانند 

حکمرانی کنند
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مــواد غذایی،شــوینده و ضدعفونــی کننــده و لــوازم خانگــی عمده شــکایت هــای ثبتی در ســامانه 
اطــاع رســانی قیمــت کاال وخدمــات در اســتان اصفهــان اســت.رییس ســازمان صنعــت معــدن 
وتجــارت اســتان اصفهــان با اشــاره بــه فعالیــت ایــن ســامانه بــه نشــانی ir.124.www گفــت: از 
آغــاز فعالیــت ایــن ســامانه ) مردادپارســال( در اســتان تاکنــون 867 مــورد شــکایت ثبــت شــده 
کــه 516 شــکایت مربــوط بــه کان شــهر اصفهــان و بقیــه از 23 شهرســتان دیگــر اســتان اســت.

ایــرج موفــق افــزود: عمــده شــکایت هــا مربــوط بــه میــوه و ســبزی، موادغذایــی، نــان، آجیــل و 
خشــکبار، مواد شــوینده بهداشــتی، ماســک و ضد عفونــی کننــده ها،لوازم یدکــی خــودرو و تلفن 
ثابــت و همــراه و الســتیک ، کیــف و کفــش ، لــوازم خانگــی ، گوشــت ســفید و قرمــز ، بنزیــن ،گاز 
مایــع و CNG بــوده اســت.وی اضافــه کــرد: تاکنــون 96 درصــد شــکایت هــا بررســی و نتیجه آن 
ــه مراجــع ذی صــاح ارســال شــده  ــرای کارشناســی ب ــز ب ــده نی ثبــت و شــکایت هــای باقی مان
اســت.رییس ســازمان صنعــت معــدن وتجــارت اســتان اصفهــان گفــت: اصفهــان از نظــر ثبــت 
تعــداد شــکایت در کشــور در رتبــه چهــارم بعــد از اســتان های تهــران، فــارس و خراســان رضــوی 

ــرار دارد.  ق

 از سرگیری فعالیت آرایشگاه ها 
با رعایت پروتکل های سختگیرانه

ــه  ــای مردان ــگاه ه ــت آرایش ــرگیری فعالی ــه از س ــاره ب ــا اش ــان ب ــاف اصفه ــاق اصن ــس ات ریی
اصفهــان براســاس پروتــکل هــای خــاص، گفــت: پروتکل هــای بهداشــتی همچــون آرایشــگران 
ــد،  ــول کنن ــتری قب ــی مش ــورت تجمع ــه ص ــد ب ــا نبای ــت و آنه ــر اس ــخت ت ــه س ــه و مردان زنان
همچنیــن در انجــام برخــی فعالیــت هــای خــود منــع شــده اند.رســول جهانگیــری در خصــوص 
ــاف براســاس  ــه فعالیــت اصن ــار کــرد: هرگون ــه، اظه دســتورالعمل بازگشــایی آرایشــگران مردان
پروتــکل هــای خــاص خــود قابــل انجــام اســت .وی بــا بیــان اینکــه پروتــکل هــای بهداشــتی 
یــک ابزارفــروش، مشــاور امــاک و ... بــا صنوفــی کــه خدمــات ارائه مــی دهنــد متفاوت اســت، 
افــزود: پروتــکل هــای بهداشــتی همچــون آرایشــگران زنانــه و مردانــه ســخت تــر اســت و آنهــا 
نبایــد بــه صــورت تجمعــی مشــتری قبــول کننــد، همچنیــن در انجــام برخــی فعالیت هــای خود 
در موضــوع آرایشــگری منــع شــده اند.رییــس اتــاق اصنــاف اصفهــان تاکیــد کــرد: جهــت مقابله 
با کرونــا آرایشــگران بایــد قبــل و بعــد از ورود مشــتری جدیــد محیــط خــود را ایزولــه، ضدعفونی 
و تمیــز کننــد، همچنیــن مراجعــه کننــدگان و آرایشــگران بایــد از ماســک و دســتکش اســتفاده 
کننــد.وی بــا بیــان اینکــه در صــورت رعایــت پروتــکل هــا فعالیــت آرایشــگاه هــای مردانــه ابــاغ 
شــده اســت، ادامــه شــد: در اخبــار سراســری فعالیــت آرایشــگاه هــای زنانــه نیــز اطــاع رســانی 

شــد، امــا هنــوز دســتورالعملی بــرای اجــرا بــه اتــاق اصنــاف اصفهــان ابــاغ نشــده اســت.

رضایت بهره برداران صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی
بهــره بــرداران صنــدوق حمایــت از توســعه منابــع طبیعــی از میــزان حمایــت هــای صــورت گرفته 
رضایــت دارند.معــاون برنامــه ریــزی و توســعه مدیریــت منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان با 
اشــاره بــه اینکــه فعالیــت ایــن صنــدوق نخســتین بــار در کشــور  در اصفهــان آغــاز شــده اســت، 
گفــت: ایــن صنــدوق بــا ســهم 40 درصــدی دولــت و 51 درصــدی بهــره بــردار بــرای اجــرای طرح 
ــرداران تســهیات پرداخــت مــی کنــد و در حــال حاضــر در 21 شهرســتان اســتان  ــه بهــره ب هــا ب
ــه آن  ــی در زیرمجموع ــرکت تعاون ــه 46 ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــی کاظم ــی دارد.محمدعل نمایندگ
فعالیــت مــی کننــد، افــزود: بهــره بــرداری از محصــوالت فرعــی عرصه هــای منابــع طبیعــی مثل 
تولیــد لبنیــات، خریــد نهــاده هــای دامــی، اجــرای طــرح هــای عمرانــی منابــع طبیعــی و تولیــد 

گوشــت قرمــز از محورهــای مــورد حمایــت ایــن صنــدوق اســت.

سازمان فائو امسال هم برای ایران هشدار حمله ملخ ها را صادر کرده است ولی مسئوالن در اصفهان می گویند فعال خطری تهدیدمان نمی کند؛

کابوس ملخ!

مرضیه محب رسول حملــه ملــخ هــا که ســال گذشــته بــه یکی 
ــاورزان در  ــای کش ــوس ه ــن کاب از بدتری
ــا کل  ــل شــد و مــی رفــت ت ــی کشــور تبدی ــی و غرب بخــش هــای جنوب
کشــور و بــه خصــوص اصفهــان را تحت تاثیــر قــرار دهد، بــه خوبــی مهار 
ــه دســتکاری  ــادی از جمل ــه هــای زی و کنتــرل شــد. در آن زمــان فرضی
عمــدی برخــی از کشــورهای همســایه در ایــن هجــوم مطــرح شــد؛ امــا 
ــازمان  ــی س ــار و کار علم ــص اعتب ــا تخصی ــره ب ــود باالخ ــه ب ــه ک ــر چ ه
جهــاد کشــاورزی ایــن مســئله غیــر طبیعــی هــم از ســر ایــران گذشــت. 
ــود؛  ــی ش ــنیده م ــا ش ــخ ه ــوم مل ــای هج ــه ه ــاره زمزم ــال دوب امس
ســازمان فائــو هفتــه گذشــته نســبت بــه هجــوم ملــخ هــا بــه ایــران و 
ــر اســاس  برخــی از کشــورهای همســایه هشــدارهایی را صــادر کــرد. ب
اعــام رییــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــر اســاس 
پیش بینی هــای فائــو طــی 15 روز آینــده بــا حجــم بســیار گســترده ای 
ــه کشــور و به خصــوص در اســتان های  از حملــه آفــت ملــخ صحرایــی ب
جنوبــی بوشــهر، هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان مواجــه هســتیم. 
ــه امســال از دو  ــخ هــا ایــن اســت کــه حمل تفــاوت امســال هجــوم مل
ــن آفــت از  ــه ای ــران صــورت خواهــد گرفــت. حمل ــزارع ای ــه م ــت ب جه
شــرق هندوســتان و پاکســتان در روزهــای آینــده بــا شــدت بیشــتری 

انجــام می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه در شــبه جزیره عربســتان در حــال 
ــد، از  ــی ندارن ــش گیاه ــاورزی پوش ــای کش ــع و عرصه ه ــر مرات حاض
طــرف  شــمال شــرق آفریقــا کــه در حــال حاضــر کانون هــای 
ــمت  ــه س ــته ب ــال گذش ــتر از س ــم بیش ــا حج ــد و ب ــده دارن تخلیه ش
جنــوب کشــور مــا حملــه می کننــد. هــم اکنــون در هرمــزگان، سیســتان 
و بلوچســتان و فــارس اقدامــات پیشــگیرانه و آمــاده بــاش بــرای ایــن 
حملــه صــورت گرفته اســت؛ امــا هنــوز خطــری مراتــع اصفهــان را تهدید 
ــتانداری  ــران اس ــت بح ــروش، مدیری ــه ف ــور شیش ــد . منص ــی کن نم
ــواع  ــن ان ــی از مضرتری ــرده اســت: ملخ هــای صحرای ــار ک ــان اظه اصفه
ملخ هــا هســتند کــه در دســته های چنــد صــد هزارتایــی مهمــان 
ناخوانــده اســتان های جنوبــی کشــور شــده و هنــوز بــه اصفهان نرســیده 
اســت.وی با بیــان اینکــه اســتان اصفهــان هرســاله در اواخر اردیبهشــت 
مــاه بــا هجــوم ملخ هــای بومــی مواجــه می شــود، تصریــح کــرد: از اول 
ــرای  ــاورزی ب ــاد کش ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــاه اداره حف ــن م فروردی
مقابلــه بــا طغیــان و خســارت ملخ هــای بومــی بــه عرصه هــای 
کشــاورزی اقداماتــی انجــام داده اســت.مدیرکل مدیریــت بحــران 
ــی در  ــای بوم ــی ملخ ه ــون کوب ــات کان ــه عملی ــاره ب ــا اش ــتانداری ب اس
یــازده هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی و باغــات اســتان اصفهــان بیــان 

ــش  ــگیری از افزای ــی و پیش ــخ بوم ــت مل ــا آف ــه ب ــرای مقابل ــت: ب داش
تعــداد کانون هــای تخــم ریــزی، تاکنــون 800 هکتــار از اراضی کشــاورزی 
شهرســتان تیــران و کــرون، ســه هــزار و 300 هکتــار در شهرســتان لنجان، 
ــاورزی  ــی کش ــار از اراض ــهرضا و 300 هکت ــتان ش ــار در شهرس 800 هکت
شهرســتان ســمیرم کانــون کوبــی شــده اند.وی افــزود: بــرای مقابلــه بــا 
گســترش کانون هــای ملخ هــای بومــی و پوره هــای آنهــا در 
شهرســتان های مرکــزی و جنــوب اســتان اصفهــان عملیات شناســایی، 
ردیابــی، پایــش و کانــون کوبــی کــه شــامل محلول پاشــی و ســم پاشــی 
ــا  ــروش ب ــه ف ــام است.شیش ــال انج ــپ در ح ــط 50 اکی ــود توس می ش
ــای  ــار از عرصه ه ــزار هکت ــر ده ه ــغ ب ــته بال ــال گذش ــه در س ــام اینک اع
ــار  ــت، اظه ــرار گرف ــی ق ــای بوم ــت ملخ ه ــر آف ــت تاثی ــاورزی تح کش
داشــت: در ســال 98، یــک میلیــارد تومــان خســارت از آفــت ملخ هــا در 
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــان ب ــتان اصفه ــات اس ــاورزی و باغ ــی کش اراض
کارشناســان هشــدار داده انــد در صــورت عــدم موفقیــت در مهــار حملــه 
ــد قیمــت   ــه زمیــن هــای کشــاورزی مــی توان ــخ هــا خســارت هــا ب مل
اقــام را در مــاه هــای آینــده بــاال بکشــد و نــرخ رشــد بخــش کشــاورزی 
را منفــی کنــد؛ اتفاقــی کــه در شــرایط رکــود اقتصــاد و شــدت کرونــا مــی 

تواند بخش مهمی از اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

استاندار اصفهان گفت: بخش خصوصی 
و دولتی این استان باید در کنار هم 
برای تحقق دولت الکترونیک به معنای 
رضایی  کنند.عباس  تاش  واقعی 
اظهارداشت:زمینه ها و فرصت های خوبی 
برای اجرای کامل دولت الکترونیک در 
این استان وجود دارد.وی ادامه داد: باید 
از ظرفیت های خوب شهرک علمی و 
تحقیقاتی و منطقه ویژه فناوری اصفهان 
در این زمینه بهتر استفاده شود تا بتوانیم 
دین خود را به مردم فهیم استان ادا کنیم.

استاندار اصفهان  با اشاره به این که نقش 
روزهای شیوع  در  لکترونیک  ا دولت 
کرونا بیشتر و بهتر مشخص  شد، افزود: 
کشورهایی که از زیر ساخت های بهتری 
در این زمینه برخوردار بودند کمتر درگیر 
مسائل اداری شدند و تهدید کرونا را به 
فرصت تبدیل کردند.وی تصریح کرد: شیوع 
کرونا و ماندن در خانه، فرصت خوبی برای 
تمرین اجرای دولت الکترونیک بود و مدیر 
موفق در واقع تهدیدها را به فرصت تبدیل 
می کند.به گفته رضایی، دولت الکترونیک 
ابعاد و کارایی های  مختلف و خوبی دارد 
و همه باید برای اجرایی کردن آن فعال 
شوند.استاندار اصفهان با بیان اینکه امروز 
دیگر اهمیت دولت الکترونیک برای مردم 
جا افتاده است خاطرنشان کرد: امسال 
آمادگی بیشتری برای برگزاری جلسات 
و پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک 
در استان وجود دارد.وی اضافه کرد: باید با 
همت کامل برای اجرای دولت الکترونیک 
اقدام شود و تصمیم های مسئوالن در این 
زمینه برای مردم ملموس باشد.رضایی 
با بیان اینکه مردم باید به راحتی بتوانند 
از سامانه ها استفاده کنند گفت: اطاع 
رسانی کامل در مورد ظرفیت های موجود 
باید انجام شود و در این زمینه استفاده از 
تجربیات و ظرفیت های استان های دیگر 

هم مفید و موثر است.

استاندار: 

دولت الکترونیک به معنای 
واقعی در اصفهان محقق شود   

خبر  روز

برای مقابله با آفت ملخ بومی و پیشگیری از افزایش تعداد 
کانون های تخم ریزی، تاکنون ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
شهرستان تیران و کرون، سه هزار و ۳۰۰ هکتار در شهرستان 
لنجان، ۸۰۰ هکتار در شهرستان شهرضا و ۳۰۰ هکتار از 

اراضی کشاورزی شهرستان سمیرم کانون کوبی شده اند

 روسیه، صادرات نفت به اروپا را 
به کمترین رقم طی 20 سال گذشته می رساند

صادرات دریایـی روسـیه از بندر نوووروسیسـک در دریـای سـیاه و بنادر پریمورسـک و آسـت لوگا در 
دریـای بالتیک قـرار اسـت روزانـه 43 درصد در مـاه آینده نسـبت به مـاه آوریـل کاهش یابد.روسـیه 
آماده اسـت از مـاه مـه و پـس از اجرایـی شـدن قـرارداد جدیـد کاهـش تولیـد اوپـک و متحدانش، 
عرضـه نفـت بـه بـازار از بنـادر دریـای سـیاه و بالتیـک را بـه پایین تریـن حـد طـی دو دهـه گذشـته 
برسـاند. صادرات دریایـی نفت روسـیه از بنـدر نوووروسیسـک در دریای سـیاه و بنادر پریمورسـک و 
آسـت لوگا در دریـای بالتیک قـرار اسـت روزانه 43 درصـد در ماه آینده نسـبت بـه ماه آوریـل کاهش 
یابد. روسـیه طبـق قـرارداد جدید کاهـش تولیـد متعهد شـده تولید خـود را در ماه هـای مـه و ژوئن تا 
8.5 میلیـون بشـکه در روز پاییـن بیاورد کـه 2/5میلیون بشـکه پاییـن تر از سـطح مبنـای 11 میلیون 
بشـکه در روز اسـت. این بیشـترین کاهش تولیدی اسـت که روسـیه به عنـوان عضوی از گـروه اوپک 
پـاس متحمل مـی شـود. روسـیه در قراردادهـای قبلـی کاما به سـهمیه خـود متعهـد نبـود و  دلیل 
آن را شـرایط جوی، زمین شناسـی پیچیـده  ولحاظ کـردن میعانـات گازی به عنـوان بخشـی از تولید 

نفـت خـود می دانسـت.

