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رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: قرنطینه بیش از این امکان پذیر نیست
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مخالفت »الکاظمی« با اعمال فشارها درباره تشکیل دولت
نخست وزیر مکلف عراق ضمن مخالفت با اعمال فشار گروه های سیاســی درباره تشکیل دولت، از 
تمام گروه ها خواست منافع ملی را در اولویت قرار دهند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق 
در توئیتی اعالم کرد: مسئولیتی که در این شرایط سخت و در سایه چالش های اقتصادی و بهداشتی و 
امنیتی برعهده گرفته ام یک مسئولیت ملی است، دولتی که برای تشکیل آن تالش می کنم باید با این 
بحران ها مقابله کند.وی از همگان خواست منافع عراق را در اولویت قرار دهند. الکاظمی گفت: من تنها 

زمانی فشارها را قبول می کنم که در جهت حمایت از دولت باشد نه در جهت نابودی دولت.

آمریکا سربازانش در افغانستان را کم نمی کند
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا »پنتاگون« نسبت به گزارش های رســانه ای درباره مذاکرات پیرامون 
خروج کامل ارتش آمریکا از افغانستان واکنش نشــان داده و اعالم کرد، هیچ دستورالعملی در این 
زمینه وجود ندارد.سخنگوی پنتاگون در مصاحبه با شــبکه خبری الحره گفت، این وزارت خانه هیچ 
دستورالعمل رسمی را برای کاهش نیروهای آمریکایی در افغانســتان ابالغ نکرده است.وی افزود، 
نیروهای آمریکایی در افغانستان به اجرای سازوکارهایی برای کاهش تعداد نیروهای یگان های خود 
به ۸ هزار و ۶۰۰ ســرباز قبل از نیمه ماه ژوئیه ادامه می دهند.سخنگوی پنتاگون اظهار داشت، کاهش 

تعداد سربازان در چارچوب توافق نامه امضا شده میان آمریکا و طالبان صورت می گیرد. 

دردسرهای »ترامپ برزیل« تمامی ندارد
رییس جمهوری برزیل که اخیرا به دلیل رویکردش در قبال شیوع کرونا با انتقادهایی روبه رو شده بود، 
با دردسر تازه ای مواجه شــده و احتمال تحقیقات قضایی از وی به اتهام مداخله در امور پلیس وجود 
دارد.پیش از این سرجیو مورو وزیر دادگستری سابق برزیل که جمعه از سمت خود استعفا کرده بود، 
این اتهام را مطرح کرد.مورو عنوان کرد که بولسونارو به او فشار آورده بود تا رییس پلیس فدرال برزیل 
را تغییر دهد. وی همچنین رییس جمهوری برزیل را به تالش برای مداخله در تحقیقات درباره اعضای 
خانواده اش متهم کرد.انجام این تحقیقات در زمان نامناسبی برای بولسونارو انجام خواهد شد چون 
وی اخیرا به دلیل کم اهمیت جلوه دادن تهدید شیوع کرونا در برزیل  با انتقادهای زیادی مواجه شده 

بود. برزیل باالترین آمار مبتالیان به کرونا را در آمریکای التین دارد.

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد:

افزایش جذب جوانان در گروه های افراطی به دلیل کرونا
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که گروه های افراطی از فرصت قرنطینه در 
دوران کرونا استفاده کرده و به شدت در شبکه های اجتماعی فعالند تا عالوه بر نفرت پراکنی، جوانانی 
را که اکنون بیش از همیشــه در فضای اینترنت حضور دارند، جذب کنند.گوترش که در جلسه شورای 
امنیت سازمان ملل صحبت می کرد، به ناامیدی و سرخوردگی بسیاری از جوانان در سراسر جهان اشاره 
کرد و گفت که مجموع این وضعیت اسفبار باعث شده است که عدم اعتماد جوانان به نهادهای سیاسی 

و مدنی و در نتیجه جذب آنها به گروه های افراطی به طور قابل توجهی افزایش یابد.

هشتگ »ام بی سی را تحریم کنید« ترند شد
درخواست کاربران توئیتر برای تحریم شبکه سعودی »ام بی ســی« در سایه پخش سریال هایی با 
محوریت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شــدت گرفته است.این درخواست ها به توئیتر نیز 
رسیده به طوری که مشخصا، هشــتگ »#ام بی سی را تحریم کنید« از ســوی کاربران شبکه توئیتر 
به شــدت رواج پیدا کرده است.الزم به ذکر اســت که شبکه ام بی ســی با پخش سریال هایی چون 
»ام هارون« و »مخرج ۷« اقدام به تمســخر آرمان فلسطین و تقویت عادی ســازی روابط با رژیم 

صهیونیستی می کند.

پشت پرده حمالت رسانه های روسی به بشار اسد؛ 

 »پوتین« از چه چیزی نگران است؟
حمالت رسانه های روسی به بشار اسد و نزدیکان او، امری تازه نیست. 
طی سال گذشــته، مقاالت و گزارش های زیادی در هجمه به رییس 
جمهور سوریه نوشــته شــد و حتی در برخی موارد، کار به استفاده از 
عبارات زشت کشید.حمالت رسانه های روسی به بشار اسد و نزدیکان 
او، امری تازه نیســت. اینکه رسانه های روســیه به اسد و نزدیکان او 
حمله کنند، دربردارنده اشاره های سیاسی اســت، اما اینکه اینگونه 
حمالت در زمان حاضر افزایش یابد، به معنای ناخشــنودی روسیه و 
چه بسا ترس ها و نگرانی های شدید آن در خصوص آینده اوضاع در 
سوریه است.در سال های گذشته، حمالت رسمی و غیر رسمی زیادی 
از سوی روسیه متوجه سوریه شــده است، برای مثال در جریان سفر 
ولید المعلم به مسکو در 24 دسامبر 2۰19، روزنامه روسی »زافترا« در 
مقاله ای به نادیده گرفتن قطعنامه 2245 از سوی سوریه اشاره کرد. 
در سال 2۰1۶، نماینده روسیه در سازمان ملل، تصریح کرد که اظهارات 
اسد در مورد باز پس گیری سیطره بر تمام مناطق سوریه، تالش های 
دیپلماتیک برای رسیدن به صلح را از بین برده است. اما حمالت اخیر 
روسیه، در واکنش به یک موضع گیری یا اظهار نظر مشخص از سوی 
نظام اسد نیست. بلکه بیش از هر چیز بیانگر یک دیدگاه استراتژیک 
علیه منظومه اقدام سیاسی-اقتصادی اسد و نظام اوست. این تحول 
مهم، دالیلی دارد، به ویژه آنکه در ســایه دو اتفاق بسیار مهم به وقوع 
پیوسته است: نزدیکی اجرایی شدن قانون سزار در ژوئن آینده و بحران 
اقتصادی که به دلیل شــیوع کرونا جهان درگیر آن شده است.روسیه 
نگران آن است که ادامه سیاســت اقتصادی نظام اسد، که فساد نیز 
در آن رخنه کرده است، موجب وقوع یک انقالب مردمی شده و نظام 
حاکم را به طور کلی نابود کند، بدین معنــا، تمام امور به نقطه صفر باز 
می گردد و زمینه برای دخالت های منطقه ای و بین المللی در سوریه 
که مسکو برای کنترل آن تالش کرده بود، مهیا می شود. این سناریو، به 
معنای زیان استراتژیک بزرگی برای روسیه است، چرا که به این ترتیب 
قدرت خود برای کنترل اوضاع در ســوریه را از دست می دهد.روسیه 
معتقد اســت طبیعت نظام حاکم در ســوریه، توان انتقال از مرحله 
نظامی به مرحله سیاســی-اقتصادی را ندارد و مقابله با چالش های 
پیش رو، نیازمند پایان دادن به فسادی است که لزوما تغییر استراتژی 
حکومت، برای جلوگیری از سقوط آن را می طلبد.عالوه بر اینکه ادامه 
کارشکنی نظام سوریه در تالش های سیاسی بین المللی، به استراتژی 
روسیه که معتقد است مذاکره سیاسی بین نظام و معارضان، تنها راه 
حل است، خدشه وارد می کند، و لو اینکه هیچ تالشی برای براندازی 
نظام با استفاده از قدرت نظامی یا سیاسی نشود.باقی ماندن سوریه 

در شرایط سال های گذشته، با ادامه تحریم های آمریکایی-اروپایی، 
روسیه را از قدرت سیاسی و اقتصادی برای ایجاد یک روزنه سیاسی 
یا انسانی که به موجب آن بتواند از پیروزی های نظامی خود استفاده 
کند، محروم می کند.سیاست نظام سوریه در برخی مناطق این کشور، 
به محبوبیت روسیه و حضور آن، آسیب می رساند، به ویژه در مورد آنچه 
در درعا در حال وقوع است که با روی گردانی نظام از توافق های صلحی 

که تحت نظر روسیه امضا شده، همراه است.
فشارهای نظام ســوریه برای ادامه حمالت نظامی در شمال غربی و 
شمال شرقی این کشور، به این معناست که نظام اسد همواره نیاز به 
دشمنی دارد تا به این شــکل به مردمش القا کند که به دلیل درگیری 
در جنگ توان تامین حقوق سیاســی و اقتصادی آنها را ندارد. این در 
حالی است که روسیه مخالف این مسئله بوده و معتقد است نبردهای 
نظامی، در گرو محاســباتی اســت که از مقابله بین نظام و معارضان 
فراتر می رود. به همین دلیل است که مسکو بر ضرورت بهبود اوضاع 

اقتصادی و معیشــتی مردم ســوریه در مناطق تحت سیطره نظامی 
تاکید می کند و خواستار بسته شــدن جبهه های نبرد در این مناطق 
اســت.افزون بر این، ایران نیز در حال تقویت حضور خود در ســوریه 
است و از نظام اســد حمایت مســتقیم می کند. به این معنا، هر گاه 
نبردهای نظامی در سوریه به پایان خود نزدیک می شود، تناقض ها 
و اختالف نظرها بین نظام سوریه و ایران از یک سو و روسیه از سوی 

دیگر، اوج می گیرد.
هر آنچه گذشــت، به این معنا نیست که روســیه قصد دارد دست از 
حمایت از نظام ســوریه بردارد، بلکه ادامه کار این نظام، مستلزم ارائه 
امتیازهای سیاسی از سوی نظام اسد است، که لزوما به تغییر اساسی 
در رأس نظام، مربوط نمی شود. اما نظام سوریه و ایران، قصد دادن 
هیچگونه امتیازی را ندارد. در این شــرایط، هجمه رسانه های روسی 
به اسد، حکایت از آن دارد که مرحله جدیدی از حضور روسیه را شاهد 

خواهیم بود.

چهره روز

درخواست روحانی از اروپا برای مقابله با آمریکا
حسن روحانی با اشاره به رفتار آمریکا در خروج از برجام و وضع تحریم ها و فشار حداکثری علیه ملت 
ایران گفت: اروپا باید در مقابل اقدامات ضد بشــری آمریکا مواضع جدی اتخاذ کند.زوران میالنوویچ 
و حسن روحانی رؤسای جمهور ایران و کرواسی بر توسعه و تعمیق مناسبات و همکاری ها تاکید و بر 
ضرورت همکاری همه کشورها برای مقابله با ویروس کرونا که تقریبا همه کشورهای دنیا را درگیر کرده 
است، تاکید کردند.رؤسای جمهور ایران و کرواسی همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم دو کشور در 
شرایط سخت درگیری با بیماری کرونا، اشتراک تجربیات و توانمندی ها در جهت مقابله با این بیماری را 
ضروری خواندند. حسن روحانی، با اشاره به رفتار غیرقانونی، غیرمنطقی و غیر انسانی آمریکا در خروج 
از برجام و وضع تحریم ها و فشار حداکثری علیه ملت ایران، گفت: تداوم این رفتار اقدامی ضد بشری 

است و ایران انتظار دارد کشورهای اروپایی با اینگونه رفتارها مقابله کرده و مواضع جدی اتخاذ کنند.

هشدار سفارت ایران به ایرانیان در گرجستان 
سفارت ایران در تفلیس در اطالعیه ای بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، هزینه های قرنطینه 
احتمالی و آزمایش های تشخیصی از سوی ایرانیان متقاضی بازگشت به کشور تاکید کرد.سفارت 
جمهوری اسالمی ایران با صدور اطالعیه ای خطاب به هموطنان ایرانی مقیم گرجستان اعالم کرد: به 
اطالع هموطنان عزیز مقیم گرجستان می رساند، بنا به دستورالعمل ارسالی برای متقاضیان بازگشت 
به کشور، افرادی که قصد بازگشت به کشور را دارند باید ضمن تکمیل فرم مربوطه، کلیه پروتکل های 
بهداشتی مقرر از سوی مقامات کشور محل اقامت و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران در کشور و فرودگاه مبدأ، در داخل و حین پرواز و پس از فرود به فرودگاه امام 
خمینی )ره( ایران را رعایت کنند.در این اطالعیه آمده است که همه هزینه های مربوط به قرنطینه 
احتمالی و آزمایش های تشخیصی در مبادی خروجی و ورودی کشور برعهده فرد متقاضی است.

بازگشایی یکی از مرزهای عراق با ایران
عراق اعالم کرد که یکی از مرزهای خود با ایران را باز خواهد کرد.اداره کل گمرک اقلیم کردستان عراق اعالم کرد 
که با بازگشایی مرز طویله )شوشمی( میان اقلیم کردستان و جمهوری اسالمی ایران از روز سه شنبه موافقت 
شده است.بر اساس این گزارش، اداره کل گمرک اقلیم کردســتان عراق در نامه ای رسمی به اداره گمرک 
سلیمانیه اعالم کرد که بنا به درخواست وزیر اقتصاد و دارایی دولت کردستان، مرز طویله )شوشمی( از روز سه 
شنبه بازگشایی خواهد شد و تبادل تجاری میان ایران و عراق از طریق این گذرگاه مرزی از سرگرفته می شود.

در این نامه به لزوم رعایت نکات بهداشتی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا تاکید شده است.

تکاپوی ضد ایرانی پمپئو؛  

تماس با عمان و فرانسه
وزیر خارجه آمریکا در تماس با سلطان عمان و همتای فرانسوی خود درباره همه گیری کرونا و موضوعات 
منطقه ای به ویژه ایران گفت وگو و تبادل نظر کرد.مورگان اورتاگس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعالم 
این خبر افزود: مایک پمپئو با سلطان هیثم بن طارق آل سعید در مورد تالش های آمریکا و عمان برای مهار 
و کاهش کووید-19 گفت وگو کردند.وی ادامه داد: پمپئو از سلطان به خاطر همکاری شدید عمان با ایاالت 
متحده تشکر کرد و در مورد اهمیت همکاری مستمر برای توسعه رفاه، امنیت، تجارت و ثبات در منطقه 
گفت وگو کرد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی پمپئو با ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه و 
اروپای فرانسه خبر داد که درباره همکاری برای پاسخ به همه گیری کووید-19 تبادل نظر شد.اورتاگس 
اضافه کرد: وزیر خارجه بر تعهد ثابت آمریکا به روابط ترانس آتالنتیک و همبستگی در ناتو تاکید کرد و دو 
طرف درباره گام های مقابله ای با تروریسم و پاسخگو نگه داشتن ایران برای آنچه که نادیده گرفتن قطعنامه 

شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند، گفت وگو کردند.

کافه سیاست

عضو مجلس خبرگان:

نظارت بر رفتار نمایندگان 
 مجلس جدی گرفته

 نشده است
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: متاسفانه 
به نظر می آید که بحث نظارت، هم بر حســن 
اجرای قوانین و هم بر رفتار نمایندگان مجلس، 
آن طور که باید و شــاید جدی گرفته نشــده و 
اجرایی نشده است.حجت االسالم جواد مجتهد 
شبستری تصریح کرد: به عقیده من همانطور که 
مقام معظم رهبری فرمودند راه حل مشکالت 
اقتصادی تمرکز بر مسئله تولید است، وظیفه 
اهم و اولیه مجلس باید همین باشد که بررسی 
کند که چه کنیم تا در حیطه انجام وظایف خود 
این شــعار نیز محقق شــود.وی قانون گذاری 
و نظارت را از وظایف مجلس شــورای اسالمی 
دانست و گفت: مســئله نظارت، تکلیفی است 
که قانون اساســی بر عهده مجلس گذاشته و 
متأسفانه به نظر می آید که بحث نظارت، هم بر 
حســن اجرای قوانین و هم بر رفتار نمایندگان 
مجلس، آن طور که باید و شــاید جدی گرفته 
نشــده و اجرایی نشده اســت.عضو مجلس 
خبرگان رهبری با بیان اینکه مجلس شــورای 
اســالمی باید به عنوان یک ناظر بــه عملکرد 
بخش اجرایی کشــور نظارت کند، تاکید کرد: 
مجلس، هم در زمینه وضع قوانین و هم در زمینه 
نظارت بر اجرای قوانین وظیفه دارد و مشکالت 
اقتصادی نیز در رأس عموم مشــکالت است .

حجت االسالم شبســتری در پایان با تاکید بر 
اینکه اگر نماینده ای تخلفی دارد باید با تخلف 
او برخورد شود، خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی 
مجلس که بر اســاس آن هم مردم نمایندگان 
خود را انتخاب می کنند، قانون گذاری و نظارت 
بر حسن اجرای قوانین است و از سوی مجلس 

باید در این زمینه گام های جدی تری بردارد.

سیاست

بین الملل

»مارک فینو« معتقد که اقدامات دولت ترامپ متناقض 
است زیرا نسبت به برجام دیدی انتقادی داشته اما در 
عین حال ایران را به دلیل تعلیق اجــرای برجام مورد 
انتقاد قرار می دهد. ســخنگوی اســبق وزارت خارجه 
فرانســه تاکید کرد، اینکه با خــروج از برجام، ایاالت 
متحده آمریکا بر خالف قطعنامه 22۳1 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد عمل کرده است، قطعنامه ای که به 
اتفاق آرا تصویب شده و حاوی هیچ گونه مفادی در مورد 
خروج یکجانبه نیست، کامال درست است.بر اساس این 
قطعنامه تحریم های تسلیحاتی علیه ایران تا سال 2۰2۰ 
یا 2۰2۳ بسته به نوع تسلیحات و فناوری و اگر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تایید کند که برنامه هسته ای 

ایران صلح آمیز اســت، برداشــته خواهد شد. در هر 
صورت، برای تصمیمی که شورای امنیت در مورد تمدید 
تحریم ها اتخاذ می کند، همه اعضای دائم باید موافقت 
کنند و در این مرحله بعید به نظر می رسد که روسیه یا 
چین )و شاید فرانسه و انگلیس( به چنین تصمیمی 
بپیوندند.وی افزود: اقدامــات دولت ترامپ متناقض 
است زیرا نســبت به برجام دیدی انتقادی داشته اما 
در عین حال ایران را به دلیل تعلیق اجرای برجام مورد 
انتقاد قرار می دهد. منطقی تر آن بود که ایاالت متحده 
به عنوان یک عضو برجام باقی می ماند و از سازوکارهای 
داخلی توافق نامه برای ایجاد هرگونه ســوال پیرامون 
انطباق استفاده می کرد.اگر شورای امنیت سازمان ملل 

موافق تمدید تحریم تسلیحاتی نباشد، ایاالت متحده 
آمریکا همیشه می تواند تحریم های یک جانبه را اعمال 
کند، همانطور که از ســال 2۰1۸ بــدون اعمال نیروی 
قانونی بر کشورهای دیگر، تحریم های یک جانبه ای 
 (E۳ را علیه ایران اعمال کرده است.درســت است که
فرانســه، آلمان، انگلیس( مکانیســم حل اختالف را 
برای رفع تعلیق اجرای برخی از مفاد برجام توسط ایران 

ایجاد کرده اند. 

سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه:

 آمریکا حق استناد به مکانیسم ماشه را ندارد

هشدار مقام دریایی ارتش به آمریکایی ها
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه آمریکایی ها حضور بی هزینه ای در منطقه نخواهند داشت، گفت: ایران وجود هیچ استعمارگری را چه در عرصه 
دریا و چه در عرصه خاکی برنمی تابد.امیر دریادار دوم غالمرضا طحانی اظهار داشت: منطقه عمومی خلیج فارس از دیرباز جاذبه های خوب اقتصادی و اخیرا هم 
جاذبه های سیاسی و امنیتی مهمی دارد. وقتی درباره خلیج فارس صحبت می کنیم، نباید فقط درباره مختصات آن صحبت کنیم، بلکه باید به این ویژگی توجه کرد 
که خلیج فارس مانند نگین یک انگشتر است.وی ادامه داد: ما عقبه خلیج فارس را در شمال اقیانوس هند می بینیم، نقطه ای که گذرگاه سه نقطه پرتردد دریایی 
تنگه باب المندب در غرب، تنگه ماالگا در شرق و تنگه هرمز در شمال دریای عمان و ورودی خلیج فارس قرار دارد.معاون عملیات نداجا با بیان اینکه سابقه حضور 
کشورهای فرامنطقه ای در خلیج فارس قدمت دارد، تصریح کرد: کشورهای فرامنطقه ای در منطقه ما از دیرباز حضور دارند و فقط موقعیت و نام آن ها تغییر یافته است. 
این حضور از پرتغالی ها و هلندی ها آغاز و تا امروز حضور دارد. پرتغالی ها در ابتدا به عنوان شرکت تجاری در خلیج فارس حضور داشتند.دریادار طحانی ادامه داد: 
نام گذاری روز ١٠ اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس در تقویم جمهوری اسالمی ایران به این معناست که ایران امروز هیچ استعمار و اشغالگری را نمی پذیرد؛ 
چه در عرصه دریا و چه در عرصه خاکی.وی گفت: علت اصلی حضور کشورهای فرامنطقه ای در خلیج فارس جاذبه هایی است که در ابتدا ذکر شد، اما تا هنگامی که 

نیروهای دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس حضور دارند، مطمئن باشید که آمریکایی ها به هیچ وجه حضور بی هزینه ای در منطقه نخواهند داشت.

عکس خبر

 نمایش کمک
 چین به آلمان

نشست خبری وزیر دفاع آلمان 
در فرودگاه شــهر »الیپزیک«. 
او در مقابــل هواپیمــای حامل 
کمک هــای چیــن بــه آلمان 
برای مبــارزه با ویــروس کرونا 
با خبرنــگاران صحبت می کند. 
این هواپیما با ۸ میلیون ماسک 
کمکی چین به آلمان در فرودگاه 

الیپزیک به زمین نشست.
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 پیش بینی خرید تضمینی 1۸0 تن گندم
 در سال زراعی جاری اصفهان

مدیر سازمان تعاون روســتایی استان اصفهان با اشــاره به خرید تضمینی گندم در استان اصفهان اظهار 
داشت: با توجه به تناوب زراعی گندم، کلزا، 
کشــت های بهاره و محصوالت کشاورزان 
می توانند بنا بر شرایط اقلیمی و منطقه ای 
انتخاب کشت داشته باشند.وی افزود: با به 
کارگیری توصیه های ترویجی، اقدامات فنی، 
مدیریت تغذیه و مبارزه با آفات و علف های 
هرز راندمان تولید گندم افزایش یافته است 
و میانگین تولید این غله به چهار تن در استان 
اصفهان رســیده که هنوز هم با رکورد گندم 
فاصله دارد. محســن حاج عابــدی اذعان 

داشت: ۶۰ هزار و ۵۱۰ هکتار از اراضی سطح کشت در استان اصفهان به گندم آبی اختصاص یافته و سهم 
سطح زیر کشت دیم گندم در استان اصفهان بالغ بر ۱۸ هزار و ۲۷۰ هکتار است.وی بیان داشت: در مجموع 
۷۸ هزار و ۷۸۰ هکتار از عرصه های کشاورزی زیر کشت گندم رفته است.حاج عابدی با اشاره به بازگشایی 
زاینده رود و بارش های جوی بهاره تصریح کرد: تولید غله گندم در ســطح استان اصفهان بالغ بر ۲۹۰ هزار 
تن پیش بینی شده است که با برنامه ریزی های انجام شده در چارچوب وظایف سازمان تعاون روستایی 

خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی توسط سازمان تعاون روستایی استان اصفهان انجام خواهد شد.

آرایشگاه های زنانه اجازه فعالیت ندارند
مجوز فعالیت آرایشگاه های زنانه در استان اصفهان هنوز صادر نشده است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به فعالیت آرایشــگاه های مردانه در استان گفت: تصمیمی برای شروع فعالیت 
آرایشگاه های زنانه گرفته نشده است.کمال حیدری با بیان احتمال صدور دستور بازگشایی اماکن متبرکه 
و مساجد از سوی ستاد ملی کرونا، افزود: جلساتی در این زمینه به صورت جداگانه با مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه و مسئول امور مساجد استان اصفهان برگزار شده و در آن ها دستورالعمل های الزم برای اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی و روش های الزم برای رعایت نکات بهداشتی اعالم شده است.وی با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر در استان اصفهان نقطه ســفید نداریم، گفت: استان اصفهان در وضعیت قرمز است؛ اما در 
نقاط مختلف با نوسان آمار روبه رو هستیم .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به به 
راه اندازی ۷۵ مرکز ۱۶ ساعته در استان گفت: با توجه به سیاست های وزارت بهداشت پس از اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی کاهش مراجعه شهروندان به بیمارستان ها در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس 

مراکز درمانی ۱۶ ساعته در استان راه اندازی شد.

تعویق نمایشگاه صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت:نمایشگاه گردشگری اصفهان که طبق اعالم 
قبلی زمان آن یکم تیرماه ۱۳۹۹ است، لغو شده و به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان که طبق اعالم قبلی از یکم الی ششم تیرماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان قرار بود برگزار شود، لغو شده و به تاریخ دیگری موکول خواهد 
شد.سید علی صالح درخشان، معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان ضمن تایید این خبرگفت: رویداد های گردشگری برای اصفهان حیثیتی است و تیر ماه را 
زمان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه گردشگری نمی دانیم. در مکاتبات مختلف با وزارت میراث فرهنگی 
اعالم کردیم که خواهان جابه جایی تاریخ برگزاری این نمایشــگاه هستیم و قطعا برگزاری این رویداد به 

زمان دیگری موکول خواهد شد.

بر اساس آمار منتشر شده تورم نقطه به نقطه در اصفهان در فروردین ماه باالی 20 درصد بوده است؛

فروردیِن گران اصفهان  

مرکز آمار ایران جدیدترین اطالعات تورمی  مرضیه محب رسول
در فروردین ماه امسال را منتشر کرده است. 
هر چند استان اصفهان مطابق روال ماه های قبل جایی در میان بیشترین 
و یا کمترین میزان تورم در کشور ندارد؛ اما برای اولین بار در ماه های اخیر 
میزان تورم نقطه به نقطه در استان باالی۲۰ درصد بوده است. از بین ۳۱ 
استان کشور، فقط هشت استان تورم نقطه به نقطه باالی ۲۰ درصد را به ثبت 
رساندند. تورم نقطه به نقطه میزان افزایش شاخص قیمت مصرف کننده 
نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد. هشت استانی که تورم در 
آنها باالتر از ۲۰ درصد بوده یا به عبارت دیگر سطح عمومی قیمت ها در 
فروردین ۹۹ نسبت به فروردین ۹۸ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته عبارت 
است از اصفهان، لرستان، ایالم، هرمزگان، تهران، قم، گلستان و البرز. 
مشاهده می شود که از لحاظ جغرافیایی به جز استان های شرقی، از هر 
کدام از مناطق کشور، استانی در بین این استان ها وجود دارد، باالترین تورم 
نقطه به نقطه برای فروردین ۹۹، با ۴/ ۲۷ درصد مربوط به استان هرمزگان 
است. با توجه به اینکه استان هرمزگان یکی از استان های با سطح درآمدی 
پایین در کشور است، افزایش قیمت های ماه گذشته نسبت به دوره مشابه 
سال قبل، فشار مضاعفی بر خانوارهای این استان وارد کرده است. استان 
بعدی در این لیست نیز جزو استان های محروم کشور با نرخ بیکاری 

باالست. استان ایالم نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه ۳/ ۲۳ در رده دوم 
باالترین رشد قیمت ها از فروردین سال پیش است. تهران هم با ثبت تورم 
نقطه به نقطه ۹/ ۲۲ درصد سومین استانی است که در بازه زمانی یک ساله، 
بیشترین افزایش قیمت را داشته است. این در حالی است که تهران در 
بازه زمانی بین اسفند و فروردین یکی از استان هایی بود که پایین ترین تورم 
را تجربه کرده ، اصفهان اما در میان صدر نشینان این جدول جایگاه پنجم را 
به خود اختصاص داده است. مسئله دیگر اینکه تورم نقطه به نقطه اصفهان 
در روستاها مطابق روال چندین ماه اخیر بیشتر از شهرهای اصفهان بوده 
است به این ترتیب که  اصفهان در تورم نقطه ای روستاها با ۲۲/۶ جایگاه 
سوم را دارد؛ اما در تورم شهری عدد ۲۰/۳ را ثبت کرده است.بررسی گزارش 
مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرف کننده استان ها در فروردین ماه 
سال جاری نشان می دهد چه در ماه گذشته و چه در بازه یک ساله، مناطق 
محروم پای ثابت استان هایی بوده اند که باالترین تورم ها را تجربه کرده اند. 
با بررسی نرخ تورم دوازده ماهه مشخص می شود سه استان ایالم، 
لرستان و خراسان جنوبی در یک سال منتهی به فروردین ۹۹ باالترین رشد 
شاخص قیمت مصرف کننده را داشته اند. در سه استان صدرنشین در 
شاخص تورم نقطه به نقطه نیز دو استان محروم یعنی ایالم و هرمزگان 
دیده می شود. استان هایی که عالوه بر سطح درآمدی پایین از نرخ باالی 

بیکاری نیز رنج می برند. حال با افزایش سطح تورم، مشخص می شود در 
سال گذشته فشار مضاعفی به این خانوارها وارد شده است. در بین 
گروه های کاالیی نیز، گروه حمل و نقل، با ثبت رشد ۵/ ۴۶ درصدی باالترین 
تورم ساالنه را به ثبت رسانده و ارتباطات نیز با تورم ساالنه ۹/ ۱۲ درصدی 
گروهی بود که کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده است.در بخشی 
از گزارش منتشر شده، تورم ساالنه به تفکیک کاالهای اساسی و استان ها 
نیز آمده است. در برآوردی کلی بین تمامی گروه ها گروه حمل و نقل با ۵/ 
۴۶ درصد باالترین رشد قیمت را داشته است. استان سیستان و 
بلوچستان با رشد ۵/ ۵۲ درصدی در گروه حمل و نقل بیشترین رشد 
قیمتی در این حوزه را رقم زده است.  بعد از آن گروه مبلمان و لوازم خانگی 
با ۴۵ درصد و تفریح و فرهنگ نیز با تورم ۹/ ۴۱ درصدی قرار گرفته اند. از 
سوی دیگر گروه ارتباطات با ۹/ ۱۲ درصد در یک سال منتهی به فروردین 
۹۹، کمترین رشد قیمتی را داشته است. بعد از این گروه کاالیی، آموزش و 
مسکن با تورم ساالنه ۷/ ۲۱ و ۳/ ۲۳ درصد جزو گروه هایی بودند که 
کمترین نرخ تورم را به ثبت رسانده اند. اما در اصفهان بیشترین نرخ تورمی 
مربوط به گروه مبلمان و تعمیرات با ۴۸/۳درصد تورم است و پس از آن 
هتل و رستوران، تفریح و فرهنگ و پوشاک وکفش قرار دارد، پایین ترین 

نرخ تورم هم مربوط به مسکن و آب و برق می شود.

با همت تالشگران مخابرات منطقه اصفهان در راستای 
خدمات بهتر به شهروندان در شرایط کرونایی، پهنای باند 
اینترنت در استان اصفهان افزایش یافت.مخابرات منطقه 
اصفهان از ابتدای اسفند ماه ۹۸ و با توجه به تقاضای 
شدید اینترنت خانگی در قسمت های فنی  با همت واال 
و فعالیت شبانه روزی  زمینه را برای افزایش پهنای باند 
الیه دسترسی و رضایتمندی مشتریان فراهم آوردند. 
در ایران شیوع کرونا و خانه  نشینی بسیاری از مردم و 
همچنین برگزاری کالس های آنالین به صورت مجازی در 

پیام رسان ها و سایت های متفاوت، باعث شده که حجم 
استفاده از اینترنت کشور چند برابر شود و این مسئله باعث 
افت و کندی سرعت اینترنت کاربران شده است.از جمله 
فعالیت های مخابرات منطقه اصفهان در شرایط کرونایی 

به شرح زیر است:
  ۱۰G افزایش پهنای باند الیه اکسس به دیتا تا سقف   -
در مراکز بهارستان ، سپاهان شهر ،شهید آقابابایی  شهید 

مدرس اصفهان و امام نجف آباد اصفهان
 ۲G افزایش پهنای باند الیه اکسس به دیتا تا سقف   -
در مراکز فیض ، امام، زرین کوب، بعثت، زینلی مبارکه، 

ویالشهر نجف آباد و سیفی گلپایگان
 ۱G  افزایش پهنای باند الیه اکسس به دیتا تا سقف   -
در مراکز حصه و ابوریحان اصفهان، کرسگان فالورجان، 

صفائیه مبارکه، دیزیچه، گلدیس شاهین شهر و اشکاوند
-   نصب تجهیزات جهت افزایش پهنای باند سایت 
های Outdoor در مراکز طاهرزاده ،خاتم االنبیاء، عالمه 

مجلسی و امام اصفهان و مرکز امام شاهین شهر
-    توسعه VDSL در سه سایت استان

-     توسعه ADSL در چهار سایت استان
-     ارائه طرح و نصب سه دستگاه ONU )کافو نوری( 

در استان
-   توسعه POTS در چهار سایت استان

و ارائه طرح و دستورمداری FTTH در هشت سایت استان 
گفتنی است؛ فعالیت های فوق عالوه بر فعالیت های 
روزمره شامل نگهداری، رفع خرابی شبکه ، تست و تحویل 

و ... است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: حدود ۳۰ درصد سنگ های 
تزئینی این استان خام فروخته می شود در 
حالی که باید این سنگ ها بعد از فرآوری 
و ایجاد ارزش افزوده به سایر کشورها 
صادر  شود.  ایرج موفق با بیان اینکه هم 
اکنون خام فروشی از بزرگ ترین مشکالت 
صنعت سنگ کشور است اظهار داشت: 
بیشتر ذخایر معدنی سنگ های تزئینی 
کشورمان به صورت خام صادر می شود.وی 
با بیان اینکه خام فروشی ارزش افزوده ای 
برای ما به همراه ندارد تصریح کرد: خام 
فروشی سنگ موجب انتقال ارزش افزوده 
این صنعت به خارج از کشور شده و چنانچه 
فرآوری و جلوگیری از خام فروشی سنگ 
به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، به 
افزایش پنج تا ۶ برابری ارزش افزوده و 
اشتغال منجرخواهد شد.  رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان یکی 
از مهم ترین مشکالت صنعت معدن در 
این استان را بازسازی و نوسازی نکردن 
بسیاری از این واحدهای فرآوری به ویژه 
در بخش سنگ های تزیینی دانست  و 
افزود: معدن داران باید به سمت ساخت 
و تولید یا واردات تجهیزات جدید در 
عرصه فرآوری مواد معدنی حرکت کنند 
و برای این کار می توانند از تسهیالت طرح 
رونق تولید استفاده کنند.وی بیان کرد : 
محصوالت تولیدی واحدهای فرآوری به  
دلیل قدیمی بودن دستگاه ها و تجهیزات از 
کیفیت الزم برخوردار نیست و قدرت رقابت 
چندانی در بازارهای جهانی ندارند.موفق 
خاطرنشان کرد: معدن داران اصفهان باید 
تالش بیشتری درباره بازاریابی و صادرات 
محصوالت خود داشته باشند.وی با اشاره 
به تاکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص 
جلوگیری از خام فروشی محصوالت تولید 
داخل در حوزه های مختلف گفت:  پدیده 
خام فروشی ضربه سنگینی به پیکره 

صنعت سنگ وارد کرده است.

به همت مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

افزایش پهنای باند اینترنت در استان اصفهان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان کم توجهی به بحران کرونای صنعتی و اتخاذ نشدن تدابیر الزم متناسب با سطح این بحران توسط دولت را سبب ایجاد تبعات جبران ناپذیری 
در اقتصاد کشور دانست و گفت: با بسیج کردن تمامی ظرفیت ها در سه حوزه دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها؛ بیداری اقتصادی را رقم بزنیم.مسعود گلشیرازی 
اظهار کرد: در شرایطی که کرونا تغییر پارادایم نظام اقتصادی جهان حاضر را رقم زده، اهالی کسب و کار و حوزه های اجتماعی با درک صحیح از پیامدهای کرونا و بسیج 
تمام ظرفیت های خود باید برای گذار از این بحران تجهیز شوند.وی با اشاره به اینکه کوچک تر شدن سفره های خانواده ها، کاهش قدرت خرید و در نتیجه سخت تر شدن 
شرایط بنگاه های اقتصادی از تبعات بحران کرونا در تولید ناخالص داخلی کشورهاست، تاکید کرد: فعاالن اقتصادی و خانوارها در تمام بخش ها با هوشیاری و تطبیق 
پذیری سریع باید بحران موجود را به فرصت تبدیل کنند.رییس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با تاکید بر ضرورت تشکیل ستادهای بحران در سازمان ها و نهادهای 
اجتماعی مانند اتاق های بازرگانی و انجمن ها و تعامل و همراهی هر چه بیشتر در این حوزه، تصریح کرد: بسیج امکانات در سطح دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوار و 

تطبیق پذیری سریع موجب عبور موفق از این بحران و تبدیل تهدید به فرصت خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

کم توجهی به کرونای صنعتی، تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد دارد
30 درصد سنگ های تزئینی 
اصفهان خام صادر می شود

خبر  روز

در اصفهان بیشترین نرخ تورمی مربوط به گروه مبلمان 
و تعمیرات با 48/3درصد تورم است و پس از آن هتل و 
رستوران، تفریح و فرهنگ و پوشاک وکفش قرار دارد، پایین 

ترین نرخ تورم هم مربوط به مسکن و آب و برق می شود.

