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  آغاز رزمایش کمک مومنانه سپاه و ارتش در اصفهان ؛

رمز عملیات: رمضان
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 به نام نامی زینب)س(... 
 برای حاجیه خانم »سکینه واعظی« مادر چهارشهید اصفهانی که آسمانی شد؛ 

 رییس دانشگاه علمی کاربردی
 استان اصفهان خبر داد:

برگزاری امتحانات 
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طال در ماه رمضان ارزان می شود؟
 حرکت معکوس 

طال در بازار
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 نگرانی فعاالن محیط زیست استان از 
مالچ پاشی در مناطق کویری اطراف اصفهان؛

خفگی کویرها در سایه 
مالچ پاشی
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 رعایت نکات تغذیه ای که برای
 روزه داران ضروری است؛

رمضاِن متفاوت

درس اخالق آیت ا... مظاهری 
 در فضای مجازی
 منتشر می شود

سرو می رفت و ساقه برمی گشت...یادگار از روزهایی که گردان  سمیه پارسادوست
می رفت خط و گروهان برمی گشــت. گروهان می رفت خط و 

دسته برمی گشت. دسته می رفت خط و نفر برمی گشت. 
و چقدر سرو رفت خط و ساقه برگشت. تنها فرزندت رفت و اصال برنگشت. حتی جنازه ای 

هم نیامد که دلت به شب جمعه های دلتنگی کنار مزارش خوش باشد.
ما هنوز فراموش مان نشده است، فراموش مان هم نمی شود. سی و چندسال است روز 
و شب هایی را از سر می گذرانیم که مثل فوالد گداخته از زیر پوست مان می گذرد؛ روزهای 
پدراِن منتظر برسرکوچه های تنگ و مادران دلواپس بر درگاه ایوان برای بازگشت پاره تن 
هایی که راه بازگشــت را از یاد برده بودند چرا که مرام شان جز رفتن چیز دیگری نبود. مرام 

شان »غیرت« بود. آرمان شان »اسالم« بود و هدف شان فقط و فقط »خدا«. 
180 سانتی متر قد را در پالســتیک هایی به وزن یک کیلو و در تابوت ها برمی گرداندند تا 
شاید مرهمی باشد بر دل مادری که ســال ها در انتظار بازگشت فرزندش، صورت پراشک 

بر سجاده گذاشت...
 مادری که سهم او از سفره انقالب، یک جمله شد: »مادر شــهید«. اسم سهم که می آید، 
ناخودآگاه به یاد »خاوری« می افتم. به یاد خانم نماینده مجلس که در واکنش به حقوق 

نجومی پدرش گفت: ســهم مان را از سفره انقالب برداشــتیم! به یاد همه آن مسئوالن و 
مدیرانی که یادشان رفت سهم شان از مسئولیت فقط و فقط »نوکری« برای مردم است. 

قرار بود خادم ملت باشند نه ارباب!
قرار بود خرازی ها و باکری ها و همت ها و باقری ها و ردانی پورها و حاج قاســم ها بروند و 
بجنگند و آن ها که ماندند حواس شان به مردم و بچه ها باشد. قرار نبود شهدا را فراموش کنند. 
خانواده شهدا را به بوته فراموشی بســپارند و »شهید« اسم رمز رزومه سازی های سازمانی 

و ارگانی شود و به وقت همایش ها و نمایش ها برای عکس یادگاری به کار آقایان بیاید!
»حاجیه خانم سکینه واعظی« هم رفت. مادر چهار شــهید از دیار شهیدپرور اصفهان که در 
هیاهوی روزهای کرونایی و گرانی و اتفاقات عجیب و غریب ، خبر رسید در 8۷ سالگی، به 
فرزندان شهیدش پیوست. مادری که 6ستاره شــهید در آسمان شهیدپرور اصفهان نشان 

کرد تا نام شان و راه شان ، نقشه  راه مان باشد تا ابد. تا نگاه مان به آسمان باشد همیشه . 
در دوران انقالب پسر، دختر، داماد و عروس خود را تقدیم کرد و جنگ هم که شروع شد، دو 
پسر دیگرش را را از زیر قرآن رد کرد و به جبهه فرستاد. »ابراهیم، حسن، محمد و فاطمه« 
را در راه خدا تقدیم کرد و هیچ وقت به دنبال سهم نبود و نرفت. ادعایی نداشت و انتظاری 

هم نداشت. سهمش از سفره انقالب شد یک جمله: »مادر شهید«.

رییس جمهور درگذشت مادر شهیدان جعفریان را تسلیت گفت
رییس جمهور در پیامی درگذشت ام الشهداء، مادر بزرگوار شهیدان عالی قدر ابراهیم، حســن، محمد و فاطمه جعفریان را تسلیت گفت.متن پیام تسلیت حجت االسالم و المسلمین 

حسن روحانی به این شرح است:
»درگذشت ام الشهداء حاجیه خانم سکینه واعظی؛ مادر بزرگوار شهیدان عالی قدر ابراهیم، حسن، محمد و فاطمه جعفریان، موجب تاثر و تألم خاطر شد.این مادر فداکار که به تأسی 
از اسوه صبر و استقامت حضرت زینب)س(، در عمر بابرکت خود فرزندانی شجاع، انقالبی و مبارز تربیت و تقدیم عزت و سربلندی انقالب و نظام کرد، نام نیک اش در دفتر زرین ایثار و 
شهادت برای همیشه ماندگار خواهد ماند.اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم آن مادر گرامی و مردم شهیدپرور استان اصفهان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند رحمان برای 

ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.«

آغاز رزمایش کمک مومنانه در اصفهان
رزمایش کمک مومنانه ارتش و سپاه همزمان با سراسر   کشور در استان اصفهان اجرا شد .

تبعات قهرمان نشدن قلعه نویی برای دومین فصل متوالی؛
محرم و سپاهان؛ شاید برای لیگ بیستم

ــارک رمضــان اســت.  ــاه مب ــروز، روز اول م ام
روزه داری در اصفهــان روزانــه 1۵ ســاعت و 
16 دقیقــه خواهــد بــود. ایــن زمــان طوالنــی و 
همزمانــی بــا اپیدمــی ویــروس کرونــا، رعایت 

نــکات......

این روزها نفت، بورس و طال سه ضلع مثلث 
بازاری هســتند که تقریبا پیــش بینی برای 

قیمت آنها بسیار دشوار ....

طی روزهای اخیر خبر مالچ پاشــی در کویرها 
و مناطــق بیابانی اطراف اصفهــان مانند کویر 

ابوزید آباد و آران و بیدگل و برخی...

حلول ماه رمضان ماه رحمت و غفران الهی مبارک باد 
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دروغ آمریکایی ها توسط وزیر سوری تکذیب شد
وزیر نفت سوریه با بیان اینکه اعالم کاهش تحریم های آمریکا، صرفا جنبه رسانه ای داشته، گفت 
تحریم ها همچنان پابرجاست و هیچ تحریمی لغو نشده است.»علی غانم« وزیر نفت سوریه لغو هر 

گونه تحریم ایاالت متحده آمریکا علیه 
دمشق را تکذیب کرد.غانم در گفت وگو با 
شبکه »الســوریه« گفت که آنچه درباره 
کاهش تحریم های آمریکا گفته شده، 
»رســما منتشــر نشده اســت«.وی با 
بیــان اینکه اعالم کاهــش تحریم های 
آمریکا، »صرفا جنبه رسانه ای« داشته 
اســت، ادامه داد: »تحریم ها همچنان 
پابرجاســت و هیچ تحریمی لغو نشده 
است«.این وزیر سوری خاطر نشان کرد 

که وجود تحریم های آمریکا باعث شده است که سوریه در تامین فرآوردهای نفتی و غیر نفتی خود 
با دشواری مواجه باشد.غانم درباره تاثیر کاهش قیمت جهانی بر قیمت فرآورده های نفتی سوریه 
نیز تاکید کرد، مشکالت تامین فرآورده های نفتی، باعث افزوده شدن یک هزینه اضافی به قیمت 

نفت سوریه می شود.

هشدار فرانسه به رژیم صهیونیستی
فرانســه به هرگونه اقدام آتی تل آویو در الحاق بخش هایی از کرانه باختری رود اردن هشدار داد و 
اعالم کرد، چنین اقدامی نقض آشکار قوانین بین المللی است.وزارت خارجه فرانسه در این زمینه 
اعالم کرد: »اقدام اسراییل در الحاق کرانه باختری نقض آشــکار قوانین بین المللی است. چنین 
اقداماتی در صورتی که محقق شوند چالش برانگیز خواهند بود.«توافق نامه ای که اوایل این هفته 
توسط »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم اسراییل و »بنی گانتز« رییس ائتالف انتخاباتی حزب 
آبی و ســفید به امضا رســید، تصریح می کند که الحاق دره اردن و کلیه شهرک های کرانه باختری 
ممکن است به زودی در کابینه )کنست( به رای گذاشته شود.برخی مقامات ارشد اروپایی نیز در 
واکنش های مشابه اقدام صهیونیست ها در الحاق کرانه باختری را محکوم کردند. وزیر امور خارجه 
 ایرلند روز پنجشنبه به رژیم صهیونیســتی درباره اعمال حاکمیت بر بخش هایی از کرانه باختری 

هشدار داد.

 نیویورک تایمز از قواعد
 جنگ میان اسراییل و حزب ا... پرده برداشت

به گفته مقامات کنونی و سابق خاورمیانه و اسراییل، تل آویو سیاست هشدار به نیروهای حزب ا... 
لبنان پیش از بمباران کردن شان در سوریه را اتخاذ کرده تا از کشتار آنها و در نتیجه در گرفتن جنگی 
ویرانگر در لبنان اجتناب کند.به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز، هیچ کس در حمله هفته گذشــته 
اسراییل به تیمی از نیروهای حزب ا... در منطقه جدیده یابوس در مرزهای سوریه و لبنان کشته و 
زخمی نشد؛ اما این مسئله یک نکته داشت.این حمله نکته جدیدی را در قوانین غیررسمی درگیری 
میان اسراییل و حزب ا... لبنان را افشا می کند آن هم زمانی که هر دو طرف برای جنگ بزرگ بعدی 
آماده می شوند؛ اما در تالشند تا از درگرفتن این جنگ جلوگیری کنند.سیاست اسراییل برای حمالت 
هشدار در اسراییل که قبال گزارش نشــده اند بیانگر ترس و نگرانی تل آویو از درگیر شدن با زرادخانه 
راکتی بزرگ حزب ا... است. حتی زمانی که اسراییل تالش می کند تا خط قرمزی برای حزب ا... در 
رابطه با خرید و تولید موشــک های نقطه زن هدایت شونده بکشد؛ موشک هایی که از نظر اسراییل 

یک تهدید استراتژیک هستند.

ایران رسما فعالیت های نظامی خود در فضا را در شرایطی که اروپا و آمریکا بر سر برجام بدعهدی کرده اند، آغاز کرد؛

ابعاد پنهان اولین ماهواره نظامی ایران
 روز چهارشـنبه سـوم اردیبهشـت ، نخسـتین ماهـواره نظامـی ایـران، 
»نـور«، بـه وسـیله ماهواره بر سـه مرحلـه ای »قاصـد« به فضـا پرتاب 
شـد و در مدار ۴۲۵ کیلومتـری زمین قـرار گرفـت. این ماهـواره که در 
شـرایط حساسـی به فضا ارسـال شـد، ابعـاد پیـدا و پنهـان متعددی 
دارد.اگـر چـه بعـد از پرتـاب ماهـواره نـور، جنبه هـای فنـی و فناورانـه 
آن بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفـت؛ امـا ایـن ماهـواره ابعـاد دیگـری 
نیـز دارد کـه فراتر از مسـائل نظامـی و فناوری اسـت. پرتـاب موفقیت 
آمیز ماهواره یادشـده، پیام های سیاسـی متعـددی به خـارج از ایران 
ارسـال کرد که می تواننـد حاکی از شـروع دوران جدیدی در مناسـبات 
ایـران و غـرب باشند.ارسـال ماهـواره نظامـی بـه فضـا بـه طـور علنی 
و رسـمی، تحـول جدیـد و مهمـی در تالش هـای پیوسـته کشـورمان 
بـرای دسـتیابی بـه فناوری هـای فضایـی بـه شـمار مـی رود. ایـن 
امـر در اظهارات سـردار سرلشـکر حسـین سـالمی، فرمانده کل سـپاه 
پاسـداران انقـالب اسـالمی، تجلـی یافت. ایـن مقـام نظامـی در اتاق 
عملیـات پرتاب ماهـواره نور با خرسـندی گفت: »سـپاه، فضایی شـد. 
ما در این لحظـه در فضا قـرار گرفتیم و از ایـن لحظه به بعد، از آسـمان 
به زمیـن نـگاه می کنیـم.« عـالوه بـر مزیت هـا و خدماتی کـه ماهواره 
نور بـه ایران ارائـه خواهـد داد، ایـن ماهـواره از منظر های گوناگـون، که 
ارتبـاط چندانی با مسـائل فنـاوری ندارنـد، حامـل پیام هـا و خدماتی 
خواهد بـود. امـا ایـن پیام هـا چیست؟پاسـخ ایـن سـوال را می توان 
در قالب چند نکتـه بیـان کرد:بارزترین مشـخصه ماهواره نـور، نظامی 
بـودن آن اسـت کـه حاکـی از تغییـر چشـمگیر رویکـرد ایـران در یک 
زمان حسـاس اسـت. در گذشـته، وقتی ایـران ماهواره به فضـا پرتاب 
می کـرد، فـارغ از اینکـه ایـن ماهواره هـا بـه فضـا می رسـیدند یـا نـه، 
غربی هـا از آن هـا انتقـاد می کردنـد و در برخـی مواقـع، قبل از ارسـال 
ماهـواره توسـط ایـران، محافـل اطالعاتـی و رسـانه ای آمریـکا درباره 
آن هـا افشـاگری می کردنـد. در یـک مـورد، ترامـپ تصویـر هوایـی 
جنجال برانگیـزی از یـک سـایت پرتـاب ماهـواره در سـمنان منتشـر 
کـرد و گفـت آمریـکا هیـچ نقشـی در انفجـاری کـه در این سـایت رخ 
داده، ندارد.کشـور های غربـی و در رأس آن هـا آمریـکا، همـواره ایران 
را بـه اسـتفاده پوششـی از برنامـه فضایـی بـرای توسـعه قابلیت های 
موشـکی متهـم می کردنـد؛ اتهامـی کـه البتـه قویـا از سـوی ایـران رد 
می شـد. امـا اکنـون، سـپاه بـه طـور رسـمی اعـالم می کنـد، ایـن بـار 
ماهـواره نظامـی بـه فضا پرتـاب کرده اسـت. امـری کـه از تغییـر قابل 
توجـه اسـتراتژی کشـورمان در مواجهـه بـا غـرب حکایـت دارد. ایران 
همـواره متهـم بـه انجـام عملیـات هـای فضایـی متهاجـم بـوده و در 
گذشـته نسـبت به این اتهام بسـیار حسـاس بود و بر جنبه غیرنظامی 

بـودن برنامه فضایـی خود تاکیـد می کـرد؛ اما حاال بـا پرتـاب ماهواره 
نور، ایـن امر کامـال تغییر کرد. بـه نحوی که ایـران ضمن اعالم رسـمی 
پرتـاب ماهـواره نظامـی، صریحا بـه فنـاوری موشـکی بـه کار رفته در 
آن، مباهـات می کنـد. برخـی رسـانه ها، حتـی ارسـال ماهـواره نـور را 
»انقـالب دوم موشـکی« خواندنـد چرا کـه کشـورمان  از اجـرای موثر 
برجـام توسـط اروپایی هـا و هرگونـه کمـک اروپایـی کامال قطـع امید 
کـرده و مالحظـات قبلـی را کنـار نهـاده اسـت.. چنـد مـاه اسـت کـه 
ایـران درگیر بحـران شـیوع بیمـاری کرونا شـده و بـرای مقابلـه با این 
بحـران، از آمریـکا خواسـته کـه تحریم هـای یکجانبـه اش علیـه آن را 
 رفع کنـد. امـا آمریـکا، بـه جـای کاهـش تحریم هـا، بـر آن ها افـزود. 
همچنین، بـا درخواسـت وام پنج میلیـارد دالری ایـران از صندوق بین 
المللی پول مخالفت کرد. در همین حال، برخی محافل اندیشـکده ای 
و حتی برخـی عناصر دولـت دونالـد ترامپ، ابـراز امیـدواری کردند که 
بحـران کرونا منجـر بـه تغییـرات بنیادیـن سیاسـی در ایران شـود. از 
دیدگاه آن هـا، کرونا، بحرانی اسـت که حکومـت ایران ممکن اسـت از 
آن جان سـالم بـه در نبرد.برخی کارشناسـان نزدیک به دولـت ترامپ، 
حتـی پـا را از این هـم فراتر گذاشـته و نقشـه مفصلـی بـرای براندازی 
نظام ایران در شـرایط فعلـی تدوین کردند. تمـام تحلیل هـای آن ها از 

تلقی ضعف شـدید نظـام ایران نشـأت می گیـرد. در چنین شـرایطی، 
ماهـواره نـور بـه طـور موفقیـت آمیـزی بـه فضـا پرتـاب شـد و تصویر 
نیرومنـدی از ایـران بـه خـارج ارسـال کـرد. ظاهـرا مقامـات ایـران بر 
ارسـال ایـن پیـام، بسـیار حسـاس بودنـد. مقدمـات پرتـاب ماهواره 
بـدون سـروصدا انجـام شـد. خبـر ایـن پرتـاب زمانـی اعـالم شـد که 
ماهـواره در مـدار قـرار گرفته بـود. به نظر می رسـد کـه عملیـات پرتاب 
چنان دقیق و سـریع انجام شـده که آمریکایی ها نرسـیدند پیشاپیش 
خبر پرتاب این ماهـواره را به رسـانه ها درز کنند. از ایـن رو، ماهواره نور 
ممکن اسـت تلقی برخـی محافـل غربی دربـاره ایـران را تغییـر دهد. 
خصوصـا کـه پیـش از ایـن ایـران چندبـار پرتـاب ناموفـق داشـته؛اما 
حسـاس بودن زمـان پرتـاب ماهـواره فقـط بـا ایـران مرتبط نیسـت. 
بلکـه این زمـان، حتی بـرای آمریـکا و اروپـا هم بسـیار حسـاس بود. 
آمریـکا و اروپـا هـر دو درگیـر بحـران کرونـا هسـتند. آمریکا عـالوه بر 
کرونا، در یـک دوره انتخاباتی به سـر می بـرد. به نظر می رسـد که ایران 
به ایـن جمع بندی رسـیده بـود که اروپـا و آمریـکا فراتـر از محکومیت 
لفظـی کاری نخواهند کرد. شـاید به همیـن دلیل، ترامپ بـرای جبران 
 این ضعـف، بـه نیـروی دریایـی آمریکا دسـتور شـلیک بـه قایق های

 سپاه را داد.

رییس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه 
)پارلمان( همراه با مجلس ســنا و دولت این کشور 
در واکنش به ادعای آمریــکا مبنی بر نقض قطعنامه 
شورای امنیت از ســوی ایران اعالم کرد: اقدام تهران 
در پرتاب ماهــواره نظامی نور ۱ به فضــا، به هیچ وجه 
نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به حساب 
نمی آید.لئونید اسلوتسکی با بیان این مطلب افزود: 
مفهوم ماهــواره نظامی به معنای حمل تســلیحات 
نظامی نیست و نباید چنین تصوری از اقدام فضایی 
ایران ایجاد شــود. کنســتانتین کاســاچوف رییس 
کمیسیون امور بین الملل شورای فدراسیون )مجلس 
ســنای روســیه( نیز با رد ادعای آمریکا درخصوص 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی ایران به 
دلیل پرتاب موفق ماهــواره نظامی نور۱ به خبرگزاری 

اینترفاکس روســیه گفت: هیچ قطعنامه ای ایران را 
متعهد به انجام ندادن این کار نکرده است.وی افزود: 
اظهارات مقامات ایرانی درباره پرتاب ماهواره نظامی 
ایرانی نور۱ به فضا که قطعنامه شورای امنیت را نقض 
نمی کند، درست است زیرا که دارای مهمات هسته ای 
نیســت، باید به این واقعیت توجه داشت که مفهوم 
ماهواره نظامی به این معنا نیست که در آن سالح قرار 
گرفته است.کاساچوف گفت: پس از تایید توافق های 
بین المللی در مورد منع استقرار تسلیحات کشتار جمعی 
در مدار پیرامون کره زمین، اهداف ماهواره های نظامی 
شامل ناوبری هوایی، ارتباطات و تجسسی می شود.

