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بر اساس اعالم بهزیستی خانواده ها باید برای روزهایی که بچه هایشان به مهد نمی روند هم شهریه بپردازند؛

پول زور!
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 گرانی، مهمان سفره روزه داران 
 داستان تکراری تنظیم بازارهای بی نتیجه و سرکشی قیمت های کاالهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان؛ 
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 با همکاری شرکت های دانش بنیان
 صورت گرفت؛

 اجرای فناوری گراوسیس 
در پارک کوهستانی صفه
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رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان:
شروع به کار دندانپزشکان 
هنوز مورد اختالف نظر است

فرمانده قرارگاه منطقه ای سیدالشهدا)ع( 
نیروی زمینی سپاه خبر داد:

   کمک به 3.5 میلیون نیازمند 
در رزمایش مومنانه

دعوت شهرداری اصفهان از 
 شهروندان برای مشارکت 
در حفاظت از محیط زیست

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان
شرکت توزیع برق  با ارزیابی )فشرده(

شهرستان اصفهان

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1399/02/20 به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی امور برق منطقه دو اصفهان تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 

در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122556-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122540 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir  جهت به روز رسانی 

مدارک ثبتی الزامی است. )در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 

و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، درغیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک،پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه

9914007

اصالح ساختار شبکه با کابل 
خود نگهدار و بهینه و ظرفیت 

سازی شبکه به همراه تعویض 
پایه های فرسوده فشار 

ضعیف و فشار متوسط در 
محدوده امور برق منطقه 2

1399/02/041399/02/091399/02/201399/02/22532/000/000

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باســتناد قانون برگزاری مناقصات 
 و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یــک مر حله ای همزمان با ارزیابی )فشــرده( به پیمانکاران واجدین

 شرایط واگذار نماید.
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 فوالد مبارکه؛ اولین و
 بزرگ ترین شرکت صنعتی 

 کشوردر  تصفیه پساب 
شهری

چالش جدید فدراسیون والیبال؛

  رییس بازنشسته
 باید برود
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گانتس، از مفاد توافق با »نتانیاهو« پرده برداشت
در پی توافق نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رهبر ائتالف آبی - سفید بر سر تشکیل دولت وحدت 
فراگیر، رهبر ائتالف آبی- سفید اعالم کرد، در ۱۸ ماه نخســت فعالیت این دولت متصدی پست 
وزارت جنــگ خواهد بود.گانتس تصریح کرد که پس از پایان این دوره، ســمت نخســت وزیری 
را برعهده خواهــد گرفت و برای همه شــهروندان کار خواهد کرد.وی با بیــان اینکه پذیرای تمامی 
انتقادهای مطرح شده به دلیل موافقتش با تشکیل دولت مشترک است، اذعان کرد، دولتی دیگر 
را ترجیح می داد؛ اما تصمیم گرفت با وجود شیوع کرونا منافع عموم را در اولویت قرار دهد.گانتس 
و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیســتی روز دوشنبه توافق نامه تشکیل دولت وحدت 
فراگیر را پس از گذشت ۱۶ ماه از حضور دولت موقت به رهبری نتانیاهو و نیز برگزاری سه انتخابات 

پارلمانی امضا کردند.

 سکوت رسانه های کره شمالی
 درباره وضعیت جسمانی »اون«

یک روز پس از گمانه زنی های بین المللی درباره وضعیت جسمانی رهبر کره شمالی که هفته گذشته 
در یکی از مناسبت های مهم کشورش غایب بود، رسانه های دولتی کره شمالی در یک سکوت سنگین 
فرو رفته و هیچ اشــاره ای به حضورهای جدید وی نکردند.به گزارش رویترز، مقامات کره جنوبی و 
چین و همچنین منابع اطالعاتی آمریکا نسبت به گزارشات درباره اینکه حال کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی پس از عمل جراحی قلب وخیم است، ابراز شک و تردید کرده اند، در حالی که کاخ سفید 
تاکید کرده که با دقت این موضوع را رصد می کند.گمانه زنی ها درباره وضعیت جســمانی کیم ابتدا 
به خاطر غیبتش در مراسم سالروز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی و پدر بزرگ کیم در ۱۵ 

آوریل سال جاری میالدی مطرح شد.

 تالش هند برای جذب شرکت های جهان
 در فضای ضدچینی ناشی از کرونا

در بحبوحه تردیدهای جهانی درباره مناسب بودن کشور چین به عنوان قطب تولیدی در پی بحران 
کرونا، یک رسانه هندی ادعا کرد که حدود یک هزار شرکت جهان در حال بحث و رایزنی با مقامات 
کشور هند برای انتقال فعالیت های تولیدی خود به این کشور هستند.این شرکت های خارجی کشور 
هند را به عنوان یک قطب تولیدی جایگزین می بینند و پیشــنهادهای خود را در سطوح مختلفی 
از دولت هنــد از جمله از طریق نمایندگی هــای دیپلماتیک هند در مناطــق مختلف جهان مطرح 
کرده اند.این رســانه هندی به نقل از یک مقام عالی رتبه این کشــور که نامش را ذکر نکرده است، 
افزود: امیدواریم که پس از کنترل ویروس کرونا، شاهد رویدادهای بسیاری در زمینه جابه جایی 
)فعالیت های تولیدی به هند( باشیم.وی افزود: کشــور هند به عنوان یک مقصد جایگزین برای 
فعالیت های تولیدی ظهور خواهد کرد. کشورهای بسیاری مانند ژاپن، آمریکا و کره جنوبی بیش از 
حد به چین وابسته شده اند و این مسئله اکنون بسیار آشکار شده است.دولت مرکزی هند در یک 
اقدام محرک مهم برای تولیدکنندگان داخلی در ماه ســپتامبر سال گذشته مالیات شرکت ها را به 
۲۵.۱۷ درصد کاهش داد. مالیات برای تولیدکننــدگان جدید نیز به ۱۷ درصد کاهش یافت که این 
پایین ترین رقم در جنوب شرقی آسیاســت.  هند با نرخ پایین مالیات و راه اندازی مالیات کاال و 
خدمات )GST( امیدوار است که سرمایه گذاری عظیم خارجی در بخش تولیدی جذب کند.این 
کشور اکنون تمرکز خود را بر کاهش هزینه تولید قرار داده اســت. در حالی که چین به علت نحوه 
برخورد با شــیوع کرونا در خط اخراج قرار گرفته ، انتظار می رود که کشورهای مهم دنیا شرکت های 
خود را تشــویق به جابه جایی واحدهای تولیدی خود یا راه اندازی واحدهــای جدید تولیدی در 

مکان های جایگزین کنند.

کاهش قیمت نفت و تغییرات استراتژیک در منطقه خلیج فارس؛

سقوط آزاد سیاست

سقوط بی سـابقه قیمت نفت در بازارهای  مرضیه محب رسول
جهانـی نـه تنهـا مناسـبات اقتصـادی را 
تحت تاثیر قـرار خواهـد داد بلکه معادالت سیاسـی در دنیـا را نیز بر هم 
خواهـد زد. اتحادهـا از بیـن مـی رود و ائتـالف هـای جدیـدی بـرای 
جلوگیری از هم پاشـیدن مناسـبات منطقـه ای و جهانی شـکل خواهد 
گرفت. بیشـترین تاثیر البته در خاورمیانه و آسـیا خواهد بـود جایی که 
تمـام معادالت نفتـی  و راهبـرد اقتصـاد تعیین می شـود. عربسـتان و 
تقریبـا تمـام کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس بـه اضافـه روسـیه 
کشـورهایی خواهنـد بود کـه از این پـس باید بـرای بقا و عقـب نماندن 
از رقبـای منطقـه ای خود در حاشـیه سـقوط نفتی تـالش کننـد. از هم 
اکنون جنـگ قیمت نفـت در روابط عربسـتان با روسـیه تاثیر گذاشـته 
تا جایی که تقریبا سـه سـال همکاری سعودی و روسـیه در ژئوپلیتیک 
انرژی بـه پایـان رسـید. اکنـون ریـاض احتماال بـه خاطـر ابـراز اراده و 
تحکیـم رهبـری خـود در بـازار جهانـی نفـت، احسـاس رضایـت کنـد. 
ریـاض از ایـن کـه شـاهد رقابـت برخـی رقبـای خـود از جملـه 
تولیدکنندگان نفت شـیل در آمریکا بـوده و از این نظر به مسـکو نزدیک 
شـده ناراضی نخواهد بود؛ چرا کـه این اتفـاق می توانـد کاری کند آینده 
سیاسـت روسـیه مطابق با اسـتراتژی نفتی عربستان باشـد.اما ماجرا 

تمـام نشـده و خطـرات بـرای عربسـتان همچنان زیـاد اسـت؛ ممکن 
اسـت ریاض بـرای ایـن کار بهـای سیاسـی گزافـی بپـردازد. بـه عنوان 
مثال، فروپاشـی بخش انـرژی آمریکا شـروع به تاثیرگـذاری بر روابط 
آمریـکا و عربسـتان سـعودی می کند.نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه 
عربسـتان نمی تواند مـدت زیادی بازارهـای نفتی را باایـن قیمت های 
پاییـن اداره کنـد و در نتیجه بایـد از اقتصـاد و برنامه های بلنـد پروازانه 
داخلی خود چشـم پوشـی بـه عمـل آورد. به خصـوص آنکـه همچنان 
دمل چرکین جنـگ در یمن هـم در میانه سیاسـت خارجی این کشـور 
رخ نمایی می کند. از سـوی دیگر اقتصاد کشـورهای کوچک دیگر مانند 
بحریـن کویت و امـارات هـم که بـه نوعی بـه عربسـتان و البتـه قیمت 
نفت وابسـته بوده اسـت، حـاال در آسـتانه یـک بحـران تمام عیـار قرار 
دارد. شـاخص بـورس دبی نیـز به دنبـال کاهـش ۴.۸ درصدی سـهام 
بانک ملی امـارات دبی به عنـوان بزرگ تریـن بانک این امارت نشـین 
و ۴.۱ درصـدی بانک اسـالمی دبـی، ۳.۳ درصـد کاهش داشـت.بانک 
ملی دبـی روز دوشـنبه اعـالم کرده بـود که سـود خالص ایـن بانک ۲۴ 
درصد در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری میـالدی در مقایسـه با مدت 
مشابه سـال گذشـته کاهش داشـته و به ۵۶۶.۳۳ میلیون دالر رسیده 
اسـت.بر اسـاس این گزارش، شـاخص بـورس ابوظبـی نیز بـا کاهش 

۴.۹ درصدی سـهام بانـک ابوظبی کاهـش ۲.۷ درصـدی یافت.بورس 
قطـر نیز بـه دلیـل کاهـش ۲.۳ درصدی سـهام بانـک ملی قطـر و ۲.۳ 
درصدی سـهام پتروشـیمی این کشـور ۱.۴ درصد کاهش داشت. طبق 
آمارهایـی کـه اخیـرا بلومبرگ منتشـر کـرده، بـا کاهش قیمـت نفت و 
به تبـع آن کاهـش درآمدهـای نفتی، تولیـد ناخالـص داخلـی کویت با 
کاهـش ۲0درصـدی روبـه رو خواهد شـد. این میـزان برای قطـر حدود 
۱۷درصـد، بـرای عـراق حـدود ۱۶درصد، بـرای عمـان حـدود ۱۵درصد، 
برای عربستان سـعودی حدود ۱۲درصد، بـرای الجزایر حـدود ۹درصد، 
برای امـارات حدود ۷درصـد، برای بحریـن حدود ۶درصد و بـرای ایران 
نیـز حـدود ۲درصـد  خواهـد بـود. جنـگ قیمـت نفـت بـر همـه 
تولیدکننـدگان کـه بودجـه آنهـا بـه درآمـد انـرژی بسـتگی دارد، تاثیـر 
خواهـد گذاشـت. بـه ویـژه کـه بـا افزایـش هزینه هـا بـه دلیـل ارائـه 
بسـته های مراقبت هـای بهداشـتی و کمک هـای اقتصـادی بـه دلیـل 
شـیوع کوویـد -۱۹ مواجـه هسـتند. امـا مهم تـر از همـه این اسـت که 
شـاخص ها نشـان می دهد اگر وضعیت بـه همین منـوال پیش برود 
و عربسـتان یکـه تاز میـدان باشـد ایـن کشـور بـه زودی بـا فاجعه ای 
عمیـق و اقتصـادی بسـیار ضعیـف روبـه رو خواهد شـد که دیگـر نمی 

تواند هزینه های امنیتی آن در منطقه را پرداخت کند.

بررسـی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات کشـور با 
حواشی در صحن مجلس رو به رو شـد.نماینده مردم 
قائمشـهر در جلسـه علنی مجلس در جریان بررسـی 
کلیـات الحـاق یک تبصـره به قانـون انتخابات کشـور 
گفـت: بـر اسـاس اصـل ۹۸ قانـون اساسـی تفسـیر 
قانون اساسـی برعهـده شـورای نگهبـان اسـت و این 
شـورا نیـز در نظریـه تفسـیری خود بـه شـماره ۵۳۱۸ 
در ۲۴ مهـر ۱۳۷۲ خطـاب بـه مجموعـه حاکمیـت از 
جملـه مجلـس صراحتـا اعـالم می کنـد اگـر مجمـع 
تشـخیص مصلحت نظام مـن باب رعایـت مصلحت 
و یـا حـل اختـالف میـان مجلـس و شـورای نگهبـان 
اظهارنظـر کـرد، مجلـس صرفا پـس از گذشـت زمان 
مـورد نظـر و در صورتـی کـه تغییـر مصلحـت موجـه 
باشـد، حق طرح یا قانـون مغایـر را دارد.وی ادامه داد: 

مجمع تشـخیص مصلحـت نظـام در سـال ۷۸ برای 
حـل اختـالف نظـر مجلـس و شـورای نگهبـان درباره 
قانون لـزوم رسـیدگی دقیـق بـه شـکایات داوطلبان 
رد صالحیـت شـده در انتخابـات مختلف بـه صراحت 
روش و سـازوکار اسـتیفای رد صالحیـت شـده ها را 
مطـرح می کنـد، بنابراین طـرح اصالح برخـی قوانین 
راجع به انتخابات ریاسـت جمهوری مجلس شـورای 
اسـالمی و شـوراهای اسـالمی کشـور مخالـف نظـر 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام و نظریه تفسـیری 
شـورای نگهبان است.مسـعود پزشـکیان که ریاسـت 
جلسـه علنـی را برعهـده دارد، در پاسـخ به ایـن اخطار 
گفـت: شـورای نگهبـان در ایـن بـاره تصمیم گیـری 
می کند. سخنان شما، تفسـیر خودتان است.هنگامی 
کـه ادیانـی اخطـار خـود را بیـان می کـرد تعـدادی از 

نماینـدگان بـا گفتـن » دو، دو« مخالفـت خـود را بـا 
اظهارنظـر وی بیـان کردند.نماینـده مـردم قائمشـهر 
هـم در جواب همـکاران خود گفـت: دو بدهیـد اما من 
اخطارم را بیـان می کنم.پزشـکیان در واکنـش به این 
اتفـاق در صحـن گفـت: اجـازه بدهیـد آقـای ادیانـی 
حرف شـان را بزننـد اگـر مخالـف هسـتید، رای دهید 
این کارهـا برای چیسـت.با تذکـر رییس مجلـس اما 
بازهـم نماینـدگان بـه »دو، دو« گفتن خـود در صحن 

ادامـه دادنـد.

جنجال در صحن مجلس در پی اخطار قانون اساسی

خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد ایران همچنان خواهان آن است که اتحادیه اروپا باید با تحریم های آمریکا مخالفت و ضدیت خود را با آن اعالم کند.شینهوا روز چهارشنبه 
گزارش کرد از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران این کشور با چالش های جدی روبه رو شده و تحریم ها و فشارهای آمریکا کار را برای تهران سخت تر کرده است.خبرگزاری 
رسمی چین از قول حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران آورده است اتحادیه اروپا باید قویا ضدیت خود را با تحریم ها و فشارهای اقتصادی آمریکا آن هم در جریان 
شیوع ویروس کرونا اعالم کند.شینهوا می نویسد: رییس جمهوری ایران در گفت و گوی تلفنی با »جوزپه کونته« نخست وزیر ایتالیا تحریم های آمریکا را علیه ایران غیرانسانی 
توصیف کرد.بنا بر این گزارش، رییس جمهوری ایران در این ارتباط خاطر نشان کرد: در شرایطی که دنیا درگیر مبارزه با ویروس کروناست، فشارهای اقتصادی آمریکا ضد ایران 
کامال ظالمانه است.گزارش شینهوا حاکی است ایران چنین اقدامات و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه خود را نقض قوانین و مقررات بین المللی می داند و بر این باور است 
که استمرار این تدابیر ضد انسانی یک جرم و جنایت وحشیانه است و کشورهای اروپایی باید مخالفت شان را با آمریکا اعالم کنند.در این مطلب آمده است رییس جمهور ایران 

از کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا خواسته است در برابر این نقض مقررات بین المللی واکنش نشان دهد.

شینهوا: 

ایران خواستار مخالفت اروپا با تحریم های آمریکاست
 تدارک دومین معامله

 با ایران از طریق اینستکس

چهره روز

وز عکس ر

چک نمادین 2/2 
تریلیون دالری 
ترامپ برای کرونا!

دولــت آمریکا مجبور شــد 
برای حمایت از مردم آسیب 
دیده از کرونا چــک نمادین 
۲/۲ تریلیــون دالری نقد کند 
و این مبلغ بــزرگ را از خزانه 
کشورش برداشت کند تا بسته 
های حمایتی بــه همه مردم 
این کشور داده شود که کمک 

هزینه ۱۲00 دالری است.

تشکر رهبر معظم انقالب از عملکرد سپاه
رییــس دفتــر نظامــی فرمانــده کل قــوا از تشــکر رهبــر انقــالب از عملکــرد و تالش هــای 
خــوب ســپاه خبــر داد. ســردار ســرتیپ بســیجی محمــد شــیرازی در تمــاس تلفنــی بــا ســردار 
سرلشــکر پاســدار حســین ســالمی، 
ــالب  ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س فرمان
ــأن  ــم الش ــر عظی ــام رهب ــالمی، پی اس
ــوا حضــرت  ــالب و فرماندهــی کل ق انق
امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی( بــه 
مناســبت روز تاســیس ســپاه را بــه وی 
ابــالغ کرد.متــن پیــام فرمانــده معظــم 
کل قــوا )مدظلــه العالــی( بــه ایــن 
شــرح اســت: ســالم من را به مناســبت 
روز تاســیس ســپاه بــه آحــاد کارکنــان ســپاه و خانــواده هــای محترم شــان برســانید.از عملکــرد 

خــوب و تالش هــای ســپاه تشــکر می کنــم و دعاگوی شــان هســتم.

ماهواره بر »قاصد« سه مرحله ای و سوخت ترکیبی است
ماهواره بر قاصد که اخیرا ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد، سه مرحله ای و به صورت ترکیبی سوخت جامد 
و مایع اســت.ماهواره نور به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اســالمی ایران صبح روز گذشته 
)چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه( از ماهواره بر قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با موفقیت پرتاب و در مــدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.این ماهواره بر ســه مرحله ای و ترکیبی از 

سوخت جامد و مایع است.

