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  تخفیف شهرداری به پیمانکاران متضرر از کرونا؛

 مدیریت شهری در کنار مردم 
7

 چراغ مساجد روشن می شود 
  ستاد ملی مبارزه با کرونا و اداره اوقاف موافقت ضمنی خود را به شرط رعایت برخی از محدودیت ها،

 با بازگشایی مساجد اعالم کرده اند؛ 
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کارگران اصفهانی خواهان  
پرداخت بیمه بیکاری 
ناشی از کروناهستند
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خسارت 6 هزار میلیارد تومانی تعطیلی 
 اماکن و باشگاه های ورزشی؛

 »کرونا« کمر ورزش
 را شکست

 بر اساس اعالم معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان »کرونا« اختالفات زوجین، خودکشی و سالمندآزاری 
را در اصفهان افزایش داده است؛

چراغ قرمز ناهنجاری در اصفهان
5

 خواب بازار در بیداری کرونا 
  قطب تولید لوازم خانگی ایران در تب و تاب تامین مواد اولیه و رکود بازار قرار گرفته است؛ 

3

جهش تولید دروازه رونق اقتصادی 
اصفهان؛

صادرات شش میلیون 
دالری کاال از استان 

اصفهان به خارج از کشور

فعالیت ۲۸۰ کلینیک 
روان شناسی در 

اصفهان

رشد 3۲ درصدی 
درآمدهای وصولی 

استان

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان خبرداد

کشف زمین خواری 3 
میلیارد ریالی در اصفهان

معاون شهردار اصفهان:
سرعت امداد رسانی در 

 مواقع آتش سوزی 
افزایش می یابد
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 فشارهای اقتصادی ناشی از این بیماری، ترس های روانی و مشکالت فردی همه و همه دست به دست هم داده تا به عنوان مثال پدیده خودکشی
 افزایشی سه برابری در استان اصفهان داشته باشد.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز گذشــته در جلسه هیات دولت گفت: امسال سال 
ســختی برای مردم بود و کرونا مشــکالتی از ماه اسفند هم برای ســالمت و هم برای شغل و کار 
مردم ایجاد کرد، در عین حال کارگران عزیز ما در کارگاه هایی که فعال بودند، با همه توان برای رفع 
نیازمندی های کشــور تالش کردند.وی افزود: این که می بینیم محصوالت غذایی و محصوالتی که 
مربوط به مسائل بهداشتی اســت، به وفور در اختیار مردم است در سایه کار و تالش کارگران است.

رییس جمهوری ادامه داد: در کنار مجاهدت کادر درمان، کارگران برای رفع نیازمندی های جامعه ما 
اقدام کردند، تالش بر این بوده که بتوانیم در این ایام سالمت مردم را به عنوان هدف و موضوع اول 
مورد حراست قرار دهیم و بعد هم بتوانیم نیازهای مردم را در بازار تامین کنیم و کارگاهها و بنگاه های 
تولیدی به کار خود ادامه دهند جمع این ها گاهی اوقات سختی ایجاد می کند.روحانی افزود: به مردم 
عزیز می گویم به دلیل روشن نبودن پایان این ویروس ما خودمان را برای کار، فعالیت، علم و دانش 
و امید به جامعه آماده کنیم و بنابر فرض این که این ویروس برای مدتی در کنار مردم است ما باید 
مبنا را بر این بگذاریم چون هیچ کس نمی تواند در دنیا پیش بینی کند پایان این اپیدمی چه زمانی 
است.وی ادامه داد: بنابراین ما باید یک مقدار بدبینانه فعالیت مان را در برابر این ویروس ببینیم. 
باید تمام دستور العمل های پزشکی را رعایت کنیم و کار و تولید در کنار این احتیاط ها ضروری است. 
وقتی بود که می گفتیم در خانه بمانید االن می گوییم برای ضرورت در خانه بمانید.وی اضافه کرد: از 
یک مقطع گفتیم برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید، ما گفتیم در کوتاه ترین 
زمان ممکن در خارج از خانه بمانید و بعد به منزل برگردید. از فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری 
هوشمند رسیدیم.رییس جمهور اضافه کرد: امروز هم که بحث تقسیم مناطق به سفید، زرد و قرمز 

را داریم، معنای آن نیست که در مناطق سفید دستورالعمل های بهداشتی نباید مراعات شود بلکه 
آنها باید بیشتر مراقبت کنند که دستاوردهای مناطق سفید حفظ شود. آنهایی هم که در مناطق زرد و 
قرمز هستند، باید تالش کنیم که به مناطق سفید تبدیل شوند.روحانی نقش مردم در مقابله با کرونا را 
اساسی دانست و تصریح کرد: در ویروس کرونا اصل کار در دست مردم است. با توجه به آنکه درمانی 
برای مقابله با این ویروس نداریم، دارو و واکسنی هم وجود ندارد، اساس بر مراقبت دارد. باید در 
قدم اول، خودمان مراقبت کنیم و در روزهای سخت هم توسط کادر درمانی مراقبت دقیق تر، باالتر و 
پیچیده تر نسبت به فرد مریض انجام شود.وی با اشاره به روز کارگر خاطرنشان کرد: در ایام مقارن 
روزکارگر، این روز را به همه کارگران، کشاورزان، پزشکان، پرستاران و نظام درمانی تبریک می گویم. 
در شرایطی هستیم که اگر روی پای خود نایستیم، تامین برخی مواد با داشتن پول و امکانات بسیار 
سخت و گاهی ناممکن است یعنی اگر در مواد غذایی به خارج نیاز داشتیم و مشکل پولی، بانکی، 
دریایی و... هم نداشتیم، مواد غذایی به این راحتی در اختیار دیگران قرار نمی گرفت.رییس شورای 
عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز شرایطی شده که چند برابر دیروز ذخیره سازی در دنیا صورت 
می گیرد، ابراز داشت: ذخیره سازی شــدیدتر از مواد غذایی، ذخیره سازی مواد دارویی و بهداشتی 
اســت. امروز ما ونتیالتور)دســتگاه تنفس مصنوعی( خودمان تولید می کنیم. اگر این مسئله را 
خودمان تامین نمی کردیم و می خواستیم خودمان بخریم، معلوم نبوده و نیست چند کشور در دنیا 
حاضرند این دستگاه تنفس مصنوعی را به ما بفروشند.روحانی ادامه داد: اگر امروز ماسک و گان را 
برای کادر درمانی تولید نمی کردیم، معلوم نبود ماسک پرستاران و پزشکان را وارد کنیم. دیدید روی 

هوا مسئله ماسک را می قاپیدند و روی هوا ماسک را می زدند.

روحانی: 
پایان کرونا روشن نیست، عادت کنیم
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 مدیر کل سرپرست سازمان مدیریت
 پسماند شهرداری خبرداد:
آغاز به کار مجدد 

ایستگاه های بازیافت
در تاریــخ ۱۳ اردیبهشــت ماه ایســتگاه های 
بازیافــت فعالیــت خــود را آغاز کننــد و ۱۵ 
اردیبهشت نیز زمان شروع فعالیت خودروهای 

جمع آوری پسماند خواهد بود.
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 افزایش سرعت عمل آتش نشانان
 در امدادرسانی به حوادث شهری

کاهش 39 درصدی 
حوادث در شهر اصفهان
تعــداد حــوادث شــهری اصفهــان 
فروردیــن امســال بــه ۳9 درصــد 
 کمتــر از مــدت مشــابه پارســال 

رسیده است.

6

عضو کمیته استیناف:
 اگر زیاد صحبت کنند 
صحبت های پلیس 

اصفهان را پخش می کنیم
عضــو کمیته اســتیناف در گفت وگو با 
رادیو جوان درخصوص واکنش باشگاه 
ســپاهان به رای این کمیته گفت: این 

بیانیه اصال برای من ارزش ندارد. 

7

6

میزبانی جام ملت ها شدنی نیست؟

خیلی دور و خیلی هم بعید!

از میان تیترها

5

روزهای مهربانی در مقابل کرونا

عکس خبر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 
 6  رمضان  1441 

 3۰ آوریل ۲۰۲۰
 شماره ۲96۲

۸ صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

7

رونمایی از 
 مجسمه کارگر
 در منطقه ۵

در حال حاضر معضالت زیادی داریم اما درخواست ایران برای اخذ میزبانی یک قدم رو به جلو است. 
اگر بتوانیم تا سه کشور نهایی هم جلو برویم، 1۰ قدم رو به جلو خواهد بود

7

 وقتی جهاد رزمندگان لشکر ۱4 امام 
حسین )ع( هم چنان ادامه دارد؛

 توزیع روزانه دو هزار پرس
 افطاری بین روزه داران 

 احترام نظامی
  فرمانده ارتش
  به مدافعان 

سالمت 
شهرضا

این روزها کافه ای در اصفهان به پایگاهی برای کمک 
 رساندن به کســانی تبدیل شده اســت که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا از نظر اقتصادی آسیب دیده اند 
یا بیشتر در معرض خطر قرار دارند. گروه »مهریبار« 
تاکنون  با اســتفاده از کمک های مردمی تعدادی 
از دســتگاههای خود پرداز را ضدعفونــی و تجهیز 
کرده اند و میان گروههای مختلف همچون پاکبانان، 
تاکسیران ها، اتوبوسران ها، کادر خدماتی اداره راه و 
شهرسازی، کودکان کار و ...  بسته های ضدعفونی و 
بهداشتی توزیع کرده اند. آنها در کنار این فعالیت ها 
در بیمارســتان ها مواد ضدعفونی کننده و در میان 

خانواده های نیازمند مواد غذایی توزیع کرده اند.
عکس: ایسنا

فرا رسیدن روز کارگر و هفته معلم بر تمام کارگران زحمت کش و جهادگران عرصه علم مبارک باد

 اصفهان بیشترین
  زندانی جرائم غیرعمد

 کشوررا دارد

 حضور خیران سالمت شهرضا در میدان
 مبارزه با کرونا؛

  نیکوکاران برای شکست
  کرونا آستین همت

 باال زدند

هجوم سرمایه ها به بازار بورس از 
کارشناسان تا نمایندگان مجلس 
را وادار به دادن هشدار نسبت به 
خریدهای هیجانی کرده است؛

 حمله انتحاری به 
بازار بورس

 عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس:

کسر اقساط بدون 
 اجازه  مشتری، 

تخلف است

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد
 اسالمی استان اصفهان:

 اصفهان یکی از
  قطب های رسانه ای 

کشور است
3 7

2963
2 می

  شنبه  13
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 حمله بالگردهای رژیم صهیونیستی به مواضعی
 در جنوب سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه بامداد جمعه گزارش داد بالگردهای رژیم متجاوز صهیونیستی به مواضعی 
در جنوب سوریه حمله کرده اند.خبرگزاری ســانا گزارش داد این حمله فقط خسارات مادی به جا 
گذاشته است. رسانه های سوریه گزارش داده اند بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی درحال شلیک 
راکت به سمت مواضع سوری دیده شده اند.روزنامه صهیونیســتی جروزالم پست هم گزارش داد 

رژیم اسراییل، ۵ راکت به سوی مرز جنوبی سوریه در قنیطره شلیک کرد.

ذوق زدگی سعودی ها از اقدام آلمان علیه حزب ا... لبنان
عربستان سعودی بعد از آمریکا و رژیم صهیونیســتی از اقدام خصمانه آلمان علیه حزب ا... لبنان 
استقبال کرد.این وزارتخانه مدعی شد که این اقدام در راستای مبارزه با تروریسم در عرصه منطقه 
و جهان صورت می گیرد و جامعه جهانی باید اقدامات مشابهی در این خصوص انجام دهند. وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام خصمانه اخیر دولت آلمان علیه حزب ا... لبنان، از این 
اقدام استقبال کرد و گفت: دولت آلمان را به خاطر تصمیمش در قرار دادن نام حزب ا... به عنوان یک 
سازمان تروریستی ستایش می کنم.واکنش وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تنها ساعاتی پس از آن 
اعالم شد که آلمان هرگونه فعالیت جنبش مقاومت حزب ا... لبنان را ممنوع اعالم کرد. وزارت کشور 
آلمان اعالم کرد که نام »حزب ا... لبنان« را در فهرســت گروه های تروریستی قرار داده است.گفته 
شده پلیس آلمان بازداشت افراد مظنون به عضویت در »حزب ا... لبنان« را آغاز کرده است. مقامات 
امنیتی آلمان پیش بینی کرده اند که هزار و ۵۰ نفر از اعضای حزب ا... لبنان در آلمان مستقر هستند.

چین عالقه ای به مداخله در انتخابات آمریکا ندارد
چین اعالم کرد بر خالف آنچه در آمریکا گفته می شود این کشــور »هیچ عالقه ای« برای ورود به 
»مســائل داخلی« آمریکا ندارد.وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه ای در تارنمای خود آورده 
است، ما عالقه ای به مداخله در مسائل داخلی از جمله انتخابات آمریکا نداریم و از آمریکا هم می 
خواهیم از مشکل تراشی برای چین خودداری کند.این بیانیه، تازه ترین واکنش پکن به اظهارات 
اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکاست که گفته بود چین خواستار بازنده شدن وی در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر است.ترامپ بر این باور است که چین خواستار پیروزی جو 
بایدن، نامزد دموکرات ها در این انتخابات است تا از فشارها بر پکن کاسته شود.پس از روی کار آمدن 
ترامپ روابط آمریکا با چین به شدت تیره شده است؛ دولت وی از یک سو وارد یک جنگ تجاری 
با پکن شده از سوی دیگر از بسیاری از توافق نامه های بین المللی خارج شده و روابط با تایوان را در 
زمینه های نظامی و سیاسی تقویت کرده است.گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه هم درباره 
این موضوع به سواالت خبرنگاران در پکن پاسخ داد و گفت: ما نمی خواهیم پای چین به این مسائل 

کشانده شود، این موارد جزو امور داخلی آمریکاست.

تحکم ترکیه بر سر امارات
وزارت خارجه ترکیه بامداد جمعه در بیانیه ای از امارات خواســت »مواضع خصمانه« علیه آنکارا را کنار 
گذاشته و »جایگاه خودش را بشناســد.«در بیانیه وزارت خارجه ترکیه با اشاره به بیانیه وزارت خارجه 
امارات آمده است: »ما از امارات متحده عربی می خواهیم دیدگاه های خصمانه علیه کشورمان را کنار 
گذاشته و جایگاهش را بشناسد.«وزارت خارجه و همکاری بین المللی امارات روز پنجشنبه ضمن تاکید 
بر موضع خود مبنی بر حمایت از راه  حل سیاســی از طریق کنفرانس برلین، از »دخالت ترکیه در امور 
کشورهای عربی« به ویژه لیبی ابراز نگرانی کرد.به نوشته وبگاه خبری »االمارات نیوز«، امارات از تمام 
طرف های درگیر در لیبی خواسته بود که با نظارت سازمان ملل متحد به روند حل سیاسی پای بند باشند.

چهره روز

موسوی، ادعاهای مطرح شده در گزارش آزادی مذهب را 
محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای بی اساس مطرح شده در گزارش ساالنه آزادی مذهب در وزارت خارجه 
آمریکا و به ویژه وضعیت یهودیان در ایران را غیر صحیح و مردود خواند.ســید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: در این گزارش ادعاهای واهی و بی اساسی در ارتباط با کشورمان و به 
ویژه وضعیت یهودیان در ایران مطرح شــده که در خصوص هیچ  یک از ادیان قانونی و رسمی در جمهوری 
اسالمی ایران صحت نداشته و مردود است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: دولت آمریکا در حالی بار 
دیگر و در قالب گزارشی جدید دست به تکرار اتهامات بی پایه و غیر مستند در خصوص وضعیت آزادی مذهب 
در جمهوری اسالمی ایران زده که محتوای این گزارش حاکی از عدم شناخت و درک درست از وضعیت ایران 
در این زمینه بوده و به خوبی بهره گیری از اطالعات و منابع بی اعتبار و ضد ایرانی در تهیه آن را نشان می دهد. 

»ظریف« با همتای کوبایی خود درباره تحریم های آمریکا 
رایزنی کرد

وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و کوبا در خصوص آخرین تحوالت روابط دو جانبه، تحریم های 
یک جانبه و غیر قانونی آمریکا علیه کشورهای مستقل و همکاری های علمی و پزشکی دو کشور به ویژه 
در زمینه مبارزه با کرونا گفت وگو کردند.محمد جواد ظریــف و برونو رودریگز پاریال، وزیران امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و کوبا در خصوص آخرین تحوالت روابط دو جانبه، تحریم های یکجانبه و غیر 
قانونی آمریکا علیه کشورهای مستقل و همکاری های علمی و پزشکی دو کشور به ویژه در زمینه مبارزه 

با کرونا گفت وگو و تبادل نظر کردند.

شورای نگهبان از اظهارات »سینا کمال خانی« قانع نشده است
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی گفت: شورای نگهبان از توضیحات 
سینا کمال خانی در خصوص مدرک تحصیلی متقاعد نشــده است.عطیه صالحی با اشاره به آخرین 
وضعیت حضور نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس یازدهم اظهار کرد: در هنگام ثبت نام 
از کاندیداهای مجلس یازدهم، منتخب تفرش مدرکی با ظاهر کامال استاندارد ارائه کرده بود، به طوری 
که کد امنیتی درج شــده در پرونده پس از استعالم از سوی وزارت علوم پاســخ داده می شد که این 
مدرک از کدام واحد دانشگاهی صادر شده است.وی تصریح کرد: در فرم پرسش نامه کمال خانی واحد 
دانشگاهی که درج شده بود یکی از واحدهای دانشگاهی معتبر اعالم شده از سوی وزارت کشور و ستاد 
انتخابات کشور بود که در ادامه فرآیند با استعالمات انجام شده مشخص شد دانشگاه صادرکننده مدرک 
را تایید نکرده و صدور آن را قبول نداشت.مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری 
مرکزی با اشاره به اظهارات ضدو نقیض کمال خانی گفت: وی در مصاحبه ای مدعی بود مدرک خود را از 
دانشگاه تفتان واحد خاش اخذ کرده؛ اما در پرسش نامه دانشگاه صادر کننده مدرک را واحد زاهدان قید 

کرده بود به همین دلیل شورای نگهبان قانع نشد و رای به نامعتبر بودن مدرک داد.

قدردانی سفیر انگلیس از کادر درمان ایران
سفیر انگلیس به همراه تعدای از کارکنان سفارت این کشور در تهران با حضور در پشت بام محل کار خود از 
کادر درمان ایران قدردانی کردند.سفارت انگلیس در تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز پنجشنبه، 
سفیر بریتانیا به همراه تعدادی از کارمندان سفارت از همه کسانی که به نحوی در خط مقدم مبارزه با ویروس 
کرونا نقش داشته اند، قدردانی کرد.راب مک ایر پیش تر هم در حساب توئیتر خود با اشاره به اقدام نمادین 
کارکنان سفارت این کشور در تهران نوشت: یک دقیقه سکوت روز)سه شنبه( کارمندان سفارت بریتانیا 
فرصتی برای نشانه دادن قدردانی خود از زحمات و فداکاری بی نهایت کادر درمانی ایران، بریتانیا و همه 

دنیا در بحران ویروس کرونا بود.