رییس کمیســیون امور بین الملل شورای فدراسیون 
خاطرنشان کرد: بحث ها درباره حق ایران برای پرتاب 
ماهواره ها از زمان امضای برجام که با قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت تایید شده است، جریان دارد.وی افزود: 
در این سند از ایران دعوت شده است از انجام فعالیت  
در زمینه طراحی موشک های بالستیکی قادر به حمل 
موشک های هسته ای خودداری کند؛ اما این کشور را 
متعهد نکرده است.ماریا زاخارووا ، سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه نیز در واکنش به پرسش خبرنگار ایرنا در 
کنفرانس خبری که به صورت ویدئویی برگزار شد، اعالم 
کرد: ایران با پرتاب ماهواره نظامی نور۱ قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت را نقض نکرده و ادعای طرف آمریکایی 

دراین باره بی اساس است. 

پس از مجلس سنا و دولت؛ 

پارلمان روسیه  از پرتاب ماهواره ایران حمایت کرد

سناتور آمریکایی با اشاره به اقدام اخیر ایران در پرتاب نخستین ماهواره نظامی خود به فضا گفت  : از هر طریق، ایران امروز در خاورمیانه قدرتمندتر و آمریکا ضعیف تر شده 
است.»کریس مورفی« سناتور کنگره آمریکا بیان کرد که اقدام ایران در پرتاب نخستین ماهواره  نظامی خود دلیل بیشتری بر این موضوع است که سیاست دولت »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا در قبال ایران تنها به تقویت این کشور منجر شده و باعث شده تا ایران تهاجمی تر عمل کند.این سناتور دموکرات ایالت »کانکتیکت« در رشته 
پیام های توئیتری نوشت: »تقریبا از هر طریق و در مقایسه با ۴ سال گذشته، ایران امروز در خاورمیانه قدرتمندتر و آمریکا ضعیفتر است.«وی ادامه داد: »نخست، زمانی که 
ترامپ قدرت را در دست گرفت ایران نیروهای آمریکایی را در عراق هدف قرار نمی داد. اوباما )رییس جمهور سابق آمریکا( ایران را متقاعد کرده بود تا نیروهای نیابتی خود 
را به همراه ما و در جنگ علیه داعش بفرستد.«مورفی در این پیام های توئیتری مدعی شد: »هم اکنون، ایران و نیروهای نیابتی اش به طور منظم در حال هدف قرار دادن 
نیروهای آمریکایی هستند .  اگر چه ترامپ به ما گفت که کشتن )ترور سردار سپهید شهید( سلیمانی باعث بازدارندگی ایران می شود؛ اما از زمان ضربه به سلیمانی حمالت 
به نیروهای آمریکا افزایش و نه کاهش یافته است.«مورفی افزود: »ایران تقریبا در هر جایی که نیروهای نیابتی دارد قدرتمندتر است. خروج ترامپ از سوریه باعث قدرتمند 

شدن اسد شد. ایران و حوثی های یمن بیش از هر زمان دیگری نزدیک تر شده اند. حزب ا... کنترل لبنان را در دست گرفته و تهران بیش از گذشته در بغداد نفوذ دارد.«

اعتراف سناتور آمریکایی به قدرت ایران و ضعف آمریکا در خاورمیانه
 پاسخ ایران 

 به ادعای آمریکا درباره
 پرتاب ماهواره نظامی نور

چهره روز

وز عکس ر

تظاهرات ضد 
دولتی لبنانی ها 
با رعایت فاصله 

اجتماعی
صدها لبنانــی در اعتراض 
به اوضــاع بــد اقتصادی و 
گرانی در مناطــق مختلف 
کشور ســوار بر خودروهای 

خود تظاهرات کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

غافلگیری های جدید در راه است
دبیــر شــورای عالــی امنیت ملــی، تصریح کــرد: تولیــد مســتمر قــدرت و بهره گیــری از دانــش روز 
بــرای امنیــت و رفــاه مــردم ایــران از بیمارســتان تــا فضــا ادامــه خواهــد داشــت و غافلگیری های 
ــه موضــوع  جدیــد در راه اســت.علی شــمخانی در صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی، ب
تولیــد مســتمر قــدرت و بهره گیــری از دانــش روز بــرای امنیــت و رفــاه مــردم ایــران اشــاره کــرد 
ــد حرکــت جمهــوری اســالمی در مســیر  و نوشــت:»تحریم، تهدیــد و تطمیــع سیاســی نمی توان
ــری  ــدرت و بهره گی ــد مســتمر ق ــد. تولی ــل کن ــی اش را مخت ــوق قانون ــی و حق ــع مل ــن مناف تامی
از دانــش روز بــرای امنیــت و رفــاه مــردم ایــران از بیمارســتان تــا فضــا ادامــه خواهــد داشــت و 

ــت«. ــد در راه اس ــای جدی غافلگیری ه

سخنگوی شورای نگهبان:

  قطعنامه  2231، فعالیت های موشکی را
 به طور مطلق منع نمی کند

عباســعلی کدخدایــی، اســتاد حقــوق دانشــگاه تهــران در توئیتــی بــا تاکیــد بــر صلــح آمیــز بودن 
ــور  ــای موشــکی را به ط ــه  ۲۲۳۱ فعالیت ه ــت: قطعنام ــران، گف ــه هســته ای و موشــکی ای برنام
مطلــق منــع نمی کند.کدخدایــی در ایــن توئیــت افــزود: قطعنامــه  ۲۲۳۱ فعالیت هــای موشــکی 

ــد.  ــع نمی کن ــق من ــه طــور مطل را ب
ســایر ممنوعیت هــا نیــز تنهــا شــامل موشــک هایی می شــوند کــه بــرای حمــل کالهــک 
ــه  ــودن برنام ــز ب ــح آمی ــه صل ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک هســته ای طراحــی شــده باشــند. وی تصری
ــور  ــران، ادعــای مقامــات آمریکایــی و اروپایــی در خصــوص ماهــواره ن هســته ای و موشــکی ای
ــوان نخســتین ماهــواره  ــه عن ــور ۱ ب ــا، ماهــواره ن فاقــد وجاهــت حقوقــی اســت.به گــزارش ایرن
ــر  ــنبه از کوی ــد روز چهارش ــه ای قاص ــر ۳ مرحل ــران از ماهواره ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه نظام
ــا موفقیــت پرتــاب و در مــدار ۴۲۵  مرکــزی ایــران از ســوی ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ب

ــت. ــرار گرف ــن ق ــری زمی کیلومت

کتائب حزب ا... عراق:

 الکاظمی با تشکیل کمیته بررسی ابعاد 
ترور شهید سلیمانی موافقت کرد

کتائــب حــزب ا... عــراق از موافقــت مامــور تشــکیل کابینــه جدیــد عــراق بــا تشــکیل کمیتــه ای 
بــرای بررســی ابعــاد تــرور شــهیدان ســردار ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس خبــر داد.کتائــب 
حــزب ا... عــراق در بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه تــرور فرماندهــان پیــروزی بــر تروریســم از ســوی 
ــن  ــاد ای ــرای روشــن شــدن ابع ــرد. تقاضــا ب ــر آن ســکوت ک ــه در براب ــری نیســت ک ــکا ام آمری
ــی کســانی کــه در ایــن جنایــت دخالــت داشــتند و  ــا تحــت پیگــرد قــرار دادن قانون جنایــت و ی

ــت. ــده گرف ــوان نادی ــا را نمی ت ــاص آنه قص
کتائــب حــزب ا... عــراق بــا اعــالم اینکــه مســئولیت ایــن جنایــت متوجــه آمریکاســت، افــزود: 
مصطفــی الکاظمــی، رییــس دســتگاه اطالعــات و مامــور تشــکیل کابینــه عــراق بــه واســطه یک 
طــرف خواســتار مالقــات بــا گــروه کتائــب حــزب ا... شــد تــا موضــع خــود را دربــاره ایــن جنایــت 
شــرح دهــد، لــذا دیــداری انجــام شــد و در آن توافــق شــد کــه یــک کمیتــه مشــترک بــه منظــور 
بررســی ابعــاد ایــن جنایــت تشــکیل شــود.در ادامــه بیانیــه آمــده اســت: مــا درخواســت دادیــم 
کــه خبــر تشــکیل کمیتــه پیگیــری موضــوع تــرور فرماندهــان پیــروزی بــر تروریســم از طریــق 
رســانه ها اعــالم شــود و نتایــج کار ایــن کمیتــه بــه صــورت کامــل و واضــح در اختیــار ملــت عــراق 

گذاشــته شــود.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در واکنش به مواضع اخیر ایاالت متحده 
آمریکا در خصوص پرتــاب موفق و غرور انگیز 
ماهواره نور به فضا، ضمن رد و تقبیح دخالت آن 
رژیم در امور داخلی ایران، پیشرفت های علمی 
و فناوری به ویژه در حوزه هوا- فضا را حق ملت 
ایران دانســت و خاطر نشان کرد قطعا اینگونه 
دخالت ها در عزم ملت ایران برای پیشــرفت 
خللی ایجاد نخواهد کرد.سیدعباس موسوی 
گفت: هیــچ قطعنامــه ای ایــران را از پرتاب 
ماهواره به فضا منع نمی کند و استناد آمریکا به 
قطعنامه ۲۲۳۱ قطعا بی جا و خالف واقعیات 
است؛ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت قطعنامه 
ای است که رژیم آمریکا با خروج خود از برجام 
آن را نقض کرده و همچنان دیگر کشــورهای 
مستقل را برای نقض آن آشکارا تحت فشار قرار 
می دهد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
با رد موضع آلمان در قبــال پرتاب این ماهواره 
ایرانی اظهار داشت: وزارت امور خارجه آلمان در 
حالی درخصوص پرتاب ماهواره ساخته شده 
با تالش مهندسان ایرانی ابراز نگرانی می کند 
که وزیر دفاع این کشور تصمیم خود برای خرید 
جنگنده با قابلیت حمل بمب هسته ای را رسانه 
ای کرده است. اینگونه سیاست های یک بام 
و دو هوا امنیت منطقه ، اروپا و جهان را تهدید 
می کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان 
توسعه علم و فناوری در عرصه هوا- فضا را حق 
قانونی ایران دانست و تاکید کرد: ماهواره نور با 
اهداف صلح آمیز و در راستای سیاست دفاعی 

ایران است.

بین الملل
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نوبت اول

قیمت انواع زولبیا، بامیه، آش و حلیم بادمجان 
و همچنین ساعات کار برخی اصناف اصفهان در 
ماه مبارک رمضان اعالم شد.رییس اتاق اصناف 
اصفهان در خصوص اعالم قیمت برخی خوراکی 
های ماه رمضان، اظهار کرد: قیمت گذاری خوراکی 
های مرسوم ماه رمضان براساس آنالیز اتحادیه 
لبته قیمت زولبیا و بامیه و  ها انجام شده است، ا
همچنین آش و حلیم بادمجان باالتر از نرخ های 
مصوب بود که جهت رفاه شهروندان در شرایطی که به 
دلیل کرونا شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست، 
قیمت ها پایین تر اعالم شد.رسول جهانگیری 
افزود: با توجه به تفویض اختیار از کمیسیون تنظیم 
بازار استان، قیمت گذاری این خوراکی ها با پیشنهاد 
اتحادیه های مربوطه، سازمان صمت و اتاق اصناف 
اصفهان انجام شد.وی گفت: بر اساس تصمیم 
کمیسیون نظارت و تشکل های صنفی اصفهان، 
قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک ۲۰ هزار 
تومان و درجه دو آن برای ماه رمضان ۱۸ هزار تومان 
مصوب شد، در حالی که در سایر استان ها باالتر از 
۲۰ هزار تومان است.رییس اتاق اصناف اصفهان 
همچنین ادامه داد: با تعامل اتحادیه مربوطه قرار 

شد در ماه رمضان امسال هر کیلو آش در اصفهان 
با قیمت ۱۴هزار تومان و حلیم بادمجان ۱۹ هزار 
تومان فروخته شود.وی در خصوص ساعات کار 
برخی اصناف طی ماه رمضان، توضیح داد: براساس 
تصمیم اتاق اصناف اصفهان طی ماه رمضان امسال 
صنف رستوران و چلوکبابی ها از ساعت ۱۴ به بعد 
فقط به صورت بیرون بر، صنف آش، حلیم فروشی 
و کله پزی از ساعت ۱۴ به بعد فقط به صورت بیرون 

بر، صنف ساندویچ، پیتزا فروشی ها، فست فود، 
مرغ سوخاری و کنتاکی از ساعت ۱۷ به بعد فقط 
به صورت بیرون بر، صنف بستنی و آبمیوه و کافی 
شاپ از ساعت ۱۷ به بعد فقط به صورت بیرون بر، 
فعالیت خواهند داشت.جهانگیری همچنین افزود: 
صنف چایخانه داران در صورت اجازه فعالیت از 
سوی ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا از 

زمان افطار فعال خواهند بود. 

شنبه 6 اردیبشهت 1399 / 1 رمضان 1441/ 25 آوریل 2019/ شماره ٢٩٥٧

 ثبات نسبی قیمت گوشت مرغ
 در روزهای ابتدایی ماه رمضان

نایـب رییـس اتحادیه فروشـندگان گوشـت سـفید گفـت: قیمت  گوشـت مـرغ بیـن ۱۱ و ۱۲ هزار 
تومـان در نوسـان اسـت و بـه نظـر می رسـد کـه روزهـای اول مـاه رمضـان تغییـری در قیمت هـا 
نداشـته باشـیم.محمدعلی فروغـی ابـری اظهار کـرد: قیمت هـا به صـورت روزانه متفاوت اسـت، 
برای مثـال قیمت مـرغ از۱۲ هـزار و ۴۰ تومان تـا ۱۱ هـزار و ۹۵۰ تومـان متغیر بـوده؛ قیمت ها بین 
۱۱ و ۱۲ تومان در نوسـان اسـت و به نظر می رسـد که روزهای اول مـاه رمضان تغییـری در قیمت ها 
نداشته باشـیم. نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشـت سـفید عنوان کرد: اگر مراسماتی مانند 
عروسـی ، ختـم و... برپـا شـود و رسـتوران ها و تاالرها شـروع بـه کار کنند، امـکان کمبود گوشـت 

وجـود دارد کـه در این صـورت افزایش قیمـت را خواهیم داشـت.

60درصد فعاالن بازار مبل در آستانه ورشکستگي هستند
ریيس اتحاديه توليد و فروش مبـل اصفهان اظهار کـرد: توليدکنندگان و فروشـندگان مبل نيز مانند 
بقيه اصنـاف و مردم از شـيوع بيماري کرونا متضـرر شـدند.حجت ا... حقاني پور تصريـح کرد: تمام 
واحدهـاي صنفي مـا کاال را آمـاده کـرده بودند که در بازار شـب عيـد به فـروش برسـانند.حقاني پور 
در ادامـه گفت: اگر اين شـرايط تا چنـد ماه آينـده ادامه يابـد حداقل 6۰ درصـد فعاالن در اين رشـته 
ورشکسـت مي شـوند؛ اتحاديـه امـالک، اتـاق اصنـاف، دولت و صنعـت معـدن تجـارت هيچ کدام 
فکري براي مشـکالت مـا نکردنـد.وي افـزود: نامه نـگاري هاي متعـدد انجـام داديم و خواسـتيم 
که اين صنـف را در ايـن شـرايط ببيننـد، از ۱۵ بهمن تـا کنون فروش ما انگشـت شـمار بوده اسـت.

کاهش قیمت گوشت قرمز درشت به مناسبت ماه رمضان
رییـس اتحادیـه گوشـت قرمـز اصفهان گفـت: به مناسـبت مـاه مبـارک رمضـان در گوشـت های 
درشـت و درجـه دو، کاهـش قیمت داشـتیم کـه میـزان آن درحـال حاضر حـدود ٨۵ هـزار تومان 
اسـت.اصغر پورباطنی با بیـان این که نمی تـوان تغییر قیمت گوشـت قرمـز در آینـده را پیش بینی 
کرد، اظهار داشـت: نسـبت به گذشـته افزایـش قیمتی نداشـتیم و حتی به مناسـبت مـاه مبارک 
رمضان در گوشـت های درشـت و درجـه دو، کاهش قیمت داشـتیم که میـزان آن درحـال حاضر، 
حـدود ٨۵ هـزار تومـان اسـت.رییس اتحادیـه گوشـت قرمـز اصفهـان درخصـوص تاثیر شـیوع 
بیمـاری کرونـا بـر قیمت گوشـت قرمـز عنوان کـرد: شـیوع کرونـا بـر قیمت هـا تاثیری نداشـت و 
قیمت گوشـت قرمز از اسـفندماه سـال گذشـته تا به حال تقریبـا ثابت مانـده ولی بر بـازار و میزان 

خریـد و فـروش تاثیر زیادی گذاشـته اسـت. 

صدور 190 هزار کد رهگیری برای اصناف و نهادهای خدماتی
۱۹۰ هـزار کد رهگیـری برای اصنـاف و سـازمان های خدماتی اسـتان اصفهان صادر شـده اسـت.
معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت: همزمان بـا آغاز طـرح فاصلـه گذاری 
اجتماعی و به منظور پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونا ، از ۲3 فروردین تاکنـون، ۱۹۰ هزار مورد از 
اصناف، نهاد ها و سـازمان های خدماتی اسـتان با مراجعه به سـامانه وزارت بهداشـت به نشـانی 
salamat.gov.irکد رهگیری دریافـت کردند.کمال حیدری با بیان اینکه ۱3۰ مـورد از  این تعداد 
صدور کـد رهگیری در  اسـتان مربوط بـه اصناف اسـت افزود: اصناف و سـازمان های شهرسـتان 
های اصفهان ،شـاهین شـهر و میمـه ، خمینی شـهر و نجـف آباد بیشـترین تعـداد ثبت نـام را در 
این سـامانه داشـته انـد .وی ادامه داد: اسـتان اصفهـان پس از تهـران رتبـه دوم تعداد صـدور کد 
رهگیری را در سـامانه سـالمت دارد . حیـدری ادامـه داد:  روزانـه ۸۰ تیم تخصصی از کارشناسـان 

بهداشـتی اسـتان بر فعالیت صنوف بازگشـایی شـده نظـارت دارند.

