
وعده ها درباره توزیع آب زاینده رود و ساماندهی آن، بر زمین مانده و کشاورزان شاکی هستند؛

ضرب االجل!
3

  میانبر خطرناک
 بر اساس اعالم بهزیستی اصفهان موارد چندانی از خرید وفروش کودک در اصفهان گزارش نشده است؛ 

5

معاون استاندار: 
زمین های راکد شهرک های 

 صنعتی اصفهان
 بازپس گرفته می شود

 برای اولین بار در کشور 
به بهره برداری می رسد؛

 تله متری شبکه
 فاضالب در اصفهان

 معاون توسعه و پیش  بینی
 اداره کل هواشناسی اصفهان:

 تابستان امسال سخت تر 
از سال گذشته است

3
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 
 25  رمضان  1441 

 19 می 2020
 شماره 2978

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

پس از هفته ها پیگیری، دبیر صنف کشاورزان استان اصفهان خبر از یک ضرب االجل 10 روزه به فرماندار و دیگر مسئوالن استانی داده؛ اقدامی که در جهت عملی کردن قول و قرارهای 
مسئوالن اصفهانی انجام شده است

یک متخصص عفونی اعالم کرد:

 محلول آب و وایتکس 
 پس از 24 ساعت 

قابل استفاده نیست
یک متخصــص عفونی و عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بابل دربــاره مواد 
ضدعفونی کننده هــای خانگی،  گفت: به هیچ 
عنوان نباید محلول آب و وایتکســی که برای 
گندزدایی سطوح تهیه شده، بیش از ۲۴ ساعت 
نگهداری شــود.مصرف انواع مواد  شــوینده 
برای ضدعفونــی کردن ســطوح در این روز ها 
بیشتر شده، اما هنگام استفاده از برخی مواد  
ضدعفونی کننده باید نکاتی بهداشتی را رعایت 
کنیم تا با اقدامات نامناســب ســالمتی خود 
و اطرافیان مان را به خطــر نیندازیم.معصومه 
بیانی ادامه داد: دو ماده الکل و کلر )آب ژاول یا 
وایتکس( به صورت عادی خاصیت گندزدایی 
دارند و بــرای ضدعفونی کردن ســطوح مورد 
استفاده قرار می گیرند.این متخصص عفونی 
درباره استفاده از وایتکس، اظهار کرد: بهترین 
روش ضدعفونی برای افراد اســتفاده از آ ب و 
وایتکس اســت، زیرا مقرون به صرفه بوده و 
تهیه آن آسان اســت.بیانی افزود: در شرایط 
مختلف نســبت های خاصی از محلول آب و 
وایتکس را برای ضدعفونی کردن سطوح مورد 
استفاده قرار می دهیم.وی، درباره روش تهیه 
محلول آب و وایتکــس، تاکید کرد: افرادی که 
از بیماران کرونایی مراقبت می کنند باید برای 
ضدعفونی کردن ســطوح با وایتکس نسبت 
یک به ۱۹، یا ۴ قاشــق غذاخوری وایتکس به 
عالوه یک لیتر آب را تهیه کنند و اطراف تخت و 
میزی که بیمار استفاده می کند را با این محلول 

ضدعفونی کنند.

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

سربازان، سرمایه 
کشور وفرزندان 
این آب وخاک 

7هستند 6

کاپیتان 
سپاهان روی 

 نیمکت
 ذوب آهن
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خشم مردم و جریان های سیاسی عراق از سفارتخانه های خارجی
اقدام موهن برخی از سفرای کشــورهای خارجی در برافراشــتن پرچم همجنس گراها در بغداد که در 
راســتای ترویج همجنس گرایی صورت گرفته اســت، خشــم مقامات و جریان های سیاسی عراق را 
برانگیخت.بر اساس تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است مردم خشمگین عراق پرچم 
همجنس گراها را به آتش کشیدند.وزارت امور خارجه عراق در واکنش به برافراشتن پرچم همجنس گرایان 
از سوی برخی سفارتخانه ها در بغداد آن را به شدت محکوم کرد و این اقدام را نقض اصول و ارزش های 
واالی اخالقی مورد احترام همه مذاهب الهی و همچنین  مغایر با ارزش ها، اخالق، هنجارهای اجتماعی 
عراق و تحریک احساسات و بازی با مفاهیم مقدس مذهب دانست.»هادی العامری« رییس ائتالف 
پارلمانی الفتح در واکنش به این اقدام موهن تاکید کرد که  آنچه نمایندگــی اتحادیه اروپا انجام داده 
و پرچم همجنس گرایان را برافراشــته اقدامی توهین آمیز به عراق اســت.وی افزود: برافراشتن پرچم 

همجنس گرایان اقدامی غیرمنطقی و خالف عرف، سنت ها و اخالقیات جامعه عراق است.

اعزام تیم تحقیق به تل آویو برای بررسی علت مرگ سفیر چین
هاآرتص یکشنبه شب گزارش داد که دولت چین برای بررسی علت مرگ سفیر این کشور در سرزمین 
های اشغالی یک تیم تحقیق به اسراییل اعزام خواهد کرد.پکن در بیانیه ای اعالم کرد که جسد وی، 
سفیر این کشور یکشنبه در محل اقامتش در تل آویو پیدا شده و ظاهرا علت مرگش طبیعی بوده است.

در بیانیه پکن آمده است: نتیجه گیری اولیه مرگ سفیر ، به دالیل طبیعی است و  جزییات بیشتر پس 
از تایید ارائه خواهد شد.براساس گزارشات پلیس رژیم صهیونیستی به محض پیدا شدن جسد به 
محل اعزام شد ؛اما جزییاتی درباره این حادثه منتشر نکرد.سفیر چین 57 سال داشت که در جریان 
این ماموریت همســر و فرزندش او را همراهی نمی کردند. او در ماه فوریه به عنوان سفیر چین وارد 

سرزمین های اشغالی شد. وی پیش از این به عنوان سفیر چین در اوکراین فعالیت می کرد.

کاهش شدید حمایت مردمی از »شینزو آبه «
میزان حمایت از شــینزو آبه، نخســت وزیر ژاپن به دلیل نحوه مدیریت دولت در خصوص شیوع 
ویروس کرونا و همچنین اعمال فشار برای تصویب الیحه ای که منتقدان آبه معتقدند باعث افزایش 
نفوذ وی در انتخاب دادستان های ارشد این کشور خواهد شــد به پایین ترین حد در دوسال اخیر 
رسیده است.طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط روزنامه آساهی، میزان حمایت از شینزو آبه با 8 
درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 33 درصد رسیده که پایین ترین میزان از سال 2018 به بعد 
به شمار می رود. طبق یک نظرسنجی دیگر که توسط شــبکه تلویزیونی ANN انجام شده، میزان 
محبوبیت کابینه نیز با 7 درصد کاهش به 32 درصد رسیده است.طبق نظرسنجی روزنامه آساهی 
عامل محرک در کاهش اخیر محبوبیت نخســت وزیر ژاپن الیحه پیشنهادی دولت وی بوده که به 
موجب آن سن بازنشستگی برای برخی از دادستان های ارشد این کشور با دو سال افزایش به 65 

سال می رسد؛ طرحی که دو سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی با آن مخالف بودند.

»پمپئو« از موضع خود درباره منشأ  کرونا کوتاه آمد
به نظر می رســد مایک پمپئو در حال کنار کشیدن از دیدگاه مشــترکش با دونالد ترامپ مبنی بر 
»ساخته شدن کروناویروس جدید در آزمایشگاهی در ووهان« چین است.وزیر امور خارجه آمریکا 
در گفت وگویی اظهار کرد: می دانیم که این بیماری در ووهان آغاز شده ؛اما نمی دانیم از کجا یا از چه 
کسی و این ها سواالت مهمی هستند. وی افزود: ما بارها خواستار تشکیل تیم هایی برای کمک به 
آنان در شناسایی منشأ این ویروس شده ایم.وی  در این گفت وگو تاکید کرد که پی بردن به جایی 
که این ویروس از آن شروع به انتشار کرده،»کلیدی« برای دانشمندانی است که روی واکسن این 

بیماری کار می کنند.

آیا ناوهای آمریکایی می توانند  کشتی های ایرانی را در راه ونزوئال متوقف  کنند؟

تقابل در کارائیب

باالخره پس از کش و قوس هـای فراوان و  علیرضا کریمیان
تاییـد و تکذیـب هـا در مـورد ادعـای تبادل 
فـرآورده هـای نفتـی در برابـر طـال از سـوی ایـران و ونزوئـال، مقامـات 
کشـورمان رسـما به این مسـئله صحه گذاشـتند و آن را حق مسـلم و غیر 
قابل خدشـه ایران دانسـتند. این در حالی اسـت که آمریکا عمال با ارسال 
چند ناو جنگی به دریای کارائیـب در صدد مقابله با این داد و سـتد برآمده 
و تهدیـد کـرده نفتکـش هـای ایرانـی را متوقـف خواهـد کـرد. مقامـات 
آمریکایـی چنـد روز پیـش اعـالم کردنـد: »کشـتی جنگـی یـواس اس 
دیترویت،  کشـتی جنگـی یواس اس السـن، کشـتی جنگی یـواس اس 
پربـل و کشـتی جنگـی یـواس اس فـاراگات بـرای مقابلـه احتمالـی بـا 
نفتکش هـای ایرانـی که ممکن اسـت به سـمت ونزوئـال در حـال حرکت 
باشـند، اعزام شـده اند«. در برابر ایـن تحـرکات سـخنگوی وزارت خارجه 
اعالم کـرد، تجـارت آزاد بین کشـورهای مسـتقل امری مشـروع اسـت و 
آنچه نامشـروع اسـت راهزنی و دزدی دریایی اسـت که آمریکا سـردمدار 
آن اسـت. ترامپ در حال بر هـم زدن نظم جهانی اسـت و نرم هـا را نادیده 
می گیـرد و بـه دنبـال آنارشیسـم جهانـی اسـت. آنچـه آمریکایی هـا در 
خصـوص کشـتی هـای مـا اعـالم کـرده انـد قطعا بـا واکنـش مـا مواجه 
خواهد شـد. دنیـای آزاد و مسـتقل چنیـن کاری را نمی پذیرد. مـا توصیه 

هـای الزم را از طریـق سـفارت سـوئیس و نمایندگی مـان در نیویـورک به 
آمریکایی ها منتقل کردیم و هشـدار محکم ایـران در نامه وزیـر خارجه به 
دبیرکل سـازمان ملل آمـده اسـت. امیدواریم کـه آمریکایی ها دسـت به 
چنیـن کار غیرقانونـی نزنند.موسـوی دربـاره ارسـال سـوخت بـه ونزوئال  
گفت: کشـتی های حامل محموله سـوختی به سـمت ونزوئـال در حرکت 
هسـتند. این کشـتی ها رسـما و قانونا تجـارت قانونـی انجـام می دهند و 
هیـچ مانـع قانونـی در مقابـل ایـن تجـارت مشـروع وجـود  نـدارد. اگـر 
آمریکایـی از ایـن تجـارت خوش شـان نمـی آیـد دلیلـی نمـی شـود کـه 
اقدامی صـورت نگیـرد.  در حالی کـه آمریکا تاکیـد دارد هیچ کشـوری در 
منطقه حـق تخطـی از تحریم هـای این کشـور علیـه ایـران را نـدارد، علی 
ربیعـی اعـالم کرد هیـچ کشـوری ملـزم بـه رعایـت تحریم هـای یکجانبه 
آمریـکا علیه کشـورها نیسـت و ما هم موظـف به انجـام تعهـدات خود به 
ونزوئـال هسـتیم و این درخواسـت کشـور ونزوئـال بـوده اسـت. از راهزنی 
دریایی آمریکا که مسـبوق به سـابقه اسـت باید اطمینان داشـته باشیم و 
جامعه بیـن المللی نسـبت بـه این بدعـت واکنش مناسـبی باید نشـان 
دهد. این دسـت اندازی جدید رژیم آمریکاسـت و به وقاهـت بی مانندی 
رسـیده اسـت. وزیر امور خارجه هشـدار داده و در دولت این موضوع مورد 
بررسـی قرار گرفته و امیدواریـم آمریکا دچار ایـن خطا نشـود؛ اما ما همه 

احتمـاالت را در نظـر می گیریـم و خیلـی زود اسـت کـه واکنش ایـران را 
نشـان دهیم. درصورت ارتکاب چنین اشـتباهی مـا همه گزینه هـا را برای 
خـود محفـوظ می دانیـم. مـا بـا ونزوئـال خریـد و فـروش داریـم و ایـن 
ارتباطی به سـایر کشـورها ندارد. ایـن اظهارات نگرانـی هایـی را از احتمال 
درگیری ناوهای ایرانی و آمریکایی در کارائیب را شـدت بخشـیده اسـت، 
جایی کـه کمتر کسـی فکر می کـرد روزی محـل تقابل دو کشـور باشـد به 
خصوص آنکـه اعزام ناوجنگی بـه آب های بین المللی، دسـت کم در عرف 
سیاسـی آمریـکا نوعـی اعـالن هشـدار اسـت. می تـوان گفـت رییـس 
جمهوری آمریـکا بیش و پیـش از آنکـه در سـودای رویارویی با ایـران آن 
هـم در محـدوده آب هـای آزاد و بـه بهانـه انتقـال کشـتی حامل سـوخت 
باشـد، در پی نشـان دادن اقتدار فروکش کرده خود در داخل آمریکاست، 
اقتداری کـه بحران کرونـا هرچه در ایـن چهار سـال برای تثبیت آن رشـته 
کرده بـود، پنبه کرد و شـاید بتـوان گفت کارائیب از سـوی ترامـپ به عنوان 
بـرگ برنـده وی در انتخابات پیش رو اسـتفاده خواهد شـد و البتـه ایران 
هـم ثابت کـرده کـه در نبردهـای دریایی عقـب نشـینی نخواهد کـرد. این 
وضعیت هر نـوع پیـش بینـی از وضعیـت آینـده رابطه ایـران و آمریـکا را 
بسـیار دشـوار کرده اسـت و این بار مناقشـه در منطقه ای روی خواهد داد 

که کمتر کسی احتمال درگیری در آن را پیش بینی می کرد.

پاسـخ مکتـوب وزارت کشـور در اجـرای مـاده 
7۴ قانـون آیین نامـه داخلـی بـه هیئـت رییسـه 
مجلس شورای اسـالمی ارسـال و در صحن علنى 
قرائـت شد.سـید سـلمان سـامانی، سـخنگوی 
وزارت کشـور از پاسـخ  بـه ادعـای مطـرح شـده 
توسـط علـی مطهـری نماینده مـردم تهـران، ری، 
شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیـس درخصـوص 
نقـش وزارت کشـور در حـوادث آبان مـاه 98 خبـر 
داد و اظهارداشـت: پاسـخ مکتـوب وزارت کشـور 
در اجـرای مـاده 7۴ قانـون آیین نامـه داخلـی بـه 
هیئت رییسـه مجلس شـورای اسـالمی ارسـال و 

در صحـن علنـى قرائـت شـد.
وی بـا بیـان اینکـه انتظـار ایـن اسـت کـه در بیان 
سـخن از تریبـون مقـدس خانـه ملـت رعایـت 
صداقـت و عقالنیـت همـواره مدنظـر بـوده و 
هرگونـه اظهارنظـر مبتنـی بـر اطالعـات دقیـق 
و بررسـی های کارشناسـانه و فـارغ از مسـائل 

شـخصی صـورت پذیـرد، افـزود: حـوادث آبـان 
مـاه، وقایـع و تصمیمـات پیـش، حیـن و پـس 
از آن، مسـئله ملـی و فرابخشـی اسـت کـه هـر 
یـک از دسـتگاه های مسـئول بـر اسـاس وظایف 
ذاتـی پاسـخگوی اقدامات خـود خواهند بـود. در 
حال حاضـر بررسـی همـه جانبـه موضوع توسـط 
مقامـات و نهادهـای ذی ربـط و نظارتـی انجـام 
یافتـه و در هیـچ کـدام از گـزارش هـای صـادره، 
قصـور یـا تقصیـری متوجـه وزارت کشـور نشـده 

اسـت .
معـاون هماهنگـی وزارت کشـور تصریـح کـرد: 
در ایـن راسـتا و در ماه هـای گذشـته مجلـس 
شـورای اسـالمی از طرق مختلـف و با اسـتفاده از 
ظرفیت هـای قانونـی متنـوع نظـارت بـر عملکـرد 
وزارت کشـور و بررسـی اقدامـات ایـن وزارتخانه را 
در دسـتور کار خـود داشـته اسـت کـه تمامـی این 
جلسـات بـا اسـتقبال و همراهـی کامل مسـئوالن 

وزارت کشـور و ارائـه مسـتندات و مشـارکت فعال 
آنهـا انجام شـده اسـت .سـامانی گفت: جلسـات 
متعـدد و همچنیـن در مواجهـه بـا رسـانه ها اعالم 
کردیم کـه اقدامـات وزارت کشـور در این خصوص 
تمامـا مسـتند بـه قانـون و بـا رعایـت موازیـن و 
اعـالم نظـر صریـح در مواضـع کارشناسـانه بـوده 
و مسـتندات موجـود بـه مراجـع رسـمی خاصـه 

مجلـس شـورای اسـالمی ارائـه شـده اسـت.

چهره روزواکنش وزارت کشور به اظهارات »علی مطهری«

وز عکس ر

آغاز عملیات بزرگ 
 پاک سازی االنبار

 از داعش
تصاویر منتشــر شــده از آغاز 
عملیات نابودی بقایای گروه 
تروریستی-تکفیری داعش 
در مرز عراق و سوریه در استان 

االنبار حکایت دارد.

 مجلس استفاده از سخت افزارهای تولیدی
 رژیم صهیونیستی را ممنوع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روز  گذشته قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح 
مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده 5 طرح مذکور، هرگونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران 
و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در این کشور ممنوع است.همچنین هرگونه  ارائه 
خدمات شرکت های ایرانی به این ســکوها ممنوع خواهد بود؛ فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در 
اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه 5 و 5 سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم 
می شود.مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه های اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات 
موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون 

به دادستان کل کشور اعالم کند.

قدردانی عبدا...از حمایت »ظریف«
»عبدا...عبدا...« رییس شورای عالی مصالحه افغانستان صبح دوشنبه از تماس تلفنی محمد جواد 
ظریف، وزیر امورخارجه ایران و حمایت وی از توافق با محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان 
قدردانی کرد.عبدا... در حساب توییتری خود نوشت: از تماس تلفنی وزیر امورخارجه ایران که حمایت 
خود را از توافق سیاسی امضا شده در روز یکشنبه و نیز برقراری آتش بس و توافق منطقه ای اعالم کرد، 
تشکر و قدردانی می کنم.رییس شورای عالی مصالحه افغانستان همچنین افزود: در این گفت وگو به 
وزیر امورخارجه ایران اعالم کردم که صلح اولویت ماست و همچنین خواستار توسعه همکاری دوجانبه 
ایران و افغانستان شده ام که این مسئله موجب صلح پایدار و منطقه ای باثبات می شود.سید عباس 
موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز یکشنبه شب با استقبال از توافق بین دو پیروز انتخابات 
اخیر افغانستان گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده کمک به روند گفت وگوهای سیاسی بین االفغانی 

و ادامه روند همسویی گروه های افغانستان به شمول طالبان است.

