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 مجلسی که نکوست، از منتخبانش پیداست! 
زمزمه وجود اشکال در مدارک تحصیلی برخی منتخبان گیالن و اصفهان؛
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قیمت: 1000 تومان

 جناب آقای عبدالحمید اکبری
 و  جناب آقای  امیر اکبری 

روزنامه زاینده رود

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/1 
پشتیبانی نیروی خدماتی

اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان 
چهار محال و بختیاری

م الف:83762۵ 

فریبرز نجفی- مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهار محال و بختیاری

اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان چهار محال و بختیاری در نظر دارد مناقصه 
عمومی پشــتیبانی نیروهای خدماتی )کارگری( )به شــماره 200975245000001 ( 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 
 www.setadiran.ir درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس
انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
 نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه

 محقق سازند.
  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 1399/2/20 می باشد.

  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 روز دوشنبه تاریخ 1399/2/29 
  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز پنجشنبه تاریخ 1399/3/8 

  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 1399/3/10 
  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 655/000/000 ریال

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها:

الف: نشانی شهرکرد، بلوار انقالب، خیابان اندیشــه، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان چهار محال و بختیاری 

ب: تلفن: 32221124-8 )038(
 اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: 

مرکز تماس: 41934 )021(
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

محمد محبی نتیجه درخشش خود را دید؛
 پدیده سپاهان، 
اللیگایی می شود

5

منحنی 
بیماری کرونا 
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 مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده 
 علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی همراه با طول عمر  با  برکت مسئلت می نماییم .
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روسیه به کمک »مادورو« رفت
رسانه های محلی ونزوئال گزارش کرده اند که نیروهای روسیه در حال انجام عملیات پهپادی در ونزوئال در 
راستای عملیات تجسس برای یافتن نیروهای شبه نظامی  هستند که قصد کودتا در این کشور را داشته اند.

روزنامه ونزوئالیی »ال ناسیونال« با انتشار عکسی از توییت فرماندهی ارتش این کشور در شهر الگوایرا که 
بعدا حذف شد، گزارش کرد، دست کم هشت عضو نیروهای ویژه روسیه در نزدیکی شهر الگوایرا به کمک 
پهپاد، عملیات تجسس و گشت زنی صورت خواهند داد.این فرماندهی نظامی موسوم به »زودی الگوایرا« 
در توییتی اظهار کرد که اساسا مداخله ارتش روسیه در این ماموریت را تکذیب می کند. فرماندهی زودی 
الگوایرا همچنین ادعاهای مطرح شــده درباره حمایت روسیه از این عملیات را اخبار جعلی دانست؛ اما 

درباره عکس هایی که از توییت های حذف شده اش منتشر شده، اظهار نظری نکرد.

دعوت نخست وزیر جدید عراق از دبیرکل ناتو
نخست وزیر عراق از دبیر کل ناتو دعوت کرد تا در نخستین فرصت مناسب به بغداد سفر کند.پایگاه خبری 
»روسیا الیوم« به نقل از بیانیه دفتر نخست وزیری عراق نوشت: استولتنبرگ در تماس تلفنی با الکاظمی، 
انتخاب او به عنوان نخست وزیر عراق و گرفتن رای اعتماد از پارلمان را تبریک گفت.بر اساس این بیانیه، 
وی بر تالش ناتو برای تقویت شراکت با عراق در مبارزه با تروریسم از طریق هیئت اعزامی آموزشی خود 
که در عراق فعال است، تاکید کرد.از ســوی دیگر، الکاظمی هم گفت: دولت عراق نیز به شراکت با ناتو، 

اهتمام باالیی می ورزد.

آمریکا تقابل با چین را بر سر تایوان به سازمان ملل می کشاند
رهبران کمیته های روابط خارجی کنگره آمریکا در حالی طی نامه ای به بیش از ۵۰ کشــور دنیا، خواستار 
حمایت این کشورها از عضویت تایوان در سازمان جهانی بهداشت شده اند که پکن با این اقدام مخالفت 
و بر پایبندی سازمان ملل متحد به اصل چین واحد تاکید کرده اســت.بنابر گزارش خبرگزاری رویترز از 
واشنگتن، منابع وابسته به کنگره آمریکا با اعالم این خبر گفتند که این اقدام با استناد به اهمیت گسترده 
ترین تمهیدات برای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام شده است.در این نامه آمده است: نظر به تالش 
جهان برای مقابله با شیوع کرونا، ویروسی که نخستین بار در ووهان چین شناسایی شد؛ هیچ چیز مهم 
تر از تضمین اولویت دادن ســالمت و ایمنی جهانی بر سیاست، نبوده اســت.چین با عضویت تایوان در 
سازمان جهانی بهداشت مخالف است. ســخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که قصد تایوان برای 
پیوستن به این سازمان، نه تنها به نفع سالمتی مردم تایوان نیســت، بلکه دستکاری سیاسی است که 

تحقق نخواهد یافت.

ریاض،  کمک ها به دولت مستعفی یمن را قطع کرد
مشاور سابق سفارت دولت مستعفی یمن در ریاض خبر داد که ریاض سه ماه است که تمام کمک های 
مالی خود به تعدادی از سیاستمداران، اصحاب رسانه و افراد سرشناس وابسته به دولت مستعفی یمن 
را قطع کرده است.»انیس منصور« مشاور سابق سفارت دولت مستعفی یمن در ریاض، خبر داد، کمیته 
ویژه سعودی سه ماه است که تمام کمک های مالی خود به تعدادی از سیاستمداران، اصحاب رسانه و افراد 
سرشناس وابسته به دولت مستعفی یمن را قطع کرده اســت.به گزارش وبگاه خبری »الخبر الیمنی«، 
مشاور سابق سفارت دولت مستعفی یمن در ریاض با گزارش اینکه ارائه خدمات خوراک در رستوران هتل 
»ذواری«، »موفمبیک«، »سنتر پالزا« و دیگر هتل هایی که به حساب کمیته ویژه عربستان به مقامات 
دولت مستعفی خدمات غذایی ویژه ارائه می کردند متوقف شده است، گفت که سعودی حتی تهدید کرده 
به این مقامات دیگر خدمات مسکن نیز ارائه نخواهد کرد.در همین ارتباط،  پیش تر عربستان سعودی اعالم 
کرده بود با توجه به بحران مالی این کشور که در نتیجه کاهش قیمت نفت، ویروس کرونا و ادامه جنگ 

یمن به وجود آمده است، سیاست ریاضت اقتصادی در پیش خواهد گرفت.

زمزمه وجود اشکال در مدارک تحصیلی برخی منتخبان گیالن و اصفهان؛

مجلسی که نکوست، از منتخبانش پیداست!

پس از اعالم نظر شــورای نگهبان درباره بی اعتبار بودن مدرک تحصیلی 
منتخب تفــرش در مجلس یازدهــم، زمزمه هایی از اشــکاالت مدرک 
تحصیلی برخی منتخبان دیگر نیز به گوش می رسد.چندی پیش شورای 
نگهبان بی اعتبار بودن مدرک سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش در 
مجلس یازدهم را اعالم و عنوان کرد که نداشــتن مجوز این موسســه و 
بی اعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا محرز شده است.

ســخنگوی شــورای نگهبان در این باره اعالم کرد، بعد از بررســی های 
مفصلی که اعضای شــورای نگهبان داشتند و اســتعالم از دستگاه های 
ذی ربط معلوم شد که آن موسســه ای که گواهی تحصلی را صادر کرده ، 
دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه 
هم فاقد اعتبار اســت.البته بحث مربوط به مدارک منتخبان محدود به 
منتخب تفرش نشــد و ســخن از وجود ایراد در مدارک برخی منتخبان 
دیگر هم به میان آمد.در همین زمینه، اسدا... عباسی سخنگوی هیئت 
رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مدرک تحصیلی تعدادی از 
منتخبین مجلس یازدهم از اســتان گیالن اشکاالتی دارد، اظهار داشت: 
باید شک و شبهه در مورد مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم رفع 
شود؛ این در حالی است که مدرک تحصیلی منتخب تفرش توانست برای 
جمهوری اسالمی هزینه های زیادی داشته باشد.وی در این باره افزود: 

باید دستگاه های نظارتی و امنیتی به موضوع مدرک تحصیلی تعدادی از 
منتخبین مجلس یازدهم ورود کرده و با بررسی های متعدد و استعالمات 
مختلف مانع از تضییع حق آحاد مردم شوند.عباسی ادامه داد: باید نهادها 
و دســتگاه های مختلف ناظر بر انتخابات مــدرک تحصیلی تعدادی از 
منتخبین گیالن را بررسی کرده و صحت و سقم آن روشن شود. سخنگوی 
هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: دستگاه های 
متولی و نهادهای چهارگانه باید صحت و سقم برخی از مدارک منتخبین 
مجلس یازدهم را بررسی کنند.وی گفت:  دستگاه های اجرایی و نهادهای 
چهارگانه بایســتی با اســتعالمات مختلف پیش از برگزاری انتخابات، 
صحت و ســقم مدارک تحصیلی برخی منتخبین را بررسی می کردند.

عباســی همچنین عنوان کرد: وزارت علوم و حوزه علمیه، مراجع اصلی 
تایید صالحیت رسیدگی به مدارک تحصیلی نامزدهای انتخابات هستند 
که باید مانند سازمان ثبت احوال که هم اکنون مرجع رسیدگی کننده به 
احراز هویت افراد است، بتوانند درباره مدارک تحصیلی منتخبین اقدامات 
الزم را انجام دهند.عباسی در همین زمینه تصریح کرد: الزم است تالش 
کنیم با اصالح قانون انتخابات مانع از تکرار وضعیت به وجود آمده در مورد 
منتخب مردم تفــرش در انتخابات های بعدی شــویم، باید وضعیت به 
صورتی باشد که تایید صالحیت افراد پیش از انتخابات تمام شود نه اینکه 

انتخابات برگزار شده و مردم پس از داده های شکلی و ظاهری به نامزد 
مدنظرشان رای داده و پس از رای آوردن مشخص شود مدرک تحصیلی 
منتخب یا منتخبین جعلی است.سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای 
اسالمی همچنین درباره اصالح قانون انتخابات نیز بیان کرد: اگر مجلس 
یازدهم بتواند با الحاقیه الزم بــه قانون انتخابات اصالحیه های مدنظر را 
اعمال کند تا مشــکلی در آینده درباره مدرک تحصیلی نامزدها به وجود 
نیاید، کار صحیحی صورت گرفته اســت در غیر این صــورت امکان دارد 
شاهد برخی مقاومت ها در دســتگاه های اجرایی و مسئولین انتخاباتی 
به منظور عدم پذیرش برخی ایرادات باشــیم ضمن اینکه باید با جدیت 
الزم مانع از اتهام های مختلف به برخی مســئولین در مورد جعلی بودن 
مدارک تحصیلی برخی نامزدهای انتخابات شویم. به دنبال این موضوع، 
زمزمه هایی از بی اعتبار بودن و نقص مدرک تحصیلی دو منتخب دیگر از 
استان اصفهان در مجلس یازدهم نیز به گوش می رسد.شنیده می شود 
در یکی از این موارد یکی از منتخبان یاد شــده در شهرستان های استان 
اصفهان در دریافت مدرک تحصیلی خود دچار مشــکل شده و نتوانسته 
مدرک معتبر و مورد نیاز وزارت علــوم را ارائه کند.احتماال این منتخب در 
معادل ســازی مدرک تحصیلی خود دچار مشکل شده است که شورای 

نگهبان در حال حاضر در حال بررسی موضوع است.

وزیر امــور خارجه در نامــه ای خطاب بــه دبیرکل 
ســازمان ملل متحد تاکید کــرد، هرگونه تحریم یا 
محدودیت جدید توســط شــورای امنیت خالف 
تعهدات اساســی داده شــده به مردم ایران است 
و همه مســئولیت آن بر عهده ایاالت متحده و هر 
موجودیتی خواهد بود که یا به ایاالت متحده کمک 
کرده و یا تلویحا در قبال رفتار غیرقانونی اش سکوت 
کند.همزمان با دومین ســالروز خروج غیر قانونی 
و بدون دســتاورد ایاالت متحده آمریــکا از برجام 
محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
در نامــه مهمی خطاب بــه آقای آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد توجــه وی به عنوان 
دبیر کل سازمان ملل متحد را به برخی موضوعات 
مرتبط با خروج غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از 

برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( و همچنین 
اعمال غیرقانونی تحریم هــای یکجانبه آن دولت 
علیه ملت و دولت جمهوری اســالمی ایران که در 
تناقض روشــن با تعهدات آن دولــت ذیل حقوق 
بین الملل اســت، همچنین توجه شورای امنیت را 
به موضوعات مرتبط بــا نقض های فاحش، مکرر و 
مستمر منشور ملل متحد، علی الخصوص ماده ۲۵ 
توســط ایاالت متحده که اعتبار و تمامیت سازمان 
ملل متحد را به مخاطره انداختــه و صلح و امنیت 
بین المللی را تهدیــد می کند، جلــب کرد. ظریف 
اعمال غیرقانونی ایاالت متحده در بی اعتنایی آشکار 
به حقوق بین الملل و منشــور ملل متحد را تضعیف 
کننده اصل حل و فصل مســالمت آمیز اختالفات و 
به مخاطره انداختن چندجانبه گرایی و نهادهای آن و 

حاکی از بازگشت به عصر فاجعه بار و شکست خورده 
 یک جانبه گرایی دانست که باعث تشویق ناسازگاری 
و اعمال غیرقانونی می شود که همه آنها نشان دهنده 
تهدید واضح علیه صلح و امنیت بین المللی اســت.
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز اطمینان از اطالع دبیر 
کل سازمان ملل از گزارش های پانزده گانه و پی در پی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی 
پایبندی کامل ایران به تعهداتش وفق برجام افزود: 
به منظور اثبات حسن نیت خود مایلم بار دیگر اعالم 
کنم جمهوری اسالمی ایران به همکاری کامل و موثر 
خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.

در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل؛

ظریف: هرگونه تحریم شورای امنیت، خالف تعهدات به ایران است

خبرگزاری رویترز اعالم کرد هکرهایی که به طور مســتقیم با ایران در ارتباط هستند ، یک سری حمالت سایبری را به کارمندان شرکت آمریکایی Gilead انجام 
دادند که در حال تولید واکسن برای مبارزه با نوع جدید ویروس کروناست.به گزارش اسپوتنیک، سخنگویان چندین شرکت امنیت سایبری اظهار داشته اند  که 
سرورها و دامنه های اینترنتی که در تالش برای هک کردن مورد استفاده قرار گرفته اند، به نوعی با جمهوری اسالمی ایران ارتباط دارند. با این وجود هنوز مشخص 
نیست که حمالت هکرها تا چه حد موفق بوده است.نمایندگی ایران در سازمان ملل دخالت این کشــور در این حمالت سایبری را انکار می کند. سخنگوی این 
نمایندگی خاطرنشان ساخت: دولت ایران در جنگ سایبری شرکت ندارد. اقدامات ایران در فضای سایبری تدافعی بوده و با هدف محافظت از خود در برابر حمالت 
بیشتر به زیرساخت های  این کشــور صورت می گیرد.پیش تر نیز گزارش داده بودند هکرهای ایرانی از اوایل آوریل با ارسال نامه های گویا از سوی خبرنگاران و 
محققان به وبسایت های سازمان بهداشت جهانی حمله کرده اند.گفته شد که نامه ها از سوی گروهی از هکرهای ایرانی معروف به Charming Kitten که تحت 
حمایت دولت ایران قرار دارند، ارسال شده اند. این گروه که از سال ۲۰14 فعالیت می کنند قبال نیز علیه مخالفان ایران، دانشمندان، خبرنگاران و مدافعان حقوق 

بشر حمالت  هکری ترتیب داده اند.

ایران به حمالت سایبری به تولید کنندگان واکسن کرونا متهم شد 

سخنگوی دولت:

 تحریم یک جور قتل 
غیرمستقیم است

چهره روز

وز عکس ر

درگیری در پارلمان 
هنگ کنگ

ادی چو هــوی دیک، نماینده 
دموکراســی خواه پارلمــان 
هنگ کنگ در حــال درگیری 
با گروهی از مامــوران امنیتی 
و نماینــدگان حامی چین در 

جلسه پارلمان.

 خودداری سازمان سیا از ارائه اسناد مرتبط
 با ترور سردار سلیمانی

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا از ارائه اسناد مرتبط با ترور ســردار »قاسم سلیمانی« به یک رسانه 
آمریکایی خودداری کرده اســت.پایگاه »امریکن کانزروتیو« نوشته، ترور سردار سلیمانی غیر از آنکه 
اقدامی در راســتای تشــدید تنش ها میان آمریکا و ایران بوده از اعتقاد احتمالی »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا به امکان جنگ افروزی بــا ایران بدون دریافت مجوز از کنگره حکایت داشــته 
است.»امریکن کانزروتیو« نوشته در حال تحقیق درباره سیاست خارجی ترامپ درباره ایران است و از 
ماه ها پیش به بررسی این موضوع پرداخته که آیا ترامپ بسترهای قانونی درگیری مسلحانه با ایران 
را رعایت کرده است یا خیر.این رسانه می گوید در ماه ژانویه به موجب قانون موسوم به »قانون آزادی 
اطالعات« از سیا خواسته اسناد مربوط به ترور سردار سلیمانی به خصوص موارد مربوط به اطالع رسانی 
به کنکره درباره این حمله را ارائه دهد.امریکن کانزروتیو نوشته، سیا بعد از چندین ماه باالخره به این 
درخواست پاسخ داده که البته »گیج کننده« بوده است.سیا در پاسخ به این درخواست گفته نمی تواند 
»بود یا نبود« چنین اسنادی را »تایید یا تکذیب« کند. امریکن کانزروتیو ادامه داده، چنین پاسخی حتی 

از ارائه اسنادی که بخش های زیادی از آن الک گرفته شده اند، مبهم تر و غیرشفاف تر است.

تشکر »ظریف« از زرتشتیان هند
محمدجواد ظریف از کمک زرتشــتیان هند به مردم ایران تشکر کرد.وزیر امور خارجه در توئیتی نوشت: 
»پارسیان هند - زرتشتیانی که نیاکان آنان از گذشته های دور از ایران به هند مهاجرت کرده اند - همواره 
در عشق خود به ایران وفادار بوده اند. از بســته کمکی آنها به ایرانیان در مبارزه با کووید1۹ سپاسگزاریم. 

ما نیز چهل هزار کیت تست پیشرفته ساخت ایران به آلمان، ترکیه و کشورهای دیگر ارسال کردیم.«

آمریکا خواستار تحریم هواپیمایی ماهان شد
سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده، خواســتار تحریم جهانی هواپیمایی ماهان ایر ایران شد.به 
گزارش اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده، مورگان اورتگس در حساب توئیتر خود با 
مطرح کردن اتهاماتی علیه هواپیمایی ماهان نوشت: » ماهان ایر منتشر کننده سالح های دردسرساز 
کشتار جمعی است و از تروریسم و حکومت مادورو حمایت می کند، همچنین گفته می شود که این 
شرکت هواپیمایی ویروس کرونا را گسترش می دهد.«اورتگس در تالش برای ترغیب کشورهای دیگر 
به حمایت از این موضع غیر قانونی آمریکا علیه یک شرکت هواپیمایی نوشت: با خارج نگه داشتن 

ماهان ایر از کشورتان، از ویروس کرونا و خطرات تحریم ها دوری کنید.

