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تحریم قوی آمریکا علیه چین در راه است
رییس جمهوری آمریکا از قصد خود برای تحریم چین به خاطر اقدامات آن علیه هنگ کنگ خبر داد.دونالد 
ترامپ افزود: ما در حال انجام برخی کارها هستیم؛ اما نمی خواهم درباره آن صحبت کنم بلکه در چند روز 
آینده اعالم می شود.رییس جمهوری آمریکا ادامه داد: پیش از پایان هفته، این اتفاق خواهد افتاد و آن 
بسیار قدرتمندانه خواهد بود.وی درباره طرح اقدام علیه چین به خاطر مسلمانان ایغور در آن کشور و اینکه 

آیا امضا خواهد کرد، یا نه هم گفت: ما قویا به آن نظر داریم. آنها قصد دارند که در این باره گزارش دهند.

دست رد »اردوغان« به سینه »نتانیاهو«
منابع اسراییلی اعالم کردند ترکیه با پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای بهبود روابط میان دو طرف مخالفت 
کرده است.به گزارش شــبکه خبری المیادین، یک منبع آگاه از روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی 
گفت: اسراییل اخیرا پیام هایی را به آنکارا منتقل کرده و پیشنهاد داده از تشکیل دولت جدید اسراییل 
برای بهبود روابط میان دو طرف استفاده کنند.این منبع افزود: به نظر می رسد ترکیه با پیشنهاد اسراییل 
مخالفت کرده به این دلیل که نگران طرح اســراییل برای الحاق اراضی کرانه باختری اســت. ترکیه از 

عبارات شدیداللحنی استفاده کرده و معتقد است قدس خط قرمزی است که نباید از آن تجاوز کرد.

»آبه« بعد از نشست سران گروه هفت قرنطینه می شود
دولت ژاپن از »آبه شینزو« نخست وزیر این کشور خواسته اســت چنانچه در نشست سران گروه 
هفت که ماه آینده میالدی در آمریکا برگزار می شود شــرکت کند، باید بعد از بازگشت به مدت دو 
هفته در قرنطینه باشد.دولت ژاپن پیش تر درخواست کرده بود هر فردی که از آمریکا به ژاپن سفر 
کند به مدت دو هفته قرنطینه شود تا از شیوع بیشــتر ویروس کرونا جلوگیری به عمل آید.اکنون 
دولت ژاپن و رسانه های این کشور از آبه خواسته اند او نیز مانند سایر شهروندان »قانون قرنطینه دو 
هفته ای« را رعایت کند. مقامات ژاپن راه های مختلفی را برای قرنطینه وی در نظر گرفته اند یکی از 

این راه ها این است که او از محل اقامت خود اداره کشور را بر عهده بگیرد.

»ترامپ« به توئیتر اعالن جنگ کرد
 رییس جمهور آمریکا با رسانه محبوبش »توئیتر« به اختالف خورده تا آنجا که آن را به مداخله در روند 
انتخاباتی ۲۰۲۰ متهم کرده است.دعوا میان این دو بعد از آن باال گرفت که ترامپ در انتقاد از تصمیم 
فرماندار دموکرات کالیفرنیا مبنی بر برگزاری انتخابات ۲۰۲۰ از طریق رای گیری پستی، پیام هایی 
در رد این شیوه از رای گیری که به زعم وی با کالهبرداری فرقی ندارد، منتشر کرد.توئیتر هم در یک 
نیم خط آبی رنگ که با عالمت تعجب همراه بود؛ به طور ضمنی از ۸۰ میلیون نفری که رییس جمهور 
آمریکا را در این رسانه اجتماعی دنبال می کنند، خواست که حرف های ترامپ را بدون مطالعه باور 
نکنند.نتیجه آنکه ترامپ هم با یک توئیت گزنده، توئیتر را به سرکوب آزادی بیان متهم کرد و مدعی 

شد که اجازه انجام چنین کاری را نمی دهد.

درخواست فرانسه و آلمان برای بازگشایی مرزها
رییس مجلس شورای ملی فرانسه و همتای آلمانی اش، خواستار بازگشایی مرزها بین کشورهای 
اروپایی پس از چندین هفته بسته بودن به دلیل شیوع ویروس کرونا، در سریع ترین زمان ممکن 
شدند.به نوشته روزنامه »لو سوآر« بلژیک، »ریشار فران«  و »ولفگانگ شوبل « در بیانیه ای مشترک 
که خبرگزاری فرانســه آن را منتشر کرد، افزودند: فرانســه و آلمان در صورت فراهم شدن شرایط، 
باید برای برقراری فوری حرکت آزاد در منطقه شنگن تالش کنند.دو طرف تاکید کردند: بسته بودن 

مرزهای فرانسه و آلمان در حال حاضر عواقب جدی به دنبال دارد.

یازدهمین دوره از مجلس شورای اسالمی با قرائت پیام رهبر انقالب رسما آغاز به کار کرد؛

توصیه رهبر انقالب به  اجتناب از حب و بغض های شخصی در مجلس

مراسم افتتاحیه آغاز به کار یازدهمین دوره از مجلس 
شورای اسالمی با حضور گســترده سران قوا، مدیران، 
وزرا و رؤسای نظامی کشور برگزار شد. دراین جلسه پس از تعیین هیئت 
رییسه سنی مجلس، طبق روال شــروع به کار این نهاد پیام رهبری با 
حضور رییس دفتر ایشان قرائت شــد. رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پیامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
یکی از الزامات در رأس امور بودن مجلــس را حضور نمایندگان فعال، 
منظم، پاکدست، امانتدار و دارای شناخت از شرایط و اولویت های کشور 
دانســتند. ایشــان در این پیام تاکید کردند امام راحل عظیم الشأن، 
مجلس را در رأس امور دانســتند؛ این را می توان جامع ترین تعبیری 
دانســت که شــأن مجلس و نیز وظیفه  آن را در یک جمله  کوتاه اعالم 
می کند. اگر قانون را راه و مســیر کشور به ســمت قله ها و مقصدهایی 
بدانیم که در قانون اساسی معین شده، مجلس، متعهد این ریل گذاری 

و راهگشایی حیاتی است.
 حضرت آیــت ا... خامنه ای فرمودند: همه  دســتگاه های حکومتی و 
مردمی و همه  آحــاد، وظیفه دارند از این مســیر حرکت کنند. ضمانت 
ـ عالوه بر قوه  قضائیه که مســئولیتش تضمین  اجرای این وظیفه نیزـ 
ـ در خود مجلس پیش بینی شده است که حق  اجرای قانون اســتـ 

تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه  مجریه، حق تذکر و 
سوال و استیضاح، از آن جمله اســت. پس اگر قانون، درست و بسنده 
و قابل اجرا باشد و از ضمانت های اجرای آن به درستی استفاده شود، 
کشور به هدف های واالی خود دســت می یابد. این است شأن واالی 
مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن. در ادامه پیام رهبر انقالب 
آمده است، آن که می تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، 
شما نمایندگان محترم هستید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت 
درست از شرایط و اولویت های کشــور و با کارشناسی و حضور فعال و 
منظم  و با پاک دستی و امانت داری، وظیفه  قانونگذاری و دیگر وظایف 
خود را انجام دهند، مجلس، نقطه  امیــد مردم و نقطه  اتکای مجریان، 
و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در 
رساندن کشور به هدف های واال، سهم بسزا خواهد داشت. آفت عمده، 
سرگرم شــدن نماینده به حواشــی زیان بار، یا وارد کردن انگیزه های 
ناسالم شخصی و جناحی، یا ســهل انگاری در کار، یا دسته بندی های 
احیانا ناسالم قومی و منطقه ای و قبیله ای و امثال آن است.در اقدام به 
وظیفه  نظارتی، تاکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب 
و بغض های شخصی و جناحی است. نه حقی از مدیر و مجری خدوم و 
زحمت کش ضایع شود و نه اغماض و اهمال بی مورد صورت گیرد. پس 

از قرائت این پیام، رییس جمهور پشــت تریبون مجلس قرار گرفت و 
عنوان کرد: هم دوران دولت چهار ساله و کوتاه است و هم دوران مجلس؛ 
اما با همکاری دولت و مجلس مــی توانیم  برای دهه ها و حتی قرن ها 
برای مردم یادگار ماندگاری بجــا بگذاریم. روحانی تصریح کرد: دولت 
و مجلس در بســیاری از زمینه ها می توانند همکاری کنند؛ اما بهترین 
همکاری الیحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس 

شورای اسالمی است.
 وی ادامه داد: امیدوارم در یک ســال باقی مانده این دولت و آغازین 
سال این مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم. 

مبنای ما برای همکاری ها چهارچوب قانون اساسی است.
در ادامه مراسم متن ســوگندنامه منتخبان دوره یازدهم مجلس طبق 
اصل ۶۷ قانون اساســی توسط رییس هیئت رییســه سنی مجلس 
قرائت شد و نمایندگان به صورت ایستاده آن را تکرار و سوگند یاد کردند.
همچنین شــعب ۱۵ گانه برای بررســی اعتبارنامه منتخبان مجلس 
یازدهم در اولین جلسه علنی مجلس تعیین شد و منتخبین مجلس 
یازدهم در یک رای گیری اســتمزاجی با برگزاری دومین جلسه علنی 
پنجشنبه هشتم خرداد ماه)امروز( موافقت کردند. از حاشیه های این 

مراسم می توان به غیبت آیت ا... جنتی و آملی الریجانی اشاره کرد.

در دیدار هیئت جمهوری اسالمی ایران با رییس شورای 
عالی مصالحه افغانســتان، نتایج تحقیقات در مورد 
حادثه مرزی میان دو کشــور بررســی شد.»محسن 
بهاروند« معــاون حقوقی وزارت خارجــه جمهوری 
اسالمی ایران که روز سه شــنبه به همراه هیئتی برای 
بررســی حادثه ۱۳ اردیبهشــت ماه در مرز جمهوری 
اسالمی ایران و افغانســتان وارد کابل شد، با عبدا... 
عبدا... دیدار کرد.عبدا... در این دیدار گفت: ما خواهان 
تحقیقات و رســیدگی جدی و عادالنــه به این حادثه 
هســتیم.بهاروند نیز با محکوم کردن ایــن حادثه بر 
حسن روابط میان دو کشور و همکاری جدی با گروه 
تحقیق و رســیدگی به این موضوع تاکید کرد. پس از 
این دیدار نماینده ویژه فرستاده شــده از سوی ایران 

به افغانســتان اعالم کرد که در موضوع حادثه هریرود 
با طرف افغان تفاهم کامــل دارند و اختالف نظری که 
رســانه های معاند بیان می کنند، در این رابطه وجود 
ندارد.»محســن بهاروند« گفت: ما مذاکرات خوبی با 
برادران افغان خود در کابل داشتیم، از جمله با حنیف 
اتمر سرپرســت وزارت امور خارجه، عبــدا... عبدا...، 
رییس شورای عالی مصالحه و معاون اقتصادی وزارت 
خارجه و حمید طهماسی معاون شورای امنیت ملی 
افغانســتان و رییس هیئت افغان در رابطه با حادثه 
مرزی، بحث و گفت وگو کردیم.بهاروند افزود: مرزبانان 
و دیپلمات های ما تحقیقات جــدی در باره اتفاقی که 
۱۳ اردیبهشت ماه در مرز افغانســتان و ایران نزدیک 
رودخانه هریرود افتاده بود، انجــام دادند.وی گفت: 

تحقیقات ما دال بر این است که به هیچ وجه، مرزبانان 
ایرانی دخالتی در این کار نداشــته اند.به گفته معاون 
وزارت خارجه ایران، برادران افغان نیز مصاحبه هایی را 
با افرادی که از این حادثه جان سالم بدر برده اند، انجام 
داده اند. ما با برادران افغان خود توافق کردیم تا  مدارکی 
را که افغان ها در این مصاحبه ها ضبط کرده اند، بررسی 
کنیم. اگر از نظر ما نیز مشخص شد که مدرک دال بر 
تخلف است، ما آن را به مراجع مربوطه خواهیم سپرد 

که مورد رسیدگی قرار گیرد.

 هیئت ایرانی با رییس شورای عالی مصالحه افغانستان
 دیدار کرد

روزنامه صهیونیستی:

 برخی حکام عرب برای الحاق کرانه باختری چراغ سبز نشان دادند
روزنامه صهیونیستی اسراییل هیوم مدعی شد که برخی رهبران کشورهای میانه رو عربی نسبت به الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی توسط اسراییل چراغ 
سبز نشان داده اند.اسراییل هیوم نوشت به رغم مخالفت کشورهای مسلمان با برنامه الحاق کرانه باختری توسط اسراییل، رهبران کشورهای میانه رو عربی پشت پرده 
موافقت خود با این اقدام را ابراز کرده اند.طبق این گزارش، رهبرانی که در ماه های گذشته با جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد رییس جمهوری آمریکا و آوی برکویتس، 
نماینده ویژه مذاکرات بین المللی آمریکا دیدار داشته اند، ببا وجود  مخالفت علنی با طرح اسراییل نسبت به برنامه الحاق بخش هایی از کرانه باختری و دره اردن اعالم 
موافقت کردند.یک منبع آگاه بلند پایه اردنی به روزنامه اسراییل هیوم گفت که عبدا... دوم، پادشاه اردن چند روز پیش در مورد همه گیری ویروس کرونا و دستاوردهای 
اردن در روز استقالل این کشور )۲۵ مه مصادف با ۵ خرداد( سخنرانی داشت؛ اما اشاره ای به موضع رسمی خود در قبال الحاق کرانه باختری نکرد.این منبع افزود که اما 
پادشاه اردن در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل از بیان اینکه برنامه الحاق منجر به لغو توافق نامه ها بین اردن و اسراییل می شود، خودداری کرد.عبدا... دوم هشدار 
داده بود که الحاق دره اردن و کرانه باختری می تواند منجر به درگیری بین امان و تل آویو و همچنین لغو توافق اسلو و فروپاشی تشکیالت خودگردان فلسطین شود.  

نقل قول روز

وز عکس ر

آرایش رزمی 
اعضای حزب ا...

اعضای موتورســوار حزب ا...
لبنان در جریان یک مراسم در 

مرز جنوبی لبنان با اسراییل.

قدردانی سفیر ایران از ارتش ونزوئال به خاطر اسکورت نفتکش ها
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کاراکاس شجاعت و اقدام حرفه ای نیروهای مسلح بولیواری ونزوئال در 
اسکورت و حفاظت از نفتکش های ایرانی حامل سوخت را شایسته تقدیر دانست.  »حجت سلطانی« 
همزمان با ورود سومین نفتکش حامل سوخت ایران به آب های ونزوئال، در حساب توئیترش با هشتگ 
»ونزوئال تشکر« نوشت: شجاعت و اقدام حرفه ای نیروهای مسلح ونزوئال در اسکورت تانکرهای ایرانی 
مورد تقدیر ایران و جهان قرار گرفت؛ اقدامی که آرامش و امنیت را برای خدمه نفتکش ها به ارمغان آورد. 
ما از ملت ونزوئال برای پرورش چنین قهرمانانی ممنونیم.نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران در ونزوئال 
همچنین در پیامی دیگر، به انتقاد از سیاست های تنش آفرین ایاالت متحده آمریکا پرداخت و نوشت: 
مطیع کردن دولت متجاوز و سرکش آمریکا نسبت به مسئولیت هایش در قبال قواعد و معاهدات بین 
المللی، احترام به آزادی دریانوردی و آزادی تجارت، مهم ترین اثر راهبردی رسیدن نفتکش ها به ونزوئال 
به شمار می رود. جامعه بین الملل و سازمان ملل متحد از سال ها قبل منتظر و شایسته چنین پیروزی 
بودند.جسوس سوائرز کوریو، رییس ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح ونزوئال شامگاه سه شنبه از 
اسکورت نفتکش فارست ایران توسط جنگنده های اف ۱۶ و سوخو ۳۰ در آب های ونزوئال خبر داد و از آن 

با عنوان »اسکورت با شکوه« یاد کرد.

 BBC عذرخواهی »میرسلیم« به خاطر مصاحبه با
سه شنبه شــب گفت وگویی تلفنی با سید مصطفی میرســلیم، منتخب مردم تهران و رییس شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی از شبکه BBC پخش شد. از آنجا که بی بی سی همواره علیه ملت ایران و 
نظام جمهوری اسالمی مواضع خصمانه داشته و  همواره طی سال های پس از انقالب نیز رسانه و زبان 
دولت ها و گروه های تروریستی علیه ایران بوده اســت، این اقدام آقای میرسلیم مایه تعجب فراوان 
شد.وی در توئیتی از عدم اطالع از ماهیت مصاحبه کننده  خبر داد و از مردم پوزش طلبید. آقای میرسلیم 
در توئیت خود نوشت: این مصاحبه در شرایط مشغله زیادکاری و بدون توجه به ماهیت تماس گیرنده 
انجام شده است. در هرحال از بی دقتی خود در اصل پاسخ دادن به بی بی سی که مواضع خصمانه آن 

برای ملت مشخص است، صرف نظر از محتوای آن از محضر شریف مردم پوزش می طلبم.

»موسوی« از تشکیل فراکسیون دیپلماسی استقبال کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه در روز شروع مجلس یازدهم ضمن استقبال از 
دیپلماسی پارلمانی، تشکیل فراکسیون دیپلماسی را فتح بابی برای تعامل دلسوزانه و مسئوالنه در 
دوره جدید می داند.»سید عباس موسوی« در حساب کاربری خود در توئیتر درباره اولین روز شروع 
به کار مجلس یازدهم نوشت: »مجلس دانا و توانا پشتوانه دیپلماسی است. پشت گرمی ما به ارتباط 
دو سویه با این نهاد مردم ساالر در رأس امور است.«وی ادامه داد: »وزارت امور خارجه در روز شروع 
مجلس یازدهم ضمن استقبال از دیپلماسی پارلمانی، خبر تشکیل »فراکسیون دیپلماسی« را فتح 

بابی برای تعامل دلسوزانه و مسئوالنه در دوره جدید می داند.«

المانیتور:

 انتقال نفت به ونزوئال، تحقیر واشنگتن بود
المانیتور در گزارشی به انتقال نفت به ونزوئال پرداخت و از آن به عنوان تحقیر آمریکا یاد کرد.به گزارش 
المانیتور، نفتکش های ایرانی با وجود  تهدیدها و مخالفت های واشنگتن وارد ونزوئال شدند. این 
اقدام را می توان مخالفت ایران با سیاست »فشار حداکثر« ایاالت متحده دانست. ایاالت متحده 
پیش از این اعالم کرده بود که اقداماتی را برای از بین بردن توافق دو کشور که هر دو از تحریم های 
شدید آمریکا رنج می برند، در نظر دارد.به غیر از تحریم های آمریکا که با هدف متوقف کردن صادرات 
فرآورده های نفتی دو کشور صورت می گیرد، بحران اقتصادی در ایران و ونزوئال تشدید شده است.

کافه سیاست

رییس دفتر رییس جمهور: 

در امور داخلی مجلس 
دخالتی نداریم

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به شروع 
کار مجلــس یازدهــم در روز هــای آینده و 
ضرورت تعامل و همکاری همه قوای کشور 
در شر ایط خاص کشــور گفت: همانطور که 
ریاست محترم جمهور بار ها گفته اند، دولت 
همواره بر همکاری و تعامل بــا دیگر قوا و از 
جمله مجلس اهتمام داشــته و در شــرایط 
کنونی کشــور این همــکاری اهمیتی ویژه 
خواهد داشــت.محمود واعظی با رد برخی 
گمانه زنی های رسانه ای در خصوص دخالت 
دولت در انتخــاب هیئت رییســه مجلس 
یازدهم، گفــت: دولــت انتخاب رؤســای 
کمیسیون ها، هیئت رییسه و رییس مجلس 
را مســئله داخلی قوه مقننه می داند و از این 
رو نه در گذشته در این زمینه دخالی داشته 
و نه در آینــده خواهد داشــت.رییس دفتر 
رییس جمهــور با بیان اینکــه دولت همواره 
براســاس اصل تفکیک قــوا فعالیت کرده، 
خاطرنشــان کــرد: همانطوری کــه به هیچ 
عنوان دوست نداریم، شــاهد دخالت افراد 
و نهاد های غیرمســئول در حیطه مســائل 
اجرایی و وظایف دولت باشیم، خودمان هم 
چنین جایگاهی برای دولت قائل نیســتیم 
که در امور داخلی مرتبط با مجلس شــورای 
اسالمی یا قوای دیگر دخالت کنیم.واعظی 
افزود: در چهارچوب قانون اساسی، مصالح 
کشور و هم افزایی قائل به همکاری و تعامل 
حداکثری با مجلس شــورای اسالمی برای 
رفع مشکالت مردم و شتاب بخشی به توسعه 
کشور هستیم و اینگونه ادعا های بی اساس 
و غیرواقعی در خصوص ایفای نقش دولت 
در معادالت داخلی قوه مقننه را جفا به هر دو 

قوه می دانیم.

