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بانک ها موظف شدند در هر استان 50 درصد مبلغ تسهیالت را وام بدهند؛

سهم بیشتر تولید از نقدینگی بانک ها
3
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 سکوت  و رکود در بازار مسکن 
 سایه سنگین کرونا ، کاهش شدید معامالت  خرید و فروش خانه در اصفهان را به دنبال داشته است
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بسیج ملی صنعتگران در تولید محصول؛

رکورد جدید تولید 
315 تن پشم سنگ 
در شرکت ذوب آهن 

اصفهان
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نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
 تولیدکننده ها را 

دلسرد نکنید
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وزیر آموزش و پرورش:
در مناطق بدون اینترنت 

معلمان رفع اشکال می کنند
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 نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی:

برای زندگی اجتماعی 
پروتکل های جدید بنویسیم

فعالیت یکسره بازارهای روز 
کوثر اصفهان در ماه رمضان

اجازه سوءاستفاده از ماه رمضان 
به مجرمان داده نمی شود

 پرداخت کمک مالی به
 150 هزار زن سرپرست 

خانوار اصفهان

 مدیر کل هماهنگی و نظارت
  بر خدمات شهری

 شهرداری:

 چشمه باقرخان پس
  از 20 سال جان 

دوباره گرفت

اصفهان علی رغم اینکه پس از تهران بیشترین میزان سپرده بانکی را در شبکه بانکداری کشور دارد؛ اما میزان پرداخت تسهیالت آن به نسبت سپرده ها پایین بوده است

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
گفت: مجوزها بــرای رونق تولید به 
گونه ای آماده شود که تولیدکننده از 
راه اندازی یک واحد تولیدی  دلسرد 

نشود.

وزیر آمــوزش و پرورش با انتشــار 
توئیتی، گفــت: در مناطقــی که به 
اینترنت یا ابزار استفاده از شبکه شاد 
دسترســی ندارند، معلمان با حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی مشغول رفع 

اشکال دانش آموزان هستند.
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نارضایتی ها از شبکه شاد در میان خانواده ها و دانش آموزان ادامه دارد؛
 اما مسئوالن می گویند کاستی ها به زودی رفع می شود

با »شاد« مهربان تر باشیم

از میان تیترها

به مناسبت هفتم اردیبهشت؛ روز ملی ایمنی در حمل و نقل
ایمنی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل است که از یک طرف اطمینان شبکه حمل و نقلی 
کشور را باال می برد و از طرفی نیز باعث توســعه اقتصادی می شود. در شهرک صنعتی امیرکبیر 
اصفهان که از سال ۷۰ تاسیس شده، هر روزه اتوبوس ها و کامیون های زیادی دیده می شود که 

در سیستم حمل و نقل کشور و استان مشغول به کارند.

عکس روز

جعفر محمدی  ما به زودی خواهیم ُمــرد! کدام مان؟ نمی دانم؛ امــا از میان ما، 
تعدادی خواهند رفت؛ شاید من، شاید تو، شاید هم دیگری... .

کرونا ما را خوب می شناسد، می داند از بین همه اندام های داخلی، کجا باید برود و چگونه 
سلول هایمان را به گروگان بگیرد و نفس مان را بند بیاورد.

در مقابل، ما هنوز این دشــمن نامرئی را نمی شناسیم، نه خاســتگاهش را می شناسیم، نه 
نحوه عملکردش را دقیقًا می دانیم، نه از آینده اش خبر داریم و نه حتی قرصی و شربتی برای 
مهارش سراغ داریم؛ سردرگم ایم به معنای واقعی کلمه.ما به زودی خواهیم ُمرد؛ چون کرونا 

را جدی نگرفته ایم!
تمام متخصصان می گویند تا زمانی که در برابر این ویروس بی دفاع هستیم، باید خود را از آن 
پنهان کنیم، درست مانند شب ها و روزهای بمباران شــهرها که چاره ای نداشتیم جز رفتن به 

پناهگاه و انتظار برای آژیر سفید.
مسأله اصلی اما این است: »ما کرونا را جدی نگرفته ایم ولی او ما را جدی گرفته است«؛ نشان 

به آن نشان که او همچنان ما را می کشد و ما همچنان »دچار ترددهای غیرضرور« هستیم.
نشان به آن نشان که وقتی دولت محدودیت های کسب و کارها و ترددها را برداشت، متوهم 

شدیم که کار کرونا تمام است و ریختیم توی خیابان ها و پارک ها و جاده ها.
نشان به آن نشان که وقتی چند روز محدود، گفتند که تعداد فوتی ها کم شده،کمتر ماسک زدیم 

و بیشتر به یکدیگر نزدیک شدیم.
کرونا ادامه دارد و با بی رحمی هم ادامه دارد؛ او هنوز دلش به رحم نیامده است. پس چند نکته 

را یادمان نرود تا نمیریم )به همین صراحت(:
1.کار ضروری را برای خودمان تعریف کنیم؛ ما دچار خودفریبی شــده ایم؛ هر وقت هرکاری 
داریم بیرون می رویم و می گوییم کار ضروری داشــتیم. از نظر من کار ضروری کاری اســت 

 که اگر انجامش ندهیم دچار ضرر و خســران جدی می شــویم. مثل حضور در سر کاری که 
معاش مان به آن وابسته است، موعد دادگاهی که باید در آن حاضر باشیم یا خرید حیاتی که 

باید انجام شود و امکان تهیه اینترنتی یا تلفنی اش نیست یا مراجعه به مطب و ... .
پس تا زمانی که واقعًا مجبور شویم از خانه بیرون نرویم )به معنای واقعی "مجبور" توجه کنیم(.

بیرون از خانه واقعًا خطرناک است. اگر یکی دو ماه قبل، وقتی بیرون می رفتیم، ممکن بود با 
فردی ناقل کرونا مواجه شویم، امروز با فراگیری بیشتر این ویروس، حتمًا با کرونایی هایی که 
حتی عالمت هم ندارند، روبرو خواهیم شد. برخی تحقیقات بر آنند که در کل دنیا فقط 4 درصد 
کرونایی ها شناسایی شده اند و با این حساب، برآورد شده است که هم اکنون 2 میلیون ایرانی، 

درگیر درجاتی از کرونا هستند و قریب به اتفاق شان هم نمی دانند.
بنابراین، بیرون رفتن در روزهای جاری، خطرناک تر از قبل شده است؛ خیلی خطرناک تر!

2. مجهز و محتاط بیرون برویم. ماسک و دســتکش و همراه داشتن مایع ضدعفونی کننده 
یادمان نرود؛ این ها سالح های ما در میدان جنگ با این دشمن نامرئی اند؛ چه کسی بی سالح 

و سپر مقابل شمشیر دشمن می رود؟!
3.تا جایی که ممکن اســت بیرون از خانه، از یکدیگر فاصله بگیریم، حدود 2 متر یا سه چهار 
 قدم خودمــان. موقع خرید، توی صف، در جلســات، موقع مراجعه بــه ادارات و... ؛ من این 
فاصله گذاری را »فاصله زندگی بخش« می خوانم. به همدیگر احترام بگذاریم و عجالتًا از هم 

فاصله بگیریم. قرار نیست همدیگر را به کشتن دهیم.
4. نگذاریم آنچه از بیرون به خانه هایمان می آید، آلوده به ویروس باشد؛ بالفاصله بعد از ورود 

ضدعفونی شان کنیم.
5. همچنان سیســتم ایمنی بدن مان را تقویت کنیم. کرونا ضعیف کش است؛ قوی باشیم و 

امیدوار و کم نیاوریم... روزهای خوب سرانجام خواهند رسید.

ما به زودی خواهیم ُمرد؛ کرونا را جدی نگرفته ایم!

 رییس محترم هیات مدیره
 خانه مطبوعات استان اصفهان 

درگذشــت عمــوی بزرگوارتان حاج 
تقی صالحی ، پدر شهید جاویداالثر 
مهدی صالحــی را تســلیت عرض 
کــرده و از خداونــد منان بــرای آن 
مرحوم علــو درجات و برای شــما و 
دیگــر بازماندگان صبر و شــکیبایی 

خواهانیم.
روزنامه زاینده رود

 جناب آقای
 رضا صالحی پژوه 

از زمان شیوع کرونا تاکنون؛

 تشکیل 207 پرونده 
 تخلف کاالهای بهداشتی

 در استان اصفهان

 تبعات دعوای قلعه نویی و 
پیروانی به ضرر ژنرال شد؛
پای یک قرارداد 

تاریخی در میان است
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نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی در خصوص وضعیت 
کرونــا در کشــور و جهان، اظهــار کرد: 

معتقدم بشر به زودی نمی تواند ...

پذیرش آگهی : 36284167
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درخواست امارات از سودان برای اعزام نیرو به لیبی  
یک روزنامه چاپ لیبی فاش کرد، ابوظبی از فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان درخواست کرده 
جهت حمایت از حمله خلیفه حفتر به طرابلس، تجهیزات نظامی و نیرو به لیبی بفرستد.به نوشته 
این روزنامه چاپ لیبی، در مقابل ابوظبی به حمیدتی وعده ارسال حمایت مالی و نظامی داد.هزاران 
مزدور سودانی و غیر سودانی در چندین جبهه در لیبی کنار نیروهای حفتر حضور دارند، تعدادی از 
آنها عکس ها و ویدئوهایی از خود در جبهه های ســرت و جنوب طرابلس را در صفحات فیسبوک 
خود منتشر کرده اند.خارطوم بر تکذیب مشارکت نیروهای سودانی در درگیری های جاری در لیبی 
پافشاری دارد اما رادیو »دبنجه« این کشور در ژوئیه ۲۰۱۹ اعالم کرد که حمیدتی حدود ۴۰۰۰ سرباز از 
نیروهای واکنش سریع را برای حمایت از زیرساخت های نفتی منطقه »هالل نفتی« و ایجاد فرصتی 

برای نیروهای حفتر جهت استفاده از تمام نیروهایش در حمله به طرابلس، به لیبی فرستاد.

چین یک تیم پزشکی برای »اون« اعزام کرد
اخیرا گمانه زنی هایی در مورد وضعیت سالمت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی مبنی بر آنکه وی تحت 
عمل جراحی قرار گرفته به وجود آمده اســت و گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد چین برای 
کیم جونگ اون یک تیم پزشکی را به کره شــمالی اعزام کرده است. گمانه زنی هایی درباره  وضعیت 
سالمت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی مبنی بر آنکه وی تحت عمل جراحی قرار گرفته به وجود آمده 
است و گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد چین برای کیم جونگ اون یک تیم پزشکی را به کره 
شمالی اعزام کرده است.منابع اطالعاتی گزارش داده اند که این دیدار پیش بینی شده از جانب هیئت 

اعزامی چینی به دلیل گزارش های متناقض از وضعیت سالمتی کیم جونگ اون صورت می گیرد.

دولت برزیل در آستانه فروپاشی
استعفای وزیر دادگستری برزیل به دلیل تالش رییس جمهور برای مداخله در امور پلیس فدرال و 
شکست او در مهار ویروس کرونا، دولت این کشور را در خطر فروپاشی قرار داده است.استعفای وزیر 
دادگستری، اخراج وزیر بهداشت و حفر گورهای دسته جمعی برای قربانیان رو به افزایش ویروس 
کرونا، دولت برزیل را غرق در بحران کرده است.به نوشته روزنامه »گاردین«، درپی اعالم استعفای 
»سرجیو مورو« وزیر دادگستری برزیل، معترضان خواستار اســتیضاح »ژایر بولسونارو« رییس 
جمهور این کشور به دلیل دخالت در امور پلیس فدرال شــدندمورو در زمان وزارت خود، عملیاتی با 
اسم »کارواش« را برای به دام انداختن مفســدین اقتصادی به راه انداخت و توانست محبوبیت 
زیادی کسب کند.او می گوید بولسونارو به درخواست سازمان مرکزی اطالعات آمریکا »آف بی آی«، 
رییس پلیس فدرال برزیل را برکنار کرده و قصد دارد فردی را جایگزین او کند که اطالعاتی محرمانه 

را در اختیارش بگذارد.

قرار گیری نام »اسراییل« در فهرست کشور های اروپایی 
سازمان جهانی بهداشت در اقدامی جالب توجه نام سرزمین های اشغالی فلسطین را در فهرست 
کشور های اروپایی قرار داد.سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل، که گزارش های مداومی 
را در خصوص وضع شــیوع ویروس کرونا در جهان ارائه می کند، نام »اسراییل« را در فهرست خود 
در منطقه اروپا در کنار کشور های اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان قرار داد. این در حالی است که در 
گزارش این سازمان کشور های همسایه سرزمین های اشغالی از جمله لبنان، سوریه، عراق و اردن 
در منطقه مدیترانه شرقی آورده شدند.در این گزارش قابل توجه سازمان جهانی بهداشت همچنین 
فلسطین اشــغالی در زیر گروه خاص »ســرزمین ها« قرار گرفت.پیش از این رسانه های رژیم 
صهیونیستی از اقدام سازمان جهانی بهداشت در محکوم کردن نقض حقوق بشر در سرزمین های 

اشغالی انتقاد و این سازمان را به چشم پوشی از وقایع برخی کشورها متهم کرده بودند.

پوست اندازی جناح اصالح طلب برای ایجاد ائتالف های قدرتمند آغاز شده است؛

اصالحات در راه تغییرات

شکاف در میان اصالح طلبان با استعفای  علیرضا کریمیان
موسوی الری، نایب رییس شورای عالی 

اصالح طلبان بیشتر آشکار شده است.
در هفته های اخیر زمزمــه های برخی از چهره های شــاخص مبنی 
بر پوســت اندازی اصالح طلبان و حضور آنها برای انتخابات ریاست 
جمهوری آینده شنیده می شــود. از جمله عضو ارشــد حزب اعتماد 
ملی به تحلیلی از یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
که ســبب شکســت 3۰ بر هیچ این جریان شــد پرداخت و گفت که 
اصالح طلبان باید پوســت اندازی کنند. وی بر این باور است که اصالح 
طلبان باید یک تغییر در روش هــا و وضعیت خود به وجود بیاورند که 
موجبات دلگرمی مردم شود، تا سرمایه اجتماعی آنان )اصالح طلبان( 
بیشتر و بهتر از انتخابات ســال گذشــته )یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی( حضور یابند.وی می گوید:  اصالح طلبان باید 
اقدامی انجام دهند و نمی توانند انزوا و گوشه گیری را           انتخاب کنند و 

بگویند ببینیم در آینده چه می شود.
 آنها باید برای سرمایه اجتماعی خود دقت بیشــتری داشته باشند. 
شاید می توان ادعا کرد رفتن موســوی الری که البته به بهانه ناتوانی 
های جســمی صورت گرفته بخشی از همین پروســه پوست اندازی 

اطالح طلبان باشد؛ اما اختالفات میان احزاب مختلف اصالح طلبان 
در چند وقت اخیر بیشــتر از پرده بیرون افتاده است. اختالف احزاب 
اصالح طلب با شــورای عالی زمانی باال گرفت که حزب اتحاد ملت و 
احزاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی به وسیله 
اعضای حقیقــی و حقوقی اقماری خود که داشــتند شــورای عالی 
را از دادن یکی لیســت انتخاباتی بازداشــتند.پیگیری هادر بحبوحه 
انتخابات یازدهمیــن دوره انتخابات حکایت از ایــن دارد که رییس 
شــورای عالی و نایب رییس آن یعنی محمدرضا عارف و عبدالواحد 
موســوی الری بر ارائه لیســت انتخاباتی از ســوی این شــورا تاکید 
داشــتند.چند حزب اصالح طلب به همراه حزب کارگزاران سازندگی 
 باالخره دو لیست »یاران هاشمی« و »آمدیم برای ایران« را به صحنه 

انتخابات آوردند . 
برخی از تندروهای اصــالح طلب مانند خانجانی، عضو ارشــد حزب 
کارگزاران سازندگی اما معتقد است که اصالح طلبان باید شکست خود 
در انتخابات را بپذیرند و برای این پذیرفتن ناچار به برخی از تغییرات 
هســتند. خانجانی گفت: مطمئنا باید یک مانیفست و راهکار جدید، 
اســتراتژی ها و تاکتیک های مدرن تری را           به کار بــرد. اصالح طلبان 
هم باید همین کار را           انجام دهند کما این کــه اصالح طلبان در مقاطع 

مختلف با همین رویکرد پیروز شــدند.وی ادامه داد: بعد از سال 88 
خیلی ها از جمله جناب آقای بادامچیان می گفت »اصالح طلبی ُمرد« و 
شما دیدید که اصالح طلبی نمرد، بلکه اصالح طلبی زنده است و اکنون 

هم زنده و نفس می کشد.
او می گوید: طبیعی اســت که اگر ما احزاب قدرتمند داشته باشیم و 
شرایط کشور به گونه ای باشــد که فایده و هزینه فعالیت سیاسی باال 
نباشد آنگاه احزاب هستند که می توانند تاثیرگذار باشند.عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی بر این باور اســت که کسانی که به 
منافع ملی و ســاختار جمهوری اسالمی معتقد هســتند باید امکان 
فعالیت داشته باشــند؛ اما تجربه نشــان داده که تغییرات دولت ها 
سبب تغییر رویه ها می شــود و برخورد با جریانات سیاسی نیز تغییر 
می کند. به نظر می رســد این تغییرات باعث هر چه ضعیف تر شدن 
اصالح طلبــان در آینده و به خصــوص انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده خواهد شــد مگر آنکه با تغییرات عمده بار دیگر اعتماد عمومی 
به این حزب بازگردد و یا چهره های شــاخص بار دیگر پای کار بیایند 
و آبرو و اعتبار خــود را برای آن گرو بگذارند مســئله ای که با توجه به 
 ناکارآمدی دولت روحانی و شکست در انتخابات اخیر اندکی بعید به

 نظر می رسد.

رییس جمهور با اشاره به برخی تحرکات بیگانگان 
در منطقه، گفت: باید با حفظ هوشــیاری و حضور 
مقتدرانه در منطقــه، راهبردهایی که موجب تامین 
و توســعه ثبات و امنیت پایدار در منطقه می شود 
را با دقت دنبال کنیم.حجت االســالم والمسلمین 
حسن روحانی روز جمعه در گفت وگو با امیر سرتیپ 
حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با 
اشاره به موفقیت اخیر پرتاب ماهواره دفاعی »نور« 
به فضا، گفت: این موفقیت نشان می دهد که تقویت 
بخش هوا وفضا در کشور و نیروهای مسلح گامی 
دقیق و موثر بوده و باید بیش از پیش در راســتای 
توســعه آن اهتمام داشــته و تالش کنیم.رییس 
جمهور همچنین با اشاره به برخی تحرکات بیگانگان 
در منطقه، تاکید کرد: باید با حفظ هوشیاری و حضور 

مقتدرانه در منطقــه، راهبردهایی که موجب تامین 
و توســعه ثبات و امنیت پایدار در منطقه می شود 
را با دقت دنبال کنیم.رییس جمهــور فعالیت ها و 
همکاری نیروهای مســلح در مدیریت و مقابله با 
شیوع کرونا در کشور در زمینه تولید اقالم بهداشتی 
و درمانی نظیر کیت های تست کرونا و تولید ماسک 
و مواد ضــد عفونی را موثر و حائز اهمیت دانســت 
و با تقدیر از تالش های ارتش جمهوری اســالمی 
برای در اختیار قراردادن تمامــی امکانات خود در 
این زمینه و برقراری نقاهتگاه ها در سراســر کشور، 
بر لزوم حفظ این دستاوردها و تقویت و توسعه این 
تالش ها و همراهی با ســایر بخش ها تا رفع کامل 
این بیماری تاکید کرد.امیر ســرتیپ حاتمی نیز در 
این گفت وگو با تقدیــر از حمایت ها و توجه رییس 

جمهور نسبت به متخصصان و جوانان فعال در عرصه 
تولید دستاوردهای دفاعی کشور، بر اهتمام و جدیت 
در راســتای توســعه توانمندی ها و دستاوردهای 
دفاعی تاکید کرد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح همچنین با ارائه گزارشی از روند اقدامات و 
فعالیت های انجام شده اظهار داشت: وزارت دفاع 
و نیروهای مسلح کشور تا رفع کامل این بیماری با 

همه توان در کنار دولت و مردم خواهند بود.