دولت سوئیس:

 مبادله ای با ایران انجام نشده است
پایگاه روزنامه »دیلی بیست« به نقل از دولت سوئیس گزارش داد که هیچ مبادله ای با ایران از طریق 
کانال بشردوســتانه ادعایی دولت آمریکا صورت نگرفته است.دولت ســوئیس اعالم کرد که کانال 
تجاری ای که با تایید آمریکا و به منظور تســهیل در تجارت کاالهای اساسی با ایران ایجاد شده بود، 
کندتر از حد انتظار بوده و نتیجه خاصی در بر نداشته است.روزنامه آمریکایی دیلی بیست در گزارشی 
به نقل از یک مقام دولت ســوئیس گزارش داد که از این کانال اصطالحا »بشردوســتانه« که دولت 
آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا مجوز آن را برای صادرات دارو و سایر اقالم 
بشردوستانه صادر کرده مبادله ای برای ایران انجام نشده است.  فابیان ماینفیش یکی از سخنگویان 
دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس که بر این کانال نظارت می کند، به دیلی بیست گفت: »هیچ 
تراکنشی انجام نشده است. متاسفانه کل این فرآیند به دلیل شیوع جهانی بیماری کووید 1۹ کندتر 

از حد انتظار بود.«

کافه سیاست

سخنگوی دولت اظهار کرد: تحریم یک جور قتل 
غیرمستقیم  و باال بردن ریسک زندگی است.
علی ربیعی گفت: 1۸ اردیبهشـــت ســـالگرد 
خــــــــروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم ها 
بود. با فشار های اسراییل و عربستان سعودی و 
شخصیت و خصوصیات نامتعادل ترامپ یکی 
از بی قاعده ترین رفتار هــا در حقوق بین الملل 
شکل گرفت. نادیده گرفتن تعهدات یک دولت 
با تغییر رییــس جمهوری پدیــده ای نادر بود. 
تحریم برخالف ادعای ترامپ که همواره قصد 
جداکردن مردم از دولــت را دارد با هدف به زانو 
درآوردن مردم و شوراندن آن ها علیه حکومت 
ایران اعمال شــد و تجربه تلخ جدیدی را پدید 
آورد.وی ادامه داد: این فیلم را قبال دیده بودیم، 
فیلم طوالنی تحریم عراق با آن پایان غم انگیز. 
ایران البته و صد البته که عراق آن عصر نیست و 
مردم ایران نیز سرنوشــتی مشابه آن نخواهند 
داشــت. اما ترامــپ همان طــور تحریم های 
ایران را توجیــه می کند و به گفتــار درمی آورد 
که در عصــر تحریم عراق از زبــان آمریکایی ها 
شنیدیم: »اگر تحریم ها را لغو کنیم و اگر عراق 
به پول نفت خود دسترســی یابد بیمارســتان 
و مدرسه نخواهد ســاخت صرف سالح کشتار 
جمعی و صرف کاخ خود خواهد کرد.« حاال در 
فضای همپوشــانی تحریم و شــیوع کرونایی 
بهتر می توان فهمید که عراقی هــا در آن 1۲-1۰ 
سال تحریم چگونه اشکال دیگری از شیوع را 
تجربه کردند. تحریم برای آن ها دوقلوی مرگ و 
بیماری بود.سخنگوی دولت افزود: اما تحریم 
به منزله جنگ و به منزله چلیپایی که سررسیدن 
جنگی دیگر را جار می زند همان چیزی اســت 
که نمی گذارد باغ وطن در گســتره ای رویایی 
بشــکفد. عراقی ها حتی پیش از کرونا با چهره 
تحریم و مرگ و ویروس آشنا بودند: »۹۰ درصد 
جمعیت عراقی دارند با آنفلوانزا، تب یا آلرژی 
دست وپنجه نرم می کنند، بدگمانی ما آنقدر زیاد 
شده که همه باور کرده ایم آمریکا یک جور حشره 
وارد محیط مان کرده و ویروس های طبیعی یا 

مسری بودن آنفلوانزا را دیگر باور نداریم.« 

باید وضعیت به صورتی باشد که تایید صالحیت 
افراد پیش از انتخابات تمام شود نه اینکه انتخابات 
برگزار شده و مردم پس از داده های شکلی و ظاهری 
به نامزد مدنظرشان رای داده و پس از رای آوردن 
مشخص شود مدرک تحصیلی منتخب یا منتخبین 

جعلی است

بین الملل
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 عشایر بختیاری و قشقایی 
عازم استان اصفهان شده اند

ــرای  ــاری ب ــقایی و بختی ــایر قش ــه عش ــت: جامع ــان گف ــتان اصفه ــایر اس ــور عش ــرکل ام مدی
ســپری ییــاق خــود عــازم اســتان اصفهــان شــده اند.مختــار اســفندیاری اظهــار داشــت: جامعه 

ــتمل  ــان مش ــتان اصفه ــایری اس عش
بــر ۲۴ هــزار نفــر از ایــل بختیــاری و ۲۷ 
ــرای  ــل قشــقایی ،ب هــزار نفــر هــم از ای
ســپری ییــاق خــود عــازم اســتان 
ــرم  ــا گ ــزود: ب ــان هســتند.وی اف اصفه
ــه  ــدن علوف ــک ش ــوا و خش ــدن ه ش
در اســتان های فــارس، کهگیلویــه 
و بویراحمــد، بوشــهر و خوزســتان 
عشــایر ایــات بختیــاری و قشــقایی از 
دوازده گلــوگاه کــه در شهرســتان های 

فریدونشــهر، ســمیرم، چــادگان، شــهرضا و دهاقــان در نظــر گرفتــه شــده، غربالگری می شــوند.
مدیــرکل امــور عشــایر اســتان اصفهــان بــا اعــام اینکــه تاکنــون ۲۰ درصــد از عشــایر در مناطــق 
عشــایری اســتان اصفهــان مســتقر شــده انــد، تصریــح کــرد: بــا مصوبــه ســتاد اســتانی مقابلــه 
بــا کرونــا و کمــک خیــران، اقــام بهداشــتی مــورد نیــاز در اختیــار جامعــه عشــایر اســتان اصفهان 
قــرار خواهــد گرفت.اســفندیاری بــا بیــان تولیــدات جمعیــت عشــایر در اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: عشــایر در اســتان اصفهــان بــا تولیــد ده هزار تــن گوشــت قرمز یــک ســوم گوشــت اصفهان 
را تامیــن می کنــد؛ ۴۰ هــزار مترمربــع صنایــع دســتی و ۴۰۰ تــن عســل، ۶ هــزار تــن مــواد لبنــی 
ــان ــن عشــایر در اســتان اصفه ــداری توســط همی ــی و کشــاورزی و باغ ــان داروی  و کشــت گیاه

 تولید می شود.

 افزایش 2 برابری کشت کلزا 
در اراضی کشاورزی استان

ــان از برداشــت بیــش  ــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان اصفه ــود تولی معــاون بهب
ــرداد. ــاری خب ــان در ســال ج ــزا از اراضــی کشــاورزی اســتان اصفه ــن محصــول کل ــزار ت از ۲ ه

اصغــر رســتمی   اظهارداشــت:از آنجایی 
ــول  ــک محص ــوان ی ــه عن ــزا ب ــه کل ک
ــود  ــناخته می ش ــور ش ــی در کش گیاه
بــه همیــن خاطــر بــا توجــه بــه اوضــاع 
ــوب  ــداوم مطل ــتان و ت ــاورزی اس کش
بارش هــا در ســال جــاری پیــش بینــی 
می شــود بــا تمهیــدات و تســهیات 
ــن  ــت ای ــق کش ــرای رون ــده ب ــه ش ارائ
محصــول شــاهد برداشــت بیــش از 
ــزا در اراضــی کشــاورزی  ــن کل ۲ هــزار ت

ــه  ــا توج ــزا ب ــول کل ــت محص ــود در برداش ــی می ش ــش بین ــد کرد:پی ــیم.وی تاکی ــتان باش اس
ــت  ــطح زیرکش ــزان س ــن می ــش یافت ــاهد افزای ــی، ش ــو محیط ــی و ج ــع آب ــداوم مناب ــه ت ب
ایــن محصــول در اراضــی کشــاورزی اســتان طــی ســال آینــده باشیم.رســتمی تاکیــد 
ــر کشــت  ــان زی ــار از اراضــی کشــاورزی اســتان اصفه ــرد:در حــال حاضــر بیــش از هــزار هکت  ک

محصول کلزا رفته است.

بر اساس اعالم مسئوالن اداره کار و رفاه اجتماعی، شیب بیکاری در اصفهان دوباره صعودی خواهد شد؛

بازگشت به نقطه 13

ـــاط  ـــی از نق ـــکاری یک ـــرخ بی ـــودن ن ـــاال ب ب مرضیه محب رسول
ـــه شـــمار  ـــان ب ـــی در اصفه ـــک اجتماع تاری
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــتان ب ـــن اس ـــه ای ـــرایطی ک ـــم در ش ـــی رود آن ه م
ـــد کشـــور شـــناخته مـــی شـــود . شـــاخصی  ـــی و تولی قطـــب هـــای صنعت
ـــد درصـــدی  ـــا آن را چن ـــه ه ـــه اجـــرای برخـــی از برنام ـــل و البت ـــه عوام ک
ـــون  ـــن طاع ـــیوع ای ـــر از ش ـــر خب ـــار دیگ ـــا ب ـــاال کرون ـــا ح ـــش داد؛ ام کاه
اجتماعـــی در نصـــف جهـــان دارد. در حالـــی کـــه ســـال گذشـــته در فصـــل 
بهـــار آمارهـــا حکایـــت از کاهـــش بیـــکاری در اصفهـــان داشـــته انـــد 
ـــش  ـــان پی ـــی اســـتان اصفه ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر کل تع ـــاال مدی ح
ــل  ــتان افزایـــش قابـ ــکاری در اسـ ــر بیـ ــار دیگـ ــد بـ ــی کنـ بینـــی مـ
ـــزار  ـــی رســـد. ۶۶ ه ـــم 13 درصـــد م ـــه رق ـــه ای داشـــته باشـــد و ب ماحظ
ـــد  ـــن درص ـــی از ای ـــتند بخش ـــکاری هس ـــه بی ـــی بیم ـــه متقاض ـــری ک نف
ـــم  ـــتری ه ـــداد بیش ـــه تع ـــد و البت ـــی دهن ـــکیل م ـــه را تش ـــل توج قاب
ـــان  ـــد و وضعیت ش ـــتمری را ندارن ـــدل از مس ـــن م ـــت ای ـــکان دریاف ام
بـــه مراتـــب ســـخت تـــر خواهـــد بـــود. بـــر ایـــن اســـاس مدیـــرکل 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ــتان اصفهـ ــی اسـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ تعـ
ــل  ــه دلیـ ــته بـ ــتان گذشـ ــتان در زمسـ ــکاری اسـ ــرخ بیـ کاهـــش نـ
ـــی رود  ـــال م ـــت: احتم ـــت، گف ـــادی اس ـــارکت اقتص ـــرخ مش ـــش ن کاه
ـــن 1.۵  ـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته بی ـــه م ـــار امســـال نســـبت ب طـــی به

ـــاال  ـــه و احتم ـــان رشـــد یافت ـــکاری در اســـتان اصفه ـــرخ بی ـــا ۲ درصـــد ن ت
ـــکاری  ـــرخ بی ـــه ن ـــان اینک ـــا بی ـــد ب ـــه 13 درصـــد برسد.محســـن نیرومن ب
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــد اس ـــان 1۰.۶ درص ـــتان اصفه ـــتان در اس ـــل زمس فص
ـــه زمســـتان ســـال 13۹۷  ـــان نســـبت ب ـــکاری زمســـتان در اصفه ـــرخ بی ن
ـــت.وی  ـــته اس ـــش داش ـــد کاه ـــدود 1.۸ درص ـــود، ح ـــد ب ـــه 1۲.۴ درص ک
دلیـــل کاهـــش نـــرخ بیـــکاری اصفهـــان را کاهـــش نـــرخ مشـــارکت 
ـــان  ـــرخ مشـــارکت اســـتان اصفه ـــوان کـــرد و گفـــت: در زمســـتان ۹۷ ن عن
ـــه ۴1.۵  ـــتان ۹۸ ب ـــرخ در زمس ـــن ن ـــه ای ـــی ک ـــود، در حال ـــد ب ۴۴ درص
درصـــد رســـید و ایـــن بدیـــن معناســـت کـــه افـــراد متقاضـــی کار در 
ـــد پیـــدا کـــردن راه درآمـــد دیگـــر همچـــون ورود  ـــه دالیلـــی مانن اســـتان ب
ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــت.مدیرکل تع ـــده اس ـــر ش ـــورس و ... کمت ـــازار ب ـــه ب ب
ــا  ــول بـ ــور معمـ ــه طـ ــح داد: بـ ــان توضیـ ــتان اصفهـ ــی اسـ اجتماعـ
ـــا  ـــر خواهـــد شـــد، ام ـــز کمت ـــکاری نی ـــرخ بی ـــرخ مشـــارکت، ن کاهـــش ن
ـــدام  ـــه اق ـــل اســـت ک ـــن دلی ـــه ای ـــان ب ـــرخ مشـــارکت در اصفه کاهـــش ن
خاصـــی در جهـــت اشـــتغال اســـتان انجـــام نشـــده اســـت.وی بـــا 
تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــه طـــور قطـــع نـــرخ بیـــکاری اســـتان در بهـــار 
امســـال بـــه دلیـــل کرونـــا افزایـــش مـــی یابـــد و گـــواه ایـــن ادعـــا 
افزایـــش تقاضـــای افـــراد بـــرای دریافـــت بیمـــه بیـــکاری اســـت، 
ـــراد  ـــداد اف ـــاس تع ـــر اس ـــا و ب ـــی ه ـــش بین ـــق پی ـــرد: مطاب ـــح ک تصری

ـــار  ـــی به ـــی رود ط ـــال م ـــکاری احتم ـــه بی ـــرای بیم ـــده ب ـــام کنن ـــت ن ثب
ـــرخ  ـــد ن ـــا ۲ درص ـــن 1.۵ ت ـــته بی ـــال گذش ـــار س ـــه به ـــبت ب ـــال نس امس
بیـــکاری در اســـتان اصفهـــان رشـــد یافتـــه و احتمـــاال بـــه 13 درصـــد 
ـــرای  ـــتان ب ـــای اس ـــت ه ـــا و سیاس ـــه ه ـــاره برنام ـــد.نیرومند درب برس
ـــال  ـــت: در ح ـــد اس ـــرو، معتق ـــل نی ـــت از تعدی ـــتغال و ممانع ـــظ اش حف
ـــم  ـــری کنی ـــود جلوگی ـــرایط موج ـــدن ش ـــر ش ـــی ت ـــد از بحران ـــر بای حاض
و قـــرار اســـت از ســـوی دولـــت تســـهیاتی بـــه واحدهـــای تولیـــدی، 
ــی  ــای صنعتـ ــون واحدهـ ــا همچـ ــش هـ ــر بخـ ــات و دیگـ کارخانجـ
کشـــاورزی و ورزشـــگاه هـــا تخصیـــص یابـــد تـــا از اخـــراج کارگـــران 
آنهـــا جلوگیـــری شـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه هنـــوز ســـهم اســـتان 
ـــاغ  ـــخص و اب ـــت مش ـــاردی دول ـــزار میلی ـــهیات ۷۵ ه ـــان از تس اصفه
ـــاق رخ ندهـــد نمـــی  ـــن اتف ـــه ای ـــی ک ـــا زمان ـــرد: ت ـــار ک نشـــده اســـت، اظه
ــر  ــری بـ ــه تاثیـ ــهیات چـ ــده و تسـ ــن وعـ ــرد ایـ ــی کـ ــوان بررسـ تـ
واحدهـــای صنعتـــی و تولیـــدی خواهـــد داشـــت، البتـــه بنابـــر ایـــن 
ـــت  ـــکاری ثب ـــه بی ـــت بیم ـــرای دریاف ـــه ب ـــرادی ک ـــیاری از اف ـــده بس وع
ـــت  ـــن درخواس ـــود، از ای ـــان خ ـــرار کارفرمای ـــا اص ـــد ب ـــرده بودن ـــام ک ن
انصـــراف دادنـــد تـــا بتواننـــد در آینـــده از ایـــن تســـهیات اســـتفاده کننـــد.

ـــرد:  ـــد ک ـــان تاکی ـــتان اصفه ـــی اس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرکل تع مدی
ـــر آن  ـــوان از تاثی ـــی ت ـــود نم ـــت نش ـــار پرداخ ـــن اعتب ـــه ای ـــی ک ـــا زمان ت
ـــظ  ـــرای حف ـــی ب ـــای خوب ـــت ه ـــت سیاس ـــروز دول ـــت، ام ـــخن گف س
ـــن  ـــرای ای ـــم اج ـــا مه ـــه؛ ام ـــر گرفت ـــتغال در نظ ـــاد اش ـــتغال و ایج اش
ــت  ــظ و تثبیـ ــه حفـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــت.نیرومند بـ ــه هاسـ برنامـ
اشـــتغال 1۰۰ هـــزار نفـــر طـــی ســـال جـــاری در کل اســـتان برنامـــه ریـــزی 
ـــد  ـــتغال جدی ـــای اش ـــه ج ـــی ب ـــرایط کنون ـــت: در ش ـــت، گف ـــده اس ش
بایـــد ســـرمایه هـــای موجـــود حفـــظ شـــود و در کارگـــروه اشـــتغال 
ـــه  ـــن اضاف ـــت.وی همچنی ـــده اس ـــخص ش ـــتگاه مش ـــر دس ـــهم ه س
ـــود در ســـال 13۹۹  ـــرار ب ـــا ق ـــه پیـــش از شـــیوع کرون ـــق برنام ـــرد: مطاب ک
ـــم  ـــا بتوانی ـــم ت ـــاد کنی ـــد ایج ـــغل جدی ـــزار ش ـــان ۶3 ه ـــتان اصفه در اس
نـــرخ بیـــکاری خـــود را ثابـــت نگـــه داریـــم، البتـــه امـــروز شـــرایط 
ـــی اســـتان  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــاوت اســـت.مدیرکل تع ـــی متف اندک
اصفهـــان دربـــاره تاثیـــر نـــرخ تـــورم بـــر تثبیـــت اشـــتغال، معتقـــد 
اســـت: نـــرخ تـــورم تاثیـــر معکـــوس بـــر اشـــتغال دارد و بـــاال رفتـــن 
ـــن  ـــود، بنابرای ـــی ش ـــات م ـــاد و معام ـــدن اقتص ـــث روان ش ـــورم باع ت
نمـــی تـــوان بـــا قطعیـــت بگوییـــم افزایـــش تـــورم باعـــث ریـــزش 
ـــدرت  ـــش ق ـــب کاه ـــورم موج ـــش ت ـــه افزای ـــود البت ـــی ش ـــروی کار م نی
ـــر  ـــا تاثی ـــد، ام ـــد ش ـــدی خواه ـــای تولی ـــود واحده ـــردم و رک ـــد م خری

مستقیمی بین تورم و بیکاری وجود ندارد.

خبر روز

عضو انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی:

درج قیمت خودرو روی پلتفرم های آنالین ممنوع شد
عضو انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی گفت: با دستور قضایی تا اطاع ثانوی درج قیمت خودرو 
روی پلتفرم های آناین ممنوع اعام شــد.رضا الفت نسب با انتشــار پیامی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »علی رغم محدودیت وســیع در پلتفرم های آگهی خودرو )نمایش آگهی به شرط رعایت 
محدوده قیمت( و اذعان صریح رییس اتحادیه  خودرو مبنــی بر عدم نقش پلتفرم ها در افزایش 
قیمت خودرو در این روزها با دســتور قضایی تا اطاع ثانوی درج قیمت خودرو روی پلتفرم های 

آناین ممنوع اعام شد.«

افزایش 17 درصد تولید طال در دستور کار ایمیدرو
مدیر معادن سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران)ایمیدرو( از برنامه افزایش تولید 
طا در معادن موته )اصفهان( و زرشــوران )اذربایجان غربی( به میزان 1۷ درصد نسبت به عملکرد 
سال ۹۸ خبر داد.»امید امامی« افزود: سال گذشته تولید شمش طا در این واحدها در مجموع به 
یکهزار و 13۹ کیلو گرم رسید و امسال دستیابی به یکهزار و 333 کیلو گرم هدف گذاری شده است.

وی افزود: برنامه امسال به عنوان ســال »جهش تولید« به گونه ای پیش بینی شده که در تمامی 
بخش ها رشد تولید خواهیم داشت و در زمینه سنگ آهن انتظار می رود به افزایش عملکرد نسبت 
به سال ۹۸ به میزان 1۹ درصد دست یابیم.به گفته امامی، میزان تولید سنگ آهن در معادن ایمیدرو 

به رقم ۷۵ میلیون تن خواهد رسید، درحالی که پارسال رقم ۶۲.۵ میلیون تن ثبت شد.