طال در ماه رمضان ارزان می شود؟

حرکت معکوس طال در بازار 

این روزهـا نفـت، بـورس و طال سـه ضلع  مرضیه محب رسول
مثلـث بـازاری هسـتند کـه تقریبـا پیش 
بینی برای قیمت آنها بسـیار دشـوار و غیر دقیـق خواهد بود. با سـقوط 
نفـت و رکود در بـازار سـهام جهانی به دلیـل شـیوع کرونا انتظـارات برای 
گـران شـدن طـال در جهـان و بـه طبـع آن ایـران افزایـش یافـت؛ امـا 
انتظـارات از ایـن بازارهـا طبـق پیـش بینـی پیـش نرفـت و طـال چندان 
جهش قیمتی نداشـت و صعـودی آرام را تجربـه کرد به طوری که  سـکه  
به طـور میانگیـن ۲۰۰ هـزار تومـان گـران شـد . طبق یـک عرف نانوشـته 
انتظـار مـی رود در مـاه رمضان طـال بـه دلیل کم شـدن تقاضـا راکـد و با 
افزایـش قیمت مواجه نشـود؛ اما سـوال اینجاسـت که امسـال بـا توجه 
به شـرایط طـال گـران می شـود یا بـا توجـه بـه تعطیل بـودن مراسـمات 
عقـد و ازدواج  رکود نسـبی حاکم بر بـازار قیمت هـا ثبات نسـبی خواهد 
یافت؟ بر خـالف بـاور عمومی بررسـی ها نشـان مـی دهد قیمت سـکه 
همواره طی پنج سـال اخیر در بـازار ایران رو بـه افزایش بـوده و میانگین 
تغییرات قیمت سـکه طی پنج سـال  رشـد ۴/6درصدی داشـته اسـت. 
طی رمضان پنج سـال اخیر، قیمت سـکه تمـام بهار آزادی در سـال های 
۱3۹۴، ۱3۹6 و ۱3۹۸ با کاهـش قیمت و در سـال های ۱3۹۵ و ۱3۹۷ با 
افزایش قیمـت همراه بـوده اسـت. بیشـترین افزایش قیمت سـکه در 

ماه رمضـان مربوط به سـال ۱3۹۷ بـوده، به طـوری که قیمت سـکه بهار 
آزادی بـا ۲6/۲۲ درصد افزایش قیمـت از یک میلیـون و ۸6۰ هزار تومان 
در ابتـدای رمضان بـه دو میلیـون و 3۵۰ هـزار تومـان در انتهـای رمضان 
رسـید. فعاالن بازار معتقدند فعال تغییرات محسـوس قیمتی در بازار طال 
رخ نخواهـد داد. در همیـن زمینـه  نـادر بـذر افشـان  دبیـر هیئـت مدیره 
اتحادیه طـال و جواهر  گفت : بـازار طال و سـکه در اولین هفته اردیبهشـت  
بـا افزایـش همـراه بـود کـه دلیـل ان را می تـوان افزایـش نـرخ اونـس 
جهانی، کاهش بهای نفت در بازار جهانی  و  نوسـان نرخ ارز در کشـور  نام 
بـرد.وی تصریح کـرد: تقاضا بـرای خرید مصنوعـات طال حتـی  بعد از 
شـروع بـه کار رسـمی طالفروشـان وجـود نـدارد  و فقط شـاهد خرید 
سـکه بوده ایم، البته خرید سـکه به صورت سـهام در بـورس هم عرضه 
می شـود کـه بسـیاری نیـز بـه خریـد آن روی آورده انـد کـه در پـی آن 
ارزش پولـی خـود را حفظ کننـد. پیش بینـی می شـود بـا  ورود به ماه 
رمضـان فـروش مصنوعات طـال  در بـازار به  صفر برسـد از طـرف دیگر  
اگر نـرخ ارز کنترل شـود و قیمت آن افزایـش نیابد  انتظار مـی رود  که 
قیمـت طـال و سـکه در روزهـای آینـده  باثبـات نسـبی همـراه باشـد 
.همچنین هوشـنگ شیشـه بران، رییس اتحادیه طال و جواهر اسـتان 
اصفهان نیـز معتقد اسـت بازار طـالی ایران طـی دو ماه گذشـته تحت 

تاثیـر چند مولفـه از جملـه سـردرگمی بازارهـای جهانی و متاثر شـدن 
اونس جهانی در پی شـیوع ویروس کرونا و همچنین سـقوط تاریخی 
نفـت و از طرفی با نزدیک شـدن به ماه مبـارک رمضان و کم شـدن داد 
و سـتدها همانند سـال های گذشـته و تعطیلی یک ماهه ایـن بازار در 
رکود به سـر می برد.رییس اتحادیـه طال و جواهر اصفهان، از مسـئوالن 
بانـک مرکزی تقاضـا کرد تـا همانند گذشـته با ثابـت نگه داشـتن نرخ 
ارز بـه رونـد تثبیـت قیمت طـال کمک کننـد تـا خریـداران بـا اطمینان 
خاطر اقدام به خرید طـال کنند. از سـوی دیگر برخـی از تحلیلگران می 
گوینـد اختالف قیمت طـال در بـازار ایران و جهـان امری عادی اسـت و 
وقتی مشـتری در بازار نباشـد چنین اتفاقـی اصال دور از ذهن نیسـت. 
آن هـا معتقدنـد قیمت هر گـرم طـالی ۱۸ عیـار صرفا بر اسـاس مظنه 
تعییـن می شـود. مظنـه را هـم بازاری هـا بـر اسـاس عرضـه و تقاضـا 
تعییـن می کنند و قیمـت اونس جهانـی صرفـا یکـی از فاکتور ها برای 
تعییـن قیمت طالسـت. آن هـا می گویند بـا توجـه به شـیوع ویروس 
کرونا، امـکان خروج طال از کشـور مثـل روز های عـادی وجود نـدارد و 
این امـر باعث می شـود اختـالف قیمت در بـازار ایـران و جهـان پابرجا 
بمانـد. بـه خصـوص کـه مـاه رمضـان در پیـش اسـت و ایـن موضوع 

بیشتر از قبل روی کاهش تقاضا تاثیرگذار خواهد بود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان 
اصفهان با اشاره به نارضایتی کشاورزان 
اصفهان از هدررفت آب در زاینده رود گفت: 
هر گونه برداشت مجاز و غیرمجاز بیش از 
حد نیاز و غیرقانونی بر میزان آب رودخانه در 
پایین دست بسیار تاثیرگذار است.اسفندیار 
امینی ،با اشاره به طویل بودن مسیر 
رودخانه زاینده  رود از سرچشمه تا جاری 
شدن آن بر بستر رودخانه و زمین های 
کشاورزی اظهار داشت: به دلیل طوالنی 
بودن رودخانه متاسفانه نظارت دقیق و 
صحیح بر رودخانه وجود ندارد.وی پیرامون 
اینکه در سال های گذشته مشاهده کردیم 
که شهرها و روستاهای باالدست به دلیل 
دسترسی همیشه به آب بسیار زیادتر از حد 
مجاز و نیازشان برداشت هایی داشته اند، 
افزود: چنانچه در باالدست رودخانه حتی 
حجم بسیار اندکی آب برداشت شود به 
یک باره تاثیر چند برابری بر میزان آب در 
پایین دست خواهد داشت.امینی پیرامون 
اینکه هرگونه برداشت مجاز و غیرمجاز 
بیش از حد نیاز و غیرقانونی بر میزان آب 
رودخانه در پایین دست بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود، اظهار داشت: تعداد زیادی چاه 
بدون مجوز در حریم رودخانه زاینده رود 
هم حفاری شده که علی رغم وجود قوانین 
مربوطه شرکت آب منطقه ای، خواسته یا 
نتوانسته و یا در نهایت دستگاه قضایی و 
انتظامی آن طور که باید همراهی نکرده اند.
وی  با بیان اینکه افرادی که در باالدست 
شهر اصفهان هم بند زده اند و موانعی را در 
بستر رودخانه ایجاد کردند باید توصیه ها 
را اجرایی کنند، افزود: کشاورزان باید در 
مباحث مصارف خانگی، شهری، بهداشتی، 
فضای سبز  نهایت دقت را در مصرف آب 
داشته باشند و با تغییر نوع گیاه برای فضای 
سبز و حتی صنایع مکانیزم که برای ۵۰ تا 6۰ 
سال گذشته مستقر شده با توجه به نیاز آبی 

جایگزین کنند. 

 نارضایتی کشاورزان اصفهان
 از هدررفت آب در زاینده رود 

خبر  روز

پیش بینی می شود با  ورود به ماه رمضان فروش مصنوعات 
طال  در بازار به  صفر برسد از طرف دیگر  اگر نرخ ارز کنترل 
شود و قیمت آن افزایش نیابد  انتظار می رود  که قیمت طال 

و سکه در روزهای آینده  باثبات نسبی همراه باشد 

 رشد چشمگیر خرید 
در 56 پایگاه اینترنتی فروش صنایع دستی

خرید در ۵6 پایگاه اینترنتی فروش صنایع دسـتی فعال در استان اصفهان رشـد چشمگیری را نشان 
می دهد.جعفـر جعفـر صالحی، معـاون صنایـع دسـتی و هنر هـای سـنتی اداره کل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه بـرآورد فـروش 
صنایـع دسـتی در ۵6 پایـگاه  اینترنتـی و 
کانال های مجازی هنوز اسـتخراج نشـده 
اسـت گفـت: فعـاالن ایـن عرصـه مدعی 
انـد از آغـاز شـیوع کرونـا، میـزان فروش 
بیشـتری در مقایسـه بـا قبـل داشـته 
انـد. جعفـر صالحـی تجـارت الکترونیک 
صنایـع دسـتی اسـتان اصفهـان، دوران 
پسـا کرونـا را بـه عنـوان راه نجـات ایـن 
صنعت دانسـت و افزود: با توجه بـه رکود اقتصادی شـدید در حوزه صنایع دسـتی، میـزان و چگونگی 
تعامـل اقتصـادی تولیدکننـدگان صنایـع دسـتی با مشـتریان، بررسـی و مشـخص شـد که بـا وجود 
تاثیر منفی شـیوع کرونـا و حتی قبـل از آن در فـروش صنایـع دسـتی، قابلیت های فـروش اینترنتی 
محصوالت، خـود را نمایـان کرده اسـت.وی تاکید کـرد:الزم اسـت تحلیل هـای اصولـی در خرید های 
مجازی بر مـواردی همچـون نظر سـنجی از طریق مراجـع معتبـر درباره میـزان خرید صنایع دسـتی، 
تحلیـل سـلیقه های مـردم، بررسـی راهکار های بهبـود شـرایط پسـتی و بررسـی بهترین شـیوه های 

ایجـاد زیرسـاخت های فـروش اینترنتـی صنایـع دسـتی در سـطح ملـی و جهانـی بررسـی شـود.

 بیش از 4۸ میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی
 در اصفهان تشکیل شد

معـاون بازرسـی و نظـارت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان گفـت: در ۲ مـاه گذشـته 
تخلف هـای صنفی بـه ارزش بیـش از ۴۸ میلیـارد و ۷۷۴ میلیون ریال در این اسـتان شناسـایی 
و ثبت شـد.اکبر عـادل مرام  اظهار داشـت: ایـن میزان پرونـده تخلف بـه دنبال انجام بیـش از ۱۸ 
هـزار و 6۸ مورد بازرسـی از واحدهـای صنفی تولیـدی، توزیعی و خدماتی تشـکیل شـده و در این 
راسـتا برای هشـت هزار و ۸۷۲ واحـد متخلف، پرونده تشـکیل شـده اسـت.وی با بیـان اینکه در 
این بازرسـی ها ۲ هـزار و 6۹۹ مورد تخلف کشـف شـد، ادامـه داد: ایـن تخلف ها با عنـوان احتکار، 
اخفا، گران فروشـی، خـودداری از عرضـه کاال و صادر نشـدن صورت حسـاب مربوط بـه واحدهای 
اقتصـادی تولیـدی، توزیعـی و صنعتـی لـوازم بهداشـتی از جملـه ماسـک، دسـتکش، الـکل و 
موادضدعفونی اسـت.معاون بازرسـی و نظارت سـازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهـان با بیان 
اینکـه یکهـزار و ۹۰ پرونـده از این تخلف هـا پـس از تکمیل بـه اداره کل تعزیـرات حکومتـی ارجاع 
شـد، اضافه کرد: با شـیوع ویروس کرونـا در اسـتان، گشـت های بازرسـی از داروخانه هـا و مراکز 
عرضه کاالهای بهداشـتی بـرای جلوگیری از وقـوع هرگونه تخلف شـدت گرفته اسـت.عادل مرام  
با بیـان اینکه در این مـدت حدود یکهـزار و ۷۰۰ مـورد از گزارش هـای مردمی در زمینـه تخلف های 
صنفی نیز پیگیری شـد، خاطرنشـان کـرد: برای نظـارت بر بـازار و برخورد بـا متخلفـان، روزانه 3۰ 
تیم گشـت بازرسـی به اصنـاف، انبارها و مراکـز تولیـدی صنعتی و صنفـی اختصاص یافته اسـت 
که به صورت مسـتمر و هماهنـگ اقدام بـه بازرسـی از این واحدهـا می کننـد.وی با بیـان اینکه با 
متخلفـان و گران فروشـان برابـر قانـون برخـورد می شـود، تاکید کـرد: مـردم می تواننـد در صورت 
مشـاهده هرگونه تخلف گران فروشـی، کم فروشـی و درج نکردن قیمـت از واحدهـای صنفی را به 

تلفـن گویای ۱۲۴ سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اطـالع دهند.

کافه اقتصاد

اعالم قیمت خوراکی های ماه رمضان در اصفهاناخبار

اردیبهشت
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رعایت نکات تغذیه ای که برای روزه داران ضروری است؛

رمضاِن متفاوت
امــروز، روز اول مــاه مبــارک رمضــان  زاینده رود
ــان روزانه  اســت. روزه داری در اصفه
۱۵ ســاعت و ۱۶ دقیقــه خواهــد بــود. ایــن زمــان طوالنــی و 
ــم  ــکات مه ــت ن ــا، رعای ــروس کرون ــی وی ــا اپیدم ــی ب همزمان

ــواده و  ــای خان ــامت اعض ــای س ــظ و ارتق ــرای حف ــه ای ب تغذی
پیشگیری از بیماری را دوچندان کرده است.

بــا توجــه بــه زمــان بیــن ســحر تــا افطــار پزشــکان در مــاه مبارک 
ــوع  ــی متن ــه غذای ــروی از برنام ــد همیشــه پی ــز مانن رمضــان نی

ــه  ــی ب ــواد غذای ــی از م ــواع مختلف ــن ان ــی تامی ــادل یعن و متع
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــواد م ــی از م ــر کاف ــر و مقادی ــا یکدیگ تناســب ب
ــردن  ــدود ک ــا مح ــه روی ب ــت میان ــدن و رعای ــامت ب ــظ س حف
غذاهــای دارای چربــی، کلســترول، قنــد، نمــک زیــاد و ترکیبــات 

افزودنــی را توصیــه می کننــد.
در ادامــه ایــن گــزارش بــه توصیــه هایــی کــه پزشــکان و 
متخصصــان دربــاره روزه داری در ماه رمضــان امســال و همزمان 

ــم.  ــی کنی ــاره م ــد، اش ــته ان ــا داش ــی کرون ــا اپیدم ب

 تغذیه مناسب در این ماه می تواند در جلوگیری از سردرد موثر باشد. 
سردرد روزه داران  اغلب بعد از ظهر و یا غروب، قبل از افطار اتفاق می 
افتد. شدت سردرد با گذشت روزهای روزه داری بیشتر می شود. به 
طور معمول کسانی که در روزهای دیگر سال نیز تجربه سردرد دارند 
بیشتر در خطر سردرد روزه داری قرار می گیرند اما افرادی هم  که 
سابقه سردرد یا میگرن ندارند در این ماه دچار سردرد می شوند.  
این دردها بدون شکستن روزه قابل مدیریت است که با مصرف ۶ 
گروه اصلی موادغذایی و جایگزین آنها که  شامل گروه نان و غات، 
انواع سبزی ها، میوه ها، شیر و لبنیات، گوشت و تخم مرغ و حبوبات 
و مغز دانه هاست؛ می توان بر این مشکل غلبه کرد. حداقل نیمی 
از نان و غات مصرفی روزانه از نوع سبوس دار باید باشد . گروه 
نان و غات شامل نان ها از جمله سنگک، بربری، نان جو، لواش، 
تافتون و سایر نان های محلی، برنج، انواع ماکارونی، رشته ها، غات 
صبحانه ، بلغور گندم و بلغور جو  می شود. مصرف مقادیر کافی 
گروه سبزی ها و میوه ها در ایام روزه داری با تامین ویتامین ها به 
خصوص ویتامین سی و پیش ساز ویتامین  آ به تقویت سیستم 
ایمنی بدن برای مقابله با بیماری ویروس کرونا کمک می کنند. 
در ماه مبارک رمضان شاهد هستیم در برخی مبتایان به سردرد 
قند خون پایین سبب تحریک سردرد  می شود. اگر قبل از شروع 
ماه مبارک وعده های غذایی با قند باال مصرف کنیم این موضوع 
سبب باال رفتن سریع سطح قند خون شده و با روزه گرفتن این قند 
خون به سرعت پایین می آید و سردرد آغاز می شود. استفاده از  
وعده غذایی با قند کم قبل از روزه داری از شروع سردرد در طول روز 
جلوگیری می کند  و مصرف شیر، ماست، پنیر، کشک و دوغ عاوه 
  B  بر تامین کلسیم و فسفر و بخشی از پروتئین، ویتامین های گروه
به خصوص ویتامینB2و B۱2 را که به تقویت سیستم ایمنی بدن 

کمک می کنند، تامین خواهد کرد.

مرضیه رحیمی، متخصص مغز و اعصاب:

آب و پروتئین فراموش نشود

افراد مبتا به بیماری های زمینه ای نظیر، فشار خون باال، 
بیماری قلبی عروقی، سرطان و دیابت، بیش از دیگران در 
معرض ابتا به وضعیت شدید بیماری کووید ١٩ هستند، به 
منظور پیشگیری از ابتا به این بیماری، افرادی که اطمینان 
ندارند که روزه برای آنها ضرر دارد یا خیر، برای احتیاط از 
انجام این فریضه الهی پرهیز کرده و آن را پس از اطمینان 
از اتمام همه گیری بیماری کووید ١٩ قضا به جا آورند، مگر 
اینکه با نظر پزشک متخصص اطمینان از بی ضرر بودن 
روزه برای آنها حاصل شود. در ساعات روزه داری که در سال 
جاری مدت آن حدود ١٦ ساعت است، گرسنگی می تواند 
در صورت عدم رعایت اصول تغذیه صحیح در وعده سحر 
و افطار و یا حذف یکی از وعده ها به ویژه وعده سحری، 
موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و احتمال ابتا به 
بیماری کووید ١٩ را افزایش دهد. مطالعات متعددی نقش 
موثر روزه داری را در سامتی به خصوص روی سطح گلوکز 
خون، چربی های خون و فشار خون، کنترل وزن و بهبود 
بیماری های مختلف نشان داده اند. در اغلب بیماری هایی 
که عادات غذایی غلط، چاقی و افزایش وزن در بروز آنها 
دخالت دارند، روزه داری مفید است. روزه داری می تواند 
موجب کاهش پاسخ های التهابی و تنظیم سیستم ایمنی 
بدن شود. همچنین فعالیت سلول های دفاعی بدن و ترشح 
ایمونوگلوبولین های مخاطی که از عوامل ایمنی بدن هستند، 
طی روزه داری بیشتر شده و در مجموع، روزه داری صحیح 
و رعایت رژیم غذایی مناسب در وعده های سحر و افطار در 

تقویت سیستم ایمنی بدن موثر است. 

 زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت:

 روزه داری باعث تنظیم 
سیستم ایمنی بدن می شود

بسیاری از افراد ممکن است دچار بیماری کرونا شده باشند. 
در دستورالعملی که همکاران مان در بخش فوق تخصصی 
بیماری های غدد و متابولیسم منتشر کردند، صراحتا اعام 
شده افرادی که به کرونا مبتا می شوند و بهبود پیدا می کنند 
تا شش هفته بعد از بهبودی ترجیحا نباید روزه بگیرند. زیرا 
با ابتا به کرونا اکثر ارگان های بدن انسان اعم از قلب، ریه، 
دستگاه گوارش، کلیه، پوست و... تحت تاثیر قرار گرفته و 

دچار مشکل می شوند.
در عین حال افرادی که به کرونا مبتا نشدند و یا بیماری 
زمینه ای که منع روزه گرفتن ایجاد می کند، ندارند، طبق 
معمول سال های قبل می توانند روزه بگیرند. البته از آنجایی 
که هوا مقداری رو به گرمی رفته است، سعی کنند مایعات 
بدن را در وعده های سحر و افطار تنظیم کنند تا دچار تشنگی 
طوالنی مدت نشوند. نکته بسیار مهم این است که در ماه 
مبارک رمضان، در منزل، به خصوص اگر یکی از اعضای 
خانواده از عائم مشکوک عفونت ویروسی دستگاه تنفسی 
فوقانی رنج می برد و مثا عائمی چون سرفه، عطسه، 
آبریزش بینی، تب و... را دارد، نسبت به جداسازی این فرد 
در خانه و قرنطینه او اقدام کنند و فاصله گذاری اجتماعی 
را هم حتما در روزهای روزه داری هم در خانه و اداره رعایت 

کنند.
افراد چه عائم بیماری را داشته باشند، چه نداشته باشند 
باید فاصله یک و نیم متری را با دیگران رعایت کند. زیرا 
ممکن است برخی افراد حامل ویروس باشند، اما عامتی 

نداشته باشند. 

دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی:

 کرونایی های بهبود یافته
ترجیحا روزه نگیرند

روزه داری برای افراد سالم در شرایط شیوع کرونا منعی ندارد 
و افراد سالم می توانند بدون مشکل این فریضه الهی را انجام 
دهند و تنها نیاز است برخی نکات تغذیه ای را رعایت کنند. 
سپری کردن روزهای خانه نشینی و کاهش تحرک افراد، 
طی دو ماه گذشته زمینه ساز افزایش چاقی، قند خون و فشار 
خون در افراد شده و آمدن ماه رمضان و روزه داری دراین ماه 
می تواند افراد را از خطر چاقی و این امراض نجات دهد و 
همین امر در تقویت سیستم ایمنی افراد بسیار اثرگذار است. 
توصیه مهم برای روزه داری ماه مبارک رمضان این است که 
افراد به مصرف ریزمغذی ها توجه داشته باشند، چرا که تاثیر 
این مواد در تقویت سیستم ایمنی ثابت شده و در شرایط 
شیوع کرونا افراد باید تقویت سیستم ایمنی را داشته باشند، 
بنابراین توصیه می شود در وعده های افطار و سحر ماه مبارک 
حجم مناسبی از ریزمغذی ها مصرف شود. در طول ماه مبارک 
رمضان باید مصرف تمام گروه های مواد غذایی شامل نان و 
غات، حبوبات، میوه و سبزیجات، گوشت و لبنیات در وعده 
های سحر و افطار لحاظ شود. استفاده از منابع پروتئینی در 
زمان روزه داری بسیار حائز اهمیت است و توصیه می شود از 
گوشت کم چرب، لبنیات، حبوبات و دانه های روغنی استفاده 
شود. غذاهای مناسب افطار فرنی، حلیم کم چرب و کم شکر، 
انواع سوپ های ساده، خرما به همراه شیرگرم یا آب گرم است 
و با رعایت فاصله نیم ساعت تا یک ساعت افراد باید وعده شام 
را صرف کنند. مصرف مواد شیرین و قندهای ساده همچنین 
در وعده شام و سحر نیز توصیه نمی شود، چرا که استفاده از این 

مواد موجب افزایش تشنگی افراد می شود. 

علی اشرف رشیدی، کارشناس ارشد تغذیه:

 روزه داری برای افراد سالم
در شرایط کرونا، منعی ندارد

اطلاع رسانی

ســازمان بهداشــت جهانــی ضمــن تاکیــد 
ــدن  ــپری ش ــرای س ــی ب ــه های ــر توصی ب
رمضانــی ایمــن در ایــام شــیوع ویــروس 
ــراد ســالم  ــکان روزه داری اف ــا، از ام کرون
و عــدم احتمــال ابتــا بــه کوییــد ۱۹ 
خبــر داده اســت. ایــن ســازمان طــی 
ــاه  ــیدن م ــرا رس ــر ف ــاره ب ــا اش ــی ب مطلب
ــارک رمضــان در کشــورهای اســامی،  مب
توصیه هایــی دربــاره روزه داری در ایــام 
ــرد. ــر ک ــا را منتش ــروس کرون ــیوع وی ش

ــی،  ــت جهان ــازمان بهداش ــته س ــه نوش ب
مســلمانان هــر ســاله در مــاه مبــارک 
رمضــان در اجتماعــات مذهبــی  گــرد 
ــتری را در  ــاعات بیش ــد و س ــم می آین ه
مســاجد می گذراننــد. امســال شــروع 
مــاه رمضــان در کشــورهای اســامی 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا همزمــان 
شــده و بــه همیــن منظــور کشــورها بایــد 
توصیه هایــی را بــرای ســپری کــردن 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــن مدنظ ــی ایم رمضان
ــروس  ــال وی ــکان انتق ــه ام ــه ب ــا توج ب
ــاس  ــی و تم ــات عموم ــا در اجتماع کرون
نزدیــک افــراد بــا یکدیگــر، کاهــش 
ایــن  شــیوع  می توانــد  تعامــات 
بیمــاری را کنتــرل کنــد. بــه همیــن منظور 
ــر اجتماعــات  بســتن مســاجد، نظــارت ب
عمومــی و دیگــر اقدامــات مشــابه 
تاثیراتــی مســتقیم بــر مناســبت ها و 
گردهمایی هــای مــاه رمضــان خواهــد 
داشــت. در صورتی کــه بر اســاس تصمیم 
مقامــات ملــی کشــورهای اســامی، لغــو 
ــن  ــی ممک ــی و عموم ــات مذهب اجتماع
ــورت  ــه ص ــا ب ــزاری رویداده ــد، برگ باش
آنایــن، مجــازی یــا از طریــق رادیــو و 

ــود. ــد ب ــرا خواه ــل اج ــون قاب تلویزی

سازمان بهداشت جهانی اعام کرد:

 روزه داری 
 موجب افزایش احتمال
 ابتال به کرونا نمی شود
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مفاد آراء
2/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
بخش یک ثبتي شهرضا

یکم : شماره فرعي از 2- اصلي فضل آباد
1- رای شــماره 139960302008000302 –  03 / 02 / 99 – اشرف نصرئیان فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن مجزی شده از پالک 

266 فرعي به مساحت دویست وهجده متروبیست ویک صدم متر مربع
تاریخ انتشار نوبت یکم : 06 / 02 / 1399 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 21 / 02 / 1399 

م الف: 823330  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  
تحدید حدود اختصاصی

2/33 شــماره: 99/202700145 – 99/1/30 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه شــماره پالک 11548/3452 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام آقای حسن آقاشــاهی اردســتانی فرزند نصراله در جریان ثبت است و رای شماره 
139860302027013844 مــورخ 98/11/05  هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و 
 امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
سابقه ای از  تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 
آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/01 ســاعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:818607  شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/34 شماره: 99/2027001456 – 99/1/30 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شماره پالک 8856/6 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسین 
یوسفی دستجاء فرزند رضا در جریان ثبت است و رای شماره 139860302027008463 
مورخ 98/07/29  هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از  تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 99/02/30 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف:818528  شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/35 شماره: 99/2027001361 – 99/1/30 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 7949/434 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید 
مصطفی دهقانی خوراسگانی فرزند سید جالل به ش.ش 26 و شماره ملی 1291414428 
در جریان ثبت است و رای شماره 139860302027009074 مورخ 98/08/18  از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قسمت  اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای نامبرده  
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/02/30 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد.  م الف:818379  شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
حصر وراثت

2/36  آقای حسینعلی الچینانی دارای شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست به کالسه  
14/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
پروین الچینانی به شناسنامه 100 در تاریخ 1399/1/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر وی بنام حسنعلی الچینانی، ش.ش 
63 متولد 1325/9/5 و مادر نامبرده به نام عشرت رحیمی، ش.ش 117 متولد 1340/6/5 
و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 823277 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

2/37  آقای رضا یســلیانی دارای شناسنامه شماره 161 به شــرح دادخواست به کالسه  
 6/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قلی یسلیانی به شناسنامه 59 در تاریخ 1398/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر به نام های 1- خدا رحم یسلیانی، 
ش.ش 4019 متولد 1350/7/14، 2- رضا یســلیانی، ش.ش 161 متولد 1359/6/20 ، 
3- علیرضا یســلیانی، ش.ش 86 متولد 1364/3/23 و همسر دائمی نامبرده به نام صغرا 
یسلیانی، ش.ش 68 متولد 1327/5/2 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 823284 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

2/38  آقای محمد سپیانی دارای شناسنامه شــماره 112887619 به شرح دادخواست به 
کالسه  11/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلی سپیانی به شناســنامه 17 در تاریخ 1399/1/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند پســر به نام 
های 1- حسنعلی ســپیانی، ش.ش 3973 متولد 1348/7/1، 2- محمد سپیانی ، ش.ش 
4729 متولد 1356/3/2، 3- حسن سپیانی، ش.ش 134 متولد 1352/4/1، 4- منوچهر 
سپیانی آخوره، ش.ش 7051 متولد 1358/12/1 و چهار فرزند دختر به نام های 1- اقدس 
سپیانی، ش.ش 89 متولد 1338/5/2، 2- مرضیه سپیانی، ش.ش 140  متولد 1361/4/1، 
3- فاطمه سپیانی، ش.ش 58 متولد 1343/3/30، 4- طلعت سپیانی، ش.ش 159 متولد 
1354/4/10 و همسر دائمی نامبرده به نام بتول جدیدی، ش.ش 44 متولد 1320/6/2 و غیر 

از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 823280 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
اخطار اجرایی

2/40 شماره: 1603/98 حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: سیدروح 
اله موســوی، شــغل:آزاد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی:اردشیر دادور، نام پدر:باقر ، نشانی:خمینی شهر جوی آباد خ پروین کوچه آشپزخانه 
پ40 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 2160 تاریخ 98/10/21 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 98/8/28 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون ریال 
بابت خسارات دادرســی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 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 صریحاً اعالم نماید. م الف : 819283  

ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/41 شماره: 1068/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-بهلول 
امانی 2-محمود ذلیخانی 3-اسماعیل اصالنی، نشانی: هرسه مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی:داوود کبیریان با وکالت آقای سیدمحســن بنی هاشمی ، 
نشانی: خمینی شــهر خ شریعتی شمالی کوچه بهارســتان جنب مسجد موسی بن جعفر، 
محکوم به:بــه موجب رای شــماره 1899 تاریخ 98/09/30 حوزه یازدهم شــورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 89/06/31 لغایت زمان 
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن 
رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: 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 : 820820 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت 
2/42 شماره نامه:139985602006000443 ، تاریخ: 1399/02/01 ، آقای احمد زمانی 
فروشانی فرزند عبدالحسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
 رسمًا گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک شماره 4620 فرعی از 170 اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 316 صفحه 562 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 مــاده 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 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 شــد.  م الف: 821923 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر  
اخطار اجرایی

2/43 شــماره: 1306/98 حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: فرهاد 
حاجی حیدری، نام پدر:محمد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی:بهروز گلکار با وکالت آقای سیدمحســن بنی هاشــمی ، نام پدر:فضل اله ، 
نشانی:خمینی شهر ابتدای بلوار امیرکبیر روبروی ترمینال اتوبوسرانی نبش خ سفیر امید، 

وکیل: خمینی شهر خ شریعتی شــمالی کوچه136 پالک2 طبقه3 ، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1970 تاریخ 98/09/24 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و سی و 
شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشــتصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 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 صریحاً اعالم نماید. م الف : 820821  

ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
مزایده

2/44 تاریخ:1399/01/23 شماره:983495 اجرا ، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کالســه 983495 له اکرم عبدالهی کوشــکی علیه آقای مجتبی 
مهرابی کوشکی به خواســته مطالبه مهریه به میزان 1-سی عدد سکه طالی بهار آزادی 
2-سی مثقال طالی زرگر پسند هجده عیار ساخته شده 3-دویست و شصت و دو مثقال 
و نیم نقره به عنوان مهرالسنه 4-هدیه کالم اله مجید پانصد هزار ریال 5-دوازده میلیون 
ریال بابت خریداری ملزومات زنانه در حق محکوم له و مبلغ 114/846/323 ریال نیم عشر 
دولتی در نظر دارد ششدانگ ملک واقع در کوشکـ  خیابان گلزار2ـ  کوی بهشتیـ  کوچه 
شش متری که به صورت قولنامه ای متعلق به خوانده می باشد را از طریق مزایده به فروش 
رساند ملک مذکور به صورت ساختمان با جزئیات کف موزاییک ، آشپزخانه open سنگ ، 
کابینت فلز ، دیوارهای داخلی تا ارتفاع 1.10 سرامیک الباقی تا زیر سقف گچ درب ورودی 
پروفیل آهن ، پنجره ها پروفیل آهن و آلومینیوم بــا اعیانی تیرچه بلوک با نمای جنوبی و 
حیاط سازی سرامیک و فاقد پایان کار با امکانات آب ، برق ،گاز و تلفن می باشد نوع کاربری 
مسکونی است دارای عرصه با مساحت 121.5 مترمربع و اعیانی به مساحت 92مترمربع 
می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک فوق را 1/700/000/000 
ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ 1399/02/20 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد،طالبین می توانند 5 
روز قبل از روز مزایده به نشانی مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید،خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 822101 دادورز اجرای احکام 

مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر

اعالم مفقودی 

برگ سبز و ســند خودروی ســانگ یانگ مدل تیولی 
 مــدل 2016 بــه رنگ خاکســتری بــه شــماره پالک

 ایران 13-641 م 69 و شماره موتور 17391002053180 
و شــماره شاســی KPT20B1VSGP102470 و 
شناسه ملی خودرو KRKF16R23EU102470 به 
نام آقای احســان احمدی حیدری  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ایجاد 50 دریاچه جدید در کشور پس از بارندگی های اخیر
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: بارندگی های اســفند و به خصــوص فروردین ماه حدود ۵۰ 
دریاچه جدید ایجاد کرده که تاکنون وجود نداشــته است.  قاســم تقی زاده خامسی در صفحه 

اینستاگرام خود نوشت: بارندگی های 
اســفند و به خصــوص فروردین تاالب 
های کشــور را بین ۳۰ تــا ۷۹ درصد پر 
کرده اســت.وی ادامه داد: سیالب ها 
به ندرت مخرب هســتند و اگر مداخله 
انسان در حریم و بستر رودخانه نباشد 
می تواند همیشــه برای انسان و محیط 
زیســت اثرات مثبت داشــته باشــد.

خامسی نوشــت: ســیل هفته گذشته 
شهداد به کویر لوت می رسد و بارندگی 

های سال گذشته دریاچه زیبایی را ساخته اند که فضای زیبایی در کویر خشک ایجاد کرده است.

ا ولیا تا 15 اسفندماه سرویس مدرسه فرزندان شان را تسویه 
حساب کنند

رییس انجمــن اولیا و مربیان اداره آموزش و پرورش اصفهان گفت:تســویه حســاب والدین با 
سرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ اسفندماه انجام خواهد شد و هزینه های پس از آن باید به والدین 
برگردانده شــود.علیرضا سلطانی با اشــاره به برگزاری آخرین جلســه درباره تصمیم گیری نرخ 
سرویس های مدارس در اسفندماه اظهار داشــت: در این کارگروه با دو رای موافق و یک مخالف 
مصوب شد که اولیا تا ۱۵ اســفندماه سرویس مدرسه فرزندان شــان را تسویه حساب کنند.وی 
افزود: در روز های نخست اســفندماه، والدین از حضور فرزندان شــان در مدارس امتناع کردند، 
این در حالی بود که مدارس تعطیل نبود، بنابراین تاریخ ۱۵ اسفند برای تسویه سرویس مدارس 
تعیین شــد.رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان 
اینکه جلسه ای برای تعیین تکلیف ســرویس مدارس برگزار می شود، تصریح کرد: در این جلسه 
به دنبال تسویه حساب کامل والدین با ســرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ اسفند هستیم.وی افزود: 
بر این اساس شرکت های سرویس مدارس موظف خواهند شد تا مبلغ اضافی از این تاریخ را تا 

اردیبهشت ماه برای مقطع ابتدایی و تا خرداد ماه برای مقطع دبیرستانی به خانواده ها برگردانند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

آغاز طرح آزمایشی »پالسما درمانی« بیماران کرونایی در 
کاشان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از آغاز طرح آزمایشی پالســما درمانی بیماران کرونایی در 
بیمارستان شهید بهشــتی کاشان خبر داد.ســیدعلیرضا مروجی ضمن اشاره به مدیریت شیوع 
ویروس کرونا در دو شهرستان کاشــان و آران و بیدگل اظهار داشــت: بیمارستان سیدالشهدای 
آران و بیدگل که مخصوص بستری بیماران کرونایی این شهرستان بود به حالت عادی بازگشت.
وی از اجرای طرح آزمایشی پالســما درمانی برای بیماران کرونایی در بیمارستان شهید بهشتی 
کاشان خبر داد و خاطرنشــان کرد: این طرح با رعایت مقررات مربوطه اجرا می شود.مروجی با 
بیان اینکه افرادی که به کرونا مبتال و بهبود یافته اند دارای آنتی بادی قوی برای مقابله با کرونا در 
پالسمای خون خود هستند، اضافه کرد: پالسمای این افراد برای درمان بیماران بدحال کرونایی 

استفاده می شود.

نگرانی فعاالن محیط زیست استان از مالچ پاشی در مناطق کویری اطراف اصفهان؛

خفگی کویرها در سایه مالچ پاشی

طی روزهــای اخیر خبر مالچ پاشــی در  پریسا سعادت
کویرها و مناطــق بیابانی اطراف اصفهان 
مانند کویر ابوزید آباد و آران و بیدگل و برخی دیگر از مناطق اعتراضاتی 
را در میان فعاالن محیط زیســتی اســتان در پی داشــته است. این 
اعتراضات البته در سراســر کشــور هم وجود دارد؛ در مناطقی مانند 
خوزستان و برخی دیگر از نقاط کویری ایران دوستداران محیط زیست 
می گویند مالچ پاشی عمال طبیعت کویری مناطق را منهدم و نابود کرده 
است. فعاالن محیط زیســت می گویند مالچ پاشــی در تمام دنیا به 
صورت ارگانیک از سنگ ریزه ها، چوب درختان و الستیک ها انجام می 
شــود در حالی که با مطالعاتی که درباره مالچ نفتی  که در بیت کوصر 
استفاده شده، داشته ایم طی بارش باران مقداری از فلزات سنگین و 
آالینده های قیر آن تا ۵ سانتی متر به خاک نفوذ دارد به غیر از آن هنگام 
پاشیدن به جانورانی که در ترددهستند آسیب زده و آنها را نابود می کند، 
این در عکس هایی که از منطقه گرفته و منتشر شده پیداست. استان 
اصفهان هم از جمله مناطی است که از مالچ پاشی های نفتی در امان 

نمانده است.
در همین زمینه مدیر عامل انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد با 
انتقاد از مالچ پاشی در بخش های دارای پوشش گیاهی این منطقه، 

گفت: اجرای ایــن پروژه بیانگر بی اهمیت بــودن دغدغه مردم بومی 
و تشکل های مردم نهاد برای مسئوالن شهرســتانی و استانی است.