تکذیب یک شایعه درباره معاون روحانی
اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، خبر برخی رسانه ها مبنی بر تغییر رییس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران را تکذیب کرد.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی بنیاد شهید، مطالب طرح 
شده در برخی رســانه ها مبنی بر تغییر معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران صحت 
ندارد و حجت االسالم والمسلمین شهیدی به عنوان نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران همچون گذشته با قوت در حال تالش در جهت اجرای برنامه های بنیاد و خدمات 

رسانی به جامعه ایثارگری است.

فراکسیون »گام دوم« مجلس یازدهم اعالم موجودیت کرد
فراکسیون »گام دوم« مجلس یازدهم از ســوی جمعی از اساتید دانشگاه، دانشگاهیان و فعاالن 
سیاســی جوان که در انتخابات اخیر با رای مردم به یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی راه 
یافتند، اعالم موجودیت کرد.محسن زنگنه، احمد نادری، سید محســن دهنوی، روح ا... متفکر 
آزاد، زهرا شیخی مبارکه، مجتبی رضا خواه، سید احسان خاندوزی، مهدی عسگری، سمیه رفیعی، 
سید نظام موسوی، احسان ارکانی، روح ا... ایزدخواه، ابراهیم رضایی، محمد حسین فالحی، احمد 
راستینه هفشجانی، الهام آزاد، محمد رشیدی، سید جواد ســاداتی نژاد و روح ا... نجابت اعضای 
هیئت موسس این فراکسیون را تشکیل می دهند.این فراکسیون با هدف تالش در جهت شناخت 
دقیق تکالیف و نقش مجلس شورای اســالمی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم، صیانت از تحقق 
اهداف بیانیه در کلیه طرح ها و لوایح مطرح شده در مجلس و کمسیون ها، گفتمان سازی، تبیین 
و نشر مفاد بیانیه در بین نمایندگان و حساس سازی نظام تقنینی کشور به آن و تالش برای اصالح، 
تحول و تعالی حکمرانی با پیگیری مســائل کالن در حوزه حکمرانی های جدید از جمله حکمرانی 

مجازی ایجاد شده است.

کافه سیاست

»هایکـو مـاس«، وزیـر خارجـه آلمـان در 
کنفرانسـی خبـری، از تـدارک یـک معاملـه 
دیگـر از طریق سـازوکار مالی اینسـتکس با 
ایران خبـر داد.وی تاکید کرد که اینسـتکس 
در ابتـدای راه اسـت و اروپا سـعی می کند با 
سـرعت بیشـتری معامـالت تـازه از طریـق 
لمـان  آن را عملـی کنـد. وزیـر خارجـه آ
همچنیـن گفـت، ایـن دور از معامـالت نیـز 
ماننـد دور اول شـامل اقالمـی می شـود کـه 
ایـران برای مقابلـه با کرونا بـه آنها نیـاز دارد. 
وی گفـت: »ایـن اپیدمـی موضوعی بسـیار 
جـدی در ایران اسـت«.هایکو مـاس در این 
کنفرانـس از نظـارت دقیـق بـر دادوسـتد با 
ایـران خبـر داده و گفـت: »بـر هر تراکنشـی 
بـا دقـت و وسـواس نظـارت می شـود تـا 
جلوی سوءاسـتفاده از آن گرفته شـود.«وی 
همچنیـن گفت کـه آلمـان در رابطه بـا وامی 
که ایـران از صنـدوق بین المللی پـول تقاضا 
کرده اسـت، در مجموع موضعـی مثبت دارد 
اما ایـن نهایتا به نـوع وامی بسـتگی دارد که 
ایـران و صنـدوق بین المللی پول بـا یکدیگر 
بر سـر آن به توافق می رسـند.ماس با اشـاره 
به بحـران کرونـا در ایـران توضیـح داد: »ما، 
فرانسـه و بریتانیـا معتقدیـم کـه صنـدوق 
لمللـی پـول بایـد اطمینـان حاصـل  بین ا
کنـد کـه ایـن وام بـرای حمایـت از مبـارزه 
بـا کرونـا مصـرف می شـود.«ایران کـه زیـر 
فشـارهای شـدید تحریم هـای اقتصـادی، 
از جملـه تحریـم صـادرات نفت اسـت برای 
تامیـن نیازهـا و مقابله بـا بحـران اقتصادی 
ناشـی از کرونـا از صنـدوق بین المللـی پول 
درخواسـت پنج میلیارد دالر وام کرده است.

ریاض از این که شاهد رقابت برخی رقبای خود از جمله 
تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا بوده و از این نظر 
به مسکو نزدیک شده ناراضی نخواهد بود؛ چرا که این 
اتفاق می تواند کاری کند آینده سیاست روسیه مطابق با 

استراتژی نفتی عربستان باشد

بین الملل
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افزایش 70 درصدی تولید آجیل و خشکبار در اصفهان
بـا راه انـدازی خـط جدیـد تولیـد در یکـی از بزرگ تریـن کارخانـه هـای تولیـد آجیـل و خشـکبار 
کشـور،میزان تولید از 15 هزار تن در سـال گذشـته به بیـش از 25 هزار تـن افزایش یافته اسـت.مدیر 
عامل ایـن واحـد تولیـدی گفـت: پیـش از ایـن در این واحـد روزانـه 140 هـزار بسـته محصـول تولید 
می شـد و با راه انـدازی خـط جدید ایـن تعداد بـه 270 هـزار انـواع محصـوالت افزایش یافته اسـت.

علیرضا حق شـناس با اشـاره به اینکـه تا پیـش از این به دلیـل کامل نبودن سـبد محصوالت شـرکت 
امکان صـادرات به کشـورهای دیگر وجود نداشـت، اظهار کـرد: با تکمیل سـبد محصـوالت در چند ماه 
گذشـته 500 تن انـواع محصـوالت به کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس،آلمـان، بلژیک،کانـادا، صادر 
شـده کـه ارز آوری 6 میلیون دالری همراه داشـته اسـت.وی گفـت: در حـال حاضر در ایـن مجموعه با 
10 خط تولیـد انواع محصوالت شـامل پسـته ، بـادام، تخمـه آفتابگـردان و میـوه های خشـک تهیه و 

بسـته بندی می شـود.

 تخصیص بیش از 856 میلیارد تسهیالت
به متقاضیان بخش کشاورزی

856 میلیاردو 600 میلیون تومان تسـهیالت به متقاضیان بخش کشاورزی اسـتان اصفهان تخصیص 
یافت.مدیر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان اصفهان گفت: اسـتان اصفهان سال 
گذشـته با پرداخـت 217 میلیـارد و 400 میلیـون تومـان تسـهیالت از محل بند الـف تبصـره 18 قانون 
بودجه بـه 237 طرح در بخـش های مختلف کشـاورزی بـه لحاظ تعـداد در کشـور رتبـه اول و به نظر 
مبلغ پرداختـی ، در رتبـه دوم کشـوری قـرار دارد.کامران بقایـی افزود: بانـک های عامـل همچنان در 
حال پرداخت تسـهیالت تخصیـص یافته به متقاضیان بخش کشـاورزی اسـتان هسـتند.وی اضافه 
کرد: اسـتان اصفهـان از نظـر تعداد مشـموالن بهـره منـد از مزایای بنـد خ مـاده 33 برنامه پنج سـاله 
ششـم توسـعه کشـور با 15هزار و 735 فقره پرونده و جذب 133 میلیارد و 500 میلیون برای بخشش 
سـود و جرائم دیرکرد تسـهیالت کشـاورزان خسـارت دیده، حائـز رتبه اول کشـور است.سـاالنه حدود 
پنج و نیـم میلیون تن انواع محصوالت کشـاورزی )سـهم 5درصدی کشـور( از وسـعت بیـش از 570 

هزار هکتـاری زمین های کشـاورزی اسـتان اصفهان برداشـت می شـود.

قاچاق کفش، 25 برابر واردات قانونی!
عضو هیئـت مدیـره جامعـه صنعت کفـش بـا بیـان اینکـه در سـال 2018 ایـران 10 درصد بـازار کفش 
کشـورهای همسـایه را به خود اختصـاص داد،  گفت: بین سـال های ۹2 تـا ۹7، سـاالنه 337 میلیون 
دالر کفش وارد ایران شـده که اگـر متوسـط واردات قانونی در این سـال ها را 13.3 میلیـون دالر در نظر 
بگیریم، میـزان قاچاق کفش هم بیـن این سـال ها تقریبا 25 برابـر واردات قانونی ایـن محصول بوده 
که ایـن اعداد حاکـی از کاهش قاچاق نسـبت به قبل اسـت.علی لشـکری، متوسـط صـادرات کفش 
در پنج سـال گذشـته را 105 میلیـون دالر عنوان کـرد و گفت: صـادرات ایـن کاال در ۹ ماهه سـال 13۹8 
تقریبا نصـف کل صادرات کفش در سـال 13۹7 بوده که نشـان دهنـده کاهش صـادرات این محصول 
اسـت.به گفته وی، در سـال 2018 واردات کفش 15 کشـور همسـایه معـادل 8.5 میلیـارد دالر بوده که 
ایران فقـط 10 درصد این بـازار را به خـود اختصـاص داده اسـت. همچنین کشـورهای اوراسـیا در پنج 
سـال گذشـته حدود 5.5 میلیارد دالر واردات کفش داشـتند کـه از این مقـدار،  معـادل 457 هزار دالر 
کفش از ایران به این کشـورها صادر شـده اسـت؛ بـه عبارت دیگـر از هـر 100 هـزار دالر واردات کفش به 
این کشـورها، هشـت دالر آن متعلـق به ایران اسـت.عضو هیئـت مدیـره جامعه صنعت کفـش افزود: 
موارد گفته شـده نشـان می دهد کـه ظرفیت های خالـی در صنعت کفش ایـران وجود دارد که بیشـتر 
آن  در همسـایگی مـا  قـرار دارد و بـرای توسـعه بـازار نیازی نیسـت کـه حتما بـه کشـورهای دور مثل 
اسـترالیا و اروپا صادرات داشـته باشـیم. وی همچنین از کاهـش 22 درصدی متوسـط قیمت کفش 

صادراتی در سـال گذشـته خبر داد و علـت آن را افزایـش نرخ ارز عنـوان کرد.

داستان تکراری تنظیم بازارهای بی نتیجه و سرکشی قیمت های کاالهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان؛

گرانی، مهمان سفره روزه داران

گرانی و نایاب شدن کاالهای اساسی، کلید  مرضیه محب رسول
واژه تکراری هر ساله روزهای پیش از ماه 
مبارک رمضان است. در حالی که از چند هفته قبل شکر در بازار نایاب 
شده، این روزها برنج هم به عنوان دیگر کاالی اساسی و مورد نیاز مردم 
در آستانه ماه رمضان با قیمت های چند برابر شده عرضه می شود و یا 
می  توان آن را به سختی از فروشگاه های دولتی مانند کوثر آن هم با هزار 
برنامه و مقررات ریز و درشت دریافت کرد. هر چند سازمان صمت استان 
اصفهان و معاونت اقتصادی استانداری اعالم کرده اند کمبودی در زمینه 
کاالهای اساسی در استان وجود ندارد و سهمیه استانی کاالهای اساسی 
مانند شکر، برنج، گوشت و مرغ تخصیص داده شده؛ اما گرانی همچنان 
لبته خبری هم از توزیع گسترده کاالهای دولتی  در بازار می تازد و ا
نیست. آنگونه که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
اعالم کرده ، توزیع کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان از طریق 
سامانه های هوشمندی در اصفهان انجام می شود .سید حسن قاضی 
عسگر با اشاره به برگزاری جلسه تنظیم بازار به مناسبت ماه مبارک 
رمضان اظهار داشت: از ابتدای هفته، کاال های اساسی برنج، روغن نباتی، 
شکر و خرما برای تنظیم بازار ماه رمضان در فروشگاه های زنجیره ای، 
میادین میوه و تره بار، تعاونی های مصرف محل کارگری و کارمندی، 

اصناف منتخب و مراکز عرضه مستقیم کاال توزیع شده است.وی افزود: 
بنا بر سیاست کشور برنج هندی، شکر، مرغ منجمد، گوشت قرمز 
منجمد و روغن خام برای تولید روغن نباتی و خرما با قیمت نازلی در 
استان ها عرضه می شود که سهم استان اصفهان هم تخصیص داده 
شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ابراز داشت: 
برنج هندی در اصفهان با حداکثر هشت هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 
به دست مصرف کننده می رسد.وی تصریح کرد: برای هر کیلوگرم شکر 
پنج هزار و ۹00 تومان، مرغ منجمد 12 هزار تومان، گوشت قرمز 42 هزار 
تومان و بقیه کاال های اساسی هم بر اساس نرخ مصوب در ماه مبارک 
رمضان برای مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است.قاضی عسگر با 
اعالم توزیع کاال های اساسی در ماه مبارک رمضان از طریق سامانه های 
هوشمندی گفت: سه هزار و 1۹4 تن برنج هندی، سه هزار و 1۹4 تن 
شکر، هزار و 600 تن گوشت مرغ، ۹58 تن گوشت قرمز، سه هزار و 200 
تن روغن نباتی، چهار هزار و 800 تن خرمای مضافتی و هزار و 600 تن 
خرمای کبکاب در بازار ماه مبارک رمضان عرضه می شود. هر چند این 
قیمت ها از زبان یک مقام اجرایی دولت در استان عنوان شده؛ اما به 
سختی می توان برنج کیلویی 80 هزار تومان را در سطح شهر پیدا کرد. 
در اغلب فروشگاه ها برنج کمتر از کیلویی 13 هزار تومان به فروش نمی 

رسد، این در حالی است که برنج ایرانی قیمت هایی به مراتب باالتر دارد. 
این وضعیت در حالی است که از چندین ماه قبل برنجکاران شمالی 
هشدار  داده بودند که به دلیل دالل بازی و مدیریت نادرست بازار توسط 
دولت، قیمت برنج های داخلی بسیار گران تر از قیمت های تمام شده 
در برخی از استان ها از جمله اصفهان به فروش می رسد و همین مسئله 
در ماه های بعد می تواند بازار را به سمت و سوی گرانی های بیشتر 
بکشاند ؛اتفاقی که درست پیش بینی شد و حاال بازار برنج متشنج و غیر 
عادی شده است. با این که افزایش قیمت کاالهای اساسی یک داستان 
تکراری در آستانه ماه مبارک رمضان هر سال است ولی امسال با توجه 
به شرایط کرونایی کشور و درگیر بودن تمام بخش ها با ویروس کرونا 
الزم بود مسئوالن امر جدی تر از گذشته با گرانی کاالها برخورد کنند. 
هرچند خانواده ها انتظار می کشیدند تا امسال در این روزگار کرونایی 
قیمت ارزاق عمومی افزایش نیابد و مسئوالن نظارتی جلوی رشد قیمت 
ها را بگیرند ولی این چنین نشد و شاهد گرانی مواد غذایی هستیم. 
مردم این روزها از افزایش قیمت کاالهای پرمصرف همچون برنج، 
گوشت قرمز، گوشت مرغ، خرما، پنیر، حبوبات، قند و شکر خبر می 
 دهند و این گرانی ها به یکی از دغدغه های اصلی آنها تبدیل

 شده است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با پیش بینی اینکه بیش از ۹0 درصد خانوارهای 
اصفهانی متقاضی وام یک میلیونی دولت باشند، 
گفت: با وجود ارسال 31 میلیون پیامک برای دریافت 
این وام در کشور، هنوز مشخص نیست چه تعداد 
خانوار یارانه بگیر اصفهانی متقاضی این کمک هستند.

محسن نیرومند در مورد وام یک میلیون تومانی 
دولت، اظهار کرد: این وام هیچ ارتباطی به افراد شاغل، 
بیکار، آسیب دیده و ... ندارد، بلکه دولت این کمک 

را به تمام افراد یارانه بگیر که متقاضی دریافت آن 
هستند، پرداخت می کند.وی با بیان اینکه در کشور 25 
میلیون سرپرست خانوار یارانه بگیر وجود دارد، توضیح 
داد: قرار شد هر سرپرست خانوار یارانه بگیر که تمایل 
به دریافت این وام دارد، شماره ملی خود را به شماره 
636۹ پیامک کند تا در آینده اجازه برداشت اقساط وام 
از حساب یارانه آنها وجود داشته باشد.مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: از این تعداد، 22 
میلیون سرپرست خانوار شماره تلفن همراه به نام 
شان ثبت بود و 2.5 میلیون سرپرست خانوار هیچ 
شماره ای به نام خود نداشتند که این مسئله موجب 
ازدحام دفاتر خدمات ارتباطی در روز شنبه شد.وی 

به تمدید درخواست وام یک میلیون تومانی از سوی 
دولت اشاره کرد و گفت: افرادی که تا 31 فروردین 
ماه کدملی خود را ارسال کرده بودند، وام تا چهارم 
اردیبهشت به حساب شان واریز می شود، همچنین 
سرپرستانی که تا 7 اردیبهشت درخواست خود را ثبت 
کنند تا یک هفته بعد وام آنها واریز می شود و خانواده 
هایی که در تاریخ 18 اردیبهشت ثبت نام کنند این وام 
تا پایان اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود.نیرومند با بیان اینکه در استان اصفهان حدود 
یک میلیون و 400 هزار خانوار یارانه بگیر وجود دارد، 
تاکید کرد: پیش بینی می شود بیش از ۹0 درصد یارانه 

بگیران اصفهانی خواستار دریافت این وام هستند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و  واحد صنعتی   ۹5 اصفهان گفت: 
تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل استان 
در راستای تحقق شعار رونق تولید احیا 
شدند.ایرج موفق، احیای واحدهای 
راکد را یکی از اولویت های مهم این نهاد 
برشمرد و اظهار داشت: با راه اندازی 
مجدد این واحدهای تولیدی و صنعتی 
در سال گذشته دست کم 675 نفر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی مشغول 
به کار شدند.وی تصریح کرد: خارج 
کردن واحدهای تولیدی از رکود و حل 
مسائل و مشکالت آنها در بخش های 
مختلف به ویژه در روزهایی که با شیوع 
کرونا روبه رو هستیم با جدیت دنبال 
خواهد شد.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان یادآور شد: 
احیای واحدهای صنعتی نیمه تعطیل 
یا تعطیل از اهمیت باالیی برای تحقق 
شعار جهش تولید برخوردار است و 
حمایت از شرکت های کوچک و متوسط 
و واحدهای صنفی از اولویت های امسال 
این سازمان است و هر قدر بتوانیم 
واحدهای کوچک تر را سرپا نگه داریم، 
وضعیت رفته رفته بهتر خواهد شد.به 
گفته وی، سال گذشته 17 هزار و 554 
میلیون ریال تسهیالت رونق تولید به 
واحدهای صنعتی و تولیدی این استان 
پرداخت شد.موفق  ادامه داد: این میزان 
تسهیالت در بازه زمانی 12 ماه سال ۹8 
762 واحد صنعتی با  به متقاضیان 
مشارکت کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید توسط بانک ها پرداخت شده 
است.وی تصریح کرد: با ثبت نام  660 
واحد در فرآیند رونق،  برای 128 واحد 
مبلغ چهار هزار و 687 میلیون ریال و 
12 هزار و 502 میلیون ریال برای 615 
واحد به صورت مستقیم  توسط بانک ها 
و  364 میلیون ریال تسهیالت انتقالی از 

سال ۹7 نیز به 1۹ واحد ارائه شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

 تعداد خانوارهای متقاضی وام یک میلیون تومانی
 در اصفهان مشخص نیست

دبیر انجمن صنایع نساجی استان اصفهان با بیان این که چک های فروش کارخانه های نساجی پاس نشده اند و با این شرایط آینده روشنی مقابل کارخانه های نساجی 
نیست، گفت: چرا بانک ها برای تسهیالت با سود باال به دنبال مشتری می دوند؛ اما در زمان بحران ها گم می شوند؟مظفر چلمقانی در مورد آخرین وضعیت کارخانه های 
نساجی اظهار داشت: کارخانه های نساجی معموال برای فروشی که در نیمه دوم هر سال دارند، چک ها را برای اسفند می گیرند؛ به دلیل شیوع ویروس کرونا اسفند 
۹8 این چک ها پاس نشدند.دبیر انجمن صنایع نساجی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به این شرایط آینده روشنی مقابل کارخانه های نساجی نیست و اگر دولت 
معادل 3 ماه حقوق کارگر، بیمه و قبوض کارخانه، تسهیالت در اختیار مالکان قرار ندهد شاهد تعطیلی بسیاری از شرکت ها خواهیم بود.وی با تاکید بر این که با بخشنامه 
و مصاحبه تلویزیونی نمی توان مشکالت کارخانه ها را حل کرد، گفت: اگر قرار است امسال جهش تولید داشته باشیم باید بیایند پای حرف تولیدکننده بنشینند نه این که 
از پشت میز دستور العمل صادر کنند.دبیر انجمن صنایع نساجی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که میزان تسهیالت مورد نیاز برای کارخانه های نساجی چه مقدار  
است، اظهار کرد: به نسبت حجم و تعداد کارگران نیازها متفاوت است؛ اما اگر بدانیم دولت قصد پرداخت تسهیالت دارد می تواند به سرعت این موارد را بررسی و اعالم 
کنیم.وی در رابطه با تولید ماسک برای مقابله با شیوع بیماری عنوان کرد: از قبل عید چند کارگاه مکلف شدند برای تولید ماسک و آن طور که اطالع پیدا کرده ام اصفهان از 

نظر ماسک اشباع شده و به استان های دیگر صادر می کنیم.

