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دیدار مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
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 با آیت ا... ناصری
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تغییرات در 
ورزش استان 
پس از هفت 

سال

 ناکام ماندن بیش از
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 فوالد مبارکه در
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 مدیریت روابط عمومی 
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بدبینی اتحادیه اروپا به کمک های کرونایی چین و روسیه
بروکسل نگران است چین و روسیه به بهانه امدادرسانی در مهار کرونا، جای پای خود را در منطقه 
بالکان محکم کنند و به همیــن دلیل به تکاپو برای مقابله با نفوذ آنها افتاده اســت.ظاهرا اتحادیه 
اروپا شاکی شده اســت که به ازای کمک ۳.۳ میلیارد یورویی که به منظور مبارزه با کرونا در اختیار 
کشــورهای حوزه بالکان قرار می دهد و از مجموع کمک های چین و مسکو به صربستان و بوسنی 
در مراح اولیه شیوع بیماری بیشتر اســت، بازخورد مثبتی نگرفته است.اگرچه این ۶ کشور طالب 
الحاق به اتحادیه اروپا هستند؛ در جریان بحران کرونا، از چین و روسیه هم طلب کمک کردند.چین 
و روسیه در حالی به یاری کشورهای قاره سبز پیوستند که اتحادیه اروپا و آمریکا در مواجهه با بحرانی 
که دامن گیر کشورهایی نظیر ایتالیا و اسپانیا شد، بسیار منفعل عمل کردند تا جایی که بعدها اتحادیه 

اروپا با اذعان به ضعف عملکرد در این حوزه، مجبور به عذرخواهی شد.

هیچ پیشرفتی در مذاکرات تبادل اسرا حاصل نشده است
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین)حماس( ادعای رســانه های رژیم صهیونیستی درباره پیشرفت در 
مذاکرات تبادل اسرا با این رژیم را رد کرد.یک منبع رسمی حماس با اشاره به تبلیغات رسانه ای و محافل 
سیاسی رژیم صهیونیستی درباره تبادل اسرا، تاکید کرد که هیچ پیشرفتی در مذاکرات تبادل اسرا از طریق 
میانجیگران، حاصل نشده است.طبق گزارش شبکه الجزیره، این منبع افزود که هدف رژیم اشغالگر از 
این تبلیغات »شانه خالی کردن از عمل به مفاد طرح پیشنهادی حماس، گمراه کردن خانواده های اسرای 
صهیونیست و اعمال فشار روحی و روانی بر اسرای فلسطینی و خانواده هایشان است«.رسانه های رژیم 
صهیونیستی چند روز پیش مدعی شدند که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم نشست فوق العاده با 
کمیته وزارتی ویژه امور اسرا و مفقودین به منظور بررسی احتمال امضای توافق تبادل اسرا برگزار کرده است.

درخواست محرمانه عبدالمهدی برای نخست وزیری مجدد
منابع خبری از درخواست محرمانه نخست وزیر مستعفی عراق از پارلمان این کشور مبنی بر دادن 
دوباره رای اعتماد به وی پرده برداشــتند.خبرگزاری بغداد الیوم فاش کرد، سایت ها و شبکه های 
اجتماعی خبر تایید نشده ای را درباره پیام محرمانه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق 
به پارلمان این کشور منتشر کردند.طبق این گزارش، عبدالمهدی در این پیام از پارلمان عراق خواسته 
که درصورت منصرف شدن مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق از تشکیل دولت و یا ندادن 
رای اعتماد به کابینه وی، بار دیگر به عبدالمهدی رای اعتماد دهد.بغداد الیوم در ادامه گزارش داد، 
عبدالمهدی متعهد شده که برای گرفتن رای اعتماد پارلمان تغییرات گسترده ای در کابینه اش انجام 
دهد.برهم صالح، رییس جمهوری عراق آوریل گذشته الکاظمی را مامور تشکیل دولت موقت عراق 
کرد.الکاظمی سومین فرد طی تنها ۱۰ هفته اســت که برای تشکیل دولت مامور شده است. دولت 

عادل عبدالمهدی سال گذشته در پی اعتراضات شدید چند ماهه مردمی استعفا کرد.

هشدار درباره حمالت سایبری در دوران کرونا
آژانس های امنیت سایبری انگلیس و آمریکا اعالم کرده اند، عامالن مخرب از بحران کرونا ویروس 
برای رسیدن به دستاوردهای تجاری و مالی بهره برداری می کنند.مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس 
و آژانس زیرساخت و امنیت سایبری آمریکا درباره کمپین های هک علیه سازمان ها و نهادهای ملی 
و بین المللی که مشغول رسیدگی به مسئله کروناویروس هستند، هشدار دادند.این آژانس ها در 
بیانیه ای افزوده اند، بحران ناشی از این ویروس از سوی گروه های تهدیدآمیز دائما به طور پیشرفته 
مورد بهره برداری و سوءاســتفاده قرار می گیرد و این بخشــی از عملیات سایبری موجود با هدف 
جمع آوری اطالعات درباره کرونا از جمله اطالعات سیاست گذاری های درمانی ملی و بین المللی یا 

حتی داده های حساس مرتبط با تحقیقات ویروس است.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری هفت مجموعه تولیدی مطرح کردند:

حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود

به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شــعار سال )جهش تولید( 
ارتباط تصویــری از هفت مجموعــه تولیدی فعــال در نقاط مختلف 
کشور با رهبر معظم انقالب اسالمی برقرار شد. در این ارتباط، مدیران 
و تعدادی از کارگــران نمونه واحدهــای تولیــدی از وضعیت تولید، 
دســتاوردها، مســائل و مشــکالت این واحدها گزارش هایی بیان و 
همچنین راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این مسائل و تحقق شعار 
ســال مطرح کردند.بخش هایی از بیانات رهبر انقالب اسالمی در این 

دیدار به شرح زیر است:
  یکی از نکاتی کــه در باب کارگران و به مناســبت هفته کارگر خوب 
است روی آن تکیه شود، مســئله  رعایت حق نیروی کار است. حقوق 
طبیعی نیروی کار باید رعایت شــود، یعنی دستمزد عادالنه، پرداخت 
منظم و بدون تاخیر، ثبات اشــتغال یعنی امنیت شغلی که بنده روی 
این امنیت شغلی هم سال های قبل تکیه کردم و تاکید کردم  که این 
یکی از مسائل بسیار مهم اســت. بعضی از آقایانی که صحبت کردند، 
اشــاره کردند که هیچ نیروی کاری را در این مدت از کار منفک نکردند 
این بسیار کار خوبی است. بســیار روش خوبی است. امنیت شغلی. 
مسئله  بیمه، مسئله  آموزش، مسئله  خدمات رفاهی، مسئله بهداشت و 
درمان، اینها چیزهایی است که جزو حقوق کارگران است و این وظایف 

طبیعی کارفرماست. البته اگر اهتمام بیشتری نسبت به کارگر انجام 
بگیرد -مثل این که نیازهای خانواده مورد مراعات قرار بگیرد یا آموزش 
فرزندان یا ازدواج و امثال اینها- طبعا تاثیر بیشتری در ارتباط و التیام 

بین کارگر و کارفرما خواهد داشت که چیز مبارک و خوبی است.
   هفته  کارگر را تبریک عرض می کنم بــه همه  کارگران و امیدوارم با 
مطالبی که گفته شــد و اقدام هایی که در این هفته و در این روزها به 
انجام می رسد و انجام می گیرد بخشــی از مشکالت قشر زحمتکش 
کارگر ان شــاءا... برطرف شــود. امســال را ما اعالم کردیم به عنوان 
ســال جهش تولید. االن هم ما در اردیبهشــت ماه هستیم. هنوز اول 
ســالیم، یعنی فرصت و امکان بــرای این که به معنــای واقعی کلمه 
در امسال جهش تولید انجام بگیرد، هســت. یعنی ما در ضیق وقت 
قرار نداریــم. االن فرصت خیلی خوبی هســت، ده یــازده ماه مجال 
هست. دستگاه های مختلف می توانند به وظایفی که به جهش تولید 
منتهی می شــود ان شــاءا... عمل بکنند. لذا من چند نکته را در باب 
جهش تولید عرض می کنم. دربــاره  تولید خیلی صحبت کردیم. بنده 
 هم زیــاد صحبت کردم، دیگران هم -مســئولینی که دلســوز بودند، 
عالقه مند بودند- گفتند. من می خواهم این را بگویم، تولید را می توان 
به سیستم ایمنی و دفاعی بدن تشــبیه کرد. این روزها مسئله  کرونا 

هم مطرح اســت. نقش سیســتم دفاعی بدن در مواجهه با ویروس 
ها، میکروب ها و مهاجم های ضد سالمت نقش خیلی مهمی است. 
همین ویروس کرونا بالشک وارد خیلی از بدن ها شد، لکن آنها مریض 
نشدند. چرا؟ به خاطر این که یک سیستم دفاعی سالم خوبی داشتند 
توانست دفاع کند و امنیت بدن را تامین بکند. در اقتصاد کشور اگر ما 
اقتصاد را به یک بدن تشبیه کنیم، بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم 
دفاعی و امنیت بخش اقتصاد عبارت از تولید اســت. یعنی آن چیزی 
که می تواند ویروس های مهاجم و میکروب های مهاجم به اقتصاد 
را خنثی بکند و اقتصاد را ســالم نگه دارد، تولید در کشور است. اگر ما 
تولید خوب و مناسب و شایسته و روبه رشــد همواره در کشور داشته 
باشیم، ویروس هایی که طبیعتا وجود دارند -که ما البته اقتصادمان 
متاسفانه دچار میکروب ها و ویروس های طبیعی متعددی است-. 
ویروس های دست ساز هم هســتند مثل تحریم، مثل همین مسئله  
قیمت نفت. اینها حوادثی هســتند که به اقتصاد ضربه می زنند. اگر 
چنانچه ما یک تولید خوب داشــته باشــیم در مقابــل این ویروس 
ها مــی توانیم مقاومــت کنیم. مســئله  تولید یک نقــش تاثیرگذار 
 عجیبی به این شــکل دارد که طبعا بایســتی آن را مهم شمرد و به آن 

توجه کرد.

یک خبرگزاری آمریکایی خبر داد که بازرســی های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از برنامه هســته ای 
ایران طی ســال گذشــته رکورد زده است.بر اساس 
ســندی که خبرگزاری بلومبرگ رویت کرده، گزارش 
ســال 2۰۱9 اجرای پادمان های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نشــان می دهد که بازرســی های سال 
گذشته با توجه به دســتیابی به دسترسی گسترده 
به سایت های هســته ای ایران ادامه داشته است.

در گزارش ۱29 صفحه ای که برای دیپلمات ها درباره 
اجرای توافق هسته ای 2۰۱5 آماده شده،  آمده است: 
»آژانس همچنان به راستی آزمایی و بازرسی تعهدات 
مرتبط هسته ای جمهوری اسالمی ایران تحت برنامه 
جامع اقدام مشــترک ادامه می دهد.«بر اســاس 
گزارش بلومبرگ، بازرسی های آژانس از تاسیسات 

هسته ای ایران به بیشترین میزان طی ۱۰ سال گذشته 
رسیده است.فهرست آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره تحلیل هــا و نظارت هایی که بــر ایران تمرکز 
دارد، نشان دهنده رکورد جدیدی در بازرسی هاست. 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی یک هــزار و ۱۰۳ 
نفر- روز در خاک ایران به بازرسی از سایت های غنی 
سازی اورانیوم و سایت تولید برق هسته ای پرداخته 
است.آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر 
خود درباره برنامه هسته ای ایران اعالم کرده بود که 
ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران 5 برابر محدودیت 
تعیین شــده در برجام شده اســت.پس از خروج 
آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های لغو شده 
تحت این توافق و همچنین عدم توانایی کشورهای 
اروپایی در عمــل به تعهدات خود بر اســاس توافق 

هسته ای، ایران طی 5 گام تعهدات خود تحت برجام 
را کاهش داد.ایران در پنجمین و آخرین گام کاهش 
تعهدات خود اعالم کرد که دیگر هیچ گونه محدودیتی 
برای برنامه هسته ای خود قائل نیست؛ اما همچنان 
اجازه خواهــد داد تحت توافق برجام بازرســی ها از 
برنامه هســته ای این کشــور ادامــه یابد.جمهوری 
اسالمی ایران بارها ادعاهای کشورهای غربی و رژیم 
صهیونیســتی درباره داشــتن »فعالیت های پنهان 
هســته ای« را رد و تاکید کرده برنامه هسته ای این 

کشور برای مصارف صلح آمیز است.

بلومبرگ: 

ایران در بازرسی های هسته ای آژانس رکورد زد

رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی در بخش حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن و یک مقام آمریکایی خبر داد که واشنگتن دانشمند ایرانی را 
که بازداشت کرده بود، به محض بهبودی از ویروس کرونا آزاد خواهد کرد.رویترز مدعی شد که آزاد شدن عسگری احتماال بخشی از مبادله زندانیان میان ایران و 
آمریکا باشد و منابعی از ایران به خبرگزاری رویترز گفته اند که تهران آماده مشارکت در این مبادله است.»ابوالفضل مهرآبادی« از دیپلمات های ایران در بخش 
حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن گفت که دکتر عسگری 59 ساله، ۱۰ روز پیش در بازداشتگاه آمریکا به کرونا مبتال شده و در حال حاضر تحت 
درمان قرار دارد و پس از بهبودی، آمریکا را ترک خواهد کرد.مهرآبادی افزود: »ما در حال کار و همکاری با دفتر مهاجرت آمریکا هستیم تا هر چه سریع تر وی را 
به ایران بازگردانیم.« سخنگوی اداره گمرک و مهاجرت آمریکا از ارائه هرگونه جدول زمانی برای آزادی دکتر عسگری خودداری کرد؛ اما تایید کرد که این سازمان 
انتظار دارد زمانی که این شهروند ایرانی بهبودی خود را به دست آورد، مسافرت کند.این سخنگو که خواست نامش ذکر نشود گفت که تست ابتال به کرونای عسگری 

مثبت بوده و وی در حال حاضر در قرنطینه قرار داشته و در حال درمان است.

خبر روزادعای رویترز درباره دانشمند ایرانی دربند آمریکا

وز عکس ر

هدیه پوتین به 
»کیم جونگ اون«

رییــس جمهــور روســیه به 
مناســبت تقدیر از رهبــر کره 
شمالی بابت اقداماتش جهت 
گرامی داشــت یــاد نظامیان 
جان باخته ارتش سرخ شوروی 

به او مدال اهدا کرد.

 واکنش وزارت خارجه به اتهامات آمریکا در مورد 
مهاجران افغانستانی

وزارت امورخارجه جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد: آنچه برای مهاجران افغانســتانی در استان 
هرات اتفاق افتاد، مصیبت بار است؛ اما اتهامات رژیم آمریکا علیه ایران، یک طنز تلخ است.وزارت 
امورخارجه جمهوری اســالمی ایران در صفحه توییتر خود نوشت: ایران روابطی قوی با افغانستان 
داشته و در کمک به رهبران این کشور در تشکیل دولت فراگیر پیشرو است. آنچه برای مهاجران در 
استان هرات اتفاق افتاد، مصیبت بار است؛ اما اتهامات رژیم آمریکا علیه ایران، یک طنز تلخ است. 

این رژیم، جنایتکار جنگی در افغانستان و حامی دولتی تروریسم در سرتاسر جهان است.

جزییاتی از محاصره ناو آمریکایی توسط قایق های سپاه
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جمهوری اسالمی نه تمایل دارد و نه هیچ وقت به فکر 
ایجاد ناامنی و جنگی در منطقه است، ولی دســت کسی را که بخواهد منطقه را ناامن کند قادر است 
بشکند و از حقوق ملت با قدرت دفاع کند. آمریکایی ها به دنبال تحریک در منطقه هستند، اینکه گفتند 
قایق های ایران ناو آمریکایی را محاصره کردند؛ در واقع عکس العملی بود که به تعدی آمریکایی ها 
نشان دادیم. ذوالنوری ادامه داد: ناو آمریکایی، مسیر شناور ایرانی را سد کرده و شناور به هر طرفی که 
می خواست برود ناو آمریکایی جلویش می پیچید و مسیرش را سد می کرد، دیدیم اگر پاسخ آن ها 
را سر بزنگاه ندهیم پر روتر شده و ممکن است کارهای دیگری را شروع کنند. محاصره ناو آمریکایی 

از سوی قایق های ایرانی درواقع پاسخ به جسارتی بود که آمریکایی ها مرتکب شدند.

دیپلماسی کرونایی »ظریف«
وزرای امور خارجه ایران و گرجستان درباره آخرین تحوالت روابط دوجانبه و مبارزه با شیوع کرونا تلفنی 
به رایزنی پرداختند.محمدجواد ظریف و »دیوید زالکالیانی« وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و گرجســتان در گفت وگویی تلفنی ضمن مرور آخرین تحوالت روابط دوجانبه در خصوص مبارزه با 
شیوع ویروس کرونا بحث و تبادل نظر کردند.از آخرین تحوالت در روابط ایران و گرجستان، انتقال ۱۰۱ 
زندانی ایرانی از گرجستان به ایران برای گذراندن ادامه دوران محکومیت شان بود. بعدازظهر چهارشنبه 
سوم اردیبهشت ماه، در پی تالش و پیگیری وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و سفارت ایران 
در تفلیس و رایزنی های انجام شــده با مقامات گرجســتان و موافقت دولت تفلیس علی رغم عدم 
امضای موافقت نامه انتقال محکومان، ۱۰۱ زندانی )محکوم( ایرانی محبوس در زندان های گرجستان 

به کشور بازگشته و تحویل مقامات قضایی جمهوری اسالمی ایران شدند.

سفارت ایران در لبنان:

 ایران آماده اجرای یک پروتکل بهداشتی با لبنان در مقابله 
با کروناست

سفارت جمهوری اسالمی ایران در لبنان در بیانیه ای با تاکید بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه 
غرب آســیا در مقابله با کرونا، برای فراهم و اجرایی کردن یک پروتکل بهداشتی و درمانی با لبنان 
مطابق با فاکتورهای سازمان بهداشــت جهانی در این زمینه، اعالم آمادگی کرد.  سفارت ایران در 
لبنان در این بیانیه بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه غرب آسیا در قالب همکاری های دوجانبه 
و منطقه ای برای مقابله با ویــروس کرونا تاکید کرد و افزود: هیچ طرفی بــه تنهایی نمی تواند بر 
چالش های ناشــی از این ویروس غلبه کند.ســفارت ایران در لبنان تاکید کرده است که مبارزه با 
ویروس کرونا مســتلزم همکاری بین المللــی و منطقه ای بوده و هرگونه تالش برای سیاســی 
 و رســانه ای کردن این رونــد، باعث وخامت عواقب شــیوع این ویروس بــرای ملت های جهان

 خواهد شد.