مســیب صدری با ابراز نگرانی از اجرای عملیات مالچ پاشی در کویر 
ابوزیدآباد و آسیب آن به تنوع زیستی منطقه، اظهار کرد: اراضی تعیین 
شده برای مالچ پاشی در شرق روستای حســین آباد دارای پوشش 
گیاهی است و تاکنون حرکت شن های روان مشکلی برای این روستا 

به وجود نیاورده است.
مدیر عامل انجمن حامیان محیط زیســت ابوزیدآباد بــا بیان اینکه 
تپه های شنی و شــنزارهای این منطقه دارای زیســتگاهی با فون و 
فلور »تنوع زیســتی جانوری و گیاهی« بســیار ارزشمند است، گفت: 
شنزارهای این منطقه درکنار پوشش گیاهی خاص پناهگاه خزندگان، 
جوندگان، گربه سانان از جمله گربه شنی و کاراکال و همچنین پرندگانی 
ارزشمند مانند هوبره است از این رو این منطقه نیازمند توجه بیشتر و 
تغییر افکار عمومی نسبت به آن است.صدری با اشاره به گفته مسئوالن 
اداره منابــع طبیعی مبنی بــر فاصله ۱۵ کیلومتــری منطقه مورد نظر 
برای مالچ پاشــی با پناهگاه حیات وحش یخاب، خاطرنشــان کرد: 
در الگوهای رفتاری حیات وحش به ویژه پرندگان و گربه ســانان این 
فاصله ها هیچ معنایی ندارد زیرا برخی گونه ها تا چند صد کیلومتر نیز 

جابه جایی دارند.این فعال محیط زیست افزود: از یک سو با توجه به 
اندازه دانه های شنی منطقه، نقش شنزار در تولید ریزگرد و گرد و غبار 
بنا بر نظر کارشناسان بسیار اندک و قابل اغماض است و از سوی دیگر 
پاشــیدن مالچ نفتی به دلیل نوع مواد موجود در نزدیک سکونتگاه ها 
توصیه نشده و از نظر  کارشناسان محیط زیستی باید برای مالچ پاشی 
فاصله استاندارد را رعایت کرد.وی ادامه داد: میانگین بارندگی در این 
منطقه بنا بر اعالم ســازمان هواشناسی نزدیک به ۲۰۰ میلی متر است 
در حالی که مالچ پاشــی طبق نظر کارشناسان برای مناطقی که میزان 
بارندگی کمتر از ۸۰ میلی متر باشد قابل بررسی و امکان سنجی است.
مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیســت ابوزیدآباد ادامه داد: طبق 
گفته های مســئوالن اداره منابع طبیعی در بازدید و جلسه مشترک با 
این انجمن قرار بود در اراضی تعیین شــده تنهــا بخش هایی که فاقد 
پوشش گیاهی است با مالچ نفتی تثبیت شود در حالی که این امر نیز 
از توجیه قابل قبولی برخوردار نبود با وجود این عملیات مالچ پاشی در 
بخش هایی که بهترین پوشش گیاهی را داراست، آغاز شد که این مهم 
بیانگر بی اهمیت بودن دغدغه مردم بومی و تشــکل های مردم نهاد 

برای  مسئوالن شهرستانی و استانی است.
وی یادآور شد: این اراضی بخشــی از بند ریگ و  نوار ریگ بلند است 
که اکوسیستمی ارزشمند به شمار می رود و از نظر زیبایی و جذابیتی 
که دارد یکی از جاذبه های گردشگری شــمال استان اصفهان و مرکز 
کشور محســوب می شــود؛ این مهم ســبب انجام مراحل ثبت این 
اثر طبیعی بی نظیر در لیســت آثار ملی توســط اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان شده اســت.صدری، قرق 
طبیعی را بهترین و مسالمت آمیزترین راهکار برای مقابله با مشکالت 
زیست محیط طبیعی دانســت و افزود: در اراضی تعیین شده و زمین 
ها و مراتع همجــوار قرق و جابه جایــی مرتع اجــرا و باوجود ناقص 
بودن آن موجب تقویت بسیار مناسب پوشــش گیاهی شده است از 
این رو با توجه به پوشــش گیاهی موجود، اجرای کامل قرق طبیعی 
همراه با کاشــت نهال، قلمه و در بخش های فقیرتر می توان با هزینه 
 های نازل تر از مالچ پاشی، پوشــش گیاهی را تقویت و از بیابان زایی

 جلوگیری کرد.
کارشناسان محیط زیســت معتقدند ایجاد بادشکن طبیعی و تثبیت 
های فیزیکی و غیرشیمیایی راهکارهای بســیار مفید و تکمیل کننده 
برای جلوگیری از پیش روی بیابان است که شــاید به  دلیل هزینه بر 
تر بودن این طرح ها و یا نداشتن اعتقاد به کارایی آن از سوی مدیران 

منابع طبیعی تا کنون بسیار کم پیگیری شده است.

اخبار

ريیس مدارس و مراکز غيردولتي و مشــارکت هاي 
مردمي اداره کل آموزش و پــرورش اصفهان گفت: با 
توجه به تداوم خدمات آموزشي مدارس غيردولتي در 
شرايط تعطيلي ناشي از شيوع ويروس کرونا، اولياي 
دانش آموزان اين مدارس هم بايد شهريه فرزندان خود 
را بپردازند.وحيد محمودي افزود: معاون وزير آموزش 
و پرورش و رييس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي 
کشور، اين مهم را مورد تاکيد قرار دادند که اين مدارس 

در شرايط بحران کرونا موظف به ارائه خدمات آموزشي 
به صورت آنالين و آفالين هستند و بر اين اساس شهريه 
ثابت نيز بايد توســط اوليا پرداخت شــود.وي اظهار 
داشت: در باره پرداخت شهريه فوق برنامه غيردرسي، 
اين موضوع منوط به تصميم گيري کميته اي در شوراي 
نظارت مرکزي استان است که نتيجه آن نيز به زودي 
اعالم مي شود.محمودي با اشاره به مشکالت عديده  
پيش آمده براي مدارس غيردولتي گفت: اين مسئله 
در وزارتخانه در حال پيگيري است تا در باره اختصاص 
تسهيالت ويژه به اين مدارس اقدام الزم صورت گيرد.

وي به اولياي دانش آموزان توصيــه و تاکيد کرد که با 
درک متقابل شــرايط همديگر و رعايت حال طرفين 

نسبت به پرداخت شــهريه ثابت فرزندان دانش آموز 
خود اقدام کنند.رييس مــدارس و مراکز غيردولتي 
و مشــارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان، آخرين آمار مدارس غيردولتي اســتان را ۲ 
هزار و ۷۲۰ مدرسه، پيش دبستاني مستقل و ضميمه 
عنوان کرد و يادآور شد: اکنون دست کم ۱6 هزار نفر در 
مدارس غيردولتي استان مشغول به کار هستند.وي 
نسبت آمار دانش آموزان مدارس غيردولتي با دولتي 
استان را در ســال تحصيلي جاري ۱۷،۸ درصد عنوان 
کرد و گفت: هم اکنون 6۷۹ هزار و 4۵۲ دانش آموز در 
مدارس دولتي و ۱۲۰ هزار و ۹۰4 دانش آموز در مدارس 

غيردولتي به تحصيل مشغول هستند.

مقام ارشد آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به تعطيلي مدارس در شرايط کرونايي:

دانش آموزان مدارس غيردولتي بايد شهريه بپردازند

رییس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان خبر داد:

برگزاری امتحانات دانشگاه علمی کاربردی اصفهان از 19 مرداد
رییس دانشگاه علمی کاربردی اســتان اصفهان از تمدید ترم بهمن تا ۱۷ مرداد ماه خبر داد و گفت: امتحانات این ترم از ۱۹ مرداد ماه برگزار خواهد شد.بهزاد 
رضایی اظهار کرد: دوران شیوع کرونا به دلیل عدم حضور دانشجویان در دانشگاه موجب کاهش شادابی و نشاط شده است، چرا که نشاط، تحرک و جنبش 
با حضور دانشجویان فراهم می شود که  اکنون به دلیل شرایط ایجاد شده در تمام دنیا، از آن بی بهره شده ایم.وی با ابراز امیدواری از اینکه با گذر از این دوران 
شاهد برگزاری مجدد کالس های حضوری در دانشگاه ها باشیم، تصریح کرد: در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان نیز همانند بسیاری از دانشگاه های کشور، 
سعی شد با آموزش های مطلوب جلوی توقف آموزش گرفته شود و فرصت های از دست رفته را به نحو مناسب استفاده کنیم.رییس دانشگاه علمی کاربردی 
استان اصفهان با بیان اینکه آموزش مجازی به عنوان آموزش روتین در دانشگاه های کشور استفاده نشده بود، خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی 
بیشتر بر جنبه های مهارتی تمرکز دارد و از این رو آموزش های مجازی در دستور کار این دانشگاه نبوده؛ اما با شیوع ویروس کرونا و لغو آموزش های حضوری 

ما نیز تالش کردیم مانع تعطیلی مراکز علمی کاربردی شویم و آموزش ها به صورت مجازی ارائه شد.

فاصله گذاری 
اجتماعی مدرن

تصویر رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی با کمک دسته جارو 
در یکــی از اتوبوس هــای 

اصفهان.

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبرداد:

دستگیری کالهبردار فروش لوازم جانبی موبایل در 
اینستاگرام

رییس پلیس فتای استان اصفهان ازدستگیری کالهبردار فروش لوازم جانبی موبایل در اینستاگرام 
در اصفهان خبر داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: درپی شکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر اینکه با هدف ســفارش لوازم جانبی موبایل در یک صفحه اینســتاگرامی اقدام به پرداخت ۵ 
میلیون ریال کرده و هیچ کاالیی برای او ارسال نشده بود، فرد کالهبردار توسط پلیس فتای استان 
اصفهان شناسایی و دستگیر شد.وی افزود: فردی که با درج آگهی فروش لوازم جانبی موبایل در 
اینستاگرام به بهانه فاصله گذاری اجتماعی و سفارش غیر حضوری شهروندان را فریب داده و از آنان 
کالهبرداری می کرد، توسط پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.این مقام انتظامی 
بیان کرد: شاکی در ایام نوروز تبلیغی را در یک صفحه اینســتاگرامی در زمینه خرید غیرحضوری 
لوازم جانبی موبایل مشاهده کرده و پس از ســفارش کاال و واریز وجه به حساب فروشنده تاکنون 
هیچ کاالیی ارسال نشده و فروشنده پاسخگوی تلفن او نبوده اســت.وی عنوان داشت: با انجام 
اقدامات تخصصی در فضای مجازی نهایتا کارشناســان موفق به شناسایی فرد کالهبردار و انتقال 

به پلیس فتا می شوند.

پلیس اصفهان، شگرد 2 سارق خودرو را لو داد
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری ۲ سارق خودرو در اصفهان به شیوه پنچر کردن 

خودرو یا ایجاد تصادفات ساختگی در اصفهان خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان گفت: ۲ سارق که 

با شناسایی مشتریان بانک ها که وجوه نقد به همراه داشــتند با شیوه پنچر کردن خودروی آنها یا 

ایجاد تصادفات ساختگی مرتکب چندین فقره سرقت شده بودند توسط نیروی انتظامی شناسایی 

و دستگیرشدند.وی افزود: سارقین مشتریان بانک ها که وجوه نقد قابل توجهی بهد همراه دارند را 

شناسایی و با شیوه هایی مانند پنچر کردن خودروی آنها یا ایجاد تصادفات ساختگی و زورگیری ، 

پول آنها را سرقت می کنند.این مقام انتظامی بیان داشت: با توجه به حساسیت پرونده شناسایی 

سارقان به صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت و پس از چندین روز کار تخصصی و شبانه روزی 

سرانجام ۲ سارق شناســایی و دستگیر شدند.ســرهنگ ترکیان اظهار داشت: افراد دستگیر شده 

که غیر بومی بودند به چندین فقره سرقت وجوه نقد مشــتریان بانک ها در شهر اصفهان اعتراف و 

تحویل مراجع قضایی شدند.

عامل انتشار کلیپ نوشیدن ادرار شتر در پایتخت دستگیر شد
رییس پليس امنیت عمومی پایتخت از بازداشت عامل تهیه و انتشار کلیپ ویدئویی نوشیدن ادرار 

شتر خبر داد و گفت: متهم با انتشار این کلیپ سبب بازتاب های منفی در فضای مجازی و حقیقی 

شده بود.سردار علی ذوالقدری اظهار داشت: در پی انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی در خصوص 

خواص و فواید درمانی و ضد کرونایی مصرف و نوشیدن ادرار شتر، بررسی موضوع در اختیار تیمی از 

ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.وی عنوان کرد: تحقیقات اولیه پلیسی نشان از این داشت، 

فردی که خود را مدیر داخلی یکی از انجمن های طب سنتی معرفی می کند، در چند روز گذشته با 

انتشار کلیپ نوشیدن ادار شتر در فضای مجازی سبب گمراهی و تشویش اذهان عمومی شهروندان 

شده است.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه با انتشار این کلیپ با موجی از بازتاب های منفی 

علیه ارزش های اسالمی و جامعه پزشکی کشــور در فضای مجازی و حقیقی مواجه بودیم، گفت: 

ماموران پلیس امنیت عمومی با رصدهای اطالعاتی سرنخ هایی از مخفیگاه عامل انتشار این کلیپ 

به دست آورند و مشخص شد، مخفیگاه متهم در حوالی میدان فاطمی بوده و متهم بدون داشتن 

مجوز قانونی، مطب طب سنتی افتتاح کرده و به طبابت بیماران می پردازد.

وز عکس ر

خبر  روزاخبار

کاهش ثبت ازدواج در 
کشور با شیوع کرونا

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و 

ــا  ــه تاثیــرات شــیوع کرون ــان نســبت ب جوان

بــر آمــار ثبــت ازدواج و فرزنــدآوری جوانــان 

ــا  ــان ب ــدی تندگوی ــد مه ــدار داد.محم هش

اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا شــیوع کرونــا 

میــزان ثبــت ازدواج در کشــور کاهــش یافته 

اســت، گفــت: بــا توجــه بــه منــع تجمعــات 

بــرای پیشــگیری از گســترش کرونــا 

امــکان برگــزاری مراســم ازدواج وجــود 

ــادی از  ــداد زی ــل تع ــن دلی ــه همی ــدارد، ب ن

ــی  ــروع زندگ ــه ش ــم ب ــه تصمی ــی ک جوانان

داشــتند، فعــال نــه تنهــا تصمیــم خــود را بــه 

ــن حــال  ــد، در عی ــق درآورده ان ــت تعوی حال

ــرای  ــم ب ــدی را ه ــخ جدی ــد تاری نمی توانن

ــور  ــه ط ــا ب ــد ت ــخص کنن ــور مش ــن منظ ای

رســمی وارد زندگــی شــوند.وی افــزود: 

ــان  ایــن درحالیســت کــه اگــر همیــن جوان

ــه  ــدام ب ــددا اق ــد مج ــد بخواهن ــی بع مدت

آغــاز زندگــی مشــترک کننــد بــه دلیــل 

مشــکالت اقتصــادی و تــورم ممکــن اســت 

دیگــر امــکان انجــام آن را نداشــته باشــند. 

ــم کــه  ــی می کنی ــن اســاس پیش بین ــر ای ب

ــروع  ــرای ش ــی را ب ــات تبعات ــن موضوع ای

زندگــی مشــترک جوانــان ایجــاد کنــد.

تندگویــان در ادامــه بــه موضــوع آســیب 

ــر آن  ــا و تاثی ــیوع کرون ــی از ش ــی ناش روان

روی فرزنــدآوری اشــاره کــرد و توضیــح 

داد: براســاس تماس هــای برقــرار شــده بــا 

ــر وزارت  ــر نظ مشــاوران و روان شناســان زی

ــی  ــان بســیاری از خانواده های ورزش و جوان

ــن قصــد داشــتند صاحــب  ــه پیــش از ای ک

فرزنــد شــوند، بــه دلیــل تــرس از بیمــاری، 

در تصمیــم خــود تجدیدنظــر کرده انــد.

معــاون امــور جوانــان بــا بیــان اینکــه پیش 

بینــی می کنیــم در 6 مــاه دوم امســال 

شــاهد کاهــش قابــل توجهــی از ثبــت 

موالیــد باشــیم، گفــت: چراکــه ثبــت ازدواج 

و تــرس از فرزنــدآوری موجــب می شــود تــا 

ــد.  ــدا کن ــش پی ــار کاه ــن آم ای
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برای سوشا؛ این دعوا فقط تو را کم داشت
دعوای علی کریمــی با آن خواننــده کذایی، فقط معطل سوشــا مکانی عزیز بود. اســتاد مکانی 
ضمن حمایت از هر دو طــرف درگیری و البتــه انتقاد شــدید از کاربران فضای مجــازی، وعده 
داده هر طور شــده پیام صادقیان را به فوتبال برمی گردانــد. آقا بیا یک قرار خداپســندانه با هم 
بگذاریم؛ یا شــما پیام را به فوتبال برگردان یا اگر نشــد خــودت هم با پیام بــرو؛ اینطوری قبول 
اســت؟ نمی دانیم چرا این روزها صادقیان و برخی رفقای او اینقدر اصرار دارند که پیام» قربانی« 
شــده؛ درصورتی که او خودش اصرار شگفت انگیزی به زیست در حاشــیه داشت و در این شرایط 
اگر تمام دنیا هم جمع شــوند نمی توانند به آدم کمک کنند. مثال همین علی کریمی هم به ســهم 
 خودش ســعی کرد پیام را احیا کند، اما مثل علیرضا منصوریان و علی دایی ناکام ماند. حاال شما 

کجای داستانی؟

»نیازمند« را نخر پرسپولیس!
 شایعه شده پرســپولیس به پیام نیازمند پیشــنهاد داده است. سرخ پوشــان آخر فصل علیرضا 
بیرانوند را از دســت می دهند و طبیعتا باید دنبال یک جانشین برای او باشــند. البته نیازمند یک 
فصل دیگر با تیم اصفهانی قرارداد دارد و سپاهان به راحتی او را از دست نخواهد داد. با این حال ما 
یک استدالل جدی تر داریم برای آنکه پرسپولیس باید قید پیام را بزند. دلیلش هم مصاحبه اخیر 
اوست. نیازمند در واکنش به پیشنهاد پرسپولیس گفته: »فعال که با سپاهان قرارداد دارم و بعدش 
هم می خواهم لژیونر شوم.« خب اینطوری پیام نشان می دهد هوای خارج در سر دارد و این یعنی 
به درد پرسپولیس نمی خورد. در همین نیم فصل گذشته که بیرانوند شرایط مشابه داشت، به هیچ 
توپی نه نگفت و دو سرمربی تیم را برای نیمکت نشین شدن متقاعد کرد. حاال از چاله بیرو دربیایید، 

بیفتید توی چاه نیازمند!

طعنه به مدعی پرداخت پول جباروف: سوپرمن قالبی!
جعل سند در باشگاه استقالل برای پرداخت مطالبات میلیچ و دیاباته، سوژه امروز فوتبال ایران بوده 
و حاال پای جباروف نیز به قضیه باز شده است. قضیه از این قرار است که یکی از هواداران استقالل 
ادعا کرده بود که پول شیخ دیاباته و هروویه میلیچ را پرداخت کرده است که پس از بررسی بیشتر 
مشخص شده بود، فیش پرداخت پول به این دو بازیکن جعلی بوده  و چنین اتفاقی رخ نداده است. 
حال پندار توفیقی، معاون سابق باشگاه استقالل در پستی اینستاگرامی اعالم کرده است که برای 
سرور جباروف نیز چنین اتفاقی رخ داده  و پس از این اتفاق بود که آقای معاون سابق، مدیران تیم 

را آگاه کرده است.

استقالل را از دست »سعادتمند« نجات بدهید!
مختار بابایی، بازیکن سابق تیم ملی و ذوب آهن که بابت ماجرا های انتقال تیم شموشک نوشهر به 
شدت از احمد سعادتمند دلگیر است برای پیشکسوتان استقالل پیام جالبی دارد. او گفته است: 
صد درصد نگران آینده استقالل هســتم. کدام مدیر وقتی وارد جایی می شــود اینقدر حرف های 
رویایی می زند؟ مدیر باید اول عمل کنــد بعد حرف بزند، تازه آن هم با احتیاط! متاســفانه احمد 
سعادتمند فقط به دنبال پست اســت ولی من نگران آینده این تیم هســتم. علی جباری، اصغر 
حاجیلو، خدابیامرز منصور پورحیدری و... این ها همه از دوستان قدیمی من هستند. توصیه من به 
آن ها این است که خیلی دل به حرف های این آقا ندهند. او اصال جایگاهی در فوتبال نداشته! تیم 
حمل و نقل نوشهر حتی در دسته دو مازندران هم نبوده است! استقالل پر از جوانان با انگیزه است 
که اگر با این حرف های پوچ ســر کار باشند، از فوتبال سرخورده می شــوند. امیدوارم استقاللی ها 

باشگاه شان را نجات بدهند. 