کافه سیاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خبر داد:

 عبور ماهواره نظامی
  سپاه از فراز تل آویو

 و فلوریدا 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
ماهواره نــور از فراز فلوریدا و تــل آویو عبور 
کرده و عکــس های  تهیه شــده را برای ما 
مخابره کرد.محســن رضایی، در پاســخ به 
ســوالی پیرامون پرتاب ماهــواره نور گفت: 
فناوری ماهواره نور کامال ایرانی است و تمام 
سیســتم های این ماهواره تکنولوژی خود 
ماســت. ســاخت این ماهواره کامال ایرانی 
بوده و موشکی که آن را به مدار برده، ایرانی 
است.وی افزود: تمام سیستم های هدایت 
و کنترل آن ایرانی اســت و بعــد هم پرتاپ 
آن در یــک غافلگیــری کامل انجام شــده 
اســت. ماهواره در مدار خود مســتقر شده 
و تا امروز هم خیلی خوب کار کرده اســت.

دبیر مجمع تشخیص گفت: ماهواره نور یک 
ماهواره شناســایی است؛ ماهواره ای است 
که در فضا قرار گرفته و میــزان بازدارندگی 
ما را افزایــش داده اســت. بنابراین اگر از 
فواصل دورتر کســی قصدی علیه جمهوری 
اسالمی داشــته باشد، ما از آســمان همه 
جا را مشــاهده می کنیم. این موشــک از 
زمانی که شلیک شــده، تمام عملیات ها را 
به درســتی انجام داده است. به ارتفاع رفته 
و حالت عمود گرفتــه و ماهواره به کمک آن 
به مدار خودش رفته است. این یک ماهواره 
 نظامی است و ابایی نداریم که این مطلب را 

بازگو کنیم.

سیاست

بین الملل

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد: تا دو 
سال آینده در انجام تعمیرات نیروگاه اتمی بوشهر از 
متخصصان روسی بی نیاز می شویم.بهروز کمالوندی 
افزود:  بخش عمده تعمیرات این نیروگاه توســط 
متخصصان ایرانی انجام می شود و شاید در دو سال 
آینده از متخصصان روســی در ایــن زمینه بی نیاز 
شویم.وی درمورد تعویض سوخت و تعمیرات ساالنه 
این نیروگاه هم اظهارداشت: هر ســال در دوره ای 
تعویض سوخت و تعمیرات ســالیانه این نیروگاه 
انجام می شود که این ویژگی همه نیروگاه های اتمی 
است.وی یادآور شد: در گذشته با توجه به درخواست 
وزارت نیرو برای این که کمبود برق وجود نداشــته 

باشــد، ما این اقدام را در فصلی انجام می دهیم که 
با سرما و گرمای شــدید مواجه نباشیم.سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی به شــرایط کرونایی در کشور 
اشاره کرد و گفت: باتوجه به این شرایط این کار را در 
دو مقطع انجام می دهیم که هر دو در فصلی است 
که کمبود برق احساس نشود، نخست در اردیبهشت 
ماه که در حال حاضر در حال انجام است و دیگری 
در پاییز که تعدد افــراد کمتری درگیر تعمیرات و ... 
هستند.کمالوندی از ورود محموله سوخت جدید به 
بوشــهر با همکاری روس اتم طی دو پرواز در هفته 
گذشــته خبر داد و تصریح کرد: ایــن محموله ها 
حاوی ۳۸ تن ســوخت با حدود ۴.۵ درصد است 

که انرژی معادل ۱۲ میلیون بشــکه نفت می شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: هر کدام 
از این هواپیماها ســوخت انرژی معادل ۶ میلیون 
بشــکه نفت به ایران آوردند که این ها در طول یک 
سال آینده برق مورد نیاز را به میزان یک هزار مگاوات 
تولید می کنند.کمالوندی ادامه داد: تاکنون معادل 
حدود ۶۷ میلیون بشــکه نفت در عملکرد نیروگاه 
بوشهر صرفه جویی شده و ساالنه هفت میلیون تن 

آالینده کمتر ایجاد می شود. 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 

 تا دو سال آینده در انجام تعمیرات نیروگاه اتمی
 بوشهر بی نیاز می شویم

روایت »برایان هوک« از حیله جدید آمریکا علیه ایران
یک مقام ارشد آمریکایی ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل قبل از اتمام دوره تحریم های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر، اقدام به تمدید این تحریم ها 
کند و این در حالی است که مقامات روسیه اعالم کرده اند مسکو با چنین اقدامی مخالف اســت.برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران ابراز امیدواری 
کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از تاریخ منقضی شدن تحریم های تســلیحاتی ایران یعنی ماه اکتبر، اقدام به تمدید تحریم ها علیه ایران کند. این 
در حالی است که مقامات رسمی روسیه اعالم کرده اند که مسکو با چنین حرکتی مخالف اســت.نماینده ویژه دولت ایاالت متحده در امور ایران گفت که آمریکا 
پیش نویس قطعنامه شورای امنیت در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تهیه کرده است؛ پیش نویسی که با ۹ رای موافق و بدون وتو شدن از جانب 
کشورهای روسیه، چین، انگلیس یا فرانسه قابل تصویب خواهد بود.برخی از دیپلمات ها اظهار کرده اند که ایاالت متحده آمریکا احتماال برای به دست آوردن رای 
متحدین ایران یعنی روسیه و چین با مشکل روبه رو خواهد شد. با این حال، هوک بارها طی کنفرانس های خبری اعالم کرده است: ما هم چنان امیدوار هستیم.

وی هم چنین با طرح اتهاماتی بی اساس علیه کشورمان، مدعی شد: روسیه و چین در خاورمیانه در صلح و آرامش همراه با ثبات اقتصادی به سر می برند؛ در حالی 
که ایران با خرید و فروش تسلیحات، عامل اصلی بی ثباتی در منطقه  خاورمیانه به حساب می آید.هوک هم چنین اظهار کرد که واشنگتن قصد ندارد با اعمال فشار 

مضاعف برای تمدید تحریم های تسلیحاتی، به سرعت پیش برود.

عکس خبر

اولین جلسه کمیته مسئول 
بررسی برنامه دولت 

»الکاظمی«
بر اساس اعالم رسانه های عراقی احزاب شیعه با 
برنامه دولت جدید مخالف هستند. طبق گفته منابع 
مذکور، اغلب احزاب شــیعه به مصطفی الکاظمی 
اعالم کردند که به دلیل مشخص نبودن موعد دقیق 
جهت برگزاری انتخابات زودهنگام در برنامه دولتی 
ارائه شــده به پارلمان و همچنین نداشتن بخش 
ویژه ای در زمینه اخراج نظامیان آمریکا و خارجی از 

عراق به این برنامه رای نخواهند داد.

وقتی در بحران نفتی، ایران از عربستان و آمریکا آماده تر است؛

برگ برنده ایران در چالش نفتی بین عربستان و آمریکا
بحران نفتی ناشــی از همه گیری ویروس کرونا ســبب شده تا توازن 
متقابل در خصوص اقتصاد تک محصولی کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس در مقابل ایران بــه عنوان یک رقیب راهبــردی بر هم خورده و 
زمینه ساز عقب نشینی آنان را در برخی پرونده های مهم از جمله یمن 
فراهم کند.دو هفته پیش زمانی که معامله گران نفتی در شیکاگو برای 
خالصی از اوراق پیش فروش ســه ماهه نفت در بازار فیوچرز حاضر 
شــدند تا با قیمت منفی ۲۵ دالر این محموله هــا را تحویل خریداران 
دهند، عمق بحران در بازار نفت روشــن شــد.اگرچه این بحران فعال 
گریبان تولیدکننده نفت آمریکا را گرفته و شــاخص نفت برنت هنوز 
باالی ۲۰ دالر معامله می شــود؛ اما برخی تحلیل گران معتقدند که به 
زودی با پر شدن ذخایر اســتخراج کننده نفت مصیبت به بازار واقعی 
خواهد آمد. هم اکنون نزدیک بــه یک میلیارد بشــکه از ذخایر نفت 
چین پر شده و در حالی که هنوز ۵۰۰ میلیون بشــکه دیگر تا پر شدن 
این ذخایر باقی مانده با توجه به میزان اضافه تولید بازار این اتفاق تا 
دو ماهه آینده روی خواهد داد.پر شــدن ذخایــر نفت چین بر خالف 
آمریکا این بار مستقیما تولیدکنندگان نفت خاورمیانه یعنی عربستان 
سعودی، کویت و امارات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این میان به 
نظر می رسد آسیب پذیری ریاض با توجه به صادرات روزانه ۲ میلیون 
و صد هزار بشکه نفت به چین بیش از همه باشد. ریاض قصد داشت 
با غرق کردن بــازار در نفت بــه حاکمیت صنعت نفت شــیل آمریکا 
پایان دهد؛ اما ظاهرا این اقــدام زمینه های تنش های جدی با برخی 
البی های طرفدار صنعت نفت در آمریکا را فراهم کرده است. از سوی 
دیگر سعودی ها متوجه شده اند که این بار در مقابل این بحران بسیار 

آسیب پذیرتر از قبل هستند.
از بین کشورهای حاشیه خلیج فارس عربســتان سعودی بیشترین 
گرفتاری درونی اقتصادی را دارد. بخش مهمی از این مشکالت مربوط 
به ساختارهای صلب و مناســبات قبیله ای حاکم بر این کشور است. 
از دید یک ناظر بیرونی، عربستان ســعودی همانند کویت، امارات و 
قطر یک هتل مجلل است. شهروندان این کشــور از هنگام تولد وارد 
این هتل می شوند و فقط خواستار خدماتی هستند که دولت آن ها با 
پول نفت ارائه می دهد.از هر ســه نیروی کار در عربستان سعودی دو 
نفر خارجی است و ســعودی ها تمایل کمی دارند تا شغلی را بر عهده 
بگیرند. حتی زمانی که عربســتان سعودی بر طبق طرح ۲۰۳۰ شروع 
به اخراج خارجی ها کــرد ناگهان کارفرمایان ســعودی با حجم باالی 
خدماتی روبه رو شدند که سعودی ها حتی تجربه انجام آن را نداشتند.

مشکل اصلی اینجاست که عربستان سعودی با برنامه های متعدد ۵ 

ساله طی ۳۰ سال گذشته نتوانسته اقتصاد را به فراتر از اقتصاد نفتی 
گسترش دهد. شغل های خیلی کمی ایجاد شده اند و توان اقتصادی 
 سعودی ها در مقابل نسل جوان عربســتان مثل یخ در مقابل آفتاب

 تحلیل می رود.
خبر بدتر برای سعودی ها این که رقیب قدرتمند آن ها در شمال خلیج 
فارس برای چنین بحرانی آماده تر از آنان اســت. ایران نزدیک به دو 
ســال اســت که به دلیل خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های 
یکجانبه به درآمدهای نفتی دسترسی نداشته است.اگرچه این فشار 
گســترده مصائب اقتصادی جدی از جمله ۴ برابر شدن قیمت ارز را 
به همراه داشــته؛ اما تحقق آرزوی ۴۰ ســاله تهران را برای غیر نفتی 
شــدن اقتصاد به همراه داشته اســت. طبق پیش بینی های صندوق 
بین المللی پول، ایران می تواند در سال ۲۰۲۰ رشد مثبت اقتصادی را 
تجربه کند. حتی در سال ۲۰۱۹ علی رغم رشد منفی، صنعت نفت ایران 
توانســته در بخش غیر نفتی رشــد جزئی مثبت را تجربه کند.یکی از 
مهم ترین مزایای این شــرایط برای ایران ایجاد یک سیستم مالیاتی 
گسترده برای کاهش نقش نفت بود؛ سیستمی که عربستان سعودی 
آرزوی آن را دارد. عالوه بر این، ایران ظرفیت تنوع گسترده ای را نسبت 

به عربستان دارد. ایران بر خالف عربستان اراضی حاصل خیزی دارد 
که امکان خودکفایی غذایی را برای آن فراهم می کند. عربســتان نیز 
در گذشته تالش گسترده ای برای تولید گندم آغاز کرد که در نهایت با 
خشــکیدن منابع زیر زمینی آبی به طور کامل به شکســت انجامید و 
هم اکنون سعودی ها بزرگ ترین وارد کننده مواد غذایی در غرب آسیا 
بعد از عراق هستند.این چشم انداز هر ناظری را می تواند به این نتیجه 
برساند که تعادل راهبردی بین شــیخ نشینان حاشیه خلیج فارس و 
ایران به تدریج در حال بر هم خوردن است، شاید بتوان نشانه های این 

عدم تعادل را از هم اکنون مشاهده کرد.
عربستان سعودی برای رها شدن از باتالق یمن و به تبع آن هزینه های 
وحشتناک این جنگ در صدد برقراری آتش بس در این کشور است؛ 
اگرچه هر از گاه خود آتش بس را نقض می کند. امارات متحده عربی 
نیز رایزنی هایی را با ایران آغاز کرده و در میانه بحران کرونا، »محمد بن 
زاید« با »بشار اسد«، رییس جمهور سوریه مکالمه تلفنی در خصوص 
کمک به این کشور داشته است.البته این بدین معنا نیست که بحران 
نفت خواهد توانست تمام مشکالت ایران و کشورهای خلیج فارس را 
حل کند؛ اما شاید بتواند عقالنیت را به سردمداران سعودی برگرداند.
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نصب کد رهگیری در فروشگاه ها الزامی است
مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: توصیه های بهداشتی به تمامی 
واحدهای سالمت محور و اتحادیه های مواد غذایی داده شده و در ماه رمضان امسال ثبت اصناف 
و مشاغل انجام شد که یکی از مسائل کنترلی اداره بهداشت، داشتن کد رهگیری مغازه داران است.

سید مهدی میرجهانیان با اشاره به شرایط کرونا و ماه رمضان، اظهار داشت: فعالیت و مسئولیت های 
نیروهای بهداشــتی و نظارت در این ایام چندین برابر شده است.وی افزود: مسائل بهداشت مواد 
غذایی و اماکن عمومی توسط بازرسان اداره بهداشــت در ماه رمضان کنترل و بازرسی می شوند و 
همچنین مســائل فاصله گذاری هوشــمند و گام دوم مبارزه با کرونا ویروس را پیگیری، نظارت و 
اجرا می کنند.مدیر گروه مهندسی بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان با بیان اینکه 90 تیم 
روزانه در استان مشغول نظارت هستند، گفت: ناظران از مراکز تهیه و توزیع، اماکن عمومی و سایر 
مکان های حســاس در این زمینه بازدید می کنند.وی تصریح کرد: مرکز بهداشــت محیط استان 
بازرسی های مشترکی با سازمان تعزیرات، اماکن نیروی انتظامی، اداره دامپزشکی و شهرداری ها 
دارد.میرجهانیان ادامه داد: در بازه زمانی ماه رمضان و شیوع کرونا، موضوع سالمت مواد غذایی به 
ویژه حلیم و آش، خرما، زولبیا و بامیه و رستوران ها و فست فودها بیشتر توجه می شود و اکیپ های 

نظارت و بازرسی با هر گونه تخلف و به خطر انداختن سالمت جامعه برخورد می کنند.

تجارت داغ در صنعت پرورش االغ!
مدیر امور دام جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: درآمد باالی تولید »عنبرنسا« نسبت به شیر 
االغ موضوع جالبی است که دلیل آن تقاضای باال برای آن در زمان شیوع کرونا بوده است.احمدرضا 
اسماعیلی در خصوص وضعیت پرورش االغ در استان اصفهان اظهار کرد: در استان اصفهان تا کنون 
یک واحد پرورش االغ برای گرفتن شیر آن در شهرســتان نایین احداث و بهره برداری شده است.

وی افزود: این واحد پرورشی دارای ۵0 رأس االغ است که روزانه معادل هفت لیتر شیر االغ تولید 
می کند این محصوالت به طور مســتقیم به بازار عرضه می شود، عالوه بر این محصول در این واحد 
پرورشی » عنبرنسا« نیز تولید و به بازار عرضه می شود.وی در پاســخ به اینکه چه برنامه ای برای 
توسعه پرورشگاه های االغ در استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: اگر واحد یا شخصی برای ایجاد 
پرورشگاه االغ درخواست داشته باشد، مجوز داده می شود و صدور مجوز پرورش االغ از لحاظ قانونی 
مانعی ندارد.وی یادآور شد: مشکلی که وجود دارد این است که نژاد االغ های ایران شیرده نیست و از 
این حیوان بیشتر به منظور باربری و حمل بار استفاده شده است و برای اصالح نژاد آنها باید نسبت به 
واردات اسپرم االغ شیرده و جنین االغ اصالح شده، اقدام شود که قرار است به زودی این امر صورت 

بگیرد تا با استفاده از اصالح نژاد مقدار شیردهی االغ افزایش پیدا کند.

تلفن همراه، ارزان می شود
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی گفت: پیش بینی 
می شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده کاهش داشته باشد.ابراهیم درستی با اشاره به افزایش 
قیمت موبایل در هفته های اخیر، گفت: به دلیل اینکه واردات موبایل بیش از ۲ ماه است روند کندی را 
پشت سر گذاشته ، این امر در افزایش قیمت موبایل موثر است.وی با اشاره به علت های افزایش قیمت 
موبایل، بیان کرد:  عرضه و تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون تقاضا برای خرید 
موبایل زیاد اســت به همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد.رییس اتحادیه فروشندگان 
دستگاه های صوتی، تصویری، گوشــی همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه فعالیت برخی از شرکت های 
واردکننده باعث افزایش قیمت موبایل می شود، تشریح کرد: مغازه داران قیمت تلفن همراه را گران نمی 
کنند، چرا که اگر در قیمت ها مسئله ای هست، به شــرکت های وارد کننده باز می گردد.رییس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی درباره ثبات قیمت تلفن همراه،  
بیان کرد: در تالش هستیم که بتوانیم قیمت موبایل را به یک ثبات برسانیم که نیاز است التهابات کم شود.