اروپای پساکرونا به 500 میلیارد یورو دیگر نیاز دارد
یکی از مقام هـای مالی ارشـد اتحادیـه اروپا خبـر داد که پـس از پایان شـیوع جهانی ویـروس کرونا، 
عـاوه بـر بسـته کمک هـای اضطـراری 540 میلیـارد یورویی کـه اخیـر مـورد توافـق رهبـران اروپایی 
قرار گرفـت، 500 میلیـارد یورو دیگـر برای بهبـود اوضاع اقتصـادی کشـورهای عضو الزم اسـت.به نقل 
از رویتـرز، کاوس رگلینـگ مدیـر عامـل »سـازوکار ثبـات اروپـا« اعـام کـرد کـه بـرای بهبـود اوضاع 
اقتصادی پسـاکرونا، عاوه بر بسـته 500 میلیـارد یورویی توافق شـده، بـه 500 میلیارد یـورو دیگر نیاز 
اسـت.رگلینگ در مصاحبـه بـا روزنامـه ایتالیایی کوریـره دال سـرا ، گفت که کمیسـیون اروپـا و بودجه 
اتحادیه آسـان ترین مسـیر برای سـازمان دادن بـه چنیـن کمک هایی اسـت.وی افزود: بـرای مرحله 
دوم )بهبـود اوضاع اقتصـادی( به تامین دسـت کـم 500 میلیارد یـورو دیگـر از نهادهـای اروپایی نیاز 
داریم.به نوشـته رویترز، وزیران دارایـی اتحادیه اروپا 9 آوریـل )21 فروردین( بـا کمک های اضطراری 
540 میلیـارد یورویـی برای دولت ها، شـرکت ها و اشـخاص موافقـت کردند.صندوق بیـن المللی پول 
پیـش بینی کـرده کـه کشـورهای عضو حـوزه یـورو امسـال بـا 7. 5 درصـد افـت اقتصـادی وارد رکود 
می شـوند.قرار اسـت سـران اتحادیـه اروپـا 23 آوریـل )4 اردیبهشـت( در ویدئوکنفرانسـی پیرامـون 

میـزان کمک هـای اقتصـادی و نحوه تامیـن آن بـه بحث و تبـادل نظـر بپردازند.

صندوق بین المللی پول:

اقتصاد جهانی در سال 2020، 3 درصد کوچک خواهد شد
صنـدوق بیـن المللی پـول در گزارشـی اعـام کرده اسـت: اقتصـاد جهانـی در سـال 2020، بـا توجه به 
شـیوع ویروس کرونـا تـا 3 درصد کوچـک خواهـد شـد.صندوق بیـن المللی پـول در گزارشـی پیش 
بینی کـرد: اقتصـاد جهانی در سـال جـاری میـادی، احتمـاال تا 3 درصـد کوچـک خواهد شـد. دلیل 
اصلی این امر نیـز شـیوع و اپیدمی جهانی ویروس کروناسـت کـه تاثیـرات عمیقی را بـر اقتصادهای 
جهـان برجاگذاشـته و خواهد گذاشـت.صندوق بیـن المللی پـول همچنین پیـش بینی کـرد: اقتصاد 
جهانـی احتماال در سـال جـاری میادی بـا بدتریـن رکود از زمـان بحـران مالی جهـان در سـال 2008 
میادی رو به رو خواهد شـد. این نهاد بیـن المللی همچنین گفته اسـت: فضای کسـب و کار و اقتصاد 
جهانـی احتمـاال در سـال 2021 کـه شـیوع ویـروس کرونا تضعیف شـده، تـا حد زیـادی تقویت شـود 
و بـار دیگر شـاهد اوج گیری شـاخص هـای اقتصـادی خواهیـم بود.صنـدوق بـی الملل پـول از کلیه 
کشـورهای جهان خواسـته اسـت تا دسـت به دسـت هم دهند و از ایـن طریق، از شـدت آسـیب ها و 

خسـارات شـیوع ویروس کرونـا بکاهند.

کافه اقتصاد

اخبار

ــنتی اداره  ــای س ــتی و هنره ــع دس ــاون صنای مع
کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
لکترونیــک  ا تجــارت  اصفهــان،  اســتان 
صنایع دســتی اســتان در دوران کرونــا و پســا کرونــا 
را بــه عنــوان راه نجــات ایــن صنعــت معرفــی کــرد.

جعفــر جعفرصالحــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
ــتی،  ــوزه صنایع دس ــدید در ح ــادی ش ــود اقتص رک
میــزان و چگونگی تعامــل اقتصــادی تولیدکنندگان 
صنایــع دســتی بــا مشــتریان، توســط کارشناســان 
ــی قــرار گرفتــه و  ایــن حــوزه مــورد بررســی اجمال
مشــخص شــد کــه بــا وجــود تاثیــرات منفــی ایــن 

دوران در فــروش صنایــع دســتی، قابلیت هــای 
ــان  ــود را نمای ــوالت، خ ــی محص ــروش اینترنت ف
ــای  ــتی و هنره ــع دس ــت.معاون صنای ــرده اس ک
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــنتی اداره کل می س
صنایع دســتی اســتان اصفهــان افــزود: در ایــن 
دوران ســایت های فــروش صنایع دســتی و 
صفحــات اینســتاگرامی فعــال در اســتان اصفهــان 
کــه شــامل 56 ســایت بــا فعالیــت رســمی در 
حــوزه تجــارت الکترونیــک هســتند، از میــزان 
ــابه  ــای مش ــه دوره ه ــبت ب ــتری نس ــروش بیش ف
ــه  ــرد: توج ــد ک ــد.وی تاکی ــوردار بوده ان ــی برخ قبل

ــت های  ــات سیاس ــوزه از الزام ــن ح ــه ای ــاص ب خ
دولــت بــه شــمار مــی رود و الزم اســت تحلیل هــای 
اصولــی بــر مــواردی همچــون نظرســنجی از طریــق 
مراجــع ذی صــاح در رابطــه بــا میــزان خریــد 
ــردم  ــایق م ــل س ــتی، تحلی ــی صنایع دس اینترنت
در خریــد اینترنتــی صنایع دســتی، بررســی 
راهکارهــای بهبــود شــرایط پســتی و بررســی 
بهتریــن شــیوه های ایجــاد زیرســاخت های 
فــروش اینترنتــی صنایــع دســتی در ســطح ملــی 
ــی مــورد بررســی قــرار گیرد.جعفرصالحــی  و جهان
ــر  ــوارد ذک ــه م ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک ــان تصری در پای
ــی  ــروش اینترنت ــده ف ــی رود در آین ــد م ــده امی ش
صنایع دســتی از اقبــال بیشــتری در کشــور 
ــن  ــاخت های ای ــت زیرس ــد و تقوی ــوردار باش برخ
 حــوزه در اولویــت حــوزه بازرگانــی صنایــع دســتی

 قرار گیرد.

»تجارت الکترونیک« 
نجات بخش فعاالن 
 صنایع دستی
 در دوران کرونا و پسا کرونا

                   فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099003361000001 

                       واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

اداره منابع انسانی و پشتیبانی -اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان

م الف:823406

اداره کل ثبت احوال اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی )نظافت ساختمان اداره 
کل و برخی ادارات تابعه به شرح مندرج در سامانه( از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

99/2/3 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 99/2/3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 99/2/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 99/2/20 
اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: 

اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- مجتمع اداری امیر کبیر- اداره کل ثبت احوال استان اصفهان- اداره منابع انسانی و 

پشتیبانی- تلفن 031-32674210 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
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تالش برای ارائه خدمات به بیماران غیرکرونایی در بیمارستان ها ادامه دارد

ترس بیماران غیر کرونایی از کووید ۱۹

مسئوالن سه دانشگاه علوم پزشــکی در تهران، تالش می کنند هر چه 
زودتر شرایط بیمارستان های تحت مدیریت خود را برای ارائه خدمات 

درمانی به بیماران غیر کرونایی فراهم کنند.
به دنبال بروز بحران کرونا در کشــور و بسیج بیمارســتان ها برای ارائه 
خدمات به بیماران مبتال به کووید ۱۹ که از آغازین روزهای اســفند ۹۸ 
شروع شده بود، ارائه خدمات درمانی به سایر بیماران تا حدود زیادی 
تعطیل شد و فقط موارد اورژانسی بود که ادامه داشت. حاال، با گذشت دو 
ماه از شیوع بیماری کرونا، وضعیت تا حدودی از شرایط بحرانی فاصله 
گرفته و از همین رو، مســئوالن وزارت بهداشت تالش می کنند هر چه 
زودتر ارائه خدمات درمانی به بیماران غیر کرونایی در بیمارستان ها از 
سر گرفته شود. این در حالی است که این دسته از بیماران، هنوز از کووید 
۱۹ می ترسند و جرأت نمی کنند برای دریافت خدمات درمانی مورد نیاز 

خودشان، به بیمارستان بروند.
عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشــکی تهران، با عنوان این 
مطلب که در حال حاضر از ۴ هزار تخت بیمارستانی تحت پوشش این 
دانشگاه، ۱۰ درصد آن درگیر بیماری کرونا است، تاکید کرد: بیماران دیگر 
به دلیل نگرانی از کرونا، در خانه و پشت درهای بیمارستان ها هستند و 

روند درمان خود را پیگیری نمی کنند.

وی افزود: این دسته از بیماران اگر درمان نشــوند آسیب می بینند. از 
همین رو، بیمارستان ها باید خود را آماده پذیرش بیماران غیر کرونایی 
کنند. زیرا، بعضی بیماران نیاز به درمان فوری دارند که اگر درمان نشوند 
آسیب می بینند.رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: کرونا نباید 
مانع کار پزشکان و پرستاران شود. بیمارستان امام خمینی سال ها است 
در کنار فعالیت های خود، بیماران مبتال به ایــدز را نیز پذیرش می کند 
و برای این کار نیز تمهیدات الزم را در نظر گرفته اســت تا بیماران دیگر 
با خیال راحت بتوانند مراجعه کنند. پیش از ایــن بیماری هایی مانند 
سرخک، کزاز و…، شایع بود که بعضی ریشه کن شده و بعضی دوباره در 
حال بروز است. اکنون به این بیماری ها کرونا نیز اضافه شده، در نتیجه 
بیمارستان ها باید در کنار همه مأموریت های خود، بخش جداگانه ای 
را به کرونا اختصاص دهند که مجزا از سایر بخش های بیمارستان باشد 
و بیماران دیگر نیز بتوانند رونــد درمانی خود را پیگیری کنند.کریمی از 
کادر درمانی بیمارستان ها خواست که پوشش کووید ۱۹ را از تن بیرون 
آورده تا مردم بدون نگرانی به بیمارستان مراجعه کنند.در همین حال، 
خسرو صادق نیت، رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( تهران، 
به عنوان بزرگ ترین بیمارستان که بیشترین مراجعات را از سراسر کشور 
دارد، با اشاره به آغاز سیر کاهشــی بیماران کرونا، گفت: با روند کاهش 

بیماری و بیماران کووید ۱۹ بخش های زیادی را توانسته ایم به حالت 
عادی برگردانیم.وی با بیان اینکه در محیط بیمارستان به لحاظ کاهش 
بیماری کرونا و رعایت بهداشت محیط حداکثر ایمنی فراهم شده است، 
افزود: در حال حاضر اکثر بیمارســتان ها می تواننــد بیماران کرونا را از 
همان بدو ورود مدیریت کنند و سایر خدمات درمانی را نیز به بیماران غیر 
کرونایی ارائه دهند.به گفته صادق نیت، در حال حاضر تعداد فوتی ناشی 
از کرونا در بیمارســتان امام خمینی به کمتر از ۲ تا ۳ نفر در روز رسیده 
است.رییس مجتمع بیمارســتانی امام خمینی )ره(، تاکید کرد: االن 
یکی از نگرانی های جدی ما، وضعیت سالمت مردم به علت بیماری های 
خطرناک غیر کرونایی است که طیف وسیعی از بیماران و بیماری ها را در 
بر می گیرد و مبتالیان از ترس کرونا برای درمان مراجعه نمی کنند. مورد 
داشته ایم که بیمار تومور داشته و باید برای ادامه درمان به بیمارستان 
مراجعه می کرده اما به دلیل ترس از کرونا، در خانه مانده و بعدًا متوجه 
شدیم که فوت شده اســت.در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشت، نیز بر ضرورت عادی شدن خدمات بیمارستان ها تاکید 
کرد و گفت: نباید شرایط به گونه ای پیش برود که بیماران غیر کرونایی 
از آمدن به بیمارستان وحشــت کنند. الزم است که سایر خدمات نیز به 

روال عادی باز گردد. 

کرونا هنوز با ماست
حسین عرفانی رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو ســیما، گفت: هنوز در مرحله افزایشی و رســیدن به قله بیماری قرار داریم.وی افزود: 
مردم نباید فکر کنند که داســتان کرونا تمام شــده و می توانند آزادانه تردد کنند یا حتی با اعمال 
فاصله گذاری اجتماعی و مجوز فعالیت برخی صنوف، کسانی که کار ضروری ندارند نباید از منزل 
خارج شــوند.عرفانی ادامه داد: فاصله گــذاری اجتماعی و اعمال مجــوز فعالیت برخی صنوف 
تنها ۴۰ درصد از احتمال ابتالء و شــیوع کرونا ویروس را کاهش می دهد و باقی احتماالت ابتالء 
به رعایت فردی و اجتماعی مردم بســتگی دارد.حمیدرضا جمشــیدی دبیر ستاد ملی مدیریت 
کرونا نیز گفت: در حال حاضر کاماًل ســوار بر موج بیماری هســتیم در حــال حاضر در برخی از 
استان ها و شهرســتان های کشــور آمار ابتالء به کرونا رو به کاهش، در برخی هم روند افزایشی 
 دارد با این حال اگر اندکی غفلت کنیم آمار کاهش و افزایش مبتالیان نتیجه معکوســی به خود 

خواهد گرفت.

زالی عنوان کرد؛

 بحران شلوغی این روزهای پایتخت دو هفته دیگر 
بروز می کند

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشــاره به افت آمار مبتالیان به کووید ۱۹، گفت: 
طرح فاصله گذاری اجتماعی در میزان مراجعان بستری و تعداد مبتالیان اثر گذار بوده است.

علیرضا زالی، با اشــاره به اینکه طی چندســاعت گذشــته ۲۴۰ مورد جدیــد در بخش های عادی 
بیمارستان های پایتخت بستری شده اند، اظهار کرد: مواردی که به عنوان مورد جدید در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان های تهران بستری شدند نیز بالغ بر ۸۶ مورد بوده است.
زالی تصریح کــرد: اگر چنانچه امروز بخواهیــم ترددها و میزان چگالی حضــور مردم در مجموعه 
شــهروندی را مورد ارزیابی قرار دهیم، طبیعی اســت با بررســی آمار یــک روزه تحلیل این مهم 
واقعی و مســتند نیســت و نیازمند بازه زمانی بیشــتری اســت.فرمانده عملیات مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهران، ادامه داد: به طور کلی نتایج مداخــالت امروز و تعداد مبتالیــان به کووید ۱۹ 
 نیازمند فرصت دو هفته ای اســت تا بتوانیم آمار درســتی از کاهش و یا افزایش مبتالیان به کرونا

 را ارائه دهیم.

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد؛

 31 درصد تهرانی ها خواستار اجباری شدن 
قرنطینه هستند

در نظر سنجی اخیر ستاد مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران که از شهروندان تهرانی انجام شد، 
۶۴,۴ درصد مردم اعالم کردند در حال حاضر از لحاظ اقتصــادی برای گذران زندگی خود به کمک 
دولت نیاز دارند.۳۴,۶ درصد شهروندان نیز اظهار کردند به کمک دولت نیاز ندارند و ۱.۰ درصد مردم 
نیز این سوال را بی پاسخ گذاشــتند.۴۹,۹ درصد مردم نیز اظهار کردند با تداوم محدودیت ها و یا 

اعمال محدودیت های بیشتر برای حفظ سالمت خیلی زیاد موافق اند.
۳۶,۵ درصد شــهروندان نیز میزان موافقت خود را زیاد، ۵.۱ درصد تا حدودی، ۶.۱ درصد کم و ۱.۸ 

درصد خیلی کم اعالم کردند، همچنین ۰.۶ درصد از شهروندان نیز به این سوال پاسخی ندادند.
همچنین نظرســنجی انجام شــده درباره مشــکالت خانواده ها در صورت ادامــه محدودیت ها 
نشــان داد، ۴۷ درصد شــهروندان دچار مشــکالت اقتصادی و امــرار معــاش، ۲۱ درصد دچار 
 آســیب های روحی و روانی، اضطــراب، کالفگی و ۵ درصد دچار مشــکالت درســی و تحصیلی

می شوند.