کارخانه های نساجی آینده روشنی ندارند
 95 واحد صنعتی تعطیل و 
نیمه تعطیل اصفهان احیا شد

خبر  روز

با این که افزایش قیمت کاالهای اساسی یک داستان 
تکراری در آستانه ماه مبارک رمضان هر سال است ولی 
امسال با توجه به شرایط کرونایی کشور و درگیر بودن تمام 
بخش ها با ویروس کرونا الزم بود مسئوالن امر جدی تر از 

گذشته با گرانی کاالها برخورد کنند

مزرعه گل محمدی 
در خور و بیابانک

گل محمدی به خاطر مقاومت در 
برابر کم آبی گزینه بسیار مناسبی 
برای مناطق کویــری چون خور 
و بیابانک اســت که بسیاری از 
کشــاورزان این شهرســتان از 

کاشت آن استقبال کردند.

شرکت های آمریکایی کوچک می شوند
ممکن اســت کرونــا بــا شــرکت ها و برخــی موسســات آمریکایــی همــان کاری را بکند کــه فروش 
اینترنتــی بــا فروشــگاه ها و مراکــز کرد.گســترش حجــم دورکاری و ارتبــاط شــبکه ای کارمنــدان 
و دفاتــر مرکــزی شــرکت ها، ممکــن اســت باعــث شــود کــه شــرکت ها و موسســات آمریکایــی 
ــکا  ــدان در آمری ــد.دورکاری میلیون هــا نفــر از کارمن ــر خــود برون ــه ســمت کوچــک کــردن دفات ب
طــی چنــد ســال گذشــته، باعــث شــده بــود، رشــد قیمــت امــالک اداری در ایــن کشــور کمتــر از 
دیگــر امــالک باشــد.در حــال حاضــر شــرکت هایی نظیــر مایکروســافت و گــوگل، پــای کار آمــده 
و بــا ارائــه نــرم افزارهایــی شــرایط را بــرای ارتبــاط آســان بیــن کارمنــدان و کارفرمایــان بــه صورت 
ــادی  ــران اقتص ــوع بح ــان وق ــه از زم ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــم کرده اند.ارزیابی ه دورکاری فراه
در آمریــکا، ســرانه فضــا بــه ازای هــر کارمنــد، در شــرکت های آمریکایــی، نصــف شــده و بــه 11 و 

نیــم تــا 14 متــر مربــع، رســیده اســت.

خودروسازی نیسان، دفاتر مرکزی خود را تعطیل می کند
شــرکت خودروســازی نیســان ژاپــن، اعــالم کــرد کــه بــه صــورت موقــت فعالیــت تمــام دفاتــر 
ــل می کند.نیســان  ــا تعطی ــروس کرون ــه خاطــر شــیوع وی ــان را ب ــزی خــود در سراســر جه مرک
ــر  ــرای از س ــن، ب ــت ژاپ ــوی دول ــده از س ــادر ش ــوز ص ــود مج ــا وج ــم را ب ــن تصمی می گوید: ای
گیــری فعالیت هــای تولیــدی، اجرایــی می کند.آبه شــینزو، نخســت وزیر ژاپــن، اعــالم 
کــرده اســت کــه واحدهــای تولیــدی اجــازه دارنــد تــا در قالــب شــرایط اضطــراری کــه طــی مــاه 
جــاری در ژاپــن اعــالم شــد، فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد؛ امــا شــرکت خودروســازی نیســان و 
رقبــای ایــن شــرکت، اعــالم کردنــد کــه بــه خاطــر کاهــش شــدید تقاضــا در بــازار جهانــی خــودرو 
ــد. ــل کرده ان ــت بســیاری از کارخانه هــای خــود را تعطی ــا، فعالی ــروس کرون ناشــی از شــیوع وی

شــرکت های ژاپنــی دیگــر نظیــر کنــون و توشــیبا هــم سیاســت مشــابهی را در اوایــل مــاه جــاری 
ــد.  ــی کردن اجرای

 عمیق ترین رکود اقتصادی عربستان
 درپی سقوط بازارهای نفت

ســقوط بازارهــای نفــت در جهــان، ســاعت اقتصــادی عربســتان را بــه عقــب بازگردانــد و اقتصــاد 
ایــن کشــور را بــه عمیــق تریــن رکــود دو دهــه اخیــر فــرو برد.بزرگ تریــن صادرکننــده نفــت خــام 
جهــان کــه بــه منظــور مهــار شــیوع کرونــا در تعطیلــی بــه ســر مــی بــرد، بــرای ضربــه اقتصــادی 
ــک و متحــدان آن  ــرات اوپ ــه نتیجــه مذاک ــی ســابقه ای ک ــد ب ــازار نفــت و کاهــش تولی دوم از ب
بــوده اســت، آمــاده مــی شــود. هــر دو مســئله، درآمــد دولــت عربســتان را کاهــش مــی دهنــد و 
بــه نوبــه خــود باعــث انحــراف مســیر بهبــود وضعیــت اقتصــادی ایــن کشــور خواهنــد شــد.نفت 
خــام برنــت در روز ســه شــنبه زیــر 1۹ دالر در هــر بشــکه معاملــه شــد یعنــی یــک چهــارم قیمتــی 
کــه عربســتان بایــد بودجــه خــود را بــا آن بــه تعــادل برســاند. ایــن امــر موجــب شــده اســت تــا 
ــا گزینــه هــای محــدودی بــرای جبــران ضربــه اقتصــادی بــدون از بیــن  مقامــات ایــن کشــور ب
بــردن خدمــات مالــی عمومــی مواجــه شــوند.مونیکا مالــک، اقتصــاددان ارشــد بانــک تجــارت 
ــر داده اســت. بخــش اعظــم  ــز را تغیی ــن موضــوع )بحــران نفــت( همــه چی ــت: ای ــی گف ابوظب
بهبــود اخیــر وضعیــت اقتصــادی پــس از رکــود ناشــی از شــیوع کرونــا بــه ایــن دلیــل بــوده کــه 
ــای اقتصــادی پشــتیبانی  ــت ه ــه و از فعالی ــروش رفت ــا 60 دالر ف ــاالی 50 ت ــت ب ــه قیم ــت ب نف
کــرده ، ولــی اکنــون ایــن حمایــت نابــود شــده اســت.این شکســت در بــازار نفــت گزینــه هــای 
ــقوط  ــن س ــس از آخری ــد. وی پ ــی ده ــرار م ــلمان ق ــن س ــد ب ــش روی محم ــواری را پی دش
ــزرگ تحــول اقتصــادی را  ــه ب ــک برنام ــا 2016 رخ داد، ی ــه در ســال های 2014 ت ــت ک  قیمــت نف

اعالم کرد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار

عکس: ایرنا
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با این خوراکی ها، کرونا در سحر و افطار منتظر شماست 

رعایت اصول تغذیه ای صحیح در افطار و ســحر به تقویت سیســتم 
ایمنی بدن کمک کرده و باعث پیشگیری از بیماری کرونا هم می شود. 
زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت  در 
خصوص شرایط خاص تغذیه ای برای روزه داران در ایام شیوع کرونا 
گفت: روزه داری نقش مهمی در ســامت بــدن دارد و  رعایت اصول 
صحیح تغذیه در وعده های ســحر و افطار و پــس از افطار به عملکرد 
طبیعی بدن ، تنظیم ســطح قند و چربی های خون ، کنترل فشارخون 
و به طور کلی تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک شایانی می کند.وی 
افزود: حتی در بیماری هایی که عادات غذایی غلط، چاقی و افزایش 
وزن در بروز آن ها دخالــت دارند،  روزه داری مفید اســت.عبداللهی 
ادامه داد:  امســال ایام ماه مبارک رمضان همزمان با شیوع بیماری 
کروناویروس یا کووید 19 است و بعضا نگرانی هایی در خصوص روزه 
داری در این شرایط مطرح می شود. براســاس گزارش اخیر سازمان 
جهانی بهداشــت ،هیچ مطالعه ای مبنی بر خطر روزه داری و افزایش 

ابتا به بیماری کووید -19 دیده نشده است.

روزه داری صحیح و پیشگیری از کووید 19
وی گفت: افرادی که سالم هســتند و بیمار نشده اند، اگر اصول تغذیه 
صحیح را در وعده افطار و سحر رعایت کنند، اصا نباید نگران این مسئله 
باشــند که روزه داری باعث تضعیف سیســتم ایمنی بدن و در نتیجه 

افزایش احتمال ابتا به کرونا ویروس کووید 19 می شــود.عبداللهی 
تاکید کرد: حتی می توان گفت رعایت اصول تغذیه ای صحیح در افطار 
و سحر به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و باعث پیشگیری از 

بیماری کرونا هم شود.

مواد غذایی موثر بر تقویت سیستم ایمنی بدن
وی خاطرنشــان کرد: روزه داران باید در وعده ســحر و افطار از گروه 
های غذایی اصلی یعنی گروه سبزیجات و میوه جات، شیر و لبنیات، 
منابع پروتئینی و نان و غات سبوس دار به طور متنوع بهره ببرند تا آن 
ترکیباتی که برای تقویت سیســتم ایمنی بدن و مقابله با بیماری ها از 
جمله کرونا الزمند، مانند ویتامین A، ویتامین C ، ویتامین E ، سلنیم 
، آهن و روی  مــورد نیاز بدن در طول روزه داری تامین شــود.در ادامه 
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه در وعده  
سحر، روزه داران حتما از سبزی ها و صیفی جات که آب بیشتری دارند 
مانند کاهو، خیار و گوجه استفاده کنند، گفت: این مواد غذایی از کم آبی 
بدن و خشکی گلو و دهان در طول روز جلوگیری می کنند، زیرا می دانیم 

که خشکی دهان و گلو می تواند احتمال ابتا به کرونا را بیشتر کند.
استفاده افراطی از مواد قندی در افطار و سحر و خطر ابتا به کرونا

وی در این باره اضافه کرد: در وعده  ســحر از مصرف زیاد مواد قندی و 
و  نوشیدنی های خیلی شیرین مانند نوشــابه و شربت های شیرین  

خوداری کنید. زیرا اگر چه مواد قندی و شــیرین منبع تولید انرژی در 
طول روزه داری هستند ولی باید توجه داشــت که مصرف زیاد قند با 
باالرفتن سطح قند خون و تحریک تولید انســولین در نهایت موجب 
افت قنــد و ضعف و بی حالی می شــود. دکتر زهــرا عبداللهی گفت: 
مصرف افراطی مواد قندی، موجب تشنگی  و خشکی گلو در طول روز 
می شوند که این مســئله هم برای جلوگیری از کرونا مهم است و باید 

رعایت شود .

سحری هایی که گلوی شما را خشک می کنند
وی توصیه مهم دیگری هم برای وعده ســحری داشــت: غذاهای پر 
پروتئین، خشــک، چرب و پر ادویه مانند کباب، کتلت، کوکو و ماهی را 
در وعده  سحر توصیه نمی کنیم زیرا این ها نیز باعث افزایش تشنگی 
و خشکی گلو در طول روز می شــود. همان پلو خورشتی که در روزهای 
معمول در ناهار خورده می شــود می تواند در سحر هم استفاده شود. 
همچنین غذاهای سرخ کرده، چرب و پر ادویه  ممکن است باعث سوء 
هاضمه و نفخ شود و  بهتر است غذاها ســاده و سبک باشد.مدیر کل 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در خصوص وعده افطاری هم 
اظهار داشــت: در وعده  افطار روزه را با خوردن مایعات گرم مانند چای 
کم رنگ و آب گرم یا شــیر گرم به همراه 3-2 دانه خرما و یا مقداری 

عسل شروع کنید.

یافته محققان استرالیایی؛

 رژیم غذایی گیاهی ریسک زایمان زودرس را 
کاهش می دهد

یافته ها نشــان می دهد رژیم غذایی گیاهی قبل از بارداری، ریســک زایمان زودهنگام را کاهش می 
دهد.»درجی گیت«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه کوئینزلند اســترالیا، در ایــن مطالعه، رژیم 
غذایی حدود 3۵۰۰ زن را بررســی کرده و 
دریافت مصرف زیاد هویج، گل کلم، کلم 
بروکلی، کدو تنبل، کلم، لوبیاسبز و سیب 
زمینی قبل از بارداری به زنان در رســیدن 
به بارداری کامل کمــک می کند.گیت در 
این باره می گوید: »ســبزیجات ســنتی 
سرشار از آنتی اکسیدان ها یا مواد مغذی 
ضدالتهابی هســتند که نقش اساسی در 
کاهش ریســک پیامدهــای منفی برای 
زایمان دارند. زنان قبل از بارداری به برخی 
مواد مغذی ذخیره شــده مانند کلسیم و آهن نیاز دارند که برای جفت و رشــد بافت جنین بسیار مهم 
هستند«.به گفته گیت، »شروع تغذیه سالم تر بعد از باردارشدن خیلی دیر است، چراکه نوزادان تا پایان 
سه ماهه اول بارداری به طورکامل تشکیل می شوند.«محققان تاکید دارند قبل از باردارشدن، زنان باید 
از شیوه رژیمی مناسبی پیروی کنند تا ریسک زایمان زودرس کاهش یابد.کودکانی که زودرس متولد 
می شوند با ریسک بیشتر بیماری های متابولیکی و مزمن در بزرگسالی و همچنین رشد ضعیف شناختی 

و عملکرد آکادمیک مواجه هستند.در تولد زودرس، نوزاد قبل از هفته 3۷ بارداری متولد می شود.

محققان تاکید می کنند؛

 والدین باید استفاده از تبلت و تلفن هوشمند کودکان
 را محدود کنند

محققـان دانشـگاه کالیفرنیـا دریافتنـد کودکانـی کـه از دسـتگاه های موبایـل، نظیـر تبلت هـا و 
تلفن های هوشـمند از سـنین خیلی پایین اسـتفاده می کنند کمتر قـادر به کنترل رفتار خودشـان 
هستند.اسـتفاده از دسـتگاه های موبایـل در هـر زمـان از زندگـی روزمـره وجـود دارد. افـراد بـه 
طورمـداوم در حـال کار با کامپیوتـر، چک کـردن تلفن، تماشـای تلویزیـون به هنگام شـب و حتی 
بازی بـا تبلـت هسـتند.مطالعه جدیـد محققـان نشـان می دهـد اسـتفاده از ایـن دسـتگاه های 
موبایـل توسـط کـودکان از سـنین بسـیار پاییـن بـر رونـد رشـد آنهـا تاثیـر اساسـی دارد.محققان 
داده های ۷3 کودک در سـنین بیـن 32 تا ۴۷ ماهگی را مورد بررسـی قـرار دادند. ایـن کودکان در 
مدت 2 سـال و نیم بین سـال های 2۰1۶ تـا 2۰19 تحت نظـر بودند.در طـول این مدت، کـودکان در 
جلسـات 9۰ دقیقه ای شـرکت می کردند تا توانایی خودکنترلی شـان ارزیابی شـود. یعنی توانایی 
کودکان در برنامـه ریزی، کنترل و نظارت افکار، احساسـات و رفتارشـان مورد بررسـی قرار گرفت.

محققان داشـتن این مهارت ها در کودکـی را مرتبط بـا توانایی هـای علمی و اجتماعی، تندرسـتی 
جسمی و روانی و درآمد در سـنین باال می دانند.نتایج نشـان داد هرچقدر سـن کودک در استفاده 
از رسـانه های دارای صفحـه نمایشـگر نظیـر تلویزیـون، کامپیوتـر، تلفن هـای هوشـمند و تبلـت 
زودتـر باشـد، توانایی هـای خودکنترلـی اش کمتـر خواهـد بود.بـا وجـود ایـن یافته هـا، محققان 
بر محدودیـت مدت زمـان اسـتفاده از ایـن دسـتگاه ها در کـودکان پیش دبسـتان تاکیـد دارند.

توصیه محققان:

ورزش را در دوران بارداری فراموش نکنید
ورزش و فعالیت بدنی منظم در دوران بارداری منجر به تحریک تولید بافت چربی قهوه ای در جنین 
می شود. چربی قهوه ای که به چربی خوب معروف است، در متابولیسم بدن نقش دارد و به راحتی 
می سوزد و تبدیل به گرما می شود. تبدیل چربی سفید به چربی قهوه ای موثرترین روش در کاهش 
وزن است.مطالعات اخیر با بررسی مدل های حیوانی نشان می دهد تناسب اندام و ورزش منظم 
مادر در دوران بارداری رابطه مســتقیمی بر میزان بافت چربی جنیــن دارد. هرچه میزان فعالیت 
فیزیکی مادر بیشتر باشد، جنین چربی قهوه ای بیشتری دارد و همین امر در تناسب اندام و سامت 
وی در سال های بعدی زندگی موثر اســت.در ادامه این مطالعه آمده است ورزش و تناسب اندام 
مادر، مانع اختال متابولیک جنین می شود. ورزش و فعالیت فیزیکی باید تحت نظر پزشک و به 

اندازه ای باشد که به مادر و جنین آسیب نزند.