هجوم سرمایه ها به بازار بورس از کارشناسان تا نمایندگان مجلس را وادار به دادن هشدار نسبت به خریدهای هیجانی کرده است؛

حمله انتحاری به بازار بورس

بازار بورس، روزهای طالیی را سپری می کند  مرضیه محب رسول
و به طــرز شــگفت انگیزی هیــچ اتفاق 
سیاســی و یا رویداد جهانی بر این بازار تاثیر چندانی ندارد. نه احتمال 
رویارویــی نظامی ایران و آمریکا شــاخص ها را پاییــن آورد و نه رکود 
گسترده اقتصادی ناشی از کووید 19 ،رشد این بازار را متوقف کرد. همین 
مسئله نگرانی های شــدیدی را از ترکیدن حباب بازار ایجاد کرده است. 
این در شرایطی است که به زودی سهام عدالت هم در بورس قابل خرید 
وفروش خواهد شد و بر اساس تصمیم جدید دولت برخی از بزرگ ترین 
و سودده ترین شرکت ها و بانک ها نیز به زودی در بورس عرضه خواهد 
شد. همین موضوع ولع خریداران را بیشتر هم خواهد کرد. کارشناسان 
اقتصادی از جمله شــخص وزیر اقتصاد نگران فروش شتاب زده سهام 
عدالت هستند؛ اتفاقی که منجر به ورود بیشتر و غیر قابل کنترل سرمایه 
به بازار خواهد شد. وزیر اقتصاد ضمن هشدار به مردم در مورد فروش این 
ســهام گفت به عنوان کارشــناس در حوزه اقتصاد ملــی از مردمی که 
نمی توانند ســهام خود را مدیریت کنند می خواهم که از فروش فوری و 
شتاب زده آن خودداری کنند؛ زیرا ممکن است تعدادی از افراد سودجو 
با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی سهام، نسبت به خرید این امتیاز 
اقدام کنند و این بســیار خطرناک بوده  زیرا این سهام ارزشمند است. 
نمونه هایی از ریزش ارزش سهام در سال های قبل نیز اتفاق افتاده است 

ریزش ۴0 د رصد ی شاخص بورس د ر سال 1۳۸۷ و ریزش ۳۲ د رصد ی 
آن د ر ســال 1۳9۲ د و نمونه بزرگ سقوط ارزش ســهام د ر بازار سرمایه 
ایران است. نمونه این اتفاق د ر ســال 1۳9۷ د ر بازار ارز هم اتفاق افتاد . 
نرخ حبابی د الر به بیش از 1۷ هزار تومان رسید ، اما بالفاصله سقوط کرد  
و د ر محد ود ه قیمتی 11 تا 1۲ هزار تومان تثبیت شــد . بد یهی اســت که 
عمد ه ترین زیان ها، برای افراد ی اســت کــه د ر اوج هیجان ها وارد  این 
بازارها می شوند  واال زیان سرمایه گذاران د یگر، د ر واقع کاهش سود  آنها 
بود ه است. عالوه بر کارشناسان، سیاســتمداران هم نسبت به ورود به 
بورس به مردم هشدار می دهند. در همین زمینه مهدی طغیانی، منتخب 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت:در ماه های اخیر شاهد 
ورود سیل عظیمی از نقدینگی و دارایی های مردم به بازار بورس و سرمایه 
بوده ایم و این وضعیت با امکانات و داشــته های بازار تطابق ندارد.وی 
ادامه داد: از آنجایی که اقتصاد ما بانک محور است و به دولت و بانک ها 
وابسته اســت، این ســرمایه گذاری مردم در بورس به تامین مالی در 
اقتصاد کشور کمک شایانی می کند.طغیانی، اصطالح حباب در بازار را این 
چنین تشریح کرد:شرکت هایی که در بورس حضوردارند باید نسبتی بین 
ارزش بازاری سهم آن ها در بازار سرمایه و ارزش ذاتی آن ها وجود داشته 
باشد و در برخی موارد که حجم تقاضا در بازار زیاد است بین ارزش بازاری 
و ارزش ذاتی سهام فاصله زیادی می افتد و به شکل غیر طبیعی شاهد 

فزونی ارزش بازاری سهم بر ارزش ذاتی آن هستیم و به اصطالح حباب 
در بازار رخ می دهــد و نباید به امید این اختــالف قیمت خرید و ارزش 
بازاری وارد بازار شد و افراد در صورت نداشــتن دانش کافی دچار زیان 
بسیاری خواهند شد.وی نقش دولت در شرایطی که حباب اتفاق می افتد 
را اینگونه دانست:هدف دولت در شرایطی که تقاضا افزایش می یابد عمق 
دادن به بازاراست، یعنی با افزایش عرضه های اولیه و تخفیف هایی که در 
نظر می گیرد بین تقاضا و عرضه در بازار ســرمایه تعادل ایجاد می کند.

طغیانی چگونگــی جلوگیری از زیان های احتمالــی در بازار بورس را به 
دیدگاه مردم معطوف دانست و گفت:»بهتر است مردم نگاه بلندمدت به 
سرمایه داشته باشند و زمانی که سهام می خرند تا یک الی دو سال آن 
را نگه دارند و از فــروش زود هنگام بپرهیزند چرا کــه خرید و فروش 
لحظه ای منافع ســرمایه گذار را تامین نخواهد کرد«. ســوال اصلی که 
مطرح می شود این اســت که آیا با وجود تحریم ها بورس ایران سقوط 
خواهد کرد؟ در حال حاضر نمی توان گفت که کل بازار حباب دارد همچنین 
بورس ایران هنوز جای رشد دارد به شرطی که هم پای ورود تقاضا عرضه 
هم وجود داشته باشد وگرنه بازار به سقوط نزدیک می شود.یکی از عوامل 
بنیادین تحلیل وضعیت شــرکت های بورســی، موضوع تحریم است. 
شــرکت هایی که بازار داخلی آن ها پر رونق تر اســت یا کال های وارداتی 

کمتری دارند، ضرر کمتری از تحریم به آن ها می رسد.

دبیــر اجرایی خانه کارگر و عضو شــورای اســالمی 
اصفهان گفت: جامعه کارگری این اســتان خواهان 
تســریع در پرداخت بیمه بیکاری ناشــی از شیوع 
بیماری کرونا هســتند زیرا از اســفند سال گذشته 
تاکنون هیچ درآمدی نداشتند.اصغر برشان با بیان 
اینکه امسال جامعه کارگری دغدغه های بیشتری 
نسبت به سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از شیوع 
ویروس کرونا دارد، افزود: اوایل هر ســال با تعدیل 

تعدادی از کارگران قراردادی مواجه می شــدیم؛ اما 
امسال بیکار شدن آنها به دلیل بیماری کرونا، بیشتر 
شــد و تا کنون حدود ۵0 هزار نفر در استان اصفهان 
متقاضی بیمه بیکاری هستند.برشان با تاکید براینکه 
هنوز هیچ پولــی به کارگران بیکار شــده و متقاضی 
بیمه بیکاری ناشــی از کرونا، پرداخت نشده است، 
تصریح کرد: این کارگران  اسفند سال گذشته تاکنون 
هیچ درآمد و حقوقی نداشتند و الزم است پرداخت 
بیمه بیکاری به آنها تسریع شود.دبیر اجرایی خانه 
کارگر اصفهان به دغدغه های دیگر این جامعه اشاره 
و اضافه کرد: آنها همچنــان خواهان اصالح حداقل 
دستمزد تعیین شده در ســال 99 هستند زیرا رقم 

تعیین شده به ۲ میلیون و ۸00 هزار تومان نمی رسد 
و معیشت آنها را دچار مشکل خواهد کرد.برشان به 
عرضه 10 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( در بورس نیز اشــاره و تصریح 
کرد: این سرمایه متعلق به تامین اجتماعی و از آن 
کارگران اســت و باید پول آن به شستا برگشته و با 
آن سهام های مناسب تری خریداری شود و سهام 
بورس آن در موارد دیگر هزینه نشــود.وی، امنیت 
شغلی را نیز از مهم ترین دغدغه های کارگران دانست 
و اظهار داشت: 90 درصد کارگران به دلیل کار و قرارداد 
موقت این دغدغه را دارند و با وجود تالش های بسیار 

هنوز این مشکل حل نشده و باقی مانده است.

کارگران اصفهانی خواهان  پرداخت بیمه بیکاری ناشی از 
کروناهستند

فروش ساالنه محصوالت و خدمات شرکت های فناور مستقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، هزارو ۳0 میلیارد تومان است.رییس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در بازدید مهدی طغیانی، نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم با بیان اینکه این شــهرک با بیش از ربع قرن سابقه به عنوان 
زیرساخت مهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان فعالیت می کند، گفت: حجم گردش مالی ســاالنه شرکت های فناور مستقر هم دو هزارو ۵0میلیارد تومان 
است.جعفر قیصری با اشاره به اشتغال بیش از هفت هزار نفر در این شرکت ها افزود: ۵00 عضو هیئت علمی دانشگاه و دو هزارو ۵00 نفر کارشناسی ارشد در 
این شرکت ها مشغول به فعالیت هستند.وی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان و شرکت های فناور گفت: قطعا توسعه این زیرساخت ها 
و حمایت از فناوران می تواند بسیاری از دشواری های کشور را رفع کند.مهدی طغیانی، نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم نیز با مثبت خواندن 
حرکت کشور به سمت دانش محور شدن، گفت:می توان از اعتبارات ملی و استانی برای افزایش حمایت  و رشد مراکز علمی و فناوری استفاده کرد.شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان موسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور، با حمایت از راه اندازی و توسعه شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان توانسته است گام های موثری در توسعه تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی بردارد.۵90 شرکت 

دانش بنیان در این شهرک مستقر هستند که این تعداد حدود 10 درصد شرکت های دانش بنیان کشور را شامل می شود .

فروش هزارو 30 میلیارد تومانی دستاورد شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر  روز

در ماه های اخیر شاهد ورود سیل عظیمی از نقدینگی و 
دارایی های مردم به بازار بورس و سرمایه بوده ایم و این 

وضعیت با امکانات و داشته های بازار تطابق ندارد

رونمایی از تندیس 
کارگر دراصفهان

به مناسبت گرامیداشــت روز کارگر، 
در آیینی از تندیــس کارگر در خیابان 
دانشــگاه اصفهــان رونمایی شــد 
.نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شــورای اســالمی در آیین رونمایی 
از تندیــس کارگر گفت :در مســئله 
افزایــش حقــوق هــا ، نمایندگان 
کارگران مخالــف ۲1 درصد افزایش 
حقوق بودند زیرا طبق قانون، افزایش 

حقوق باید مطابق نرخ تورم باشد .

ادعای بلومبرگ؛ 

ونزوئال 9 تن طال به ایران داد
ونزوئال در قبال کمک ایران به احیای پاالیشگاه های بنزین این کشور، 9 تن طال به ارزش ۵00 میلیون 
دالر را در اختیار ایران قرار داده است.بلومبرگ طی گزارشی تایید نشده نوشت، ونزوئال که دیگر پول 
نقدی ندارد و بــرای احیای صنعت نفت 
خود نیازمند کمک اســت، چندین تن 
از شــمش های طالی خود را به متحد 
بلندمدت خود، ایــران تحویل می دهد.

بر اســاس این گزارش، مقامات دولت 
ونزوئــال 9 تن طال معــادل ۵00 میلیون 
دالر را در همین مــاه در هواپیماهایی به 
مقصد تهران بارگیری کرده اند تا هزینه 
کمک این کشــور به احیای پاالیشــگاه 
های بنزین ونزوئال را بپردازند. ارســال 
این محموله ها که باعث کاهش ناگهانی ذخایر خارجی ونزوئال شده، تنها ۶.۳ میلیارد دالر سرمایه 
ارزی برای این کشور به جای گذاشته که پایین ترین حد طی سه دهه گذشته است.ایران و ونزوئال 
هر دو ســعی دارند در برابر تحریم های آمریکا، همه گیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت که 
درآمد اصلی آنها را تشــکیل می دهد، مقابله کنند. این معامله ها با ونزوئال یک منبع جدید درآمد 
برای ایران است و به ونزوئال اطمینان می دهد عرضه بنزین ادامه دارد.ایران جدید ترین مقصد برای 
طالی ونزوئالست. آمریکا با معامله های مشابهی که رژیم نیکالس مادورو با روسیه، ترکیه و امارات 

انجام می داد، برخورد کرده بود.

بیکاران آمریکا به 30 میلیون نفر رسید
 طی ۶ هفته گذشــته دوره کرونایی ۳0 میلیون نفر از مردم آمریکا برای دریافت حق بیمه بیکاری 
ثبت نام کرده اند. این آمار نشــان می دهد که تعداد بیکاران در آمریکا حداقل ۳0 میلیون نفر است. 
اقتصاددانان براین باورند که حداقل ۳/۵ میلیــون آمریکایی دیگر برای دریافت حق بیمه بیکاری 
در هفته منتهی به ۲۵ آوریل ثبت نام کرده اند. بنابراین با این ثبت نام جدید ۴/۴  میلیون نفر دیگر 
نسبت به هفته گذشته به آمارهای بیکاری اضافه می شوند که با این حساب طی ۶ هفته گذشته که 
طرح قرنطینه  برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال شده، ۳0 میلیون آمریکایی بیمه بیکاری 
دریافت می کنند.اقتصاددانان انتظار دارند که تعداد بیکاران آمریکا در ماه آوریل به بیشترین رکورد 
پس از جنگ جهانی دوم برسد. در ماه مارس، نرخ بیکاری با رشــد بی سابقه  0/9درصد افزایش 
یافت و به ۴/۴ درصد رسید که بیشترین افزایش ماهانه از ژانویه 19۷۵ تاکنون محسوب می  شود.

کمترین شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه ثبت شد
اداره آمار ترکیه اعالم کرد: شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در ماه آوریل، رکود کمترین میزان از سال 
۲00۷ را ثبت کرد.با شیوع ویروس کرونا که سبب شــد تا بسیاری از تولیدکنندگان، تولیدات خود را 
متوقف و مشــتریان از خرید صرف نظر کنند، شــاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در ماه آوریل رکود 
کمترین میزان را ثبت کرد.موسسه آمار ترکیه اعالم کرد این شاخص از 91/۸ واحد در ماه مارس به 
۵1/۳ واحد در ماه آوریل کاهش یافته است. هر رقمی زیر 100 نشان از بدبینی به اقتصاد دارد. این 
رقم، بدترین میزان از سال ۲00۷ است که بررسی این شاخص آغاز شد.این شاخص در دوران بحران 
مالی در ســال ۲00۸ به ۶1/۲ واحد رســیده بود که کمترین میزان محسوب می شد.این شاخص، 
مجموع شــاخص اعتماد مصرفی و احســاس حاکم میان تولیدکنندگان، خرده فروشان، تامین 

کنندگان خدمات و شرکت های ساخت و ساز را بررسی می کند.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کسر اقساط بدون اجازه 
مشتری، تخلف است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از کسر اقساط بدون اجازه 
مشتری در شــرایط فعلی، گفت: بانک ها 
نباید با وجود مصوبــه بانک مرکزی مبنی 
بر ارائه مهلــت به وام گیرندگان، اقســاط 
تسهیالت را از حســاب مردم بدون اجازه 
کم می کردند.حجت االســالم ســیدناصر 
موســوی الرگانی با اشاره به شــانه خالی 
کردن بانک ها از مصوبــات حمایتی بانک 
مرکزی در شــرایط کرونایی کشــور، اظهار 
داشــت:  اگر بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار قاطعانه مصوبــه ای دارند چرا باید 
یک بانک ایــن مصوبه را اجــرا نکند؟وی 
درباره اینکه هر کدام از بانک ها برای خود 
جزیــره ای اختصاصی محســوب شــده، 
افزود: متاســفانه بانک ها به هیچ وجه به 
داد تولیدکننده، مصرف کننــده و صنعتگر 
نمی رســند، بنابراین چگونــه می توان در 
سال »جهش تولید« انتظار حمایت آنها از 
مراکز صنعتی و تولیدی را داشــته باشیم.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه جهش تولید در گرو 
اصالح ســاختار تولید ملی اســت، گفت: 
در راســتای تحقق شعار ســال 99 باید به 
ظرفیت های داخلی کشورمان توجه داشته 
و حمایــت از تولیدکنندگان داخلی در عمل 
دیده شــود تا رشــد اقتصادی همســو با 
کشورهای پیشــرفته برای ما هم رخ دهد.

وی دربــاره اینکه قانون بانکداری کشــور 
نیازمند بازنگری جدی است، اظهار داشت: 
اصالح نظــام بانکداری موضوعی اســت 
که جز مراحل تحول اقتصادی محســوب 
می شــود، خواســته مردم اجــرای کامل 
بانکداری اســالمی و بدون ربا در کشــور 
اســت .صاحب نظر در موضوعــات فقهی 
بانکی بدون شک مراجع عالی قدر هستند 
و در الیحه اصالح نظام بانکی باید از نظرات 
 مراجع تقلید و کارشناســان خبره مذهبی

 استفاده شود.
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حضور خیران سالمت شهرضا در میدان مبارزه با کرونا؛

 نیکوکاران برای شکست کرونا آستین همت باال زدند
شهرستان شهرضا از دیرباز در بطن خود انســان های پاک سرشتی را 

داشته است که با توان مالی مطلوب در بحبوبه نیاز همشهریان با ورود 

خویش به عرصه های نیاز مردمی، گره گشــای مشــکالت و مسائلی 

بوده اند که دولت مردان توان حل آن مشــکالت را نداشته اند و چه بسا 

اگر همراهی این دســته از خیران وجود نداشــت، مجموعه بزرگی از 

نیازهای ضروری زندگی مردم به خصوص افراد حساس و آسیب پذیر 

هیچگاه برطرف نمی شد.سالمندان تنها، خانواده زندانیان، دانش آموزان 

بی مدرسه، محله های پر جمعیت، بیماران صعب العالج، افراد مستمند 

و بی بضاعت و گروه های آسیب پذیر دیگری را می شناسیم که در شرایط 

ســخت اجتماعی همواره از کمک خیران شــهر بهرمند شده اند، اما به 

ندرت شرایطی حاکم می شود که نیاز به کمک خیران، از حالت محدود 

و انتخابی خارج شده و کل مردم شهر محتاج ورود خیران می شوند که 

حتی اغنیا نیز از این دایره بیرون نیستند.مدیر شبکه بهداشت و درمان 

شهرضا اظهار داشت: در دو، ســه ماه گذشته، شهرضا دوره ای از شرایط 

سخت حضور بیماری واگیردار مسری کرونا را تجربه کرد که در آن، همه 

مردم شهر در تیررس بیماری بودند و درویش و غنی، کوچک و بزرگ، 

زن، مرد، پزشک و غیر پزشک، شهری و روستایی هیچ کدام مستثنی 

نبودند.حجت ا...تنهایی افزود: هیچگاه فراموش نمی کنم ظهر جمعه 

دوم اسفند ماه را که با دغدغه ســالمت مردم اولین جلسه هماهنگی 

مدیریت بیماری کرونا را در شبکه بهداشت برقرار کردیم و به این نتیجه 

رسیدیم که بیمارستان صاحب الزمان )عج( را برای جداسازی و درمان 

بیماران کرونایی در نظر بگیریم.

وی با اشــاره به اینکه آن زمان بــه هیچ وجه شــرایط بخش مراقبت 

ویژه تنفسی یا دســتگاه ونتیالتور نداشــتیم و آغاز کاری سخت اما با 

پیش بینی صحیــح را رقم زدیم، گفت: در اســتان اصفهــان به عنوان 

معدود شهرستان هایی شــناخته شدیم که بیمارســتان ویژه بیماری 

کرونا را از بیمارستان عمومی شــهر جدا کردیم تا سایر بیماران نیازمند 

رسیدگی درمانی در بخش های زنان، زایمان، اطفال، جراحی، ارتوپدی، 

قلب و داخلی هیچگاه استرس و دل نگرانی آلوده بودن بیمارستان به 

ویروس کرونا را نداشته باشــند. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرضا 

بیان کرد: هیچگاه فراموش نمی کنیم، ورود خیران دلســوز شهر که با 

اهدای گل و هدایا، کمک مالی، خرید اقالم بهداشتی و خرید تجهیزات 

و دستگاه های کوچک و بزرگ پزشکی به ما تفهیم کردند که شما کادر 

درمان، بهداشــت و اورژانس تنها نیســتید، ما همراه و پشتیبان شما 

هستیم.

تجهیز بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان 
صاحب الزمان )عج( به کمک خیران

وی با بیــان اینکــه زمانی نگــران نبود تب ســنج لیزری و دســتگاه 
اکسیژن سنج خون بودیم و نیازمان از محدوده دولتی برآورده نمی شد، 
تصریح کرد: در بخش مراقبت ویژه بیمارستان برای درمان بیماران حاد 
تنفسی به تعداد کافی دستگاه تنفس مصنوعی نداشتیم، کمبود اقالم 
بهداشتی مانند ماسک، لباس و شــیلد محافظ، الکل، شوینده، مواد 
ضدعفونی و نیاز وسیع پرسنل و گروه های حساس اداری و اجتماعی 
نگران مان ســاخته بود و دیری نپایید که خیران شهرســتان شــهرضا 
دست های گرم پر ســخاوت خویش را با درایت و تعقل و سنجش نیاز 

واقعی به حمایت سالمت مردم شهر باال بردند.
تنهایی با بیان اینکه دو نفر از همشهریان با پرداخت اولیه بهای دستگاه 
کمک تنفس مصنوعی، به جلب مشــارکت همشهریان خارج از شهر و 
کشور پرداختند، خاطرنشــان کرد: در مدت زمانی اندک، با کمک این 
خیران و هیئت علی اصغر )ع( مجموعه بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان تجهیز و تکمیل شــد و در روزهایی از این دوران سخت کل 
دستگاه های ونتیالتور ما به بیمار متصل بود و جان شهروندان را حفظ 

می کرد.