ذره بین

مورد داشته ایم که بیمار تومور داشته و باید برای ادامه 
درمان به بیمارستان مراجعه می کرده اما به دلیل ترس 
از کرونا، در خانه مانده و بعدًا متوجه شدیم که فوت شده 

است

سلامت
هر

: م
س

عک
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مفاد آراء
2/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصــادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز 
آگهی می شود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره   5846   مورخ  1398/12/17 آقای / خانم داریوش عالم زاده فرزند  غالمحسین  
به شماره کالسه  0513  وبه شماره شناسنامه 4051  و به شماره ملی    1285118944  صادره 
نسبت به3603.92 سهم مشــاع از 604730498 یک در باغ  به مســاحت  360.92 مترمربع 
پالک شماره 104    اصلی واقع  در  اصغر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل  ثبت در صفحه 478 دفتر 81ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
2- رای  شماره   5848   مورخ  1398/12/17 آقای / خانم کورش  عالم زاده فرزند  غالمحسین  
به شماره کالسه  0513  وبه شماره شناسنامه 4051  و به شماره ملی    1285118944  صادره 
نسبت به3603.92 سهم مشاع از 604730498 یک در باغ  به مساحت  360.92 مترمربع پالک 
شماره 1187 فرعی از شماره 104  اصلی واقع  در  اصغر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت مصطفی مصطفایی سند 15424 مورخ 24/12/18ثبت 
 در صفحه 478 دفتــر 81ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظــه و محرز 

گردیده است.
3- رای  شــماره   9163   مورخ  1398/07/18 آقای / خانم داریوش اله یاری  فرزند  برات  به 
شماره کالسه  0981  وبه شماره شناسنامه 38  و به شماره ملی    1142210375  صادره نسبت 
به شش   دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت  284 مترمربع پالک شماره 1066 فرعی 
از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت 
در صفحه 48 دفتر 542 وصفحه 437 دفتر 618 و صفحه 45 دفتر 543  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره   9161   مورخ  1398/07/18 آقای / خانم زهرا  اله یاری فرزند  اصغر   به شماره 
کالسه  0982 وبه شماره شناسنامه 146  و به شــماره ملی    1290466823  صادره نسبت به 
شش   دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت  129 مترمربع پالک شماره 794 فرعی از   99    
اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه 
از مالکیت ابراهیم براتی   ثبت در صفحه 396 دفتر 3  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   5765   مــورخ  1398/12/07 آقــای / خانــم فاطمــه طاهــری 
خوزانی فرزند  نوروزعلی   به شــماره کالســه  1124  وبه شــماره شناســنامه 10588  و به 
شــماره ملــی    1140358847  صــادره نســبت بــه شــش دانگ یکبــاب خانــه در به 
مســاحت  218.26 مترمربع پالک شــماره 176 فرعــی از   115    اصلی واقــع  در  کهندژ 
بخــش  14  اصفهان حــوزه ثبــت  ملــک خمینی  شــهر شــامل ســند 45191 مورخ 
 57/02/09 دفتــر 73ومالحظــه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظــه و محرز 

گردیده است.
6- رای  شماره   5688   مورخ  1398/12/05 آقای / خانم امراهلل حاجی حیدری  فرزند  فتح اهلل  به 
شماره کالسه  2024    وبه شماره شناسنامه 110  و به شماره ملی    1141002744  صادره نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب خانه در حال ساخت    به مساحت  179.39 مترمربع پالک 
شماره 736 و 735 و 708 و 707 فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدر  آباد   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر   ثبت در صفحات 
397 و 28 و 370 و 67 دفاتر 149 و 151 و 133 و 150ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره   5686   مــورخ  1398/12/05 آقای / خانم صغرا برخوردار ورنوســفادرانی 
فرزند  محمد تقی   به شــماره کالسه  2023    وبه شماره شناســنامه 12808  و به شماره ملی    
114504274  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب خانه در حال ساخت    به 
مساحت  179.39 مترمربع پالک شماره 736 و 735 و 708 و 707 فرعی از   158    اصلی واقع  
در  صدر  آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری 
خمینی شهر   ثبت در صفحات 397 و 28 و 370 و 67 دفاتر 149 و 151 و 133 و 150ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

8- رای  شماره   0205   مورخ  1398/01/24 آقای / خانم فاطمه ریحانی خوزانی  فرزند  علی 
اصغر   به شماره کالسه  2157    وبه شماره شناسنامه 1214  و به شماره ملی    1141134446  
صادره نسبت به 1.5 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب خانه 2 طبقه     به مساحت  251 مترمربع 
پالک شماره 271 فرعی از   110    اصلی واقع  در  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  سند 25168 مورخ 75/09/28 دفتر 46  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره   0207   مورخ  1398/01/24 آقای / خانم ابوالقاسم طاهری خوزانی  فرزند  کریم   
به شماره کالسه  2161    وبه شماره شناسنامه 193  و به شماره ملی    1141449153  صادره 
نسبت به 5/. دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت  251 مترمربع پالک 
شماره 271 فرعی از   110    اصلی واقع  در کک و موش اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  سند 25168 مورخ 75/09/28 دفتر 46  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شماره   0203   مورخ  1398/01/24 آقای / خانم سمیرا جعفری  خوزانی  فرزند  خداداد   
به شماره کالسه  2162    وبه شماره شناسنامه 1130091791  و به شماره ملی    1130091791  
صادره نســبت به 1 و 4.1 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب خانه 2 طبقه   به مساحت  251 
مترمربع پالک شماره 271 فرعی از   110    اصلی واقع  درکک وموش اندان   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 66954 مورخ 88/03/20 دفتر 59  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره   0201   مورخ  1398/01/24 آقای / خانم ســجاد طاهری  خوزانی فرزند  
ابوالقاسم  به شماره کالسه  2159  وبه شماره شناسنامه 11333  و به شماره ملی    1292641983  
صادره نسبت به 5/. دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت  251 مترمربع 
پالک شــماره 71 فرعی از   110  اصلی واقع  در کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 192252 مورخ 88/07/06 دفتر 73  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره   1990   مورخ  1398/01/24 آقای / خانم پروانه رئیسی خیر آبادی  فرزند  
عبدالحسین   به شماره کالسه  2160  وبه شماره شناسنامه 42  و به شماره ملی    1141169071  
صادره نسبت به1/ و 4/1 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت  251 
مترمربع پالک شماره 271 فرعی از   110  اصلی واقع  در  کک و موش اندان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 192252 مورخ 88/07/06 دفتر 73  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  0196   مورخ  1398/01/24 آقای / خانم عبــاس طاهری  خوزانی فرزند  
ابوالقاسم  به شماره کالسه  2156  وبه شماره شناسنامه 1995  و به شماره ملی    1288272022  
صادره نسبت شش  دانگ یکباب خانه به مســاحت  5249 مترمربع پالک شماره 89 فرعی از   
110   اصلی واقع  در کک و موش اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  
سند 144524 مورخ 88/04/24 دفتر ثبت در صفحه 549 دفتر 17873  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره   2256   مورخ  1398/10/10 آقای / خانم محمد باقری  ورنوسفادرانی  فرزند  
فضل اله  به شماره کالسه  0065    وبه شماره شناسنامه 364  و به شماره ملی    1140985231  
صادره نسبت شــش   1200سهم مشاع از 604730498 به مســاحت  1200 مترمربع پالک 
شماره 6 فرعی از   104    اصلی واقع  در اصغر آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت محمد ابراهیم حاج ابراهیمی ثبت در صفحه 442 دفتر 149  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شماره   5727   مورخ  1398/12/06 آقای / خانم زهرا نوروزی  فرزند  اکبر  به شماره 
کالسه  2372    وبه شماره شناسنامه 6302  و به شماره ملی    1142291057  صادره نسبت  به 
3 دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب خانه به مساحت  222 مترمربع پالک شماره 241 فرعی از   
122   اصلی واقع  در بزمکه وراه کوه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  
سند 145051 مورخ 98/10/23 دفتر 63  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
16- رای  شماره   5804   مورخ  1398/12/12 آقای / خانم علی صفار خوزانی فرزند  اصغر  به 
شماره کالسه  2199    وبه شماره شناسنامه 1130324184  و به شماره ملی    1130324184  
صادره نسبت  به شش  دانگ یکباب کارگاه  به مساحت  953.47 مترمربع پالک شماره 50.9 
فرعی از   119    اصلی واقع  در ورنوسفادران    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از سند 63044 عبداهلل نوربخش  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شماره   5850   مورخ  1398/12/17 آقای / خانم محمد باقری   فرزند  حسین  به شماره 
کالسه  2459    وبه شماره شناسنامه 1738  و به شماره ملی    4722082812  صادره نسبت  به 
شش  دانگ یکباب مغازه  به مساحت  53 مترمربع پالک شماره 2944 فرعی از   85    اصلی واقع  
در خوزان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 10190  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است
18- رای  شــماره   5961   مورخ  1398/12/28 آقای / خانم مجید عسگری   فرزند  احمد  به 
شماره کالسه  2590    وبه شماره شناســنامه 1591  و به شماره ملی    1141184559  صادره 
نسبت به شش  دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت  195.5 مترمربع پالک شماره 538 
 فرعی از   158  اصلی واقع  در  صدر اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  
مع الواسطه از شهر داری خمینی شــهر ثبت در صفحه 367 دفتر 185 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/2/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/2/23

م الف:  824272  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

2/53 شماره: 99/2027001940-99/2/3 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره 
پالک 5088/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ) به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی آن( که طبق پرونده 
ثبتی بنام آقای فالمرز کریم ارچی خوراسگانی فرزند محمد در جریان ثبت است و رای شماره 
139860302027010342 مورخ 98/09/09 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید  لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ  99/03/07 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:823204  شبان رئیس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان
ابالغ رای

2/54 شــماره: 204/98  -1398/12/27 دادنامــه 653 شــعبه رســیدگی کننــده: 
شــعبه دوم شــورای حل اختالف نطنــز، خواهــان: مرتضی باغبــادی فرزنــد محمد به 
نشــانی نطنز خ شــریف واقفی نبــش کوچه شــهید رمضــان زاده، خواندگان: 1- ســید 
علی اکبر میر محمد فرزند ســید خلیل به نشــانی نطنــز مزیدآباد جنب حســینیه مزیدآباد 
 2- محمــد جــواد پور فرزنــد اســمعیل 3- هانیــه جواد پــور فرزنــد اســمعیل 4- مونا 
 جواد پور فرزند اســمعیل 5- کبری رشــدی خواه فرزند حســن به نشــانی مجهول المکان

 6- علی اصغر شاه محمد خیرآبادی فرزند علی اکبر به نشــانی کرج جهانشهر خ فرمانداری 
نبش 6 غربی 7 - علیرضا شــاه محمد خیرآبادی فرزند علی اکبر به نشــانی کرج گوهر دشت 
خ پنجم پ 13  واحد 9، خواســته: الزام به انتقال ســند رسمی، گردشکار: شــورا با عنایت به 
اوراق و محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و با اســتعاتن از خداوند متعال بشــرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دادخواســت آقای مرتضی باغبادی 
فرزند محمد به طرفیت آقایان 1- ســید علــی اکبر میر محمد فرزند ســید خلیل 2- محمد 
جواد پور فرزند اســمعیل 3- هانیه جوادپور فرزند اســمعیل 4- مونا جوادپور فرزند اســمعیل 
 5- کبری رشــدی خواه فرزند حســن 6- علی اصغر شــاه محمد خیرآبادی فرزند علی اکبر

 7- علیرضا شاه محمد خیرآبادی فرزند علی اکبر به خواسته 1- صدور حکم بر الزام خواندگان 
 به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال ســند مالکیت خودرو کامیون به شماره انتظامی

 671 ع 59 ایران 68 و 2- الزام به فک پالک 3- مطالبه هزینه دادرســی با عنایت به تصویر 
مصدق مبایعه نامه مورخ 1375/5 که خریداران خودرو موصوف آقایان اسمعیل جواد پور فرزند 
اصغر و علی اصغر شــاه محمد خیرآبادی فرزند علی اکبر می باشــند )آقای اسمعیل جوادپور 
فوت نموده و ورثه ایشــان خوانده دعوی قرار گرفته اند( و با عنایت به اســتعالم بعمل آمده از 
اداره راهور نطنز که مالک پالک را آقایان علیرضا شــاه محمد خیرآبادی و اســمعیل جوادپور 
اعالم نموده است بلحاظ عدم توجه دعوی الزام به تنظیم سند به خواندگان ردیف اول و هفتم 
مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 ق.آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رای 
صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرســتان 
نطنز می باشــد و در خصوص دادخواســت خواهان به طرفیت ســایر خواندگان ردیف دوم و 
ســوم و  چهارم و پنجم و ششم به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی با عنایت به توضیحات 
صدرالذکر دعوای خواهان را وارد دانســته و مســتندا به مــواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 
و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانــدگان ردیف دوم 
تا ششــم به انتقال ســند خودروی فوق الذکر و پرداخت مبلغ 1/758/750 ریال بابت هزینه 

دادرسی صادر می نماید. رای صادره در خصوص خواندگان ردیف هفتم و دوم حضوری است 
 و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهی در محا کم عمومی شهرســتان نطنز 
می باشد و در خصوص سایر خواندگان غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
می باشد و در خصوص خواسته خواهان به طرفیت تمامی خواندگان مذکور )ردیف اول تا هفتم( 
به خواسته الزام خواندگان به فک پالک با عنایت به غیرما لی بودن خواسته مستندا به بند الف 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صالحیت به 
شایستگی دادگاه عمومی حقوقی نطنز صادر می نماید. م الف:824525  شعبه دوم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف نطنز
اخطار اجرایی 

2/55 تاریخ:  شماره: 2/523/98 محکوم به به موجب رای شماره  995 تاریخ: 98/8/27 حوزه: 
دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه: 
 مجتبی نادری لردجانی  نام پدر: هیبت اهلل شغل: آزاد  نشــانی محل اقامت: مجهول المکان .
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 
025885 به تاریخ 98/2/30 به عهده بانک ملت شعبه لردگان به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی 
 به مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ونیز حق الوکاله وکیل و سه بار نشر آگهی در 
روزنامه های کثیراالنتشــار در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی است. 
هزینه اجرا نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: رضا محمودیان 
با وکالت آیت سنجر آرانی نام پدر: داود شــغل: آزاد نشانی محل اقامت: آران و بیدگل، شهرک 
سلیمان صباحی، بلوار شماره 1 فرعی 4 پالک 4 .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
 مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.
م الف: 823581 محمدرضا کرمانی نصرآبادی رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان آران و بیدگل 
اخطار اجرایی

2/56 شماره: 1116/98 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مهدی هاشمیان، 
نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی:احمد نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، با وکالت آقای محمدعلی آلویی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ خرم کوچه 
 دانشـ  وکیل:خمینی شــهر خ شریعتی شمالی جنب مســجد حضرت ابوالفضل، محکوم به:
به موجب رای شماره 1853 تاریخ 98/09/09 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و هفت 
میلیون ریال وجه یک فقره حواله شماره ی 652196 مورخ 98/5/19 عهده ی قرض الحسنه 
حضرت مهدی بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
98/6/13 لغایت اجرای حکــم و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و هشــتاد و هفت هزار و 
پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی 
به صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. 
م الف : 823909  ایمان بختیاری  قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
2/57 شماره: 464/97 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علی میرزائیان ، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی:مرتضی اعتمادی ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک مدرسه نجفی بن بست یاس9 ، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1886 تاریخ 98/07/25 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/300/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 823911 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
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 افزایش70 عنوان الیحه قابل ثبت

 به خدمات دفاتر الکترونیک قضایی
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: به منظور کاهش میزان مراجعات مردمی به دادگستری ها و نیز 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا معاونت آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل استان 70 عنوان الیحه قابل ثبت 
در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به شرح وظایف و خدمات این دفاتر افزوده و ابالغ کرد.محمدرضا حبیبی 
اظهار داشت: به منظور کاهش میزان مراجعات مردمی به دادگستری ها و نیز پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
معاونت آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل استان 70 عنوان الیحه قابل ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی را به شرح وظایف و خدمات این دفاتر افزوده و ابالغ کرد.رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: 
با اعالم بازگشایی و آغاز فعالیت مجدد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تاریخ 6 اردیبهشت، مردم می توانند 
از این تاریخ با مراجعه به این دفاتر از خدمات قضایی فوق بهره مند شده و نیازی به مراجعه حضوری و تجمع در 

دادگستری ها نخواهد بود.

آغاز نام نویسی خواهران در مراکز حوزه علمیه
نام نویسی خواهران در مراکز حوزه های علمیه استان اصفهان آغاز شد.رییس حوزه علمیه خواهران استان 
اصفهان گفت: افراد متقاضی تا 31 خرداد فرصت دارند برای ثبت نام به درگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خواهران به نشانی www.whc.ir مراجعه کنند.حجت السالم بهرامی، تمام شهرستان های استان را دارای 
شعبه حوزه علمیه دانست و افزود: امسال در پی شیوع ویروس کرونا، آزمون ورودی سطح دو حوزه حذف شده 
و برای ورود به سطح 3 معدل سطح ۲ باالی 17 مالک است و از  افرادی که معدل پایین 17 دارند در زمانی مناسب 
آزمون گرفته می شود.وی گفت: اکنون شش هزار نفر مشغول تحصیل در سطح دو و سه مراکز حوزه علمیه استان 

اصفهان هستند و هفت هزار نفر هم از این شعب دانش آموخته شده اند و  مشغول تبلیغ و آموزش هستند.

آغاز طرح »همای رحمت« هالل احمر
مدیر کل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از توزیع ۵00 هزار بسته غذایی بین آسیب دیدگان کرونا در ماه مبارک 
رمضان خبر داد.علی هاشمی گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کمک به نیازمندان و  آسیب 
دیدگان کرونا، جمعیت هالل احمر طرح همای رحمت را که در سال های گذشته با هدف کمک به نیازمندان انجام 
می شد، گسترش داده و خانواده های آسیب دیده از کرونا را نیز تحت پوشش این طرح قرار داده است.وی 
فزود:تا پایان ماه مبارک رمضان 1۵  هزار بسته که شامل مواد غذایی، اقالم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده 
است بین آسیب دیدگان از کرونا تقسیم می شود.مدیر کل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: از خیران 
دعوت می شود تا از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹ و کد دستوری #11۲* کمک های خود را به دست جمعیت 

هالل احمر برسانند.