نخستین پرواز صادراتی 
ترمینال بار هوایی 

فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان

نخستین پرواز باری صادراتی ترمینال 
بار هوایی فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان به مقصد کویت انجام 
شد.٤٢ تن بار این پرواز قبل از بارگیری، 
به صورت كامل و با رعایت نكات 
بهداشتی ضدعفونی و بسته بندی شد.

دفترچه های درمان را از پست تحویل بگیرید
ــا  ــیوع کرونـ ــری از شـ ــتای جلوگیـ ــرد: در راسـ ــالم کـ ــان اعـ ــتان اصفهـ ــت اسـ اداره کل پسـ
و کاســـتن از ترددهـــای شـــهروندان بـــه منظـــور تعویـــض دفتـــر چه هـــای درمـــان 
تامیـــن اجتماعـــی، پســـت اصفهـــان 
ز  ا پـــس  را  دفترچه هـــا  یـــن  ا
صـــدور بـــه آدرس بیمـــه شـــدگان 
ارســـال می کنـــد.اداره کل پســـت 
اســـتان اصفهـــان بـــا همـــکاری 
ــرارداد  ــرف قـ ــی طـ ــش خصوصـ بخـ
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ایـــن 
اســـتان، بســـتر الزم بـــه منظـــور 
دریافـــت درخواســـت غیـــر حضـــوری 
درمـــان  تامیـــن  دفترچه هـــای 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و ســـایر 
مســـتندات بیمـــه ای مـــورد نیـــاز 
ــدای اردیبهشـــت  ــان را از ابتـ متقاضیـ
ـــه  ـــق، بیم ـــن تواف ـــاس ای ـــت.بر اس ـــرده اس ـــم ک ـــتان فراه ـــاط اس ـــی نق ـــال در تمام ـــاه امس م
شـــدگان تامیـــن اجتماعـــی در اســـتان اصفهـــان بـــه منظـــور دریافـــت خدمـــات تعویـــض 
دفترچه هـــای خدمـــات درمـــان، صـــدور فیـــش حـــق بیمـــه، اعـــالم ســـوابق حـــق بیمـــه 
و اعـــالم فیـــش حقوقـــی از طریـــق پســـت می تواننـــد بـــا شـــماره گیـــری عـــدد ۹۱۰۰۹۰۹۱ 

درخواســـت خـــود را اعـــالم کننـــد.

افزایش تولید لوازم خانگی ایرانی با خروج برندهای خارجی
ــه  ــال، بـ ــفند پارسـ ــن و اسـ ــد در بهمـ ــری تولیـ ــد ۲ برابـ ــا رشـ ــنوا بـ ــی اسـ ــروه صنعتـ گـ
ـــی  ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ـــنوا ب ـــرکت اس ـــرداری ش ـــره ب ـــر به ـــت یافت.مدی ـــدی دس ـــورد جدی رک
ــته ۵۰  ــال گذشـ ــی سـ ــه پایانـ ۲ هفتـ
ـــه  ـــنوا روان ـــدات اس ـــم از تولی ـــزار قل ه
بـــازار شـــد، گفـــت: خـــروج برخـــی از 
ــی  ــوازم خانگـ ــی لـ ــای خارجـ برندهـ
از کشـــور در ســـایه تحریـــم، ایـــن 
ــهم  ــا سـ ــرد تـ ــاد کـ ــت را ایجـ فرصـ
تولیـــدات داخـــل کشـــور بیشـــتر 
شـــود.مجید ســـکوت بـــا اشـــاره 
بـــه اینکـــه تـــا پیـــش از ایـــن تولیـــد 
کننـــدگان لـــوازم خانگـــی فقـــط 
ــی را  ــازار داخلـ ــهم بـ ــد از سـ ۳۰ درصـ
داشـــتند افـــزود: پیـــش بینـــی مـــی 
ـــهم  ـــن س ـــی ای ـــرایط فعل ـــا ش ـــود ب ش
افزایـــش قابـــل توجهـــی داشـــته باشـــد.وی گفـــت: بـــا دســـت یابـــی بـــه دانـــش فنـــی 
ــان  ــر از جوانـ ــتغال ۷۰۰نفـ ــت اشـ ــاد ظرفیـ ــی و ایجـ ــوازم خانگـ ــت لـ ــا کیفیـ ــدات بـ تولیـ
ــم  ــنوا رقـ ــرکت اسـ ــن موفقیـــت در شـ ــه ایـ ــد کـ ــته موجـــب شـ ــال گذشـ ــتان سـ در زمسـ
بخورد.مدیـــر ســـرمایه انســـانی شـــرکت اســـنوا هـــم گفـــت: ایـــن شـــرکت در ســـه ماهـــه 
 اول ســـال مصمـــم بـــه ایجـــاد اشـــتغال بـــرای ۵۰۰ نفـــر دیگـــر اســـت تـــا ظرفیـــت تولیـــد 

را افزایش دهد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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از ماسک رنگی تا شیلد محافظ؛

وقتیکروناباخودش»ُمد«میآورد!
ــه  ــا حــدودی فاصل ــا ت ــن روزهــا کــه از حــال و هــوای بحــران کرون ای
گرفتــه ایــم، بــازار وســایل پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری هنــوز 
داغ اســت و بعضــا جنبــه »مــدل ســازی« هم بــه خــود گرفته اســت.

ــران، مهم تریــن توصیه هــای بهداشــتی  ــا و ای ــا در دنی ــا شــیوع کرون ب
بــرای دور مانــدن از ایــن ویــروس ناشــناخته، رعایت بهداشــت فردی 
بوده اســت. نکتــه ای کــه همچنــان نیــز مــورد تاکید دســت انــدرکاران 
حــوزه ســامت اســت. شســت وشــوی دســت ها بــا آب و صابــون بــه 
ــت  ــک و در نهای ــتکش و ماس ــتفاده از دس ــه، اس ــت ثانی ــدت بیس م
محلول هــای بهداشــتی، توصیه هایــی هســتند کــه ایــن روزهــا زیــاد 
ــی  ــاهد تغییرات ــتی، ش ــکات بهداش ــن ن ــار ای ــا در کن ــنویم. ام می ش
ــا،  ــن روزه ــه ای ــوری ک ــه ط ــتیم. ب ــهروندان هس ــی ش ــر برخ در ظاه
شــاهد اســتفاده همزمــان از ماســک، دســتکش، »شــیلد« یــا همان 
محافــظ و یــا عینــک هســتیم. وســایلی کــه شــاید اســتفاده همزمان 
ــد شــده ،  ــا چــون م ــاز نباشــد، ام ــم ضــروری و نی ــدان ه ــا چن از آنه
عده ای دوســت دارنــد کــه اســتفاده کننــد. راه اصلــی انتقــال ویروس 
ــا  ــا ب ــرد مبت ــه ف ــزی اســت ک ــق ذرات ری ــا در درجــه اول از طری کرون
ــد و در  ــش می کن ــوا پخ ــرف زدن در ه ــی ح ــا حت ــرفه و ی ــه س عطس
مرحلــه بعــد، یــا از طریق تنفــس ایــن قطــرات، ویــروس به بــدن وارد 
می شــود یــا در اثــر دســت زدن بــه ســطوح آلــوده بــا ایــن ترشــحات، 
ابتــدا بــه دســت و ســپس از طریــق دســت آلــوده بــه دهــان بینــی یــا 
ــد  ــق و تایی ــورد تواف ــال م ــرق انتق ــن ط ــد. ای ــدا می کن ــم راه پی چش
تمامــی ســازمان های بهداشــتی از جملــه مرکــز کنتــرل و پیشــگیری 
ــت. ــت )WHO( اس ــی بهداش ــازمان جهان ــا )CDC( و س بیماری ه

روزهــای اول ســراغ هــر داروخانــه ای می رفتیــم، دریــغ از یــک عــدد 
ــری  ــم. از دســتکش هــم خب ــه صــورت بزنی ــی کــه ب ماســک معمول
نبــود، چــه برســد بــه اینکــه بخواهیــم دنبــال شــیلد و عینــک باشــیم. 

ــد. ــی می کن ــن روزهــا بیشــتر خودنمای ــه ای وســایلی ک

بازار داغ ماسک های رنگی
حاال نه تنها بعضی ها دنبال ماسـک های سـفید نیسـتند، کـه برعکس 
فقط دنبال نـوع رنگی این ماسـک ها از ایـن داروخانه بـه آن داروخانه 
می روند و پـرس و جو می کنند، شـاید توانسـتند ماسـک آبـی و قرمز 
و شـاید مشـکی، گیـر بیاورنـد و بزننـد. ایـن در حالی اسـت کـه اخیرا 
تاکید شـده کـه اسـتفاده از ماسـک در وسـایل حمـل و نقـل همگانی 
مثل اتوبوس و مترو، الزم اسـت که اسـتفاده شـود. در واقع، هنوز هیچ 
الزامـی به اسـتفاده از ماسـک در محیط هـای خلوت شـهری و هنگام 
تردد وجـود نـدارد. در حالی که برخـی از شـهروندان، نکات بهداشـتی 

را فاکتـور گرفتـه و دنبال »مد« هسـتند.

شیلد و عینک هم از راه رسید
ــا  ــراد ب ــره برخــی اف ــا چه ــن روزه ــی، ای ــر ماســک های رنگ ــاوه ب ع
اســتفاده از شــیلد یــا همــان محافــظ صــورت پوشــانده شــده اســت 
ــد. ــی روی آورده ان ــای تلق ــتفاده از عینک ه ــه اس ــز ب ــا نی و بعضی ه

ــا  ــا ب ــد، حتم ــاده باش ــزرگ افت ــگاه های ب ــه فروش ــان ب ــر گذرت اگ
دست فروشــانی برخــورد کرده ایــد کــه مشــغول فــروش شــیلد 
ــل  ــاه قب ــک م ــا ی ــان. ت ــزار توم ــت ۱۰ ه ــه قیم ــم ب ــتند، آن ه هس
ــم،  ــدا کنی ــک پی ــدد ماس ــک ع ــان، ی ــزار توم ــا ۱۰ ه ــتیم ب نمی توانس
ــرای محافظــت از صــورت  ــوان از شــیلد ب ــی می ت ــه راحت ــا حــاال ب ام

ــرد. ــتفاده ک اس

نظر کارشناسان برای استفاده از شیلد و عینک
در مورد رفتارها و روش های پیشگیری از ابتا به بیماری کرونا، نکته 
بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بیش از آنکه وسایل 
حفاظت فردی مثل دستکش یا ماسک یا حتی شیلد کمک کننده 
باشند، مهم ترین فاکتور رعایت نکات بهداشت فردی است. به عنوان 

مثال فاصله گذاری اجتماعی به همراه رعایت بهداشت تنفسی شامل 
پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه با دستمال و یا قسمت 
داخلی آستین و انداختن دستمال آلوده در سطل زباله و متعاقب آن 
شستن دست ها و البته نکته بسیار مهم و غفلت شده یعنی تهویه موثر 
در مکان های سرپوشیده می تواند پاسخگوی نگرانی هایی باشد که ما 

در مورد انتقال ویروس از راه هوا داریم.
 استفاده عمومی از ماسک و به همین ترتیب دستکش همچنان 
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیست. به این دلیل که شواهد 
متقن و مستدلی وجود ندارد که استفاده عمومی از این تجهیزات 
می تواند در کاهش ابتا و سرایت در سطح جامعه موثر باشد در حالی 
که استفاده نادرست از این وسایل حتی می تواند خطر ساز شود. 
استفاده از ماسک و دستکش ممکن است سبب ایجاد یک احساس 
مصونیت کاذب بشود که در نتیجه فرد رفتارهای بهداشتی را به شکلی 
که باید انجام ندهد یا فاصله اجتماعی را رعایت نکند. نکته نهایی 
این است که در موارد بحران همیشه اولویت بندی استفاده از وسایل 
حفاظت فردی مطرح است و در این مورد با توجه به وسعت همه 
 گیری و کمبود تجهیزات، اولویت با کادر درمانی است که با بیشترین 

خطر ابتا مواجه هستند. 

 تحویل سومین محموله کمک های پزشکی قطر
به وزارت بهداشت ایران

ــه کمــک  هــای  ــل وزارت بهداشــت گفــت: ســومین محمول ــن المل ــرکل همــکاری هــای بی مدی
کشــور قطــر جهــت مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا شــامل اقــام پزشــکی بــه وزارت بهداشــت ایــران 

ــد. ــل داده ش تحوی
ــام  ــا اع ــر محســن اســدی الری ب دکت
ــا ۱۶  ــک ه ــن کم ــت: ای ــر، گف ــن خب ای
ــام حفاظــت  ــه شــامل اق ــوده ک ــن ب ت
ــک و  ــتکش، ماس ــر دس ــخصی نظی ش

گان اســت.
وی افــزود: عــاوه بــر اینکــه کشــور قطر 
ــا در کنــار  در ایــام شــیوع بیمــاری کرون
هموطنــان کشــورمان بــوده، شــرکت 
ــه  ــبت ب ــز نس ــر ایروی ــی قط هواپیمای

ــرده اســت. ــدام ک ــران اق ــه ای ــر کشــورها ب ــای دیگ ــال کمــک ه انتق
گفتنــی اســت تحویــل ایــن کمــک هــا بــا حضــور خالــد بــن ســعید المقبــل، معــاون ســفیر قطر 

در تهــران و نماینــدگان وزارت بهداشــت انجــام شــد.

 3 واکسن »کووید-19« چینی 
وارد دومین مرحله از آزمایش بالینی شدند

مقامــات بهداشــتی چین اعــام کردند کــه ســه واکســن کوویــد-۱۹ وارد دومیــن مرحلــه از انجام 
ــد کــه یــک واکســن وکتــور آدنوویــروس و دو  آزمایــش بالینــی شــده اند. چینی هــا اعــام کردن
واکســن غیرفعــال کروناویــروس وارد دومیــن مرحلــه آزمایش بالینــی شــدند.  منظــور از وکتور، 
ویــروس یــا باکتــری اســت کــه به عنــوان حامــل اســتفاده می شــود. محققــان چینــی گفته انــد 

کــه بــرای ارزیابــی ایمنــی و اثربخشــی ایــن واکســن ها تحقیقــات بیشــتر الزم اســت.

 اعالم سقف قیمت فروش توزیع کننده
 و مصرف کننده نهایی دستکش و ماسک پزشکی

ســقف قیمــت فــروش توزیــع کننــده )پخــش( و مصــرف کننــده نهایــی اقــام حفاظــت فــردی 
شــامل دســتکش، ماســک پزشــکی از طریــق داروخانــه اعــام شــد.

ــات  ــزات و ملزوم ــی اداره کل تجهی ــارت و بازرس ــت اداره نظ ــی، سرپرس ــودت همای ــدس م مهن
پزشــکی ســازمان غــذا و دارو گفــت: ســقف قیمت فــروش توزیــع کننــده و مصــرف کننــده نهایی 
اقــام حفاظــت فردی بــا توجــه بــه آغــاز مرحلــه دوم فاصلــه گــذاری اجتماعــی و ضــرورت توزیع 
ــق شــرکت هــای  ــردی شــامل دســتکش، ماســک پزشــکی از طری و عرضــه اقــام حفاظــت ف

ــام شــده اســت. ــا اع ــی و پخــش و داروخانه ه توزیع
ــا توجــه بــه  وی افــزود: همچنیــن بــه منظــور شــفافیت قیمــت ایــن اقــام در شــبکه توزیــع و ب
اینکــه برخــی از ایــن اقــام از جملــه دســتکش های پزشــکی مشــمول ارز رســمی اســت، ســقف 
قیمــت فــروش توزیــع کننــده )پخــش( و مصــرف کننــده نهایــی از طریــق داروخانــه، در قالــب 
قیمــت ســه ســتونی، در پورتــال اداره کل تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی بــه آدرس  imed.ir در 

بخــش اســتعام، در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود: رعایــت ســقف قیمــت مذکــور الزامــی و فــروش بــه قیمــت باالتــر بــه منزلــه گــران 

ــل پیگیــری اســت. ــوده و از طریــق مراجــع قضایــی قاب فروشــی ب

سلامتاخبار
یکشنبه 7  اردیبشهت 1399 / 26  آوریل 2020/ 2 رمضان 1441/ شماره 2958

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟

با مسئوالن

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
2/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860302012000834 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مــژگان معینی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 1150078723 صادره از فریدن در یک ششدانگ باب مغازه به مساحت 
11/26 متر مربع مفروز از قسمتی از پالک 372 فرعی از 11 اصلی واقع در داران- خیابان 
امام )ره( پاساژ روبروی کوچه بهداشت خریداری از مالک رسمی آقای صفرعلی احمدی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/1/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/10 
م الف: 811470 موسی الرضا امامی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن

تحدید حدود اختصاصی
2/59 شــماره: 99/2070020604-99/2/4 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه شــماره پالک 39/207  واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی 
به نام آقــای فضل الــه فرجی فرزند حفیــظ اله در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139860302027012811 مورخ 98/10/18 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر 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 مشــاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 
آیین نامه قانون مزبورتحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/10 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 ســاعت 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:824438 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
حصر وراثت

2/60  آقای علی خلیلی دارای شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواست به کالسه 48/99 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
خلیلی به شناسنامه 42 در تاریخ 1399/1/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا ابوطالبی چادگانی، ش.ش 21 ، ت.ت 
1347/3/1 همسر 2- معصومه خلیلی، ش.ش 5490010861 ، ت.ت 1370/6/9 فرزند 
3- مهدیه خلیلی، ش.ش 5490169796، ت.ت 1384/8/22 فرزند 4- حمید خلیلی، 
شش 769، ت.ت 1367/10/29 فرزند 5- علی خلیلی، ش.ش 66، ت.ت 1363/11/6 
فرزند 6- ســعید خلیلی، ش.ش 5490073047، ت.ت 1374/11/13 فرزند 7- ربابه 
احمدی قهریزجانی، ش.ش 4، ت.ت 1310/6/5 مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 824063 شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 
حصر وراثت

2/61  خانم اعظم رحیمی دارای شناسنامه شــماره 238 به شرح دادخواست به کالسه 
32/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مصطفی رحیمی به شناســنامه 174 در تاریخ 1378/7/30 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حســن رحیمی، ش.ش 
137، ت.ت 1344/6/28 فرزنــد 2- احمدرضا رحیمی، ش.ش 277، ت.ت 1357/5/1 
فرزند 3- محمدرضا رحیمی، ش.ش 89، ت.ت 1367/11/20 فرزند 4- اعظم رحیمی، 
ش.ش 238، ت.ت 1354/2/10 فرزند 5- زهرا رحیمی، ش.ش 219، ت.ت 1350/5/2 
فرزند 6- عفت رحیمی، ش.ش 307، ت.ت 1359/6/3 فرزند 7- فاطمه اســماعیلی، 
ش.ش 11، ت.ت 1326/4/7 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 824072 شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 
تحدید حدود اختصاصی