وی با بیان اینکه خرید اقالم بهداشــتی از قبیل ماسک، الکل و لباس 
محافظ از طریق همشهریان خیر به طور کامل نیازمان را پوشش داد و 
آسودگی خاطر پرسنل را فراهم ساخت، افزود: در بحبوحه نیاز به محل 
غربالگری پیش بیمارســتانی بیماری های حاد تنفسی، خیری صبح 
روز جمعه ای از اسفند ماه خودش آستین باال زد و گرد و غبار ساختمان 
اهدایی اش را زدود و سخاوتمندانه با پشتیبانی مالی خودش جایگاه 
پزشکان و مراقبان سالمت را برای چک، مراقبت، نمونه گیری و درمان 
بیماران سرپایی با سفره هفت سین مزین ساخت.مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرضا با اشاره به مرکز 16 ساعته قائمیه گفت: محلی که روزانه 
در سه شیفت صبح، عصر و شــب در تمامی روزهای سخت گذشته در 

خدمت همشهریان مان بود و هست.
وی با بیــان اینکــه همراهی خیــران ســالمت را مقولــه ای اخالق 
مدار، معنــوی و ایثارگرانــه می بینم که هرچه سپاســگزار باشــم باز 
هم اندک اســت و می دانم که اجر اخــروی عظیم در انتظار ایشــان 
اســت، بیــان کــرد: امیدواریم در نخســتن روزهــای پســا کرونا با 
برگــزاری همایــش تجلیل از خیــران عرصه ســالمت شهرســتان 
 شــهرضا بتوانیــم مراتــب ســپاس از ایشــان را در حــد مطلــوب 

به جا آوریم.

تجلیل از جهادگران قرارگاه جهادی شهدای خط شکن 
فالورجان

در مراسمی از جهادگران قرارگاه جهادی  شهدای خط شکن شهرستان فالورجان تجلیل شد.شهردار 
شهر فالورجان درحاشیه این مراســم با اشــاره به راه اندازی این قرارگاه با هدف شکست کرونا از 
5 اسفند گفت:در این قرارگاه هر شب 70 بسیجی به کمک نیروهای شــهرداری با بیش از 15 هزار 
لیتر محلول ضدعفونی کننده ، ســطح شــهر فالورجان و مکان های پرتردد را گندزدایی می کردند.

جواد نصر با اشاره به اینکه این قرار گاه تا شکســت کرونا به کار خود ادامه خواهد داد افزود: 2 نفر از 
 خواهران بسیجی در دو کارگاه خانگی در شهر فالورجان روزانه بیش از 2هزار ماسک تولید و در شهر

 توزیع می کنند.

»میمه« شهر بدون کرونا
 در ميمه حتى يك مورد ابتال به كرونا هم مشاهده نشده است.اميرحسين خردمند، مسئول جبهه 
مردمی سالمت شهر میمه در استان اصفهان گفت: به همت و با همکاری و تالش مردم و مسئوالن، 
حتی یک مورد ابتال به کرونا در این شهر مشاهده نشده است.وى افزود: همچنين 250 سبد حمایتی 
شامل مواد غذایی و بهداشتی به ارزش هر بسته چهارمیلیون ریال)جمعا یک میلیارد ریال( توسط 
خیران، جبهه مردمی سالمت، شهرداری، شــورای اســالمی میمه و دفتر امام جمعه با همکاری 
پژوهش سرای شهید متقی در بین اقشار آسیب  دیده از شیوع کرونا، در شهر میمه توزیع شده است.

جبهه مردمی سالمت میمه که از 12 اسفند ۹۸ با مشــارکت صدنفر از مردم و پشتیبانی شهرداری 
و شورای اسالمی تشکیل شــده، هرشب به ضدعفونی شــهر و توزیع اقالم بهداشتی در بین مردم 

می پردازد که تاکنون حدود ۴57هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده مصرف شده است.

با هدف کمک به آسیب دیدگان از کرونا صورت گرفت؛

رزمايش مومنانه در حرم مطهر حضرت هالل بن علی)ع(
 مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت محمد هالل بن علی)ع( گفت: آستان مقدس حضرت محمد هالل 
بن علی)ع(، با کمک خیران شهرستان آران و بیدگل، 1000بسته معیشتی و بهداشتی، به ارزش 210 
میلیون تومان را آماده توزیع کرده است.سید جواد تکیه افزود: این بسته ها در دو بخش معیشتی 
شامل برنج، ،روغن، قند، شکر،چای، حبوبات ، تن ماهی ، ماکارونی،سویا،رب و مایع دستشویی 
است و قرار است در میان معلوالن نیازمند و افراد یتیم، بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار توزیع 
شود.طرح ضیافت همدلی از اول ماه مبارک رمضان شروع و تا انتهای ماه مبارک ادامه دارد و پیش 

بینی می شود بیش از ۸هزار بسته معیشتی  تقسیم شود.

مرمت اضطراری حمام تاریخی خواجگان سمیرم
مرمت و بازسازی اضطراری حمام تاریخی خواجگان سمیرم آغاز شد. رییس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمیرم گفت: بر اثر بارش های بهاری بخشی از سقف و دیوار 
بنای تاریخی حمام خواجگان دچار رطوبت شــده است که کارشناســان میراث فرهنگی و پایگاه 
حفاظتی شهرستان مرمت و بازسازی ســقف و دیوارهای این حمام تاریخی را آغاز کردند.سعید 
ســلیمانیان افزود: پایش تمامی بناهای تاریخی شهرســتان به ویژه آبراهه ها و ناودان های این 
مجموعه ها در دستور کار قرار گرفته و با توجه به وزش باد و طوفان و امکان بسته شدن این آبراهه 
ها، تمامی آنها به صورت هفتگی تا پایان فصل بارش مورد بررســی قرار می گیرند.حمام تاریخی 
خواجگان در شهر سمیرم در جنوبی ترین شهرستان استان اصفهان واقع شده است، نمای بیرونی 
این بنای تاریخی متعلق به اوایل دوران قاجار ، از سنگ بوده و ساختار داخلی آن نیز به صورت سقف 

های گنبدی شکل با قوس های متنوع است.
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فقدان سند مالكيت
2/76 نظر به اينكه سندمالكيت تمامت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتی شماره: 
7254 فرعي از يک اصلي بخش يک ثبتی شــهرضا كه دردفتــر 434 صفحه 484 به 
نام جعفركاظمينی ثبت وســند صادرو تســليم گرديده اينک نامبرده باارائه درخواست 
كتبی به شــماره وارده : 139921702008000665 - 28 / 1 / 99  به انضمام دوبرگ 
استشهاديه محلی كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره 14098 - 28 / 1 / 99 به گواهي 
دفترخانه 303  شهرضارسيده است مدعي است كه ســندمالكيت آن به علت جابجايي 
مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت ملک فوق رانموده لذامراتب 
به استنادتبصره يک اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالكيت به ارائه كننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 828538 موسوی رئيس 

اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

2/77 نظر به اينكه ســندمالكيت تمامت ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ پالک ثبتی 
شــماره : 7254 فرعي از يک اصلي بخش يک ثبتی شــهرضا كه به نام ســميه عبدی 
ثبت وسند صادرو تســليم گرديده اينک نامبرده باارائه درخواست كتبی به شماره وارده: 
139921702008000664 - 28 / 1 / 99  به انضمام دوبرگ استشهاديه محلی كه امضاء 
شــهودآن ذيل شــماره 14096 - 28 / 1 / 99 به گواهي دفترخانه 303  شهرضارسيده 
است مدعي است كه ســندمالكيت آن به علت جابجايي مفقودگرديده است ودرخواست 
صدورالمثناي ســندمالكيت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره يک اصالحي 
ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل سندمالكيت ياسندمعامله به 
اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سندمستردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات 

خواهدشد.  م الف: 828539 موسوی رئيس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

2/78 نظر به اينكه ســندمالكيت تمامت يكدانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتی شماره: 
3951 فرعي از يک اصلي بخش يک ثبتی شــهرضا كه در دفتر 394 صفحه 241 به نام 
سميه عبدی ثبت وسند صادرو تســليم گرديده اينک نامبرده باارائه درخواست كتبی به 
شماره وارده : 139921702008000666 - 28 / 1 / 99  به انضمام دوبرگ استشهاديه 
محلی كه امضاء شهودآن ذيل شــماره 14097 - 28 / 1 / 99 به گواهي دفترخانه 303  
شهرضارسيده است مدعي است كه سندمالكيت آن به علت جابجايي مفقودگرديده است 
ودرخواســت صدورالمثناي ســندمالكيت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره 
يک اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شــود چنانچه 
كســي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي 
باشــد ازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل 
سندمالكيت ياســندمعامله به اين اداره تسليم ورســيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالكيت به ارائه كننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 828537 موسوی رئيس 

اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی

2/79 شــماره: 99/2027002229-99/2/7 چــون تحديد حدود ششــدانگ يكباب 
خانه پالک شــماره 7897/3498 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی 

به نام اصغر محمديان فرزند كيامرث به ش.ش 63 در جريان ثبت اســت و رای شماره 
139860302027009560 مورخ 98/08/25 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه 
تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اينک بنا به دستور قسمت اخير از 
ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم 
در تاريخ 99/03/13 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم 
نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه 

خواهد داد.  م الف:826707  شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/80 شــماره: 99/7002185-99/2/6 چــون تحديد حدود ششــدانگ يكباب خانه 
مخروبه شــماره پالک 11548/3456 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای ســيد مجتبی خليلی فرزند ســيد مصطفی در جريان ثبت است و رای 
شماره 139860302027013074 مورخ 98/10/23 هيات حل اختالف موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
 امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه 
سابقه ای از تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق مشــاهده نگرديد لذا به استناد ماده 13 
آيين نامه قانون مزبور تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 99/03/12 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت 
و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی 
را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:824527  شبان رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالكيت

2/81 شــماره: 99/207001374-99/2/9 نظر به اينكه خانم مريــم ابراهيمی درچه 
فرزند اسماعيل با تسليم دو برگ استشهاد شهود شــماره 139802155875000339 
مورخ 98/12/04 دفترخانه اســناد رســمی شــماره 127 اصفهان، مدعی مفقود شدن 
يک جلد ســند مالكيت مربوط به ششــدانگ پــالک 15194/1986  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به شــماره چاپی 689409 سری پ سال 73 با شــماره دفتر الكترونيكی 
139520302027007673 به موجب اســناد انتقال 7545-1395/08/11 و 7548-

1395/08/11 و 7549-1395/08/11 دفترخانه اسناد رسمی شماره 281 اصفهان شده 
است و ســند مالكيت مرقوم مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده 
است كه ســند مالكيت مرقوم در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالكيت 
المثنی نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده مسترد گردد 

بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 827505  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالكيت

2/82 شــماره نامه: 139885602024010087- 1398/12/07 نظر به اينكه ســند 
مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه پالک ثبتی 8 باقيمانده فرعی از 2394 
اصلی كه در راستای استاندارد ســازی به پالک 86 فرعی از 2394 اصلی تبديل شده و 
در صفحه 164 دفتر 342 ذيل ثبت 37742 به نام محمود تكش فرزند عبدالحسين سند 
تحت شماره چاپی 124402 دفترچه ای ثبت و صادر و تسليم گرديده سپس مع الواسطه 
طی سند انتقال 141302 مورخ 1377/07/19 دفترخانه اســناد رسمی 92 اصفهان به 
آقای منصور ذوالفقاری ســيچانی فرزند غالمحسين انتقال شده سپس طی اسناد رهنی 
84066 مورخ 1378/06/16 و 120051 مورخ 1386/02/25 دفترخانه اسناد رسمی 12 
اصفهان در رهن بانک ملت قرار گرفته و طی دستور شماره 4869 مورخ 1388/02/13 
و دستور شــماره 8728 مورخ 1388/03/18 و دســتور 33180 مورخ 1381/09/10 و 
4185 مورخ 1389/02/02 و دســتور 4191 مورخ 1389/02/02 و دستور 2298/89 
مورخ 1389/04/27 و دســتور 89/53821 مورخ 1389/06/28 و دســتور 89/5612 
مورخ 1389/08/08 و دســتور 890638 مورخ 1389/09/14 اجــرای ثبت اصفهان و 
دستور شماره 880910 مورخ 1389/01/10 شعبه ششم اجرای احكام كيفری اصفهان 
بازداشت شده است ســپس آقای مســعود كيانی بروجنی به قائم مقامی از طرف اداره 
تصفيه و امور ورشكستگی اســتان اصفهان و با ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده 
13982170202437419 مورخ 1398/11/08 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی 
كه امضاء شهود آن ذيل شناسه يكتا 139802150334000589 مورخ 1398/11/02 
و رمز تصديق به شماره 320293 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 233 اصفهان رسيده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالكيت ملک فوق را نموده است  لذا  سند مالكيت 
مذكور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی اســت چنانچه سند مالكيت مفقودی  جهت انجام 
هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گرديد از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به اين اداره ارسال نمائيد. انجام هرنوع معامله با سند مالكيت المثنی موكول به 
استعالم از اين اداره می باشــد. م الف: 827766 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالكيت

2/83 شــماره نامه: 139885602024010075- 1398/12/07 نظر به اينكه ســند 
مالكيت ششدانگ پالک ثبتی 8 باقيمانده فرعی از 2394 اصلی كه در راستای استاندارد 
سازی به پالک 86 فرعی از 2394 اصلی تبديل شده و در صفحه 68 دفتر 300 ذيل ثبت 
37742 به نام حسن سيفی پور سند تحت شــماره چاپی 2/533465 دفترچه ای ثبت و 
صادر و تسليم گرديده سپس در پی انتقال سه دانگ مورد ثبت از صفحه خارج و سه دانگ 
باقيمانده ذيال به نام رضوان تحقيق ثبت گرديده سپس سه دانگ مورد ثبت مع الواسطه 
طی سند انتقال 141302 مورخ 1377/07/19 دفترخانه اســناد رسمی 92 اصفهان به 
آقای منصور ذوالفقاری ســيچانی فرزند غالمحسين انتقال شده سپس طی اسناد رهنی 
84066 مورخ 1378/06/16 و 120051 مورخ 1386/02/25 دفترخانه اسناد رسمی 12 
اصفهان در رهن بانک ملت قرار گرفته و طی دستور شماره 4869 مورخ 1388/02/13 
و دستور شــماره 8728 مورخ 1388/03/18 و دســتور 33180 مورخ 1381/09/10 و 
4185 مورخ 1389/02/02 و دســتور 4191 مورخ 1389/02/02 و دستور 2298/89 
مورخ 1389/04/27 و دســتور 89/53821 مورخ 1389/06/28 و دســتور 89/5612 
مورخ 1389/08/08 و دســتور 890638 مورخ 1389/09/14 اجــرای ثبت اصفهان و 
دستور شماره 880910 مورخ 1389/01/10 شعبه ششم اجرای احكام كيفری اصفهان 
بازداشت شده است ســپس آقای مســعود كيانی بروجنی به قائم مقامی از طرف اداره 
تصفيه و امور ورشكستگی اســتان اصفهان و با ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده 
13982170202437419 مورخ 1398/11/08 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه 
امضاء شهود آن ذيل شناسه يكتا 139802150334000589 مورخ 1398/11/02 و رمز 
تصديق به شماره 320293 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 233 اصفهان رسيده است و 

درخواست صدور المثنی سند مالكيت ملک فوق را نموده است  لذا  مراتب به استناد تبصره 
يک اصالحی  ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 827767 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

2/84  شوكت فوالدی طرقی دارای شناسنامه شماره 118 به شرح دادخواست به كالسه  
37/99 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نصرت خانم ابوفاضلی به شناســنامه 2496 در تاريــخ 1393/2/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حشــمت فوالدی 
 طرقی فرزند فتح اله، ش.ش 10 نسبت با متوفی فرزند 2- شوكت فوالدی طرقی فرزند 
فتح اله، ش.ش 118 نسبت با متوفی فرزند 3- احمد فوالدی طرقی فرزند فتح اله، ش.ش 
84 نســبت با متوفی فرزند 4- محمد فوالدی طرقی فرزند فتح اله، ش.ش 104 نسبت 
با متوفی فرزند 5- علی فوالدی طرقی فرزند فتح اله، ش.ش 54 نسبت با متوفی فرزند 
6- محمود فوالدی طرقی فرزند فتح اله، ش.ش 23 نسبت با متوفی فرزند. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 828138 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز

آگهی تغییرات شرکت تولیدی واال بافت سپاهان سهامی 
خاص به شماره ثبت 4704 

و شناسه ملی 10260403596 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/02/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : عبدالرسول محققیان به شــماره ملی 1290106533 
به سمت رئیس هیات مدیره و زهره ســید قلعه جوزدانی به شماره ملی 
1280909137 به ســمت مدیر عامل و محمد محققیان به شماره ملی 
1270613537 به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد مالی و بهــادار و تعهدات از قبیل 
چک - ســفته - بروات - قراردادهای تعهد آور و استفاده از حسابهای 
جاری و ثابت و پس انداز شرکت در بانک ها با امضاء مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )827911(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی واال بافت ســپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 4704 و شناسه ملی 10260403596 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/02/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عبدالرســول محققیان به شــماره ملی 1290106533 و 
محمد محققیان به شــماره ملی 1270613537 و زهره ســید قلعه جوزدانی به شماره 
ملی 1280909137 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )827996(
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

 حضور ۵8 درصدی دانش آموزان استان اصفهان 
در شبکه شاد

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیــان اینکه هم اکنون حــدود ۹۹ درصد معلمان 
ابتدایی و ۹۷ درصد معلمان دوره متوسطه استان در سامانه شاد عضو شده اند، گفت: بیش از ۵۸ 
درصد دانش آموزان استان در این سامانه اعالم حضور کرده اند و ۷۵ درصد کالس های ابتدایی 
و ۹۱ درصد کالس های متوسطه تشکیل شده است.محمد اعتدادی با یادآوری اینکه بازگشایی 
مدارس همچنان در ابهام اســت و براساس تصمیمات ســتاد ملی مقابله با کرونا تعیین تکلیف 
خواهد شد، تصریح کرد: در طول دوره ای که مدارس تعطیل بود باید تصمیماتی گرفته می شد تا 
پیوند خانواده ها و مدرسه در این شرایط تقویت شود، این درحالی است که شاید در هیچ زمانی از 
تاریخ فعالیت آموزش و پرورش چنین پیوندی وجود نداشت و این موضوع یکی از فرصت های 
پیش آمده است. وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد محتوای آموزشی باقی مانده در فضای مجازی در 
حال آموزش است، تصریح کرد: در کنار آن سامانه تخصصی ای آر پی که از سال گذشته راه اندازی 
شده بود مورد بهره برداری آموزشی قرار گرفت و ساعت ها فیلم آموزشی در استودیو تجهیز شده، 

ضبط و در سامانه بارگزاری شد.

 تشخیص کرونا در آزمایشگاه مرجع دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت:هم زمان با پیشرفته ترین کشورهای 
دنیا آزمایش تشخیص کرونا در آزمایشگاه مرجع دانشــگاه علوم پزشکی کاشان انجام می شود.

حمیدرضا بنفشه، با بیان اینکه همزمان با شــیوع ویروس کرونا در کاشان پژوهشگران و محققان 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان نیز فعالیت های تحقیقاتی خود را برای مبارزه با این ویروس آغاز 
کردند، اظهار کرد: در سه هفته پایانی سال گذشته ۱۰ طرح تحقیقاتی از طرف اعضای هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان طراحی و با اخذ کد اخالق انجام شــد. معاون تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه تشخیص بیماری کرونا در بیمارستان 
شهید بهشتی کاشــان، تصریح کرد: در این آزمایشــگاه که با همکاری معاونت درمان و بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاسیس شــده ، دقیق ترین آزمایش تشــخیص کرونا هم زمان با 

پیشرفته ترین کشور های دنیا در حال انجام است.