دانستنی ها

غذاهای پر پروتئین، خشک، چرب و پر ادویه مانند کباب، 
کتلت، کوکو و ماهی را در وعده  سحر توصیه نمی کنیم زیرا 
این ها نیز باعث افزایش تشنگی و خشکی گلو در طول روز 

می شود

سلامت

اخطار اجرایی
2/25 شماره: 617/98 حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جواد رضوانی، 
نام پدر:احمد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: امید 
کاغذگران ، نام پدر:اصغر ، نشانی: اصفهان عســگریه پ13 ، محکوم به:به موجب رای 
شماره 1001 تاریخ 98/06/03 حوزه دوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 12/720/000 ریال 
به عنوان اصل خواســته و مبلغ 289/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چکها زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر 
دولت در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره2 
ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 818529  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت 
2/26 شماره نامه:139985602006000273 ، تاریخ: 1399/01/28 ، خانم زهرا آقایی 
فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی اســت که تمامت نیم سهم مشــاع از چهل و نه و نیم سهم ششدانگ پالک 
شماره 111 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 
90 صفحه 159 بنام بیگم افتادگان مسبوق به ثبت و سند می باشد که طبق سند 42454 - 
87/5/13 دفتر 35 خمینی شهر به نامبرده فوق انتقال قطعی شده است که در اثر جابه جایی 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 818551 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/27 شماره نامه:139985602006000279 ، تاریخ: 1399/01/28 ، آقای حسین آقایی 
فرزند حسن به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که تمامت یک سهم و پنجاه و پنجـ  صد و دوازدهم سهم مشاع از چهل و 
نه و نیم سهم ششدانگ پالک شماره 111 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 90 صفحه 153 بنام نامبرده مسبوق به ثبت و سند می باشد 
که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف: 818555  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

2/28 شماره نامه:139985602006000275 ، تاریخ: 1399/01/28 ، خانم سکینه تمنایی 
خوزانی فرزند عباس به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که تمامت چهل و پنجـ  چهل و هشتم سهم مشاع از چهل و نه 
و نیم سهم ششدانگ پالک شماره 111 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 516 صفحه 443 بنام فرزانه تمنایی مســبوق به ثبت و سند 
می باشد که طبق ســند 87/5/13-42454 دفتر 35 خمینی شهر به نامبرده فوق انتقال 
قطعی شده است که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 818553  نبی اله یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/29 شماره نامه:139985602006000276 ، تاریخ: 1399/01/28 ، خانم سکینه تمنایی 
خوزانی فرزند عباس به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که تمامت چهل و پنجـ  چهل و هشتم سهم مشاع از چهل و نه 
و نیم سهم ششدانگ پالک شماره 111 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 516 صفحه 446 بنام الهام اســتوان مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که طبق ســند 87/5/13-42454 دفتر 35 خمینی شهر به نامبرده فوق انتقال 
قطعی شده است که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 818554  نبی اله یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ اخطاریه اجرائي 

2/30 محکوم علیه : 1- زهرافدایی 2- جهان افروز رضایی ده علی 3- گرشاســب جوی 
پشته هرسه مجهول المکان، محکوم له : مریم السادات طباطبا نشانی محل اقامت شهرضا 
بلوار جانبازان ک گل سرخ پ 38 ، بموجب راي شــماره 821 مورخ 8 / 11 / 98 حوزه 6 
حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به :1- الزام به تنظیم وانتقال سندرسمی یکدستگاه خودرووانت بارپیکان به شماره 

پالک قبلی 636 ب 63 ایران 81 و شــماره فعلی 452 د 69 ایران 23 درحق محکوم له   
2- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت 0  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اجرائیه 
ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یامالي 
معرفي کندکه اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي که خودراقادربه 
اجراي مفاداجرائیه نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء 
تسلیم کند واگرمالي ندارد صریحًا اعالم نماید . م الف: 822925 حکیمه نقدی قاضي 

شوراي حل اختالف شعبه 6 حقوقی شهرضا 
ابالغیه

2/31 شــماره پرونده: 139604002135000045/1 شماره بایگانی پرونده: 9600048 
شــماره آگهــی ابالغیــه: 139603802135000007 در خصوص  پرونده کالســه 
9600048 له بانک کشاورزی و علیه شما آقای سید محســن علی پور واقفی به شماره 
ملی 1239879709 فرزند ســید محمد به موجب این اخطاریه به اطالع می رساند که با 
توجه به وارده شماره 139605002135000388 مورخ 96/09/23 بابت بدهی به بانک 
کشاورزی شعبه نطنز از تاریخ 1396/10/06 ممنوع الخروج از کشور گردیده اید و تا زمان 
تسویه بدهی و اعالم بســتانکار امکان خروج از کشور شما میسر نمی باشد. لذا با توجه به 
 گواهی مامور ابالغ مبنی بر عدم امکان ابالغ واقعی مراتب جهت اطالع آگهی می گردد. 

م الف: 821848  علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
 احضار

2/32  خواهان: محمد تقی ذوالفقاری، خوانده: امیررضا عباســی، خواسته: مطالبه وجه، 
کالسه پرونده: 606/98 ، وقت رســیدگی: 99/3/26 ســاعت 5/15 بعد از ظهر، محل 
حضور: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز واقع در مجتمع شوراها، خواهان آقای محمد 
تقی ذوالفقاری فرزند رحمن دادخواستی به طرفیت آقای امیررضا عباسی فرزند عزت اله 
به خواسته مطالبه وجه مطرح که به کالسه 606/98 ثبت شعبه اول شورای حل اختالف 

نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 
99/3/26 ساعت 5/15 بعد از ظهر تعیین شده است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در 
روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی 
دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و 
شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. م الف: 820948 شعبه اول مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نطنز

آگهی تغییرات شرکت شکار ابزار کویر زواره سهامی خاص به 
شماره ثبت 94 و شناسه ملی 14000225943 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1398/11/02 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : پروین عالئــی طباطبائی به 
شماره ملی 1260794997 به ســمت بازرس اصلی و حسن شماعی به شماره 
ملی1189458373 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.آقای 
محمد رضا تقی زاده به کد ملی 0055926630به ســمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره و علی نقی زاده به کد ملی 1189503001 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و امین گلزاری به کد ملی و شماره شناسنامه 0018664408 به عنوان 
نایب رییس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت 
مدیره شرکت منفردا و همراه با مهر شــرکت معتبر است. مدیرعامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )822889(

آگهی تغییرات مرکز درمان و باز توانــی اعتیاد اقامتی میان 
مدت باران شهرستان اردستان موسسه غیر تجاری به شماره 

ثبت 44 و شناسه ملی 14004607850 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/01/17 و نامه شماره 
402/99/64 مورخ 1399/01/25 صادره از اداره بهزیســتی شهرســتان 
اردستان سهیال پزشــک زاد کدملی 1290425795 بسمت رییس هیات 
مدیره ، فرشاد پرهام کدملی 4269445130 بســمت نایب رییس هیات 
مدیره ، مرتضی عامری کدملی 1189298694 بسمت خزانه دار ، فاطمه 
فدوی اردستانی کدملی 1188822519 بسمت منشی هیات مدیره و ثریا 
پزشک زاد کدملی 1288026811 بســمت عضو اصلی هیات مدیره برای 
مدت سه سال و ثریا پزشک زاد کدملی 1288026811 بسمت مدیرعامل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
با امضای مدیرعامــل یا رییس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسســه 
 معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )822893(

آگهی تغییرات مرکز درمان و باز توانی اعتیاد اقامتی میان مدت 
باران شهرستان اردستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 44 

و شناسه ملی 14004607850 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/01/17 و نامه شماره 
402/99/64 مورخ 1399/01/25 صادره از اداره بهزیستی شهرستان اردستان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سهیال پزشک زاد کدملی 1290425795 ، فرشاد 
پرهام کدملــی 4269445130 ، مرتضی عامری کدملــی 1189298694 ، 
فاطمه فدوی اردســتانی کدملی 1188822519 و ثریا پزشــک زاد کدملی 
1288026811 بســمت اعضای اصلی هیات مدیره ، فاطمه گنجی زاده زواره 
کدملی 1189497301 و مریم قنبری دهکردی کدملی 4621759566 بسمت 
اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - حمیدرضا 
طغیانی خوراسگانی کدملی 1291365990 بسمت بازرس اصلی و زهرا انصاری 
کدملی 1829125184 بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخاب شدند. - روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )822887(

 یکی از اصلی ترین بخش های کاهش وزن، رژیم غذایی آن است. آیا درباره غذاهایی که مصرف آن ها به صورت 
ناشــتا هم می تواند بر کاهش وزن شــما موثر باشــد، چیزی می دانید؟ ادامه مطلب را بخوانید.آلوئه ورا با آب 
لیمو:مخلوط آلوئه ورا و لیمو، روند هضم را آسان می کند و آب اضافه بدن را از بین می برد که در نهایت به کاهش وزن 
می انجامد. اما چگونه این معجون را درست کنیم؟یک برگ آلوئه ورا را بردارید، پوست روی آن را بکنید به طوری 
که ژل داخل آن مشاهده شود. ژل آن را با قاشقی جدا کنید و آن را در ظرفی بریزید. یک لیمو بردارید و آب آن را 

بگیرید، سپس آن را با یک لیوان آب و ژلی که از آلوئه ورا جدا کرده اید، مخلوط کنید. برای این که ژل در آب حل شود، 
به آن کمی گرما دهید. شعله گاز را روی حرارت متوسط بگذارید و منتظر بمانید تا مخلوط یک دست شود. پس از 
آن که معجون شما آماده و ولرم شد، آن را بنوشید.بادام:یکی از ترفند های رایج سامتی در هند، خوردن یک مشت 
بادام در صبح است. این عادت سامتی، نه تنها قدرت و عملکرد ذهن ما را باال می برد، بلکه طبق تحقیقات اخیر، به 
کاهش وزن نیز کمک می کند. مطالعات نشان داده، کاهش وزن افرادی که روز خود را با خوردن بادام آغاز کردند 
و رژیم غذایی کم کربوهیدراتی داشتند، نسبت به افرادی که همان رژیم را داشتند اما بادام مصرف نمی کردند، در 

طول شش ماه ۷ درصد بیشتر بوده است.

مصرف ناشتای این مواد غذایی، الغرتان می کند



پنجشنبه 4 اردیبهشت  1399 / 29 شعبان 1441/ 23 آوریل 2020/ شماره 2956
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

 ابتالی 250 نفر از کادر درمانی استان
 به کرونا طی دو ماه گذشته

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان گفت: در دو ماه گذشـته کرونا ۲۵۰ نفـر از کادر درمانی 
اسـتان اصفهـان را زمین گیر کـرده اسـت.آرش نجیمـی، اظهـار کـرد: در دو مـاه گذشـته، ۱۹۰ نفر 
از کادر درمانـی و پرسـتاری و ۶۰ نفـر از شـبکه بهداشـت اسـتان )به جز شهرسـتان های کاشـان و 
آران و بیـدگل( مبتـا به کرونا شـدند.وی افـزود:  به جز یک نفـر از ایـن کادر درمانی کـه هم اکنون 
وضعیـت وخیمـی دارد و تحـت مراقبت هـای ویـژه اسـت، خوشـبختانه وضعیت جسـمانی بقیه 
این افراد مسـاعد اعام شـده است.سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان گفت: هم اکنون 
روند ابتـا به بیماری کرونا در اسـتان بـه تثبیت رسـیده و افزایش یـا کاهش قابل توجهـی در چند 

روز اخیـر نداشـته ایم.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان:

 کرونا، الزامات جدیدی برای فعالیت
در عرصه احسان ایجاد کرده است

سرپرسـت کمیته امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهـان گفـت: در رزمایش بزرگ بخشـش 
ایرانیـان و با اجـرای طرح اطعـام مهـدوی، ۵۰۰ هـزار وعده غذای گـرم و ۱۱۰ هـزار بسـته غذایی به 
مددجویـان و نیازمندان اهـدا می شـود.کریم زارع ، با اشـاره به در پیـش بودن ماه رمضـان، اظهار 
کـرد: شـیوع ویـروس کرونـا و نگرانی هایـی کـه بابـت آن در سـطح جامعـه وجـود دارد، الزامات 
جدیدی بـرای فعالیـت در عرصه خیر و احسـان ایجاد کرده اسـت.وی با بیـان اینکـه کمیته امداد 
اصفهان در سـال های گذشـته با همکاری خیـران و نیکوکاران اقـدام به برپایی سـفره های بزرگ 
اطعام نیازمندان می کرد، افزود: شـیوع  ویـروس کرونا و ضـرورت فاصله گذاری هوشـمند باعث 
شـد که اجرای این مراسـم با تغییراتـی همـراه باشد.سرپرسـت کمیته امـداد امام خمینـی )ره( 
اسـتان اصفهان، با بیـان اینکه اطعام نیازمندان امسـال در قالـب رزمایش ملی بخشـش ایرانیان 
و با اجرای طـرح بزرگ اطعـام مهـدوی برگزار می شـود، اضافه کـرد: به نیـت ۳۱۳ یـار امام عصر 
)عـج(، ۳۱۳ آشـپزخانه در سراسـر کشـور برپـا می شـود و کمیتـه امـداد اصفهـان نیز بـا برپایی 
حداقل ۳۷ آشـپزخانه ویژه بهداشـتی )بـا حضور دائم نماینده اداره بهداشـت( در سراسـر اسـتان 

در آن مشـارکت مـی کند.

زمان اعزام نخستین کاروان حج تمتع 99 اعالم شد
سرپرسـت معاونت حـج و عمره سـازمان حـج و زیارت، زمـان اعـزام نخسـتین کاروان حج تمتع 
۹۹ را اعام کـرد و گفـت: تاکنون ۷۲ درصـد از ظرفیـت  کاروان های حج تمتع سـال جـاری تکمیل 
شـده اسـت.اکبر رضایی دربـاره حج تمتـع ۹۹ گفـت: در شـرایط کنونـی و با توجـه به پدیـد آمدن 
بحران ویروس کرونا در کشـورهای مختلـف دنیا و حساسـیت های موجود، ما نیز پیـرو تاکیدات 
رییـس سـازمان حـج و زیـارت ، بـا توجه بـه معیارهـای دقیـق علمـی و بـا رعایت شـاخص های 
سـازمان بهداشـت جهانـی و پروتکل هـای تدویـن شـده آن، برنامه ریزی هـا را انجـام می دهیم.

رضایـی همچنین دربـاره احتمال تعطیلـی حج تمتع امسـال به دلیل شـیوع بیمـاری کرونا گفت: 
در ایـن صورت اولویـت اعزام سـال آینده بـا زائرانـی خواهد بـود که وضعیـت ثبت نـام فعلی خود 
را حفظ کرده باشـند کـه در این صـورت در بخش هزینه هـای ارزی نیـز هیچگونـه افزایش قیمتی 
شـامل آنان نخواهد شد.سرپرسـت معاونت حج و عمره سـازمان حج و زیارت با ابراز امیدواری از 
اینکه شـیوع بیماری کرونا کاهـش یابد و حج تمتـع انجام پذیـرد، تصریح کـرد: برنامه ریزی های 
الزم برای اعزام و اسـتقرار زائران در سـرزمین وحی انجام گرفتـه و افراد از ۱۹ ایسـتگاه پروازی در 

سراسـر کشـور توسـط ناوگان هوایی کشـورمان به عربسـتان سـفر می کنند.

بر اساس اعالم بهزیستی خانواده ها باید برای روزهایی که بچه هایشان به مهد نمی روند هم شهریه بپردازند؛

پول زور!

ماجــرای خانــواده هــا و مهدهــای کــودک  پریسا سعادت
بخشــی از ماجــرای تعطیلــی و کرونــا و 
اتفاقــات غیــر قابــل پیــش بینــی ایــن روزهای کشــور اســت. از ســویی 
موسســان مهدهــای کــودک بــرای تامیــن هزینــه هــای خــود و ســرپا 
ــه ســرمایه  ــاز ب ــا و بازگشــایی مجــدد نی ــان کرون ــد پای ــه امی ــدن ب مان
ــه  ــرای پرداخــت هزین ــی ب ــا تمایل ــواده ه ــر خان ــد و از ســوی دیگ دارن
ــا  ــب مهده ــد. اغل ــه را ندارن ــد نرفت ــه مه ــودک شــان ب ــه ک ــی ک روزهای
ســاختمان هــای اجــاره ای هســتند و مربیــان آنهــا بــا حداقــل حقوق و 
شــاید حتــی بــدون بیمــه در آنهــا مشــغول بــه کار هســتند. بــه غیــر از 
ــای  ــن موسســات شــهریه ه ــب ای ــای الکچــری، در اغل ــدک مهده ان
مصوبــی دریافــت شــده که گاهــا بــرای خانــواده هــا ســنگین هــم بوده 
اســت و حــاال بــا نرفتــن کــودک بــه مهــد خانــواده هــا انتظــار بازگشــت 
ایــن مبالــغ را دارنــد؛ امــا بهزیســتی اعــام کــرده قــرار نیســت وجهی از 
ســوی مهدها بــاز گردانــده شــود. این مســئله خــاف اعــام قبلــی این 
نهــاد مبنــی بــر مرجــوع کــردن شــهریه هاســت. بهزیســتی اعــام کرده 
مــردم بــه پویــش همدلــی بــا مهدهــای کــودک ملحــق شــوند! بــر این 
ــام  ــان اع ــتی اصفه ــی اداره کل بهزیس ــور اجتماع ــاون ام ــاس مع اس
ــا و  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــم س ــه تصمی ــه ب ــا توج ــت ب ــرده اس ک

تعطیلــی مهدهــای کــودک هماننــد ســایر مراکــز آموزشــی و مشــکات 
پدیــد آمــده ناشــی از آن، موسســان مهدهــا نیازمنــد همــکاری 
خانواده هــا و موجــران هســتند.مجتبی ناجــی افــزود: ایــن مهدهــا در 
اســفند مــاه مشــکل خاصــی در رابطــه بــا مســائل مالــی نداشــتند زیرا 
براســاس قــراردادی کــه بیــن آنهــا و خانواده هــا منعقــد می شــود، اگــر 
ــرده  ــتفاده ک ــودک اس ــا از مهدک ــم خانواده ه ــاه ه ــد روز در م ــا چن تنه
باشــند باید هزینــه آن بــه طور کامــل پرداختــه شــود.وی اظهار داشــت: 
ــی  ــه برخ ــت ک ــار اس ــاه به ــه م ــه س ــوط ب ــا مرب ــی آنه ــکل اصل مش
خانواده هــا بــه دلیــل بــاز نبــودن مهدهــای کــودک حاضــر بــه پرداخــت 
مابقــی شــهریه ســاالنه خــود نیســتند.ناجی افــزود: مهم ترین مشــکل 
دیگــر مربــوط بــه قراردادهایــی اســت کــه براســاس آن، خانواده هــا در 
ابتــدا یــا کل شــهریه را پرداخــت کردنــد و یا اینکه شــهریه ســه مــاه اول 
ــای  ــه مهده ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــت کرده ان ــاپیش پرداخ ۹۹ را پیش
کــودک توانایــی بازگردانــدن شــهریه را ندارنــد تصریــح کرد: موسســان 
ــان و  ــوق کارکن ــا و حق ــل پرداخــت اجــاره به ــه دلی ــودک ب ــای ک مهده
ــن  ــدن ای ــول هــا در ســال گذشــته امــکان برگردان ــن پ ــرد ای ــه ک هزین
ــان  ــتی اصفه ــی اداره کل بهزیس ــور اجتماع ــاون ام ــغ را ندارند.مع مبال
افــزود: بــر ایــن اســاس راهکارهایــی بــرای کاهــش ضــرر و زیــان آنهــا 