چالش جدید مدرک تحصیلی 2 نماینده مجلس یازدهم
عضو هیئت رییســه مجلس دهم گفت: »یکی از مشــکالت موجود درباره انتخابات بحث مدرک 
تحصیلی کاندیداها و منتخبان است که متاسفانه ما در مورد منتخب تفرش این موضوع را داشتیم 
و یکی، دو نفر دیگر از منتخبان نیز مدارک شان دارای ابهاماتی است که منتظر پاسخ حوزه علمیه و 
وزارت علوم هستیم.« اسدا... عباسی اظهار داشت: »البته در این باره وزارت کشور نیز کوتاهی هایی 
داشته که استعالمات دقیقی را در مورد مدارک تحصیلی داوطلبان نداشته است.« سخنگوی هیئت 
رییسه مجلس پیش از این هم یک نوبت از احتمال نقص مدرک یکی، دو منتخب دوره یازدهم خبر 
داده بود که این خبر با تکذیب شورای نگهبان مواجه شــد. با این حال، تکرار این ادعا از جانب این 

نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس، محل تامل است.

واکنش سفیر روسیه در تهران به شایعات در مورد »اسد«
 سفیر روسیه در ایران، انتشار اخباری مبنی بر عدم رضایت مقامات مسکو از رییس جمهوری سوریه را 
تکذیب کرده و یادآور شد: آینده سوریه به مردم این کشور تعلق دارد و فقط آنها درباره کشورشان تصمیم 
گیری خواهند کرد.این دیپلمات روس ، گفت: »همانطور که مــی دانید، برخی گمانه زنی ها در این باره 
دیده شده که گویا روسیه از بشار اسد ناراضی است. ولی این اظهارات شخصی است که منعکس کننده 
مواضع رسمی مقامات مسکو نیست. فدراسیون روسیه همچنان به حمایت خود از روند اوضاع سیاسی 
در سوریه و دولت مشروع این کشور ادامه خواهد داد.«به گفته جاگاریان ، آینده سوریه به مردم این کشور 

تعلق دارد و فقط آنها هستند که می توانند درباره کشورشان تصمیم گیری کنند.

کافه سیاست

نماینده مردم تهران: 

مجلس آینده »اف ای تی 
اف« را دنبال خواهد کرد

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس دهم با بیان 
اینکه اگر روزی موافق لوایح چهارگانه اف ای 
تی اف و ســی اف تی بوده ام به یک حجت 
شرعی و عقلی رسیده ام، گفت: هنوز معتقدم 
کشور به اینها نیازمند است و به شما قول می 
دهم مجلس آینده آن را دنبــال خواهد کرد. 
»بهــروز نعمتی« تصریح کــرد: معتقدم اگر 
از لوایح چهارگانه و ســی اف تــی دفاع کردم 
به حجت شــرعی وعقلی رســیده ام. اعتقاد 
جدی و راســخ دارم موضوعات چهارگانه اف 
ای تی اف و ســی اف تی جــزو موضوعاتی 
است که کشــور به آن نیازمند است و به شما 
قول می دهم مجلس آینــده این کار را انجام 
خواهد داد. نعمتی گفت: در این راه مشــقت 
ها و تهمت های فراوانی به ما زدند؛ اما هرگز 
خسته نشــده ایم و معتقدم مخالفت و چند 
صدایی ها باید در کشور  ادامه داشته باشد و 
در چند صدایی هاست که کشور به سمت رونق، 
رشد و بلوغ خواهد رسید. عضو هیئت رییسه 
مجلس شورای اسالمی با ابراز گالیه از برخی 
همکاران و صدا و سیما به دلیل مخدوش کردن 
عملکرد مجلس دهم، گفت:  از برخی همکاران 
و از صدا و ســیما گله مندم؛  اینها موضوعاتی 
مطرح می کنند که مــی خواهند مجلس را با 
خاک یکسان کنند و درنهایت این غبار خواهد 
خوابید. از صدا و سیما گله مندیم ؛ اگر راجع به 
یک موضوع چالشی صحبت می شود  باید 
 یک موافــق و یک مخالف باشــد نه اینکه 
 هر دو از یک فراکسیون با یک تفکر فکری 

باشند.

می توان گفت رییس جمهوری آمریکا بیش و پیش 
از آنکه در سودای رویارویی با ایران آن هم در محدوده 
آب های آزاد و به بهانه انتقال کشتی حامل سوخت 
باشد، در پی نشان دادن اقتدار فروکش کرده خود در 

داخل آمریکاست

بین الملل

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:842602

تجدید  آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوزهای شماره 627 مورخ 95/9/20 و شــماره 752 مورخ 98/11/2۴ شورای اسالمی شهر در نظر دارد قطعه زمینی به مساحت 
3000 متر مربع متعلق به شهرداری واقع در بلوار جانبازان جنب ساختمان مدیریت بحران با کاربری تجاری- خدماتی )تاالر( را از طریق مزایده عمومی به فروش 
رساند. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 99/3/7 به شهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم
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معاون استاندار: 

 زمین های راکد شهرک های صنعتی اصفهان
 بازپس گرفته می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: مصوب شد سرمایه دارانی 
که تا آخر سال ۹۷ در شــهرک های صنعتی زمین تحویل گرفتند، موظف هســتند در اسرع وقت 
فعالیت خود را آغــاز کنند، در غیر این صورت حکم آزادســازی صادر خواهد شد.ســید حســن 
قاضی عسکر بیان کرد: برخی سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی اصفهان زمین تحویل گرفته اند؛ 
اما متاسفانه هیچ اقدامی در آن انجام نداده اند.وی با اشــاره به هزینه ایجاد زیرساخت های این 
شهرک ها از جمله آسفالت، آب، برق و گاز برای دولت افزود: انشعاب آب، برق و گاز نیز در صورتی که 
فعالیتی انجام ندهند، گرفته شده و به سرمایه گذاران فعال که نیاز شدید برای آغاز فعالیت دارند، 
واگذار خواهد شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با هشدار به 
سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی تصریح کرد: این شهرک ها جای بورس بازی و زمین خواری 
نیست.وی تاکید کرد: ســرمایه داران باید بدانند که دیگر نمی توانند با تحویل زمین در شهرک های 
صنعتی آن را بالاســتفاده و راکد نگه دارند بلکه باید زمانی زمین را تحویل بگیرند که برنامه و طرح 

آنها آماده و قابل اجرا باشد.

شهروندان، تخلف های بهداشتی آرایشگران را اطالع دهند
دبیر وبازرس اتحادیه آرایشــگران آقایان اصفهان گفت: تمامی آرایشگران موظفند موارد بهداشتی 
برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا را رعایت کنند و هرگونه گزارش از طرف شهروندان مبنی بر 
رعایت نکردن موارد بهداشتی در آرایشــگاه ها از طریق بازرسان پیگیری می شود.حنیف نژاد  ادامه 
داد: با توجه به اینکه روند شیوع ویروس کرونا هنوز متوقف نشده، آرایشگران باید مانند قبل موارد 
بهداشتی را به طور جدی رعایت کنند و مشتریان را به نوبت و با رعایت فاصله زمانی بپذیرند و عالوه 
بر استفاده از دستکش و ماســک، محیط و وســایل کار خود را مرتب ضدعفونی کنند.وی افزود: 
شهروندان می توانند با استفاده از نرم افزار بارکد خوان تلفن همراه، کد QR درج شده در آرایشگاه ها 
را اسکن کرده و از طریق لینکی که مستقیما به سامانه وزارت بهداشت متصل می شود شکایات خود 
را مبنی بر رعایت نکردن موارد بهداشتی در آرایشگاه ها را گزارش دهند تا بازرسان وزارت بهداشت، 
تخلف مربوطه را پیگیری کننند.حنیف نژاد ادامه داد: همچنین شــهروندان می توانند تخلف های 
بهداشــتی آرایشــگران را از طریق شــماره همراه ۰۹۱۳۸۹۹۶۹۰۹ گزارش کنند تا بازرسان اتحادیه 

شکایات آن ها را در اسرع وقت بررسی کنند.

اصالح الگوی کشت؛ میانبری در مدیریت مصرف منابع آب
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی در 
استان اصفهان عنوان داشت: اســتفاده از الگوی بهینه کشت به کشاورزان کمک می کند تا از منابع 
محدود، نهایت استفاده را بکنند و از هدر رفتن منابع جلوگیری شــود.مهرداد مرادمند، با اشاره به 
اهمیت روش های جدید آبیاری در مزارع اظهار داشــت: استان اصفهان در به کارگیری روش های 
جدید آبیاری در کشور پیشــتاز است و مشارکت کشــاورزان به منظور بهبود مدیریت مزرعه و بهره 
وری آب زراعی حیاتی اســت.وی افزود: در شرایط فعلی، اســتفاده از فناوری های نوین آبیاری 
و مدیریــت اقتصادی آب از جملــه راه کارهای مهم و موثــر مقابله با بحران کمبــود آب در بخش 
کشاورزی اســت.مرادمند، اجرای الگوی بهینه کشــت را منوط به مطالعات انجام شده و برنامه 
مشخص با هدف سازگاری با کم آبی در استان اصفهان دانســت و افزود: استان اصفهان در زمینه 
استفاده از الگوی بهینه کشت در کشور پیشــرو است؛ توسعه کشت محصوالت گلخانه ای به دالیل 
 عملکرد باالتر نسبت به کشت فضای باز و صرفه جویی در مصرف آب در اولویت برنامه های استان

 قرار گرفته است.

وعده ها درباره توزیع آب زاینده رود و ساماندهی آن، بر زمین مانده و کشاورزان شاکی هستند؛

ضرب االجل!

هر چند ایــن روزها زاینــده رود پر آب و  مرضیه محب رسول
جاری است؛ اما نگرانی های کشاورزان از 
آینده کســب و کارشــان به خصوص در نواحی اطراف شــهر اصفهان 
همچنان پا برجاســت. در هفته های اخیر بارها مسئوالن این صنف و 
کشاورزان با تجمعات و مصاحبه های مختلف اعتراضات خود به نحوه 
عملی نشدن مصوبات شورای زاینده رود و نحوه تخصیص آب زاینده 
رود را بیان کردنــد؛ اما هنوز نتیجــه ای از این پیگیــری ها دریافت 
نکرده اند. کشــاورزان می گویند  هیچ اقدام قابل مالحظه ای در زمینه 
تشکیل ســتاد احیای زاینده رود انجام نشده اســت. در این میان  با 
وجود تمام اقدامات و پیگیری ها، شــورای هماهنگــی حوضه آبریز 
زاینده رود در یک ســال اخیر لغو شده و صنف کشــاورزان اصفهان از 
حضــور در جلســات تصمیم گیری بــرای برنامه توزیــع آب و طرح 
ســاماندهی رودخانه زاینده رود کنار گذاشته شده اند. انحالل شورای 
هماهنگی زاینده رود، شایعه نیست، بلکه واقعیت است و  به رغم اینکه 
نمایندگان مجلس پس از استعفای دسته جمعی، نوید تشکیل ستاد 
احیای زاینده رود )مشابه ستاد احیای دریاچه ارومیه( را به کشاورزان 

دادند، متاســفانه نه اینکه ستادی تشکیل نشــد بلکه همان شورای 
هماهنگی که با عضویت و حضور نماینده صنف کشــاورزی تشــکیل 
می شــد نیز منحل شــد و به جای آن کارگروهی برپا شــده و صنف 
کشاورزان را نیز حذف کردند. حاال پس از هفته ها پیگیری، دبیر صنف 
کشاورزان استان اصفهان خبر از یک ضرب االجل ۱۰ روزه به فرماندار و 
دیگر مسئوالن اســتانی داده؛ اقدامی که در جهت عملی کردن قول و 
قرارهای مســئوالن اصفهانی انجام شده و در صورت عدم رضایت و یا 
جدی نگرفتن آن به نظر می رســد بار دیگر شــاهد صــف اعتراضی 
کشــاورزان خواهیم بود. دبیر صنف کشاورزی اســتان اصفهان گفته 
است: در جلسه شورای میراب ها مقرر شد یک ضرب االجل ۱۰ روزه به 
فرماندار و دیگر مسئوالن داده شــود و چنانچه ظرف ۱۰ روز نسبت به 
برگزاری جلســات و حل مشــکالتی که قــول آن را داده بودند، عمل 
نکردند، با اطالع رسانی کاملی که به کشاورزان می شود بعد از عید فطر 
با مدیریت شــورای میراب ها اقدامات مطالبه گرانه کشاورزان انجام 
شود.امینی در ادامه گفت: همچنین قرار شد با اعالم شورای میراب ها، 
صنف کشاورزی نسبت به ارســال پیامک برای حضور کشاورزان در 

برنامه های مطالبه گری، اقدام کند و صنف کشاورزی پیگیری کند تا 
از هر طریق ممکن نســبت به جلوگیری از حضور دالالن زمین خوار که 
زمین های زراعــی را به باغات و ویــال تبدیل می کنند، اقــدام کنند.

اسفندیار امینی عنوان کرد: صنف کشــاورزی باید پیگیری کند تا لوله 
گذاری های جدید فوالد مبارکه و ذوب آهن و سایر مشکالت مربوط 
 به ســاماندهی رودخانه حل شــود و نتیجه را به شــورای میراب ها 

اعالم کند.
 چند سالی اســت که اصفهان شــاهد تجمعات اعتراضی کشاورزان 
اســت؛ اتفاقی که گاه با دخالت و به خشــونت کشــیده شدن توسط 
پلیس حل و فصل می شــود و یا بــا وعده ها و قول های مســئوالن 
مســکوت می ماند ؛ اما حاال کشــاورزان اعالم کرده اند تا رسیدن به 
مطالبات خود از اعتراض دســت بر نخواهند داشــت. موضوع وقتی 
جدی تر می شــود که بدانیم مســئوالن هواشناســی اعالم کرده اند 
تابستان سخت و خشــکی در انتظار اصفهان است و با توجه به منابع 
آبی کم پشت سد زاینده رود عمال کشت تابستانه کشاورزان اصفهانی 

هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
اصفهان در راستای مقابله با آفات کشاورزی اقدامات 
مهمی انجام داده و در این راســتا مبارزه با سن مادر 
و پوره در مزارع اصفهان در حال انجام اســت.منصور 
شیشه فروش با اشــاره به مقابله با علف های هرز در 
مزارع استان اصفهان اظهار داشــت: سطح مبارزه با 
علف های هرز پهــن برگ و باریک بــرگ در مجموع 
۶۷ هزار و ۹۶۰ هکتار از مزارع گندم آبی و دیم در حال 
انجام است.وی افزود: اقداماتی مشابه جهت مقابله 

با علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع جو 
آبی و دیم در مجموع بالغ بر ۱۸ هزار و ۸۸۰ هکتار صورت 
گرفته اســت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری با 
اشاره به مســاعد شدن شــرایط جوی و ریزش سن 
غالت تصریح کرد: در مناطق معتدل و گرمســیری و 
سردسیری استان اصفهان با رصد به موقع شبکه های 
مراقبت عملیات کنترل این آفت در مزارع گندم و جو 
ادامه دارد.شیشه فروش با اشاره به اینکه امسال برای 
نخستین بار مقابله با پوره های ســن غالت در مزارع 
گندم و جو استان اصفهان در حال انجام است، گفت: 
سطح مبارزه با سن مادر در مزارع گندم ۱۷ هزار و ۲۸۰ 
هکتار که ۱۶ هزار و ۸۲۱ هکتار سن مادر و ۴۵۹ هکتار 
پوره را شامل می شود.وی بیان داشت: تاکنون سطح 

مبارزه با سن غالت در استان اصفهان بیش از ۳۰ هزار 
و ۲۰۹ هکتار است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان به مبارزه با آفات در مزارع علوفه ای و غالت و 
سبزی و صیفی، دانه های روغنی و محصوالت باغی در 
استان اصفهان اشاره ای داشت و گفت: یکی از آفاتی 
که مــزارع را تهدید می کند ملخ های بومی اســت که 
به ویژه در شهرســتان تیران و کرون در سطح ۱۰ هزار 
هکتار از عرصه های کشاورزی استان اصفهان نسبت 
به پیشــگیری فعالیت این آفت اقدام شــده است.

وی اشاره ای هم به مقابله با مگس مدیترانه ای که در 
پاییز مزارع را به خطر می اندازد داشت و افزود: جهت 
پیشــگیری و مقابله با آفت مذکور  اقداماتی در حال 

انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

پیشگیری و مقابله با آفات کشاورزی در استان اصفهان 

خبر  روز

پس از هفته ها پیگیری، دبیر صنف کشاورزان استان 
اصفهان خبر از یک ضرب االجل 10 روزه به فرماندار و دیگر 
مسئوالن استانی داده ؛ اقدامی که در جهت عملی کردن 

قول و قرارهای مسئوالن اصفهانی انجام شده است

پارکینگ ها حق پذیرش خودروی بدون پالک را ندارند
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: محدودیت هایی برای خودروهای فاقد پالک که در پارکینگ ها 
قراردارند درنظر گرفته شده و پارکینگ ها حق پذیرش خودرو بدون پالک را ندارند.صادقی نیارکی، در 
حاشیه نشست اخیر کمیته خودرو بیان 
کرد: محدودیت هایی برای خودروهای 
فاقد پالک کــه در پارکینگ ها قرار دارند 
در نظــر گرفته شــده و پارکینگ ها حق 
پذیرش خودرو بدون پــالک را ندارند.

محدودیت های جدیدی برای متقاضیان 
خودرو نیز وضع شده است. وی افزود: 
چهار مولفه در موقع ثبت نام باید توسط 
متقاضیان رعایت شود، هر کدملی فقط 
یک خودرو می تواند بخرد و در موقع ثبت 
نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد 
و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شــرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.اگر 
خودرویی از شرکت تحویل گرفته شود و ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند گارانتی آن 

لغو خواهد شد و شرکت خودروساز حق ارائه سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.

پیگیری اصالت کاال و گارانتی با یک پیامک
رییس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که از این پس، تمام کاال هــای لوازم خانگی باید 
شناسه کاال داشته باشند.علی مؤیدی خرم آبادی با بیان این که »  تمام کاال های لوازم خانگی باید 
شناسه کاال داشته باشد« افزود: از مشتریان خواهشمندیم از این پس شناسه کاالی لوازم خانگی 
خود را قبل از خرید از فروشنده مطالبه کنند. رییس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت : پس از 
پیگیری ها و برنامه ریزی های بسیار در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز موفق شدیم سامانه شناسه 
کاال های لوازم خانگی را در کشور فعال کنیم و کاال های لوازم خانگی پس از این باید شناسنامه داشته 
باشند. وی گفت: خریداران می توانند شناســه کاالی لوازم خانگی خود را به شماره ۷۷۷#*۴* 
ارسال کنند تا از اصالت کاالی خریداری شده خود، مطلع شوند. مؤیدی افزود: همچنین خریداران 
لوازم خانگی این امکان را دارند که به کمک همین سرشــماره به سامانه گارانتی تهیه شده در ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم متصل و از گارانتی کاالی خود و خدمات فروش، پس از خرید آن کاال 

هم بهره مند شوند. 