تبعات قهرمان نشدن قلعه نویی برای دومین فصل متوالی؛

محرم و سپاهان؛ شاید برای لیگ بیستم

تیم فوتبال ســپاهان کــه در هفته های  سجاد رضایی
ابتدایی فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
با نمایش عملکردی درخشان، خود را به صدر جدول رده بندی رسانده 
بود در ادامه رقابت ها روی ریل بدشانسی قرار گرفت تا با فاصله گرفتن 
از روزهای اوج خود رویای قهرمانی در این دوره از مسابقات را از دست 
رفته ببیند. طالیی پوشان نصف جهان در حالی نوزدهمین دوره رقابت 
های لیگ برتر را با هدایت ژنرال پشت سر می گذارند که فاصله ای ۱۰ 
امتیازی با پرســپولیس که در صدر جدول حضور دارد، پیدا کرده اند. 
اتفاقی که سبب شد تا گمانه زنی ها برای جدایی امیرقلعه نویی از این 
تیم در پایان این فصل قوت بگیرد. قلعه نویی دومین فصل متوالی با 
ســپاهان را در دومین دوره حضور خود در این باشگاه پشت سر می 
گذارد؛ اما تا کنون نتوانسته است موفقیت های سری نخست خود با 
طالیی پوشان اصفهان را تکرار کند.  او که پر افتخارترین مربی ایرانی 
ادوار لیگ برتر محسوب می شود توانست سپاهان را به روزهای خوب 
گذشته خود بازگرداند؛ اما در کسب جام حذفی و لیگ برتر ناکام بود.

رقابت تنگاتنگ فصل گذشته قلعه نویی با برانکو ایوانکوویچ سرمربی 
وقت پرسپولیس باعث حساسیت های فراوان در بازی های هر دو تیم 
در لیگ برتر و جام حذفی شد؛ اما در پایان هر دو رقابت، سرخ پوشان 

پایتخت به جام رسیدند تا شرایط برای قلعه نویی پیچیده شود.
رفتن برانکو از پرسپولیس و جذب ســتاره های جدید برای سپاهان 
باعث شد تا بســیاری از هواداران این تیم اصفهانی امیدوار به کسب 
قهرمانی با قلعه نویی شوند؛ اما آنها تا پایان هفته بیست و یکم رقابت 
های لیگ برتر فصل جــاری فاصله ای دو رقمی بــا مدافع قهرمانی 

لیگ برتر دارند.
سپاهان در بازی برگشت امسالش با پرسپولیس حاشیه هایی عجیب 
داشت. این تیم با تاخیر در ورزشــگاه نقش چهان حاضر شد اما وارد 
چمن مسابقه نشد تا این دیدار با حکم کمیته انضباطی سه بر صفر به 

سود رقیب دیرینه و سنتی خود تمام شود.
این حکم پیامدهای منفی زیادی در باشگاه سپاهان داشت. مسعود 
تابش از مدیرعاملی سپاهان کنار گذاشــته شد؛ اما امیر قلعه نویی به 
کارش در رأس کادرفنی این تیم ادامه داد. این اتفاق البته تردیدهایی 

را هم برای ادامه کار قلعه نویی در فصل آینده ایجاد کرده است.
منوچهر نیکفر، سرپرست باشگاه سپاهان که جانشین مسعود تابش 
شد، در پاسخ به سواالتی مبنی بر وضعیت امیر قلعه نویی برای فصل 
بعد، تمدید قرارداد را منوط به نتایج این تیــم در پایان فصل کرد تا با 
این پاسخ بر گمانه زنی ها نسبت به وضعیت کادر فنی تیم اضافه کند.

از ســوی دیگر از اصفهان خبر می رسد گفت وگوهای ابتدایی با محرم 
نویدکیا برای پذیرش پست سرمربیگری این تیم در فصل آینده ایجاد 
شده است تا شرایط را برای بازگشت کاپیتان پیشین و چهره محبوب 
هواداران سپاهان فراهم کنند؛ جابه جایی احتمالی مهمی که می تواند 
معادالت باشــگاه قدیمی و پرهوادار اصفهانی را دستخوش تغییراتی 

بزرگ کند.
نویدکیا، اسطوره فراموش شدنی طالیی پوشــان نصف جهان است؛ 
بازیکنی که با سپاهان به افتخارات زیادی دست یافت و جایگاه ویژه 
ای در دل هواداران اصفهانی دارد.  محرم در ســن سی و چهارسالگی 
از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. در برهه های زمانی مختلف پس از 
زمانی که نوید کیا کفش هایش را آویزان کرد بارها از او به عنوان یکی 
از گزینه های مربیگری در تیم ســپاهان نام برده شده است، اتفاقی 
که هیچ گاه به وقوع نپیوسته و تنها در حد یک حرف باقی مانده است. 
اگرچه حضور محرم روی نیمکت  سپاهان، استقبال هواداران اصفهانی 
و حمایت آنها از این تیم را به دنبال خواهد داشت ولی به نظر نمی رسد 
که نویدکیا در نهایت گزینه طالیی پوشان برای هدایت این تیم باشد و 
در صورت جدایی امیر قلعه نویی باید شاهد حضور مربی دیگر به عنوان 

نفر کادرفنی سپاهان در اصفهان باشیم. 

قهرمان وزنه برداری المپیک لندن در پاســخ به این 
پرسش که فکر می کند وزنه برداری ایران در المپیک 
توکیو بتواند مدال آور باشد، تاکید کرد: وزنه برداری 
ایران جزو  مدعیان دنیاست و با توجه به سابقه ای که 
دارد همیشه امید و انتظار داریم شاهد مدال آوری 
وزنه برداری باشیم. برای المپیک توکیو نیزهر کسی 
آماده باشد شانس کسب مدال را دارد  و قطعا شاهد 
مدال آوری وزنه برداری در المپیــک خواهیم بود.

نواب نصیر شــالل در مورد اینکه امکان دارد بخواهد 
دوباره به وزنه برداری حرفه ای برگردد، گفت: امکان 
این که دوباره بخواهم به عنوان ورزشکار حرفه ای در 
وزنه برداری فعالیت کنم وجود ندارد چون دور شده ام 
و فقط دو، سه روز در هفته تمرین می کنم که آن هم 
برای ســالمتی است. ان شــاءا... بتوانم سال های 
آینده در قسمت های دیگر وزنه برداری فعالیت کنم.

نصیرشالل درباره  اینکه پیشنهاد مربیگری و آموزش 
وزنه برداری از کشورهای دیگر داشته است یا خیر، 
تصریح کرد: پیشــنهاد داشــتم و بررسی هم کردم 
اما فعال تصمیمم این است در کشــور خودم بمانم 
و برنامه و اهدافی کــه دارم را دنبال کنم و همچنین 
ادامه تحصیل دهم. چون ســال هایی که ورزشکار 
حرفه ای بودم وقفه زیادی بین مقاطع تحصیلی من 
افتاد و اکنون می خواهم روی تحصیلم وقت بگذارم.  
فکر می کنم االن وقت این باشد به کارهایی بپردازم 
که سال هایی که وزنه می زدم وقت برای رسیدن به 
آنها نبود. در سال های آینده اگر شرایط خوبی باشد 
جدی تر به همکاری با کشورهای دیگر فکر می کنم.

وی در مورد اینکه پیگیر وزنه برداری در سال 98 بوده 
یا خیر  و فکر می کند عملکرد ایران در ســال گذشته 
چگونه بوده است، تصریح کرد: وزنه برداری در وجود 

من است و وزنه برداران هم از دوستان من هستند 
بنابراین تا حدودی پیگیر وزنه برداری بوده ام. آرزوی 
قلبی من موفقیت وزنه بــرداری در انفرادی و تیمی 
است. به نظرم سال 98 برای وزنه برداری خوب بود 
البته بیشتر بحث در مورد وضعیت سهراب مرادی و 
کیانوش رســتمی بود. جدا از مصدومیتی که برای 
سهراب مرادی پیش آمد و شــرایط کیانوش برای 
کسب سهمیه دشوار شد، اتفاقات مثبتی هم افتاد 
نظیر بهبود یافتن ســهراب و وزنه هــای خوبی که 

کیانوش در قطر کاپ زد. 

پیشنهاد خارجی داشتم قبول نکردم

گالیه کاپیتان تیم ملی هاکی از بی توجهی ها:

 وضعیت افتضاح است
کاپیتان تیم ملی هاکی با انتقاد از وضعیت این رشته گفت: فکر می کنم مسئوالن اصال به هاکی نگاه نمی کنند چون هر بار غریب و بی کس به مسابقات رفته ایم 
که انگار نه انگار این ورزش هم جزو رشــته های ایران اســت.بهداد بیرانوند، کاپیتان تیم ملی هاکی ایران به انتقاد از وضعیت این رشته پرداخت و بیان کرد: در 
هاکی سالنی تا سال گذشته وضعیت خوبی داشتیم؛ تیم ملی سوم جهان و قهرمان آسیا شــد اما این جایگاه ثابت نمی ماند. همانگونه که در فوتسال تیم های 
دیگر قهرمانی آسیا را از ایران گرفتند در هاکی هم وضعیت اینگونه است و تیم هایی مثل قطر، قزاقستان و تایلند به ایران نزدیک می شوند. در این شرایط ما درجا 
می زنیم و نیاز به تغییر و تحوالتی داریم تا قهرمانی خود را حفظ کنیم.وی افزود: تیم های دیگر از مربیان ایرانی کمک می گیرند و سطح خود را باالتر آورده اند. ما 
هم به اوج رسیدیم اما در همان سطح مانده ایم. در بخش های مختلف دروازه بانی، دفاع و حمله بهترین بازیکنان جهان را داریم اما به شوکی نیاز است که باالتر 

برویم. بنابراین باید مربیان ایرانی را به دوره های خارجی بفرستند یا اینکه برای مان مربی خارجی بیاورند.

بازنشر نوشته علیرضا بیرانوند 
 در اینستاگرام رسمی 

رهبر انقالب

چهره   روز

وز عکس ر

صعود کوهنوردان 
در آشپزخانه!

 باتوجه به شیوع کرونا و لزوم 
ماندن در خانه، بســیاری از 
کوهنــوردان بــرای حفــظ 
 آمادگی خود اجبــارا در خانه

 تمرین می کنند.

علیرضا بیرانونــد، دروازه بان تیم ملی فوتبال 
ایــران و تیم فوتبــال پرســپولیس تهران با 
انتشار پســتی در صفحه اینستاگرام خود به 
پویش رهبر انقالب پیوســت. این نوشته در 
اینستاگرام رسمی مقام معظم رهبری باز نشر 
یافت. بیرانوند در این پست نوشت:» سالم! 
تو چند ماه گذشــته که وضعیــت اقتصادی 
کشــور، وضع روبه راهی نداشت کرونا هم به 
بدبیاری های مردم اضافه شــد. خب خیلی 
از مردم متحمل ضرر شــدند. خیلی ازکسب 
و کارها به هم خورد خالصه اینکه مردم وضع 
میزونــی ندارنــد. چــی کار بایدبکنیم؟ من 
علیرضا بیرانوند به نظرم می رسه که باید هوای 
همدیگر رو داشــته باشــیم. اگه پولی داریم 
به همدیگه قرض بدیم. اگر می ریم تو سوپر 
مارکت، توی قصابی ، توی میوه فروشی و ... 
می دونیم که توی اطرافیانمون کسی هست 
که توان خریــد نداره، اگــه دو کیلو میوه می 
خریم یک کیلو هم برای همدلی کردن با بقیه 
بخریم وجوری که کسی نفهمه و آبرو و احترام 
طرف حفظ بشــه اون رو در اختیــارش قرار 
بدیم. به این کار میگن مواسات کردن دم ماه 
مبارک. منم تصمیم گرفتم واســه بچه محله 
های قدیمی مون که مشکل مالی دارند؛ کمک 
بفرستم تا باهاشون همدلی کنم. ماه رمضان 
فرصت همدلیه، هــوای همدیگر را داشــته 
باشیم. از همدیگر گره گشایی کنیم«. دروازه 
بان پرســپولیس هم چنین در این پست از 
رامبد جوان، رضا رشــیدپور، رضــا صادقی و 

آذری جهرمی دعوت به مشارکت کرد.

در حاشیه

هافبک اتلتیکو عالقه ای به حضور در آرسنال ندارد
نمایندگان توماس پارتی، هافبک اتلتیکو مادرید اعالم کرده اند که این بازیکن هیچ تمایلی به حضور در 
آرسنال ندارد و پیوستن وی به جمع توپچی های لندن کامال خالف واقعیت است.پیش از این پدر این 
بازیکن در مصاحبه ای اعالم کرده بود: من در 
صحبت هایی که با پسرم داشتم متوجه شدم 
که شایعات پیوستن وی به آرسنال صحیح 
است و همه چیز به توافق دو باشگاه بستگی 
دارد. اگــر اتلتیکو مبلغ زیادی درخواســت 
نکند، آرســنال پارتی را جذب مــی کند.پدر 
پارتی همچنین گفته بود که از بازی پسرش 
در تیم آرسنال بسیار خشنود خواهد شد: اگر 
او به آرسنال بپیوندد، طرفداران زیادی در غنا 
خواهد داشت چراکه آرسنال در این کشور تیم 
محبوبی است. خوشحال می شوم اگر پسرم بپذیرد که به آرسنال برود. همه چیز به این بستگی دارد 
که اتلتیکو اجازه خروج را به او بدهد.این مصاحبه باعث شد تا شایعات و صحبت ها پیرامون پیوستن 
هافبک غنایی اتلتیکو به آرسنال بیشتر شنیده شود، اما به تازگی در جدیدترین مصاحبه نمایندگان پارتی 
با مارکا، پیوستن این بازیکن به آرسنال کامال تکذیب شده است.به هر حال اگر باشگاه انگلیسی مایل 
به جذب پارتی باشد، می تواند با پرداخت بندآزادسازی 5۰ میلیونی وی، مسئله توافق با اتلتیکو مادرید 
را حل کند. شایعات درباره پیوستن این بازیکن به آرسنال فقط به هفته های اخیر مربوط نمی شود و 
حتی در بازه نقل و انتقاالتی تابستانی سال گذشته نیز صحبت ها حاکی از عالقه آرسنال به جذب او بود.

مسی، خرید »نیمار« را بر مارتینس ترجیح می دهد
لیونل مســی در تمام دوران فوتبالش، پیراهن بارسلونا را به تن داشــته و تا به امروز که 33 ساله 
شده، به آن عشق ورزیده است.گلزن تمام نشدنی آرژانتینی با حس تعصب زیادی که به پیراهن 
آبی و اناری دارد، عالقه مند است در فصل بعد تیمش را قدرتمندتر از امروز ببیند.او در بحث خرید 
بازیکن جدید برای تقویت تیم، معتقد است نیمار در نخســتین اولویت باید باشد. حتی تصور می 
کند گلزن برزیلی 3 سال اخیر پاری ســن ژرمن باید در فهرست خرید باشگاهش، باالتر از »التارو 
مارتینس« مهاجم هموطنش در اینترمیالن باید قراربگیرد.در زمینه خریدهای احتمالی بارسا در 
تابستان امسال، شبکه رادیویی کادناسر، گزارشی منتشر کرد که در آن عنوان شد مسی، حتی نیمار را 
بر مارتینس ترجیح می دهد.طبق آنچه این رسانه عنوان کرد مسی در روزهای قرنطینه ای، در تماس 
های که با مدیریت باشگاه داشته، خرید نیمار را برای فصل گوشزد کرده است.این در حالیست که 
نیمار در سال 2۰۱7 بارسلونا را به مقصد تیم پاریسی در ازای 222 میلیون یورو ترک کرد و گران ترین 

فوتبالیست جهان شد.

یوفا، برگزاری بازی های باقی مانده لیگ ها را اجباری کرد
کمیته اجرایی یوفا به 55 فدراسیون عضو هشــدار داد اگر بازی های باقی مانده لیگ ها را برگزار 
نکنند ممکن است از لیگ قهرمان و لیگ اروپا اخراج شوند. این سازمان کشورهای اروپایی را به از 
سر گیری دوباره رقابت ها مجبور کرد. هشدار یوفا به این خاطر بود که فدراسیون ها پایان لیگ های 
خود را اعالم نکنند، اتفاقی که برای لیگ بلژیک و هلند رخ داد.یوفا تنها به دو دلیل اجازه خواهد داد 
بازی ها از سر گرفته نشوند. اگر دولت مانع از برگزاری رقابت های ورزشی شود و دیگر زمانی برای 
دیدارهای باقی مانده وجود نداشته باشد. همچنین اگر مشکل اقتصادی وجود داشته باشد تا جایی 
که امکان از سر گیری بازی ها نباشد فدراسیون ها می توانند پایان لیگ خود را اعالم کنند.لیگ های 

اروپایی از اواسط مارس )اواخر اسفند( به دلیل بحران کرونا متوقف شدند.

فوتبال جهان

از اصفهان خبر می رسد گفت وگوهای ابتدایی با محرم 
نویدکیا برای پذیرش پست سرمربیگری این تیم در فصل 
آینده ایجاد شده است تا شرایط را برای بازگشت کاپیتان 

پیشین و چهره محبوب هواداران سپاهان فراهم کنند



شنبه 6 اردیبهشت  1399 / 1 رمضان  1441/ 25 آوریل 2020/ شماره 2957
 مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

 تحقق صد درصدی بودجه 155 میلیارد تومانی 
سال 9۸ در منطقه سه

مدیرمنطقه سه شــهرداری اصفهان گفت: بودجه ۱۵۵ میلیارد تومانی ســال گذشته این منطقه 

با توجه به درخواست های پروانه ســاختمانی شــهروندان در روزهای پایانی سال تحقق یافت.

حسین کارگر ضمن اشــاره به پروژه پیرایش شــهری خیابان چهارباغ خواجو، اظهار کرد: خیابان 

چهارباغ خواجو از معابر قدیمی و تاریخی اســت و خیابان نمونه منطقه سه محسوب می شود که 

برای اجرای پروژه پیرایش شهری انتخاب شــد.وی با بیان اینکه درخصوص پیرایش شهری و 

ساماندهی تابلوهای کســبه و عملیات عمرانی خیابان چهارباغ خواجو اقداماتی انجام می شود، 

افزود: عملیات برداشــت کف پیاده رو در غرب این گذر حدفاصل مکینه خواجو تا خیابان عافیت 

در حال انجام اســت و پس از آن عملیات زیرسازی، ســنگفرش با نماکاری دیواره ها، همچنین 

متناسب سازی مسیر عبور معلوالن و نابینایان با هزینه ای بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال دردست اقدام 

است.مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های عمرانی این منطقه، خاطرنشان 

کرد: عملیات آسفالت برداری مرحله پایانی گذر دردشت و مقبره سلطان بخت آغا اجرا و در مرحله 

اجرای زیرسازی و بلوک فرش قرار گرفته است.وی گفت: ادامه عملیات عمرانی زیرسازی و بلوک 

فرش گذر میرعماد معروف به چاه حاج میرزا که سال ۱۳۹۷ شروع شده بود دردست اقدام است 

که با آسفالت برداری، جدول گذاری و اجرای تاسیسات فضای سبز، بلوک فرش آن در سال  جاری 

انجام خواهد شد.کارگر با اشــاره به پروژه بازار اصفهان با عنوان میدان تا میدان، تصریح کرد : این 

عملیات با فرارسیدن نوروز تعطیل و با شروع فعالیت های ســال جدید عمرانی منطقه، عملیات 

آسفالت برداری این پروژه آغاز شد.وی از تحقق صد درصدی بودجه سال گذشته منطقه سه خبر 

داد و افزود: بودجه ۱۵۵ میلیارد تومانی سال گذشته این منطقه با توجه به درخواست های پروانه 

ساختمانی شهروندان درروزهای پایانی سال تحقق یافت.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام گرفته این منطقه برای مقابله با شیوع 

ویروس کرونا، گفت: حذف مراجعات مردمی و حذف فیزیکی ارسال و دریافت پاسخ های دفاتر 

چنان که درخواست پروانه ها، گواهی پایان ســفتکاری و پایان کار از طریق اینترنت و سامانه های 

esup.isfahan.ir  و My.isfahan.ir انجام می شود.