دستورات امنیتی - دفاعی رییس جمهور به وزیر دفاع

فیگارو:

با ماهواره نور، اسراییل تحت رصد کامل ایران است
نشریات فرانسوی از قدرت نمایی ایران در پرتاب موشک ماهواره بر به فضا ابراز شگفتی کردند.روزنامه لوموند، با اشاره به پرتاب ماهواره نظامی نور از سوی سپاه 
پاسداران نوشت: جمهوری اسالمی ایران، پیام خود به دولت آمریکا را تجدید می کند. این پیام این است که به رغم همه مشکالت جمهوری اسالمی سپر پایین 
نمی آورد. پرتاب نور با ماهواره بر قاصد که می تواند نشان تحول مهمی در گسترش برنامه موشکی ایران باشد، هنگامی رخ می دهد که تنش میان تهران و واشنگتن 
نشانی از فرونشستن ندارد.پرتاب موشک قاصد می تواند برای واشنگتن بسیار نگران کننده تر از حادثه رویارویی دریایی اخیر باشد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا توسعه و به کار گرفتن این موشک را مغایر با قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه موشــکی ایران خواند، در موقعیت ویژه ای که جمهوری اسالمی ایران 
قرار دارد، در مدار قرار دادن ماهواره به اندازه گونه موشک حامل آن دارای اهمیت نیست.در همین حال روزنامه فیگارو در تحلیلی به قلم ژرژ مالبرونو متخصص 
امور خاورمیانه، به بررســی ابعاد پرتاب ماهواره »نور-۱« پرداخت و ضمن موفق دانستن آن نوشــت: »نور ۱، یک ماهواره اپتیکی یا جاسوسی است که قادر به 
تصویربرداری و رصد است. این ماهواره می تواند از پایگاه های نظامی و مرکز هسته ای دیمونای اسراییل عکس برداری کند.«فیگارو به نقل از یک کارشناس نظامی 

افزود: »ایران به لطف همین ماهواره می تواند اسرایيل را رصد کند ظرفیت و توانایی قراردادن یک ماهواره در مدار، خود عملی پیچیده است.«

خبر  روز

وز عکس ر

افراشتن پرچم 
مقاومت در 
فرودگاه بغداد

بزرگ تریــن دیوارنــگاره در 
فــرودگاه بین المللــی بغداد 
 بــا تصویــر فرمانده شــهید 

ابومهدی المهندس

جنجال  ادامه دار بر سر ادعای جعلی بودن مدرک آقای 
نماینده مجلس

استانداری مرکزی با صدور اطالعیه ای به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اعالم 
کرد: هیچ گونه اطالع رسانی از سوی وزارت کشور یا شورای نگهبان درخصوص جعلی بودن مدرک 
تحصیلی یکی از منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی این استان به استانداری واصل 
نشده است.بهروز اکرمی، در این اطالعیه  ا ظهار داشته است: گفت و گوی تلفنی که خبرنگار یکی از 
روزنامه ها انجام داده و مواردی که در رسانه ها منتشر شده نظر شخصی و گمانه زنی رسانه هاست 
و هنوز اطالعاتی در این خصوص به دست ما نرسیده است.استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی 
در مجلس شورای اسالمی دارد که ۲ کرسی متعلق به حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب و پنج 

حوزه دیگر هرکدام یک نماینده در بهارستان دارند.

ادعاهای بی اساس رییس موساد در مورد ایران
رییس موساد به بیان ادعاهای بی اساس علیه ایران درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا پرداخت.

به گزارش تایمز آو اسراییل، »یوسی کوهن« رییس موساد در اظهارانی بی اساس مدعی شد: ایران، 
عراق ، ســوریه و لبنان آمارهای های واقعی کرونا را مخفی می کنند. آمار به طور قابل توجهی باالتر 
از اعداد گزارش شده اســت.کوهن در ادامه یاوه گویی خود ادعا کرد: در لبنان، عراق و سوریه تعداد 

عفونت ها زیاد است و آنها در مورد آن دروغ می گویند.

حرف های معنادار مقام اماراتی در مورد رابطه با ایران
سفیر امارات در آمریکا گفته برای اظهارنظر درباره اینکه آیا بحران ناشی از شیوع کرونا فرصتی برای 
حل اختالف با ایران ایجاد می کند یا خیر، زود است.مقام اماراتی گفت: »فرصت هایی وجود دارد. 
فکر می کنم کشورهایی هستند که نگاهی به منطقه و بحرانی که با آن مواجهند ،خواهند انداخت و به 
دنبال فرصتی برای حل مشکالت و تالش برای از بین بردن اختالفات خواهند بود.«العتبیه در ادامه 
گفت: »ضمن آنکه برخی از بحران ها هستند که به افراد اجازه می دهد موقعیت را دستکاری و مصادر 
کرده و از آن به نفع خودشان استفاده کنند. من تصور نمی کنم این بیماری همه گیر مردم یا کشورها 
را مجبور کند ذات شان را تغییر دهند. اینکه آیا شما ]این بحران را[ فرصتی برای حل اختالف می بیند 
یا برای ایجاد مشکالت بیشتر در نهایت به اینکه ذات واقعی شما چیست بستگی دارد.«او سپس در 
پاسخ به این سوال که آیا »فرصتی واقعی« برای حل اختالف با ایران وجود دارد هم گفت: »نمی دانم. 
فکر می کنم هنوز معلوم نیست و خیلی زود است بخواهیم این را بگوییم. نمی دانم آیا کرونا تحوالت و 
ذهنیت تصمیم گیران در آنجا )در ایران( را تغییر می دهد یا خیر. فکر می کنم هنوز باید منتظر بمانیم.«

ورود وزارت کشور به یک خبر جنجالی درباره نماینده مجلس
ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه تاکنون گزارشی درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبین 
مجلس یازدهم به ما نرسیده است، گفت: اگر چنین مســائلی مطرح باشد خود نمایندگان مجلس 
یازدهم در زمان رای به اعتبارنامه ها، آن را بررسی می کنند.اسماعیل موسوی درباره صحت موضوع 
جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبین مجلس یازدهم، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ گزارشی 
در این زمینه به ما ارسال نشده است. البته شورای نگهبان صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی را تایید کرده و وزارت کشــور نیز اعتبارنامه منتخبین را صادر کرده است؛ بنابراین هر 
موضوعی درباره منتخبین باید در مجلس یازدهم بررسی شود. اینچنین مسائلی که شما اشاره کردید 
توسط خود نمایندگان مجلس یازدهم در زمان رای به اعتبارنامه آنها بررسی می شود.وی ادامه داد: 
وزارت کشور تاکنون اعتبارنامه ۲۷۹ منتخب را صادر و امضا کرده است و به زودی این اعتبارنامه ها را 

برای معاونت قوانین مجلس ارسال خواهیم کرد. یک نسخه را نیز به شورای نگهبان می فرستیم.

کافه سیاست

ربیعی: 

 وضعیت قرمز نیست، 
اما عادی هم نیست

ســخنگوی دولت گفــت: کرونا در مســیر 
مدیریت شده است، هیچ استانی در وضعیت 
قرمز نیست، اما وضعیت عادی هم نیست؛ 
چراکــه ویــروس از بین نرفته اســت.علی 
ربیعی طی گفت وگویی اینترنتی با تعدادی 
از خبرنگاران،  اظهار کرد: تالش همه مدیران 
این اســت که با غربالگری وزارت بهداشت، 
از ورود افراد بیمــار به کارگاه هــا جلوگیری 
شــود؛  مناســبات باید به گونه ای باشــد که 
بتوانیم تولیــد را با کمتریــن درگیری افراد 
داشته باشیم.وی ادامه داد: دولت هم بابت 
کارگران غیر رسمی نگران است. فکر می کنیم 
بخشی از کارگران غیررســمی در بازگشایی 
اول مشاغل کم ریســک بر خواهند گشت و 
از بیکاران کاسته می شــود. وزارت کار و رفاه 
اجتماعی مسئول شده تا این دسته از افراد 
را در زیر چتر قرار دهد. ســه ملیون نفری که 
شناســایی کردیم افرادی بودند که در هیچ 
بانکی حضور نداشتند.ربیعی گفت: دلشوره 
و دل  نگرانی ما از آن دســته از افرادی است 
که در مشاغل رســمی نبودند و شغل شان را 
از دســت دادند؛ ما حمایت مان را ادامه می 
دهیم.سخنگوی دولت تصریح کرد: آثار میان 
مدت و دراز مدت تعطیلی مشاغل بر اثر کرونا 
را در نظر گرفتیم. در سناریو جاری که داریم 
دنبال می کنیم تاکنون نزدیک به 8۰۰ هزار نفر 
به بیمه های بیکاری مراجعه کردند. مشاغل 
پرریسک همچنان تعطیل می مانند. مشاغل 
نیمه ریسک به سمت بازگشایی می روند و 

مشاغل کم ریسک هم اکنون باز هستند.
وی با توضیح سیاســت هایی که دولت در 
راستای حفظ مشاغل در پیش گرفته است، 
گفت: یکی از سیاســت ها حفظ اشتغال با 
وام ها بود. این وام ها به نحوی طراحی شدند 
که مشکالت را برطرف کنند. بیکار ننشستیم؛ 
فکر می کنیم کرونا ادامه دارد و بدبینانه ترین 
سناریوها را بررســی کردیم.ربیعی گفت: به 
وزارت خانه های مربوطه این ســمت گیری 
داده شــده که برنامه دنبالــه دار برای ادامه 

شدن کرونا را بررسی کنند. 

نی،  نجا خا نند  ما طلب  اصالح  ی  تندروها ز  ا برخی 
 عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی معتقد است که 
اصالح طلبان باید شکست خود در انتخابات را بپذیرند و 

برای این پذیرفتن ناچار به برخی از تغییرات هستند.

بین الملل
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از زمان شیوع کرونا تاکنون؛

 تشکیل 207 پرونده تخلف کاالهای بهداشتی
 در استان اصفهان

207 پرونده تخلف کاالهای بهداشــتی از زمان شــیوع کرونا تاکنون در اســتان اصفهان تشکیل شده 
است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: این تعداد پرونده در گشت های 
بازرســی مربوط به ویروس کرونا،به ارزش بیش از 14 میلیارد و 121 میلیون ریال در اســتان تشکیل 
شد.ایرج موفق افزود: از زمان شیوع این بیماری تاکنون، 319 فقره گزارش در مورد اقالم سالمت محور 
مرتبط با کرونا در استان ارائه شد که بیشترین تخلف های کشف شده مربوط به گران فروشی و احتکار 
ماسک، دســتکش و موادضدعفونی، اخفا و امتناع از فروش، ارائه نکردن فاکتور و درج نکردن قیمت 
روی کاالهای بهداشــتی بود.وی ادامه داد : 172 فقره از این پرونده ها مربوط به گران فروشی ماسک، 
دســتکش و مواد ضدعفونی کننده، 12 فقره مربوط به تقلب، دو مورد احتکار و سه مورد در زمینه اخفا و 
امتناع از فروش است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به تشدید نظارت 
و بازرسی ها از مراکز پخش لوازم بهداشتی در استان، بیان کرد: پرونده های تخلف برای صدور رای نهایی 
به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.وی از شهروندان خواست هر گونه تخلف از احتکار، گران فروشی 
یا توزیع نکردن هرگونه لوازم بهداشتی و ضدعفونی را از طریق سامانه 124 )دریافت شکایت مردمی( 

گزارش کنند.

 96/5درصد تسهیالت یک میلیون تومانی 
به یارانه بگیران پرداخت شد

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از 96/5 درصد تسهیالت یک میلیون تومانی به یارانه 
بگیران خبر داد. براساس اعالم مدیرکل اعتبارات این بانک، بانک های عامل تا ساعت 1۸ روز پنجشنبه 
مورخ 99/2/4 از تعداد 17 میلیون و ١4٩ هزار و 3١6 فقره تســهیالت قابل پرداخت به یارانه بگیران بر 
اساس فهرست اعالمی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 16 میلیون و 547 هزار و 743 
فقره از تســهیالت موصوف را پرداخت کرده اســت.همچنین امکان واریز تعداد 40 هزار و 500 فقره از 
تسهیالت مذکور نیز به دالیلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره 
حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است.طبیعی 

است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

سایه سنگین کرونا ، کاهش شدید معامالت  خرید و فروش خانه در اصفهان را به 
دنبال داشته است

سکوت  و رکوددر بازار مسکن 
رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان از حاکم شدن رکود تورمی شدید بر بازار مسکن استان 
اصفهان طی نیمه نخست سال جاری خبرداد.رسول جهانگیری اظهارداشت:از نیمه نخست بهمن ماه 
سال گذشته بازار مســکن از رکود غیر تورمی ایجاد شــده وارد رکور تورمی افزایش نرخ مسکن در بازار 
اصفهان شد که این وضعیت تا هفته اول اسفند ماه ادامه دار بود و از هفته اول اسفند ماه با جدی شدن 
اوضاع شیوع ویروس کرونا حجم معامالت بازار مسکن به شــدت کاهش یافت.وی افزود:البته باید 
درنظرداشت که معامالت مسکن در بازار استان اصفهان در مقایســه با سال گذشته 24درصد کاهش 
داشته است.رییس اتحادیه مشاوران امالک اســتان اصفهان تاکید کرد:درحال حاضر شاهد کاهش 
معامالت خرید و فروش مسکن در بازاراستان اصفهان هســتیم که این موضوع باعث ایجاد یک رکود 
و تورم شدید در این بازار شده است و پیش بینی می شــود این رکود مدت دار خواهد بود.جهانگیری 
ادامه داد:ایجاد این تورم و رکور شدید در بازار مســکن یکی از خسارات سنگین ویروس کرونا به حوزه 
مسکن استان اصفهان است که می توان با حمایت های الزم از سوی دستگاه های اجرایی استان کمی 

از مشکالت این حوزه را برطرف ساخت.

بانک ها موظف شدند در هر استان 50 درصد مبلغ تسهیالت را وام بدهند؛

سهم بیشتر تولید از نقدینگی بانک ها

انتقــادات  تریــن  اصلــی  از  یکــی  مرضیه محب رسول
همیشــگی بــه شــبکه بانکــی کشــور عدم 
همــکاری بــا درخواســت کننــدگان وام و نپرداختــن تســهیالت اســت؛ 
اتفاقــی کــه بــا توجــه بــه رشــد نقدینگــی موجــود در بانــک هــا و رشــد 
ــود. در  ــرده ب ــم ک ــتر ه ــا را بیش ــه ه ــال گالی ــا عم ــذاری ه ــپرده گ س
شــرایطی کــه تولیــد بــا کمبــود گــردش مالــی روبــه رو بــود، بانــک هــا 
بــا دالیــل مختلــف عمــال در راه پرداخــت تســهیالت بــه ایــن واحدهــا 
ســنگ  انــدازی مــی کردنــد ایــن کار تــا آنجــا پیــش رفــت کــه ســال 
ــه  ــف را ب ــک هــای متخل ــرد بان ــد ک ــان تهدی گذشــته اســتاندار اصفه
رســانه هــا معرفــی خواهــد کــرد و چندیــن بــار ایــن اولتیماتــوم تکرار 
ــزان  ــترین می ــران بیش ــس از ته ــه پ ــم اینک ــی رغ ــان عل ــد. اصفه ش
ســپرده بانکی را در شــبکه بانکــداری کشــور دارد؛ امــا میــزان پرداخت 
ــوده اســت. حــاال امــا  ــه نســبت ســپرده هــا پاییــن ب تســهیالت آن ب
بانــک مرکــزی بــرای رفــع ایــن معضــل کــه نــه تنهــا در اصفهان کــه در 
اغلــب مناطــق کشــور بــه چشــم مــی آیــد دســتور العمــل جدیــدی را 
ابــالغ کــرده کــه امید اســت ایــن مشــکل را بــر طــرف کنــد. بر اســاس 
ابــالغ بانــک مرکــزی تســهیالت پرداختــی در اســتان ها بــه 50 درصــد 
ــن اســاس  ــر ای ســپرده های هــر اســتان افزایــش خواهــد یافــت.  ب

بانــک مرکــزی اعــالم کــرد کــه نســبت مجمــوع تســهیالت اعطایــی 
بانک هــا و موسســات اعتبــاری در هــر اســتان بایــد بــه حداقــل پنجاه 
ــش  ــتان افزای ــص آن اس ــل تخصی ــپرده های قاب ــوع س ــد مجم درص
ــا و  ــی بانک ه ــه تمام ــنامه ای ب ــدور بخش ــا ص ــزی ب ــک مرک یابد.بان
موسســات اعتبــاری اعــالم کــرد: در تخصیــص و هدایت منابــع بانکی 
الزم اســـت رشـــد و توســـعه متـــوازن تمـــامی مناطق کشور و تامین 
 مالــی توأمــان طرح هــای توســعه ای ملــی و منطقــه ای مدنظــر 

قرار گیرد. 
ــذا در عیــن حــال کــه بایــد ضمــن رعایــت و نظرداشــت مالحظــات  ل
ــی طرح هــای  ــن مال ــه تامی ــع، نســبت ب ــات تخصیــص مناب و عموم
ــی  ــن مال ــام شــود، نیازهــای تامی ــف بودجــه ای اهتمـ ــی و تکالی مل
ــن در  ــرار گیرد.ای ــت ق ــورد غفل ــد م ــز نبای ــتانی نی ــه ای و اس منطق
حالــی اســت کــه وفــق مکاتبـــات متعــدد واصلــه از مقامــات عالــی 
اســتان های مختلــف بــه ویــژه مناطــق کمتــر برخــوردار، تخصـــیص 
ــده در  ــز ش ــپردهای تجهی ــع س ــا مناب ــتان ها ب ــی اس ــابع در برخ منـ
ــات  ــا و موسس ــی از بانک ه ــته و برخ ــب نداش ــتان تناس ــان اس هم
ــع ســپرده ای جمــع آوری  ــاری غیربانکــی بخــش اندکــی از مناب اعتب
شــده در اســتان ها را بــه صــورت تســهیالت در اســتان متبــوع 

ــد و  ــرای تولی ــختی ب ــال س ــته س ــال گذش ــد. س ــروف کرده ان مص
تولیــد کننــدگان بــود هــر چنــد براســاس طــرح پیشــنهادی از ســوی 
متولیــان بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای ســال جاری 
ــزار و 610  ــرای 35 ه ــهیالت ب ــان تس ــارد توم ــزار میلی ــای 140 ه اعط
ــا  ــا  تنه ــود؛ ام ــه شــده ب ــی واجــد شــرایط در نظــر گرفت واحــد صنعت
ــرای  ــت ب ــهیالت ارزان قیم ــان تس ــارد توم ــزار میلی ــوع 30 ه در مجم
بنگاه هــای واجــد شــرایط تعییــن پرداخــت شــد و اصفهــان هــم علی 
ــی مــی شــود و  ــی کشــور معرف ــوان قطــب صنعت ــه عن ــه ب ــم اینک رغ
دارای بیشــترین بنــگاه هــای مشــکل دار در کشــور اســت؛ اما ســهمی 
از بــاالی جــدول پرداخــت تســهیالت بانکــی نداشــت. براســاس آمار 
ــوع  ــال از مجم ــاه اول پارس ــارت در 6 م ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــتان های  ــب اس ــد، به ترتی ــرای وام تولی ــده ب ــت های ثبت ش درخواس
ــم«  ــوی« و »ق ــان رض ــران«، »خراس ــدران«، »ته ــمنان«، »مازن »س
ــد  ــت کرده ان ــود ثب ــه خ ــهیالت را در کارنام ــت تس ــترین دریاف بیش
و البتــه خبــری از اصفهــان نیســت. حــال امیــد اســت بــا ایــن 
دســتورالعمل بانــک هــا ملزم بــه همــکاری بیشــتر بــا تولیــد کنندگان 
 بشــوند و شــاید ســهم بیشــتری از ســفره نقدینگــی نصیــب صنعــت 

اصفهان شود.

 دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهان با اشاره به لغو شدن جلسات شورای 
هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود در یک سال 
اخیر، گفت: صنف کشاورزان اصفهان از حضور 
در جلسات تصمیم گیری برای برنامه توزیع 
آب و طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود کنار 
گذاشته شده است.اسفندیار امینی افزود: 
سال آبی جاری کارگروهی برای تدوین برنامه 
مصارف و توزیع آب تشکیل نشد و در جلسه 
ای با حضور سه مدیرعامل آب منطقه ای 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، مهندس 
احسانی و آقای حبیبی این برنامه نوشته شد 
و  صنف کشاورزی هیچ دخالتی نداشت.

امینی افزود: با توجه به اینکه مسئوالن امر 
اعالم کردند تا اواسط خردادماه آب برای کشت 
کشاورزان رهاسازی خواهد شد و تابستان آب 
تخصیص نمی دهند، کشاورزان برای حقابه 
پاییز آینده نیز ابراز نگرانی می کنند و به اجرا 
نشدن مصوبات دولت معترض هستند.امینی 
با بیان اینکه هم اکنون نیز آب برای آبیاری کم 
است، ادامه داد: مسئوالن امر پیش بینی کرده 
بودند که تا پایان سال آبی جاری یک میلیارد و 
300 میلیون متر مکعب آب وارد سد زاینده رود 
می شود؛ اما دوباره این برنامه بازبینی شده 
و ورود یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب 
پیش بینی شده است.دبیراجرایی نظام 
صنفی کشاورزان اصفهان اظهار کرد: براین 
اساس 200 میلیون مترمکعبی که کاسته 
شده از مصارف شرب و صنعت نمی تواند 
باشد، از سوی دیگر برنامه ای برای توزیع 
آب در تابستان وجود ندارد زیرا کشاورزان 
شرق و غرب اصفهان همزمان برای کشت 
غله آب گرفتند. از این رو به نظر می رسد 200 
میلیون مترمکعبی که کم کردند از حقابه پاییز 
است، کشاورزان اصفهان از این ابهامات نگران 
هستند و با توجه به اینکه نمایندگان صنف در 
جلسات حضور ندارند از آینده خبر نداریم و 

کشاورزان بالتکلیف هستند.

 دبیر اجرایی 
نظام صنفی کشاورزان استان:

 آبی برای کشت تابستانه 
نمی دهند

خبر  روز

اصفهان علی رغم اینکه پس از تهران بیشترین میزان 
سپرده بانکی را در شبکه بانکداری کشور دارد؛ اما میزان 

پرداخت تسهیالت آن به نسبت سپرده ها پایین بوده است

محله های 200 گانه نصف جان میزبان توسعه شهری
اصفهان نخسـتین شـهر کشـور اسـت که قرارداد برنامه جامع آن با رویکرد جدید برنامه ریزی شـده 
است.معاون شهرسـازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی اسـتان اصفهان با اشاره به اینکه تا کنون 
سـه طرح جامع شـهری برای کالن شـهر اصفهان تهیه شـده وآخرین طرح قدیمی مربوط بـه اواخر 
دهه 60 بوده، افـزود: مهم تریـن ویژگی برنامه جامع جدید کالن شـهر اصفهـان کـه آن را از طرح های 
قبلی متمایز می کنـد همکاری همه دسـتگاه های مرتبـط و صاحبـان منفعت، با تاکید بر مشـارکت 
حداکثـری شـهروندان اسـت.وی با بیـان اینکه مشـارکت حقی اسـت بـرای هر شـهروند تـا بتواند 
سـهمی در مدیریت شـهری داشـته باشـد، اضافه کرد: شـهروندان می توانند با مشـارکت در تدوین 
برنامه جامع شـهری، نقـش خـود را از شهرنشـین صرف بـودن به شـهروند فعـال تغییـر و مدیران 
شـهری را در راسـتای فعالیت ها یاری دهند.معاون شهرسـازی و معماری اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان اصفهان گفـت: نظـر مـردم در محلـه هـای 200 گانـه شـهرداری اصفهان بـه صـورت مجازی 

دریافت می شـود تا بـه لطف خـدا تدوین ایـن برنامـه به بهترین شـکل انجام شـود.

 افت حداقل 40 هزار میلیارد تومانی 
درآمد مالیاتی دولت به دلیل کرونا

رییس سـازمان مالیاتی گفت: خـوش بینانه ترین حالـت اینکه از 1۸0 هـزار میلیارد تومـان در آمدی 
که از محـل مالیات هـا در قانون بودجه سـال جاری پیش بینی شـده 140 هـزار میلیـارد تومان قابل 
وصول اسـت البته اگر میزان تاثیر کرونا بر کسـب و کارها در همین فصل بهار باشـد.امید علی پارسـا 
در خصـوص تغییـرات درآمدهـای مالیاتی و عـدم انتشـار آمارهای مالیاتی طی یک سـال گذشـته 
گفـت: واقعا هیـچ محدودیتی در انتشـار آمارهـای مالیاتی وجـود ندارد و مشـی ما مبتنـی بر اطالع 
رسانی و شفافیت است.سال مالی مالیات تمام شـده و  در خصوص آمارهای سال  گذشته  )دستور 
خواهم داد( که این آمارها با جزییات و به شـکل تفضیلی منتشـر شـود.رییس سـازمان مالیاتی در 
واکنش به مطالبه انتشـار ماهیانه آمارهـای مالیاتی، گفت: حتمـا اطالعات مالیاتی به احسـن وجه 
و تفضیلی ترین شـکل ممکن در اختیـار همه قرار مـی دهیم  و به شـکل کامل منتشـر خواهیم کرد.

به گفته پارسـا، به این شکل نبوده اسـت که آمارهای مالیاتی منتشـر می شـده و بنده روند را متوقف 
کرده باشـیم و چنین سیاسـتی در دسـتور کار نبوده و اگر به شـکل ماهیانه آمارهای مالیاتی منتشر 

می شـده اسـت حتما این روند را ادامـه خواهیم داد.

دوران طالیی سفرهای هوایی ارزان قیمت به پایان رسید!
مدیر ارشـد اجرایی سـازمان بین المللـی حمل و نقـل هوایی یاتـا )IATA( بـه تازگی اعـالم کرده که 
اجرای فاصله گـذاری اجتماعـی در هواپیماها به معنـای پایـان دوران سـفرهای ارزان هوایی خواهد 
 )IATA( بود.الکسـاندر دژونیاک، مدیر ارشـد اجرایی سـازمان بین المللی حمـل و نقل هوایی یاتـا
به تازگـی از تاثیـر و تبعات منفی شـیوع گسـترده ویـروس کرونـا بر صنعـت هوانوردی سـخن گفته 
و خاطرنشـان کـرده اجرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی در هواپیماهـای فعال در خطـوط هوایی 
سراسـر جهان به این معناسـت کـه دوران طالیی سـفرهای ارزان هوایی به پایان رسـیده اسـت. وی 
ضمن اشـاره به لزوم اجـرای این طـرح به منظـور قطع زنجیـره انتقال و انتشـار ویـروس خطرناک 
و مرگبـار کرونـا در هواپیما، افـزود: شـرکت های هواپیمایی با اجرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعی 
به شـدت ضـرر و زیـان خواهنـد دیـد چراکـه مجبورند بـرای هـر پـرواز هزینـه بیشـتری بپردازند و 
درآمدزایی و سـودآوری کمتری داشـته باشـند.وی در ادامـه اظهاراتش عنـوان کرد: بـه عبارتی دیگر 
باید گفـت در صورتی کـه مسـافران بخواهند با همـان قیمت قبلـی بلیـت هواپیما تهیـه و خریداری 
کنند، ایـن امـر بـرای شـرکت های هواپیمایی که هـم اکنـون مجبورنـد حـدود حداقل یک سـوم از 
 ظرفیـت هواپیماهـای خـود را خالـی بگذارنـد و بلیتی بـرای آنهـا به فـروش نرسـانند، غیـر ممکن 

خواهد بود. 

کافه اقتصاد

اخبار

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: مجوزها 
برای رونق تولید به گونه ای آماده شود که تولیدکننده 
از راه اندازی یک واحد تولیدی  دلسرد نشود. آیت ا... 

ســید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار ایرج موفق، 
مدیرکل صنعت و معدن و تجارت اســتان اصفهان 
با اشــاره به نام گذاری ســال 1399 بــه نام جهش 
تولید اظهار داشــت: همه مسئوالن باید برنامه ریزی 
صحیحی برای تحقق شعار سال داشته باشند و برای 
این کار بیش از پیش، تولیدکنندگان را حمایت کنند، 
بسیاری از روندهای اداری باید تسهیل شود و مجوزها 
برای رونق تولید به گونه ای آماده شود که تولیدکننده از 

راه اندازی یک واحد تولیدی نه تنها دلسرد نشود بلکه با 
دیدن حمایت مسئوالن دولتی، همتی مضاعف برای 

تحقق جهش تولید به کار بندد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان افزود: 
اگر تولیدکنندگان حمایت شــوند، آنــان می توانند 
کیفیت تولیدات خود را افزایش داده و قیمت نهایی 
محصوالت تولیدی را کاهش دهند و به این صورت از 

مصرف کنندگان نیز حمایت می شود.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

تولیدکننده ها را دلسرد نکنید

آزادراه اصفهان-شیراز به عنوان بلندترین آزادراه کشور 225 کیلومتر طول دارد و در بهار سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل با بیان این مطلب گفت: 1162 کیلومتر آزادراه در دست ساخت داریم و تا کنون برای این آزادراه ها 9500میلیارد تومان هزینه شده؛ اما 
ارزش روز آن 25 هزار میلیارد تومان است.خیرا... خادمی این مطلب را 27 اسفند در مراسم افتتاح ادامه آزادراه همت تا کرج اظهار کرد و افزود: در سال های 
1399 و 1400، چهار آزادراه دیگر نیز افتتاح خواهد شد و طبق تدوین وزیر راه و شهرسازی تا پایان دولت دوازدهم 5۸2 کیلومتر از آزادراه های در حال ساخت به 
بهره برداری می رسد.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: برای ساخت آزادراه های در دست ساخت 9500 میلیارد تومان تا 
کنون هزینه شده؛ اما ارزش فعلی آن روی زمین 25 هزار میلیارد تومان است.وی اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی این آزادراه های در حال ساخت بین 70 تا 7۸ 
درصد است.خادمی بیان کرد:  چهار آزادراهی که در حال ساخت داریم شامل کنارگذر جنوبی تهران به طول 120 کیلومتر است که پایان سال 99 افتتاح می شود 
همچنین کنارگذر شرقی اصفهان به طول 63 کیلومتر در بهار 99 به بهره برداری می رسد.وی اظهار داشت: آزادراه اصفهان-شیراز به عنوان بلندترین آزادراه کشور 

225 کیلومتر طول دارد و در بهار سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداری از آزادراه اصفهان-شیراز در بهار سال 1400

     فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای
   مورد نیاز اداره کل بهزیستی استان اصفهان  در سال 1399

 اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان

م الف:  823466  

اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی تامین خودروهای مورد نیاز  خود در ستاد بهزيستي و واحدهاي تابعه 
ادارات بهزيستي شهرستانهاي استان اصفهان را بصورت حجمي در سال 1399 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 1399/02/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 1399/02/25

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/02/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف:آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا دوم ، اداره کل بهزیستی استان ا صفهان و تلفن:36411391-9
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:41934-021

دفتر ثبت نام:85193768-88969737

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 20 هزار 
تومان و درجه دو آن برای ماه رمضان 18 هزار تومان 
مصوب شد، در حالی که در سایر استان ها باالتر از 
20 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 14هزار تومان و حلیم بادمجان 19 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 14 به بعد 
فقط به صورت بیرون بر، صنف آش، حلیم فروشی 
و کله پزی از ساعت 14 به بعد فقط به صورت بیرون 

بر، صنف ساندویچ، پیتزا فروشی ها، فست فود، 
مرغ سوخاری و کنتاکی از ساعت 17 به بعد فقط 
به صورت بیرون بر، صنف بستنی و آبمیوه و کافی 
شاپ از ساعت 17 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 11 و 12 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 از12 هـزار و 40 تومان تـا 11 هـزار و 950 تومـان متغیر بـوده؛ قیمت ها بین 
11 و 12 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 60 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 15 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 ٨5 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 ٨5 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
190 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 23 فروردین تاکنـون، 190 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 130 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 80 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 200 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 4/6درصدی داشـته اسـت. 
طی رمضان پنج سـال اخیر، قیمت سـکه تمـام بهار آزادی در سـال های 
1394، 1396 و 1398 با کاهـش قیمت و در سـال های 1395 و 1397 با 
افزایش قیمـت همراه بـوده اسـت. بیشـترین افزایش قیمت سـکه در 

ماه رمضـان مربوط به سـال 1397 بـوده، به طـوری که قیمت سـکه بهار 
آزادی بـا 26/22 درصد افزایش قیمـت از یک میلیـون و 860 هزار تومان 
در ابتـدای رمضان بـه دو میلیـون و 350 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 18 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 50 تا 60 
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 56 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 56 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 2 مـاه گذشـته 
تخلف هـای صنفی بـه ارزش بیـش از 48 میلیـارد و 774 میلیون ریال در این اسـتان شناسـایی 
و ثبت شـد.اکبر عـادل مرام  اظهار داشـت: ایـن میزان پرونـده تخلف بـه دنبال انجام بیـش از 18 
هـزار و 68 مورد بازرسـی از واحدهـای صنفی تولیـدی، توزیعی و خدماتی تشـکیل شـده و در این 
راسـتا برای هشـت هزار و 872 واحـد متخلف، پرونده تشـکیل شـده اسـت.وی با بیـان اینکه در 
این بازرسـی ها 2 هـزار و 699 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 90 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 700 مـورد از گزارش هـای مردمی در زمینـه تخلف های 
صنفی نیز پیگیری شـد، خاطرنشـان کـرد: برای نظـارت بر بـازار و برخورد بـا متخلفـان، روزانه 30 
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 124 سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اطـالع دهند.

کافه اقتصاد

اعالم قیمت خوراکی های ماه رمضان در اصفهاناخبار

2020اردیبهشت

نوبت دوم



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

روزه داری در حال و هوای کرونایی امکان  پذیر است؟
شــیوع ویروس خطرناک کرونا پس از  سیدنوید ساداتی
چندماه عالوه بر ســیطره در کره زمین و 
پدید آوردن مشــکالت متعدد ســرانجام پای خود را به ضیافت الهی 
مسلمانان باز کرد، ماه رمضان امسال با دوران شیوع ویروس مرموز 
کرونا مقارن شده و اکنون مهم ترین پرســش برای مسلمانان نحوه 

برگزاری این واجب شرعی در شرایط خطرناک پاندمی کروناست.
از یک سو بســیاری از مومنان بیم آن دارند که در شــرایط تشنگی و 
گرســنگی روزه داری، احتمال ابتال به ویروس کرونا کووید ۱۹ در آنان 
افزایش یافته و به همین دلیل با چالشــی جدی روبه رو هستند، از 
طرف دیگر توصیه های مکرر پزشکان مبنی بر استفاده از رژیم غذایی 
مناســب و مقوی و تقویت سیســتم ایمنی بدن و همچنین تاکید بر 
مصرف مداوم و منظم آب و مایعات، مســلمانان را بر ســر دو راهی 
روزه داری و یا ترک این واجب الهی و ادای قضای آن قرار داده است.

حال ســوال اینجاســت که آیــا روزه داری باعث تضعیف سیســتم 
 ایمنی بدن شده و یا آیا در شــرایط کرونا ضرورتی بر ادای روزه واجب 

وجود دارد؟

روزه داری نادرست، آسیب رسان است
یک دکترای تغذیه، رفتار غذایی صحیح در روزه داری را مانع تضعیف 
سیســتم ایمنی بدن دانســته و در این باره می گویــد: رژیم غذایی 
نامناســب در ماه مبارک رمضان نظیر حذف یکی از وعده ها و یا حتی 
دریافت یک وعده غذایی در برخی افراد و همچنین حذف مواد غذایی 

ضروری و مورد نیاز، می تواند به سیستم ایمنی بدن آسیب وارد کند.
اکبر فاضل تبار ملکشاه بر مصرف سه وعده خوراکی مجزا در ماه مبارک 
رمضان مخصوصا برای افراد در سنین رشد تاکید کرد و افزود: خوردن 
یک وعده غذایی مناسب در هنگام سحر، بازکردن روزه در وعده افطار 
شامل مصرف لبنیات و سبزی ها و متعاقب آن وعده تکمیلی به عنوان 
شام یک رژیم غذایی مناســب در ماه رمضان است و چنانچه هر یک 
از این وعده ها حذف شــود رژیم غذایی، صحیح نبوده و باعث تولید 
چربی بیشتر در بدن به دلیل کاهش متابولیسم پایه فرد خواهد شد.

وی در توصیه به روزه داری، اجرای صحیح و درست روزه را یادآور شد و 
تصریح کرد: نه تنها در روزه داری بلکه در مصرف غذاهای عادی روزانه 
نیز اگر وعده یا مواد غذایی مشــخصی حذف شــود باعث اختالل در 

سیستم ایمنی بدن شده و مشکالتی را به وجود خواهد آورد.
این دکترای تغذیه با اشــاره به اینکه خوردن هیچ ماده غذایی مانع از 
بیماری کرونا نشده اما بدن ضعیف، زودتر آسیب می بیند، خاطرنشان 
کرد: ویروس کووید ۱۹ بیماری جدیدی است که رژیم غذایی خاصی 
بر پایه مســتندات علمی جهت پیشــگیری از آن مشــخص نشــده 

بنابراین تمامی پیشنهادات بر پایه مستندات به دست آمده از تجارب 
آنفلوانزاهای پیشین است.فاضل تبار اساس علم پزشکی را بر مبنای 
مستندات و کتب و مقاالت منتشر شده دانست و گفت: علم پزشکی 
تنها در مورد پدیده هایی اظهار نظر می کند که مطالعه مستندی دارند و 
از آنجا که بیماری کووید ۱۹ پیشینه و سابقه علمی متقن و موثقی ندارد 
بنابراین تمامی توصیه های پیشــگیری به وســیله مواد غذایی اعالم 

شده در شبکه های مجازی، تنها یک فرضیه تلقی می شوند.
وی به رعایت چند مــورد در تغذیه صحیح و روزه داری اشــاره و بیان 
کرد: مقتضی اســت وعده افطار در حجم کم مصرف شده و از لبنیات 
برای شروع غذا و کمک به سیستم گوارشی استفاده شود، همچنین 
استفاده از سبزی ها می تواند آب و امالح از دســت رفته در طول روز 

را جبران کند. 
این دکترای تغذیه افزود: بهتر است وعده شام یک تا دو ساعت بعد از 
وعده افطار میل شده و در وعده سحری نیز مصرف سبزیجات به علت 
فیبر و نگهداری آب در طول روز ضرورت داشــته و توصیه می شود از 

منابعی که سدیم باالیی دارند، کمتر استفاده شود.
فاضل تبار با بیان اینکه همه افراد اعــم از بیمارانی که در دوران نقاهت 
کرونا بــوده و یا بیمارانی که بــه دالیلی دارو مصرف مــی کنند جهت 
انجام فریضه روزه باید به پزشکان تغذیه و متخصصین مراجعه کنند، 
خطاب به افرادی که تمایل به ورزش کردن در طول روز دارند، توصیه 

کرد: زمان ورزش خود را به زمان افطار نزدیک کرده و یا ترجیحا به بعد 
از افطار تغییر دهند. 

کرونا، منافاتی با روزه داری ندارد
یک مدرس حوزه و دانشــگاه در تحلیل فتوای مراجع دینی می گوید: 
مراجع تقلید شــیعه در ۲ قطب دینی نجف و قم، جملگی تکلیف را بر 
عهده فرد قرار داده و می گویند که نخســت اگر پزشک معالج، روزه را 
بر فرد منع کرده باشد نگرفتن روزه مشکلی ندارد، دیگر آنکه اگر خود 
فرد بر حسب عقلی و با توجه به مشکالت جسمی به این نتیجه برسد 
که روزه برای او مضر اســت گناهی بر وی منظور نیست و می تواند با 

پرداخت کفاره و قضای روزه تکالیف الهی را انجام دهد.
حجت االســالم نیما ارزانی خاطرنشــان کرد: مطابق فتوای مراجع 
دین، اگر فرد سالمی تنها به دلیل ترس از ابتال به بیماری کرونا کووید 
۱۹ نخواهد روزه بگیرد این فعــل او در زمره فتوا نبوده و وجوب روزه از 
او ساقط نمی شــود و ملزم به ادای فریضه الهی است.وی یادآور شد: 
چنانچه مومنی با گرفتن روزه در روزهای ابتدایــی ماه مبارک، دچار 
مشکالتی شده و یا به جهت شغل و کار در شــرایط آسیب قرار گرفت 
می تواند روزه خود را بشکند چراکه مطابق فتوای مراجع دینی تکلیف 
بر فرد قرار گرفته و مســلمانان می توانند بنابر ضرورت عقلی و دالیل 

منطقی ایام روزه داری را مدیریت کنند.