بازار داغ خرید و فروش وام ازدواج در اینترنت
معاون ساماندهی امور جوانان گفت: متاسفانه شاهد وجود آگهی های فروش وام ازدواج در فضای مجازی 
هستیم به همین منظور از پلیس فتا و نهادهای قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم.محمد 
مهدی تندگویان درباره آگهی فروش وام ازدواج شبکه های مجازی و اپلیکیشن ها ادامه داد: متاسفانه طی چند 
سال اخیر فروش وام ازدواج در فضای مجازی رواج یافته ما نیز  تذکرات الزم را به نهادهای مسئول داده ایم؛ 
اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.تندگویان افزود: اخیرا با پلیس فتا نیز مکاتباتی در خصوص 
برخورد با آگهی های تبلیغاتی فروش وام ازدواج داشتیم و امیدوارم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این 
موضوع شود. به عالوه در پیام رسان ها و برنامه های متعدد نیز آگهی های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا 
انتقال غیر قانونی وام در حال فعالیت هستند که با دریافت مبالغی، اقدام به کالهبرداری در این زمینه می کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان، ابراز داشت: پیش تر نیز فروش انواع وام ها در کشور رواج داشته؛ اما فروش وام 
ازدواج موضوع دیگری است چرا که با شخصیت یک انسان مرتبط است و نمی توان برای دریافت وام با زندگی 

افراد بازی کرد یا از آنها سوء استفاده کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان  اصفهان  از احتمال شروع موج دوم  کرونا ، ظرف 10 روز آینده خبر داد  ؛

کرونا دست بردار نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در پی شیوع کرونا، هزینه 
بیمارستان ها حدود ۵0 درصد کاهش داشته است، گفت: راه جلوگیری از 
شیوع مجدد بیماری، کنترل بیشتر بر رفتارهای مردم در سطح شهر است.

طاهره چنگیز در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، با قدردانی از همکاری شورای شهر و شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
در حال حاضر شیب شیوع ویروس تقریبا رو به پایین است. طی هفته های 
گذشته، تعداد نمونه های مثبت از حدود ۴0 درصد مثبت به حدود ۲0 درصد و 
کمتر کاهش یافته است که به علت افزایش تعداد نمونه ها و کاهش فرم فعال 
بیماری است.وی افزود:  در حال حاضر ورود بیماران به بیمارستان ها بین 100 
تا 1۴0 با مقداری نوسان در حال حرکت است، درحالی این تعداد رقمی بین 

1۵0 تا ۲00 نفر بود و حتی در دوره ای بیش از ۲00 بیمار نیز داشتیم.

احتمال شروع موج دوم کرونا ظرف 10 روز آینده
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از احتمال شروع موج دوم بیماری خبر 
داد و گفت:حدود 10 تا 1۲ روز آینده ممکن است شاهد موج دوم بیماری باشیم 
و در این راستا هر کمکی که می تواند عاملی برای کاهش رفتارهای پرخطر 
شهروندان باشد، نیاز است تا شهر را از این بال بیشتر مصون نگه داریم.در ادامه 
این جلسه، برخی اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان سواالتی در خصوص 

اشکاالت شبکه توزیع اقالم بهداشتی، مکان یابی بیمارستان ها، نداشتن 
استراتژی مشخص، دریافت هزینه از برخی بیماران و ناهماهنگی هایی که 
طی این دوره شیوع ویروس وجود داشت، خستگی کادر درمان و پزشکی، 
عدم انعکاس درست آمار و ارقام واقعی برای حساس شدن مردم نسبت به 

سالمت خودشان، توزیع اقالم حفاظتی، مطرح کردند.

تجمع شیوع کرونا در اطراف بیمارستان های مرجع صحت ندارد
چنگیز گفت: اکنون نقشه بیماران کرونا مثبت را داریم و اصال در اطراف 
بیمارستان های عیسی بن مریم و خورشید تجمع و شیوع بیشتر وجود ندارد 
بنابراین تصور غلطی است که چون بیمارستان در مرکز شهر بوده باعث سرایت 
بیماری می شود.وی افزود: قرار بود بیمارستان های خصوصی و خیریه نیز 100 
تخت به این موضوع اختصاص دهند و جایابی و تجهیز شد، اما خوشبختانه 

نیازی پیدا نکردیم.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمک مازاد دریافت نکرد
وی همچنین گفت: در مورد فرصت سوزی موافقم، از ابتدای کار یکی از کسانی 
که می گفت از فرصت عید استفاده کنیم و یک ماه زمان داریم تا مردم کامل در 
قرنطینه باشند، بودم که به خاطر برخی مالحظات نه در استان و نه کشور محقق 

نشد. اگر قبل عید قرنطینه می کردیم نوع الگو تغییر می کرد، اما خوشبختانه 
هیچ زمانی منحنی شیوع در اصفهان به حالت زنگوله تیز درنیامد و به صورت 
پهن افزایش یافت. بیمارستان ها سرریز نشدند و حتی نیاز به بیمارستان 
جدید نداشتیم و بیماری پشت نوبت آی سی یو نماند که اینها یکی از عوامل 
کاهش مرگ و میر بود. در دوره ای که بیماران زیاد شدند، از آی سی یو الزهرا 
استفاده کردیم که کسی پشت آی سی یو نماند.وی در مورد خستگی پرسنل 
در استان اصفهان گفت: در این موضوع کمتر دچار مشکل بودیم و پرسنل ما 
کمبود تجهیزات را اصال تجربه نکردند. کمک های دولت تا هفته پیش به 
وزارت بهداشت نرسیده بود و ما از کمک های کرونایی دولت قبل عید ۵0 
میلیارد تومان گرفتیم که بابت بدهی های پرسنلی هزینه شد .چنگیز تصریح 
کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان از همین محل 37 و نیم میلیارد تومان 
گرفت، این درحالی است که علوم پزشکی اصفهان ۴ و نیم میلیون و کاشان 
۴۵0 هزار نفر را تحت پوشش دادند. ۲0 میلیارد تومان در قالب طرح تحول 
دادند که بعد اعالم کردند مخصوص کرونا بوده است.وی با تاکید براینکه 
دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای دیگر کمک های خیلی بیشتری نسبت 
به علوم پزشکی اصفهان گرفتند، اظهار کرد: تنها سه دانشگاه تهران کمک 
مازاد گرفتند.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۴0 درصد 
حقوق بگیران باید از درآمد دانشگاه تامین شود، گفت: ۵0 درصد درآمدهای 
بیمارستان ها کم شده است.چنگیز گفت: برای جبران این هزینه ها موقعیت 
اصفهان از نظر کل درگیرشدگان و بستری ها اگر با کاشان را درنظر گرفته شود، 
به دلیل ارتباط تنگاتنگ کاشان با قم متفاوت است و هم تعداد درگیرشدگان 

و هم فوتی ها نسبت به جمعیت در آنجا زیاد بود.

دســته ای از فالمینگوهــای مهاجــر، اردیبهشــت 
لمللــی گاوخونــی در  امســال در تــاالب بین ا
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــان فــرود آمدن ــرق اصفه ش
برآوردهــای اولیــه تعــداد آنهــا حــدود یکصــد 
قطعــه است.سرپرســت معاونــت پایــش و نظارت 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان بــا 
ــد حضــور حــدود یکصــد قطعــه فالمینگــو در  تایی
تــاالب بین المللــی گاوخونــی، اظهــار داشــت: 
ایــن پرنــدگان در قســمت شــمالی تــاالب و جایی 
کــه رودخانــه زاینــده رود از بنــد » شــاخ کنــار« بــه 

تــاالب می ریــزد، مشــاهده شــدند و ممکــن اســت 
تعــداد بیشــتری از آنهــا نیــز در بخش هــای دیگــر 
ــا  ــری ب ــاالب وجــود داشــته باشند.حســین اکب ت
بیان اینکــه فالمینگوهــا در پایشــی کــه اســفند 
ســال گذشــته از تــاالب گاوخونــی صــورت گرفــت، 
مشــاهده نشــدند، افزود: بــه احتمــال زیــاد آنها در 
فروردیــن و اردیبهشــت امســال وارد تــاالب شــدند 
و تــا پایــان ایــن مــاه نیــز مهمــان تــاالب خواهنــد 
ــود.وی خاطرنشــان کــرد: در ســال های گذشــته  ب
و قبــل از خشــک شــدن تــاالب گاوخونــی، تعــداد 
فالمینگوهایــی کــه بــه ایــن مــکان می آمدنــد 
ــاالب آب  ــه ت ــال ۸6 ک ــود و در س ــتر ب ــیار بیش بس
داشــت هــزاران فالمینگــو در ایــن زیســتگاه 
مشــاهده شــدند.اکبری بــا اشــاره بــه اینکــه 
امســال پرنــدگان دیگــری ماننــد باکالن)قــره 

غــاز(، حواصیل)مــرغ ماهــی خــوار(، کشــیم 
ــی  ــی گاوخون ــن الملل ــاالب بی ــه ت ــز ب ــا نی و چوپ
ــون فصــل مهاجــرت  ــرد: اکن ــح ک ــد، تصری آمده ان
پرنــدگان آبــزی از عرصه های شــمالی و سردســیر 
به ســمت جنــوب اســت و هرچــه تــاالب گاوخونی 
آب بیشــتری دریافــت کنــد، پرنــدگان مهاجــر 
نیــز مــدت زمــان بیشــتری را در آن می ماننــد.

سرپرســت معاونــت پایــش و نظــارت اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
در زمــان حاضــر آبــی از زاینــده رود بــه تــاالب 
گاوخونــی نمی ریــزد بلکــه مقــداری پســاب و 
آب زهکشــی اراضــی کشــاورزی بــه ســمت آن 
ــط  ــت محی ــرد: اداره کل حفاظ ــد ک ــی رود، تاکی م
زیســت اصفهــان بــه جــد بــه دنبــال تامیــن حقابه 

ــت. ــاالب اس ــن ت ای

تاالب گاوخونی میزبان فالمینگوها

بر اساس نظام رتبه بندی تایمز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در بخش رتبه بندی جهانی دانشگاه های دنیا اعم از علوم پزشکی و غیر آن، موفق به کسب رتبه زیر هزار شده 
است.در آخرین و جدیدترین اعالم نظام رتبه بندی تایمز در اردیبهشت ماه سال جاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بخش رتبه بندی جهانی، رتبه 1000_۸01، در بخش 
مرتبط با شاخص های توسعه رتبه 600_۴01 و در بخش دانشگاه های مرتبط با سالمت رتبه ۲00_101 را کسب کرد.همچنین این دانشگاه برای اولین بار در بخش مرتبط با 
شاخص های سالمت توسعه که مطابق با 17 شاخص و اهداف است نیز توانست رتبه  600_۴01 را کسب کند. این شاخص ها عبارتند از، سالمت و رفاه عموم مردم، کیفیت 
آموزش، برابری جنسیتی، اشتغال مناسب و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و زیرساخت، کاهش نابرابری شهرها و جوامع پایدار، تولید و مصرف مسئوالنه، عملکرد در 
خصوص کنترل اقلیم، صلح، عدالت و قدرت مشارکت در تحقق اهداف توسعه. سومین رتبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز رتبه ۲00_101 بر اساس عملکرد مطابق با 
هدف سالمت و رفاه مردم است.هدف رتبه  بندی جهانی تایمز سنجش میزان تاثیر مشارکت دانشگاه های جهان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار SDGs سازمان ملل 

متحد)UN( است. رتبه بندی دوم تایمز پس از مشارکت تمام دانشگاه های سراسر جهان در مهرماه اعالم خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان برترین های رتبه بندی تایمز

حدود 10 تا 1۲ روز آینده ممکن است شاهد موج دوم 
بیماری باشیم و در این راستا هر کمکی که می تواند 
عاملی برای کاهش رفتارهای پرخطر شهروندان باشد، 

نیاز است تا شهر را از این بال بیشتر مصون نگه داریم

ابتکار جالب خانواده 
داغدار اصفهانی

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: خانواده خیر 
اصفهانی هزینه ترحیم پدربزرگ شــان را 
صرف خرید دستگاه پزشکی برای اورژانس 

کردند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان اعالم کرد:

تعویض پالک با رعایت موارد بهداشتی و زوج و فرد
رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا اشــاره به فعــال شــدن مراکــز تعویــض پــالک اصفهان 
گفــت: تعویــض پــالک تنهــا بــا رعایــت زوج و فــرد و دســتورالعمل هــای بهداشــتی انجــام مــی 
ــالک از روز شــنبه، ششــم  ــض پ ــز تعوی ــرد: مراک ــار ک ــدی اظه شود.ســرهنگ محمدرضــا محم
اردیبهشــت فعــال شــد، امــا متقاضیــان حتمــا بایــد زوج و فــرد را رعایــت کننــد و بــدون رعایــت 
ــتورالعمل  ــت دس ــزوم رعای ــر ل ــن ب ــرد.وی همچنی ــد ک ــت نخواهن ــی دریاف ــرد، خدمات زوج و ف
هــای بهداشــتی بــرای مراجعــه بــه مراکــز تعویــض پــالک اشــاره و خاطرنشــان کــرد: مراجعــه 
کننــدگان حتمــا بایــد ماســک و دســتکش داشــته باشــند، در غیــر ایــن صــورت خدمــات بــه آنها 
ــح  ــا، تصری ــه ه ــار وکالت نام ــوص اعتب ــن درخص ــدی همچنی ــرهنگ محم ــی شود.س ــه نم ارائ
کــرد: وکالت نامــه هایــی کــه منقضــی شــده اگــر در زمــان تعطیلــی مراکــز تعویــض پــالک معتبر 
باشــند، بنــا بــر مصوبــات ســتاد اســتانی مبــارزه بــا کرونا تــا دو مــاه اعتبــار دارنــد و مــی تواننــد از 
مراکــز تعویــض پــالک و دفاتــر خدمــات خودرویــی خدمــات دریافــت کنند.رییس پلیــس راهور 
ــرای  ــاه، ب ــا دو م ــا ت ــه ه ــار وکالت نام ــه اعتب ــه ب ــرد باتوج ــت ک ــان درخواس ــان از متقاضی اصفه
مراجعــه بــه مراکــز تعویــض پــالک عجلــه نکننــد و افــزود: بهتــر اســت متقاضیان بــه مــرور زمان 
مراجعــه کننــد تــا مراکــز شــلوغ نشــود و بتــوان فاصلــه اجتماعــی را حفــظ کــرد.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه مراکــز تعویــض پــالک باتوجــه بــه بســته بــودن محیــط یکــی از اماکــن پــر خطــر از نظــر 
شــیوع ویروس کروناســت، خاطرنشــان کــرد: مراجعــان فرامــوش نکنند حتمــا مــواد ضدعفونی 

کننــده، ماســک و دســتکش همــراه داشــته باشــند.

وام فوری قرض الحسنه، شگرد کالهبرداران در ایام کرونایی
ــایت های  ــی از س ــه در یک ــرداری ک ــتگیری کالهب ــان از دس ــتان اصفه ــای اس ــس فت ــس پلی ریی
تبلیغاتــی بــه بهانــه اعطــای وام فــوری قرض الحســنه از شــهروندان کالهبــرداری می کرد، خبــر داد.

ســید مصطفــی مرتضــوی اظهــار داشــت: در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنی بــر اینکــه فردی 
با عنوان اعطــای وام فــوری قرض الحســنه از وی کالهبــرداری کــرده، بررســی موضوع در دســتور کار 
ایــن پلیــس قــرار گرفت.رییــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان افــزود: معمــوال افــرادی که بــا این 
ــا ارائــه فرم هــا و قراردادهــای مختلــف اقــدام  شــگرد از شــهروندان کالهبــرداری می کننــد، ابتــدا ب
خــود را قانونــی جلــوه داده و اعتمــاد شــاکی را جلــب می کننــد، بــه طــوری کــه شــاکی فریــب ایــن 
افــراد را خــورده و اقــدام بــه تکمیــل فرم هــا و ارســال مــدارک خــود و واریــز مبلــغ 7 میلیــون ریــال 
بــه حســاب متهــم کــرده اســت.وی بیــان کــرد : بــا بررســی های فنــی و اقدامــات تخصصــی نهایتــا 

متهــم شناســایی و بــرای انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مقامــات قضایــی شــد.

 جریمه 34 میلیارد ریالی
 برای مباشران و حامالن گازوییل قاچاق

مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان گفت:قاچاقچیــان و مباشــران حمــل گازوییــل، 
بــه 3۴ میلیــارد ریــال جریمــه تعزیــرات حکومتــی محکــوم شــدند.غالمرضا صالحی ادامــه داد: 
پرونــده کشــف 131 هــزار و ۵3۸ لیتــر گازوییــل قاچــاق از چهــار دســتگاه تانکــر حمــل ســوخت 
بــه شــعبه چهــارم رســیدگی بــه تخلفــات قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات حکومتــی اصفهــان ارســال 
شــد.غالمرضا صالحــی افــزود: پــس از رســیدگی بــه این پرونــده و احــراز تخلــف، عــالوه برصدور 
حکــم ضبــط گازوییــل کشــف شــده بــه نفــع دولــت، هشــت متهــم پرونــده بــه پرداخت بیــش از 
3۴ میلیــارد ریــال جریمــه نقــدی، در حــق صنــدوق دولــت محکــوم شــدند.وی گفت:همچنیــن 
چهــار دســتگاه تانکــر حمــل ســوخت مــورد اســتفاده بــرای حمــل گازوییــل قاچــاق نیــز بــه نفــع 

دولــت ضبــط شــد.