گر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قله ها و  ا
مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معین شده، 
مجلس، متعهد این ریل گذاری و راهگشایی حیاتی 

است

بین الملل
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نایب رییس اتحادیه مواد غذایی استان:

ترمز افزایش قیمت لبنیات در اصفهان کشیده شد
نایب رییس اتحادیه مواد غذایی استان اصفهان از کاهش ۱۰ درصدی برخی اقالم مواد غذایی در بازار 
استان اصفهان خبرداد.فریبا پور مظاهریان اظهارداشــت:با توجه به اوضاع نامطلوب اقتصاد کشور، 

رکــود صنایع بازار هــای مختلف و پرش 
ناگهانی قیمت ها خوشبختانه توانستیم با 
اجرای طرح ساماندهی نرخ مواد غذایی 
در فروشگاه های اســتان، گام مهمی در 
مسیر منطقی شــدن قیمت ها و برخورد 
با متخلفــان برداریم تــا در حال حاضر 
شــاهد کاهش ۱۰ درصدی برخی اقالم 
مواد غذایی در بازار باشیم. وی افزود: از 
مهم ترین اقالمی کــه با اجرای این طرح 
در این حوزه نرخ آن ها نزولی شده ، شیر 

و پنیر اســت؛ چرا که باید در نظر داشــت بحث لبنیات در بازار به عنوان مهم ترین مسئله نیاز اساسی 
مردم جامعه در سبد مواد غذایی اســت.نایب رییس اتحادیه مواد غذای استان اصفهان گفت: یکی 
از مهم ترین ثمرات انجام طرح ســاماندهی قیمت ها جلوگیری از افزایش و روند صعودی آن ها در 
بازار استان اصفهان بوده است.مظاهریان ادامه داد: در حال حاضر یکی از اصلی ترین ماموریت های 

اتحادیه مواد غذایی استان جلوگیری و کاهش نوسانات شدید قیمت ها در این حوزه است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:
آغاز خرید تضمینی گندم از شهرستان های کویری استان اصفهان

مدیرسازمان تعاون روستایی اســتان اصفهان از خرید تضمینی گندم از کشاورزان شهرستان های 
کاشان، آران و بیدگل و اردستان در اســتان اصفهان خبر داد.محسن حاج عابدی با اشاره به خرید 
تضمینی گندم در ۵۰ مرکز تعاون روستایی در استان اصفهان اظهار داشت: ۴۱ مرکز سازمان تعاونی 
روستایی استان اصفهان و دو سیلوی تملکی غله، خرید تضمینی گندم را از شهرستان های کویری 
 استان اصفهان اعم از کاشــان، آران و بیدگل و اردســتان آغاز کرده که با فعال شدن هفت کارخانه
  آرد تعــداد مراکز تعاون روســتایی بــه ۵۰ مرکــز افزایش می یابــد.وی افــزود: ۵۰ مرکز تعاون

  روســتایی در ۲۳ شهرســتان اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه بیشــترین ســهم مربوط به 
شهرستان اصفهان است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:
ثبات مخزن سدهای شهرستان های غربی و جنوبی  استان

با توجه به بارش ها، مخزن سدهای شهرستان های غربی و جنوبی استان اصفهان نسبت به سال 
گذشــته در وضعیت ثبات قرار دارد.معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت:میزان ذخیره سد قره قاچ سمیرم نسبت به پارسال ۱۲ درصد بیشتر شده و از ظرفیت این سد 
۲۳ میلیون متر مکعبی، بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است.حسن ساسانی حجم 
مخزن سد گلپایگان را ۳6 میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: درصد تغییرات این سد نسبت به 
سال گذشته صفر و این سد طی دو سال متوالی سرریز شده اســت.وی به سد حنا در شهرستان 
سمیرم هم اشــاره ای کرد و گفت: افزون بر ۱۲ میلیون متر مکعب از حجم ۵۱ میلیون متر مکعبی 
این سد پر شده که در مقایسه با سال گذشته با ۱۰ درصد رشد همراه بوده است.ساسانی وضع سد 
خمیران تیران و کرون را نسبت به پارسال با کاهش ذخیره آب در مخزن اعالم کرد و افزود: ذخیره 

آب این سد یک درصد کاهش داشته وحدود 7و ۱ دهم میلیون متر مکعب شده است.

با وجود وعده مسئوالن، نرخ بیکاری در استان نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی داشته است؛

چوب »کرونا« الی چرخ اشتغال!

اگرچه مطابق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ســه ماهه زمستان 
اصفهان در سال گذشــته با کاهش نســبت به مدت مشابه سال ۹7 
از ۱۲.۴ درصد به ۱۰.۳ درصد رســیده اســت؛ اما به اعتقاد بســیاری 
کارشناسان و همچنین مدیران استان، شیوع کرونا و به تبع تعطیلی 
بسیاری بخش ها، شــرایط دیگری را نه تنها برای کشــور بلکه برای 
اصفهان رقم خواهد زد.بیکاری همواره یکی از بزرگ ترین مشــکالت 
اصفهان به عنوان بزرگ ترین استان صنعتی و تولیدی کشور به شمار 
می رود. ســال گذشــته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان، با خبر کاهش نرخ بیکاری از ۱۴.۱ درصد به ۱۰.7 درصد در سه 
ماهه نخست سال ۹7، وعده داد مطابق هدف گذاری تا پایان سال ۹۸، 
نرخ بیکاری اصفهان به زیر ۵ درصد برسد. اگرچه این برنامه از سوی 
مدیریت اســتان روی کاغذ طرح ریزی شد؛ اما شیوع ویروس کرونا 
نه تنها دنیا، بلکه مدیران کشور و استان را غافلگیر کرد، تا جایی که در 
روزهای پایانی سال گذشته مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان پیش بینی کرد که قرارداد کاری حدود ۴۰ هزار کارگر در 
استان به دلیل کرونا تمدید نشود و آنها می توانند با ثبت نام در سایت 
بیمه، براساس سوابق کاری خود از بیمه بیکاری بهره مند شوند.البته 
غالمی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در استان اصفهان اواخر سال 

گذشــته در ارتباط با اخراج کارکنان برخی از شرکت های خصوصی به 
بهانه شــیوع ویروس کرونا اعالم کرد که هیچ شرکت و واحد تولیدی 
حق اخراج کارکنان خود به بهانه کرونا را نــدارد و در صورت این اتفاق 

کارکنان آنها می توانند به اداره کار مراجعه کند.
 با این وجود بعــد از ایام نــوروز آمار بیــکاری کارگــران اصفهانی و 
درخواســت آنها بــرای دریافت بیمه بیــکاری بیشــتر از پیش بینی 
ها شــد و بنا بر اعالم مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان، 
طبق آخریــن آمار 6۹ هزار و ۹۲7 نفر در اســتان اصفهــان برای بیمه 
بیکاری ثبت نام کردنــد که از این تعــداد 6۴ هــزار و ۲۵۰ نفر واجد 
شــرایط برای دریافت حقــوق بیمه بیــکاری هســتند.البته معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان پیرامون اینکه شــیوع 
ویروس کرونا بســیاری از معادالت و پیش بینی هــا را دگرگون کرد، 
می گوید: با وجود تمام مســائل روند بیکاری در اســتان اصفهان از 
۱۴.۴ درصد از یک سال و نیم گذشــته تاکنون به ۱۰.۳ درصد رسیده 
 که نشان دهنده بهبودی اســت؛ اما راضی کننده نیست و نیاز به همت 

مضاعف دارد.
سید حسن قاضی عسگر با اشاره به این که برنامه ما چنین بود که نرخ 
بیکاری استان را تا پایان سال گذشته تک رقمی کنیم؛ اما محقق نشد، 

تاکید می کند: متاسفانه با شــیوع کرونا و به دنبال تعطیلی صنایع و 
اصناف تعداد بیکاران استان افزایش یافت تا جایی که حدود 6۵ هزار 
نفر برای دریافت بیمه بیکاری در اســتان ثبت نام کرده اند.وی با بیان 
اینکه با وجود کرونا، تعدادی اشتغال در حوزه تولید ماسک پارچه ای، 
پزشــکی و تولید مواد و محلول ضدعفونی کننده و ... در استان ایجاد 
شد، توضیح می دهد: حدود ۱۰ هزار اشــتغال در حوزه تولیدکنندگان 
لباس های بهداشتی، لوازم پزشکی، پارچه ای و اقالم ضدعفونی کننده 
ایجاد شده، همچنین به دنبال صادرات این اقالم برای حفظ اشتغال 
 ایجاد شــده هســتیم و امیدواریــم بتوانیــم به برنامه عــادی خود 

بازگردیم.
از ســوی دیگر مدیرکل ســابق تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان در خصوص کاهش نرخ بیکاری اســتان در زمستان ۹۸، می 
گوید: نرخ بیکاری اســتان اصفهان در زمستان سال گذشته نسبت به 
زمستان ۹7 حدود ۱.۸ درصد کاهش داشــته است.محسن نیرومند 
دلیل کاهش نرخ بیکاری اصفهان را کاهش نرخ مشــارکت می داند 
و توضیح می دهد: نرخ مشارکت استان اصفهان در زمستان قبل ۴۴ 
درصد بود، در حالی که این نرخ در زمســتان ۹۸ به ۴۱.۵ درصد رسید 
و این بدین معناســت که افراد متقاضی کار در استان به دالیلی مانند 
پیدا کردن راه درآمد دیگر همچون ورود به بازار بورس و ... کمتر شده 
اســت.وی تاکید می کند: وقتی نرخ مشارکت پایین آید، به طور قطع 
نرخ بیکاری نیز کمتر خواهد شــد، بنابراین کاهش نرخ مشارکت در 
اصفهان به این دلیل اســت که اقدام خاصی در جهت اشتغال استان 
انجام نشده است. مدیرکل ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان همچنین اضافه می کند: مطابق برنامه پیش از شــیوع کرونا 
قرار بود در سال ۱۳۹۹ در اســتان اصفهان 6۳ هزار شغل جدید ایجاد 
کنیم تا بتوانیم نرخ بیکاری خود را ثابت نگه داریم، البته امروز شرایط 
اندکی متفاوت است.نیرومند با بیان اینکه با وجود شیوع کرونا شاهد 
ایجاد اشتغال در حوزه گان، ماسک و ... دراستان هستیم، تاکید می 
کند: این اشتغال ها پایدار نیست؛ اما می تواند نرخ بیکاری را به طور 
موقت جابه جا کند همان گونه که بیکاری ها پایدار نیست و امیدواریم 
در دوران پساکرونا و بازگشت بسیاری از فعالیت ها به روال عادی، نرخ 
بیکاری استان کاهش یابد.اگرچه امروز کرونا به چالشی بزرگ پیش 
پای اشتغال استان مبدل شده است، اما بسیاری از فعاالن اقتصادی 
معتقدند با تغییر ســبک تجارت از ســنتی به الکترونیک می توان تا 
 حدودی بــر این اوضاع غلبــه و از بیکاری بیش از پیــش نیروی کار 

جلوگیری کرد.

دیدگاه

پیش ثبت نام خودرو تا 14 خرداد ادامه دارد
بر اساس دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( عالوه بر اینکه پیش ثبت نام خرید 
خودرو در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ادامه دارد، خودروسازان حق دریافت 
هیچ گونــه وجهــی را جهت حضــور در 
قرعه کشی از متقاضیان نخواهند داشت. 
بر اســاس تغییر در برنامــه زمان بندی 
فروش ۲۵ هزار دســتگاه خودرو، بعد از 
اتمام مهلت ثبت نام و بر اســاس ضوابط 
تعیین شــده از ســوی کمیتــه خودرو، 
قرعه کشی با نظارت دستگاه های امنیتی 
و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه های 
جمعی، صــورت پذیرفتــه و صرفا افراد 
دارای شرایط مطابق با قرعه کشی انجام 
شــده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.بنابراین در هیچ یک از مراحل ثبت نام، متقاضیان 
خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از ســوی افرادی 

صورت خواهد گرفت که بر اساس قرعه کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.

رشد 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی تکذیب شد
به تازگی در خبری منتشر شده در برخی رسانه ها به نقل از رییس کل اسبق بانک مرکزی )دکتر محمود 
بهمنی(، اظهار شده اســت که نقدینگی طی دو ماهه اول ســال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته و از رقم ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در عید نوروز بــه رقم ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رسیده است که این امر تلویحا  به معنی رشــد ۲۰ درصدی نقدینگی در دو ماهه 
نخست سال جاری است. در این خصوص روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب موارد اعالم شده 
و به منظور تنویر افکار عمومی به اطالع می رساند که رقم ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در 
خبر فوق، مربوط به تیر ماه ۱۳۹۸ )رقم تقریبی( و رقم ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره 
نیز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ 
معادل ۲۴7۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با توجه به اینکه هیچ گاه در تاریخ شصت ساله 
بانک مرکزی، حجم نقدینگی طی دو ماه نخست سال چنین رشدی را تجربه نکرده است، ارقام اشاره 
شده صحیح نیست؛ به عنوان مثال، متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ده سال گذشته، رقمی 

معادل ۲.۴ درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد. 

چرا تن ماهی گران شد؟
دبیر سندیکای صنایع کنســرو ایران، افزایش قیمت دالر در سامانه نیما را دلیل گران شدن کنسرو 
تن ماهی اعالم کرد.محمد میررضوی در پاســخ به اینکه دلیل افزایش قیمت کنسرو ماهی تن در 
روزهای اخیر چیست؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه ماهی تن به عنوان ماده اولیه تولید این محصول، 
ارز دولتی آن برداشته و از گروه یک اولویت ارزش خارج شده و این محصول با ارز آزاد به کشور وارد 
می شود، طبیعی است که قیمت آن نیز در بازار تغییر کند.وی افزود: دو سال قبل، ارز اختصاصی ۴۲۰۰ 
تومانی ماهی تن برداشته و تبدیل به ارز نیمایی شد؛ اما در حال حاضر وارد کنندگان، این محصول را 
با دالر  ۱۴ تا ۱۵  هزار تومانی وارد می کنند و شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار هستیم.دبیر 
سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد: ارز واردات روغن تا به امروز تغییری نداشته و مورد حمایت 
دولت است؛ اما وارد کنندگان برای واردات این محصول با مشکل مواجه هستند و در صورتی که به 
واردات این محصول نیز ارز اختصاص نیابد ذخایر استراتژیک روغن نیز پایان می یابد. وی تصریح 
کرد: نیاز بازار کنسرو تن ماهی کشور به طور هم زمان از محل واردات و تولید داخل تامین می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

افرادی که در مرحله اول مسکن ملی تایید شده اند و پیامک برای آنها ارسال شده به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در شهرهای جدید استان مراجعه کنند.معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه متقاضیان مورد تایید مرحله دوم مسکن ملی هم تا پایان خرداد معرفی می شوند ، گفت: از آذر 
تا بهمن  سال گذشته ۲۴ هزار و 7۹۲ نفر اقدام به ثبت نام برای طرح اقدام ملی کردند که هفت هزار نفر این افراد از بهارستان، ۹ هزار و ۵۰۰ نفر از فوالد شهر، هزار و 
۵۰۰ نفر از شهر جدید مجلسی و هفت هزار نفر از سایر نقاط استان بوده اند.ایمان طاهر با اشاره به اینکه بعد از پاالیش متقاضیان ۱۳ هزار و ۲7۴ نفر انتخاب شدند 
افزود: این افراد هرگز از خانه های دولتی اســتفاده نکرده اند.وی گفت : متقاضیان واجد شرایط مرحله اول باید افتتاح حساب کرده و پس از دریافت پیامک به 
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و اطالعات خود را تکمیل کنند. طاهر افزود: بعد از تکمیل اطالعات و تایید این اطالعات افراد به بانک معرفی می شوند و برای آغاز 
طرح ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای شروع ساخت از متقاضیان اخذ شده و به مرور، متناسب با پیشرفت طرح، مابقی هزینه از متقاضی دریافت می شود.وی اضافه 

کرد: این هزینه برای اجرای طرح بوده و فعال هزینه زمین گرفته نمی شود.

آغاز تکمیل پرونده ثبت نام کنندگان مسکن ملی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان

م الف:858575 

 ۱- محل دریافت اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ســتاد ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۹/۰۳/۰7 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا ســاعت ۱۹ روز دوشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲6 
زمان بازگشــایی پیشــنهادها: ســاعت ۸ صبح روز ســه شــنبه مورخ 
۱۳۹۹/۰۳/۲7 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان می باشد.
 ۲- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
)https://etend.setadiran.ir(  و در موارد خواســته شــده در اســناد، 

دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط و تایید 
صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل 
نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. 

در غیر اینصورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
۵- ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامــه بانکی یا واریــز وجه به 
حساب تمرکز وجوه ســپرده به شــماره ۲6۰۱۰۰۰۰۴۰6۱۰۴۲۱۰767۰۲۴۲ 
 IR نزد بانــک مرکزی ایران به نــام اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری

 استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه 
 به شــماره ۹۴/۱۵۸76۴ مورخ ۱۳۹۴/۰7/۳۱  ســازمان برنامه و بودجه 

کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کا ر
مدت انجام 

کار)ماه(
مبلغ برآورد )ریال(مبنای برآورد

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه)ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

نهالکاری، مراقبت و آبیاری در 

عرصه های بیایانی کانون بحران 

فرسایش بادی منطقه شمال 

نصرآباد به مساحت ۲۰۰ هکتار 

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) ۲۰۹۹۰۰۳۴۵7۰۰۰۰۰۳

شهرستان 

آران و 

بیدگل

۱7

فهرست بهای 

آبخیزداری و 

منابع طبیعی 

سال ۹۹

 ۱۸/۴۲۸/۵۴۰/۲۳۳۹۲۱/۴۲۸/۰۰۰

۵ کشاورزی 

برای اشخاص 

حقوقی

2

نهالکاری، مراقبت و آبیاری در 

عرصه های بیایانی کانون بحران 

فرسایش بادی منطقه فساران 

به مساحت ۳۰۰ هکتار 

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) ۲۰۹۹۰۰۳۴۵7۰۰۰۰۰۴

شهرستان 

اصفهان
۱7

فهرست بهای 

آبخیزداری و 

منابع طبیعی 

سال ۹۹

۲7/۲۱۹/۹۵۵/۵۲6۱/۳6۱/۰۰۰/۰۰۰

۵ کشاورزی 

برای اشخاص 

حقوقی

چاپ  دوم
نوبت اول

یک اقتصاددان:

کرونا بیشترین آسیب را 
به کسب و کارهای کوچک 

وارد کرد
یـک اقتصـاددان در اصفهـان گفـت: کرونـا 
باالتریـن آسـیب ها را بـه کسـب و کارهـای 
کوچک و میانـی جامعه در اصفهان و سـایر 
اسـتان ها وارد کرده اسـت و این واحدهای 
صنفـی و تولیـدی به کمـک احتیـاج دارند.

هوشـنگ شـجری افزود: واحد های بزرگ 
بـا اتـکا بـه ذخایـر مالـی خـود کـه از سـود 
انباشـته و اندوخته های آنها ناشی می شود 
قادرنـد بـرای بلنـد مـدت دوام بیاورنـد 
ولـی واحدهـای میانـی کـه فاقـد چنیـن 
اندوخته هایی هسـتند در برابـر بحران هایی 
بسـیار  کرونـا  بیمـاری  شـیوع  ماننـد 
آسـیب پذیرند . وی ادامـه داد: واحـد های 
بـزرگ بـا دسترسـی بـه اعتبـارات بانکـی 
می تواننـد نیازهـای مالـی خـود را برطـرف 
کننـد در حالـی کـه موسسـه های کوچک و 
میانـی از ایـن امـکان برخـوردار نیسـتند و 
یـا کمتـر برخوردارنـد.  ایـن اقتصـاددان بـا 
بیـان اینکه ایـن موضـوع در مـورد صاحبان 
درآمد هـای ثابـت کـه نمی تواننـد خـود را 
بـا تـورم انطبـاق دهنـد نیـز مصـداق دارد، 
تصریـح کـرد: ایـن دسـته از مـردم ممکـن 
اسـت در بحران هایی مانند شـیوع بیماری 
کرونـا شـغل خـود را از دسـت بدهنـد و از 
طـرف دیگـر بـا تـورم قیمت هـا روبـه رو 
می شـوند.وی دربـاره تاثیـر اقتصـادی 
همه گیـری کرونـا در سـطح ملـی گفـت: 
این موضـوع را می توان با شـاخص فالکت 
مورد بحث قـرار داد کـه از جمع نـرخ تورم و 
بیکاری تشـکیل می شود.شـجری بـا بیان 
اینکـه بـرای زیسـت بهتـر در شـرایط کرونا 
نیاز بـه کمک دولت در سـطوحی بـاال وجود 
دارد، تصریـح کـرد: ولـی ایـران در بودجـه 
سـال ۹۹ با کسـری حدود ۱۰6 هـزار میلیارد 
تومان روبه رو اسـت کـه وضعیت ناشـی از 
کرونا بـه احتمـال زیـاد آن را به حـدود ۲۰۰ 
هـزار میلیارد تومـان خواهد رسـاند و تامین 

آن از راه هـای متـداول امـکان نـدارد .
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با افرادی که فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند چه باید کرد؟

بـا شـیوع بیمـاری کوویـد ۱۹ پزشـکان و محققـان در سراسـر دنیـا 
بررسـی های خـود بـرای تولیـد واکسـن مقابلـه بـا ایـن بیمـاری را 
آغـاز کرده انـد و همـواره تاکیـد دارند کـه تا زمـان سـاخت آن، رعایت 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی بهتریـن روش بـرای پیشـگیری از ابتال به 

ایـن بیمـاری اسـت.
با کاهـش محدودیت های تـردد به خاطر کرونا و بازگشـایی کسـب و 
کارها و مراکـز تفریحی، تاکیـد بر رعایـت فاصله گـذاری اجتماعی در 
حالی صـورت می گیرد که بسـیاری از افراد قـادر به انجام آن نیسـتند 
یا به عمـد نکاتـی را که بـه کاهش سـرعت شـیوع این بیمـاری کمک 
می کنـد نادیـده می گیرند.حفظ فاصله، اسـتفاده از ماسـک و رعایت 
بهداشـت از جمله راهکارهای موثـر در مقابله با کووید ۱۹ هسـتند؛ اما 
بسـیاری افراد از رعایـت این مـوارد در اماکـن عمومی غفلـت کرده و 

نـکات بهداشـتی را جـدی نمی گیرند.
»سـت گیلیهان« یک روان شـناس بالینی گفت: درحالـی که اکثریت 
مـردم در آمریـکا بـه ضـرورت محدودکـردن ارتباطـات با دیگـران به 
منظـور جلوگیـری از شـیوع کروناویـروس جدیـد پـی برده انـد؛ امـا 
اشـخاص مختلـف در رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی متفـاوت 

عمـل می کننـد.