از سرگیری مذاکرات برای آغاز پروازهای اروپایی به ایران
مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از برگزاری جلسات متعدد و 
اقدامات این سازمان در راستای اعتمادسازی به منظور از سرگیری پروازهای اروپایی به ایران خبر 
داد.محمد سعید شرفی درباره برگزاری این جلسات و نتایج آن اظهار کرد: در راستای از سرگیری 
پروازهای اروپایی به فرودگاه های کشور و بهره برداری از فضای آسمان جمهوری اسامی ایران جهت 
پروازهای عبوری خود به مقاصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، شبه قاره هند و جنوب شرق 
آسیا جلسات متعددی بین مقامات هوانوردی ایران و تعدادی از شرکت های هواپیمایی اروپایی 
به نمایندگی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا برگزار شــد.وی اعام کرد: آژانس ایمنی اتحادیه اروپا 
پس از سانحه هواپیمای  اوکراینی با انتشــار اطاعیه هوانوردی درخصوص پرواز بر فراز کشورمان 
ماحظاتی داشته که درصورت حصول اطمینان از جانب شــرکت های هواپیمایی می توان شاهد 

افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور بود.

 هشدار بازرگانی دولتی درباره کالهبرداری
در فروش برنج

شــرکت بازرگانی دولتی ایران با اعام اینکه برخــی افراد کاهبردار اقدام به فــروش برنج با برند 
جی تی ســی کرده اند، اعام کرد: مردم برنج با نرخ دولتی را فقــط از مراکز معتبر خریداری کنند. 
اخیرا مشاهده شده برخی افراد ســودجو و کاهبردار با روش های گوناگون از جمله تماس تلفنی، 
ارسال پیامک و انتشــار آگهی فروش برنج خارجی با برند GTC با قیمت پایین را تبلیغ می کنند. 
بنابراین ضمن هشــدار به این افراد ســودجو و کاهبردار که اقدام آنها مصداق بــارز کاهبرداری 
محسوب می شود بدینوسیله به اطاع هموطنان عزیز می رساند عرضه برنج خارجی با نرخ دولتی 
و به صورت عمده تنها از طریق شــرکت مادر تخصصــی بازرگانی دولتی ایــران و ادارات کل غله و 
 خدمات بازرگانی استان ها صورت می گیرد و خرده فروشی آن در فروشگاه  های زنجیره ای معتبر

 انجام می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

 تسهيل روند
 صدور مجوز براي تغيير 

كاربري هاي مجاز  
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان از اصاح فرآیندهای 
تغییر کاربری های مجاز این استان و بهره برداری 
از آن در بخش های اقتصادی مختلف، همسو با 
شعار سال جاری »جهش تولید« خبر داد.محمد 
بنائیان با اشاره به اینکه قانون گذار تصمیم گیری 
هرگونه سرمایه گذاری در شهرستان ها را بر عهده 
مدیران استان و نظر قانونی کارگروه گذاشته 
است، گفت: این اداره کل، دبیر کارگروه زیربنایی، 
توسعه روستایی، عشایری، شهری وآمایش 
سرزمین و محیط زیست استان اصفهان است 
و پرونده های مربوط به تغییر کاربری در سطح 
استان را پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات 
کارشناسی، جمع بندی کرده و سپس جهت 
تصویب و اخذ مجوز در کارگروه مطرح می کند.  
به گفته وی، جلسات کارگروه به صورت منظم و 
هر هفته برگزار می شود و روند اجرایی از زمان 
ارسال درخواست به اداره کل راه و شهرسازی، 
تا مطرح شدن موضوع در کارگروه، حداکثر یک 
ماه به طول می انجامد.   معاون شهرسازی و 
معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اذعان 
داشت: جهت تسهیل روند و سرعت بخشیدن 
به امور، شورای برنامه ریزی استان مصوبه ای 
را به دستگاه های اجرایی اباغ کرد که به موجب 
کثر تا 1۵ روز  آن تمامی ادارات ذی ربط حدا
جهت ارسال پاسخ استعامات فرصت دارند 
و عدم دریافت جوابیه استعام پس از اتمام 
مهلت یاد شده، به منزله پاسخ مثبت تلقی شده 
و در کارگروه مطرح می شود. بنائیان افزود: 
ایجاد گروه های کاری تخصصی موجب اصاح 
فرآیندها شده و از این پس درخواست های تغییر 
کاربری مربوط به صنایع کشاورزی، ابتدا جهت 
انجام اقدامات تخصصی و بررسی های الزم آن در 
جهادکشاورزی انجام می پذیرد و سپس نتیجه  
نهایی را به صورت کلی جهت طرح در کارگروه 
امورزیربنایی به این اداره کل )دبیر کارگروه( 
ارسال می کنند و به این ترتیب یک مرحله از 
مراحل فرآیند، کسر شده و تسریع در روند امور 

را به همراه دارد.  

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:837762

اداره کل امور مالیاتی اســتان اصفهــان در نظر دارد مناقصــه عمومی تامین خودروهای اســتیجاری ســال ۹۹ خود را 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه 

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

 آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

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

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 27 / 02 / 99 (محل برگزاری مناقصه اداره کل امور مالیاتی می باشد(.
 مناقصه گر بایستی مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۷۰ ریال بعنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت سپرده به حساب جاری 

۲1۷۰1۰۰۲۰۴۰۰۵ 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.

نوبت دوم 

۲۰ اولویــت اصلــی توســعه ســرمایه گذاری 
ــازمان  ــان تعییــن شــد.رییس س ــتان اصفه اس
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان گفــت: 
ایــن اولویت هــا در زمینه هــای صنایــع پــاک، 
غیرآالینــده، کــم آب بــر و دانــش بنیــان همچنیــن 
ــا را  ــن اولویت ه ــق ای ــت.ایرج موف ــادرات اس ص
ایجــاد زنجیــره کامــل نســاجی و پوشــاک، تولیــد 
محصــوالت پاییــن دســت و تکمیلــی زنجیــره 
فــوالد، صنایــع پیشــرفته ماننــد فوتوالکترونیــک، 
ــوالت  ــد محص ــا، تولی ــوا و فض ــک و ه ــزر و اپتی لی
و مصنوعــات ســنگی و فــرآوری انــواع ســنگ، 
ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی 
ــاخت  ــگاه های گازی، س ــرفته،احداث پاالیش پیش
ــوالت  ــد محص ــی، تولی ــیمیایی تخصص ــواد ش م
دارویــی و مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در 
ــای  ــال خودروه ــتیک رادی ــواع الس ــد ان آن، تولی
ســبک و ســنگین و ســاخت الیــاف مصنوعــی 
اعــام کــرد.وی افــزود: ســایر اولویت هــای 
ســرمایه گذاری، تولیــد انــواع نانــو الیاف، ســاخت 
وســایل خانگــی، ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادی و 
شــیمی پارک هــا، تولیــد لــوازم آرایشــی بهداشــتی 

و عطــر و خوشــبوکننده، تجهیــزات پزشــکی، ایجاد 
شــهرک های تخصصــی تولیــد انــواع مصنــوع 
طــا و ســنگ های قیمتــی، تولیــد وســایل 
ــد شیشــه  ــوری، تولی ــور انژکت ــوری موت ــه موت نقلی
و محصــوالت پیشــرفته شیشــه، اســتخراج و 
فــرآوری کانی هــای فلــزی غیرآهنــی و تولیــد 
محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی اســت.وی در 

ــش  ــان در بخ ــتان اصفه ــرد اس ــه عملک ــان ب پای
صنعــت اشــاره کــرد وگفــت: ایــن اســتان پارســال 
ــا  ــی ب ــرداری صنعت ــه بهره ب ــدور ۵۶۶ پروان ــا ص ب
ــه نخســت کشــور  ــر رتب ــزار نف اشــتغال هشــت ه
ــزار و ۸۰۰  ــش از ۹ ه ــا بي ــان ب ــب کرد.اصفه را کس
ــن  ــی تري ــزرگ صنعت ــدی كوچــک و ب واحــد تولي

ــت. ــور اس ــتان كش اس

تعیین 20 اولویت اصلی توسعه سرمایه گذاری استان اصفهان
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خوش خیال نباشید 

کرونا تابستان هم با ماست!
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی درباره روند 
اپیدمی کووید ۱۹در فصل تابستان، گفت: ویروس کرونا نسبت به تغییرات 
درجه حرارت چندان حساس نیســت. تحقیقات نشان داده ویروس تا 
دمای ۶۰ درجه سانتی گراد نیز زنده می ماند، بنابراین نباید امیدوار بود که 
با پنج یا ۱۰ درجه گرم شدن هوا در وضعیت اپیدمی تغییر چندانی حاصل 
شود.به گزارش ایسنا، دکتر حمید سوری دکتری تخصصی اپیدمیولوژی 
با اشاره به اثر درجه حرارت بر  میزان فعالیت ویروس کووید ۱۹، توضیح 
داد: بهترین شــرایط برای فعالیت ویروس کرونا، بین منفی چهار درجه 
تا حدود ۱۵ درجه باالی صفر اســت.وی با بیان اینکه با باالرفتن دما به 
تدریج از میزان فعالیت ویروس کاسته می شود، ادامه داد: این ویروس 
تا ۶۰ درجه سانتی گراد نیز ممکن است تا ۲۰ درصد فعالیت داشته باشد، 
اما فعالیت آن تقریبا در دمای حدود ۹۰ تا ۹۵ درجه سانتی گراد خاموش 
می شود.وی افزود: به همین خاطر استفاده از اتو برای لباس ها می تواند 
عامل بیماری زایی را از بین ببرد، اما بعید به نظر می رسد که تغییرات فصلی 
اثر خاصی روی روند اپیدمی داشته باشــد، البته ممکن است سرعت و 
شدت اپیدمی را تا حدی تحت تاثیر قرار دهد.این اپیدمیولوژیست تاکید 
کرد: بهترین شــکل ممکن برای مهار اپیدمی کشــف واکسن است، به 
همین خاطر است که در حال حاضر اکثر کشورهای پیشرفته عمده انرژی 
خود را معطوف تولید واکسن کرده اند و بعید به نظر می رسد زودتر از یک 

سال و نیم دیگر واکسن در اختیار بشر قرار گیرد.

هشدار نسبت به خوش خیالی جامعه در باره کرونا
سوری یادآور شد: متاسفانه به نظر میرسد در جامعه یک خوش خیالی 
ایجاد شده است و مردم به زندگی عادی خود بازگشته اند که این مسئله 
بسیار خطرناک است. به عنوان نمونه در ژاپن شهرهایی هستند که مردم 
به زندگی عادی خود بازگشــته اند اما نتیجه آن بازگشت مجدد اپیدمی 
با کشت و کشتاری وسیع تر بوده است.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: بنابراین خوش خیالی و خوش پنداری 
که در جامعه باعث بازگشــت به روال زندگی عادی شــده است بسیار 
خطرناک است و باید با نظارت کافی، تشــدید و تقویت اجرای مقررات 
طرح فاصله گذاری هوشمند و توجه ویژه به گروه های پرخطر و آسیب پذیر 
مانند سالمندان، دیابتی ها و افراد دچار فشارخون، اپیدمی را کنترل کرد.

کدام عوامل  در انتشار و اپیدمی بیماری ها موثرند؟
وی درباره شرایط ایجاد اپیدمی در جوامع اظهار کرد: برای ایجاد یک اپیدمی 
در جامعه، باید شش شرط وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود هر یک 

از این بخش ها اپیدمی رخ نمی دهد و برای مقابله با اپیدمی نیز باید کاری 
کنیم که یک یا چند یک از این شروط حذف شوند. یکی از این عوامل، عامل 
بیماری زاست و تا زمانی که وجود نداشته باشد اپیدمی رخ نمی دهد، پس 
برای پیشگیری از اپیدمی باید عامل بیماری زا را از بین ببریم.وی وجود یک 
مخزن یا منبع بیماری را از دیگر شروط الزم برای ایجاد اپیدمی عنوان کرد 
و گفت: منبع یا مخزن کووید ۱۹ انسان ها هستند و تاکنون ثابت نشده است 
که این بیماری از طریق حیوانات نیز منتقل شود. سومین عامل در ایجاد 
اپیدمی این است که راه خروج عامل بیماری زا از مخزن فراهم باشد که در 

مورد کووید ۱۹ راه خروج عطسه، سرفه و ترشحات است.

آیا کرونا از طریق بندپایان، حشرات و مواد غذایی منتقل می شود؟
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی راه انتقال 
عامل بیماری زا را از دیگر عوامل الزم برای ایجــاد اپیدمی عنوان کرد و 
افزود: راه انتقال در برخی از بیماری ها ممکن اســت یک حشره باشد، 
اما درمورد کووید ۱۹ هنوز ثابت نشده است که حشرات یا بندپایان و یا 
مواد غذایی عامل انتقال بیماری باشند.این اپیدمیولوژیست راه ورود 
عامل بیماری زا به بدن میزبان جدید را از دیگر ملزومات ایجاد اپیدمی 
معرفی کرد و گفت: راه ورود عامل بیماری زا در کووید ۱۹ از طریق تماس 
مستقیم و همچنین عدم محافظت بهداشــتی کافی است.وی درباره 
آخرین الزمه ایجاد اپیدمی توضیح داد: افراد جامعه باید حساســیت 

و استعداد کافی را برای ابتال به بیماری داشــته باشند، یعنی اگر همه 
افراد جامعه در برابر بیماری مقاوم باشند اپیدمی به وجود نمی آید، اما 
در شرایط فعلی همه آحاد بشــری در برابر کووید ۱۹ در معرض ابتال به 
بیماری قرار دارند؛ البته در برخی گروه ها مانند کودکان شانس ابتال کمتر 
و در برخی گروه ها بیشتر است.ســوری یادآور شد: برای پیشگیری از 
اپیدمی با استفاده از اپیدمی تعداد افراد حساس در برابر بیماری را کمتر 
می کنیم تا آمادگی طبیعی برای ابتال به بیماری در جامعه کاهش یابد 
و در صورت عدم دستیابی به واکسن، این کاهش آمادگی برای ابتال به 
شکل طبیعی به وجود می آید، مانند زمانی که در قرون وسطی بیماری 
آنقدر شیوع می یافت که دیگر فرد حساسی در جامعه باقی نمی ماند.

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدامات الزم 
برای کنترل اپیدمی ها را مداخله در این عوامل عنوان کرد و افزود: یکی 
از کارهایی که برای جلوگیری از گســترش اپیدمی می توان انجام داد، 
کاهش درجه تماس افراد مبتال با افراد حساس از طریق جلوگیری از 
ایجاد تراکم جمعیت و شلوغی است.بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، ســوری در پایان جلوگیری از ورود افراد 
مبتال به جامعه و جلوگیری از خروج آنــان از مناطق آلوده با اقداماتی 
همچون قرنطینه و همچنین فاصله گذاری اجتماعی را از دیگر راه های 
کاهش اپیدمی عنوان کرد و گفت: با انجام این اقدامات زنجیره انتقال 

قطع شده و احتمال گسترش بیماری کاهش می یابد.

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

تهران؛ پاشنه آشیل کرونا 
معاون کل وزارت بهداشــت با ابراز نگرانی از روند افزایشــی بروز کرونا در خوزستان، گفت: اگر در 
جایی بازگشایی ها موجب افزایش بیماری شود و یا به دلیل خصوصیت اپیدمی یک شهرستان و 
یا خصوصیات اجتماعی آنجا، بازگشایی ها باعث شود که با تشدید موارد ابتال مواجه شویم، حتما 

تصمیمات سختگیرانه تر و بازگشت به گذشته را خواهیم داشت.
ایرج حریرچی در ارتباط ویدیو کنفرانســی با خبرنگاران، درباره وضعیت ابتال به کرونا در اســتان 
خوزستان، گفت: ما همچنان نگران خوزستان هستیم و روند ورودی در این استان صعودی است. 
بر همین اساس از مردم خوزستان درخواست می کنیم که به فاصله گذاری اجتماعی توجه بیشتری 
داشــته باشــند. گرچه باید توجه کرد که اپیدمی در خوزســتان نسبت به سایر اســتان ها و برخی 
استان های جنوبی کشور نسبت به سایر استان ها دیرتر آغاز شده و این موضوع باعث شده که شاهد 
اوج گیری و تشدید بیماری کرونا در این استان  نسبت به سایر استان ها باشیم.حریرچی تاکید کرد: 
اهواز دومین شهر کشور از نظر میزان حاشیه نشین محسوب می شود و در حال حاضر تمرکز موارد 
افزایش بیماری در خوزستان هم در اهواز است که حتما باید تدابیر مناسبی برایش چیده شود. به 
تازگی هم جلسه ستاد استان تهران با حضور وزیر بهداشت و مسئوالن استانی و سایر دستگاه های 
استانی بود. خود تهران هم از نظر خصوصیات خاصی که از نظر تراکم جمعیت و جمعیت شناوری 
که روزانه به تهران اضافه می شــود و از نظر تبادلی که با مناطق دیگر دارد و از این نظر که تعداد قابل 
توجهی از مردم به بخش خصوصی مراجعه می کنند، جای مهم و خطیری برای ماست و می تواند 

در کنترل کرونا پاشنه آشیل ما باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبرداد:

آغاز فاز دوم غربالگری کرونا در تهران
معاون بهداشت وزارت بهداشت از آغاز فاز دوم غربالگری بیماری کووید۱۹ در تهران خبر داد.دکتر 
علیرضا رئیسی با بیان اینکه غربالگری مرحله دوم بیماری کرونا در استان تهران با قدرت در حال اجرا 
است، گفت: غربالگری مرحله اول در حوزه بهداشت به پایان رسیده و مرحله دوم آغاز شده است. 
کار اصلی که در استان تهران و کشور دنبال می شود بحث آزمایش های سرپایی در مراکز منتخب و 

پیدا کردن افراد مثبت مبتال و کسانی است که با این افراد در تماس هستند.
بنابر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت، وی افزود: یکی از نگرانی هایی که در کالنشهر تهران وجود 
دارد، شلوغی شهر، برخی اصناف، کارگاه ها و... اســت که خواهش می کنیم از مردم این استان که 
این موضوعات را جدی بگیرند. به طور کلی روند مناسب است اما به طور جدی نیاز داریم مردم شعار 

در خانه بمانیم را حفظ و اجرا کنند.

یک کارشناس بهداشت:

باید به آنفلوآنزا در موج برگشت کرونا توجه داشت
مدیر گروه سالمت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
گفت: در موج برگشــت ویروس کرونا، باید به آنفلوانزا نیز توجه ویژه داشــت.امیر حسین تکیان 
در نشست بررســی سیاســت های ایران در مواجهه با پاندمی کووید ۱۹، پروژه تحلیل مقایسه ای 
سیاستگذاری های ۱۱ کشور منتخب در کنترل پاندمی کووید ۱۹ که توسط تیم پژوهشی دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است، را تشریح شد.وی ضمن تاکید بر اهمیت 
همزیستی با کرونا گفت: موج دوم یا سوم ممکن است در فصل های آینده جهان را در برگیرد بنابراین 

آمادگی ما بسیار مهم است.
تکیان خاطر نشان کرد: در طرح تحول سالمت، ظرفیت بیمارستانی تا ۳۵ هزار تخت افزایش یافت 

و تعداد پزشکان نیز بیشتر شد که تاثیر مثبت آن در همه گیری کرونا بسیار مشهود است.

سلامتبا مسئولان

سازمان جهانی بهداشت:

 افزایش خطر ابتال به نوع حاد و مرگ ناشی از کرونا
 در سیگاری ها

سازمان جهانی بهداشــت )WHO( روز جمعه اعالم کرد: برخالف یک باور اشتباه که چندی است 
مطرح شــده، اســتعمال دخانیات نه تنها از بدن در برابر ابتال به کووید-۱۹ محافظت نمی کند بلکه 
سیگاری هایی که به این بیماری مبتال می شوند به مراتب بیشتر در معرض ابتال به نوع حاد بیماری 
و مرگ ناشــی از آن هســتند.دکتر »ماریا فان کرخوف«، سرپرســت فنی مقابله با کووید-۱۹ در 
برنامه فوریت های بهداشت سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به سوالی درباره صحت این ادعا که 
»برخی دانشمندان دریافته اند افراد سیگاری کمتر به دلیل ابتال به کووید-۱۹ در بیمارستان بستری 
می شوند.«، تاکید کرد: این گفته واقعا درست نیست.وی اظهار داشت: برخی گزارش های رسانه ای 
درمورد مطالعات بازنگری نشده ای وجود دارند که به بررسی میزان استعمال دخانیات در مبتالیان 
به کووید-۱۹ و بستری در بیمارستان پرداخته است. اما باید توجه داشت این مطالعات برای ارزیابی 
این موضوع نبودند که آیا استعمال سیگار، افراد را در برابر ابتال به کرونا محافظت می کند یا خیر؟ و 

قطعا هیچ کدام اعالم نکرده اند که سیگار، افراد را از ابتال به این بیماری مصون نگه می دارد.