حذف دکترای بالینی از رشته علوم تغذیه صحت ندارد
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اســالمی شــایعه حذف دکترای بالینی از 
رشــته علوم تغذیه را تکذیب کرد.حیدرعلی عابدی، در خصوص شــایعات مطرح شــده در بین 
اهالی علوم تغذیــه پیرامون حذف دکتــرای بالینی از رشــته تغذیه و قرارگیــری این حوزه در 
اختیار پزشــکان عمومی ضمن تکذیب این موضــوع تصریح کرد: تغییر، گســترش و یا حذف 
رشــته های تحصیلی برعهده شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت و هر گونــه تصمیم در این 
زمینه در شــورای برنامه ریزی وزارتخانه ها و یا توســط شــورای عالی انقــالب فرهنگی مطرح 
می شــود.وی ادامه داد: بهتر اســت هرگونه پیگیری در چنین مواردی به کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس منتقل شــود نه در فضای مجازی.عابــدی با تاکید بر حفظ ســالمت در جامعه 
افزود: یکــی از ارکان اصلــی در اصالح ســبک زندگی جامعــه وجود متخصصین و پزشــکان 
فارغ التحصیــل رشــته تغذیــه و از الزامات یک جامعه ســالم اســت. همچنیــن در صورت 
 طرح این موضوع، کمیســیون بهداشــت مجلس شــورای اســالمی به طور قطع با آن مخالفت

 خواهد کرد.

ستاد ملی مبارزه با کرونا و اداره اوقاف موافقت ضمنی خود را به شرط رعایت برخی از محدودیت ها، با بازگشایی مساجد اعالم کرده اند؛

چراغ مساجد روشن می شود

پریسا سعادت هر ساله مساجد در ماه رمضان شور و حال 
ال کرونا  وصف ناپذیری داشت؛ اما حا
چراغ مساجد را خاموش کرده و خیل مشتاقان همچنان اصرار دارند 
تا درب مساجد باز شود تا از فیض عبادت های جمعی دراین ماه بهره 
ببرند. رییس جمهور هفته گذشته اعالم کرد تالش دارد تا با دسته 
بندی نقاط مختلف کشور راهی برای بازگشایی مساجد و حتی مدرسه 
ها در مناطقی که کرونا در آنها شیوع کمتری دارد یا به قول وی، مناطق 

سفید به شمار می روند ایجاد شود.
 بازگشایی مساجد از آن دست تصمیمات سختی است که نه می توان 
آن را به راحتی اعالم کرد و نه می توان در مقابل درخواست حضور در 
آن در شرایط رمضان و ماه عبادت ایستادگی کرد. حاال علی رغم شیوع 
گسترده کرونا در اصفهان اما مسئوالن می گویند می توان با رعایت 
شرایط و ضوابط مساجد را بازگشایی کرد. روز پنجشنبه سخنگوی 
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهان اعالم کرد مساجد 
اصفهان زیر ساخت های بهداشتی برای بازگشایی را فراهم کنند.

حجت ا... غالمی با بیان اینکه باز شدن مساجد هر شهر مستلزم تبدیل 
وضعیت قرمز یا زرد به سفید است، گفت: وضعیت شهرستان های 
استان تا ۱۵ اردیبهشت مشخص خواهد شد.وی ادامه داد: البته الزم 

است مساجد از هم اکنون تمهیدات و زیرساخت های الزم را تدارک 
ببینند تا در زمانی که وضعیت سفید آن شهرستان اعالم شد، آمادگی 
الزم برای بازگشایی مساجد وجود داشته باشد.سخنگوی ستاد 
استانی مدیریت بیماری کرونا افزود: در همین راستا پروتکلی ۲۴ 
بندی با همکاری معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات اسالمی 
استان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهیه شد که به تصویب 
رسید. پروتکلی که غالمی از آن صحبت می کند را حجت االسالم بلک، 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به تازگی تشریح کرد؛ به 
گفته وی، در صورت اجازه ستاد ملی مبارزه با کرونا مساجد حتی 
در اصفهان هم بازگشایی خواهد شد اما این مسئله مستلزم رعایت 

شرایطی خواهد بود. 
محمد حسین بلک با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا در کشور و به 
منظور جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری مساجد و بقاع متبرکه 
تعطیل شد، اظهار کرد: از زمان تعطیلی بقاع متبرکه و مساجد اداره 
کل اوقاف استان اصفهان تمهیدات الزم را برای ایجاد زیرساخت 
پروتکل های بهداشتی اندیشیده تا در صورت اعالم بازگشایی مجدد 
این اماکن با مشکلی مواجه نشود.وی تصریح کرد: هدف از تنظیم 

این طرح افزایش سالمت روحی و معنوی شهروندان، استمرار توسل 
و تقویت روح و روان جامعه، جلوگیری از توقف سیره عبادی و سلوک 
اخالقی و آماده شدن برای ماه مبارک رمضان بود.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با بیان اینکه یک نسخه از منشور تدوین شده 
در اداره اوقاف برای استاندار و یک رونوشت نیز برای دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ارسال شده است، اضافه کرد: از نظرات کارشناسانه 
این دو نهاد نیز برای اجرای این منشور استفاده کردیم. وی با تاکید 
بر اینکه ابالغ منشور معنوی، بهداشتی و عبادی به معنای بازگشایی 
بقاع و مساجد نیست، افزود: این امر تنها برای اعالم آمادگی برای هر 

تصمیمی بوده است.
حجت االسالم بلک به نحوه اجرای این منشور برای نمازهای جماعت 
در مساجد اشاره کرد و گفت: بر اساس منشور تعریف شده احکام 
شرعی فاصله گذاری آئین مذهبی عبادی بر اساس فتوای مراجع 
اعظام تقلید رعایت می شود، کاهش تعداد مساجد دارای نماز جماعت 
به یک چهارم در هر محله در دستور کار است به گونه ای که در هر محله 
یک تا ۲ مسجد باز خواهد شد، حداکثر زمان باز تا بسته شدن مسجد 
۳۰ دقیقه است و ورود افراد خردسال و کهنسال به خصوص افراد 

دارای شرایط جسمی خاص محدود و ممنوع است.

متخصص سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: حدود ۷۰ نفر از اســفند سال گذشته 
تا پایان فروردین امســال بر اثر مسمومیت ناشی از 
مصرف الکل متانول و مشروبات دست ساز و تقلبی به 
بیمارستان های استان مراجعه کردند.فرزاد قشالقی 
افزود: از بین این افراد ۱۶ نفر بر اثر مسمومیت الکلی 
جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز نابینا شدند.
وی با بیان اینکه مسمومیت با الکل صنعتی متانول 
و مشروبات تقلبی از اواســط اسفند سال گذشته در 
اصفهان افزایش یافت، اظهار داشت: با آگاهی سازی  

صورت گرفته، تعداد مراجعه کنندگان در این زمینه و 
مســمومیت های حاد در ۲ هفته اخیر بسیار کاهش 
یافته است.قشالقی با اشــاره به اینکه بر اساس آمار 
وزارت بهداشــت، اصفهان رتبه پانزدهــم را در زمینه 
مسمومیت الکلی در کشــور دارد، تصریح کرد: این 
استان با وجود جمعیت زیاد خود در مقایسه با برخی 
از اســتان های کم جمعیت، نسبت مسمومیت های 
الکلی پایینی داشــت.این متخصص سم شناســی 
بالینی خاطرنشان کرد: بســیاری از افرادی که دچار 
مسمومیت الکلی به دلیل مصرف مشروبات تقلبی 
شدند از قشرهایی دارای سطح آگاهی پایین نسبت 
به این موضوع بودند.وی افزود: تعدادی نیز به دلیل 
استفاده نادرست از الکل صنعتی و وایتکس در ضد 

عفونی کردن دچار عالئمی مانند تنگی نفس و سرفه 
شده بودند.قشالقی، رده سنی مسمومان الکلی در 
این خطه را بین ۱۳ تا ۷۰ سال اعالم و اضافه کرد: مردم 
باید توجه کنند که تشخیص مشروبات الکلی تقلبی 
از اصلی به هیچ عنوان از رنگ، بــو و مزه امکان پذیر 
نیست زیرا در الکل های تقلبی از مواد ترکیبی استفاده 
می شــود.از ۲ ماه گذشته و پس از شــیوع بیماری 
کرونا، شایعه ها و مطالب کذبی در برخی شبکه های 
اجتماعــی و محافل عمومی درباره تاثیر آشــامیدن 
الکل در جلوگیری از ابتال به این بیماری منتشــر شد 
و شــماری از مردم به دلیل ناآگاهی و بروز رفتارهای 
پرخطر اقدام به مصرف و خوردن الکل یا قرقره کردن 

آن در دهان کردند.

طی دو ماه گذشته؛

۷0 مسموم الکلی به بیمارستان های اصفهان مراجعه کردند

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان خبر داد:

ترم جاری دانشگاه اصفهان 3 هفته تمدید شد
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه سه هفته به ترم جاری دانشگاه اصفهان اضافه شد، گفت: کالس های مجازی دانشگاه 
تا چهارم تیرماه ادامه خواهد داشت و زمان برگزاری امتحانات از پنجم تیرماه است.یوسف شاقول در خصوص وضعیت ترم جاری در دانشگاه اصفهان اظهار 
کرد: در اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و برای حفظ سالمتی اساتید و دانشجویان، برنامه های آموزشی دانشگاه همچنان به صورت غیرحضوری 
ادامه خواهد یافت.وی افزود: در صورت اعالم مراجع ذی صالح و امکان حضور دانشجویان، ادامه فعالیت های آموزشی اعم از کالس و امتحانات می تواند با 
تمهیدات الزم بهداشتی به صورت حضوری انجام شود.معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان با بیان رضایت نسبی دانشجویان و اساتید از روند 
بهبود آموزش های غیرحضوری درخصوص جبران وقفه های احتمالی دروس، تصریح کرد: آخرین روز کالس ها در نیم سال جاری با تمدید سه هفته نسبت 
به تقویم آموزشی قبلی، چهارم تیرماه و شروع امتحانات از پنجم تیرماه تعیین می شود.شاقول در خصوص ارزیابی دروس در نیم سال جاری گفت: به شیوه 

غیر حضوری و با بهره گیری از روش های ترکیبی، ارزیابی شفاهی، آزمون های مستمر و ... صورت خواهد گرفت. 

بر اساس منشور تعریف شده احکام شرعی فاصله 
گذاری آئین مذهبی عبادی بر اساس فتوای مراجع 
اعظام تقلید رعایت می شود، کاهش تعداد مساجد 
دارای نماز جماعت به یک چهارم در هر محله در دستور 
کار است به گونه ای که در هر محله یک تا ۲ مسجد باز 

خواهد شد

نجات توله خرس های 
 سرگردان در
 مرودشت

رییس نظارت بر حیات وحش اداره 
کل حفاظت محیط زیســت استان 
فارس گفت: ۲ توله خرس سرگردان 
در ارتفاعــات مرودشــت بــا تالش 

محیط بانان از مرگ نجات یافتند.

خودروهای توقیف شده در طرح فاصله گذاری اجتماعی 
امکان نقل و انتقال ندارند

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: وسایل نقلیه ای که در طرح فاصله گذاری اجتماعی از 
قانون سرپیچی کردند تا پایان مدت زمان توقیف، امکان نقل و انتقال ندارند.سرهنگ محمدرضا 
محمدی با بیان اینکه وسایل نقلیه متخلف از طرح فاصله گذاری تا پایان مدت زمان توقیف، 
قابل نقل و انتقال نیستند، اظهار کرد: بر اساس قانون، وسایل نقلیه ای که از مقررات طرح فاصله 
گذاری اجتماعی سرپیچی کردند و به میزان ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون شدند برای مدت یک 
ماه وسیله نقلیه توقیف و در این مدت هیچ گونه خدماتی از پلیس دریافت نمی کنند.وی افزود: 
دارندگان برگ وکالت نقل و انتقال نیز در این مدت نمی توانند مبادرت به نقل و انتقال وسیله 
نقلیه کنند.ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
دستورالعمل اعمال جریمه نیم میلیونی و توقیف یک ماهه خودروهای متخلف از آن را از هشتم 
فروردین ماه امسال به پلیس راهور ابالغ کرد. طبق اعالم رییس پلیس راهور ناجا در این طرح 
تا پایان فروردین ماه ۴۸۰ هزار خودرو با توصیه و ارشاد و بدون اعمال قانون و جریمه شدن به 
شهرهای خود بازگشتند، کمتر از ۵۰ هزار وسیله توقیف و۴۲ هزار وسیله نقلیه مشمول جریمه 

۵۰۰ هزار تومانی شدند.

 کشف 228 کیلو تریاک در یک عملیات 
مشترک پلیسی 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان و سیستان و بلوچستان، ۲۲۸ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد. سرهنگ 
غالمحسین صفری با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
گران مرگ در مرزهای استان  اصفهان در پی رصد اطالعاتی انجام شده مطلع شدند سودا
سیستان و بلوچستان در حال انتقال محموله ای افیونی هستند که بالفاصله موضوع اعالم 
شد.وی افزود: با هدایت عملیاتی که توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
گران مرگ توسط ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر  انجام شد یک وانت نیسان از سودا
گران مرگ در  شناسایی و دستور ایست صادر شد.این مقام انتظامی بیان داشت: سودا
 تاریکی شب خودرو  را رها و متواری شدند که در بازرسی از آن ۲۲۸ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک

 کشف شد.

پایان کار زوج سارق در  كاشان
فرمانده انتظامي شهرستان كاشان  از دستگيري زوج جواني كه اقدام به سرقت باتری های خودرو 

می کردند و کشف چندین فقره سرقت خبر داد. 
سرهنگ علي قرباني با اعالم اين خبر اظهار داشت : در پي گزارش سرقت هاي سريالي باتري 
خودروهاي سواري پيكان و وانت در سطح شهر كاشان، رسيدگي به اين موضوع به صورت 
ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.وي بيان داشت: كارآگاهان 
پليس آگاهي در اين عمليات ضربتي با بررسي صحنه هاي وقوع سرقت به سر نخ هايي دست 
يافتند كه نشان مي داد عامالن دستبرد به خودروهاي سواري و وانت، زن و مرد جواني هستند 
و پليس توانست با انجام يكسري اقدامات تخصصی متهم اصلی را شناسایی و دستگیر کند.

اين مقام انتظامي ادامه داد: متهم كه برابر شواهد و ادله موجود راهي جز بيان حقيقت نمي 
ديد، به چندین فقره سرقت باتری خودرو با همدستی همسر خود اعتراف کرد.فرمانده انتظامي 
 شهرستان كاشان اظهار داشت: همسر متهم نیز دستگیر و هر دو متهم به مراجع قضایی تحویل

 داده شدند.

اخبار

وز عکس ر

خبر روزناجا

اصفهان بیشترین 
زندانی جرائم غیرعمد 

کشوررا دارد
ــوی  ــده از س ــالم ش ــار اع ــاس آم ــر اس ب
ســتاد دیــه کشــور، اســتان اصفهــان 
ــر  ــم غی ــی جرائ بایــک هــزار و ۲۵۳ زندان
ــش  ــن بخ ــان ای ــترین زندانی ــد بیش عم
را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــزار و ۸۹۶  ــون ۱۲ ه ــا، هم اکن ــق آماره طب
مددجــوی جرائــم غیرعمــد در ســطح 
ــه  ــتند ک ــی هس ــور زندان ــای کش زندان ه
ــه عمــل  از ایــن تعــداد طبــق تحقیقــات ب
آمــده از ســوی گروه هــای تحقیــق ســتاد 
ــرایط  ــد ش ــر واج ــزار و ۷۶۴ نف ــه، ۶ ه دی
بــرای دریافــت کمک هــای مردمــی 
ــی  ــا مابق ــه ب ــده اند.در رابط ــناخته ش ش
ــدد  ــل تع ــه دلی ــت ب ــد گف ــم بای ــراد ه اف
ــدازه  ــش از ان ــودن بی ــنگین ب ــم، س جرائ
محکوم ٌبــه، پیچیدگی هــای قضایــی 
ــا حضــور  ــده ی ــه یــک پرون در رســیدگی ب
کثــرت شــکات در شــمار پرونده هــای 
ــل طــرح در ســتاد مردمــی رســیدگی  قاب
بــه امــور دیــه و کمــک بــه زندانیــان 
ــدارد.در شــمار بیشــترین  ــرار ن ــد ق نیازمن
نیــان جرائــم غیرعمــد اســتان  زندا
اصفهــان بــا ۱۲۵۳ زندانــی، تهــران بــا 
میزبانــی از ۱۱۶۷ محکــوم غیرعمــد، 
ــا ۱۰۶۰ بدهــکار و فــارس با ۹۶۱  مازندران ب
متعهــد بــه پرداخــت محکومیت هــای 
مالــی و دیــه ناشــی از حــوادث کارگاهــی 
یــا تصادفــات رانندگــی در صــدر فهرســت 
قــرار دارنــد.در مقابــل سیســتان و 
بلوچســتان بــا وجــود وســعت منطقــه ای 
تنهــا بــا داشــتن ۴۲ زندانــی غیرعمــد 
در شــمار خلوت تریــن اســتان ها بــه 
ــرار  ــان غیرعمــد ق لحــاظ حضــور محکوم
داشــته و بعــد از آن اســتان هــای ایــالم و 
ــه ترتیــب  خراســان شــمالی هــر کــدام ب
ــی  ــوم مال ــی از ۷۲ و ۸۲ محک ــا میزبان ب
ــان  در قعــر جــدول آمــار عــددی مددجوی

ســتاد دیــه قــرار گرفته انــد.
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برایفتحا...زاده؛

 پست مدیریت، مدرک شوالیه نیست
علیفتحا...زادهمیگویدکهیکپیشنهادخارجیداردکهبراساسآنمیتواندباپرداختیکونیم
میلیونیورو،مدیرعاملیکباشگاهسوئیسیشود.باتوجهبهاختالفسطح2کشور،کامالمنطقی
استکهسوئیسیهاازایرانمدیرواردکنند.امیدواریمباحضورمدیرانتوانمندایرانیدرسوئیس،
وضعیتاینکشورهمیکسروسامانجزئیبگیرد.فقطچیزیکهنمیفهمیمایناستکهچرا
برایمدیریتدرفوتبالسوئیسبایدچنینمبلغیپرداختشود.البتهفتحا...زادهگفتهدرازای
پرداختاینپول،نیمیازامالکباشگاهبهناماوخواهدشد،ولیخببایددیدباشگاهسوئیسی
چهامالکیداردونصفآنچقدرمیارزد.درکلاینپیشنهادکمیمشکوکاستوشایدحاجی
آنرادراینترنتپیداکردهباشــد.بههرحالپستمدیریت،مدرکشوالیهنیستکهباپولبشود

آنراخرید!