2/62  شــماره نامه: 139985602013000068 نظر به اینکه به موجب رای شــماره 
139860302013000126-98/6/14 صــادره از هیات قانــون تعیین تکلیف اراضی 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی تحدید حدود قانونی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 213/50 متر مربع تحت پالک 147 فرعی از 246 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 11 فرعی از 246 اصلی واقع در روستای خوش بهار فریدونشهر- 
جزء بخش 13 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسن شیوانی فرزند 
سیامک در جریان ثبت است و تحدید حدود اولیه ) خرسانک( به عمل نیامده است، اینک 
با استناد به ماده 13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 1399/03/01 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف:823286  

محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر
حصر وراثت

2/63  آقای محمدرضا بهارلوئی دارای شناســنامه شــماره 142 به شرح دادخواست به 
کالسه  19/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد حسین بهارلوئی یانچشمه به شناسنامه 1847 در تاریخ 1389/2/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه 
فرزند پسر به نام های 1- محمدرضا بهارلوئی، ش.ش 142 متولد 1346/9/1، 2- علی 
بهارلوئی یانچشمه، ش.ش 6 متولد 1353/6/3، 3- محمد بهارلوئی یانچشمه، ش.ش 1 
متولد 1357/6/30 و سه فرزند دختر به نام های 1- شهناز بهارلوئی، ش.ش 125 متولد 
1341/2/2، 2- شــهربانو بهارلوئی، ش.ش 11 متولد 1351/9/5 ، 3- مریم بهارلوئی 
یانچشــمه، ش.ش 16 متولد 1364/4/21 و یک همســر دائمی به نام زینب سورانی، 
ش.ش 79 متولد 1318/9/10 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 825470  شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

2/64  آقای محمدرضا بهارلوئی یانچشــمه دارای شناســنامه شــماره 142 به شرح 
دادخواست به کالسه  18/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زینب سورانی به شناسنامه 79 در تاریخ 1394/10/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه فرزند پسر 
به نام های 1- محمدرضا بهارلوئــی، ش.ش 142 متولد 1346/9/1، 2- علی بهارلوئی 
یانچشــمه، ش.ش 6 متولد 1353/6/3، 3- محمد بهارلوئی یانچشمه، ش.ش 1 متولد 
1357/6/30 و ســه فرزند دختر به نام های 1- شــهناز بهارلوئی، ش.ش 125 متولد 
1341/2/2، 2- شــهربانو بهارلوئی، ش.ش 11 متولد 1351/9/5 ، 3- مریم بهارلوئی 
یانچشــمه، ش.ش 16 متولد 1364/4/21 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 825471  شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
تحدید حدود اختصاصی

2/65 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 1784 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که به نام خانم عذرا سادات احسانی 
زواره فرزند سید حســین در جریان ثبت  بعمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
1399/03/24 از ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این 

آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا30 روز پذیرفته خواهدشــد.اعتراض به تقاضای تحدید حدود 
بایســتی توســط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
 با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیــرد. م الف: 825474 

خیراله عصاری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پژوهش پردازان پارتاک سهامی خاص به شماره ثبت 46898 و شناسه ملی 10260649690 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/12 
موارد ذیل به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه الحاق شد : »ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات، تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی - ترخیص 
کاال از کلیه گمرکات کشور - بازاریابی غیر شبکه ای غیرهرمی و غیر الکترونیکی- طراحی و پیاده سازی و ارائه سیستم های کنترل کیفیت آماری - برگزاری کالســهای تقویتی جهت آمادگی در کنکور تا سطح دیپلم - مشاوره تحصیلی تا سطح دیپلم - برگزاری دوره های 
آموزشی و خدمات آموزشی )آموزش های عمومی : طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی فن بیان ، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه ای ، حســابداری و رایانه( - مشاوره در زمینه های آموزشی، حسابداری، آی تی ، بازاریابی غیر هرمی غیر شبکه ای، کسب و کارهای 
نوین و اینترنتی - انجام خدمات مشاوره ای و پژوهشی و طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه کسب و کار - برگزاری دوره های آموزش در تمامی تخصص های آمار )اجتماعی، اقتصادی، خانوار- صنعت، معدن و زیربنایی-کشاورزی - خدمات( و نرم افزارهای مرتبط برای 
کارکنان ارگان های دولتی و نیمه دولتی و بانک ها و موسسات خصوصی - طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی، تزئینات داخلی بخش )آب و برق(، شهرسازی، طراحی گرافیکی - انجام امور خدمات از قبیل طراحی، نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی، راهسازی، جدول 
بندی و آذین بندی - انجام پروژه های بافت فرسوده، سکونت گاه های غیر رسمی، فضای سبز، ممیزی - انجام پروژه های نقشه کشی در بهنگام سازی نقشه های آماری و مطالعات ســازمان نقشه برداری و سیستم اطالعات جغرافیایی - خدمات مطالعات آماری طرح های 
جامع شهری و طرح های تفضیلی، مطالعات در حوزه زیست محیطی - انجام پروژه های تاسیساتی، الکترونیکی، صنعتی، مکانیکی، ساختمانی- مشاوره، طراحی، اجرا و خدمات مطالعات آماری در تخصص های اقتصادی و خانوار، صنعت و معدن و زیربنایی، کشاورزی، خدمات، 
تجزیه و تحلیل آماری و ارائه کلیه خدمات آماری و اطالعاتی - نظرسنجی، نیازسنجی، امکان سنجی، بازارسنجی آماری، در توسعه و مطالعات بازار - اجرای عملیات میدانی در زمینه آمار - ارائه خدمات و تجهیزات و مشاوره در کلیه امور مرتبط با رایانه و سخت افزارهای وابسته، 
تعمیر و نگهداری و پشتیبانی فنی سیستم های رایانه ای – طراحی و توسعه و پشتیبانی کلیه نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیررسانه ای، صنعتی، تجاری، آموزشی، کشاورزی – ارائه کلیه خدمات اینترنتی، انجام کلیه امور مرتبط با فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک، طراحی 
و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی - ارائه کلیه خدمات وب، طراحی وب سایت های اینترنتی و ارائه دستگاه های جانبی مرتبط - ارائه خدمات مدیریتی بر مبنای دانش فنی و علوم پایه - مشــاوره و پیاده سازی سیستم های ارتباط با مشتری- اجرای کلیه پروژه های تولید و 
پرورش - الکترونیکی کردن پرونده های ارگان های دولتی و خصوصی- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- ارائه کلیه خدمات اعم از تامین نیروی انسانی موقت، متخصص و غیر متخصص جهت ارگان های دولتی و خصوصی - انجام کلیه فعالیتهای مجاز داللی و حق 
العمل کاری و نمایندگی مجاز تجاری پس از کسب مجوزهای الزم - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در سراسرکشور- اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات بانکی به صورت 
ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی وخارجی و اخذ حواله برای تسهیل در امور و فعالیت تجاری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و بین المللی – برگزاری گردهمایی، همایش، سمینار 

و هم اندیشی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت - مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی ، پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح« اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )826005(

آگهی تغییرات شرکت ریســندگی نخکاران سهامی 
خاص به شماره ثبت 115 

و شناسه ملی 10260031818 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسین دهقانی به شماره 
ملی 1291428305، علی دهقانی به شماره ملی 1272742105 و 
مرتضی صادقیان اصفهانی به شماره ملی 1285588649 به عنوان 
 اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- امیرحســین مهرانجو به شــماره ملی 1189347180 به سمت 
بازرس اصلی و مصطفی عزیزیان به شماره ملی 1189350823 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اردستان )826019(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی واال بافت ســپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 4704 و شناسه ملی 10260403596 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی 10103512680 
به ســمت بازرس اصلی و مهدی عبدانی نصیری به شــماره ملی 1249669499 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
 زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی 1397 تصویب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )825810(

اعالم مفقودی 
برگ سبز و کارت و سند و کارت سوخت موتورسیکلت  
هیوندا تیپ CPI -125 مدل 1379 به رنگ آبی فیروزه ای 
به شماره پالک 58892-829 و شماره موتور 2919731 
)یک ســیلندر( به شــماره تنه 7901965 بــه نام آقای 
 شهرام مظلومی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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 آزادی 4۷۸1 زندانی با همت کارکنان
 اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

معاون قضایی رییس کل و رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان از آزادی ۴۷۸۱ زندانی طی یک 
سال گذشته در اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان خبر داد.محمد موسویان بیان کرد: با تالش 

اعضا و کارکنان اجرای احکام شورا های حل 
اختالف حوزه های قضایی استان اصفهان 
در سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۷۸۱ نفر از زندان آزاد 
و به جامعه و آغوش گرم خانواده های خود 
بازگشتند.رییس شــوراهای حل اختالف 
استان اصفهان اظهار امیدواری کرد در سال 
جدید با همت و تالش مجددانه پرســنل 
خدوم و پرتالش شــورا های حل اختالف 
در اســتان اصفهان شــاهد آزادی هر چه 
بیشتر زندانیان از زندان ها باشیم تا ضمن 

بازگرداندن آن ها به جامعه، خانواده های آنان نیز از مشکالت و عواقب آن نیز رهایی یابند.

 ارائه 10 هزار محتوای درسی مجازی
 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: از اسفند سال 
گذشته و در پی برگزاری کالس های دانشــگاه ها به صورت مجازی، حدود ۱۰ هزار محتوای درسی در 
این قالب در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه شد.نیکو یمانی در خصوص روند اجرای آموزش های 
مجازی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار کرد: آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از اسفند سال گذشته به دو صورت آموزش های مجازی هم زمان و غیرهم زمان آغاز شد و ارائه دروس 
نظری رشته های مختلف علوم پزشکی به  صورت مجازی در این دو قالب همچنان ادامه دارد.یمانی 
بابیان اینکه سامانه نوید یک سامانه کشوری وابسته به دانشگاه مجازی کشور است، خاطرنشان کرد: 
به کمک این سامانه بستر خوبی برای آموزش مجازی فراهم شــد و پس از تهیه محتوای آموزشی و 
صداگذاری روی پاورپوینت توسط اساتید، این مطالب بر روی سامانه بارگذاری و در اختیار دانشجویان 
قرار داده شد.وی در مورد وضعیت دروس عملی رشته های پزشکی در حال حاضر، گفت: دروس عملی 
رشته های غیرپزشکی شامل دو بخش دروس عملی آزمایشگاهی و درس های بالینی است که دروس 
آزمایشگاهی شامل یک بخش تئوری و بخشی حضور در آزمایشگاه است. در حال حاضر ارائه تئوری 
این دروس به صورت آموزش مجازی در حال برگزاری است و بخش عملی حضور در آزمایشگاه ها پس 

از بازگشایی دانشگاه به صورت فشرده برگزار خواهد شد.

فرصت مجدد ثبت نام آزمون های ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با انتشار اطالعیه ای از ایجاد فرصت ثبت نام آزمون های 
ورودی مدارس استعدادهای درخشان خبر داد.در این اطالعیه آمده است: »برای بار دوم و به دلیل 
شــرایط همه گیری ویروس کرونا و جا ماندن تعدادی از عالقه مندان به شرکت در آزمون مدارس 
استعدادهای درخشان و پیگیری مکرر اولیای دانش آموزان فرصت ثبت نام در این آزمون ها از روز 
شنبه ۱۳ اردیبهشت تا چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت برای عالقه مندان شرکت در آزمون ایجاد می شود.

همچنین در این اطالعیه ســازمان ملی پرورش استعدادهای درخشــان تاکید کرده است که این 
آخرین فرصت برای شرکت در آزمون و برنامه ریزی برای برگزاری آزمون در حال انجام است.

»عدالت آموزشی« ضرورتی که مسئوالن فقط در مورد آن حرف می زنند؛

بازمانده ها را دریابید

هیــچ دانش آمــوزی نبایــد بــه دلیــل  پریسا سعادت
ــا ســایر  ــت ی ــه اینترن عــدم دسترســی ب
ــرکل  ــه مدی ــی اســت ک ــن صحبت ــد؛ ای ــاز بمان ــوزش ب ــات از آم امکان
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان  گفتــه اســت. امــا بــا وجــود این 
ــا  ــرورش ت ــوزش و پ ــر آم ــر از وزی ــای اخی ــه ه ــه در هفت ــارات ک اظه
ــز دیگــری مــی  ــد واقعیــت هــا چی ــه ان ــه گفت ــن وزارتخان ــران ای مدی
ــل  ــداد قاب ــا تع ــه اتفاق ــتان ک ــق اس ــی از مناط ــل برخ ــد. در عم گوین
مالحظــه ای از دانــش آمــوزان را در خــود جــای داده، اصــال بــه 
اینترنــت دسترســی ندارنــد کــه بخواهند آموزشــی داشــته باشــند. بر 
اســاس آمــار در ازای هــر ۱۰۰ نفــر در کشــور ۸۳/ ۱۳۸ مشــترک تلفــن 
ــد  ــش از ۷۰ درص ــه بی ــت ک ــی اس ــن درحال ــود دارد و ای ــراه وج هم
ــد  ــد و ۳/ ۶۱ درص ــی دارن ــت دسترس ــه اینترن ــی ب ــای ایران خانواره
ــش از ۳۹  ــس بی ــتفاده می کنند،پ ــت اس ــی از اینترن ــت ایران جمعی
ــت در  ــن جمعی ــب ای ــد. اغل ــت ندارن ــه اینترن ــی ب ــد دسترس درص
روســتاها ســاکن هســتند. آمار بــه نقــل از ســازمان فنــاوری اطالعات 
ــه ازای هــر ۱۰۰ نفــر بیــش از ۷۲درصــد آنهــا  حاکــی از آن اســت کــه ب
ــت  ــترک اینترن ــد مش ــش از ۹ درص ــل و بی ــت موبای ــترک اینترن مش
ثابــت هســتند. همچنیــن مشــترکان تلفــن ثابــت بــه ازای هــر ۱۰۰ نفر 

ــه  ــی ب ــای ایران ــد خانواره ــش از ۶۷ درص ــد و بی ــدود ۵/ ۳۱ درص ح
رایانــه دسترســی دارنــد و ایــن رقــم درخصــوص تلفــن ثابــت بــه ازای 
هــر ۱۰۰ نفــر، ۵/ ۳۱ اســت. زمانــی کــه شــبکه شــاد طراحــی و 
ــد،  ــوان ش ــدارس عن ــوزان در م ــش آم ــور دان ــرای حض ــی ب جایگزین
ــاره برخــی  ــرورش درب ــوزش و پ ــی وزارت آم ــوزش ابتدای ــاون آم مع
مناطــق که دسترســی بــه اینترنــت و فضــای تلویزیونــی ندارنــد گفت: 
ــق  ــوزش در مناط ــان آم ــداوم جری ــرای ت ــی را ب ــتورالعمل خاص دس
ــر اســاس شــرایط و  ــم. ب ــالغ کردی ــن و اب محــروم و عشــایری تدوی
اســتفاده از ظرفیــت راهبــران آموزشــی، تحویل بســته های آموزشــی، 
اســتفاده از ظرفیــت صداوســیمای اســتانی و رســانه رادیــو اقدامــات 
خوبی انجــام شــده اســت.معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش ادامــه داد: دانــش آموزانی کــه دسترســی نداشــتند، احصاء 
ــکات  ــت ن ــا رعای ــران ب ــان و راهب ــه معلم ــزام داوطلبان ــدند و اع ش
بهداشــتی بــرای حضــور در مناطــق عشــایری و اســتفاده از 
فناوری هــای قابــل حمــل و نقــل بــرای آمــوزش انجــام شــده اســت. 
یکــی از اصلــی تریــن دســته هــای دانــش آمــوزان جامانــده از 
تحصیــل دانــش آمــوزان مناطــق عشــایری هســتند. بــر اســاس آمار 
دفتــر توســعه عدالــت آموزشــی و آمــوزش عشــایر وزارت آمــوزش و 

پــرورش، از میــان یــک میلیــون و ۲۵۰ هــزار نفــر جمعیــت عشــایری، 
ــزار و ۱۳۲  ــه در ۶ ه ــتند ک ــوز هس ــر دانش آم ــزار نف ــش از ۱۸۵ ه بی
مدرســه بــا ۱۲ هــزار و ۵۲۷ کالس درس تحصیــل می کننــد؛ موضوعی 
ــت آموزشــی را  کــه ضــرورت توســعه آمــوزش عشــایر و تحقــق عدال
نمایــان می کنــد. از ایــن تعــداد مقــدار قابــل توجهــی هــم در اصفهــان 
به دلیــل عشــایر پذیر بــودن ســاکن هســتند. حــاال مدیــر کل آموزش 
ــبکه  ــایه ش ــر س ــی زی ــت آموزش ــق عدال ــت از تحق ــرورش صحب و پ
شــادی کــه بــرای کــودکان شــهری راه انــدازی شــده اســت، مــی زند. 
اعتــدادی بــا اشــاره بــه وجــود نقــاط کم برخــوردار در پهنــه جغرافیایی 
اســتان اصفهــان گفتــه اســت: الزم اســت پــس از شناســایی نقاطــی 
ــتند،  ــی هس ــات اینترنت ــرای ارتباط ــوب ب ــات مطل ــد امکان ــه فاق ک
ضمن تعامــل بــا دســتگاه های ذی ربــط، امکانــات الزم صــورت بگیرد 
و شــرایط بــرای پیگیــری رونــد آموزشــی فراهــم شــود و هیــچ 
دانش آمــوزی نبایــد بــه بهانــه عــدم دسترســی بــه اینترنــت یا ســایر 
امکانــات از اســتمرار آمــوزش بــاز بمانــد. در حالــی کــه تقریبــا ســال 
تحصیلــی رو بــه پایــان اســت مشــخص نیســت ایــن عدالــت 
ــن و  ــی تعیی ــتور العمل ــه دس ــا چ ــور و ب ــت چط ــرار اس ــی ق آموزش

اجرایی شود.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
اقدامات پیشگیرانه طی چند سال گذشته باعث شد 
نسبت به شدت طوفان ، حداقل خسارت را در سطح 
استان داشته باشیم.منصور شیشه فروش اظهار کرد: 
طی چند روز گذشته همانطور که پیش بینی شده بود، 
وزش باد شدید، به همراه بارش شدید تگرگ و باران را 
در سطح استان به ویژه مناطق غربی، شرق و جنوب 
استان داشتیم که در مناطق غربی بارندگی و وزش باد 
زیاد بود.وی با بیان اینکه سرعت باد در نایین، شهرضا 
و مناطق جنوبی و غربی استان بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر 

در ســاعت بود، گفت: ســرعت باد در مناطق شرقی 
باعث طوفان و گرد و خاک شد و برای ساعاتی عبور و 
مرور را مختل کرد؛ اما باتوجه به اینکه پیش بینی های 
الزم انجام شــده بود، خودروهایی که می خواســتند 
در محورهای جاده ای حرکت کنند به حاشــیه جاده 
هدایت شدند و خوشبختانه خســارتی در این زمینه 
وارد نشد.  شیشه فروش با بیان اینکه وزش باد شدید 
در برخی مناطق استان خســاراتی وارد کرد، افزود: در 
شــرق اصفهان، نایین و مناطق جنوبی استان وزش 
باد شدید منجر به خساراتی شــد، به طوری که حدود 
۴۰ اصله درخت شکسته شد، ۱۵ تیر پایه برق سقوط 
کرد، ۱۰ واحد گلخانه ای دچار آســیب شد و دو درخت 
هم  روی دو خودرو ســقوط کرد. وی همچنین از وارد 