اخبار

وز عکس ر

با مسئولان

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان تاکید کرد:

 نظارت جدی بر 
اغذیه فروشی ها

خبر روز

مدیر بهداشـت محیـط مرکز بهداشـت اسـتان 
اصفهـان گفـت: نظـارت و کنتـرل بـر فعالیـت 
تمـام صنـوف اغذیـه فروشـی در مـاه رمضـان 
به طـور جـدی در دسـتور کار کارشناسـان ایـن 
مرکز قـرار دارد.سـیدمهدی میرجهانیـان ادامه 
داد: نظـارت و کنتـرل بـر فعالیت تمـام صنوف 
اغذیه فروشـی در مـاه رمضان به طـور جدی در 
دسـتور کار کارشناسـان این مرکز قـرار دارد و در 
این راسـتا جلسـاتی بـا صنـف اغذیه فروشـان 
شـامل رسـتوران داران، تـاالرداران، حلیمی هـا، 
کبابی هـا، کله پزی هـا و دیگـر فروشـندگان 
برگـزار و بـر ضـرورت رعایـت مـوارد بهداشـتی 
تاکید شـده اسـت.وی با اشـاره به تداوم شیوع 
بیماری کرونا گفت: طبق دستورالعمل های گام 
دوم فاصله گـذاری هوشـمند مدیریـت کرونـا، 
اغذیه فروشـان فقـط می تواننـد بـه صـورت 
بیرون بـر فعالیـت کننـد و تحت شـرایط خاص 
کـه تجمعـی در محـل صـورت نگیـرد و همـه 
مـوارد توصیـه ای و بهداشـتی رعایـت شـود، 
می تواننـد به فعالیـت خـود ادامـه دهند.مدیر 
بهداشـت محیـط مرکـز بهداشـت اصفهـان بـه 
مـردم اطمینان خاطر داد که سـالمت مـردم در 
صدر اولویت ها قرار دارد و کارشناسـان و کارکنان 
بهداشـت محیط اسـتان نظارت الزم را بر اغذیه 
فروشـان دارنـد.وی اظهـار داشـت: بازرسـان 
بهداشـت محیـط بـا همـکاری سـایر نهاد هـا 
ماننـد نیـروی انتظامـی و اصنـاف و همچنیـن 
نیرو هـای مردمـی و بسـیج به طـور مسـتمر بر 
فعالیت واحد های صنفی و رعایت دسـتور های 
بهداشـتی نظارت می کنند.میرجهانیان با اشاره 
به رونـد بازرسـی های صـورت گرفتـه از صنوف 
مواد غذایـی در اصفهان در چنـد روز اخیر گفت: 
در ایـن بازرسـی ها به طـور ویـژه سـالمت مـواد 
غذایـی، بهداشـت فـردی و وضعیـت ابـزار و 
تجهیزات هم مورد بررسـی قرار گرفـت و مقدار 
زیـادی مـواد غذایی تاریخ گذشـته یـا غیرقابل 
مصرف در رسـتواران های سـطح اسـتان کشف 

و معـدوم شـد.
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»پژمان« دوباره استقاللی می شود؟
زمستان گذشــته پژمان منتظری فاصله چندانی با بازگشت به لیگ برتر نداشــت، اما مذاکرات او با 
تیم هایی مثل اســتقالل و ســپاهان بنا به دالیلی ناتمام ماند تا کاپیتان ســابق تیم ملی و استقالل، 

فوتبال خود را در تیم دســته اولی الخریطیات 
قطر ادامه بدهــد. الخریطیــات در فاصله یک 
هفته تا اتمــام لیگ دســته اول صعود خود به 
لیگ ستارگان را قطعی کرد تا پژمان منتظری و 
مهرداد پوالدی این شانس را داشته باشند دوباره 
در لیگ ســتارگان قطر بازی کنند. با این وجود 
خبر می رســد پژمان منتظری که ســال پایانی 
فوتبال خود را پیش رو دارد قصد دارد دوباره به 
فوتبال ایران و باشگاه استقالل بازگردد تا شانس 
خداحافظی با پیراهن تیم محبوبش را داشــته 

باشد.شنیده می شود فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل هم با این اتفاق مخالفتی ندارد و حتی زمستان 
گذشته هم بنا داشت برای باال بردن تجربه تیم، پژمان را به تهران بازگرداند، اما تالش های او به نتیجه 
نرسید. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید پروسه بازگشت پژمان به تهران و پوشیدن دوباره پیراهن 
اســتقالل برای مدافع خوزســتانی رقم خواهد خورد تا او بعد از یک فصل با پیراهن آبی خداحافظی 
کند؟ طبق قوانین جدیدی که اتحادیه فوتبال قطر برای لیگ ستارگان تصویب کرده بازیکنان پا به سن 
گذاشته از فصل آتی شانس بازی کمی در این رقابت ها دارند به همین خاطر می توان پروسه بازگشت 

احتمالی منتظری به تهران و استقالل را جدی تصور کرد.

آب پاکی پرسپولیس روی دست »بشار رسن«؛پول نداریم!
در شرایطی که بشار رسن هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس طی روزهای اخیر به شدت از اوضاع 
مالی این باشــگاه گالیه مند بوده و خواهان پرداخت مطالباتش اســت،به نظر می آید که باشگاه 
پرسپولیس فعال قصد پرداخت طلب شــماره 5 تیم خود را ندارد.افشین پیروانی، سرپرست تیم 
فوتبال پرسپولیس هم در همین خصوص گفت:» متاســفانه باشگاه پرسپولیس در مقطع فعلی 
پولی ندارد که به بشار رســن پرداخت کند.«این در حالی است که رسن مدعی است که از تیم های 

دیگری پیشنهاد دارد و با این وضع بعید است که او را در فصل آینده با پیراهن پرسپولیس ببینیم.

معمای علیپور؛

 ماندن یا نماندن، مسئله این است
ماندن یا نماندن علی علیپور در پرسپولیس تبدیل به یک عالمت سوال شده است.علیپور که چندی 
پیش گفته بود تا هر وقت هواداران پرسپولیس بخواهند، در این تیم خواهد ماند، چند روز قبل و در 
مصاحبه با روزنامه خبرورزشی ضمن اشاره به پیشنهادات خارجی اش اعالم کرد تصمیمی خواهد 
کرد که به نفع خانواده اش باشد.او در آن مصاحبه گالیه های مالی اش را هم طرح کرد و گفت که در 
پایان فصل درباره ماندن یا رفتن از پرسپولیس تصمیم گیری خواهد کرد.در چنین شرایطی صمد 
ابراهیمی به عنوان وکیلی که با بسیاری از بازیکنان پرســپولیس ارتباط دوستانه ای دارد، در کانال 
تلگرامش به موضوع جالبی درباره علیپور اشاره کرده و نوشــته:» مدتی بود از علی علیپور بی خبر 
بودم. دو سه روز پیش تلفنی با هم صحبت کردیم. شنیده بودم مدیر برنامه هایش پیشنهاداتی از 
خارج برایش آورده، از خودش پرسیدم می مانی یا می روی؟ گفت دوست دارم بمانم اما دوست 
ندارند بمانم! همین« به نظر می رســد علیپور منتظر دریافت پیشــنهاد مالی مناســبی از باشگاه 
پرسپولیس است تا برای ماندن در این تیم ترغیب شــود منتهی انگار هنوز خبری از پیشنهادی که 

باب میل او باشد،داده نشده است.

کرونا خیلی هم بد نبود؛

»سهراب« برای المپیک 2021 آماده می شود

شــیوع ویروس کرونا در جهــان اگرچه   سجاد رضایی
زندگی روزمره مردم و بسیاری از اتفاقات 
جهان از جمله رویدادهای ورزشــی را تحت تاثیر خود قرار داد و باعث 
به تعویق افتادن رقابت های المپیک 2020 توکیو شد؛ اما این شرایط 
برای وزنه بردار اصفهانی تیم ملی چندان هم بد نشد و حاال سهراب با 
فرصت بیشــتری آماده این رقابت ها می شود.زمانی که  مصدومیت 
های پیاپی در یک سال گذشته بر زندگی سهراب مرادی سایه انداخت 
و قهرمان المپیکی کشــورمان را از صحنه رقابت هــا برای مدت زمان 
زیادی دور کرد، شــانس مدال آوری او در رقابت های المپیک 2020 
توکیو نیز به میزان قابل توجهــی کاهش یافت به طوری که حتی گفته 
می شد ممکن است ملی پوش اصفهانی تیم ملی وزنه برداری حتی 
موفق به کسب سهمیه ورودی به بزرگ ترین فسیتوال ورزشی جهان  
هم نشود ولی به تعویق افتادن رقابت های المیپک 2020 توکیو بار دیگر 
موجب شد از او به عنوان یکی از گزینه های اصلی مدال آوری ورزش 
کشور نام برده شــود. طبق برنامه تعیین شــده، قرار بود رقابت های 
المپیک توکیو ٣ تا ١٩ مرداد امســال برگزار شود؛ اما از همان روزهای 
اولیه شیوع کرونا در چین و کشورهای هم جوار، بحث به تاخیر افتادن 
المپیک مطرح شــد؛ با این حــال مقامات ژاپنی به شــدت در برابر 

شــایعات مطرح شــده این موضوع موضع گیری کردند تا جایی که 
شینزو آبه، نخســت وزیر این کشــور طی بیانیه ای رسمی اعالم کرد 
المپیک طی زمان مقرر برگزار خواهد شد. همه گیر شدن شیوع کرونا 
در کشــورهای مختلف دنیا که به تاخیر افتادن پی در پی مســابقات 
انتخابی رشته های مختلف را به همراه داشت، نگرانی های جدی را در 
خصوص روند کسب ســهمیه تا زمان آغاز این رویداد مهم ایجاد کرده 
بود. در ادامه نیز کشورهایی همانند انگلیس و استرالیا، از انصراف خود 
برای حضور در این رویداد خبر دادند تا این موضوع کمیته بین المللی 
المپیک را وادار به رایزنی های گسترده با مسئوالن ژاپنی کند که نتیجه 
آن اعالم رسمی به تاخیر افتادن یک ساله المپیک توکیو بود.بر اساس 
اعالم IOC بازی های المپیک از 2۳ جوالی تا ۸ آگوست 202۱ )۱ تا ۱۷ 

مرداد ۱۴00( برگزار می شود.
 تعویق رقابت های المپیک در شــرایطی رخ داد کــه حاال مرد طالیی 
وزنه برداری المپیــک و جهان با توجه به تعویــق المپیک 2020 توکیو 
می تواند با خیالی آسوده و در زمان کافی به روند درمانی خود بپردازد.

سهراب سال گذشــته به دلیل مصدومیت نتوانســت تمرینات ایده 
آل خود را انجام دهد و به جای تالش برای آماده ســازی در ســالن 
تمرینات، مدام در کلینیک های پزشــکی مختلــف در ایران و آلمان 

مشــغول درمان بود.به هر حال مصدومیت کتف مرادی رفته رفته با 
اقدامات ویژه پزشــکی و درمانی برطرف شد و ســرانجام او توانست 
اواخر ســال گذشــته به رغم از دســت دادن رقابت های جهانی، در 
مسابقات قهرمانی غرب آســیا به میزبانی امارات روی تخته برود و 
با ســه مدال طال قهرمان دسته ۹۶ کیلوگرم شــود.البته دغدغه های 
سهراب مرادی برای حضور و درخشش در المپیک 2020 توکیو همچنان 
ادامه داشــت و او باید در فرصت باقی مانده تا این رویداد بزرگ، به 
صد درصد آمادگی می رسید. در این وضعیت مصدومیت کتف او هم 
کامال برطرف نشده بود و همین موضوع از نظر روحی و روانی در روند 

تمریناتش تاثیر داشت.
به هر حال شیوع ویروس کرونا و ســپس تعویق بازی های المپیک 
توکیو باعث شد تا فرصتی ۱۷ ماهه تا حضور سهراب مرادی در المپیک 
به دست آید و حاال این قهرمان بااخالق و ارزنده وزنه برداری المپیک 

و جهان می تواند به خوبی خودش را آماده کند.
بدین ترتیــب باید امیدوار بود ســهراب بتواند در فرصــت باقی مانده 
تا المپیک به شــرایط ایده آل و مطلوبی دســت یابد و سال آینده به 
 عنوان یکی از شــانس های کســب مدال طالی ایران در توکیو روی 

تخته برود.

پس از کش و قوس های فراوانی که در مورد فسخ 
قرارداد ایگور کوالکوویچ با تیم ملــی والیبال ایران 
وجود داشــت، ســرانجام به صورت توافقی قراداد 
این مربی با فدراســیون ایران فسخ شــد تا به این 
ترتیب، او تنها مربی باشــد که در بازی های المپیک 
202۱ توکیــو بــه همراه تیــم خود حضــور نخواهد 
داشت.برکناری کوالکوویچ از ســوی فدراسیون به 
قدری ناگهانی بود که سوال های زیادی را در اذهان 
اهالی والیبال و هواداران این رشــته ایجاد کرد. اگر 
نگاهی کوتاه از نظر کســب نتیجه بــه کارنامه مرد 
مونته نگرویــی بیندازیم، کســب نخســتین مدال 
والیبال ایــران در تورنمنت جهانی، کســب دوباره 
سهمیه المپیک، قهرمانی در آسیا و ... را می بینیم که 
همگی مهر تاییدی بر عملکرد قابل قبول او حداقل 
در بحث کسب نتیجه هستند.طبق گفته های ایگور 
کوالکوویچ در آخریــن مصاحبه اش،  فدراســیون 
والیبال ایران دلیل پافشــاری اش بر فسخ قرارداد 

را مشکالت کشــور به خاطر ویروس کرونا و مسائل 
مالی فدراســیون مطرح کرده، اما هیــچ گاه برای 
مذاکره، توافق و تعامل با این مربی پای میز مذاکره 

نیامده است که برای این مربی جای سوال دارد! 
همچنیــن از صحبت های روز شــنبه کوالکوویچ در 
برنامه »مثبت والیبال« مشخص است که او عالقه 
زیادی بــه ادامه همکاری با تیم ملی ایران داشــته 
که با توجه به کســب ســهمیه المپیک بــه همراه 
تیم ملی ایــران،  امری عقالنی و منطقی به شــمار 
می رود. حال با در نظر داشــتن اظهارات قابل تامل 
کوالکوویچ، باید دید اگر بحث مسائل مالی مطرح 
بوده، چرا فدراسیون ایران با این مربی حتی یک بار 
هم پای میز مذاکره ننشسته است؟ با تاکید مکرر 
کوالکوویچ، او حتی برای مســائل مالی نیز شروط 
ســنگینی را برای فدراســیون ایران در نظر نداشته 
اســت!اکنون کم تر از یک ســال تــا المپیک زمان 
باقی اســت و اکثر مربیان بزرگ دنیا قرارداد دارند 

که همین مســئله دست فدراســیون ایران را برای 
انتخاب جایگزین مناسب برای کوالکوویچ بسته تر 
می کند. ضمن اینکه حتی اگر ســرمربی جدید هم 
انتخاب شــود، طبق گفته ملی پوشان و کارشناسان 
 زمان کافی برای شــناخت پتانسیل والیبال ایران را 
ندارد. با توجه به این موضوعات،  اصلی ترین سوالی 
که درباره فسخ قرارداد کوالکوویچ بی جواب مانده، 
دلیل کنار گذاشتن او است که فعال فدراسیون والیبال 
ایران جواب قاطع و شــفافی را برای آن ارائه نکرده 
است! موضوعی که حتی طبق گفته ایگور کوالکوویچ، 
باعث مشکوک شــدن او به نحوه فسخ قراردادش 

شده است. 

تناقض اظهارات »کوالکوویچ« و فدراسیون والیبال؛

فسخ قرارداد به چه قیمت؟

گالیه های پدر کریمی از بدعهدی مسئوالن البرز
در حالی که مسئوالن استان البرز وعده داده بودند در صورت قهرمانی علیرضا کریمی در مسابقات کشتی آزاد بازی های آسیایی 20۱۸ جاکارتا، وی را در شهرداری 
فردیس محل زندگی اش استخدام کنند، اما با وجود گذشت حدود 2 سال از پایان این رقابت ها هنوز این وعده عملی نشده است.پدر علیرضا کریمی، قهرمان 
کشتی آزاد با گالیه از بدعهدی مســئوالن البرز به میزان گفت: با وجود وعده مسئوالن استان البرز مبنی بر استخدام پســرم در شهرداری در صورت قهرمانی در 
بازی های آسیایی هنوز این اتفاق رخ نداده اســت. البته وعده پاداش 50 میلیون تومانی را هم داده بودند که از آن هم خبری نیست، اما مهم تر از آن استخدام 
علیرضا است.وی ادامه داد: متاسفانه با وجود موافقت شورای شهر و شهرداری فردیس، استانداری البرز جوابی به ما نمی دهد و موضوع را بررسی نمی کند. البته 
مسئوالن شهرستان فردیس حمایت های خوبی داشتند و از آنها تشکر می کنم؛ اما مسئوالن استان البرز توجهی به وعده هایی که قبل از مسابقات داده اند، ندارند.