ممکن اسـت فـردی در اماکـن عمومی از ماسـک اسـتفاده کنـد؛ اما 
افراد زیـادی در اطـراف او بـه این موضـوع بی توجه باشـند. یا شـاید 
افـراد دسـتورالعمل های مربـوط بـه فاصله گـذاری را رعایـت نکننـد 
درحالی که شـما به این قوانین پایبند باشـید.همچنین ممکن اسـت 
چالـش رعایـت دسـتورالعمل های فاصله گـذاری اجتماعـی در میان 
اعضـای خانـواده رعایـت نشـود.روش هایی وجـود دارد کـه بـا کمک 
آن هـا می تـوان اطرافیـان را در مـورد اهمیـت رعایـت فاصله گـذاری 
اجتماعـی و دیگـر اقدامـات مقابلـه کننده بـا بیمـاری کوویـد ۱۹ آگاه 

سـاخت.
اولیـن گام در نظر گرفتن ضـرورت جلوگیـری از بروز واکنش خشـن 
و پرهیـز از قـرار گرفتـن در معـرض ویـروس اسـت.به گفتـه ایـن 
روان شـناس، الزم اسـت فاصلـه مناسـب بیـن خـود و دیگـران و در 
عین حـال نیز آرامـش خود را حفـظ کنید. مـواردی از درگیـری وجود 
داشـته که به خشـونت در اماکـن عمومـی و افزایش احتمـال انتقال 

کروناویـروس منجر شـده اسـت.
همچنیـن فریـاد زدن ممکـن اسـت باعـث شـود ترشـحات حـاوی 

ویـروس در هـوا پخـش شـده و فـرد در معـرض آن قـرار گیـرد.
درصورت بروز مشـکل در اماکنـی همچون رسـتوران ها، فروشـگاه ها 

و درمانگاه ها الزم اسـت موضـوع به مسـئول آن مرکز منتقل شـود.
افـرادی هسـتند که بـه دلیـل درک متفـاوت از خطـر و ضـرورت آگاه 
بـودن، فاصله گـذاری اجتماعی را رعایت نکرده و از ماسـک اسـتفاده 

. نمی کننـد
به طـور مثـال، ممکـن اسـت افـراد تصـور کننـد در صـورت اسـتفاده 
از ماسـک دیگـر نیـازی بـه رعایـت فاصلـه اجتماعـی نیسـت کـه در 
صـورت مناسـب بـودن شـرایط می تـوان بـا صحبـت کـردن و حفـظ 
آرامـش، ایـن تصـور اشـتباه را برطـرف کـرد. بایـد ایـن مسـئله را نیز 
در نظـر گرفت کـه ترغیـب و متقاعـد کردن تـک تک افـراد بـه رعایت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی کار دشـواری اسـت و در بلندمـدت 
می توانـد موجـب خسـتگی و افزایش سـطح اسـترس شـما شـود.

بـه همیـن دلیـل متخصصـان توصیـه می کننـد تـالش خـود را روی 
رعایـت مـواردی متمرکـز کنیـد کـه خودتـان می توانیـد آنهـا را کنترل 
کنیـد. بـرای مثـال یکـی از راهکارهـا خـودداری از حضـور در اماکـن 

عمومـی در سـاعات شـلوغ اسـت.
بـه خودتـان ارزش پذیرفتـن محدودیت هـا و مراقبت هایـی کـه 
در کنترل تـان هسـتند را یـادآوری کنیـد حتـی اگـر ایـن کنترل هـا 

محـدود باشـند.

معاون کل وزارت بهداشت:

تهران می تواند انتقال دهنده ویروس کرونا باشد
معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به بازگشایی مشــاغل و اصناف، گفت: تهران می تواند انتقال دهنده 
ویروس کرونا باشــد، بنابراین  رعایت پروتکل های بهداشــتی الزامی اســت. ایرج حریرچی، با اعالم 
اینکه حدود ۷۷ درصد از اصناف شیوه نامه های بهداشــتی را رعایت کرده اند، گفت: علت افزایش تعداد 
بیماران مبتال به کرونا در برخی از اســتان ها، رعایت نکردن شــیوه نامه های بهداشتی است.وی ادامه 
داد: اصنافی مانند تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها و مهدهای کــودک به دلیل تجمع افراد، محیط های 
خطرناکی هستند که اجازه بازگشــایی به آنها را نمی دهیم.معاون کل وزارت بهداشت، با تاکید بر اینکه 
ابتال  به کرونا، انگ اجتماعی یا تابو نیســت، گفت: ۸۰ تا ۸۵ درصد مبتالیــان بدون هیچ اقدامی خوب 
می شوند و میزان بهبودی در موارد بستری نیز بسیار باالســت.حریرچی با اشاره به اینکه برخی ابتالی 
خود به کرونا را پنهان می کنند، تاکید کرد: کرونا انگ یا تابو نیســت. فرد مبتال به کووید ۱۹ کســی است 
که در یک اجتماع حرکت داشته و با ســرفه یا عطسه و یا دســت دادن به فرد مبتال، خودش نیز مبتال 
 شده اســت. این انگ نیســت و افراد مختلف که مبتال می شــوند قریب به اتفاق ســالمت خود را به 

دست می آورند.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبرداد:

اعطای 1200 میلیارد ریال وام دانشجویی در سال 98
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشــت گفت: در سال گذشته به ۸۰ هزار دانشجو بیش 
از هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وام به پرداخت کرده ایم که بیــش از ۸۰ درصد این وام ها از محل منابع 
اختصاصی صندوق پرداخت شــد.مهندس بهروز رحیمــی با تاکید بر این که صنــدوق رفاه باید 
دانشجویان را در همه ابعاد یاری کند، گفت: من اعتقاد ریشــه ای دارم که مجموعه صندوق رفاه 
با حفظ شاکله های استقالل خود در کنار حوزه فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت معنا پیدا 
می کند و نباید گمان کرد که صندوق به دلیل داشتن هیئت امنا و ســاختار مالی مستقل نباید به 
کسی گزارش بدهد، بلکه به عقیده من صندوق رفاه در کنار وزارت بهداشت هویت پیدا می کند، به 
دیگر معنا هر فعالیت و اتفاقی در صندوق رفاه دانشجویی که در مسیر اقتصادی، سرمایه گذاری 
و اجتماعی رخ می دهد اگر خروجی آن به رفاه و آســایش دانشجو نرســد، محل اشکال است.

وی یادآور شد: در این مدت تالش شده است برنامه های صندوق را در قالب یک برنامه ۱۸ ماهه 
تدوین کنیم، برنامه جامعی که افق زمانی آن تا پایان ۱3۹۹ است تا تعهدی ایجاد نکنیم که نتوانیم 
انجام دهیم. بر این اساس مهم ترین کار ما در سال گذشته ارائه وام به ۸۰ هزار دانشجو بوده است 
به نحوی که در این مدت بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وام به دانشجویان پرداخت کرده ایم که 

بیش از ۸۰ درصد این وام ها از محل منابع اختصاصی صندوق پرداخت شد.

نمره مردودی جهش تولید کاالهای بهداشتی
دبیر هم اندیشی بررسی راهکارهای حمایت از زنجیره تولید و عرضه اقالم بهداشتی ، از نحوه حمایت از 
تولیدات کاالهای بهداشتی در پیشگیری از کرونا، انتقاد کرد.حسین میرزایی، گفت: در سال جهش تولید 
و در حالی که دنیا به اقالم بهداشتی در پیشگیری از کرونا نیاز دارد، شاهد ایجاد بازار بزرگ در حوزه تولید 
این قبیل کاالها با ماهیت پیشگیری از کرونا هستیم.وی تاکید کرد: انتظار می رفت که کارگاه های تولیدی 
و صنعتی به بنگاه های اقتصادی پایدار تبدیل شــوند و کاالهای مازاد بر نیاز خود را صادر کنند؛ اما ورود 
نهادی و سازمانی برخی ارگان ها به این عرصه باعث آسیب جدی در این عرصه شده است. به طوری که 
شاهد قیمت های حداقلی هستیم که برخی ارگان ها ارائه می دهند. میرزایی ادامه داد: این وضعیت برای 
تولید کننده بهینه نیست و خیلی از تولید کنندگان آسیب دیده اند و بعضی از آنها ورشکسته شده اند. دبیر 
هم اندیشی بررسی راهکارهای حمایت از زنجیره تولید و عرضه اقالم بهداشتی، گفت: متاسفانه در چنین 

شرایطی، فعال در اولین آزمون جهش تولید مردود شده ایم.

اخبار

رعایت  به  افراد  و متقاعد کردن تک تک  ترغیب 
دستورالعمل های بهداشتی کار دشواری است و در 
بلندمدت می تواند موجب خستگی و افزایش سطح 

استرس شما شود

سلامت

اخطاریه رد افراز 
3/31 شماره نامه: 139985602006001531 ، تاریخ ارسال نامه: 1399/02/31 ، آگهی 
اخطاریه رد افراز پالک ثبتی 99/28 واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان پیرو 
آگهی اخطاریه افرازی منتشره در روزنامه سراسری اصفهان امروز به شماره 3773 مورخ 
1399/02/06 موضوع تقاضای پریســا تیموری جروکانی مبنی بر افراز مالکیت خود از 
پالک 99/28 واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان به طرفیت خوانده 1-حمید 
محمدی جوی آبادی فرزنــد علی 2-جواد محمدی جوی آبــادی فرزند علی 3-فاطمه 
صغری محمدی جوی آبــادی فرزند علی 4-خدیجه محمدی جــوی آبادی فرزند علی 
5-فاطمه محمدی فرزند عبداله 6-مریم محمدی فرزند علی مبنی بر درخواســت افراز 
ســهم مالکانه خود طبق ماده یک قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب 1357  و 
اظهار کتبی خواهان طی مرقومــه وارده به شــماره 139921702006000909 مورخ 
 1399/01/31 مبنــی بر عدم اطــالع از آدرس خوانده نتیجه افراز به شــرح ذیل اعالم
 می گردد: نظر به اینکه نماینده ثبت گواهی کرده عملیات ثبتی خاتمه یافته و سابقه ای از 
صدور سند مالکیت معارض نداشته و در وقت مقرر در اخطار شماره آگهی فوق الذکر نقشه 
بردار اداره نقشه افرازی را ترسیم و طی شماره 1399/02/15-139985602006000929 
به شهرداری منطقه 3 خمینی شهر فرستاده و شهرداری هم طی نامه شماره 99/3/911-

1399/2/31 افراز ملک را به دلیل مغایرت با ضوابط شــهرداری امکان پذیر ندانسته لذا 
باستناد مواد  5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب آبان ماه سال57 
خورشــیدی رای به رد درخواســت افراز پالک فوق صادر و مقرر می گردد نظریه مزبور 
برابر مقررات به خواهان و مالکین ابالغ گردد. این نظریه به فاصله ده روز از زمان وصول 
اخطاریه و نظریه فوق الذکر که ضمیمه آن است قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی 
 خواهان می باشــد. م الف: 854931  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

3/32 شماره: 1067/98 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: اسماعیل 
صفری ، نام پدر: احمد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
سیدسجاد مصطفوی ، نام پدر: حسین ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ جنب گاراژ عسگری 
فروشگاه مصطفوی، محکوم به:به موجب رای شماره 1628 تاریخ 98/07/30 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/905/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/6/20 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق 
دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
 نماید. م الف : 856443 جمشــید شیروانی قاضی شعبه ســوم شورای حل اختالف 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

3/33 شماره: 1502/98 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-میثم 
بوچانی 2-ناصر قپانی ، نشانی: 1-مجهول المکان 2- خمینی شهر خ امام شمالی کوچه 
شهید ملک پور پالک25 ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علی حاجی حیدری، 
نشانی: خمینی شهر بلوار پاسداران مهستان11 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1979 
تاریخ 98/11/30 حوزه هشتم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ 60/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/780/000 ریال خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک 95/6/30 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق 
محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 855422 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ اجرائیه 

3/34 شــماره پرونــده : 139604002126000430/1 بدیــن وســیله بــه آقایــان 
حســن و یوســف و امیــر مهــدی همگــی زوار علــی اکبــری و خانمها شمســی 
وردی وعالیــه نیکویی کاشــانی فرد همگــی وراث مرحــوم امیر حســین زوار علی 
اکبــری بدهــکاران پرونــده اجرایــی کالســه 9600470 کــه در آدرس مــورث 
 ابالغ واقعــی مقدور نبــوده برابر مــاده 19 آییــن نامه اجرای اســناد رســمی ابالغ 
 می گردد به درخواســت زوجه ) خانم عالیه نیکویی کاشــانی فرد ( به شرح وارده شماره
 580 - 99/020/29 و باستناد استعالم انجام شــده از صنف طال و جواهر کاشان بهای 
هر عدد سکه تمام بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه شماره 7501 مورخه 1375/02/13 
تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره 6 در تاریخ 99/03/01 به مبلغ 76/000/000 ریال و 
جمعا به مبلغ 11/400/000/000 ریال تسعیر مجدد گردید که مراتب بدین وسیله به شما 
ابالغ میگردد . شایان ذکر اســت با توجه به قطعیت ارزیابی مورد بازداشت به درخواست 
زوجه نسبت به مزایده اقدام خواهد شد . م الف :  856942  مهدی اسماعیلی طاهری  

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
حصر وراثت

3/35  خانم فاطمه رضایی مرقی به شناسنامه شماره9424 به شرح دادخواست به کالسه 
9900304ازاین شــورا  درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادرروان عباس رضایی مرقی به شماره شناسنامه145در تاریخ 1349/03/05اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-فاطمه 
رضایی مرقی به ش ش 1424فرزنــد متوفی  2-حاجی محمدآقــا رضایی مرقی فرزند 
 عباس به شماره شناســنامه1423فرزند متوفی3-ربابه صاحبی فرد مرقی فرزند غالم به 
ش ش 28همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:856926 قاضی شعبع ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/36  آقای محمدرضا سپیانی دارای شناسنامه شماره 178 به شرح دادخواست به کالسه  
95/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زینب باتوانی به شناسنامه 6949 در تاریخ 1398/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند دختر به نام 1- ســیمین 
سپیانی، ش.ش 1120186651 متولد 1379/10/8 و یک همسر دائمی به نام محمدرضا 
سپیانی، ش.ش 178 متولد 1350/8/5 و مادر نامبرده به نام گیسو قالنی، ش.ش 3606 
متولد 1325/6/13 و پدر نامبرده به نام محمد باتوانی، ش.ش 35 متولد 1322/2/14 و غیر 
از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 858467 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
فقدان سند مالکیت

3/37 شماره صادره: 1399/31/605255- 1399/2/29  نظر به اینکه آقای امیر رضوانی 
فرزند غالمرضا به وکالت از آقای غالمرضا رضوانی فرزند منوچهر با ارائه 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما توسط دفترخانه شماره دو قم به شماره 50769 مورخ 
1399/2/25 و وکالتنامه شماره 117459 مورخ 1399/2/24 دفترخانه 2 قم  گواهی شده 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت تمامت پنجاه و سه – سیصد و هشتاد و چهارم سهم مشاع 
از کل سیزده سهم و سیزده- شانزدهم سهم ششدانگ  پالک شماره 2 فرعی از 131 اصلی 
واقع در دهاقان صحرای نجف آباد بخش ثبتی دهاقان  که در صفحه 390 دفتر 137 ذیل 
ثبت 45401 به میزان پنجاه و سه سیصد و هشتاد و چهارم سهم مشاع از کل سیزده سهم 
و سیزده- شانزدهم  ششدانگ بنام غالمرضا رضوانی فرزند منوچهر ثبت و سند مالکیت 

صادر گردیده است که به علت جابه جایی مفقود گردیده است اینک آقای غالمرضا رضوانی 
درخواست سند مالکیت المثنی نســبت به تمامت  پنجاه و سه – سیصد و هشتاد و چهارم 
سهم مشاع از کل سیزده سهم و سیزده- شــانزدهم ششدانگ از پالک فوق را نموده که 
طبق تبصره یک ماده 120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 856666  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان
فقدان سند مالکیت

3/38 شماره صادره: 1399/31/605254- 1399/2/29  نظر به اینکه آقای امیر رضوانی 
فرزند غالمرضا به وکالت از آقای غالمرضا رضوانی فرزند منوچهر با ارائه 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما توسط دفترخانه شماره دو قم به شماره 50770 مورخ 
1399/2/25 و وکالتنامه شماره 117459 مورخ 1399/2/24 دفترخانه 2 قم  گواهی شده 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت تمامت پنجاه و سه – سیصد و هشتاد و چهارم سهم مشاع 
از کل سیزده سهم و سیزده- شانزدهم سهم ششدانگ  پالک شماره 2 فرعی از 131 اصلی 
واقع در دهاقان صحرای نجف آباد بخش ثبتی دهاقان  که در صفحه 411 دفتر 137 ذیل 
ثبت 45408 به میزان پنجاه و سه سیصد و هشتاد و چهارم سهم مشاع از کل سیزده سهم 
و سیزده- شانزدهم  ششدانگ بنام غالمرضا رضوانی فرزند منوچهر ثبت و سند مالکیت 
صادر گردیده است که به علت جابه جایی مفقود گردیده است اینک آقای غالمرضا رضوانی 
درخواست سند مالکیت المثنی نســبت به تمامت  پنجاه و سه – سیصد و هشتاد و چهارم 
سهم مشاع از کل سیزده سهم و سیزده- شــانزدهم ششدانگ از پالک فوق را نموده که 
طبق تبصره یک ماده 120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 856674  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان
فقدان سند مالکیت

3/40 شــماره نامه: 139985602025001996- 1399/03/06 نظر بــه اینکه خانم 
مرضیه شفیع زاده فرزند جعفر با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25004538 مورخه 
99/2/21 به انضمام دو برگ استشهادیه شــهود به شماره ترتیب 796 مورخه 99/2/15 
دفتر خانه 415 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت 3 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی 28/21398 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان که تحت شماره چاپی 769340 د /91 
صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند. لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 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: 858857 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان
دعوت به افراز

3/41 شــماره: 139821702023003686-99/3/6 نظر به اینکه خانم مژگان صرامی 
فرزند یداله طی درخواست وارده 2023003686-98/11/8 تقاضای افراز سهم مشاعی 

خود از پالک 1944/65 بخش 1 ثبت اصفهان را نموده و به علت مشخص نبودن اقامتگاه 
یکی از مالکین مشاعی به نام خانم ملوک نوروز تولی فرزند رمضانعلی درخواست صدور 
و انتشار آگهی نموده است لذا باستناد ماده 3 و قسمت اخیر ماده 6 آیین نامه قانون افراز و 
فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 از نامبرده باال دعوت به عمل می آید در تاریخ 
 99/4/4 در ســاعت 9 صبح جهت افراز در محل وقوع ملک حضور به هم رســاند متذکر 
می گردد برابر نظریه مشــورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شــماره 2454/7 -61/6/7 
عدم حضور شرکا مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهی وفق ماده 18 آیین 
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تا در صورتیکه 
بین شرکا و مالکین مشــاعی مهجور )صغیر یا مجنون یا غیر رشــید( یا غایب یا مفقود 
االثر وجود دارد به اســتناد ماده 313 قانون امور حسبی و طبق رای وحدت رویه به شماره 
3530- 60/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره 
ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنی بر افراز یا رد افراز به شایستگی دادگاه محل وقوع ملک 
صادر شود این آگهی فقط یک نوبت منتشر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در ساعت 9 
صبح عملیات افرازی انجام خواهد شد. م الف: 858424  ریحانی رئیس ثبت منطقه 

مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/39 شماره نامه: 139885602210005592- 1398/11/17 سند مالکیت ششدانگ  
پالک ثبتی شــماره 13451 فرعی از 2267 اصلی واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان بنام 
 خانم مینا مقامی ســابقه ثبت و صدور سند به شــماره چاپی 738943 د 91 )تک برگ(، 
مورد ثبت صفحه 130 دفتر امالک 339 تحت شــماره ثبت 70469 که بموجب ســند 
انتقال شماره 1392 -1392/11/3 دفترخانه 140 اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و 
سند صادر و تسلیم شده است و سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 139802155843001647 مورخ 1398/11/8  
که به گواهی دفترخانه 140 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبــق مقررات خواهد شــد. م الف: 858595 

اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان

آگهی تغییرات موسســه انجمن شــرکتهای دانش بنیان استان 
اصفهان به شماره ثبت 369 و شناسه ملی 14007808130 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/09/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مسعود باطنی به شــماره ملی 1286951291 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
حمیدرضا عزیزیان به شماره ملی 1284661253 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
سیدیاسر معین الدینی چادگانی به شــماره ملی 5759665677 به سمت خزانه دار، 
حسن اکبری به شماره ملی 1288901811 به ســمت منشی هیئت مدیره، فرید 
نجات بخش آزادانی 1284808769، مازیار مومنی به شماره ملی 1290359202 و 
محسن کریمیان به شماره ملی 5410008251 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اســناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای 
رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همرا 
با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )854895(
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 جمع آوری 2 و نیم میلیارد تومان زکات فطره
  و کفاره روزه در استان

معاون مشــارکت های مردمی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان از جمع آوری حدود ۲ و نیم 
میلیارد تومان زکات فطره و کفاره روزه از ۲۰۰ پایگاه بهزیستی در سطح استان خبر داد و گفت: میزان 

زکات فطــره و کفــاره روزه جمع آوری 
شده تاکنون رشــد حدود ۱۰ درصدی در 
مقایسه با سال گذشــته داشته است.
علی اصغر شاهزیدی ، اظهار کرد: برای 
جمع آوری زکات فطره و کفاره روزه ۲۰۰ 
پایگاه در ۲۴ شهرســتان استان شامل 
مراکــز دولتی و موسســات خیریه ای 
دارای مجوز اداره کل بهزیســتی استان 
دایر شد.وی با اعالم اینکه تاکنون حدود 
۲ و نیم میلیارد تومان زکات فطره و کفاره 

روزه جمع آوری شده که ۲۵۰ میلیون آن از مراکز و واحدهای دولتی و ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان 
هم از موسسات خیریه بوده است، افزود: امسال به خاطر رعایت دستورالعمل های بهداشتی باتوجه 
به شیوع ویروس کرونا، روش های الکترونیک را برای جمع آوری کمک ها داشتیم، در عین حال که 
صندوق هایی نیز در سطح شهر به صورت نمادین تعبیه کردیم و برخی از مردم نیز کمک های خود 

را به صورت نقدی پرداخت کردند.

18 متخلف شكار وصيد در استان اصفهان دستگير شدند
۱8 متخلف شكار و صید طی یك ماه اخیر در زیســتگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 
شناسایی و دستگیر شدند.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت:  از متخلفان 
دستگیر شده در مناطق حفاظت شده این استان یك قبضه سالح غیرمجاز ، 3 قبضه سالح مجاز ، 
یك قبضه سالح جنگی ،۱7عدد فشنگ ساچمه ، چهار تیر فشنگ گلوله ای، ۲دستگاه دوربین، تور 
ماهیگیری، چاقو و سایر ادوات شكار و صید كشف و ضبط شد.مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: در 
این مدت همچنین به ۲3 مورد صید غیر مجاز آبزیان ، 3 مورد شكار غیرمجاز پستانداران  و ۲  مورد 
بوته كنی در خوانسار رســیدگی و برخورد قانونی صورت گرفت.وی، تعداد شروع به شكار متخلفان 
شكار و صید شناسایی شده  را 3 مورد عنوان كرد و افزود: در این مدت الشه یك رأس آهو و ۲ رأس 

كل  نیز كشف و ضبط شد.

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 در جمع برترین دانشگاه های موثر کشور

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جمع برترین دانشگاه های موثر کشور از سوی موسسه رتبه بندی 
تایمز در سالمت و رفاه قرار گرفت.دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با رتبه در شاخص ۶7.۴ تا 
7۵.۱ و رتبه کلی ۱۰۱–۲۰۰ رتبه سوم ده دانشگاه برتر کشور را در رتبه بندی موثرترین دانشگاه های 
دنیا بر اساس اهداف سازمان ملل از سوی موسسه رتبه بندی تایمز در سالمت و رفاه کسب کرد.

رتبه بندی موثرترین دانشگاه های دنیا بر اساس اهداف ســازمان ملل دو سال است که از سوی 
موسسه رتبه بندی تایمز )timeshighereducation( منتشر می شود.تایمز در این رتبه بندی 
دانشــگاه ها را بر اساس اهداف توســعه پایدار ســازمان ملل متحد )SDGs( ارزیابی می کند. 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱7 مورد است که موسســه تایمز برای این رتبه بندی از 

آنها استفاده کرده است.

سازمان محیط زیست اعالم کرده در طرح های آبرسانی به استان اصفهان اختیاری برای تصمیم گیری ندارد؛

درد بی درمان انتقال آب!

طرح هــای انتقــال آب از چهارمحال و  پریسا سعادت
بختیاری به اصفهــان در حالی همچنان 
محل کشمکش میان ساکنان دو استان است که محیط زیست رسما 
اعالم کرده است به دلیل عزم وزارت نیرو و تایید این نهاد این سازمان 
تنها می تواند نظر مشورتی ارائه داده و ممانعتی در این زمینه نخواهد 
داشــت، این در حالی اســت که اعتراضات محلی از سوی مردم در 
چهارمحال و بختیاری نســبت به انجام برخی از پروژه های آبرسانی 
مانند بهشت آباد همچنان ادامه دارد. به تازگی خبر تجمع مردم محلی 
دراعتراض به پروژه بهشت آباد در رسانه ها بازتاب داشت این در حالی 
است که در اصفهان هم کشاورزان بارها نســبت به انجام نشدن این 
طرح ها به مســئوالن و مدیــران اســتانی هشــدار داده و اعتراض 
داشته اند. در این میان محیط زیستی ها معتقدند طرح های انتقال 
آب نه تنها دردی از کم آبی اســتان ها دوا نخواهد کــرد بلکه در واقع 
انتقال مشکل کم آبی از استانی به استان دیگر خواهد بود این در حالی 
است که استان های درگیر در طرح های انتقال آب مانند یزد، اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری همواره صنایع استان های دیگر را در مشکل 
کم آبی استان شــان مقصر اعالم می کنند و تقریبا در هیچ اســتانی 

رضایتی برای انتقال آب وجود ندارد. این نارضایتی ها موجب شده تا 
طرح ها همانطور نیمه کاره رها شود بدون آنکه به سرانجام مشخصی 
برســد و حاال مســئوالن محیط زیســت خبــر از لغو مجــوز یکی از 
جنجالی ترین طرح های انتقال آب یعنی بن-بروجن می دهند آن هم 
به دلیل همیــن بالتکلیفی در اجرای طرح. آنگونــه که معاون محیط 
زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده است این 
سازمان الزامات اجرایی و زیســت محیطی پروژه های انتقال آب را 
 طبق دســتورالعمل ها و ضوابط فنی نظام جمهوری اسالمی بررسی و

 ترسیم می کند.مسعود تجریشی با بیان اینکه برخالف عقیده برخی 
منتقدان، عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در مورد پروژه های 
انتقال آب در فالت مرکزی یک بام و دو هوا نبوده است، اظهار کرد: این 
سازمان طبق دســتورالعمل ها و ضوابط اجرایی و فنی نظام جمهوری 
اسالمی عمل می کند.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت ادامه داد: وقتی وزارت نیــرو می گوید هیچ راهی جز 
اجرای طرح انتقال آب کوهرنگ ســه برای تامین آب استان اصفهان 
نیست، سازمان حفاظت محیط زیســت تنها در مورد الزامات زیست 
محیطی ایــن طرح انتقــال آب از جمله نحــوه لوله گــذاری، اجرا و 

بهره برداری می تواند اعمال نظر کنــد.وی اضافه کرد: پروژه کوهرنگ 
سه، سال گذشته به تعهدات زیســت محیطی عمل نکرد؛ اما سازمان 
محیط زیســت نمی تواند پــروژه را به دلیل عمل نکــردن به تعهدات 
متوقف کند بلکه اعالم می کند ادامه پروژه منوط به ایجاد تعهد مجدد 
اســت که پس از آن در حین اجرای پروژه باید به آنها عمل کند و اداره 
کل محیط زیســت در منطقه بــر چگونگی عمل به تعهــدات نظارت 

می کند.
تجریشی با بیان اینکه طرح کوهرنگ ســه پس از پایان مهلت مجوز 
دوساله برای ایجاد تعهد مجدد متوقف شد؛ اما مجموعه قوه قضائیه 
اعالم کرد که این پروژه باید فعال شود، گفت: در برخی پروژه های آبی 
شورای امنیت ملی و یا شــورای عالی آب وارد شده و مجوز می دهند 
ولی ارزیابی زیست محیطی آن باید انجام شــود از این رو چگونگی 
اجرای پروژه را مشــاور طــرح در کمیتــه ارزیابی مطــرح می کند و 
متناســب با آن گزینه هایی که در حین ساخت و بهره برداری کمترین 
آسیب زیست محیطی را دارند برای اجرا از سوی محیط زیست تایید 
می شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
همچنین به لغو مجوز دوساله طرح بن_بروجن به دلیل عمل نکردن به 
تعهدات اشاره و اظهار کرد: وزارت نیرو پروژه انتقال آب بن_بروجن را 
در تخصیص های خود به عنوان منبعی برای تامین آب شرب منطقه در 
نظر گرفته بود از این رو سازمان محیط زیست اعالم کرد طی مدت دو 
سال این طرح را شروع کنید وگر نه پروژه پس از این مدت باید مجدد 
بازنگری شود و اولویت خود را از دست می دهد، بر این اساس وقتی 
پروژه ای اولویت خود را از دســت داد و زمان آن گذشت دو مرتبه باید 

فرآیند ارزیابی زیست محیطی طرح را تکرار کند.
وی در مورد پروژه بهشــت آباد نیز خاطرنشــان کرد:» محیط زیست 
مخالف اجرای این طرح نیست و به وزارت نیرو اعالم کردیم تا تکمیل 
گزارش ارزیابی زیست محیطی صبر کند؛ وزارت نیرو متولی آب کشور 
است وقتی اجرای یک پروژه را ضروری بداند سازمان محیط زیست 
تنها الزامات زیست محیطی را بررسی می کند«. این سخنان در حالی 
مطرح می شود که مخالفان این مدل از طرح های تامین آب اصوال بر 
جنبه های محیط زیســتی این طرح تاکید زیادی دارند و آن را مغایر 
با اصول زیست محیطی می دانند؛ اما ظاهرا سازمان اصلی متولی در 
این زمینه تنها اختیارات محدودی دارد که شــامل برنامه ریزی برای 
اجرای طرح های آبرسانی است نه تایید و رد این طرح ها! اتفاقی که 
در عمل سازمان محیط زیست را به ارگانی در حد مجری سیاست های 

تایید شده تنزل می دهد.

غرق شــدن ۲ کودک دو قلو و یک جوان 3۰ ساله 
در اســتخر کشــاورزی و یک نوجوان ۱7 ســاله و 
یک زن جوان در زاینده رود در ســال جاری، یادآور 
معضل دنباله دار استان اصفهان است که مدیریت 
بحران اســتانداری از روند افزایشــی غرق شدگان 
هشدار داد.سال گذشــته با وجود همه هشدارها و 
تذکرهای داده شده توسط مسئوالن و کارشناسان، 
بر اساس آمار پزشکی قانونی اصفهان، ۹3 نفر بر اثر 
غرق شدگی در اســتان جان خود را از دست دادند 

که بیشتر  آنها در فصل تابستان با ۵۰ نفر فوتی )۲۱ 
نفر در تیر، ۱3 نفــر در مرداد و ۱۶ نفر در شــهریور( 
بودند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشــاره به غرق شــدن حدود پنج نفر از مردم در 
سال جاری در رودخانه  و اســتخرهای کشاورزی 
نسبت به هوشــیاری و جلوگیری از حوادث مشابه 
با توجه به فرا رسیدن فصل گرما هشدار داد.منصور 
شیشه فروش افزود: با گرم شدن هوا و جاری بودن 
آب با دبی زیاد در رودخانه زاینده رود به مردم هشدار 
می دهیم که از شنا کردن در بســتر این رودخانه و 
کانال های منشــعب از آن خــودداری کنند.وی با 
بیان اینکه بستر رودخانه زاینده رود، ناهموار است و 
جریان آب، افراد را به داخل خود می کشد، تصریح 
کرد: همچنین دمای آب رودخانه ســرد اســت و 

شوک ناگهانی ناشی از سرما و همچنین جریان آب 
باعث افزایش احتمال غرق شدن می شود از طرفی 
کانال های آب نیز شکل ذوزنقه ای و شیب دار دارند و 
احتمال غرق شدن در آن زیاد است.شیشه فروش با 
بیان اینکه شهرداری های شهرهای اطراف زاینده رود 
برای پیشــگیری از حوادث احتمالی، دارای گشت 
بازرســی به ویژه در روزهای تعطیل هستند، تاکید 
کرد: شــنا کردن در این محدودها ممنوع است و از 
مردم می خواهیم که به این هشــدارها توجه کنند.

اداره کل پزشکی قانونی اصفهان اعالم کرد: در سال 
۱3۹8 تعداد ۹3 مورد فوتی )شــامل 8۰ مرد و ۱3 
زن( به دلیل غرق شــدگی به مراکز پزشکی قانونی 
این استان ارجاع شــد که نسبت به سال ۹7 که ۵۲ 

نفر ) ۲ زن و ۵۰ مرد( بود، افزایش داشته است.

 هشدار مدیریت بحران استانداری از روند افزایشی
 غرق شدگان در اصفهان

تصادف زنجیره ای 
 در شهرستان مبارکه 

8 مصدوم برجا 
گذاشت

برخــورد زنجیــره ای ســه 
خودروی سواری تیبا، نیسان 
و پــژو ۴۰۵ در مبارکه موجب 
مصدومیــت هشــت نفــر از 

سرنشینان آنها شد.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

آغاز طرح ضربتی پلیس جهت برخورد با خودروهای هنجار شکن
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از آغاز طرح ضربتی برای برخورد با خودروهای هنجارشــکن 
در محدوده های درون شــهری و برون شهری این استان خبر داد.ســرهنگ محمدرضا محمدی 
اظهار کرد: پلیس راهور اســتان اصفهان 
با همــکاری ماموران نیــروی انتظامی 
در همه محدوده های درون شــهری و 
برون شهری سطح استان بدون اغماض 
بــا خودروهــای هنجارشــکن برخورد 
می کند.وی اســتفاده از المپ های غیر 
استاندارد )زنون(، جک های پنوماتیک 
و تغییر در وضعیت و ارتفاع وسیله نقلیه، 
شیشه های دودی، خودروی فاقد پالک، 
پالک مخدوش و پوشش پالک را موارد 
تخطی از قانون برشــمرد و افزود: ایجاد هرگونه آلودگی  صوتی و آلودگی هوا، ایجاد مزاحمت برای 
نوامیس یا انسداد راه و حمل حیوانات داخل خودرو )ســگ گردانی( نیز تخلف است و با تخطی 
کنندگان برخورد می شــود.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: براســاس قانون و دستور 
قضایی اعمال قانون، توقیف و الزام استاندارد سازی در انتظار رانندگان خاطی خواهد بود.سرهنگ 
محمدی تاکید کرد: مالکان وسایل نقلیه قبل از هرگونه برخورد و اقدام قانونی نسبت به رفع عیب و 

استانداردسازی خودرو اقدام کنند.

دستگیری اعضای باند قاچاق سالح و مهمات در نجف آباد
دادستان عمومی و انقالب نجف آباد از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سالح و مهمات در 
نجف آباد خبر داد.علی زارعی اظهار داشت: طی گزارش واصله از منابع اطالعاتی در خصوص شناسایی 
یکی از شبکه های قاچاق سالح و مهمات، با صدور دســتور قضایی یک دستگاه خودروی سواری 
پیکان که از مبدأ شهرستان مهاباد ارومیه به ســمت لردگان چهار محال و بختیاری در حرکت بود، 
شناسایی و طی عملیاتی متوقف و سرنشــینان خودرو دستگیر شدند.دادستان عمومی و انقالب 
نجف آباد افزود: طی بازرســی از خودروی مذکور  در مجموع ۱8 عدد انواع سالح کلت، ۱8 خشاب 
جنگی مخصوص کلت و ۵۴۵ عدد انواع فشــنگ جنگی که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، 

کشف و ضبط شد.

زوج کالهبردار در برخوار دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از دستگیری زن و شوهری که با جعل هویت، ارائه مدارک جعلی 
اقدام به ۱۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.غالمرضا براتی با اشاره به شکایت شهروندی 
مبنی بر سرقت دسته چک وی توسط یک زن و مرد، اظهار کرد: در تحقیقات تخصصی انجام شده 
مشخص شد، فردی با همسرش با اسامی جعلی و مســتعار و تردد با خودروهای مدل باال، تحت 
عنوان خریدار اقالم و لوازم خانگی به فروشگاه ها مراجعه و با صدور چک های جعلی و سرقتی اقدام 
به کالهبرداری از مردم می کنند.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار افزود: با هماهنگی قضایی انجام 
شده هر ۲ متهم دستگیر شدند که به ۱۰ میلیارد ریال کالهبرداری از طریق جلب اعتماد شهروندان و 
ارائه چک تقلبی طی ۴۰ فقره کالهبرداری اعتراف کردند.براتی در پایان از تحویل متهمان به مراجع 
قضایی خبر داد و خاطرنشان کرد: افراد کالهبردار در بسیاری از مواقع ظاهری شیک و فریبنده دارند 
و اعتماد افراد را جلب می کنند که توصیه می شود، شهروندان عزیز در صورت مواجه شدن با این افراد 

در اسرع وقت با پلیس تماس و موضوع را اعالم کنند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

استاندار اصفهان: 

نظارت بر اجرای 
 دستورالعمل های 

بهداشتی تقویت شود
اســتاندار اصفهــان گفــت: مقطــع کنونی 
مرحلــه ای مهــم در مراقبــت از ســالمت 
اســت بنابراین بایــد نظارت ها بــر اجرای 
دستورالعمل های بهداشــتی تقویت شود.

عباس رضایی افزود: ســیر نزولــی کرونا 
به منزله پایان کرونا نیســت و مــردم باید 
مراقــب باشــند و مســئوالن بهداشــت و 
درمان نیز نظارت هــای الزم را در این زمینه 
اعمال کننــد.وی اظهــار داشــت: در زمان 
حاضر هیچ نقطه قرمزی در اســتان وجود 
ندارد و شهرســتان های ما در وضعیت زرد 
یا ســفید قرار دارنــد ولی این بــه معنای 
پایداری شرایط نیســت و چه بسا این امور 
به واســطه عملکرد مســئوالن یا رفتارهای 
 مردم به ســمت بهتر یا بدتر شــدن ســوق

 پیدا کند. وی تاکید کرد: اگرچه به واســطه 
بهتر شدن اوضاع برخی بازگشایی ها انجام 
و این روند روز به روز بیشــتر می شود ولی 
چنیــن امری بــه معنای بی تفــاوت بودن 
نیســت و حفظ ســالمت مــردم یک اصل 
اساسی است.رضایی با اشاره به بازگشایی 
دانشگاه ها از ۱7 خرداد ادامه داد: 3۲۰ هزار 
نفر در دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی 
استان تحصیل می کنند و اگرچه برای حضور 
در کالس ها از طریق خوداظهاری در سامانه 
ســالمت ثبت نام می کنند ولی نیاز اســت 
نتایج این خود اظهاری ها به دانشــگاه های 
محل تحصیل نیز اعالم شــود تا دانشگاه ها 
در جریان وضعیت دانشجویان قرار گیرند.