سقف پرداخت خسارت تصادف بدون کروکی، 11میلیون تومان
شــرکت های بیمه موظف شــدند بدون دریافــت کروکی، تا ســقف ۱۱ میلیون تومان خســارت 
حوادث رانندگی مربوط به بیمه شــخص ثالث را پرداخت کنند.بر اســاس بخشــنامه ای که مفید 
امینــی، معاون نظارت بیمــه مرکزی بــرای مدیران عامل شــرکت های بیمه ارســال کرده، وفق 
ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شــخص ثالث ســقف پرداخت خســارت 
رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شــده است.در این بخشــنامه تصریح شده است: براین 
اساس در ســال جاری به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شــده از سوی زیان دیده 
)در صورت فراهم بودن شــرایط مذکــور( تا ســقف ۱۱۰ میلیون ریــال نیاز به گــزارش مقامات 
انتظامی وجود ندارد.بنابراین اقتضــا دارد لزوم اجرای این تکلیف بــه تمامی واحدهای ذی ربط 
و ارزیابان خســارت طرف قرارداد آن شرکت ابالغ و ضمن انجام بازرســی از واحدهای رسیدگی و 
 پرداخت خسارت، در صورت مشــاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفین

 صورت پذیرد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون پشتیبانی فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: مقرر است با همکاری نهادهایی مانند این شهرک، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
اداره کل استاندارد استان، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، شاخص های کنترل کیفی و استاندارد ماسک پارچه ای، استخراج و بر اساس آن انواع ماسک موجود در 
بازار بررسی شود.سید مهدی حجازی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای آزمایشگاه تخصصی فیلتراسیون است که در نوع خود در کشور منحصر به فرد است 
و برای کنترل کیفی و فنی ماسک ها از آن استفاده می شود.وی اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مردم و تولیدکنندگان احساس تکلیف 
کردند و برای تولید ماسک به میدان آمدند، نیاز جامعه در این زمینه رفع شد و کمبود آن را پشت سر گذاشتیم به  این دلیل در زمان حاضر نیاز است که روی کیفی سازی آن کار 
شود.حجازی اضافه کرد: این کارگروه، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را مکلف به تشکیل کمیته علمی و تخصصی ماسک کرد تا با همکاری نهادهایی مانند معاونت غذا 
و دارو، استاندارد، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در مرحله نخست، شاخص های فنی و کیفی ماسک پارچه ای را با توجه به استانداردهای ملی 
و بین المللی مشخص و کاالهای موجود در بازار را بر اساس آنها، بررسی کند.حجازی گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در قالب یک پژوهش میدانی، ماسک های 

پارچه ای موجود در بازار که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شهرک ارسال می کند را مورد ارزیابی فنی قرار می دهد.

ماسک های پارچه ای در اصفهان کنترل کیفی می شود

بازدید مسئوالن 
قضایی از شرکت 

اسنوا
 مســئوالن قضایی شهرستان 
شاهین شــهر و هیئت همراه 
یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت از خط 
تولید و آزمایشگاه ها و بخش 
های مختلف گــروه صنعتی 
انتخاب - اسنوا بازدید کردند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن 
اصفهان:

افت و اخیز قیمت 
آهن فروشان را بیکار کرد

رییـس اتحادیـه دفاتـر فـروش آهـن 
اصفهـان با اشـاره بـه بیکار شـدن افـراد در 
این صنف اظهـار داشـت: تعـدادی از افراد 
در صنف ما بـا توجه بـه افزایـش قیمت ها 
بیـکار شـده اند؛ چراکـه تـوان مبـادالت 
جنـس را ندارنـد و اگـر هر تـن آهـن را ۵۰ 
میلیـون تومـان در نظـر بگیریـم، بـرای بار 
یـک تریلی کـه تقریبـا ۲۲ تن اسـت، افراد 
بایـد یـک میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری 
کننـد کـه بـا توجه بـه رکـود و عـدم گردش 
کسـب وکار تـوان پرداخـت ایـن هزینـه را 
کنـون  کبـر شمشـیری افـزود: ا ندارند.ا
ساخت وسـاز در وضعیـت رکـود بـوده و 
خیلی کـم انجام می شـود از طرفـی قیمت 
آهن افت وخیز و نوسـان زیادی دارد و این 
موضوع برای صنف ما مشـکل سـاز است، 
بـه همیـن دالیـل خیلی هـا تـوان خریـد و 
فـروش و البتـه تحمـل ضـرر را ندارنـد و 
دیگـر کار نمی کننـد.وی در رابطـه بـا دلیل 
ایـن افت وخیز در قیمـت آهن عنـوان کرد: 
نوسـان قیمـت بسـتگی بـه بـورس دارد 
چراکه آهـن در بـورس در یک روز هـر کیلو 
۵ هـزار تومـان اسـت و روز دیگـر بـه دلیل 
رقابت بـا افزایش قیمـت، هر کیلـو ۶ هزار 
تومـان می شـود و البتـه بیشـتر بسـتگی 
بـه نوسـانات قیمـت ارز، سـکه و طـال دارد 
و می شـود گفـت کـه اینهـا بـرای کشـور 
شـاخص شـده و بـا افزایـش قیمت شـان 
قیمـت آهـن هم بـاال مـی رود.وی بـا بیان 
اینکـه کرونا مختل شـدن چـرخ اقتصادی 
را بـه دنبال داشـت، تصریـح کرد: بـه علت 
شـیوع این بیماری برخی سـرکار نمی روند 
و مغـازه و محل کسـب وکار خـود را تعطیل 
کرده انـد و این مسـئله گـردش اقتصـاد را 
کند کـرده اسـت، همچنین برخـی افراد که 
به دنبـال انجام سـاخت و سـاز هسـتند به 
دلیل عـدم فعالیـت اقتصـادی در ماه های 

اخیـر سـرمایه ندارنـد. 
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مشاور عالی وزیر بهداشت:

پیر شدن جمعیت ایران تلخ تر از کروناست

مشاور عالی وزیر بهداشت، گفت: موضوع پیر شدن جمعیت کشور، تلخ 
تر از کروناست که می توان آن را با شهد تولد فرزندان، شیرین ساخت.

محمداســماعیل اکبری با اشــاره به روز ملی جمعیت، اظهار داشــت: 
سالمندان در حوزه سالمت به طور کلی ۵ تا ۱۰ برابر میانساالن و جوانان 
نیازهای سالمتی دارند. نیازهای حیاتی، روانی، اجتماعی، اقتصادی که 

باید توسط گروه های مولد جوان تامین شود.
وی با عنوان این مطلب که تحقیقات نشان داده است چهار دلیل مرگ در 
جهان عبارتند از رژیم غذایی نامناسب، فشار خون باال، استعمال دخانیات 
و دیابت، افزود: هر چهار عامل با باال رفتن سن بیشتر می شوند به طوری 
که تنها ۲۴ درصد افراد سالمند بزرگ تر از ۶۵ سال، از میوه و ۴۰ درصد از 
سبزی مناسب استفاده می کنند. بیش از ۶۴ درصد همین افراد به فشار 
خون مبتال هستند، یعنی از هر ۲۰ نفر سالمند ۱۳ نفر فشارخون دارند و از 

هر ۱۰ نفر سالمند ۶ نفر دیابت دارند.
اکبری ادامه داد: قریب ۸۰ درصد سرطان ها را سالمندان مبتال می شوند، 
به طوری که هزینه های مراقبت و نگهداری از سالمندان مبتال به سرطان، 
باالترین هزینه های حوزه ســالمت اســت که باید توسط جوانان تامین 
شود.مشاور عالی وزیر بهداشت، گفت: نگرانی اساسی که وجود دارد این 
اســت که آیا جوانان امروز به فکر دوره سالمندی خود هستند. آیا آنها به 
اندازه کافی فرزند دارند که پاســخگوی نیازهای خودشان در سالمندی 

باشد.وی با طرح این سوال که وضعیت ما در رابطه با سالمندان چگونه 
است، افزود: جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود ۵ سال پیرتر شده ؛ اما 
جمعیت ایران متاسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. البته 
این اتفاق ثابت نمی ماند و همچنان پیر تر می شویم.اکبری ادامه داد: در 
حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می دهند و ما 
کشور جوان تلقی می شویم؛ اما وضعیت چنین نمی ماند و ما هر سال در 
حال پیر شدن هستیم به طوری که در ۲۰ سال آینده، از پیرترین کشورهای 
دنیا خواهیم بود و در ۳۰ ســال آینده پیرترین کشــور جهان هستیم. به 
طوری که از هر ۳ نفر تقریبا یک نفر باالی ۶۰ ســال سن دارد.وی گفت: 
تصور اینکه در این مدت کوتاه چه اتفاقی برای مردم می افتد بسیار تلخ 

است و حتما تلخ تر از پاندمی کروناست.
اکبری با عنوان ایــن مطلب که دنیا برای جبران ایــن معضل فراگیر دو 
راه را انتخاب کرده است، افزود: نخســت، تشویق به فرزندآوری پس از 
تشکیل خانواده که راه اصلی نجات یک جامعه است. دوم، مهاجرپذیری 

نیروهای کارآمد برای گرداندن چرخه اقتصاد.
وی ادامه داد: پاندمی کرونا نشــان داد اگر چه راه حل دوم تاکنون موثر 
بوده؛ اما به دلیل ســالمندی و کاهش فرزندآوری در مقابل این عارضه 
تسلیم شد و اقتصاد مولد ســرمایه داری نتوانست پاسخگوی نیازهای 
مردم باشد. آنچه می ماند ازدواج است و فرزندآوری که جبران این تلخی 

را می کند و آن را به شــیرینی غیر قابل وصفی تبدیل خواهد کرد.اکبری 
با عنوان این مطلب که سیاست های کلی جمعیت ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ 
از سوی رهبری ابالغ و توسط دولت به تصویب می رسد و ابالغ می شود، 
گفت: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۰ هزار تولد مثبت ثبت از سال ۱۳۹۷ کمتر 
داشتیم و سال ۱۳۹۷ هم ۱۲۰ هزار تولد مثبت از سال ۱۳۹۶ کمتر داشتیم. 
اما مالحظــه کنید که هیچ صدایی بلند نشــده و هیچ ســاختار اجرایی 
احساس ورشکستگی نکرد.وی افزود: کدام سرمایه است که از انسان و 
نیروی انسانی باالتر باشد، چه اتفاقی افتاده است که با کوچک ترین رشد 
اقتصادی خوشحال می شــویم، اما با تولد یک فرزند ایرانی نه، چگونه 
است که با یک واقعه نابسامان زلزله و سیل به هیجان دچار می شویم؛ اما 
با کاهش ۱۷۰ هزار تولد در طول یک سال اتفاقی نمی افتد.وی با عنوان این 
مطلب که دو عامل اصلی در این قضیه موثر است، ادامه داد: سبک زندگی. 
جالب است که در تحقیقات ملی مشخص شده بیشترین دلیل ازدواج 
دیررس و فرزندآوری کمتر، سبک زندگی است نه مسائل اقتصادی. افراد 
ثروتمند و شاغل دیرتر ازدواج کرده و با تاخیر، کمتر فرزند می آورند.مشاور 
عالی وزیر بهداشت، گفت: تغییر سبک زندگی با برنامه ریزی های علمی 
موثر و مدون و مستمر فرهنگی میسر اســت. همه رسانه های همگانی، 
سمعی، بصری و نوشتاری، همه محافل فرهنگی و مذهبی باید یک صدا 

برای تغییر سبک زندگی اقدام کنند.

مطالعات نشان می دهد؛

مصرف زیاد نوشابه های گازدار  به کلیه ها آسیب می رساند
نتایج دو مطالعه جدید نشان می دهد نوشیدن مقادیر زیاد نوشابه های گازدار قندی، ریسک ابتال 
به بیماری مزمن کلیوی را افزایش می دهد.محققان در مطالعــه اول دریافتند مصرف ۵۰۰ میلی 
لیتر نوشابه های بدون گاز شیرین شده با شربت ذرت با میزان گلوکز باال، ریسک مقاومت عروقی 

در کلیه ها را در مدت ۳۰ دقیقه افزایش می دهد.
در مطالعه دوم، پژوهشگران دریافتند تغییرات جریان خون در کلیه ها ناشی از شربت ذرت است، 
نه کافئین موجود در آن. مجموع شرکت کنندگان دو مطالعه، ۲۵ مرد و زن سالم با میانگین سنی 
۲۲ تا ۲۴ سال بود.»کریستوفر چپمن«، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه بافالو نیویورک، در این 
باره می گوید: »مقاومت عروقی زمانی روی می دهد که رگ های خونی تنگ می شــوند در نتیجه 
جریان خون به کلیه ها کاهش یافته و فشارخون افزایش می یابد و در عملکرد کلیه ها اختالل ایجاد 

می شود.«

محققان استرالیایی می گویند؛

مصرف بیش از اندازه قهوه برای سالمت مضر است
نتایج یک مطالعه برای اولین بار نشــان می دهد که مصرف بیش از حد قهــوه به عنوان یکی از 
پرمصرف ترین نوشیدنی های دنیا، می تواند برای سالمت مضر باشد.محققان دانشگاه ساوت 
استرالیا با استفاده از داده های بیش از ۳۰۰ هزار شرکت کننده از بیوبانک بریتانیا به بررسی رابطه 
بین مصرف قهوه و طیف وسیعی از بیماری ها پرداختند و دریافتند مصرف بیش از اندازه زیاد قهوه 
می تواند ریسک آرتروز، پوکی اســتخوان و چاقی را افزایش دهد.در تحقیق اولیه این محققان، 
نوشیدن شش فنجان قهوه در روز به عنوان حد آستانه مصرف ایمن قهوه در روز تلقی شد.»الینا 
هایپونن«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »روزانه حدود سه میلیارد فنجان قهوه در 

جهان مصرف می شود از این رو ما درصدد بررسی فواید و مضرات آن  روی سالمت برآمدیم.«
 وی در ادامــه می افزایــد: »در ایــن مطالعــه، مــا از شــیوه ژنتیکــی موســوم بــه تحلیــل
  MR-PheWAS بــرای تعیین تاثیــرات واقعی مصرف قهــوه در مقابل ۱۱۱۷ مشــکل بالینی

 استفاده کردیم.«

تحقیقات نشان می دهد؛

 بی خوابی؛ عامل پیش بینی کننده افسردگی و
 مشکالت فکری سالمندان

به گفته محققان، بی خوابی به شکل قابل توجهی موجب افزایش ریسک افسردگی در افراد سالمند 
می شود.در این مطالعه، محققان جانز هاپکینز آمریکا، داده های مربوط به حدود ۶۰۰ فرد باالی ۶۰ 
سال را که به مراکز مراقبت های درمانی در نیویورک و پنسیلوانیا مراجعه کرده بودند را بررسی کردند. 
تمامی آنها تا حدودی دارای عالئم افسردگی بودند.در مقایسه با بیماران دارای خواب خوب، افراد 
دارای مشــکالت خواب در طول ۱۲ ماه مطالعه، حدود ۲۸ برابر بیشتر با احتمال ابتال به افسردگی 
حاد روبه رو بودند.بیماران دارای اختالالت خواب حدود ۱۲ بار بیشــتر با احتمال ابتال به افسردگی 

حاد و ۱۰ درصد بیشتر با گزارش فکر به خودکشی مواجه بودند.
»آدام اســپیرا«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گویــد: »این نتایج بیانگر آن اســت که 
در بین افراد مســن مبتال به افســردگی، عالئــم بی خوابی نقش مهمی در ریســک افســردگی 
مداوم و فکــر خودکشــی دارد.«وی در ادامــه توضیح می دهد کــه یافته ها بیانگر آن اســت که 
 درمان مشــکالت خواب باید به عنوان شــیوه ای برای بهبود عالئم افســردگی در افراد مســن در 

نظر گرفته شود.

دانستنی ها

نگرانی اساسی که وجود دارد این است که آیا جوانان 
امروز به فکر دوره سالمندی خود هستند. آیا آنها 
به اندازه کافی فرزند دارند که پاسخگوی نیازهای 

خودشان در سالمندی باشد

سلامت

مفاد آراء
2/224 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از ســوی هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت و اسناد 

و امالک شهرستان اصفهان
نظر به اینکه طبق  آراء صادره باســتناد مدارک تسلیمی تصرفات مالکانه مفروزی افراد 
متقاضی زیر در مجموعه زاینده رود پالکهــای 15241/3150 و 15316/29- اصلی 
بخش 5 احراز گردیده اســت، لذا طبق قســمت اخیر بند 2 مذکور و ماده 10 آئین نامه 
اجرائی مراتب برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی 
داشته باشد از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب 
به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق تسلیم و سپس از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف 
یک ماه دادخواســت خود را بدادگاه صالحه تقدیم و گواهی طــرح دعوی را باین واحد 
ارائه نماید. بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض و گواهی طرح دعوی ظرف 

مدت مقرر در اجرای رای صادره اقدام و سند مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد.
ضمنًا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور ســند مالکیت مانــع مراجعه معترض به 

محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض نمی باشد.
1- رای شماره 558 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 142/12 متر مربع به شماره 
3377 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبــت اصفهان بنام آقای حمید کاوهء فرزند 

عباس واقع در مجموعه زاینده رود
2- رای شماره 559 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 143/10 متر مربع به شماره 
3466 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهــان بنام آقای بهروز خدا رحمی 

فرزند رضا قلی واقع در مجموعه زاینده رود
3- رای شماره 560 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 153/54 متر مربع به شماره 
3500 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای سعید نجاتی فرزند 

علی واقع در مجموعه زاینده رود
4- رای شماره 561 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 150/23 متر مربع به شماره 
3529 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم ندا ابراهیمیان فرزند 

جمال واقع در مجموعه زاینده رود
5- رای شماره 562 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 142/50 متر مربع 
به شــماره 3336 فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم زهرا 

عاشقی حسین آباد فرزند علی اکبر واقع در مجموعه زاینده رود
6- رای شماره 563 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 149/99 متر مربع به شماره 
3463 فرعــی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای ســید محمود 

حسینی فرزند اردشیر واقع در مجموعه زاینده رود
7- رای شماره 564 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 141/06 متر مربع به شماره 
3464 فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای اردشــیر ارجمند 

فرزند محمد واقع در مجموعه زاینده رود
 م الــف: 849445 مهدی شــبان رئیــس اداره ثبت اســناد و امــالک منطقه 

شرق اصفهان
مزايده اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی ( 

2/218 بر اساس پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9700262 ) له علی احسان پور و علیه 
حمیدرضا دباغ و غیره ( الف (تمامت ششدانگ پالک ثبتي شماره چهارهزار و ششصد و 
نه فرعي ازدواصلي واقع دربخش یک ثبتي شــهرضا به مساحت 3 / 27 مترمربع باسند 
مالکیت اصلی به شــماره چاپی 138224 سری ج سال 94 باشــماره دفتر الکترونیکی 
139520302008002123 با حدود اربعه ذیل : شــماال : دیواریست مشترک به طول 
00 / 7 هفت متر به شماره چهارهزارو ششصد و هفت فرعی شرقا : دیواریست به طول 
90 / 3 سه متر و نودســانتیمتر به پیاده رو خیابان به عرض چهل مترجنوبا : دیواریست 
مشــترک به طول 00 / 7 متربه شماره چهارهزاروششــصد وده فرعی غربًا دیواریست 
مشترک به طول 90 / 3 سه مترو نودســانتیمتر به شــماره چهارهزار و پانصد و پنجاه 
وشــش فرعی به نام محبوبه غزالی ثبت و سند صادر شــده است ب ( ششدانگ پالک 
ثبتي شماره چهارهزار و ششــصد و هشــت فرعي ازدواصلي واقع دربخش یک ثبتي 