شدن خســارت وزش باد و تگرگ به باغات و زارعات 
در مناطق غربی اســتان خبر داد و گفت: شدت بارش 
ها در مناطق فریدون شهر و فریدن نیز خساراتی به ایل 
راه های عشایری وارد کرد؛ اما خوشبختانه هم اکنون 
مشکالت راه ها حل شــده و رفت و آمدها در جریان 
اســت، همچنین مشکالت برق نیز توســط ماموران 
شرکت برق برطرف شده است.وی با بیان اینکه اطالع 
رســانی به موقع و اقدامات پیشــگیرانه می تواند به 
کاهش اثرات حوادث کمک کنــد، تصریح کرد: ما در 
مدیریت بحران نمی توانیم جلوی بسیاری از حوادث 
ازجمله زلزله و وزش طوفان را بگیریم، ولی می توان با 
اقدامات پیشگیرانه و اطالع رسانی به موقع خسارات 

را به حداقل رساند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

اقدامات پیشگیرانه، خسارات طوفان را کم کرد

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه بهبودیافتگان کووید۱۹ که حداقل یک ماه از بهبودی آنها گذشته است، می توانند پالسمای خود را جهت تزریق به بیماران 
بدحال اهدا کنند، گفت: داوطلبان اهدای پالسما می توانند به مرکز جامع اهدای خون در میدان خواجو اصفهان مراجعه کنند.مجید زینلی ، با اشاره به کاهش آمار اهدای 
خون در ماه رمضان هر سال اظهار کرد: به دلیل شروع انجام اعمال جراحی انتخابی از اول ماه رمضان، درخواست بیمارستان ها برای خون و فرآورده های آن افزایش می 
یابد که امیدواریم با همکاری اهداکنندگان خون مشکلی برای تامین نیاز خونی این مراکز نداشته باشیم.وی با بیان اینکه در ماه رمضان مرکز جامع اهداکنندگان خون در 
میدان خواجو از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۶ بعد از ظهر فعال است، افزود: جهت رفاه حال شهروندان این مرکز بعد از افطار و از ساعت ۹ تا ۱۲ و نیمه شب نیز آماده خون گیری از 
اهداکنندگان است.مدیرکل انتقال خون استان همچنین به فعالیت مرکز ثابت اهدای خون عاشق اصفهانی و مرکز اهدای خون خمینی شهر از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۱ بعد 
از ظهر اشاره و خاطرنشان کرد: مراکز انتقال خون کاشان، شهرضا، نجف آباد و خوانسار در شیفت صبح از ۷ و نیم تا ۲ بعد از ظهر آماده خون گیری از اهدا کنندگان هستند.وی 

اضافه کرد: مرکز ثابت اهدای خون گلپایگان و مرکز ثابت اهدای خون اباذر کاشان نیز از ساعت ۷ و نیم تا ۱ بعد از ظهر میزبان اهداکنندگان خواهند بود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اعالم کرد:

مرکز خواجو آماده دریافت پالسمای بهبودیافتگان کرونا

الزم است پس از شناسایی نقاطی که فاقد امکانات 
مطلوب برای ارتباطات اینترنتی هستند، ضمن تعامل 
با دستگاه های ذی ربط، امکانات الزم صورت بگیرد و 

شرایط برای پیگیری روند آموزشی فراهم شود 

آغاز فعالیت 30 آشپزخانه 
 در اصفهان برای طبخ
 500 هزار پرس غذا

۳۰ آشپزخانه در استان اصفهان برای طبخ 
روزانه ۱۵ هزار پرس غذا شروع به کار کرد؛ 
قرار است این آشپرخانه ها با کمک کمیته 
امداد اصفهان تا پایان ماه مبارک رمضان ۵۰۰ 
هزار پرس غذا را طبــخ و در بین مدجویان 

کمیته امداد توزیع کند.

 شیون نماد حیات وحش اصفهان 
از تهدید و تصرف تا خشونت

ــان  ــش اصفه ــات وح ــاد حی ــران، نم ــش ای ــوچ و می ــه ق ــار زیرگون ــی از چه ــان یک ــوچ اصفه ق
ــی بایســته ای در ظرفیت هــای فرهنگــی، گردشــگری و  ــگاه معرف ــوز نتوانســته جای ــه هن اســت ک
ــه  ــد و توج ــته باش ــتان داش ــی اس ورزش
ــر  ــه را ب ــیخته منطق ــام گس ــع لج صنای
ــوری برانگیزد؛  لــزوم حفاظــت تنــوع جان
همــه اینهــا در حالــی اســت که قمیشــلو، 
زیســتگاه شــاخص قــوچ اصفهــان در 
محاصــره پیــش رونــده صنایــع و معادن 
در معــرض خطــرات جــدی قــرار دارد.

ــان قوچــی  ــوری اصفه ــات جان نمــاد حی
اســت کــه خــاص ناحیــه مرکــزی ایــران 
و اصفهــان اســت. پناهگاه حیــات وحش 
و پــارک ملــی قمیشــلو، پناهــگاه حیــات وحــش موتــه و کاله قاضــی از زیســتگاه هــای شــاخص 
ایــن گونــه جانــوری هســتند. وضعیــت جمعیتــی ایــن گونــه در کاله قاضــی نگــران کننــده اســت؛ 
امــا در قمیشــلو و موتــه شــرایط بهتــر اســت، گرچــه در یــک دهــه گذشــته جــاده و توســعه صنایــع 
این نواحــی را بــا تهدیدهــای جــدی روبــه رو کــرده اســت.نماد جانــوری می توانــد در توجه بیشــتر و 
آگاهــی بخشــی عمومــی نقــش پررنگــی داشــته باشــد. در بســیاری از مــوارد نمادجانوری شــهرها 
ــا همیــن انگیــزه یعنــی حفاظــت هرچــه بیشــتر گونه هــای در معــرض خطــر انتخــاب شــده اند.  ب
ــوده و  ــر ب ــان اســت در فهرســت گونه هــای آســیب پذی ــام اصفه ــه ن ــوچ و میشــی کــه مشــهور ب ق
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت آن را نمــاد حیــات جانــوری ایــن اســتان اعــالم کــرده؛ امــا آن 
طــور کــه کنشــگران محیــط زیســت و حتــی مســئوالن ســازمان محیــط زیســت می گوینــد جدیت 
ــه  ــری ک ــوده؛ ام ــان نب ــوری اســتان اصفه ــاد جان ــن نم ــی ای ــرای معرف و کوشــش شایســته ای ب

ــد. ــی باش ــک بزرگ ــان کم ــوچ اصفه ــت ق ــی و حفاظ ــه آگاهی بخش ــد ب می توان
ــار  ــرق در کن ــور کابل هــای فشــار قــوی ب ــع، جاده هــا و عب ــی اســت کــه توســعه صنای ــن در حال ای
خشکســالی، تهدیدهــای جــدی بــرای زیســتگاه هــای جانــوری و خصوصــا قــوچ اصفهــان بــوده و 
ــت  ــت کم می توانس ــی دس ــی و فرهنگ ــای ورزش ــان در رویداده ــوری اصفه ــاد جان ــتفاده از نم اس
ــط زیســت  ــر محی ــوان و قدرت شــان ب ــه در عمــل ت ــی ک ــه ســازمان ها و نهادهای تلنگــری باشــد ب
ــی در  ــا حت ــه بعض ــد ک ــدی می کنن ــع و مقاص ــی مناف ــوارد آن را قربان ــتر م ــد و در بیش می چرب
پوشــش منافــع ملــی بــه تخریــب و تهدیــد زیســت بوم هــای ایــن ســرزمین می انجامد.مرتضــی 
ــا و  ــات وحــش قمیشــلو از پیشــروی جاده ه ــگاه حی ــی و پناه ــارک مل ــس اداره پ جوهــری، ریی
مناطــق صنعتــی گفــت کــه هــر روز در حــال نزدیــک شــدن بــه قمیشــلو هســتند؛ خطــری کــه بــا 
ــد  ــی باش ــر خالص ــده تی ــد در آین ــا می توان ــالی  ه ــد خشکس ــه رون ــه و ادام ــن منطق ــره ای محاص
ــه  ــان در تپ ــوچ و میــش اصفه ــوری اصفهان.ق ــات جان ــم  حی ــر یکــی از زیســتگاه های مه ــر پیک ب
ــی و  ــق صنعت ــره مناط ــه در  محاص ــی ک ــوند؛ جای ــده می ش ــتر دی ــا بیش ــه کوه ه ــا و دامن ماهوره
معــادن می توانــد آســیب های بزرگــی بــرای جمعیــت ایــن گونــه جانــوری را در پــی داشــته باشــد. 
جوهــری دربــاره ایــن تهدیدهــا گفــت: طــی ۱۰ ســال گذشــته شــهرک صنعتــی بــزرگ اصفهــان در 
ــی  ــه کار و پیشــروی کــرده کــه وســعت خیل ــات وحــش قمیشــلو شــروع ب ــک پناهــگاه حی نزدی
زیــادی دارد و قســمتی از ایــن منطقــه را گرفتــه اســت.وی در ادامــه افــزود: جــاده شــهید کاظمــی 
ــی از  ــی بخش های ــور تقریب ــه ط ــاد کشــیده شــده، ب ــه نجف آب ــس راه مورچــه خــورت ب ــه از پلی ک
قمیشــلو را بــه ۲ قســمت تقســیم کــرده، گرچــه مــا ۲ طــرف را حفاظــت می کنیــم؛ امــا ایــن جــاده 
ــین های  ــه ماش ــی ک ــت. زمان ــته اس ــش داش ــات وح ــرای حی ــدی ب ــرات ج ــع خط ــور قط ــه ط ب
ــا خطــر شــکار و از همــه مهم تــر برخــورد و تلفــات  عبــوری می گذرنــد، حیــات وحــش منطقــه را  ب

روبــه رو می کنــد.

اخبار

وز عکس ر

سوژه روز

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان : قرنطینه بیش از این

 امکان پذیر نیست

با کرونا زندگی  کنید

خبر روز

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
کید براینکه قرنطینه بیش از این امکان  تا
پذیر نیست، توصیه کرد: به مردم باید یاد 
دهیم که با کرونا زندگی کنند.طاهره چنگیز 
با بیان اینکه تا پیش از شیوع کرونا، اصفهان 
یکی از استان های تولیدکننده اصلی انواع 
منسوج بهداشتی و پزشکی، لباس های 
یک بار مصرف ، باند و گاز بود، گفت: قبل از 
شیوع کرونا، روزانه ۶۰ هزار عدد ماسک سه 
الیه دراستان تولید می شود که این تعداد هم 
اکنون بیش از هشت برابر شده است. چنگیز 
افزود : از اوایل اسفند در کشور اعالم شد که 
دست کم روزی پنج میلیون عدد ماسک نیاز 
است، در این شرایط اصفهانی که تولیدکننده 
اصلی بود حتی نیاز خود را نمی توانست تامین 
کند.وی گفت : هنوز هم نیاز به اندازه اشباع 
برای مراکز بهداشتی درمانی نرسیده به همین 
علت در ستاد استانی مصوب شد که ماسک 
سه الیه ،فقط در شبکه بهداشتی درمانی توزیع 
شود و تخصیصی برای داروخانه درنظر گرفته 
نشود.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اضافه کرد: همچنین دستکش التکس در 
بازار موجود نیست و علت آن نیز این است 
که هرقدر در بازار عمومی تزریق شود، فشار 
به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 
وارد می شود.وی ادامه داد : توزیع الکل نیز 
همچنان به خاطر تقلب هایی در تولید محدود 
می شود و به صورت ژل که ماندگاری بهتری 
 دارد و احتمال تقلب در تولید آن کمتر است،

 تبدیل می شود.
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سپاهان »بشار رسن« را نمی خواهد
بشار رسن، هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش حسابی 
از دست مدیران این باشگاه دلخور شده، روز یکشنبه در گفت وگویی که با یک رسانه عراقی داشت 
اعالم کرد اگر از باشگاه های ایرانی همچون سپاهان پیشنهاد داشته باشد، ممکن است آن را قبول 
کند، اما هیچ وقت به خاطر هواداران پرسپولیس به استقالل نمی رود. همین صحبت بشار کافی بود 
تا شایعاتی در خصوص عالقه باشگاه سپاهان به جذب این هافبک عراقی مطرح شود. با این حال، 
پیگیری ها نشان می دهد اصال چنین چیزی صحت نداشته و باشگاه سپاهان برنامه ای برای خرید 
رسن ندارد. سپاهان هم مثل بسیاری از تیم ها، در بالتکلیفی مســابقات به خاطر شیوع ویروس 
کروناست و به همین دلیل هنوز برنامه مشــخصی برای فصل آینده ندارند. با این شرایط، طبیعتا 
آنها نمی توانند از حاال برای فصل آینده برنامه ریزی کنند و بحث هایی هم که درباره حضور بشــار در 

سپاهان مطرح شده بود، به کلی شایعه است.

دو پیشنهاد خارجی برای مدافع ملی پوش پرسپولیس
محمدحســین کنعانی زادگان، مدافع ملی پوش پرسپولیس که در این فصل به جمع سرخ پوشان 
اضافه شده است و توانسته در خط دفاعی این تیم نمایش موفقی از خود به جا بگذارد با پیشنهاداتی 
برای حضور در فوتبال اروپا و حوزه خلیج فارس مواجه شده است.کنعانی زادگان که بعد از حضور در 
ماشین سازی و نمایش مناسبی که در این تیم از خود به جا گذاشت، مورد توجه باشگاه پرسپولیس 
قرار گرفت و توسط ایرج عرب برای همکاری دعوت شد، در جام ملت های آسیا نیز جزو نفرات تیم 
ملی محسوب می شد. او هنوز پاسخی به درخواست دو باشگاه ترکیه ای و قطری نداده و باید دید 

در نهایت چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت.

14 میلیارد برای بازیکنی که هرگز بازی نکرد
فیفا حکم کامل کوین کنستانت و ارنست انفور را صادر کرد که طبق آن هافبک دفاعی سابق میالن 
14 میلیارد تومان از تراکتور طلبکار شده است.کوین کنستانت گینه ای فصل گذشته با سروصدای 
زیاد به تراکتور پیوســت اما بدون انجام مســابقه و به دالیل پزشــکی از این تیم جدا شد. او که 
قراردادی بلند مدت با تراکتور داشت، بارها در اینستاگرام صحبت از بازگشت به تبریز کرد که حاال 
به نظر می رسد آن استوری ها دالیل محکمه پســندی در فیفا شده است و تراکتور باید 820 هزار 
یورو به این بازیکن بپردازد.حکم 820 هزار یورویی علیه تراکتوری ها در حالی از سوی فیفا صادر 
شــده که چند روز پیش محمدرضا زنوزی صحبت های تندی را درباره پرونده بازیکنان خارجی 
این تیم علیه علی خطیر و هوشنگ نصیرزاده انجام داد و این دو را مقصر دانست. این حکم حاال 
در دادگاه تجدید نظر قرار دارد؛ اما در صورتی که تغییر نکنــد، تراکتور باید بیش از 14 میلیارد را به 
این بازیکن پرداخت کند.این در حالی است که شــکایت ارنست انفور علیه باشگاه فوالد از سوی 

فیفا رد شده است.

 دیدار کاپیتان استقالل با مدیرعامل پس از 
حاشیه اینستاگرامی

 این روزها استقالل درگیر مشکالت مدیریتی و حواشی مربوط به آن است. احمد سعادتمند یک 
ماهی اســت که به عنوان مدیرعامل جدید استقالل منصوب شــده اما بازیکنان این تیم از شرایط 
مالی باشگاه اصال رضایت ندارند و چند روز پیش در یک استوری مشترک در اینستاگرام به انتقاد از 
مدیریت باشگاه پرداختند. حال طبق شنیده ها، وریا غفوری که این روزها به عنوان کاپیتان، نماینده 
بازیکنان است و وضعیت پرداختی ها را پیگیری می کند، روز دوشنبه در باشگاه استقالل آفتابی شد 

تا پیگیری های الزم را درباره مسائل مالی در گفت وگو با احمد سعادتمند داشته باشد.

از ادله جدید خبری نشد؛

تایید استیناف بر باخت فنی سپاهان

 سجاد رضایی قبــل از اینکه حکــم کمیته اســتیناف 
فدراسیون فوتبال منتشر شود هم معلوم 
بود که تیم ســپاهان بازنده فنی دیدار لغو شده با پرسپولیس خواهد 
بود. وقتی تیم میهمان در ورزشــگاه اختصاصی حریف حاضر شده و 
تیم داوری نیز در میدان حضور دارند و حتی عکس یادگاری اول دیدار 
را می گیرند ؛اما از تیم میزبان خبری نمی شــود، تردیدی وجود ندارد 
که تیم میزبان شانســی برای احقاق حق ندارد، درســت مشابه آنچه 

برای سپاهان رخ داد.
روز یکشنبه 4 اسفندماه سال گذشته بود که حاضر نشدن سپاهان در 
برابر پرســپولیس جنجالی بزرگ در فوتبال ایران به پا کرد و معمایی 
عجیب را پیــش روی کمیته انضباطی قرار داد. ازهمــان روزها اظهار 
نظرهای متفاوتی در ارتباط با شرایط این بازی برگزار نشده منتشر شد 
و طرفین ماجرا سعی کردند با ارائه مدارک تصویری و مکتوب جریان 

را به سود خودشان عوض کنند.
با این حال گفت وگوی تلفنی یکی از برنامه های ورزشی تلویزیون با 
فرمانده یگان ویژه اصفهان و مسعود تابش، مدیرعامل سپاهان تا حد 
زیادی گره کور ماجرا را باز کرد و تقریبا می شد حدس زد که رای صادره 
به سود قرمزها خواهد بود.از زمانی که رای کمیته انضباطی مبنی بر سه 

بر صفر بازنده شدن تیم سپاهان در دیدار لغو شده برابر پرسپولیس رخ 
داد، مسئوالن باشگاه سپاهان تاکید داشتند که از این رای اعالم شده 
رضایت ندارند و شکایت شــان را پیگیری خواهند کرد. مدیر حقوقی 
باشگاه سپاهان در این مدت طی مصاحبه هایی اعالم کرد این باشگاه 
ادله و فیلم های جدیدی در اختیار دارد که در جلســه کمیته استیناف 
آن ها را ارائه خواهد کرد، ادله هایــی که می تواند رای کمیته انضباطی 
را تغییردهد اما این اتفاق نیفتاد تا ســپاهان بازنده بزرگ این دیدار 
نام بگیرد. البته هنوز مسئوالن باشــگاه اصفهانی به این رای معترض 
هستند. سپاهانی ها باز بیانیه ای صادر کردند تا به روند این اعتراض 
های بی مورد خود ادامه دهند.دربخشــی از  بیانیه باشــگاه سپاهان 
علیه رای کمیته استیناف  آمده است: »باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه سپاهان با هفت دهه حضور پرافتخار در عرصه ورزش کشور هم 
اکنون با برخورداری از 80 تیم و ۳۵00 ورزشکار سازمان یافته در رده ها و 
رشته های مختلف ورزشی؛ اولین تیم شهرستانی که قهرمان مسابقات 
لیگ برتر شــد، دارای ۵ عنوان قهرمانی در لیگ برتر، 4 قهرمانی جام 
حذفی، نایب قهرمان جام باشگاه های آسیا ودوازده دوره حضور در آن، 
تنها تیم ایرانی حاضر در جام باشگاه های جهان؛ همواره اخالق و قانون 
مداری را سرلوحه امور خود قرارداده با ترویج انضباط و تبعیت از قانون 

زبانزد خاص و عام ورزش کشور و آسیا بوده و در مقابل ارائه این رفتار 
حرفه ای انتظار دارد مراجع ذی صالح و نظارتی حوزه ورزش کشور نیز 
در بزنگاه های حســاس، در اجرای عدالت و تبعیض زدایی از محافل 

ورزشی اهتمام ویژه ورزند.
متاسفانه روز اعالم رای کمیته اســتیناف در خصوص بازی جنجالی 
سپاهان و پرســپولیس در اقدامی غیر حرفه ای، غیر اخالقی و دور از 
شــأن ورزش و اهالی آن، یکی از اعضای کمیته استیناف فدراسیون 
فوتبال با استفاده از الفاظی سخیف این باشگاه بزرگ و مردمی را در 
مقابل دوربین و خبرنگاران خطاب قرار داده که مواضع ناحق ایشــان 
موجب تکدر خاطر هواداران خونگرم آن شده اســت.لذا این باشگاه 
ضمن حفظ حقوق خود مبنی بر ثبت شکایت از ایشان در مراجع ذی 
صالح، بیان می دارد،»چه خوشــا که شــاهد از غیب رســید«اینگونه 
اظهارات سندی محکم بر عدم بی طرفی در قضاوت ایشان در باالترین 

جایگاه قضایی فدراسیون است!«
آنچه مشخص است این اســت که این اعتراضات بیشــتر به خاطر 
سرگرم کردن هوداران اصفهانی اســت تا این دوره از رقابت های لیگ 
برتر نیز به پایان برســد. دوره ای که باز هم دست طالیی پوشان نصف 

جهان از رسیدن به جام قهرمانی بازمانده است.