ــوزش در  ــا آم ــتان ی ــل تابس ــی در فص ــات جبران ــه خدم ــه ارائ از جمل
فضــای مجــازی بــه کــودکان پیشــنهاد شــده اســت.وی اظهــار داشــت: 
گــروه پیش دبســتانی یــک کــه ســال آینــده بــه مدرســه می رونــد هــم 
ــی در فصــل تابســتان اســتفاده  ــد از خدمــات آموزشــی جبران می توانن
ــا بهــار تســویه شــود.ناجی بــا  کننــد و هــم اینکــه شــهریه پاییــز آنهــا ب
ــای  ــال مهده ــر چهارس ــودکان زی ــرای ک ــی ب ــکار جبران ــه راه ــاره ب اش
ــز  ــار را در پایی ــهریه به ــد ش ــم می توانن ــروه ه ــن گ ــت: ای ــودک گف ک
تســویه کننــد.وی همچنیــن بــا اشــاره بــه حمایت هــای دولتــی از ایــن 
ــون  ــات همچ ــن موسس ــتا ای ــن راس ــت: در ای ــودک گف ــای ک مهده
بنگاه هــا یــا اصنافــی کــه در ایــن مــدت بــه دلیــل بحــران کرونــا ضــرر 
ــت بهره مندشــوند. ــی دول ــد از تســهیات بانک ــد می توانن ــان دیدن و زی

ناجــی، پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه مربیــان مهدهــای کــودک را راهکار 
دیگــری بــرای جبــران ایــن وضعیــت دانســت و گفــت: مهــم تــر از همه 
ــا  ــل ی ــرای بخشــش کام ــی« ب ــوان »همدل ــا عن ــدازی پویشــی ب راه ان
بخشــی از اجــاره مهدهــای کــودک بــرای یــاری مالــکان آنهــا بــا توجــه 
بــه اینکــه ۷۵ درصــد ســاختمان مهدهــای کــودک در اســتان 
ــود ۷۵۰  ــه وج ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــاده اس ــت، راه افت ــتیجاری اس اس
ــان  ــهر اصفه ــه کان ش ــوط ب ــد مرب ــه ۳۵۰ مه ــتان ک ــودک در اس مهدک
ــا  ــه بخشــش کل ی ــر ۳۰ مالــک اقــدام ب ــغ ب ــون بال اســت گفــت: تاکن
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد. ب بخشــی از اجاره بهــای مهدهــای کــودک کرده ان
اغلــب مهدهــای کــودک هزینــه هــا را معمــوال تــا بهمــن مــاه دریافــت 
مــی کننــد مشــخص نیســت چــرا بهزیســتی اعــام کــرده ایــن نهادهــا 
بــا مشــکل روبــه رو هســتند. حتــی برخــی از مهدهایــی کــه شــهریه ها 
را زودتــر نگرفتــه انــد هــم والدیــن را مجبــور بــه پرداخــت آن کــرده اند. 
اگر چــه بهزیســتی اصفهــان عمــا اعــام کــرده خانــواده هــا بایــد برای 
روزهــای تعطیــل شــهریه پرداخــت کننــد؛ امــا در برخــی از اســتان هــا و 
ــهریه  ــدن ش ــه بازگردان ــزم ب ــا را مل ــتی مهده ــر بهزیس ــهرهای دیگ ش
ــا  ــن روزه ــی ای ــت .در حال ــرده اس ــده ک ــل ش ــای تعطی ــاه ه ــرای م ب
بســیاری خانواده هــا بــرای تامیــن هزینه هــای زندگــی خــود بــا موانــع 
و مشــکاتی روبــه رو هســتند برخــی تصمیمــات از ســوی دســتگاه ها و 
ــار  ــا و فش ــای خانواره ــتر هزینه ه ــش بیش ــب افزای ــازمان ها موج س
مضاعــف بــر آنهــا می شــود کــه از آن جملــه می تــوان بــه اخــذ شــهریه 
ــن  ــی از والدی ــرایط کرونای ــودک در ش ــای ک ــان مهده ــط موسس توس
اشــاره کرد کــه ایــن مســئله مشــکات بســیاری را بــرای والدیــن ایجاد 
ــه  ــن زمین ــه ســازمان بهزیســتی در ای ــی رود ک ــار م ــرده اســت؛ انتظ ک

ورود جدی داشته و با متخلفین برخورد کند.

معاون متوسـطه آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: مشـکات شـبکه شـاد را به وزارتخانه منتقل 
کرده ایـم و هـر چـه پیـش برویـم امـکان رفـع 
مشـکات این شـبکه بیشـتر می شـود.محمدرضا 
ناظـم زاده در خصـوص مزایـای آموزش در شـبکه 
شـاد، اظهـار کـرد: در شـبکه شـاد آموزش هـا بـه 
صـورت بهتـری ارائـه می شـود و آمـوزش مجازی 
به گونـه ای اسـت کـه ماننـد یـک مدرسـه حقیقی 
معلـم و دانش آمـوز هـر دو در تعامـل مسـتقیم بـا 
هـم هسـتند.وی در ادامـه افـزود: شـبکه شـاد بـا 

عنـوان شـبکه اجتماعـی دانش آموزی ایجاد شـد، 
هـر چنـد مقاومت هایـی در ایـن زمینـه داشـتیم و 
آن هـم به دلیـل این بـود که همـکاران ما مسـیری 
را در آمـوزش مجازی طـی کـرده بودند و بـرای آنها 
بازگشـت از فضاهـای قبلـی و عملیاتی کـردن این 
شـبکه  تـا حـدودی مشـکل بود.معـاون آمـوزش 
متوسـطه آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان، 
بـا اشـاره بـه چالش هـای موجـود شـبکه شـاد و 
انتقـادات مطـرح شـده والدیـن، تصریح کـرد: در 
ابتـدا ایـن شـبکه تنهـا بـه صـورت اپ بـود و روی 
گوشـی موبایـل قابـل دسـترس بـود امـا در حـال 
حاضـر شـبکه شـاد تحـت وب هـم ایجـاد شـده 
اسـت و در یـک خانـواده در صـورت وجـود تعـداد 
بیشـتر از یـک دانش آمـوز خانواده هـا می تواننـد 

از هـر دو امـکان کامپیوتر و گوشـی هوشـمند برای 
اسـتفاده از سـاعات آموزش در شاد اسـتفاده کنند 
همچنین ممکن اسـت سـاعات آمـوزش دو فرزند 
در یـک خانـواده متفـاوت باشـد کـه ایـن خـود تـا 
حـدود زیـادی مشـکل آمـوزش را حـل می کنـد.

وی بـا بیـان اینکـه هـر چـه پیـش برویـم امـکان 
رفع مشـکات این شـبکه بیشـتر می شـود، افزود: 
بیشـتر مشـکاتی که در حال حاضر از طرف والدین 
و دانش آمـوزان مطرح می شـود مربوط به سـرعت 
اینترنـت اسـت و ایـن موضـوع را بـه وزارتخانـه 
منتقـل کرده ایـم و قول بهتر شـدن کیفیت سـرعت 
اینترنت داده شـده و در آینده نزدیک حتی سرعت 
اینترنـت در فضـای داخلـی بهتـر از فضـای پیـام 

رسـان های خارجـی خواهـد بـود.

معاون متوسطه آموزش و پرورش استان:

مشکالت شبکه »شاد« رفع می شود

مالچ پاشی در 
ابوزید آباد آغاز شد

رییــس اداره امــور بیابان 
اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان اصفهان 
از آغاز عملیات مالچ پاشی 
در ۵۰۰ هکتار از کویر ابوزید 
آباد شهرستان آران و بیدگل 

خبر داد.

 شهروندان اصفهانی برای ترخیص وسایل نقلیه 
به پلیس+10 مراجعه کنند

رییس پلیس راهـور اسـتان اصفهـان گفت:شـهروندان به منظـور ترخیص وسـایل توقیفـی به هر 
علتی بـه نزدیک تریـن دفتر پلیـس+۱۰ محـل سـکونت خـود مراجعـه کنند.،سـرهنگ محمدرضا 
محمدی اظهار کرد: در راسـتای تسـهیل فرآیند ترخیص وسـایل نقلیه، تکریم ارباب رجوع و تحقق 
دولـت الکترونیک، شـهروندان بـه منظـور ترخیص وسـایل توقیفـی به هر علتـی بـه نزدیک ترین 
دفتـر پلیس+۱۰ محل سـکونت خـود مراجعـه کننـد.وی افزود: شـهروندان هنـگام مراجعـه برای 
ترخیص وسـایل نقلیه خود اصـل قبض رسـید پارکینگ ممهور به مهـر یگان توقیف کننـده و مامور، 
پرداخـت خافی وسـیله نقلیه )دریافـت پرینت خافـی از دفاتر پلیـس +۱۰(، اصل سـند مالکیت 
یا وکالـت نامه، اصـل کارت ملـی یـا گواهینامـه و بیمه نامـه معتبر شـخص ثالـث را همراه داشـته 
باشـند.رییس پلیـس راهور اسـتان اصفهـان اضافـه کـرد: درصـورت فقـدان گواهینامـه ارائه اصل 
نامه معرفـی به شـورای حل اختـاف الزامی است.سـرهنگ محمدی خاطرنشـان کـرد: درصورت 
توقیف وسـیله به علت ارتـکاب دو تخلف حادثه سـاز، پس از گذشـت ۷۲ سـاعت از زمـان توقیف 

برای ترخیـص مراجعه شـود.

 ثبت نام وام يک ميليوني
شگرد جديد کالهبرداري از شهروندان 

رییـس پليـس فتـای اسـتان گفـت: ارسـال پيامـک يـا ايميـل و تبليغـات در پيام رسـان ها و 
شـبکه هاي اجتماعي تحت عنـوان »ثبت  نـام وام يک يـا دو  ميليـون توماني« مي تواند به سـرقت 
اطاعـات هويتـي و همچنيـن برداشـت غيرمجاز از حسـاب بانکـي کاربران منجر شـود. سـرهنگ 
سـيد مصطفـي مرتضوي گفـت : بـه دليل شـيوع ويـروس کرونـا و بـروز مشـکات اقتصـادي در 
حوزه کسـب وکار و بعـد از اعـام دولت مبنـي بر اعطـاي وام يـک يـا دو ميليـون تومانـي، برخي از 
افراد سـودجو با طراحـي سـايت ها و درگاه هـاي جعلي، سـعي دارند با شـيوه هاي مختلـف و بهره 
بـردن از مهندسـي اجتماعي اقـدام بـه کاهبـرداري از شـهروندان کننـد.وي افـزود: در اين شـيوه 
از کاهبـرداري، مجرمـان بـا ارسـال پيـام از طريـق پيامـک، ايميـل، پيام رسـان ها و شـبکه هاي 
اجتماعي تحت عنـوان »ثبت نـام وام يک ميليـون تومانـي« کاربران را فريـب داده و از قطع شـدن 
يارانـه در صورت عـدم ثبت نـام در سـامانه، خبـر مي دهند.این مقـام انتظامـی عنوان داشـت: اين 
پيام هـا حـاوي لينک هايي بـا عنـوان »ثبت نـام وام« بـوده و از کاربـران مي خواهنـد تا بـا کليک و 
ورود بـه صفحه يا سـايت موردنظـر، اطاعـات هويتـي و بانکي خـود را به صـورت کامل ثبـت کنند.

سـرهنگ مرتضوي به شـهروندان توصيـه کـرد: در فرآينـد ثبت نـام و دريافـت اين وام هيـچ گونه 
نيـازي بـه مراجعه بـه بانک، سـازمان هـاي دولتـي و ثبت نـام در هيـچ وب سـايتي نيسـت، فقط 
الزم اسـت کد ملي سرپرسـت خانـوار از شـماره تلفـن همراهي کـه به نام سرپرسـت خانوار اسـت 

بـه شـماره ۶۳۶۹ پيامـک کنند.

کشف بیش از یک هزار ليتر گازویيل قاچاق در فالورجان 
فرمانـده انتظامي شهرسـتان فاورجان از کشـف یک هـزار و ۲۰۰ ليتـر گازویيل قاچـاق در عملیات 
مامـوران ایـن فرماندهی خبـر داد. سـرهنگ حسـن نيکبخـت بیـان داشـت:ماموران کانتري ۱۳ 
فرماندهـي انتظامـی شهرسـتان فاورجـان حين گشـت زني در سـطح حـوزه اسـتحفاظي به يک 
دسـتگاه خودرو وانت نيسـان که حامـل يک عـدد تانکر حمل سـوخت بود مشـکوک شـده و آن را 
متوقف کردند.وي اظهار داشـت : ماموران در بازرسـي از خودروي مذکور موفق به کشـف یک هزار و 
۲۰۰ ليتر سـوخت قاچاق از نوع گازویيل شـدند.فرمانده انتظامي شهرسـتان فاورجان خاطر نشان 
كرد : در اين رابطه راننده خودروی نیسـان دسـتگیر و به همـراه پرونده تحویل مرجع قضایی شـد .

با مسئولان در شهر

وز عکس ر

خبر  روزاخبار

رییس سازمان نظام پزشکی 
اصفهان:

شروع به کار دندانپزشکان 
هنوز مورد اختالف نظر 

است
رییس ســازمان نظام پزشــکی اســتان 

اصفهان گفت: شروع به کار دندانپزشکان 

هنوز مــورد اختــاف نظر اســت، چرا که 

نمی توان از فاصله تقریبا دو متری کارهای 

دندانپزشــکی را انجــام داد و خطــرات 

بســیاری برای این اقدامــات وجود دارد 

کــه در دســتورالعمل ها، خطر انتشــار و 

انتقال از طریق دندانپزشــکی حدود ۹۵ 

درصد ذکر شــده است.عباسعلی خادمی 

، با بیان این که با تاش جامعه پزشــکی، 

پرســتاری و بهداشتی، شــیوع بیماری 

کرونا بــه وضعیــت تثبیت شــده ای در 

استان رسیده است، اظهار کرد: با باز شدن 

اکثر مشــاغل و آمدن مردم به خیابان ها 

تا دو هفته دیگر مشــخص می شــود که 

وضعیت انتشــار ویروس چگونه اســت، 

البته یک فرض بر این است که تا دو هفته 

آینده احتمال کاهش رونــد آمار بیماری 

را داشــته باشــیم و از اوایل خــرداد ماه 

فعالیت ها طبیعی شــود و روزی برســد 

که مثا بیشتر از ۱۰ نفر مراجعه کننده ابتا 

به کرونا نداشته باشــیم. رییس سازمان 

نظام پزشکی استان اصفهان در خصوص 

فعالیت مطب ها و انجام عمل های زیبایی، 

گفت: این مراکز فعا اجازه کار ندارند چرا 

که عمل های زیبایی را می تــوان به زمان 

دیگری موکول کرد و ممکن است در آینده 

که وضعیت کنترل شیوع کرونا بهتر شود،  

متخصصان زیبایــی نیز اجــازه فعالیت 

داشته باشند، چرا که با بسته بودن مطب، 

هزینه مالیات، بیمه منشی و مسائل دیگر 

باید در نظر گرفته شــود تا چــرخ اقتصاد 

از کار نیفتد، بســیاری از رشــته ها مانند 

گوارش، آندوسکوپی، کلونوسکوپی، زنان، 

رادیولــوژی و برخی دیگــر از تخصص ها 

اجازه فعالیت دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت:در اصفهان ۹۰۰ هزار هکتار کانون بحران ریزگرد وجود دارد که ما در چند سال گذشته توانستیم حدود ۳۲۰ 
هزار هکتار را با نهال کاری مهار کنیم.ایرج حشمتی با بیان اینکه در ســال ۹۸ میزان اعتبار در نظر گرفته شده از صندق ملی توسعه برای مهار کانون ریزگرد ها ۱۴ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و با پیگیری های صورت گرفته این رقم در سال ۹۹ به ۱۷ میلیارد تومان رسید گفت: در اصفهان ۹۰۰ هزار هکتار کانون بحران ریزگرد 
وجود دارد که ما در چند سال گذشته توانستیم حدود ۳۲۰ هزار هکتار را با نهال کاری مهار و امسال با اعتبارات در نظر گرفته شده می توانیم حدود ۱۴۰۰ هکتار را هم 
مهار کنیم. حشمتی با اشاره به اینکه میانگین گرمایش جهانی ۱.۲ درجه سانتی گراد است و با توجه به گزارش ها، سال ۲۰۲۰ به عنوان گرم ترین سال بعد از سال 
۲۰۰۶ در جهان شناخته شده ، افزود: ایران بین دو تا چهار درجه سانتی گراد از میانگین گرمایش مناطق اقلیمی و استان های جهان نیز انحراف معیار دارد.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مردم و مسئوالن درخواست کرد: همه آحاد مردم و مسئوالن با استفاده از حمل نقل عمومی، فراهم کردن سوخت پاک، 

مراقبت و بهینه سازی مصرف سوخت می توانند ما را در مهار این آسیب یاری کنند.

در اصفهان 900 هزار هکتار کانون بحران ریزگرد وجود دارد



بر اساس گزارشی که روی سایت اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفته است، تاکنون نیمی از سهمیه های اوزان شش گانه کشتی فرنگی برای المپیک 2020 توکیو 
کسب شده و تالش کشتی گیران برای کسب نیمی دیگر از این سهمیه ها ادامه خواهد داشــت.علیرضا نجاتی، محمدعلی گرایی و امیر قاسمی منجزی کشتی 
گیران ایرانی در اوزان 60، 77 و 130 کیلوگرم هستند که توانسته اند ســهمیه های المپیک را در رقابت های جهانی نورسلطان قزاقستان به دست آورند و فرنگی 
کاران ایرانی نیز باید برای کسب سهمیه در اوزان 67، 87 و 97 کیلوگرم در 2 رقابت گزینشی قاره آسیا و گزینشی جهانی که سال آینده در کشورهای قرقیزستان و 
بلغارستان برگزار می شود، تالش کنند.اتحادیه جهانی کشتی رقابت های جهانی 2019 قزاقستان و 2 مرحله رقابت گزینشی به صورت قاره ای و جهانی را به عنوان 
مراحل کسب سهمیه المپیک تعیین کرده بود که تاکنون مسابقات جهانی 2019، و رقابت های گزینشی در قاره  آمریکا برگزار شده و رقابت های گزینشی قاره های 
اروپا، آسیا، آفریقا- اقیانوسیه و سطح جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا با یک سال تعویق به میزبانی همان کشورها و در همان تاریخ ها برگزار می شود. در 

هر رقابت 2 کشتی گیر راه یافته به دیدار فینال سهمیه المپیک 2021 توکیو را به دست می آورند.