مدیــر مجتمع تحقیقــات گیاهــان دارویی 
جهاد دانشــگاهی خراســان جنوبی درباره 
نوشــیدنی های گیاهی مناســب ماه مبارک 
رمضان گفت: روزه داران می توانند از مخلوط 
ختمی خبازی و گل بنفشــه برای خشــکی 
دهان و از اسطوخودوس، بابونه شیرازی، گل 
گاو زبان و ســنبل الطیب برای رفع سردرد در 

ماه مبارک رمضان استفاده کنند.
محســن پویان با بیان این که دمنوش یک 
نوشیدنی اســت که عصاره گیاه یا مواد موثر 
گیاه بــه وســیله آب جدا می شــود و ما آن 
را مصــرف می کنیم، درباره نوشــیدنی های 
مناســب ماه رمضان گفت: برای رفع عطش 
و تشنگی می توان تخم شربتی و خاکشیر را 

به نسبت مساوی مخلوط کرده و دو ساعت مانده 
به افطار در آب گرم خیســانده و مقداری آبلیموی 
طبیعی و گالب به آن اضافه کــرده و می توان آن را 
با عســل شــیرین کرد، البته برای افرادی که قند 

خون ندارند، ولی افــرادی که قند خون دارند، این 
نوشیدنی را بدون شیرین کردن باید مصرف کنند.

این پژوهشــگر حوزه گیاهان دارویــی ادامه داد: 
برای رفع کم آبــی و غلظت خون دانــه خارمریم، 
دانه اسفرزه، مقداری گشنیز و تباشیر قلم را با هم 

مخلوط کرده و به صورت چــای یا دمنوش 
تهیه کرده و بعد از خوردن ســحری مصرف 

شود.
پویان افزود: بهتر اســت در تهیه دمنوش ها 
موارد زیر مورد توجه قرار گیــرد، گل و برگ 
به صورت دم کرده و یا دمنوش مانند چای، 
پوســت گیاه و اندام هایی که نســبتا سفت 
هستند، ۳ تا ۵ دقیقه جوشانده شود و بعد از 

۲۰ دقیقه صاف شود.
وی افزود: ساقه و ریشه گیاهان را ۱۵ تا ۲۰ 
دقیقه می جوشانیم و بعد از ۲۰ دقیقه آن را 
صاف کرده و مصرف می کنیم.مدیر مجتمع 
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبی یــادآور شــد: روزه داران 
می تواننــد از مخلوط ختمی خبازی و گل بنفشــه 
برای خشــکی دهان و از اســطوخودوس، بابونه 
شــیرازی، گل گاو زبان و ســنبل الطیب برای رفع 

سردرد در ماه مبارک رمضان استفاده کنند.

نوشیدنی های گیاهی مناسب ماه رمضان

 هشدار FDA نسبت به عوارض داروی ماالریا برای
 درمان کرونا

سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( نسبت به پیامدهای احتمالی استفاده از داروی ماالریا برای 

درمان بیماری کووید-۱۹ هشــدار داد.ســازمان غذا و داروی آمریکا اطالعیه ای صادر و نسبت به 

عوارض جانبی دو داروی کلروکین و هیدروکســی کلروکین همچون بروز مشــکل در ضربان قلب 

طی آزمایشات بالینی هشدار داد.این دو دارو که پیش از این سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده 

اورژانســی آنها را تایید کرده بود با عوارض جانبی در بیماران بدحال کووید-۱۹ همراه اســت و این 

بیماران را با مشکالت قلبی مواجه می کند.

اســتفاده از داروهای ضد ماالریا برای بیماران آلوده به کروناویروس جدیــد هنوز مورد تایید این 

سازمان قرار نگرفته و تنها در آزمایشات بالینی و تحت نظارت بیمارستان ها کاربرد دارد.کارشناسان 

سازمان غذا و داروی آمریکا اظهار داشــتند: درحالی که آزمایشــات بالینی برای مشخص شدن 

اثربخشی و بی خطر بودن این دو دارو برای بیماران مبتال به کووید-۱۹ در حال انجام است الزم است 

عوارض جانبی شناخته شده این داروها در نظر گرفته شود.

وزارت بهداشت: 

 در شرایط کرونا، واکسیناسیون کودکان را به 
تعویق نیندازید

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، ضمن تشریح پوشش حدود 

۹۸ درصدی واکسیناسیون در کشور و موفقیت های ایران در این حوزه، از مردم خواست که به هیچ 

عنوان واکسیناسیون فرزندان شان را به تعویق نیندازند.

دکتر ســید محســن زهرایی همزمان با آغاز هفته جهانی واکسیناســیون با بیان اینکه علی رغم 

دستاوردهای کالن نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران در پوشش واکسیناسیون کودکان و زنان 

باردار، در برخی کشورهای همجوار به دلیل ضعف برنامه های ایمن سازی، هنوز بیماری های قابل 

پیشگیری با واکسن شیوع زیادی دارند، تصریح کرد: به همین دلیل احتمال انتشار این بیماری ها 

مانند فلج اطفال یا سرخک به کشور وجود دارد. مشارکت همه خانواده ها در واکسیناسیون تمامی 

کودکان و گروه های هدف برای حفظ و ارتقای سالمت مردم ضروری است.

رییس انجمن تغذیه ایران:

کرونایی ها روزه نگیرند
رییس انجمن تغذیه ایران گفت: افرادی که به کرونا مبتال شــده بودند و حدود پنج درصد و بیشتر 
 وزن خود را در این بیماری از دســت داده اند تا بازگشــت وزن به شــرایط قبل از بیمــاری، نباید

 روزه بگیرند.
جالل الدین میرزای رزاز افزود: افرادی که با بیماری های زمینه ای حاد یا مزمن مواجه هســتند و 
دارو دریافت می کنند نیز نباید روزه بگیرند و افراد باالی ۶۵ سال باید با مشورت پزشک در خصوص 

روزه داری تصمیم بگیرند.
وی با اشــاره به نقش تغذیه در پیشــگیری از ابتال به کووید ۱۹ اظهار داشــت: توصیــه ما به همه 
روزه داران، رعایت تنــوع و تعادل در برنامــه غذایی و اســتفاده از همه پنج گروه غذایی شــامل 
گروه نان و غالت با تاکیــد بر غالت و نان های ســبوس دار، انواع جوانه ها گــروه میوه ها با تاکید 
بر مصــرف انواع مختلــف میوه ها، گروه ســبزی ها بــا تاکید بر مصــرف انواع آنها بــا رنگ های 
متفــاوت و به ویژه خانــواده کلم، گروه گوشــت ها با تاکید بــر تخم مرغ، مرغ، ماهــی، حبوبات 
 و مغزها گروه شــیر و لبنیــات با تاکید بــر مصرف لبنیــات کم چــرب در فاصله افطار تا ســحر 

ضروری است.

سلامتکافه سلامت

بیمارانی کــه مجاز به روزه داری هســتند و همزمان به مصــرف داروها نیاز 
دارند باید توصیه هایی را رعایت کنند، به عنوان مثال بیماران مبتال به دیابت، 
فشارخون، روده تحریک پذیر، یبوست، زخم های گوارشی و اختالالت کلیوی 
باید پیش از اقدام به روزه داری با پزشک معالج خود در این مورد و همچنین 

نحوه مصرف داروها مشورت کنند.
مهران والیی، مدیر مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره چگونگی 
مصرف داروها در ماه مبارک رمضان را یکی از نگرانی های بیماران دانســت 
و افزود: در ماه رمضان تغییرات بســیار زیادی در بــدن رخ می دهد که این 
امر می تواند وضعیت بیمــاری و دارو درمانی افراد را تحــت تاثیر قرار دهد.

وی اظهار داشــت: بیمارانی که انســولین مصرف می کنند، توصیه می شود 
تا قبل از اقدام بــه روزه داری با پزشــک معالج خود حتما مشــورت کنند، 
 نیاز به تنظیم و کنترل مرتب قند خون برای همه مبتالیان به دیابت بســیار

اهمیت دارد.
والیی ادامه داد: بیمار و خانواده فــرد مبتال به دیابت باید در رابطه با خطرات 
احتمالی تهدید کننده در ایام روزه داری مورد مشاوره قرار گیرند و همچنین 
در مورد عالئم افزایــش و کاهش قند خون، اندازه گیــری قند خون، تنظیم 
وعده های غذایی، فعالیت بدنی و مصرف داروها در ماه مبارک آموزش الزم 

را دریافت کنند. به عالوه روش درمان و اقدامات الزم در صورت بروز مشکل 
به همراه بیمار آموزش داده شود.

وی تصریح کــرد: با توجه به اهمیت زیــاد خطر تغییــر دوز دارو در بیماران 
انسدادی ریوی و صرع در ایام روزه داری، پزشکان و داروسازان باید به این 
بیماران در رابطه با قطع دارو و بازگشت حمالت تشنجی در مبتالیان به صرع، 
مشاوره دقیق بدهند. همچنین باید توصیه های الزم به بیماران مبتال به آسم 
که با قطع داروهای استنشاقی و افشــانه های تنفسی دچار حمالت آسمی 

می شوند، ارائه شود.
والیی، درباره داروهــای با خاصیت ادرارآور  گفت: بیمــاران برای جلوگیری 
از دســت رفتن آب بدن باید با نظر و مشــورت پزشــک معالــج اقدام به 
کاهش دوز این داروها کننــد و جهت درمان برخی عفونت هــا در فرد روزه 
دار، پزشــک معالــج می تواند اقــدام به تجویــز آنتی بیوتیــک هایی کند 
که به جــای چند بار مصــرف طی روز، یک یــا دو بار در روز مصرف شــود.

وی افــزود: برخی داروهــا در تداخــل با غــذا می تواند موجــب کاهش، 
افزایش یــا تاخیر در رســیدن دارو به غلظت مناســب آن در خون شــود، 
 بنابراین دربــاره ایــن داروها نیز مشــورت با داروســاز، امــری ضروری

 و مفید است.

نحوه مصرف داروهای بیماران روزه دار در ماه رمضان
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فقدان سند مالکیت
ششــدانگ  مالکیــت  ســند   99 /2 /2 -99 /2027001967 شــماره:   2 /46
پــاک ثبتــی 11796/1 واقــع در بخــش 5 ثبت بنام فرشــته رشــتی ســیدنا در 
دفتــر 339 صفحــه 272 ذیــل شــماره 70191 ثبــت و ســند مالکیت به شــماره 
چاپــی 540348 الــف 85 صادر و تســلیم گردیده بــه موجب ســند 139953 مورخ 
90/5/29 دفتــر 3- اصفهان در رهن بانک مســکن قــرار دارد.  لذا مراتب به اســتناد 
 تبصره یــک اصاحی ذیل مــاده 120 آییــن نامه قانــون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ  نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 823314 

شبان رئیس اداره ثبت اسناد واماک منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/47 شــماره: 99/2027001909-99/2/2 ســند مالکیت ششــدانگ پاک ثبتی 
15191/4124 واقع در بخش 5 ثبت بنام حسن محمدیان اصفهانی در دفتر 6 صفحات 
76  و 79 ذیل شماره ثبت 1959 و 1961  ثبت و اسناد مالکیت به شماره چاپی 526938 
و 386621  صادر و تسلیم گردیده و اکنون احدی از ورثه وی با ارائه گواهی حصر وراثت 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی، ملک فوق را نموده است  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصاحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 

نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 823012 شبان رئیس اداره 

ثبت اسناد واماک منطقه شرق اصفهان
اخطار اجرایی

2/49 شماره: 1888/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-مجید 
توکلی 2-داوود فنائی ، نشانی: 1- مجهول المکان 2-اصغرآباد خ مطهری ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی:علی کمالی ، نشانی: خمینی شهر خ شهید فهمیده روبروی 
ورزشگاه، محکوم به:به موجب رای شماره 2212 تاریخ 98/11/23 حوزه یازدهم شورای 
حل اختاف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به: حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ یک میلیون و نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 98/08/31 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا در 
حق خواهان محاسبه می گردد و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای 
صادره غیابی می باشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
اباغ 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 اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعام نماید. م الف : 821887  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل 

اختاف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/50 شماره: 1485/98 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-میاد 
احمدزاده سامانی 2-احمد کبیری ، نام پدر: 1-حسین 2-محمدعلی ، نشانی: 1-مجهول 
المکان 2-خمینی شــهر دوشاخ ســنگبری اندلس ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی:قدمعلی امیریوسفی ، نام پدر: محمدحسین ، نشــانی: خمینی شهر خ سلمان 

فارسی خ خیام بن بســت11 ، محکوم به:به موجب رای شماره 2305 تاریخ 98/10/28 
حوزه چهارم شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیها محکوم هستند به: تضامنی پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چکها لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
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 اســتیفاء 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 اعام نماید. 
م الف : 822852  عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت 
2/51 شماره نامه:139985602006000455 ، تاریخ: 1399/02/02 ، خانم بتول عمومی 
خوزانی فرزند رمضانعلی به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است پنج سهم از شصت ســهم ششدانگ پاک شماره 259 
فرعی از 113 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 370 صفحه 
176 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 822995 نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر 

ابالغ اجراییه
2/52 شــماره پرونــده: 139804002121000766/1 ، شــماره آگهــی اباغیــه: 
139903802121000002 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9801047 ، تاریــخ صدور: 
1399/01/31 ، آگهی اباغ اجراییه پرونده اجرایی 9801047 بدین وســیله به عباس 
صادقی دستگردی ، نام پدر: حسن ، تاریخ تولد: 1361/10/01 شماره ملی:1141261758  
شماره شناســنامه: 2462 به نشانی: خمینی شهر نرســیده به فلکه امیرکبیر سمت چپ 
فروشــگاه صادقی اباغ می شــود که فتانه محمدرضای شــال فروش جهت وصول 
وجه چک : 140/000/000 ریال باســتناد شــماره چک :1475/491745/54 ، تاریخ 
چک:1394/05/20 بانک ملت علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9801047 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/12/06 مامور ،اباغ به 
شما به علت عدم شناسایی نشانی مقدور نبوده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 819422   هاجر 

حاجی حیدری مدیر واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر 

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره 
ثبت 46709 و شناسه ملی 10260647780 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1398/12/17 ســرمایه 
 شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ
 000000 2396 ریال به ملبغ 000000 6396 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه 
بدین شرح اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 000000 6396 ریال نقدی است که به 
000 6396 ســهم با نام عادی 000 1 ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )823505(
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وزیر آموزش و پرورش:

در مناطق بدون اینترنت معلمان رفع اشکال می کنند
وزیر آموزش و پرورش با انتشار توئیتی، گفت: در مناطقی که به اینترنت یا ابزار استفاده از شبکه شاد 
دسترسی ندارند، معلمان با حفظ فاصله گذاری اجتماعی مشغول رفع اشکال دانش آموزان هستند.به 

نقل از مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و 
پرورش، محسن حاجی میرزایی در پیامی 
با اشــاره  به اینکه آموزش تعطیل نیست، 
اظهار کرد: در مناطقی که به اینترنت یا ابزار 
استفاده از شبکه شــاد دسترسی ندارند، 
عالوه بر ارســال بســته های آموزشــی و 
ارتباط تلفنی، معلمان عزیز با حفظ فاصله 
گذاری اجتماعی مشــغول رفع اشــکال 

دانش آموزان هستند.

رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اصفهان:

توصیه ما، درک متقابل و رعایت حال طرفین است
رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به ســخنان معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی، مدارس غیردولتی در شرایط بحران کرونا موظف به ارائه خدمات آموزشی به صورت 
آنالین و آفالین هستند و بالطبع شهریه ثابت توسط اولیا باید پرداخت شود. درخصوص شهریه فوق 
برنامه غیر درســی، این موضوع منوط به تصمیم گیری کمیته ای در شورای نظارت مرکزی استان 
است که متعاقبا اعالم می شود وحید محمودی، با اشــاره به پیگیری های الزم در وزارتخانه برای 
اختصاص تسهیالت ویژه به مدارس و مراکز پیش دبســتانی غیر دولتی، افزود: توصیه ما به اولیا 
و مدارس در خصوص شهریه، درک متقابل از شــرایط همدیگر و رعایت حال طرفین است.رییس 
اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
تعداد مدارس غیردولتی و پیش دبستانی مستقل و ضمیمه در استان را ۲ هزار و ۷۳۰ مدرسه اعالم 
کرد و گفت: بیش از ۱۲۰ هزار دانش آموز و نزدیک به ۱۶ هزار معلم و شــاغل در مدارس غیردولتی 

استان فعال هستند.

پرداخت کمک مالی به 150 هزار زن سرپرست خانوار اصفهان
۱5۰ هزار خانوار از زنان سرپرست و کم برخوردار اســتان اصفهان کمک مالی دریافت کردند.مدیر 
کل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان گفت: این کمک مالی بــا حمایت خیران و فعالیت 
خیرخواهانه ۲5۰ سمن )ســازمان مردم نهاد( استان تامین و از زمان شــیوع کرونا تاکنون به این 
بانوان داده شده است.شادی فضلی افزود: همچنین در این مدت ۶۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار 
استان اصفهان برای دریافت بسته های معیشتی معرفی شــدند.وی گفت : در این زمینه تاکنون 
هزار ماسک در مناطق محروم استان توزیع شد.مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان 
افزود : فراخوان یادداشت با موضوع اثرگذاری زنان در مدیریت دوران کرونا و پسا کرونا با همکاری 
شهرداری اصفهان و فراخوان مسابقه نماهنگ یک دقیقه ای با موضوع خانواده آرام در بهار کرونایی 
با همکاری شورای اسالمی شهر اصفهان، با هدف کاهش تعارض در خانواده از دیگر اقدامات این 
بخش است.فضلی به فعالیت های آموزشی در این خصوص هم اشاره کرد و گفت: تهیه نماهنگ 
و فایل های آموزشــی در خصوص مدیریت اضطراب و مواجه کودکان با بحران کرونا در حوزه های 
آموزش های خود مراقبتی، پیشــگیری، مبارزه با اضطراب و استرس و مدیریت مواجه کودکان با 

بحران از جمله این برنامه هاست.