چهره   روز

وز عکس ر

پیاده روی 
سلطنتی

مردم ویندســور در مسیری 
که به قلعه معروف این شــهر 
می رســد بــا رعایــت فاصله 
پیاده روی و ورزش می کنند. 
قلعه ویندسور بزرگ ترین قلعه 
جهان است که ملکه انگلستان 
معموال تعطیالتش را در آن جا 

سپری می کند.

 »شجاع« با یک تیر 
دو نشان می زند

شجاع خلیل زاده از شرایط خود در پرسپولیس 
اصال راضی نیست و همین موضوع او را برای 
مانــدن در پرســپولیس مردد کرده اســت.

شجاع خلیل زاده یکی از موثرترین بازیکنان 
تیم به شــمار می رود، اما قراردادش از اکثر 
بازیکنان ترکیب اصلی کمتر است و از سوی 
دیگر، دریافتی کمتری هــم دارد. از این رو، 
صحبت هایی مبنی بر احتمال جدایی از جمع 
سرخ پوشــان را مطرح کــرده؛ موضوعی که 
باعث نگرانی شــدید طرفداران پرسپولیس 
شــد زیرا این طور بــه نظر می رســد که پیدا 
کردن یک جانشین مناسب برای شجاع، کار 
سختی برای باشگاه باشد.به هر حال باشگاه 
اگر نتواند شــجاع را راضی به تمدید قرارداد 
کند، باید منتظر خداحافظی بــا این مدافع 
مستحکم و محبوب باشد. جالب اینکه مدتی 
اســت از ســوی دو لیگ معتبر بین المللی 
برای شــجاع، پیشنهاداتی رســیده و او حق 
انتخاب بین ماندن در پرسپولیس یا لژیونر 
شدن دارد. اتفاقا رفتن او از پرسپولیس باعث 
افزایش سه برابری رقم قراردادش می شود و 
شجاع می تواند در این سال ها که اوج دوران 
فوتبال خود را ســپری می کند، بر مبنای دالر 
قرارداد ببندد. حتی برخی از اطرافیان باشگاه 
می گویند پیشــنهادی از کشور قطر به دست 
مدیربرنامه های شجاع رسیده که می تواند او را 
حسابی پولدار کند. البته جدایی شجاع، شبیه 
به زدن دو نشان با یک تیر است. او نه تنها با 
یک قرارداد خوب لژیونر می شــود و تجربه 
بازی خارج از مرز های کشور را به کارنامه اش 
اضافه می کند، بلکه می تواند شــانس خود 

برای بازگشت به تیم ملی را باال ببرد. 

مستطیل سبز

اظهار نظر جالب »آلوس« درباره خداحافظی اش
دنی آلوس می گوید اگر بتوانــد در بوکاجونیورز به فوتبالش خاتمه دهد، ایــن کار را خواهد کرد.

دنی آلوس، مدافع پیشــین تیم های بارسلونا، یوونتوس و پاری ســن ژرمن و بازیکن فعلی تیم 
ســائوپائولو، تصمیم ندارد در تیم برزیلی از فوتبال خداحافظی کند.این بازیکن ۳۶ ساله درباره 
تیمی که دوست دارد در آن خداحافظی کند، به »فاکس اسپورت« می گوید: »ایده خوبی خواهد 
بود اگر فوتبالم را در بوکاجونیورز تمام کنم. همه می دانند حســم نسبت به این تیم چگونه است. 
بوکا همیشه باعث برانگیختن احساساتم شده و به آن عشــق ورزیده ام، همانطور که بارسلونا در 

وجودم است.«

چالش کاری احتمالی »ایوان راکیتیچ«
ایوان راکیتیچ احتمال دارد فصل بعد پیراهن تیم انگلیسی تاتنهام را به تن کند و زیر نظر ژوزه مورینیو 
تمرین کند.دیلی میل به نقل از اسپورت گزارش کرد هاتســپر ممکن است چالش کاری جدیدی 
برای هافبک ۳2 ساله باشد. زیرا این باشگاه قدیمی شهر لندن به ستاره کروات پیشنهاد همکاری 
داده است.تاتنهام در فصل جاری با کمبود هافبک با تجربه در مرکز خط میانی خود مواجه بود. به 
خصوص از زمانی که »کریستیان اریکسن« هلندی تیم را ترک کرد، لندنی ها با مشکالت بیشتری 
در خط میانی مواجه شدند.از این رو راکیتیچ می تواند جای خالی وی را پرکرده و به وضعیت تیم در 
میانه میدان سرو سامان دهد.سایت ترانسفرمارکت ارزش این بازیکن را که 2 سال قبل با کرواسی 
مقام نایب قهرمانی جهان را کسب کرد، 25 میلیون یورو تخمین زده است.راکیتیچ که مورد توجه تیم 
های اتلتیکومادرید و اینترمیالن نیز هست، با بارسلونا تا سال 202۱ قرارداد دارد.در فصل جاری وی 

20 بازی در اللیگا انجام داده که ۳ پاس گل داده است.

»کوادرادو« عذرخواهی کرد
بیست و پنجم آوریل، سالروز درگذشــت آندره آ فورتوناتو، مدافع سابق یوونتوس است. فورتوناتو 
طی سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹5 در پست دفاع چپ یوونتوس به میدان می رفت و یک بار نیز پیراهن 
تیم ملی ایتالیا را به تن کرد. فورتوناتو در سال ۱۹۹۴ به سرطان خون مبتال شد و در سال ۱۹۹5 حین 
مبارزه با سرطان، طی ابتال به بیماری ذات الریه در 2۳ سالگی درگذشت.یوونتوس 25 آوریل هر 
سال، پستی در شبکه های اجتماعی خود به مناسبت ســالروز درگذشت و یادبود فورتوناتو منتشر 
می کند اما کامنت عجیب خوان کوادرادو زیر پست اینستاگرامی بیست و پنجمین سالروز درگذشت 
فورتوناتو، تعجب بسیاری از هواداران یوونتوس را برانگیخت. کوادرادو زیر پست یادبود مدافع فقید 
یوونتوس به شباهت ظاهری آدریان رابیو، هافبک کنونی یووه و فورتوناتو اشاره کرد و نوشت: رابیو، 
این تویی که!کوادرادو پس از این اشتباه ناشیانه خود و سیل نارضایتی ها به خاطر شوخی با بازیکن 
درگذشــته یوونتوس، مجبور به عذرخواهی شد و در یک استوری اینســتاگرامی نوشت:متاسفم، 

نخواندم زیر عکس چه نوشته است.

اینتر میالن؛ مشتری اول »اوبامیانگ«؟
رسانه های انگلیسی اعالم کردند باشگاه آرسنال مذاکرات خود با پیر امریک اوبامیانگ، ستاره خط 
حمله این تیم را متوقف کرده است. به این ترتیب آرسنال آماده اســت تا او را در فصل تابستان به 
فروش برساند. از باشگاه اینتر به عنوان مهم ترین متقاضی این ســتاره گابنی نام برده می شود و 
قیمت او چیزی حدود ۶5 میلیون یورو ارزیابی شده است.آنتونیو کونته سرمربی تیم ایتالیایی عالقه 
زیادی به فوتبال اوبامیانگ داشته و ستاره گابنی هم به انتقال به ایتالیا بی تمایل نیست. با این حال 
در انگلیس گفته می شود به جز اینتر، چند باشگاه دیگر مثل یونایتد، چلسی، بارسلونا و رئال مادرید 

هم از متقاضیان جذب این ستاره آرسنال هستند.

فوتبال جهان

 شیوع ویروس کرونا و سپس تعویق بازی های المپیک 
توکیو باعث شد تا فرصتی ۱۷ ماهه تا حضور سهراب مرادی 
در المپیک به دست آید و حاال این قهرمان بااخالق و ارزنده 
وزنه برداری المپیک و جهان می تواند به خوبی خودش را 

آماده کند
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نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

 در بازگشایی مساجد تابع قوانین و نظر متخصصان
 بهداشت هستیم

امام جمعه اصفهان صبح دیروز  در نشســت هم اندیشی مدیران مدارس علمیه استان اصفهان، 

اظهار کرد: یکی از ســواالتی که در این ایام از روحانیون می پرســند پیرامون روزه گرفتن اســت، 

احتمال گرفتن کرونا با گرفتن روزه موجب روزه خواری نمی شــود مگر اینکه واقعا کسی در طول 

سال مریض باشد و نتواند روزه بگیرد.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: یکی از ارکان 

دین، روزه داری است و فتواهای مراجع عظام هم امر بر روزه داری در این ایام است.امام جمعه 

اصفهان تاکید کرد: جلسات دعا در این ایام کرونایی می تواند برقرار باشد، چرا که در جلسه دعاها 

می شود رعایت فواصل مورد نیاز را داشت، ولی در اقامه نماز جماعت این امر خیلی مشکل است 

که رعایت شود.

وی بیان کرد: ما باید تابع قوانین جمهوری اســامی و نظر بزرگان در زمینه باز شــدن مساجد و 

اجتماعات باشیم و افراط و اصرار بیجا در این زمینه نداشته باشیم و از دیدگاه متخصصان درمان و 

بهداشت در این عرصه تبعیت می کنیم.آیت ا... طباطبایی نژاد تصریح کرد: اگر پیرامون بازگشایی 

مساجد اعان عمومی در کشور شد ما تابع هستیم و اجرا می کنیم و باید طبق توصیه رهبر معظم 

انقاب اقدام به عبادات شــخصی در ماه رمضان بکنیم.وی با بیان اینکه مــاه رمضان ماه دعا و 

نیایش است، افزود: ما نباید خود غافل از دعاها باشــیم، دعاهای امام سجاد)ع( واقعا عشقی 

مضاعف درون انســان تزریق می کند که متاثر از آن، ما متوجه عظمت امام معصوم می شــویم.

مدیر حوزه علمیه اصفهان افزود: اغلب دعاهای صحیفه ســجادیه خداشناســی و امام شناسی 

اســت که دعای هفتم صحیفه سجادیه نمونه ای از آن اســت، خواندن دعاها قلب و زندگی ما را 

روشن می سازد.

هشدار عضو شورای شهر به مدیریت شهری:

 خط یک متروی اصفهان، آبستن حوادث 
ناگواری است

عضو شورای شهر اصفهان، در یکصد و بیستمین جلسه علنی این شورا با تذکری به شهردار اصفهان 

درخصوص ایمنی خط یک مترو، گفت: درحالی که اهمیت ایمنی حمل و نقل بر کســی پوشیده 

نیست، توجه به این مســئله در حمل و نقل عمومی دوچندان است. امیر احمد زندآور با اشاره به 

اینکه تکمیل زیرســاخت های خط یک متروی اصفهان بارها مورد تاکید قرار گرفته، خاطرنشان 

کرد: ظاهرا احداث خط دو مترو اصفهان در اولویت قرار گرفته و خط یک رها شده است، براساس 

اطاعاتی که به دســت آمده برخی از مهم ترین تجهیزات خط یک هنوز نصب نشــده و این خط 

آبستن حوادث ناگواری خواهد بود.رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان با اشاره به 

اینکه سال گذشته بودجه ای برای تکمیل خط یک مترو اصفهان درنظر گرفته شده بود که امکان 

جذب آن فراهم نشد و شهرداری نیز هزینه ای به این بخش تخصیص نداد، تصریح کرد: اکنون 

این خط دارای نواقص زیادی اســت و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است، درحالی که 

آسانسورها در برخی ایســتگاه ها نصب نشده، آب به ایســتگاه ها و تونل ها نفوذ می کند، برخی 

سیستم های هوشمند ایمنی نصب نشــده و درصورت وقوع اتفاق ناگوار، مسئولیت آن به عهده 

شهرداری است، اما نگهداری و تعمیرات این خط کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این عضو شــورای شــهر اصفهان با تاکیــد براینکه تکمیــل خط یــک مطابق با اســتانداردها 

باید در اولویت قــرار گیرد، گفــت: پیگیــری تامین قطعات یدکــی و رفع اشــکاالت خط یک 

 بایــد در اســرع وقت صــورت گیرد و بــا تکمیل نــاوگان، ایــن خط بــه عملکــرد واقعی خود

 نزدیک شود.

  درخواست مسئوالن شهری از شهروندان اصفهانی؛

 در تدوین طرح جامع شهری مشارکت کنید

برای اولین بار در کشور،  تهیه طرح جامع   نرگس طلوعی
شهری با رویکرد مشــارکتی به نام دیار 
گنبدهای فیروزه ای در آمده است تا شهروندان اصفهانی در تهیه برنامه 
جامعی برای شهرشــان نقش ایفا کنند، آن هم نقشی تاثیر گذار که با 
توجه به مســئله محور بودن این برنامه و در کانــون توجه قرار گرفتن 
مسائل کلیدی برای رویارویی شهر به ویژه در مسائل مرتبط با زیست 
پذیری شــهر از جمله بحران آب، آلودگی هوا و فضای ســبز اهمیت 
دوچندانی می یابد.مشارکت فعال شهروندان و گروه های ذی نفع  در 
فرآیند تهیه برنامه جامع شهر، با رویکرد مشارکتی که بر اساس تفاهم 
نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان ، 
شورای اسامی شهر و شــهرداری اصفهان صورت گرفته است، گامی 
موثر در تحقق اهداف توسعه شهری اصفهان است. قرار است در تهیه 
برنامه جامع شهر شــهروندان گروه های مختلف از جمله نمایندگان 
سمن ها، تشکل ها، دانشــگاهیان، رســانه ها، نخبگان، اصناف و... 
شــرکت کنند.معاون شهرســازی و معماری راه و شهرسازی استان 
اصفهان در این باره می گوید: برنامه جامع شهر اصفهان موجب رشد و 
توسعه این شهر می شود و ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و زیست 
محیطی شهر را بهبود می بخشد. محمد بنائیان با بیان اینکه مشارکت 

حقی است برای هر شهروند تا بتواند سهمی در مدیریت شهری داشته 
باشد، عنوان می کند: شــهروندان می توانند با مشــارکت در تدوین 
برنامه جامع شهری، نقش خود را از شهرنشین صرف بودن به شهروند 
فعال تغییر دهند و مدیران شــهری را در راســتای انجام هر چه بهتر 
وظایف و مســئولیت ها یاری دهنــد. به گفته معاون شهرســازی و 
معماری راه و شهرسازی استان اصفهان، نظرات مردم در محله های 
 ۲۰۰ گانــه شــهرداری اصفهــان بــه صــورت آنایــن )مجــازی(

 دریافت می شود .
بنائیان در ادامه از شهروندان درخواست می کند از فرصت به دست آمده 
در قالب مشارکت درتدوین برنامه جامع شهر اصفهان استفاده کرده و با 
مشارکت فعال و موثر خود به رشد و توسعه شهری کمک کنند.  رییس 
مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان نیز خواستار مشارکت فعاالنه 
شهروندان در تدوین برنامه جامع شهر شده است. کورش خسروی در 
صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اینکه برای اولین بار در ایران تدوین 
برنامه جامع یک شهر با مشارکت همه شــهروندان در اصفهان اتفاق 
می افتد، نوشــت: »کاری ندارم که این مشارکت چه نتیجه ای خواهد 
داشت و برنامه حاصل چه شکل و شمایلی پیدا می کند.از نظر من این 
تاش شهرداری اصفهان که سعی می کند در تدوین برنامه نظر مردم را 

جلب کند ارزشمند است و قبل از این که بخواهم در مورد نتیجه احتمالی 
نظر بدهم در مورد فرآیند باید بگویم این تاش قابل تقدیر و تحســین 
است«. وی از شــهروندان اصفهانی دعوت کرد درخواست شهرداری 
http:// را بی پاسخ نگذاشــته و برای ثبت نقطه نظرشــان به آدرس

www.isfahanplan.ir مراجعه کنند.معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان هم درباره اجرای این طرح مشــارکتی می گوید: 
تدوین برنامه جامع اصفهان چهار گام اصلی تحت عناوین شــناخت، 
تحلیل، آینده نگاری و تجویز دارد که در حوزه شــناخت و تحلیل، نظر 
شهروندان را دریافت می کنیم. سید احمد حسینی نیا با بیان اینکه در 
بخش آینده نگاری هنجاری یا ارزشی از این جهت که شهروندان آینده 
شــهر خود را چگونه می بینند و چه انتظاری از توسعه شهر در آینده در 
تمام وجوه کالبد، اقتصاد، زیرســاخت، حمل ونقل، فرهنگ و مباحث 
زیست بوم دارند، باید احصا شود، می افزاید: شهروندان را برای شرکت 
در پویش »یک شهر گفت وگو« که به صورت مجازی و آناین در شبکه 
های مختلف دنبال می شود، دعوت به حضور می کنیم تا با مشارکت 
مردم و اســتفاده از نظرات آنها در حوزه توسعه شــهری اصفهان یک 
برنامه جامع و کامل ارائه دهیم و براساس آن در تحقق برنامه توسعه 

شهر  نقش اثرگذار داشته باشیم.