پس از گذشت ســه دهه از آغاز راه سازندگی والیبال 
توسط یزدانی خرم، نسل طالیی این رشته در آستانه 
بازنشســتگی قــرار دارد و فدراســیون والیبال باید 
چاره ای بــرای اســتعداد یابی، حلقه مفقــوده این 
روزهای والیبال کند. خســرو ابراهیــم درباره حلقه 
مفقوده اســتعدادیابی در والیبال گفت: در مقایسه 
با گذشته فدراســیون در بحث استعدادیابی ضعیف 
عمل کرده است. پس از کنار رفتن داورزنی از والیبال و 
حضورش در وزارت ورزش نیز استعدادیابی کمرنگ تر 
از گذشته شد. در واقع آنطور که در دوران یزدانی خرم 
کانون های والیبالی با قدرت و پیگیر اســتعدادیابی 
را انجام می دادند دیگر وجود ندارد.این کارشــناس 
والیبــال در ادامه تاکیــد کرد: پــس از رفتن یزدانی 
خرم اســتعدادیابی نیز کمرنگ شد چرا که مسائلی 
مانند مدیریت و مســائل مالی در آن تاثیرگذار بود. 
در دوران ریاســت داورزنی هــم صحبت هایی مبنی 
بر اســتعدادیابی و حضور افرادی در سطح آموزش و 
پرورش وجود داشت؛ اما به صورت واقعی انجام نشد.

پیشکســوت والیبال در ادامه به کشورهای پیشرفته 
اشاره کرد و گفت: در کشــورهایی مانند آلمان بحث 
استعدادیابی به معنای واقعی انجام می شود چرا که 
مدارس ابتدایی و متوسطه از نظر کیفیت ورزشی به 
خوبی عمل می کنند. در شــرایط کنونی نه در والیبال 
بلکه در هیچ رشته ورزشی نمی توان کار استعدادیابی 
انجام داد.وی در ادامه به مســائل مالی و مدیریتی 
اشــاره کرد و گفت: هــر مدیــری دارای ظرفیت ها و 
باورهایی است که بر اســاس آن فعالیتش را ادامه 
می دهد. استعدادیابی زمان و هزینه زیادی می خواهد 
و هر مدیری خود را گرفتار چنین هزینه هایی نمی کند، 
استعدادیابی مبحثی نیست که ظرف یک یا دو سال 
انجام شود بلکه باید ســالیان متمادی انجام شود تا 
به نتیجه برســد.ابراهیم تاکید کرد: استعدادیابی در 
ورزش باید در مدارس آغاز شود ما نمی توانیم 12 سال 
در دوران مدرسه و 4 سال در دانشگاه افراد را از ورزش 
محــروم کنیم و ســپس از فدراســیون ها بخواهیم 
آنها را پرورش دهند، کشــورهایی مانند آلمان، ژاپن، 

روسیه و فرانسه محصول 1۶ سال )12 سال مدرسه 
و 4 سال در دانشگاه( به همراه ورزش همگانی خوب 
در برنامه دارند کاری که ما در کشــورمان نمی توانیم 
آن را انجــام دهیم. اســتعدادیابی در حال حاضر به 
صورت دست و پا شکسته در کشــور انجام می شود 
که پرهزینه و کم محصول است.کارشــناس والیبال 
گفت: در حــال حاضر اســتعدادیابی از ریل خودش 
خارج شده است، اگر بخواهیم به این مسیر بازگردیم 
باید در مدارس ســرمایه گذاری کنیم. نمی توان یک 
جوان 1۶ سال محروم باشد و ســپس از فدراسیون 
بخواهیم این محرومیت را جبران کند. این اتفاق نه در 
 فوتبال و نه در والیبال و نه در هیچ فدراسیون دیگری

 قابل جبران نیست.

استعدادیابی در والیبال از »ریل« خارج شده است؛

 نقش بی تاثیر مدارس

پرچم ایران بر فراز کوهستانی در سوئیس
 مردم در یکی از مشهورترین مناطق کوهستانی در سوئیس شاهد نقش بستن پرچم ایران بر فراز قله بودند.در روزهایی که شیوع ویروس کرونا تمامی فعالیت 
های ورزشی در جهان را تعطیل کرده، پرچم جمهوری اسالمی ایران  روی کوه ماترهورن در منطقه کوهستانی زرمات سوئیس برای اعالم همراهی و همبستگی 
با مردم ایران در بحبوحه شیوع ویروس کرونا نقش بست.این منطقه به خاطر چشم اندازهای زیبا و پیست های اسکی مشهورش در جهان شناخته شده است.

مسئوالن این پیست تصمیم گرفتند با قرار دادن نقش پرچم کشورهای درگیر کرونا از این طریق با آن ها اعالم همدلی و همبستگی برای شکست این ویروس 
کنند.کوه ماترهورن 4478 متر ارتفاع دارد و با نقش بستن پرچم ایران بر فراز آن این عکس زیبا به ثبت رسید.

خبر روز

وز عکس ر

تقدیر از پرستار 
وزنه برداری که در خط 
مقدم کرونا می جنگد

 کمیل قاسمی و حسن رحیمی، 
دو کشــتی گیر قهرمان جهان از 
بانوی وزنه بــردار ایرانی که این 
روزها به عنوان پرســتار در کنار 
بیماران کرونایی حضــور دارد، 

تقدیر کردند.

 چه کسی جانشین
 بیرانوند می شود؟

لیگ ایران همچنان بدون تکلیف باقی مانده 
است و همه منتظر مشخص شدن سرنوشت 
مســابقه ها هســتند. با این حال مسئوالن 
باشگاه پرســپولیس هنوز تکلیف جایگزین 
بیرانوند را مشخص نکرده اند. دروازه بان اول 
سرخ پوشان با آغاز رقابت های فوتبال راهی 
بلژیک خواهد شد. این دروازه بان هم اکنون 
منتظر حضور در تســت پزشــکی تیم جدید 
خود اســت و قرار اســت بعد از پایان شیوع 
کرونا راهی کشــور بلژیک شــود. هم اکنون 
با حضور رادو و درخشــش ایــن دروازه بان 
در این فصل خیــال گل محمــدی تا حدود 
زیــادی از درون دروازه راحت اســت، با این 
حال سرمربی سرخ پوشان از مدیران باشگاه 
درخواست کرده است که یک دروازه بان درجه 
یک را هم جذب کنند.نکته مهم اینجاست که 
فعال گزینه هایی مثل رشید مظاهری و پیام 
نیازمند با تیم های خود قرارداد دارند و قطعا 
حضورشان در پرسپولیس منتفی خواهد بود. 
به همین دلیل در روزهای گذشــته شایعاتی 
درخصوص بازگشت دوباره علیرضا حقیقی به 
پرسپولیس شنیده شده و گویا مدیران باشگاه 
مذاکراتی را هم با این دروازه بان داشته اند. با 
این حال شنیده شده که حقیقی قصد بازی در 
لیگ ایران را ندارد و در پایان لیگ و شاید حتی 
پیش از پایان مســابقه ها راهی اروپا شــود. 
دروازه بان سابق تیم ملی بعد از پایان قرارداد 
خود با نساجی می خواهد دوباره راهی لیگ 
سوئد شود و به همین دلیل به احتمال فراوان 

پیشنهاد سرخ پوشان را رد خواهد کرد.
دروازه بان کروات پرسپولیس از شرایط مالی 
خود در این تیم بسیار ناراحت است و از طرفی 
شنیده می شود که با چند پیشنهاد خوب هم 
روبه رو شــده است. در شــرایطی که جدایی 
بیرانوند قطعی است و از طرفی هیچ دروازه بان 
تراز اولی هــم در لیگ آزاد نیســت مدیران 
باشگاه چاره ای ندارند جز اینکه رضایت این 
دروازه بان کروات را مانند بشار رسن به دست 
بیاورند تا بیش از این دست شــان در درون 

دروازه در پوست گردو نماند.

مستطیل سبز

بارسایی سابق به خانه بر می گردد؟
در حالی که ویروس کرونا رقابت های ورزشی از جمله اروپایی را تعطیل کرده است، باشگاه ها از االن 
به دنبال تقویت خود برای بعد هستند.درهمین حال مارک وروی، خبرنگار هلندی نزدیک به باشگاه 
آژاکس آمستردام در صفحه توئیتر خود اظهار کرده است:»باشگاه بارسلونا با آژاکس در مورد آندره 

اونانا، دروازه بان این باشگاه تماس گرفت. 
مارک اوورمارس مدیر ورزشــی آژاکس ســعی دارد که اونانا را قانع کند تا یک ســال دیگر بماند.

باشــگاه های چلســی، تاتنهام، پاریس، میالن و دورتموند نیــز به این دروازه بــان که در آکادمی 
بارســلونا بازی می کرد، عالقه دارند. دورتموند و بارســلونا بیشــترین عالقه را بــرای جذب این 
دروازه بان نشــان داده اند.«اما به نظر می رســد ایــن دروازه بان بــا توجه به عالقه بارســلونا و 
اینکه پرورش یافته آکادمی الماســیا در بارسلوناســت، عالقه مند به پیوســتن به این تیم باشد.
 بارســلونا اونانا را برای جانشــینی نتو که ظاهرا قصد جدایــی دارد، برای دروازه بــان دوم در نظر

 گرفته است .

هیچ باشگاهی توان خرید »سانچو« را ندارد
به نظر می رســد مهاجم انگیســی خوش تکنیک و آینده دار دورتموند یک فصــل دیگر در جمع 
زنبورها باقی می ماند. همیشــه در بازار نقل و انتقاالت شــایعات زیادی اطراف بازیکنان بزرگ 
می چرخــد، در همین حــال همه حدس گمان رســانه ها این اســت که ســانچو مهاجم جوان 
انگیســی با درخششــی که در ترکیب دورتموند داشــت، فصل آینده قطعا از ایــن تیم جدا می 
شــود و به تیمی بزرگ تر می رود. با شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی لیگ هــای اروپایی و با 
خســارت هایی که از همه نظر به باشــگاه ها وارد شد، شــایعات کمی کمرنگ شــد و احتمال 
اینکه ســانچو برای یک فصــل دیگر در دورتمونــد بماند وجــود دارد.منچســتر یونایتد یکی از 
 باشــگاهایی اســت که عالقه دارد با این اســتعداد قراداد امضا کند. قیمــت او 100 میلیون پوند

 برآورد شده است. 
مدیر عامل باشگاه منچســتر یونایتد با دیدی که نسبت به مبلغ انتقال سانچو دارد، در مصاحبه با 
اسکای گفت: »با این وجود هیچ کس نباید در مورد وسعت چالش هایی که همه در فوتبال با آن 
روبه رو هستند، توهم داشته باشد. شاید در این تابستان در بازار نقل و انتقاالت برای همه باشگاه 
ها و همچنین برای ما بازاری وجود نداشــته باشــد. بنابراین هر گمانه زنی در مورد نقل و انتقال 
باالی 100 میلیون پوندی در این تابستان از واقعیت به دور خواهد بود.«این صحبت ها نشان می 
دهد که ظاهرا باشگاه منچستریونایتد توانایی خرید جیدون سانچو را در این تابستان ندارد.برخی 
رسانه ها معتقد هستند با قدرت مالی فعلی باشــگاه منچستر یونایتد و دیگر باشگاه های بزرگ 

اروپا در این بحران ویروس کرونا، جیدون سانچو در دورتموند می ماند .

 توافق نهایی بایرن مونیخ با اینتر برای
 خرید »پرشیچ«

ایوان پرشیچ بعد از انتخاب کونته به عنوان سرمربی اینتر در فهرست فروش باشگاه قرار گرفت و 
راهی بایرن مونیخ شد.این هافبک کروات در فصل جاری به صورت قرضی برای بایرن مونیخ در 
بوندسلیگا بازی کرد و توانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.باشگاه بایرن مونیخ برای 
خرید نهایی ایوان پرشیچ با اینتر به توافق رسید و این خبری بود که روزنامه بیلد آن را تایید کرد.

این روزنامه معتبر آلمانی رقم خرید نهایی این هافبک کروات را اعالم نکرده اســت.طبق اعالم 
بیلد، این احتمال زیاد است که تولسیو هافبک فرانســوی بایرن مونیخ راهی اینتر شود و در این 
صورت دو بازیکن معاوضه خواهند شــد و رقم پرداخت نخواهد شد.تولیسو در بیشتر بازی های 
بایرن در فصل جاری نیمکت نشین بوده این درحالی است که رقم باالیی برای جذب او پرداخت 

شده است.

فوتبال جهان

این اعتراضات بیشتر به خاطر سرگرم کردن هواداران 
اصفهانی است تا این دوره از رقابت های لیگ برتر نیز به 
پایان برسد. دوره ای که باز هم دست طالیی پوشان نصف 

جهان از رسیدن به جام قهرمانی بازمانده است



چهار شنبه 10 اردیبهشت  1399 / 5 رمضان  1441/ 29 آوریل 2020/ شماره 2961
نماینده ولی فقیه دراستان اصفهان:

تبلیغ برای روحانیت، تبلیغ دین است
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار جمعی از مسئوالن و نمایندگان گروه های جهادی فعال 

در فضای مجازی استان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه طالب و روحانیون جوان به ابزارهای روز و 

روش های نوین تبلیغی در فضای حقیقی و مجازی آشنا هستند و اقدامات خوبی توسط دفتر تبلیغات 

اسالمی، بسیج طالب، مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان و ... انجام شده است.آیت ا... سید یوسف 

طباطبایی نژاد فعالیت گروه های جهادی در فضای مجازی را بسیار ارزشمند دانست و افزود: در ایامی که 

مردم مجبور هستند به واسطه ویروس کرونا در خانه بمانند، طالب و روحانیون با راه اندازی شبکه های 

اجتماعی در فضای مجازی، تالش کرده اند به شبهات و سواالت قشرهای مختلف پاسخ دهند و معارف 

اسالمی را در قالب های نوین به دست آنان برسانند.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: 

الزم اســت قرارگاهی برای متمرکز کردن فعالیت های گروه های مختلف در فضای مجازی تشــکیل 

شود و به ثبت برسد، تا عملکردها بیش از گذشته نتیجه بخش شــود، همچنین نامی جامع برای آن 

در نظر گرفته شود تا گروه های مختلف طالب و روحانیون را شامل شــود.وی گفت: عملکرد طالب و 

روحانیون در این ایام نشان داد که آنان به صورت خودجوش و با حمایت و راهنمایی برخی از مراکز حوزه 

علمیه، می توانند در هر شرایطی راهکار و شیوه مناسب برای ارتباط با مردم و راهنمایی آنان را طراحی 

و اجرا کنند و این اقدامات نشان از دغدغه ایشان برای گسترش معارف الهی و اسالمی است. آیت ا... 

طباطبایی نژاد یادآور شد: تبلیغ برای روحانیت، تبلیغ دین است چراکه با انعکاس فعالیت  گروه های 

مختلف طالب و روحانیــون در عرصه های جهادی حقیقی و مجازی، مردم بیش از پیش احســاس 

می کنند که روحانیت همانند گذشته در کنار آن هاست.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: اینکه 

مردم می بینند روحانیون در همه عرصه ها به صورت جهادی فعالیت دارند و یا نسبت به جمعیت خود، 

بیشترین شهید را در جنگ تحمیلی به نظام و کشور اهدا کرده اند، بسیار اثرگذار است. 

 در شورای سیاست گذاری کارگروه فضای مجازی استان اصفهان
 در سال ۹۹ تاکید شد:

لزوم تمرکز اولویت ها در عرصه فضای مجازی
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان در نخستین جلسه شــورای سیاست گذاری 

کارگروه فضای مجازی استان اصفهان در سال ۹۹ تشکر از اعضای کارگروه و موارد مطرح شده در 

این جلســه گفت: تالش می کنیم با قدرت در کنار اعضای این کارگروه باشیم و خرسندیم استان 

اصفهان مانند سایر موضوعاتی که پیشران است؛ مدیریت فضای مجازی را قبال از سایر استان ها 

آغاز کرده و تا کنون فعالیت های خوبی در این زمینه اتفاق افتاده اســت. »سید سعید سرابی« با 

تاکید بر اینکه در عرصه فضای مجازی الزم اســت روی اولویت ها تمرکز بیشتری داشته باشیم، 

خاطرنشان کرد: خوشــبختانه دغدغه مدیریتی در اســتان در حوزه فضای مجازی وجود دارد که 

می توان از ظرفیت های موجود در این حوزه به ویژه شورای فرهنگ عمومی بهره الزم را برد.در ابتدای 

جلسه حجت االسالم »رمضانعلی معتمدی« ضمن خیر مقدم و تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی 

قبولی طاعات و عبادات گزارشــی راجع به کارگروه فضای مجازی ارائه کرد و گفت: آیین نامه این 

کارگروه تدوین و در شورای فرهنگ عمومی ارائه و در نهایت در این شورا به تصویب رسید و توسط 

استاندار به دستگاه های ابالغ شد.مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اصفهان افزود: ۳ کمیته 

ذیل این کارگروه فعالیت دارد از جمله کمیته رصد و پایش فضای مجازی، کمیته آموزش و کمیته 

تولید محتوا که هرکدام با مسئولیت دبیران آنها مشغول فعالیت هستند.در این جلسه که با حضور 

»اصغر مختاری« معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، سرهنگ 

مرتضوی رییس پلیس فتای استان، »محمدرضا شواخی« معاون فضای مجازی اداره کل صدا و 

سیما استان، »نباتی نژاد« مسئول رصدخانه فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزار شد، سایر اعضا به 

بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون این شورا پرداختند.