نارضایتی ها از شبکه شاد در میان خانواده ها و دانش آموزان ادامه دارد؛ اما مسئوالن می گویند کاستی ها به زودی رفع می شود

با »شاد« مهربان تر باشیم

»مهسـا« به سـختی تالش می کند تا وارد  پریسا سعادت
لینکـی شـود کـه معلمـش بـرای ورد بـه 
شـبکه شـاد فرسـتاده اسـت ، اما عصبـی و ناراحـت موبایلی کـه پدرش 
قسـطی برایش خریده را به گوشـه ای پرت می کند! نه سـرعت اینترنت 
و نـه فضای اپلیکیشـن پـس از نیم سـاعت تـالش، اجـازه ورود بـه این 
شـبکه را به او نداده اسـت. محمد، برادر مهسـا هم همین مشـکل را دارد 
و پـدر و مـادر ایـن دو دانـش آمـوز سـرگردان و نگـران بـاز هم دسـت به 
دامـن معلمـان در دیگر پیام رسـان ها می شـوند. این حکایت بسـیاری 
از دانش آمـوزان در این روزهای قرنطینه اسـت، آمـوزش و پروش وعده 
داده سـت تمام مشـکالت این فضا بـه زودی رفـع خواهد شـد؛ اما هنوز 
این اتفاق نیفتاده و البته سـال تحصیلـی رو به پایان اسـت. حاال دانش 
آموزانی که پـس از چند روز تالش توانسـته اند عضو شـبکه شـاد شـوند 
باید منتظر بمانند تا سـایر همکالسـان شـان هم بـه این شـبکه بپیوندند 
و در ایـن میان آموزش از سـوی معلمـان در همان گروه هـای واتس آپ 
در جریان اسـت. عالوه بـر دانش آمـوزان معلمان و مدیران مـدارس نیز 
گالیه هایـی از این شـبکه دارند. فضای آموزشـی در این شـبکه با کالس 
هـا و بودجه بندی آموزشـی بسـیاری از مدارس هماهنگ نیسـت ضمن 
اینکه بـه دلیل عـدم امـکان حضـور و غیـاب در این فضـا امـکان نظارت 

کمتـری بر دانـش آمـوزان وجـود دارد. فعاالن حـوزه آمـوزش همچنین 
معتقدنـد معلمـان تقریبا آموزش کتاب درسـی خـود را به پایان رسـانده 
بودند و فرصت مناسـبی برای تغییر شـیوه آموزش معلمان و ارائه شبکه 
شـاد نبـود و بهتـر بـود ایـام باقـی مانـده هـم بـه روش قبلـی در فضای 
مجـازی آموزش ها ارائه می شـد چـرا که معلمـان هم اسـتقبال چندانی 
از طرح شـبکه شـاد ندارند. بخش دیگری از نارضایتی ها در مورد شـبکه 
شـاد به مباحث مالی آن باز مـی گردد اینکه بسـیاری از خانـواده ها حاال 
ناچار به تهیه گوشـی های هوشـمند برای فرزنـدان خود هسـتند و البته 
هزینـه های زیـاد اینترنت هـم ایـن نارضایتی را تشـدید کرده اسـت. در 
همیـن زمینـه محمـد اعتـدادی، مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
اصفهان در خصـوص نگرانی هـای موجود برای اسـتفاده دانـش آموزان 
از شـبکه »شـاد« اظهار می کنـد: طوالنی ترین وقفه آموزشـی به واسـطه 
شـیوع کرونا در کشـور مـا و البته همـه جهان صـورت گرفت کـه درپی آن 
یک کـوچ آموزشـی انجـام شـد.وی در خصوص شـبکه آموزشـی شـاد، 
تصریـح می کند: بـه منظـور تامین اینترنـت مورد نیـاز معلمـان و دانش 
آمـوزان تفاهم نامه هایـی امضـا شـده و اسـتفاده از اینترنـت در این فضا 
رایـگان اسـت.مدیرکل آموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه 
اینکه تعداد کمی از روسـتاهای اسـتان اصفهان فاقد امکانـات اینترنتی 

اسـت، می گوید: بـرای ایـن مناطـق و همچنین مناطق حاشـیه شـهرها 
راهبران آموزشـی انتخاب شـده که بررسـی های الزم را انجـام دهند و به 
خانواده هایی کـه امکانات الزم را ندارند بسـته های آموزشـی اهـدا کنند.

اعتدادی بـا تاکید بـر اینکـه در اسـتان اصفهـان در برخی مناطـق امکان 
دسترسـی به امکانـات و تجهیزات وجود نـدارد، خاطرنشـان می کند: در 
ایـن مناطق راهبـران آموزشـی با تحویل بسـته های آموزشـی بـه دانش 
آمـوزان رونـد آمـوزش دروس را دنبـال می کننـد و خانواده هـا نبایـد بـه 
هیچ وجه نگـران باشـند.محمدرضا ناظـم زاده ، در خصـوص آموزش در 
شـبکه شـاد، اظهار می کند: در شـبکه شـاد آموزش هـا به صـورت بهتری 
ارائه می شـود و آمـوزش مجـازی در آن بـه گونه ای اسـت کـه مانند یک 
مدرسـه حقیقـی معلـم و دانش آمـوز هـر دو در تعامـل مسـتقیم بـا هم 
هسـتند.وی می افزایـد: شـبکه شـاد بـا عنـوان »شـبکه اجتماعـی 
دانش آموزی« ایجاد شـد هر چنـد مقاومت هایی در این زمینه داشـتیم 
و آن هم به دلیل این بـود که همکاران ما مسـیری را در آمـوزش مجازی 
طی کـرده بودند و برای آنهـا بازگشـت از فضاهای قبلـی و عملیاتی کردن 
ایـن شـبکه تـا حـدودی مشـکل بود.معـاون آمـوزش متوسـطه 
آموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان، با اشـاره بـه چالش هـای موجود در 
رابطه با شـبکه شـاد و انتقادات مطرح شـده والدیـن، می گویـد: در ابتدا 
این شـبکه تنها به صـورت اپ و روی گوشـی موبایل قابل دسـترس بود؛ 
امـا در حال حاضر شـبکه شـاد تحـت وب هـم هسـت و کاربـران در یک 
خانواده در صـورت تعـداد بیشـتر از یـک دانش آمـوز می تواننـد از هر دو 
امکان کامپیوتر و گوشـی هوشـمند اسـتفاده کنند همچنین ممکن است 
سـاعات آموزش دو فرزند در یک خانواده متفاوت باشـد کـه این خود تا 
حدود زیادی مشـکل تداخل زمانـی آمـوزش را حل می کنـد.وی با بیان 
اینکـه هر چـه پیـش برویـم امـکان رفـع مشـکالت این شـبکه بیشـتر 
می شـود، می افزایـد: بیشـتر مشـکالتی کـه در حـال حاضـر مطـرح 
می شـود مربوط به سـرعت اینترنت اسـت و این موضوع را بـه وزارتخانه 
منتقـل کرده ایم و قـول بهتر شـدن کیفیت سـرعت اینترنت داده شـده و 
در آینده نزدیـک حتی سـرعت اینترنت در فضـای داخلی بهتـر از فضای 
پیام رسـان های خارجـی خواهد بـود. هر چند ایـن فضای تـازه طراحی 
شـده آزمون و خطایـی در آمـوزش از راه دور اسـت کـه نباید بـا انتقادات 
تنـد و تیـز از راه بـه در شـود؛ اما نیاز اسـت هـر چه سـریع تر اشـکاالت و 
کمبودهـای زیر سـاختی آن با توجه به زمـان کم باقی مانـده حل و فصل 
شـود. بی شـک شـاد می تواند یکی از نقـاط اتـکا در آمـوزش و پرورش 
کشـورمان باشـد فضایی کـه بایـد زودتر ایجـاد می شـد و همـواره جای 

آن خالی بود..

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: در سال جهش تولید، رویکرد صنعتی سازی به 
منظور افزایش سرعت احداث فضاهای آموزشی در 
استان دنبال می شود. ســیدمهدی میربد این شیوه 
ساخت و ســاز مدارس را رویکرد جدیدی دانست و 
افزود: صنعتی سازی مدیریت فرآیند تولید، ساخت و 
اجراست که طی آن تمامی مراحل ساخت و نظارت بر 
آن از نظر کیفیت و اجرا با حداقل دخالت دست و نیروی 
کار انجام می گیرد.وی اظهارداشــت: با این روش با 
توجه به استفاده از مصالح نوین و ارتقای کیفیت، حجم 

عملیات ســاختمان در محل کارگاه کاهش می یابد.
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس اصفهان، 
کاهش زمان اجرای طرح ها و سرعت در فرآیندهای 
انبوه ســازی، افزایش عمر مفید ســازه ها و کاهش 
هزینه های ســاخت و ســاز را از دیگر اهداف اجرای 
رویکرد صنعتی سازی برشمرد.وی خاطرنشان کرد: 
این رویکرد افزایش سرعت احداث مدارس و کاهش 
زمان ساخت، انبوه سازی ساختمان مدارس با استفاده 
از سیســتم ها و فناوری های نویــن، صرفه جویی در 
مصرف انرژی و در نتیجه کاهش اتالف انرژی، کیفیت 
باالی ساخت و مقاومت در برابر حوادث طبیعی را به 
دنبال دارد.میربد  ۲ طرح جدید مدرسه سبز براساس 
الگوهای نوین را از جمله برنامه این نهاد برشمرد و گفت: 

این رویکرد به دنبال صرفه جویــی در مصرف انرژی، 
کارایی باالتر، آلودگی کمتر  اســت.مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس اصفهان  تاکید کرد: عوامل فنی 
و اجرایی ســاخت مدارس قابلیت های باالیی دراین 
عرصه را دارند و تالش می شــود تا  معماری مدارس 
اســتان همچنان در ســیر صعودی قرار بگیرد.وی با 
تاکید بر ضرورت حمایت خیرین مدرسه ســاز اضافه 
کرد: مشارکت خیرین، عامل اصلی موفقیت در اجرای 
برنامه های پیش روی این اداره کل از جمله جمع آوری 
و حذف مدارس سنگی و کانکسی،حذف بخاری های 
غیر ایمن و استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس، 
اجرای طرح صنعتی سازی مدارس و تکمیل طرح های 

نیمه تمام در استان خواهد بود.

 جهش تولید با رویکرد صنعتی سازی
 در مدارس اصفهان دنبال می شود

مدیرکل بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه موضوع اشتغال معلوالن یک تکلیف برای مسئوالن و مطالبه جدی معلوالن است گفت: دستگاه های اجرایی استان با قانون مداری، 
استخدام سه درصدی معلوالن را عملی کنند.مرضیه فرشاد  افزود: برای جذب و اشتغال معلوالن قانون سه درصد سهمیه معلوالن زیرپوشش بهزیستی در استخدام وجود 
دارد که تا سال ۹۸ دستگاه های اجرایی از این موضوع طفره رفته و زیربار نمی رفتند ؛ اما در سال ۹۸ هیچ موردی از بی توجهی دستگاه های اجرایی استان در زمینه استخدام 
به این قانون دیده نشد و رعایت کردند.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: استفاده از تسهیالت برای مددجویان و زنان سرپرست خانوار یکی دیگر از فرصت های 
موجود برای اشتغال زایی معلوالن و زنان سرپرست خانوار است که هر نفر از این افراد می تواند تا 5۰۰ میلیون ریال از تسهیالت اشتغال زایی استفاده کند.وی اظهارداشت: 
همچنین ما به کارفرمایانی که معلوالن و مددجویان بهزیستی را به کارگیری کنند نیز به ازای هر نفر 5۰۰ میلیون ریال و تا سقف ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال تسهیالت اعطا 
می کنیم.وی ادامه داد: در دستورالعمل دیگری بخشی از حقوق اشخاص معلول به کارفرمایان پرداخت می شود که این ۲ فرصت اشتغال زایی اگر پوشش کاملی داشت و 
کارفرمایان بابت پرداخت بیمه و حقوق اطمینان داشتند بی شک مشکل اشتغال مددجویان بهزیستی رفع می شد.فرشاد نبود اعتبارات الزم برای این منظور را از دالیل پایین 
بودن کمیت آن دانست و تصریح کرد: بهزیستی به دنبال این است که با جذب منابع مالی مختلف این ۲ فرصت اشتغال زایی را برای معلوالن ایجاد و به صورت کامل عملی کند.

اشتغال معلوالن اصفهان نیازمند توجه نهادهای اجرایی است

 انجام نخستین 
عمل قلب روی کودک 

مبتال به کرونا
نخستین عمل قلب روی یک کودک مبتال 
به کووید ۱۹ در اصفهان انجام شــد.رییس 
بیمارستان شــهید چمران اصفهان گفت 
: پس از اطــالع از وضعیت بیمــار در یکی 
از بیمارســتان های اصفهان که مشکالت 
قلبی داشت و همچنین کووید ۱۹ آن مثبت 
اعالم شــده بود ، پرونده وی در یک کمیته 
بررســی  و تصمیم به عمل ایــن کودک ۱۱  

ساله گرفته شد.

اجازه سوءاستفاده از ماه رمضان به مجرمان داده نمی شود
جانشــین فرماندهــی انتظامــی اصفهــان گفــت: کله پزی هــا و فروشــندگان حلیــم و آش از 
ســاعت ۱۳ و بــه صــورت بیرون بــر می تواننــد خوراکی هــای خــود را عرضــه کنند.حســین 
حســین زاده در رابطــه بــا اقدامــات 
پلیــس در مــاه مبــارک رمضــان 
ــه  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــار داشــت: ب اظه
اصفهــان از اســتان های مذهبــی 
کشــور اســت، نیــروی انتظامــی 
وظیفــه خــودش می دانــد در ایــن مــاه 
ــف  ــرح وظای ــالق و ش ــر اخ ــی ب مبتن
ــم  ــود را تنظی ــار خ ــس رفت ــی پلی قانون
کند.جانشــین فرماندهــی انتظامــی 
اصفهــان ادامــه داد: بــرای برقــراری 
ــه کار  ــی ب ــی و رانندگ ــس راهنمای ــتعداد پلی ــام اس ــار، تم ــس از افط ــش و پ ــی پی ــم ترافیک نظ
ــه ویــژه ســرقت از حداکثــر  ــم ب ــه جرائ ــرای مقابل گرفتــه خواهــد شــد؛ همچنیــن کالنتری هــا ب
توان شــان اســتفاده می کننــد و اجــازه سوءاســتفاده از فضــای معنــوی مــاه مبــارک رمضــان بــه 
مجرمــان داده نمی شــود.وی بــا بیــان این کــه تعــدادی از صنــوف در ایــن مــاه فعالیت بیشــتری 
ــرای مثــال کله پزی هــا  ــالغ شــده، ب ــه آن هــا اب ــدارک دیده ایــم و ب ــد، افــزود: برنامــه ای را ت دارن
و فروشــندگان حلیــم و آش از ســاعت ۱۳ و بــه صــورت بیرون بــر می تواننــد خوراکی هــای 
خــود را عرضــه کنند.حســین  زاده یــادآور شــد: رســتوران ها و اغذیه فروش هــای پایانه هــای 
مســافربری ضمــن رعایــت نــکات بهداشــتی بــا گرفتــن مجــوز از اداره نظــارت بــر اماکــن عمومی 
ــه طــوری کــه از  ــد از مســافران در داخــل واحــد صنفــی ب ــه فعالیــت هســتند و می توانن مجــاز ب
بیــرون مشــخص نباشــد، پذیرایــی کنند.جانشــین فرماندهــی انتظامــی اصفهــان بــا بیــان ایــن 
ــا آرامــش، واجبــات خودشــان را انجــام  کــه تــالش مــا ایــن اســت کــه مــردم روزه دار بتواننــد ب
دهنــد، تاکیــد کــرد: بستنی فروشــی و از ایــن قبیــل صنــوف از یــک ســاعت قبــل اذان می تواننــد 
ــوان  ــون اســت.وی عن ــن ســاعت خــالف قان ــر از ای ــت زودت ــد و فعالی ــاز کنن فعالیت شــان را آغ
کــرد: هنــوز محدودیت هــای رســتوران ها و عــدم تجمــع در مکان هــای عمومــی تابــع مصوبــات 
ــا ایــن مصوبــات نــدارد، بایــد  ــا پابرجاســت، اقدامــات پلیــس تضــادی ب ســتاد مقابلــه بــا کرون
دقــت داشــت کــه هنــوز همــه موظــف هســتیم بــه مانــدن در خانــه هســتیم و ایــن کــه به غیــر از 
مــوارد ضــروری تــردد را کاهــش دهیــم تــا حضــور مــا باعــث انتقــال یــا دریافــت ویروس نشــود.

 تخلف خودرو های فاقد معاینه فنی
 ازسوی ماموران تا 15 اردیبهشت ثبت نمی شود

رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفت:طبــق مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا تــا ۱5 اردیبهشــت 
ــهر  ــطح ش ــای س ــن ه ــوران، دوربی ــوی مام ــی ازس ــه فن ــد معاین ــای فاق ــف خودروه ــاه تخل م
و معابــر بزرگراهــی ثبــت نمی شود.ســرهنگ محمدرضــا محمــدی رییــس پلیــس راهــور 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه طبــق مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا تــا ۱5 اردیبهشــت مــاه تخلــف 
خودرو هــای فاقــد معاینــه فنــی توســط مامــوران، دوربین هــای ســطح شــهر و معابــر بزرگراهــی 
ثبــت نمی شــود، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه پایــان یافتــن مهلــت ایــن مصوبه تــا تاریــخ یاد شــده، 
ــی و همچنیــن افــرادی کــه گواهینامــه آن هــا منقضــی  ــه فن ــدگان خودرو هــای فاقــد معاین رانن
ــت  ــا رعای ــی ب ــدگان اصفهان ــزود: رانن ــد.وی اف ــدام کنن ــده اق شــده اســت، در فرصــت باقــی مان
پروتکل هــای بهداشــتی از هــم اکنــون بــرای گرفتــن معاینــه فنــی وســایل نقلیــه خــود مراجعــه 
کنند.رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان، خاطرنشــان کــرد: دفاتــر پلیــس +۱۰ بــرای تمدیــد 

ــان فعــال اســت. گواهینامــه متقاضی

اخبار

وز عکس ر

ناجا

 عضو کمیسیون بهداشت
 و درمان خبر داد:

ضرورت انجام تست های 
 روزانه کرونا از افراد
 پر رفت وآمد جامعه

خبر روز

عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان و نماینده 
مـردم اصفهـان در مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: اخـذ تسـت کرونـا از افـراد مشـکوک 
و یـا پـر رفـت و آمـد جامعـه، چـه در بازارهـا 
و چـه کارکنـان دولتـی و شـرکتی می توانـد 
راهـکار مناسـبی برای شناسـایی افـراد مبتال 
۱۹ باشـد.حیدر علـی  بـه ویـروس کوئیـد
عابدی،عضـو کمیسـیون بهداشـت  بـا ارائـه 
یـک راهـکار جدیـد، خواسـتار تغییـر نـگاه 
وزارت بهداشـت نسـبت بـه نـوع برخـورد بـا 
افـراد جامعـه در طـرح فاصله اجتماعی شـد 
و  ابـراز کـرد: امـروز جـای خالی تسـت های 
روزانـه کرونـا از افـراد حاضـر در جامعـه و یـا 
مشـاغل حـس می شـود بـه طـوری کـه اگر 
تسـت آنها منفی بـود بتوانند بـه فعالیت های 
روزانـه بپردازنـد و اگر مبتـال و یا مشـکوک به 
کوئیـد ۱۹ بودنـد در قرنطینـه بمانند.عابـدی 
یـادآور شـد: جداسـازی بیمـاران و ناقلیـن 
ویـروس کرونـا مهـم اسـت، دولـت بایـد در 
تشـخیص قطعی کرونا سـرمایه گـذاری کند.

عابـدی ادامـه داد: آمار مـرگ و میر کشـورما 
بـا دیگـر کشـورهای اروپایـی قابـل مقایسـه 
نیسـت چرا که روند تالش کار درمانی موجب 
کاهش چشـمگیر این آمارها در کشـور شـده 
اسـت.عضو کمیسـیون بهداشـت و درمـان 
مجلـس عنـوان کـرد: اخـذ تسـت کرونـا از 
افـراد مشـکوک و یا پـر رفـت و آمـد جامعه، 
چه در بازارهـا و چه کارکنان دولتی و شـرکتی 
می توانـد راهـکار مناسـبی بـرای شناسـایی 
افـراد مبتـال بـه ویـروس کوئیـد۱۹ باشـد.

وی ابـراز کـرد: کمیسـیون بهداشـت مجلس 
نیـز در ایـام مقابلـه بـا کرونـا فعـال اسـت و 
جلسـات مجـازی را در این راسـتا برگـزار می 
کنـد و فعالیت هـای وزارت بهداشـت را رصـد 
و انتقـادات و پیشـنهادات مجلـس را منتقل 

مـی کنـد.



هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

اگرلیگنیمهکارهبماند،درحقبرخیتیمهاظلممیشود
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ارتباط با تعطیلی بازی ها لیگ برتر اظهار داشت: تحمل این شرایط خیلی سخت است، در اسفندماه بازی ها به اوج هیجان 
رسیده بود که به یکباره شــیوع ویروس کرونا همه چیز را تغییر داد. ما در حال حاضر به صورت انفرادی تمرین می کنیم و کادر فنی ذوب آهن هر دو هفته یک بار  
تمرینات را تغییر می دهند. فعال که با این شیوه جلو می رویم، ما به باشگاه تعهد داریم و باید وظایف خودمان را به بهترین شکل انجام دهیم.احسان پهلوان در 
خصوص اینکه آیا موافق تعطیلی قطعی بازی هاست، تاکید کرد: 9 هفته به پایان لیگ باقی مانده و اگر بازی ها نیمه کاره بماند 
در حق برخی تیم ها ظلم خواهد شد. من معتقدم که می توان بازی ها را به صورت فشرده و در شش هفته به پایان رساند، هر 
چند که بهبود این شرایط هم بسیار مهم است. امیدوارم این بیماری هر چه زودتر ریشه کن شود تا بازی ها هم ادامه پیدا کند.