کافه سیاست

آیت ا... جنتی: 

اصالح قانون انتخابات باید 
 ناظر به سیاست های 

کلی باشد
دبیر شــورای نگهبان گفت:اصــالح قانون 
انتخابــات باید ناظر به سیاســت های کلی 
انتخابات باشد، اما متاســفانه طرح اخیر 
نه تنها هیچ نســبتی با سیاســت های کلی 
انتخابات ندارد بلکه بــا هدف بی خاصیت 
کردن احراز صالحیــت داوطلبان طراحی و 
تصویب شده اســت.آیت ا... احمد جنتی 
در ادامــه نطــق پیش از دســتور خــود به 
ماجرای طرح اخیر مجلس دهم موســوم 
به اصالح قانون انتخابات که از سوی عده ای 
از نماینــدگان طراحی شــده اشــاره کرد و 
گفت: در حالــی که ما مدت هــا و پیش از 
برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصالح قانون 
انتخابات فریاد زدیــم و مطالبه کردیم، اما 
مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد 
و حاال و در روز های پایانی خود تازه به فکر 
اصالح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت 

افتاده است.
وی تاکید کرد: بنده حتی پیش از انتخابات 
در مذاکره ای که بــا رییس محترم مجلس 
داشــتم به ایشــان گفتم که بایــد اصالح 
قانون انتخابات ناظر به سیاســت های کلی 
انتخابات باشد، اما متاســفانه طرح اخیر 
نه تنها هیچ نســبتی با سیاســت های کلی 
انتخابات ندارد بلکه بــا هدف بی خاصیت 
کردن احراز صالحیــت داوطلبان طراحی و 

تصویب شده است.
آیــت ا... جنتی بــا تاکید بر اینکه شــورای 
نگهبــان اصــالح قانــون انتخابــات ناظر 
به سیاســت های کلی انتخابــات را امری 
ضروی و واجب می داند که باید با کار دقیق 
و کارشناســی بــه دور از هیجانــات انجام 
شود، خاطرنشــان کرد: امیدواریم مجلس 
یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات 
همچون وزارت کشور و شــورای نگهبان که 
تجربه ارزشــمندی در این حوزه دارند، در 
 فضایــی معقول اقــدام به اصــالح قانون 

انتخابات کند.

گر چنانچه ما یک تولید خوب داشته باشیم در  ا
مقابل این ویروس ها می توانیم مقاومت کنیم. 
مسئله  تولید یک نقش تاثیرگذار عجیبی به این 
 شکل دارد که طبعا بایستی آن را مهم شمرد و به آن 

توجه کرد.

بین الملل

یدر
س: ل

عک
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عدم توازن بین عرضه و تقاضا علت گرانی حبوبات؛

 قیمت ها مورد تایید نیست
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت اصفهان گفت: شرایط موجود در کشور موجب 
عدم تعادل در عرضه و تقاضا شــده و قیمت ها هیچ کدام مورد تایید ما نیست.اسماعیل نادری در 
ارتباط با افزایش قیمت حبوبات در چند روز اخیر اظهار داشــت: بخشی از حبوبات ما وارداتی بوده 
مثل عدس، لپه و قســمتی از لوبیا که ارز این اقالم از 4 هزار و 200 تومان به ارز نیمایی تغییر کرده و 
بخشی از افزایش قیمت ناشی از همین تغییر ارز است.وی ادامه داد: بخشی به علت فصل است 
چرا که اکنون فصل برداشــت به پایان رسیده و در ســال های متمادی بین فصل برداشت تا فصل 
برداشت بعدی افزایش قیمت وجود داشته و مشمول عرضه و تقاضا می شود، فصل برداشت بعدی 
در حدود دو ماه دیگر است.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه شرایط موجود کشور موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است، 
عنوان کرد: اکنون با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشــکالتی که وجود دارد مقداری مصرف باالتر 
رفته چرا که در برخی موارد حبوبات به علت اینکه دارای پروتئین است، جایگزین گوشت می شود.

وی افزود: این عدم توازن بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت در حبوبات به خصوص لپه و 
عدس شده و قیمت ها هیچ کدام مورد تایید ما نیست و ما از بابت این موضوع نگران و ناراحتیم که 

در سراسر کشور اتفاق افتاده است.

 مدیریت منابع آبی، گام اول جهادکشاورزی در مسیر 
جهش تولید

دبیر اجرایی سازمان نظام صنفی کشاورزان اســتان اصفهان از اجرای ۱۷ طرح اقتصادی در حوزه 
کشاورزی استان در سال جاری خبرداد.اسفندیار امینی اظهارداشت:باتوجه به سال جدید زراعی و 
تداوم مطلوب بارش ها در تالش هستیم تا بتوانیم با اجرای ۱۷ طرح اقتصادی در حوزه کشاورزی 
استان تحقق جهش تولید را در این حوزه رقم بزنیم.وی افزود:از آنجایی که مهم ترین نیاز اساسی 
کشاورزان استان بحث مدیریت منابع آبی است به همین منظور در نخستین گام در تالش هستیم 
تا با ایجاد نظارت درســت بر روند توزیع صحیح منابع آبی دربخش های مختلف حوزه کشاورزی 
همچون باغداری، گلخانه ها، مرغداری ها، دام و طیــور و زراعت حقابه آب مورد نیاز آن ها را تامین 
کنیم.دبیر اجرایی سازمان نظام صنفی کشاورزان اســتان اصفهان تاکید کرد: به وجود آوردن یک 
شبکه مدیریتی و ساماندهی حوزه ها و بخش های کشاورزی می تواند در آینده بسیاری از کمبودات 
حقابه آب کشاورزان استان را در فصول مختلفی همچون تابستان و پاییز برطرف کند.دبیر اجرایی 
سازمان نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان افزود:می توان با ایجاد همکاری های الزم با ارگان های 
اجرایی استان و اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی و ایجاد سرمایه گذاری های الزم زمینه توسعه 

حوزه کشاورزی استان اصفهان را فراهم کرد.

مدیرسازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

آغاز خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در استان اصفهان
خرید تضمینی محصول گندم و دانه های روغنی در 50 مرکز مجموعه ســازمان تعاون روســتایی 
استان اصفهان آغاز شد.مدیرســازمان تعاون روستایی استان با اشــاره به افزایش بارندگی های 
امســال گفت: پیش بینی می شــود ۱80 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری 
شود.محسن حاج عابدی افزود: پیش بینی می شود هفت هزار تن دانه های روغنی کلزا و گلرنگ 
از کشــاورزان به صورت تضمینی خریداری شــود.وی گفت: خرید توافقی ۱۱۱ تن گل محمدی از 
کشاورزان شهرستان آران و بیدگل هم آغاز شده است.حاج عابدی با بیان اینکه محصول پیاز اصفهان 
به مرحله برداشت نرسیده گفت: در حال حاضر حدود 200 تن پیاز از کشاورزان جیرفت برای تعادل 

در بازار خریداری و در بازار اصفهان در حال توزیع است .

بر اساس اعالم گمرک، کشور روسیه بیشترین سهم از تعامالت صادراتی و وارداتی را در بین کشورهای اوراسیا با اصفهان داشته است؛

چراغ سبز روسیه به اقتصاد اصفهان

رشــد مراودات تجاری ایران و روسیه به  مرضیه محب رسول
خصوص در کانال روابط تجاری غیر نفتی، 
آرام و اندک بوده اما همواره روبه رشد بوده است. بر اساس آمار سال 
 گذشــته گمرک، تراز تجاری روســیه و ایران از ماه ژانویه تا آگوست

 ) هشت ماه نخست سال میالدی جاری( با افزایش 25.8 درصدی 
نسبت به پارسال، ۱.4۷8 میلیارد دالر شد.

بر اساس این گزارش، صادرات روسیه به ایران با ۳۹.8 درصد افزایش 
به ۱.۱۱۷ میلیارد دالر و واردات از ایران به روسیه با کاهش 4.۱ درصدی 
۳۶0.4 میلیون دالر است.ســهم ایران در کل گــردش مالی تجاری 
خارجی فدراسیون روسیه در بازه زمانی یاد شده تنها 0.۳ درصد گزارش 
شده که نسبت به سال گذشــته تغییری نداشته است.گمرک روسیه 
پیش تر هم در گزارشــی اعالم کرده بود که تراز تجاری دو کشور از ماه 
ژانویه )دی ماه ۹۷( تا ژوئن )تیر( 24.۶ درصــد افزایش یافته و به 
۱.۳۳ میلیارد دالر رسیده است. اصفهان از جمله شهرهایی بوده است 
که مراودات تجاری با شهرهای مختلف روسیه داشته و در سال های 
اخیر آن را گسترش داده به صورتی که حاال روسیه یکی از اصلی ترین 
شــرکای تجاری تولید کنندگان و تجار اصفهانی هستند. روسیه سال 
هاســت به عنوان بازار هدف محصوالت تولیدی در اصفهان از ســوی 

مسئوالن و فعاالن اقتصادی و تجاری اصفهان معرفی می شود، در راه 
این هدف البته تحرکات فرهنگی مانند خواهرخواندگی اصفهان و شهر 
سن پترزبورگ روسیه هم صورت گرفته است. سال گذشته هم شهردار 
اصفهان و برخی دیگر از مقامات اجرایی اســتان به روسیه سفرهایی 
داشــتند و تالش هایی برای رایزنی اقتصادی میان اصفهان و روسیه 
صورت گرفت؛ مســئله ای که در شــرایط تحریم می تواند یکی از راه 
گشاترین اقدامات برای جهش تولید و چرخیدن چرخ تولید کنندگان 
استان باشد. بر اساس آمار اصفهان پنجمین استان از نظر صادرات در 
کشور است و سهم ارزشی صادرات آن پنج درصد است که از این میان 
روسیه سهم باالیی دارد تا جایی که مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
اعالم کرد در سال گذشته روسیه بیشترین سهم از تعامالت صادراتی 
و وارداتی را در بین کشورهای اوراســیا با اصفهان داشته است.رسول 
کوهستانی پزوه با اشــاره به اهمیت تجارت با اتحادیه اوراسیا اظهار 
داشت: مجموعه کشورهای اوراسیا شاخص های اقتصادی مهمی از 
جمله رتبه نخست اســتخراج نفت با دارایی ۱4.5 درصد از منابع کل 
جهان، رتبه اول تولیــد گاز جهان با 20.2 درصد از ســهم جهانی و رتبه 
چهارم تولید انرژی برق با 4.۹ درصد از سهم جهان را دارد.وی با تاکید 
بر اهمیت تجارت خارجی اصفهان با این مجموعه بزرگ تصریح کرد: 

سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا از قبیل روسیه، قزاقستان و ارمنستان 
با ایران مرز دریایی و زمینی دارند.مدیرکل گمرکات استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در سال گذشته 2۱ میلیون و ۹4۷ هزار و 85۳ کیلوگرم 
و با ۶۶۱ اظهار نامه و بــه ارزش 2۹ میلیون و ۳88 هــزار و 4۶۶ دالر 
از اســتان اصفهان به کشور روســیه صادرات انجام شده است، اظهار 
داشت: ارزش دالری صادرات به قزاقستان، دو میلیون و 2۱۳ هزار و 
۷5 دالر و به کشور ارمنســتان ۱۹ میلیون و ۳8۱ هزار و 524 دالر بوده 
است.وی ارزش دالری صادرات به دیگر کشــور منطقه اوراسیا یعنی 
بالروس را 5 میلیون و 422 هزار و 5 دالر اعالم کرد و افزود: در ســال 
گذشته صادرات از استان اصفهان به کشــور قرقیزستان دو میلیون و 

8۷2 هزار و 8۶۷ دالر بود.
کوهســتانی پزوه اشــاره ای هم به واردات از کشــورهای روســیه و 
قزاقســتان در دوازده ماه اخیر داشت و گفت: ارزش دالری واردات از 
کشور روسیه به اســتان اصفهان ۶ میلیون دالر و با وزن 2.۷ هزار تن 
بوده است که سهم واردات از کشور قزاقستان بالغ بر دو میلیون دالر و 
با وزن 2 هزار تن انجام شده اســت.مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
گفت: روسیه بیشترین سهم از صادرات و واردات را در بین کشورهای 

اوراسیا به اصفهان داشته است.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: واحدهای صنعتی بــرای افزایش ظرفیت، 
توسعه، بازسازی و بهسازی در شعاع 50 کیلومتری 
اصفهان، با محدودیت و مشــکل مواجه هســتند.

ایــرج موفق اظهارداشــت: ایــن محدودیت ها در 
شــرایط کنونی باید برای تحقق شعار جهش تولید 
برداشته شده و شرایط توســعه و افزایش ظرفیت 
برای واحدهایی کــه از امکانــات الزم برخوردارند، 

فراهم شــود.موفق با بیان اینکه برخی واحدهای 
تولیدی و صنعتی بنا بــه دالیل مختلف، نمی توانند 
بر اساس ظرفیت اســمی کار کنند، اضافه کرد: باید 
با ظرفیت ســنجی از واحدهای صنعتی و تولیدی 
فعال، ظرفیت هــای خالی آنها را مشــخص کنیم.

وی با اشــاره به اینکه باید روی ظرفیت های خالی 
کارخانه ها و صنایع سرمایه گذاری کنیم، خاطرنشان 
کرد: ظرفیت سنجی از واحدهای تولیدی و صنعتی 
موجود در شــهرک های صنعتی اســتان در مرحله 
اول انجام می شود و در مرحله بعد ظرفیت سنجی 
واحدهای صنعتــی پراکنده و خارج از شــهرک ها 

انجام خواهد شــد. وی گفت: اســتقرار واحدهای 
صنایع سبز در شــعاع 50 کیلومتری مرکز استان را 
از سال گذشته شروع کردیم و برای عملیاتی شدن 
این کار تالش می کنیم.وی تصریح کرد: صنایعی که 
هیچگونه آالیندگی ندارند می توانند در مرکز استان 
ایجاد شوند؛ اما به دلیل قانون منع استقرار صنایع 
در شعاع 50 کیلومتری با مشکل مواجهیم.موفق با 
اشاره به اینکه صنایع سبز باید بتوانند در مرکز استان 
مستقر شــوند، بیان کرد: قانون منع استقرار صنایع 
در شــعاع 50 کیلومتری اصفهان باید برای صنایع 

دیگر اعمال شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

 واحدهای صنعتی اصفهان برای افزایش ظرفیت و توسعه
 با مشکل مواجه هستند

خبر روز

اصفهان پنجمین استان از نظر صادرات در کشور است و 
سهم ارزشی صادرات آن پنج درصد است که از این میان 
روسیه سهم باالیی دارد تا جایی که مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان اعالم کرد در سال گذشته روسیه بیشترین 
سهم از تعامالت صادراتی و وارداتی را در بین کشورهای 

اوراسیا با اصفهان داشته است

اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از امسال 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 
جاری خبر داد و گفت: در صورت تصویب دولت اقساط فروش زمین که اکنون 5 ساله است، ۱0 ساله 
خواهد شد.محمود محمودزاده بیان کرد: پیش بینی بر این اســت که در سال جاری سازمان امور 
مالیاتی امکان اخذ مالیات از خانه های خالی را با اولویت شهرهای بزرگ فراهم  کند.وی در ادامه به 
ساخت مسکن فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در راستای طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم نامه هایی 
را با دیگر نهادها و سازمان ها برای خانه دار شدن افراد تحت پوشش آنها امضا کردیم که آموزش و 

پرورش یکی از آن هاست.

»نان« در صدر شکایات مردمی قرار گرفت
 در سال گذشت بیشترین شــکایات مردمی در حوزه کاال مربوط به نان و لوازم بهداشتی و در حوزه 
خدمات مربوط به تعمیرگاه های خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری بوده است.جدیدترین 
اطالعات منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که سال 
گذشته چهار میلیون و ۶۱ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی توسط سازمان حمایت انجام شده 
که ۱۶.5 درصد نسبت به ۳ میلیون و 48۶ هزار فقره بازرســی انجام شده در سال ۱۳۹۷ افزایش 
داشته است.همچنین بر اساس اطالعات منتشر شده از ســوی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان بیشــترین گزارش ها و شــکایت های دریافتی در حوزه کاال مربوط به نان بوده که 
گران فروشــی ، کم فروش و فروش اجباری )کنجد( بیشترین شــکایات در بخش نان را به خود 

اختصاص داده است.

ثبت هشت میلیارد دقیقه مکالمه در اپراتورهای همراه اول
مجمــوع مکالمــات ورودی اپراتورهای تلفــن همراه از ســمت ســایر اپراتورها، تا پایان ســه 
ماهه  چهارم ســال ۱۳۹8 به بیش از هشــت میلیــارد و 2۳8 میلیــون دقیقه می رســد.اپراتور 
همــراه اول در مجموع چهــار میلیــارد و ۳22 میلیــون و ۶2۹ دقیقه مکالمه  خروجی به ســایر 
اپراتورهای همراه و بیش از ســه میلیــارد و 58۱ میلیــون و 25۶ هزار دقیقــه مکالمه  ورودی از 
ســایر اپراتورهای همراه داشــته اســت. همچنین ترافیک درون شــبکه این اپراتور، بیش از 28 
میلیــارد و ۶8۹ میلیون و 8۶ هزار دقیقه بوده اســت. اپراتور ایرانســل در مجموع ســه میلیارد و 
545 میلیون و ۷5 دقیقــه مکالمه  خروجی به ســایر اپراتورهای همراه و بیــش از چهار میلیارد 
و 2۳۷ میلیــون و 882 هــزار دقیقه مکالمه  ورودی از ســایر اپراتورهای همراه داشــته اســت. 
 همچنین ترافیک درون شــبکه این اپراتور، بیــش از ۱۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیــون و 5۶۱ هزار دقیقه

 بوده است. 

شرایط پرداخت اقساطی قبوض آب تعیین شد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران از شرایط پرداخت اقساطی قبوض آب برای مشترکان 
که بدهی باالیی دارند، خبر داد.محمدرضا بختیاری گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و دستور 
وزیر نیرو برای مراعات  حال مردم ماموران کنتورخــوان از مراجعه به درب منازل خودداری کردند، 
ولی باتوجه به حذف قبوض آب و زمان بر بودن قرائت کنتور آب، چند روزی است که ماموران برای 
ثبت کنتور قبوض به درب منــازل مراجعه می کنند.وی در ادامه با اشــاره به تاکید رییس جمهور و 
وزیر نیرو برای همکاری با آن دسته از مشترکانی که مشکل پرداخت دارند، افزود: طبق آنچه اعالم 
شده این طرح تا آخر اردیبهشــت ادامه دارد و تا آن زمان با مشــترکان همراهی خواهیم داشت و 
همچنین اگر مشکلی برای پرداخت قبوض آب وجود داشته باشد می توانند آن را به صورت اقساطی 

پرداخت کنند.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان:اخبار

بیشترین ضرر در دوران کرونا متحمل گل کاران شده است
براساس گفته های رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان، بیشترین ضرر در دوران کرونا متحمل گل کاران شده است، البته گل فروشان نیز در شرایط بسیار سختی 
قرار دارند.جعفر دالل باشــی گفت: ضرر گل فروشــان را نمی توان برآورد کرد، چون در شرایط کنونی که فروش ندارند تعطیل هســتند و جنسی برای فروش به 
مغازه نمی آورند، در این میان کشاورز بیشترین ضرر را متحمل می شــود که تولیداتش یا در رودخانه ریخته می شود و یا خوراک گوسفندان می شود.وی ادامه 
داد: بیشترین تولیدات آلستر و رز بوده است، اما اکثرا خراب می شــوند که اگر کیفیت پایین داشته باشند باید دور ریخته شوند، متاسفانه راهی نیست زیرا گل 
نگه داشتنی نیست، صبح غنچه است، ظهر باز می شود و شب باید به سطل زباله انداخته شود.»...گل نه احتکار دارد و نه صادرات...« رییس اتحادیه فروشندگان 
گل اصفهان با بیان این جمله گفت: امیدواریم در فصل زمستان که کشورهای بلوک شرق خریدار گل ها می شوند صادرات داشته باشیم، در شرایط کنونی شاید 
حدود ۷00 الی 800 میلیون تومان ضرر متحمل گل کاران شده است.وی با بیان اینکه گل فراوان اســت اما در این شرایط نه کشاورز سود می برد و نه گل فروش، 

افزود: در این وضعیت کاری نمی شود انجام داد. فروشندگان گل اجاره های سنگین 4-5 میلیون تومانی دارند که پرداخت این مبلغ در توان  آنها نیست. 