  به مناسبت فرا رسیدن روز شورا صورت گرفت؛

 تجدید میثاق و پیمان اعضای شورای شهر با شهدا

اعضای پنجمین دوره شورای شهر اصفهان  زاینده رود
صبح دیروز  به مناســبت فرا رسیدن روز 
شورا در گلستان شهدای شهر حضور به هم رسانیدند تا بار دیگر با آرمان 
های شــهدای واال مقام ایران اســالمی تجدید پیمان کننــد. روز نهم 
اردیبهشت ماه در تقویم رسمی کشور، به عنوان روز شوراها یاد داده شده 
، نهادی که در سال 1۳77 با برگزاری اولین دوره انتخابات شوراها رسما 
کار خود را در ایران آغاز کرد و هم اکنون به دور پنجم خود رسیده است.

شهدا ما را در رسیدن به اهداف و آرمان ها کمک می کنند
 رییس شورای شــهر اصفهان با حضور در گستان شهدا و پس از تجدید 
میثاق اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان با شــهدا در روز شوراها، 
اظهار کرد: حضور اعضای شورای شهر در گلستان شهدا به نوعی تجدید 
میثاق و پیمان با شهداست و به همین دلیل سعی کردیم اولین ساعات 
روز در گلستان شهدا حضور به هم رسانیم. علیرضا نصراصفهانی افزود: 
حضور در گلســتان شــهدا هم رو حیه معنوی اعضا را افزایش خواهد 
داد و هم ارتبــاط با آنها موجب یادآوری ایثارگری ها و جانفشــانی های 
جوانان این مرز و بوم می شــود.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: این حضور موجب می  شود که شهدا ما را در رسیدن به اهداف 

و آرمان های مان کمــک کنند.نصر اصفهانی تاکید کرد: از ابتدا با شــهدا 
بوده ایم و با آنها زندگی کردیم و امروز در مسیر آنها گام بر می داریم و از راه 
آنها جدا نمی شویم.وی تصریح کرد: شــهدا زنده و ناظر اعمال و رفتار ما 
هستند و امیدواریم که در انجام مسئولیت و ماموریت هایی که به عهده 
گرفتیم به گونه ای عمل کنیم که شــرمنده شهدا نباشیم.رییس شورای 
اسالمی شورای شهر اصفهان ادامه داد: رفتار ، گفتار و  کردار شهدا همیشه 
برای ما الگو بوده است، اگر امروز کشتی انقالب به ساحل نجات رسیده  

بخشی از آن تحت تاثیر جان فشانی این عزیزان بوده است.

نمی گذاریم اهداف شهدا کمرنگ شوند
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیزپس از ادعای احترام 
به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: روز شــوراها روز مردم ساالری دینی 
است، در واقع این روز روزی اســت که در آن مشخص شد تا مردم در 
تصمیمی گیری ها و تصمیم ســازی ها باید حضور داشته باشند.پور 
محمد شریعتی نیا افزود: در روز شوراها به گلستان شهدا آمده ایم تا 
به آنها بگوییم در مسیر راست و مسیر ا... گام برداشته ایم و پشت سر 
شما هستیم و تالش می کنیم آنچه در وصایای شهدا جلوه گر هست 
را انجام دهیم. به امید خدا آنچه می خواســتید در جمهوری اسالمی 

انجام دهید ادامه خواهد داشــت.نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان ادامه داد: تجدید میثاق با شهدا ما  را در مسیرمان مستحکم تر 
از قبل می کند و اگر انحرافی از راه شهدا داشته ایم سریعا بر می گردیم 
و نمی گذاریم اهداف شهدا نادیده گرفته یا کمرگ شوند.شریعتی نیا 
تصریح کرد: ما در راه شهدا آماده جانفشانی هستیم و آماده ایم جان و 
مال و آبروی خود را برای آنها بگذاریم و از اهداف شما کوتاه نمی آییم.

انقالب و تداوم آن، مدیون خون شهداست
رییس سابق شورای شــهر اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: امروز 
ســالروز تاریخی فرمان امام)ره( به شــوراهای انقــالب فرهنگی در 
خصوص تشکیل شوراهاســت که در این فرمان دســتور بر این است 
که  جهت اداره امور مناطق مختلف کشور اقدام شود.فتح ا... معین با 
بیان اینکه این انقالب و تداوم انقالب مدیون خون شهداســت، ادامه 
داد: امروز اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان تصمیم گرفتند برای 
اینکه تبرکی و نیروی جدیدی باشد سالروز صدور این فرمان را با زیارت 
قبور شهدای عزیز اصفهان شروع کنیم.این عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: این حضور باید تجدید بیعتی باشد با شهدای عزیز 
که همه تداوم دهنده راه شهدای انقالب و جنگ تحمیلی خواهیم بود.

 این خشم از کجا می آید
در روزهای اخیر دو مطلب از دوست هنرمندی خواندم که متوجه دلیل خشم درون آن نشدم،مطالبی 

با تیترهای جنجالی مانند پایان یــک امپراتوری و اکرانی به قیمت جان مردم، برایم عجیب اســت و 

باورنکردنی که فردی با این سابقه هنری 

و ژورنالیســتی اطالعات دقیقی از برخی 

مسائل واقعی سالن های سینما نداشته 

باشــد و این همه خشــم برای مبارزه با 

سالن های ســینما و ســاختن چهره ای 

کامال اشتباه از ســینما برای مخاطبین با 

احترام کامل به کلیه عزیزان هنرمند و دیگر 

فعالین ســینما که قطعا همگی اســاتید 

ما هســتند، الزم دیدم چند نکته کوتاه را 

به عنوان یک سینمادار به اطالع مخاطبین 

برسانم. اوال سینماداران فعالین فرهنگی کشور محسوب شده و عضو مافیا و با عینک دودی روی چشم 

با سیگاری برگ در دســت در اتاقی تاریک نبوده و تمامی ســرمایه و وقت و تالش خود را برای اکران 

زحمات جامعه بزرگ ســینما به کار بسته اند و برخی جمالت در خصوص ســینماداران در این شرایط 

اقتصادی کشور و شرایط سینمای ایران جفا در حق هزاران فعال در این بخش است. 

دوما اگر کسی تصور می کند فردی یا شرکتی در جایی ار کشور نشسته و دستورهای مافیایی برای اکران 

با عدم اکران فیلمی میدهد و سالن داران سینما در کشور دستورات را اجرا می کنند باید باز به عنوان یک 

سینمادار بگویم لطفا از بیرون از گود یکدیگر را قضاوت نکنیم .تقریبا همه فعالین سینما می دانند منظور 

شما چه فرد یا افرادی است ؛اما باید بگوییم تا کنون دستورالعملی مافیایی از هیچ کس دریافت نکردیم 

و سالن های سینما بر اساس منطق تقاضای مخاطبین تعداد سانس و سالن های هر فیلم را در نظر 

گرفته و هیچ دلیل دومی برای میزان سالن و صندلی برای یک فیلم وجود ندارد .

نکته سوم که شاید خیلی افراد دیگر از برخی فیلم های سال های اخیر که بعضا همگی طنزهای سبک 

معرفی می شوند و مافیایی دانستن آنها و اکران گسترده و استقبال و فروش زیاد آنها را به امپراتوری 

برخی افراد منتسب می دانند باز هم قضاوت نابجا بوده و باید بدانیم به درست یا غلط سلیقه بسیاری 

از مردم و مخاطبین به ســمت همان فیلم های مورد انتقاد بســیاری از هنرمندان رفته و باز هم سالن 

داران سینما به نسبت تقاضای مخاطب اعداد صندلی و ســالن و روزهای اکران یک فیلم را بر اساس 

منطق فروش برنامه ریزی می کنند .نکته چهارم در خصوص وی او دی ها و اتفاقات روزهای اخیر که با 

اکران آنالین خروج حواشی آن گسترده شد.قطعا وی او دی ها در جهان باعث تعطیلی سینماها نشدند 

همانطور که تلویزیون و هزاران شبکه ماهواره ای در دهه اخیر باعث تعطیلی سالن های سینما نشده و 

قطعا در کشور ما نیز نخواهد شد .آخرین نکته نیز در خصوص وضعیت کرونا و بازگشایی سینماها اینکه 

نه سینماداران کشور و نه هیچ یک از دیگر مشاغل فعال قصد به خطر انداختن جان مردم خود را ندارند؛ 

اما لطفا خشم درونی خود را کنترل کنیم .اگر به هر دلیلی از کسی خشمی داریم آن را کنترل و به دیگران 

منتقل نکنیم .با توجه به اطالعات منتشر شده توسط متخصصین کرونا تا ماه ها، سال ها و شاید همیشه 

همنشین ما خواهد بود و حتی اگر عمری داشته باشد چندان عمر کوتاهی نیست و جامعه باید یاد بگیرد 

با آرامش و سالمت زندگی خود را ادامه دهد و تمامی مشاغل و صنوف بر اساس دستورالعمل فعالیت 

کنند و در شرایطی که تمامی فعالیت های تقریبا از سر گرفته شده و مردم در حال ادامه زندگی با احتیاط 

بیشتر هستند بهتر است با آموزش های الزم آرامش را به جامعه تزریق کنیم و از ادامه زندگی و کسب 

هزاران نفر که شاید تا کنون دیده نشده ولی در سینما حضور دارند حمایت نیز بکنیم .

 محمد پناهی نژاد
 مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان

با مسئولان

خبر روزیادداشت

بهبود خدمات و 
زیرساخت های سازگار با 
محیط زیست در منطقه دو

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
سیاست های حاکم بر شــهرداری منطقه دو در 
خصوص نحوه رفتار و تعامل با موضوعات مختلف 
در طی دوره برنامه راهبــردی اصفهان 1۴۰۰ هم 
راســتا با مبانی سیاســت های کالن شهرداری 
اصفهان شــامل هویت ایرانی اسالمی، خانواده 
محوری، مسجد محوری، هماهنگی و هم افزایی، 
مشارکت اجتماعی، کیفیت گرایی، توسعه درون زا، 
عدالت محوری و نوآوری است.کاووس حقانی  
افزود: اعتالی هویــت و ایجاد تصویر ملی پویا از 
شهر، ارتقای خالقیت و ســرزندگی در فضاهای 
شهر، افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی 
و سرمایه های سازمانی و توسعه متعادل و متوازن 
شهر و بهبود خدمات و زیرساخت های سازگار با 
محیط زیســت از اهداف کالن تعیین شده برای 
منطقه دو در راستای چشــم انداز اصفهان 1۴۰۰ 
است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با اشاره به 
پروژه پیرایش شهری در این منطقه، تصریح کرد: 
از همان آغاز اجرای پــروژه، منطقه دو حدفاصل 
ورودی خیابان شهیدان غربی تا چهارراه بابک را به 
عنوان پایلوت معرفی کرد و از ابتدای دی ماه با نظر 
مشاور این پروژه، کار آغاز شد و هم اکنون در حدود 
۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی ادامه 
داد: دیوارکشی ضلع جنوبی ساختمان شهرداری 
با اســتفاده از آجر نســوز و ســنگ و نرده فلزی 
فرفوژه، سندبالســت کل نمــای آجری خارجی 
ساختمان شهرداری و پوشش نهایی آن با مواد 
نانو، بندکشی و نماســازی و رنگ آمیزی نمای 
آجری دیوار مراکز علمی، فرهنگی و آموزشــی، 
آماده ســازی و نصب پنج تابلو برجسته چلنیوم 
جهت سر درب مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی 
به همراه نورپردازی آن ها، بدنه سازی و نماسازی 
دیوار بیرونی بانک شهر، داروخانه و کلینیک جنب 
ساختمان شهرداری با استفاده از سنگ تروانتین، 
تخریب کتیبه های قدیمــی واحدهای تجاری و 
مسکونی و جایگزین آن با استفاده از آجر نسوز 
از اقدامات انجام شــده برای پیرایش شهری در 
حدفاصل ورودی خیابان شهیدان غربی تا چهارراه 

بابک است.

رفتار ، گفتار و  کردار شهدا همیشه برای ما الگو بوده است، 
اگر امروز کشتی انقالب به ساحل نجات رسیده  بخشی از 

آن تحت تاثیر جان فشانی این عزیزان بوده است

مدیر منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در پی 
شیوع بیماری کرونا در کشور نحوه تردد درون شهری 
دچار تغییراتی شد و محدودیت هایی تحت عنوان طرح 
فاصله گذاری اجتماعــی در کل مناطق به اجرا درآمد.

مسعود قاسمی افزود: منطقه 1۵ شهرداری نیز با توجه 

به اهمیت طرح فاصله گذاری اجتماعی، همگام با سایر 
مناطق اقداماتی را انجام داد.مدیر منطقه 1۵ شهرداری 
اصفهان ادامه داد: نصب برچسب و پوسترهای فاصله 
گذاری اجتماعی در ایستگاه های اتوبوس و BRT جهت 
کاهش ازدحام مسافران در ایســتگاه ها و همچنین 
کاهش تماس افراد با یکدیگر و عدم سرایت ویروس 
به مســافران از جمله اقدامات انجام شــده به شمار 
می رود.وی از ضد عفونی تجهیزات ترافیکی در سطح 
منطقه 1۵ شامل تابلوهای ترافیکی، نرده ها، بوالردها و 
جداکننده ها، پل ها و گذرگاه های عابر پیاده، ایستگاه 

های اتوبــوس و BRT و ... خبر داد و گفــت: از دیگر 
اقدامات ممنوعیت ورود افراد غیر بومی در ورودی شرق 
اصفهان با همکاری پلیس راهور و شهرداری منطقه 1۵، 
جهت جلوگیری از شیوع انتقال ویروس کرونا در ایام 
تعطیالت نوروز بوده است.قاسمی گفت: اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی باعث کاهش ازدحام و افزایش 
کیفیت انجام کار، کاهش تماس توسط ارباب رجوعان 
و رعایت مسائل بهداشــتی به صورت جدی در محل 
ساختمان شهرداری به جهت عدم سرایت ویروس به 

کارکنان و سایر افراد شده است.

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در منطقه 15

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: در راستای مباحث شفاف سازی، استفاده از سیســتم های IT و فناوری و همچنین نگاه نو به خدمات در 
حوزه شهرسازی، شهرداری اصفهان در سال های گذشته سیستم مکانیزاسیون شهرســازی و درآمد راه اندازی کرده بود.سیداحمد حسینی نیا افزود: مناطق 1۲ و 
هفت از دی ماه ۹۸ به مدت سه ماه به صورت پایلوت سیستم مکانیزاسیون شهرسازی و درآمد بود و با تست گیری های انجام شده ایرادهای آن برطرف شد.معاون 
شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرایط ایجاد شده بر اثر شیوع ویروس کرونا این فرصت را به شهرداری داد که بتوانیم از این تهدید 
به عنوان یک فرصت استفاده کرده و خدمات نوین در حوزه شهرسازی مبتنی بر فناوری و IT را در بستر سیستم الکترونیک برای شهروندان در فاز اول ۲۶ خدمت را به 
صورت مجازی به شهروندان برسانیم.وی ادامه داد: در گام بعدی تالش خواهیم کرد که در مناطق شش، هفت و 1۲ انجام مراحل صدور پروانه تا مرحله دستور تهیه 
نقشه، سفت کاری و پایان کار که مراجعه کنندگان زیادی در شهرداری ها دارد را به صورت پایلوت آغاز و ایرادهای احتمالی را رفع کنیم و بر اساس برنامه زمان بندی 

شده تا پایان خردادماه با همت تمام همکاران در معاونت برنامه ریزی، معاونت اقتصادی، سازمان فاوا و همچنین مناطق 1۵ گانه و ناژوان این مهم محقق شود.

ارائه خدمات نوین حوزه شهرسازی مبتنی بر فناوری و IT به شهروندان

آگهی نوبت اول
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری سال 99

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان

م الف:827717

اداره کل امور مالیاتی اســتان اصفهان در نظــر دارد مناقصه عمومی تامین خودروهای اســتیجاری ســال ۹۹ خود را 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه 

 تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 99/02/15 
  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت 14 روز پنج شنبه تاریخ 99/02/25 

  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه  تاریخ 99/02/27 )محل برگزاری مناقصه اداره کل امور مالیاتی می باشد(.
  مناقصه گر بایســتی مبلغ ۶7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت سپرده به حساب 

جاری ۲17۰1۰۰۲۰۴۰۰۵ بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل امور مالیاتی واریز و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه دهد و مدارک 

مربوطه را ضمیمه اسناد درخواستی نموده و در تاریخ مقرر ارائه نماید.
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

  مــاه مبــارک رمضــان مــاه  عبــادت ، مــاه نمــاز و مــاه نــزول قــرآن و در بردارنده 
شــب های بــا عظمــت قــدر فــرا رســید و قلــب عالقــه منــدان و دوســتداران این 
مــاه عزیــز ماالمــال از عشــق بندگــی و عبــادت شــد . بــه فرمــوده حضــرت امام 
باقــر)ع( هــر چیــزی را بهــاری اســت و بهــار قــرآن مــاه مبــارک رمضــان اســت 
ــا توجــه بــه بحــران کرونــا و عــدم  ، بــه همیــن جهــت در ذوب آهــن اصفهــان ب
امــکان تجمــع افــراد  ، امســال  بــه همــت روابــط عمومــی و دارالقــرآن الکریــم  
از ابتــدای ایــن مــاه بــا عظمــت همــه روزه جلســات قرآنــی از ســاعت 7 و ســی 
دقیقــه الی 8 بــه صــورت غیر حضــوری برگــزار مــی شــود. در ایــن برنامــه، همه 
ــال داخلــی شــرکت در اختیــار قــرآن پژوهــان   روزه یــک جــزء قــرآن روی پرت
عزیــز قــرار دارد . همچنیــن همــه روزه آیاتــی از قــرآن کریــم همــراه بــا ترجمــه 

فارســی از طریــق رادیــو داخلی شــرکت بــر روی مــوجFM  ردیــف107/7 پخش 
مــی شــود و عالقــه منــدان قرآنــی همــه روزه از ســاعت 7 و ســی دقیقــه تــا 8 
از ایــن برنامــه هــای معنــوی و قرآنــی بهــره منــد مــی شــوند. امیــد اســت ، در 
بهــره بــرداری هــر چــه بیشــتر از بــرکات ایــن مــاه مبــارک تــالش کــرده ، زمینــه 
آگاهــی و نزدیکــی  هرچــه بیشــتر همــکاران بــه فضائــل مــاه مبــارک رمضــان و 
معــارف قرآنــی را فراهــم آورده و همــگان بــه ســهم خــود از ایــن ســفره پربرکت 
میهمانــی الهــی برخــوردار شــده و قــدردان آن باشــیم . شــایان ذکــر اســت کــه  
طــی ســال هــای گذشــته نیــز، هــر ســاله و بــه طــور مرتــب در ایــام مــاه مبارک 
رمضــان ، حــدود پنجــاه جلســه و کالس قرآنی بــا حضــور مشــتاقان کالم وحی 

در ذوب آهــن اصفهــان برگــزار و  طــی 30 ســال، 30 جــزء قــرآن قرائــت شــد.