شهرضا به سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 138285 سری ج سال 94 باشماره دفتر 
الکترونیکی 139520302008002164 به مساحت 3 / 27 مترمربع با حدود اربعه ذیل 
شماال : دیواریست مشترک به طول 00 / 7 هفت متر و به شــماره چهارهزارو پانصد و 
پنجاه و هفت فرعی شرقا : دیواریست به طول 80 / 3 سه متر و هشتادسانتیمتر به پیاده 
رو خیابان به عرض چهل مترجنوبا : دیواریست مشــترک به طول 00 / 7 هفت متربه 
شماره چهارهزاروششصد و نه فرعی غربًا دیواریست مشترک به طول 90 / 3 سه مترو 
نودسانتیمتر به شــماره چهارهزار و پانصد و پنجاه وشــش فرعی به نام محبوبه غزالی 
ثبت و سند صادر شده است پ ( ششدانگ پالک ثبتي شماره چهارهزار و پانصدوپنجاه 
وهفت فرعي ازدواصلي واقع دربخش یک ثبتي شهرضا با سند مالکیت اصلی به شماره 
چاپی 138281 سری ج سال 94 باشماره دفتر الکترونیکی 139520302008002157 
 به مساحت 34 / 32 مترمربع با حدود اربعه ذیل شــماال : دیواریست مشترک به طول
  00 / 7 متر به شــماره چهارهزارو ششصد و سیزده فرعی شــرقا : دیواریست به طول
 95 / 3 ســه متر و نودوپنج ســانتیمتر به پیــاده رو خیابان به عرض چهــل مترجنوبا: 
دیواریســت مشــترک به طول 00 / 8 هشــت متربه شــماره چهارهزاروششــصد و 
هفت فرعی غربًا دیواریســت مشــترک به طول 30 / 5 پنج مترو ســی ســانتیمتر به 
شــماره چهارهزار و پانصد و پنجاه وشــش فرعی به نام محبوبه غزالی ثبت و ســند 
صادر شــده اســت و به موجب ســند رهنی شــماره 86025 مورخ 23 / 08 / 1395 
دفتراسنادرســمی شــماره 129 اصفهان ازطرف نامبرده دررهن و وثیقه علی احسان 
پورقرارگرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی ، بســتانکار تقاضــای صدوراجرائیه نموده 
وپس ازابالغ اجرائیه به درخواست بستانکاروباســتنادقانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبــت وآئین نامــه مربوطه پــالک مذکورمــورد ارزیابي قرار گرفته وتوســط 
 برگ ارزیابي کارشــناس رسمي دادگســتري بدین شــرح توصیف و ارزیابي گردید. 
 پالک های فوق به صورت ســه باب مغازه میباشد که درزمان بازدیدبه صورت فیزیکی 
) غیر رسمی ( تجمیع شده وبابخشــی ازپالک پشت این ســه مغازه درحال حاضر به 
صورت نمایشگاه درحال بهره برداری میباشد . هرســه مغازه دارای درب شیشه ای و 
درب کرکره فلزی بانمای الومینیم به خیابان مشرف میباشد . کف هرسه مغازه سرامیک 
و دیوارها نیزســرامیک میباشد. ارتفاع ســقف حدود سه مترباســازه دیوارباربرستون 
وســقف طاق ضربی که اخیرا در مجموعه تغییرات اساسی داده شــده است . درمغازه 
4609 / 2 یــک پله فلزی قرارگرفته که به طبقه فوقانی نمایشــگاه مرتبط میباشــد.و 
درطبقه فوقانی روی پالک مذکوریک آبدارخانه به مســاحت حــدود هفت مترمربعی 
احداث شــده که دارای منصوبات آبدارخانه میباشــد . ســه مغازه فاقد انشعابات برق 
وآب وگازبه صورت مســتقل بوده وبه صورت مشــترک ازانشــعابات برق و آب و گاز 
کل نمایندگی اســتفاده می نماید. که توسط کارشناس رســمي دادگستري به مبلغ ده 
میلیارد ریال ارزیابي شده است درجلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الي 12 روز دوشنبه 
 مورخ 12 / 03 / 1399 در واحد اجراي اسنادرســمی اداره ثبت اسنادشــهرضا تشکیل 
مي گردد. از طریق مزایده به فروش مي رسد . مزایده از مبلغ کارشناسی ده میلیاردریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادي و به هر کس که خریدار باشد فروخته مي شود 
طالبین مي توانند قبل از تشکیل جلســه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا بلوارمطهری 
 نرسیده به چهارراه مدرس پالک 1156 کدپستي 96193 - 86198 بازدید به عمل آورند

 الزم به ذکر اســت که کلیه هزینه ي قانوني اعم از هزینه انتقال ســند در دفاتر اسناد 
رســمي و مالیات دارائي و عوارض شــهرداري و بدهي هاي مربوطه به حق انشعاب و 
 آبونمان، آب و برق و گاز و ســایر هزینه هاي متعلقه بر عهده برنده مزایده مي باشــد. 

تاریخ چاپ : 30 / 02 / 1399 
م الف:  841540 زهراجهانی مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شهرضا

اخطار اجرايی 
2/219 شماره: 2/964/98 محکوم به به موجب رای شماره: 101  تاریخ: 97/2/3 حوزه: 
دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه : علی موســی خانی کمازانی نام پدر:   شغل: آزاد  نشــانی محل اقامت: مجهول 
المکان. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال در وجه یک 
فقره چک به شــماره 330732 به تاریخ 96/8/30 به عهده بانک ملی شعبه کاشان به 

عنوان اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا 
 زمان اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرســی به مبلغ نهصد و سی و پنج هزار ریال
 و حق الوکالــه وکیل و هزینه 2 بار نشــرآگهی در روزنامه های کثیراالنتشــار در حق 
 خواهان صــادر و اعالم می گــردد . رأی صادره غیابی اســت. هزینه اجرا نیم عشــر 
دولتی بر عهده محکوم علیه می باشــد. مشــخصات محکوم له: محمدرضا صیادی با 
وکالت خانم نرجس جشــنی  نام پدر: عزیزاله شــغل: آزاد نشــانی محل اقامت:آران و 
 بیدگل، خ زینبیه، خ مالمحمدعلی، پشت اســتخر صدف ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد،محکوم علیه مکلف اســت ظرف مدت 
 ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
م الف: 847627 محمدرضا کرمانی نصرآبادی شــعبه دوم شــورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
اخطار اجرايی 

2/220 شماره: 2/489/98 محکوم به به موجب رای شــماره: 956  تاریخ: 98/8/19 
حوزه: دوم حقوقی  شــورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
اســت. محکوم علیه : مهدی محمدی شیخ آبادی 2- هوشــنگ فتحی کنگربانی نام 
پدر: محمدابراهیم 2- رحیم  شــغل: آزاد  نشــانی محل اقامــت: 1- مجهول المکان 
2- زندان کاشان. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و چهل 
میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شــماره 065544 بــه تاریخ 96/8/25 به عهده 
بانک ملی شــعبه خیابان ابوذر کرمانشاه به عنوان اصل خواســته و پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک مذکور تا زمان اجرای احکام و پرداخت خســارات 
دادرسی به مبلغ یکصد میلیون و هشــتاد هزار ریال و هزینه 3 بار نشرآگهی در روزنامه 
های کثیراالنتشــار در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . رأی صادره غیابی است. 
هزینه اجرا نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد. مشخصات محکوم له: سید 
 ابوالفضل مصباحی  نام پدر: سید علیرضا  شغل: آزاد نشانی محل اقامت:آران و بیدگل، 
شــهرک صنعتی ســلیمان صباحی بلواراصلی فرعی 5. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
 کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجــرای مفــاد اجرائیــه نداند، بایــد ظرف مهلــت مزبور صــورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالــی ندارد صریحا اعــالم نماید.
 م الف: 847317 محمدرضا کرمانی نصرآبادی شــعبه دوم شــورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
اخطار اجرايی 

2/221 شماره: 2/491/98 محکوم به به موجب رای شــماره: 955  تاریخ: 98/8/19 
حوزه: دوم حقوقی  شــورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه : مهدی محمدی شیخ آبادی 2- هوشنگ فتحی کنگربانی نام پدر: 
محمدابراهیم 2- رحیم  شغل: آزاد  نشــانی محل اقامت: 1- مجهول المکان. محکوم 
علیه محکوم اســت به: پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در وجه یک 
فقره چک به شــماره 065543 به تاریخ 96/7/25 به عهده بانک ملی شــعبه خیابان 
ابوذر کرمانشاه به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
چک مذکور تا زمان اجرای حکم و پرداخت خســارات دادرســی به مبلغ یک میلیون و 
هشتاد هزار ریال و هزینه 3 بار نشرآگهی در روزنامه های کثیراالنتشار در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد . رأی صادره غیابی اســت. هزینه اجرا نیم عشر دولتی بر عهده 
محکوم علیه می باشد. مشخصات محکوم له: ســید ابوالفضل مصباحی  نام پدر: سید 
علیرضا  شغل: آزاد نشانی محل اقامت:آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی 
بلواراصلی فرعی 5. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد،محکوم علیه مکلف اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 847316 محمدرضا کرمانی نصرآبادی شعبه دوم 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
فقدان سند مالکیت

2/222 نظر به اینکه آقایان حمید و رســول رمضانی فرزنــدان بهمن با ارائه یک برگ 
استشــهادیه محلی که هویت شــهود طی شــماره 10573-1398/10/18 دفترخانه 
 اسناد رســمی 282 تیران  رســمًا گواهی گردیده مدعی مفقود شدن اســناد مالکیت 
دفترچه ای به شماره های 003054 و 003055 هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ 
صادره بر روی ششــدانگ پالک ثبتی 195 فرعی از 24 اصلی روستای مبارکه بخش 
 دوازده ثبت اصفهان شده اند که به نام نامبردگان در دفتر 101 صفحات 155 و 158 ذیل 
شماره های 15774 و 15773 ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحی 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم 
می گردد. م الف: 847411  سید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک تیران و کرون
فقدان سند مالکیت

2/225 شــماره نامه :139985602033000407-1399/02/24 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششــدانگ یکباب خانه پالک ثبتی شــماره 847  فرعی از 37-  اصلی واقع 
در کشــه  جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز به مســاحت 332/48 متــر مربع ذیل ثبت 
9903 صفحه 5 دفتر 48- امالک تحت شــماره چاپی 0138705 بنام حسین سلمانی 
کشــه فرزند میرزا ثبت و صادر و تســلیم گردیده، ســپس بموجب درخواســت وارده 
139921702033000665 مــورخ 1399/02/24 منضم به دو برگ استشــهادیه که 
امضاء شهود آن به شــماره شناســه یکتا 139902155884000041 و رمز تصدیق 
473150 و شــماره 67027 مورخ 1399/02/24 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 
نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب 
کشی مفقود گردیده است و درخواست ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 851419 

علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

اعالم مفقودی 
  S5 اصل ســند و فا کتور فروش خودرو ســواری جک
مدل 1397 به شــماره انتظامی ایــران 53-517 د 19 و 
شــماره شاســی NAKSH7325JB157446 و شــماره 
موتــور HFC4GA31DJ00003719  بــه رنگ مشــکی 
 متالیــک مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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کاهش 40 درصدی تلفات جاده ای اصفهان در فروردین

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان گفــت: فروردیــن مــاه امســال ۴۳ نفــر در حــوادث 
ــده اند  ــاع ش ــان ارج ــتان اصفه ــی اس ــک قانون ــه پزش ــت داده و ب ــان را از دس ــی جان ش ترافیک

کــه از ایــن تعــداد ۱۰ نفــر زن و ۳۳ نفــر 
ــا  ــلیمان پور ب ــی س ــتند.  عل ــرد هس م
ــن  ــه فروردی ــبت ب ــه نس ــن ک ــان ای بی
ســال گذشــته کــه تعــداد تلفــات 
۷۳ نفــر بــوده کاهــش ۴۰ درصــدی 
را شــاهد بوده ایــم، ادامــه داد: ۲۵ 
نفــر در حــوادث برون شــهری و ۱۷ 
ــورد  ــک م ــوده، ی ــهری ب ــر درون ش نف
ــن  ــده؛ همچنی ــزارش ش ــایر گ ــم س ه
مصدومــان ناشــی از حــوادث جــاده ای 

ــد. ــرد بودن ــر م ــداد ۷۱۸ نف ــن تع ــه از ای ــید ک ــر رس ــه ۹۵۶ نف ــن ۹۹ ب در فروردی

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

تنها امتحانات نهم و دوازدهم حضوری برگزار می شود
ــه دســتورالعمل بازگشــایی مجــدد مــدارس  ــا اشــاره ب ــرکل آمــوزش و پــرورش اصفهــان ب مدی
ــا از  ــد ت ــری می کنن ــوزان را پیگی ــی دانش آم ــرایط تحصیل ــران ش ــه، مدی ــن هفت ــت: در ای گف
ــای  ــته اند از آموزش ه ــل نتوانس ــر دلی ــه ه ــه ب ــی ک ــرای دانش آموزان ــوزش ب ــکان آم ــه ام اینک
ــد، آگاه شــوند.محمد اعتــدادی افــزود: مــدارس اســتان همزمــان  مجــازی و مکمــل بهــره ببرن
ــه  ــخگویی ب ــکال و پاس ــع اش ــدف رف ــا ه ــاه ب ــت م ــنبه ۲۷ اردیبهش ــور از روز ش ــر کش ــا سراس ب
ســواالت دانش آمــوزان آغــاز بــه کار کــرد؛ امــا اجبــاری بــرای حضــور دانش آمــوزان وجــود نــدارد.

ــرای  ــه دلیــل اهمیــت آن ب ــه نهــم ب ــات دوره متوســطه اول فقــط در پای وی اضافــه کــرد: امتحان
ــط در  ــز فق ــطه دوم نی ــده و در دوره متوس ــی آین ــال تحصیل ــوزان در س ــته دانش آم ــاب رش انتخ
پایــه دوازدهــم بــه صــورت حضــوری و بــا رعایــت تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی و پیشــگیری 
ــای  ــر در پایه ه ــوی دیگ ــزود: از س ــان اف ــرورش اصفه ــوزش و پ ــود.مدیرکل آم ــزار می ش برگ
هفتــم و هشــتم دوره متوســطه اول و دهــم و یازدهــم دوره متوســطه دوم، امتحانــات بــه صورت 

ــزار خواهــد شــد. غیرحضــوری برگ

هزار زندانی در سنگ بری های اصفهان مشغول به کار می شوند
بینــاد تعــاون زندانیــان اصفهــان بــا انجمــن ســنگ بری ایــن اســتان، در راســتای ایجاد اشــتغال 
ــی  ــه ســنگ بری های شــهرک صنعت ــر مددجــو ب ــزار نف ــزام ه ــه اع ــان، تفاهــم نام ــرای زندانی ب
ــان و  ــه معــاش مددجوی ــه منظــور کمــک ب ــان ب ــاد تعــاون زندانی ــاد را امضــا کرد.بنی محمــود آب
ــق  ــی از طری ــن مال ــه محکومی ــرای پرداخــت دی ــل درآمــد ب ــن تحصی ــواده آن هــا و همچنی خان
ایجــاد کارگاه هــای تولیــد، موسســات صنعتــی، مجتمع هــای کشــاورزی، دامپــروری و 
شــرکت های بازرگانــی و خدماتــی و در راســتای حرفــه آمــوزی و اشــتغال مددجویــان تاســیس 
ــتغال  ــوزی و اش ــه آم ــئولیت آن حرف ــه مس ــت ک ــه اس ــام المنفع ــاد ع ــک نه ــاد ی ــد.این بنی ش
ــه حــدود ۶۵  ــان ب ــاون زندانی ــاد تع ــواده زندانی هاســت. ســابقه بنی ــه خان ــان و کمــک ب زندانی
ســال پیش بــاز می گــردد و بــر اســاس پیشــنهاد وزارت کشــور ایــن بنیاد بــا عنــوان بنــگاه تعاون، 
حرفــه آمــوزی و صنایــع زندانیــان کشــور تاســیس می شــود. محمــدی، مدیــر نمایندگــی بنیــاد 
ــان در راســتای  ــان و احمــدی، رییــس انجمــن ســنگ بری اســتان اصفه ــاون اســتان اصفه تع
ــنگ بری های  ــه س ــو ب ــر مددج ــزار نف ــزام ه ــه اع ــم نام ــان، تفاه ــرای زندانی ــتغال ب ــاد اش ایج

ــد. ــاد را امضــا کردن شــهرک صنعتــی محمــود آب

بر اساس اعالم بهزیستی اصفهان موارد چندانی از خرید وفروش کودک در اصفهان گزارش نشده است؛

میانبر خطرناک

پریسا سعادت بر اساس اعالم سازمان بهزیستی اصفهان 
تنها در این اســتان بیش از ۳۸۰۰ زوج در 
انتظار دریافت فرزند از بهزیستی قرار دارند.  کاری دشوار با سختی ها 
و معطلی هایی که گاهی تا سال ها زوجین را درگیر می کند. موانعی که 
حاال پای خرید و فروش کودکان و نوزادان را به بازار سیاه قاچاق باز کرده 
و خانواده هــا ترجیح مــی دهند به جــای افتادن در  پروســه های 
طاقت فرسای بهزیستی و قانون فرزندخواندگی از راه های غیر قانونی 
و البته بسیار ارزان تر کودکی را به فرزندی قبول کنند. در روزهای اخیر 
انتشــار اخباری مبنی بر آگهی های خرید و فروش نوزادان در فضای 
مجازی خبر ساز شده ؛  اتفاقی که بهزیســتی آن را عملی غیر قانونی 
خوانده و وعده مقابله با آن را داده است. این اتفاق هر از چند گاهی رخ 
می دهد؛ اما در نهایت در البه الی ســایر خبرها گم می شــود و بدون 
پیگیری رها می شود. مسئوالن بهزیستی اصفهان اعالم کرده اند موارد 
کمی از خرید و فروش کودکان در اصفهان اعالم شده است؛ اظهاراتی 
که البته این نوع از خرید و فروش را در اســتان نفــی نکرده بلکه تنها 
تعداد آن را اندک عنوان کرده است که البته با توجه به الیه های پنهان 
این کار به نظر نمی رســد مراجع قانونی آمار درستی از این مدل داد و 

ستدها در دسترس داشته باشند. در سال های قبل مسئله هویت این 
کودکان خریداری شــده موجب می شــد تا برخی از خانواده ها برای 
شناســنامه دار کردن این کودکان به بهزیســتی مراجعه کنند؛ اما این 
روزها این مشــکل هم با پول قابل حل است، هر چند بر اساس اعالم 
ناجی، معاون بهزیســتی اصفهان در گذشته، بســیار دیده شده که در 
چنین مواردی کودک برای ورود به مدرسه فاقد شناسنامه است و برای 
این موارد قانونگذار  تدابیری اندیشــیده که فراخوانی از پلیس آگاهی 
اعالم می شود تا اگر افراد مدعی مفقود شدن یا ربوده شدن فرزندشان 
هستند اعالم کنند و کسانی که این کودکان را یافته و تحت تکفل خود 
گرفته باشــند ادعای خود در زمینه یافتن کودک و دالیل اقدام نکردن 
برای درج هویت کودک را اعالم می کنند کــه این خانواده ها در صورت 
وجود شــرایط برای واگذاری فرزند در اولویت سرپرســتی آن طفل 
خواهند بود.وی بــا تاکید بر اینکه در این گونه مــوارد مصلحت کودک 
توسط قاضی در نظر گرفته می شــود، افزود: بهزیستی تالش می کند 
مراحل فرزندخواندگی این کودکان که خارج از شبکه های قانونی خرید 
و فروش شــده اند را برای والدی که او را از این طریق سرپرستی کرده 

است، انجام دهد و برای آنها حکم سرپرستی دائم صادر کند.

معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان تصریح کرد: بسیاری از 
افراد در گذشته فرزندشان را از طریق شبکه های غیررسمی و از طریق 
چنین خرید و فروش های حتی توافقی به دســت آورده اند؛ اما وقتی 
فرزند به سن نوجوانی رسیده به ســمت هویت اصلی خود و والدین 

زیستی خود رفته است. 
وی با بیان اینکه ســازمان ثبت احوال به هیچ وجه شناسنامه ای برای 
والد غیرزیســتی کودک به طور غیرقانونی صــادر نمی کند، اظهار کرد: 
شناســنامه ای در بدو تولد به نام والد غیرزیســتی صادر نمی شود و 
تنها ممکن اســت مادری که ادعا می کند شناسنامه به نام اوست تنها 
گواهی والدت به نام او صادر شده باشد که آن هم ریسک بزرگی است 
چرا که با آزمایش دی ان ای اثبات والد نبودن کامال امکان پذیر است.