دعوای لفظی تاج و همسر ویلموتس!
مهدیتاجمیگویدنهایتاســهماهبــهمارکویلموتــسغرامتخواهندداد.پرونــدهبهفیفا
رفتهواحتماالباتوجهبهتعطیلــیفوتبال،کمیتهتعیینوضعیتروندرســیدگیبهاینپرونده
راتســریعمیبخشــدوبهزودیرایاولیهصادرخواهدشــد.دراینبین،اماروایتیازآخرین
جلسهمهدیتاج،رییسفدراســیونفوتبالوکاترینویلموتس،همســرمربیسابقایرانبه
گوشمانرســیدهکهدرنوعخودجالباســت.کاترینویلموتسیکــیازبزرگترینوکالی
بلژیکاســتواصالاوباعثشــدهمســرشبتواندبهپارلماناینکشــورراهپیداکندومدتی
مقامسیاسیداشتهباشــد.کاترین،یکیازقویترینوکالییاســتکهدرپروندههایزیادی
برندهبودهاســت.اودرماجرایانتقالهمســرشبهتیمملیهمنقشکلیدیداشتوحتی
میگوینددرابتدایمذاکرهباایرانگفتهبوداجازهنمیدهمهمســرمبــهتهرانبیاید.درنهایت
باحضورپررنگکاترینبودکهقراردادامضاشــد.آخرینجلســهمهدیتاجبرایبررســیاین
پروندههمدقیقاباهمینفردبودوباخبرشدیمدرآنجلسهبحثبهقدریباالگرفتکهباعث
درگیریلفظیطرفینشــد.کاترینویلموتسدراینجلســهتاجراتهدیدکردتمام۶میلیون
یوروراازفدراسیوندریافتمیکنندوفقطالزماســتاووهمکارانشبنشینندومنتظربمانند.
تاجهمدربازگشــتبهتهراندرفدراســیونبهنزدیکانشگفت:»کاتریــنویلموتسحالش
خوبنیســتکهچنینادعاییکردهاســت.«یعنیبرخالفادعایتاجکهکالآسمانروابطاوو
ویلموتسباوجودجداییکامالصافاست،اتفاقاآنهادردعواهستندوایندعواهمبسیارباال

گرفتهاست.

»مهدی طارمی« اینجا نمی ماند
مهدیطارمی،مهاجــمایرانیریوآوهکــهدرنقلوانتقاالتتابســتانیالغرافهقطــررابهمقصد
پرتغالترککــرده،طیاینمدتتوانســتهبانمایشــیدلپذیرفوتبالدوســتاناینکشــوررا
تحتتاثیــرخودقراردهد.رییسباشــگاهریوآوهاظهارنظــرجالبیدربارهآینــدهمهدیطارمی
داشــتهاســت.اوبااشــارهبهعملکردفنیواســتعداداینبازیکنایرانیگفته:مهدیازجمله
بازیکنانفعالوتاثیرگذارماســت.حفظچنینبازیکنیقطعاســختخواهدبودوهرباشگاهی
میخواهداورادراختیارداشــتهباشــدبایــدپولشراپرداختکند.ســیلواکامپــوسدرادامه
صحبتهایــشدربارهآینــدهمهدیطارمــیدراینباشــگاهمیگویــد:اویکفصــلدیگربا
ریوآوهقــراردادداردوالبتهمــاامیدوارمدرایــنمدتپیشــنهادخوبیبرایطارمیبرســدکه
بتواندماراازحفظاوپشــیمانکندوقابلردکردننباشــد.درزمستانسهباشــگاهباماتماس
گرفتنــدوالبتــهمذاکــراتمحرمانهنبــودوهمهازآنبــاخبرهســتندولیشــرایطتوافقبه

وجودنیامد.

خسارت 6 هزار میلیارد تومانی تعطیلی اماکن و باشگاه های ورزشی؛خبری نشد؛

»کرونا« کمر ورزش را شکست

بیشازدوماهازشیوعویروسکرونادر  سجاد رضایی
کشورمیگذرد،ویروسیکهروالعادی
زندگیمردموکســبوکارهایآنهــاراتحتتاثیرخــودقراردادو
بسیاریازمشاغلرابهتعطیلیکشاند.ازجملهمراکزیکهبهدنبال
شیوعویروسکرونادرکشورتعطیلشدوفعاالنآنهابامشکلمواجه
شدهاند،مراکزوباشگاههایورزشیاســت.اوایلاسفندماهسال
گذشتهبراساسدســتورالعملســتادمقابلهباکرونا،تماماماکن
ورزشیوباشگاههاتعطیلشدندوحتیبهورزشکارانملیپوشهم
اجازهتمریندادهنشد،موضوعیکهضررهاییزیادیبهاینبخش
واردکــرد.معاونتوســعهورزشادارهکلورزشوجواناناســتان
اصفهاندراینبارهمیگوید:وزیــرورزشاخیرااعالمکردکه۶هزار
میلیاردتومانخســارتواردهآمدهناشــیازتعطیلباشــگاههای
ورزشیدرکشــوراست،باشگاههایسطحکشــورآسیبدیدهاند.
باشگاههاواماکنورزشــیجزواولینمراکزیبودندکهدرابتدای
شیوعکروناتعطیلشدندوجزوآخریناماکنیهستندکهبازگشایی

میشوندوقطعاضررباشگاههاباالترازاینآماراست.
اینحجمباالیخسارتبهاماکنوباشگاههایورزشیکهبیشتردر

اختیاربخشخصوصیقرارداردسببشدتاوزارتورزشوجوانان
راهکارهایمختلفیبرایجبراناینخسارتدرنظربگیرد.بخشیدن
اجارهبهایاماکنورزشیکهبهبخشخصوصیواگذارشدهبودیکی
ازاینراهکارهاستکهمعاونامورحقوقی،مجلسوهماهنگیامور
اســتانهایوزارتورزشوجواناندربارهآنمیگوید::باپیشنهاد
اینوزارتخانهوتصویبهیئتوزیران،اجارهبهــایچهارهزارو۳۰۰
اماکنورزشیواگذارشدهبهبخشخصوصیباتوجهبهتعطیلیآنان
دراینمدتبخشودهشد.جمشــیدتقیزادهبااشارهبهبرنامههای
وزارتخانهبرایجبرانبخشیازخسارتهایواردهبهاینبخشمی
افزاید:تســهیالتمالیارزانقیمتدراختیار2۸هزارباشــگاهدارو
فعالورزشیکشورقرارمیگیرد.ویادامهمیدهد:بهازایفعالیت
هرفرددرباشگاههایورزشی،تســهیالتارزانقیمتبهارزش۱۶۰
میلیونریالدراختیارباشگاهدارانقرارمیگیردکهنیمیازآنبرای
حقوقنیروهایانسانیونیمیبرایاجارهدرنظرگرفتهشدهاست.
معاونامورحقوقی،مجلسوهماهنگیاموراســتانها،بهافزایش
۷۰۰درصدیبودجهوزارتورزشوجواناندردولتتدبیروامیدنیز
اشارهکردهومیگوید:سیاستکلیاینوزارتخانهاینترنتوارتقای

سطحسالمتیدرجامعهاستکهیکیازراهکارهایتحققاینمهم
باورزشوتوسعهزیرساختهایورزشیمیسرمیشود.

احتمال تعطیلی باشگاه های ورزشی اصفهان تا پایان اردیبهشت
باتوجهبهاینکهبیماریکروناهنوزدرکشــورکنترلنشدهاستو
احتمالشــیوعآنهنوزوجوددارد،تعطیلیاماکنورزشیتاپایان
اردیبهشــتماهوهمچنینشــایدبعدازآنهمادامهیابد.بهگفته
احمدباقریمقدم،رییسهیئتپزشکیورزشیاصفهان،فعالیت
دراماکنورزشیدرشرایطفعلیازجملهمشاغلپرخطربهحساب
میآیدوزمانبازگشــاییمحیطهایورزشــیسراسرکشورشامل
باشگاهها،ســالنهاواســتخرهایآزادودولتیبراساسدستور
العملستادملیمقابلهباکرونااعالمخواهدشد.دراستاناصفهان
بیشازیکهزارو۳5۰باشگاهورزشیوجودداردکهدرآننزدیکبه
۳۱۱هزارورزشکارسازمانیافتهفعالیتمیکنند،ورزشکارانیکهبه
دلیلشیوعویروسکرونامجبوربهانجامتمریناتدرخانهشدهاند
واینمسئلهآمادگیجسمانیووضعیتحرفهایآنهاراتحتتاثیر

خودقرارخواهدداد.

صحبتوشکایتازفرمآماتوروغیراصولیمدیریت
فوتبالایرانآنقدرتکراریاستکهبهموضوعیلوث
تبدیلشده؛امادرماههایاخیرآنقدراخبارهایعجیب
ازفدراسیونوباشگاههایبهاصطالححرفهایلیگ
برتردرزکردهکهآبرویاندکفوتبالایراندرمجامع
بینالمللیراتهدیدمیکند.اظهاراتتکاندهندهامیر
هاشمیمقدم،ایجنتایرانیشاغلدرفوتبالاروپاو
مدیربرنامههایعلیرضاجهانبخشدرموردنحوهعقد
قراردادباشــگاههایایرانیبابازیکنانخارجیعمال
بیســوادیوناتوانیمدیرانفوتبالکشوررادرامور
بینالمللینمایانکردتابیــشازپیشنگرانآینده
تیرهفوتبالباشگاهیمانباشــیم.هاشمیمقدمبا
ســخنانیمختصرامامفیدبیانکردکهچراهمیشه
باشــگاههایایرانــیدردادگاههــایحقوقیتنبه
شکســتمیدهندوچراتاریخآخرینپروندهایکه
یکباشــگاهایرانیدرآنتوانســتازحقخودش

دفاعکندبهســالهایقبلازرنسانسبازمیگردد.
باشــگاههایایرانیقراردادهاییرابابازیکناندرجه
دویاروپایــیوآفریقاییمیبندندکــهدرآنهیچ
نشانیازاستانداردهایحقوقیوورزشیفیفانیست.
باشگاههابهعنوانتابعوزیرمجموعهایازفدراسیون
بینالمللیفوتبالمجبوربهاطاعــتواجرایفرمو
قوانینالحاقیازسویفیفاهســتند؛امااینحجم
ازشکستوبدهیکامالنمایانگرآناستکهمدیران
فوتبالایرانچقدردرمفادقراردادهایمعقودکوتاهی
میکنند.باشگاههایایرانیازیکفرمنامشخصو
دســتورالعملهاییکههربارتغییرمیکندبرایعقد
قراردادحرفهایبابازیکنانخارجیاستفادهمیکنند
وحتیدستوراتفیفاکهدرجهتتامینمنافعباشگاه
دربرابربازیکنجدیداســترانیزبــانادانیعجیبی
نادیدهمیگیرند.برایمثالدرایرانبازیکنانخارجی
باقراردادهاییبهباشــگاهجدیدخودواردمیشوند

که۸۰درصدمفادآنبهشــکلدســتنویسبهرشته
تحریردرآمدهودرنهایتهمینقراردادهایبیاعتبار
دردادگاههایفیفاوCASتبدیــلبهمدرکجرمو
طبلرسواییباشگاهایرانیمیشوند.مهمترینعامل
باختهایهمیشگیایراندردادگاههایفوتبالیاین
استکههیچکدامازقراردادهایحرفهایفوتبالما
براساساستانداردهاوموازینفیفاشکلنمیگیرد
وهمینفرمومفادغیراصولــیوغیرحرفهایباعث
شدهتاهمهپروندههایایرانیدرسوئیسباشکست

مفتضحانهایمواجهشود.

قراردادهای غیر حرفه ای، بالی جان فوتبال ایران

انتظار 2 ساله ملی پوش وزنه برداری برای تسویه قرارداد 1۷ میلیون تومانی!
ملیپوشوزنهبرداریایراندربارهاینکهقرارداددوسالپیشاودرلیگوزنهبرداریهنوزتسویهنشدهاست،بیانکرد:مندرلیگسال۹۷عضوتیمنورهمدان
بودمکهمبلغقراردادم۱۷میلیونتومانبود.آنسالسهمسابقهدرلیگجوانانو2مسابقهدرلیگبزرگساالنبرایتیمنورهمدانوزنهزدم.حتیتیمنورآن
سالتوانستدرردهجواناننایبقهرمانشود.رسولمعتمدیادامهداد:اکنوندوسالگذشتهاســت؛اماهنوزهزارتومانازپولمرادریافتنکردهام.باآقای
زارعی،رییسباشگاهکهآنموقعرییسهیئتبود؛امابعدااستعفاکردنیزتماسگرفتیمکهعنوانکردپیگیرکاراستتاپولهاپرداختشود.معتمدیدرپاسخ
بهاینپرسشکهچندنفرهستندکهپولشانتسویهنشدهاست،تصریحکرد:فکرمیکنم۳-۴نفرهستیمکهقردادهایمانتسویهنشده؛امابابقیهدرحد
اینکه2۰یا۳۰درصدازقراردادهایشانرابگیرند،تسویهشدهاست.ویادامهداد:آنسالخودمنبرخینفراترابهتیمآوردمواالنهمازمنشاکیهستند؛

چراکهپولیبهآنهاپرداختنشد.البتههمانطورکهگفتمآقایزارعیپیگیرهستندوامیدوارمهرچهزودترباماتسویهشود.

 خبر  روز

وز عکس ر

ورزشگاه دیدار 
افتتاحیه و فینال 

جام جهانی 2022 قطر
تصویــرزیبایــیپنجشــنبه
شــبازچشــماندازاستادیوم
لوســیل،محلبرگــزاریدیدار
افتتاحیهوفینــالجامجهانی

2۰22قطرمنتشرشد.

 فرهاد با سعادتمند
 کنار می آید؟!

بایدسادهلوحباشــیمکهبپذیریمدرست
درروزدعوتعلنیمدیرعاملاستقاللاز
مجیدی،برایفرهادکاریچنانضروری
پیشآمدکهراهیشــمالکشــورشد.
واقعیتآناستکهمجیدی،سعادتمند
رابهرسمیتنمیشناســدواباییهماز
آشکارکردناینموضوعندارد.کنشهای
چندروزگذشــتهاعمازحمایتمجیدی
ازفرشیداســماعیلی،پســتمشترک
بازیکنــان،برکنــاریمدیررســانهایو
حمایتکادرفنیازعضومعزولباشــگاه
نشاندهندهیکشــکافبسیارجدیدر
استقاللاســت.تصورکنیداینموضوع
برایفرهادآنقــدرحیثیتیبودهکهحتی
مجیــدنامجومطلقبیحاشــیهراهموا
داشتهبعدازمدتهاصفحهاینستاگرام
شخصیاشرادرحمایتازمدیررسانهای
برکنارشــدهبهروزکند!روزپنجشنبههم
مجیدیتیرآخررازدوبهجایحضوردر
باشگاهراهیسفرشــد؛البتهاگراساسا
ســفریدرکاربودهباشــد.بدونتعارف
وضعاستقاللبهشدتنگرانکنندهاست؛
امابدترازآنایناســتکههیچنســخه
عالجدردسترســیهمپیدانمیشــود.
وزارتورزشازسردرماندگیحتیحکم
مدیرعاملعلیفتــحا...زادهراهمامضا
کرد،امااوضاعفعلیباشگاهآنقدرخراب
استکهحاجیپوستکلفتراهمفراری
داد.ازسویدیگراگروزارتخانهمدیرعامل
استقاللراکمترازیکماهبعدازانتصاب
زیراینفشــارعوضکند،هیچتضمینی
وجودنخواهدداشتکههمینبالسرنفر
بعدیهمنیاید.تنهاگزینــهایکهدراین
مدتموردحمایتآشکارفرهادمجیدی
قرارگرفته،عبدالرضاموســویبوده،اما
نکتهاینجاستکهموســویهمریالبه
ریالمخارجیکهبرایاســتقاللانجام
دادهرافهرستکردهوگفتهمیشودضمن
مطالبهاصلپول،سودکمکهایشراهم

دریافتخواهدکرد!

در حاشیه

واکنش فیفا به تغییر تقویم جام جهانی 2022
روزپنجشــنبهیکعضوکمیتهاجرایییوفادرمصاحبهباخبرگزاریرویترزگفتهبودکهشــیوع
ویروسکروناباعثتغییرتقویمفوتبالجهانوحتیجامجهانی2۰22درقطرمیشود.سرویس
رسانهایفیفادرواکنشبهایناظهارنظرمقامرسمییوفا،بهخبرگزاریریانووستیروسیهاعالم
کرد:۱۸مارسکارگروهویژهایراتعیینکردیمتاشــرایطکنونیفوتبالجهانراپسازشــیوع
ویروسکروناتحتبررسیدقیققراردهد.اینکارگروهوظیفهداردضمنهمکاریبافیفارویکرد
هماهنگیبرایازبینبردنعواقبهمهگیریجهانیویروسکرونابرفوتبالوهمچنینتقویم

فوتبالجهانرااتخاذکند.

تمجید هافبک یونایتد از »مورینیو«
زمانیکهخوزهمورینیوهدایتمنچستریونایتدرابرعهدهداشت،آندریاسپریرابهصورتقرضی
درگراناداووالنســیاتوپمیزد،امادرپیشفصل2۰۱۸/۱۹درمنچسترحضورداشتوزیرنظر
اینمربیپرتغالیفعالیــتکرد.اینهافبکبرزیلیدرگفتوگوییازمربیاســبقخودتمجید
کردهاست.پریرادرخصوصمورینیوگفت:خوزهمورینیومتفاوتازدیگراناستوبهمنکمک
زیادیکرد.اوبرایاولینباربهمندرلیگانگلیسمیــدانداد.وقتیزیرنظرمورینیوفعالیت
میکردم،بهتیمملیبرزیلدعوتشدم.پسازاوتشکرمیکنم.ویدرادامهافزود:اگرخوزهاز
شماخوششبیاید،کاریرااشــتباهانجامدهیدیاندهیدبهاطالعتانخواهدرساند.چهباشما
باشدچهنباشد.متاســفانهمدتزیادیزیرنظراودرمنچســترفعالیتنکردم؛امابااینوجود

رابطهخوبیباهمداشتیم.

رفتار عجیب »رونالدو« برای امتناع از سفر به ایتالیا
باوجوداینکهیوونتوسخودرابرایازسرگیریتمریناتفرضیآمادهمیکند،کریستیانورونالدو
برنامهایبرایبازگشتبهایتالیاندارد.روزچهارشنبهاطالعاتیدربارهمثبتبودنچهارمینتست
کووید۱۹پائولودیباالمنتشرشد.بهنوشتهکوریهدلواسپورت،رونالدواینموضوعرافاشکردهاست
تادلیلبرنگشتنخودبهایتالیاراتوجیهکند.ســتارهیوونتوسبههمراهخانوادهاشاززمانتوقف
سریآبهخاطرشیوعکرونادرشهرمادیرابهسرمیبرد.بازیکنپرتغالینزدیکبهدوماهاستکه
ایتالیاراترککردهاست.اودراینمدتدرشبکههایاجتماعیمدامتصاویریازخوددرحالتمرین
منتشرکرد.البتهعکسهاییازبیرونرفتنبههمراهخانوادهوشرکتدرجشنتولدهمازمهاجم

یوونتوسمنتشرشدکهنشانمیدادقوانینقرنطینهوفاصلهاجتماعیرارعایتنکردهاست.

لیورپول با »سانچو« تیم بهتری می شود
سانچوی2۰سالهبعدازدرخششباپیراهندورتموندباشایعاتزیادیمبنیبربازگشتشبه
انگلیسمواجهاستوگفتهمیشوددرحالحاضراحتمالملحقشدناوبهمنچستریونایتد
بیشــترازدیگرتیمهایلیگبرتریاســت.ولیهمتیمیســانچودرتیمملیانگلیس،ترنت
الکساندرآرنولدلیورپولیازسانچوخواستبهآنفیلدرفتهودرکناراوبازیکند.آرنولددرجریان
یکالیواینستاگرامی،درموردسانچوکهدرسال2۰۱۷باترکمنچسترسیتیبهدورتموندپیوسته
ودراینتیمبهیکپدیدهدرخشــانتبدیلشدهگفت:»اگرســانچوبهلیورپولبیاید،تیمرابه
تیمبهتریتبدیلخواهدکرد.مناگرســانچوبهلیورپولبیایدخیلیخوشحالمیشومچون
درتیمملیانگلیسبااوهمبازیبودمومیدانمچهاســتعدادخاصیاست«.سانچودرفصل
جاریبوندسلیگاهممثلچندفصلگذشتهدرخشانظاهرشدهوتاپیشازوقفهایجادشده
درنتیجهاپیدمیکرونا،در2۳بازیبرایزردپوشــاندورتموند۱۴گلبهثمررساندهو۱5پاس

گلدادهبود.