تصویرهوایی از 
پارکینگ خودروهای 
دپو شده در انگلیس

یــک پایــگاه هوایــی قدیمی در 
انگلیــس مملــو از اتومبیل هــای 
جدید بــه ارزش ۳5 میلیون پوند 
اســت که به دلیل بحران اقتصادی 
خریدار ندارد. ماه گذشته کمتر از ۱000 
اتومبیل در انگلیس فروخته شد، اما 
آمار فروش سال گذشته در همین 

تاریخ ۶8 هزار خودرو بوده است.

وز عکس ر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بازار اقالم خوراکی به حال 
خود رها شده است

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه دولت هیچ توضیحی درباره سیاست 
یک بــام و دوهوای خــود و مــوج گرانی  
کاالهای اساسی نمی دهد، گفت: به جای 
پاســخ گویی شاهد پاســکاری مسئولیت 
بین وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارتخانه 

صنعت،  معدن و تجارت هستیم.
سید ناصر موسوی الرگانی با انتقاد از گران 
شــدن قیمت اقالم خوراکی در ماه مبارک 
رمضان، گفت: قبل از هر صحبتی  از دولت 
درخواســت دارم از اظهارنظــر در ارتباط با 
افزایش قیمت کاالهای اساسی خودداری 
کند چراکه هرگاه به این مهــم ورود کرده 

شرایط سخت تر شده است.
وی با بیان اینکه افــراد گاهی می خواهند 
خدمت کننــد اما بعضا خیانــت می کنند، 
افزود: با وجود اینکه امســال اولین سالی 
نیســت که ماه رمضان داریم و عمال دولت  
بایــد تدابیر جــدی را برای کنتــرل بازار و 
جلوگیری از افزایــش قیمت کاالها در نظر 
می گرفــت؛ اما متاســفانه نــه تنها چنین 
اقداماتی در بازار مشــاهده نمی شود بلکه 
بازار به حال خود رها شــده است.موسوی 
الرگانــی اضافه کرد: جالب اینجاســت که 
دولــت هیــچ توضیحی درباره سیاســت 
یک بــام و دوهوای خــود و مــوج گرانی  
کاالهای اساسی نمی دهد و عمال به جای 
پاســخ گویی شاهد پاســکاری مسئولیت 
بین وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارتخانه 
صنعت، معــدن و تجارت هســتیم. عضو 
کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی معتقد اســت عدم نظــارت بر 
افزایش بی ســابقه کاالهای اساســی در 
ماه مبارک رمضان مشــکالت عدیده ای را 
برای مردمــی -که با ســیلی صورت خود 
را ســرخ نگه داشــته اند-، ایجــاد کرده و 
عمــال موجب شــده تــا بــرای انداختن 
 ســفره های ســاده افطار هم با مشــکل 

روبه رو شوند.
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عرضه ماسک و دستکش به داروخانه ها با قیمت های چند برابر؛

عرضه در سوپرمارکت آری، داروخانه نه!
نایب رییــس انجمــن داروســازان ایــران از توزیع ماســک و دســتکش 
در برخــی داروخانه هــا خبــر داد و بــا بیــان اینکــه هنــوز شــرایط 
داروخانه هــا در ایــن حــوزه بــه وضعیــت عــادی نرســیده اســت، 
گفــت: جالــب اســت کــه در حــال حاضــر هــم اقالمــی ماننــد ماســک 
ــر آنچــه در  ــد براب ــر و چن ــی باالت ــا قیمــت گــران و قیمت و دســتکش ب

ــود. ــه می ش ــا عرض ــه داروخانه ه ــت، ب ــود داش ــاه وج ــفند م اس
ــع ماســک و دســتکش  ــت توزی ــاره وضعی ــی  فاطمــی ، درب ــر عل دکت
در داروخانه هــا، گفــت: از ابتــدای هفتــه جــاری توزیــع ماســک و 
ــه  ــوز در عمــل ب دســتکش در برخــی داروخانه هــا آغــاز شــده، امــا هن
ــه  ــن حــوزه ب ــع نشــده و شــرایط داروخانه هــا در ای تعــداد کافــی توزی
وضعیــت عــادی نرســیده اســت. بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر در 
ــت  ــده وضعی ــای ضدعفونی کنن ــی و ژل ه ــای الکل ــه محلول ه زمین
داروخانه هــا نرمــال و عــادی اســت، امــا در حوزه ماســک و دســتکش 

ــود دارد. ــا وج ــان کمبوده همچن

داروخانه ها بهترین محل عرضه اقالم بهداشتی
وی بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال فقــط در برخــی داروخانه ها ماســک 
و دســتکش توزیــع شــده اســت، افــزود: رویــه ای کــه در ایــران بــرای 
ــالف  ــاد، برخ ــاق افت ــردی اتف ــت ف ــالم حفاظ ــت اق ــرل و مدیری کنت
همــه جــای دنیــا بــود. در دنیــا داروخانه هــا را بــه عنــوان مرکــز تامیــن 
اقــالم و مــواد حفاظتــی قــرار دادنــد، امــا در ایــران اولیــن اقــدام ایــن 
ــا  ــه داروخانه ه ــر اینک ــی ب ــد مبن ــه بخشــنامه ای را صــادر کردن ــود ک ب
ــود. در  ایــن اقــالم را نفروشــند. البتــه دلیــل ایــن اقــدام مشــخص ب
آن زمــان کمبــود اقــالم حفاظتــی وجــود داشــت و دولــت باید شــرایط 
ــق  ــع از طری ــت توزی ــن مدیری ــا ای کاش ای ــرد، ام ــت می ک را مدیری
داروخانه هــا انجــام می شــد؛ چراکــه هیــچ محــل عرضــه ای در کشــور 
ــت:  ــرد. وی گف ــرار نمی گی ــارت ق ــورد نظ ــا، م ــدازه داروخانه ه ــه ان ب
ــت،  ــبکه بهداش ــق ش ــم از طری ــا ه ــه داروخانه ه ــرد ک ــه ک ــد توج بای
هــم از طریــق معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی و هــم 
ــر  ــم از نظ ــت و ه ــر قیم ــم از نظ ــر ه ــازمان بیمه گ ــه س ــق س از طری
ــه  کیفیــت مــورد نظــارت قــرار می گیــرد و هیــچ محلــی نیســت کــه ب
ــن  ــس انجم ــب ریی ــش چــک شــود. نای ــا کاالهای ــدازه داروخانه ه ان
داروســازان ایــران تاکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس اگــر خــوب مدیریــت 
ــالم  ــه اق ــر ب ــردم زودت ــیدیم و م ــه نمی رس ــن نقط ــه ای ــد، ب می کردن
حفاظت شــخصی بــا کیفیــت و اســتاندارد دسترســی پیــدا می کردند. 
متاســفانه در ابتــدای نایــاب شــدن اقــالم حفاظتــی بســیاری از 
شــرکت های تولیــد کننــده و پخش کننــده  قیمت هایشــان را افزایــش 

ــه داروخانه هــا  ــا قیمــت گــران ماســک، دســتکش و ... را ب ــد و ب دادن
عرضــه می کردنــد. بــر همیــن اســاس جامعــه بــا یــک شــوک ناشــی 
ــان  ــد. در آن زم ــه ش ــالم مواج ــن اق ــی ای ــت ناگهان ــش قیم از افزای
دوربین هــای خبــری بــه داروخانه هــا آمدنــد و گفتنــد کــه ایــن اقــالم 
ــد، در  ــه نمی کنن ــردم عرض ــه م ــا را ب ــا آن ه ــده و داروخانه ه ــران ش گ
ــه چشــم خــود مــردم رفــت  ــی ب ــن گزارش های ــی کــه ضــرر چنی حال
ــی  ــرد. فاطم ــوع ک ــا ممن ــالم را در داروخانه ه ــن اق ــت عرضــه ای و دول
بــا بیــان اینکــه از اســفند تاکنــون زمــان دو ماهــه ای را از دســت دادیــم 
و مــردم بــرای تامیــن اقــالم حفاظتــی رنــج کشــیدند، اظهــار کــرد: در 
ــا قیمــت گــران و  ــد ماســک و دســتکش ب حــال حاضــر اقالمــی مانن
ــه  ــر آنچــه در اســفند مــاه وجــود داشــت، ب ــد براب ــر و چن قیمتــی باالت
ــاه  ــفند م ــه در اس ــری ک ــانتاژ خب ــود. ش ــه می ش ــا عرض داروخانه ه
اتفــاق افتــاد، باعــث شــد کــه داروخانه هــا از عرضــه ایــن اقــالم منــع 
ــه شــرکت های  ــی ک ــردم محــدود شــد. در حال شــوند و دسترســی م
واردکننــده، تولیــد کننــده و ... از مســیرهایی جــز داروخانــه ایــن اقالم 
ــازار تزریــق کردنــد. بــر همیــن اســاس بــود کــه شــاهد بودیــم  را بــه ب
ــک  ــا و... ماس ــوپر مارکت ه ــی ها، س ــا، ابزارفروش ــار پیاده روه ــه کن ک
و دســتکش عرضــه می شــود. مــا دو مــاه زمــان طالیــی را بــرای 

دسترســی راحت تــر مردم بــه اقــالم حفاظــت فــردی  از دســت دادیم. 
ــدم  ــده ع ــش عم ــه بخ ــرد ک ــان ک ــد کتم ــه نبای ــرد: البت ــد ک وی تاکی
ــه دلیــل افزایــش چنــد برابــری مصــرف  ــه ایــن اقــالم ب دسترســی ب
آن هــا بــود. در عین حــال اولویــت اول ســازمان غــذا و دارو تامیــن این 
ــا  ــا، مطب ه ــی، درمانگاه ه ــز درمان ــتان ها و مراک ــرای بیمارس ــالم ب اق
و... و یــا اماکــن عمومــی بــود، بر همیــن اســاس دسترســی محدودتر 
ــد اقالمــی  شــد. فاطمــی همچنیــن گفــت: در حــال حاضــر هــم تولی
چــون ماســک و دســتکش ۱۰ برابــر شــده و کنترل هــای ســازمان غــذا 
ــان  ــات در زم ــن اقدام ــر ای ــا اگ ــر شــده اســت، ام و دارو بیشــتر و بهت
کوتاه تــری انجــام شــده و از طرفــی بــه داروخانه هــا اعتمــاد می شــد، 
زودتــر مشــکالت برطــرف می شــد. بایــد توجــه کــرد کــه داروخانه هــا 
نســبت بــه ســایر مراکــز، قطعــا محل هــای بهتــری بــرای عرضــه اقالم 
ــه  بهداشــتی محســوب می شــوند. وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ب
ــد ماســک و  ــردی مانن ــالم حفاظــت ف ــی قیمــت مصــوب اق طــور کل
دســتکش افزایــش یافتــه ؛ چراکــه قیمت مــواد اولیــه در جهــان برای 
تولیــد ایــن اقــالم نیــز بــاال رفتــه اســت. داروخانه هــا هــم بــر اســاس 
ــه  ــالم را ب ــن اق ــده ای ــور آم ــه  روی فاکت ــودی ک ــمی و س ــور رس فاکت

ــد.  ــه می کنن ــردم عرض م

استاندار خوزستان:

 اهوازی ها در برابر کرونا بی مباالت شده اند
استاندار خوزســتان گفت: رفتار مردم باعث تصمیم گیری ما در ســتاد مدیریت کرونا و شورای تامین 
خوزستان است؛ اگر مردم پروتکل های بهداشتی اعالم شده را رعایت نکنند و رفتارهای پرخطر داشته 
باشند، مجبور به برگشت به عقب و اعمال 
محدودیت ها هســتیم که در این شرایط 
ممکن است به معیشت مردم آسیب وارد 
شود؛ اما ســالمت مهم تر است.  غالمرضا 
شریعتی با اشاره به موارد سندروم تنفسی 
و بیماران بســتری کرونا در سطح کشور، 
اظهار کرد: در کشــور و خوزستان با هر دو 
مورد دســت و پنجه نرم می کنیم و موارد 
سندروم تنفسی و کرونا تقریبا نزدیک به 
هم هستند. وی با اشــاره به روند بیماری 
کرونا در استان خوزستان گفت: پیش از این تنها از موارد بستری و بدحال آزمایش کروناویروس اخذ 
می شــد؛ اما اکنون با توجه به افزایش تعداد آزمایشــگاه های کروناویروس، از موارد سرپایی و بدون 
عالمت هم نمونه گیری می شود. وی با بیان اینکه مردم اهواز بی مباالت شده اند و نسبت به هفته های 
اول کمتر رعایت می کنند، عنوان کرد: روند شیوع ویروس در اهواز سرعت باالیی دارد؛ اگرچه اکثر بیماران 

شناسایی شده سرپایی بودند؛ اما طی ۱۰ روز اخیر مرتب هشدار داده ایم.

دبیر شورای سالمت کیش:

 اعالم منطقه سفید نباید موجب غفلت مردم
 از رعایت بهداشت شود

دبیر شورای سالمت کیش، کاهش حساســیت ها پس از معرفی جزیره به عنوان منطقه سفید را 
تهدیدی جدی برای جامعه برشمرد. سعید پورعلی، دبیر شورای سالمت جزیره و معاون فرهنگی 
اجتماعی این سازمان، در این جلسه با اشاره به سیاست بازگشایی و افزایش فعالیت کسب وکارها 
یادآور شد: بایستی به سمت و سویی حرکت کنیم که تمامی صنوف با حفظ قوانین و مقررات، رعایت 
پروتکل های بهداشتی تعریف شده، حفاظت فردی، عمومی و فاصله گذاری اجتماعی فعال شوند. 
سخنگوی شورای ســالمت کیش نیز با تاکید برانجام مراقبت های بهداشتی جدی از سوی مردم 
گفت: تصور مردم، از سفید بودن منطقه نباید موجب غفلت آنها از رعایت قوانین و مقررات بهداشتی 
شود و تمامی پروتکل ها و ضوابط همچنان باید از سوی مردم به صورت جدی رعایت شود زیرا وجود 

حتی یک مورد مثبت در جزیره، موجب سخت تر شدن قوانین می شود.

کمک به ۵000 تبعه افغانستانی در رفسنجان
مدیر دفتر روابط بین الملل دانشــگاه ولی عصر)عج( رفســنجان گفت: تعدادی از دانشــجویان 
افغانستانی این دانشگاه با سرپرستی آصفه استانزهی، یکی نمایندگان دانشجویان خارجی این 
دانشگاه، طرح بهبود سالمت حیات مهاجرین را در شهرســتان رفسنجان شروع کردند. دکتر علی 
آرمند نژاد اظهار کرد: این طرح در ۲۷ اسفند ماه مورد موافقت اداره کل اتباع مهاجرین خارجی استان 
کرمان قرار گرفت و برای ۵۰۰۰ افغانی مهاجر در سطح رفسنجان کمک های مواد بهداشتی شامل پودر 
لباس شویی، ماسک، دستمال کاغذی، صابون، شامپو و سفیدکننده توزیع شد. وی تصریح کرد: 
بانیان این طرح آصفه استانزهی، مسلم استانزهی، محمدخان طالبی و عبدا... نورغازی هستند و 
این طرح نه تنها در سطح رفسنجان و استان کرمان در حال اجراست بلکه این دانشجویان در حال 

تالش برای تطبیق آن در سراسر ایران هستند.

سلامتبا مسئولان

فقدان سند مالکیت 
2/144 شــماره نامه:139985602006000550 ، تاریخ: 1399/02/06 ، خانم ژاله کرم 
پور فرزند نوراله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 71 فرعی از 103 اصلی واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 14 صفحه 430 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد.  م الف: 831014 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/145 شــماره نامه:139985602006000555 ، تاریخ: 1399/02/06 ، خانم ژاله کرم 
پور فرزند نوراله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 71 فرعی از 103 اصلی واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 14 صفحه 439 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 831015   نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

2/146 شــماره نامه :139985602033000235-1399/02/10  نظر به اینکه ســند 
مالکیت مجاری دو ســهم )چهل دقیقه( از قنات مشهور طیالب  پالک ثبتی شماره 27-  
اصلی ردیف 38 شبانه روز حکیم واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 13 در صفحه 

109 دفتر امالک جلد 20  مجاری به نام رضا حاجی حســینی فرزند محمد ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس نامبرده به موجب ســند ثبت صداق 1330/07/01-14571 
دفتر 7 نطنز تمامی دو سهم را به پروین صدارتی انتقال نموده است سپس ورثه نامبرده به 
موجب درخواست وارده: 139821702033005067-1399/02/08، )به موجب وکالتنامه 
شماره 20502 مورخ 1397/08/09 دفترخانه اسناد رسمی 13 نطنز احد از ورثه بنام عباس 
حاج حســینی( منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن به شماره شناسه یکتا 
13990215588400019 و رمز تصدیق 446989 شماره 66997 مورخ 1399/02/08 
که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است  مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو 
سهم )40( دقیقه از پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست سند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً 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 مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 831594 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

حصر وراثت
2/147 آقای محمد صفری دارای کدملی 5129363617 به شرح دادخواست به کالسه 
98/821 شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسینعلی صفری به شماره شناســنامه 31 در تاریخ 1398/11/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- احترام 
حسین زاده فرزند عباســعلی به شــماره ملی 5129741099 نســبت زوجه، 2- جواد 
صفری فرزند حسینعلی به شماره ملی 5129919823 نســبت فرزند، 3- مهناز صفری 
فرزند حسینعلی به شــماره ملی 5129881338 نســبت فرزند، 4- شهناز صفری فرزند 
حسینعلی به شماره ملی 5129886011 نسبت فرزند، 5- محمد صفری فرزند حسینعلی 
به شماره ملی 5129463617 نســبت فرزند، 6- زهرا صفری فرزند حسینعلی به شماره 
ملی 5129869648 نســبت فرزند، 7- زبیده صفری فرزند حســینعلی به شــماره ملی 
5129857747 نسبت فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 831444  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان

حصر وراثت
2/148  آقای رسول محسنی میرآبادی دارای شناســنامه شماره 71  به شرح دادخواست 
به کالسه 88/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا محسنی میرآبادی به شناسنامه 78 در تاریخ 98/11/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرزانه محسنی 
به شــماره ملی 1091971773، ت.ت 46/11/12 نســبت فرزند 2- ام لیال محســنی 
به شــماره ملی 1092046674، ت.ت 58/3/10 نســبت فرزند 3- محمد محسنی به 
شماره ملی 5499823316، ت.ت 55/4/26 نســبت فرزند 4- زهرا محسنی به شماره 
ملی 1092026088 ، ت.ت 54/1/9 نســبت فرزند 5- مظاهر محســنی به شماره ملی 
1092008391 ، ت.ت 1331/1/9 نســبت فرزند 6- حمید محسنی، ش.ش 60، ت.ت 
1362/10/30 نسبت  فرزند 7- رسول محســنی، ش.ش 71، ت.ت 64/10/20 نسبت 
فرزند 8- فاطمه محسنی به شــماره ملی 1091986711، ت.ت 48/8/1 نسبت فرزند 
9- حبیب محســنی به شــماره ملی 1092058192 ، ت.ت 60/1/27 نســبت فرزند 
10- پریرخ عبدالهی، ش.ش 377، ت.ت 21/3/4 فرزند رمضانعلی نسبت همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 830354  شعبه اول شورای حل 

اختالف بخش کرون 
حصر وراثت

2/149  آقای ناصر محبی دارای شناسنامه شماره 7  به شرح دادخواست به کالسه 103/99 
 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
زین العابدین محبی کرد سفلی به شناســنامه 43 در تاریخ 1378/10/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- طاهره محبی 
کرد سفلی، ش.ش 145، ت.ت 1302/7/29 همسر، 2- محمود محبی، ش.ش 9، ت.ت 
1324/9/27 فرزند، 3- حسین محبی، ش.ش 19، ت.ت 1330/4/4 فرزند، 4- فریدون 
محبی کرد ســفلی، ش.ش 5، ت.ت 1344/1/7 فرزند، 5- اشرف محبی، ش.ش 354 ، 
 ت.ت 1322/9/11 فرزنــد، 6- اقدس محبــی، ش.ش 10، ت.ت 1318/12/2 فرزند ، 
7- لیال محبی کرد سفلی، ش.ش 17، ت.ت 1334/2/15 فرزند، 8- مهدی محبی، ش.ش 
8، ت.ت 1347/1/3 فرزنــد، 9- عبدالرضا محبــی، ش.ش 3، ت.ت 1341/1/3 فرزند، 
10- ناصر محبــی، ش.ش 7، ت.ت 1338/2/15 فرزند، 11- ایران محبی، ش.ش 20، 
ت.ت 1332/1/9 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 831994  
شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 

حصر وراثت
2/150  آقای غالم خلیلی دارای شناســنامه شماره 15 به شــرح دادخواست به کالسه  
37/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فائزه خلیلی به شناسنامه 1150214643 در تاریخ 1399/2/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پسر به نام مهدی 
کیماسی آخوره سفالیی، ش.ش 1120326982 متولد 1397/1/3 و همسر نامبرده بنام 
عباس کیماسی آخوره سفالیی، ش.ش 1120010871 متولد 1368/5/8 و پدر نامبرده 
به نام غالم خلیلی، ش.ش 15 متولد 1343/6/5 و مادر نامبرده به نام زهری خاتون خلیلی 
ازونبالغی، ش.ش 2 متولد 1346/8/4  و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف:832877 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

2/151  آقای حسن یوسفی داشکسنی دارای شناســنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  27/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد یوســفی داشکسنی به شناســنامه 3 در تاریخ 1398/2/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر به نام 
های 1- حسین یوسفی داشکســنی، ش.ش 1979 متولد 1352/5/1، 2- حسن یوسفی 
داشکســنی، ش.ش 5 متولد 1357/2/17، 3- عباس یوسفی داشکسنی، ش.ش 1758 
متولد 1350/5/1 و چهار فرزند دختر به نام های 1- عزت یوســفی داشکسنی، ش.ش 
 271 متولد 1349/3/1، 2- زهرا یوســفی داشکســنی، ش.ش 453 متولد 1347/1/7، 
3- فاطمــه یوســفی، ش.ش 589 متولــد 1343/12/12، 4- هاجــر یوســفی، 
ش.ش 3 متولــد 1345/11/3 و یــک همســر دائمــی بــه نــام حلیمــه براتــی 
داشکســنی، ش.ش 7 متولــد 1316/11/1  و غیــر از نامبردگان فــوق وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الــف:832856 شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان

 فریدونشهر

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالن شهر تهران :

خطر کرونا در تهران رفع نشده است
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در کالن شــهر تهــران، بــا اشــاره بــه لزوم 
ــت  ــان رعای ــردم همچن ــت: م ــی، گف ــردی و عموم ــت ف ــت بهداش رعای
اصــول بهداشــتی را جــدی بگیرنــد، چراکــه هنــوز خطــر برطــرف نشــده 

ــت. اس
علیرضــا زالــی، بــا اشــاره بــه افزایــش آمــار مبتــال بــه بیمــاری کرونــا در 
کشــور، اظهــار کــرد: در جریــان عــادی ســازی در کشــور، ممکــن اســت 
ــروس در  ــوز وی ــال هن ــر ح ــه ه ــد. ب ــار باش ــری در انتظ ــدی ت ــر ج خط
ــاخت  ــا س ــا ب ــده ی ــن نش ــه ک ــه ریش ــی ک ــا زمان ــود دارد و ت ــور وج کش
ــن  ــر از بی ــود، خط ــه نش ــش گرفت ــازی در پی ــون س ــد مص ــن رون واکس

نمــی رود.
ــتر  ــی بیش ــطوح تماس ــی س ــردد، آلودگ ــش ت ــا افزای ــه داد: ب وی ادام
می شــود کــه ایــن امــر ممکــن اســت منجــر بــه ایجــاد رونــد متفاوتــی از 

ابتــال به ایــن بیمــاری نســبت بــه قبــل شــود و بــا توجــه بــه دوره نهفتگی 
ــد. ــروز می کن ــده ب ــار آن در روزهــای آین ــروس، آث وی

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در کالن شــهر تهــران، کمــاکان بــر لــزوم 
رعایــت بهداشــت فــردی و عمومــی تاکیــد کــرد و افــزود: به رغــم کاهش 
ــه  ــول اولی ــت اص ــردم، رعای ــتگی در م ــاس خس ــاد احس ــزه و ایج انگی
ــر صــورت ســالمت  ــه در ه ــه می شــود، چراک ــان توصی بهداشــت همچن
بســیار اهمیــت دارد.زالــی بــا اشــاره بــه انتشــار خبــری مبنــی بــر ریشــه 
کنــی ویــروس کوویــد ۱۹ تــا ۲۷ اردیبهشــت در ایــران بــر اســاس نتیجــه 
یــک تحقیــق علمــی در ســنگاپور، اظهــار کــرد: پایــان یــک اپیدمــی بــه 
آســانی قابــل پیــش بینــی نیســت. نمی تــوان بــه قطعیــت در خصــوص 
یــک پژوهــش در خــارج از کشــور نظــر داد و بهتــر اســت بــه گزارش های 

میدانــی در داخــل کشــور اکتفــا کنیــم.

رییــس اداره مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: کمتر 
از نیــم درصــد ایرانیــان تاکنــون بــه ویــروس کرونا 
مبتــال شــده اند، بنابرایــن موضــوع ایمنــی گلــه ای 

در کشــور مطــرح نیســت.
ــاری  ــروز بیم ــزان ب ــزود: می ــی اف ــین عرفان حس
ــزار  ــک در ه ــدود ی ــون ح ــران اکن ــد ۱۹ در ای کووی
ــه ای  ــی گل ــرای ایمن ــه ب ــی ک ــت در حال ــر اس نف
ــد  ــی کنن ــرح م ــی مط ــه برخ ــوه ک ــی انب ــا ایمن ی
ــند.  ــه باش ــت گرفت ــد جمعی ــا ۷۵ درص ــد ۷۰ ت بای
آمــار وزارت بهداشــت نشــان مــی دهــد کــه کمتــر 
ــا  ــه کرون ــه ب ــراد جامع ــد از اف ــم درص ــک ده از ی
ــف  ــوارد خفی ــم م ــر بخواهی ــد و اگ ــال شــده ان مبت

شناســایی نشــده را هــم در نظــر بگیریــم مــی 
توانیــم ایــن عــدد را در پنــج ضــرب کنیــم کــه 
مــی شــود پنــج در هــزار یــا نیــم درصــد جمعیــت، 
 پــس حتــی یــک درصــد جمعیــت کشــور هــم بــه 
ــس اداره  ــد. ریی ــده ان ــال نش ــا مبت ــروس کرون وی

ــر وزارت بهداشــت ادامــه داد:  بیمــاری هــای واگی
هنــوز بــا ایمنــی گلــه ای یــا انبــوه در ایــران خیلــی 
ــن اینکــه عــده ای از مــردم  ــم. بنابرای ــه داری فاصل
فکــر کننــد ایمنی پیــدا کــرده اند و مــی توانیــم وارد 
ــی شــویم، درســت نیســت.  ــادی زندگ شــرایط ع
وی گفــت: اکنــون بــا توجه بــه اینکــه ایــن بیماری 
هنــوز واکســن و داروی اختصاصــی نــدارد، ایمنــی 
انبــوه هــم در جامعه ایجــاد نشــده اســت، اکثریت 
قریــب بــه اتفــاق جامعــه هنــوز در معــرض خطــر 
ــا  ــروس کرون ــه وی ــه ب ــرادی ک ــی اف ــتند. حت هس
مبتــال شــده انــد نیــز ممکــن اســت دوبــاره مبتــال 
ــال  ــراد مبت ــت مجــدد در اف ــال عفون شــوند و احتم

وجــود دارد. 

رییس اداره مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

   کمتر از نیم درصد ایَرانیان به کرونا مبتال شده اند
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بیش از 78 درصد واحد صنفی استان 

بیــشاز78درصــدواحــدصنفــیوتولیــدیاســتاناصفهــانکــدبهداشــتیدریافــتکردهانــد.
ــای ــراســاسنظارته ــت:ب ــانگف ــااصفه ــاریکرون ــتبیم ســخنگویســتاداســتانیمدیری

صــورتگرفتــهبیــشاز70درصــدایــن
ــتی ــتورالعملهایبهداش ــادس واحده
رارعایــتکردهاند.حجــتا...غالمــی
ــذاری ــرورتفاصلهگ ــهض ــارهب ــااش ب
ــع ــتتوزی ــزود:ممنوعی ــیاف اجتماع
ــان ــتاناصفه ــذریدراس ــیون پذیرای
بــاتوجــهبــهنزدیکــیشــبهــایقــدر
همچنــانادامــهدارد.ویهمچنیــن
ــوطشــدنبازگشــایی ــهمن ــااشــارهب ب
ــهســفیدشــدن ــدارسومســاجدب م

وضــعشهرســتانهایاســتاناصفهــاناضافــهکــرد:دانشــگاهعلــومپزشــکیاصفهــانموظــف
شــدوضــعشــهرهایمختلــفرابررســیوبــهمحــضتبدیــلوضــعیــکشهرســتانبهســفید،
ایــنموضــوعرااعــالمکند.غالمــیگفــت:همچنیــنآمــوزشوپــرورشاســتانموظــفشــدتــا
بــافراهمکــردنزمینــههــاتــا27اردیبهشــتدرصــورتاعالموضــعســفیدشهرســتانی،مدارس
ــزود: ــاناف ــااصفه ــاریکرون ــتبیم ــتانیمدیری ــتاداس ــخنگویس ــاییکند.س ــارابازگش آنج
ــوع24 ــونازمجم ــان،تاکن ــانوکاش ــکیاصفه ــومپزش ــگاههایعل ــالمدانش ــاساع ــراس ب
ــراردارد. ــنمیاندشــتدروضــعســفیدق ــاشهرســتانبویی ــان،تنه شهرســتاناســتاناصفه

بازگشایی بقاع متبرکه اصفهان در شهرستان های سفید
مدیــرکلاوقــافوامــورخیریــهاســتاناصفهــانآخریــنوضعیــتبازگشــاییبقــاعمتبرکــهو
ــک ــانراتشــریحکرد.حجتاالســالممحمدحســینبل مســاجدشهرســتانهایســفیداصفه
درخصــوصبازگشــاییمســاجدوبقــاعمتبرکــهدرشهرســتانهایاســتاناصفهــانکهازســوی
وزارتبهداشــتســفیداعــالمشــدهاســت،اظهــارکــرد:بــراســاساعــالماســتانداریاصفهانو
وزارتبهداشــتدوشهرســتانتیــرانوکــرونوبوییــنمیــاندشــتبــهعنــوانشهرســتانهای
ــهدر ــورخیری ــافوام ــازماناوق ــویس ــونازس ــهتاکن ــزود:البت ــدند.ویاف ــالمش ــفیداع س
خصــوصبازگشــاییبقــاعمتبرکــهایــندوشهرســتانابالغیــهاینداشــتهایم.مدیرکلاوقــاف
ــن ــاجدای ــدادیازمس ــاتع ــرتنه ــالحاض ــرد:درح ــهک ــاناضاف ــتاناصفه ــهاس ــورخیری وام

شهرســتانبــرایبرگــزارینمــازجماعــتبازگشــاییشــدهاســت.

مهدهای کودک اصفهان همچنان تعطیل هستند
معــاوناجتماعــیبهزیســتیاســتاناصفهــانگفت:بــرایبازگشــاییمهدهــایکــودکاصفهــان
همچنــانمنتظرابــالغدســتورالعملســتادملــیمقابلهبــاشــیوعکرونــاهســتیم.مجتبیناجی
درخصــوصشــروعفعالیتمهدهــایکــودکدراســتاناصفهــان،اظهــارکــرد:مهدهــایکودک
جــزومراکــزروزانــهبهزیســتیهســتند،امــابازگشــاییآنهــاماننــددیگــرمراکــزآموزشــیبــا
اعــالمســتادملــیمقابلهبــاشــیوعکرونــاآغــازمیشــودوهمچنــانمنتظــرابــالغدســتورالعمل
شــروعفعالیــتایــنمراکــزهســتیم.ویبــابیــاناینکــهبــهاحتمــالزیــاددرشهرســتانهایی
کــهازطــرفوزارتبهداشــتســفیداعــالمشــدهفعالیــتمهدهــایکــودکآغــازشــود،تصریــح
ــرون ــرانوک ــتوتی ــنومیاندش ــتانبوئی ــتشهرس ــاوضعی ــانتنه ــتاناصفه ــرد:دراس ک
ســفیداعــالمشــدهوبــهاحتمــالزیــادمهدهــایکــودکایــندوشهرســتاناز27اردیبهشــت

ــود. ــاییمیش بازگش

برخالف اعضای شورای شهر، محیط زیست مخالف بستن باغ وحش صفه است؛

باغ وحش صفه زیر تیغ هشتگ های مجازی

درروزهــایاخیــرآنقــدربحــثبــاغ پریسا سعادت
ــورای ــهش ــهک ــاالگرفت ــهب ــشصف وح
شــهردرجلســهکمیســیونمحیــطزیســتخــودبــهبحــثوبررســی
درمــوردشــرایطوآینــدهایــنبخــشازاصفهــانکــهقــراربــودمحلی
بــرایتفریــحباشــد؛امــاحــاالمعضلــیمحیطزیســتیشــدهاســت
پرداخــت.کرونــانــهتنهــادرایــرانبلکــهدرکلدنیــابــاغوحــشهاو
مســئلهســالمتحیوانــاتوتاثیــرآنبــرانســانرابــاچالــشهــای

جدیروبهروکردهاست.
ــالاز ــدود۱0س ــانوح ــشاصفه ــارکوح ــتپ ــالازفعالی 20س
ــنشــهر ــوبغــربای ــارککوهســتانیصفــهدرجن ــهپ ــالآنب انتق
ــکان ــنم ــهزیســتیدرای ــواناز۳۶گون ــون۳۱8حی ــذردواکن میگ
نگهــداریمیشــوند.بــاغوحــشاصفهــانکــهحتــیپیــشاز
ــداری ــیدرنگه ــتخوب ــدوضعی ــیش ــهم ــمگفت ــاته ــناتفاق ای
ــات ــهواعتراض ــرایمنازع ــیب ــدارد،محل ــاتن ــتازحیوان ومراقب
ــت ــذارانمدیری ــرمایهگ ــیازس ــاتوبخش ــوقحیوان ــاالنحق فع
شــهریدرایــنمجموعــهشــدهاســتوالبتــهایــنمــکانرادرصــدر
پویشــیکــهتحــتعنــوانبســتنبــاغوحــشهــایایــرانمیشــد،

همقرارداد.

ــا ــدب ــیگوین ــهرم ــورایش ــایش ــیازاعض ــهریوبرخ ــرانش مدی
ــه ــناســتک ــئلهای ــامس ــتند؛ام ــقهس ــاغوحــشمواف بســتنب
سرنوشــتحیوانــاتایــنمــکانپــسازتخلیــهچــهخواهــدشــدو
بایــدچــهتصمیمــیبــرایآنهــاگرفتــهشــودضمــناینکــهبرخــیاز
نهادهــاماننــدمحیــطزیســتکالمخالــفبســتهشــدنایــنمــکان

ــتند. ــاتآنهس ــیازسرنوشــتحیوان ــلنگران ــهدلی ب
ــطزیســتاســتان ــاوننظــارتوپایــشادارهکلحفاظــتمحی مع
ــواندر ــهرانمیت ــاغوحــشصف ــاتب ــهاســت:حیوان ــانگفت اصفه
طبیعــترهــاکــردزیــرابــهســببســالهازندگــیدراســارتدیگــر
ــری ــاتدرمحیــططبیعــینیستند.حســیناکب ــهادامــهحی ــادرب ق
ــتکاری ــهطبیع ــرایبازگشــتب ــوانب ــردنحی ــادلک ــزود:متع اف
ــل ــالتحوی ــنح ــیدرعی ــناســت،ول ــرممک ــیارســختوغی بس
ایــنحیوانــاتبــهمراکــزشــناختهشــدهبــاشــرایطبهتــرهــمبایــد

ــود. ــیش بررس
بــهگفتــهوی،اغلــبوحــوشنگــهداریشــدهدرایــنپــارکپیــش
ــاغ ــد.ب ــدوحــاالقابلیــترهــاســازیندارن ــودهان ازایــنمصــدومب
وحــشبــانظــارتادارهکلحفاظتمحیطزیســتاســتانتاســیس
شــدهومیتوانــدبــااصــالحمــواردیبــهفعالیــتخــودادامــهدهــد.

ــتان ــتاس ــتمحیطزیس ــشادارهکلحفاظ ــارتوپای ــاوننظ مع
ــور ــهط ــهب ــاغوحشــینیســتک ــچب ــاهی ــزود:دردنی ــاناف اصفه
کامــلایــدهآلباشــدوهــربــاغوحشــینقــاطقــوتوضعفــیدارد
ــاغ ــنب ــاتای ــتحیوان ــه،سرنوش ــوردصف ــهدرم ــننکت ومهمتری
وحــشاســت،چراکــهتعطیلشــدنیــکمــکانکارســختینیســت
ــت ــوریچــهمیشــود،اهمی ــهسرنوشــتگونههــایجان ــیاینک ول
باالیــیدارد.دراینبیــنپیشــنهاداتدیگــریمانندانتقــالحیوانات
بــهژئوپــارکقزویــنویــاانتقــالبــهمحوطــهطبیعــیدرمنطقــهکاله
قاضــیو...برخــیدیگــرازپیشــنهاداتچــهدرشــورایشــهروچــهاز
ســویفعــاالنمحیــطزیســتیاعــالمشــده؛اماهــرکــدامازایــنراه

حــلهــابــاچالــشهایــیروبــهروهســتند.
ــتابزده ــیش ــدتعطیل ــانمعتقدن ــبکارشناس ــراغل ــویدیگ ازس
ایــنمــکانکمکــیبــهحــالحیوانــاتآننخواهــدکــردوچــهبســا
ــوند. ــفش ــهتل ــدوهم ــاترخده ــنحیوان ــوردای ــهایدرم فاجع
بــههمیــندلیــلکشــمکشهــامیــانهــردوگــروهموافــقو
ــه ــهداردوالبت ــانادام ــههمچن ــشصف ــاغوح ــتنب ــفبس مخال
ــئله ــنمس ــهای ــمب ــازیه ــایمج ــیدرفض ــایهیجان ــشه پوی

دامنزدهاست.