  اجرای رزمایش کمک مومنانه در  لشکر 14 
امام حسین )علیه السالم( 

جانشین لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السام(گفت: در پاسخ به فرمان کمک مومنانه مقام معظم 

رهبری امام خامنه ای )مد ظله العالی ( این لشــکر بــا همکاری گردان های امام حســین )ع( 

ورزمندگان ستاد این لشــکر رزمایش کمک مومنانه را برگزار کرد.سرهنگ پاسدار غضنفر حسامی 

افزود: در این طرح که در سالروز تاسیس سپاه پاسداران در ستاد لشکر امام حسین )ع( برگزار شد 

رزمندگان گردان حضرت زهرا )س( اقدام به جمع آوری کمک های نقدی وغیر نقدی همکاران کردند.

وی اظهار داشت: عاوه بر ستاد لشکر اکثر گردان های امام حسین)ع( لشکر نیز به طور فعال در این 

طرح مومنانه شرکت دارند.حسامی یادآور شــد: رزمندگان لشکر امام حسین)ع( از ابتدای شیوع 

ویروس منحوس کووید ۱۹ در کنار جامعه سامت به امداد رسانی به هموطنان عزیز مشغول بودند.

به همت گردان ۱۱۶ امام حسین )ع( صورت گرفت؛

تهیه و توزیع عرقیجات در بین آسیب دیدگان کرونا 
به همت رزمندگان گردان ۱۱۶ امام حسین )ع(  بیش از ۱۳۰ بسته عرقیجات تهیه و بین آسیب دیدگان 

کرونا در شهر راوند کاشان توزیع و انجام شد.فرمانده گردان ۱۱۶ لشکر ۱۴ امام حسین)ع( گفت: این 

بسته ها شامل عرق نعنا،گاب،عرق بهارنارنج بوده که مبلغ ریالی آن بیش از چهل میلیون ریال است. 

وی یادآور شد :همچنین این گردان با شرکت در طرح کمک های مومنانه بیش از سی بسته معیشتی 

وغذایی به ارزش هر بسته بیش از سه میلیون ریال تهیه ودر اختیار آسیب دیدگان کرونا قرار داد.

آغاز مرحله سوم ضدعفونی بناهای تاریخی اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی اصفهان از آغاز مرحله سوم ضدعفونی بناهای 

تاریخی استان خبر داد.فریدون اللهیاری با اعام این مطلب گفت: »با توجه به ادامه تعطیلی بناهای 

استان اصفهان تاش داریم تا در صورت صدور دستور ستاد مقابله با بیماری کرونا به منظور بازگشایی 

اماکن، شرایط را برای بازگشــایی این مجموعه ها فراهم آوریم.«وی افزود: »در نیمه دوم اسفندماه 

سال ۱۳۹8 طی دو مرحله و همچنین فروردین ماه سال جاری نیز طی دو مرحله بیش از 5۰۰ مجموعه 

تاریخی و گردشــگری تحت نظارت و اختیار این اداره کل که قابلیت بازدید توسط گردشگران را دارند 

ضدعفونی و گندزدایی شــد.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اصفهان تاکید 

کرد: »با شروع اردیبهشت ماه و کاهش تدریجی محدودیت های تردد در شهرها و با توجه به احتمال 

بازگشایی این مجموعه ها، این اداره کل در یک اقدام پیشــگیرانه کار ضدعفونی تمام مجموعه های 

تاریخی و گردشگری را در ســطح استان در سومین مرحله آغاز کرده اســت. با این وصف در صورت 

بازگشایی احتمالی مجموعه های تاریخی و گردشگری اســتان، از آمادگی الزم به منظور ارائه هرگونه 

خدمات به گردشگران و عاقه مندان به آثار تاریخی برخورداریم.«

نمایش فرهنگ عامه مردم اصفهان در برنامه طنز »منارجنبون«
شهرداری اصفهان، طی ســال های اخير يک هفته از ماه ارديبهشــت را به اجرای برنامه های مختلف 

فرهنگی هنری اختصاص داده که امســال به دليل شــیوع ويروس کرونا، در روند برگزاری اين هفته 

فرهنگی تغييراتی ايجاد شد.شهرداری و ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بعد 

از شــیوع این ویروس با توجه به اینکه مردم اغلب در فضای مجازی هستند به سمت اجرای مجازی 

برنامه ها و ارائه خوراک های فرهنگی پرداختند.برنامه »منارجنبون« در همین راستا به مناسبت هفته 

فرهنگی اصفهان توسط معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه 

ریزی شده که تا ۹ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۳ از صفحه @isfahanfarhang به روی آنتن می رود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

آتش نشانی اصفهان تنها 
سازمان دارنده استاندارد 

17020 در کشور
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: آتش نشانی اصفهان 
به عنوان نخستین و تنها سازمان آتش نشانی 
کشور، موفق به کسب اســتاندارد بین المللی 
تخصصی بازرســی ) ISO/IEC 17020 ( شده 
است.آتشپاد محسن گالبی در آیین رونمایی از 
نخستین سایت بازی کودکان دارای گواهینامه 
اســتاندارد اصفهان، اظهار کرد: استاندارد ایزو 
17020 مهم ترین استاندارد تخصصی است که 
برای سازمان های بازرســی کننده کاربرد دارد 
و اطمینان شرکت های بازرسی شــونده را در 
تحقق اهداف کیفی آنها پس از اجرای بازرســی 
جلب می کنــد.وی درخصوص فوایــد پیاده 
سازی این استاندارد در سازمان آتش نشانی، 
تصریح کرد: این استاندارد ابزاری جهت کنترل 
سیستماتیک و اطمینان از تحقق کیفیت بازرسی 
است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه سال 
گذشته بیش از 200 ســایت بازی کودکان در 
اصفهان بازدید شد، تصریح کرد: پارک درخشان 
به عنوان نخســتین پارک اصفهــان موفق به 
دریافت استاندارد ایمنی شــد، البته وسایل 
بازی سایر پارک های شــهر در حال رفع نواقص 
و دریافت استاندارد است.مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اقدامات انجام شــده برای ایمن سازی پارک 
درخشان را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: 
امیدواریم هرچه زودتر شکست کرونا را جشن 
بگیریم و شــاهد حضور کودکان در فضاهای 
تفریحی و پارک های شــهر باشیم.وی با تاکید 
بر اینکه آتش نشانی اصفهان مهم ترین اولویت 
فعالیت های خود را بر انجام  امور پیشگیرانه قرار 
داده است، اظهار کرد: البته مردم باید در رعایت 
مباحث پیشگیرانه همراه این سازمان باشند تا 
در کاهش حوادث تاثیرگذار نقش آفرین باشند. 
آتشپاد گالبی با اشاره به تالش شبانه روزی آتش 
نشانان در شــهر، ادامه داد: فعالیت کارکنان 
دستگاه هایی همچون پلیس، اورژانس و آتش 

نشانی تعطیلی ندارد.

تحت  اصلی  گام  چهار  اصفهان  جامع  برنامه  تدوین 
آینده نگاری و تجویز دارد  عناوین شناخت، تحلیل، 
را شهروندان  نظر  تحلیل،  و  شناخت  حوزه  در   که 

 دریافت می کنیم

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

چاپ دوم

رییس دانشکده روان شناســی و مشاوره دانشگاه 
اصفهان در نخستین جلسه از سلسله نشست های 
چهل چراغ با موضوع »طراحی زندگی برای روزهای 
ســخت« گفت: در حال حاضر باید با بیماری کرونا 
هم زیستی خالقانه داشــته باشیم و نه هم زیستی 
منفعانه. در هم زیستی خالقانه اطاعات و آگاهی 
ما درباره ویروس کرونــا افزایش یافته و رفتارهای 
ما عالمانه و دقیق انتخاب می شود.این تنها شیوه 
برگزاری سلسله نشســت های چهل چراغ نبود که 
تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونا و لغو اجتماعات 
تغییر کرده و امســال به جای سالنی پر از جمعیت 
در مرکز شهر به استودیوی سیمای استانی اصفهان 
کوچ کرده است، بلکه کارشناســان این برنامه نیز 

موضوع نشست های امســال را متناسب با شرایط 
این روزها »طراحی زندگی برای روزهای ســخت« 
انتخــاب کرده اند.دکتــر محمدرضــا عابدی، عضو 
هیئت  علمی و رییس دانشــکده روان شناســی و 
مشاوره دانشگاه اصفهان در ابتدای جلسه نخست 
این برنامه، از هشت ســالی گفت که نشست های 
چهل چراغ بــا موضوعات گوناگــون پذیرای مردم 
اصفهان بوده اســت که هرکــدام از این موضوعات 
با توجــه به نیازها و شــرایط همان ســال انتخاب 
می شدند.رییس دانشکده روان شناسی و مشاوره 
دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه شــرایط زندگی به 
چهار نوع تقسیم بندی می شود، تصریح کرد: زندگی 
عادی یکی از این انواع اســت که شاید برای افرای 
که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند چندان مقدور 
نباشد. برخی اوقات تغییراتی در روند زندگی ایجاد 
می شود که آن را تبدیل به زندگی پراسترس می کند. 
همچنین برخی اوقات زندگی از مرحله پراسترس 

به مرحله بحران می رسد. در حال حاضر هیچ کدام 
از این سه وضعیت را تجربه نمی کنیم بلکه اکنون در 
شرایط اضطرار هســتیم.عابدی اضافه کرد: درست 
است که هم اکنون زندگی ما در شرایط اضطرار قرار 
دارد؛ اما باید خدا را شکر کنیم که در شرایط فاجعه 
قرار نداریم، چون در شــرایط فاجعه هیچ پروتکل 
بهداشــتی جواب نمی داد و به ما کمک نمی کرد.در 
ادامه، دکتر راضیه ایزدی با بیــان اینکه همه انواع 
زندگی شرایط عادی، پراســترس، اضطرار و بحران 
را تجربه می کننــد، تصریح کرد: در نشســت های 
چهل چراغ امســال قصد داریم توضیــح دهیم در 
هرکدام از این شرایط، افراد با انواع متفاوت زندگی 

چه واکنشی از خود نشان می دهند.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه صفاهان، زندگی 
شــاد، آرام، منطقی، متناســب، متعالی، متعادل، 
متعارف، متعهدانه، متبحرانه، متعامل و عالمانه را از 

جمله طرح های گوناگون زندگی دانست.

در نخستین نشست چهل چراغ مطرح شد:

کرونا و زندگی در شرایط اضطرار

شهرداری اصفهان در بخش توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر تندیس نقره ای جشنواره را کسب کرد.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
همزمان با روز جهانی زمین پاک، شهرداری اصفهان موفق به دریافت دو جایزه ملی انرژی از کمیته برگزارکننده جایزه ملی پنجمین جشنواره ملی مدیریت انرژی 
متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان مدیریت صنعتی کشور، سازمان ملی استاندارد کشور و سازمان ملی 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی کشور شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، تندیس نقره ای تدوین فرآیند ساخت، بهره برداری 
و ایجاد بستر الزم از انرژی های تجدیدپذیر و توسعه ساختمان های سبز و رتبه برتر و لوح تقدیر در بخش کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش موتورآالت 
آبرسانی جوایزی بودند که از سوی برگزارکنندگان جایزه به شهرداری اصفهان تعلق گرفت. همچنین در این رویداد شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری پیشرو 
در حوزه بهینه سازی مصرف شناخته شد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به کسب این جوایز از سوی شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان به عنوان نخستین شهرداری  کشور در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت انرژی حضور داشت و در بخش توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر 

تندیس نقره ای جشنواره و در بخش بهینه سازی مصرف و کاهش مصرف در تجهیزات و تاسیسات عنوان نهاد برتر و لوح تقدیر جشنواره را به دست آورد.

معرفی شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری پیشرو کشور در حوزه بهینه سازی مصرف 
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رنگ آمیزی نوعی از درمان محسوب می شود و می تواند توسط 
روان درمانگران در هنر درمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد . مزایای 
استفاده از هنر و رنگ آمیزی به شما این امکان را می دهد تا روی 
خالقیت خود تمرکز کنید.در اینجا لیستی از تمام مزایای رنگ 
آمیزی و اینکه چگونه این سرگرمی می تواند زندگی شما را بهبود 

بخشد را آورده ایم.
 رنگ آمیزی می تواند به شما در کاهش سطح استرس و اضطراب 
لگوهای هندسی و  لعه ، رنگ آمیزی ا کمک کند: طبق مطا
مانداالها می تواند به شما در کاهش سطح استرس و کاهش 
اضطراب کمک کند . این ممکن است به این دلیل باشد که 
وقتی روی کارهای ساده تمرکز می کنیم ، مغز ما آرام می شود 
و اضطراب و استرس کاهش می یابد.بنابراین دفعه بعد که 
احساس نگرانی ، اضطراب یا استرس داشتید ، سعی کنید 
مدادهای رنگی خود را بیرون بیاورید. رنگ آمیزی در واقع می 

تواند تاثیر مراقبه ای داشته باشد.
 رنگ آمیزی می تواند به شما در بهبود عملکرد مغز کمک کند: رنگ 
آمیزی در عملکرد مغز شما تاثیر دارد زیرا به استفاده از هر دو طرف 
مغز شما ،یعنی نیمکره های خالق و منطقی نیاز دارد.هنگام انتخاب 
رنگ ها و فکر کردن خالقانه ، از سمت خالق استفاده می کنید و هنگام 
تمرکز ، سازماندهی و ایجاد ایده ها از سمت منطقی استفاده می کنید.

 رنگ آمیزی می تواند به شما در بهبود تمرکز کمک کند: 
لگو بدون حواس پرتی مداوم مثل  نشستن و تمرکز روی ا
تلفن همراه و رسانه های اجتماعی نیاز به تمرکز دارد. تلفن 
های خود و سایر حواس پرتی های تکنولوژیکی را جمع آوری 
کرده و روی کار تمرکز کنیم.یک مطالعه نشان می دهد که 
تمرین هنر ممکن است به حل مسئله کمک کند ، شاید به 
این دلیل است که استفاده از هنر از هر دو طرف مغز استفاده 
 می شود، که می تواند به شما کمک کند در خارج از کادر 

فکر کنید.

 رنگ آمیزی می تواند تاثیرات مشابه مراقبه داشته باشد:رنگ 
آمیزی می تواند به شما کمک کند تا مدتی تمرکز کنید و از حواس 
پرتی ها و دیگر افکار )شاید منفی( به دور باشید. این بدان 
معنی است که رنگ آمیزی می تواند مانند مدیتیشن شما را 
به حال خوب برساند و به کندی ذهن شما کمک کند.مراقبه در 
زندگی روزمره ما ، باعث خواب بهتر ، بهبود حافظه و فواید زیاد 
دیگری می شود . این تنها یکی از دالیلی است که با گرفتن یک 
کتاب رنگ آمیزی امروز ممکن است برای زندگی شما واقعا 

مفید باشد.
 رنگ آمیـزی می تواند بـه شـما در تمرین آگاهـی ذهن کمک 
کند: آگاهـی ذهن ، تکنیکی بـرای ماندن در زمان حـال و اجازه 
نمـی دهد افـکار نگـران کننده شـما دربـاره آینـده یـا خاطرات 
خـود را به دسـت گیرنـد. از آنجا که رنـگ آمیزی بـه این معنی 
اسـت که ما بایـد روی کار مورد نظـر تمرکز کنیم ، ممکن اسـت 
از افکار خود دور شـویم ودر مـدت کوتاهی می توانیـم فکرمان 
را روی نقاشـی بگذاریم.یک مطالعه به ما می گوید که داشـتن 
ذهـن هوشـیار ، می تواند سـطح اضطـراب مـا را پاییـن بیاورد  
و رنگ آمیـزی اغلـب بـرای مبارزه بـا اضطـراب اسـتفاده می 
شـود. اگـر مـی توانیـد قبـل از شـروع تمریـن ، ذهـن خـود را 

آرام کنیـد.

آشپزی

کاالماری سوخاری
کاالماری سوخاری طعمی شگفت انگیز دارد که قطعا طرفداران غذاهای 

دریایی عاشق آن خواهند شد. عالوه بر اینکه دستور تهیه آسانی دارد، به عنوان یک 
وعده غذایی کامل بسیار اشتهاآور و خوش طعم است. برای تهیه این غذای دریایی شما نیاز 

به حلقه های ماهی کاالماری دارید که می توانید به صورت آماده از فروشگاه های بزرگ خریداری 
کنید. اما اگر خودتان ماهی تازه را تهیه کرده اید، می بایست آن را پاک کرده و سپس استفاده کنید. 

مرحله اول :فیله حلقه شده ماهی کاالماری را خوب بشویید. سپس آن ها را در ظرفی 
که آرد را درون آن ریخته اید بریزید و به آرامی به آرد آغشته کنید. سپس در کاسه ای مناسب 

تخم مرغ را شکسته و خوب هم بزنید.تکه های ماهی کاماالری که به آرد آغشته شده اند را ابتدا 
درون تخم مرغ و سپس به پودر سوخاری آغشته کنید تا تمام سطح آن ها را فرا گیرد.