فرنگی کاران المپیکی به روایت اتحادیه جهانی
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هواداران استقالل در انتظار تمدید قرارداد ستاره ها
قرارداد چند بازیکن تیم فوتبال اســتقالل در پایان فصل تمام می شــود که از آن جمله می توان به 
علی کریمی اشاره کرد.به جز کریمی، هواداران استقالل خواستار حفظ شیخ دیاباته و مهدی قائدی 
هم هستند که زوجی طالیی را در خط حمله استقالل ســاخته اند. البته فرهاد مجیدی تقریبا همه 
بازیکنان فعلی را برای فصل آینده هم می خواهد، اما به هرحال تاکید هواداران بیشــتر روی حفظ 
این چهار نفر است.قائدی با اســتقالل قرارداد بلند مدت دارد و قرارداد دیاباته هم مشروط منعقد 
شده که اگر پولش را بگیرد و پیشنهاد خیلی خوبی از اروپا نداشته باشد، حتما در استقالل می ماند.

سیاست احمد سعادتمند، مدیرعامل جدید استقالل بر این موضوع استوار است که ستاره های تیم 
را حفظ کرده و استقالل را با شرایط بهتری برای حضور در فصل آینده، مهیای حضور در میدان کند. 

این موضوع باعث دلگرمی هواداران و کادرفنی است.

اتفاق بدی که به نفع ستاره ایرانی در انگلیس شد
آدم هایی که مثبت فکر می کنند از روزهای سخت خود چیزهای زیادی یاد می گیرند، درست مثل 

علیرضا جهانبخش. او که همیشه یکی از مثبت ترین و با اخالق ترین فوتبالیست های ایرانی بوده 

درباره وضعیتش در برایتون می گوید، از روزهای سختش چیزهای زیادی یاد گرفت. جهانبخش 

در این باره می گوید: »تجربه چند ماه بازی نکردن برای من از نظر فوتبالی خوب نبود ولی خیلی 

چیزها یاد گرفتم. اینکه آدم ها از هر شانســی که در زندگی شــان دارند باید استفاده کنند و شاید 

شانس دیگری سراغ تان نیاید. بنابراین شما باید همیشه آماده باشید. من از روزهای سختم در 

برایتون واقعا چیزهای زیادی یاد گرفتم.«اما چه چیزهایی؟ »یاد گرفتم که صبور باشم. فهمیدم 

که حق گرفتنی است. کسی حق شما را دو دستی تقدیم تان نمی کند. به خاطر همین فهمیدم باید 

تالشم را دو برابر کنم. فهمیدم حتی باید از چیزی که نهایت تالشــم است، بیشتر و بیشتر تالش 

کنم. به جرات می گویم روزهای نیمکت نشــینی در برایتون باعث شــد هم از نظر حرفه ای و هم 

شخصی قوی تر شوم.«

 اختالف 10 میلیارد تومانی پرسپولیس
 و کارگزار رسمی برند باشگاه

باشــگاه پرســپولیس در هفته های ابتدایی رقابت های لیگ برتر فصل جــاری قرارداد همکاری 
با یک کارگزار بورس برای اســتفاده از برند سرخ ها در راســتای درآمدزایی امضا کرد که این روزها 
تبدیل به اختالف بین مدیران دو طرف شــده است.محمدحســن انصاری فــرد، مدیرعامل وقت 
پرســپولیس با ارائه راهکاری جدید خبــر از عقد قرارداد با ایــن کارگزار را در حالی رســانه ای کرد 
که آنها را حامی مالی خود عنــوان نکرد و تنها از این شــرکت به عنوان منبعی برای دســتیابی به 
قراردادهای مالی ســرخ ها اســم برد.»آتیه داده پرداز« نیز طبق این توافق اقــدام به راه اندازی 
اپلیکیشن باشــگاه پرســپولیس کرد تا آن را تبدیل به منبع درآمدی مطمئن برای سرخ ها کند و 
به ازای تراکنش های انجام شــده در آن بتواند پولی را به حســاب پرســپولیس واریز کند.با این 
حال این شــرکت طبق گفته مدیران باشگاه، تا پایان بهمن ماه سال گذشــته طی دو مرحله مبلغ 
1۵ میلیارد تومان به حســاب پرســپولیس واریز کرد که به ازای آن دو فقره چک نیز تحویل گرفت 
تا نشان دهد پول دریافتی پرسپولیسی ها در قالب قرض بوده اســت.قرار است این پول پس از 
حسابرسی طرفین از بخش درآمدزایی اپلیکیشن برای باشگاه پرسپولیس بابت هر تراکنش، کسر 
شــود.نکته جالب توجه اظهار نظر یکی از مدیران این کارگزاری در قبال میزان پرداختی به باشگاه 
پرسپولیس اســت که ادعای پرداخت 2۵ میلیارد تومانی به ســرخ ها را داشته است.اختالف 10 
 میلیارد تومانی با رقمی که باشگاه پرسپولیس اذعان به دریافت آن دارد و تاکنون نیز واکنشی به آن

 نداشته است.

چالش جدید فدراسیون والیبال؛

 رییس بازنشسته باید برود

سازمان بازنشستگی کشوری در تازه ترین   سجاد رضایی
نامه ای که بــرای وزارت ورزش و جوانان 
ارسال کرده بر بازنشستگی محمدرضا داورزنی، رییس فعلی فدراسیون 
والیبال تاکید کرده است، تاکیدی که به نظر می رسد پایان کار این مدیر 
با سابقه ورزشــی نزدیک شــده و در ماه های آینده باید دوباره شاهد 

برگزاری مجمع انتخابی فدراسیون والیبال باشیم.
اواسط مرداد ماه سال 97 بود که قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته 
ابالغ شد و حواشــی زیادی هم به راه انداخت. این قانون شامل حال 
وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی 
هم می شد. بســیاری از مدیران ورزشــی در وزارت ورزش و جوانان، 
کمیته ملــی المپیک و همچنین فدراســیون ها مشــمول این قانون 
می شــدند. برخی  از این مدیران مجبور به استعفا شــدند؛ اما بودند 
مدیرانی که با اســتناد به تبصره محدودیت ســن، قانون ایثارگری و 
همچنین دخالت دولت در امور فدراســیون ها، در ســمت خودشــان 
ماندگار شــدند. محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی 
و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان از جمله مدیرانــی بود که  احتمال 
بازنشســتگی او می رفت. این مدیر با ســابقه ورزشی که متولد  سال 
1339 اســت پس از 11 سال حضور در فدراســیون والیبال )138۵ تا 

1396( راهی وزارت ورزش شــد و بــه عنوان معاون توســعه ورزش 
قهرمانــی و حرفه ای این وزارتخانه مشــغول به کار شــد؛ اما آبان ماه 
سال 98 با کسب اکثریت آرای مجمع فدراســیون والیبال مجددا به 
صندلی ریاست این فدراسیون تکیه زد.از زمانی که وی در وزارت ورزش 
مشــغول به کار بود ابهاماتی در مورد بازنشسته بودنش مطرح بود؛ اما 
ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع وزارت ورزش در گفت وگو با  رسانه 
ها این موضوع را رد و تاکید کرد که وی بازنشسته نیست.با این تاکید 
معاون توسعه منابع وزارت ورزش محمدرضا داورزنی گام در انتخابات 
فدراسیون والیبال گذاشــت و روز 29 آبان سال 98 با کسب با 26 رای 
از ۴1 رای مأخوذه به عنوان رییس چهار ســال آینده این فدراســیون 

انتخاب شد.
داورزنی در پایان این مجمع یک بار دیگر در مورد بازنشســته بودنش 
مورد ســوال خبرنگاران قرار گرفت و در پاســخ به این پرسش که چه 
زمانی بازنشسته می شوید، گفت: بازنشسته نشده ام. بیش از 38 سال 
سابقه کار دارم؛ اما طبق قانون تا زمانی که وزارت ورزش من را بازنشسته 
نکند می توانــم به کار ادامه دهم.با این حال ســازمان بازنشســتگی 
کشــوری در تازه ترین نامه ای که برای وزارت ورزش و جوانان ارسال 
کرده بر بازنشسته بودن این مدیر باســابقه و رییس فعلی فدراسیون 

والیبال تاکید کرده است.این تاکید به دنبال آن صورت گرفت که وزیر 
ورزش اواخر سال گذشته طی نامه ای به سازمان بازنشستگی کشوری 
خواستار ادامه کار رؤسای بازنشسته تا پایان دوره چهار ساله کاری شان 
شد؛ اما این سازمان با ارسال نامه ای به وزارت ورزش با این درخواست 

مسعود سلطانی فر مخالفت کرده است.
محمدرضا داورزنی در واکنش به این خبر گفته اســت: چیزی در این 
مورد نشنیده ام. از زبان شما می شنوم که چنین نامه ای وجود دارد. تا 
زمانی که وزارت ورزش بخواهد در مسئولیتم انجام وظیفه خواهم کرد.
فدارســیون تحت نظارت داورزنی به دلیل حضور تیم ملی والیبال در 
المپیک 2020 روزهای خاصی را پیش رو دارد به خصوص اینکه ایگور 
کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال به کار خود در این تیم پایان داد 
و این فدارسیون باید در اســرع وقت به دنبال انتخاب سرمربی جدید 
برای تیم ملی باشــد، تیمی که گفته می شــود می توان به درخشش 
آن در رقابت های المپیــک 2020 امیداور بود. حاال و بــه دنبال تاکید 
سازمان بازنشستگی کشوری بر بازنشســته بودن رییس فدراسیون 
والیبال، این فدراسیون درگیر چالش جدید دیگری می شود، چالشی 
که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان باید به سرعت آن را از سر راه این 

فدراسیون بر دارند.

 بازیکن تیم ملی والیبال ایران با اشــاره به مشکالت 
تمرین ورزشــکاران در خانه، گفت: تمرینات خانگی 
ســخت اســت زیرا امکانات کامل نیســت و از نظر 
روحی و روانی نیز مانند باشــگاه برای ورزشــکاران 
نیست. امیرغفور تاکید کرد: به همین دلیل، قطعا تمام 
ورزشــکاران از وضعیت ایده آل دور خواهند شد، چون 
امکانات تمرینی مناسب برای هیچ کس فراهم نیست. 
بنابر این حتما بازی های المپیک نیز با کیفیت برگزار 
نمی شود زیرا ورزشکاران از شرایط مسابقه و تمرین دور 
شده اند.بازیکن تیم ملی والیبال ایران با اشاره به اینکه 
سال قبل المپیک، مهم ترین زمان برای آماده سازی 
تیم ها و ورزشکاران است، گفت: شرایط کنونی باعث 
می شود که المپیک نیز با کیفیت مناسبی برگزار نشود 
و شــاید خیلی رکوردهای دوره قبل نیز تکرار نشــود.

بازیکن تیم ملی والیبال، درباره پایان همکاری ایگور 
کوالکوویچ با تیم ملی ایران، گفت: کوالکوویچ از جمله 
مربیانی بود که کار کردن با او لذت داشــت، زیرا تاثیر 
مثبت شــخصیتی  روی بازیکنان داشت.غفور درباره 
انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی والیبال ایران، 
گفت: مردم دوســت دارند اتفاقی بیفتد که تیم ملی 
والیبال پیشرفت کند و در جا نزند، به همین دلیل نیاز 
به مربی داریم که باعث پیشرفت والیبال ایران شود.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر پیشرفت داشتیم 
اما شــیب آن کند بوده اســت، تاکید کرد: باید فردی 
مانند والسکو جذب شــود که شیب پیشرفت والیبال 
ایران را دوباره تند کند.بازیکن تیم ملی والیبال با ابراز 
رضایت از تمایل مربیان تراز اول جهان برای هدایت تیم 
ملی ایران، گفت: این قدر والیبال ایران پیشرفت کرده 

است که مربیان بزرگ جهان، عالقه مند به فعالیت در 
تیم ملی ایران هستند تا به همراه این تیم در مهم ترین 
رویداد ورزشــی جهان )بازی های المپیک( شرکت 
کنند.وی با اشــاره به اینکه روابط در ورزش حرفه ای، 
دو طرفه است، گفت: ابراز تمایل مربیان بزرگ جهان 
برای فعالیت در تیم ملی ایران، نشان می دهد که این 
مربیان، این توانایــی را در خود می بینند که با ظرفیت 
باالی والیبال ایران، خود را بیشتر مطرح کنند. زیرا تیم 
ملی والیبال ایران توانایی کسب نتایج خوب را دارد و 

برای حریفان المپیکی، زنگ تفریح نخواهد بود.

ملی پوش اصفهانی تیم والیبال:

والیبال ایران، زنگ تفریح حریفان المپیکی نیست

قرارداد »اسکوچیچ« سرمشق 
قرارداد بازیکنان می شود

خبر  روز

 کمک مالی مدافع چلسی به یک بیمارستان 
برای مقابله با کرونا

آنتونیو رودیگر، مدافع چلسی تصمیم گرفت به یکی از بیمارستان های برلین در مبارزه با ویروس 
کرونا کمک کند. براســاس تصمیمی که این فوتبالیســت گرفته اســت او برای 3 ماه آینده تمام 
هزینه های غذایی پرســنل پزشــکی 
در بیمارســتان شــهر چاریته، جایی که 
خودش متولد شــده را بر عهده گرفت.

وی در این ارتباط گفــت: »با وجود این 
واقعیت که اکنون مــن در لندن زندگی 
می کنم ، برلین برای من یک شهر ویژه 
است. وقتی وقت آزاد دارم اغلب به آنجا 
می روم. مــن به برلیــن خیلی مدیون 
هســتم، بنابراین خوشــحالم که در راه 
مبارزه با کرونا کمک می کنم. « شــیوع 
بیماری ناشی از ویروس کرونا در اواخر دسامبر ســال 2019 در پرجمعیت ترین شهر مرکزی چین 
یعنی ووهان ثبت شد. در خارج از چین موارد عفونت در 210 کشور مشاهده شده است.تاکنون در کل 
نزدیک به 1۵0 هزار ابتال به ویروس COVID-19 در آلمان ثبت شده و بیش از ۵ هزار نفر جان شان 
را از دست دادند.رودیگر به تازگی با پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی باشگاه چلسی روبه رو شده  و با 

تایید این بازیکن آلمانی، او برای 3 سال دیگر نیز در لندن توپ خواهد زد.

مخالفت رسمی ۷ باشگاه ایتالیایی با آغاز مجدد سری آ
با وجود اینکه مسئوالن سری آ ایتالیا متعهد شده بودند که رقابت های فصل جاری را به پایان می رسانند، 
همچنان 7 تیم حاضر در این مسابقات مخالف شروع مجدد بازی ها در وضعیت کنونی هستند. پیش 
از این اعالم شده بود تیم های حاضر در سری آ از 1۵ اردیبهشت می توانند تمرینات خود را از سر بگیرند، 
اما روز دوشنبه وزیر ورزش ایتالیا اعالم کرد در شرایط فعلی نمی توان مطمئن بود که تمرینات از تاریخ 
اعالم شده از سر گرفته شــوند.عالوه بر اینها، 7 تیم تورینو، ســمپدوریا، بولونیا، پارما، اسپال، برشا و 
اودینزه که در مناطق شمالی کشور ایتالیا قرار دارند، اعالم کردند از سرگیری مسابقات خطرات متعدد 
و نامشخصی را در پی دارد. آنها همچنین به صورت رسمی مخالفت خود را با شروع دوباره سری آ اعالم 
کردند.گفتنی است؛ ویروس کرونا در بخش های شمالی کشور ایتالیا شیوع گسترده ای داشته است.

کارلوس:

 طی 10 دقیقه از اینتر به رئال رفتم
 روبرتو کارلوس، دفاع چپ افســانه ای فوتبال برزیل در گفت وگو با صفحه اینستاگرام فیفا گفت: 
»من در اینتر به عنوان وینگر بازی می کردم. مشکل اینجا بود که در هفت بازی اولم برای اینتر هفت 
گل زدم. آنها تصمیم گرفتند از من در  جلو استفاده کنند و من در سال 199۵ از این تصمیم آنها خیلی 
ضربه خوردم.«اسطوره فوتبال برزیل در ادامه گفت:» با رییس اینتر ماسیمو موراتی صحبت کردم 
و گفتم نمی توانم جلو بازی کنم چون ســه ماه دیگر کوپا آمه ریکا در پیش است. بعد از آن با لورنزو 
سانز رییس رئال یک جلسه داشتم و ظرف ده دقیقه اینتر را ترک کرده و به رئال مادرید پیوستم. 

بله آن زمان کارها خیلی سریع انجام می شد.«
روبرتو کارلوس در این گفت وگو درباره ســتاره این روزهای فوتبال برزیل نیمار هم صحبت کرده و 
گفت: »نیمار حال و روز خوبی دارد، خوشحال است و گل می زند. من دوست دارم شاهد بازی های 
متواضعانه او در پاری سن ژرمن و در آینده، در جام جهانی باشــم. نیمار می تواند بهترین بازیکن 

دنیا باشد«.

فوتبال جهان

رییس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ 
فوتبال ایران در مورد احتمال ریالی شــدن 
تمامــی قراردادهای فوتبال باشــگاهی در 
ایران اظهار داشت: به دلیل نوسانات قیمت 
ارز و ارزش گذاری پول کشورمان در جلسات 
مختلف با باشــگاه ها طی روزهای اخیر در 
حضور دبیرکل محترم فدراسیون و مسئوالن 
ســازمان لیگ این پیشــنهاد مطرح شده 
و باشــگاه ها نیز از این پیشــنهاد استقبال 
کرده اند. در فصول گذشته شاهد بودیم که 
نه تنها بازیکنان خارجی بلکه قرارداد برخی 
از بازیکنان ایرانی با باشــگاه هایشــان در 
کشــور به صورت دالری یا یورویی امضا می 

شده است.
فریبرز محمودزاده افزود: بــه همین دلیل 
فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ به دنبال 
راه حلی برای کاهش شکایت های بازیکنان 
و مربیان خارجــی در مراجع بیــن المللی 
است. یکی از پیشــنهادها اینگونه است که 
امضای قرارداد با ارزهای خارجی در فوتبال 
باشگاهی ممنوع شود و مربیان و بازیکنان 
خارجی که به فوتبــال ایران مــی آیند نیز 
قراردادشان با وجه رایج کشــور یعنی ریال 
منعقد شــود. البته این پیشــنهاد هنوز در 
هیئت رییســه ســازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال مراحل اداری را طی نکرده اســت. 
ابتدا باید بررسی شود تا ببینیم که این نحوه 
امضای قرارداد با آیین نامه های بین المللی 
فوتبال، موازیــن حقوقی و حتــی قوانین 
تجارت تضادی نداشته باشد.رییس کمیته 
نقل و انتقاالت سازمان لیگ تصریح کرد: در 
صورتی که از نظر حقوقی و قانونی مشــکلی 
برای امضای قرارداد به صورت ریالی نباشد 
این مســئله بعد از تصویب در هیئت رییسه 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به صورت 
آیین نامه اجرایی در خواهــد آمد. در حال 
حاضر قرارداد دراگان اسکوچیچ، سرمربی 
تیم ملی فوتبال کشــورمان به صورت ریالی 
امضا شده و این قرارداد می تواند سرمشق 
همه قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی 

در بخش باشگاهی خواهد شد.