با وجود این مشکالت اما هنوز هم هستند بســیاری از زوج هایی که 
ســر و کار داشــتن با قاچاقچی و کودکان بدون هویت را به مراجعه به 
بهزیســتی ترجیح می دهند به خصوص آنکه برخی از این افراد عمال 
توانایی مالی تامین شــرایط الزم بهزیســتی را ندارند به همین دلیل 
 ترجیح می دهند راه پر خطر امــا کوتاه تری را برای فرزند دار شــدن 

انتخاب کنند.

معاون توسعه و پیش  بینی اداره کل هواشناسی 
اصفهان گفت: با مراجعه به پیش بینی کارشناسان 
از وضعیت اقلیمی استان در تابستان امسال، 
شرایط تشدید خشکسالی به وضوح در منابع آبی 
استان و به ویژه منابع آب زاینده رود دیده می شود. 
حاجی بابایی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که 
بارندگی های سال آبی جاری نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته است و تنها در چند شهرستان که در 
نیمه شمالی استان واقع هستند، شاهد افزایش 
بارندگی ها بوده ایم. البته میزان بارش ها در مقایسه 

با میانگین بلند مدت وضعیت مطلوبی دارد.وی 
افزود: شهرستان های شمالی استان نظیر کاشان، 
اردستان و نطنز که با افزایش بارندگی مواجه بودند، 
جزو سرچشمه های زاینده رود نیستند بنابراین تاثیری 
در افزایش ذخیره آب این رودخانه ندارند. در حال 
حاضر نیز شاهد انباشت برف مناسبی در سرچشمه ها 
نیستیم چراکه برف های باریده شده در سال آبی 
جاری عمدتا سطحی بوده و عمق نداشتند، بنابراین با 
شروع اولین بارش های بهاری این برف های انباشته 
شده ذوب شدند. با ورود به ماه های گرم سال باقی 
مانده این ذخایر نیز ذوب می شوند و برای تابستان 
ذخایر برفی نخواهیم داشت.حاجی بابایی با اشاره به 
احتمال باالی بسته شدن آب زاینده رود در تابستان 

پیش رو گفت: جلساتی بین مسئوالن مربوطه با 
موضوع بستن آب زاینده رود برگزار شده که ممکن 
است به بستن کامل رودخانه در تابستان امسال 
بیانجامد. با مراجعه به منابع آبی و آب شناسی و 
همچنین پیش بینی کارشناسان از وضعیت اقلیمی 
استان در تابستان امسال، شرایط تشدید خشکسالی 
به وضوح در منابع آبی استان و به ویژه منابع آب زاینده 
رود دیده می شود.وی ادامه داد: با در نظر گرفتن همه 
شرایط، پیش بینی می شود تابستان امسال سخت تر 
از سال گذشته باشد به خصوص که با شیوع ویروس 
کرونا در کشور و افزایش شست وشوها و رعایت 
مسائل بهداشتی، صرفه جویی در مصرف آب نیز تحت 

شعاع قرار گرفته است.

معاون توسعه و پیش  بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

تابستان امسال سخت تر از سال گذشته است

با حضور رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور و رؤسای دانشگاه های استان اصفهان، رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اصفهان معرفی شد.حجت االسالم مصطفی رستمی در آیین معارفه سرپرست جدید نهاد رهبری در دانشگاه های استان اصفهان در خصوص فضای 
ایجاد شده در دنیا در ایام کرونا و پساکرونا، درخشش کشور ایران در مدیریت و کنترل شیوع بیماری کرونا در جهان را ستودنی خوانده و با اشاره به تفاوت فاحش این 
خدمات در ایران و غرب اظهار داشت: روایتگری صحیح مجاهدت نیروهای بهداشت و درمان در این مسیر الزم است.رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
های کشور همدلی و همکاری دانشجویان و مسئوالن در ارائه خدمات و امدادرسانی به بیماران کرونایی و مردم را غنیمتی بزرگ خوانده و یاد و خاطره شهدای مدافع 
سالمت را گرامی داشت.رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور همچنین از رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به علت خدمات گسترده در 
مسیر مبارزه با بیماری کرونا تقدیر کرد.طی جلسه ای با حضور حجت االسالم مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور و رؤسای 
دانشگاه های استان اصفهان؛ ضمن تکریم حجت االسالم جعفرعمادی، حجت االسالم مرتضی خوشنویس زاده به عنوان رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اصفهان معرفی شد.خوشنویس زاده، سابقه مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های پیام نور اصفهان و سرپرستی نهاد رهبری در دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان را در کارنامه خود داراست.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های استان اصفهان معرفی شد

هجوم فالمینگوها به 
 بمبئی نو در

 دوران قرنطینه
شمار زیادی از فالمینگوها هر ساله در 
اوایل بهار به شــهر»بمبئی نو« در هند 
کوچ می کنند؛ امــا مقامات محلی و 
کارشناسان محیط زیست می گویند 
امســال محدودیت هــای تــردد و 
قرنطینه خانگی سبب شده تا جمعیت 
فالمینگوها در ایــن منطقه بین ۲۵ تا 

۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان خبرداد:

کشف 100 کیلوتریاک در بارهندوانه در اصفهان 
رییــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان از کشــف ۱۰۰ کیلــو تریــاک کــه در بــار هندوانه 
ــری  ــر داد.ســرهنگ غالمحســین صف ــن رابطــه خب ــر در ای ــک نف ــود و دســتگیری ی جاســاز شــده ب
اظهــار داشــت: مامــوران پلیــس مبــارزه با 
مــواد مخــدر اصفهــان در بازرســی از یــک 
دســتگاه کامیــون ۱۰۰کیلــو تریــاک کــه در 
ــود، کشــف  ــه جاســاز شــده ب ــار هندوان ب
ــس  ــوران پلی ــه داد: مام ــد. وی ادام کردن
ــع  ــان مطل ــواد مخــدر اصفه ــا م ــارزه ب مب
شــدند یــک ســوداگر مــرگ قصــد انتقال 
محمولــه ای را دارد کــه درایــن رابطــه یــک 
دســتگاه کامیــون کشــنده کــه حامــل بــار 
قانونــی هندوانه بــود، شناســایی و در یکی 
از محورهــای مواصالتــی اردســتان متوقــف شــد.این مقــام انتظامــی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: در 

بازرســی از ایــن خــودرو ۱۰۰کیلــو تریــاک کــه در بــار هندوانــه جاســاز شــده بــود، کشــف شــد.

هنگام خریدهای اینترنتی حتما کاال را رویت کنید
رییــس پلیــس فتــای اصفهــان گفــت: فــردی کــه بــه جــای ارســال یــک کنســول بــازی یــک شــلوار 
کهنــه بــرای ســفارش دهنده خــود ارســال کــرده بود، توســط پلیــس فتــای اســتان اصفهان شناســایی 
و دســتگیر شد.ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: در پی شــكايت 
يكــی از شــهروندان مبنی بــر اينكه بــا خريــد اينترنتی يك دســتگاه کنســول بــازی بــرای او يك شــلوار 
كهنه ارســال شــده اســت، بررســی موضــوع در دســتور كار ايــن پليــس قــرار گرفت.ســرهنگ مرتضوی 
در ايــن رابطــه گفت: شــاكی مدعــی بود بــا مشــاهده تبليــغ فــروش دســتگاه پــی اس چهــار در فضای 
مجــازی مبلــغ ۱۰ ميليــون ريال بابــت پیــش پرداخــت آن دســتگاه به حســاب فروشــنده واريــز كردم؛ 
امــا پــس از مدتــی وقتــی مامــور پســت جعبــه را آورد و درب آن را بــاز كــردم فقــط یــک شــلوار كهنــه 
داخــل آن بــود و فروشــنده نيــز ديگــر تلفــن خــود را جوابگــو نبــود.وي افــزود: بــا انجــام اقدامــات فنی 
و تخصصــی در فضــای مجــازی متهــم بــه هويــت )رضــا.ک ( ۳۵ ســاله شناســايی و بــه ایــن پليــس  
فراخوانــده شــد.اين مقــام مســئول عنــوان داشــت: متهــم در مواجهه با مــدارك و مســتندات پليســی 

صراحتــا بــه بــزه انتســابی اقــرار کــرد و انگيــزه خــود را ســودجويی عنوان داشــت.

کشف 63 دستگاه بیت کوئین قاچاق در اصفهان 
سرپرســت پلیس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامی اســتان، از کشــف ۶۳ دســتگاه بیــت کوئین 
خارجــی قاچــاق بــه ارزش ۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون ریــال در عملیــات مامــوران ایــن پلیــس خبــر داد. 
ســرهنگ کامــران ریاحــی در تشــریح جزییــات ایــن خبــر گفــت: مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی 
ــا اشــرافیت و هوشــمندی بــاالی خــود ۳ محــل نگهــداری و  فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان ب
اســتفاده غیر مجــاز از دســتگاه هــای بیــت کوئیــن را مــورد شناســایی قــرار دادنــد.وی افــزود: ماموران 
پــس از اخــذ مجــوز از مقــام قضایــی وارد عمــل شــده و طــی بازرســی صــورت گرفتــه در محــل هــای 
مذکــور تعــداد ۶۳ دســتگاه بیــت کوئیــن خارجــی قاچــاق را کشــف کردند.سرپرســت پلیــس امنیــت 
اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهان بــا بیــان اینکــه ارزش کاالهای قاچــاق مکشــوفه برابر 
اعــالم کارشناســان مربوطــه ۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت اظهــار داشــت: در این 
رابطــه ۳ فــرد متخلــف شناســایی و همــراه بــا پرونــده تشــکیل شــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی 

تحویــل مراجــع قضایــی شــدند.

اخبار

وز عکس ر

خبر روزناجا

مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری اصفهان :

توجه ویژه به سالمندان 
اصفهان ضروری است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان 
گفت: سالمندان سرمایه های اجتماعی جامعه 
هستند که باید ضمن توجه ویژه، حس ارزشمند 
بودن را به آن ها منتقل کنیم.شادی فضلی در 
حاشیه اولین جلسه کمیته سالمت بانوان و 
خانواده اظهار کرد: این جلسه با حضور سایر 
اعضای کمیته از جمله نمایندگان دانشگاه 
علوم  پزشکی، بهزیستی و جمعی از خیران 
لمندان در شرایط  با موضوع »وضعیت سا
کرونا و پساکرونا« برگزار شد.وی با اشاره به 
ضرورت توجه به وضعیت جسمانی و روانی 
بر لزوم ارائه آموزش های مناسب مراقبتی به 
سالمندان، ارائه خدمات روانی و اجتماعی، 
برگزاری طرح هایی جهت ایجاد اوقات فراغت 
مناسب مانند مسابقه کتاب خوانی و برنامه 
ورزشی و رعایت نکات بهداشتی به ویژه در مراکز 
نگهداری سالمندان تاکید کرد. همچنین در این 
جلسه نمایندگان بهزیستی و علوم پزشکی به 
ارائه گزارش اقدامات دستگاه های مربوطه در 
این خصوص پرداختند.تهیه بسته سالمت ویژه 
سالمندان شامل محتوای کتاب، آموزش و بازی 
با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و 
بهزیستی جهت حمایت روانی و اجتماعی از 
سالمندان و همکاری بهزیستی با خیریه ها 
جهت ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره 
به سالمندان از جمله مواردی بود که در این 
جلسه به تصویب رسید.سن سالمندی از نظر 
سازمان جهانی بهداشت در بسیاری کشورهای 
در حال توسعه از جمله ایران بر مبنای ۶۰ سال 
است.بر پایه آخرین آمار سال ۱۳۹۵، ۹/۳۷ 
درصد از جمعیت کشور در مرحله سالمندی 
قرار داشتند که هفت میلیون و ۴۵۰ هزار تن را 
شامل می شود، این رقم در استان های مختلف 
کشور با پراکندگی همراه است.استان اصفهان 
دارای بیش از پنج میلیون نفر جمعیت در ۲۴ 
شهرستان است که ۸۸ درصد آن ها شهرنشین 

و ۱۲ درصد ساکن روستاها هستند.

بهزیستی تالش می کند مراحل فرزندخواندگی این کودکان 
که خارج از شبکه های قانونی خرید و فروش شده اند را برای 
والدی که او را از این طریق سرپرستی کرده است، انجام دهد 

و برای آنها حکم سرپرستی دائم صادر کند



ملی پوش هندبال:

 نباید اردوهای تیم ملی تعطیل شود
جالل کیانی، ملی پوش هندبال ، در مورد آغاز اردوهای تیم ملی هندبال برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ گفت: از هم اکنون باید برای بازی های آسیایی استارت بزنیم. نباید 
اردوها تعطیل شود؛ تعطیلی اردوها عادت بدی است که سیستم ورزش کشور ما دارد. نمی دانم به خاطر هزینه است یا چیزهای دیگر. سه یا چهار ماه مانده به یک مسابقه 
مهم اردو تشکیل و بعد از آن بازی  اردوها تعطیل می شود، چیزی که در کشورهای دیگر کمتر شاهد آن هستیم. این روش سبب می شود بازیکنان فشار بیشتری را متحمل 
شوند. تیم هایی در مسابقات مهم نتیجه می گیرند که مداوم و پیوسته تمرین داشته باشند.وی افزود: در حال حاضر باید هر چه سریع تر مربی تیم ملی انتخاب و کم 
کم اردوها تشکیل شود. اردوها باید پیوسته صورت گیرد  تا بازیکنان فرصت شناخت یار خود را داشته باشند و بتوانند هماهنگ شوند. در این شرایط هم بازیکنان آماده 
می شوند و هم مربی فرصت انتخاب بهترین بازیکنان را دارد. از طرفی مربی می داند که چه بازیکنانی را در زمان مسابقات در اختیار خواهد داشت.کیانی درباره کیفیت 
لیگ برتر فصل ۹۸ اظهار کرد: شرایط لیگ در سال گذشته به سبب برنامه ها و مسابقات تیم ملی با تعطیالت زیادی رو به رو شد که کیفیت لیگ را تحت تاثیر قرار داد. 
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واکنش باشگاه سپاهان به ازسرگیری رقابت های لیگ
سخنگوی باشگاه سپاهان در رابطه با شــروع بازی های لیگ برتر و موضع باشگاه درباره این موضوع 
بیان کرد: موضع مــا مثل قبل اســت و در بیانیه هم گفتیــم. همینطور که قبال گفتیــم، اگر صالح به 

ادامه مسابقات است، ما تمکین و اطاعت 
می کنیم. االن هم منتظــر ابالغ پروتکل 
بهداشــتی هستیم.پزشک در واکنش به 
این موضوع که پروتکل بهداشــتی روی 
خروجی رسانه ها قرار گرفته است، عنوان 
کرد: بله، ولی به باشــگاه ما ابالغ نشــده 
است.وی ادامه داد: با این حال، با توجه 
به همین مواردی که در رســانه ها مطرح 
شد، ما پیش بینی های انجام تست کرونا 
یعنی»PCR« و »االیزا« را انجام خواهیم 

داد. تست االیزا را هم اضافه بر سازمان انجام می دهیم و این تست در واقع اگر کسی سابقه بیماری را 
داشته باشد، نشان می دهد. این دو تست را پیش بینی کردیم ولی منتظر پروتکل هستیم؛ شاید چیز 

جدیدی به آن الحاق شود. تست ها را می گیریم و منتظر شروع مسابقات لیگ می مانیم.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن:

بازگشایی لیگ برتر فوتبال هم منفی است و هم مثبت!
سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بازگشــایی لیگ از جهاتی مثبت و از جهاتی دیگر منفی است. 
مشخص شدن وضعیت لیگ برتر می تواند یکی از اتفاقات مثبت باشد.محسن کرباسچی اظهار کرد: 
تیم فوتبال ذوب آهن منتظر دستور سازمان لیگ است تا بتواند تمرینات خود را برای بازی های لیگ برتر 
شروع کند.وی ادامه داد: سرمربی تیم به ایران باز خواهد گشت؛ اما زمانی که پروازهای کشور صربستان 
انجام شود. وقتی که اجازه پروازها صادر شود در اولین اقدام سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن به ایران باز 
خواهد گشت.سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن اضافه کرد: بازگشایی لیگ از جهاتی مثبت و از جهاتی دیگر 
منفی است. مشخص شدن وضعیت لیگ می تواند یک اتفاق مثبت باشد و ذوب آهن تابع تصمیمات 
سازمان لیگ است.کرباسچی با بیان اینکه تصمیماتی که سازمان لیگ می گیرد کارشناسی شده است، 
افزود: ما نمی توانیم نظر زیادی درباره بازگشــایی لیگ برتر بدهیم. بازی بدون تماشاگر در ورزشگاه ها 
جذابیت خاصی را در لیگ برتر به وجود می آورد. تیم های پر طرفدار دارای هواداران زیادی هستند.وی ادامه 
داد: حضور تماشاگران باعث هیجان و زیبایی لیگ می شود، دلیل حضور نداشتن هواداران در ورزشگاه ها 
یک مسئله بهداشتی است و ستاد مبارزه با کرونا این دستور را اعالم کرده است.سرپرست تیم فوتبال ذوب 
آهن اضافه کرد: نمی توان تا زمانی که لیگ آغاز نشده پیش بینی نتایج تیم ها را انجام داد. تیم ذوب آهن 

آماده است و بازیکنان تمرینات خود را به صورت فردی انجام می دهند تا اینکه زمان را به ما اعالم کنند.

تونل ضدعفونی پرسپولیسی ها آماده شد
پزشک تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: منتظر ابالغ پروتکل های بهداشتی و پزشکی برای شروع 
تمرینات و بازی ها هستیم؛ اما اقدام و برنامه ریز های خود را هم داریم.دکتر علیرضا حقیقت ادامه داد: 
جدای از پروتکل ها که باید ابالغ شود، قرار است تصمیم گرفته شــودکه برای نمونه گیری و آزمایش از 
اعضای تیم ها به چه ترتیب عمل خواهد شد. ما منتظر اعالم این مسئله هستیم تا اقدام الزم برای اجرای 
آن را انجام بدهیم. البته فارغ از این مسئله، از روز های قبل هماهنگی هایی داشتیم و آزمایشگاهی را برای 
این منظور در نظر گرفته ایم و بررسی بازیکنان در اولویت کار ما قرار دارد.پزشک تیم فوتبال پرسپولیس 
خاطرنشان کرد: همچنین تونل ضد عفونی را سفارش داده ایم که آماده شده و در ورزشگاه شهید کاظمی 

نصب می شود. 