 مرحله دوم :درون قابلمه یا تابه ای مناسب مقداری روغن ریخته و اجازه دهید با حرارت مالیم 
کامال داغ شود. پس از داغ شدن روغن تکه های کاالماری را درون روغن بیندازید. روغن باید به قدری باشد 
که تکه های ماهی کامال در آن شناور شود. برای سرخ شدن کامل کاماالری 3 دقیقه زمان کافی است. پس 

از سرخ شدن، آن ها روی دستمال آشپزخانه بگذارید تا روغن اضافی آن کشیده شود و بعد سرو کنید.
نکات :اضافه کردن نمک و فلفل یا هر نوع ادویه  دیگری بستگی به طعم پودر سوخاری 

شما دارد.روغن حتما باید با حرارت مالیم داغ داغ شود. در غیر این صورت 
کاالماری خوب پخته نمی شود و البته روغن زود سیاه می شود.اگر 

پودر سخاری درشت یا پولکی نداشتید از همان پودرهای 
سوخاری عادی نیز می توان استفاده کرد.

راه  های رنگ آمیزی که می تواند حال شما را بهتر کند

 توقف تصویربرداری سریال
 »بوم و بانو«

 تاریخ اکران فیلم سینمایی 
»مردان پادشاه 4« مشخص شد

»شعله شریعتی« نویسنده سریال »بوم و بانو« گفت: مدتی است 
نگارش این سریال را به پایان رساندم.وی درباره تغییر نام این سریال 
به »ماهور« نیز گفت: در ابتدا کاراکتر اصلی این سریال نام دیگری 
داشت که در ادامه به »ماهور« تغییر کرد اما تا جایی که مطلعم نام سریال 
همان بوم و بانو است.تا چند روز پیش تصویربرداری »بوم و بانو« متوقف 
شده بود اما خبری از اینکه تولید ادامه پیدا کرده است یا نه نمی دانم.

تاریخ رسمی اکران فیلم سینمایی »کینگزمن« به کارگردانی متیو ووگان 
اعالم شد، این فیلم 18 ماه سپتامبر 2020 اکران سراسری خود را آغاز خواهد 
کرد. »مردان پادشاه 4« ادامه بر نسخه اولیه »کینگزمن-شورای زرین« 
خواهد بود.در قسمت جدید نیز کارگردان همان کاری ر را برای رالف فاینس 
کرده که در قسمت های قبلی برای کالین فیرث انجام داده که در کمترین 
حالت بسیار هیجان انگیز است .

مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهان از توســعه پوشــش شــبکه همــراه اول در شــهر 
اصفهــان خبــر داد.حیــدری زاده گفــت: پهنــای بانــد شــبکه همــراه اول جهــت 
ــش  ــان افزای ــراه در اصفه ــن هم ــات تلف ــترکین از خدم ــه مش ــتفاده بهین اس
ــات در  ــه ارتباط ــگران عرص ــبانه روزی تالش ــت ش ــا هم ــزود: ب ــت.وی اف یاف
مخابــرات منطقــه اصفهــان در اجــرای طــرح توســعه فــاز 8 ارتباطــات ســیار در 
اســتان ، از آذرمــاه ســال 13۹8 تــا کنــون بــا بــه روز رســانی و ارتقــای تجهیــزات 
فنــی تعــداد 243 ســایت  bts  همراه اول در ســطح شــهر اصفهــان ، پهنــای باند  
شــبکه ایــن اپراتــور جهــت اســتفاده بهینــه مشــترکین از خدمــات تلفــن همراه 

افزایــش یافت.مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان بیــان داشــت: در ایــن راســتا 
تعــداد 8 ســایت  bts بــه نســل دوم تلفــن همــراه )2G( ، 10 ســایت بــه نســل 
 80،)4G( ۹ ســایت به  نســل چهــارم تلفــن همــراه ،)3G( ســوم تلفــن همــراه
ــات  ــا انجــام عملی ــز  ب ــز شــده و تعــداد 136 ســایت نی ــه +4G تجهی ســایت ب
ــن  ــا انجــام ای ــی اســت، ب ــا یافتند.گفتن ــه روزرســانی و ارتق Swap MIMO  ب
اقدامــات تاثیــر بســزایی در کاهــش نقــاط کــور و افزایــش پهنــای بانــد تلفــن 
ــراه اول در ســطح  ــت هم ــت اینترن ــای ســرعت و کیفی ــراه و در نتیجــه ارتق هم

اســتان اصفهــان ایجــاد خواهــد شــد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

تکمیل ۴ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان از تکمیــل و بهــره بــرداری 123 
ــه  ــرقی-غربی ب ــی و ش ــمالی- جنوب ــای ش ــر آزاد راه در کریدوره کیلومت
عنــوان مهم تریــن برنامــه اقتصــاد مقاومتــی در اســتان اصفهــان خبــر داد.

ــروژه هــای اقتصــاد  ــار کــرد: از ویژگــی هــای پ ــاری قــرآن اظه علیرضــا ق
مقاومتــی در اســتان اصفهــان مــی تــوان بــه انطبــاق حداکثــری بــا اســناد 
ــند  ــی، س ــاد مقاومت ــی اقتص ــای کل ــت ه ــه )سیاس ــتی از جمل ــاال دس ب

ــی توســعه اســتان( اشــاره کــرد. آمایــش ســرزمین و ســند مل
وی ادامــه داد: بهــره گیــری از ظرفیت هــا و تقویــت مشــارکت بخــش 
ــود،  ــظ اشــتغال موج ــای اقتصــادی اســتان، حف خصوصــی در فعالیت ه
ایجــاد اشــتغال مولــد، ســاماندهی پــروژه هــای عمرانــی اســتانی و بهبــود 
ــا در  ــن پروژ ه ــاخص های ای ــر ش ــر از دیگ ــیب پذی ــار آس ــت اقش معیش

ــان اســت.  ــل ومســکن در اســتان اصفه ــل ونق بخــش حم
قاری قرآن با اشــاره بــه اینکــه یکــی از اهــداف کالن وزارت راه وشهرســازی 
در اقتصــاد مقاومتــی؛ طــرح بــرون گرایــی اقتصــاد، ترانزیــت و توجــه بــه 
تجــارت بیــن المللــی اســت گفــت: تکمیــل و بهــره بــرداری از کریدورهــای 
شــمالی- جنوبــی و شــرقی- غربــی کشــور یکــی از مهم تریــن ایــن 
ــژه  ــت وی ــه موقعی ــه ب ــا توج ــان ب ــتان اصفه ــت و اس ــاخت هاس ــر س زی
جغرافیایــی و قرارگیــری در مرکــز کشــور و همجــواری بــا ۹ اســتان دیگــر، 

ــد.  نقــش مهمــی در ایــن چهــار راه حمــل ونقلــی ایفــا مــی کن
وی در ادامــه اذعــان داشــت: اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان در 
ســال های اخیــر تــالش کــرده اســت بــه پــروژه هایــی کــه نقــش مهمــی 
در جهــت افزایــش ایمنــی، روان ســازی ترانزیــت بــار و مســافر، افزایــش 
بهــره وری انــرژی در بخــش حمــل ونقــل، ســاختمان و شهرســازی موثــر 

هســتند، توجــه ویــژه ای داشــته باشــد.
ــول  ــه ط ــتان ب ــن اس ــی در ای ــروژه آزاد راه ــار پ ــتا چه ــن راس  و در همی
ــت  ــوص مزی ــت. وی در خص ــده اس ــل ش ــداث و تکمی ــر اح 123 کیلومت
ــای  ــروژه ه ــن پ ــداث ای ــل و اح ــا تکمی ــت: ب ــا گف ــن آزادراه ه ــداث ای اح
آزادراهــی، ضمــن کاهــش هزینــه و زمــان ســفر، آالیندگــی هــای زیســت 
ــک  ــاد ی ــه و موجــب ایج ــز کاهــش یافت ــی و مصــرف ســوخت نی محیط
 وضعیــت ایمــن و روان تــر در ایــن بخــش از کریدورهــای ترانزیتــی

 شده است. 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان از دیگــر پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
به بخــش حمــل و نقــل ریلــی اشــاره کــرد و گفــت: 286 کیلومتــر از خطوط 
ــه  ــه دوخطــه شــدن اســت ک ــل ب ــان در حــال تبدی راه آهــن اســتان اصفه
همیــن امــر عــالوه بــر کاهــش مــدت توقــف بــار و مســافر، کاهــش هزینه 
ــا  ــی ب ــی ریل ــل ونقل ــر شــدن حم ــت پذیرت ــردد و...، موجــب رقاب ــای ت ه

حمــل ونقــل جــاده ای مــی شــود.  
وی همچنیــن ادامــه داد: از دیگــر پــروژه هــای اولویــت داراقتصــاد 
ــوان  ــی ت ــافر، م ــار و مس ــت ب ــش ترانزی ــتان، در بخ ــن اس ــی ای مقاومت
ــتی  ــهید بهش ــی ش ــن الملل ــرودگاه بی ــاخت های ف ــر س ــعه زی ــه توس ب
اصفهــان اشــاره کــرد کــه ضمــن الحــاق 400 هکتــار از زمیــن هــای 
ــه ایــن فــرودگاه و توســعه وگســترش گنجایــش  ــگاه شــهید بابایــی ب پای

ــال خارجــی ــه ترمین ــع ب ــر مرب ــری پارکینــگ هواپیمــا، 25 هــزار مت  2 براب
 افزوده می شود.  

قــاری قــرآن عنــوان کــرد: بــر مبنــای برنامــه عدالــت بنیــان کــردن اقتصاد 
و توســعه عدالــت اجتماعــی می تــوان بــه  بهســازی حاشــیه کالن  شــهرها 
ــی وزارت  ــن راســتا سیاســت کل ــرد و در ای ــای فرســوده اشــاره ک و بافت ه
ــان  ــتان اصفه ــازی اس ــع آن اداره کل راه و شهرس ــه تب ــازی و ب راه و شهرس
توجــه بــه توســعه درون زای شــهری و جلوگیــری از توســعه فیزیکــی شــهر 
ــی در بخــش مســکن  ــروژه هــای اقتصــاد مقاومت ــن پ اســت و از مهم تری
ــیه  ــاماندهی حاش ــت و س ــعه عدال ــرح توس ــهری، ط ــی ش ــاز آفرین و ب
ــام  ــوان ن ــی را مــی ت ــدام مل ــازار مســکن و طــرح اق ــق ب ــا، رون نشــینی ه
ــه  ــار محل ــان، ســال گذشــته چه ــه همیــن منظــور در اســتان اصفه ــرد.  ب ب
ــت  ــا باف ــی ب ــاز آفرین ــه در ب ــه محل ــهری، س ــی ش ــاز آفرین ــدف در ب ه
ــر  ــی مدنظ ــت تاریخ ــا باف ــی ب ــه بازآفرین ــار محل ــی و چه ــد میان ناکارآم
قــرار گرفــت و  بالــغ بــر 153 میلیــارد ریــال تســهیالت و وجــوه  اداره شــده 
ــت ــوده، پرداخ ــای فرس ــت ه ــکن در باف ــازی مس ــان نوس ــه متقاضی  ب

 شده  است. 
ــه  ــل ب ــد و عم ــق تولی ــوص  رون ــتان در خص ــرکل راه و شهرســازی اس مدی
ــازار مســکن در طــرح اقــدام ملــی  شــعار ســال ۹8 گفــت:  جهــت رونــق ب
ــزی  ــه ری ــان برنام ــتان اصفه ــد در اس ــاخت 70780 واح ــوع س در مجم
ــکونی در  ــد مس ــزار واح ــداث 40 ه ــته اح ــال گذش ــه در س ــت ک ــده اس ش
ســطح ایــن اســتان و ســه شــهر جدیــد فوالدشــهر، بهارســتان و مجلســی 
 بــا مشــارکت ســرمایه گــذاران و پیمانــکاران واجــد صالحیــت آغــاز 

شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

ایجاد انگیزه و نشاط، رسالت اصلی روابط عمومی است
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، گفــت: رســالت روابــط عمومــی 
ــان شــرکت و توســعه رضایت منــدی در  ایجــاد انگیــزه و نشــاط در کارکن

مشــترکین و اربــاب رجــوع اســت. 
همــکاران  بــا  نشســتی کــه  طــی  علــوی،  مصطفــی  ســید 
واحــد روابــط عمومــی داشــت بــا تاکیــد بــر نقــش و جایــگاه 
روابــط عمومــی در ســازمان گفــت: روابــط عمومــی حلقــه واســط 
بیــن جامعــه و ســازمان اســت و بایــد اطالعــات دقیــق، شــفاف و 
ــدس  ــال دهد.مهن ــح انتق ــور صحی ــش بط ــن دو بخ ــن ای ــه روز را بی ب
لیــت هــای انجــام شــده در حــوزه  علــوی، افــزود: حجــم فعا
گازرســانی در ســطح اســتان بســیار زیــاد بــوده و رســالت بــزرگ 
 روابــط عمومــی انعــکاس کیفــی و بــه موقــع ایــن فعالیــت هــا

ــم  ــتای تکری ــالق در راس ــم اخ ــدازی تی ــت. وی، از راه ان ــردم اس ــه م  ب
اربــاب رجــوع و بــه منظــور آمــوزش کارکنــان امــور مشــترکین و میزهــای 
ــز  ــت: می ــر داد و گف ــتان خب ــانی اس ــطح ادارات گازرس ــت در س خدم
خدمــت، میــز ارجــاع نیســت، در میــز خدمــت بایــد تمامــی درخواســت 

ــع شــود. ــاب رجــوع رســیدگی و مرتف ــای ارب ه
ــر اینکــه ســهولت  ــد ب ــا تاکی ــان، ب مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفه
ــعه  ــد توس ــرکت گاز بای ــات ش ــه خدم ــترکین ب ــردم و مش ــی م دسترس
ــا  ــاط ب ــامانه ارتب ــتفاده از س ــا اس ــال حاضرب ــت: در ح ــان داش ــد، بی یاب
ــنهادات  ــا و پیش ــت ه ــکایات، درخواس ــی ش ــتریان)CRM( تمام مش
لکترونیکــی از طریــق اینترنــت،  مشــتریان بــه صــورت کامــال ا
ــماره100061۹4 و  ــه ش ــاه ب ــام کوت ــال پی ــی(، ارس ــبکه داخل اینترانت)ش
حتــی مراجعــه حضــوری ثبــت و پــس از یکپارچــه ســازی، بــه صــورت 

ــود. ــی ش ــخگویی م ــری و پاس ــز پیگی متمرک
ــر  ــامانه نظ ــرکت، س ــی ش ــال داخل ــایت و پرت ــوی، وب س ــدس عل مهن
ســنجی، ســامانه تلفنی ســاتم )ارتبــاط مســتقیم تلفنــی بــا مدیرعامل( 
را از دیگــر ســامانه هــای ارتباطــی شــرکت گاز عنــوان کــرد و گفــت: 
خوشــبختانه بــا مدیریــت و پشــتیبانی خوبــی کــه از ایــن ســامانه هــا در 
ــط عمومــی انجــام مــی گیــرد ســطح رضایت منــدی در ایــن  واحــد رواب

ــه اســت. ــل مالحظ ــوزه قاب ح
وی، تــالش در جهــت نهادینــه ســازی فرهنــگ اســتفاده ایمــن و بهینه از 

گاز طبیعــی مــورد  تاکیــد قــرار داد و افــزود: تبییــن یــک الگــوی صحیح 
مصــرف و ترویــج آن، در حــوزه اقتصــاد، رفــاه عمومــی، امنیت ملــی و... 
امــری اجتنــاب ناپذیــر و یکــی از وظایــف مهــم روابــط عمومــی هاســت.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــا بیــان اینکــه در 
ــد  ــزاری بای ــرم اف ــوزه ن ــا در ح ــت ه ــازی فعالی ــی س ــوص کیف خص
کار بیشــتری صــورت پذیــرد، گفــت: ارتبــاط بــا رســانه هــا یــک 
ــب در  ــق و مناس ــور دقی ــه ط ــد ب ــه بای ــت ک ــانی اس ــالع رس ــتر اط بس
ــه  ــال روزان ــق ارس ــم از طری ــن مه ــرد و ای ــام گی ــی انج ــط عموم رواب
ــی،  ــفرهای مطبوعات ــی، س ــای مطبوعات ــت ه ــزاری نشس ــار، برگ اخب
بازدیــد از پایــگاه هــای خبــری، انتشــار آگهــی هــا انجــام گیــرد 
لیــت هــای ایــن شــرکت بــه صــورت دقیــق و شــفاف  تــا فعا

ــت  ــوی، در بخــش دیگــری از صحب ــدس عل  اطــالع رســانی شــود. مهن
ــی،  ــای مل ــبت ه ــرای مناس ــب ب ــزی مناس ــه ری ــر برنام ــود ب ــای خ ه
ــزش  ــش انگی ــور افزای ــه منظ ــی ب ــای تخصص ــش ه ــی و همای مذهب
کارکنــان و روحیــه نشــاط در شــرکت گفــت: امیــدوار هســتیم امســال بــا 
اتمــام پــروژه هــای گازرســانی در شــهر هــا و روســتاهای اســتان بتوانیم 
جشــن اســتان ســبز را برگــزار کنیــم. وی، همچنیــن بــا تاکیــد بــر انجــام 
برنامــه نظرســنجی در چهار ســر فصــل؛ کارکنــان، مشــترکین، پیمانکاران 
ــورت  ــه ص ــرح ب ــن ط ــان ای ــارک رمض ــاه مب ــد از م ــت: بع ــه گف و جامع

ــی مــی شــود. الکترونیکــی اجرای

افزایش پهنای باند شبکه همراه اول در شهر اصفهان
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