ایتالیا رکورددار قربانیان کرونا در اتحادیه اروپا
شمار قربانیان کروناویروس در ایتالیا اکنون از ۳۰ هزار نفر گذشته و این آمار، باالترین رقم در میان 
سایر کشورهای درگیر با این ویروس در اتحادیه اروپاست.ایتالیا اولین کشور در اتحادیه اروپاست 
که تاکنون باالترین میزان مرگ و میر ناشی از کروناویروس را گزارش کرده است. روز جمعه۲۴۳ 
مورد جدید فوت ناشی از کووید ۱۹ در این کشور ثبت شــد و در مجموع تعداد فوتی های آن به ۳۰ 
هزار و ۲۰۱ نفر رسید.همچنین آمار روزانه مبتالیان به کووید۱۹ در ایتالیا کاهش ناچیزی داشته و به 
۱۳۲۷ مورد رسیده است. در مجموع ۲۱۷ هزار و ۱۸۵ نفر در این کشور به این بیماری مبتال شده اند.
بنابر اعالم رسانه های محلی، محدودیت های اعمال شده به منظور کنترل شیوع کروناویروس در 
این کشور تا حدودی برداشته شده اما یکی از پزشــکان این کشور، شهر میالن را همچون »بمب« 

ساعتی توصیف کرده اند.  

دانشمندان کانادایی:

خفاشها کروناویروس را حمل می کنند بدون آنکه بیمار شوند
پژوهشگران دانشگاه ساسکاچوان کانادا در مطالعه اخیرشان دریافته اند خفاش ها می توانند بدون 
آنکه خودشان بیمار شــوند، حامل کروناویروس باشند.کروناویروس هایی که باعث بیماری هایی 
مانند ســندرم حاد تنفســی حاد)SARS( و سندرم تنفســی خاورمیانه شــده اند نیز خفاش ها 
حامل آن بوده اند.در حالیکه این ویروس ها می توانند باعث ایجاد بیماری کشــنده و خطرناک در 
انسان ها شوند اما بنابر یک مطالعه جدید خفاش ها از بیماری های ناشی از این ویروسها در امان 
هستند.پژوهشگران کانادایی در مطالعه اخیرشــان دریافتند خفاش ها می توانند سندرم تنفسی 
خاورمیانه را بدون بیمار شــدن حمل کنند. خفاش ها نه از شر ویروس خالص می شوند و نه بیمار 
می شوند.دانشمندان ثابت کردند که ســلول های موجود در »خفاش قهوه ای«)brown bat( که 
از حشرات تغذیه می کند، ممکن است این موضوع را نشان دهد که بدن این خفاش ها نیز عفونت 
سندرم تنفسی خاورمیانه را برای ماه ها حمل می کند اما مشــکلی برای آنها پیش نمی آید چرا که 
بدن خفاش ها به گونه ای با ویروس ها منطبق شده اند.»ویکرام میسرا«میکروبیولوژیست گفت: 
کروناویروس سندرم تنفسی خاورمیانه به جای کشتن سلول های خفاش و انجام همان کاری که 
با سلول های انسانی انجام می دهد، وارد رابطه طوالنی مدت با بدن میزبان می شود اما بدن خفاش 

به دلیل سیستم ایمنی منحصر به فرد فوق العاده این حیوان مقاومت می کند. 

دبیــر کمیته پژوهشــی بیمــاران مبتال بــه کرونا در 
بیمارستان شهدای تجریش با اشاره به جمع آوری دیتا 
و اطالعات بیماری افراد بستری در بخش های کرونایی 
بیمارستان، اظهار کرد: این اطالعات در قالب چندین 
طرح پژوهشی دنبال شده و به زودی در قالب مقاالت 
معتبر منتشر می شود.دکتر فرزاد اشرافی، متخصص 
بیماری های مغز و اعصاب در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به تشکیل کمیته پژوهشی کرونا در بیمارستان شهدای 
تجریش، اظهار کرد: بیمارســتان شهدای تجریش از 
ابتدای اسفند به عنوان یکی از بیمارستان های قطب 
نسبت به پذیرش بیماران کرونایی اقدام کرده و تا امروز 
حدود  ۱۷۰۰ بیمار کرونایی پذیرش کرده است.وی با 
بیان اینکه اطالعات مرتبط با بیماران کرونایی به عنوان 
دیتا و اطالعات برای اجرای طرح های پژوهشی دنبال 
می شــود، اظهار کرد: طی این مدت عالوه بر اطالعات 
مرتبط با بیماری کرونا و عالیــم اصلی آن یعنی تنگی 
نفس و عالیم تنفســی، ســایر عالیم و عوارض این 

بیماری نوپدید همچون عالیم گوارشی، پوستی، مغز 
و اعصاب و غیره در قالب کمیته پژوهشــی پیگیری و 
رصد می شود.دکتر اشرافی با اشاره به طرح پژوهشی 
بررســی ســکته مغزی در بیماران کرونایی که در این 
بیمارستان انجام می شود، گفت: بر اساس این طرح 
اطالعات بیمارانی که به دنبال کرونا دچار سکته مغزی 
شده اند، جمع آوری می شود، به گونه ای که از ۱۷۰۰ بیمار 
بستری حدود ۲۵ بیمار دچار سکته مغزی و یکی دو 
بیمار نیز دچار خونریزی مغزی شدند.وی با بیان اینکه 
بیماری کرونا می تواند باعث ایجاد اختالالت انعقادی، 
اختالل در جداره رگ و یا منجر به سکته و انسداد عروق 
مغزی و سکته مغزی شــود، تصریح کرد: از ۲۵ بیمار 
دچار سکته مغزی، حدود ۴۰ درصد افراد در سنین زیر 
۵۵ سال بودند که عدد بسیار بزرگی است.وی با تاکید 
بر اینکه به موازات با درمان کرونا، درمان سکته مغزی 
هم برای ایــن بیماران دنبال می شــود، اظهار کرد: در 
مواردی که سکته مغزی وســیع باشد، نیاز به بستری 

در ICU و همچنین اقدامــات حمایتی و حیاتی برای 
بیماران ضروری اســت.دکتر اشــرافی با بیان اینکه 
اکثریت بیمــاران کرونایی مبتال به ســکته مغزی در 
سنین باال و همراه با عوامل خطر و ریسک فاکتورهایی 
مثل فشــار خون باال، چاقی و دیابت و مصرف سیگار 
بودند، اظهار کرد: به عبارت دیگر وقوع ســکته مغزی 
در این دسته از افراد مساله جدیدی نیست و با ابتال به 
کرونا ریسک سکته مغزی در این افراد افزایش پیدا 
می کند.وی با تکذیب باور غلط شکل گرفته در فضاهای 
مجازی مبنی بر عدم ابتالی افراد معتاد یا سیگاری به 
کرونا، تصریح کرد: چیزی که در بخش های کرونایی 
بیمارســتان ها مشــاهده می کنیم، کامال خالف این 

مساله را نشان می دهد.

مطالعه »بررسی سکته مغزی در بیماران کرونایی« نشان داد

وقوع سکته مغزی در ۵ درصد بیماران کرونایی

آن سوی مرزها خبر روز

مدیرعامل انجمن اوتیسم خبر داد

 معافیت مبتالیان
 اوتیسم از سربازی 

مدیرعامــل انجمن اوتیســم ایــران ضمن 
اشاره به نحوه فعالیت سامانه ثبت اطالعات 
اوتیسم ایران، در عین حال از معافیت کامل 
مبتالیان اوتیســم طی تفاهمی با ســازمان 

نظام وظیفه خبر داد.
سعیده صالح غفاری گفت: یکی از مهم ترین 
نیازهــای جامعه اوتیســم ایران داشــتن 
آمارهای رسمی و قابل قبول در کشور است. 
در سیاســت گذاری های کالن و در نظــام 
حاکمیتی ایران پرداختــن به موضوعاتی از 
قبیل افراد طیف اوتیســم نیازمند داشــتن 
اطالعات قابل قبول است. پیش بینی های 
امســال روز جهانــی اوتیســم از طریــق 
سازمان های معتبر آماری در جهان،  آمار یک 
تولد از هر ۵۷ تولد را در طیف اختالل اوتیسم 

اعالم کرده است.
وی با بیــان اینکه مــاه آوریل مــاه جهانی 
اوتیسم نامیده شده اســت، افزود: از سال 
گذشته با همکاری و حمایت مجموعه مالی 
پاســارگاد،  انجمن اوتیســم ایران درصدد 
راه اندازی ســامانه کشــوری ثبت اطالعات 
اوتیســم برآمد کــه از آن به عنوان ســامانه 
رجیستری اوتیســم یاد می کنیم. در مرحله 
اول این ســامانه که متشــکل از فرم ســه 
صفحه ای است؛ اطالعات آماری دقیق را از 
منظر جمعیت شناختی، فرهنگی، اجتماعی، 
بهداشتی، توانبخشــی و اقتصادی خانواده 
اخذ کرده و مورد بررســی قــرار می دهد. هر 
www. خانواده می تواند با مراجعه به سامانه

irautism.ir حداقل اطالعات اولیه را شامل 
نام، نام خانوادگی و کد ملی فرزند خود را وارد 
کند. به محض ورود اطالعات به این سامانه، 
کارشناســان انجمن امکان ارتبــاط را برقرار 

کرده و اطالعات دیگر را اخذ می کنند. 
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: خانواده ها را 
تشــویق می کنیم برای اینکه به این سامانه 
رجوع کنند؛ چراکه هم باعث بررسی وضیعت 
اوتیســم می شــود و هم خدماتــی دارد که 
خانواده های اوتیسم به واسطه این سامانه 

می توانند دریافت کنند. 

معاون آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بیمارستان امام حسین)ع( از طراحی و راه اندازی ســایت آموزش مجازی در این مرکز خبر داد.دکتر مهرداد 
حقیقی ضمن بیان این مطلب گفت: پس از شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها و شــرایط قرنطینه، برای پیشگیری از آسیب های آموزشی سعی کردیم همگام 
با سیاست های وزارت بهداشت و دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بســترها و پروتکل های الزم را برای تداوم فرایندهای آموزشــی فراهم کنیم تا اجرای 
فرایندهای آموزشی و نظارت بر آن ها امکان پذیر شود.وی  افزود: پس از هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بستر الزم برای اساتید 
دپارتمان های مختلف فراهم شــد تا به ارائه آموزش های تخصصی برای فراگیران در تمامی ســطوح بپردازند. در نهایت به صورت موازی با سامانه نوید و سایر 
سامانه های اعالم شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برنامه های آموزشی در ســطح بیمارستان اجرا شد.به گفته دکتر حقیقی از اواسط فروردین 
ماه پس از هماهنگی های صورت گرفته با معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و واحد آموزش، سامانه آموزش مجازی بیمارستان طراحی شد 
و اساتید توانستند فایل های آموزشی خود را به صورت مجازی ضبط کرده و در سامانه آپلود کنند تا سایر اعضای هیئت علمی و فراگیران به این فایل ها دسترسی 
داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب مورنینگ های مجازی، دفاع از پایان نامه ها، ژورنال کالب ها و سایر پروسه های آموزشی در سامانه آپلود می شود.

راه اندازی سایت آموزش مجازی در بیمارستان امام حسین)ع(

مفاد آراء
2/163 آگهی موضــوع ماده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده 
رود و نسل فردا چاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
 قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اســناد و امالک شــهرضا

 ارائه نمایند.
 ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بخش یک ثبتي شهرضا

یکم : شماره فرعي از 2- اصلي فضل آباد
1- رای شــماره 139960302008000302 –  03 / 02 / 99 – اشرف نصرئیان 
فرزند حسین ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن 
مجزی شــده از پالک 266 فرعي به مساحت دویســت وهجده متروبیست ویک 

صدم متر مربع
تاریخ انتشار نوبت یکم : 06 / 02 / 1399 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 21 / 02 / 1399 

م الف: 823331   سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  
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 اقدامات موثر مدیریت شهری اصفهان

 برای افزایش سرانه اکولوژیک شهر
مدیرکل ســازمان حفاظت از محیط زیست اســتان اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان برای 
افزایش سرانه اکولوژیک شهر اصفهان و کاهش آلودگی هوا اقدامات موثری انجام داده است.ایرج 
حشمتی اظهار کرد: استفاده از فناوری های نوین و آبیاری قطره ای با توجه به محدودیت های آب، 
استفاده از پساب و بهینه سازی مصرف آب هم نکته مهمی است که باید به آن توجه شود که در بازدید 
متوجه شدیم بسیاری از فعالیت های شهرداری در حوزه فضای سبز با استفاده از آبیاری قطره ای 
است.مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه آموزش هم می تواند 
در کنار افزایش سرانه اکولویوژیک موثر باشد، اظهار کرد: شعار امسال اقدام برای تغییرات اقلیمی 
است و سازمان جنگل ها و مراتع اســتان هم باید در خصوص 600 هزار هکتار عرصه کانون ریزگرد 
اقدامات خود را انجام دهد چراکه اگر این فعالیت ها به خوبی صورت نگیرد، اقدامات شهرداری هم 
تحت تاثیر قرار می گیرد.حشمتی به طرح 53 هکتاری فضای سبز شمال غرب کالن شهر اصفهان یا 
همان عرصه بختیار دشت به عنوان یکی از کانون های اصلی آالیندگی شاهین شهر و اصفهان اشاره 
و تصریح کرد: امیدواریم جنبه های اقدامات استراتژیک شهرداری در این بخش هم بیشتر باشد و 

در آن نقاط تمرکز بیشتری صورت گیرد.

تجهیزات هالل احمر اصفهان نیاز به ارتقا دارد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: جمعیت هالل احمر اصفهان به عنوان جانشین 
مدیریت بحران و معین تهران، نیاز به ارتقای مداوم تجهیزات خود دارد.علی محمد هاشمی افزود: 
جمعیت هالل احمر اصفهان در امدادرسانی به حوادث سطح کشور پیشتاز بوده و دارای تجهیزات 
مناســب امداد و نجات و جست وجوســت ؛ اما این تجهیزات باید همواره ارتقا یابند تا آمادگی آن 
همیشه در باالترین سطح باقی بماند و بتواند خدمات رسانی بهتر و بیشتری داشته باشد.وی با اشاره 
به گران  بودن تجهیزات تخصصی مورد نیاز جمعیت هالل احمر به ویژه در بخش جست وجو و نجات 
اظهار داشت: ما ممکن است در برخی بخش ها با کمبود مواجه باشیم بنابراین هرچه تجهیزات این 
جمعیت با تخصیص منابع مالی مورد نیاز، کامل تر شود خدمات بیشتری نیز می توانیم ارائه کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

اصفهان ساالنه 30 سانتی متر افت سطح آب زیرزمینی دارد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان ساالنه 30 سانتی متر افت سطح 
آب زیرزمینی دارد.منصور شیشــه فروش با بیان اینکه فرونشست زمین براثر برداشت بی رویه از 
آب های زیرزمینی رخ می دهد، اظهار کرد: این پدیدaه در ۲0 سال گذشته در استان اصفهان به علت 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی آن و کاهش بارش ها شدید تر شده است.وی با بیان اینکه یک سوم 
از مساحت استان اصفهان بیابانی و کویری است، افزود: متوســط بارندگی ساالنه در این استان 
۱۲0 تا ۱۲5 میلی متر است که یک سوم بارش کشور و یک هشتم جهان برآورد می شود و این اقلیم 
شرایط خشکی و خشکسالی را در این استان فراهم کرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خشکسالی های متعدد، افزایش جمعیت و برداشت آب و بار گذاری ها بیش از حد را علت 
کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی دانست و گفت: با وجود اینکه برداشت آب زیرزمینی باید به 
گونه ای باشد که منابع آب قابل جبران باشد اما در سال های اخیر به دلیل وجود خشکسالی استفاده 
از ظرفیت آب های زیرزمینی افزایش یافته است؛ کمبود بارش و خشکی رودخانه زاینده رود نیز از 
عوامل مؤثر در افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است.وی با بیان اینکه نشست زمین به 
علت خشکسالی در آبخوان های محصور و نیمه محصور از مواد آبرفتی تحکیم نشده و نیمه تحکیم 
بیشتر است، ادامه داد: برداشت های آب زیرزمینی و خارج شدن آب از منافذ، امکان متراکم شدن 

مواد تا عمق 300 متر را فراهم می کند از این رو هرچه بیشتر باشد تراکم نیز افزایش می یابد.

سردار اشتری در مراسم معارفه فرمانده جدید ناجا استان:

هوشمند سازی پلیس، کار بزرگی است

ــده نیروی  مراســم تودیع و معارفــه فرمان  زاینده رود
ــور  ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــی اس انتظام
ــدری  ــا ســردار میرحی ــزار شــد ت ــده ناجــا برگ ســردار اشــتری، فرمان
ــی در  ــروی انتظام ــده نی ــی و فرمان ــوم بیگ ــردار معص ــین س جانش
اســتان اصفهــان شــود. در ایــن مراســم فرمانده ناجــا  گفت: هوشــمند 
ســازی پلیــس کار بزرگــی اســت کــه بــا بهره گیــری از نخبــگان تحــول 
بزرگــی در خدمــت رســانی بــه مــردم بــرای اجــرای ماموریت هــا بــه 
شــمار مــی رود . ســردار اشــتری بــا اشــاره بــه اینکــه مقابلــه بــا کرونــا 
ــواد  ــران م ــا محتک ــورد ب ــرد: برخ ــار ک ــود، اظه ــزرگ ب ــن ب یک تمری
ــا  ــود. وی ب ــا ب ــرد ناج ــن راهب ــا مهم تری ــردن فض ــی و آرام ک ضدعفون
بیــان اینکــه ۱300 تارنمــای متخلــف در فضــای مجــازی شناســایی و 
ــرور در  ــور و م ــت: عب ــدند، گف ــتگیر ش ــی دس ــا حکم قضای ــر ب 300نف
ــردار  ــرل شد.س ــم کنت ــور ه ــروج کش ــه ورود و خ ــش از 3000 نقط بی
ــوزه  ــمندانه در ح ــت و هوش ــا قاطعی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتری ب اش
ــاران  ــه بیم ــت ب ــه خدم ــوزه ارائ ــزود: در ح ــد، اف ــورد ش ــا برخ کرون
بیمارســتان ها، ناجــا وارد عمــل شــدند .فرمانــده ناجــا افزود: در ســال 
ــای نظــم و  ــی وارتق ــورات فرهنگ ــت و ام ــد امنی ــد ، تولی ــش تولی جه
ــا  ــتری ب ــردار اش ــای ناجاست.س ــن برنامه ه ــزو مهم تری ــت ج امنی

ــش  ــر پی ــال قوی ت ــق امس ــدی دقی ــت بن ــا اولوی ــه ب ــه اینک ــاره ب اش
خواهیــم رفــت ، افــزود: در گمــرکات پلیــس مســتقر شــده و 
ــده  ــکیل داده ش ــور تش ــادی در کل کش ــد اقتص ــای مفاس پرونده ه
ــی  ــای مافیای ــا باند ه ــورد ب ــوزه برخ ــرد: در ح ــد ک ــت.وی تاکی اس
ــم  ــد و محک ــام ش ــی انج ــای خوب ــا کار ه ــاد و ناامنی ه ــاق و فس قاچ
ایســتاده ایــم.وی با اشــاره بــه اینکــه اقتــدار و رافــت را توامــان در ناجا 
ــد  ــم، گفــت: کالنتری هــای مــا بای ــم قــرار داده ای ــد و تکری مــورد تایی
این مطلــب را ســرلوحه کار خود قراردهند.ســردار اشــتری تاکیــد کرد: 
عربــده کشــی و قمــه کشــی  هــا بایــد از بیــن بــرود و پلیــس قاطعانــه 
برخــورد کــرده و مالحظــه نمــی کنــد. هیــچ سفارشــی را نمی پذیریــم 
چــرا کــه امنیــت مــردم و آرامــش وظیفــه ذاتــی ماســت.فرمانده ناجا 
افــزود: هوشــمند ســازی پلیــس، کار بزرگــی اســت که بــا بهــره گیری 
از نخبــگان تحــول بزرگــی در خدمــت رســانی بــه مــردم بــرای اجــرای 
ماموریت هاســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه ســال الزم اســت روی 
ایــن موضــوع کار شــود، افــزود: نمونــه آن غیرکاغــذی شــدن جریمــه 
و کروکی هــا و کــم شــدن مراجعــات حضــوری و جلوگیــری از تخلفات 
ــان همیشــه در زمینه هــای  خواهــد بود.ســردار اشــتری گفــت: اصفه
مختلــف چــه قبــل و چــه بعــد انقــالب اثرگــذار بــوده و نقــش خــود را 