به دنبال تاکید سازمان بازنشستگی کشوری بر بازنشسته 
لیبال، این فدراسیون درگیر  بودن رییس فدراسیون وا
چالش جدید دیگری می شود، چالشی که مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان باید به سرعت آن را از سر راه این 

فدراسیون بر دارند

در حاشیه

وز عکس ر

اتاق ویژه قرنطینه 
F1 راننده

لوییز دلتراز، راننده سوئیسی 
فرمول یک و عضو تیم هاس 
در روزهــای شــیوع کرونا و 
قرنطینه، در اتــاق ویژه ای در 
خانه پدری اش بــه رانندگی 

مشغول است. 
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فرمانده قرارگاه منطقه ای سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه خبر داد:

کمک به 3.5 میلیون نیازمند در رزمایش مومنانه
فرمانده قرارگاه منطقه ای حضرت سیدالشــهدا )ع( نیروی زمینی سپاه با گرامیداشت فرارسیدن 
سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت: سپاه پاسداران مجموعه مردم نهاد و 

تشکیالت مردمی است که با تولد انقالب 
متولد شــد و در همه عرصه های انقالب 
نقش آفرینی کرده است و امروز نیز در 
مقابله با ویروس کرونــا به میدان آمده 
و از همه تجهیزات خود برای ریشــه کن 
کردن این بیماری استفاده کرده است.

سردار جواد استکی با بیان این  که سپاه 
یک نهاد قابلیت محور اســت، تصریح 
کرد: این نهاد خود را برای همه عرصه ها 
و چالش ها آماده کرده اســت و تجارب 

و سوابق بســیار زیادی دارد. با آغاز انقالب اسالمی مشکالت بســیار زیادی در زمینه های مختلف 
در کشور وجود داشت که در بســیاری از آن ها سپاه پیش قدم شــد و خود را برای کمک به کشور 
آماده کرد.فرمانــده قرارگاه منطقه ای حضرت سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه به اقدامات 
و فعالیت های سپاه در طول ســال های اخیر اشاره و بیان کرد: اســتقرار امنیت پایدار برای مردم، 
مقابله با عناصر نفوذی و مزدوران و مقابله با گروهک های تروریستی گوشه ای از اقدامات سپاه در 
طول سال های اخیر بوده است. سپاه پاســداران خود را هم تراز با نیازهای مردم پیش برده است 
و در زمان جنگ تحمیلی نیز با تجهیز خود 8 ســال با افتخار در کنار سایر نیروهای مسلح در مقابل 
دشمن ایستادگی کرد.وی افزود: در ســال 1364 با توجه به نیاز دفاع مقدس، حضرت امام )ره( 
فرمان ایجاد نیروهای زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاســداران را صادر کردند  و امروز نیز سپاه با 
صالبت تر از همیشه در 5 بخش مختلف نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، سپاه قدس 
و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در میدان است.استکی خاطرنشان کرد: پس از دفاع مقدس 
سپاه در عرصه ســازندگی و محرومیت زدایی وارد عمل شد و بسیاری از پروژه های بزرگ در کشور 
توسط قرارگاه سازندگی سپاه انجام شده و برخی نیز در حال انجام است. همچنین سپاه پاسداران 
در بحران های مختلف کشور همچون وقوع سیل و زلزله به کمک مردم شتافته و با تمام توان خود 

به میدان آمده است.
وی ادامه داد: در روزهای نخســت شــیوع ویروس کرونا در کشور مجموعه ســپاه همچون سایر 
چالش های کشور به مدد مردم شــتافت که در اصفهان بیمارســتان آیت ا...صدوقی در کنار سایر 
یگان های سپاه در حال خدمت رسانی به بیماران کرونایی است. همچنین مجموعه بسیج نیز در کنار 
شبکه بهداشت و درمان در حال خدمت رسانی به مردم هستند که در این راه با 3 هزار نیرو در بحث 
غربالگری بیماران در حال خدمت رسانی است که در کنار آن تولید ماسک و لباس های مخصوص 

بیمارستانی نیز در دستور کار بسیج و سپاه قرار دارد.
فرمانده قرارگاه منطقه ای حضرت سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه به برگــزاری رزمایش 
بیولوژیک در اصفهان اشاره و بیان کرد: این رزمایش تا آنجایی که این ویروس در کشور وجود دارد 
ادامه دار خواهد بود. امروز مجموعه  نیروهای مسلح همان گونه که در دفاع مقدس حضور داشته، با 
بهره گیری از تجربیات خود از آن دوران و مواجهه با سالح شیمیایی با کمک یگان های جنگ نوین در 
صحنه مبارزه با کرونا حاضر و فعال هستند که در این راه بیش از 2 هزار خودرو به غیر از خودروهای 
شخصی بسیجیان به کارگیری شده است.وی به برگزاری رزمایش کمک مومنانه اشاره و بیان کرد: 
این طرح برای 3.5 میلیون نیازمند در نظر گرفته شده است که از طریق پایگاه های مقاومت بسیج 
که بهترین مکان برای توزیع کمک ها به شــمار می روند در حال انجام است. همچنین خیران نیز 

می توانند در این طرح به سپاه کمک کنند.  

با همکاری شرکت های دانش بنیان صورت گرفت؛

 اجرای فناوری گراوسیس در پارک کوهستانی صفه

آبیاری فضای سبز اصفهان یکی از دغدغه        نرگس طلوعی
های بزرگ مدیریت شــهری در دهه اخیر 
بوده است، دغدغه ای که به دنبال بروز بحران کم آبی و تداوم آن در سال 
های اخیر خود را نشان داد . فضای ســبز در کالن شهر اصفهان به دلیل 
جریان رودخانه زاینده رود از وسط این شهر و وجود مادی های فراوان در 
نقاط مختلف گسترش قابل توجهی یافته بود و در کنار آثار تاریخی فراوان 
به عنوان یکی از جاذبه های شهر گنبد های فیروزه ای خود را نشان می 
داد؛ اما  زمانی که چتر خشکسالی بر این دیار سایه انداخت همین جاذبه 
به یکی از مشکالت اساسی مسئوالن شهری تبدیل شد چرا که آبیاری این 
حجم گسترده فضای سبز و درختانی که در کنار زاینده سر از خاک بیرون 
آورده بودند با آب لوله کشی ممکن نبود از این رو راهکارهای مختلفی برای 
حل این مشکل در دســتور کار قرار گرفت تا فضای سبز موجود از میان 
نرود. مسئوالن شــهری درکنار تالش برای حفظ فضای سبز موجود در 
سطح شهر، گسترش آن با استفاده از روش های نوینی که نیاز چندانی 
به آب نداشتند را نیز در دستور کار خود قرار دادند. به کارگیری فناوری های 
جدید از ســوی شــرکت های دانش بنیان از جمله این روش ها بود به 
طوری که  روز ســه شــنبه با همکاری ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان با این شــرکت ها برای اولین بار از پــروژه فناوری 

گراوسیس در پارک کوهستانی صفه رونمایی شد.

فناوری گراوسیس، تکنولوژی کاشت درخت در اراضی خشک بیابانی و یا 
سنگالخ و کوهستانی بدون نیاز به آبیاری است.مدیرعامل سازمان پارک 
ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به روش اجرای تکنولوژی 
گراوسیس، اظهار کرد: گراوســیس تجهیزی از جنس پروتیلن است که 
داخل آن 6۰ لیتر آب ذخیره و نهال در مرکز آن این کاشته می شود و البته 

برخی الزامات باید رعایت شود.
فروغ مرتضایی نژاد ادامه داد: مهم ترین نکتــه برای موفقیت در اجرای 
طرح گراوسیس، انتخاب نوع گونه گیاهی است که باید متناسب با بارش 
و یا نوع خاک منطقه باشد و نمی توان در شــهر اصفهان در هر حالتی از 
پروژه گراوسیس اســتفاده کرد بلکه باید گونه گیاهی یا درخت استفاده 
شــده با نیاز آبی باال باشــد و حتما نوع گونه متناســب با بارش و خاک 
منطقه انتخاب شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: تاکید شــده پروژه گراوســیس به صورت پایلوت اجرا و 
معایب آن سنجیده شود، اما در خارج از کشور این روش بسیار موفقیت 

آمیز بوده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر 1۰۰ عدد گراوسیس در منطقه کوهستانی 
صفه به عنوان پایلوت قرار گرفته اســت، گفت: در این راســتا 1۰ میلیون 
تومان هزینه شده و چنانچه تا سال آینده نتیجه مثبت داشته باشد تعداد 
آنها را افزایش خواهیم داد.رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 

شهر اصفهان نیزدر حاشیه مراسم کاشت درخت با فناوری گراوسیس در 
پارک کوهستانی صفه اظهار کرد: برای همه بحران هایی که در شهرهای 
بزرگ با آن ها مواجه هســتیم راه حل های مبتنی بر فناوری وجود دارد، 
بعضی از این راه حل ها امتحان خود را پس داده و برخی دیگر نیز در حد 
ادعاست.وی با طرح این پرسش که آیا باید نشست تا این ادعاها تبدیل 
به واقعیت شود و پس از آن از این راه حل ها استفاده کرد؟، افزود: ممکن 
است این اقدام تا 1۰ ســال آینده نیز جواب ندهد، اگر امروز شهرداری از 
تکنولوژی کاشت درخت با فناوری گراوســیس استفاده نمی کرد شاید 
تا ســال های آینده نیز به این نتیجه نمی رســیدیم که با استفاده از این 

تکنولوژی می توان مشکل کم آبی فضای سبز شهر را حل کرد.    
وی با تبریک به شهرداری و ســایر بخش های مرتبط که در پیاده سازی 
تکنولوژی نوین گراوسیس در سطح شهر همکاری داشتند، ابراز امیدواری 
کرد نتیجه الزم از این طرح پایلوت گرفته شود،  اما در صورتی که استفاده از 
این تکنولوژی ثمربخش نبود، مدیریت شهری به وظیفه خود عمل کرده 
و تجربه ای برای طرح ها و برنامه های آینده به دست آورده است.رییس 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: فناوری گراوسیس 
در سایر شهرهایی که از آن بهره برده اند، نتایج خوبی داشته، بنابراین ما 
نیز می توانیم این فناوری را در آبیاری فضای کمربند ســبز شهر اصفهان 

استفاده کنیم تا دیگر دغدغه کمبود آب نداشته باشیم.

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان با اشاره به 
برنامه های شــهرداری اصفهان در خصوص حفاظت 
از زمین و محیط زیست، اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
محیط زیست ســالم در زندگی امروز، نقش فرهنگ 
سازی در کاهش آســیب های حاصل از تخریب ها و 
آالینده های رو به گسترش در شهرها، کمتر از خدمات 
دســتگاه های اجرایی و شــهری نبوده و می تواند در 
نهادینه ساختن باور، پاک بودن و پاک زیستن را برای 
نسل های آینده نقشــی انکار ناپذیر ایفا کند.حسین 
امیری با اشاره به نقش تاثیر گذار شهروندان در حراست 
از زمین و منابع تصریح کرد: کاهش بار آالینده ها به ویژه 
زباله و پســماندهای خانگی و همچنین  پیشگیری 

از انتشار آن در سطح شــهرها با وجود پیشرفت های 
محســوس در جمع آوری آنها کــه در قالب خدمات 
شهری شهرداری ها صورت می پذیرد، باز هم نیازمند 
ورود تمامی شــهروندان در حمایت و کمک به منظور 
حفظ محیط زیســت اســت.معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان ادامه داد: در حال حاضر زمین به عنوان 
زیستگاه انسان، دچار مخاطراتی شــده و در صورت 
عدم توجه جدی، دامنه های تخریبی آن گســترده تر 
خواهد شد.وی با اشــاره به برخی از اقدامات صورت 
گرفته در حوزه فضای سبز گفت:  اصالح الگوی کشت 
و جایگزینی گونه های بومی با نیاز آبی کم به جای گونه 
های با نیاز آبی باال، برگزاری پویش مردمی سهم من 
در حفاظت از درختان کهنسال، توسعه فضاهای سبز 
شــهری از طریق ایجاد پارک های محلی و شــهری 
در زمین های تملک  شــده، برنامه ترویج و آموزش 
کشاورزی شهری به شهروندان، بررسی امکان فعال 

سازی انهار در کالبد شــهر به عنوان محورهای مجهز 
شهری، طرح کمربند ســبز، امکان سنجی استفاده 
از تجهیزات و روش های غیر شــیمیایی جهت کنترل 
آفات و بیماری های فضای سبز، جایگزینی و بررسی 
کارآیی سموم کم خطر شیمیایی نسل جدید و ترکیبات 
گیاهی )سموم ارگانیک و دوستدار محیط زیست( به 
جای سموم نسل قدیم در مبارزه با آفات و بیماری های 
گیاهی گوشــه ای از اقدامات و برنامه های شهرداری 
اصفهان در خصوص فضای سبز شــهری در راستای 
حفاظت از زمین و محیط زیست است.معاون خدمات 
شهری شهردار اصفهان با اشاره به فعالیت های سازمان 
مدیریت پســماند گفت: با توجه بــه ماموریت های 
زیست محیطی ســازمان مدیریت پســماند تمامی 
اقدامات این سازمان مربوط به مقوله محیط زیست 
است و تاثیر بســزایی در حفاظت و حراست از زمین 

داشته است.

 دعوت شهرداری اصفهان از شهروندان برای مشارکت 
در حفاظت از محیط زیست

گراوسیس تجهیزی از جنس پروتیلن است که داخل آن 
۶۰ لیتر آب ذخیره و نهال در مرکز آن این کاشته می شود و 

البته برخی الزامات باید رعایت شود

 معاون فرهنگی شهردار اصفهان خبر داد:

برگزاری 95 عنوان برنامه مجازی در هفته فرهنگی اصفهان
معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور تجمع نکردن شهروندان 
و رعایت فاصله گذاری فیزیکی، امســال برنامه های ویژه هفته فرهنگی اصفهان سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
با شعار » شــهری که دوســتش دارم« 
به صورت مجــازی برنامه ریزی شــده 
اســت.محمد عیدی با بیان تقارن هفته 
فرهنگی اصفهان و مــاه مبارک رمضان 
ادامه داد: برنامه هایی که برای این هفته 
تدارک دیده شــده، هفته فرهنگی و ماه 
رمضان را پوشش می دهد، چون شعائر و 
مناسک دینی از یک سو و باور های پردوام 
مذهبی از ســوی دیگر در صــورت بندی 
هویت ما نقش بسیار تعیین کننده دارد.معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: برنامه های این هفته 
مشخصه های هویتی جهان شهر اصفهان را در دو بخش فرهنگ عامه )فولکلور( و فرهنگ کارشناسی 
باز نمایی کرده و به چهار محور سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی که موجب نشاط اجتماعی 
می شود، توجه ویژه ای خواهد داشــت.عیدی با بیان اینکه در این هفته بیش از ۹5 عنوان برنامه به 
صورت مجازی برگزار می شــود، گفت: جشــنواره »آوای خواجو« به منظور شناسایی استعداد های 
خوانندگی، »گنج مــوزه« جهت ارائه آثاری از گنجینه های موزه هنر هــای معاصر و»مروارید فیروزه 
ای« برای گرامیداشــت روز خلیج فارس از جمله برنامه های ویژه هفته فرهنگی اصفهان است.وی 
ادامه داد: » ۷ هنرمند در ۷ شــب« برای برگزاری مصاحبه های تخصصی با هنرمندان میانســال به 
صورت الیو و »کروناآرت« جهت ارســال آثار هنرمندان دنیا در قالب عکس و پوستر، برنامه »همراه 
تاریخ شهر« با محوریت معرفی تاریخ شفاهی اصفهان و رونمایی از »مستند مشاغل راسته« از دیگر 
برنامه های این هفته است که در فضای مجازی اجرا خواهد شد.معاون فرهنگی شهردار اصفهان با 
بیان برنامه های اجتماعی و شــهروندی این هفته گفت: »شهری که دوستش دارم« با هدف ارسال 
عکس توسط شهروندان، »جهان در اصفهان« برای شناساندن مکان های گردشگری شهر های خواهر 
خوانده اصفهان، »1۰۰ فیلم« برنامه اکران فیلم های برگزیده حوزه کودک و نوجوان و »اصفهان گردان« 
با هدف نشان دادن جاذبه های گردشگری شــهر در قالب تصاویر و فیلم های 36۰ درجه نیز در هفته 
فرهنگی اصفهان برگزار می شود.عیدی افزود: برنامه »رســم پروانگی« برای تقدیر از کادر درمان و 
برنامه »دیدار با ناشناخته ها« برای شناخت ناشناخته های اصفهان برگزار می شود همچنین جشنواره 
عکس »مهرستان« و »سلسله نشست های روان شناسی چهل چراغ«، » مستندی برای شهر« و » 
منارجنبون« از دیگر برنامه های اجتماعی و شهروندی در هفته فرهنگی اصفهان است.وی با اشاره به 
برنامه های رونمایی در این هفته گفت: پوستر جشــنواره شعر و داستان »شهر من«، »کتاب های 1۰ 
جلدی طالیی« دانش شهروندی، کتاب های فیروزه ای»پژوهش شهروندی«، کتاب های کودک و 
»ترانه های شهر« نیز در هفته فرهنگی اصفهان رونمایی می شود.معاون فرهنگی شهردار اصفهان با 
بیان برنامه های ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
مسابقه »معما« با هدف ایجاد ســرگرمی و افزایش هوش و تمرکز و برنامه های »همراه با کاراته« و 
»همراه با تکواندو« جهت ایجاد شور و نشاط بین ورزشکاران با توجه به شعار در خانه ورزش می کنیم 
در فضای مجازی اجرا می شود.عیدی بیان کرد: ادارات فرهنگی اجتماعی مناطق 15 گانه شهرداری 
اصفهان هم در این هفتــه برنامه هایی دارند که از جمله مهم ترین آن غذا های خورشــید، روایتگری 
اصفهان، بازیمون، ترانه امید، خدمات کریمانه، مهمون خونه، تا بخواهی خورشــید، همدالنه، پلی به 
گذشته، آوای مهربانی و بچه های محراب است.عالقه مندان برای دریافت جدول برنامه های ویژه هفته 
فرهنگی اصفهان می توانند به سایت اصفهان فرهنگ به نشانی esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

چهره ها

خبر

نظام سالمت در دوران بحران 
با شوراها ارتباط قوی تری 

داشته باشد

دیدگاه

رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان در 
جلسه شورای اســالمی اســتان اظهار کرد: 
شیوع کرونا با همه سختی ها و مسائل خود 
برای کشور ما درس های بسیاری داشت که 
یکی از آنها توجه به نظام سالمت و در اولویت 
قرار دادن برنامه های این نظام است.عبدا... 
کیانی با اشاره به مشکالت کمبود محصوالت 
بهداشــتی و پزشکی در زمان شــیوع کرونا، 
افزود: باید به سمت افزایش تولید محصوالت 
بهداشتی حرکت کرد و توجه داشت که هزینه 
برای ملزومات پزشکی تنها هزینه نیست بلکه 
نوعی سرمایه گذاری ارزشــمند برای کشور 
است.رییس شورای اسالمی استان اصفهان 
با تقدیر از کادر بهداشــتی درمانی اظهار کرد: 
شــهرداران و دهیاران و پرســنل خدوم این 
دستگاه ها در کنار کادر درمان تالش کردند و 
ارزش خدمات آنها در زمان این بحران بیش از 
گذشته مشهود بود و کارگران خدمات شهری 
با وجود خطرات باالی انتقال بیماری، شبانه 
روز در حال ضدعفونی و گندزدایی معابر بودند 
و نقش مهمی در کنتــرل بیماری ایفا کردند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت نقش شهرداری ها 
در حوزه سالمت گفت: باید مردم آگاهی الزم 
به رعایت مسائل را پیدا کنند و هرچه آگاهی 
مردم افزایش یابد مســیر حفظ سالمت آنها 
هموارتر می شود.کیانی اضافه کرد: الزم است 
ارتباط نظام ســالمت و شــوراهای اسالمی 
کشور بیش از گذشته باشد زیرا تاکنون این 
همکاری بــه اندازه یک همــکاری کمرنگ و 
کم رمق بوده اســت که این سطح همکاری 
نمی تواند در مواقع بحران پاسخگوی نیازهای 
جامعه باشــد.وی با تاکید بر اینکه توجه به 
مسائل بهداشتی باید مردمی تر شود، گفت: 
مردم باید مسائل بهداشــتی را رعایت کنند و 
شعار درخانه بمانیم برای افرادی که ضرورت 
بیرون رفتن از منــزل را ندارند همچنان باید 
رعایت شود، در همه ارتباطات اجتماعی هم 
الزم است فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود 

تا از روند این بیماری کاسته شود.