فوتبال جهان

به ازای فعالیت هر فرد در باشگاه های ورزشی، تسهیالت 
اختیار  در  ل  ریا میلیون   ۱6۰ ارزش  به  ارزان قیمت 
باشگاه داران قرار می گیرد که نیمی از آن برای حقوق 
نیروهای انسانی و نیمی برای اجاره در نظر گرفته شده 

است



شنبه 13 اردیبهشت  1399 / 8 رمضان  1441/ 2 می 2020/ شماره 2963
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

اصفهان یکی از قطب های رسانه ای کشور است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در دیدار مدیران مسئول روزنامه های اصفهان با 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان  گفت: اصفهان یکی از قطب های رســانه ای 
کشور است و به لحاظ کمی و تعدد روزنامه و نشــریات و نیز از نظر کیفی وضعیت کم نظیری در 

سطح کشور دارد.
»سید ســعید ســرابی« با اشــاره به حضور اســاتید بزرگ در حوزه فرهنگ و هنر در این استان 
خاطرنشان کرد: اگر به دنبال توســعه اصفهان هستیم الزم اســت عرصه فرهنگ و هنر پیشران 
توسعه استان باشــد و اگر بخواهیم توســعه اقتصادی اتفاق بیفتد نیازمند عرصه اقتصاد خالق 
هســتیم.وی با بیان اینکه اصناف فرهنگی هنری پویایی در این اســتان فعال هستند، تصریح 
کرد: الزم اســت در یک فضای همسو و فهم مشــترک از فضای رسانه ای اســتان برای گفتمان 
سازی توسعه فرهنگ اســتان بهره ببریم و این تحول در دیدگاه مدیریتی برای تقویت و توسعه 
فرهنگ نسبت به ســایر بخش ها با همت فعاالن رسانه ای اســتان می تواند اتفاق بیفتد.دراین 
جلســه همچنین مدیران مســئول روزنامه های اســتان مســائل و دغدغه های خود را مطرح 
کردند.خاطرنشان می شــود، دیدار مدیران مســئول روزنامه های اصفهان با مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان با حضور اصغر مختاری، معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل، ایرج 
ناظمی مدیرعامل شرکت رسانه گستر نصف جهان و ســردبیر روزنامه، امیر اکبری مدیر مسئول 
روزنامه های رویداد امروز و اصفهان امروز، امیر طاهری سردبیر روزنامه اصفهان زیبا، بهمن زین 
الدین مدیرعامل شرکت توسعه رســانه برتر زاینده رود، ناصربهروان صاحب امتیاز روزنامه عصر 
اصفهان، بابک ایرانپور مدیر مسئول روزنامه سیمای شهر، حسین ساداتی نژاد از روزنامه سراج و 

رضا صالحی نماینده روزنامه یاقوت وطن انجام شد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

در رابطه با تضییع حقوق شهروندان با کسی تعارف نداریم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان شامگاه چهارشــنبه در یک گفت وگوی زنده اینترنتی با بیان 
اینکه مدیریت یکپارچه شــهری دغدغه ای اســت که همواره توسط شــوراهای شهر مطرح بوده، 
اظهار کرد: اگر مدیریت یکپارچه شکل می گرفت، بیشتر می توانستیم در جهت تسهیل امور مردم 
گام برداریم اما اکنون توجه شــوراها بیشــتر معطوف به امور مربوط به شــهرداری است.علیرضا 
نصراصفهانی افزود: اعتماد به شــورای شــهر اعتماد به مردمی است که این شــوراها را انتخاب 
کرده اند و مردم نیز انتظار دارند شــوراها با دسترســی مطلوب تر به ادارات بتوانند امور شهروندان 
را بهتر پیش ببرند.وی اضافه کرد: در شــورای پنجم مانند ادوار گذشــته شــورا، یکسان ســازی 
مناطق مــورد توجه بــوده و می توان گفت اکنــون به نقطه ای رســیده ایم کــه در اصفهان مناطق 
محروم وجود نداشــته و اگر مناطقی در شهر هســتند که از امتیازهایی بی بهره اند، نیمه برخوردار 
محسوب می شــوند.نصراصفهانی اضافه کرد: اعضای شورای شهر به واســطه ارتباطی که با مردم 
داشته و به سبب حضور در کمیته های نظارتی و شــرکت در جمع معتمدان محلی، وظیفه نظارتی 
خود در قبال جزییــات بودجه و رفتــار و ارتباط مدیران با مــردم را تحت نظارت قــرار می دهند.

وی با تاکید بر اینکه با کســی در رابطه با تضییع حقوق شــهروندان تعارف نداریم، خاطرنشــان 
کرد: با وجود آنکه خود را ملزم به رعایت آرامش حاکم بر شــهرداری دانســته و بــر انجام کارها 
و تکالیف محوله تاکید می کنیم؛ اما هر جا که مشــکلی پدیدار شــود، چشــم بر این مشکالت و 
خطاها نمی پوشیم.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان از شهروندان خواست کاستی، نارسایی 
و سوءاســتفاده های موجود در شهرداری را به شــورای شــهر گزارش کنند و ادامه داد: همه روزه 
اعضای شــورا در دسترس هســتند و شــهروندان می توانند با آن ها ارتباط داشــته باشند تا اگر 
 موضوع قابل پیگیری مطرح شــد، شورای شهر از طریق دســتگاه های نظارتی در شهرداری آن را 

دنبال کند.

  تخفیف شهرداری به پیمانکاران متضرر از کرونا؛

 مدیریت شهری در کنار مردم 

نرگس طلوعی در روزهایی که جامعه بــا بیماری کرونا 
دســت و پنجه نرم کــرده و روال زندگی 
مردم مختل شده اســت، مدیریت شــهری اصفهان تالش کرده تا با 
اتخاذ راهکارهای مختلف اندکی از آالم شهروندان بکاهد، شهروندانی 
که به واسطه در خانه ماندن ها و مواجه بودن با مشکالت اقتصادی و 
نگرانی از آینده، روزهای پرالتهابی را می گذرانند. ارائه تمهیدات ویژه به 
پیمانکاران و مستاجران متضرر ناشی از ویروس کرونا که نتوانسته اند 
در این مدت بهره برداری الزم را داشــته باشــند و تنظیم بسته ویژه 
تشویقی برای ســازندگان ســاختمان از جمله این راهکارهاست که 
شهرداری اصفهان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در 
دستور کار خود قرار داده است.شــهردار اصفهان در این باره می گوید: 
برخی مغازه داران با شهرداری قرارداد داشتند. در همین راستا برنامه 
ریزی کردیم تا برای پرداخت اجاره اماکنی مانند تفریحگاه ها و ارگ 
جهان نما که در اختیار شهرداری است، اتفاقات خوبی رخ دهد.قدرت 
ا... نوروزی  با بیان اینکه 42 پارکینگ در شهر اصفهان داریم که 8 مورد 
آن در اختیار شرکت نیک اندیش و مابقی در اختیار بخش خصوصی و 
شــهرداری اســت که برای جبران اجاره و ضــرر آنها هــم تمهیداتی 

اندیشیدیم، می افزاید: ما برای سالمت مردم درهای آرامستان را هم 
بستیم؛ اما بخشی از فعالیت های پیمانکاری آنجا هم تعطیل شد که 

برای این بخش هم تخفیف هایی درنظر گرفتیم. 
این تخفیف برای دکه های فروش کارت بلیت هم لحاظ می شــود.

وی ادامه می دهد: هرچند چنین اقدامی برای شهرداری ضرر است، 
اما هدف ما این است که شــهروندان راضی باشند و حق و حقوق آنها 

تضییع نشود.
 نوروزی در مــورد اولویت های بودجه با توجه به شــرایط کرونایی در 
شــهر اصفهان و پروژه های عمرانــی، اظهار کرد: با شــیوع ویروس، 
اخــالل در کارهــای شــهرداری ایجاد شــد و مشــکالت اقتصادی 
زیادی متحمل شــدیم؛ به همین ســبب ســتادی تشــکیل و برای 
 اقتصاد کرونایی چاره ای اندیشــیدیم چراکه بایــد راهکارهای جدید

 پیدا کنیم.شــهردار اصفهان خاطر نشــان می کند: بودجه امســال 6 
هزار میلیارد تومان است و البته شــرایط در دو ماهه اول دشوار بوده؛ 
همه باید تالش کنیم ضربــه بزرگی که بیماری کرونــا به همه بخش 
های عمومی و خصوصی وارد کرده اســت را با غلبه و تسلط بر شرایط 

جبران کنیم.

بسته تشویقی برای سازندگان ساختمان 
شــهردار اصفهان در مورد بسته تشویقی شــهرداری با توجه به شیوع 
کرونــا نیز می گویــد: این موضوع یکــی از دغدغه های ســازندگان 
ســاختمان اســت. این وضعیت که ایجاد شــد به این فکر افتادیم 
مشکالتی که برای مردم ایجاد شــده را به گونه ای حل کنیم. بر همین 
اساس الیحه ای به شورا ارائه کردیم و قرار شــد کسانی که نتوانستند 
در اسفند پروانه ســاختمانی دریافت کنند تا 15 خرداد بر اساس نرخ 
ســال 98 پروانه دریافت کنند که از این الیحه در شــورا دفاع شده و 
همچنین قرار است تا پایان ســال تعرفه پروانه ساختمانی به صورت 
پلکانی محاسبه شود.  وی ادامه می دهد: طبق این الیحه صدور پروانه 
ساختمانی تا 15 خرداد بر اساس تعرفه سال 98 و از آن به بعد هم به 
مناسبت های خاص مانند اعیاد ملی و مذهبی در قالب بسته تشویقی 

ارائه می شود تا شاهد تحول در بخش ساختمانی باشیم.
نوروزی تصریح مــی کند: در حوزه شهرســازی پارســال 38 درصد 
افزایش صــدور پروانه نســبت به ســال 97 داشــتیم و تحولی در 
 صنعت ســاختمان بــود و عده زیــادی توانســتند به خانه ســازی

 رونق دهند. 

اهدای کمک های مومنانه توسط کارکنان منطقه پدافند 
هوایی شهید نصر اصفهانی

کارکنان منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی، در اقدامی خودجوش و هماهنگ، کمک های مومنانه 
خود را در قالب تعداد 1۰۰ بسته  کمک معیشتی به ارزش 2۰۰ میلیون ریال به  نیازمندان ساکن در حاشیه 
شهر اصفهان اهدا کردند.حجت االسالم و المسلمین سید جان مراد موسوی، رییس عقیدتی سیاسی 
منطقه پدافند هوایی شــهید نصر اصفهانی با اعالم این خبر گفت: کارکنان والیت مدار منطقه پدافند 
هوایی شــهید نصر اصفهانی، به ندای رهبر معظم انقالب )مد ظله العالــی( لبیک گفته و در رزمایش 
مساوات و کمک مومنانه شرکت کردند.وی با بیان اینکه  این  کمک ها در قالب تعداد 1۰۰ بسته کمک 
معیشــتی به ارزش 2۰۰ میلیون ریال جمع آوری شده اســت گفت: این کمک ها در اختیار نیازمندان 
واقعی ساکن در حاشیه شهر اصفهان قرار خواهد گرفت.حجت االسالم موسوی با بیان این که این روند 
در طول ماه مبارک رمضان به ویژه در لیالی قدر نیز ادامه خواهد داشت، گفت: به حول و قوه الهی، این 
اقدامات را تا پایان شــرایط کرونایی ادامه خواهیم داد.رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی 
شهید نصر اصفهانی از انعقاد تفاهم نامه ای با کمیته امداد امام خمینی )ره( استان نیز خبر داد و گفت: 
جدا از کمک های خودجوش کارکنان،   منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی نیز در راستای رزمایش 
مساوات و کمک مومنانه، کمک های خود را در قالب بسته های کمک معیشتی، ماسک و غذای طبخ 
شده، از طریق کمیته امداد امام خمینی )ره( به نیازمندان  تحت پوشش این کمیته ارسال خواهد کرد.

مرمت موضعی بناهای تاریخی استان اصفهان
مرمت های موضعی بناهای تاریخی اســتان اصفهان ، در ایام شیوع بیماری کرونا درحال اجراست.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت : باتعطیلی بناهای تاریخی و 
جاذبه های گردشگری همزمان با شیوع کرونا کارشناسان اداره کل از این فرصت استفاده کرده و از پایان 
تعطیالت نوروزی، کار پایش بناهای تاریخی استان را آغاز کردند.فریدون الهیاری افزود: اگر چه همه 
این مجموعه ها در طول سال مراقبت می شوند تعطیلی این مجموعه ها، فرصت مناسبی برای  بررسی 
دوباره وضع این بناهابود.وی افزود: مرمت اساسی بناهای تاریخی استان اصفهان در کنار مرمت های 
موضعی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.استان اصفهان ، عالوه بر هزاران جاذبه طبیعی، بیش از 22 
هزار بنا و اثر تاریخی دارد که هزار و 959 مورد آن شــامل 14۰ اثر ناملموس، 13 اثر منقول و هشت اثر 
طبیعی به ثبت ملی و هفت اثرآن شامل میدان امام)ره()نقش جهان(، باغ موزه چهلستون، باغ فین 
کاشان و مسجدجامع و قنات های وزوان، مزدآباد میمه و مون اردستان به ثبت جهانی رسیده است.

درخواست 1۵00 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای 
اتوبوسرانی و مترو

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان اظهار کرد: سال گذشته 13۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای خرید اتوبوس پیش بینی کرده بودیم که متاســفانه در پایان ســال به مشکالت شیوع کرونا 
برخورد کرد و روز 28 اسفند اجازه انتشار این اوراق به شهرداری اصفهان داده نشد.مرتضی طهرانی 
افزود: درصدد هستیم امسال عالوه بر استفاده از سهمیه سال گذشته، برای اتوبوسرانی و مترو در 
سال 99 نیز اوراق مشارکت دریافت و منتشــر کنیم، از این رو 1,5۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
درخواست کرده ایم.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: خوشبختانه رییس 
جمهور در ستاد ملی کرونا برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی دستوری مبنی بر اضافه شدن یک هزار 
و 5۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری کشــور صادر کرد.وی ادامه داد: بر این اساس شهرداری 
اصفهان درخواست خود را ارائه و با سه کارخانه تفاهم نامه خرید اتوبوس امضا کرده و برای وزارت 
کشور ارسال کرد تا چنانچه مقرر شد اعتباری لحاظ شود، سهم اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد که 

امیدواریم این اتفاق بیفتد و این امکان خوب برای اصفهان فراهم شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

رفع مسدودی رگ های 
حیاتی شهر در منطقه 3

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان ضمن 
اشــاره به پیشــینه ایجاد مادی ها در زمان 
مرحوم شیخ بهایی، اظهار کرد: در زمان های 
گذشته عملیات آبرســانی به منظور تامین 
مصارف کشاورزی و خانگی با ایجاد مادی ها 
به صورت یکســان در تمامی شهر اصفهان 
انجام می شد.حسین کارگر افزود: با ساخت 
و ســازهای بی رویه در زمان های گذشــته 
در امتداد این مادی ها و پیشــرفت شهر به 
منظور مدرن شــدن، برخی مکان های این 
مادی ها بــه محیطی ناامن تبدیل شــده و 
محلی برای تجمع معتادان، اراذل و اوباش 
شده بود به همین منظور ســاماندهی انهار 
جزو سیاست گذاری های شهرداری اصفهان 

قرار گرفت.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: با آزادســازی های انجام شــده طی 
سال های اخیر در مســیر چشمه باقرخان، 
راه ســواره رو بازگشایی شــد و پس از آن 
عملیات ســنگ چینــی ســنتی دیواره ها، 
احداث پل هــای ارتباطی، نــرده گذاری و 
نورپردازی و فضای ســبز انجام شد و این 
مســیر تبدیل به محیطی امن بــرای تردد 
آسوده شــهروندان به شــمار رفت .وی با 
اشــاره به جاری نبودن آب طی 25 ســال 
در این مادی، افزود: متاســفانه چشــمه 
باقرخان و مادی فرشــادی که رگ حیاتی 
منطقــه مرکزی شــهر اصفهان محســوب 
می شوند به دلیل انبوه نخاله ها، مسیرهای 
عبور آب در برخی مکان ها مســدود شــده 
بود.کارگر خاطرنشان کرد: فعالیت مستمر 
16 روزه تیــم خدمات شــهری جهت رفع 
مسدودی ها با لوله گذاری 5۰۰ اینچی حدود 
3۰ متر و الیروبی بیش از دو هزار مترمربع 
با ماشین آالت و تجهیزات تخصصی سطح 
چشــمه باقرخان و مادی فرشــادی انجام 
شــد که آبرســانی مجدد این رگ حیاطی 
نقطه مرکزی شــهر را مجددا امــکان پذیر 
 کــرد و بــه محیــط پیرامــون آن لطافتی 

دوباره بخشید.

بودجه امسال 6 هزار میلیارد تومان است و البته شرایط در 
دو ماهه اول دشوار بوده؛ همه باید تالش کنیم ضربه بزرگی 
که بیماری کرونا به همه بخش های عمومی و خصوصی 

وارد کرده است را با غلبه و تسلط بر شرایط جبران کنیم

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
دغدغه شورای شهر در رابطه با موضوع هوشمندسازی 
شهرداری اصفهان از سال گذشته آغاز شد و شورا از 
شهردار درخواست پیگیری این موضوع را کرده بود، 
اظهار کرد: باید توجه داشته باشــیم که با دو مفهوم 
شهر هوشمند و شهرداری هوشمند مواجه هستیم و 
قدم اول برای رسیدن به شهر هوشمند، ارائه خدمات 
شهرداری به صورت هوشمند اســت.فریده روشن 
افزود: از آنجایی که خدمات شــهرداری کم نیستند 
و از ساختمان ســازی تا نظافت شهری و مانند آن را 

شامل می شود، با هوشمندســازی این خدمات، به 
بخش عمده ای از اهداف خود در زمینه شهر هوشمند 
دســت خواهیم یافت.عضو شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر اینکه با هوشمندسازی خدمات 
دنبال آن هستیم که مردم نیاز چندانی به حضور در 
شهرداری نداشته باشــند، تصریح کرد: آلودگی هوا 
و ترافیک از معضالت بزرگ شــهر اصفهان هستند 
که هوشمندسازی، عالوه بر رفع بخش قابل توجهی 
از این معضالت، باعث انجام سریع تر کارها و بسته 
شدن راه های فساد می شود.وی دستیابی به عدالت 
اجتماعــی را مزیت مهم هوشمندســازی خدمات 
شهرداری دانست و اضافه کرد: این امر با قرار گرفتن 
شهروندان در شرایط یکسان خدمات محقق خواهد 
شد؛ به طور مثال با ایجاد شــفافیت و الکترونیکی 

شدن خدمات، میزان تخفیف ها برای همه یکسان 
می شود.روشــن با تاکید بر اینکه الزم بود پیش از 
روبه رو شدن با معضالت حاضر در بحران کرونا، ارائه 
خدمات الکترونیکی در شهرداری پیش بینی می شد، 
خاطرنشان کرد: در زمینه الکترونیکی کردن خدمات 
شهرداری به مردم، فعالیت هایی که می شود زمانی به 
نتیجه مطلوب می رسد که مردم نیز همکاری کنند.وی 
اضافه کرد: در روزهای پایانی سال گذشته دیدیم که 
با وجود آنکه امکان استفاده از خدمات الکترونیکی 
در برخی زمینه ها وجود داشت، مردم بازهم مقاومت 
می کردند؛ هرچند بدیهی اســت که هر تغییری در 
زندگی به راحتی اتفاق نمی افتد ؛اما معتقدم وقتی 
مردم مزایای هوشمندسازی خدمات را متوجه شوند 

این مقاومت ها کاهش خواهد یافت.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

تحقق عدالت اجتماعی در نتیجه هوشمندسازی شهرداری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ساختمانی شهروندان درروزهای پایانی سال تحقق یافت.