وی افــزود: در همین راســتا مصوب شــد 
رؤسای دانشگاه های  علوم پزشکی اصفهان 
و کاشــان با دعوت از معاونان دانشــجویی 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی اســتان 
روند بازگشــایی، امکانات مورد نیاز، نحوه 
ارائه دروس، وضعیت خوابــگاه ها، امکان 
ســنجی فاصله گذاری اجتماعــی، رعایت 
دســتورات بهداشــتی و اطالع رســانی از 

وضعیت دانشجویان را بررسی کنند.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

مالحظه کنیم تا وضعیت از این بدتر نشود
رییس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: این که می گویند با کرونا زندگی کنیم، یعنی درست زندگی کنیم، نه این که با دردسرها و مشکالت ویروس کرونا دست 
و پنجه نرم کنیم، به عبارت دیگر باید مالحظه کنیم تا کمتر دچار مشکل شویم.  کمال حیدری ، اظهار کرد: وضعیت کنونی اصفهان از نظر شیوع کرونا زیاد مطلوب 
نیست، نه این که شدت خطرات قبلی وجود داشته باشد، ولی با توجه به تعداد مواردی که آزمایش گرفته شده، باید مالحظه کنیم تا وضعیت مان از این بدتر نشود.

حیدری با اشاره به این که اصفهان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد، یادآور شد: اکنون هم تعداد مبتالیان به کرونا در استان ما باالست، اما خوشبختانه بستری 
ها و فوتی هایمان بسیار کم و به عبارتی شرایط مدیریت شده است.وی ادامه داد: اکنون مشکلی وجود ندارد، ولی اگر قرار باشد رفت و آمدها بی رویه آغاز و تعداد 
زیادی یک دفعه به بیماری مبتال شوند، دوباره با مشکل روبه رو می شویم.رییس مرکز بهداشت استان اصفهان همچنین هشدار داد اگر افراد جامعه، بی توجه 
به خطر کرونا و مثل قبل رفتار کنند، دچار آسیب خواهند شد و ادامه داد: اگر اعضای خانواده یا فامیل در گردشگاه ها کنار هم بنشینند و مثل قبل با هم در تماس 

باشند دچار آسیب می شوند، پس باید توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم.



10 ورزشکار ایرانی تا زمان فرا رسیدن المپیک توکیو از کمیته بین المللی المپیک کمک های مالی دریافت می کنند. طبق برنامه کمیته بین المللی المپیک بیش از 1600 
ورزشکار از 185 کشور تا زمان برگزاری بازی های المپیک توکیو مورد حمایت کمیته بین المللی المپیک قرار می گیرند. از کشور ایران هم طبق اعالم کمیته ملی المپیک، 
10 ورزشکار در لیست پرداخت IOC قرار گرفتند تا ماهیانه تا المپیک توکیو 500 دالر دریافت کنند.البته این مبلغ به طور مستقیم به دست ورزشکاران نمی رسد و به صورت 
ریالی ابتدا به فدراسیون ها پرداخت می شود تا آن ها مبلغ بورسیه را به دست نفرات المپیکی خود برسانند.به عنوان مثال در رشته کشتی، نام حسن یزدانی و محمدعلی 
گرایی نمایندگان کشتی آزاد و فرنگی ایران نیز در بین نفرات اعالمی به کمیته بین المللی المپیک قرار دارد. فدراسیون کشتی اعالم کرده مبلغ بورسیه این دو ملی پوش 
را که هرکدام حدود 30 میلیون تومان بود را به آن ها پرداخت کرده است.ورزشکاران دیگری همچون کیانوش رســتمی و سهراب مرادی هم در این لیست قرار دارند. 
صالحی امیری در گفت و گوی خود با برنامه سالم صبح بخیر رادیو ایران در این باره می گوید: خوشبختانه کمیته بین الملى المپیک اعالم کرده است براى یک سال آینده 

مانند یک سال گذشته این روند را ادامه خواهد داد و ما هم معادل ریالى آن را به فدراسیون هاى ورزشى پرداخت خواهیم کرد که آن ها به ورزشکاران شان واریز کنند. 

یزدانی و گرایی؛ بورسیه های کشتی ایران
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یک کلمه ساده است آقای قلعه نویی!
از قرار معلوم اظهارات جسته و گریخته مدیران سپاهان در این مدت، راجع به اینکه در پایان فصل در 
مورد امیر قلعه نویی تصمیم گیری خواهد شد، به مذاق سرمربی سپاهان خوش نیامده است. امیر 
در تازه ترین مصاحبه اش در این مورد گفته: »در فوتبال همیشه خودم در مورد آینده خودم تصمیم 
گرفته ام. وقتی قراردادم آخر فصل به پایان می رسد، در مورد چه چیزی می خواهند تصمیم گیری 
کنند؟« حتما خود امیرخان می داند و فقط یادش رفته؛ چیزی که ســپاهان قرار است در موردش 
تصمیم بگیرد، یک کلمه ساده به نام »تمدید« اســت؛ آنچه با توجه به دستاورد شما تا این لحظه، 
بعید است تصمیم مثبت در موردش اتخاذ شــود. باالخره بعضی جاها هم بوده که شما حرف آخر 
را نزدی؛ مثل تیم ملی که دوست داشتی بمانی، اما نگهت نداشــتند و االن 14سال است در مورد 

منتقدان و عوامل برکناری ات مصاحبه می کنی.

بازگشت »پژمان« به استقالل منتفی شد
روز سه شنبه  از قطر خبر رسید قرارداد پژمان منتظری با الخریطیات در آستانه تمدید است.چندی 
قبل شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه پژمان منتظری شاید برای خداحافظی از فوتبال، فصل آینده 
به اســتقالل بازگردد و دوباره پیراهن این تیم را بر تن کند. البته نزدیکان پژمان این خبر را از بیخ و 
بن تکذیب کردند. طبیعی هم بود. آن ها که نزدیک پژمان هســتند می دانند کال در چه فازی است. 
او به خاطر مشکالتی که در روز های آخر حضورش در اســتقالل با بعضی ها پیدا کرد، ترجیح داد از 
ایران برود و دیگر در لیگ بازی نکند. به تازگی هم از قطر خبر رسید قرارداد پژمان با الخریطیات در 
آستانه تمدید است. او در حال حاضر در قطر به سر می برد، همین طور مهرداد پوالدی. البته مهرداد 
مدتی به تایلند رفت و برگشت، منتظری، اما در قطر ماند. این بازیکن در تابستان گذشته به باشگاه 
الخریطیات ملحق شد و یکی از آپشن های قراردادش این بود که در صورت صعود به لیگ ستارگان 
قطر، قراردادش اتوماتیک وار تمدید می شود. حاال خبر رسیده با توجه به صعود قطعی این تیم )لیگ 
فعال تعطیل است و الخریطیات با دو بازی کمتر نسبت به تیم دوم، سه امتیاز هم بیشتر دارد( قرارداد 
پژمان تمدید خواهد شد تا فصل آینده را در هم در قطر توپ بزند. بعد از آن، اما مشخص نخواهد بود 
این بازیکن چه تصمیمی می گیرد. آیا خداحافظی می کند یا تصمیم می گیرد به لیگ برتر برگردد؟

برای »اسکوچیچ« با نفت آبادان تعامل می کنیم
رییس دپارتمــان تیم های ملی در خصــوص برنامه های آتــی تیم ملی فوتبال ایــران گفت: بر 
اساس اطالعاتی که به صورت شــفاهی از منابع مطلع در فیفا و کمیته مســابقات AFC دریافت 
شــده فیفا به دنبال برگزاری ادامه مســابقات مقدماتی جام جهانی در ماه های اکتبر و سپتامبر 
است با این وجود تصمیم نهایی در خصوص اعالم برنامه مســابقات با بررسی شرایط کشورهای 
مختلف جهان و وضعیت کنتــرل بیماری کرونا اتخــاذ خواهد شــد.مهدی خراطی در خصوص 
آخرین شــرایط کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران و بازگشت اســکوچیچ نیز اظهار داشت: صحبت و 
مذاکرات با آقای اســکوچیچ از طریق آقای نبی، دبیرکل فدراســیون و اینجانب دنبال می شود و 
با ایشــان در ارتباط کامل قرار داریم. با توجه به مشخص شــدن وضعیت و برنامه مسابقات لیگ 
سرمربی تیم ملی به همراه وحید هاشــمیان پیش از آغاز رقابت ها به ایران باز خواهند گشت و در 
کنار کریم باقری و دو دستیار خارجی دیگر مسابقات را زیر نظر می گیرند. همچنین پس از قطعی 
 شــدن تاریخ های جدید فیفادی و برنامه مســابقات در خصوص اردو و تمرینات تیم های ملی

 تصمیم گیری می شود.
خراطی در پایان با اشاره به موضوع شکایت باشگاه صنعت نفت آبادان از سرمربی فعلی تیم ملی 
گفت: در این خصوص مکاتباتی با باشگاه صنعت نفت و سایر مبادی ذی ربط داشته ایم و به طور 
 حتم با مســاعدت این باشــگاه و تعامل فی مابین تالش می کنیم این موضوع را به نحو مطلوب 

حل و فصل کنیم.

شرط گیتی پسند  جهت ابقای »بی غم«؛

از او راضی هستیم به شرط قهرمانی

قائم مقام باشــگاه گیتی پســند، حمید 
 سمیه مصور

بی غم را اولویت اول این باشــگاه برای 
فصل آینده رقابت های لیگ برتر فوتســال می داند به شرطی که این 
مربی بتواند از آخرین گام مانده در فصل جاری مسابقات به سالمت 
عبور کرده و جام قهرمانــی را برای سرخ پوشــان اصفهانی به ارمغان 

بیاورد.
تیم گیتی پسند که در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر فوتسال در 
یک قدمی رسیدن به قهرمانی از کسب آن بازمانده بود برای این دوره از 
مسابقات به سراغ مربی قهرمان لیگ  رفت تا نشان دهد که  ماموریت 
این باشــگاه و ســکاندار جدید در نصف جهان برای فتح جام تعریف 
شده اســت. بی غم که در ســال های 90 و 91 نیز ســابقه همکاری با 
سرخ پوشان اصفهانی را در کارنامه داشت و با این تیم به مقام قهرمانی 
در آســیا رســیده بود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال تا 
اینجای مســابقات به خوبی از عهده ماموریت سپرده شده به وی بر 
آمده و حاال تیم گیتی پسند یک پای دیدار فینال است. دوره نخست 
لیگ برتر 98 فوتسال کشور با نایب قهرمانی گیتی پسند به پایان رسید 
و این تیم وارد مرحله پلی آف شــد، سرخ پوشــان در مرحله پلی آف 

نیز عملکرد خوبی را از خود نشــان دادند و به مرحله فینال رســیدند؛ 
مرحله فینال لیگ جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد 
تا تکلیف قهرمان این فصل به سال 99 کشــیده شود، قهرمانی که بر 
اساس مصوبه سازمان لیگ فوتســال 9 تیرماه امسال مشخص می 
شــود. بر اســاس این مصوبه دیدار فینال بین تیم های گیتی پسند 
اصفهان و مس ســونگون ورزقان به صورت دو برد از ســه مســابقه 
برگزار خواهد شــد و طبق برنامه دیدار رفت در تاریخ 30 خرداد ماه به 
میزبانی گیتی پســند و دیدار برگشــت در تاریخ 6 تیر ماه به میزبانی 
مس سونگون انجام می شود. در صورت تساوی دو تیم در دیدار رفت 
و برگشت نیز دیدار سوم در تاریخ 9 تیر ماه در کرمان برگزار خواهد شد. 
طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام این مسابقات بدون حضور 

تماشاگران برگزار می شود.
 گیتی پســندی ها امیدوارند که در این فصل با بی غم جام قهرمانی 
را باالی ســر ببرند و به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا 
شــرکت کند. با تصمیم اعضای هیئت رییسه ســازمان لیگ و کمیته 
فنی و توسعه فوتسال قرار اســت تیم قهرمان لیگ برتر به مسابقات 
قهرمانی باشگاه های آسیا اعزام  شود و تیم نایب قهرمان به مسابقات 

جام باشگاه های جهان.
کسب مقام قهرمانی برای سرخ پوشــان اصفهانی از اهمیت زیادی 
برخودار اســت به طوری که آنها ادامه همکاری با سرمربی تیم شان را 

منوط به نتیجه گیری در دیدار فینال دانسته اند.
قائم مقام باشگاه گیتی پسند در این باره می گوید: تا االن از عملکرد بی 
غم  رضایت داشتیم و اولویت اول ما برای فصل بعد این مربی است؛ 
اما نتیجه فینال هم در تصمیم ما موثر خواهد بود و در این باره بعد از 

فینال تصمیم گیری می کنیم.
 محمد حســین عراقی زاده هــم چنین  در مورد جلســه اخیر هیئت 
مدیره این باشگاه  می گوید: در جلســه ای که داشتیم عملکرد سال 
98 را بررسی کردیم و همچنین بودجه پیشنهادی خود برای سال 99  
را به هیئت مدیره ارائه دادیم. این بودجه قطعا برای کســب قهرمانی 
در لیگ اســت و همچنین متمم بودجه ای هم در نظر گرفته شده که 
مربوط به حضور در  جام باشگاه های آســیا در صورت کسب قهرمانی 
در لیگ برتر یا حضــور در جام باشــگاه های جهان در صــورت نایب 
 قهرمانی در لیگ برتر است که در جلسه بعدی هیئت مدیره در این باره 

تصمیم گیری می شود.

مدیر تیم های ملی شنا درباره زمان آغاز به کار استخرها 
و شروع اردوهای ملی پوشان شــنا برای رقابت های 
انتخابی المپیک توکیو گفت: متاســفانه هنوز خبری 
از بازگشایی استخرها نیســت با اینکه استخرها نیز با 
رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت شان 
را آغاز کنند.محسن ســمیع زاده  ادامه داد: سوالم از 
وزارت بهداشت این است چرا اســتخرها نمی توانند 
فعالیت کنند در حالی کــه تونل های ضدعفونی که در 
سطح شهر اســتفاده می شــود از کولر و ازون است! 
تمام اســتخرها مجهز به کلر و یا اوزن هستند وطبق 
پروتکل جهانی با 15 میلی گرم کلــر در آب هیچ گونه 
ویروسی داخل آب زنده نگه نمی دارد. آب تنها جایی 
است که از ویروس ایمن است.وی افزود: مشکل در 
حقیقت تجمع اســت که طبق پروتکل ارائه شده قرار 

است یک شناگر به همراه یک مربی وارد یک استخر 
50 متری شوند؛ اما پاسخ درســتی دریافت نکردیم. 
وی ادامه داد: ناامید نشســته ایم، شنا مثل همیشه 
 مظلوم است. بهتر است شنای قهرمانی را تعطیل کنند!
 نمی شود که بدون برنامه فقط از شنا مدال بخواهند.

ســمیع زاده اظهار کرد: ورزش شنا برای کسب نتیجه 
نیاز به برنامه بلند مدت دارد. با مربیان بزرگ در ارتباط 
هستم و آنها با رعایت پروتکل های بهداشتی در اتریش 
و آلمان تمرینات را آغاز کرده اند. شرایط آنها به مراتب 
از ما بحرانی تر است؛ اما تمرینات را با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی آغاز کرده اند. می توانیــم با کاهش 
ظرفیت و تجمع زدایی استخرها را باز کنیم.وی تصریح 
کرد: شهرداری طرح ترافیک را برداشته و حضور مردم 
در مترو افزایش یافته اســت؛ یعنی وضعیت مترو از 

استخرها بدتر است! در تلویزیون شاهد بودم بازیکنان 
فوتبال از میان تونل ضدعفونی کننده عبور می کردند، 
خنده ام گرفت ظاهرا اشــرافی به این موضوع ندارند 
که آب با کلر و یا اوزن کارضدعفونی را انجام می دهد، 
یعنی آب سالم ترین محیط است.سمیع زاده در پایان 
گفت: جدا از بحث فنی موضوع امرار معیشت مربیان و 
ناجیان مطرح است. من کارمند دولت هستم و حقوقم 
را دریافت می کنم پس برای بازگشایی استخرها سنگ 
خودم را به ســینه نمی زنم. حدود ۲0 هزار نفر مربی و 

ناجی داریم که از این طریق امرار معاش می کنند. 

چرا استخرها نمی توانند فعالیت کنند؟

معیشت 20 هزار نفر در خطر است

خبر  روز

چشمک دوباره »امباپه« به رئال مادرید
باشگاه رئال مادرید مدت هاست که اندیشــه به خدمت گرفتن مهاجم فرانسوی پی اس جی را در 
ســر دارد. به نظر می رســد که این بازیکن نیز تمایل زیادی به حضور در ترکیب کهکشــانی ها داشته 
باشد و برهمین اســاس، وی در آخرین 
مصاحبه خود با دیلی میرور به تمجید از 
اسطوره های رئال پرداخته است.امباپه 
راجع به اولیــن الگوی زندگی اش گفت: 
الگــوی اول من زیدان بــوده و به خاطر 
همه کارهایی که او برای تیم ملی فرانسه 
انجام داده، واقعا تحسینش می کردم؛ اما 
الگوی بعدی برای من کریستیانو رونالدو 
است. او سال های سال عناوین مختلفی 
را برنده شــده و هنوز هم برنده اســت. 
رونالدو اثر خودش را روی فوتبال گذاشته و من هم می خواهم مثل او در کتاب تاریخ فوتبال بخش 
مربوط به خودم را بنویسم.ستاره جوان تیم ملی فرانسه که یکی از ارکان قهرمانی تیم ملی کشورش در 
رقابت های جام جهانی بود در خصوص کسب توپ طال اظهار کرد: کسب توپ طال اتفاق خوبی است؛ 
اما اینطور نیست که خواب را از من گرفته باشد و آرامشم را به خاطر آن به هم بزنم. فکر نمی کنم که این 

فصل یا فصل بعد باید آن را کسب کنم و در واقع تاریخی برای آن در ذهنم در نظر نگرفته ام.

فلیک به رکورد »گواردیوال« رسید
بایرن مونیخ در حساس ترین دیدار هفته بیست و هشتم رقابت های بوندسلیگا توانست با یک گل 
دورتموند را شکســت دهد. تک گل بایرن مونیخ را در این دیدار جاشوا کیمیش در دقیقه 43 به ثمر 
رساند تا بایرن جایگاه خود را در جدول رده بندی مستحکم تر کند.هانز فلیک با پیروزی که تیمش در 
این دیدار به دست آورد توانست به رکورد گواردیوال برسد.سرمربی جدید بایرن مونیخ در 18 بازی که 
هدایت این تیم را در بوندسلیگا برعهده گرفته، توانســته 15 بار تیم را پیروز از میدان خارج کند که این 
بهترین شروع تاریخ باشگاه بایرن به شمار می آید که پیش از فلیک، گواردیوال هم توانسته بود آن را 
انجام دهد.در تاریخ باشگاه بایرن مونیخ تنها گواردیوال و فلیک توانسته اند که در 18 بازی آغازین 15 بار 
تیم را پیروز کنند.فلیک در ابتدای فصل دستیار نیکو کواچ بود؛ اما بعد از نتایج ناامید کننده ای که بایرن 
با این مربی به دست آورد به عنوان سرمربی موقت بایرن انتخاب شد و آنقدر خوب کار کرد که در نهایت 
باشگاه بایرن مجبور شد که او را به عنوان سرمربی رسمی تیم انتخاب و تا سال۲0۲3 با او قرارداد امضا 
کند.بایرن با پیروزی که در این دیدار به دست آورد فاصله خود را با دورتموند به 7 امتیاز افزایش داد تا 
گام بلندی برای قهرمانی در فصل جاری بوندسلیگا بردارد.تا پایان رقابت های بوندسلیگا تنها 6 بازی 

دیگر باقی مانده و با این اختالف بعید به نظر می رسد که بایرن جام قهرمانی را به تیم دیگری بدهد.

دیدار ایجنت ایرانی »کوتینیو« با مدیران آرسنال
طبق گزارش نشریه »موندو دپورتیو« چاپ کاتالونیا، رائول سانلی رییس باشگاه آرسنال قرار است 
به زودی با کیا جورابچیان، مدیر برنامه های کوتینیو دیدار کند. ایجنت کوتینیو با آرسنال رابطه بسیار 
خوبی دارد و برای همین رییس باشگاه می خواهد با اســتفاده از این موضوع، این انتقال را عملی 
کند.بارسلونا روی کوتینیو قیمت 80 میلیون یورویی قرار داده است و برای همین با توجه به وضعیت 
تیم ها بعد از بحران ویروس کرونا عمال این قیمت فروش برای باشگاه ها غیرممکن خواهد بود، در 
نتیجه آرسنال می خواهد گزینه انتقال قرضی با بند خرید اختیاری را به بارسا پیشنهاد دهد.باشگاه 
چلسی هم به شدت خواهان جذب این بازیکن است. از سوی دیگر نیوکاسل هم منتظر خرید باشگاه 

توسط ولیعهد عربستان است تا این انتقال را به عنوان اولین انتقال بزرگ باشگاه رسما انجام دهد.