زخم ماسک بر 
چهره شهر

این روزها چهــره هایی که از 
جای ماســک زخم شده و جا 
انداخته اند گویــای واقعیت 
تلخ شهری است که مردمانش 
به بالی کرونا گرفتار شده اند. 
ویروســی که چاره ای جز در 
خانه ماندن و رعایت بهداشت 
و حفظ فاصله از عزیزان شان 

ندارد.

وز عکس ر

شهرداری زرین شهر به استناد مجوزهای شماره 111 مورخ ۹8/3/5 و شماره 682 مورخ ۹8/1۰/25 شورای اسالمی شهر در نظر 

دارد پالک c12 با کاربری باربری واقع در شهرک حمل و نقل زرین شهر به مساحت تقریبی 5۰۰۰ متر مربع را از طریق مزایده عمومی 

به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

اداری مورخ ۹۹/2/1۷ به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:823357

نوبت اول
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گاهی وقت  ها عدم موفقیت های مالی به علت داشتن الگوهای 
مالی قدیمی و نادرســت اتفاق می افتد. شــما بــا تغییر این 
الگوهــا، می توانید رفتارهــای مالی تان را بهبود بخشــید و به 
موفقیت های بیشــتری دســت پیدا کنید. بودجه بندی کنید: 
مخارج و درآمدتان را کنترل کنیــد تا تصویر دقیقی از موقعیت 
اقتصادی تان داشته باشــید. فاکتور ها را نگه دارید و مخارج  را 
بالفاصله در دفتر بنویســید. جمع هزینه  ماهانه  قبض ها را هم 
به بودجه بندی تــان اضافه کنید. از این الگــو پیروی کنید:55 
درصد برای نیازهای اصلــی و روزمره،10 درصد برای یادگیری و 
آموزش،10 درصد برای تفریح و لذت،10 درصد برای پس انداز،10 
درصد برای پس انداز بازنشســتگی،5 درصد برای هدایا و امور 
خیریه.این الگو فقط یک نمونه پیشــنهادی است و هر فردی 
می تواند با هر میزان درآمد، برنامه مالی متناسب با موقعیت و 
وضعیت خودش تنظیم کند و مقدار پولی که در اختیار دارد، به 
درصدهای کوچک تری تقســیم کرده و بودجه بندی کند. برای 
مخارج  برنامه ریزی کنید: برای اینکه کمتر خرج کنید لحظه ای 

تصمیم نگیرید، هنگامی که در منزل هســتید با 
آرامش لیســت خریدتان را بنویسید.قبل 
از خرید از چند مغــازه دیدن کنید، قیمت 

تقریبی جنس های مدنظرتان را یادداشــت کنید، بدون اینکه 
چیزی بخرید به خانه برگردید و در آرامش کاالی مورد نظر خود 
را انتخاب کنید. اگر بدانید دقیقا چه چیزی می خواهید بخرید، 
کمتر در مغازه می مانید و پول کمتری خرج می کنید. اگر به هر 
خرید به عنوان یک تصمیم مهم نگاه کنید، عاقالنه تر تصمیم را 
می گیرید:کاالیی را برای سرگرمی امتحان نکنید و تست های 
رایگان را نپذیرید، در غیر این صورت حتی اگر قصد خرید نداشته 

باشید وسوسه می شوید خارج از برنامه خرید کنید.

وقتی احساساتی یا گرســنه اید به خرید نروید: در مواقعی که 
احساساتی هستید مثال خیلی خوشحالید و یا ناراحت، به خرید 
نروید زیرا ممکن است ولخرجی کنید و چیزهای غیر ضروری 
بخرید. برخی اوقات برای فرار از احساسات منفی به خرید کردن 
لوازم غیر ضروری روی می آوریم . اگرچه خرید چنین وسایلی 
برای لحظاتی ما را شاد می کنند، اما این شادی به زودی از بین 
می رود و آن وقت ما می مانیم و جیب خالی ! در مواقع گرسنگی 
نیز به خرید نروید چون ممکن اســت گرسنگی به شما فشار 
بیاورد و به محض دیدن هر خوراکی و وســیله ای آن را بخرید. 
خودتان را ســرگرم کنید: برخی از افراد می پندارند نمی توانند 
پس انداز داشته باشند چون در آمدشان کم است؛ اما همه افراد 
می توانند کم کم پس انداز کنند و این کار را همیشه ادامه دهند.
حتما الزم نیست قسمت بزرگی از حقوق ماهانه تان را پس انداز 
کنید همانطور که گفتیم می توانید مبلغ کمی را پس انداز کرده 
و هر ماه آن را ادامه دهیــد در آخر خواهید دید پس اندازتان به 
مبلغ قابل توجهی می رســد. مثال برای صرف هزینه زیاد 
و رفتن به فســت فود و رستوران در مواقعی 
که بی حوصله اید، باغبانی کنید و 

سرگرم شوید.

آشپزی
آبگوشت قمری 

کرمانشاه
 مواد الزم: گوشت گوسفندی 500 گرم،نخود و لوبیا سفید 

یک پیمانه،سیب زمینی یک عدد،پیاز یک عدد،کلم قمری ترد 
و تازه 2 عدد،ریحان خرد شده یک پیمانه،نمک و زردچوبه و فلفل به 

میزان الزم،نعناع خشک به میزان الزم،روغن زیتون به میزان الزم
طرز تهیه: برای طرز تهیه آبگوشت کلم قمری ابتدا نخود و لوبیا را از شب قبل خیس کنید. 

سپس کلم قمری را بشویید و به صورت نگینی اندازه  حبه قند خرد کنید و ریحان را ریز خرد 
کنید و با هم در کمی روغن تفت بدهید. حاال پیاز را نگینی خرد کنید و داخل قابلمه با کمی 

روغن تفت بدهید و گوشت ها را اضافه کنید و کمی تفت بدهید؛ اما سرخ نکنید کلم قمری و 
ریحان را هم اضافه کنید. نخود و لوبیا و سیب زمینی را به صورت کامل و نمک و زردچوبه 
را اضافه کرده و داخل آن آب بریزید تا حدی که روی مواد با آب پوشانده شوند و زمانی 
که جوش آمد شعله را کم کنید و اجازه بدهید آرام بجوشد و بپزد. زمانی که پخته شد 

در آخر نعناع خشک را در روغن زیتون تفت بدهید و به آبگوشت اضافه کنید.
نکاتی برای پخت آبگوشت کلم :قبل از اینکه آبگوشت را از روی شعله بردارید 

مقداری از سیب زمینی را له کنید و در آب آن بریزید اجازه بدهید 
کمی بجوشد تا آب غلیظ تر و خوشمزه تر باشد. هر چه 

آب آبگوشت کمتر باشد خوشمزه تر است.

چگونه خرج کنیم و چگونه پس انداز کنیم؟

حدنصاب جدید افزایش تولید کک و بیشترین ارزش فروش ماهانه و ساالنه 
در تاریــخ ذوب آهن اصفهان به ثبت رســید. مدیرعامل شــرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: مادر صنعت کشور پارسال موفق به تولید یک میلیون و 250 هزار 
تن کک شد که یک رکورد در تاریخ ذوب آهن اصفهان محسوب می شود.منصور 
یزدی زاده افزود: ثبت حدنصاب بیشترین ارزش فروش ) تحویل ( در ماه، در 
تاریخ ذوب آهن اصفهان به میزان هزارو 137 میلیارد تومان در اسفند 98 هم 
از جمله دستاوردهای این شرکت اســت.وی افزود: تناژ تحویلی محصوالت 
فرعی و فوالدی شــرکت ،پارســال دو میلیون و 622 هزار تن بود.مدیرعامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان دریافت نشان صادر کننده نمونه استانی، پذيرش 
درخواست فروش محصوالت جديد آرك، ريل معادن، ريل راه آهن در بورس 
كاالی ایران، عرضه كالف صنعتي اولين بار در بورس كاالی ایران، نخســتین 
فروش محصوالت ناشی از تولید کک بار را از جمله دستاوردهای این شرکت در 
حوزه فروش معرفی کرد.یزدی زاده افزود: همچنین عالوه بر حدنصاب تولید 
سالیانه چدن مذاب با دو کوره بلند، این شرکت موفق به ثبت حدنصاب تولید 
ماهیانه 244 هزارو 144 و روزانه 9هزار 657 تــن چدن مذاب با دو کوره بلند 
نیز شد.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: بیش از دو میلیون و 
526 هزار تن چدن مذاب پارسال در ذوب آهن تولید شد که افزایش حدود پنج 
درصدی نسبت به سال 1397 داشت.یزدی زاده ادامه داد: همچنین در سال 
98 ،تولید آگلومره حدود 14 درصد ، کک خشــک دو و نیم درصد و فوالد خام 

حدود 6 درصد و در جمع کل تولید محصوالت اصلی پنج و نیم درصد افزایش 
یافت.وی گفت: میزان صادرات محصوالت اصلی مادر صنعت ایران پارسال به 
میزان 900 هزارتن با ارزش یک میلیون و 154 هزار تن بود که 28 درصد نسبت 

به سال 1397 افزایش داشته است .
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و 
ریل در ایران و بزرگ ترين توليد كننده محصوالت طويل در خاورميانه است که 
با ظرفیت سه میلیون و 600 هزارتن فوالد ، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و 

صنعتی را تولید می کند.

شرکت فوالد مبارکه با ســرمایه گذاری بیش از 350 میلیارد تومانی، اولین و 
بزرگ ترین شرکت صنعتی کشور در تصفیه پســاب شهری است.مدیر ارشد 
خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت توانسته با 
ایجاد شــبکه های جمع آوری فاضالب، احداث تصفیــه خانه های جدید یا 
تکمیل و ارتقای تصفیه های شهری موجود و احداث تصفیه خانه تکمیلی در 
باالترین سطح، پساب شهری تصفیه شــده را جایگزین قسمتی از آب خام 
کند.محمدجواد نیلی افزود: فوالد مبارکه به عنوان اولین شرکت در کشور طرح 
جمع آوری و استفاده از پساب صنعتی و شهری را در سال 1391مطرح و اجرا 
کرده است.وی اضافه کرد: براســاس تفاهم نامه شرکت های آب و فاضالب 
اســتان اصفهان و فوالد مبارکه در اواخر بهار پارســال،اجرای طرح تصفیه و 
بازچرخانی فاضالب 9 شهر شهرســتان های مبارکه ولنجان در قالب قرارداد 
بیع متقابل با ســرمایه گذاری هزار و 200 میلیارد ریالی به این واحد صنعتی 
اختصاص داده شد.وی، طول اجرای شبکه فاضالب را حدود 500 کیلومتر بیان 
کرد و گفت: با اجرای این طرح 277 میلیون مترمکعب پســاب تصفیه خانه 

فاضالب به شرکت فوالد مبارکه انتقال می یابد.
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننــده ورق تخت فوالدی در 

خاورمیانه و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آهن اســفنجی با تولید ساالنه 
بیش ازهفت میلیون تن فوالد خام، دارای سهم 51 درصدی در تولید کشور و 

اشتغال حدود 351 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم است.

به منظور هم اندیشــی و هم  افزایی در عرصه فعالیت های فرهنگی مخابرات، 
گردهمایــی ائمه جماعات حوزه هــای مخابراتی منطقه اصفهان در  ســالن 
اجتماعات ساختمان معاونت توسعه  برگزار شــد.در این جلسه که با حضور 
ائمه جماعات، اعضای شورای فرهنگی مخابرات منطقه اصفهان و تعدادی از 
رؤسا و مدیران مخابرات شهرســتان ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
مهندس رحیمی مسئول شــورای فرهنگی مخابرات، ضمن  تشریح  اهداف 

و سیاست های شــورای فرهنگی اظهار کرد: با توجه به وجود نزدیک به  5000 
نیروی شاغل در مخابرات اصفهان، ضرورت نگرش جدید بر مسائل فرهنگی 
و  به کار گیری راهکارهای نوین و اثر بخش در زمینه ترویج معارف دینی امری 
ضروری است و اجرایی شدن این مهم  تدبیر و همت دو چندان  ائمه جماعات 
مراکز مخابراتی را می طلبد.در پایان این گردهمایی، ائمه جماعات نیز به  طرح 

مسائل و ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

ــر از  ــر دیگ ــاح 12 کیلومت ــان از افتت ــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفه مدی
ــاری  ــر داد.علیرضــا ق ــا شــهریور ســال جــاری خب محــور بادرود-کاشــان ت
قــرآن اذعــان داشــت: محــور بــادرود، جــاده ای ترانزیتــی اســت کــه وظیفه 
ارتبــاط کریــدور جنــوب بــه مرکــز و غــرب کشــور، پــس از گــذر از شهرســتان 
کاشــان را ایفــاد مــی کنــد و بــا افتتــاح و بهــره بــرداری از ایــن محــور یکــی از 

نقــاط پرتصــادف اســتان مرتفــع مــی شــود.
ــان  ــور بادرود-کاش ــر از مح ــه 14 کیلومت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرآن ب ــاری ق ق
ــت،  ــک رف ــار ترافی ــر ب ــاح و زی ــارک فجــر افتت ــه مب در ســال گذشــته در ده
ادامــه داد: ادامــه عملیــات روکــش آســفالت محــور بادرود-کاشــان در روز 

ــد. ــروع ش ــنبه 99/1/28 ش پنجش
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اظهــار کــرد: طــول مســیر ایــن پــروژه 53 
کیلومتــر اســت کــه در محــدوده شــهر بــادرود و کاشــان قــرار دارد و بــه لطف 
ــر  ــاح شــده و 12 کیلومت ــر آن افتت ــون 32 کیلومت ــا کن ــزان ت ــن می خــدا از ای
دیگــر بــا پیگیــری هــای انجــام شــده تــا شــهریور مــاه ســال جــاری بــه بهره 
بــرداری مــی رســد. وی افــزود : 9 کیلومتــر باقی مانــده از این مســیر توســط 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور در حــال احداث 
اســت و درصورتــی کــه ایــن شــرکت اجــرای عملیــات را تفویــض کنــد، اداره 

کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ادامــه عملیــات باقی مانــده را در 
دســتور کار خــود قــرار مــی دهــد.

ایشــان در پایــان در خصــوص هزینــه هــای انجــام شــده بــرای ایــن 
ــان، از  ــو بادرود-کاش ــش مح ــرای روک ــاز ب ــورد نی ــار م ــت: اعتب ــروژه گف پ
ــه  ــال هزین ــارد ری ــون 310 میلی ــن شــده و تاکن ــی تامی ــارات مل  محــل اعتب

شده است.

ــبکه و  ــان ش ــت اطمين ــب قابلي ــش ضری ــا ،افزای ــی ه ــش خاموش   کاه
بازســازی کامــل شــبکه هــای روســتايي از اولويــت های شــرکت توزيــع برق 
ــاد  ــوان در روســتای کمــال آب ــوده و نمــاد آن را مــي ت شهرســتان اصفهــان ب
جرقويــه  عنــوان کــرد .بــرای اجــرای ایــن پــروژه 100 اصلــه پایــه بتونــی ،یک 
ــده  ــتفاده ش ــدار اس ــود نگه ــل خ ــر کاب ــفورماتور و 6 کیلومت ــتگاه ترانس دس
ــن روزهــای ســال 99  ــروژه در آغازي ــن پ ــرداري رســمي از اي ــره ب اســت. به

آغــاز شــد .کاهــش خاموشــی هــا ،افزایــش ضریــب ایمنــی و هم راســتایی 
ــا طــرح هــادی روســتايی  ،رفــع حریــم شــبکه فشــارضعیف  ايــن پــروژه ب
ــوص در  ــه خص ــرق ب ــف ب ــع ضع ــنایی ،رف ــالح روش ــط ،اص ــار متوس و فش
ســاعات پیــک  و ظرفیــت ســازی بــرای انشــعابات جدیــد از نتایــج اجــرای 
ایــن پــروژه اســت .گفتنــی اســت ؛ هزینــه پــروژه بالــغ بــر 7 میلیــارد و 500 

ــود. ــال خواهــد ب ــون ری میلی

 ثبت حدنصاب جدید تولید کک 
و بیشترین ارزش فروش در تاریخ ذوب آهن

 فوالد مبارکه؛ اولین و بزرگ ترین شرکت صنعتی کشور
در تصفیه پساب شهری

آغاز ادامه روند عملیات روکش محور بادرود- کاشانبرگزاری جلسه گردهمایی ائمه جماعات مخابرات منطقه اصفهان

شبکه های برق روستایی اصفهان با تجهیزات روز بازسازی می شود

در حالی که الناز شاکردوست برای بازی در فیلم تازه نرگس آبیار آماده 
می شود، قرار است هر دو فیلمش برای اکران سال 99 اینترنتی 
نمایش داده شوند. جواد نوروزبیگی، تهیه کننده »سراسر شب« از 
اکران قطعی آنالین این فیلم خبر داده و بهنام بهزادی کارگردان »من 
می ترسم« هم اعالم کرد با احتیاط و امیدواری حاضر به نمایش فیلمش 

در شبکه خانگی است.

 اکران آنالین دو فیلم 
با بازی »الناز شاکردوست«

تصویربرداری سریال »ملکه گدایان« به کارگردانی حسین سهیلی زاده 
و تهیه کنندگی علی طلوعی و رحمان سیفی آزاد به زودی آغاز می شود.

این سریال در دو فصل 15 قسمتی به کارگردانی حسین سهیلی زاده 
برای شبکه نمایش خانگی تهیه و تولید خواهد شد. رحمان سیفی آزاد  و 
علی طلوعی از تهیه کنندگان این سریال هستند، همچنین ایرج محمدی به 
عنوان مشاور این سریال را همراهی می کند.

 »ملکه گدایان« جدیدترین سریال
 سهیلی زاده در شبکه نمایش خانگی
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