پهلوان در پاسخ به این پرسش که »آیا در صورت نیمه کاره ماندن لیگ برتر، تعیین تیم قهرمان منطقی است؟« تصریح کرد: 
من معتقدم که نباید لیگ نیمه کاره بماند، اگر بازی ها برگزار شود خیلی بهتر است و خیلی ها دوست دارند تکلیف تیم  قهرمان، 

سهمیه آسیایی و تیم های سقوط کننده مشخص شود. 
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احتمالبرگزاریمجددبازیسپاهان–پرسپولیس
عضو کمیته استیناف در مورد برگزاری مجدد بازی ســپاهان – پرسپولیس گفت که هر دو احتمال 
وجود دارد.دادرس، عضو کمیته استیناف درباره پرونده بازی سپاهان و پرسپولیس گفت: نمایندگان 
سپاهان دفاعیات شــان را گفتند و ما اعضای کمیته باید در این مورد اقناع شویم؛ درهرصورت این 
باشگاه، میزبان بود و باید یکسری مسائل را رعایت می کرد. در مورد احتمال تکرار بازی باید بگویم 

هم بله و هم خیر! احتمال هر دو گزینه وجود دارد.

ترکشهایمصاحبهجنجالیشماره8استقالل
 اواخر سال گذشــته باشــگاه اســتقالل در روز هایی که هنوز در بالتکلیفی مدیریتی به سر می برد 
بخشنامه ای برای بازیکنان و اعضای کادر فنی خود صادر کرد مبنی بر اینکه بدون هماهنگی با ارگان 
رسانه ای باشگاه حق انجام مصاحبه ندارند. این بخشنامه طی تمام هفته های گذشته مورد توجه 
اعضای اســتقالل قرار گرفت، اما در نهایت بدقولی ها در انجام تعهدات مالی کاسه صبر تعدادی از 
آن ها را لبریز کرد تا سکوت چند ماهه خود را بشکنند. از جمله این بازیکنان فرشید اسماعیلی شماره 
۸ استقالل بود که با صحبت های تند نسبت به مدیرعامل جدید و اقدامات احمد سعادتمند مواضع 
تندی گرفت. صحبت های اسماعیلی بازتاب گسترده ای داشت و با مواضع متفاوتی نیز روبه رو شد. از 
باشگاه استقالل خبر می رسد این گفت وگو اصال به مذاق مدیران خوش نیامده و تبعات و ترکش های 
زیادی برای هافبک شیرازی در پی خواهد داشت. از جمله این ترکش ها جریمه سنگینی است که 
باشگاه برای زیر پا گذاشتن قانون ممنوع المصاحبه بودن اعضای تیم در نظر گرفته که گفته می شود 
بین ۵ تا ۱۰ درصد کسر قرارداد خواهد بود. جالب اینکه ســعادتمند مدیرعامل باشگاه فعال ترجیح 
داده هیچ واکنشی به این صحبت ها نداشته باشد تا بعد از گفت وگوی مستقیم با برخی بازیکنان و 

جویا شدن دلیل این صحبت ها، تصمیمات را اعالم کند.  

کمکویژهستارهپرسپولیسبه3بیمارستان
احمد نوراللهی، بازیکن آزادشهری پرسپولیس تهران و تیم ملی فوتبال در اقدامی انسان دوستانه 
و باهدف تجلیل از کادر پزشــکی و درمانی اســتان در مبارزه با کرونا، اقالم بهداشتی و درمانی به 
۳ بیمارستان گلســتان هدیه کرد.این بسته های بهداشی شــامل اقالمی، چون لباس حفاظتی، 
دستکش و ماسک اســت که عصر جمعه به ۳ بیمارســتان حضرت معصومه )س( آزادشهر و دو 
بیمارستان شهید مطهری و پیامبر اعظم )ص( شــهر گنبدکاووس تحویل داده شد.به درخواست 
این بازیکن ملی پوش فوتبال ایران و باشــگاه پرسپولیس، آمار یا ارزش ریالی بسته های اهدایی 
اعالم نمی شود. بیمارستان پیامبر اعظم )ص( و شهید مطهری گنبدکاووس و بیمارستان حضرت 
معصومه )س( آزادشهر در شرق گلستان از زمان شیوع کرونا در حال ارائه خدمت به بیماران مبتال 
یا مشکوک به این بیماری هستند.دو شهرستان گنبدکاووس و آزادشهر در مجموع حدود ۵۰۰ هزار 

نفر جمعیت دارند.

تمجیدرسانهپرتغالیازلژیونرتیمملی
نشریه »آبوال« پرتغال در گزارشــی به تمجید از مهدی طارمی، مهاجم ایرانی ریوآوه پرداخت و او را به 
عنوان یک مهاجم، بهترین دانســت.آبوال درباره مهاجم ایرانی نوشت: وقتی طارمی در 27 بازی برای 
ریوآوه ۱۸ گل به ثمر می رساند و در 2 فصل 2۰۱۵-2۰۱6 و 2۰۱6-2۰۱7 برای پرسپولیس ایران در ۳7 
بازی 24 گل می زند پس او معیارهای یک مهاجم خوب تا ســال 2۰2۱در لیــگ های فوتبال اروپا را 
دارد. این نشریه افزود: او در اولین فصل حضورش در الغرافه قطر ۱۱ گل به ثمر رسانده است و در فصل 
2۰۱۸-2۰۱9 نیز برای این تیم قطری ۱۰ گل به ثمر رســاند و بعد از راهی ریوآوه شد.پیش از این رسانه 

های پرتغال طارمی را گزینه تیم های بزرگ این کشور مثل پورتو، اسپورتینگ و بنفیکا معرفی کردند.

تبعات دعوای قلعه نویی و پیروانی به ضرر ژنرال شد؛

پای یک قرارداد تاریخی در میان است

» با خدا معامله کردم آمدم سپاهان«، نقل  سجادرضایی
قولی به یــاد ماندنی از  امیــر قلعه نویی 
اســت که در این روزهایی کرونایی به پای ثابت رســانه های ورزشی 
تبدیل شده، نقل قولی که حاال با لو رفتن میزان رقم قرارداد او به عمق 
آن می توان پی برد. این روزها ردپای ســرمربی سپاهان در همه جا 
دیده می شود، از ماجرای دعوای پرسپولیســی ها و سپاهانی ها که 
افشین پیروانی حسابی از خجالت سرمربی طالیی پوشان در آمد تا 
گمانه زنی ها درباره جدایی او از باشــگاه اصفهانی و البته نقل قول و 
صحبت های خاص خود امیرخان که عــادت به گفتن اظهار نظرهایی 

دارد که تا مدت ها می تواند نقل محافل خبری باشد. 
پس از تاخیر تیم ســپاهان در روز بازی با پرســپولیس و ۳-۰ شدن 
نتیجه بازی و جنجال های آن مسابقه در هفته بیستم، افشین پیروانی 
و امیر قلعه نویی از هر فرصتی برای بیان مســتندات به نفع تیم های 
خود استفاده کردند و در این راه از هیچ کنایه ای دریغ نکردند. افشین 
پیروانی موضع گیری تندی علیه امیر قلعه نویی، ســرمربی سپاهان 
داشت. قلعه نویی در پاسخ به اظهارات پیروانی متنی کنایه آمیز منتشر 
کرد که البته با واکنش متقابل مدیر تیم پرســپولیس مواجه شد. در 

میان این ماجرا ، افشــین پیروانی هم رقم قرارداد سرمربی سپاهان 
را فاش کرد. هشت میلیارد تومان پایه و دو میلیارد تومان آپشن!

پیش از شــروع فصل جاری رقابت های لیگ برتر نیز صحبت هایی 
از ارزش هفــت یا هفت و نیم میلیــاردی پایه قــرار داد قلعه نویی به 
گوش می رســید، صحبت هایی که همیشه با واکنش های مسئوالن 
باشگاه سپاهان روبه رو می شــد و آنها به شدت این رقم قرارداد را رد 
می کردند ولی به نظر می رســد که این حرف ها چندان بی راه نبوده ، 
هرچند  مدیرعامل سابق ســپاهان که با خاطر مسائل به وجود آمده 
در بازی طالیی پوشان با پرسپولیسی ها مجبور به استعفا و جدایی از 
این تیم شــد باز هم در مقام تکذیب این میزان قرارداد بر آمده است. 
مسعود تابش گفته اســت: »من مبلغ قرارداد ایشان را نمی دانم اما 
قرارداد امیر قلعه نویی به ۸ میلیارد هم نمی رســد. قرارداد ســرمربی 
فعلی ســپاهان قطعا کمتر از قرارداد یک مربی خارجی است که یک 
میلیون دالر می گیرد که با پول االن ۱۵ تا ۱6 میلیارد می شــد. باز هم 
می گویم قرارداد قلعه نویی زمان من بســته شده و این اعداد و ارقام 
کذب محض است و چون مسئولیت مستقیم ندارم دوست ندارم زیاد 

در این خصوص صحبت کنم.«

ده میلیارد تومان قطعا یک رکورد در تاریخ دستمزد مربیان ایرانی تلقی 
می شود؛ عددی که حتی با نرخ دالر امروز هم از قرارداد خیلی از مربیان 
خارجی باال می زند. این که مسئوالن باشــگاه سپاهان چه طور راضی 
به پرداخت این میزان دســتمزد به قلعه نویی شدند، برای مربی ای 
که  شش سال است در هیچ تیمی موفق به قهرمانی نشده بماند برای 
آینده ولی نکته جالب ماجرا به نقــل قول به یادماندنی خود امیرخان 
بر می گردد زمانی که از ذوب آهن راهی سپاهان شد و در مصاحبه ای 

اعالم کرد که » با خدا معامله کردم آمدم سپاهان«
و حاال به خوبی مشخص می شود که چرا ژنرال از چنین جمله تاریخی 
استفاده کرده است.ســال اول تابش می گفت قرارداد قلعه نویی سه 
میلیارد است، اما سال دوم جهشــی حیرت انگیز پیدا کرد، حتما این 

هم کار خداست. 
خــود امیر خــان هــم می دانــد اختــالف ده امتیــازی با صــدر  و 
مخصوصا ابهامات حاضر نشــدن جلوی پرســپولیس بــه احتمال 
فراوان نقطــه پایان کار او در ســپاهان اســت . پس بیخود نیســت 
 که این روزها شــایعه بازگشــت ژنرال به اســتقالل در پایان فصل به

 گوش می رسد .

رییس هیئت ووشــوی اصفهــان از عملکرد هیئت 
ووشو در ســال گذشــته ابراز رضایت کرده و اظهار 
داشت: ســال 9۸ برای هیئت سال خوب و پرباری 
بود و به جز اســفندماه کــه به دلیل شــیوع کرونا 
تعدادی از برنامه های هیئت منتفی شد، افتخارات 
زیادی به دســت آوردیم و همانند سال های قبل به 
عنوان هیئت برتر کشــور شــناخته شدیم.محسن 
روناســی در توضیح افتخارات ووشوی اصفهان در 
سال گذشته خاطرنشــان کرد: محمدعلی مجیری 
موفق شد برای نخستین بار در رشته تالو مدال طالی 
رقابت های جهان را به دســت آورد، الهه منصوریان 
هم در مسابقات جهانی ساندا مدال طال را کسب کرد 

و در مجموع افتخارات بزرگی به دست آوردیم. عالوه 
بر آن سال گذشــته در هر 2 بخش بانوان و آقایان 
2۵ ووشوکار دعوت شده به تیم ملی در همه رده ها 
داشتیم که نسبت به ســال 97 در این زمینه با رشد 
۳۰ درصدی مواجه شــدیم.رییس هیئت ووشوی 
استان اصفهان افزود: بانوان ووشوکار اصفهانی سال 
گذشته مقام نخست کشــور را به دست آوردند و در 
بخش آقایان تیم های پایه اصفهان به مقام نخست 
کشور در مســابقات انتخابی رسیدند. یکی دیگر از 
اقدامات هیئت ووشــوی اصفهان در سال گذشته، 
میزبانی اردوی تیم ملی تالو در هر 2 بخش بانوان و 
آقایان بود که می توانست کالس آموزشی مناسبی 

برای مربیان اســتان نیز تلقی شود. وی ادامه داد: 
یکی از معضالت ووشــوی اصفهان ضعف نســبی 
در رشته سانداست. در رشــته تالو تمام مدال های 
کشوری را کســب کرده ایم و حتی در سطح جهانی 
مدال آوری داشتیم اما در رشته ساندا تا حدودی با 
مشکل مواجه هستیم که برای برطرف کردن آن، در 

رده های پایه مشغول فعالیت هستیم.

رییس هیئت ووشوی اصفهان: 

باشگاههاازووشوحمایتنمیکنند

پیشبینیهیجانانگیز؛
سرداردرلستریاآرسنال؟

چهره روز

ادامهبوندسلیگاباماسکهایخاص
رقابت های بوندسلیگا از اواسط ماه مارس به خاطر شیوع ویروس کرونا در آلمان تعطیل شد.تیم 
های حاضر در بوندســلیگا چند روزی اســت که تمرینات خود را آغاز کرده اند تا آماده ادامه لیگ 
شوند.مســئوالن برگزاری بوندســلیگا 
اعالم کردند که ماســک های خاصی را 
برای بازیکنان در نظر گرفته اند تا مانع از 
انتشار بیشتر ویروس شود.طبق اعالم 
رسانه های آلمانی این ماسک ها حتی 
با وجــود دویدن با ســرعت بازیکنان از 
صورت شان نمی افتد و به هنگام ضربات 
سر و درگیری ها هوایی هم نخواهد افتاد 
و کامال مناسب با شرایط کنونی ساخته 
شده اند.قرار است که ادامه رقابت های 
بوندسلیگا از اواسط ماه می برگزار شود و به نظر می رســد که آلمان نخستین لیگ معتبر اروپایی 
خواهد بود که لیگ خود را بعد از شیوع کرونا برگزار می کند.ویروس کرونا در آلمان جان بیش از ۵ 

هزار نفر را گرفته و همچنین آمار مبتالیان و قربانیان ویروس در این کشور باالست.

»کوتینیو«زیرتیغجراحانقرارگرفت
باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرد که فیلیپ کوتینیو به خاطر مشکلی که از ناحیه مچ پای راست داشت 
مجبور به عمل جراحی شد البته طبق اعالم باشگاه بایرن این عمل جراحی آسان است و کوتینیو تنها 
بعد از دو هفته می تواند تمرینات خود را آغاز کند.به این ترتیب این بازیکن برزیلی می تواند بایرن 
مونیخ را در ادامه بوندسلیگا که به احتمال خیلی زیاد در ۱۵ ماه بعد باشد، همراهی کند.رقابت های 
بوندسلیگا به خاطر ویروس کرونا از اواسط ماه مارس تعطیل شده و پیش بینی می شود که ادامه 
رقابت ها از اواسط ماه می برگزار شود.کوتینیو که به صورت قرضی در بایرن مونیخ بازی می کند در 
فصل جاری ۳2 بار برای تیم به میدان رفته  که نتیجه آن 9 گل و ۸ پاس گل بوده است.قرارداد این 
بازیکن برزیلی با بایرن مونیخ ۳۰ ژوئن به پایان خواهد رسید و گزارش ها حاکی از این است که او در 
بایرن باقی نخواهد ماند و به لیگ جزیره برمی گردد.بایرن مونیخ با ۵۵ امتیاز و اختالف 4 امتیازی 

با بوروسیا دورتموند در صدر جدول رده بندی بوندسلیگا جای دارد.

مهرههایمدنظربارسابرایمعاملهبایوونتوس
موندو دپورتیوو می گوید باشــگاه یوونتوس عالقه زیادی به جذب آرتور ملو از بارسلونا دارد. بارسا هم 
با انتقال ستاره برزیلی به یووه موافق اســت ولی در مقابل او چند ستاره بیانکونری مثل برناردسکی، 
دمیرال، دشــیلیو و دلیخت را هــدف گرفته و از یوونتوس مــی خواهد  در ازای واگــذاری آرتور، این 
بازیکنانش را پیشنهاد دهد.آرتور ملو به عقیده موندو در بازار نقل و انتقاالت بعدی یکی از جذاب ترین 
گزینه ها خواهد بود. عالوه بر اینترمیالن و تاتنهام حاال یوونتوس هم به جمع باشــگاه های خواهان او 
اضافه شده است ولی مدیران بارسلونا می دانند که آرتور در بازار ارزش باالیی دارد و تنها در شرایطی حاضر 
به واگذاری او به یووه خواهند شد که در مقابل بتوانند امکان انتقال بعضی از ستاره های مد نظرشان در 
تیم یوونتوس را به نوکمپ فراهم کنند. یوونتوس هم به دلیل بحران مالی ناشی از کرونا می داند که باید 
برای جذب آرتور ملو، به بارسا بازیکن پیشنهاد بدهد.در روزهای اخیر گفته شد که یوونتوس قصد دارد 
میرالم پیانیچ را به بارسا پیشنهاد بدهد ولی موندو می گوید مدیران باشگاه کاتاالن به دنبال ستاره هایی 
جذاب تر از این هافبک ۳۰ ساله بوســنیایی هســتند.نتانکور اروگوئه ای و فدریکو برناردسکی اولین 
مهره هایی هستند که بارسا به آنها عالقه مند است. سال گذشته هم بارسلونا قصد جذب برناردسکی را 

به جای راکیتیچ داشت ولی در نهایت با یوونتوس بر سر این معامله به توافق نرسید.

فوتبال جهان

سردار آزمون هدف نقل و انتقاالتی تیم لستر 
سیتی این روزها تبدیل به یکی از چهره های 
ویژه این تیم و هوادارانش تبدیل شده است. 
سایت leicestermercury  با انتشار مطلبی 
از پاتریک کیوزاک، فوتبال نویس انگلیســی 
نوشت : تیم برندان راجرز در حال حاضر یکی 
از چهارباشگاه لیگ برتری است که خواهان 
جذب این مهاجم 2۵ ساله ایرانی شده و تیم 
های وستهم، اورتون و آرسنال نیز عالقه زیادی 
به جذب این بازیکــن دارند.آزمون اولین بار 
قبل از جام جهانی 2۰۱۸ در آستانه انتقال قرار 
داشت ؛اما ترجیح داد در روبین کازان و لیگ 
روسیه بماند. در این فصل اما او در زنیت سن 
پترزبورگ با زدن ۱4 گل بار دیگر توجه تیم های 
انگلیسی را به خود جلب کرده است.ماسیمو 
کاررا، مربی پیشــین یوونتوس کــه در زمان 
حضورش در اسپارتاک مسکو در برابر سردار 
آزمون بازی کرده و بازی هــای او را از نزدیک 
دیده ، او را مورد ستایش قرار داد. کاررا حتی 
گفته آزمون مهاجمی بهتر از بلوتی اســت که 
منچســتریونایتد زمانی خواهان او بود. کاررا 
در گفت و گوی الیو با نیکولو شــیرا خبرنگار 
معروف ایتالیایی گفت:»او می تواند قهرمان 
شود،استعداد عالی و با روحیه باالی همکاری 
اســت. قدرت بدنی خوب، تکنیک و کیفیت 
باالیی دارد.او مهاجمی اســت که سریع و با 
ضربات سر گل می زند. در مقایسه با بلوتی؟ 

او از نظر فنی بازیکن بهتری است.«

خود امیر خان هم می داند اختالف ده امتیازی با صدر  و 
مخصوصا ابهامات حاضر نشدن جلوی پرسپولیس به 
احتمال فراوان نقطه پایان کار او در سپاهان است . پس 
بیخود نیست که این روزها شایعه بازگشت ژنرال به 

استقالل در پایان فصل به گوش می رسد

در حاشیه
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آذینبندیخانه
ستارهلیورپول
بهدلیلآغازماه
رمضان

محمد صالح، ستاره مسلمان 
تیــم فوتبــال لیورپــول بــا 
کاغذهــای رنگــی به رســم 
بسیاری از کشورهای اسالمی 
در آســتانه ماه مبارک رمضان 

خانه خودش را تزیین کرد.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

برای زندگی اجتماعی پروتکل های جدید بنویسیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی در خصوص وضعیت کرونا در کشور و جهان، اظهار 
کرد: معتقدم بشر به زودی نمی تواند واکسن و داروی کرونا را کشف کند و مجبور می شود که استراتژی 

خود را عوض کند و برای زندگی اجتماعی 
پروتکل های جدید بنویســد به این معنا 
که وضعیــت تجمع ها و مشــاغل را مورد 
بازبینی قرار دهد.حیدر علی عابدی افزود: 
در بخش تجمعات مردمی امیدی نیست 
که یک تا دو سال آینده مجوز دهند مانند 
حضور مردم در رســتوران ها، ســینماها و 
... این موارد در ایران و جهان تا دو ســال 
آینده بعید است مجوز دریافت کنند.این 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

شورای اسالمی گفت: اما در بخش مشاغل به مرور مجوز داده خواهد شد. ویروس کرونا به گونه ای است 
که در ۸۰ درصد موارد هیچ عالئمی ندارد و ۲۰ درصد موارد عالئم دارد و از این ۲۰ درصد حدود ۵ درصد به 
»آی سی یو« نیاز پیدا می کنند که خوشبختانه کشورمان در داشتن »آی سی یو« نسبت به بقیه کشورها 
به یمن تصادفات زیادی جاده ای وضعیت خوبی دارد و در اکثر شهرستان ها این امکانات وجود دارد، اما 
شهرهای کوچک بسیاری از کشورها به دلیل تصادفات کمتر و امداد هوایی دارای »آی سی یو« نیستند.