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

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

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

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

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

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

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

می شوند.

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

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

استفاده از تکنولوژی های نوین ضدعفونی می شود.

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

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

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

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

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

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

این منطقه محسوب می شود.

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

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

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

  آغاز رزمایش کمک مومنانه سپاه و ارتش در اصفهان ؛

رمز عملیات: رمضان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و به کســی توهین نکنید.وی با بیــان اینکه گاهی 
مشــاهده می شــود هنگام افطار، برخــی غیبت 
می کنند و تهمت می زنند گفت: معلوم است چنین 
افرادی روزه نبوده اند، فقط گرســنگی و تشنگی را 
تحمل کرده اند، روزه ای که همراه با گناه باشد روزه 
 واقعی نیست و مقبول درگاه الهی واقع نمی شود.
آیــت ا... مظاهــری تصریــح کــرد: عــالوه بــر 
گنــاه، از گفتــار و کــردار بیهــوده و بی نتیجــه 
هــم بایــد اجتنــاب شــود، بعضــی صحبت ها 
غیبــت و تهمــت و دروغ نیســت ولــی بیهــوده 
اســت و نه نتیجه دنیــا و  نه نتیجه آخــرت دارد 
 و  این گونــه حرف ها فشــار قبــر دارد و باید از آن

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

رمضان استفاده مطلوب کند.

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

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

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

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

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

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

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

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

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

شده  و فعال فقط عملیات جمع آوری انجام می شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مجازی پخش شد، شهردار اصفهان بود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسانده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اصفهان گذشت .

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

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

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

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

اصفهان است.

چهره ها

خبر روزگزارش

پزشک اصفهانی به قافله 
شهدای خدمت پیوست

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

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

درمان فعالیت می کنند.

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

هویتش چه باشد 

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهرم الف: 823936 

نوبت دومنوبت اول

بازدید فرماندهان ارتش 
اصفهان از اقدامات مردمی 

جبهه سالمت
امیر سرتیپ دوم ستاد »حبیب ا... کریم زاده« 
فرمانده گروه 55 توپخانه به همراه ســرهنگ 
»رسول مهتابی« جانشین مرکز آموزش توپخانه 
)مرآتو نزاجا( بــه منظور قدردانــی از خیرین 
اصفهانــی و متولیان »حســینیه بنی فاطمه« 
اصفهــان که مدت هاســت در جهــت کمک به 
ساخت و تهیه ماسک طبی و بسته بندی مواد 
غذایی مشغول فعالیت جهادی هستند،در این 

مکان حضور یافتند.

وز عکس ر
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هنر گفت وگــو یکی از مهــم ترین هنرهــا و مهارت هایی 
اســت که هر شــخص باید آن را به طور کامل فــرا گیرد. 
نحوه  گفت وگو و ســخن گفتن شما شــخصیت شما را به 
دوســتان، آشــنایان، مربیان، کارفرمایان و همکاران تان 
معرفی می کنــد و به عبارتــی دیگر نحوه ســختن گفتن 
شما نشان دهنده شــخصیت وجودی شماست.اگر شما 
مهارت ســخن گفتن را به خوبی ندانیــد، حتما و قطعا در 
اجتماع و یا محل شغل تان با ســختی هایی برابر خواهید 
شد.هنگامی که شــروع به حرف زدن با کســی می کنید 
ممکن اســت که در شــروع ندانید که از چه قسمتی سر 
ســخن را با طرف مقابل تان باز کنید و در ســخن گفتن با 
ایشان دچار مشــکالتی می شــوید و گاه پای شخصیت 
در میان اســت و دوســت ندارید در ادای سخن مشکلی 
 ایجاد شود.برای رفع این مشــکالت در این بخش همراه

 ما باشید.
 تعریف کردن : تعریف از دیگران یکــی از بهترین راه های 
ممکن برای شــروع ســخن و مکالمه با طرف مقابل تان 
است. شما با تعریف کردن از خودتان و... درهای مکالمه 
را هم به ســمت خود و هم به طرف مقابل تان باز می کنید. 
فقط به خاطر داشته باشــید که بهتر است به جای سخنان 

بیهوده، ابتدا در مورد لباس پوشیدن طرف مقابل یا کفش 
هایش سر صحبت را باز کنید، برای مثال) کفش های شما 
زیبا هستند( یقینا با این حرف طرف مقابل شما شروع به 

سخن گفتن از خودش می کند و سر صحبت باز می شود.
 بحث کوتاه : می تــوان گفت که اکثر افــراد از بحث های 
کوتاه راضی نیســتند و از بحث های بلند لذت بیشــتری 
می برند. خب، جالب اســت که بدانید بحــث های کوتاه 
در ابتدا نام شــان بحث کوتاه اســت ولی در آخر تبدیل به 
بحث های بلند می شــوند یا به عبــارت دیگر بحث های 
کوتــاه راهی برای بحث هــای عمیق و بلنــد خواهند بود.

موضوعات بحث های کوتــاه برخالف عقیده تان بســیار 
آســان هســتند و با کمی فکر آن را خواهیــد یافت. برای 
مثال به رســتوران بروید ابتدا غذای دلخواه تان را سفارش 
دهید و پس از میل کردن ســفارش تــان در مورد آن نظر 
دهید و نکات مثبت و منفی آن را با یکدیگر مقایســه کنید 
و یا اگر گرم تان شــد در مورد آب و هوا بحث را شروع کنید 
و آن را گســترش دهید. تجربه نشــان داده است که این 
دو مثال ذکر شده ســر صحبت را به آســانی و به سرعت 
 باز می کند. توصیه می کنیم حتما از آنها نهایت اســتفاده 

را ببرید.
 ســواالت متعدد و متنوعی بپرســید : اگر به طور قطعی 
می خواهید که بحــث های کوتاه را تمــام کنید و وارد یک 
بحــث واقعی شــوید، باید دنبــال فرصت باشــید تا فورا 
بتوانید موضوع بحــث را تغییر دهیــد و وارد یک بحث و 
گفت وگوی واقعی شــوید. ســعی نکنید کــه بدون هیچ 
مقدمه ای وارد یــک بحث عمیــق و قابل توجه شــوید، 
اگر می خواهیــد وارد گفت وگــوی عمیق شــوید با طی 
مراحــل و صبر کــردن، به آن قســمتی که مــورد دلخواه 
 شماست برســید و در این قســمت می توانید مکالمه را

 عمیق تر کنید.

آشپزی

شیرینی عربی »مقروطه    بالتمر«
مواد الزم برای 10 نفر:یک  کیلو خرمای له شده،4 لیوان آرد،یک قاشق 

چای خوری مایع خمیر،2 قاشق غذاخوری رازیانه سبز )بادیان رومی( پودر 
شده،یک  لیوان آب ولرم،یک قاشق چای خوری بکینگ پودر،یک لیوان روغن 

زیتون،یک قاشق غذاخوری دارچین طرز تهیه:خرمای هسته گرفته را با دارچین و یکی دو 
قاشق روغن زیتون خوب ورز می دهیم و به هشت قسمت مساوی تقسیم می کنیم.آرد را داخل 

یه ظرف گود می ریزیم و پودر رازیانه سبز، مایع خمیر، و بکینگ پودر را با آرد مخلوط می کنیم.روغن 
زیتون را به مواد اضافه کرده و هم می زنیم و بعد آب ولرم را کم کم اضافه می کنیم و با دست ورز می 
دهیم  تا به شکل خمیری در بیاید که به دست نچسبد. خمیر  را هم به هشت قسمت مساوی )8 
چونه( تقسیم می کنیم هر قسمت راو به اندازه تقریبی دو برابر کف دست باز می کنیم.یک قسمت 
خرما را کمی کوچک تر از خمیر باز می کنیم و داخل خمیر می گذاریم.بعد با دست رول می کنیم 

رول را با دست چند بار روی تخته می چرخانیم تا به شکل لوله ای یک دست د ر بیاید و 
باریک تر و بلند تر شود. با وردنه کمی روی آن را صاف می کنیم تا استوانه بلند شود، 

بعد از جهت مخالف شیارها به قسمت های 3_4 سانتی متری می بریم.
داخل سینی فر می چینیم و به مدت تقریبا 20 دقیقه داخل فر 

داغ می گذاریم. چند دقیقه آخر هم از باال شعله 
فر رو روشن می کنیم.

به این نکات مهم در مکالمه و گفت وگو با دیگران دقت کنید

بهناز جعفری با »یلدا« به آمریکا خبر
می رود

»چشم و گوش بسته« به شبکه نمایش 
خانگی آمد

کمپانی مستقل فیلم موومنت، فیلم »یلدا« با کارگردانی مسعود 
بخشی و تهیه کنندگی علی مصفا را از اواسط شهریور در سینماهای 
مستقل آمریکا و نیز به شــکل آنالین برای گروهی از سینماداران 
مستقل آمریکایی و سپس به شکل دی وی دی پخش  خواهد کرد.

اکران سینمایی »یلدا« محصول مشترک ایران با چهار کشور اروپایی 
و لبنان که قرار بود از ١٧ اردیبهشــت در فرانسه آغاز شود، از شهریور 
به ترتیب در آلمان، سپس فرانسه، سوئیس، بلژیک، لوکزامبورگ 

و اسپانیا و به تدریج در سایر کشورهای اروپایی انجام خواهد شد.

 فیلم سینمایی »چشــم و گوش بســته« به کارگردانی فرزاد 
موتمن و تهیه کنندگی امیرحسین آشتیانی پور از روز پنجشنبه 
توسط موسسه هنر اول در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.در 
این فیلم کمدی امین حیایی، بهرام افشاری، آناهیتا درگاهی، 
مسعود کرامتی، لیندا کیانی، محمدرضا صولتی و مانی حقیقی، 
با حضور پوریا پورسرخ ایفای نقش کردند.در خالصه داستان 
فیلم آمده: مردی توســط یک زن تبهکار کشته می شود و دو 

غریبه را به جرم قتل بازداشت می کنند. 

معاون بهــره برداری و توســعه فاضالب شــرکت آبفای اســتان اصفهان با 
اشاره به توســعه شــبکه فاضالب در اســتان اعالم کرد: طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته مقرر شــد در ســال جاری بیش از 237 کیلومتر شبکه و 

خطوط انتقال فاضالب در شــهرها و 
روستاهای اســتان، با اعتباری بالغ 
برهزار و 184 میلیارد ریال اجرا شود. 
امیر حســین حکمتیان با بیان اینکه 
درســال جاری در 32 شــهر استان، 
بیش از 187 کیلومتر شبکه فاضالب 
اجرا می شود اظهار داشت: هم اکنون 
استان اصفهان بعد از تهران بیشترین 
اجرای طول شبکه فاضالب را در کشور 
دارد؛ اما به رغم تنگناهای مالی که با 
آن مواجه هستیم طرح های توسعه 

شبکه فاضالب همچنان در دســتور کار قرار دارد  . وی برخوداری روستاییان 
از خدمات شــبکه فاضالب را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشــت: هنوز به طور 
کامل زیرساخت های اجرای شــبکه فاضالب در روستاهای اصفهان فراهم 
نشــده، با این حال اجرای  بیش از 20 کیلومتر شبکه فاضالب در 4 روستا در 
شهرستان فالورجان عملیاتی شده اســت، این در حالیست که برای اجرای 

شبکه فاضالب 14 روستا در این شهرســتان، به میزان یکصد کیلومتر برنامه 
ریزی شده اســت. حکمتیان، اصالح و بازسازی شــبکه فاضالب در سطح 
استان را ضروری برشمرد و خاطرنشان ســاخت: قدمت شبکه فاضالب در 
اســتان به بیش از پنج دهه می رســد، 
براین اســاس اصالح و بازسازی شبکه 
فاضالب، بسیار حائز اهمیت است چرا که 
فرسودگی شبکه فاضالب احتمال وقوع 
 حوادث در بخش فاضــالب را دوچندان 

می کند.
عضو هیئت مدیره شــرکت آبفای استان 
اصفهــان افزود: در ســال 99 عــالوه بر 
توســعه شــبکه های فاضالب ، باوجود 
محدودیت منابع مالی، اصالح و بازسازی 
20 کیلومتر از شــبکه فاضالب در 13 شهر  
با اعتباری بالغ بــر 222 میلیارد ریال اجرایی می شــود.وی در پایان عنوان 
کرد: با هدف ارائه خدمات بهتر و بیشــتر در بخش فاضالب، احداث 8 باب 
ایســتگاه پمپاژ در  6 شــهر  نجف آباد، مبارکه، لنجان، فالورجــان، برخوار، 
 منطقه ی یک و پنــج اصفهان، با اعتباری بالغ بــر 156 میلیارد ریال در حال 

اجراست. 

صنعتگــران فــوالد مبارکه 
اصفهــان در ســال جهش 
تولیــد ، رکــوردی جدید در 
تولیــد کالف گــرم و ســرد 
و محصــوالت نهایــی ثبت 
کردند.مدیر عامل شــرکت 
فــوالد مبارکــه اصفهــان با 
اشــاره به اینکه این شرکت 
با تولیــد بیــش از 6 و نیم 
میلیون تن کالف گرم و سرد 
و هفت و نیــم تیم محصول 
نهایی رکورد جدیدی بر جای 

گذاشت، گفت: این شرکت به دنبال گســترش بازارهای داخلی و صادراتی 
است.عظیمیان با بیان اینکه فروردین امســال در ناحیه نورد سرد با وجود 
تحریم ها رکورد زده شــد، افزود : تولید محصوالت بــا کیفیت ویژه خودرو 

ســازی هم در این شــرکت به 
20هزار و 200تن رســیده است.

وی عملکرد واحد آهن ســازی 
را نیز درخشــان دانست و گفت: 
در تولیــد آهن اســفنجی رکورد 
711 هــزار تــن به دســت آمده 
اســت.عظیمیان افزود : امسال 
هم پیش بینی می شــود تولید 
واحد گندله سازی شرکت فوالد 
مبارکه به 7 میلیون تن برســد.

وی گفت : پارسال هم در بخش 
فروش محصوالت با 63 درصد 
افزایش به مرز 39 هزار میلیارد تومان رسید.شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
 بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشــور به میزان بیــش از نیمی از محصوالت

 فوالدی است.

 فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان به 
مناسبت ســالگرد شهادت شــهید برونسی و روز بســیج کارگری اظهار 
کرد:ضمن تبریک هفتــه کار و کارگر و هفته بســیج کارگری،امروز واقعا 
کشور ما نیازمند به کار بسیجی و جهادی است.سرهنگ مهران مختاری 
افزود: بســیج ذوب آهن اصفهان هم در این قضیه بیکار ننشســته و از 
ابتدایی ترین روز های شیوع ویروس منحوس کرونا بنا به فرموده مقام 
معظم رهبری مبنی بر حضور یگان های نظامی در راستای مقابله با این 
 ویروس،بسیج ذوب آهن اصفهان با تشکیل 12 گروه جهادی 4 نفره وارد 

میدان شد.
وی خاطرنشــان کرد:عزیــزان جهــادی بــه مــواد ضــد عفونــی 
کننده،ماسک،دســتکش و ســم پاش های کوله ای مجهز شدند و در 
شیفت های مختلف به ضد عفونی کردن اقدام کردند و اثر گذار بودن این 
عمل عزیزان  را ارج می نهیم.سرهنگ مختاری ادامه داد :از جمله کارهای 
دیگر که گروه های جهادی در حال انجام هستند بسته های کمک مومنانه 
که توسط سردار فرماندهی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( ابالغ شد و 
در همین راستا چندین کار و فعالیت در ذوب آهن در حال پیگیری است 
از جمله برپایی موکب هایی در نقاطی در ذوب آهن،چاپ بنر و بروشــور 
ها که در سرتاسر کارخانه جهت اطالع رسانی به پرسنل نصب شده است.

وی افزود:فرم های کســر از حقوق با دستور مســتقیم مدیر عامل ذوب 
آهن چاپ و در اختیار پرسنل جهت کسر از حقوق و شرکت در این کمک 

مومنانه قرار داده شده است.
فرمانده حــوزه مقاومت تندگویان اظهار داشــت:در روز بســیج کارگری 
،چندین عرصه جهادی را در خدمت دوســتان بودیم از جمله ضدعفونی 
کلیــه نقاط کارخانــه که با کمــک گــروه 55 توپخانه ارتــش جمهوری 

اســالمی انجام گرفت و انصافا اقدامات  خوبی در مقابله با این ویروس 
منحوس کرونا انجــام دادند.مختــاری در پایان تاکید کــرد: باتوجه به 
اینکه امروز یکی از مشــکالتی که ذوب آهن اصفهان با آن درگیر اســت 
و با توجه به بحث تحریم و کمبود مواد اولیــه، نیروهای جهادی درحال 
فعالیت هســتند و بحث جمــع آوری ضایعات فلزی مطرح اســت که 
مســلما می تواند به نوبه خود و در حد وسع بســیج به پیشرفت کارخانه 
 و تامین مواد اولیه الزم مــورد نیاز مجموعه ذوب آهــن اصفهان کمکی 

کرده باشد.

فرماندهحوزهمقاومتبسیجشهیدتندگویانذوبآهناصفهان:

کشور ما نیازمند به کار بسیجی و جهادی است

افتخار آفرینی کارگران ذوب آهن در اوج کرونا

درسالجاریصورتمیگیرد؛

اجرای 237 کیلومتر شبکه فاضالب دراستان اصفهان

هدفگذاریفوالدمبارکهدرسالجهشتولید؛
ثبت رکورد جدید در تولید کالف گرم و سرد و محصوالت نهایی

معاون برنامه ریزی و ساخت قطعات مکانیکی مدیریت مهندسی نت ذوب 
آهن با اشــاره به افتخار آفرینی کارگران ذوب آهن به خبرنگاران گفت: با 
توجه به شیوع کرونا و تقلیل حدود یک سوم کارگران به دلیل عدم تجمع، در 
ذوب آهن اصفهان این پرسنل سخت کوش با توجه به این شرایط به صورت 
شــبانه روزی فعالیت کردند.رمضانعلی فرهادی تصریــح کرد: تعمیرات 
کوره بلند و ساخت فرم هوای دم، که یکی از قطعات حائز اهمیت در کوره 
های بلند است؛ از اواخر سال گذشــته تا کنون در کارگاه ذوب آهن ریخته 

گری و تهیه شده است.وی افزود: این فروم هوای بلند در گذشته توسط 
کشورهای انگلیس و کره جنوبی تهیه می شد که از 4 سال قبل تاکنون به 
دست توانمند نیروهای ذوب آهن تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است.

فرهادی با توضیح اینکه این کارگاه در شرایط ســخت کنونی مانند جبهه 
جنگ است، اظهار کرد: در ســال جهش تولید افراد این کارخانه در شرایط 
سخت و باتوجه به رعایت موارد بهداشتی کاری کردند که هیچ خللی در خط 

تولید ذوب آهن رخ ندهد.
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