ــا  ــرده اســت.فرمانده ناجــا ب ــا ک ــالی نظــام ایف ــرای اعت ــی ب ــه خوب ب
ــور  ــتان گفت:حض ــهید اس ــزار ش ــره ۲3 ه ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
رزمنــدگان اصفهانــی در جبهه و حــوادث مختلف نشــان از همیشــه در 
صحنــه بــودن مــردم والیــی ایــن شهراســت. بــه برکــت ایــن 
مجاهدت هــا شــاهد شــکوفایی در کشــور خواهیــم بود.ســردار 
اشــتری ادامــه داد: ســال ۹۸ بســیار پرحادثــه بــود؛ امــا بــا مشــارکت 
و حضــور مــردم و تــالش مســئوالن از آن گــذر کردیــم.وی بــه رشــادت 
ســردار دل هــا هــم اشــاره کــرد و گفــت: تالش هــا و مجاهــدت شــهید 
ــش در  ــبب آرام ــلیمانی س ــم س ــاج قاس ــار ح ــت و ایث ــوه مقاوم اس
منطقــه شد.اســتاندار اصفهــان هم با اشــاره بــه اینکــه عملکرد بســیار 
ارزنــده ای را از ســردار معصــوم بیگــی شــاهد بودیــم، افــزود:  وفــاق و 
ــی  ــل تحســین اســت.عباس رضای ــروی انتظامــی قاب هماهنگــی نی
گفــت:در حــال حاضــر انســجام و همدلــی در شــورای تامیــن وجــود 
دارد. نظــام جمهــوری اســالمی ایــران نظامــی اســت مقتــدر باعــزت و 
ــزت آن را  ــردم ع ــا م ــی ب ــن همراه ــه ضم ــت ک ــن اس ــا ای ــه م وظیف
حفــظ کنیــم.در پایــان بــا حکــم فرمانــده ناجــا ســردار میرحیــدری به 
عنــوان فرمانــده انتظامــی اســتان معرفــی و از خدمــات ســردار 

معصوم بیگی قدردانی شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:در حال 
حاضر منحنی بیماری کرونا در اصفهان در چند روز اخیر 
شیب مالیم رو به باال داشته و این حاکی از صعود روند 
بیماری است.طاهره چنگیز در خصوص آخرین وضعیت 
شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر 
منحنی بیماری کرونا در اصفهان در چند روز اخیر شیب 
مالیم رو به باال داشته است و این حاکی از صعود روند 
بیماری است و موارد بستری بیماری در حال کاهش و 
موارد سرپایی دارای افزایش بوده است.وی با بیان اینکه 

فعال تنها شهر بوئین و میاندشت در استان وضعیت سفید 
دارد، گفت: تیران و کرون هم در خبر ها اعالم شد، اما این 
شهرستان وضعیت سفید ندارد و تنها بوئین و میاندشت 
در استان اصفهان از وضعیت سفید برخوردار است.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص تحقیقات 
انجام شده برای دست یابی به دارو یا واکسن کرونا در 
استان اصفهان، گفت: طرح های تحقیقاتی متعددی در 
استان تاکنون انجام شده که بیش از 50 طرح تحقیقاتی 
در دانشگاه تصویب و مطالعات آن ها در حال انجام است 
و برخی از این مطالعات هم منجر به اصالح رویه های 
درمانی و تشخیصی و وارد چرخه درمان شده و برخی دیگر 
هم نیازمند تکمیل است.وی با اشاره به کمبود تجهیزات 
و امکانات در بیمارستان های استان گفت: حداقل 

تجهیزات و امکانات سرمایه ای مورد نیاز در بیمارستان ها 
تامین شده، اما برخی امکانات مهم دیگر نیازمند کمک 
مالی است برای مثال دستگاه سی تی اسکن که در اغلب 
شهرستان ها به آن نیاز دارند، باید تکمیل شود همچنین 
برای افزایش رادیولوژی های پرتابل و ونتیالتور در استان 
برنامه ریزی الزم در حال انجام است. چنگیز تصریح کرد: 
باید کماکان با کرونا زندگی کرد بنابراین اگر آداب زندگی 
با کرونا را یاد بگیریم و عادت های غلط گذشته را اصالح 
کنیم می توانیم این بیماری را کنترل کنیم.وی افزود: 
دیگر نمی توانیم رفتار های قبل از کرونا مانند فاصله های 
نزدیک، دست دادن ها، فراموش کردن شست وشوی 
دست ها را داشته باشیم و در صورت رعایت نکردن این 
رفتار های بهداشتی قطعا افزایش کرونا را خواهیم داشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

منحنی بیماری کرونا در اصفهان رو به باالست

حضور رزمندگان اصفهانی در جبهه و حوادث مختلف 
این  بودن مردم والیی  از همیشه در صحنه  نشان 
شهراست. به برکت این مجاهدت ها شاهد شکوفایی در 

کشور خواهیم بود

کمک های مومنانه 
جوانان مکتب 
الصادق )ع( 

اصفهان به روایت 
تصویر

جوانان مرکز فرهنگی مکتب 
لصــادق )ع( در راســتای  ا
رزمایــش کمک مواســات و 
کمــک مومنانــه، اقــدام به 
توزیع بســته های ارزاق میان 

نیازمندان کردند.

آزادی ٨۵٩٩ زندانی جرائم غیر عمد در سال ٩٨
تعـداد ۸5۹۹ زندانی جرائـم غیرعمد با همت خیران در سـالی که گذشـت بـا رقم بدهی بالـغ بر ۱۸00 
میلیارد تومـان از بند حبس رهایـی یافتند. 330 نفـر از مددجویان آزاد شـده را زنان و بقیـه را آقایانی 
شـامل می شـوند کـه در قالـب پرونده ها 
نسـبت بـه صـدور چـک یـا ضمانـت از 
طریق ایـن اوراق تجاری گرفتار بند شـده 
بودند.اصـل بدهـی ۸5۹۹ زندانی رهایی 
یافته معـادل ۱۸00 میلیارد تومـان بود که 
در فرآیند رسـیدگی به همـت کمیته های 
صلـح و سـازش تـا میـزان ۴۴ درصـد 
محکوم بـه از سـوی شـکات خصوصـی و 
اولیای دم گذشـت شـد.همچنین تعداد 
۱۲۴۹ زندانـی بـدون پرداخـت ریالـی و 
تنها بـا تـالش نمایندگی هـای اسـتانی و البتـه همیـاری مـددکاران زندان ها و برخی شـعب شـورای 
حل اختـالف صرفـا از طریـق صلح و سـازش یا پذیـرش دادخواسـت اعسـار از بنـد آزاد و بـه آغوش 
گرم خانواده بازگشـته اند.در فهرسـت اسـتانی، سـتاد دیه تهـران بـا آزادی ۸0۱ زندانی واجد شـرایط 
بیشـترین آزادی ها را بـه خـود اختصـاص داده و در ادامـه اصفهـان و خراسـان رضوی بـه ترتیب هر 
کـدام بـا آزادی ۷56 و 55۱ مـورد آزادی بیشـترین آمـار را در آزادی زندانیـان جرائم غیر عمـد دارند.

 تدریس کتاب های درسی دانش آموزان پایه دوازدهم
 استان اصفهان

همه مطالب کتـاب های درسـی دانش آمـوزان پایـه دوازدهم اسـتان اصفهان تدریس شـده اسـت 
تـا دانـش آمـوزان بـرای کنکـور آمـاده شـوند.مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان بـا بیان 
اینکـه تا امـروز امتحانـات پایـه دوازدهم 
ابالغ شـده  کـه امتحانـات از روز هفدهم 
خرداد شـروع شـده اسـت و تـا پانزدهم 
تیر ادامـه خواهد داشـت،  گفـت:در دوره 
ابتدایـی امتحانـات بـه صـورت توصیفی 
اسـت و آمـوزگاران دانـش آمـوزان را 
ارزیابـی مـی کنند.محمـد اعتـدادی بـا 
اشـاره بـه تعطیلی همـه مدارس اسـتان 
از پنجـم اسـفند بـه علـت شـیوع کرونـا 
گفـت: از آن زمان،معلمـان در فضـای 
مجـازی کار را بـا جدیـت دنبـال و پیگیـری کردند.وی با اشـاره بـه اینکـه تا قبـل از تعطیلـی مدارس 
، ۸0 درصـد مطالـب کتـاب هـای درسـی در اسـتان اصفهـان تدریـس شـده بـود، افـزود: تدریـس 
بقیـه مطالـب همچنـان در فضـای مجـازی بـا کمـک از برنامـه هـای آموزشـی صداوسـیما در حال 
اجراسـت ولی قطعا جـای کالس درس را نمی گیرد.اعتـدادی اضافه کـرد: 55 درصد دانـش آموزان 
و ۹5 درصـد مدیـران اسـتان اصفهـان عضو شـبکه شـاد شـدند.مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه هیـچ دانـش آمـوزی را اجبـار بـه خریـد گوشـی اندرویـد نکـرده ایـم ادامه 
داد: چـون ۱00 درصـد دانـش آمـوزان دسترسـی بـه فضـای مجـازی در اسـتان اصفهـان نداشـتند، 
درس نامـه هایـی بیـن دانـش آمـوزان کـم بضاعـت توزیـع شـد کـه بـه همـت ۱00 نفـر از معلمـان 
بـا نـگارش بیـش از 5۸ راهنمـای آموزشـی صـورت گرفتـه بود.حـدود 56 هـزار فرهنگـی در سـال 
 تحصیلـی ۹۹-۹۸ ، تعلیـم و تربیت بیـش از ۹۲0 هـزار دانش آمـوز را در هفـت هزار و واحد آموزشـی

 برعهده دارند. 

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

اخبار

درمان کرونا با داروی ماالریا 
نیاز به تحقیقات بیشتر دارد

خبر روز

تولیـد محتـوای علمـی سـتاد  مسـئول 
دانشـجویی مقابلـه بـا کرونـا در اصفهـان 
گفـت: داروی ماالریـا چنـدی پیش توسـط 
رییـس جمهـور آمریـکا، بـه عنـوان راهـی 
برای درمـان بیماری کرونـا مورد بحـث قرار 
گرفـت، اما بـا وجـود مـرگ یـک آمریکایی 
در اثر مصـرف خودسـرانه نوعی از ایـن دارو، 
بحـث در مـورد اینکـه آیـا داروی ماالریـا، 
۱۹ را درمـان می کنـد؟ مطـرح  کوویـد 
شد.سـاحل جوانبخت ادامـه داد: همچنین 
شـیمیدان دارویـی دانشـگاه مریلنـد که در 
هفـت سـال گذشـته به صـورت فعـال  روی 
ویروس هـای خانـواده کرونـا کار کـرده در 
رابطـه کلوروکیـن و نـوع دیگـری از داروی 
ضـد ماالریـا بـا نـام هیدروکسـی کلوروکین 
)hydroxychloroquine( بررسـی هایی 
انجـام داده است.مسـئول تولیـد محتـوای 
علمـی سـتاد دانشـجویی مقابلـه بـا کرونـا 
بااین وجـود  در اصفهـان، اضافـه کـرد: 
آزمایش هـای بعـدی روی کلوروکین و دیگر 
داروهای موردنظر، درنهایت مشـخص شـد 
کـه ایـن ترکیبـات تاثیـر زیـادی در درمـان 
مـرس نداشـتند؛ بنابرایـن بـا شـیوع کووید 
۱۹ در اواخـر سـال میـالدی گذشـته طبیعی 
بـود کـه داروهایـی بـا تاثیـرات گوناگـون 
روی مـرس بـرای کروناویـروس جدید هم 
موردتوجـه قـرار بگیرنـد.وی بـا اشـاره بـه 
نظرات ایـن شـیمیدان، ادامه داد: عـالوه بر 
کلوروکیـن، داروی تاییـد شـده دیگری هم 
بـه نـام رمدزیویـر )Remdesivir( وجـود 
دارد که در گذشـته پتانسـیل قابل توجهی در 
توقـف تکثیـر ویروس هـای کرونـای مرس 
و سـارس و همچنیـن، ویروس ابـوال از خود 
نشـان داد.مسـئول تولیـد محتـوای علمـی 
سـتاد دانشـجویی مقابله با کرونای اصفهان 
در مـورد مصـرف خودسـرانه ایـن داروهـا 
هشـدار داد و گفت: ایـن شـیمیدان که روی 
تاثیر این دارو بررسـی می کنـد، می گوید که 
مصـرف داروی ماالریـا بدون تجویز پزشـک 
به هیچ وجـه کار عاقالنـه ای نیسـت و اثـرات 

جانبـی آن در برخـی مـوارد مرگبـار اسـت.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان خواستار مشارکت مردم در طرح اکرام ایتام و محسنین شد و گفت: هم اکنون 5 هزار فرزند بدون حامی در استان 
داریم که چشم انتظار حمایت مردم خیر و نیکوکار اصفهان هستند.کریم زارع  اظهار کرد:  امسال باتوجه به محدودیت هایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا وجود دارد و 
امکان برپایی پایگاه های مردمی را نداریم، به صورت غیرحضوری از طریق درگاه امداد به نشانی EKRAM.EMDAD.IR و یا ارسال عدد ۱ یه شماره 30003333 مردم می 
توانند در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کنند.وی با اشاره به اینکه کمک های مردمی بدون واسطه و به صورت مستقیم به حساب ایتام و کارت مجازی که برای آنها پیش 
بینی شده واریز می شود و فقط برای ایجاد تعادل و توازن در کمک های واریزی بر آن نظارت می کنیم، تصریح کرد: مردم می توانند از طریق کد دستوری 03۱#*۸۸۷۷* 
انواع کمک ها در قالب صدقه، نذورات، جهیزیه، درمان و ... را به هر شکل و مقداری که تمایل دارند، واریز کنند.زارع در ادامه به توزیع نزدیک به یکصد هزار بسته بهداشتی با 
توجه به شیوع ویروس کرونا با کمک سایر نهادها و سازمان ها اشاره و تصریح کرد: طی این مدت 3۲ میلیارد ریال به خانواده های نیازمند با اولویت بیماران صعب العالج و 
سالمندان کمک شد، همچنین نزدیک ۲0 میلیارد ریال برای افراد خودکفا شده غیرمددجو درنظر گرفتیم که عمدتا مشاغلی که از طریق کمیته امداد برای آنها ایجاد شده بود 

به خاطر بحران کرونا آسیب دیده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مطرح کرد:

وجود۵ هزار فرزند یتیم بدون حامی در استان اصفهان
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بدهی عجیب 6 هزار و 400 دالری پرسپولیس!
چند ماهی است که یکی از طلبکاران باشگاه پرسپولیس با مسئوالن این باشگاه تماس می گیرد 
تا مطالبات خود را وصول کند. با وجود اینکه این مبلغ نســبت به هزینه های جاری باشگاه ناچیز 
است؛ اما تا به حال پرداخت نشده و ماجرای عجیبی را ایجاد کرده است.در دوره مدیریت محمد 
حسن انصاری فرد، باشگاه پرســپولیس با یک آژانس هواپیمایی قراردادی منعقد می کند که بر 
اساس آن، آژانس مذکور خدمات سفر کاروان پرسپولیس به خارج از کشور برای بازی های لیگ 
قهرمانان آســیا را فراهم کند. پس از امضای این قرارداد زمانی که پرسپولیسی ها قصد داشتند 
عازم دوحه شــوند، انصاری فرد با مدیر آژانس هواپیمایی طرف قرارداد تماس می گیرد و عنوان 
می کند که باشگاه در تامین هزینه های جاری تیم در دوحه دچار مشکل شده و از مدیر این آژانس 
درخواست می کند تا به نماینده باشگاه پرسپولیس مبلغی ارز تحویل دهد تا پرسپولیس  از پس 
پرداخت هزینه های خود در دوحه بر بیاید.یعنی باشگاه عمال نه تنها هزینه هتل و پرواز را پرداخت 
نکرده بود، بلکه در اقدامی جالب برای هزینه های جاری خود نیــز از مدیر آژانس تقاضای پولی 
به عنوان قرض می کند. در ادامه مدیر این آژانس هم ۶۴۰۰ دالر به نماینده باشــگاه پرسپولیس 
پرداخت می کند، پرداختی که تا به امروز تســویه نشده است.نکته جالب در این ماجرا این است 
باشگاه پرســپولیس که با شــرکتی به عنوان کارگزار قرارداد همکاری داشــت، در مقطعی تحت 
مدیریت انصاری فرد آنقدر دچار مشکل مالی می شــود که برای تامین ۶ هزار و ۴۰۰ دالر، مجبور 
می شود از مدیر آژانس تقاضای پول به عنوان قرض کند.اینکه در آن مقطع چه سیاستی در تامین 
منابع مالی در باشگاه پرسپولیس اتخاذ می شد، نکته ای است که مدیران سابق این باشگاه باید 

پاسخگوی آن باشند.

بازگشت جانشین »پورحیدری« به نیمکت استقالل
برادر سرمربی استقالل محتمل ترین گزینه برای سرپرستی تیم محسوب می شود. در این ارتباط 
گفته می شود فرهاد مجیدی خودش این پیشنهاد را به احمد سعادتمند داده که برادرش را در این 
ســمت به کار بگیرند. البته فرهاد در سیزدهم دی ماه سال گذشــته هم که سرمربیگری استقالل 
را پذیرفت، چنین پیشــنهادی را مطرح کرده بــود ولی ظاهرا مدیران وقــت در آن برهه تمایلی به 
این موضوع نشــان ندادند تا اینکه ســعادتمند برای نشــان دادن حســن نیتش به فرهاد با این 
موضوع موافقت کرد. فرزاد مجیدی در ســال ۱۳۹۴ پس از عود کردن بیماری منصور پورحیدری و 
کناره گیری اش از سرپرستی تیم استقالل، با موافقت پرویز مظلومی سرمربی تیم و جلسه با بهرام 
افشارزاده مدیرعامل وقت باشگاه به عنوان سرپرست استقالل مشغول به کار شد. در جلسه چند 
روز پیش فرهاد و سعادتمند در این باره هم صحبت هایی مطرح شد که فرزاد تجربه این کار در تیم 
استقالل و تیم های دیگر را هم دارد. ناگفته نماند برخی شایعات پیرامون مشکالت حقوقی فرزاد 
مجیدی هم مطرح بوده که از باشگاه خبر می رسد این مسئله نمی تواند منعی برای همکاری باشگاه 

استقالل با فرزاد مجیدی ایجاد کند.

غرامت سنگین، مانع تعطیلی لیگ قهرمانان آسیا
در روزهایی که بیشــتر لیگ های فوتبال به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل اســت و بازی ها 
در بســیاری از کشورها هنوز شروع نشــده ، کنفدراســیون فوتبال می خواهد به زودی این رقابت 
ها را از ســربگیرد و محتمل ترین حالت این است که بازی ها در منطقه شــرق و غرب  به صورت 
مجتمع و در دو کشور برگزار شود.  اما ســوال اصلی اینجاســت که چرا کنفدراسیون فوتبال هرگز 
تن به لغو این بازی ها نمــی دهد؟ ماجرا از این قرار اســت که AFC قرارداد اسپانســری با چند 
شــرکت بزرگ برای بازی های لیگ قهرمانان آســیا امضا کــرده  و در صورت لغو هــر بازی باید 
 غرامت ســنگینی پرداخت کنــد، به همین دلیل اســت که این بــازی ها به طور قطــع ادامه پیدا

 خواهد کرد.