عابدی تصریح کرد: در ۶ سال گذشته، دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه ای به تامین و افزایش بخش 
»آی سی یو« داشت و امروز دارای »آی سی یوهای« متعدد هستیم. بنابراین در مقابله با کرونا پزشکان 

و پرستاران فداکار ایران توانستند با در اختیار داشتن امکانات مناسب به خوبی عمل کنند.

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری:

چشمه باقرخان پس از 20 سال جان دوباره گرفت
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: پس از ۲۰ سال خشکی، آب در 

چشمه باقرخان جاری و جان تازه ای در کالبد این چشمه قدیمی و میراث ماندگار شهر اصفهان دمیده 

شد.بهزاد حقانی اظهار کرد: چشمه باقرخان در سمت غربی »قلعه تبرک« واقع شده است. خندقی 

بزرگ در پیرامون قلعه بوده که امروزه بخش غربی و شمالی آن »چشمه باقرخان« و بخش شرقی 

»چشمه پا قلعه« نامیده می شود، البته بخش جنوبی آن از بین رفته و منازل مسکونی شده است. وی 

با بیان اینکه آب چشمه باقرخان را »باقرخان خوراسکانی« که در زمان حکومت زند والی اصفهان بود 

به سوی اراضی خوراسگان هدایت کرده است، افزود: مسیر این چشمه از کنار بازارچه حاج آقا شجاع 

در خیابان استاد همایی آغاز شده و پس از یکی شدن با چشــمه پاقلعه و عبور از خیابان های گلزار، 

بزرگمهر، بزرگراه شهید آقابابایی و خیابان همدانیان به سوی کرد آباد، خوراسگان و خاتون آباد ادامه 

مســیر می دهد.مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: چشمه 

باقرخان در سال ۷۹ به دلیل خشکسالی و کاهش سطح آب های زیرزمینی شهر اصفهان خشک شد 

و از آن سال تاکنون آب در این چشمه جریان نداشــت، اما امسال با توجه به نزول باران رحمت الهی 

و پرآب شدن رودخانه زاینده رود و با تعامل مناسب شرکت آب منطقه ای و هماهنگی اداره نظارت و 

هماهنگی بر فضای سبز و انهار معاونت خدمات شهری با مناطق مربوطه، طبق برنامه ریزی مشخص، 

اقدام به رهاسازی آب در مادی های سطح شهر که بعضا بیش از چند دهه خشک شده بود، شده است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله مهم ترین اقدامات در این راستا، آزادسازی، احیا و بازسازی انشعاب دیگر 

مادی فرشادی در خیابان ملک واقع در منطقه سه و هدایت آب به سمت چشمه باقرخان بود که پس 

از ۲۰ سال خشکی، جان تازه ای در کالبد این چشمه قدیمی و میراث ماندگار شهر اصفهان دمیده شد.   

تجربه یک میهمانی متفاوت در روزهای کرونایی؛

رمضانی بدون راز و نیازهای دسته جمعی

امســال در حالی ماه پر از خیــر و برکت        نرگس طلوعی
رمضان پا به کوچه های شهر گذاشته است 
که دیگر خبری از نمــاز های جماعت، مناجات خوانی دســته جمعی، 
نشستن همگانی پای ســفره قرآن کریم و برپایی سفره های افطاری 
نیست. امسال رمضانی متفاوت از همه رمضان هایی که تجربه کرده ایم 
به انتظار ما نشسته است، رمضانی بدون کنار هم بودن و راز و نیاز دسته 
جمعی و الهی العفو گفتن ها که حال دل مان را روشــنایی می بخشید. 
امسال در شرایطی پا به میهمانی خدا گذاشــته ایم که شیوع ویروس 
منحوس کرونا عالوه بر ایجاد تغییراتی در سبک زندگی همگان، فرصت 
حضور در اجتماعات مذهبی را نیز فعال از ما گرفته اســت، موضوعی که 
سبب شده تا برنامه های مختلف و متنوعی همزمان با حلول ماه مبارک 
رمضان به صورت مجازی برگزار  شــود تا مومنان و خداجویان از راه های 

دور و در خانه های خود دل ها را روانه خانه های امن الهی کنند.

از تلویزیون برنامه جزء خوانی قرآن را دنبال کنید
جزء خوانی روزانه قرآن کریم یکی از برنامه های ثابت بســیاری از بقاع 
متبرکه در شهر در ماه رمضان های سال های گذشته بود که امسال باید آن 
ها را از تلویزیون دنبال کرد.معــاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان در این باره می گوید: همانند سال های گذشته یکی دیگر از 
اقدامات اجرایی در ضیافت الهی جزء خوانی روزانه قرآن کریم با حضور 
قاریان ممتاز در بقاع شــاخص از جمله امامزاده هالل بن علی و امامزاده 
نرمی است که امسال نیز برای حفظ سالمت مردم بدون حضور آن ها برگزار 
می شــود و از تلویزیون می توانند برنامه جزءخوانی را دنبال کنند.حجت 
االسالم ولی ا...روان ادامه می دهد: برنامه های تولیدی تفسیر قرآن در 
چند بقعه شاخص انجام شده و به صورت روزانه از شبکه های استانی صدا 
و سیما و شبکه ملی به ســمع و نظر مردم خداجو و قرآن دوست خواهد 
رسید.تهیه ویژه های برنامه های متناسب با ماه مبارک رمضان از جمله 
ادعیه و مناجات سحرگاهی از دیگر برنامه هایی است که به صورت مجازی 
می توان از آن ها بهره برد. به گفته معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان، این برنامه ها به دو صورت زنده و تولیدی و بدون 

حضور مردم تهیه و از طریق شبکه استانی و ملی پخش می شود.

همراه با چهل چراغ در شب های رمضانی
 مدیریت شهری هرســاله با فرارســیدن ماه مبارک رمضان اقدام به 
برگزاری برنامه های مختلفی کرد که شور و هوای ماه میهمانی خدا بر 
شهر حکم فرما شود؛ اما امسال این برنامه ها نیز به دلیل بیماری کرونا 

دستخوش یک سری تغییراتی شده است و تنها برخی از این برنامه ها 
به صورت مجازی یا از طریق صدا و سیما در اختیار شهروندان قرار می 
گیرد. برنامه چهل چراغ از جمله همین برنامه هاست که به  پای ثابت 
شب های رمضانی اصفهانی در ســال های اخیر تبدیل شده بود و حاال 
نیز به صورت دیگری برگزار می شود.معاون اجتماعی و مشاركت های 
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در این باره 
می گوید: سلسله  نشست های »چهل چراغ« در هشت سال گذشته جزو 
برنامه های رده الف شهری برنامه ریزی و اجرا شده و مخاطبان زیادی 
این برنامه را پسندیده و حتی از سایر شــهرهای استان اصفهان در آن 
شرکت می کردند، همچنین صوت جلسات در کانال برنامه مخاطبان و 
همراهان بسیاری از استان های دیگر پیدا کرده بود و در نظرسنجی های 
ســازمان بازخورد خوبی از مــردم می گرفت. مرتضی رشــیدی  ادامه 
می دهد:  امســال با توجه به شــرایطی که به واسطه شــیوع بیماری 
کرونا به وجود آمد و دســتورالعمل منع برگزاری برنامه های تجمعی، 
تصمیم گرفتیم برنامه را به شــکل دیگری اجرا و پیام این نشست ها را 
به مخاطبان منتقل کنیم، بنابراین نهمین دوره سلســله نشست های 
»چهل چراغ« با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان از شبکه استانی 

اصفهان پخش می شود.

مسابقه ای با عنوان »حقوق کودک از نگاه کودک« 
آغاز به کار کرده که در آن، کــودکان باید تصور خود را 
از حقوقی که در فراخوان مسابقه به آن اشاره شده، 
نقاشی کنند. محمد شریف شاهی، مدیر خانه حقوق 
شــهروندی اصفهان دراین باره گفت:  بیش از یک 
سال است که بر اساس سیاســت های شهرداری 
اصفهان در بحث توسعه و آموزش حقوق شهروندی، 
خانه حقوق شــهروندی تاسیس شــده و یکی از 
اولویت های اصلی آن آموزش حقوق به مردم و افراد 
مختلف جامعه ازجمله کودکان است.وی ادامه داد: 
ما برای آموزش حقوق کودک به والدین، مربیان و 

افراد مرتبط با این قشر، با مرجع کنوانسیون حقوق 
کودک همکاری خوبی داشتیم به گونه ای که شاخه 
اصفهان انجمن علمی حقوق کودک ایران تشــکیل 
و در دفتر خانه حقوق شهروندی مستقر شد.مدیر 
خانه حقوق شهروندی اصفهان یادآور شد: برگزاری 
دوره آموزشــی مربی حقوق کودک و کارگاهی برای 
معلمان مــدارس ابتدایــی برای تدریــس مبانی 
حقوق کودک، ازجملــه فعالیت های این خانه بوده 
که در آن کوشــیده تا رویه هایی که معارض حقوق 
کودکان است بررسی و درباره آن بحث و همفکری 
کند.شریف شــاهی توضیح داد: اکنون که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا امکان فعالیت حضوری وجود 
ندارد و با توجه به این امر که آمــوزش را نمی توان 
متوقف کرد، تصمیم گرفتیم با همکاری مرجع ملی 
کنوانســیون حقوق کودک و انجمــن علمی حقوق 
کودک، یک مسابقه نقاشــی، با محوریت حقوقی 

که در کنوانســیون حقوق کودک پیش بینی شــده 
ویژه کودکاِن تا ۱۵ سال طراحی کنیم.وی با اشاره به 
اهمیت تجسم در پایداری یک اندیشه افزود: حسن 
مسابقه »حقوق کودک از نگاه کودک« این است که 
پدران و مادران می توانند با مطالعه موضوعات این 
مســابقه، برای یک بار هم که شده نسبت به حقوق 
کودک آگاهی پیدا کنند و از طریق مباحثه و توضیح و 
تفسیر این حقوق برای کودکان شان، زمینه ای ذهنی 
را نســبت به این مفاهیم در ذهن آن ها ایجاد کنند 
تا بتوانند برداشــت خود را از حقوق شان به تصویر 
بکشند. وی موضوعات این مسابقه را چنین شرح 
داد: حق شناخته شــدن و نام داشتن، حق داشتن 
کشــور و خانه، حق داشــتن خانواده، پدر، مادر و 
زندگی با آن ها، حق غذا، آب سالم و هوای پاک، حق 
رفاه و فقیر نبودن و ... موضوعات محوری مسابقه 

»حقوق کودک از نگاه کودک« است.

فراخوان مسابقه نقاشی با موضوع حقوق کودک

 برنامه های تولیدی تفسیر قرآن در چند بقعه شاخص 
انجام شده و به صورت روزانه از شبکه های استانی صدا 
و سیما و شبکه ملی به سمع و نظر مردم خداجو و قرآن 

دوست خواهد رسید

 همراه با نگارخانه اصفهان سیتی سنتر در برگزاری
 نمایشگاه های مجازی

مدیر داخلی نگارخانه اصفهان ســیتی ســنتر از برگزاری نمایشــگاه مجازی از طریق شــبکه ی 
اجتماعی اینستاگرام خبر می دهد.به گزارش روابط عمومی مجموعه تجاری،تفریحی، فرهنگی 
و گردشــگری اصفهان سیتی سنتر، سعید کیارســی با اشاره به  شــرایط خاص ماه های اخیر و 
انتشار ویروس کووید ۱۹و دوران قرنطینه و تعطیلی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، می گوید 
این اقدامی است که  نگارخانه اصفهان سیتی ســنتر برای حفظ روحیه  عمومی و نیز حمایت از 
تالش هنرمندان انجام داده است. به گفته کیارسی، این هنرمندان که البته از همراهان همیشگی 
نگارخانه نیز هســتند، در ماه های منتهی بــه نوروز زمان زیادی جهت تکمیــل آثار خود در جهت 
برگزاری نمایشگاه نقاشــی نوروز به خرج داده بودند، از این رو برگزاری یک نمایشگاه مجازی نه 
تنها حمایتی از این عزیزان محسوب می شــد بلکه کمکی بود به شعار »در خانه می مانیم.«وی 
توضییح می دهد: در این نمایشــگاه تعداد ۳۸ اثــر از ۱۲ هنرمند، در تکنیــک های رنگ روغن، 
آبرنگ، اکرولیک، مداد رنگ، خراش روی فلز، پاستل و سیاه قلم به نمایش در آمد که با بازدید 
حدودا شش هزار نفری همراه شد. اســتقبالی کم نظیر که این فعاالن عرصه هنر را بر آن داشته 
که هم اکنون در صدد برنامه ریزی برای یک نمایشــگاه در ســطح هنرمندان کل کشــور برآیند. 
نمایشگاهی که از هفته های آتی اطالع رســانی های آن از طریق اینستاگرام نگارخانه به آدرس 
isfahancitycenter.artgallery@ انجام خواهد شد. کیارسی همچنین با اشاره به دریافت 
پیام های مثبت زیادی از ســوی مخاطبان و هنرمندان می گوید: همچنین این نمایشگاه کمک 
شایانی به مخاطبین درخانه داشته تا در کنار همیاری ملی برای عدم خروج از خانه بتوانند از این 
تور مجازی گالری گردی استفاده برده و لحظاتی را به دور از اخبار خسته کننده  بیماری، به زیبایی 

های زندگی بپردازند.

 رونمایی از پوستر دومین جشنواره »شهرمن« 
در هفته فرهنگی اصفهان

پوســتر دومین جشــنواره »شــهرمن« همزمان با هفته فرهنگی اصفهان، امروز در فرهنگسرای 
مجازی رونمایی می شود.احمد رضایی با اشاره به رونمایی پوستر دومین جشنواره شعر و داستان 
»شــهرمن« در هفته فرهنگی اصفهان اظهار داشت: نخستین جشنواره شــعر و داستان کودک و 
نوجوان در تابستان سال گذشته در ۶ بخش با موضوعات شهروندی برگزار شد.رییس اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی افزود: نخستین دوره جشنواره »شــهرمن« با مضامین شعر و داستان در رده 
کودک و نوجوان با رویکرد محصول محور و با تاکید بر مفاهیم شــهروندی در قالب ادبیات با 4۶۱ 
اثر به کار خود پایان داد. وی با اشاره به استقبال خوب نویسندگان و شاعران فعال در عرصه ادبیات 
کودک و نوجوان از نخســتین جشنواره شعر و داستان »شــهرمن« گفت: پوستر دومین جشنواره 
شعروداستان »شهرمن« امروز از طریق فرهنگسرای مجازی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری رونمایی می شود. رضایی عنوان کرد: عالقه مندان به ادبیات در هر رده سنی می توانند آثار 
خود را با مضامین اخالق شهروندی و سالمت روان، حمل و نقل عمومی و پاک، پسماند و بازیافت، 
پارک ها و فضای ســبز، آتش نشــانی و حوادث ایمنی و مصرف بهینه انرژی تا پایان شهریورماه 
سال جاری، ارسال کنند. وی ادامه داد: اگرچه کودک، مخاطب جشنواره شعروداستان شهروندی 
»شهرمن« است اما با ورود افراد حرفه ای در این کارزار به آثار مهمی با مضامین شهروندی دست 
خواهیم یافت. رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی با اشاره به اینکه آثارنخستین دوره جشنواره 
شعر و داستان شهروندی »شهرمن« با بررســی تیم خبره فارغ از جنبه داوری مورد ارزیابی مجدد 
قرار گرفت، اظهار داشــت: خروجی نهایی آثار نخستین دوره جشــنواره »شهرمن« در طبقه بندی 
متنوع محصوالت فرهنگی قرار گرفت تا به بهترین شکل ممکن پیام شهروندی به مخاطب کودک 

و نوجوان آموزش داده شود. 

با مسئولان

خبر روزاخبار

استانداردسازی نخستین 
زمین بازی کودکان در 

منطقه 11شهرداری 
از  اصفهــان  شــهر   ۱۱ منطقــه  مدیــر 
استانداردسازی نخستین زمین بازی کودکان 
با تاییدیه اداره کل استاندارد استان اصفهان 
در منطقه ۱۱شــهرداری اصفهــان خبر داد.

حمیدرضا اشــرفی با اشــاره به استانداری 
سازی نخســتین زمین بازی کودکان گفت: 
این زمین، حوادث حین بازی را برای کودکان 
به حداقل ممکن رسانده و زمینه ای امن برای 
تفریح آنهــا را فراهم کرده اســت.وی ادامه 
داد: متاسفانه در ســال های گذشته، برخی 
کودکان دچار آســیب هایــی در زمین های 
بازی شــده بودند که از ســال گذشته پیگیر 
استانداردســازی یک زمین بازی در شــهر 
اصفهان شدیم.مدیر منطقه ۱۱ شهر اصفهان 
بیان کرد: بازی در شــکل گیری شــخصیت 
کودکان و میزان یادگیری آنهــا تاثیر مثبتی 
دارد و به همین سبب درصدد ایمن سازی ز 
مین بازی ویژه کودکان برآمدیم تا بهره مندی 
کودکان از این فضاها بهتر شود.اشرفی با بیان 
اینکه در اولین اقدام کف پوش های سایت 
بازی که پیشتر دارای قطر 4۰ میلی متر بود، 
به ۶۰ میلی متر افزایش یافت، گفت: قبال این 
کف پوش ها به زمین پرچ می شد ؛اما اکنون 
به زمین چسبانده شده تا حین بازی کودکان 
دچار آســیب نشــود.وی ادامه داد: گواهی 
ضربه گیر کــف پوش ها نیز دریافت شــده 
است به نحوی اصالح شده که اگر کودکی از 
فاصله ۱۸۰ سانتی متری به روی کف پوش 
ها بپرد، هیچ آسیبی به کودک وارد نمی شود. 
اصالح فواصل نرده های بین سرســره ها و 
نشیمن گاه از دیگر اقدامات برای ایمن سازی 
این سایت بازی بوده است. همچنین برای 
سرسره ها حفاظ هایی نصب شده که دیگر 
کودکان نمــی توانند از پاییــن به باال حرکت 
کنند.مدیر منطقــه ۱۱ شــهر اصفهان گفت: 
استفاده از زنجیرهای بازی استاندارد که هر 
کودکی با هر سنی می تواند با آنها بازی کند 
بدون اینکه انگشت آنها آسیب ببیند از دیگر 

موارد است .