شایعه ای که نمی توان باور کرد؛

کاپیتان سپاهان روی نیمکت ذوب آهن

در حالـی شـنیده هـا حکایـت  از تماس   سجاد رضایی
ذوبـی هـا بـا محـرم نویـد کیـا بـرای 
نشسـتن روی نیمکـت سبزپوشـان دارد  کـه از وی بـه عنـوان یکی از 
گزینـه هـای احتمالـی سـرمربی گـری سـپاهان در فصـل آینـده 

رقابت های لیگ برتر نیز نام برده می شود.
تیم هـای اصفهانی ها ایـن روزهـا در شـرایطی در حال آماده سـازی 
خـود بـرای از سـرگیری رقابت هـای لیـگ برتر هسـتند کـه ذوبی ها 
بدون سـرمربی بـوده و سـپاهانی ها هـم به دنبـال تـدارک مقدمات 
حضور پرقـدرت تر در فصـل آینده مسـابقات لیگ هسـتند، موضوعی 
که سـبب شـده تغییر کادر فنـی در اولویت هـر دو تیـم اصفهانی قرار 
گرفته باشـد.طالیی پوشـان نصـف جهـان در ایـن دوره از رقابت های 
لیـگ برتر نیـز با توجـه به فاصلـه ده امتیـازی بـا تیم اول جـدول رده 
بنـدی از کسـب عنـوان قهرمانـی بـاز مانـده انـد، از ایـن رو گفتـه می 
شـود که مسـئوالن ایـن تیم تمایـل چندانـی بـرای ادامه همـکاری با 
امیرقلعـه نویـی ندارنـد و از همیـن حاال بـه فکـر گزینه هـای دیگری 
بـرای نشسـتن روی نیمکـت ایـن تیـم هسـتند. محـرم نویـد کیـا، 
اسـطوره سـپاهانی ها یکـی از گزینـه هاسـت . نویدکیـا  را بـه عنـوان 

یـک سـپاهانی می شناسـند، بازیکنـی کـه سـال های سـال بـا ایـن 
تیم قهرمان شـده و به شـدت نزد هـواداران ایـن تیم محبوب اسـت. 
بازیکنـی کـه بـا طالیی پوشـان نصـف جهـان بـه رکوردهـای منحصر 
بـه فـردی در طـول دوران بازیگـری اش دسـت یافتـه و اصفهانی ها 
حساسـیت زیـادی روی ایـن بازیکن دارنـد. نوید کیـا اما ایـن روزها 
با پیشـنهادی از سـوی مسـئوالن ذوب آهن بـرای ادامـه رقابت های 
فصل جـاری لیـگ برتر روبه رو شـده اسـت. چنـد صباحی اسـت که 
از مربـی خارجـی ذوبی هـا یعنـی رادولوویـچ خبـری نیسـت و گفتـه 
می شـود او بـه خاطـر شـرایط کرونـا بـه ایـران نمی آیـد. ذوبی ها هم 
البتـه مدت هـا منتظـر او ماندنـد، ولـی حاال کـه قـرار اسـت تمرینات 
شـروع شـود و خبری از رادولوویـچ نیسـت و ذوب آهنی ها بـا محرم 
تمـاس گرفته انـد تـا روی نیمکـت آن هـا بنشـیند.ذوبی هـا پیش از 
ایـن نیـز خواهان بـه کارگیـری نویـد کیـا درتیم شـان بوده اند.سـری 
اول وقتـی علیرضـا منصوریـان از ذوب آهـن رفـت و قبـل از ایـن کـه 
رادولوویـچ بیایـد، ذوبی هـا بـا محـرم صحبـت کردنـد، ولـی مسـئله 
اینجاسـت کـه محـرم نمی خواسـت رابطـه خوبـش بـا هـواداران 
سـپاهان خراب شـود و آن ها او را به عنوان یک ذوب آهنی بشناسـند 

برای همیـن به آنهـا نه گفـت  ولی ایـن بار قضیـه کمی فـرق می کند. 
شـاید نویدکیـا بـدش نمی آیـد حـاال کـه تنهـا ۱۰ هفتـه از لیـگ برتـر 
مانـده تجربـه نشسـتن روی نیمکـت یک تیـم بـزرگ را کسـب کند. 
از طرفـی نبـرد رودرروی سـپاهان- ذوب آهـن هـم انجـام شـده و 
محـرم بـه طـور مسـتقیم رودرروی تیم سـابقش قـرار نمی گیـرد. از 
طرفـی او نمی خواهد از شـهرش خـارج شـود. طبق شـنیده ها محرم 
از ماشین سـازی هـم پیشـنهاد داشـت، ولـی بـه هـر حـال قضیـه 
ذوب آهـن کـه تیمـی از اصفهـان اسـت فـرق می کنـد و کار طرفیـن 
بـرای هـر دو طـرف می توانـد جذابیت های بسـیاری داشـته باشـد و 
البتـه به جذابیت بیشـتر لیـگ برتر هم کمـک کند. از این رو سـواالت 
متعددی در این باره مطرح شـده اسـت که  آیـا نویدکیا که سـال های 
سـال با سـپاهان قهرمـان شـده و به شـدت نـزد هـواداران ایـن تیم 
محبوب اسـت به تیـم رقیب مـی رود و آیـا هـواداران سـپاهان با این 
قضیـه کنار می آیند؟ سـواالتی که شـاید طـی روز های آینـده جوابش 
را بگیریـم، امـا نبایـد فرامـوش کردکـه محـرم نویدکیا همیشـه برای 
نیمکت سـپاهان هم یـک گزینه اسـت، حتی اگـر قبـل از آن در هیچ 

تیمـی کار نکرده باشـد.

مهدی خسروی، بوکســور رده سنی امیدهای تیم 
ملی ایران است که اواخر ســال گذشته به واسطه 
کولبری هایش در ارتفاعات مرزی کشور خبر ساز 
شد. تا جایی که اسپانسر حاشیه ساز این روزهای 
فدراسیون بوکس با عقد قراردادی جداگانه تصمیم 
گرفت هزینه های فعالیت حرفه ای این بوکســور 
را طی یک ســال آینده بر عهده بگیرد. با این حال 
طولی نکشید که پس از پاس نشدن چک اول این 
اسپانســر )۵۰۰ میلیون تومان( که به فدراســیون 
بوکس داده بود،  مشــخص شــد وعده های این 
موسسه بوی عملی شدن را نمی دهد و باید منتظر 
حواشی در ادامه همکاری اش با فدراسیون بوکس 
بود. اتفاقی که االن هم باعث شــده تا فدراسیون 
بوکس ایران از طریق مراجع قضایی پیگیر به دست 
آوردن حق و حقوق خود باشــد. مهدی خسروی 
در این مورد گفت: طبق اخباری که به من رســیده 

گویا آقای داداشیان، مدیر عامل این موسسه را به 
خاطر مشکالتی که ایجاد شــده، گرفته اند. با این 
حال من هیچ شــکایتی از او ندارم، اما بهتر بود که 
می توانستم ورزش خود را بدون دغدغه مالی ادامه 
دهم. با این حال چه پولی به من بدهند چه ندهند،  
من تمرینات خودم را پیگیری می کنم تا به هدف 
بزرگ خود برســم،  ناراحتی از این اسپانسر ندارم. 
وی در مورد کل مبلغ دریافتی خود از این اسپانسر 
گفت: طی چند ماهی که حمایــت بنده را بر عهده 
گرفته بودند، یک بار مبلغ ۷۵۰ هزارتومان و یک بار 
هم مبلغ یک میلیون تومان از طرف اسپانســر به 
حساب بنده واریز شد که بابت آن تشکر می کنم. به 
جز این دو مورد دریافتی نداشته ام و باید به دنبال 
کاری باشم تا هزینه های خود را تامین کنم. تا االن 
دیگر خبری از عوامل این موسسه نبوده است. این 
بوکسور رده سنی امید تیم ملی،  با تشکر از زحمات 

حســین ثوری، رییس فدراســیون بوکس، گفت:  
پس از آن که در چند روز اخیر خبرهای بد قولی های 
این اسپانسر منتشر شد، آقای ثوری با بنده تماس 
گرفته و گفتند که در هر صورت حامی من هســتند 
و اگر اسپانســر هم حقوقی ندهد،  فدراســیون در 
کنار من خواهد بود. خوشــبختانه تا االن تمرینات 
خوبی را داشته ام و از آمادگی بدنی خودم نیز راضی 
هســتم، من به دور از این حواشــی تالش خود را 
ادامه می دهم. به هیچ عنوان شاکی این اسپانسر 

نیستم و شکایتی ندارم.

واکنش بوکسور کولبر به بدقولی های اسپانسر حاشیه ساز

 هافبک پرسپولیس
 همچنان بالتکلیف!

چهره روز

شرط یوونتوس برای بارسلونا و معاوضه »پیانیچ«
اســکای اســپرت ایتالیا اعالم کرده یوونتوس فقط حاضر اســت پیانیچ را با آرتور عوض کند.خبر عالقه 
بارســلونا به جذب میرالم پیانیچ چند روزی است که در محافل ورزشی و رســانه ها مطرح شده؛ انتقالی 
که به نظر می رســد با معاوضه صورت گیرد 
و تنها پول نقــد در آن تاثیرگذار نباشــد.در 
همین زمینه چند رســانه اسپانیایی اعالم 
کرده اند یوونتوس موافق است تا عالوه بر 
پیانیچ و دی شیلیو ۲۵ میلیون هم پول نقد 
به بارسلونا بدهد تا نلســون سمدو را از این 
باشگاه جذب کند؛ اما رسانه های ایتالیایی 
نظر متفاوتی دارند. جیانلوکا دیمارتزیو که 
در اسکای اســپرت درباره نقل و انتقاالت 
اخبار معتبری منتشــر می کند اعالم کرده 
یوونتوس تنها حاضر است آرتور ملو را به عنوان بازیکن جایگزین از بارســلونا بگیرد و پیانیچ را به این تیم 
بدهد. البته این اظهارنظر هم جای بحث دارد زیرا آرتور بارها اعالم کرده به هیچ پییشنهادی فکر نمی کند و 
می خواهد در بارسا بماند.در هر صورت پیانیچ که ارزشی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون یورو دارد هنوز به عنوان 
گزینه ای جذاب در فصل نقل و انتقاالت نام خود را مطرح کرده و یوونتوس چند بازیکن دیگر مانند پوگبا 
و پاره دس را هم در پست او در نظر دارد تا اگر بازیکن بوسنیایی جدا شد، بیانکونری در میانه میدان  کمبود 

احساس نکند.

زین الدین زیدان، گزینه جدید مربی گری نیوکاسل یونایتد
 رسانه های انگلیسی می گویند سرمربی رئال مادرید گزینه مربی گری فصل آینده نیوکاسل یونایتد 
است.مدیریت جدید باشگاه نیوکاسل برنامه های زیادی برای ایجاد تحول در تیم انگلیسی دارد. 
عربستانی ها هرچند هنوز مدیریت این باشــگاه لیگ برتری را از آن خود نکرده اند؛ اما برای آینده 
برنامه می ریزند.روزنامه دیلی میل براساس اخباری که از رسانه های اسپانیایی کسب کرد، گزارش 
کرد زین الدین زیدان، گزینه جدی نیوکاسلی های برای فصل آینده است.این نشریه نوشت مدیران 
جدید و احتمالی نیوکاسل قصد دارند برای ترغیب و تشویق ســرمربی فرانسوی رئال به جزیره، 
حقوقی بیشتر از کهکشانی ها به وی بپردازند، همچنین دست وی را برای خریدهای زیاد باز بگذارند.

این خبر در حالی انتشار یافته که قبال گفته شد مربیانی همچون ماسیمیالنو آلگری برای نشستن 
روی نیمکت مربی گری نیوکاسل مد نظر هستند.

مدافع میانی ترکیه ای لستر، زیر ذره بین بارسلونا
 چاقالر سویونجو، یکی از پدیده های فوتبال انگلیس در این فصل بوده است. او پس از سال خوبی که 
با پیراهن لسترسیتی داشته به یکی از گزینه های اصلی حضور در خط دفاعی بارسا تبدیل شده است.

تمایل بارسلونا به خرید مدافع میانی ترکیه ای اتفاق جدیدی نیست چرا که استعدادیابان بارسا از سال 
۲۰۱6 و از زمانی که این بازیکن در آلتینوردو در لیگ دسته دو ترکیه بازی می کرد، عملکردش را زیر نظر 
داشتند.چاقالر پس از حضور در تیم فرایبورگ و دو سال درخشان در سال ۲۰۱۸ با مبلغ ۲۳ میلیون یورو 
به لسترسیتی ملحق شد. اولین سال حضورش در لستر جالب توجه نبود چرا که در شروع فصل بازی 
نکرد و در طول فصل به اندازه کافی فرصت نصیبش نشد. این فصل درخشش مگوایر در  منچستریونایتد 
فرصتی را در اختیارش قرار داد تا خودی نشان بدهد و حتی در تیم برتر لیگ انگلیس از نگاه بی بی سی 
هم قرار گرفت. حاال سویونجو مورد توجه باشــگاه های مختلف فوتبال اروپا قرار گرفته و قیمتش ۵۰ 
میلیون یورو تخمین زده می شود. مصطفی دوغرو، وکیل سوینجو اظهار داشت :احتمال پیوستن چاقالر 

به بارسلونا وجود دارد. وقتی در آلتینوردو حضور داشت هم بارسا او را می خواست. 

فوتبال جهان

 باشگاه پرسپولیس اولین قسط از متمم قرارداد 
با کارگزار خود را بــه ارزش هفت میلیارد تومان 
دریافت کرد تــا آن را بین بازیکنــان و اعضای 
کادرفنی خود تقســیم کرده و صدای اعتراض 
آنها را بابت عــدم دریافــت قراردادهای فصل 
جاری کــم  کند.بازیکنان ایرانی سرخ پوشــان 
در حالی تا پنجشــنبه هفته جــاری حدود ۱۲ 
درصد دریافتی خواهند داشــت که مدیران این 
باشگاه، تصمیمی برای پرداخت طلب بازیکنان 
خارجی خود نظیر بشار رسن، بوژیدار رادشوویچ 
و کریستین اوساگونا ندارند. از آنجایی که قرارداد 
این سه بازیکن به صورت ارزی منعقد شده است 
بایستی منتظر تامین ارز الزم برای دریافت پول 
خود شوند.از سوی دیگر علیرضا بیرانوند، دروازه 
بان پرسپولیس برای قطعی کردن ترانسفر خود 
به آنتورب بلژیک باید در تست های پزشکی این 
باشگاه شرکت کند تا در صورت موفقیت، باعث 
آزادســازی بخش دوم رقم رضایت نامه خود از 
ســوی بلژیکی ها در وجه باشگاه پرسپولیس 
شود.مهدی رســول پناه، سرپرســت باشگاه 
پرسپولیس امیدوار است شرایط سفر دروازه بان 
این تیم پس از پایان دوران شیوع ویروس کرونا 
فراهم شود تا بتواند بخشی از طلب هافبک تیم 
ملی عراق را از این طریق به حساب او واریز کند.
شایان ذکر است رسن، حدود ۳۲۵ هزار دالر از 
پرسپولیس طلب دارد و برای تمدید قرارداد خود 
با سرخ ها خواهان دریافت تمام و کمال قرارداد 
فصل جاری خود شــده است.باید دید هافبک 
تیم ملی عراق منتظر حضــور بیرانوند در بلژیک 
برای گذراندن تست های پزشکی خواهد شد یا 

داد به تعطیالت او ترجیــح خواهد 
عــراق ادامه خود در کشور 

دهد.

محرم از ماشین سازی هم پیشنهاد داشت، ولی به 
هر حال قضیه ذوب آهن که تیمی از اصفهان است 
فرق می کند و کار طرفین برای هر دو طرف می تواند 

جذابیت های بسیاری داشته باشد
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رونمایی از وصیت 
نامه جهان پهلوان 

تختی 
از وصیت نامه جهــان پهلوان 
غالمرضــا تختی در مراســم 
سالگرد افتتاح موزه ورزش در 
لمپیک رونمایی  کمیته ملی ا
شد.فرزند تختی، بابک تختی  
وصیــت نامــه پــدرش را به 
صورت امانت به موزه ورزش 

ایران اهدا کرد.
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هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ارتش در اصفهان:

ارتش همواره مدیون انسان های وارسته ، مجاهد و گمنام است
هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی های آجا در منطقه اصفهان در مراسم تجلیل از پیشکسوتان آجا 
در این منطقه گفت: تاریخ ایران اسالمی، سرشار از مردان بزرگی است که با شور و ایمان برای دفاع 
از کیان اسالم و کشور، لباس مقدس سربازی ارتش اسالم را پوشیدند و در راه پر افتخار مجاهدت 
در راه خدا، از هیچ فداکاری دریغ نکردند.حجت االســالم  غالمعلی زمانی افزود: این فرماندهان 
و پیشکسوتان عزیز از ستارگان درخشان آسمان کشــور پهناور ایران اسالمی هستند که با عشق به 
وطن، به ارتش پیوستند و در طول دوران خدمت ارزشمند خود خاطرات ماندگاری از ایمان، درایت، 
اخالص و سلحشوری از خود برجای گذاشتند.حجت االسالم زمانی گفت: شما پیشکسوتان از ارتش 
جدا نیستید و ارتش نیز هیچ گاه از شما جدا نخواهد بود. نســل ما ارتش را با پیشکسوتانی چون 
شما می شناسد و شما با ارتش و افتخارات آن عجین شــده اید.وی تصریح کرد: ارتش جمهوری 
اسالمی ایران همواره خود را مدیون انسان های وارسته، بی ریا و گمنام و مومنی می داند که تنها به 
امید رضای خدا گام برداشــتند، قلم زدند و ســخن گفتند و بهترین جبران کننده این مجاهدت ها 

خداوند متعال است.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین)علیه السالم(:

سربازان، سرمایه کشور وفرزندان این آب وخاک هستند
فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( به همراه جمعی از مســئوالن این یگان در ضیافت 
افطاری نیروهای وظیفه پادگان شهید اژدری شــرکت کردند.در این مراسم که به منظور رسیدگی 
به مشــکالت کارکنان وظیفه وهمچنین بازدیداز پادگان شهید اژدری لشــکر ۱۴ امام حسین)ع( 
برگزار شــد، دیدار ی صمیمی بین نیروهای وظیفه وشورای لشــکر صورت گرفت.فرمانده لشکر 
امام حسین)ع( در این بازدید خطاب به کارکنان وظیفه این پادگان گفت: شما سرمایه این کشور 
وفرزندان این آب وخاک هســتید و در طول خدمت امانت خانواده هایتان در بین ما خواهید بود. 
سرهنگ پاسدارمحمد هاشمی پوردر ادامه پس از شنیدن مشکالت سربازان شاغل در پادگان شهید 
اژدری به مسئوالن مربوطه دستور رفع برخی از مسائل مطرح شده  را صادر کرد.الزم به ذکر است قبل 
از صحبت های فرمانده لشکر ومسئولین چند تن از کارکنان وظیفه به نمایندگی سربازان مشکالت 

خود را مطرح کردند و در پایان مراسم حاضران در ضیافت افطاری شرکت  داشتند.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

اتمام تدوین برنامه راهبردی اصفهان 1405 تا پایان تابستان
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار اصفهان در ارتباط با ششمین برنامه پنج ساله شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان برنامه راهبردی خود را در دو قالب برنامه توسعه شهر و تحول 

شهرداری تدوین می کند.
علیرضا صادقیان با بیان اینکه برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه 
می شود، تصریح کرد: ششمین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان با عنوان برنامه راهبردی اصفهان 
۱۴۰۵ در حال تدوین است؛ این فرآیند که از ابتدای سال گذشته آغاز شده طبق زمان بندی تا پایان 

تابستان پایان یافته و برای گذراندن مراحل تصویب به شورای اسالمی شهر تقدیم خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انســانی شــهردار اصفهان ادامه داد: فرآیند تدوین برنامه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۵ از انتهای ســال ۱۳۹۷ با آسیب شناسی برنامه های پیشــین شهرداری و همچنین 
ارزیابی برنامه اصفهان ۱۴۰۰ آغاز شد و طی مشورت با متخصصان این حوزه سعی شده مشکالتی 
که در برنامه های پیشین شهرداری در فرآیند تدوین و همچنین محتوای آن وجود داشت، مرتفع 
شود؛ همچنین در ادامه در تیرماه سال گذشته با مشخص کردن فرآیند تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵ 

رسما اقدامات اجرایی این برنامه آغاز شد.