فوتبال جهان

کاپیتان پرسپولیس : 

اگر بازی ها تعطیل شود 
مدیران سود می کنند

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس درباره شروع 
تمرینات پرسپولیس اظهار کرد: بعد از این که 
سازمان لیگ مجوز انجام تمرینات گروهی را 
صادر کرد، تیم ما در تست کرونا شرکت کرد و 
بعد تست آمادگی جسمانی دادیم و حاال هم 
چند روزی است که تمرین می کنیم. در طول 
تمرینات هم مربیان برنامه تمرین داده بودند و 
بازیکنان در منزل اختصاصی تمرین می کردند 
به همین خاطر وقتی تست آمادگی جسمانی 
دادند، همه بازیکنان در شــرایط خوبی بودند. 
مهم این است که تمرینات گروهی را پیگیری 
کنیم که ایــن کار زیر نظر آقــای گل محمدی 
انجام می شود.ســید جالل حســینی درباره 
این که برخی باشگاه ها خواهان تعطیلی لیگ 
هستند، گفت: فدراســیون فوتبال و سازمان 
لیگ باید با اســتفاده از نظرات کارشناســان 
یک تصمیم قاطع بگیرند. نمی شــود که یک 
روز بگویند بازی ها انجام می شــود و یک روز 
بگویند تعطیل اســت. ما اصال نمی دانیم قرار 
اســت چه اتفاقی رخ بدهد. فدراســیون باید 
تصمیم بگیرد و تصمیمش را رسما اعالم کند 
تا مردم بدانند قرار است چه اتفاقی رخ بدهد. 
این که درباره شــروع بازی ها هر روز یک خبر 
بشنویم کاری غیرحرفه ای است. اگر قرار است 
مسابقات دوباره شروع شود رسما اعالم کنند 
چون گاهی احســاس می کنم مشکالتی در 
حال ایجاد شدن اســت. اگر بازی ها تعطیل 
شود مدیران سود می کنند و به زیان بازیکنان 
است.کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس اضافه 
کرد: متاسفانه بیشتر تیم های شهرستانی برای 
دادن تست کرونا مشکل دارند. سازمان لیگ 
باید یک برنامه ریزی مشــخص انجام بدهد.

وی هم چنین بــه احتمال کســب چهارمین 
قهرمانی متوالی پرسپولیس اشاره کرد و گفت: 
پرسپولیس  ٩ ســال قهرمان نشــده بود؛ اما 
هواداران ما این موضوع را به گردن هیچ کس 
نینداختند. آن ها تالش زیادی انجام دادند و 
حرص خوردند، از بازیکنان شان حمایت کردند 

تا تیم شان ساخته شود. 

 تا االن از عملکرد بی غم  رضایت داشتیم و اولویت اول 
ما برای فصل بعد این مربی است؛ اما نتیجه فینال هم 
در تصمیم ما موثر خواهد بود و در این باره بعد از فینال 

تصمیم گیری می کنیم

مستطیل سبز

وز عکس ر

 رجزخوانی سردار
 با المبورگینی

سردار آزمون در آخرین پست 
اینســتاگرامی اش در حالی 
که یــک المبورگینی زرد رنگ 
در بک گراند تصویر وجود دارد 
نوشته اســت:» هر که نهایت 
تالش خــود را برای رســیدن 
به هدف بــه کار گیرد،به تمام 

خواسته هایش می رسد.«
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رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر خبر داد:

 کاهش ۷0 درصدی درآمد اتوبوسرانی اصفهان 
در دوران شیوع کرونا

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه زنده رادیویی 
»صدای شهر«  با بیان اینکه در زمان اوج شیوع کرونا تحقیقات نشان داد که حدود ۲۷ درصد انتقال 
این بیماری مربوط به استفاده از اتوبوس اســت، اظهار کرد: برای حفظ سالمت شهروندان تدابیری 
درخصوص کاهش ظرفیت و تعطیلی ناوگان اتوبوسرانی اتخاذ شد تا چاره ای برای کاهش ابتالی مردم 
به کرونا باشد.امیراحمد زندآور با بیان اینکه این تدابیری منجر به کاهش ۸۰ درصدی تعداد مسافران و 
۷۰ درصدی درآمد اتوبوسرانی اصفهان شد، افزود: تعداد مسافران از ۵۵۰ هزار نفر در روز به ۱۱۰ هزار نفر 
کاهش پیدا کرد و درآمد روزانه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
رسید.رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان گسترش ظرفیت 
و بهبود خدمات رسانی اتوبوس های BRT را یکی از اهداف شورای شهر در سال جاری اعالم و تصریح 
کرد: اواخر سال گذشته، یکصد دستگاه اتوبوس با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خریداری 
شد که ۷۰ دستگاه آن وارد اصفهان شده است.وی با بیان اینکه عمر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان حدود 
۱۰ سال است و با این تعریف اکثر اتوبوس های شهر فرسوده هســتند، ادامه داد: با سازمان برنامه و 
بودجه درحال رایزنی هستیم تا امکان بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس نیز فراهم شود؛ در این رابطه به 
کالن شهرهای تهران، مشهد و اصفهان بابت هر دستگاه اتوبوس ۲۸۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت 
می شود.زندآور،  درباره دلیل افزایش قیمت بلیت اتوبوس های اصفهان در سال جاری با بیان اینکه تنها 
۱۰ میلیارد تومان به طور ماهانه برای حقوق و دستمزد پرسنل اتوبوسرانی هزینه می شود، خاطرنشان 
کرد: درحالی که دستمزدها و هزینه حمل و نقل عمومی در شهر هرسال افزایش پیدا می کند، چاره ای جز 
افزایش قیمت بلیت اتوبوس نیست؛ اما مردم باید بدانند که تنها یک چهارم هزینه سفر خود را پرداخت 

می کنند و بخش دیگر هزینه ها توسط شهرداری پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

فعال شدن سرویس دهی اتوبوسرانی اصفهان به آرامستان 
باغ رضوان از هفته جاری

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه از فعال شدن ســرویس دهی به آرامستان باغ 
رضوان خبر داد و گفت: از این هفته روزهای پنجشنبه و جمعه سرویس دهی برای جابه جایی شهروندان 
به آرامســتان باغ رضوان و به منظور زیارت اهل قبور انجام می شــود.قدرت افتخــاری اظهار کرد: برای 
سرویس دهی به آرامستان باغ رضوان از مبدأ پایانه باقوشخانه ۱۰ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده که 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۲ ظهر آغاز و با سرفاصله زمانی ۲۰ دقیقه تا اذان مغرب ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: سرویس دهی به آرامستان باغ رضوان از پایانه باقوشــخانه روزهای جمعه نیز از ساعت 
هشت صبح تا اذان مغرب با سرفاصله زمانی ۲۰ دقیقه انجام می شود.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: یک دستگاه اتوبوس از مبدأ میدان جمهوری اسالمی )ایستگاه مقابل 
بانک مسکن( برای سرویس دهی به آرامستان باغ رضوان در نظر گرفته شده که تنها روزهای پنجشنبه 
از ساعت ۱۶ به صورت یک سرویس رفت و ساعت ۱۸:۳۰ یک سرویس برگشت خواهد داشت.وی با 
اشاره به سایر مکان های در نظر گرفته شده برای سرویس دهی به آرامستان باغ رضوان در شهر، افزود: 
یک دســتگاه از مبدأ قائمیه انتهای خیابان قائمیه، یک دستگاه از مبدأ شــهرک امیریه ابتدای خیابان 
هفتم، یک دستگاه از مبدأ میدان غدیر سپاهانشهر جنب مسجد غدیر مسافران را از ساعت ۱۶ به مقصد 
آرامستان جابه جا می کند که زمان سرویس برگشت این اتوبوس ها ۱۸:۳۰ عصر خواهد بود.افتخاری با 
بیان اینکه جا به جایی شهروندان از نقاط اعالم شده به آرامستان باغ رضوان با نرخ مصوب ۲۰ هزار ریال 
انجام می شود، گفت: سرویس دهی به مسافران با ضدعفونی اتوبوس ها، رعایت پروتکل های بهداشتی 

و حفظ فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود .

به دنبال دریافت پروانه فعالیت صورت می گیرد؛

تسهیالت ویژه برای رانندگان حمل بار  و کاال در شهر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی        نرگس طلوعی
درون شــهری شــهرداری اصفهــان از 
اختصاص تســهیالت ویژه به رانندگان حمل بار و کاالی بنزین ســوز 
شهری خبر داد،  تسهیالتی که قرار است به دنبال ثبت نام این رانندگان 
در ســامانه مرکزی و دریافت پروانه فعالیت بــه آنها اختصاص داده  

شود.
تدوین سیاست ها و خط مشی اجرایی درباره ارتقای ضوابط ایمنی و 
حفاظتی و رعایت سیاست ها و استانداردها کاهش آلودگی هوا و صدا 
و مدیریت موثر بر وضعیت جابه جایی بار و کاال از الزاماتی است که از 
اهمیت بسزایی برای کالن شهری چون اصفهان برخوردار است. از این 
رو ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری 
اصفهان در سال ۱۳9۲ در راستای اجرای ماده 9  قانون توسعه حمل و 
نقل و مدیریت سوخت کشور و مصوبه هیئت دولت با هدف ساماندهی 
و تحت پوشــش قرار دادن و مدیریت و نظــارت در حوزه حمل و نقل 
بار و کاالی درون شهری راه اندازی شــد. تهیه برنامه های اجرایی در 
راستای توسعه، اصالح و ساماندهی حمل و نقل بار و کاال، تدوین نظام 
برنامه ریزی، تهیه طرح های مورد نیاز، بررســی و تعیین تعداد مورد 

نیاز ناوگان حمل و نقل بار و کاال، تعیین کریدورهای ویژه حمل و نقل 
بار و کاال، تعیین نقاط بارخیز و حرکت به سمت ارائه خدمات مکانیزه و 
الکتریکی به عنوان وظایف این سازمان مشخص شد. نظام مند کردن 
وضعیت جابه جایی و ارائه خدمات بیمه ای و رفاهی به زحمت کشان 
این بخش و باال بردن اعتماد شهروندان به ســازمان مدیریت حمل 
و نقل بارو کاالی درون شــهری شــهرداری اصفهان از ســال 9۳ به 
شناسایی و ساماندهی خودروهای بار درون شهری پرداخت که این 

فرآیند از خودروهای دیزل آغاز شد.
 از آن زمان تاکنون حدود هشــت هزار خودروی دیــزل فعال در حوزه 
جابه جایی کار و کاالی درون شــهری تحت پوشــش شــرکت های 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاال قرار گرفته اســت که به گفته 
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شــهری شهرداری 
اصفهان، از  سهمیه سوخت یارانه ای و مشوق های ترافیک شهری مانند 
استفاده از طرح زوج و فرد برخوردار شده  و سهمیه الستیک با قیمت 

یارانه ای به آنها تعلق گرفته است.
مدیر عامل ســازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری 
اصفهان هم چنین با بیــان اینکه پیگیری های مکــرر برای برقراری 

بیمه رانندگان خودروهای دیزل انجام شده است، می گوید: در صدد 
هستیم چنانچه رقمی که در بودجه سال 99 برای بیمه رانندگان لحاظ 
شــده تخصیص یابد تعدادی از رانندگان این ناوگان را تحت پوشش 

بیمه قرار دهیم.
وی می افزاید: از آبان ماه سال گذشــته با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین، خودروهای بنزین ســوز حمــل و نقل بــار و کاال ملزم به ثبت 
نام در ســامانه مرکزی و دریافــت پروانه فعالیت در فاز نخســت از 
شهرداری ها شــدند تا یک ســهمیه پایه بنزین به آنها تخصیص داده 
شود.طهماســبی ادامه می دهد: در صورت ثبت نام رانندگان ناوگان 
حمل بار و کاالی بنزین سوز شــهری در سامانه مرکزی در فاز نخست 
با دریافــت پروانه فعالیت یک ســهمیه پایه به آنهــا تخصیص داده 
می شود و در فازهای بعدی تخصیص سهمیه بر اساس پیمایش انجام 
خواهد شد. به گفته مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون 
شهری شــهرداری اصفهان رانندگان برای برخورداری از تخفیف های 
ویژه طــرح ترافیک و تخصیص ســوخت یارانه ای ملــزم به مراجعه 
 به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاال و دریافــت پروانه فعالیت

 و اشتغال هستند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش سازمان 
مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان آخرین 
جزییات طرح استقرار ســامانه مدیریت یکپارچه 
پســماندهای ساختمانی شــهر اصفهان را تشریح 
کرد.محمدرضا اکبری ضمن اشــاره به اهداف کلی 
اجرای این طرح، اظهار کرد: کنترل و نظارت بر دفع 
پســماندهای ســاختمانی از محل تولید تا دفن و 
جلوگیری از تخلیه غیرمجاز و بسترســازی جهت 
استقرار سیستم بازیافت پسماندهای ساختمانی 
از جملــه مهم ترین اهداف پیش بینی شــده برای 
اجرای این طرح اســت.وی افزود: در همین راستا 
الیحه چگونگی محاســبه بهای خدمات مربوط به 

مدیریت پسماندهای ساختمانی در شورای اسالمی 
شهر اصفهان به تصویب رســیده است و بر اساس 
تبصــره ۱۴ این الیحه، دو منطقه شــهری به عنوان 
 پایلوت انتخاب می شــود تا این طرح در آن مناطق 

اجرا شود.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
در راســتای اقدامات مربــوط به طــرح مدیریت 
پسماندهای ساختمانی، سامانه اینترنتی مدیریت 
یکپارچه پســماندهای ســاختمانی در سرور فاوا 
)فناوری اطالعات و ارتباطات( شهرداری اصفهان 
بارگذاری شــده و هم اکنون سازمان در حال خرید 
و نصب ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری مورد 
 RF ID Reader نیاز برای این ســامانه از جملــه
اســت تا بتواند ســامانه را در مناطق انتخاب شده، 

مستقر کند.وی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته 
با سازمان حمل و نقل بار به منظور اجرای کامل این 
طرح توسط پیمانکاران، تصریح کرد: با سازمان حمل 
و نقل بار هماهنگی های الزم شــده تــا برای اطالع 
رسانی و آموزش به شرکت های پیمانکار و رانندگان 
اقدامات الزم صورت گیرد و پس از استقرار سامانه 
در دو منطقه پایلوت برای یک دوره سه ماهه، ابتدا 
دوره های آموزشی برگزار شود، سپس پیمانکاران و 
رانندگان فعالیت خود را بر این سامانه منطبق کنند و 
بعد از این سه ماه فعالیت، سایر مناطق شهری نیز 
از این ســامانه برخوردار خواهند شد.اکبری گفت: 
با توجه بــه اینکه حدود ۳۰ درصد از پســماندهای 
ساختمانی قابلیت بازیافت دارند با اجرای این طرح 
از هدررفت این سرمایه ها جلوگیری شده و می توان 

آنها را به چرخه تولید بازگرداند.

در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان انجام شد؛

تصویب الیحه چگونگی محاسبه بهای خدمات 
پسماندهای ساختمانی

از آبان ماه سال گذشته با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین، خودروهای بنزین سوز حمل و نقل بار و کاال ملزم 
به ثبت نام در سامانه مرکزی و دریافت پروانه فعالیت 
در فاز نخست از شهرداری ها شدند تا یک سهمیه پایه 

بنزین به آنها تخصیص داده شود

بیست و چهارمین شماره نشریه  »دید در شهر« منتشر شد
بیست و چهارمین شماره نشریه ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با عنوان 
»دید در شهر« منتشر شد.اولین شماره این نشریه اســفندماه 9۴ منتشر شد و پس از آن در قالب ۲۱ 
شماره تا آذر9۶ به صورت ماهانه به چاپ رسید و مورد توجه قرار گرفت.این نشریه پس از برنامه ریزی 
های جدید نیز در قالب فصلنامه از بهار 9۸ منتشر شــد. مرور برنامه های برگزار شده از سوی معاونت 
و ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در شــش ماهه دوم سال 9۸ از مهم ترین 
بخش های بیست و چهارمین شماره و سومین فصلنامه »دید در شهر« است.سنت، ملبس به تجدد 
با محوریت تغییر لباس مردمان ایران، تولد تا تبلور اسطوره شهر، ایســتاده بر بلندای تاریخ اصفهان و 
مردی به مثابه متن از جمله عناوینی است که در این شماره از دید در شــهر می خوانید.دشنه یارانه بر 
مطبوعات، فرهنگنامه سرگشاده، توسعه آنالین در عصر کرونا، سفیران ستاره دار، دورهمی کارآفرینان، 
ورزش در گوشه رینگ، چیرگی زندگی بربال مرگی نیز از دیگر بخش های این نشریه است.عالقه مندان 
 esfahanfarhang.ir برای دریافت فایل پی دی اف این نشــریه و مطالعه آن می توانند به ســایت

مراجعه کنند.

اعالم فراخوان نمایش های کوتاه عروسکی »پرده شیشه ای« 
فراخوان تولید نمایش های کوتاه عروسکی  با عنوان» پرده شیشه ای« به صورت غیر حضوری اعالم 
شد.مدیر دفتر تخصصی تئاتر گفت: فراخوان تولید نمایش های کوتاه عروسکی  با توجه به شیوع 
ویروس کرونا به صورت غیر حضوری با عنوان»پرده شیشه ای« توسط دفتر تخصصی تئاتر وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری اتحادیه بین المللی نمایشگران 
عروسکی یونیمای اصفهان اعالم شد.مهدی شفیعی اظهار کرد: این فراخوان در موضوعات حس 
تعلق به شهر، مشارکت شهروندان در اداره شهر، حفظ و نگهداری از کالبد شهر )پارک ها، فضای سبز، 
ابنیه تاریخی و ...(، روابط اجتماعی )بهبود روابط بین فردی، کنترل خشم و ...( اعالم شده است.وی 
با بیان اینکه این فراخوان، ملی است، ابراز کرد: فراخوان »پرده شیشه ای« از اواسط اردیبهشت ماه 
اعالم شده و عالقه مندان تا ۱۰ خرداد ماه فرصت دارند آثار خود را با تکنیک آزاد و کیفیت تصویری و 
صوتی عالی تا حداکثر مدت زمان ۱۰ دقیقه به صورت افقی با رعایت ضوابط و شئونات الزم به شماره  
واتس آپ ۰9۱۳۰۵۲۳۰۰۱ ارسال کنند.مدیر دفتر تخصصی تئاتر افزود: از بین آثار ارسالی، ۳۰ نمایش 
عروسکی تولید شده که باید طبق ضوابط و شرایط فراخوان باشد و از کارگردان طرح خریداری و از 
اواخر خرداد ماه در فضای مجازی منتشر می شود.گفتنی است؛ عالقه مندان جهت کسب اطالعات 

بیشتر می توانند با شماره ۰9۲۱9۸۸۴۱۸۷ تماس حاصل کنند.