در سال 98 به وسیله فوالد مبارکه رقم خورد؛

عملکرد درخشان فوالد مبارکه در شاخص های ایمنی
معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به حفظ مسائل 
ایمنی و بهداشتی کارکنان این شرکت گفت: سال 98 یکی از بهترین سال های 
 FR، SR شرکت فوالد مبارکه در عرصه بهره برداری ایمن بود؛  زیرا شاخص های
و FSI )شاخص های ایمنی( بهترین وضعیت  را در 27 سال گذشته داشتند.

عباس اکبری محمدی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه عملکرد درخشانی در 
شاخص های ایمنی داشته است،  گفت: عملکرد شرکت فوالد مبارکه در سال 98 از 
لحاظ تعداد و شدت حوادت، بسیار کاهشی بوده و این امر نشان از عملکرد خوب 
این شرکت دارد.وی از افزایش میزان رضایتمندی کارکنان فوالد مبارکه در سال 
98 نسبت به سال های گذشته خبر داد و گفت: طی نظر سنجی هایی که هر ساله 
از کارکنان گرفته می شود،  سال 98 نشان از افزایش رضایت و تعلق خاطر کارکنان 
در قسمت های مختلف داشت.وی با اشاره به اشتغال 13 هزار نیرو در شرکت 
فوالد مبارکه،  اظهار کرد:  همواره از کارکنان، حمایت و صیانت می شود. خوشبختانه 
نتیجه این عملکرد در تولید و بهبود عملکرد شرکت، ملموس است.وی از بهبود 
سطح خدمات درمانی خبر داد و گفت:  طی اقدامات صورت گرفته در فوالد مبارکه، 
سطح رضایت از خدمات  درمان افزایش یافته است.اکبری با اشاره به زیباسازی 
محیط شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال گذشته خدمات قابل توجه ای در راستای 
زیباسازی شرکت انجام شد و این امر باعث شده است محیط فوالد مبارکه به یک 
محیط با نشاط تر تبدیل شود.معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه در خصوص آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت گفـت: سال گذشته 
دوره های متعدد آموزشی بر اساس رویکرد های جدید اجرا شد. این کالس های 
آموزشی هدفمند و مبتی بر ارزیابی شایستگی و نیازمندی های توسعه ای  پرسنل 
و متناسب با شغل آن بوده است.وی با اشاره به ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، 
 اظهار کرد: سعی شده ارائه خدمات رفاهی از لحاظ کمیت و تنوع توسعه داده شود. 
در حال حاضر برنامه ریزی شده که در سال جدید با ایجاد تنوع، باعث رضایتمندی 
هرچه بیشتر کارکنان شویم.وی در خصوص اعطای تسهیالت مالی به کارکنان 
شرکت،  بیان کرد: تسهیالت مالی در قالب وام های ضروری، وام مسکن به صورت 
دوره ای با توجه به شرایط کارکنان و میزان ذخیره صندوق، اعطا می شود.اکبری 
افزود: در فوالد مبارکه سیستم های متعدد  تشویق مالی و غیر مالی وجود دارد و 
هر کدام متناسب به عملکرد و مقتضیات مختلف  برای کارکنان فعال می شود.

وی با اشاره به شیوع کرونا در جهان گفت: به محض شروع بیماری کرونا در اسفند 
ماه، کمیته مدیریت بحران تشکیل شد. خوشبختانه تصمیمات خوبی در همان 
روزهای اول در این کمیته با عضویت معاونت نیروی انسانی و سازماندهی، 
معاونت بهره برداری، روابط عمومی، بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست، 
حراست، امور اداری، مدیریت شهری، خدمات عمومی و سایر واحدهای 
ذی ربط گرفته و به مرحله اجرا رسید. معاون نیروی انسانی و سازماندهی 
شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه این تصمیمات در 4 حوزه دسته بندی شده و 
طبق دستورالعمل های واصله از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است،  
افزود: اولین اقدامات مربوط به ضدعفونی بخش ها مختلف بود. خوشبختانه 
فوالد مبارکه اقدامات موثری در خصوص ضدعفونی مستمر سرویس های 
ایاب و ذهاب، تاسیسات  بهداشتی ومحل های استقرارو همچنین ضدعفونی 
مستمر ساختمان های اداری و عملیاتی انجام داده است. بخش بعدی مربوط 
به کاهش فعالیت بخش ادرای بود که باعث به حداقل رساندن تماس کارکنان، 

کاهش یا دور کاری موقت فعالیت ها شد. دورکاری پرسنل ستادی و روزکار از 
25اسفند تا 22 فروردین و عدم حضور در محل شرکت برقرار شد تا ضمن کاهش 
تماس افراد با یکدیگر، زنجیره انتقال ویروس قطع و همچنین تمامی  توجهات 
و امکانات بهداشتی به بدنه تولید شرکت اختصاص یابد. اکبری ادامه داد: کلیه 
رستوران ها و غذاخوری های شرکت به عنوان مهم ترین پتانسیل انتقال ویروس 
تعطیل شد و ساعات کاری کارکنان ستادی و روزکار شرکت از 5 تا 25 اسفندماه به 
منظور حذف وعده ناهار و تجمع کارکنان در رستوران ها کاهش یافت.  وی با بیان 
اینکه بزرگ ترین غربالگری کرونا در صنعت کشور توسط فوالد مبارکه انجام شد، 
اظهار کرد:  تمامی کارکنان، غربالگری  و وضعیت سالمتی آنها کنترل می شود. 
افرادی که نیازمند مراقبت ویژه و یا حضور در مراکز درمان داشته، مشخص و به 
مراکز درمانی معرفی می شوند. معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه ادامه داد: خوشبختانه با مجموعه اقداماتی که انجام شد، شیوع بیماری 
کرونا هیچ تاثیری در عملکرد شرکت فوالد مبارکه نداشته است.  وی اقدامات 
دیگر فوالد مبارکه در پیشگیری بیماری کرونا را اقدامات آموزشی و بهداشت روان 
عنوان کرد و گفت: در این راستا از طریق سیستم آموزش الکترونیکی، مجموعه ای 
از آموزش ها در خصوص مقابله با ویروس در نظر گرفته شده است. همچنین 

خدمات مشاوره ای به کارکنان و خانواده ها نیز ارائه می شود.
اکبری عنوان کرد: دسته چهارم اقدامات، مربوط به مسئولیت اجتماعی و بهبود و 
توسعه  فعالیت بهداشتی در سطح جامعه است. همچنین باید از طریق همکاری 
مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه غربالگری 
و تولید اقالم ضروری مورد نیاز کارکنان و جامعه برای پیشگیری، تعامل داشته 
باشیم. وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا با مجموعه اقدامات صورت گرفته شاهد   

کنترل بیماری کرونا و پایداری بهداشت در جامعه باشیم.

 تاکید مدیرعامل آبفای استان اصفهان 

بر استمرار خدمات رسانی با رعایت پروتکل های بهداشتی

طرح جامع شهری با رویکرد نوین در اصفهان  به عنوان اولین پایلوت کشوری 
فرصتی تاریخی است که تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور مردم به خود 
آنها واگذار شود. علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در خصوص 
ویژگی های طرح جامع شهری گفت: این طرح با هدف مشخص کردن 
جهت های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و تامین نیازمندی های آن تهیه 
می شود که در مرحله اول شناخت وضعیت موجود  )مطالعات جغرافیایی، 
اقلیمی، تاریخی، ویژگی های اقتصادی منطقه و ویژگی های اجتماعی و 
کالبدی شهر( صورت می پذیرد و در مرحله بعد پس از تعیین چشم انداز وضع 
مطلوب، مجموعه ای از اهداف خرد و کالن، طرح ها و نقشه های کاربردی در 
راستای شهری تدوین و اجرا می شود.   وی با اشاره به اینکه مردم و ذی نفعان 
اصلی شهر، نقش اساسی در تدوین طرح جامع شهری با رویکرد نوین دارند، 
اظهار کرد: طرح های جامع شهری که در گذشته تدوین می شد رویکردی از 
باال به پایین داشتند بدین صورت که  طرح توسط مرجع دولتی تهیه می شد 
و شهروندان در جریان آن قرار نمی گرفتند. همین موضوع یکی از دالیل عدم 
تحقق اکثر این برنامه ها بود. لذا اصالح رویکرد به شیوه  نوین اشاره به این 
موضوع دارد که تهیه برنامه به جای کامال متمرکز و دولتی، در یک محیط 
شفاف و با مشارکت جمعی و نهادی )رویکرد از پایین به باال( صورت پذیرد.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص سوابق طرح های جامع 
شهری گفت: تهیه این طرح ها به شکل امروزی از دهه 30 خورشیدی رواج 
یافت  و از آن زمان تا کنون سه طرح توسعه شهری برای شهر تاریخی اصفهان 
تهیه شده که سابقه تهیه و تصویب آخرین طرح جامع مربوط به اواخر دهه 

60 خورشیدی است.  
وی افزود: این طرح ها هر چند تاثیرات مثبتی در منطقه بندی کاربری ها 
و توسعه شبکه معابر داشتند، اما در عمل نتوانستند به تمامی اهداف خود 
بخصوص تحقق کاربری های خدماتی و توازن های محیطی دست یابند از 
این رو امروزه شهر اصفهان با مسائل و چالش های زیادی همچون کم آبی، 

آلودگی هوا، ترافیک و فقر شهری دست به گریبان است.   

 قاری قرآن در ادامه عنوان کرد: وجود مسائل و چالش ها و از طرفی انقضای 
افق طرح جامع سال 68، ضرورت تهیه یک طرح جامع جدید را بیش از پیش 
آشکار ساخت؛ اما به دلیل محدودیت های طرح های جامع سنتی از جمله 
میزان تحقق پذیری پایین و عدم ارتباط با سطح جامعه و مردم  موجب شد 
تهیه یک برنامه جامع با رویکرد مردمی و مشارکت همه جانبه آنها در دستور 

کار مجموعه وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری استان قرار گیرد.
وی همچنین گفت: پیشنهاد تهیه برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین 
براساس تفاهم نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری 
استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شد و مورد تصویب 

قرار گرفت.   
مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه قرارداد تهیه مرحله اول برنامه 
جامع با عنوان »تشخیص مسائل، نیازها و امکانات شهر« با مهندس مشاور 
منعقد شده است، تاکید کرد: اصل اساسی در تهیه و تایید این مرحله و 
همینطور مرحله دوم به عنوان مرحله نهایی، حضور و مشارکت همه جانبه 
شهروندان اصفهانی و ذی نفعان شهری است.    وی در پایان گفت: از عموم 
شهروندان متعهد و محترم اصفهانی دعوت می کنم با مشارکت  فعال در 
تدوین برنامه جامع شهری، کنار مدیریت شهری قرار گرفته و با ارسال نظرات 

خود از طریق فضای مجازی به رشد و توسعه شهری کمک کنند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان از مدیران و کارکنان این شرکت خواست با 
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در جهت تحقق شعار انسجام سازمانی، 
توانمندسازی و ارتقای خدمات تالش کنند.  مهندس هاشم امینی در 
نشست بررسی راهکارهای درآمدی بخش مشترکین تصریح کرد: هرچند 
شیوع ویروس کرونا باعث بروز مشکالت زیادی در جهان شده است، اما 
این مسئله باعث نمی شود تا ما در ارائه خدمات خود به مشترکین کوتاهی 
کنیم.وی با اشاره به این که باید به سبک زندگی همراه با کرونا عادت کنیم 
افزود: دنیا با این موضوع کنار آمده که افراد باید ضمن حفظ سالمتی خود، 

به کارهای روزمره و وظایف شغلی شان بپردازند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در عین حال با اشاره به 
افزایش مصرف آب به علت شرایط ویژه بهداشتی گفت: با توجه به این 
که هنوز سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار بهره برداری نشده و 
فصل تابستان نیز در پیش است، برنامه ریزی برای تامین آب شرب سالم 

و بهداشتی مشترکین تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته است.  
وی در بخش دیگری از سخنانش حوزه خدمات مشترکین را خط مقدم 
جبهه خدمت رسانی به مردم دانست و با اشاره به ادغام شرکت های 
آبفای شهری و روستایی گفت: باید از فرصت ایجاد شده برای  انسجام 
بیشتر و ارتقای خدمات به مردم استان پهناور اصفهان استفاده کرد.معاون 
خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان نیز در این نشست 
گزارشی از چالش های این حوزه پس از شیوع ویروس کرونا ارائه کرد و 
گفت: فعالیت دوباره ارزیابان و ماموران قرائت کنتور آب، با رعایت نکات 
بهداشتی از ابتدای اردیبهشت ماه جاری آغاز شد.رضا رضایی در عین 
حال بر پیمایش انشعابات آب و فاضالب و شناسایی انشعاب های غیر 
مجاز و همچنین ادامه سیاست فروش انشعاب فاضالب در مکان های 
 دارای امکانات فنی با استفاده از تسهیالت قرض الحسنه و تقسیطی  

در سال 1399تاکید کرد.

رییس جمهور در ارتباط ویدئو کنفرانس با رؤسای شرکت های دانش بنیان اصفهان:

زنجیره تولید تا توزیع در شهرک حرکتی ارزشمند است
ــا و  ــا رؤس ــس ب ــاط ویدئوکنفران ــران در ارتب ــالمی ای ــور اس ــس جمه ریی
ــاوری و شــرکت های دانش بنیــان شــهرک  مدیــران پارک هــای علــم و فن
ــن  ــد ای ــاوری جدی ــد فن ــه تولی ــا اشــاره ب ــان ب ــی اصفه ــی وتحقیقات علم
شــهرک بــا عنــوان ســامانه رهتــاب گفــت: ایــن بســیار مطلــوب اســت کــه 
شــرکتی از ابتــدای تولیــد تــا زمانی کــه محصــول به دســت مصــرف کننده 
ــه صــورت  ــا محصــوالت ب ــد ت ــرل کن ــره را ایجــاد و کنت ــن زنجی برســد، ای
ــره  ــش زنجی ــش از پی ــت بی ــی، تقوی ــع شود.حســن روحان ــه توزی عادالن
روابــط و همــکاری دانشــگاه، تولیدکننــده و پــارک هــای علــم و فنــاوری را 
ضــروری دانســت و افــزود: بــی تردیــد ایــن رونــد بــه نفــع هــر ســه بخش 
ــای  ــی و اشــتغال زایی پارک ه ــد شــتابان درآمدزای ــود. وی، رون ــد ب خواه
علــم و فنــاوری کشــور را بســیار ارزنــده خوانــد و گفــت: از ســال92 تــا کنون 
ــده و  ــزوده ش ــور اف ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــداد پارک ه ــر تع ــد ب 19درص
همزمــان شــرکت هــای دانش بنیــان فعــال در پــارک هــای علــم و فناوری 
در ســال گذشــته موفق بــه کســب درآمــد 13هــزار میلیــارد تومانی شــدند.

ــت،  ــن نشس ــم در ای ــان ه ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــس ش ریی
30شــرکت فنــاور مســتقر در شــهرک را در شــرایط کنونــی در زمینــه تولیــد 
ــون  ــت: اکن ــت و گف ــال دانس ــا فع ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــی ب محصوالت
ــه  ــرکت در زمین ــج ش ــده، پن ــی کنن ــواد ضدعفون ــه م ــرکت در زمین 10ش
تجهیــزات بیمارســتانی و تنفســی، چهار شــرکت در زمینــه تولید ماســک و 

ــال اســت. ــوا فع ــه ه ــد تصفی ــه تولی ــک شــرکت در زمین ی
جعفــر قیصــری افــزود: همچنیــن شــرکتی دانــش بنیــان در زمینــه تولید 
تــب ســنج غیرتماســی، چهــار شــرکت در زمینــه دســتگاه های ضدعفونــی 
کننــده، چهــار شــرکت هــم در زمینــه ســامانه های برخــط و خدمــات IT و 

یــک شــرکت در زمینــه خــط تولیــد ماســک فعــال اســت.
وی بــه ایجــاد خــط تولید ماســک ســه الیــه حاصــل تــالش شــرکت بهیار 
صنعــت ســپاهان اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر ایــن شــرکت مجهز 

بــه 17خــط تولید محصــوالت بهداشــتی  شــده اســت.
رییــس ایــن مرکــز علــم و فنــاوری بــه ســامانه راهــکار هوشــمندانه تنظیم 

الکترونیکــی بــازار )رهتــاب( فناوری جدید شــرکت رهتــاب 24 اشــاره کرد 
و افــزود: بــا بــه کارگیــری ســامانه رهتــاب، نیازهــای گروه هــای متفــاوت 
ــت  ــا ســهولت و دق ــازار اســتان ب ــم ب ــروه تنظی ــق کارگ شــهروندان از طری
بیشــتری شناســایی مــی شــود همچنیــن امــکان قیمت گــذاری یکپارچه 

ــود. و مدیریــت قیمت هــا مقــدور خواهــد ب
ــی، 19هــزار  ــر مــواد ضدعفون ــه 52هــزار لیت ــد روزان جعفــر قیصــری، تولی
ماســک نانــو، 150هزار ماســک ســه الیــه و 72دســتگاه و تجهیــزات مقابله 
ــرکت های  ــن ش ــای ای ــت ه ــن فعالی ــم تری ــا را از مه ــروس کرون ــا وی ب
ــت  ــرکت زیس ــکل در ش ــد ال ــت: تولی ــت و گف ــهرک دانس ــتقر در ش مس
ــر افزایــش داشــته  ــون دو براب ــا کن ــدای اســفند ت ــرآورده ســپاهان از ابت ف
اســت و  ایــن شــرکت توانســته الــکل مــورد نیــاز 6اســتان کشــور را تامیــن 

ــد. کن
ــازمان  ــتین س ــوان نخس ــه عن ــان ب ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ش
موســس مراکز رشــد و پــارک های علــم و فنــاوری در کشــور، بــا حمایت از 
راه انــدازی و توســعه شــرکت ها و موسســات دانــش بنیان توانســته اســت 
گام های موثــری در توســعه تولیــد و صــادرات محصــوالت دانــش بنیان و 

اشــتغال پایــدار دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــردارد.

آوای دلنشین قرآن در ذوب آهن اصفهان طنین انداز شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان :

برنامه جامع شهری اصفهان با مشارکت شهروندان طراحی می شود 
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