معاوننظارتوپایشحفاظتمحیطزیستاستان
اصفهانبااشارهبهآبگیریحدود22درصدسطح
تاالبگاوخونی،گفت:حدودیکصدقطعهفالمینگو
دراوایلسال۱۳۹۹واردگاوخونیشدهاستکهالبته
باتوجهبهوسعتتاالباحتماالتعدادفالمینگوهای
مهاجرحدود۱۳0قطعهاست.حسیناکبریبااعالم
آخرینوضعیتتاالببینالمللیگاوخونیاظهارکرد:
باتوجهبهتحویلنوبتدومحقابهکشاورزانشرق

اصفهان،تامینحقابههایزیستمحیطیزاینده
رودبزرگوتاالببینالمللیگاوخونیبهعنوانیکی
ازمهمترینمحورهایکاریادارهکلحفاظتمحیط
زیستاستاناصفهانهموارهوبهطورجدیدرسطوح
مختلفاستانیوملیپیگیریشده،همچنینتامین
اینحقابههاازمطالباتجدیسازمانهایمردمنهاد
وعموممردماست.معاوننظارتوپایشحفاظت
محیطزیستاستاناصفهانبابیاناینکهمیزانآب
واردشدهبهتاالب،موجبآبگیریقسمتهایشمالی
گاوخونیشدهاست،اظهارکرد:اینآبکمتردرسطح
تاالبباقیماندهوبیشترسببرطوبتالیههایزیرین
گاوخونیپسازسالهاخشکیشدهاستکهمی
تواندمانعحرکتریزگردهاشود،اماازنظربازگشت

حیاتواقعیبیولوژیکوپرندگانمهاجرتاثیرچندانی
نداشتهاست.ویافزود:بااینحجمازآبگیریتاالب
براساسسرشماریمحیطزیستحدود۳40قطعه
پرندهاز۱0گونهمتفاوتدرزمستان۱۳۹8وحدود
یکصدقطعهفالمینگودراوایلسال۱۳۹۹واردگاوخونی
شدهاستکهالبتهباتوجهبهوسعتتاالباحتماال
تعدادفالمینگوهایمهاجرواردهحدود۱۳0قطعه
است.اکبریاضافهکرد:بهطورمعمولفالمینگوهااز
ابتدایپاییزودرمسیرمهاجرتبینالمللیوزمستانه
خودازسرزمینهایمختلفشمالیهمچونسیبری،
شمالاروپاویاقطبشمالبهاراضیجنوبیوگرمتر
مهاجرتمیکنندکهتاالبهایایرانازجملهگاوخونی

اززیستگاههایمهموپذیرایاینپرندگاناست.

آبگیری 22 درصد از پهنه گاوخونی

کامل  طور  به  نیست که  وحشی  باغ  هیچ  دنیا   در 
ایده آل باشد و هر باغ وحشی نقاط قوت و ضعفی دارد و 
مهم ترین نکته در مورد صفه، سرنوشت حیوانات این باغ 
وحش است، چراکه تعطیل شدن یک مکان کار سختی 
اینکه سرنوشت گونه های جانوری چه  نیست ولی 

می شود، اهمیت باالیی دارد

 بهشت پرندگان مهاجر 
در دل کویر

تاالبحوضمرهدراستانقمدرضلع
غربیمنطقهحفاظتشدهکویرودر
دشتمسیلهدرکیلومتر۵0اتوبانقم–
گرمسارواقعشدهکهیکیازپنجتاالب
مهمایناستاناست.دراینمنطقه
بیشاز40گونهگیاهیوجودداشتهو
وجهتسمیهاینتاالببهمرهبهایندلیل
استکهمرهنامکوهیدرضلعشمالی
اینتاالباستکهنامآنکوهبراین

تاالبقراردادهشدهاست.

 دستگیری سارقی با 8 میلیارد اموال مسروق
  در اصفهان 

رییـسپلیـسآگاهـیاسـتان،ازدسـتگیریفـردیکـهطـی۹فقـرهسـرقتمغـازهواماکـن
خصوصـی،8میلیـاردریـالامـوالمـردمرابـهسـرقتبـردهبـودخبـرداد.سـرهنگحسـین
ترکیـانبـااعـالمایـنخبـراظهارداشـت:
درپـیوقـوعچندیـنفقـرهسـرقتمغازه
درمنطقهجنـوبشـهراصفهانوشـکایت
مـالباختـگان،موضـوعدردسـتورکار
کارآگاهـانپایـگاهجنـوبپلیـسآگاهی
اسـتاناصفهـانقـرارگرفـت.ویافـزود:
بـاتـالشکارآگاهـانوانجـامیکسـری
اقدامـاتخاصپلیسـیفـردیکـهاقدام
بـهخریـدیکـیازامـوالمسـروقهکـرده
بـوددسـتگیرودرتحقیقاتصـورتگرفته
ازوی،فروشـندهوعامـلاصلـیاینسـرقتهـاشناسـاییشـد.رییسپلیـسآگاهیاسـتان
اصفهـانتصریحکرد:باشناسـاییهویـتاصلیسـارق،مامورانطـیهماهنگیبامقـامقضایی
دریکعملیـاتضربتـیویرادرمنزلشدسـتگیرکردند.سـرهنگترکیـاناظهارداشـت:متهم
پـسازاینکهبـامـدارکومسـتنداتپلیـسمواجـهشـد،بـه4فقـرهسـرقتمغـازهو۵فقره
سـرقتاماکنخصوصـیدرمنطقـهجنوبشـهراصفهاناقـرارکـرد.اینمقـامانتظامیبـابیان
اینکـهارزشامـوالبـهسـرقترفتـهتوسـطمتهـمبرابـراعـالمکارشناسـانمربوطـه8میلیـارد
ریـالارزیابـیشـدهاسـت،گفـت:درایـنخصـوصپرونـدهتشـکیلومتهـمبـرایاقدامـات

قانونیتحویلمراجعقضاییشد.

بخشش یک اعدامی  که 3 بار پای چوبه دار رفت
رییسشـورایحـلاختـالفاسـتاناصفهانگفـت:پـساز۱0سـال،متهمبـهقتـلاصفهانیاز
زندانآزادشـد.سـیدمحمدموسـویاناظهارکـرد:پروندهقتـلعمدیکـهدرسـال۱۳88اتفاق
افتادهبـودوقاتـلجـواندرانتظارقصـاصواجرایحکـماعـدامدرزندانبهسـرمیبـرد،برای
صلحوسـازشبهشـعبه4۳شـورایحلاختالفاصفهانارجاعدادهشـد.موسـویانافـزود:با
پیگیریهایمسـتمرومداومشـورایحـلاختالفاینشـعبه،خانـوادهمقتولازقصـاصقاتل
گذشـتکردندوایـنمتهمبهقتلپـساز۱0سـالاززندانآزادشـد.ویبـابیاناینکـهاینقاتل
کهازسـال8۹تاکنـوندرانتظاراجـرایحکماعـدامدرزندانبهسـرمیبـردگفـت:دراینمدت
ویسـهمرتبهبرایاجرایحکـماعدامبهپـایچوبـهداررفتهبودکهباوسـاطتکارکنانشـورای

حلاختالفبـرایصلـحوسـازش،اجرایحکـماینمتهـمبهتاخیـرافتاد.

کشف150 کیلو حشیش در اصفهان
رییـسپلیسمبـارزهبامـوادمخـدراسـتانازکشـف۱۵0کیلـوحشـیشو۳۵کیلوتریـاکدر
بازرسـیازیکسـواریپـژو40۵خبرداد.سـرهنگغالمحسـینصفـریاظهارداشـت:ماموران
یگانتکاوریپلیـساصفهاناطالعیافتندکهسـوداگرانمرگقصـدانتقالمحمولـهایرادارند
وبالفاصلـهواردعملشـدند.ویافـزود:دراینرابطهدودسـتگاهسـواریپـژو40۵وپژوپارس
درمحور»تاالب-ورزنه«شناسـاییومتوقفشـدند.اینمقامانتظامیبیانداشـت:دربازرسـی
ازایندوخودرو۱۵0کیلوحشـیشو۳۵کیلوتریاککشـفشـد.سـرهنگصفریبیانداشـت:
درایـنعملیـات۶سـوداگرمـرگدسـتگیروپـسازتشـکیلپرونـدهبـرایاقدامـاتقانونیبه

مراجعقضایـیتحویلدادهشـدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: مهر

اخبار

 پیوند عضو در اصفهان
متوقف است

خبر روز

مســئولواحــدفراهــمآوریاعضــای
درمانــی آموزشــی مرکــز پیونــدی
ــدعضــو ــت:پیون ــانگف الزهــرا)س(اصفه
بــهبیمــاراننیازمنــدازاســفندســال
گذشــتهبهدلیــلشــیوعبیمــاریکرونــا
درایــناســتانمتوقــفشــدهاســت.
مریــمخلیفهســلطانیافــزود:دربرخــی
ــهدر ــرایطیک ــهش ــهب ــاتوج ــتانهاب اس
زمینــهبیمــاریکرونــادارنــد،کارپیوندعضو
شــروعشــدهاســت،امــادراصفهــانهنــوز
ــنکارانجــامنمیشــود.ویخاطرنشــان ای
ــراســاسدســتوروزارتبهداشــت، ــرد:ب ک
درمــانوآمــوزشپزشــکیدرزمــانحاضــر
پیونــدروده،ریــهوپانکــراسدرهمــه
ــرایســایر ــوعاســت،امــاب اســتانهاممن
ــه ــهب ــاتوج ــتانهاب ــدندراس ــایب اعض
شــرایطموجــوددربــارهشــیوعبیمــاری

کرونــاتصمیمگیــریمیشــود.
خلیفــهســلطانیدرپاســخبــهایــن
ــرم ــازمب ــهنی ــیک ــابیماران ــهآی پرســشک
بــهپیونــدعضــودارنــدبــاتوجــهبــهتوقــف
ــتانهای ــهاس ــدب ــانمیتوانن آندراصفه
ــر ــرد:ه ــحک ــد،تصری ــهکنن ــرمراجع دیگ
بیمــاریدرانتخــابمحــلپیونــدعضــو

آزاداست.
ــاندارای ــتاناصفه ــردراس ــدود۳۱2نف ح
پرونــدهفعــالدرفهرســتانتظــارکلیــه
ــه ــدب ــاراننیازمن ــدادبیم ــاتع ــتند؛ام هس
ــتو ــاراس ــنآم ــترازای ــهبیش ــدکلی پیون

حــدود700نفــرارزیابــیمیشــود.
مســئولواحــدفراهــمآوریاعضــای
ــرا ــیالزه ــیدرمان ــزآموزش ــدیمرک پیون
ــود ــهب ــنگفت ــشازای ــانپی )س(اصفه
ــاازاســفندســال کــهشــیوعبیمــاریکرون
گذشــته،آمــاراهــدایعضــوازبیمــاران
ــش ــتانراکاه ــناس ــزیدرای ــرگمغ م
ــزی ــرگمغ ــارانم ــت.تعدادبیم دادهاس
کــهدرســالگذشــتهازآنهــااهــدایعضــو
ــبت ــهنس ــودهک ــرب ــت42نف ــورتگرف ص
ــش ــود،کاه ــوردب ــه4۹م ــال۹7ک ــهس ب

ــت. ــهاس یافت

مدیرپژوهشیدانشگاهاصفهانگفت:براساساعالمموسسهRUR،رتبهعلمیدانشگاهاصفهاندرمقایسهباسالمیالدی2۹،20۱۹پلهصعودکردهاست.مهدیمومنی
افزود:براساساعالمموسسهRUR،اینواحددانشگاهیدرجایگاه۵۹۱دربینهزارو۱00دانشگاهبرترجهانقرارداردکهدرمقایسهباسال20۱۹میالدی،2۹پلهارتقایافته
است.ویافزود:موسسهRUR)RoundUniversityRanking(ازسال20۱0تاکنونيکيازموسساتياستکهبهبررسيورتبهبنديدانشگاههايجهانميپردازدو
درحالحاضراينموسسهباهمكاريClarivateAnalysis)متوليفهرستISIوJCR(در۵4هزارنمايدانشگاهياز80كشورجهانتعدادهزارو۱00دانشگاهبرتررا
مشخصوبهطورساالنهرتبهبنديميكند.ویگفت:دانشگاههاييازآمريكا،اروپاوروسيه،آسيايغربي،استرالياوآسيايشرقيدربيناينهزارو۱00دانشگاهبرتريافت
ميشوند.مدیرپژوهشیدانشگاهاصفهانافزود:شاخصهایمورداستفادهدراينرتبهبنديچهاردستهاصليدرمحورهايآموزش،پژوهش،بينالملليسازيودرآمدزايي
استکهدرهردسته،پنجشاخصعدديشدهبرايهردانشگاهمحاسبهميشودوازنکاتمتمايزدربارهاينموسسه،ورودبهبررسيميزاناقبالواعتمادبينالملليبههر
دانشگاهاستکهنتايجآنبرايتحليلبرندسازيدردانشگاهميتوانداستفادهشود.دانشگاهاصفهاندربررسیانجامشدهدرسال20۱۹میالدیبا۳7و۹دهمامتيازاز۱00

امتياز،رتبه۶20ازهزارو۱00دانشگاهبرترجهانراداشتهودربررسيانجامشدهدرسال2020با40وسهدهمامتيازبهرتبه۵۹۱صعودکردهاست.
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افزایش 29 پله ای رتبه دانشگاه اصفهان در بین هزارو 100 دانشگاه برتر جهان



قهرمان کاراته بانوان ایران در خصوص فعالیت های خود در ایام قرنطینه اظهار داشت: من هم این روزها مثل بقیه ورزشکاران ملی پوش تمریناتم را در خانه انجام 
می دهم. درست است که تمرین کردن در خانه با باشگاه فرق دارد و به دلیل نداشتن فضای الزم، سخت است اما به نوبه خود تجربه خوبی برایم بود. خوشبختانه 
وضعیت آمادگی جسمانی ام در این مدت خوب بوده و با روزهایی که اردو بودم، هیچ فرقی نکرده اســت. خدا را شکر انگیزه ام خیلی باالست و فقط به گرفتن 
سهمیه المپیک فکر می کنم. با شناختی که از خودم و رقبایم دارم، شانس زیادی برای المپیکی شدنم قائل هستم. رزیتا علیپور با اشاره به بازی های المپیک 
توکیو ادامه داد: فعال منتظر هستم تا ببینم برنامه های فدراسیون جهانی کاراته برای ادامه رقابت های انتخابی المپیک چیست. تا پیش از این یک مرحله از رقابت 
های انتخابی باقی مانده بود که متاسفانه به خاطر ویروس کرونا لغو شد. من اگر در این مسابقات شرکت می کردم، قطعا می توانستم سهمیه المپیک را از طریق 
رنکینگ به دست آورم. چرا که تنها به 370 امتیاز نیاز داشتم. اگر این مسابقات برگزار شد که هیچ، اگر نه یک مرحله دیگر مسابقات انتخابی در پاریس برگزار می 

شود. در این میدان به سه نفر اول رقابت ها، سهمیه المپیک تعلق می گیرد. تمام تالشم را می کنم که به عنوان نماینده ایران این سهمیه را بگیرم.

قهرمان کاراته بانوان ایران:

شانس زیادی برای کسب سهمیه المپیک دارم

پنجشنبه 18 اردیبهشت  1399 / 13 رمضان 1441/ 7 می 2020/ شماره 2968

مربی ذوب آهن:

مخالفت باشگاه ها با ادامه لیگ دلیل مالی دارد
مربی تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان درباره سرنوشــت لیگ های فوتبــال و احتمــال آغاز مجدد 
لیگ، اظهار داشــت: آغاز دوباره و یا تعطیلی کامل لیگ، امری نیســت که بر اساس نظرات شخصی 

بتوان دربــاره آن تصمیم گیری کرد و باید 
کار کارشناســی روی آن صورت بگیرد و 
کارشناس ها بررســی های الزم را به عمل 
آورند. حســن اســتکی ادامه داد: با این 
 AFC حال نظر شخصی من این است که
باید دستورالعمل های کلی برای کشورهای 
عضو بفرســتد، یک برنامــه و زمان بندی 
مشــخص را در نظر بگیرد تــا لیگ های 
آسیایی هم بر اســاس آن تصمیم گیری 
کنند. با این وجــود اگر قرار باشــد لیگ 

سریع شروع شده و تیم ها با 2 تا 3 هفته تمرین کردن، به سراغ برگزاری مسابقات بروند و در بازه زمانی 
40 روزه لیگ را خاتمه دهیم، ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به بازیکنان و باشگاه ها وارد آید؛ 
به خصوص به تیم هایی که در کورس قهرمانی و یا پایین جدول قرار دارند.مربی تیم فوتبال ذوب آهن 
مسائل مالی را دلیل مخالفت برخی از تیم ها با ادامه لیگ دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برای 
برخی از تیم ها که در میانه جدول هستند، بازگشــایی و یا تعطیلی لیگ تفاوت چندانی نداشته باشد. 
برگزاری بازی ها هزینه های زیادی از جمله هزینه هتل، رفت وآمد و مواردی این چنینی را در پی دارد و 
به همین دلیل برخی از تیم ها تمایل دارند که این هزینه ها را انجام نداده و برای فصل بعد آماده شوند.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن درباره زمان بازگشت رادولوویچ سرمربی این تیم، گفت: آخرین بار حدود 
2 هفته قبل با رادولوویچ ارتباط داشتم و ایشان منتظر است وضعیت کرونا در ایران سفید اعالم شده و 

پروازها به سمت ایران صورت بگیرد تا بتواند بازگردد.

سوال از سیدجالل؛ کدام سکوت داداش؟
 سید جالل حسینی با اشــاره به تاخیر در پرداخت مطالبات بازیکنان گفته: »ســکوت مان از رضایت 
نیست.« شما می دانید کاپیتان پرسپولیس از کدام ســکوت حرف می زند؟ راستش ما تنها چیزی که 
مخصوصا در مورد بازیکنان ایرانی پرسپولیس و اســتقالل تا به حال ندیده ایم، همین سکوت در برابر 
مشکالت مالی است؛ مخصوصا خود آقا جالل که استاد مصاحبه در این مورد هستند؛ حاال بگذریم از 
پست و استوری های هماهنگ که خوراک رفقاست. جالب اســت که حاال حسینی منت »سکوت« را 
هم بر سر هواداران می گذارد. با این شرایط به نظر می رسد ما باید ممنون پرسپولیسی ها هم باشیم که 
بعد از 3  ماه خانه نشینی، به خاطر پول شان سروصدا نمی کنند؛ آن هم در روزهایی که فوتبالیست های 
سرشناس اروپا، از حق و حقوق قانونی شان گذشت می کنند تا به باشگاه ها و اسپانسرهای لطمه دیده 

از کرونا کمک شود.