وی ادامه داد: برای افراد کهنسال که امکان دسترسی به سامانه را ندارند نیز تدابیری انجام شده 

که با ورود به منطقه طی مراحل تب گیری و در اختیار قرار دادن دستکش و ماسک به اتاق خدمت 

هدایت شده و فرم درخواســت را تکمیل و پس از آن کارکنان پیگیر موارد خواسته شده مراجعان 

می شوند.

کارگر اظهار کرد: ضدعفونی معابر و مراکز عمومی روزانه دو مرتبه در حال انجام است همچنین عابر 

بانک ها، پارک ها و وسایل حرکت درمانی، اسباب بازی ها و سرویس های بهداشتی عمومی نیز با 

استفاده از تکنولوژی های نوین ضدعفونی می شود.

وی با اشــاره به هزینه ۳۰۰ میلیون تومانی فعالیت های اداره فرهنگی اجتماعی منطقه سه سال 

گذشــته، گفت: فعالیت های فرهنگی این منطقه از ابتدای ســال و دهه مبــارک فجر با برگزاری 

مســابقات میدانی چوگان در میدان امام )ره( طی پنج مرحله انجام شد و ویژه برنامه های فواره 

شــادی، محله و بازی و ویژه برنامه »تابستانه« در تابستان سال گذشــته، برنامه های کتابساز، 

مســابقات دومینو و لبخند ویژه مدارس محدوده منطقه همچنین دیدار از خانواده های شهدا در 

هفته دولت، شــب یلدا، دهه مبارک فجر و هفته دفاع مقدس از دیگر برنامه های خوب فرهنگی 

این منطقه محسوب می شود.

وی افزود: اهدای ۲۵۰ بسته حمایتی شامل بسته های ارزاق و بهداشتی به خانواده های کم بضاعت 

و خانواده های دارای بیماران کرونایی، همچنین نورافشانی به مناسبت میالد با سعادت حضرت 

صاحب الزمان )عج( از برنامه های انجام شده در سال جاری بوده است.

  آغاز رزمایش کمک مومنانه سپاه و ارتش در اصفهان ؛

رمز عملیات: رمضان

ارتش و ســپاه باز هم دوشــادوش هم؛          سمیه پارسا
درست مثل سال های دفاع مقدس. این 
بار هم پای »مردم« و »سالمت«شان در میان است. اگر آن روزها به 
تعبیر »حاج کاظم« آژانس شیشــه ای، غول بی شــاخ و دمی آمد و 
جشن پیروزی مردم را خراب کرد، این بار یک ویروس هیوالگونه بی 
نام و نشان و خطرناک از راه رسیده و جان مردم را نشانه گرفته است. 
آن روزها امنیت این آب و خاک به خطر افتاده بود و این روزها آرامش 
و سالمت ملت است که در معرض خطر قرار گرفته و برای جان برکفانی 
که عهد خدمت تا پای شهادت با خدا و امام شــان بستند، چه فرقی 
دارد نام دشمن و هویتش چه باشد . یک روز »یاعلی« گفتند که اجازه 
ندهند وجبی از خاک وطن به دســت دشــمن بیفتد و امروز دوباره 
»یاعلی« ســرداده اند و عهد هم عهدی و خدمت بسته اند برای دفاع 

از »سالمت« مردم . 
از رزمایش »مدافعان ســالمت« در روزهــای کرونایی به »رزمایش 
مومنانــه« در ایام ماه مبارک رســیده ایم. ماه رمضان امســال ، ماه 
بندگی متفاوتی را پیش رو داریم. ماه مبارکی که از امروز آغاز شــده 
و دغدغه مندی بچه های ســپاه و ارتــش برای لبیک بــه فراخوان 
»رزمایش مومنانه« فرمانده شان در این ماه عزیز و مبارک، از روزها 

قبل شکل گرفت. 
بنا به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی، رزمایش همدلی و کمک 
مومنانه ، بازهم پای ِ کارهای همیشــگی را به میدان آورد. هم سپاه و 
هم ارتش لبیک گویان وارد عرصه »عمل« و نه فقط شعار شدند. مثل 
سلبریتی هایی نبودند و نیستند که از تصویر بدبختی مردم الیک برای 
خودشــان بگیرند و ادعای همدردی داشته باشــند و دست آخر هم 

بنویسند : »از ماست که بر ماست!« 
ارتش در منطقه اصفهان که به ویژه در یک ســال گذشته و در جریان 
سیل مناطق شمالی کشــور و سپس سیســتان و بلوچستان هم در 
کمک رســانی به مردم دریغ نکرده بود، این بار در لبیک به فرمایش 
رهبر انقالب، یک بار دیگر به یاری نیازمنــدان آمد. رزمایش »کمک 
مومنانه« ارتش اصفهان همزمان با سراســر کشور در اصفهان نیز آغاز 
شــد و در راســتای برگزاری این رزمایش، ارتش اصفهان با همکاری 
دستگاه هایی همچون شــبکه بهداشــت و درمان، کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و جمعیت هالل احمر اصفهان بسته های حمایتی شامل 
مواد غذایی، بهداشتی، پوشاک و حتی لوازم منزل را میان نیازمندان 
توزیع کرد.ارتش در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری پیش 
از این نیز در جبهه سالمت، اقدامات متنوعی را در راستای ضدعفونی 

و پاکسازی محیطی، غربالگری بیماران، تجهیز نقاهتگاه ها و.. انجام 
داده بود.سپاه هم مثل همیشــه در صحنه بود. مراسم آغاز رزمایش 
کمک مومنانه ســپاه روز پنجشــنبه برگزار شد. ســردار فدا فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان در حاشیه آغاز این مراسم گفت :» 
پیرو فرمایش رهبر معظم انقالب در نیمه شــعبان مبنی بر رزمایش 
مواســات و کمک مومنانه به اقشار آســیب پذیر و کسانی که متحمل 
هزینه شدند، سپاه و بســیج استان وظیفه دانســت با تمام ظرفیت 
 خود برای لبیک به این فراخوان در این امر خداپســندانه مشــارکت

 داشته باشند.«
به گفته ســردار فدا؛ مردم، مســئوالن، خیران، گروه هــای جهادی، 
بسیجیان و اصناف همگی در این امر خداپســندانه و پربرکت سهیم 
بودند و کمک کردند  و نتیجه این شدکه ۲۰ هزار بسته توزیع و تا نیمه 
ماه مبارک رمضان ۶۰ هزار بسته شــامل برنج، گوشت، مرغ، روغن، 
ماکارونی و حبوبات در سراسر اســتان توزیع می شود.فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان همچنین گفت: در فاز نخست که 
از پنجشنبه آغاز شد، اقالم و کمک های جمع آوری شده با حفظ شأن، 
جایگاه، عزت و آبروی نیازمندان بین آن ها توزیع خواهد شد و مرحله 

دوم طرح نیز برای بعد از عید فطر طراحی و عملیاتی می شود. 

درس اخــالق آیــت ا... مظاهری در مــاه مبارک 
رمضان با توجه به شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی 
مساجد و اماکن مذهبی، هر روز در فضای مجازی 
منتشر می شــود. در این سلســله دروس اخالق 
با موضوع »فضائــل و رذائل اخالقی« به شــرح 
شــماری از فضیلت های اخالقــی و تبیین برخی 
از رذائل ناپســند پرداخته می شــود.عالقه مندان 
می تواننــد بــرای دریافت صــوت، فیلــم و متن 
کامل آن دروس اخــالق به پایگاه اطالع رســانی 

Almazaheri.ir یا صفحات و کانال های فضای 
مجــازی بــه آدرس @Almazaheri مراجعــه 
کنند.این مرجــع تقلید  همچنین در  آســتانه ماه 
مبارک رمضان به توصیه هایی برای  استفاده بهتر 
از فرصت معنوی ماه رمضان و امکان خودســازی 
و تهذیب نفس در این مــاه پرداخت و چهار راهکار 
با عنــوان »پرهیــز از غذای حرام و شــبهه ناک«، 
»ارتباط با خداونــد از طریق انس بــا نماز، قرآن، 
دعا و توسل«، »رســیدگی و خدمت به دیگران« و 
»اجتناب از گناه« را بــرای درک بهتر این ماه ارائه 
کرد.رییس حــوزه علمیه اصفهــان تاکید کرد: در 
ماه مبارک رمضان، چشــم و گوش و زبان خود را 
کنترل کنید، از نگاه هــای آلوده بپرهیزید، از دیدن 
فیلم هــا و برنامه های حرام و بیهــوده در ماهواره، 
اینترنت و تلویزیون دوری گزینید، غنا و موسیقی 
و حرف های حرام و بیهوده نشنوید، غیبت نکنید، 
تهمت نزنید، شــایعه پراکنی نکنید، دروغ نگویید 

و به کســی توهین نکنید.وی با بیــان اینکه گاهی 
مشــاهده می شــود هنگام افطار، برخــی غیبت 
می کنند و تهمت می زنند گفت: معلوم است چنین 
افرادی روزه نبوده اند، فقط گرســنگی و تشنگی را 
تحمل کرده اند، روزه ای که همراه با گناه باشد روزه 
 واقعی نیست و مقبول درگاه الهی واقع نمی شود.

آیــت ا... مظاهــری تصریــح کــرد: عــالوه بــر 
گنــاه، از گفتــار و کــردار بیهــوده و بی نتیجــه 
هــم بایــد اجتنــاب شــود، بعضــی صحبت ها 
غیبــت و تهمــت و دروغ نیســت ولــی بیهــوده 
اســت و نه نتیجه دنیــا و  نه نتیجه آخــرت دارد 
 و  این گونــه حرف ها فشــار قبــر دارد و باید از آن

 پرهیز شود.
وی توصیه کرد: بیایید الاقل در این ماه زبان خود را 
از گناه حفظ کنید زیرا کسی که گناه و کردار بیهوده 
و بی نتیجه داشته باشــد، نمی تواند از ماه مبارک 

رمضان استفاده مطلوب کند.

 درس اخالق آیت ا... مظاهری در فضای مجازی
 منتشر می شود

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

پردازش پسماند در اصفهان برای جلوگیری از شیوع کرونا متوقف شده است
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در ارتباط با مدیریت پسماندها در نصف جهان در شرایط شیوع کرونا اظهار داشت: همزمان با شروع 

ویروس کرونا در سطح کشور و به تبع آن شهر اصفهان، اقدامات نظارتی و اجرایی جهت پیشگیری از انتشــار این ویروس در سطح شهر تشدید شد.محمد 

صادقی افزود: بدین ترتیب در بدو امر با توزیع دستکش یک بار مصرف، ماســک و محلول های ضدعفونی اقدامات کنترلی برای حفاظت از سالمت عوامل 

مدیریت پسماند خشک و شهروندان صورت گرفت.سرپرست سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان ابراز داشت: با تشدید بیماری و افزایش دایره 

شیوع و بنا بر دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹ از ابتدای فروردین ماه فعالیت ایستگاه های بازیافت و خودروهای جمع آوری پسماند خشک موقتا 

تعطیل شده است تا از انتقال این ویروس به عوامل جمع آوری و همچنین شهروندان مراجعه کننده به ایستگاه های بازیافت خودداری شود.صادقی اضافه 

کرد: با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا و در راستای سیاست های کلی کشور برای شکست این بیماری، پردازش پسماندها به طور موقت متوقف 

شده  و فعال فقط عملیات جمع آوری انجام می شود.

یک هفته به افتخار اصفهان 
اردیبهشت باشد و در اصفهاِن نیمه جهان باشــی اما »کوید ۱۹« اجازه ندهد مانند سا ل های قبل 

از گشــت و گذار در شــهری که مقصد و مقصود ایران گردان و جهانگردان است، آن طور که دلت 

می خواهد حظ ببری.کرونا یا آن طور که این روزها ورد زبان مان شده، ویروس منحوس، اجازه 

نداد رسم نوروز را مانند هر سال به جا بیاوریم و حاال در نخستین روزهای اردیبهشت، حال و هوای 

متفاوتی برای شهر و دیارمان رقم خورده است اما برنامه های هفته فرهنگی اصفهان امسال هم 

به رسم سا ل های قبل مصادف با سوم اردیبهشت ماه کلید خورد، ولی در قالبی متفاوت.سازمان 

فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان با مدنظر قرار دادن لزوم رعایت فاصله گذاری 

فیزیکی، ۹۵ عنوان برنامه برای این هفته تدارک دیده که تا نهم اردیبهشت ماه و با شعار »اصفهان، 

شهری که دوستش دارم« در بســتر فضای مجازی برگزار و در صفحه و وب سایت فرهنگسرای 

مجازی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان پخش و منتشر خواهد شد.مهمان 

افتتاحیه مجازی این رویداد که به صورت زنده از صفحه اینســتاگرام و وب سایت فرهنگسرای 

مجازی پخش شد، شهردار اصفهان بود.

قدرت ا... نوروزی اصفهان را از نظر تاریخی، فرهنگی و میراثی شــهری بسیار مهم و تاثیرگذار در 

طول تاریخ دانست و اظهار داشت: با این تفاسیر طبیعی است که هر شهروند اصفهانی شهر خود 

را بسیار دوست داشته باشــد و به آن افتخار کند و از طرف دیگر، مردم ایران نیز آن را بشناسند 

و به اصفهان ببالند و جهانیان عالقه مند به ســفر به این شــهر باشــند.وی زیســت هنرمندان، 

معماران و دانشــمندان بزرگ، موقعیت جغرافیایی خاص، وجــود رودخانه زاینده رود و ذوق و 

هنرنمایی در عرصه های گوناگون را وجه تمایز اصفهان با ســایر شهرهای جهان دانست که آن را 

شایسته لقب نصف جهان کرده است.شــهردار اصفهان با بیان اینکه بسیاری در دنیا، اصفهان را 

حتی بهتر از ایران می شناسند افزود: درست است که اصفهان در ســه دوره پایتخت ایران بوده 

اما هنر، آثار تاریخی، لهجه شــیرین و مهمان دوستی و شــعر اصفهان آن را به شهری برجسته 

تبدیل کرده است.وی اصفهان و هنرمندان این شــهر را دارای رابطه ای متقابل دانست که گاهی 

بین آنها مالزمه ایجاد می شــود و ادامه داد: هم اصفهانی ها از هویت شهر اصفهان متاثر شده اند 

 و هم اصفهانی ها در هویت شــهر خود تاثیر گذاشــته اند و این رابطه متقابل اصفهان را به اینجا 

رسانده است.

نوروزی گفت: اصفهان ویژگی هــای دارد که شــهروندان آن به اصفهانی بودن خــود می بالند. 

طناز بودن از هنر ذاتی موجود در این شــهر سرچشــمه می گیرد و خود من همواره به اصفهانی 

بودن خود افتخار می کنم.وی تاکید کرد: امروز باید از این دســتاورد بشــری که در بستر تاریخ 

برای ما به جا مانده پاســداری کنیم تا این شهر بتواند مسیر درســت خود را ادامه دهد.شهردار 

اصفهان پس از رونمایی از پوســتر هفتــه فرهنگی اصفهان به اجرای ۹۵ عنوان برنامه از ســوم 

تا نهم اردیبهشــت ماه توســط معاونت فرهنگی شهرداری اشــاره و بیان کرد: برنامه های هفته 

فرهنگی اصفهان در ســال گذشــته به دلیل وقوع ســیل در کشــور با عنوان همدلی برای ایران 

برگزار شــد و امســال نیز این رویداد را متناســب با شــرایط فعلی و به صورت مجازی در چهار 

شاخص سالمت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی برنامه ریزی کردیم.همان طور که اصفهان 

را بدون موســیقی نمی توان تصــور کرد افتتاحیه هفتــه فرهنگی اصفهان هم بــدون آن لطفی 

 نداشت، پس بخشی از این مراســم به آوازخوانی سیدرضا طباطبایی از اســاتید مکتب آوازی

 اصفهان گذشت .

ویژه برنامه طنز منارجنبون، جشــنواره آوای خواجو، گنج موزه، مروارید فیروزه ای،  ۷ هنرمند در 

۷ شب، کرونا آرت، همراه تاریخ شهر، رونمایی از مســتند مشاغل راسته، جهان در اصفهان، ۱۰۰ 

فیلم، اصفهان  گردان، رسم پروانگی، دیدار با ناشناخته ها، جشــنواره عکس مهرستان از جمله 

عنوان برنامه های ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری به مناســبت هفته فرهنگی 

اصفهان است.

چهره ها

خبر روزگزارش

پزشک اصفهانی به قافله 
شهدای خدمت پیوست

نخستین شهید سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به جمع شــهیدان خدمت پیوســت.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
ســعید حقیقی، متخصص طــب اورژانس در 
بیمارستان های شاهین شهر و خمینی شهر پس از 
یک هفته مبارزه با بیماری کرونا به جمع شهیدان 
خدمت و مدافع سالمت پیوست.آرش نجیمی 
افزود: این پزشــک متعهد در چند روز اخیر به 
دلیل ابتال به بیماری کرونا در بخش مراقبت های 
ویــژه )ICU( بســتری بود.وی گفت: ســعید 
حقیقی در بیمارستان های گلدیس شاهین شهر 
و اشرفی اصفهانی خمینی شهر فعالیت می کرد.

وی خاطرنشــان کرد: از وی به عنوان نخستین 
شهید خدمت در عرصه سالمت استان اصفهان 
)به جز محــدوده کاشــان و آران و بیدگل( نام 
برده می شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اظهار داشــت: تاکنون حدود ۱۹۰ نفر از 
کادر درمانی و پرســتاری بیمارستان ها و ۶۰ نفر 
از شبکه های بهداشت اســتان که زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند به بیماری 
کرونا مبتال شدند.بهروز کلیدری، معاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز با صدور 
پیامی گفت: » جناب دکتر سعید حقیقی عزیز 
متخصص طب اورژانس پــس از جهادی ناب 
در دفاع از ســالمت هم میهنان به خیل شهدای 
عرصه سالمت کشور پیوست. خوشا به حال این 
عزیز که با رویت اولین نشــانه های بیماری از 
ابتدای بحران اخیر کشور تمام قد در جبهه دفاع 
از سالمت هم وطنان خود ایستاد و گوی سبقت 
را از سایرین ربود و مصداق آیه شریفه ۱۱۱ سوره 
مبارکه توبه به رستگاری و پیروزی بزرگ دست 
یافت« .حدود ۲۰ هزار نفر در استان اصفهان در 
گروه های مختلف نظام ســالمت، بهداشت و 

درمان فعالیت می کنند.