وبسایت موزه علی  قلی  آقا رونمایی شد
وبسایت الکترونیکی موزه گرمابه علی قلی آقا در برنامه ای با حضور مسئوالن شهرداری، شورای شهر و 
اداره کل میراث فرهنگی اصفهان رونمایی شد.مدیر موزه گرمابه علی قلی آقا در این خصوص اظهار کرد: 
این سایت به عنوان یک کارت ویزیت و معرفی نامه برای موزه عمل خواهد کرد، متاسفانه اتفاقی که در 
خصوص چنین سایت هایی رخ می دهد این است که پس از مدتی به دلیل نداشتن جذابیت غیر قابل 
استفاده می شود و ما سعی کردیم تا جایی که ممکن است این مشکل را برطرف کنیم.رضا منجمی افزود: 
تالش کردیم جذابیت هایی در سایت ایجاد کنیم که بازدید کننده هر بار راغب شود تا مجددا از سایت بازدید 
کند و حتی کسانی که در شهرها یا کشورهای دیگر هستند راغب شوند به صورت حضوری از موزه بازدید 
کنند.مدیر موزه گرمابه علی قلی آقا ادامه داد: اولین کاری که کردیم، طراحی تور مجازی برای سایت بود 
که در آن یک تصویر کلی ۳۶۰ درجه از فضاهای قابل بازدید موزه آماده کردیم که هر عالقه مندی بتواند به 
راحتی به صورت رایگان از این تور استفاده کند. همچنین اطالعاتی را در خصوص آثار هنری و بخش های 
مختلف موزه در آن قرار دادیم.منجمی اضافه کرد: بخشی به نام بلیت الکترونیک را در این سایت قرار 

داده ایم که این امکان را به بازدید کننده می دهد تا بلیت خود را زودتر تهیه کند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

ثبت نام بیش از 10 هزار نفر 
در سامانه »اصپارک«

مدیر پــروژه پــارک حاشــیه ای هوشــمند 
 شــهر اصفهان بــا اشــاره به فعالیت ســایت
 park.mytraffic.ir به عنوان سامانه کاربری 
طرح پارک حاشــیه ای هوشمند شهر اصفهان 
اظهار کرد: یکی از اهــداف اصلی فعالیت این 
سایت اطالع رســانی و آشــنا کردن کاربران با 
ماهیت و روش اجرای طرح پارک حاشیه ای 
هوشمند است. رســول صادقی افزود: در این 
ســامانه قابلیــت مشــاهده بدهی های یک 
پــالک و پرداخــت الکترونیکــی آن از طریق 
درگاه امــن اینترنتی وجــود دارد.مدیر پروژه 
پارک حاشــیه ای هوشــمند شــهر اصفهان 
گفت: شــهروندان می توانند با ثبت نام در این 
سامانه و ثبت خودروی خود صورتحساب های 
پارک حاشیه ای را مشــاهده و پرداخت کنند 
که این امر گامی بلند به ســوی شفاف سازی 
و هوشمندســازی پرداخت هــای خودرویی 
است.وی افزود: در راســتای تحقق این مهم 
کاربران فقط یک بار با وارد کردن اطالعات خود 
می توانند ثبت نام کنند و از دفعات بعد با کلیک 
روی گزینه »ورود«، وارد حساب کاربری خود 
شوند.صادقی ادامه داد: شهروندان همچنین 
برای نصب اپلیکیشــن خود اظهاری اصپارک 
و اســتفاده از مزایای عملیات خود اظهاری در 
پرداخت عوارض پــارک می توانند روی لینک 
مورد نظر کلیک کرده و این اپلیکیشــن را روی 
گوشی خود نصب کنند.وی با بیان اینکه تاکنون 
تعداد ۱۰ هزار و ۱۸۱ کاربر در ســامانه مدیریت 
پارک حاشیه ای هوشمند ثبت نام کرده و تعداد 
پنج هزار و ۸۱۲ خودرو ثبت شده است، گفت: 
در محله آزمایشی و پیش از آغاز مرحله اجرایی 
طرح در اسفندماه 9۸ و اردیبهشت ماه 99 تعداد 
۲۲۰ هزار و ۴۵۲ پیامــک )در قالب ۵۵ هزار و 
۱۱۳ بســته پیامک( جهت اطالع رسانی طرح 
هوشمند ســازی پارک حاشیه ای ارسال شده 
است.مدیر پروژه پارک حاشــیه ای هوشمند 
عنوان کرد: از طرفی تعداد حدود ۵۲۰ هزار داده 
پارک در این مدت جمع آوری شده که به آنالیز 
و تحلیل رویداد پــارک در خیابان های میزبان 

طرح کمک می کند.

بازدید سردار فداء از 
ساختمان جدید ناحیه 

دانشجویی استان اصفهان
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( در 
آیین افتتــاح و بازدید از بســیج ناحیه 
دانشجویی اســتان اصفهان از زحمات 
و اتخــاذ تدابیــر هوشــمندانه جنــاب 
سرهنگ کفعمی، فرمانده ناحیه بسیج 
دانشجویی ومعاونت های ذی ربط این 

مجموعه تشکرکرد.

وز عکس ر
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از امروز اجرایی می شود؛

آغاز طرح پارک حاشیه ای هوشمند در اصفهان

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار  نرگس طلوعی
اصفهان از آغاز طرح پارک حاشــیه ای 
هوشمند از امروز در برخی از مناطق شهری خبر می دهد، طرحی که 
قرار اســت پایانی باشــد بر معضــات ترافیکی در ایــن مناطق که 
سال هاست با آن دست به گریبان هستیم.پارک اتومیبل به ویژه در 
خیابان های پررفت و آمد یکی از دغدغه های اصلی شهروندان است. 
بارها شــاهد درگیری بین افــراد مختلف به دلیل پارک نامناســب 
اتومبیل ها بوده ایم درصورتی که این اتفاق می توانست پیش نیاید و 
با مراجعه به پارکینگ هم در زمان صرفه جویی کرده ایم و هم روحیه 
خود را حفظ کرده ایــم؛ اما همه مــردم مانند هم فکــر نمی کنند و 

مشکاتی برای خود و دیگران فراهم می کنند.
برای برطرف کردن بخشی از این مشکات ترافیکی طرحی با عنوان 
طرح سامانه هوشمند پارک حاشــیه ای در نظر گرفته شده است.در 
جریان اجرای این طرح اطاعاتی در اختیار شــهروندان قرار خواهد 
گرفت که نشــان می دهد هزینه پارک کردن در کنار این خیابان ها به 
شکل هوشــمند دریافت می شــود. بدین ترتیب نه تنها ارتباط مالی 
مســتقیم بین پارکبان با راننده که غیرقانونی اســت قطع می شود، 
بلکه به تجهیزات هزینه ســاز و کم اثری همچــون پارکومتر هم نیاز 

نخواهد بود.
مدیریت هوشــمند پارک حاشــیه ای به شــهروندان کمک می کند 
به آسانی و با خیال راحت از فضاهای مجاز و تعیین شده معابر برای 
پارک خودروی خود استفاده کنند، هم چنین اجرای این طرح موجب 
برقراری نظم و انضباط و حفظ حرمت و رعایت حقوق شــهروندی و 

از بین رفتن نزاع و چانه زنی بین پارکبان ها و رانندگان خواهد شد.
هدف اصلی این طرح، توزیع عادالنه فضــای پارک در بین کل مردم 
اســت همچنین با اســتفاده از این سیســتم، رانت مربوط به پارک 

خودروها و استفاده از پارکبان ها نیز از بین می رود.
  به گفته معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان کاهش، بار 
ترافیک شهری و تخلفات ایستایی از جمله پارک دوبل، صرفه جویی 
در زمان و رونق کسب و کارهای مجاور خیابان به دلیل فرصت پارک 

برای افراد بیشتر از دیگر اهداف این طرح است .
داریوش امانی با بیان اینکه مناطق یک، پنج و شش اصفهان، اولین 
نقاطی اســت که طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در آن اجرا 
می شود، تصریح کرد: این طرح در ۱۳ خیابان شمس آبادی، طالقانی، 
شیخ بهایی، کاشــانی، شــیخ صدوق میانی و جنوبی، چهارباغ باال، 
خیابان توحید شمالی، میانی و جنوبی، نظر شرقی و غربی و نیکبخت 

از ساعت هفت صبح تا ۲۱ شب به غیر از روزهای تعطیل اجرا می شود.
وی گفت: از جمله مزایای این طرح هوشمند می توان به توانایی ثبت 
لحظه ای پاک ماشــین، اتصال به دیتا بیــس و جریمه متخلف در 
همان لحظه، امکان مدیریت نیم ســاعت رایگان اول برای هر پاک 
در یک خیابان و در یک روز، امکان اتصال و ارائه سرویس به سامانه 
تشخیص و صدور جریمه الکترونیک با درصد خطایی نزدیک به صفر 

اشاره کرد.
امانــی ادامه داد: در طــرح مدیریت هوشــمند پارک حاشــیه ای، 
متقاضیان باید برای ثبت نام و درج مشــخصات خودرو در ســامانه 
park.mytraffic.ir اقــدام کرده و از ســه طریــق اصفهان کارت، 
پرداخت اینترنتی در سایت مربوطه و اپلیکیشن  اصپارک نسبت به 

پرداخت هزینه خود اقدام کنند.
وی با اشــاره به اینکه اطاعات مدت پارک خودرو و هزینه آن توسط 
خودروهای مجهز به دوربین که در طول روز معابر را کنترل می کنند، 
ثبت و محاسبه می شود و هزینه آن به صورت خودکار از حساب شخص 
در سامانه برداشــت خواهد شــد، افزود: در صورت پرداخت نشدن 
هزینه، جریمه به صورت آناین از طریق ارســال پیام کوتاه به مالک 

خودرو اطاع داده می شود.

ضمن  اصفهان  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
گرامیداشت فرارسیدن اول خرداد ماه »روز بهره وری 
و بهینه سازی مصرف«، اظهار کرد: بهره وری می تواند 
بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه 
رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان 
باشد.حسین امیری افزود: در حال حاضر در برخی 
کشورهای توسعه یافته با وجود محدودیت منابع، 
سرمایه گذاری های فراوانی در راه بهبود بهره وری در 
سطح ملی، منطقه ای، بخشی، سازمان ها، موسسه ها 
و حتی افراد انجام می شود و آنان پیشرفت روزافزون 

خود را مرهون توجه به اصل بهره وری می دانند.معاون 
خدمات شهری شهردار اصفهان افزود: اگر می خواهیم 
در دنیای پر رقابت امروزی، رونق اقتصادی، اجتماعی 
و زندگی بهتری داشته باشیم، الزم است به بهره وری 
باالیی برسیم؛ زیرا ایستادگی و تداوم حیات در صحنه 
جهانی، سرعت و دقت افزون تری می طلبد.امیری 
با اشاره به قرار گرفتن جایگاه شهرداری اصفهان در 
کنار صنایع بزرگ کشور در زمینه بهینه سازی مصرف 
انرژی گفت: استفاده مطلوب، موثر و بهینه از همه 
ظرفیت ها، منابع و نیروی انسانی موجب افزایش 
بهره وری در وظایف محوله است.وی با بیان اینکه 
جهت افزایش مطلوب بهره وری در مصرف انرژی 
الکتریکی شاخص قیمت تمام شده مصرف برق برای 
مناطق و سازمان ها تعریف شده است، اظهار کرد: 

اجرای برنامه های عملیاتی موثر جهت انجام اقدامات 
اصاحی را می توان باعث افزایش کیفی این شاخص 
دانست.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، کاهش 
مصرف در ساعات پیک تابستان سال جاری، همراهی 
با دستورالعمل های وزارت نیرو، حذف توان غیرفعال از 
شبکه توزیع محلی برق شهرداری، استفاده از تجهیزات 
روشنایی و نورپردازی با راندمان باال و توسعه بهره گیری 
از انرژی های تجدید پذیر را از برنامه های اجرایی 
شهرداری اصفهان در سال جاری برشمرد.امیری با 
اشاره به اقدامات موثر افزایش بهره وری انرژی، گفت: 
در شهرداری اصفهان چهار گروه پروژه اصاح تاسیسات 
آبرسانی، بهینه سازی آب نماها، به کارگیری تجهیزات 
روشنایی نوین و به روز رسانی المان های نورپردازی، 

برنامه ریزی شده و در حال اجراست.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای 171 پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در اصفهان

به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
کاهش، بار ترافیک شهری و تخلفات ایستایی از جمله 
پارک دوبل، صرفه جویی در زمان و رونق کسب و کارهای 
مجاور خیابان به دلیل فرصت پارک برای افراد بیشتر از 

دیگر اهداف این طرح است

معاون فرهنگی شهردار شیراز خطاب به معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

پیوند شیراز و اصفهان غیرقابل انکار و ناگسستنی است
چندی پیش محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری به مناسبت سالروز وفات قطب الدین شــیرازی نامه ای برای همتای خود در 
شهرداری شیراز یعنی مرتضی جعفری 
نوشــت. مرتضی جعفری نیز با ارسال 
نامه ای بــرای محمد عیدی بــه نامه او 
پاسخ داده است. در بخشی از متن نامه 
محمد عیدی بــه مرتضی جعفری آمده 
است:»از صبا پرس که ما را همه شب تا 
دم صبح /    بوی زلــف تو همان مونس 
جانســت که بود« به روایتی بیســت و 
چهارم رمضان المبارک، هــم هنگام با 
وفات یگانه جهــان و فرزانه زمان عامه 
قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی است. هم او که افضل مشایخ فلسفه و اکمل اقطاب صوفیه 
و َاَجّل حوزه های علمیه در قرن هفتم هجری بود و در احیای فرهنگی و هنری ایران، پس از ایلغار 
رزم توزان ژکاره مغول، به همراه و در کنار خواجه نصیر الدین طوسی، نقشی فراوان داشت. حکیم و 
طبیب و موسیقیدان بزرگی که در جهان شهر پر راز و آوازه شیراز رویید و بالید و با تجربه اندوخته اش، 
بوستانی رنگین و عطرآگین آفرید که از محاسن آثار و محامد اثمار آن، کنونیان از هر ذوقی نیز انبان پر 
توشه می کنند و حظی تمام می برند. وصف کرده و کشته »بی مثالش« البته در بیان  الکن این حقیر 
نگنجد؛ اما آنقدر بود که با فرو شدنش، خامه ها بر اوراق گریانیدند که »تاج از سر علوم بیفتاد و غبار 
جهل دیده خورشید علوم بپوشاند« و گفتند»جای آن هست که مردم یکدیگر را به فوت علوم تعزیت 
دارند«.باری، ادبستان بی چونی شیراز در بطن و متن خود بسی از این گونه مرواریدها پروریده که در 
خور هزاران مدح و ستایش گوهرشناسان ظریف اندیش هنردان جهانند. باشد تا بوستان اسطوره ای 
شیراز، به همت شهروندان لطیف طبع و خاقش، چنان پیش، بستر ساز رویش درختان گشن بیخ 

و بسیار شاخی چون او باشد که هریک فخر ایران و ایرانی گردند«.
 در بخشی از متن نامه مرتضی جعفری به محمد عیدی آمده است:

»از هر چه می رود سخن دوست خوش تر است         پیغام آشنا نفس روح پرور است«
اصفهان ، شــاه نشــین شــهرهای ایران و بنا بر قول اغلب جهانگردان جهانــی در اصفهان پنهان 
است!وجود صدها اثر فرهنگی در امتداد رودخانه زیبای زاینده رود و بیش از صدها بناهای تاریخی 
همه و همه با قدرتی شگرف ما را صدا می زند تا به ستایش زیبایی و شکوه تاریخ بنشینیم جایی که 
ما را به این باور می رساند که جهانی در این نصف جهان رخ پنهان کرده و تو از وصف این همه زیبایی 
عاجز می مانی! گویی خالق هستی همه ذوق هنرمندانه اش را برای اصفهان به کار برده تا جهانگردانی 
از سراسر دنیا را به این باور برساند که اصفهان نشانه ای زیبا از شاهکار هنر و معماری و آیتی مجسم 
از هنرهای دستی سرزمین اهورایی ایران است و اما پیوند شیراز و اصفهان در تمدن، فرهنگ و هنر 
غیرقابل انکار و ناگسستنی اســت که این باور تنها به خاطر کالبد و پیشینه این شهرها نیست بلکه 
شخصیت های بزرگی همچون قطب الدین شیرازی هســتند که با درنوردیدن مرزها، جغرافیایی 
معنوی را به وجود می آورند و اصفهان و شیراز را بر یک سفره مهمان کرده و مردمان شان را از خوان 

نعمت مهر، هنر، مدنیت و علم متنعم می سازند. 
پاسداشت مقام و منزلت عامه قطب الدین شیرازی که خداوندگار طب، موسیقی، نجوم، ریاضیات 
در روزگار خود بوده و مکتب فلسفی شیراز با او پایه ریزی شــد و نتیجه آن به نوعی زایش مکاتب 
فلســفی دیگر همچون اصفهان بود، بر همگان فرض اســت. عنایت ویژه جنابعالی و پیام مسرت 
بخش تان در تکریم عامه، نشان از ذوق ســلیم و طبع لطیف تان دارد. همت بلندتان را می ستاییم 
و امیدواریم به پاس وجود  بزرگان اصفهان و شــیراز، پیوند فرهنگ در این دو دیار دیرپا عمیق تر از 

گذشته  شود.

با مسئولان

دیدگاهشهرداری

عضو شورای اسامی شهر اصفهان:

 مناطق مذهبی اصفهان
 تاب آوری بیشتری دارند

عضو شورای اسامی شهر اصفهان در برنامه 
زنده رادیویی »صدای شهر« با بیان اینکه شیوع 
کرونا برای جامعه تهدیدها و فرصت هایی راه 
همراه داشت، اظهار کرد: بیشترین آسیب های 
شیوع کرونا متوجه قشر متوسط و ضعیف 
جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار شد و 
فرصت های شغلی بسیاری در بخش های 
خدمات گردشگری، خرده فروشی، حمل و 
نقل و رستوران ها ازدست رفت.فریده روشن 
با بیان اینکه استمرار شیوع بیماری کرونا 
می تواند فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش 
داده و پیامدهای زیان باری را همراه داشته باشد 
بنابراین از هم اکنون باید به فکر پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی ناشی از این بحران باشیم، 
افزود: بحران کرونا ممکن است تاب آوری 
اجتماعی را در کان شهرهایی مانند اصفهان 
در هم بشکند و این شکسته شدن باعث انزوا 
و گوشه نشینی و یا پرخاشگری و ستیزه جویی 
می شود. عضو شورای اسامی شهر اصفهان 
با اشاره به تحقیقات انجام شده در خصوص 
میزان تاب آوری اجتماعی در این شهر، تصریح 
کرد: نتایج این تحقیق نشان می دهد در برخی 
مناطق مانند یک، سه و پنج که شرایط مذهبی 
مطلوب تر و امکانات مختلف فرهنگی، آموزشی، 
بهداشتی، درمانی و حمل و نقلی بهتری دارند، 
تاب آوری باالتری وجود دارد اما مناطقی که 
مهاجرت پذیری، بی سوادی، تعداد جمعیت 
توانخواه و بیکاری بیشتر بوده و امکانات کمتری 
نیز وجود داشته، تاب آوری به طور معناداری 
پایین است.وی بیکاری، خشونت خانگی و 
مشکات روانی را از جمله بحران های دوران 
کنون  پساکرونا دانست و ادامه داد: از هم ا
باید برای آمادگی دوران پساکرونا به فکر بود، 
مدیریت شهری از طریق تابلوهای تبلیغاتی، 
مشاوره در فرهنگسراها و آموزش ها در قالب 
فرهنگسرای مجازی در زمینه های آموزشی 
و فرهنگ سازی اقدامات موثری انجام داده 

است.

طبق آماری که سازمان سینمایی کشور منتشر کرده استان اصفهان در جایگاه سوم ۱0 استان برتر در جذب تماشاگر به سینما در سال 98 قرار دارد.آنگونه که در 
سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران در سال 98 آمده، استان اصفهان با بیش از 5 میلیون ۱۲0 هزار نفر جمعیت دارای ۲۲ سینما با 45 سالن و ظرفیت 
9 هزارو4۱۲  صندلی با اکران 8۱ فیلم در ســال 98 به فروش ۲۳8 میلیاردو 798 میلیون و 960 هزار ریال دست پیدا کرده است.طبق این گزارش ۲ میلیون 
و 4۱۳ هزارو 50۲ نفر کل مخاطبان سینماهای اصفهان در سال 98 بوده که فیلم سینمایی مطرب ســاخته مصطفی کیایی با نزدیک به ۳64 هزار مخاطب، 
تگزاس۲ به کارگردانی سید مسعود اطیابی با نزدیک به ۲5۱ هزار مخاطب و متری شش و نیم سعید روستایی با بیش از ۱89 هزار مخاطب پرفروش ترین 
فیلم های اکران شده در استان اصفهان در سال 98 بودند.در این رتبه بندی هیچ یک از سینماهای اصفهان در بین ۱0 سینمای پرفروش کشور در سال 98 قرار 

ندارد و فقط سینما »ساحل« اصفهان، رتبه دهم سینماهای پرتماشاگر کشور را با 5۱0 هزارو۲۲0 نفر از آن خود کرده است.

بر اساس اعام سازمان سینمایی کشور در سال 98 مشخص شد؛

تکرار رتبه سوم اصفهان در جذب تماشاگر به سینما

حسن حجتی-شهردار دولت آبادم الف:855000

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی تکمیل تندرو باند شرقی بلوار جانبازان از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. مهلت تحویل 
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چاپ  اول

شهرداری نصرآبادم الف:845502

آگهی مزایده عمومی مرحله اول )نوبت اول(
این شهرداری در نظر دارد به استناد به صورتجلسه مورخ 98/04/۱7 شورای اسامی شهر نســبت به برگزاری مزایده عمومی و فروش ۳ پاک با کاربری کارگاهی- 
خدماتی اقدام نماید متقاضیان می توانند تا تاریخ 99/0۳/۱۲ جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده 

پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳99/0۳/۱۳ می باشد.
  تاریخ بازگشایی پاکتها 99/0۳/۱7 خواهد بود.         شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.      هزینه درج  آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

چاپ  دوم

افتتاح پروژه های عمرانی و فرهنگی در منطقه 12
مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان گفـت: در آسـتانه عید سـعید فطر بـا حضـور شـهردار اصفهان 
پروژه های عمرانـی و فرهنگی این منطقه افتتـاح و بهره برداری می شـود و کلنگ اجـرای چند پروژه 
نیز بر زمیـن زده خواهد شـد. علی باقـری ، اظهـار کرد: فرهنگسـرای دکتـر کتابی یکـی از پروژه های 
آمـاده افتتاح منطقه ۱۲ اسـت کـه در زمینی بـه مسـاحت ۳۳7 مترمربـع و زیربنـای 750 متر مربع 
در دو طبقـه احـداث شـده و بـرای احـداث آن ۱۱ میلیارد ریـال هزینه شـده اسـت. مدیـر منطقه ۱۲ 
شـهرداری اصفهان با اشـاره به افتتاح ادامه خیابـان محمد باقر حکیـم، افزود: بـرای انجام عملیات 
اجرایـی ادامه خیابـان محمد باقر حکیـم به طـول ۳50 متر و عـرض ۲0 متـر ۱۱ میلیارد ریـال و برای 
آزادسـازی آن 55 میلیارد ریال اعتبار صرف شـده اسـت. وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های آماده 
افتتـاح منطقـه ۱۲ شـهرداری، ادامـه خیابان فرعـی نهم بـه طـول ۳00 متر و عـرض ۲0 متـر با صرف 
هزینه ای افـزون بر 9 میلیارد ریال اسـت. باقری از کلنگ زنی پـروژه اتصال خیابان مفتـح به آزادگان 
با اعتبـار 474 میلیـارد ریال در آسـتانه عید سـعید فطر خبـر داد و گفت: برای آزادسـازی ایـن پروژه 
۳60 میلیارد ریال صرف شـده و بـرای اجـرای آن ۲8 میلیـارد ریال اعتبار در نظر گرفته شـده اسـت.