صیادمنش و فنرباغچه؛ در خط پایان
باشگاه سرشناس ترکیه راه خود را از الهیار صیادمنش که در ابتدای فصل از استقالل به این تیم پیوسته 
بود، جدا کرد. به گزارش milliyet فنرباغچه تصمیم به فسخ قرارداد با بازیکن ایرانی خود گرفته است. 
صیادمنش ، مهاجم جوان فنرباغچه که در ابتدای فصل به میادین استقالل اضافه شده بود ،برای کسب 
تجربه و بازی کردن به استانبول اسپور که یکی از تیم های لیگ 1 فوتبال ترکیه است، قرض داده شد. 
گفته می شــود الهیار صیادمنش در ادامه در فوتبال ترکیه نخواهد ماند و باید دید این جوان آینده دار 

فوتبال ایران باردیگر به استقالل باز می گردد یا دنبال ماجراجویی های تازه خواهد رفت.

طباطبایی جانشین سلطان حسینی شد؛

تغییرات در ورزش استان پس از هفت سال

پس از دوره هفت ساله مدیرکلی محمد 
 سجاد رضایی

سلطان حسینی در اداره ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان، جابه جایی در رأس اداره به وقوع پیوســت و سید 

محمد طباطبایی روی صندلی مدیر کل سابق نشست.
سال 92، محمد ســلطان حســینی که دکترای تربیت بدنی داشته و 
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان اســت، مامور به خدمت در بدنه 
ورزش شــد. دوره 7 ســاله مدیرکلی سلطان حســینی یکی از ادوار 
طوالنی مسئولیت در ورزش استان است و اتفاق های مهمی نظیر بهره 
برداری از ورزشگاه نقش جهان و کســب اولین مدال المپیکی تاریخ 
ورزش استان در دوره او به وقوع پیوست. سلطان حسینی در دو سال 
اخیر با حاشیه هایی مواجه شده بود و منتقدانش در فضای مجازی، 
انتقادهای زیادی را متوجه او کردند. عملکرد منفی در ورزش قهرمانی 
و توســعه زیر ســاخت ها از مهم ترین انتقادهای صــورت گرفته به 
مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان بود، انتقادهایی که آخر موجب 
به برکناری از سلطانی حسینی از این سمت شد. وی در مدت مدیریت 
خود بر ورزش استان به عنوان عضو هیئت مدیره سپاهان نیز فعالیت 

می کرد که همین موضوع نیز انتقادهایی را متوجه او در ورزش استان 
کرده بود. عدم حمایت الزم از ورزشکاران مدال آور هم جزو مهم ترین 
مســائلی بود که به خصوص در یکی دو سال گذشــته اظهارنظر های 
تندی را علیه سلطانی حسینی در رسانه ها وارد کرد. تندترین اظهار نظر 
مربوط به سهراب مرادی، تنها قهرمان المپیکی استان بود که موجب 

واکنش عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز شد.
در یک ســال گذشــته گزینه های متعددی برای مدیرکلی ورزش و 
جوانان استان مطرح شدند که مهرزاد خلیلیان یکی از آن ها بود؛ اما در 

نهایت حکم سرپرستی برای سید محمد طباطبایی صادر شد.
به گفته احمد مرادی، مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، 
طباطبایی با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست در اداره کل 
اصفهان از ظهرچهارشنبه و پس از معارفه مشغول به فعالیت شد که در 
این مراسم ایرج رحمانی، مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت 
ورزش و جوانان نیز حضور داشــت.طباطبایی که سابقه بازی در تیم 
تام اصفهان را در کارنامه دارد، به عنوان کارشناس ورزش در سیستم 
تربیت بدنی سابق مشــغول به کار شد و ســال ها مسئولیت ورزش 

شهرستان نجف آباد را برعهده داشــت. وی پس از نجف آباد در اداره 
ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در سمت معاون فعالیت داشت و 

یکی از منتقدان به عملکرد مدیرکل سابق بود.
کارشناسان معتقدند اين حكم به منزله جوان گرايي در بدنه مديريت 
ورزش كشور است و در اســتمرار حضور مديران جوان در رأس ادارات 
كل استاني برای ديار نصف جهان نيز مديری جوان، ورزشی ، ارزشی 
و مردمی برگزيده شد .انتصاب سيد محمد طباطبايی با شاخصه ای 
كه سير تكامل اداری را پلكانی طی كرده و از كارشناسی آغاز كرده تا به 
مديريت ميانی و مديركلی رسيده است، انتخابی موجه و آينده نگرانه 

و البته اميدوارانه براي ورزش استان اصفهان است .
مدير كل جديد استان اصفهان يكي از فوتباليست های خوب استان 
بوده كه با مربيانی چون چرخابی سابقه فعاليت در فوالد مباركه را دارد 

و دارای مدرك A كنفدراسيون فوتبال آسياست .
اكنون بايــد اهالي ورزش اين فرصــت بهادادن به مديــران جوان و 
خوشفكر را  قدر نهاده و با حمايت و همدلی و اتحاد، زمينه پيشرفت و 

تعالی ورزش استان اصفهان را رقم بزنند .

از همــان روزی کــه بحث تدویــن چرخــه انتخابی 
تیم های ملی تــا بازی های المپیــک در برنامه های 
فدراسیون کشتی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان 
و پیشکسوتان گوش شکسته حدس می زدند، آتش 
زیر خاکستر کشتی دوباره در حال بیرون آمدن و زبانه 
کشیدن اســت.فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی 
سال هاست به پاشنه آشیل متولیان کشتی و سرمربیان 
تیم های ملی تبدیل شــده و گویی طلسم قانونمندی 
رقابت های انتخابی هیچگاه شکستنی نیست.فرآیند 
رقابت های انتخابی از زمان ریاســت رسول خادم در 
فدراســیون کشــتی در برنامه های مدون این رشته 
گنجانده شد، اما هیچگاه به درستی در تیم های ملی 
کشتی به باروری و قانونمندی قاطع نرسید. در آن زمان 
رسول خادم به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد، 

تاوان سنگینی برای اجرای فرآیند انتخابی پس داد و 
در مقابل، محمد بنا هم بارها در طول آن سالیان ثابت 
کرد اعتقاد چندانی به بحث انتخابی ندارد!حاال تاریخ 
در حال تکرار شدن اســت، اما با این تفاوت که اکنون 
غالمرضا محمدی سکاندار تیم ملی کشتی آزاد است 
و محمد بنا همچنان مثل آن سال ها در رأس امور تیم 
کشتی فرنگی. البته بحث محمد بنا و سیاست های 
او کامال واضح و روشن اســت و نمی توان امید زیادی 
به تبعیت او از چرخه انتخابی تیم ملی داشت. محمد 
بنا با تکیه بر رزومه ای پر فراز و نشــیب اما موفق، بارها 
در تصمیمات مهم و سرنوشت ساز نشان داده اعتقادی 
به فرآیند انتخابی ندارد و همواره با »انتصاب« دست 
به چیدمــان ترکیب تیم ملی می زند.در این شــرایط 
غالمرضا محمدی می ماند و تیم ملی کشتی آزاد که هنوز 

مشخص نیست او هم کامال از چرخه انتخابی مورد نظر 
فدراسیون کشتی تبعیت خواهد کرد یا خیر؟ سر مربی 
تیم ملی کشــتی آزاد هم اکنون در شرایط خاصی قرار 
گرفته و دو راه پیش رو دارد؛ راه اول اینکه به هر قیمتی تا 
بازی های المپیک سال آینده تحمل کند و بماند و برای 
رسیدن به هدفش یعنی حضور در المپیک بجنگد. راه 
دوم هم اینکه سودای المپیک و عطای سرمربی گری 
در این آوردگاه بزرگ را به لقایش ببخشد و اگر به تفاهم 
با فدراسیون کشتی و برنامه هایش نرسید، با احترام از 

این عرصه کناره گیری کند.

چالش »انتخابی« دوباره دردسرساز شد؛

 »محمدی« بر سر دو راهی

 آرش جان! 
پای خودتان هم گیر است

چهره روز

»اوزیل « در آستانه ماجراجویی جدید
یک روز بعـد از آنکـه گزارش شـد فنرباغچـه ترکیه بـه دنبال جـذب مسـعود اوزیل از تیم آرسـنال 
اسـت، رسـانه های آلمانی شـانس زیـادی بـرای انتقال ملـی پوش سـابق ژرمنـی به تیـم ترکیه 
ای قائل شـدند.روزنامه مورگن پسـت در گزارشی نوشـت: اوزیل در آسـتانه ماجراجویی جدیدی 
قرارگرفته است.سـتاره 31 سـاله آرسـنال که بعد از جام جهانی 2018 گرایش زیادی بـه زادگاه پدر 
و مـادرش پیدا کرده، عالقه مند اسـت بـازی در لیگ حرفـه ای ترکیـه را با تیمی درجـه یک تجربه 
کند.روزنامـه آبند سـایتونگ نیـز به موضـوع احتمال لژیونـر توپچی هـای لندن در تیـم فنرباغچه 
پرداخـت و نوشـت، با توجـه به یک سـال از قـرارداد باقـی مانده اوزیـل با آرسـنال، تیـم ترکیه ای 
تا تابسـتان سـال آینده صبر خواهـد کرد تـا این هافبـک را به عنـوان بازیکـن آزاد در اختیـار گیرد.

اوزیل که در آلمان بـه دنیا آمـده، در جام جهانـی 2014 با ژرمن ها قهرمان شـد. وی از سـال 2013 
که رئـال مادرید را ترک کـرد، برای آرسـنال به میدان رفته اسـت.وی بـا دریافت حقـوق 350 هزار 

پوندی، گـران تریـن بازیکن تاریـخ توپچی ها محسـوب می شـود.

توافق بایرن مونیخ با بازیکن منچسترسیتی
ــن  ــت گرفت ــه خدم ــرای ب ــخ ب ــرن مونی ــد، مســئوالن باشــگاه بای ــه بیل ــالم روزنام براســاس اع
»لــروی ســانه« بــا باشــگاه منچسترســیتی بــه توافــق رســیده انــد امــا بــرای مبلــغ ایــن انتقــال 
مذاکــرات ادامــه دارد.براســاس این گــزارش، مســئوالن باشــگاه بایــرن قصــد دارند ایــن بازیکن 
ــق  ــه تواف ــال ب ــن انتق ــغ ای ــر ســر مبل ــد ب ــا بای ــد ام ــت بگیرن ــه خدم ــراردادی 5 ســاله ب ــا ق را ب
برســند.تیم فوتبــال بایــرن مونیــخ پــس از چنــد هفتــه تعطیلــی تمرینــات خود بــه دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا، از روز ســه شــنبه دور جدیــد تمریناتــش را بــا لحــاظ کــردن مســائل بهداشــتی و 

فاصلــه گــذاری اجتماعــی آغــاز کــرد.

ویلیان با »مورینیو« برای همکاری احتمالی مذاکره کرد
ویلیـان در مصاحبـه هـای اخیـرش بـه ایـن نکتـه اشـاره داشـته کـه ممکـن اسـت همچنـان در 
انگلیس و شـهر لنـدن بمانـد؛ اما پیراهـن تیمـی دیگر را بـه تن کنـد.وی برای ایـن منظـور به نظر 
مـی رسـد گام نخسـت را برداشـته تـا جایی کـه احتمـال حضـورش در تیـم فصـل آینـده تاتنهام 
هاتسـپر وجود دارد.طبق اعالم بین اسـپورت، فوروارد 31 سـاله چلسـی با ژوزه مورینیو، نخستین 
سـری گفت وگوها را برای شـروع همکاری احتمالی آغـاز کرده اسـت.ویلیان که قبال زیـر نظر این 
مربی پرتغالی در چلسـی کار کرده، شـرایط مورد نظـرش را در رایزنی با »آقای خـاص« بیان کرده 
اسـت.این بازیکن تکنیکی که از سـال 2013 تاکنـون »آبی پوش« بـوده و برای اسـتفموردبریجی 
ها بـازی کـرده، در پایان فصـل جاری قـراردادش بـه اتمام مـی رسـد و بازیکـن آزاد خواهـد بود.

ویلیـان در فصل جـاری 37 بازی کـرده که ثمـره اش 7 گل زده بوده اسـت.

همه بازیکنان بارسلونا تست کرونا می دهند
دو مـاه بعـد از اینکه رقابـت هـای اللیگا بـه دلیل شـیوع کرونا متوقف شـد، وزارت کشـور اسـپانیا 
به باشـگاه ها اجـازه داد کـه تمرینات شـان را از سـر بگیرنـد.در ابتـدا بازیکنـان تنها مـی توانند به 
صورت انفـرادی تمرین کننـد؛ اما پیـش از آن باید تسـت کرونا بدهند. باشـگاه بارسـلونا تایید کرد 
که برای از سـرگیری رقابت هـای اللیگا کـه احتماال از ژوئـن خواهد بـود، بازیکنانش بـه مجموعه 
تمرینی باشـگاه بازخواهنـد گشـت.در بیانیه باشـگاه آمده اسـت:»تیم فوتبـال اول باشـگاه برای 
انجـام تسـت هـای مربوطـه پیـش از شـروع تمرینـات در روزهای پیـش رو، بـه کمپ سـیوتات 
اسـپورتیوا بازخواهد گشـت. بعد از اینکه تجهیزات باشگاه روز سـه شنبه مورد بررسـی قرار گرفت، 
اللیگا به باشـگاه اجازه داد تا تسـت هـای الزم را انجام بدهد. تسـت هـای الزم انجام خواهد شـد 

تا سـالمت بازیکنـان تضمین شـود.«

فوتبال جهان

این روزها آرش برهانی به شدت پیگیر امور 
مدیریتی باشگاه استقالل است و تقریبا هر 
روز از او در نشریات و رسانه ها مصاحبه دیده 
می شود. جالب این که او به این مصاحبه ها 
اکتفا نمی کند و با مدیران اسبق استقالل در 
گفت وگوهای الیو اینستاگرامی هم شرکت 
می کند و درباره مدیریت باشگاه استقالل با 
آنها حرف می زند. البته که در درســتی حرف 
برهانی هیچ تردیدی نیســت و تخلفاتی که 
این مدیران در باشگاه هایی مثل استقالل و 
پرسپولیس کرده اند باید با برخورد محکم و 
قاطعانه دستگاه قضایی مواجه شود؛ اما این 
فقط یک بخش ماجراســت و آرش برهانی 
به یک نکته مهم توجه نکرده است. واقعیت 
این است که  بسیاری از تخلفات این مدیران 
در ارتباط با پرداخت حق و حقوق و مطالبات 
بازیکنان تیم های شــان بوده است، در واقع 
آنها از راه های غیرقانونــی و مغایر با مقررات 
شرکت های دولتی مطالبات بازیکنان شان 
را پرداخت کرده اند. حاال نــام هم نمی بریم 
اما دیگر کیســت که نداند یکــی از مدیران 
سابق یکی از این دو باشــگاه برای پرداخت 
مطالبات یکی از بازیکنانش به جای پرداخت 
پول، بــه او آپارتمان داد؟ کیســت که نداند 
آن مدیر غیروزشی و ولخرج به بازیکنانش 
خودروهای آخرین سیســتم داد. حاال اگر 
مســئوالن قضایی بخواهند این ماجراها را 
پیگیری کنند پای خیلــی از همین بازیکنان 
هم گیر اســت و باید برای ایــن اتفاقات که 
خودشان هم می دانستند غیرقانونی است، 
پاسخگو باشــند! خالصه این که آرش جان 
پیشــنهادت خوب بود ؛اما کمی به گذشــته 
فکر کن و ببین این پیگیری ها برای خودت 

دردسر می شود یا نه!

یک سال گذشته گزینه های متعددی برای مدیرکلی 
ورزش و جوانان استان مطرح شدند که مهرزاد 
نهایت حکم  در  اما  بود؛  ها  آن  از  یکی  خلیلیان 

سرپرستی برای سید محمد طباطبایی صادر شد

مستطیل سبز

وز عکس ر

 شروع لیگ
 بیسبال کره به 
روش عجیب و 

غریب
لیگ بیســبال کره جنوبی 
بــا ســخت گیــری های 
شــدید و با حضور ماکت ها 
در اســتادیوم هــا به جای 
تماشاگران از سرگرفته شد.
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همزمان با ماه مبارک رمضان انجام شد؛

 دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با آیت ا... ناصری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان همزمان با ماه مبارک رمضان با حضرت آیت ا... 
ناصری، استاد اخالق حوزه علمیه اصفهان دیدار و گفت وگو کرد. آیت ا...»محمدعلی ناصری« در 
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: سعی و کوشش کنید تا توجه خود را 
به امام زمان)عج( معطوف دارید چرا که ایشــان نماینده حق در همه عالم وجود هستند بنابراین 
دوستان و عالقه مندان امام زمان)عج( الزم است ترک محرمات و ادای واجبات و خلوص در عمل 
را مدنظر قرار دهند.استاد اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشــاره به روایت معصوم علیهم السالم که 
فرمودند »من کان لله کان ا... له« خاطرنشان کرد: کار برای خدا را سرلوحه خود قرار دهید و بدانید 
اگر برای او کار کنید خدا خود پاداش می دهد. »سید سعید سرابی« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان نیز در این دیدار با ابراز خرســندی از دیدار با حضرت آیت ا... ناصری در ماه مبارک 
رمضان و با بیان اهمیت کار و فعالیت در زمینه فرهنگی اظهار امیدواری کرد دعای خیر این اســتاد 

اخالق همواره شامل حال وی و تمامی همکاران شان شود.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

 جهش در تولید تجهیزات پزشکی، در کشور قابل
 مشاهده است

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار با مدیران شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان اظهار 
کرد: ما در ایران اسالمی اســتعدادهای زیادی داریم که گاها نادیده گرفته می شوند و یا بعضا این 
افراد از استعدادهای خود به درستی استفاده نمی کنند. در یک جامعه اسالمی اگر فردی به درستی 
از استعداد خود استفاده کند و منافع ملت و کشــورش را در نظر بگیرد خداوند او را بزرگ می دارد.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با اشــاره به اینکه ملت و مســئوالن از کرونا درس های زیادی 
آموختند، گفت: در مسئله کرونا مردم تقلید کردن را به خوبی آموخته اند چرا که مشاهده کردند حتی 
مراجع تقلید هم از رهنمودهای پزشکان استفاده می کنند تا دچار بیماری نشوند.وی انجام برخی 
از رویکردها را توسط مسئوالن اشتباه دانست و اظهار کرد: گاهی اوقات انجام برخی از رویکردها در 
کشور اشتباه است که برای حل این موضوع در مرحله نخست اشتباه بودن این رویکردها باید توسط 
متولیان امور پذیرفته شود همچنین باید گوشــزد کرد که وظیفه دولت دخالت در امور نیست بلکه 
نظارت بر امور است تا آحاد مردم کشور از بند مشکالت رهایی یابند.آیت ا... طباطبایی نژاد خاطرنشان 
کرد: تا به امروز در این زمان شــیوع ویروس منحوس کرونا، تولیــدات قابل توجهی در زمینه های 
درمانی داشته ایم که این امر تا حدودی جهشــی در تولید را نمایان می سازد که در همین خصوص 

باید این جهش در تولیدات پزشکی را پابرجا نگه داریم.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خبر داد:

آغاز به کار مجدد پایانه های مسافربری 5 گانه در اصفهان
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز به کار مجدد پایانه های 
مسافربری 5 گانه اظهار کرد: به منظور آگاه سازی مردم درباره روش های مقابله با شیوع کرونا، تعداد 
6۰۰ عدد انواع پوستر و بنر در قسمت های مختلف پایانه ها در شهر اصفهان نصب شده است. عباس 
محبوبی افزود: همچنین 2۰۰ عدد برچسب با عنوان رعایت فاصله فیزیکی در قسمت های مختلف 
پایانه ها ی اصفهان نصب شده است.  مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
گفت: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ضدعفونی کردن مستمر پایانه ها ، ایمنی و فضای 

سبز پایانه های مسافربری تا ریشه کن شدن ویروس کرونا ادامه خواهد داشت.