آن روزها امنیت این آب و خاک به خطر افتاده بود و این 
روزها آرامش و سالمت ملت است که در معرض خطر قرار 
گرفته و برای جان برکفانی که عهد خدمت تا پای شهادت 
با خدا و امام شان بستند، چه فرقی دارد نام دشمن و 

هویتش چه باشد 

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره ۳۰۳۳ مورخ ۹8/۱۲/۲۶ شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به واگذاری ساختمان 
تاکسی تلفنی واقع درمحوطه پایانه برون شهری )ترمینال شیشه ای( از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به مدت یکسال با قیمت پایه کارشناس 

رسمی دادگستری به شرکت ها، موسســات و افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده، می بایستی 

در ساعات اداری به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شــهر مراجعه  و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

۹۹/۰۲/۲۳ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده عمومی

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهرم الف: 823936 

نوبت اول
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بحث و دعوا زن و شوهر با یکدیگر بســیار عادی است زیرا آنها 
دو انســان با طرز فکرهای متفاوت هستند که در مواردی با هم 
اختالف نظر دارند و همین اختالف نظر سبب می شود با یکدیگر 
بحث شان شــود؛ اما برخی از زن و شوهرها پس از بحث با هم 
کارهای اشــتباهی را انجام می دهند که به تثبیت و طوالنی تر 
شدن ناراحتی بسیار کمک می کند. در این مطلب اشتباهاتی 
را یادآور شده ایم که توصیه اکید داریم بعد از دعوا آنها را ترک  و 

دیگر تکرار نکنید.
سکوت کردن اشتباه اســت: اگر بعد از دعوا به کمی زمان برای 
به دســت آوردن روحیه خود نیاز داریــد و ترجیح می دهید با 
همسرتان صحبت نکنید ، حتما علت رفتارتان را به او بگویید زیرا 
او علت رفتار شما را نداند احساس می کند شما برای تنبیه او این 
کار را می کنید و به همین علت احساساتش را به شما نمی گوید. 
شما می توانید به او بگویید:»احساسات من به زمان نیاز دارد 
که به حالت قبلی باز گردد. به من فرصت بده تا حالم خوب شد، 

با هم صحبت کنیم.«
حرف های همسرتان را فراموش کنید: کلمات آزار دهنده ای که 
همسرتان در حین دعوا به شــما می گوید را فراموش کنید و در 
ذهن خود نگه ندارید و بگذارید هر چه همسرتان حین دعوا گفته 

است، همان جا باقی بماند؛ اما پس از آرامش خود و همسرتان 
به او بگویید که کدام یک از کلماتی که او در جر و بحث به زبان می 

آورد، شما را آزار می دهد.
معذرت خواهی نکنید: زمانی که با همسرتان دچار مشکل شدید 

و با او به جرو بحث پرداختید پس از دعوا تنها ازاو معذرت خواهی 
نکنید بلکه بگویید که من به خاطر فالن چیز یا فالن حرف، از تو 
معذرت می خواهم و در آینده سعی می کنم که اشتباهم را جبران 
کنم.همچنین برای کار بد خود و برخورد تندتان بهانه تراشی نکنید 
و نگویید:»روز کاری بدی داشته ام، سردرد دارم یا شب قبل بد 

خوابیده ام«؛ چون این جمالت، مشــکل را حل نمی کنندپس 
اگر عصبانی یا خســته اید و یا از نظر روحی آسیب دیده اید ویا 
در محل کار یا هر جای دیگری شرایط بدی را گذرانده اید ، قبل از 
رسیدن به خانه همسرتان را از این موضوع مطلع کنید تا او بداند 

شما بیشتر از شرایط عادی حساس و شکننده اید.«
از دعوای مجدد نترسید: در صورتی که بحث تان بی نتیجه باقی 
بماند و مشکل تان حل نشده باشد؛ اما از ترس اینکه دوباره دعوا 
بین شما پیش آید از صحبت با هم فرار می کنید باید بدانید این 
کار اشتباه است زیرا اینگونه ناراحتی ها از بین نمی روند. به حرف 
های همسرتان واکنش نشان دهید و بگویید:»بنابراین منظور 
تو این است که… درست است؟« و از او تایید بگیرید تا مطمئن 

شوید منظورش را خوب متوجه شده اید.
آزار کالمی اشتباه است: اگر در زمان دعوا داد بزنید و به همسرتان 
برچسب بزنید آثار این کار در زمان بعد از دعوا نیز باقی می ماند 
و به سادگی از بین نمی رود. وقتی با همسرتان برای بررسی و 
حل اختالفات به گفت وگو می نشینید از کلمات و عبارت های 
نامناسب برای خطاب کردن او استفاده نکنید و او را نرنجانید و با 
جمالت ساده و قابل فهم به او بگویید:وقتی به خانه برمی گردی 

و به من بی اعتنایی می کنی، من احساس تنهایی می کنم.

آشپزی
اسموتی 
قهوه و موز

اسموتی یکی از نوشیدنی های محبوب است که خیلی سریع و ساده آماده 
می شود. همیشه می توانید با میوه، سبزی و مغز هایی که در خانه دارید یک اسموتی 

شیرین یا ترش تهیه کنید.در اسموتی قهوه معموال از موز هم استفاده می شود؛ طعم شیرین 
و قوی موز می تواند مکملی عالی برای طعم تلخ قهوه باشد. در این دستور اسموتی قهوه از کره 
بادام زمینی هم استفاده شده که می توان گفت رمز خوشمزگی اکثر اسموتی ها و شیک هاست.
مواد الزم : شیر 2٫5 تا 3 لیوان،موز یخ زده 3 عدد،کره بادام زمینی 4 قاشق غذاخوری،پودر 

کاکائونصف قاشق مرباخوری،قهوه غلیظ دم کرده یک چهارم پیمانه،وانیل نصف قاشق چای خوری
طرز تهیه : برای شروع موز ها را حلقه حلقه کنید و اجازه دهید به مدت 3 الی 4 ساعت در فریز بمانند تا 

منجمد شوند. سپس آن ها را از فریزر خارج کنید و در مخلوط کن بریزید. کره بادام زمینی را به موز ها اضافه 
کرده و پودر کاکائو و وانیل را روی مواد بریزید و سپس قهوه دم کرده را اضافه کنید. می توانید بنا به 

سلیقه  خودتان میزان قهوه را کم و زیاد کنید. اگر از قهوه  غلیظ و تلخ استفاده می کنید، می توانید 
در صورت تمایل کمی شکر یا عسل برای شیرین شدن اسموتی به مخلوط اضافه کنید. در 

آخر 2٫5 لیوان شیر را اضافه کنید. نصف لیوان دیگر شیر را در صورتی که اسموتی شما 
خیلی غلیظ شدن به آن اضافه کنید تا مواد بهتر با یکدیگر مخلوط شوند. مواد را 

تا حایی میکس کنید که کامال یک دست شوند. اسموتی را در لیوان 
بریزید و روی آن را با تکه های شکالت تزیین کنید.

کارهایی که بعد از دعوا با همسر ممنوع است!

 محمد حسین لطیفی
 برای شبکه 2 سریال می سازد

 ساخت سریال جدید »جنگ ستارگان«
 با محوریت زنان

مجموعه تلویزیونی »پله پله« به کارگردانی »محمدحسین لطیفی« 
برای پخش از شبکه دو سیما ساخته می شود.تهیه کنندگی این سریال 
که فعال با نام »پله پله« شناخته می شود، بر عهده نعمت چگینی است 
و حسن وارسته و امیرعباس پیام از نویسندگان آن هستند.این سریال که 
از مضمون طنز برخوردار است، در مرحله نگارش قرار دارد و با پایان نگارش 
وارد مرحله پیش تولید خواهد شد.

ســریال جدید »جنگ ســتارگان« توســط لزلی هدلند که از خالقان، 
سازنده و تهیه کننده اجرایی ســریال تحسین شده »عروسک روسی« 
بود، ساخته می شــود.هنوز جزییاتی از خطوط داستانی دقیق سریال 
جدید منتشر نشده؛ اما منابع آگاه می گویند این پروژه داستانی زن محور 
 خواهد داشت که اتفاق هایش در یک بازه زمانی متفاوت با دیگر پروژه های
 »جنگ ستارگان« به وقوع می پیوندد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

آغازی دوباره برای تکمیل باند دوم محور تیران - سامان 

 گام دوم مبارزه با کرونا 

در اداره کل راه و شهرسازی استان  اصفهان

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفـت: تکمیل ادامـه فعالیت باند 
دوم تیران - سـامان بـه طـول 14 کیلومتر بـه زودی کلیـد می خورد.علیرضا 
قاری قـرآن اظهـار کـرد: یکـی از محورهـاي پرتـردد و دارای حجـم ترافيك 
باال در پيك سـفرها در اسـتان، محور تيران – سـامان اسـت كه احـداث باند 
دوم آن همواره از اولويت های راه وشهرسـازی اسـتان اصفهان بوده اسـت. 
قاری قـرآن در ادامـه گفت: شهرسـتان تیـران پل ارتباطی بین سـه اسـتان 
چهارمحال و بختیـاری، اصفهان و خوزسـتان اسـت و حـدود 100 کیلومتر از 
محورهـای مواصالتی اصلی کشـور در محـدوده این شهرسـتان واقع شـده 
و با توجه بـه موقعیت جغرافیایـی و قرار گرفتن این شهرسـتان در شـاهراه 
مواصالتـی غـرب اسـتان و تـردد بین اسـتان هـا موجب می شـود کـه نگاه 
ویـژه ای در امـر ایمن سـازی، احـداث و بهسـازی راه هـای این شهرسـتان 
داشته باشـیم. وی همچنین اذعان داشـت: طول کل این محور 23 کیلومتر 

اسـت که مـرز اصفهـان بـا اسـتان چهارمحـال و بختیـاری اسـت و از جمله 
جاده هـای پـر حادثـه از نظـر تردد بسـیار بـاال محسـوب مـی شـود. از این 
رو احداث بانـد دوم ایـن محـور در دسـتور کار قرار گرفتـه و انجـام عملیات 
اجرایـی قطعـه اول آن، بـا بـه کارگیـری دو پیمانـکار تکمیـل شـده اسـت. 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه 14 کیلومتـر از این 
پروژه تا کنون باقی مانده اسـت گفـت: به منظـور اجرایی شـدن باقی مانده 
مسـیر، پیگیری های الزم به عمل آمده و تامین اعتبار صـورت پذیرفته و در 
این راسـتا با برگـزاری مناقصـه پیمانکار انتخاب شـده اسـت.  قـاری قرآن 
اذعان داشـت: قطعـه اول این پـروژه بـا اعتبـاری بالغ بـر 60 میلیـارد ریال 
تکمیـل شـده و بـرای ادامه مسـیر قـراردادی بـه میـزان 215 میلیـارد ریال 
منعقد شـده اسـت که مقدمـات اولیـه شـروع کار از جملـه تحویـل زمین و 

تجهیـز کارگاه به لطـف خـدا از هفته آینـده انجام می شـود.

ــی  ــای ابالغ ــکل ه ــت پروت ــا و رعای ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــور مب ــه منظ ب
ــت طــرح  ــا رعای ــدی ب ــا، تصمیمــات جدی ــا کرون ــارزه ب از ســوی ســتاد مب
ــان  ــتان اصفه ــازی اس ــی در اداره کل راه و شهرس ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
ــران در  ــت بح ــه مدیری ــنبه 1399/02/02 جلس ــه ش ــد. روز س ــاذ ش اتخ
ــن  ــا در ســالن اجتماعــات ای ــروس کرون ــا وی ــه ب خصــوص گام دوم مقابل
اداره کل برگــزار شــد.این جلســه کــه بــه ریاســت اصغــر کشــاورزراد، معاون 
توســعه مدیریــت و منابــع انســانی راه و شهرســازی اســتان اصفهــان و بــا 
حضور جمعــی از معاونین، رؤســای ادارات ســتادی و برخی از کارشناســان 
ذی ربــط تشــکیل شــد. ضمــن بیــان عملکــرد و اقدامــات صــورت گرفته در 
امــر مقابلــه بــا کرونــا، مشــکالت مربوطــه مطــرح و راهکارهایــی نیــز ارائــه 
ــارزه  ــی از ســوی ســتاد مب ــای ابالغ ــکل ه ــدای جلســه، پروت شــد. در ابت
ــه گــذاری اجتماعــی در  ــه جهــت رعایــت فاصل ــت شــد و ب ــا، قرائ ــا کرون ب
ــد:  ــاذ ش ــرح اتخ ــن ش ــی بدی ــن اداره کل تصمیمات ــای ای ــاختمان ه س
ــی  ــت الکترونیک ــه میزخدم ــز ب ــن اداره کل مجه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
فعــال در تمامــی حــوزه هــای کاری اســت ضمــن تشــویق اربابــان رجــوع 

ــل  ــر دلی ــه ه ــه ب ــرای کســانی ک ــی، ب ــات الکترونیک ــه اســتفاده از خدم ب
امــکان اســتفاده از خدمــات الکترونیکــی را ندارنــد میزخدمــت حضــوری 
ــک  ــوزه  کاری ی ــر ح ــوده و از ه ــن اداره کل مســتقر ب ــف ای در ســالن همک
ــا  ــس ت ــن پ ــور دارد و  از ای ــکان حض ــن م ــده در ای ــوان نماین ــه عن ــر ب نف
ــود   ــی ش ــته م ــای اداره کل بس ــاختمان ه ــی س ــوی درب اصل ــالع ثان اط
ــه  ــره تعبی ــق پنج ــط از طری ــرم فق ــهروندان محت ــه ش ــزاری ب و خدمتگ
ــر اســت.  ــکان پذی ــت ام ــام وق ــه صــورت تم ــاق میزخدمــت ب شــده در ات
ــس  ــود، پ ــل کار خ ــه مح ــت ورود ب ــن اداره کل جه ــنل ای ــن پرس همچنی
ــاری و  ــود اظه ــا خ ــالمتی ب ــت س ــورت صح ــان، در ص ــب آن ــنجش ت از س
فقــط از درب پارکینــگ مــی تواننــد ورود و خــروج داشــته باشــند.  از دیگــر 
تصمیمات جلســه مدیریت بحــران راه و شهرســازی اســتان، تهیه ماســک 
ــان رجوعــی اســت کــه مــی بایســت در  ــرای پرســنل و ارباب و دســتکش ب
ــد، ایــن دســته از شــهروندان نیــز پــس از ســنجش تــب  اداره حضــور یابن
ــن ــد وارد ای ــی توانن ــگ م ــتی از درب پارکین ــن بهداش ــت موازی ــا رعای  و ب

 اداره کل شوند.

صبح  پنجشنبه صورت گرفت؛

نخستین رویداد فن یاب در واحد مبارکه تشکیل شد
افزایش ظرفیت تولید آب کیفی از پساب صنعتی در فوالد مبارکه 

 نخستین رویداد فن یاب در زمینه حل چالش های صنعت آهن و فوالد کشور در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مبارکهـ  مجلسی تشکیل شد.سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه 
ـ مجلسی در این نشست درباره اهمیت این رویداد و دالیل برگزاری آن گفت: »یکی 
از اهدافی که این واحد دانشگاهی برای برگزاری این رویدادهای استارت آپی دنبال 
می کند اجرای ماموریت اصلی دانشگاه های نسل سوم و چهار مسئله محور است تا 
به واسطه اجرای این رویداد با شناسایی چالش های صنایع از جمله صنعت فوالد که در 
این رویداد به آن پرداخته شده، به صورت علمی مشکالت صنایع را مورد مطالعه قرار داده 
و راه حل های فناورانه برای آن ارائه دهیم.«محمد گلناری عباسی اضافه کرد: »با توجه به 
نام گذاری امسال به جهش تولید توسط رهبر معظم انقالب امیدواریم بتوانیم در تحقق 
این شعار در صنایع گام های جدی برداریم.« وی تصریح کرد: »هدف دیگر دانشگاه 
آزاد اسالمی مبارکهـ  مجلسی از اجرای این سلسله رویدادها ورود به دروازه شکل دهی 
هسته ها و شرکت های دانش بنیان در استان اصفهان و کشور است.« عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی مبارکهـ  مجلسی و دبیر علمی رویداد فن یاب نیز بیان کرد: »در 
این رویداد 47 موضوع چالشی از صنایع آهن و فوالد کشور دریافت شد که 34 مورد آن 
توسط شرکت های خصوصی و اعضای هیئت علمی این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت 

و به صورت پروپوزال ارائه شد.«

هدف از برگزاری رویداد فن یاب چه بود؟
حسین امامی عنوان کرد: »این طرح ها توسط کارشناسان صنعت  و کارشناسان علمی 
مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح های برگزیده برای عقد قرارداد به صنایع مربوطه معرفی 
خواهند شد، ضمن  اینکه تمامی پروپوزال های ارسالی و داوری شده در پایگاه علمی 
سیویلیکا نمایه می شوند.«دبیر اجرایی رویداد فن یاب نیز تبیین کرد: »این رویداد از تیر 
سال 98 برای اجرا در اردیبهشت 99 برنامه ریزی شده بود که با توجه به مشکل ویروس 

کرونا در کشور تصمیم به برگزاری این رویداد به صورت آنالین گرفته شد.«محمد رزازی 
تاکید کرد: »در این رویداد تالش بر این بوده که چالش ها را به طور مستقیم و حضوری  
از صنعت بگیریم و با همفکری و کمک متخصصان صنایع در کنار استادان دانشگاه 
این طرح ها را اجرا و نهایی کنیم.«رییس مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی مبارکهـ  
مجلسی مطرح کرد: »برای ارتباط با صنایع تعامل سازنده ای با فوالد مبارکه، فوالد غرب 
و فوالد هرمزگان ایجاد شده است. در این دوره کوتاه قرارداد باز شرکت فوالد هرمزگان 
بسته شد و نمایندگی استان اصفهان فوالد هرمزگان به این واحد دانشگاهی اختصاص 
یافت.«اکبر حجتی متذکر شد: »این رویداد به طور ساالنه و در اردیبهشت برگزار 
می شود.«حمیدرضا روناسی رییس سرای نوآوری و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه 
ـ مجلسی نیز یادآور شد: »نکته بارزی که در سلسله رویدادهای فن یاب باید در مقایسه 
سایر رویدادها مورد توجه باشد، مسئله محور بودن این رویداد است، به طوری که به طور 

پیوسته این رویداد با همکاری صنایع در حوزه های مختلف وارد می  شود.«

ــه  ــان ، ب ظرفیــت تولیــد آب کیفــی از پســاب صنعتــی در فــوالد مبارکــه اصفه
ــر ســاعت رســید. 600 مترمکعــب ب

 مدیــر انــرژی و ســیاالت شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: جمــع آوری، تصفیــه و 
انتقــال پســاب 9 شــهر مجــاور شــرکت و احــداث تصفیه خانه هــای مرتبــط بــا 
آن، احــداث تصفیه خانــه اســتحصال پســاب شــهری ،بازچرخانــی و اســتفاده 
ــه منظــور ســازگاری  ــن شــرکت ب ــات ای مجــدد از پســاب در صنعــت از اقدام
ــرکت  ــن ش ــزود:در ای ــان اف ــر طباطبایی ــید امی ــت. س ــوده اس ــی ب ــم آب ــا ک ب
ــرف  ــر آب مص ــوالد 2/73 لیت ــد ف ــرم تولی ــر کیلوگ ــه ازای ه ــون ب ــم اکن ه
ــوالت  ــد محص ــرای تولی ــی ب ــط آب مصرف ــه متوس ــی ک ــود،این در حال می ش

ــر اســت. ــان ،هشــت لیت تخــت در جه
 وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون ظرفیــت ذخیــره ســازی پســاب تصفیــه 
ــی و  ــرای اســتفاده در شــرایط بحران ــزار مترمکعــب ب ــزان 900 ه ــه می شــده ب
خشکســالی اســت.  طباطباییــان اضافــه کــرد: طبــق قــرارداد میــان شــرکت 
هــای آب و فاضــالب اســتان اصفهــان و فــوالد مبارکــه مقرر شــده اســت ،270 
میلیــون متــر مکعــب پســاب شهرســتان مبارکــه در مــدت 30 ســال و حــدود 
ــال در  ــدت 35 س ــان در م ــتان لنج ــاب شهرس ــب پس ــون مترمکع 300 میلی

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــوالد مبارک ــار ف اختی
 مدیــر انــرژی و ســیاالت شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: 30درصــد از نیــاز آبــی 
ــی و شهرســتان  ــای صنعت ــی پســاب ه ــه و بازچرخان شــرکت از محــل تصفی
هــای اطــراف تامیــن مــی شــود. فــوالد مباركــه اصفهــان در كاهــش مصــرف 
ــا ظرفيــت توليــد  ــده فــوالد جهــان اســت كــه ب ــد كنن آب، ركورددارتريــن تولي
ــا ظرفيــت اســمی توليــد اوليــه خــود مصــرف آب  ــري در مقایســه ب ســه براب

را بــه يــك ســوم تقليــل داده كــه ايــن حركــت مهــم بازچرخانــی آب در فــوالد 
مباركــه اصفهــان گام مهــم و مثبتــی در بحــران كــم آبــی بــوده اســت. شــرکت 
فــوالد مبارکــه به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده ورق تخــت فــوالدی در 
ــد  ــا تولی ــفنجی ب ــن اس ــدگان آه ــن تولیدکنن ــی از بزرگ تری ــه و یک خاورمیان
ــدی  ــهم 51 درص ــام دارای س ــوالد خ ــن ف ــون ت ــت میلی ــش ازهف ــاالنه بی س
 در تولیــد کشــور و اشــتغال حــدود 351 هــزار نفــر به صــورت مســتقیم و

 غیرمستقیم است.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