تجهیز باغ پرندگان اصفهان به سیستم فروش بلیت الکترونیک
مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان گفـت: بـاغ پرنـدگان اصفهـان بـه عنـوان اولیـن مرکز گردشـگری 
تفریحـی در اصفهان به سیسـتم فروش بلیت الکترونیک مجهز شد.سـید رسـول هاشـمیان اظهار 
کرد: سـهولت در خرید بلیت توسـط گردشـگران، حذف صـف خرید بلیـت در ایام پیک گردشـگری 
و قابلیت خریـد از طریق اپلیکیشـن و سـایت های اینترنتـی و همچنین حـذف گردش پـول نقد از 
مزایای ایـن طرح اسـت.وی افزود: ایـن طرح برای مدتـی به صـورت پایلوت اجرا می شـود که پس 
از آن و انجام بررسی های الزم در سـایر مراکز گردشـگری مجموعه ناژوان نیز پیاده خواهد شد.مدیر 
طرح سـاماندهی ناژوان با اشـاره به اسـتقبال مردم از خدمات مراکز گردشـگری ناژوان گفت: در فاز 
اول این طرح سـعی شـده تا با اسـتفاده از وب کیوسک های مسـتقر شـده و صدور بلیت های دارای 
کد QR، فروش بلیت باغ پرندگان سـاماندهی شود.هاشـمیان با اشـاره به وجود امکان اسـتفاده از 
اصفهان کارت به عنـوان بلیت های الکترونیـک، ادامـه داد: در فـاز دوم این طرح نیز امـکان دریافت 

بلیـت از نرم افزارهـا و اپلیکیشـن های تلفن همـراه و سـایت های اینترنتی فراهم می شـود.

 رفع بیش از 1۵ هزار سدمعبر  و برخورد با دستفروشان
 در منطقه هشت

مدیـر منطقه هشـت شـهرداری اصفهـان با اشـاره بـه اقدامـات حوزه های مختلـف شـهرداری منطقه 
هشـت در سـال 98، اظهار کرد: سـال گذشـته این منطقه اقدامـات مختلفـی را در حوزه هـای خدمات 
شـهری، عمـران، شهرسـازی، ترافیـک و فرهنگـی انجـام داد.محمـد کیهانـی بـا بیـان اینکـه سـال 
گذشـته ۱97 هزار و ۳00 مترمربـع از فضای سـبز مادی ها و انهـار، پارک ها، معابـر، بزرگراه هـا و اماکن 
تفرجگاهی سـاماندهی شـد، ادامه داد: کاشـت گل و گیـاه در 5۲ هـزار و 500 مترمربـع از نقاط مختلف 
منطقـه، اجـرا و نگهـداری سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار فضـای سـبز بـه متـراژ ۱64 هـزار و ۱40 
مترمربع، نصب ۲64 مبلمان و المان شـهری، سـاخت و نصب 480 تابلـو نام گذاری معابر نیـز از دیگر 
اقدامات حوزه خدمات شـهری در سال گذشـته اسـت.مدیر منطقه هشت شـهرداری اصفهان با اشاره 
به اجـرای دو هزار و ۲۱6 شـعله روشـنایی معابـر و پارک ها، نصـب المان های نـوری در 50 نقطـه از این 
منطقه، تصریـح کـرد: در سـال 98 جلوگیری و رفـع ۱5 هـزار و 486 مورد سـد معبـر، کنتـرل و نظارت 
بر هفت هـزار و ۱88 مورد از سـاختمان های مسـکونی، تجـاری، آموزشـی، کارگاهی، اجـرای 78 مورد 
قوانین در راسـتای حفظ حقوق شـهر و شـهروندان )مقابله با مشـاغل مزاحم، رفع خطر بناها، تعیین 

تکلیـف زمین هـای رها شـده( توسـط کارکنان حـوزه خدمات شـهری منطقه انجام شـده اسـت.

چاپ دوم
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بزرگ ترین فرهنگ نامه آنالین، بیشتر از 6،035،554 مقاله 
فقط به زبان انگلیســی دارد و این رقم هر روز در حال افزایش 
اســت. این مقاالت حاوی حقایق زیادی درباره هر موضوعی 
هستند. طبق یک افسانه، اگر روی اولین لینکی که در مدخل 
مقاالت ویکی پدیای انگلیسی وجود دارد کلیک کنید )لینک ها 
باید غیر ایتالیک و خارج از پرانتز باشند( و این کار را همینطور 
ادامه دهید، در نهایت بــه صفحه Philosophy )فلســفه( 
خواهید رسید. حتی یک صفحه هم در این مورد در ویکی پدیا به 
نام Getting to Philosophy وجود دارد. طبق توضیحات این 
صفحه، این مسئله در مورد ۹7 درصد مدخل های ویکی پدیای 
انگلیســی صدق می کند. این نکته در سال 2008 کشف شده 
بود، البته هیچ چیزی جای ویکی پدیا را نمی گیرد اما ما هم می 
خواهیم چند حقیقت جالب را با شما در میان بگذاریم که حتی 
کســانی که فکر می کنند همه چیز را می دانند را هم می تواند 

تحت تاثیر قرار دهد.
  رشد یال در شیرها ارتباط مسســتقیمی با سطح هورمون 
تستوسترون آن ها دارد، به همین دلیل است که شیرهای ماده 
و شیرهای نر عقیم شــده یال ندارند. با این حال استثنائاتی 
هم وجود دارد: چندین ســال قبل، در یکی از پارک های ملی 
کشور آفریقایی بوتسوانا، 5 شیر ماده دیده شدند که به وضوح 

یال داشتند، با این حال جثه آن ها به بزرگی شیرهای نر نبود.
 طوالنی ترین کلمه در زبان انگلیسی از 18۹،81۹ حرف تشکیل 
شده. این کلمه نام شیمیایی ماده تیتین، بزرگ ترین پروتئین 

شناخته شده است. ادای کامل این کلمه نزدیک به 3 ساعت 
طول می کشد! با این حال، برخی زبان شناسان معتقدند نام 
کامل ماده تیتین را نمی توان واقعا یک واژه انگلیسی دانست و 

نظرات مختلفی در این مورد وجود دارد.
 ورود مواد غذایی نرم در رژیم غذایی انســان، نحوه صحبت 
کردن او را تحت تاثیر قرار داد. با اضافه شدن مواد غذایی گیاهی، 

دندان ها و فک ما به گونه ای تغییر کردند که ســبب شد حاال 
تلفظ حروف »ف« یا »و« برای مان آسان تر باشد.

  شــرکت لگو یک انبار مخفی دارد که در آنجــا از کپی تمام 
لگوهایی که تا به حال تولید کرده نگهداری می شود.

  پالتیپوس یا نوک اردکی حیوان واقعا عجیبی اســت. این 
حیوان تخم می گذارد؛ اما بچه هایش از شیر مادرشان تغذیه می 
کنند. پالتیپوس ها معده هم ندارند! به عالوه، تحقیقات نشان 
داده این حیوان در فرآیند تکامل بیشتر ژن های مرتبط با اندام 

معده را از دست داده است.
 دانشمندان چک و آلمانی دست به تحقیقی روی 70 سگ با 
نژادها، اندازه ها و سنین مختلف زدند. این پژوهش نشان داد 
این حیوانات به گونه ای ادرار و مدفوع می کنند که بدن شان هم 
راستا با محور شمالی-جنوبی زمین قرار می گیرد. این اتفاق تنها 
زمانی رخ می دهد که میدان مغناطیسی زمین طبیعی باشد. 
با تغییر در میدان مغناطیسی رخ، سگ ها هم متعاقبا به این 

تغییر واکنش نشان می دهند.
  صدای خرخر گربه ها بســته به نیازشــان متفاوت است. 
تحقیقات نشــان داده این حیوانات وقتی احساس گرسنگی 
می کنند بیشتر صداهایی شبیه به میو کردن بچه گربه ها یا گریه 

نوزاد انسان از خود درمی آورند.

آشپزی
پنکیک

مواد الزم:  کره 50 گرم، شیر  یک پیمانه، 
تخم مرغ یک  عدد،آرد سفید یک پیمانه،شکر دو 

قاشق غذاخوری،نمک یک چهارم قاشق چای خوری،روغن مایع 
به میزان کافی،بکینگ پودر  یک  و یک دوم قاشق چای خوری

دستور پخت: ابتدا کره را از یخچال بیرون می آوریم تا با دمای محیط سازگار  و آب شود 
سپس در کاسه ای جادار و  بزرگ آرد سفید را می ریزیم و در ادامه نمک ، شکر و بکینگ پودر را 

به آن می افزاییم و مواد را با قاشق مخلوط می کنیم.تخم مرغ را در کاسه ای می شکنیم و با چنگال 
هم می زنیم و شیر را کم کم به آن اضافه می کنیم و هم می زنیم و بعد کره ذوب شده را می افزاییم 

و هم می زنیم تا منسجم شوند. مواد مخلوط شده با شیر را داخل کاسه آرد سفید می ریزیم
و مخلوط می کنیم تا یکدست شوند. سپس در تابه ای که مخصوص پنکیک و گرد باشد یا تابه ای 

که در دسترس داریم را روی حرارت می گذاریم و مقداری روغن در آن اسپری می کنیم
و صبر می کنیم تا داغ شود و به اندازه یک مالقه کوچک از مایه کیک بر می داریم و داخل 

تابه می ریزیم، خود مایه پخش شده و به صورت دایره می شود. بعد از  یک دقیقه 
روی آن حفره های مانند سوزن سوزن هایی ایجاد می شود این یعنی در حال 

سرخ شدن است.کمی لبه آن را بر می گردانیم اگر به رنگ کاراملی یا قهوه 
ای در آمده بود خیلی راحت با یک کفگیر آن را بر می گردانیم

تا طرف دیگر آن پخته و کاراملی رنگ شود.پنکیک خیلی راحت 
بلند می شود و اصال به تابه نمی چسبد. 

حقیقت های جالبی که ثابت می کنند چیز  زیادی درباره دنیا نمی دانیم

 معرفی کتاب

خبر

»گردان قاطرچی ها« 

ابتکار جالب دهکده ژاپنی برای حفظ خود در برابر آتش

رمان »گردان قاطرچی ها« به موضوع جنگ از زاویه طنز نگاه کرده و همین باعث شده تصویری شاد و مفرح از حضور رزمندگان نوجوان 
در صحنه های مختلف جنگ، برای خواننده ترسیم شود.داستان این کتاب درباره یک گردان تدارکاتی در جبهه است. 

در این قصه، تعدادی از رزمندگان با استفاده از چند قاطر آذوقه مورد نیاز گروهی از رزمنده ها را حمل می کنند.ماجرا از 
این قرار است »یوسف« که مجروح جنگی است، پس از بهبود، دوباره به جبهه اعزام می شود و این بار بنا به صالحدید 
فرمانده گردان، مســئولیت نگهداری و آموزش چند قاطر برای حمل آذوقه و مهمــات به مناطق صعب العبور در 

ارتفاعات کردستان برای رزمندگان، به او سپرده می شود.»گردان قاطرچی ها« کتابی برای نوجوانان است که 
با روایتی طنز از روزهای جنگ و نوجوانان کم سن و سالی که به جنگ می رفتند، سخن می گوید. قصه گردانی 

که وظیفه اش نگهداری از قاطرهایی برای حمل آذوقه و مهمات مورد نیاز رزمندگان به ارتفاعات کردستان 
است. افراد گردان در کنار این قاطرها داستان های خنده داری می سازند و طی مانورها و عملیات های 

مختلف هر کدام تجربیات و سختی های مختلفی را پشت سر می گذراند.نویسنده در قالب اتفاقات 
خنده دار وقایع جنگ را به صورتی دلنشین برای نوجوانان تعریف می کند. البته با توجه به مخاطبان 

کتاب، سختی های جنگ کمتر نشان داده و بیشتر بر کمدی بودن اتفاقات تمرکز شده است.

کایابوکی نو ساتو، دهکده  کوچکی در استان کیوتوی کشور شگفت انگیز ژاپن است که به خانه های روستایی سنتی اش با آن بام های پوشالی مشهور شده است. اما این 
دهکده زیبا به چیز دیگری هم شهرت دارد که آن روش منحصر به فرد و خالقانه ای است که در این دهکده برای حفظ این میراث ارزشمند فرهنگی از آتش به کار گرفته شده.

کایابوکی نو ساتو که به دهکده پوشالی منطقه میاما مشهور است، بیشتر از هر جای دیگری در ژاپن خانه های بام پوشالی دارد. این مسئله باعث شده این منطقه محبوبیت 
زیادی در میان گردشگرانی پیدا کند که از قدم زدن در میان بیش از 40 خانه بام پوشالی ای که در این دهکده وجود دارد و حتی سپری کردن شب در یکی از آن ها لذت می 
برند.این خانه های زیبا اما در برابر آتش بسیار آسیب پذیر هستند. مقامات محلی در سال 2000 به این موضوع پی بردند، یعنی زمانی که مرکز بایگانی دهکده دچار حریق 
شد. بنابراین جدا از اینکه از اهالی دهکده خواسته شد همیشه گوش به زنگ باشند، تصمیم بر آن شد که یک سیستم اطفای حریق مخصوص کار گذاشته شود تا تمام 
دهکده را در برگیرد. مقامات محلی اما برای حفظ اصالت دهکده تصمیم گرفتند همه 62 آبپاش سیستم اطفای حریقی که برای محافظت از دهکده در برابر آتش نصب 

شد را داخل محفظه های مخصوصی به شکل کلبه های کوچک چوبی قرار دهند. 

وز عکس ر

 کوچ عشایر 
در »سمیرم«

کوچ بهــاره عشــایر اصفهان 
بــه ســمت مناطــق و مراتع 
سرســبز ســمیرم هر ســال 
از اواخر اردیبهشــت ماه آغاز 
می شــود. عشــایر کوچروی 
اصفهان، بیش از 6 ماه از سال 
را در شهرســتان های ییالقی 
و کوهســتانی غــرب، جنوب 
و جنــوب غربی این اســتان 

مستقر می شوند.

عکس: ایمنا

محمدحسین لطیفی »پله پله« به تلویزیون 
باز می گردد

آغاز دوباره اکران فیلم سینمایی »موالن« 
در نیمه دوم خرداد

نگارش سریال »پله پله« که به تازگی به »بوقلمون« تغییر نام داده است این 
روز ها در مرحله طرح قرار دارد.محمد حسین لطیفی، کارگردانی و حسن 
وارسته و امیرعباس پیام، نویسندگی این سریال سی قسمتی را برای 
شبکه دو به عهده دارند.این سریال از مضمون طنز برخوردار است و با پایان 
مرحله نگارش وارد پیش تولید و انتخاب بازیگران خواهد شد.

فیلم سینمایی »موالن« به کارگردانی »نیکی کارو« و تهیه کنندگی »کریس 
بندر«پس از نزدیک به چهار ماه توقف در اکران از نیمه دوم خرداد ماه اکران 
خود در سینماهای جهان را از سر خواهد گرفت.این فیلم توسط کمپانی 
دیزنی منتشر شد و انتظار می رفت که فروش فوق العاده ای را به ثبت برساند 
اما هم اکنون قعرنشین باکس آفیس است. پس از شیوع کرونا در آمریکا 
سینمای هالیوود به طور کامل فلج شده است.

ذوب آهن اصفهان همچون سال های گذشته در ماه مبارک رمضان و در راستای 
مســئولیت های اجتماعی ، در برنامه » یک شهر ، ضیافت « سیمای اصفهان 
یک میلیارد ریال جهــت آزادی زندانیان  و 400 میلیون ریــال جهت خانواده 
زندانیان نیازمند یاری رســانی کرد.علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی ذوب 
آهن اصفهان جمعه دوم خردادماه با حضور در برنامه یک شهر ، ضیافت، ضمن 
بیان این مطلب گفت : این مجتمع عظیم صنعتــی در عمر بیش از نیم قرنی 
خود همواره به مســئولیت های اجتماعی خود توجه ویژه داشته است . این 
شرکت در دوران دفاع مقدس به عنوان بزرگ ترین مجموعه کارگری کشور در 
آن ســال ها، 14 هزار رزمنده را به جبهه اعزام و 286 شهید ، 1400 جانباز و 88 

آزاده را به انقالب اسالمی تقدیم کرد .
مدیر روابط عمومی ذوب آهن با اشاره به خدمات گسترده این شرکت به جامعه  
گفت : پیش از شیوع کرونا در ایران ، بیمارستان شــهید مطهری ذوب آهن ، 
آمادگی الزم برای مقابله با این بیماری را کســب کرد و با 120 تخت در خدمت 
مردم منطقه قرار گرفت . خوشبختانه به تدریج تعداد بیماران کرونایی بستری 
در این بیمارستان رو به کاهش گذاشته که خبر بسیار خوبی است؛ اما همچنان 
باید پیشــگیری و رعایت مقررات بهداشــتی با جدیت تمام انجام شود .وی 
ضمن قدردانی از شرکت پویش بازرگان و شرکت های تابعه این مجتمع عظیم 
صنعتی به جهت مشارکت در این امر خیر افزود : عالوه بر خدمات بیمارستان ، 
گروه جهادی فوالد مردان ذوب آهن نیز در منطقه خدمات بسیاری برای مقابله 

با این بیماری ارائه داد وفعالیت های آموزشی وفرهنگی گسترده ای نیز صورت 
گرفت . همچنین حضور کارکنان روزکار این شرکت در محل کار محدود شد و 
ضمن غربالگری روزانه کلیه کارکنان ، تمام تجهیــزات این کارخانه به صورت 

روزانه ضدعفونی شد تا روند تولید متوقف نشود.
امیری در خصوص کمک های مومنانه این شــرکت گفت : در کنار کمک های 
خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن که با پشتوانه حقوق این کارکنان از سال 1361 
آغاز به کار کرده وسال گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان به نیازمندان کمک کرد، 
1500 سبد حمایتی نیز در این شرکت آماده شد که به افرادی که به دلیل شیوع 

بیماری کرونا  دچار مشکالت اقتصادی شده اند، اختصاص یافت .

 مدیـر مجتمـع فـوالد سـبا گفـت: تالشـگران مجتمـع بـا ثبـت حدنصـاب
  131 هـزار و 200 تـن تولیـد ماهانـه کالف گـرم بـرگ زریـن دیگـری بـه
  کارنامـه گـروه فـوالد مبارکـه افزودند.مصطفـی عطائـی پـور بـا بیـان
  ایـن مطلـب افـزود: حدنصـاب قبلـی تولیـد ماهانـه کالف گـرم
  متعلـق بـه فروردیـن گذشـته و بـه میـزان 127 هـزار و 1۹6 تـن

 بوده است.
مدیـر مجتمـع فوالد سـبا  ابـراز امیـدواری کـرد که بـا تامیـن مـواد اولیه و 
اجرای طرح های توسـعه، چابکی و سـرعت در تعمیـرات نواحی و افزایش 
رضایـت کارکنـان همچون دو مـاه ابتدایـی امسـال بتوانند در تحقق شـعار 
جهـش تولیـد همچنـان افتخـار بیافریند.مجتمع فوالد سـبا زیـر مجموعه 
شـرکت فوالد مبارکه، نخسـتین واحـد تولید کننـده ورق های فـوالدی ضد 

زنگ  کشـور اسـت.
 گفتنـی اسـت؛ تولیـد فـوالد در ایـن کارخانـه بـه روش ذوب در کـوره  
لکتریکـی و ریختـه گـری مـداوم و ظرفیـت تولیـدی مجتمـع  قـوس ا

 فـوالد سـبا، 700 هـزار تن در سـال بـا قابلیت توسـعه تـا هشـت میلیون و 
200 هزارتـن اسـت.

 یاری ذوب آهن اصفهان به زندانیان و خانواده آنها
 در ضیافت شهر

 ثبت حدنصاب جدید تولید 
در نخستین واحد تولید ورق های فوالدی ضدزنگ کشور
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