با تایید ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا صورت می گیرد؛

برگزاری مراسم لیالی قدر دراصفهان با شرایط ویژه

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری        نرگس طلوعی
کرونا از برگزاری مراسم لیالی قدر در چند 
مکان مشــخص اصفهان خبر داد، مراســمی که قرار است امسال با 
شرایط ویژه ای برگزار شــود. هر ســاله ماه رمضان که فرا می رسید 
مساجد شــهر حال و هوای دیگری به خود می گرفتند، حال وهوای 
صف های طوالنی نماز جماعت، مناجات های دســته جمعی و با هم 

خواندن دعای ابوحمزه ثمالی. 
مردم از همان ابتدای ماه مبارک به تدریج خود را با حضور در  مساجد 
آماده شب قدر می کردند، شبی که به فرموده خداوند متعال در قرآن 
کریم برتر از هزار ماه بوده و در آن سرنوشــت یک ســاله انســان ها 
مشــخص می شــود ولی این روزها در حالی ماه میهمانی خدا پا به 
کوچه های شــهر گذاشته اســت که شــیوع ویروس منحوس کرونا 
عالوه بر ایجاد تغییراتی در ســبک زندگی همــگان، فرصت حضور در 
اجتماعات مذهبی را  از ما گرفته اســت و بالتبع لیالی قدر ماه رمضان 
امسال متفاوت تر از همه سال ها خواهد بود. اهمیت شب های قدر در 
نگاه مردم موجب شد تا با توجه به روند نزولی شیوع بیماری کرونا در 
اصفهان، ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا برنامه ویژه ای را برای 

برگزاری مراسم لیالی قدر درنظر بگیرد.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا  در این رابطه گفت: با 
توجه به دغدغه متدینین در باره شب قدر، آیین های ویژه این شب در 

چند مکان مشخص اصفهان برگزار می شود.
حجت ا… غالمی در حاشــیه ســی و دومین جلسه ســتاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا اظهار داشــت: در شــهر اصفهــان میدان امام 
علی)ع(، باغ غدیر، باغ رضوان، ورزشــگاه تختی، ورزشگاه 22 بهمن 
و مسجد سید برای بررسی کارشناســی و امکان سنجی برگزاری این 
مراسم  معنوی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: در سایر شهرستان ها نیز بســته به تعداد جمعیت 2 یا 
۳ مکان سر باز توسط کمیته ای متشکل از امامان جمعه، فرمانداران، 
نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان، بسیج و سپاه، 
نیروی انتظامی و برخی دســتگاه های دیگر پس از بررسی و امکان 

سنجی، انتخاب و برای برگزاری این مراسم معرفی می شود.
وی با اشــاره به پخش زنده این مراســم از شــبکه های صدا و سیما 
گفت: شــهروندان حتی المقدور در خانه، برنامه های عبادی این شب 

را دنبال کنند. 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان با اشاره به ضرورت 
فاصله گذاری اجتماعی افزود: ممنوعیت توزیع پذیرایی و نذری، همراه 

آوردن زیرانداز و کتاب های ادعیه و قرآن،  رعایت فاصله در نشستن، 
محدودیت زمانی برگزاری این مراســم از جمله شرایط مراسم لیالی 

قدر امسال است.

گلستان شهدای اصفهان در شب های 
قدر، مجازی مهمانی می دهد

گلســتان شــهدای اصفهان از جمله مکان های پر تــردد ماه رمضان 
در سالیان گذشــته بود که هر شــب نوای دعای ابوحمزه ثمالی از آن 
به آســمان بلند می شد و مراســم لیالی قدر با شــکوهی خاصی در 
این مــکان و در کنار مزار پاک شــهدای اصفهان برگزار می شــد ولی 
امســال دیگر خبری از آن مناجات های دســته جمعی و الهی العفو 
گفتن ها نیســت  و قرار اســت در شــب های قدر مجــازی مهمانی 
بدهــد. داریوش وکیلــی، مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
اســتان اصفهان در این رابطه گفت: طی هماهنگی صــورت گرفته با 
صداوســیمای مرکز اصفهان بنا شده اســت در صورت عدم برگزاری 
مراســمات مذهبی با حضور عمــوم مردم، طی 7 شــب  برنامه های 
 ویژه شــب های قدر، بدون حضور مردم در این مکان مقدس برگزار و 

پخش شود.

مراسم فارغ التحصیلی دوره سی و نهم دانشجویان 
خلبانی بــا حضــور امیر ســرتیپ خلبــان عزیز 
نصیرزاده، فرمانــده نیروی هوایــی ارتش، امیر 
ســرتیپ دوم خلبان ســعید فتاح فرمانده پایگاه 
شهید بابایی و جمعی از فرماندهان و مسئوالن در 
پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان برگزار شد.امیر 
سرتیپ نصیرزاده در این مراسم ضمن قدردانی از  
فرماندهان، مســئوالن و کارکنــان زحمتکش این 
پایگاه در بخش های فنی و پروازی گفت: قطعا اگر 
تالش شــبانه روزی همکاران در بخش فنی برای 

آماده سازی هواپیما و تالش های اساتید پروازی 
با وجود فرصت محدود در آموزش خلبانان جوان 
نبود، امر آموزش به نتیجه نمی رســید. وی تامین 
رفاه، آسایش و معیشــت کارکنان را از اصول مورد 
تاکید سلسله مراتب فرماندهی در ارتش دانست 
و  اظهار داشــت: انتظار فرماندهان و مســئوالن از 
مدیران میانی این اســت که درک مشــترکی بین 
سلســله مراتب فرماندهی وجود داشــته باشــد 
و هرکــس در جایگاه خــود به فکر نیــروی تحت 
امر خود باشد و مشــکالت و دغدغه های آن ها را 
 بشــنود و با بررســی کردن در راســتای حل آن ها

 تالش کند.
 فرمانده نیروی هوایی ارتــش با بیان اینکه وجود 
زیر مجموعه به فرماندهان رده های مختلف هویت 
می بخشد، ادامه داد: زیرمجموعه ها سرمایه های 
اصلی نیروها هســتند و با مراقبــت از آنها و با باال 
بردن ســطح آگاهی افراد در زمینه هــای ایمنی، 
حفاظتی، اعتقادی می تــوان فرصتی برابر را برای 

همه آنان فراهــم کنیــم. وی خاطرنشــان کرد: 
اســتفاده از امکانات نوین آموزشی، گرفتارنشدن 
در باورها و مقررات ســنتی و نــوآوری و ابتکار از 
جمله مسائلی هستند که کیفیت کار آموزشی را باال 
می برند و توصیه من به همه شما عزیزان این است 
که از لحظه  لحظه آموزش های خود بهره عملیاتی 
ببرید و از سرمایه های خود به نحو مفید، موثر و بجا 

استفاده کنید.
 امیر سرتیپ نصیرزاده با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در بحث آموزش و پرورش نخبگان 
تصریح کرد: یکی از بحث هایــی که معظم له به آن 
توجه ویژه دارند، بحث همتاپروری است. با توجه 
به اهمیت مدیریت دانش در نیروی هوایی ارتش 
و اهمیت این نیرو در مناسبات نظامی، الزم است 
همه اســاتید و فرماندهان نیــروی هوایی ارتش، 
نخبگان جوان را شناســایی کرده و از لحاظ دانش 
و مدیریت همتاسازی کنند و این موضوع امروز از 

نیازهای اساسی ما در نیروی هوایی ارتش است.

توصیه فرمانده نیروی هوایی ارتش به دانشجویان خلبانی:

از لحظه  لحظه آموزش ها  بهره عملیاتی ببرید

در شهر اصفهان میدان امام علی)ع(، باغ غدیر، باغ 
رضوان، ورزشگاه تختی، ورزشگاه ۲۲ بهمن و مسجد 
سید برای بررسی کارشناسی و امکان سنجی برگزاری 
این مراسم  معنوی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

انتخاب شده اند

اصفهان، پیشگام طرح »سینما ماشین«
دو هفته پیش از آن که فیلم سینمایی »خروج« با طرح »سینما ماشین« در پارکینگ برج میالد 
تهران اکران شــود، مجموعه فرهنگی عاشــوراییان در اصفهان دو فیلم را به همین شــکل اکران 

کرده بود.
 مسعود عشاقی، مدیر مجموعه فرهنگی عاشــوراییان اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و 
دعوت از مردم برای ماندن در خانــه، ما تالش کردیم که ارتباط خود را بــا اعضا حفظ کنیم، چون 
25۰ دانش آموز و نزدیک به ۴۰۰ دانشــجو و طلبه در این مجموعــه عضویت دارند.وی ادامه داد: 
پیش تر به صورت هفتگی کالس های آموزشــی و... داشــتیم و به خاطر کرونــا، این کالس ها را 
به صورت آنالین برگزار کردیم، اما دغدغه حفظ کردن اعضا کنار هــم همچنان با ما بود؛ به همین 
دلیل وقتی از منع رفت وآمدها کاسته شد، تصمیم گرفتیم مثل خیلی از کشورهای خارجی، طرح 
»سینما ماشین« یا »سینماشین« را اجرا کنیم.عشاقی تصریح کرد: به این ترتیب، از هفته آخر 
فروردین ماه تاکنون فیلم های »ماجرای نیمروز«، »رد خون« و »خروج« در حیاط دفتر مجموعه 
عاشوراییان اکران شده و اعضای مجموعه نیز از داخل ماشــین شاهد این فیلم ها بوده اند.مدیر 
مجموعه فرهنگی عاشوراییان با بیان اینکه  حیاط دفتر این مجموعه گنجایش ۳۰ تا ۳5 ماشین 
را دارد، گفت: ۱2 اردیبهشت ماه که فیلم »خروج« اکران شد، عالوه بر اعضای مجموعه از خانواده ها 
و نزدیکان شان نیز برای تماشای فیلم دعوت کرده و دایره مخاطبان را بازتر کرده بودیم و اگر چه 
دوست داریم برای برنامه های بعدی »سینماشــین« دعوت عام تری داشته باشیم اما در حال 
حاضر محدودیت محل برگزاری این امکان را از ما گرفته اســت.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
رایگان یا هزینه دار بودن اکران فیلم ها اظهار کرد: ما برای فیلم هایی که سابقا اکران شده هزینه ای 
از اعضا دریافت نمی کنیم، اما برای فیلم های در حال اکــران مثل »خروج« هماهنگی های الزم 
را انجام داده و به اندازه تماشاگران از ســینماتیکت بلیت خریدیم.عشاقی با اشاره به اینکه طرح 
»سینماشــین« در اصفهان دو هفته پیش از تهران اجراشــده، از نیت مجموعه عاشوراییان برای 

ادامه این طرح خبر داد.

 اجرای مسابقه »به کتاب بگذرانید«
 برای نوجوانان 

مســابقه »به کتاب بگذرانید« با انتخاب یکی از داستان های کتاب »داســتان هایی با قهرمانان 
کوچک از نویسندگان بزرگ« برگزار می شود.مدیر خانه نوجوان گفت: مسابقه »به کتاب بگذرانید« 
توسط فرهنگســرای مجازی و با همکاری خانه نوجوان وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان از ششم اســفندماه و همزمان با تعطیلی مدارس به علت شیوع کرونا 
ویروس، ویژه نوجوانــان برنامه ریزی شد.اسماســادات نکویی با بیان ضــرورت برطرف کردن 
نیازهای نوجوانان و پر کردن اوقات فراغــت آن ها اظهار کرد: در این برنامه کتاب های فشــرده 
و صوتی که در فضای مجازی به راحتی قابل دســترس است، ویژه ســن نوجوان جهت مطالعه 
 آن ها معرفی می شــود که بســته به حجم کتاب، مدت زمان تعیین شــده بــرای مطالعه آن ها

 متفاوت است.
وی تصریح کرد: انتخاب کتاب ویژه نوجوانان نسبت به بزرگساالن کار دشواری است؛ اما تاکنون 
توانسته ایم چند کتاب شاخص در این زمینه پیدا کنیم.نکویی ادامه داد: نوجوانان در زمان تعیین 
شده فرصت دارند کتاب را مطالعه کرده و از کتاب تصویرســازی یا برداشتی داشته باشند که به 
بهترین برداشت یا تصویرسازی جوایزی اهدا خواهد شد.مدیر خانه نوجوان  افزود: در این دوره 
»دستبرد بی نظیر« اثر او.هنری به عنوان یکی از داستان های کتاب »داستان هایی با قهرمانان 
کوچک از نویســندگان بزرگ« ترجمه رضا سیدحســینی ویژه مســابقه انتخاب شده است.وی 
خاطرنشــان کرد: نوجوانان عالقه مند می توانند آثار خود را تا 22 اردیبهشت ماه جاری به شماره 

۰۹۹۰۰52277۱ ارسال کنند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

نصب سردیس چهار 
 شخصیت برجسته در 

نقاط مختلف شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری 
اصفهان از نصب چند مجســمه و سردیس 
در شــهر خبر داد و گفت: چهار سردیس از 
شخصیت های برجســته توسط هنرمندان 
ساخته شده و در مکان های مختلفی نصب 

شده است.
حســن موذنــی اظهــار کرد: ســردیس 
میــرزا غالمرضــا اصفهانی، از اســتادان 
خوشنویسی ایرانی و یکی از برجسته ترین 
و  نســتعلیق  خــط  خوش نویســان 
شکسته نســتعلیق یکی از ســردیس های 
نصب شده است که توســط هنرمند بشیر 
ناصری ســاخته شده اســت.مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه ســردیس دیگر از سردار شهید 
قربانعلی عرب اســت، تصریــح کرد: این 
ســردیس توســط هنرمند هادی جواهر 
ســاخته شــده و در پل شــهید قربانعلی 
 عــرب واقــع در خیابــان کاوه نصــب 

شده است.
مؤذنی با بیان اینکه سردیس دیگر متعلق 
بــه ابوعلی سیناســت که توســط هنرمند 
مجتبی آقا باباگلی ســاخته شــده است، 
گفت: این اثر کــه از جنــس فایبرگالس 
و دارای ۱.7۰ متــر ارتفاع بــوده، در میدان 
شهدا، ورودی خیابان ابن سینا نصب شده 
اســت.وی ادامه داد: تندیس کارگر نیز که 
اثر دیگر هنرمند مجتبی آقا باباگلی است، 
اخیرا در خیابــان دانشــگاه، ورودی بلوار 
کارگر نصب و به مناســبت روز کارگر از آن 
رونمایی شد.مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه چهارمین 
ســردیس متعلق به جامی شــاعر و ادیب 
ایرانی اســت که در خیابــان جامی، پاتوق 
جامی نصب شده است، اظهار کرد: این اثر 
توسط هنرمند محمد سالمت زاده از جنس 
فایبــرگالس با ارتفــاع ۱.7۰ متر ســاخته 

شده است.

موضوع فراخوان :    دفتر سرمایه گذاری و مشارکتها شهرداری نجف آباد به استناد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری مورخ ۹8/۱۰/۱7 در نظر دارد احداث پروژه 
پردیس سینمایی فرهنگ سرای خارون واقع در نجف آباد خیابان شیخ بهایی جنوبی بلوار شهید محسن حججی جنب مجموعه هفت برج خارون شهرداری نجف آباد 

را از طریق جذب سر مایه گذار به روش تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال که بصورت توافقی توسط بخش خصوصی با برآورد تقریبی بمبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واگذار نماید.

مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان :   از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ ۹۹/2/۳۱ به دفتر امور سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای شهرداری نجف آباد واقع در خیابان فردوسی مرکزی، بن بست شهید پوالدی ساختمان مشارکتها 

طبقه اول مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۱7 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد واقع در چهار راه شهرداری ساختمان 

مرکزی تحویل نمایند. سایر اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است. هیات عالی سرمایه گذاری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار می باشد.

آگهی فراخوان )نوبت اول(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف : 835255

آگهی مزایده

م الف: 835224

نوبت اول

چاپ اول

محمود کفعمی- شهردار کرکوند

شهرداری کرکوند به استناد مجوز شماره ۹8/۴۴۴ مورخ ۹8/۱2/۱۳ شورای محترم اسالمی در نظر دارد ۱۰۰ جریب از زمینهای کشاورزی مزرعه 
باقرآباد )شرکت کنندگان می توانند هر مقدار جریب از کل زمین را تقاضا نمایند( متعلق به شهرداری برای یک دوره کاشت را از طریق مزایده عمومی 

بصورت اجا ره بمدت یکسال واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 
اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۳/8 به شهرداری مراجعه نمایند. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

هزینه آگهی بر عهده برنده می باشد
آدرس: شهرستان مبارکه، شهر کرکوند، بلوار امام خمینی )ره(، شهرداری کرکوند

تلفاکس: ۰۳۱52۳82626
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

 از مسیر بازگشت به خانه لذت ببرید: طی کردن مسیر محل 
کار تا خانه می تواند بسیار استرس زا باشد، اگر دائما تالش 
کنید صحنه های اســترس زای روز کاری تان را در ذهن تان 
مرور کنید، یا اجازه دهید استرس ناشی از ترافیک شما را از 
پای در بیاورد. با کمی برنامه ریزی می توانید به جای آن که 
تمام طول مسیر بازگشت به خانه را به مانعی برای رسیدن 
به آرامش تبدیل کنید، آن را به تجربه ای بســیار ســازنده و 
دلچسب تبدیل کنید. یکی از راه های بهره مندی حداکثری 
از زمانی که در مسیر بازگشــت به خانه از دست می دهیم، 
گوش دادن به کتاب های صوتی اســت – چــه کتاب های 
داستانی )و سرگرم کننده( و چه کتاب های غیر داستانی در 
حوزه ای که تمایل دارید در آن پیشرفت کنید.گوش دادن به 
موسیقی نیز یکی دیگر از استراتژی های شناخته شده برای 
تسکین استرس اســت؛ به عالوه، این روش بسیار ساده و 
مناسب زمان هایی است که در یک محیط بسته نظیر خودرو 
و مترو قرار دارید. هم چنین، شــمردن تمام نعمت هایی که 
باید برای شان سپاسگزار باشید نیز نه تنها کمک تان می کند 
ترافیک را به راحتی پشت سر بگذارید، بلکه چارچوب ذهنی 
مثبتی را در وجودتان شکل می دهد و باعث می شود هنگامی 

که به خانه می رسید عشق و محبت بیشتری به عزیزان تان 
داشته باشید.