معاون بهره برداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار داشت: تیم های بازرسی و نظارت بر بازارهای روز کوثر به صورت روزانه گزارش های 
حاصل را به سازمان ارائه می کند.وی با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان و تامین مایحتاج شهروندان تصریح کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا تمام بازارهای 
روز کوثر اصفهان در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان با تامین سبد کاالی خانوار سعی کرده است محصوالت با کیفیت مطلوب را در بازارهای روز کوثر 
عرضه کند.حسین هاشمی با اشاره به استقبال از اقالم و کاالهای مصرفی و مواد پروتئینی، افزود: در ایام ماه مبارک رمضان ساعات کار بازارهای روز کوثر به صورت 
یک سره از ۸ صبح الی ۲۲ شب است و در این راستا نیز پیش بینی های الزم در راستای تأمین کلیه مایحتاج شهروندان صورت پذیرفته است.هاشمی تاکید کرد: 
بازارهای روز کوثر در حد توان سعی می کند تا رضایت مشتریان خود را حاصل و اجناس مرغوب و با کیفیت و ارزان تر از سایر فروشگاه های مشابه را به همشهریان 
عرضه کنند؛ به همین منظور نظارت های پیوسته ای جهت اطمینان از خدمت رسانی مطلوب تر به همشهریان توسط تیم های بازرسی سازمان صورت می پذیرد.

فعالیت یکسره بازارهای روز کوثر اصفهان در ماه رمضان

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه پنجم از دویست و شصت و دومین جلسه رسمی مورخ ۹۹/۰۱/۲4 شورای اسالمی شهر ساخت و نصب حیوانات و آماده 
سازی باغ وحش مصنوعی را از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲4۱۰۱۰ داخلی ۲4۱ مسئول امور 
قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱4/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۶ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ در محل شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع میباشد(

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  پیشنهاد دهندگان باید حداقل ۵ درصد مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حســاب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و 

مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه -)مرحله اول- نوبت دوم(
ساخت و نصب حیوانات و آماده سازی باغ وحش مصنوعی

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف: 824679
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بحث و دعوای 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:
به دنبال راه حل باشید: بعد از دعوا بهتر است روی عواملی که دعوا 
را به وجود آورده اند، متمرکز نشوید بلکه برای مسئله ای که بر سر 

آن جر و بحث کرده اید، راه حل پیدا کنید.
به یکدیگر فرصت بدهید: پس از دعوا بعد از اینکه خونسردی تان 
را به دست آوردید، موضوع را به میان بکشید و روی آن کار کنید. 
این وقفه خصوصا برای مردها مفید است، چون یک مرد وقتی 
که کمی اســتراحت می کند مغزش برای مدتی از آن موقعیت 
رها می شود. سپس می تواند با ذهنی بازتر و احساسی گرم تر 
به موقعیت برگردد و نگاه منطقی تری به آنچه روی داده داشته 

باشد و راه حل را همراه با همسرش پیدا کند.
از با هم بودن تان لذت ببرید:به جای اینکه تمام روز دعوای تان 

را به یــاد بیاوریــد و به دنبــال مقصــر بگردید، ســعی کنید 
نگویید:»منظورم این نبود!« گفتن این جمله مثل این است که 
می خواهید صورت مسئله را پاک کنید این کار اوضاع را وخیم تر 
می کند؛زیرا جوابی که همسرتان به شما می دهد، این است که 

»چرا منظورت همین بود!« بازگشت به گذشته و تاکید بر گفته 
های خود و طرف مقابل تان باعث می شود به جای راه حل، بر 
آنچه گذشته اســت، تمرکز کنید. اگر همسرتان بعد از دعوا می 
گوید:»منظورم این نبود«. جواب بدهید:»درست است که چنین 
منظوری نداشتی، اما طوری رفتار کردی که من این طور احساس 

کنم. پس، از این به بعد این کار را انجام نده.«
سرزنش کردن خود بعد از دعوا اشتباه است: دعوا کردن همیشه 
هم بد نیست و گاهی اوقات نشانه مهم بودن رابطه برای طرف 
مقابل اســت؛ بنابراین اگر با همســرتان جر و بحث می کنید، 
خوشحال باشــید از این بابت که زندگی تان را به حال خودش 
رها نکرده اید و هنوز این زندگی برای تان مهم است.جر و بحث 
و اختالف در بهتریــن رابطه ها هم پیش می آید و ســرزنش 
خودتان فایده ای ندارد و وقت تان را هدر می دهد.پس خودتان را 
سرزنش نکنید زیرا اعتماد به نفس تان و احترامی که برای خود 
قائلید، لطمه خواهد خورد. شما با کمی تفکر می توانید از بحث 

های تان برای نزدیک تر شدن به هم استفاده کنید.
دعوای تان را در شــبکه های اجتماعی جار نزنید: دعوای زن و 
شوهری چیزی اســت که باید خصوصی بماند و اگر به اعتماد 
همسرتان ضربه بزنید هر دوی شما دچار آسیب خواهید شد. 
بیرون بردن دعوا به بیرون از خانه سبب قضاوت دیگران ازرابطه  
شما می شود و هیچ کمکی به حل مشکالت تان نمی کند.دعواها 
و اختالف ها را پیش خودتان نگه دارید و اگر می خواهید با کسی 
درباره آنها حرف بزنید ، کســی را انتخاب کنید که به او اطمینان 

داشته و توصیه های منطقی و صادقانه به شما بکند.

آشپزی
گرانوال

گرانوال یک نوع اسنک یا تنقالت است که معموال در وعده 
صبحانه یا میان وعده مصرف می شود. گرانوال، انواع و اقسام مختلفی 

دارد ولی معموال از غالت )جو دو سر معموال(، عسل رقیق شده، آجیل جات و 
در آخر میوه های خشک شده تهیه می شود. اگر شما هم عاشق درست کردن تنقالت 

خوشمزه، مقوی و البته سالم هستید، قطعا از درست کردن این دستور لذت خواهید برد.
مواد الزم  :عسل رقیق شده5 قاشق غذاخوری،جو پرک دو سر200 گرم،مغز بادام، فندق و150گرم،مغز 

تخمه کدو150گرم،جو پرک دو سر200 گرم،پودرنارگیل50 گرم،دارچین به میزان دلخواه،میوه های 
خشک50گرم،روغن گیاهی5 قاشق غذاخوری،عصاره وانیل به میزان الزم،کنجدبه میزان الزم

 دستور تهیه :جو پرک، مغزهای خورد شده، دارچین و پودر نارگیل را با هم مخلوط کنید. عسل رقیق شده، 
روغن مایع گیاهی، عصاره وانیل را با هم خوب مخلوط کرده و به مواد خشک اضافه کنید و خوب هم 
بزنید. فر را در دمای 180 درجه سانتی گراد گرم کنید. مواد مخلوط شده را کف سینی فر بریزید و کامال 
پهن کنید.سینی را درون فر به مدت 40 تا 50 دقیقه قرار دهید و هر چند دقیقه )معموال 5 دقیقه( با 
قاشقی مناسب مواد را هم بزنید و کمی بکوبید تا تمام مواد و مغزها خوب طالیی شود. در انتهای 

پخت میوه های خشک خورد شده را نیز بیفزایید، از فر درآورید و بگذارید سرد شود. می 
توانید بعد از سرد شدن به آن کشمش و خرما یا شکالت قطعه شده اضافه کنید.

نکات : در انتخاب مواد اولیه کامال آزاد هستید و می توانید از جوانه گندم و 
سبوس گندم نیز استفاده کنید. به جای روغن گیاهی از کره 

 آب کرده و روغن زیتون هم می توانید 
استفاده کنید.

کارهایی که بعد از دعوا با همسر ممنوع است )2(

 »سور بز« 
ایرانی به ایتالیا رسید

 سروش صحت
 با »کتاب باز« بازمی گردد

هفتمین حضور بین المللی فیلم کوتاه »سور بز« به کارگردانی سعید زمانیان 
در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم ریور ایتالیا رقم خورد.این 
جشنواره توسط بنیاد تحقیقات فرهنگی ایتالیا با هدف بازتاب مضامین 
متفاوت از دریچه سینما در بخش های داستانی، مستند، انیمیشن برگزار 
می شود.تمام فیلم های منتخب جشنواره ریور، روی 2 پرده سینمایی بر یک 
قایق شناور روی رودخانه شهر پادووا، به نمایش گذاشته خواهند شد.

پخــش ویژه برنامــه  رمضانی »کتاب بــاز« با اجرای ســروش صحت 
از 6 اردیبهشــت ماه همزمان با اولین شــب ماه مبــارک رمضان آغاز 
شد.»کتاب باز« طبق روال گذشته میزبان هنرمندان، شاعران، ورزشکاران 
و چهره های معتبر حوزه های مختلف خواهــد بود.پیام دهکردی، مهمان 
اولین قسمت این برنامه  تلویزیونی است. همچنین این بازیگر و کارگردان 
هر شب روایت هایی از »عارفه لک« را می خواند.

 مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
 فوالد مبارکه خبر داد:

دست یابی به رکورد 131 ذوب در فوالد مبارکه

بسیج ملی صنعتگران در تولید محصول؛

رکورد جدید تولید 315 تن پشم سنگ در شرکت ذوب آهن اصفهان

مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریختــه گــری 
مــداوم فــوالد مبارکــه از دســتیابی بــه 
افتخــاری دیگــر در ســال جهــش تولیــد 
ــاه  ــت م ــن روز از اردیبهش ــر داد.در پنجمی خب
و در فاصلــه کوتاهــی از ثبــت رکوردهــای 
ــن  ــه 636 هزارت ــد ماهیان ــن تولی ــرور آفری غ
تختــال و دســتیابی بــه رکــورد روزانــه 50 
ذوب در ماشــین ریختــه گــری شــماره 2، 
افتخــاری دیگــر بــه دســت جهادگــران ناحیــه 
فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم  بــه ثبــت 
رســید.ثبت رکــورد 131 ذوب طی 24 ســاعت، 
بــا رعایــت کامــل مســائل ایمنــی و بهداشــتی 
ــت  ــتاوردی اس ــد دس ــش تولی ــال جه و در س
ــالش و  ــی و ت ــال زدن ــی مث ــا هماهنگ ــه ب ک
ــف  ــای مختل ــد ه ــان در واح ــش کارکن کوش
بــه دســت آمد.غالمرضــا ســلیمی، مدیــر 
ــه گــری مــداوم  ــه فــوالد ســازی و ریخت ناحی
ــن  ــت ای ــا ثب ــت: ب ــر و گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
رکــورد تنــاژ تولید فــوالد مــذاب در 24 ســاعت 
بــه حــدود 23هــزار و پانصــد تــن رســید. 
مدیــر ناحیــه فوالدســازی ضمــن تشــکر 
ــود  ــکاران خ ــه هم ــه هم ــی وقف ــالش ب از ت
در ایــن ناحیــه و ســایر نواحــی پشــتیبان، 
ــه 28  ــوط ب ــه را مرب ــن ناحی ــی ای ــورد قبل رک
فروردیــن مــاه گذشــته و بــه تعــداد 130 ذوب 

و تنــاژ 23 هــزار و 100 تــن اعــالم کــرد.در 
همیــن رابطــه قاســم خوشــدل پــور، رییــس 
ــه ایــن  ــا اشــاره ب ــز ب ــه گــری مــداوم نی ریخت
نکتــه کــه ماشــین ریختــه گــری شــماره 
5 در حــال تولیــد فوالدهــای مخصــوص 
انتقــال نفــت تــرش اســت، بــه دســتیابی بــه 
ــری  ــه گ ــین ریخت ــورد 116 ذوب در 4 ماش رک
ــی از  ــت را ناش ــن موفقی ــر داد و ای ــر خب دیگ
ــواد و  ــت م ــزات، کیفی ــه کاری تجهی ــاده ب آم
ــکاران در  ــب هم ــتیبانی مناس ــیاالت و پش س
بخش هــای مختلــف ســرویس دهنــده درون 
ــکاران  ــزود: هم ــت و اف ــه دانس ــرون ناحی و ب
ــرداری مناســب از پتانســیل  ــا بهــره ب ــد ب تولی
ــالش  ــیدن ت ــر رس ــه ثم ــب ب ــزات موج تجهی
ــت  ــر اس ــایان ذک ــدند. ش ــکاران ش ــر هم دیگ
رکــورد 131 ذوب بــا شکســتن رکــورد تولید 70 
ــده  ــه دســت آم ــک شــیفت کاری ب ذوب در ی
اســت. امیرحســین مــرادی رییــس کــوره 
ــه دســت  هــای قــوس التریکــی، موفقیــت ب
ــوی  ــه دومین ــیفت کاری را ب ــک ش ــده در ی آم
رکوردشــکنی در ناحیــه فوالدســازی و ریختــه 
گــری مــداوم تعبیــر کــرد و ضمــن اشــاره بــه 
ــای  ــیفت ه ــگ ش ــه تنگاتن ــی و رابط هماهنگ
مختلــف کاری ایــن موفقیــت را حاصــل یــک 

کار جمعــی و گروهــی دانســت.

صنعتگران پرتالش شرکت تارابگین زیرمجموعه شرکت ذوب آهن اصفهان با تولید 
315 تن پشم سنگ ، رکورد تازه ای در تولید ماهانه خود به ثبت رساندند.مدیرعامل 
شرکت تارابگین گفت: با برنامه ریزی دقیق تولیدی شامل انتخاب درست نوع 
محصول ، تعمیرات و بهره برداری بهینه و حداکثری از تجهیزات موجود کارخانه، 
تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز خط تولید و همچنین تالش بی وقفه کارکنان 
پرتالش به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت، این رکورد جدید تولید ماهانه عایق 
پشم سنگ نخستین بار در تاریخ 40 ساله شرکت تارابگین در اسفند پارسال به ثبت 
رسید.علیرضا بختیاری افزود: این رکورد در حالی ثبت شد که از نیمه اسفند ایجاد 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و اعمال محدودیت های ترافیکی و تعطیلی برخی از 
بنگاه ها و مراکز فروش مواد اولیه به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ، تولید 
واحدهای صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.شرکت تارابگین زیر پوشش شركت 

ذوب آهن اصفهان با هدف بازیافت سرباره حاصل از کوره بلند ذوب آهن در زمینه 
تولید و تامین انواع عایق های صوتی وحرارتی مورد نیاز ذوب آهن فعال است.

 معرفی کتاب

خبر

هدایت سوم

بچه دار شدن زوج سالخورده آفریقایی پس از ۴3 سال!

کتاب »هدایت ســوم« بیان برخی ناگفته های قابل توجه جنگ از سوی سردار محمدجعفر اسدی است که 
شاید در ســایر کتاب ها به ندرت دیده شــود و یا هرگز نتوان دید.کتاب »هدایت سوم« حاصل چهل جلسه 
گفت وگو با سردار محمدجعفر اسدی در سال 13۹0 و ۹1 است که به قلم سیدحمید سجادی منش نوشته و 
در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.در این اثر، افزون بر روایت بخشی از وقایع انقالب و دفاع مقدس 
که نظیر آن بدون تردید در ســایر کتاب ها نیز قابل دریافت اســت، دو ویژگی خاص، میهمان نگاه مخاطبان 

شده است:
برشی از کتاب هدایت سوم:فقط چند ماه صبر کافی بود تا پیش بینی های مهدی درست از آب درآید. اگرچه 
برای دیدن خیلی از پیش بینی هایش ، دیگر زنده نبود. یــک روز صبح زود وقتی از در خانه می آید بیرون که 
برود سپاه، منافقین او را به رگبار می بندند و فرار می کنند. با هجده گلوله مستقیمی که به بدنش خورده بود، 
همان جا شهید می شود تا سپاه در اوایل فعالیتش یکی از خوش فکرترین جوانانش را از دست بدهد. البته 
آن هایی که او را به رگبار بسته بودند، در انتخاب شان اشتباه نکرده بودند. می دانستند او هفته به هفته دختر 

کوچکش را در بیداری نمی بیند. صبح که می رود، خواب است و شب که برمی گردد، خواب.

یک زوج سالخورده نیجریه ای سرانجام پس از 43 سال به آرزوی دیرینه خود دست یافتند. » مارگارت آدنوگا« 68 ساله و همسرش » نوآه « 70 ساله به تازگی 
صاحب تولد نوزادان دوقلوی خود را جشن گرفتند. این زن 68 ساله در تاریخ 14 آوریل این نوزادان پســر و دخترش را در بیمارستانی در الگوس، شهر بندری 
کوچکی در نیجریه به دنیا آورد. عمل زایمان مارگارت به صورت سزارین انجام شده بود.بنا به گفته نوآه، همسرش مارگارت پس از انجام سه نوبت IVF )روش 
بارداری لقاح خارج از رحم( که ناموفق بود سرانجام در نوبت چهارم باردار شد. این مرد 70 ساله گفت که او و همسرش از سال 1۹۹6 در رویای بچه دار شدن بوده 
اند. او در گفت وگو با BBC World گفت: »برخی پزشکان نیجریه ای در خصوص خطرناک بودن باردار شدن همسرم به دلیل سن باالی او به ما هشدار داده 

بودند. با این حال ما بدون آنکه به توصیه های آن ها توجه کنیم تصمیم به بچه دار شدن گرفتیم. بارداری همسرم با کمک روش IVF انجام شد.«
بنا به گزارش رسانه های محلی و اعالم پزشکان بیمارستان حال مادر و دو فرزند او پس از عمل سزارین رضایت بخش است. بنا به اعالم مسئوالن بیمارستان این 
نخستین بار است که تولد نوزاد از مادری با سن 68 سال در این بیمارستان به ثبت می رسد. دکتر » آدیمی آوکونووو« در این باره گفت: »واقعا این یک معجزه 

بود. این زوج با تصمیم به بچه دار شدن جان مادر این دو نوزاد را در خطر بزرگی قرار دادند.«

خواندنی

فروش خانه معروف فیلم 
پدر خوانده

 خانـه دریاچـه ای کـه در قسـمت دوم فیلـم 
پدرخوانـده، اسـتفاده شـده اکنون بـا قیمت 
5.5 میلیـون دالر بـرای فـروش آماده شـده 
اسـت. ایـن عمـارت خیـره کننـده کـه مانند 
المـاس می درخشـد، بار هـا بـه خانواده های 
مافیا، کالهبـرداران، اربابـان مواد مخـدر و... 
فروخته شـده اسـت و به نوعـی از امالک پر 
حاشیه محسوب می شـود.این ملک میزبان 
چندیـن صحنـه مشـهور از جملـه قتـل فردو 
کورلئون، حملـه انتحاری با مسلسـل و موارد 
دیگر بوده اسـت. این خانه اشـرافی واقع در 
کالیفرنیـا و مجـاور دریاچه تاهو اسـت. این 
ملک دارای چهـار اتاق خـواب، پنـج حمام و 
یـک کتابخانـه و اتـاق تلویزیون است.شـاید 
زیبایـی خیـره کننـده این خانـه باعث شـده 
کـه فرانسـیس فـورد کاپـوال از ایـن خانـه در 
فیلم هـای خـود اسـتفاده کنـد و ایـن خانـه 
اکنون برای فروش در دسـترس اسـت. این 
 Fleur du Lac Estates خانـه دریاچـه در
مسـتقر اسـت، یک مجموعـه ویالیـی با 22 
سـوییت لوکس و یک اسـتخر گرم و استخر 
روبـاز و زمیـن تنیـس بـرای اسـتفاده همـه 
سـاکنان.در ایـن خانه زیبـا همیشـه دریاچه 
به عنـوان پشـت زمینه دیـده می شود.شـما 
می توانیـد شـام بخوریـد در حالـی کـه بـه 
دریاچـه تاهو نـگاه می کنید.این خانـه دارای 
پنج اتاق خـواب، چهار حمام و یـک کتابخانه 
کوچک و مرتب اسـت.در صـورت عدم عالقه 
بـه شـنا در دریاچـه، ایـن مجموعـه دارای 
اسـتخر روبـاز و جکـوزی اسـت.این ملـک 
دارای بنـدرگاه مخصـوص بـه خـود اسـت، 
بنابراین می توانیـد قایق های زیـادی را برای 
حرکـت در دریاچه اسـتفاده کنید.اتاق خواب 
مشـرف بـه دریاچـه اسـت و چهـار شـومینه 
نیـز دارد.این ملـک دارای برخی سـقف های 
آجـری حیـرت انگیـز و دیوار هـای سـنگی 
اسـت.امالک عظیـم و زمین هـای اطـراف 
آن به مسـاحت 15 هکتار در اختیار سـاکنان 

ایـن ملـک خواهـد بود.
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