محمد محبی نتیجه درخشش خود را دید؛

پدیده سپاهان، اللیگایی می شود

زمانی که امیر قلعه نویی، محمد محبی را   سجاد رضایی
در لیست نقل و انتقاالت سپاهان قرار داد 
و این بازیکن بوشهری از تیم لیگ یکی روانه تیم نایب قهرمان لیگ برتر 
شد، شــاید هیچ کس فکر نمی کرد که بازیکن سابق، شهرداری بوشهر 
درترکیب طالیی پوشــان در فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر چنان 
بدرخشد که حاال با پیشنهاد یک تیم اللیگایی روبه رو شود ولی این اتفاق 
افتاد و امروز دعوتنامه تیم اسپانیایی در دستان محمد محبی و باشگاه 
سپاهان است. نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور برای 
هافبک جوان و تنومند طالیی پوشان نصف جهان یک فصل رویایی بود. 
پسر 2۱ ساله بوشهری که فصل گذشته با دستمزدی کمتر از صد میلیون 
در تیم شاهین شهرداری بوشهر زیر توپ می زد و با درخشش در این تیم 
راهی تیم سپاهان شده بود در تیم اصفهانی نیز به درخشش خود ادامه 
داد تا به پیراهن تیم ملی امید و هم چنین تیم ملی بزرگساالن کشورمان 
دست یابد. محبی که در دو دیدار برگزار شده سپاهان در  لیگ قهرمانان 
آسیا هم عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته بود حاال مورد توجه یک 
تیم اللیگایی قرار گرفته است. محبی تا هفته بیست و یکم رقابت های 

لیگ نوزدهم با ثبت ۴ گل و ارسال ۳ پاس گل یکی از بهترین بازیکنان 
تیمش بوده است؛ او در دیدار برابر العین در اولین نمایش آسیایی اش 
هم زننده اولین گل آســیایی اش و اولین گل سپاهان در پیروزی ۴ بر 
صفر شد، تا نشان دهد در 2۱ ســالگی می تواند آینده درخشانی پیش 

روی خود داشته باشد.
گرنادا، همان تیم اللیگایی است که خواهان محمد محبی شده ، تیمی 
که در رده نهم جدول رده بندی لیگ اسپانیا قرار گرفته است. این تیم در 
2۷ بازی انجام داده در این فصل از بازی ها به تعداد بردهایش یعنی ۱۱ 
دیدار باخت داشته و در دیگر دیدار ها هم به نتیجه مساوی دست یافته 
و این نشان می دهد گرانادا تیمی تهاجمی است. اینکه عالقه زیادی به 
تساوی ندارد و برای بردن بازی می کند؛ کما اینکه این سیستم در برخی 
از بازی ها منجر به شکست این تیم شده است.۳۳ گل زده در کنار ۳2 
گل خورده دستاورد این تیم در 2۷ بازی انجام داده در اللیگا بوده است. 
پیش تر تیم لژیا ورشوی لهستان خواســتار عقد قرارداد با این بازیکن 
ایرانی شده بود و مدیر ایرانی باشگاه شارلروا هم برای باشگاه سپاهان 
پیام فرســتاده بود که حاضر اســت با پرداخت مبلغ مد نظر باشــگاه 

سپاهان این بازیکن را به صورت دائمی در اختیار بگیرد. مضاف بر اینکه 
صحبت از حضور محمد محبی در دو تیم پرتغالی هم مطرح شده بود.

یکی از عالقه مندی های گرانادا برای در اختیار گرفتن این بازیکن مبلغ 
آزاد سازی اوست ضمن اینکه قرار نیست در فصل ابتدایی حضور محمد 

محبی در اللیگا دستمزد کالنی به این بازیکن ایرانی بپردازد.
محمد محبی با پرداخت ۱2۰ هزار دالر به تیم ســپاهان می تواند اردوی 
این تیم را ترک کند و راهی تیم گرانادا شــود! این بدین معنی است که 
تیم اسپانیایی برای در اختیار گرفتن این ستاره ایرانی قرار نیست هزینه 

زیادی را متحمل شود.
به نظر می رسد باشگاه ســپاهان در ابتدای فصل تصور نمی کرد محمد 
محبی اینقدر به سرعت رشد کند و در همان سال ابتدایی حضور در ترکیب 
تیم مورد توجه باشگاه اســپانیایی قرار بگیرد. به طور حتم اگر باشگاه 
ســپاهان چنین موضوعی را پیش بینی می کرد، مبلغ بیشتری برای 
رضایت نامه او در نظر می گرفت. حاال دعوتنامه تیم اللیگایی به دســت 
محمد محبی رسیده و او هم به طور حتم عزم رفتن کرده است تا برای 

ادامه فوتبالش سر از اسپانیا در آورد. 

همان طور که جامعه پزشــکی از خودگذشــتگی 
داشــتند و در عرصه حضور داشــتند، ورزشکاران 
و جوانان نشــان دادند پای کار هســتند و هزاران 
ورزشــکار در حد تــوان بــه یــاری خانواده های 
آســیب دیده از کرونا آمدند و در رزمایش همدلی 
که همت جوانانه و کمک مومنانه نام دارد، شرکت 
کردند.رزمایش سراســری همت جوانانه و کمک 
مومنانــه بــا مشــارکت اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان، ســازمان بسیج ورزشــکاران، 
هیئت های ورزشــی، ســازمان های مــردم نهاد 
جوانان، باشــگاه های ورزشــی، خیران و نخبگان 
ورزشــی برگزار شــد.این رزمایش با حضور سید 
محمد طباطبایــی، سرپرســت اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان، وحید رجبی رییس بسیج 
ورزشکاران، ورزشکاران شاخص استان اصفهان و 

سایر مسئوالن در ورزشگاه شهید نصر برگزار شد.

آماده سازی بیش از 30 هزار بسته غذایی
در ایــن رزمایــش بســته های غذایی آمــاده و 
بسته بندی شده در شــب والدت با سعادت کریم 
اهل بیت، امام حســن مجتبی)ع( بین اقشــار 
آســیب پذیر جامعه توزیع شــد؛ بیش از ۳۰ هزار 
ســبد غذایی و حمایتی با هزینه بالغ بر 2۰ میلیارد 
تومان تاکنون آماده شــده است.هادی محمدی، 
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن، زهرا کیانی قهرمان 
ووشو، معصومه اسماعیلی زاده ملی پوش بسکتبال 
اصفهــان و محمدعلــی مجیری قهرمان ووشــو 

از جملــه ورزشــکاران اصفهانی بودند کــه در این 
رزمایش شــرکت کردند.محمدعلــی مجیری در 
خصوص شــرکت در این رزمایش اظهار داشــت: 
کمک مومنانه یک اقدام بسیار خوب است و وقتی 
این رزمایش و صحنه را دیدم بســیار خوشــحال 
شدم؛ این روزها برخی از مردم در شرایط نامناسب 
اقتصادی هستند.ووشــوکار خمینی شهری ادامه 
داد: برخی از مردم به این نوع کمک ها احتیاج دارند 
و با تمام تــوان از این رزمایش و ایــن کار حمایت 
می کنــم؛ باید با یکدیگر در این شــرایط ســخت 
وحدت داشته باشــیم تا به امید خدا این وضعیت 
را پشت سر بگذاریم.وی همچنین تصریح کرد: از 
دیگر ورزشکاران درخواست می کنم تا حد توان به 
این رزمایش کمک و دل مردم را گرم کنند و از این 
رزمایش و اقدامات این چنینی هم به صورت مالی 
و هم با حضور خود حمایت کنند، ما باید قوت قلب 

مردم در این شرایط باشیم.

کمک به هم نوع و حس خوبی که ایجاد می کند
معصومه اسماعیلی زاده نیز در مورد این رزمایش 
گفت: کمک مومنانه یک رزمایش سراسری است 
که در کل ایران انجام می شود، کمک و همدلی در 
کل ایران همیشــه زبان زد بوده و از طرفی کمک به 
هم نوع از خصلت های مردم ایران اســت.بازیکن 
تیم ملی بســکتبال ایران تصریح کــرد: امیدوارم 
این رزمایش ادامه داشته باشــد تا این شرایطی 
که با توجه به شــیوع بیماری کرونا ایجاد شــده را 

بتوانیم پشــت ســر بگذاریم.وی در پایان افزود: 
من همیشــه ســعی کردم در حد توان کمک کنم، 
چرا که کمک به هم نــوع از نظر روحی روانی حس 
خوبی ایجــاد می کنــد و از این که مردم کشــورم 
 روز به روز شــرایط بهتــری پیدا کنند، احســاس 

خوبی دارم.
پیش از این نیز تعدادی از جوانان اصفهانی زیر نظر 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به صورت 
داوطلبانه و کامال مردمی برای پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا در مناطق کــم برخوردارتر و نیازمند 
فعالیتی تحت عنوان پویــش »طوفان همدلی« 
را در مرکز اصفهان شــروع کردند که تبدیل به یک 
کمپین ملی شــد.این گروه ها با ایجاد کارگاه های 
خیاطی زیر نظر مجمع جوانان اســتان اصفهان با 
رعایت استانداردهای بهداشتی از قبل تولید و دقت 
کامل در کارگاه و دوخت ماســک ها تا رساندن به 
مناطق را صورت می دادند که روزانه بالغ بر 2۰ هزار 

عدد ماسک در این فرآیند تولید می شد.

ورزشکاران اصفهانی در میدان کمک مومنانه  پا به توپ شدند
واکنش فدراسیون کشتی به 
شائبه استعفای »محمد بنا«

 خبر روز

راهکار PSG برای نگه داشتن »ایکاردی«
باشگاه پاری سن ژرمن برای نگه داشتن ایکاردی یک راهکار جدید را در پیش گرفته و امیدوار است 
که اینتر را راضی کند.به نقل از گاتزتادلو اسپورت، مائورو ایکاردی در فصل نخست حضور خود در پاری 

سن ژرمن عملکرد خوبی از خود نشان داده است.
این مهاجم بلند قد ایتالیایی در تابســتان به صورت قرضی از اینتر راهی پاری ســن ژرمن شــد و 
توانســت که در ترکیب تیم پاریســی خوش بدرخشد.باشــگاه اینتر برای فروش نهایی ایکاردی 
۷۰ میلیون یورو می خواهد.گاتزتا دلو اســپورت نوشــت که پاری ســن ژرمن با توجه به لغو لیگ 
فرانسه متحمل خســارت مالی زیادی شده اســت و به همین خاطر توان پرداخت چنین رقمی را 
حداقل در تابستان امســال ندارد.این روزنامه ایتالیایی نوشت که باشگاه پاری سن ژرمن دوست 
دارد که ایکاردی را حفظ کنــد ؛ اما چون توان پرداخت این رقم باال را ندارد می خواهد که دراکســلر 
هافبک آلمانی خود را بخشــی از این قرارداد قرار دهد و امیدوار اســت که باشــگاه اینتر هم این 
شــرط را قبول کند.قرارداد دراکسلر با پاری ســن ژرمن تابستان ســال 2۰2۱ به پایان می رسد و 
 پیش از این او مورد توجه اینتر قرار گرفته بود و باید دید که آیا او زمینه ســاز ماندن نهایی ایکاردی

خواهد شد یا خیر.

کرونا به جان میالن افتاد
پائولو اسکارونی، رییس باشــگاه میالن اعالم کرد در این باشــگاه ایتالیایی تعدادی به ویروس 
کرونا مبتال هستند، این در حالی است که تصور می شــد پائولو مالدینی، مدیرفنی باشگاه میالن 
و پســرس )دانیل( که بازیکن روســونری اســت و در اوایل فروردین ماه جاری به این ویروس 
مبتال شده بودند، تنها مبتالیان به کرونا در این باشــگاه هستند.اسکارونی در این باره گفت: برخی 
بازیکنان میالن مبتال بــه ویروس کرونا بودند که رو به بهبودی هســتند، اما دو مالدینی باشــگاه 
در وضعیت خوبی قــرار دارند. محل تمرین ما باز اســت و تمرینات مان را بــا حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی آغاز کرده ایم. ما در حال برداشــتن گام های الزم برای از سرگیری کارها ی مان هستیم.

وی افزود:  باید به زندگــی با این ویروس عادت کنیــم و این مورد باید در فوتبــال هم به اجرا در 
بیاید. این غیرممکن اســت تا زمانی که شــمار مبتالیان به این ویروس به صفر برسد، بدون هیچ 
فعالیتی منتظر بمانیم. از این گذشــته ما می توانیم خودمان را با فرمــول آلمانی ها وفق دهیم که 
 افرادی که مبتال به ویروس هســتند در قرنطینه باشند، این در حالی اســت که دیگران به کارشان

 ادامه می دهند.

درخواست امباپه: 

کفش طالی لیگ1 شریکی شود
سازمان لیگ فرانسه بعد از اعالم دستور دولت فرانســه مبنی بر اینکه مسابقات ورزشی در این 
کشور تا شــهریور ماه نمی تواند از ســر گرفته شــود فصل 2۰۱۹-2۰2۰ لیگ این کشور را تعطیل 
اعالم کرده و پاری ســن ژرمن را به عنوان قهرمان معرفی کرد.  روز جمعه هم رســما اعالم شــد 
که امباپه با ۱8 گل زده آقا ی گل رقابت ها شــده است. اما وســام بن  یدر، مهاجم موناکو هم در 
این فصل همین تعداد گل زده بود. فرانســوی ها گفتند چون از گل های بن یدر سه گل در ضربات 
پنالتی به ثمر رســیده ولی امباپه همه گل هایــش را در جریان بازی به ثمر رســانده، کفش طال 
به ســتاره PSG تعلق می گیرد.امباپه حاال با اشــاره بــه اینکه در فصــل 2۰۱8-2۰۱۹ لیگ برتر 
انگلیس، کفش طال به صورت مشترک به سادیو مانه، محمد صالح و پیر امریک اوبامیانگ اهدا 
شده بود خواستار این شــد که بن یدر هم در این جایزه با او شریک شــود. امباپه در توییتر خود 
نوشت:» از همه شما به خاطر پیام هایتان متشکرم. من معتقدم که وسام هم شایسته دریافت 
 یک کفش طالســت. همانطور که فصل گذشــته در لیــگ برتر این جایزه را به صورت مشــترک 

اهدا کردند«.

فوتبال جهان

بحث بررســی و تدوین چرخه انتخابی تیم 
های ملی مدتی اســت به یکــی از دغدغه 
های اصلی فدراسیون کشــتی تبدیل شده 
و حواشی مختلفی را به وجود آورده است.

فارغ از اختالف نظرهای غالمرضا محمدی، 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با کلیات مفاد 
چرخه انتخابی که این روزهــا به طور علنی 
مطرح شــده، ســکوت محمد بنا سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی هم شائبه استعفای 
احتمالی را او نیز بر ســر زبان هــا انداخته 
است.در همین راستا محمدابراهیم امامی، 
سخنگوی فدراسیون کشــتی در خصوص 
شــائبه اســتعفای محمدبنا گفت: به هیچ 
عنوان این خبر را تایید نمی کنم، چراکه این 
موضوع اصال صحت نــدارد. محمد بنا جزو 
سرمایه های ملی و همچنان در خدمت تیم 
ملی و کشتی گیران است.وی در واکنش به 
این موضوع که گفته می شــود محمد بنا به 
طور کلی به چرخه انتخابــی اعتقادی ندارد 
و دلیل ســکوت و نارضایتــی او نیز همین 
موضوع اســت، گفت: اگر چنانچه محمد بنا 
در ارتباط با چرخه انتخابی انتقادی دارد، باید 
بگویم که این چرخه هنوز نهایی نشــده و ما 
باید صحبت ها و نظرات محمد بنا را هم در 
جلسات کارشناسی جویا شویم.سخنگوی 
فدراسیون کشــتی ادامه داد: علیرضا دبیر 
معتقد اســت باید در قانون گــذاری تامل 
شود، اما در اجرای آن باید سرعت به خرج 
داد. البته ما هنــوز در مرحله اجرای چرخه 
انتخابی نیســتیم و این چرخــه در مرحله 
تدوین اســت.وی در پاســخ به این سوال 
که آیا محمد بنا در جلســات بعدی بررسی 
چرخه انتخابی حضور خواهد داشت یا خیر، 
گفت: جلسه قبلی بیشتر مربوط به مسائل 
لبته محمد بنا  تیم ملی کشــتی آزاد بود و ا
هم به دلیل مســائل و مشــکالت شخصی 
نتوانست در این جلسه حضور یابد؛ اما حتما 
در جلسه بعدی حضور خواهد داشت که این 
نشست به مسائل و مباحث کشتی فرنگی 

اختصاص دارد.

حاال دعوتنامه تیم اللیگایی به دست محمد محبی 
رسیده و او هم به طور حتم عزم رفتن کرده است تا برای 

ادامه فوتبالش سر از اسپانیا در آورد

مستطیل سبز

وز عکس ر

اتاق ضد عفونی 
کرونا در زمین 

بشیکتاش!
باشــگاه بشــیکتاش اتــاق 
ضدعفونی را در زمین تمرینی 
خود ایجاد کرده اســت.لیگ 
ترکیه از ماه آینده آغاز خواهد 
شــد و بیشــتر تیم های این 
لیگ نیز تمرینات خود را آغاز 

کرده اند.



یکشنبه 21 اردیبهشت  1399 / 16 رمضان 1441/ 10 می 2020/ شماره 2970
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی»سالم اصفهان« تشریح کرد:

 تسهیالت ویژه برای رونق ساخت و ساز
 در شهر

شــهردار اصفهان صبح دیروز در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« با تبریک فرارســیدن والدت 
حضرت امام حســن مجتبی )ع(، روز جهانی هالل احمر و روز جهانی پرستار، اظهار کرد: شهر و 
شهروندان همیشه قدردان تالش های پرستاران در جامعه هستند.قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: 
با محدودیت هایی که بیماری کرونا در روزهای پایانی ســال ۹۸ به وجود آورد، درخواســت های 
زیادی برای امکان صدور پروانه ســاخت با نرخ پایه ۹۸ وجود داشت، از این رو با توجه به تمدید 
مهلت پرداخت عوارض، در زمینه صدور پروانه های ســاختمانی نیز با الیحه ای که شــهرداری به 
شورای اسالمی شهر تقدیم و مصوبه شــورا را دریافت کرد، امکان صدور پروانه ساختمانی با نرخ 

پایه ۹۸ ایجاد شد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه شــهروندانی که قصد ســاخت و ســاز دارند می توانند از فرصت 
ایجادشده، استفاده و از این بسته تشویقی بهره مند شوند، افزود: در خصوص صدور گواهی پایان 
کار ساختمانی نیز تخفیف ۵۰ درصدی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.وی خاطرنشان 
کرد: تخفیف های دیگری در ایام مختلف ســال در نظر گرفته شــده که شــهروندان می توانند با 
مراجعه به وبگاه شــهرداری اصفهان به نشــانی www.esfahan.ir یا تماس بــا تلفن ۱۳۷ از 

جزییات بیشتر آن مطلع شوند.
نوروزی با ابراز نگرانی از اینکه عده ای از شهروندان نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی را در فضاهای 
عمومی شهر رعایت نمی کنند، گفت: از تمام شــهروندان انتظار می رود پروتکل های بهداشتی را 
برای مبارزه با ویروس کرونا به طور کامل رعایت کنند تا شــهر ایمن و امکان غلبه بر این بیماری 
فراهم شود.وی اظهار امیدواری کرد: در ماه مبارک رمضان با رعایت تمام نکات بهداشتی از شرایط 
سخت کرونایی عبور کرده و بار دیگر شهر در مسیر توســعه و آبادانی همه جانبه راه پر افتخار خود 
 را با سرعت بیشتر طی کند و شــاهد آرامش و آسایش همه شهروندان در ســطح شهر اصفهان

 باشیم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

 تصمیمی برای احداث باربیکیو در 
ناژوان نداریم

مدیر طرح ساماندهی ناژوان می گوید: پارک طبیعی ناژوان با وسعتی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ هکتار 
یک سرمایه بزرگ ملی در اصفهان است و همه باید در پاسداشت و نگهداری آن تالش کنند. سید 
رسول هاشمیان،  با بیان اینکه اکثر شهروندان در ناژوان بسیاری مسائل شهروندی را رعایت می کنند 
و با نگاه به اینکه پارک طبیعی است وارد آن می شوند، تصریح می کند: شکستن شاخ و برگ درختان، 
برافروختن آتش زیر درختان، پارک خودرو در داخل فضاهای سبز، ریختن زغال و پسماند حاصل از 
دخانیات در داخل تشتک درختان و جوی های آب با توجه به اثرات مخرب اینگونه پسماندها، باعث 
آسیب زدن به فضای سبز ناژوان می شود؛ حتی قرار دادن ظروف و منقل باعث آسیب زدن به فضای 
سبز خواهد شد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان می افزاید: در پارک طبیعی ناژوان باغاتی در اختیار 
کشاورزان و با مالکیت است و شهروندان باید از ورود به حریم خصوصی این باغات و آسیب زدن به 

محصوالت کشاورزی و گل کاری ها، خودداری کنند. 
مدیر طــرح ســاماندهی نــاژوان بــا تاکیــد بــر اینکــه تصمیمــی بــرای احــداث باربیکیو 
در نــاژوان نداریــم، اظهــار می کنــد: سیاســت ایــن اســت کــه در نــاژوان آتــش روشــن 
نشــود زیرا ایــن محــدوده یــک محیــط طبیعــی اســت؛ البتــه امیدواریم کــه بــا احترام 
 بــه طبیعــت بتوانیــم روز بــه روز شــاهد زیبایی بیــش از پیــش منطقــه ویژه گردشــگری 