با به کارگیری یک تیم قوی و فنی در سطح ملی؛

مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...از سر گرفته می شود

مدیـر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی        نرگس طلوعی
و گردشـگری اسـتان از آغاز دوباره مرمت 
گنبد مسـجد شـیخ لطف ا... بـا به کارگیـری یک تیـم قـوی و فنی در 
سـطح ملی که به صـورت کامـال اصولـی و اسـتاندارد  ایـن کار را پیش 

ببرند، خبر داد.
ترمیم بخش آسـیب دیده گنبد مسـجد شـیخ لطف ا...، سـال گذشته 
به یکـی از دغدغه های مهم دوسـتداران میـراث فرهنگی تبدیل شـده 
بـود و حاشـیه هـای زیـادی را به همـراه داشـت. پـس از ترمیـم گنبد 
شـیخ لطـف ا...  بحـث هایـی دربـاره مـواد اسـتفاده از آن انجام شـد 
که هر بـار  با دفاعیه مسـئوالن سـازمان میـراث و گردشـگری اصفهان 
مواجه می شـد. پـس از بـارش بـرف در اصفهان، بـه دلیـل اینکه برف 
روی بخـش ترمیم شـده ننشسـته بـود، این موضـوع جنجـال زیادی 

برپـا کرد. 
انتقادهـا تـا جایـی پیش رفـت کـه اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول 
رییس جمهـور از وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
خواسـت بـا تبییـن و تشـریح دقیـق اقدامـات انجام شـده، دغدغـه 
عالقه منـدان و صاحب نظران نسـبت به مرمـت این مسـجد تاریخی را 

مرتفع سـازد و شـخصا بر این امر نظارت مسـتمر داشته باشـد. اگرچه 
دیـدگاه یکـی از اعضـای هیئـت اعزامـی از سـوی علی اصغر مونسـان 
به اصفهان بـرای بازدیـد از پـروژه مرمتی گنبد مسـجد شـیخ لطف ا...  
نیز منتقـدان را قانـع نکـرد از ایـن رو اداره کل میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان اصفهـان با توجـه بـه انتقادات گسـترده 
صـورت گرفتـه از ایـن پـروژه، برنامـه جدیـدی را بـرای  شـروع دوباره  

مرمت گنبـد شـیخ لطـف ا... در دسـتور کار قرار داده اسـت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان اصفهان 
در این بـاره گفت:برای مرمت این گنبـد، یک تیم قوی و فنی در سـطح 
ملی گـرد آوری شـده کـه مرمـت ایـن بنـا را بـه صـورت کامـال اصولی 
و اسـتاندارد انجـام دهنـد کـه بـه زودی دسـتور کار ایـن گروه صـادر و 

مرمـت این بنـا به مرحلـه اجرایـی خواهد رسـید.
فریـدون الهیـاری ادامـه داد: ممکـن اسـت بـه ماننـد مرمـت بخش 
قبلی گنبد مسـجد شـیخ لطـف ا...، بـاز هم شـاهد دو رنگ شـدن آن 
به علت پاک سـازی و شسـت وشـوی کاهشـی های گنبد باشـیم؛ اما 
این بار تمهیداتی اندیشـیده شـده کـه این موضـوع نمود کمتـری پیدا 

کنـد و حاشـیه های قبل را نداشـته باشـد.

وی بـا بیـان اینکـه الزم اسـت تمامـی ترک هـای گنبد مسـجد شـیخ 
لطـف ا...مـورد بازسـازی و مرمت قـرار بگیـرد، خاطرنشـان کـرد: تیم 
فنی و کارشناسـان مرمت گنبد، پس از آسـیب شناسـی و بررسی های 
آزمایشـگاهی، می تواننـد تشـخیص دهند که چـه بخش هایـی از این 
گنبد مورد آسـیب قرار گرفته و نیاز اسـت تـا کار مرمـت  روی آن انجام 
شـود. برخـی از ترک هـای آن نیازمنـد مرمت هـای جزئـی اسـت امـا 
برخی ترک های آن الزم اسـت به طور کامل پیاده سـازی شـده و پس 

از انجـام مرمت بـر  آن، دوبـاره جاگذاری شـود.
 به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
اصفهـان، مرمـت درسـت و مطابـق برنامـه ریزی هـای انجـام گرفته، 
نیازمنـد تامین و تثبیت منابع مالی اسـت کـه با توجه به اینکه مسـجد 
شـیخ لطف ا... در لیسـت پایگاه های جهانی قـرار دارد بنابراین بودجه 
مرمـت آن مسـتقیما از سـوی دولـت تامیـن می شـود؛ امـا هزینه ای 
که بـرای مرمـت ایـن آثـار در نظر گرفتـه می شـود بـا توجه به شـرایط 
اقتصادی دسـتخوش تغییـر  خواهـد شـد. در صورتی که مرمـت گنبد 
مسـجد شـیخ لطف ا.. مطابق بـا برنامـه ریزی هـا پیش بـرود، انتظار 

داریم ظـرف ۳ سـال آینـده کار مرمـت این گنبـد به اتمام برسـد.

  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و 
بختیاری با هدف تحقق اهداف مشترک فرهنگی و 
افزایش سطح تعامالت بین دستگاهی با مدیرکل 
جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان دیدار و گفت 
و گو کرد.در این دیدار ابراهیم شــریفی، مدیرکل 
جدید فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: این دو دستگاه فرهنگی تاکنون 
همکاری های همــه جانبه ای با هم داشــته اند 
و از این به بعــد نیز این همــکاری افزایش پیدا 
می کند و از لحاظ تحقق اهداف مشترک ، اوقاف و 

امورخیریه استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان جدایی ناپذیرند و با ارتباط تنگاتنگ اهداف 
عالیه مشترک را محقق خواهیم کرد .شریفی ضمن 
تاکید بر اهمیت فرهنگ وقف در جامعه گفت: کتاب 
باید در بین اولویت های سبد مصرفی خانواده های 

اســتان قرار گیرد و قطعا با هم افزایی صورت گرفته 
با اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان این مهم را 
به انجام خواهیم رســاند.وی، اقدامات انجام شده 
توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در راستای 
توسعه و ترویج فرهنگ وقف  را ارزشمند، چشمگیر و 
قابل تقدیر عنوان کرد.در ادامه مدیرکل اوقاف و امور 

خیریه استان ضمن تبریک انتصاب ابراهیم شریفی 
به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان، 
تشکیل کارگروه ادارات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در استان ،برگزاری برنامه های متنوع 
و مستمر مشترک فرهنگی واجد شــرایط را از جمله 
برنامه ها اتخاذ شده این اداره کل جهت تعامالت بیشتر 
فرهنگی عنوان کرد.حجت االســالم امیری  در ادامه 
بیان داشت: با توجه به وجود ویروس کرونا و حضور 
بیشتر خانواده ها و دانش آموزان در منازل، اقدامات 
و برنامه های بسیار متنوعی جهت انس هر چه بیشتر 
مردم با امور خیریه ، فرهنگی و وقف و قرآن ،  از جمله 
نهضت قرآن آموزی در فضای مجــازی ، بهره مندی 
از اســاتید قرآنی ، ۱۰۰امامزاده و هر امامزاده۱۰۰بسته 
حمایتی صورت گرفت که ارزش این اقدام بعد از کرونا 

مشخص می شود.

با هدف تحقق اهداف مشترک فرهنگی مذهبی ؛

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
با مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان دیدار کرد

برای مرمت این گنبد، یک تیم قوی و فنی در سطح ملی 
گرد آوری شده که مرمت این بنا را به صورت کامال اصولی 
و استاندارد انجام دهند که به زودی دستور کار این گروه 

صادر و مرمت این بنا به مرحله اجرایی خواهد رسید

 پر کردن کمبود يك جايزه ادبی معتبر در اصفهان
  با جايزه جمالزاده 

نویسنده كتاب »دختری که خودش را خورد« جای یك جایزه ادبی معتبر در اصفهان را بسیار خالی 
و برگزاری جایزه جمالزاده را اقدام موثری در ُپر كردن این خأل دانست.

به گزارش ستاد خبری جایزه جمالزاده، سعید محسنی با اشــاره به اینكه اصفهان همواره یكی از 
قطب های داستان نویسی كشور بوده و نیاز بود تا یك جایزه ادبی معتبر همچون جایزه جمالزاده در 
این شهر فعالیتش را آغاز كند، گفت: نام گذاری این جایزه به نام محمدعلی جمالزاده كه از شخصیت 
های برجسته داستان نویسی ایران و اصالتا هم اهل اصفهان است، حالوت این جایزه را دوچندان 
كرده است.وی با اشاره به اهمیت تداوم این جایزه ادبی افزود: تداوم جایزه جمالزاده می تواند آن 
را به جریان و ســنتی تبدیل کند که در درازمدت با سیاست گذاری های مناسب، نتایج آن محاسبه 
شود.وی، برآورد نقاط قوت و ضعف این رویداد را در حالی كه دوره دوم آن در حال برگزاری است، 
كمی زودهنگام دانست و ادامه داد: مســیری كه این جایزه طی می كند، دستاورهای آن را روشن 
خواهد كرد.نویسنده كتاب »نهنگی كه یونس را خورد هنوز زنده است« چشم انداز خود برای جایزه 
جمالزاده را اســتعدادیابی و معرفی نویســندگان جوان به حوزه ادبیات عنوان و تصریح کرد: این 
دستاورد مهم باید در طول زمان برگزاری دوره های بعدی در بوته آزمایش و اندازه گیری قرار گرفته 
و نتایجش بررسی شــود و در این مسیر باید تالش كرد رقم چشــمگیر جوایز نقدی این رویداد به 
تنها عامل جذابیت آن برای شركت كنندگان تبدیل نشود.محسنی در پاسخ به این سوال كه جایزه 
جمالزاده از كی و چطور می تواند از سطح ملی به بین المللی ارتقا یابد،  گفت: شاید كمی برای چنین 
اقدامی زود باشد. باید اجازه بدهیم این رویداد به خصوص در حوزه سیاست گذاری و چشم اندازی 
كه مد نظر دارد، به بلوغ خودش برســد. چراكه اعتبار جوایز ادبی در كنار همه مولفه های دیگر، به 
اینكه چه اعتباری را به دنیای داستان و ادبیات اضافه كند، بستگی دارد. به همین دلیل بردن آن به 
فضایی فراتر از سطح ملی به زمان و بررسی بیشتری نیاز دارد. وی خاطرنشان کرد:  باید همین امروز 
را فردای مراسم افتتاحیه دوره دوم این رویداد فرض كنیم و بدانیم چه اهدافی داریم، عملكردمان 
چه بوده و چه دستاوردهایی داشــته ایم. در این صورت می توانیم برای دوره های بعدی به بسط 
جایزه فكر كنیم. بنابراین به عقیده بنده صرف بردن جایزه جمالزاده به مرحله ای فراتر از سطح ملی 

به معنای معتبرتر كردن آن نیست.

با همکاری اداره کل دامپزشکی استان اصفهان انجام می شود؛

 تایید سالمت و مدیریت پزشکی باغ پرندگان و خزندگان
 در ناژوان

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: با همکاری و هماهنگی بین طرح ساماندهی ناژوان و اداره 
کل دامپزشکی وضعیت سالمت و پزشــکی تمامی مراکز ناژوان تایید شــده است.سید رسول 
هاشمیان با اشاره به برنامه واکسیناسیون پرندگان در طول ایام سال، اظهار کرد: چکاپ سالمت 
پرندگان و حفظ محیط ایمن برای زندگی طبیعی همه حیوانات موجود در مراکز ناژوان از خطوط 
قرمز مدیریت طرح ساماندهی ناژوان است.وی افزود: در شــرایط کنونی بیش از گذشته نیاز به 
همراهی و همکاری بین ارگان های اجرایی احساس می شود که این امر در طرح ناژوان به خوبی 
ملموس و قابل مشاهده اســت.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشــاره به دیدار خود با مدیر کل 
دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در نظر داریم تا با هماهنگی و همکاری دامپزشکی استان 
کارگاه های علمی و تخصصی ویژه نگهداری از پرندگان و ماهیــان در ناژوان را برگزار کنیم.وی با 
اشاره به ضرورت فرهنگ سازی نگهداری پرندگان، افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که عده ای 
از شــهروندان اقدام به نگهداری پرندگان بدون آگاهی کامل از شرایط زیستی آنها و بدون در نظر 
گرفتن الزامات فرهنگی و بهداشتی می کنند.باغ پرندگان اصفهان با وجود بیش از ۳۰۰ گونه و سه 

هزار پرنده یکی از غنی ترین باغ های پرندگان کشور است.

با مسئولان
س: ایسنا

عک

خبر روزاخبار

برنامه های روز قدس 
اصفهان در قالب 10 پویش  

مجازی اجرا می شود
 دبیــر قــرارگاه فرهنگی جهاد کبیر اســتان 
اصفهان گفت: برنامه های روز جهانی قدس 
در این اســتان بــه دلیــل محدودیت های 
موضوع بیماری کرونا در قالب ۱۰ پویش در 
فضای مجازی اجرا می شود.حجت االسالم 
حســن بابایی افزود: با توجه بــه ضرورت 
گرامیداشت روز جهانی قدس و محو اسراییل 
و صهیونیســت ها به عنوان فلســفه اصلی 
انقالب اســالمی، ایــن موضــوع در فضای 
مجازی استان دنبال می شــود.  وی اضافه 
کرد: بر این اســاس پویش هایــی با عنوان 
»من یک فلســطینی ام« به شــکل ارسال 
تصاویر با چفیه و پرچم فلســطین، »سالم 
بر قــدس« تصویری بــه صورت نقاشــی 
و برای رنگ آمیــزی، »نامه بــه یک کودک 
فلسطینی«، »ساخت ماکت بیت المقدس« 
و »شــعر مقاومت« به صورت ارســال متن 
و ماکــت و شــعر اجــرا می شود.مســئول 
هیئت هــای مذهبــی و تشــکل های دینی 
اداره کل تبلیغــات اســالمی اصفهان افزود: 
همچنین پویش هایی با عنوان »فریاد مرگ 
بر اســراییل« با ارسال فیلم ســردادن این 
شعار توســط افراد، »منبر آسمانی« ارسال 
منبرهای ســه دقیقه ای توســط مبلغان با 
موضــوع فلســطین، »مســیر اصفهــان تا 
فلسطین« ارســال تصاویر پشــت نویسی 
و یا نصــب عکس بــر شیشــه خودروها با 
موضوع فلسطین، »صدور بیانیه روز قدس« 
ارســال بهترین بیانیه و »عکــس ماندگار« 
 ارســال عکس سال های گذشــته از شرکت 
 در راهپیمایــی روز قــدس راه انــدازی 

می شود.
دبیر قــرارگاه فرهنگــی جهاد کبیر اســتان 
اصفهان گفــت: همچنین پویــش ملی در 
فضای مجــازی با هشــتک »از کرونای ۹۹ 
نمی ترسیم، ترسناک ترین کرونا ۱۹۴۸ است 
که اسراییلی ها به فلسطین آمدند« راه اندازی 

شده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در خصوص وضعیت کتابخانه های استان اظهار داشت: همزمان با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و مراکز 
فرهنگی، کتابخانه های سراسر کشور نیز تعطیل شدند تا سالمتی مردم و کتابداران حفظ شود، این تعطیلی تا روزیکشنبه ادامه داشته و به تازگی کتابخانه ها 
تحت شرایطی خاص بازگشایی شدند.امیر هالکویی ادامه داد: کتابداران با استفاده از اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده در کتابخانه ها حاضر می شوند و کل 
محیط کتابخانه ها ضدعفونی خواهد شد، پالستیک های شفاف میان مردم و همکاران ما نصب می شود، همچنین بارکدها و رده های کتاب ها باید اصالح شود 
و با توجه به چند ماه تعطیلی آماده سازی محیطی صورت می گیرد.وی با تاکید بر این که در حال حاضر شرایط برای حضور مردم فراهم نشده، عنوان کرد: فعال 

زمان حضور شهروندان در کتابخانه ها مشخص نیست و پس از آماده سازی با تصویب مسئوالن میزبان اهالی کتاب خواهیم بود.

کتابخانه ها بدون حضور اهالی کتاب بازگشایی شدند

جلسه 
سیاست گذاری 
جشنواره فیلم 

کودک
نخستین جلسه سیاست گذاری 
سی و ســومین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان با حضور شــهردار، 
رییس و اعضای شورای اسالمی 
شــهر اصفهان و عوامل اجرایی 

جشنواره برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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در هر قسـمت از مکانی کـه چیزهایی را نگـه داری می کنید، 
کمـی فضـای خالـی باقـی بگذارید تـا بعـدا بتوانیـد بدون 
بـه هم ریختـن آرایـش و نظم شـان چیـزی به آن قسـمت 
اضافه کنیـد. یک فضـای حائـل در نظـر بگیریـد، مثال یک 
میز کوچـک یـا طبقـه تـا چیزهایـی را کـه الزم اسـت جابه 
جـا کنیـد یـا وقتـی چیـز دیگـری را برمی داریـد در جـای 
اشـتباهی قـرار نگیرنـد یـا مجبـور نشـوید وقـت زیـادی را 
صـرف برگردانـدن چیزهایـی کنیـد کـه جابه جـا کرده ایـد.

بعضـی چیزهـا بیشـتر الزم اسـت در معـرض دیـد باشـند 
تـا اینکـه در گـروه خاصـی و دور از دسـترس قـرار بگیرند. 
وسـایلی که زیـاد از آنها اسـتفاده می کنیـد، ماننـد ادویه ها 
کـه بایـد در دسـترس باشـند و بـه راحتی دیـده شـوند، نه 
اینکه مثال داخل محفظه ی دیگری دور از دسـترس باشند. 
چیزهایی که زود خراب می شـوند مانند مـواد خوراکی ها را 
باید بر اسـاس اولویت مصرف شـان در دسـترس قـرار داد. 
چیزهـای تبادل پذیـر، اما غیرهمسـان که دوسـت دارید به 
صـورت متنـوع در دسـترس تان باشـند، مانند لبـاس، هم 
باید در یـک ردیف باشـند یـا گـه گاه جابه جا شـوند تا هیچ 
چیـزی در تـه کمـد یـا قسـمتی کـه دور از دید و دسـترس 
اسـت، بی مصرف و فراموش شـده نماند. چیزهـای خیلی 

بـزرگ، خطرناک یـا درهـم و برهم نیـز به جاهـای خاصی 
نیـاز دارند.

قبـل از اینکه بـه سـازماندهی کردن فکـر کنید، وسـایل تان 
را چـک کنیـد تـا چیزهـای واقعـا غیـر ضـروری را از دور 
خـارج کنیـد. شـما تنهـا زمانـی می توانیـد واقعـا بفهمیـد 
چه فضایـی دارید کـه محیط  تـان را از چیزهـای بی مصرف 
خالـی کنید. اگر نـگاه دقیقـی به چیزهایـی کـه دور و برتان 
جمـع می کنیـد، نداشـته باشـید، وقـت  و پول تـان را صرف 

چیزهایـی کرده ایـد کـه دیگر نیـازی بـه آنهـا ندارید.
نحـوه  اسـتفاده تان را از وسـایل مورد بررسـی قـرار دهید و 
ببینیـد چطـور می توانیـد از فضای تـان بـه خوبی اسـتفاده 
کنیـد. اگـر حـذف چیزهـای بی مصـرف و زیـادی برای تان 
ناراحت کننده باشـد، تالش شـما برای ایجاد نظـم و ترتیب 
شکسـت می خـورد و بی نتیجـه خواهد بـود. دسترسـی به 
وسـایل پرمصرف را سـاده تر کنیـد. وسـایل را نزدیک محل 
استفاده شـان بگذاریـد، مثـال دیگ و ظـروف پخـت و پز را 
نزدیـک اجـاق گاز قـرار دهیـد، پاکت هـای نامـه و تمبرها را 
در کشـوی میزتـان بگذاریـد و لکه برهـا و سـفیدکننده ها را 
در اتـاق رختشـویی یـا گنجـه  مالفه هـا جـای دهید. شـاید 
ایـن نـکات برای تـان بدیهـی بـه نظـر برسـند؛اما تعجـب 

خواهید کـرد اگر بدانیـد تعداد زیـادی از افراد هـر چیزی را 
در نزدیک تریـن مـکان ممکـن می گذارنـد!