 محیط آرامی بــرای خودتان در خانه ایجــاد کنید: از آن جا 
که بیشــتر زمان غیر کاری مان را در خانه سپری می کنیم، 
الزم اســت شــرایط خانــه را به شــکلی فراهــم کنیم که 
استرس های مان را تســکین دهند، نه این که باعث شوند 
بیشــتر از محل کار، دچار اســترس و خســتگی شویم. از 
آن جا که آشــفتگی و به هم ریختگی تاثیر نامحسوس ولی 
بسیار واقعی بر سطوح استرس دارد، بهتر است تا آن جا که 
می توانید هر روز خانه تان را مرتب کنید. اگر خانه تان از وجود 
استرس مصون باشد، بسیار آسان تر می توانید پیش از ورود 

به خانه استرس شغلی تان را از خود بزدایید.
 با خودتان مهربانی کنید: به چیزهایی در زندگی تان فکر کنید 
که می توانند لبخند را روی لبان تان بیاورند و سعی کنید آن ها 
را در زندگی خود افزایش دهید. این عوامل ظاهرا پیش پا 
افتاده  شادی که روان شناســان به آن » لذت های  زندگی « 
می گویند،  می توانند به شکل قابل توجهی خلق و خوی تان 
را بهبود ببخشند و پس از مدتی استرس تان را کاهش دهند. 
این لذت ها می توانند شــامل نوشــیدن یک فنجان چای، 

تماشــای یک فیلم کمدی، یک پیــاده روی طوالنی با فرد 
محبوب تان، یک حمام آرامش بخــش، یا هر چیز دیگری 
باشند که برای تان کمی لذت و شادی به همراه بیاورند. سعی 
کنید این لذت ها را با هم ترکیــب کنید تا کمی به آن ها تنوع 
بدهید؛ به این ترتیب، لذت تان از زندگــی افزایش خواهد 

یافت. شما شایسته  لذت بردن از زندگی هستید.
 ذهن آگاهی را در خــود تقویت کنید:پژوهش ها نشــان 
می دهند آدم هایی که دنیای اطراف شــان را با ذهن آگاهی 
مشــاهده می کنند، بیشــتر از دیگران قادر هستند بر زمان 
حال تمرکز کنند و تمرکز خود را از اســترس های گذشته یا 
نگرانی برای آینده دور کنند. به این ترتیب، این آدم ها توانایی 
بیشتری برای رها کردن استرس در محل کار و لذت بردن از 
ساعات غیر کاری در پایان روز یا در آخر هفته ها و به طور کلی، 
توانایی بیشتری برای لذت بردن از چیزهای ساده در زندگی 
دارند. انجام تمرین های ذهن آگاهی می تواند توانایی تان را 
برای حفظ چشم اندازتان به زمان حال تقویت کند؛ به همین 
خاطر، انجام این تمرین ها برای تســکین اســترس  پس 
از ســاعات کاری، و هم چنین، به طور کلی تقویت انعطاف 

پذیری در برابر استرس به شدت توصیه می شود.

آشپزی با برخی از روش های کاهش استرس شغلی پس از رفتن به منزل آشنا شوید )2(

 تولید سریال »پروانه« 
در شبکه نمایش خانگی

 دیوید بکام
»هری پاتر« شد!

سریال »پروانه« به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس رافعی یکی از 
تولیدات جدید برای شبکه نمایش خانگی است.این روزها این 
سریال به قلم علیرضا بیاتی در حال نگارش است.رافعی در این 
سال ها کارگردانی آثار بسیاری را به عهده داشته است و یکی از اینها 
فیلمی با عنوان »پروانه ای در باد« بود. داستان این فیلم درباره آیداست 
که پس از ده سال حبس، عفو می شود و به سراغ پدرش می رود ...

دیوید بکام به همراه داکوتا فانینگ، دنیل ردکلیف، ادی ردماین و استفن 
فرای داستان »هری پاتر« را با صداپیشگی خود در پروژه جدید داستان 
صوتی اسپاتیفای دوباره زنده می کنند.خانم رولینگ با کمپانی رسانه ای 
خود » Wizading World«)دنیای جادوگری( در همکاری با اسپاتیفای، 
ناشر بزرگ موســیقی در فضای مجازی، ضبط صوتی اولین کتاب سریال 
»هری پاتر و سنگ جادو« را آغاز می کنند. 

دسرها همیشه جذاب ترین بخش وعده های 
غذایی هستند؛ چون می دانیم هرچقدر هم که شام و ناهار 

هیجان انگیزی بخوریم، باز هم چیز جذاب تری در انتظارمان است. 
هرچند دسرها بسیار پرکالری هستند و ما را چاق می کنند اما گاهی وقت ها 

هم نیاز است تا خودمان را به یک دسر پرکالری مهمان کنیم. کرم کارامل هم یکی از 
این دسرهاست که هم می توانیم راحت درست کنیم و هم از خوردنش لذت ببریم.

مواد الزم: تخم مرغ 5 عدد، شکر 220 گرم،شیر نیم لیتر،وانیل نصف قاشق مرباخوری
طرز تهیه و دستور پخت:   ابتدا 70 گرم شکر را به همراه دو قاشق آب روی حرارت کم قرار دهید و هم 
بزنید تا طالیی شود. حاال نصف لیوان آب به آن اضافه کرده اجازه دهید بجوشد، بعد از اینکه شربت 

قوام آمد شعله را خاموش کرده و در ظرفی بریزید و همه جای ظرف را آغشته کنید. حاال به سراغ درست 
کردن کارامل بروید، باقی مانده شکر را به همراه شیر در قابلمه ای ریخته و روی حرارت بگذارید تا 
جوش بیاید .بعد از اینکه شیر و شکر جوشید زیر شعله را خاموش کنید و اجازه دهید مواد خنک 
شوند. در این فاصله تخم مرغ ها را در ظرفی بشکنید و در صورت سالم بودن آنها را هم بزنید و 
وانیل را به تدریج اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. تخم مرغ ها را به شیر سرد شده افزوده 

و خوب هم بزنید، مواد را در ظرف آغشته به شربت ریخته و با حرارت 350 درجه 
در فرقرار دهید و اجازه دهید یک ساعت و 30 دقیقه بماند. بعد از سپری 

شدن زمان مورد نظر کارامل را از فر بیرون آورده و بعد از خنک 
شدن در یخچال بگذارید تا سرد شود.

کرم کارامل

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان اعــالم کــرد: هــم اکنون 
احــداث و توســعه هفــت بــاب تصفیــه خانــه فاضــالب  در اســتان اصفهــان 
با پیش بینــی اعتبــاری بالــغ بــر 441 میلیــارد ریــال در دســتور کار قــرار دارد 
.مهنــدس هاشــم امینــی افــزود: در حــال حاضــر چهــار بــاب تصفیــه خانــه 
ــران و  ــگان، تی فاضــالب جدیداالحــداث در شــهرهای چــادگان، نطنز،گلپای
ــج  ــن و پکی ــه فاضــالب شــهر هــای فوالدشــهر و بویی ــه خان توســعه تصفی
تصفیــه خانــه تودشــک در حــال اجراســت کــه پیــش بینــی مــی شــود در 
ســال جــاری توســعه تصفیه خانــه فاضــالب شــهرهای بوییــن و فوالدشــهر 
ــا  ــرد.وی ب ــرار گی ــرداری ق ــره ب ــه تودشــک درمــدار به ــه خان ــج تصفی و پکی
بیــان اینکــه اصفهــان بیشــترین تعــداد تصفیــه خانــه هــای فاضــالب را در 
کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت، خاطرنشــان ســاخت: هــم اکنــون 
26 بــاب تصفیــه خانــه فاضــالب در اســتان اصفهــان در مــدار بهــره بــرداری 
ــتانی  ــالب اس ــه فاض ــه خان ــداد تصفی ــترین تع ــر بیش ــه بیانگ ــرار دارد ک ق
درکشــور اســت.مهندس امینــی بــا اشــاره بــه روش هــای گوناگــون تصفیــه 
ــه روش هــای  ــان ب ــح کــرد: فاضــالب در اصفه ــان تصری فاضــالب در اصفه
ــه  ــه روش برک ــتا ب ــن راس ــوان در ای ــی ت ــه م ــود ک ــی ش ــه م ــوع تصفی متن
ــا حــذف  تثبیت،الگــون هوادهــی ، لجــن فعــال و لجــن فعــال پیشــرفته ب
ازت و فســفر اشــاره کرد.مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: در حــال حاضــر 12 تصفیه خانــه بــه روش الگون هوادهــی ،11 
تصفیه خانــه بــه روش لجــن فعــال و 9 تصفیــه خانه بــه روش برکــه تثبیت 
فاضــالب را تصفیــه می کننــد.وی بــا تاکیــد بر ارتقــای کیفیــت پســاب  بیان 

داشــت: هــم اکنــون بیــش از 171 میلیــون مترمکعــب پســاب در  ســال، در 
اســتان اصفهــان مطابــق بــا اســتانداردهای تعریــف شــده تولیــد مــی شــود 
که بــر حســب اولویــت بــه صنعــت ، فضــای ســبز و در نهایت محیط زیســت 
اختصــاص مــی یابــد. مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان احــداث  و 
ــوان کــرد:  ــه هــای فاضــالب را ضــروری برشــمرد و عن توســعه تصفیــه خان
جلوگيــری از آلــوده شــدن منابــع آب هــای ســطحی و زيــر زمينــی ، خــاك 
ــا  ــط زيســت ب ــی و بهداشــت محي ــای ســطح بهداشــت عموم ــوا، ارتق و ه
جلوگيــری از وارد شــدن مــواد آلــوده كننده بــه محيــط، بازيافت حجــم قابل 
مالحظــه ای از آب هــای بــه ظاهر زائــد و غيــر قابــل اســتفاده و كاربــرد آن در 
امــر كشــاورزی و فضــای ســبز از جملــه عوامــل موثــر در احــداث و توســعه 

تصفیــه خانــه فاضــالب محســوب مــی شــود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 فاز توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالد شهر و بویین
 در سال جاری به بهره برداری می رسد

مدیر فناوری اطالعات فوالد مبارکه خبر داد:

ناکام ماندن بیش از 300 حمله سایبری به فوالد مبارکه در سال 98

ــه  ــرای هم ــال 98 ب ــت: س ــار داش ــه اظه ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ مدیرعام
شــرکت ها و نواحــی فــوالد مبارکــه ســال پرتــالش و پربــاری بــود و 
ــد  ــق تولی ــه شــعار رون ــی توانســتند ب همــکاران در همــه بخش هــا به خوب

ــانند. ــل بپوش ــه عم جام
ــان  ــد و هم زم ــال جدی ــروع س ــا ش ــه داد: ب ــان ادام ــا عظیمی حمیدرض
ــه بســیاری از فوالدســازان  ــز در شــرایطی ک ــا نی ــروس کرون ــا شــیوع وی ب
جهان بــا مشــکالت جــدی ناشــی از شــیوع ایــن ویــروس روبــه رو بــوده و 
هســتند، بــا همــت و همــکاری همــه همــکاران و بــا اتخــاذ تدابیــر ویــژه و 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و ایمنــی در شــرکت، مشــاهده کردیــم که 
نه تنهــا تولیــد در گــروه فــوالد مبارکــه تعطیل نشــد، بلکه بــه دســتاوردهای 
ارزشــمندتری نیــز رســیدیم. همچنیــن بــه لطــف خداونــد به خوبــی 
تاکنــون ویــروس کرونا در ســطح شــرکت کنتــرل شــده اســت.وی افزود: 
ــی  ــدیم به خوب ــق ش ــیار، موف ــر بس ــت نظ ــا دق ــاص ب ــرایط خ ــن ش در ای
کار غربالگــری، گرفتــن آزمایــش خــون از همــه کارکنــان روزکار، شــیفت و 
پیمانــکار و فاصله گــذاری را در شــرکت  انجــام دهیــم و بــا در نظــر گرفتــن 
تدابیــر خــاص، حاضــر نشــدیم ســالمت کارکنــان تحت تاثیــر تولیــد قــرار 
ــیده و  ــی اندیش ــی راهکارهای ــل ایمن ــت کام ــا رعای ــال ب ــرد. درعین ح گی

اتخــاذ شــد کــه تولیــد تعطیــل نشــود.
ــد  ــت: بای ــور گف ــاد کش ــد در اقتص ــت تولی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب عظیمی
ــود را از  ــور خ ــاز کش ــری نی ــن حداکث ــژه و تامی ــوالت وی ــد محص ــا تولی ب
ــد« نام گــذاری شــده  ــی ســال کــه »جهــش تولی همیــن ماه هــای ابتدای
ــن در ســال  ــون ت ــه هــدف 7.2 میلی ــا ب ــم ت ــاده کنی ــه ای آم اســت به گون

بیم. دســت یا

مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه بــا تاکیــد بــر این کــه همــه نواحــی فــوالد 
مبارکــه بــرای شــرکت ارزش افــزوده خــاص خــود را بــه ارمغــان می آورند، 
در خصــوص اجــرای طرح هــای توســعه در فــوالد ســبا تصریــح کــرد: ایــن 
ــوت  ــاط ق ــمند و از نق ــیار ارزش ــه بس ــوالد مبارک ــرای ف ــز ب ــد نی ــط تولی خ

گــروه اســت. 
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم رونــد روبه رشــد تولیــد و بهــره وری 
در همــه خطــوط تولیــد، بایــد بــا انجــام مطالعــات و پژوهش هــای 
بیشــتر ادامــه یابــد.وی در ادامــه اجــرای هوشــمندانه طرح هــای 
ــا  ــد ب ــد بای ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــرار داد و گف ــد ق ــورد تاکی ــعه را م توس
در نظــر گرفتــن مالحظــات عرضــه و تقاضــا در بــازار، بهتریــن 
زمان هــا را بــرای نوســازی خطــوط و اجــرای طرح هــای توســعه 
لتهــاب قیمــت در بــازار   در نظــر بگیریــم و بــا ایــن اقــدام از ا

پیشگیری کنیم.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه مطرح کرد:

جلوگیری از التهاب قیمت فوالد با اجرای طرح های توسعه

مدیــر سیســتم ها و فنــاوری اطالعــات فــوالد مبارکــه گفــت: بــا تدابیــر و 
ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــق ب ــایبری موف ــالت س ــداد حم ــه، تع ــات صورت گرفت اقدام
در ســال 98 بــه صفــر رســید.اکبر گل بــو خاطرنشــان کرد:بــا امن ســازی 
سیســتم ها و زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات فــوالد مبارکــه در مقابــل 
تهدیــدات امنیتــی و مقابلــه، تعــداد بیــش از 301هــزار و 718 حملــۀ ســایبری 

ــد. ــاکام مان ــه ن ــوالد مبارک ــه ف ب
وی ادامــه داد: واحــد سیســتم ها و فنــاوری اطالعــات، همســو بــا 
ــتر  ــه بیش ــره وری هرچ ــای به ــور ارتق ــه و به منظ ــوالد مبارک ــتراتژی های ف اس
ــر،  ــال های اخی ــه، در س ــوالد در منطق ــد ف ــهم تولی ــش س ــن افزای و همچنی

برنامه ریزی هــا و اقدامــات مناســبی انجــام داده اســت.
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوالد مبارک ــات ف ــاوری اطالع ــتم ها و فن ــر سیس مدی
ــا مــدد گرفتــن از دانــش کارشناســی  ــان خــود و ب ــا همــت کارکن ایــن واحــد ب
و پیمانــکاران توانمنــد توانســته اســت عالوه بــر دســت یابی بــه اهــداف 
ــات  ــام اقدام ــداف و انج ــق اه ــا را در تحق ــایر واحده ــال 98، س ــود در س خ
برنامه ریزی شــده آن هــا یــاری رســاند، افــزود: مهم تریــن اقدامــات و 

دســتاوردهای واحــد سیســتم ها و فنــاوری اطالعــات در ســال 1398 عبارتند از 
ــران نهایــی شــبکه )آنتی ویــروس(  ارتقــا و به روزرســانی نرم افــزار امنیــت کارب
جهــت پیشــگیری از تهدیــدات امنیتــی ناشــی از ایســتگاه های کاری، 
امن ســازی سیســتم ها و زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات در مقابــل 
ــایبری  ــه س ــزار و 718 حمل ــش از 301 ه ــا بی ــه ب ــی و مقابل ــدات امنیت تهدی
ــزار و 274  ــش از 20 ه ــه بی ــخ گویی ب ــر(، پاس ــداد صف ــه تع ــق ب ــه موف )حمل

درخواســت کاربــران سیســتم های اطالعاتــی.
گل بو بــا اشــاره بــه اختاللی که شــیوع ویــروس کرونــا در برگــزاری جلســات در 
ســطح کشــور ایجــاد کــرده اســت، تصریــح کــرد: بــا توجه بــه اهمیــت برگــزاری 
ایــن جلســات، به ویــژه در ســطح مدیریــت عالــی شــرکت، واحــد سیســتم ها 
و فنــاوری اطالعــات، در هماهنگــی بــا بخش هــای مختلــف اقتصــادی و مالــی 
ــاخت های دورکاری  ــازی زیرس ــعه و بهینه س ــرای توس ــی ب ــد، اقدامات و خری
ــرای  ــب ب ــی های مناس ــادی از دسترس ــم زی ــاد حج ــن ایج ــرکت و همچنی ش
ــس،  ــزاری ویدئوکنفران ــکان برگ ــاد ام ــا ایج ــام داده و ب ــان انج دورکاری کارکن

شــرایط تشــکیل جلســات متعــدد مجــازی را فراهــم آورده اســت.

ــان در ســه  ــه اصفه ــرات منطق ــت: مخاب ــان گف ــه اصفه ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــن 31  ــاز 96.06 در بی ــب امتی ــا کس ــت ب ــال 98 توانســته اس ــی س ــه پایان ماه

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــوری را ب ــه دوم کش ــتان ،رتب اس
حیــدری زاده افــزود: شــرکت مخابــرات ایــران بــه صــورت فصلــی بــر 
ــی در  ــق مخابرات ــرد مناط ــی عملک ــه ارزیاب ــن ب ــای معی ــاخص ه ــاس ش اس
ــر اســاس اعــالم  ــردازد ،کــه در همیــن راســتا و ب حــوزه هــای مختلــف مــی پ
ــه  ــران، منطق ــرات ای ــرکت مخاب ــب و کار ش ــعه کس ــرد و توس ــت راهب معاون
 اصفهــان توانســته اســت در بیــن 31 اســتان ، رتبــه دوم کشــوری را بــه 

خود اختصاص دهد.
مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان بــا تبریــک ایــن موفقیــت بــه همــه کارکنــان 
ــام  ــط مق ــه توس ــالی  ک ــدوارم در س ــزود: امی ــان اف ــه اصفه ــرات منطق مخاب
ــا  ــم ب ــده بتوانی ــذاری ش ــد نام گ ــش تولی ــال جه ــام س ــه ن ــری ب ــم رهب معظ
ــتان در  ــطح اس ــز در س ــکاران عزی ــف  هم ــت مضاع ــی و هم همدلی،هماهنگ
ــرات  ــگاه مخاب ــای جای ــن ارتق ــتریان و همچنی ــدی مش ــتای رضایت من راس

گام برداریــم.

مدیر مخابر ات منطقه اصفهان خبر داد:

کسب رتبه دوم مخابرات اصفهان در ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات ایران
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