ناژوان باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

نیرویانتظامی،مردمیاستوبرایمردمخدمتمیکند

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار سردار اشتری که به منظور 
معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی اســتان به اصفهان سفر کرده بود 
با قدردانی از زحمات نیروی انتظامی در مسئله شــروع کرونا اظهار کرد: 
مجموعه نیروهای مســلح در مســئله کرونا ورود مدبرانه و دلسوزانه ای  
داشته اند که این  امر موجب شــد مدیریت ایران در مسئله کنترل کرونا 
بسیار برتر از سایر کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی باشد.آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: در این میان همکاری مردم جهت کنترل 
ویروس منحوس کرونا و دستگیری از آسیب دیدگان مالی این ایام، بسیار 
غیر قابل باور بود و باید گفت همکاری و وحدت آنان با دستگاه های اجرایی 
در این باره، ستودنی تر از دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق بود.نماینده ولی 
فقیه در استان اصفهان با اشاره به تغییر فرمانده انتظامی استان اصفهان، 
تصریح کرد: همواره موافق ارتقای فرماندهان حکیم و دلسوز در مقام های 
باالتر هستیم و سردار معصوم بیگی یکی از فرماندهان مدیر و مدبری بودند 
که خدمات بزرگی برای اســتان اصفهان به ارمغان آوردند و امیدواریم در 
هر کجا که هستند، موفقیتی بیش از پیش کسب کنند.آیت ا... طباطبایی 
نژاد با بیان اینکــه همه ارکان نیروی انتظامی مردمی اســت، تاکید کرد: 
نیروی انتظامی، نیرویی مردمی است و برای مردم انجام وظیفه می کند، 
بنابراین افرادی که در این حوزه وارد می شــوند بایــد خوش رو و خوش 

برخورد باشند تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به ایشان دو چندان شود.
وی خاطرنشان کرد: هر شخصی بخواهد امر خوب و نیک را با گناه پیش 
ببرد باید بداند که به هدفش نخواهد رســید بلکه دورتر از هدفش خواهد 
شد بنابراین امیدواریم در امر فرماندهی نیروی انتظامی به گونه ای رفتار 
شود که اعتماد مردم نسبت به گذشته به این نیروها افزایش پیدا کند.در 
ادامه سردار حسین اشتری، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران با تبریک میالد کریم اهل بیت)علیه السالم( اظهار کرد: پس از شیوع 
ویروس کرونا در کشور نیروی انتظامی به سرعت در چندین حوزه ورود پیدا 
کرد که حوزه نخست مقابله با احتکار لوازم بهداشتی بود که به واسطه این 

امر برخورد با احتکار کنندگان موجب شد ترس در میان آن فراگیر شود.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی در دومین حــوزه ای که ورود کرد مقابله با 
تشــویش کنندگان اذهان عمومی در فضای مجازی بود که در این رابطه 
حدود ۱۳۰۰ تارنما شناســایی و ۳۲۰ نفر دستگیر شــدند که در این میان 
عده ای از افراد که مدیریت این تارنماها را بر عهده داشتند در خارج از کشور 
زندگی می کردند که دسترسی به آنان عمال با چالش های زیادی همراه بود.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با استناد به فرمایش 
مقام معظم رهبری در خصوص کمک رســانی نیروهای نظامی به مردم 
در امر مبارزه با کرونا تصریح کرد: تعداد کثیری از بیمارستان های نیروی 

انتظامی در اختیار مبتالیان به کرونا قرار گرفت که در این رابطه بیش از ۳۰ 
هزار نفر مراجعه کننده در این بیمارســتان حاضر شدند که اکثریت آنان از 
سالمت کامل برخوردار بودند و تنها عده قلیلی از آنان در این بیمارستان ها 
بستری شدند.سردار اشــتری عنوان کرد: حدود هزار تخت برای بیماران 
کرونایی در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه تا به امروز این هزار تخت 
پر نشده است و امروز کمتر از ۱۰۰ بســتری را در این بیمارستان ها شاهد 

هستیم.
وی در خصوص یکی دیگر از اقدامــات ثمربخش نیروی انتظامی در امر 
مبارزه با کرونا گفت: اقدام دیگری که در این امر انجام گرفت اســتفاده از 
تجهیزات نیروی انتظامی اعم از کلیه خودروهای آبپاش برای ضدعفونی 
شهر و مکان های مختلف بود که هدف از این امر ابتدا کمک رسانی به مردم 
و در مرحله بعد تقویــت روحیه مردم در خصوص مردمــی بودن نیروی 

انتظامی بود زیرا این تجهیزات متعلق به مردم است.
فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به طرح فاصله 
گذاری اجتماعی و کنترل ورودی و خروجی اســتان ها برای امر مبارزه با 
کرونا گفت: حدود سه هزار مسیر در کنترل قرار گرفت که بدون هیچ تنشی 
با همکاری مردم کنترل این مسیر ها میســر شد و حتی شاهد بودیم که 
در روزهای دوازدهم و ســیزدهم فروردین ماه مردم نهایت همکاری را با 
دستگاه های اجرایی داشتند.سردار اشتری تاکید کرد: مصوب کردن قوانین 
در ستاد مقابله با کرونا به مراتب آسان تر از اجرای این مصوبات است که 
نباید این امر نادیده گرفته شــود.وی با ورود به مســئله تغییر فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: سردار معصوم بیگی با اینکه اصفهانی نبودند 
؛اما ارتباط و تعامل خوبی در این چند ســال به وجود آوردند و دستاوردها 
و اقدامات بزرگی را به سرانجام رســاند اما بنا به شرایط خانوادگی مجبور 
به عزیمت به تهران هســتند و به یاری خدا در حــوزه فرماندهی پلیس 

پیشگیری کشور خدمت رسان خواهند بود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در خصوص انتخاب جایگزین 
برای ســردار معصوم بیگی خاطرنشــان کرد: انتخاب فرمانده انتظامی 
جایگزین در استان اصفهان از ماه ها پیش و حتی قبل تر از مسئله شیوع 
کرونا در حال بررسی بود تا شــخصی مدیر و مدبر در این سمت به انجام 
وظیفه بپردازد چرا که اصفهان یکی از اســتان های مهم کشــور است، لذا 
با همفکری و بررســی های زیاد تصمیم بر این شد، سردار میرحیدری از 
فرماندهان مدیر، مدبر و دلســوز نیروی انتظامی که در حال حاضر عهده 
دار فرماندهی نیروی انتظامی در اســتان یزد هستند در اصفهان مشغول 
به خدمت شوند و امید است در این راه موفقیت هایی در خور نام اصفهان 

کسب کنند.

با اجرای رزمایش مواســات توسط قرارگاه فرهنگی 
سپاهان شــهر بیش از ۸۰۰ بســته معیشتی شامل 
برنج، مرغ، روغــن، رب گوجه فرنگــی، ماکارونی، 
پک بهداشــتی و پک فرهنگــی تهیــه و در مناطق 
محروم توزیع شــد. به گزارش روابــط عمومی گروه 
مهندســی رزمی ۴۰ صاحب الزمان عجل ا... تعالی 
فرجه الشریف، با همکاری اعضای قرارگاه فرهنگی 
سپاهان شهر  کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی 
جمع آوری شد.  حجت االسالم و المسلمین  ملکیان،  

امام جمعه سپاهان شهر در این خصوص خاطرنشان 
کرد: به منظور حفظ کرامت خانواده ها رعایت موازین 
شرعی و شناسایی خانواده های آسیب دیده و جمع 
آوری کمک های مردمی و توزیع عادالنه کارگروه هایی 
تشکیل شد و نسبت به انجام این مهم اقدام کردند. 
وی در ادامه افزود: عالوه بر تهیه کمک های معیشتی 
طی رایزنی با بانک های سپاهان شهر بیش از ۷۰ فقره 
وام به کسبه و اقشار خســارت دیده از بیماری کرونا 
اختصاص یافت. وی همچنین گفــت: با هماهنگی 
های به عمل آمده با مالکین قریب به ۴۰ مورد اجاره 
بهای امالک تجاری و مسکونی به مدت یک تا دو ماه 
مورد بخشش قرار گرفت.سید علی محمودی، مدیر 
فرهنگی گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان)عج( 

با اشــاره به بیکاری به وجود آمده از بیماری کرونا و 
در راســتای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
رزمایش مواسات بیش از ۲۰۰ نفر اقدام به جمع آوری 
کمک هــای مردمی کردندکــه پس از تهیه و بســته 
بندی های مناســب و بر اساس شناســایی های به 
عمل آمده در مناطق محروم حومه سپاهان شــهر و 
۴ روستای استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد. 
وی در ادامه گفت: با شناســایی های به عمل آمده ، 
۴ روستای محروم در استان چهارمحال و بختیاری 
از جمله دهگاه ، گاهکده ، فاج و ... در نظر گرفته شد و 
به دلیل فقدان جاده مناسب ، به مناسبت میالد کریم 
اهل بیت)ع( تعداد ۲۰۰ بســته معیشتی توسط دو 
خودروی تاکتیکی به آن روستاها منتقل و توزیع شد.

با همکاری قرارگاه فرهنگی سپاهان شهر صورت گرفت؛

توزیع هزار بسته معیشتی در بین اقشار کم برخوردار

 تزریق انگیزه و خودباوری به جامعه با طرح
 »باشگاه سفیران امید«

طرح »باشــگاه ســفیران امید« با هدف تزریق انگیزه و خودباوری به جامعه از ســوی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.اســماء نکوئی با بیان اینکه امروز 
عصر علم و دانایی اســت و لزوم به کارگیری اندیشــه نخبگان و قهرمانان در امور مختلف کشور 
احساس می شــود، گفت: در این زمینه انتقال تجربه و انگیزه در مسیر رفع نیازهای جامعه یک 
ضرورت است لذا این امر، نقش الگوسازی را در جامعه خصوصا در نسل جوان پر رنگ تر می کند.

مسئول خانه نوجوان افزود: یکی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن فرهنگی، مدیریت و اصالح 
چرخه پیام رسانی و الگوسازی برای مخاطبان در تمام زمینه ها از جمله فرهنگی، ورزشی، علمی 
و اقتصادی است؛ این امر مستلزم آن اســت که با اســتفاده از تجربه، انگیزه و همت نخبگان و 
قهرمانان ملی و استانی در قالب عنوان طرح »باشگاه سفیران امید« سبک زندگی آنها در اختیار 
خانواده ها قرار گیرد.وی  ادامه داد: ضرورت ایجاد بستری مناسب برای الگوسازی از نخبگان و 
قهرمانان در عرصه های مختلف و معرفی به جامعه و تکریم آنان بر اساس کرامت انسانی، درک 
کاربرد الگویابی و توانایی به کارگیری آن در زندگی، رفع افســردگی در خانواده ها و افزایش امید 
اجتماعی، افزایش روحیه اعتماد به نفس و روحیه خودباوری در اقشــار مختلف جامعه، تقویت 
و توسعه رفتارهای مثبت و سازگارانه، بسترســازی برای پرورش یک شهروند مسئول و موثر در 
جامعه، به کارگیری خیرین در عرصه های علم و دانش و فرهنگ و ورزش، اشاعه فرهنگ انفاق 
علمی، فرهنگی و اجتماعی، لزوم عملی شــدن ایده ها و نقش آن در توســعه، لزوم تغییر انگاره 
ها و بسترسازی برای شناسایی و شناساندن ســرمایه نمادین جامعه از اهداف این طرح است.

نکوئی با اشاره به برگزاری طرح »باشگاه سفیران امید« با مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان، 
گفت: در این طرح افرادی که با شرایط خاص به جایگاهی ویژه دســت یافته اند با  خصوصیات 
رفتاری و گفتاری مثبت در هر محله شناســایی کرده و بســتر الزم برای  ارائه تجربه های آنها در 
بین اقشــار جامعه آماده می شود.وی افزود: باشگاه سفیران امید متشــکل از  کسانی است که 
حداقل امکانات را برای پیشــرفت داشــته و در جامعه از حداقل توان های خود برای پیشرفت 
 استفاده کرده اند و در مقابل حداکثر تاثیر گذاری، پیام رســانی و الگو سازی را در اقشار مختلف 

جامعه دارا هستند.

 کاهش پنج درصدی میزان پسماند تولیدی
 در کالن شهر اصفهان

با وجود رشــد جمعیت، میزان پســماند تولیدی در کالن شــهر اصفهان حدود پنج درصد کاهش 
یافته است. سرپرست سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با بیان اینکه میزان پسماند 
ورودی به کارخانه که به طور عمده پســماند تر است ، پارســال حدود ۳۲۸ هزار تن بود گفت: این 
میزان در ســال ۱۳۹۷ ،بیش از ۳۵۲ هزار و ۴۵۰ تــن بود.محمد صادقی افــزود: ارتقای رویکرد 
فرهنگی، مشــکالت اقتصادی و معیشتی در کم شدن پســماند تولیدی تاثیرگذار بوده است.وی 
گفت : مجموع پسماند خشک جمع آوری شــده پارســال هم حدود ۲۲ هزار و 6۳۰ تن بود که  6 
و سه دهم درصد بیشتر از ســال ۱۳۹۷ بود.وی تاکید کرد: همچنین پارســال میزان تولید کود 6و 
۸ دهم بود که با افزایش ۴۳ و نیم درصدی نســبت به ســال ۱۳۹۷، به حدود ۴6 هزار و ۲۱۵ تن 
رسید.سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان  درباره مدیریت پسماندها در نصف 
جهان در شرایط شــیوع کرونا گفت: بی خطر سازی پسماندهای بیمارســتانی در حیطه وظایف و 
فعالیت های بیمارستان هاســت؛ اما شهروندانی که در منزل پســماندهای آلوده مانند ماسک و 
دستکش دارند، می توانند برای دریافت کیسه های قرمز رنگ که مختص این نوع پسماندهاست، 
 با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند.۲۸ ایستگاه ثابت و ۴۰ ایستگاه سیار بازیافت در کالن شهر اصفهان

 فعالیت دارند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

اصفهان با 300 روز 
آفتابی بهترین نقطه برای 

نیروگاه های خورشیدی است
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: شــهرداری اصفهان یکــی از بزرگ ترین 
مصرف کننده های انرژی الکتریکی در استان 
اصفهان اســت که با حدود ۱۳۰۰ اشتراک برق 
در سطح مناطق و سازمان های خود، ساالنه در 
حدود ۹۰ هزار مگاوات ساعت برق با هزینه ای 
بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان صــرف ارائه خدمات 
به شهروندان می کند.حســین امیری افزود: 
این میزان انرژی صرف تامین روشنایی بیش 
از ۳۵۰ پارک شــهری و محلی، ۲۸۰ سیستم 
آبرسانی فضای ســبز، ۳۸۰ آبنما، ۱۵۰ پروژه 
شــاخص نورپردازی شــهری، بیش از ۳۵۰ 
سرویس بهداشتی عمومی و ۲6۹ ساختمان 

اداری شهر می شود.
وی با تاکید بر توسعه بهره گیری از انرژی های 
تجدید پذیر و ایجاد زیرســاخت های توسعه 
برای شــهروندان، اظهار کرد: امــروزه اهمیت 
بهره گیری از انرژی های تجدیــد پذیر به ویژه 
انــرژی خورشــیدی از موضوعــات فراگیر و 
قابل توجه نهادها و شرکت های بزرگ تولیدی و 
خدماتی است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه شهر اصفهان با دارا بودن 
بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال از بهترین نقاط 
برای ایجاد نیروگاه های خورشــیدی اســت، 
تصریح کرد: شــهرداری اصفهان با احداث ۲۷ 
نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت اسمی بیش از 
۲۲۵ کیلووات یکی از کالن شهرهای پیشرو در 

این زمینه است.
وی ادامــه داد: نیروگاه مرکــز همایش های 
بین المللی با ظرفیــت ۱۰۰ کیلووات هم اکنون 
به شــبکه توزیع سراســری متصل است و در 
این میان نیروگاه ساختمان معاونت خدمات 
شهری منطقه هشــت با ظرفیت مناسب این 
ساختمان را به ســاختمان انرژی صفر تبدیل 
کرده است.امیری افزود: اهمیت برنامه ریزی 
در این خصوص را می توان در مصوبه شــورای 
اسالمی شهر اصفهان در الیحه شهر خورشیدی 
 دانســت که در ســال ۹۷ بــه تصویــب این 

شورا رسید .

دهمین جشنواره سراسری کتاب خوانی رضوی با معرفی ۱۲ عنوان کتاب؛ خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان و گروه های مختلف سنی را در فراغت ناخوانده 
این روزها، به حضور مجازی در این ضیافت کتاب خوانی دعوت می کند.سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به تعداد شرکت کنندگان 
اظهار داشت: عبور تعداد شرکت کنندگان استان از عدد ۴۰ هزار نفر که رکورد سال گذشته بوده، سبب خوشحالی و افتخار است.امیر هالکویی افزود: با وجود تعطیلی 
کتابخانه ها، بسیاری از همکاران، با دغدغه و احساس مسئولیت، اقدامات مناسبی برای ترویج و ترغیب انجام داده اند.دهمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی 
با وجود تعطیلی کتابخانه های عمومی، نخستین گام های خود را با اســتفاده از ظرفیت های فضای مجازی برداشته و با توجه به تعطیلی مراکز پیش دبستانی، 
مدارس و دانشگاه های سراسر کشور امکان مشارکت در بخش های مختلف خود را در این بستر فراهم کرده است.خانواده ها و عالقه مندان گروه های مختلف 
سنی می توانند در این ایام با حضور در این جشنواره کتاب خوانی، با پر کردن بهینه اوقات فراغت، از این فرصت بهترین استفاده را برای ارتقای سطح کیفی و کمی 

مطالعات مذهبی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا)ع(، حضرت امام هادی)ع(، حضرت معصومه )س( و حضرت احمدبن موسی شاهچراغ)ع( ببرند.