آیـا چیزهایـی در خانه تـان داریـد کـه فقـط جـا اشـغال 
کرده انـد؟ حتمـا هـر چنـد وقـت یـک بـار بـه طـور مرتب، 
ریخـت و پاش هـا را جمـع کنیـد. موقـع تصمیم گیـری، 
سـوال های خوب و مناسـبی از خودتان بپرسـید: آیـا واقعا 
به این نیـاز دارم؟ آیا سـال بعد بـه آن نیاز خواهم داشـت؟ 
آیا طی یک سـال گذشـته از ایـن اسـتفاده ای کـرده ام؟ آیا 
واقعـا دوسـتش دارم؟ آیـا کـس دیگـری اسـت کـه ایـن 
وسـیله بیشـتر بـه کارش بیایـد؟ آیـا چیزهایـی کـه دور و 
بـرم جمـع کـرده ام در آینـده ای نـه چنـدان دور اسـتفاده  
قابـل قبولـی برایـم دارند؟ آیـا اگـر این وسـیله را نداشـته 
باشـم، دلم برایـش تنگ خواهد شـد؟ اگـر به این وسـیله 
نیـاز پیـدا کـردم، می توانـم بـه راحتـی بـا چیـز دیگـری 

جایگزینـش کنـم؟
بدانید »نظم« چه شـکلی اسـت و چـه احساسـی دارد. در 
محیط های منظـم، راحـت می تـوان از هر چیزی اسـتفاده 
کـرد و هـر وسـیله ای بـه انـدازه کافـی بـرای خـودش فضا 
دارد. محیط هـای منظـم و مرتـب احسـاس خـوب و 

خوشـایندی نیـز بـه انسـان می دهنـد.

آشپزی با به کارگیری این نکات نظم را در زندگی تان پیاده کنید)2(

 سریال »آهوی من مارال«
 روایت کهن یک عشق

 فیلم »پدران«
 اکران عمومی می شود

تولید پروژه نمایش خانگی »آهوی من مارال« پس از شروع دوباره 
ساخت تولیدات سینمایی، آغاز خواهد شد.سریال »آهوی من مارال« 
که در دوره قاجار و عصر ناصرالدین شاه می گذرد در دو فصل برای پخش 
از شبکه نمایش خانگی ساخته می شود ، فصل اول پانزده قسمت و فصل 
دوم در بیست و پنج قسمت خواهد بود .موضوع این سریال به عشق ناصر الدین 
شاه به دختر روستازاده و ماجراهای اطراف آن ، می پردازد.

ــش  ــاره نمای ــینما، درب ــده س ــردان و تهیه کنن ــلخی، کارگ ــهرام مس ش
آنالین فیلــم ســینمایی »پــدران« گفــت: بــه اکــران عمومی ایــن فیلم 
فکــر می کنیــم و قصــدی بــرای نمایــش آنالیــن آن نداریــم؛ هــر اثــری 
ــام  ــس از اتم ــود را دارد. پ ــاص خ ــای خ ــش در مدیوم ه ــه نمای ــاز ب نی
اکــران عمومــی آن و طبــق روال قبل، فیلــم »پــدران« در ســامانه وی او دی ها 
پخــش خواهــد شــد.

امروزه کمتر کسی پیدا می شود که عالقه به پیتزا 
نداشته باشد و اگر پیتزا در خانه تهیه شود عالقه چند برابر 

می شود چون در کنار خوشمزگی از سالم بودن آن نیز مطمئن می شوید.
اگر فر در دسترس ندارید نگران نباشید چون می توانید انواع مختلف پیتزا را 

در تابه درسته کنید، پیتزای مرغ یکی از محبوب ترین پیتزا هاست. مواد ذکر شده 
برای دو نفر  است و شما می توانید برای نفرات بیشتر مقادیر را ضرب و تقسیم کنید.

 مواد الزم: سینه مرغ یک عدد، خمیر آماده  دو عدد، قارچ 400 گرم، پنیر پیتزا 
500 گرم، فلفله دلمه ای  یک عدد، سیر یک  حبه، آویشن دو  قاشق غذاخوری، 

فلفل سیاه  یک قاشق غذاخوری،سس کچاپ یک قاشق غذاخوری
طرز تهیه:ابتدا سینه مرغ به همراه مقداری آب داخل ظرفی گذاشته تا خوب پخته شود و برای اینکه بوی آن 
گرفته شود از ادویه استفاده کنید.سپس مرغ را خارج کرده و ریش ریش کنید.قارچ و فلفل دلمه ای را خرد 
کرده و ابتدا قارچ را درون تابه ای ریخته و به همراه مقداری روغن تفت می دهیم و سپس فلفل را به آن 

اضافه می کنیم.ابتدا مقداری روغن درون تابه ای مناسب ریخته و خمیر آماده را درون تابه قرار می 
دهیم تا مقداری تفت داده شود، بهتر است تابه ای که انتخاب می کنید ضخیم باشد.سپس 

سس کچاپ را  روی تمام نقاط خمیر پخش می کنیم و پنیر پیتزا را روی آن می ریزیم 
و بعد مواد را به پنیر اضافه کرده و در آخر دوباره پنیر روی مواد می ریزیم.در 

تابه را بگذارید و شعله را کم کنید و حدود 45 دقیقه بعد پیتزا مرغ 
و قارچ آماده است و می توانید نوش جان کنید.

پیتزای مرغ و قارچ بدون نیاز به فر

 پیش بینی ها برای ذوب آهن در سال 99 چیست؟

اينكــه ســال 99 بــرای ذوب آهــن اصفهــان ادامــه موفقيت های پيشــين باشــد 
بــر چنــد اصــل اســتوار اســت، ســال جدیــد اهمیــت تامیــن مــواد اولیــه پایــدار 
ــر کســب و  ــا ب ــر ویــروس کرون ــه شــعار ســال و تاثی ــرای تحقــق بخشــیدن ب ب
کارهــای مختلــف و نحــوه پرداختــن بــه آن مــی توانــد شــركت را از اهــداف مهم 

خــود دور يــا نزديــك كنــد.
 ذوب آهــن اصفهــان در ســال ٩٧ نزدیک بــه 50 درصد محصــوالت خــود را صادر 
و عنــوان صــادر کننــده ممتــاز کشــور را از آن خــود کــرد ، در ســال ٩٨ نیز  بــه  رغم 
تحریــم هــای ظالمانــه کــه صنعــت فــوالد کشــور را نیــز نشــانه گرفــت، صــادرات 
ایــن شــرکت نتيجــه مطلوبــی داشــت و در نهايــت حجــم صــادرات اين شــركت 
ــا و توســعه در حــوزه CIS و  ــد غن ــی مانن ــد صادرات ــای جدی ــده بازاره در برگیرن
کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی بــود بــه عــالوه اینکــه صــادرات محصــوالت 
فرعــی مــازاد بــر  نیازهــای داخلــی کشــور هــم در ايــن ســال انجــام مــی شــد. 
ایــن شــرکت در ســال گذشــته موفــق شــد میــزان صــادرات محصــوالت اصلــی 
ــه افزایــش 28 درصــدی  ــن برســاند ک ــون و 154 هــزار ت ــک میلی ــه ی خــود را ب
نســبت بــه ســال 1397 داشــته اســت . در ســال 1397 ذوب آهــن اصفهــان 900 

هزارتــن صــادرات داشــت .
ــر در موفقیــت و افزایــش  کیفیــت محصــوالت ذوب آهــن یکــی از عوامــل موث
ــق  ــان در راســتای تحق ــن شــركت اســت. ذوب آهــن اصفه ــد صــادرات اي رون
افزایــش ســهم صادراتــی خــود بــه تمامــی کشــورها بــه خصــوص کشــورهای 
اروپایــی و برخــی کشــورهای همســایه کــه صــادرات بــه آنهــا مســتلزم داشــتن 
ــه در حــال  ــن شــد ك ــرد و نتيجــه اي ــدام ك ــز اق ــه CARES اســت ني گواهینام
حاضــر اولیــن و تنهــا صادرکننــده ایرانــی دارای ایــن گواهینامــه اســت و 

ــت. ــرده اس ــادر ك ــد و ص ــتاندارد BS تولی ــا اس ــق ب ــادی مطاب ــوالت زی محص

اقدامات مهم ذوب آهن در سال ٩٨
ذوب آهــن در ســال ٩٨ ركوردهــای ماهانــه تحســين برانگيــزی داشــت، ثبــت 
باالتریــن ارزش فــروش ) تحویــل ( در ســال ، در تاریــخ ذوب آهــن اصفهــان و 
ثبــت رکــورد باالتریــن ارزش فــروش ) تحویــل ( در مــاه، در تاریــخ ذوب آهــن 
اصفهــان بــه میــزان 1137 میلیــارد تومــان در اســفند 98 از جملــه دســتاوردهای 
ــوالت  ــی محص ــاژ تحویل ــن تن ــت . همچنی ــته اس ــال گذش ــرکت در س ــن ش ای
فرعــی و فــوالدی ذوب آهــن در ســال گذشــته 2 میلیــون و 622 هــزار تــن بــود. 
ايــن شــركت در اســفند مــاه عالــی بــوده اســت. در دی و بهمــن تولیــدی برابــر 
ــی  ــد 179 هــزار تن ــا تولی ــاه ب ــه در اســفند م ــن داشــت ک ــا 235 و 197 هــزار ت ب
فــروش ســال 98 خــود را بــه 2/415 هــزار تــن رســاند. فـــروش ذوب آهــن در 
دی و بهمــن برابــر بــا 196 و 229 هــزار تن بــود کــه در این مــاه فـــروش 207 هزار 

تنــی را گــزاش کــرده اســت.
 شــرکت در  ســال 98 در مجمــوع 2/415 هــزار  تــن محصــول بــه مبلــغ 11 هــزار 
میلیــارد تومان به فـــروش رســاند. مبلــغ فـــروش این فوالدســاز در اســفند ماه 
ــا 1/137 میلیــارد تومــان  باالتــر از میانگیــن فـــروش ماهانــه شــرکت و برابــر ب
ثبــت شــد.در ســال 1398 ذوب آهــن اصفهــان موفــق بــه تولیــد یک میلیــون و 
250 هــزار تن کک شــد کــه یــک رکــورد در تاریــخ ذوب آهــن اصفهان محســوب 
مــی شــود. همچنیــن عــالوه بــر رکــورد تولیــد ســالیانه چــدن مــذاب بــا دو کوره 
بلنــد، ایــن شــرکت موفــق بــه ثبــت رکــورد تولیــد ماهیانــه  244144  و روزانــه  
9657  تــن چــدن مذاب بــا دو کــوره بلند نیــز شــد. از همــه مهم تــر خودکفایی در 

تامیــن ریــل داخلــی از گام هــای بلنــد صنعــت در این شــرکت فــوالدی اســت و 
در زمــان تحریــم هــای ظالمانــه قطارهــا بــر   ریــل تولیــد ملــی مســافران را جابه 

جــا مــی کننــد.

سال ٩٩ برای ذوب آهن چگونه پيش بينی می شود؟
ــن شــركت ادامــه موفقيت هــای پيشــين باشــد  ــرای اي ــد ب اينكــه ســال جدي
بــر چنــد اصــل اســتوار اســت، ســال جدیــد اهمیــت تامیــن مــواد اولیــه پایــدار 
ــر کســب و  ــا ب ــر ویــروس کرون ــه شــعار ســال و تاثی ــرای تحقــق بخشــیدن ب ب
کارهــای مختلــف و نحــوه پرداختــن بــه آن مــی توانــد شــركت را از ايــن هــدف 
ــان  ــاری جه ــی از بیم ــای ناش ــت ه ــا محدودی ــال 99 ب ــك كند.س ــا نزدي دور ي
شــمول کرونــا و اولویــت حفــظ جــان پرســنل چــه در شــرکت ذوب آهــن و چــه 
در شــرکت هــای طــرف تجــاری، کاهــش ســاعت کار، کاهــش حضــور پرســنل 
و در بعضــی از شــرکت هــا هــم تعطیلــی شــروع شــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
فعالیــت تامیــن و تــدارک و پشــتیبانی تولیــد، فعالیتــی وقفــه ناپذیــر بــرای هر 
شــركت اســت. مــواد اوليــه در توليــد و در ادامــه صــادرات ايــن شــركت نقــش 
اساســی ايفــا مــی كنــد کــه یکــی از ایــن اقدامــات مهــم و اساســی مــی توانــد 
ممنوعیت صــادرات ســنگ آهــن و یــا بــه عبارتــی هــر آنچــه در داخل بــه منظور 
جهــش تولیــد الزم اســت، باشــد.ذوب آهــن اصفهــان آمادگــی الزم را دارد بــا راه 
انــدازی کــوره شــماره یــک در ســال جهــش تولیــد بــرای اولیــن بــار رکــورد عبور 

از 3 میلیــون تــن را بــه عرصــه عمــل آورد. 
ايــن شــركت بــرای ســال ٩٩ ســبد كااليــی خــود را متنــوع تــر نيــز كــرده اســت. 
ــوالدی  ــردن ورق هــای ف ــه ک ــا اضاف ــان در ســال99 ب شــرکت ذوب آهــن اصفه
ــرای  ــر اینکــه گامــی ب ــه ســبد محصــوالت خــود، عالوه ب ــر ب 250 و 300میلی مت
خودکفایــی و تامیــن نیــاز داخلــی گام برداشــته، بــه ســمت تولیــد محصــوالت 
ــی  ــش درآمدزای ــم انداز افزای ــه چش ــرده ک ــت ک ــر حرک ــزوده باالت ــا ارزش اف ب
ــای  ــن ورق ه ــی ای ــرایط کنون ــد. در ش ــیم می کن ــرکت را ترس ــن ش ــرای ای ب
ــا عــرض  ــا ورق ب ــد می شــود، ام ــا تولی ــوالدی به وســیله برخــی از مجموعه ه ف
300میلی متــر و 250میلی متــر تنهــا از ســوی شــرکت ذوب آهــن عرضــه 

می شــود.

برای اولین بار در کشور به بهره برداری می رسد؛

تله متری شبکه فاضالب در اصفهان
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان اعالم کرد: بـرای اولین 
بار در کشـور پـروژه تلـه متری شـبکه فاضـالب با پیشـرفت بیـش از 85 

درصـد در آینـده نزدیـک در اصفهان در مـدار بهره بـرداری قرار مـی گیرد.
مهندس هاشـم امینی، ایجـاد زیر سـاخت ها را بـرای اجرای ایـن پروژه 
ضروری  دانسـت و اظهار داشـت: هم اکنون 10 فقـره فلومتـر در 30 نقطه 
کـه خطـوط اصلـی شـبکه در آنجـا قـرار دارد نصـب شـده و در 7 نقطه در 
اطراف سرشـاخه هـای شـبکه فاضالب، باران سـنج نصب شـده اسـت.

وی، هدف از تله متری شـبکه فاضالب را مدیریت حجم ورودی فاضالب 
به خطـوط اصلی و تصفیـه خانه ها برشـمرد و اعـالم کرد: با اجـرای پروژه 
تله متری شـبکه فاضـالب حجـم ورودی فاضـالب در هنـگام بارندگی به 
شـبکه ،کنترل می شـود .مهندس امینـی افزود:هنـگام بارندگـی به طور 
ناخواسـته حجم زیـادی آب باران به سـمت شـبکه فاضـالب هدایت می 
شـود که ایـن رویداد عـالوه بر پـس زدگـی فاضـالب در منازل مسـکونی 
و واحدهای تجـاری تاسیسـات فاضالب را هم بـا مخاطراتـی مواجه می 
کند. رییـس هیئت مدیـره و مدیرعامل شـرکت آبفای اسـتان اصفهان  با 
بیان اینکه تاسیسـات فاضـالب تنها بـرای جمـع آوری،  انتقـال و تصفیه 
فاضـالب خانگی طراحی شـده اسـت، تصریـح کرد: بـا اجرای پـروژه تله 
متـری شـبکه فاضـالب، ورود فاضالب هـای غیر خانگـی به شـبکه مورد 
شناسـایی قرار می گیرد، چرا کـه ورود فاضالب های غیرخانگی به شـبکه  
در فرآینـد  تصفیـه  اختالالتی به وجـود مـی آورد.مهندس هاشـم امینی 

اعـالم کرد: بـا نصـب سنسـورهایی در شـبکه فاضـالب، میکروارگانیسـم 
هایی کـه ناشـی از فاضالب غیـر خانگی باشـند شناسـایی می شـوند که 
این امـر نقـش بسـزایی در ارتقـای کیفیـت پسـاب در تصفیه خانـه های 
فاضـالب دارد. وی بـا برشـمردن دیگـر مزایـای اجرای پـروژه تلـه متری 
شـبکه فاضـالب خاطرنشـان سـاخت: بـا تلـه متـری شـبکه فاضـالب، 
ظرفیـت خطـوط انتقـال، تصفیـه خانـه و  شـبکه در مواقع وقـوع حوادث 
غیر مترقبه بررسـی می شـود و بـه نوعی جریـان فاضالب  به تاسیسـات 
مدیریـت و کنتـرل  مـی شـود کـه ایـن امـر از وقـوع حوادثـی ماننـد 

پس زدگـی فاضـالب جلوگیـری مـی کند.

پیش بینی کاهش ۷۰ درصدی قطعی ناخواسته برق در اثر برخورد پرنده
ــدگان  ــازی پرن ــه س ــار،  الن ــل به ــروع فص ــا ش ــان ب ــاله همزم ــه س هم
در مناطــق کشــاورزی روی شــبکه هــای بــرق و در نتیجــه برخــورد 
پرنــده بــا شــبکه و قطعــی بــرق و مــرگ پرنــده از رخدادهــای 
پــر تکــرار محســوب مــی شــود. بــه منظــور رفــع ایــن مشــکل و بــا 
همچنیــن  و  ســایدی  اســتراتژیک  شــاخص  ارتقــای  هــدف 
در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت ، بهــره بــرداری امــور بــرق 
ــایی و ــته شناس ــال گذش ــر س ــبی را در اواخ ــای مناس ــه 7 راهکاره  منطق

 پیاده سازی کرد.
ســاخت و نصــب النــه مصنوعــی پرنــده بــه منظــور پیشــگیری از ســاخت 
النــه توســط پرنــده روی شــبکه ، کاور گــذاری ایزوالتورهــای شــبکه جهــت 
جلوگیــری از برخــورد پرنــده بــا هادی هــای شــبکه ، نصــب لینک کششــی 
ــا  ــب ت ــه مناس ــاد فاصل ــت ایج ــی جه ــای انتهای ــه ه ــط پای ــاز وس روی ف
ــی  ــای انتهای ــه ه ــای پای ــردن جمپره ــده ، روکــش دار ک ــرود پرن محــل ف
ــه  ــرداری ب ــره ب ــات به و بازدیدهــای مســتمر از شــبکه توســط گــروه عملی
ــدگان قبــل از تخــم گــذاری  ــه ســازی پرن منظــور پاک ســازی شــبکه از الن
ــرداری طــی یــک  و جوجــه آوری از جملــه اقدامــات انجــام گرفتــه بهــره ب

برنامــه ریــزی مــدون اســت. بــا اقدامــات موثــر انجام شــده حجــم قطعی 
هــای ناخواســته بــرق  در اثــر برخــورد پرنــده از 156 مــورد در ســال 98 بــه 
ــب  ــه تناس ــه ب ــه  ک ــش یافت ــال 99 کاه ــزارش در س ــخ گ ــا تاری ــورد ت 8 م
 نشــان از کاهــش 70 درصــدی خاموشــی های مربــوط بــه برخــورد پرنــده

 است.
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