مشارکت مردم اصفهان در جشنواره کتاب خوانی رضوی رکورد زد

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باســتناد مصوبــه شماره ۹۸/۴۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲6 شورای اسالمی شــهر اماکن زیر را با شرایط و 
مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید:

آگهیمزایده

محمدمهدیفردوسیمدیرعاملسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهردارینجفآبادمالف:837580

سپرده شرکت در مزایده )ریال(مبلغ پایه ماهیانه  )ریال(مساحت )متر مربع(مشخصاتردیف

1
اجاره ۲۸ باب غرفه جهت برگزاری نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و 

سنتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی هفت برج خارون) منطقه دو(

هر غرفه در حدود 

6 متر مربع

هر غرفه ماهیانه 

۹۰۰/۰۰۰ ریال
برای هر غرفه ۵۴۰/۰۰۰ ریال

2
اجاره 6 باب غرفه جهت برگزاری نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و 

سنتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی هفت برج خارون )منطقه دو(

هر غرفه در حدود 

۷ متر مربع

هر غرفه ماهیانه 

۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
برای هر غرفه ۹۰۰/۰۰۰ ریال

3
اجاره یک باب غرفه )آالچیق( جهت راه اندازی شربت خانه و دمنوش های 

گیاهی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی هفت برج خارون )منطقه دو(

در حدود ۳۰ 

متر مربع
۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه تا تاریخ 
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در ساعات اداری به امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی واقع در بلوار شهید محسن حججی فرهنگسرای خارون مراجعه و مدارک مربوطه 

را اخذ نمایند. شماره تلفن تماس: ۴۲6۵۸۰۵۳

نوبتاول
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اگـر بـه خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا دیگـر پـروازی در 
دسـترس نیسـت که بخواهید بـه سـفر بروید، بـرای حفظ 
روحیـه مسـافرت چـه بایـد کـرد؟ چطور مـی تـوان روحیه 
ماجراجویـی را وقتـی در خانه هسـتیم حفظ کـرد؟ یا حتما 
تمـام شـما اهالـی سـفر افسـردگی پـس از سـفر را تجربه 
کـرده ایـد، چیـزی کـه احتمـاال افراد تـا مـدت ها پـس از 
سـفر با آن درگیـر خواهنـد بود. بازگشـت بـه خانـه معموال 
دشـواتر از تـرک آن اسـت، زیـرا تطبیـق بـا خانه و کاشـانه 
دیگـر بـه سـادگی قبـل نیسـت. حـاال چطـور خودمـان را 
تطبیق دهیم؟ چطـور با این شـرایط کنار بیاییـم و همچنان 
روحیـه ماجراجویـی را در خودمـان زنـده نگـه داریـم؟ در 
اینجـا راه هایـی وجـود دارد کـه مـی توانید بـه واسـطه آنها 
جهان را نـزد خـود بیاورید، پـس همراه ما باشـید تـا آنها را 

باهـم مـرور کنیم.
حسابی کار کنید و پول ذخیره کنید: حین منتظر بودن برای 
مهیا شدن شرایط می توانید کارت اعتباری جدیدی برای 
سفر را تهیه کنید تا بتوانید هزینه پرواز و هتل خود را از طریق 
آن بپردازید، گاهی نیز استفاده از این کارت ها به معنای 
پرداخت پول کمتر و جلوگیری از صرف هزینه های سنگین 

است. این دو هزینه معموال سنگین ترین هزینه های سفر 
به هرجایی از کره زمین هستند، بنابراین استفاده از کارت 
های اعتباری به معنای کاهش چشمگیر هزینه ها بوده و 

می توانید از این طریق سفرهای بیشتری انجام دهید.
 به گــروه هــای آنالیــن بپیوندیــد: بهتریــن راه بــرای ارتباط 
ــی  ــه ماجراجوی ــظ روحی ــراد و حف ــایر اف ــا س ــن ب گرفت
ــا  ــروه ه ــا گ ــن روزه ــروه هاســت. ای ــه گ ملحــق شــدن ب
ــا  ــد. ب ــود دارن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــات مختلف و اجتماع
بــودن در خانــه و گوشــه نشــینی مــی توانیــد بــه رویاهایی 
ــید.  ــد بیندیش ــه ای ــر گرفت ــردن در نظ ــفر ک ــرای س ــه ب ک
ــران  ــا دیگ ــود را ب ــای خ ــتان ه ــات و داس ــفرها، تجربی س

ــد. ــان بگذاری در می
 وبالگ های مرتبط با سفر یا سفرنامه ها را مطالعه کنید: چه 
درحین برنامه ریزی برای سفر باشید یا اینکه فقط قصد 
مطالعه چیزی را داشته باشید، وبالگ های سفر دارای 
اطالعات ارزشمندی هستند که شامل تجربیات و داستان 
های دیگران درباره سفرهایشان می شود و به این واسطه 
می توانید اطالعات و پیشنهاداتی اززشمند برای سفر بعدی 
خود به دست آورید.به عالوه خواندن سفرنامه نیز می تواند 

راهنمای خوبی برای سفرهای بعدی تان باشد. شما می 
توانید بهترین سفرنامه ها را در لست سکند بخوانید و با 

هرکدام، به نقطه ای تازه رهسپار شوید.
 با کسانی ارتباط بگیرید که به سفرهای مختلف رفته اند: 
شناخت این افراد و داشتن شبکه حمایتی واقعا مهم است. 
شما نیاز به کسانی در اطراف خود دارید که مثال با رفتن شما 
به جنگل های آمازون مخالفت نکنند. شما به کسانی نیاز 
دارید که پس از مطرح کردن برنامه سفر تمایل به پیوستن 
به شما را داشته باشند.در شبکه های آنالین نیز می توانید 
با افرادی از سراسر جهان هم گروه شوید. در این شبکه ها 
برنامه های سفر مختلفی ترتیب داده شده است که با نام 
نویسی در آنها می توانید با دیگران چت کنید و پس از اتمام 
شیوع ویروس کرونا آنها را از نزدیک ببینید.بازگشت به خانه 
همیشه دشوار است. پس همه ما به حمایت و درک دیگران 
نیازمندیم.  حاال که نمی توانیم به سفر برویم بهتر است به 
طرق مختلف جهان را به شکل دیگری بگردیم.با استفاده از 
این نکات می توانید روحیه سفر را در خود زنده نگاه دارید. 
برای سفرهای بعدی خود برنامه ریزی کنید، زیرا جهان نیز 

پس از اتمام بحران کرونا در انتظار شماست.

آشپزی راه هایی برای فرونشاندن تب سفر، بدون نیاز به سفر کردن! )2(

 نسخه زنده »پینوکیو« 
به سینماهای فرانسه نرسید

 هم بازی شدن سیامک انصاری
 و رضا عطاران در فیلم »روشن«

»پینوکیو«، معروف ترین شخصیت عروسک چوبی اخیرا دوباره به 
صفحه های نمایش بازگشته، اما نه پرده بزرگ سینما. این فیلم الیو 
اکشن به کارگردانی متئو گارونه سازنده فیلم هایی چون »گومورا« 
و »داگ من« از طریق پلتفرم استریمینگ آمازون پرایم منتشر شد.

ابتدا قرار بود فیلم هجدهم ماه مارس )28 اسفند( در فرانسه اکران شود 
و بعد این تاریخ تا اول جوالی )11 تیر( عقب انداخته شد.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »روشن« ششمین ساخته روح ا...حجازی 
به پایان رسید. فیلمبرداری این فیلم که اواخر اسفندماه سال گذشته 
متوقف شد و تنها شش جلسه به علت شیوع ویروس کرونا از آن باقی 
مانده بود، چهارشنبه شب در خیابان های تهران به پایان رسید.رضا عطاران، 
سارا بهرامی، سیامک انصاری، مهدی حسینی نیا، مسعود میرطاهری و ... 
ترکیب بازیگران »روشن« را تشکیل می دهند.

مواد اولیه : پودر قند   100 گرم،روغن جامد   300 
گرم،شربت بار یا عسل گرم   60 گرم،شیر   60 گرم،وانیل  

مقداری،تخم مرغ   یک عدد،آرد   600 گرم،مارماالد یا ژله مغزی   به 
مقدار الزم،مروارید خوراکی، ترافل رنگی و سس شکالت   برای تزئین

طرز تهیه :روغن و پودر قند را می زنیم تا نرم و پوک شود. به ترتیب شربت 
یا عسل، تخم مرغ، شیر و وانیل را اضافه کرده و مواد را مخلوط می کنیم. )نباید 
مواد را زیاد هم بزنیم. در حد مخلوط شدن و یکدست شدن(بعد آرد را اضافه می 

کنیم و با قاشق به آرامی فقط در حد یکدست شدن کامل هم می زنیم نه بیشتر. خمیر 
را در نایلون در یخچال گذاشته تا خنک شود و بتوان آن را قالب زد. )یکی دو ساعت(

خمیر را روی سطحی صاف قرار داده و به کمک وردنه آن را باز می کنیم تا به 
قطر 0٫5 سانت برسد. خمیر وردنه خورده را به کمک قالب های درون جعبه 

قالب زده و در سینی که کاغذ روغنی در آن گذاشته ایم، می گذاریم.
شیرینی ها را در دمای 180 درجه فر به مدت 15 دقیقه داخل فر می گذاریم و در 

5 دقیقه پایانی پخت شیرینی ها را چک می کنیم تا نسوزد. پس از خارج 
کردن از فر می گذاریم تا کامال خنک شود. بعد از خنک شدن مابین 

شیرینی ها مارماالد گذاشته و رویش را تزیین کنید.برای 
تزئین شیرینی ها از سس شکالت، ترافل رنگی و 

مروارید خوراکی استفاده می کنیم.

شیرینی آلمانی

 ورق هـای فـوالدی جـزو مـواردی اسـت کـه بـه نوعـی یکـی از جز ءهـای 
مهـم در خودروسـازی محسـوب می شـود. ایـن ورق هـا در میـزان وزن، 
اسـتحکام و ایمنی خودروها تاثیر بسـزایی دارد و خودروسـازان دنیا سعی 
می کننـد روز بـه روز از ورق هـای سـبک تر و ایمن تـر اسـتفاده کننـد؛ اما در 
رابطه با اسـتفاده از ورق هـای فوالدی در بین خودروسـازان داخلی شـرایط 
به چـه صورتـی اسـت؟ بـرای بررسـی ایـن موضـوع گفت و گویی بـا مختار 
بخشـیان، معـاون بهره بـرداری فـوالد مبارکـه اصفهـان صـورت گرفتـه کـه 
در ادامـه گـزارش مشـروح آن را می خوانید:بخشـیان ابتـدا در ایـن رابطـه 
گفـت: در زمینـه ورق هـای فـوالدی مـا بـرای خودروسـازان 3 الـی 4 نوع 
از ایـن محصـوالت را تامیـن می کنیـم. ایـن چهـار محصـول شـامل گـرم، 
شـرد، اسیدشـویی و گالوانیزه هسـتند. فوالد مبارکـه بخشـی از گریدهای 
خودروسـازان را بـه خوبـی می توانـد تامیـن کنـد و سال هاسـت کـه مـا بـا 
خودروسـازان کار می کنیم. به عنوان مثـال محصوالت گالوانیـزه خودرویی 
کـه در بعضی از محصـوالت ماننـد پـژو 206 و دناپالس اسـتفاده می کردند 
را در مقطعی تـا 80 هزار تن نیـز تولید و به خودروسـاز عرضه کردیـم. بعد از 
تحریم ها تولید یک سـری از خودروها متوقف شـد و محصـوالت گالوانیزه 
حذف یـا به مقـدار کمی مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. می توان گفت شـرایط 
به گونه ای پیـش رفت کـه میزان اسـتفاده از محصـوالت گالوانیـزه حتی از 

نصـف نیـز کمتر شـد.

وضعیت استفاده از ورق های گالوانیزه
وی ادامـه داد: گفتـه شـده کـه امسـال قـرار اسـت دوبـاره اسـتفاده از 
محصـوالت گالوانیـزه را افزایـش دهنـد. در دنیـا خودروسـازان دیگـر از 
ورق هـای سـیاه )ورق بـدون پوشـش گالوانیـزه( اسـتفاده نمی کننـد و به 
سـمت بهره  گیـری از محصـوالت گالوانیـزه رفته انـد. تقریبا می تـوان گفت 
از 20 سـال قبل خودروسـازان به سـمت اسـتفاده از ورق های با اسـتحکام 
بـاال اما سـبک تر رفتنـد. در حـال حاضـر نیز بـه شـدت روی این قضیـه کار 
می شـود تـا بتواننـد مصـرف سـوخت را کاهـش دهنـد. اگـر از ایـن منظر 
را بخواهیـم بـه قضیـه نـگاه کنیـم بخشـی از محصـوالت را فـوالد مبارکـه 
نمی توانـد تولیـد کند. زیـرا مـا بایـد یـک سـرمایه گذاری روی نـورد گرم 2 
انجـام می دادیـم؛ امـا بـه دلیـل تحریم هـا امـکان راه انـدازی خـط تولیـد 
فراهـم نشـد و در واقـع از قافلـه گریدهـای جدید عقب هسـتیم. بـا آمدن 
نورد گـرم 2 پیش بینـی کردیم کـه طیف وسـیعی از محصـوالت خودرویی، 
نفتی و بسـیاری از حوزه هـای دیگـر را پوشـش دهیم.معـاون بهره برداری 
فوالد مبارکـه درباره وضعیـت خودروسـازان داخلی گفت: خودروسـازان ما 
متناسـب با دنیا جلـو نرفتند و هنـوز در حال اسـتفاده از ورق هایی هسـتیم 
کـه سـالیان قبـل کیاموتـورز، بنـز، شـورولت یـا سـایر برندهـا اسـتفاده 
می کردنـد. حتی اگـر ما نـورود گـرم 2 را نیز داشـتیم امـا خودروسـازان به 
سـمت اسـتفاده از ایـن نـوع ورق هـا نرفته اند کـه بخواهنـد مورد اسـتفاده 
قـرار دهنـد. زمانـی کـه رنـو و پـژو بعـد از تحریم هـا بـه ایـران آمدنـد ایـن 
ورق هایـی کـه در ایـران اسـتفاده می شـد را بـه هیـچ وجـه برای صـادرات 
تایید نمی کردند. گفته شـد اگر قرار اسـت صـادرات این خودروها را داشـته 
باشـیم ورق ها حتما باید گالوانیزه باشـد. یکـی از تغییرات عمـده می تواند 

حرکت خودروسـازان به سـمت اسـتفاده از ورق های گالوانیزه باشد که هم 
رنگ پذیـری بهتـر و هـم دوام بیشـتری دارد.

تامین نیاز خودروسازان توسط فوالد مبارکه
بخشـیان در پاسـخ به سـوالی مبنی بر این کـه چقـدر از ورق هـای فوالدی 
خودروسـازان توسـط فـوالد مبارکـه تامیـن می شـود؟ گفـت: نیازهـای 
خودروسـازان را فـوالد مبارکـه عمدتـا توانسـته تامیـن کنـد. مـا بـه هـر دو 
خودروسـاز ماهیانـه 70 الـی 75 هـزار تـن محصـول تحویـل دادیـم؛ امـا 
بخشـی از محصوالت را امکان تولید نداریم. در نتیجه خودروسـازان مجبور 
هسـتند آن نیـاز خـود را از طریـق واردات تامین کنند. بـه عنوان مثـال ورق 
روی خـودروی گالوانیـزه همان گریدهایی اسـت که مـا امـکان تولید آن ها 

را نداریـم و از خـارج تهیـه می شـود.

قیمت فروش فوالد به خودروسازان
وی در رابطـه رونـد قیمت  گـذاری نیـز اظهـار کـرد: قیمت گـذاری فـوالد که 
اخیرا حاشـیه های برای آن درسـت شـده بر اساس سیسـتم بورس است. 
داسـتان فروش محصوالت فوالد مبارکه بدین صورت اسـت که یک سری 
ورق های اسـتاندارد در بورس کشف قیمت می شـود. این کشف قیمت نیز 
زیر نظـر وزارت صمـت صـورت می گیرد. ایـن قیمت هـا به صـورت هفتگی 
تعییـن شـده و متغیـر اسـت. قیمـت فـروش فـوالد بـه خودروسـازان به 
صورت کلـی زیـاد تغییر نکـرده اسـت. در بـازار البته یـک فاصلـه قیمتی 6 
الی 7 هـزار تومـان بـا ورق تولیـد شـده در کارخانه داشـتیم. ایـن در حالی 
بود کـه قیمت کارخانـه در حال کاهـش بود اما نرخ هـا در بازار بـاال می رفت. 
وزارت صمـت روی بعضـی از محصـوالت فـوالدی ورود نکـرده امـا در مورد 
ورق بـه صورت خـاص نظـارت می کنـد.وی در پایان اظهـار کرد: امـروزه در 
خودرو بـه خصـوص نمونه هـای خارجی نزدیـک بـه 30 نوع گریـد فوالدی 
اسـتفاده می شـود. اسـتفاده از ایـن تعـداد گریـد بـه دلیـل ایـن اسـت که 
حداقل خسـارت به سرنشـینان در هنگام تصادف وارد شـود. اما در صورتی 
کـه در ایـران  7 الی 8 نـوع گریـد نهایتا اسـتفاده می کنیـم و شـرایط مانند 

گذشـته اسـت. در نتیجه ایمنـی خودرو نیـز تا حـدودی پاییـن می آید.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه اصفهان پاسخ داد:
خودروسازانداخلیازچهنوعورقهایفوالدیاستفادهمیکنند؟

ــه منظــور پیگیــری طــرح  مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ب
ــدار و شــهردار  ــا فرمان هــای راه و شهرســازی شهرســتان فریدونشــهر  ب
ــی  ــای عمران ــرح ه ــه، ط ــن جلس ــرد.در ای ــدار ک ــتان دی ــن شهرس ای
و اجرایــی  حــوزه راه و شهرســازی شهرســتان فریدونشــهر و رونــد 
اعتبــاری طرح هــای در دســت اجــرا مــورد بررســی قرارگرفــت  و جهــت 
رفــع موانــع، راهکارهایــی ارائــه شــد.علیرضا قــاری قــرآن در ایــن دیــدار 
ضمــن اشــاره بــه محدودیت هــا و چالــش هــای موجــود در رونــد پروژه 
ــکاری تمامــی دســتگاه  ــل و هم ــا تعام ــرد: ب ــار ک هــای راهســازی اظه
هــای اجرایــی مرتبــط مــی تــوان بــر مشــکالت شهرســتان فریدونشــهر 
ــع  ــتان را مرتف ــن شهرس ــای ای ــرح ه ــی ط ــع اجرای ــده و موان ــق آم فائ

ــروژه هــای ایــن شهرســتان  کــرد.  وی در خصــوص اجــرای برخــی از پ
گفــت: مبحــث تامیــن اعتبــار ایــن پــروژه هــا بــه طــور جــدی  در حــال 
پیگیــری اســت و پــس از تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز رونــد اجرایی آن 
آغــاز مــی شــود. اجــرای زیرگــذر در محــور »داران-الیگودرز-اصفهــان« 
و »بادجــان، بیجگــرد، صادقیــه«، کنار گــذر شــمالی فریدونشــهر، آماده 
ســازی ســایت اداری، آماده ســازی مســکن مهــر، کاهــش مبلــغ اجاره 
عرصــه مســکن مهــر، رفــع مشــکل ســرمایه گــذاران در جهــت اجــرای 
ــه در  ــت ک ــوده اس ــی ب ــه موضوعات ــگری، از جمل ــای گردش ــرح ه ط
خصــوص آن بحــث و تبــادل نظــر بــه عمــل آورد و تصمیمــات مناســبی 

اتخــاذ شــد. 

به منظور پیگیری طرح های راه و شهرسازی فریدونشهر صورت پذیرفت؛

نشستمشترکمدیرکلراهوشهرسازیاستاناصفهان
بافرمانداروشهردارفریدونشهر

بزرگ ترین جرثقیل تجهیرات کلیدی کارگاه شـمش فوالدسـازی شـرکت سـهامی 
ذوب آهـن اصفهـان بـا موفقیـت تعمیـر اساسـی شـد.مهندس ارشـد مکانیـک 
شـرکت سـهامی ذوب آهن اصفهان ایـن تجهیـز صنعتـی را از جرثقيل هـای گردان 
و مگنت دار در کارگاه شـمش فوالدسـازی معرفی کـرد و گفت: ایـن جرثقیل نقش 
مهمی در برداشـت وانباشـت شـمش های ایسـتگاه هـای 8، 7، 5 و 3 دارد .سـید 
غالمعلی موسـوی افزود: قطعـات مورد نیـاز تعمیرات اساسـی از حدود یک سـال 
قبـل در اختیـار بخـش قـرار گرفته بـود وامـا به دلیـل شـرایط بهـره بـرداری امکان 
اجـرای تعمیـرات نبود تـا ایـن کـه در فروردیـن امسـال این شـرایط حاصـل و این 
جرثقیـل بـا موفقیت تعمیر شـد.وی افـزود: ایـن جرثقیل بـا مشـارکت صنعتگران 
واحـد هـای مکانیـک و بـرق باالبرهـای بخـش و باهمـکاری برنامـه ریـزی نـت 
مکانیـک ، مدیریت ماشـین آالت و کارگاه شـمش بخش فوالدسـازی بـدون هیچ 

گونه حادثـه انسـانی وتجهیزاتـی بـا موفقیت تعمیـر شـد.مهندس ارشـد مکانیک 
شـرکت سـهامی ذوب آهن اصفهـان گفـت: تعمیـرات اسـکلت فلـزی دوران و پل 
، تعویـض چهـار دسـتگاه گیربکـس پـل، تعمیـر چهـار دسـتگاه ترمـز حرکـت پل، 
تعویـض مجموعـه گاردان حرکـت پـل، تعویـض یـک دسـتگاه ترمـز باالبـر اصلی، 
تعویـض یـک مجموعه چـرخ محرک پـل و سـرویس مابقـی گیربکس ها شـامل 
حرکت دورانی ، حرکت تلشـکی و باالبر ، تعمیـرات کانال اشـتانگ و مونتاژ تراورس 
وسـیم کشـی جرثقیـل از مهم تریـن مراحـل اجـرای ایـن تجهیـز صنعتـی اسـت. 
ذوب آهـن اصفهـان اولیـن و بزرگ تریـن کارخانـه تولیدکننـده فـوالد سـاختمانی 
و ریـل در ایـران و بزرگ تريـن توليـد كننـده محصـوالت طويـل در خاورميانـه 
 اسـت کـه بـا ظرفیـت سـه میلیـون و 600 هزارتـن فـوالد ، انـواع مقاطـع فـوالدی 

ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

تعمیراساسیجرثقیل
کارگاهشمشفوالدسازیشرکتذوبآهن


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

