
در استان اصفهان متقاضیان دریافت بیمه بیکاری به بیش از 66 هزار نفر رسیده است؛ 

دوئل کرونا با بیکاری
3

 اردیبهشِت سخاوتمند اصفهان
 بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، باد و باران در روزهای آینده مهمان اصفهان خواهد بود؛
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 مدیر پردیس سینمایی اصفهان
 سیتی سنتر خبر داد:

بازگشایی مجدد سینماها 
از عید سعید فطر در 

اصفهان

 مخالفت فینالیست ها با تک 
دیدار نهایی لیگ؛

کالف سردرگم فینال 
فوتسال

آیا چایخانه های اصفهان 
برای همیشه تعطیل 

می شوند؟
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 در راستای رفع آلودگی های بصری از
 سیما و منظر شهر صورت گرفت؛

انسداد بیش از ۲۳۲ شماره 
تلفن تبلیغات غیرمجاز در شهر

5

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
فاصله گذاری در اصفهان 

رعایت نمی شود

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
یکشنبه 14  اردیبهشت 1۳99 

 9  رمضان  1441 
 ۳ می  ۲0۲0

 شماره ۲964
8 صفحه

قیمت: 1000 تومان
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 رییس کل 
دادگستری اصفهان:

امسال مبارزه
  با فساد شدت 

5می گیرد

پنجشنبه ها 
بیشترین 
روز وقوع 

تصادفات در 
اصفهان

توصیه های روان شناسان
برای غلبه بر اضطراب بیماری کرونا

چه کارهایی انجام ندهیم؟چه کارهایی انجام دهیم؟

 داشتن 
رژیم غذایی سبک

تقویت حس خوشحالی
امید و انگیزه

تبدیل خانه به 
 گوش دادنمحل امن و آرام

 به موسیقی

دیدن فیلم شاد 
با خانواده

توجه به دستورالعمل های
 بهداشتی

 ارسال پیام
 انجام ورزشمحبت آمیز

 در خانه

 ترسیدن و
 وحشت داشتن

 استفاده از 
مواد مخدر یا الکل

 مشاجره 
در محیط خانواده  حساسیت 

به اخبار

 خشم
وپرخاشگری

 رفتن 
به مسافرت

 مصرف زیاد
 تردد غیر ضرر قهوه و کافئین

 در شهر

مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 مدیریت روابط عمومی 
و اطالع رسانی  دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد

 رییس کل
 دادگستری اصفهان:

 امسال مبارزه با 
 فساد شدت

5 می گیرد



 پرونده اطالعاتی افشا شده درباره کروناویروس و
 نقش چین در آن

یک پرونده تحقیقاتی از سوی ائتالف اطالعاتی موسوم به »پنج چشم« نشان می دهد که چین به صورت 
عمدی اقدام به مخفی کردن یا از بین بردن شواهد مربوط به شیوع ویروس کرونا کرده که باعث شده تا 
ده ها هزار تن در سراسر جهان جان خود را از دست بدهند.این پرونده همچنین به این مسئله اشاره دارد که 
چین ابتدا سانسور اخبار مربوط به این ویروس را در موتورهای جستجوگر اینترنت در ۳۱ دسامبر آغاز کرد 
که شامل حذف واژه ها و موضوعات از جمله انواع مختلف »سارس«،  »بازار محصوالت دریایی ووهان« و 
»ذات الریه ناشناخته ووهان« می شود.شاید یکی از بخش های مخرب تر منتشر شده در این پرونده این 
باشد که مقام های چین تا ۲۰ ژانویه و با وجود شواهد مربوط به انتقال انسانی از اوایل دسامبر ۲۰۱۹، انکار 
کردند که این ویروس احتماال می تواند بین انسان ها منتقل شود.این پرونده همچنین رویکرد انتقادی 
به سازمان بهداشت جهانی داشته و اعالم کرده که این سازمان با وجود این حقیقت که مقام ها در تایوان 
نگرانی خود را از ۳۱ دسامبر درباره انتشار این ویروس اعالم کردند و کارشناسان هنگ کنگی در چهارم ژانویه 
نیز همین نگرانی را داشتند، راه چین را درباره انکار اولیه انتقال انسانی این ویروس در پیش گرفته است.

لبنان از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کرد
نخســت وزیر لبنان با توجه به برنامه اصالحات اقتصادی دولت این کشور، نامه درخواست کمک 
مالی از صندوق بین المللی پول را امضا کرد.حسان دیاب با امضای درخواست کمک لبنان از صندوق 
بین المللی پول اعالم کرد: در این لحظه سرنوشت ســاز از تاریخ لبنان اولین گام در مسیر واقعی 
نجات لبنان از بحران عمیق مالی که بدون کمک کارآمد و تاثیرگذار امکان برون رفت از آن سخت و 
دشوار است، برداشته شد.نخست وزیر لبنان ابراز امیداری کرد که این اقدام بتواند به بهبود اوضاع 
مالی و اقتصادی کشــورش کمک کند.این در حالی اســت که دولت لبنان برنامه مهم اصالحات 
اقتصادی را برای حل بحران بدهی های ارزی، پایین آمدن میزان بیکاری، تقویت ارزش پول ملی و 

سیستم بانکی و مشکالت دیگر اقتصادی که عارض این کشور است، اعالم کرد.

اعتراض مهاجران در مالزی به نحوه مقابله این کشور با کرونا
گرد آوردن مهاجران در یک نقطه در مالزی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اعتراض آنان 
را برانگیخت. گفته می شود مقامات کشور مالزی به عنوان راهکاری برای مقابله با ویروس همه گیر 
کووید-۱۹، اقدام به گردهم آوری مهاجران غیرقانونی در یک مکان کرده اند که این امر باعث اعتراض 
آنان شــد. تاکنون صد ها مهاجر و پناهنده در کواالالمپور، پایتخت این کشور بازداشت شده اند.روز 
جمعه رییس پلیس کشور مالزی اعالم کرد مقامات  این کشور به عنوان بخشی از برنامه مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، مهاجران غیرقانونی را در یک مکان گرد هم می آورند. پس از انتشار این خبر، 
مهاجران این کشور دست به شورش زدند که به بازداشت صدها تن از آنها منجر شد. اما پلیس این 
کشــور می گوید این کار برای جلوگیری از رفت و آمد این افراد و در چارچوب محدودیت های اعمال 

شده از سوی دولت این کشور برای مقابله با کروناست.

شورای انتقالی از خودمختاری جنوب یمن عقب نشینی کرد
شورای انتقالی جنوب یمن، تحت حمایت امارات، از تصمیمش درباره آنچه اعالم خودمختاری در جنوب 
یمن خواند، عقب نشینی کرد.شورای انتقالی جنوب یمن، از بیانیه ائتالف متجاوز تحت رهبری سعودی برای 
بازگشت اوضاع به قبل از اعالم وضعیت خودمختاری در استان های جنوبی یمن استقبال کرد. نزار هیثم، 
سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: شورای انتقالی جنوب از بیانیه ائتالف 
عربی تحت رهبری سعودی استقبال می  کند. این ســخنگو افزود، توافقنامه ریاض باید مطابق با شرایط 

فوق العاده کنونی و به گونه ای عملی شود که صلح و ثبات را تضمین کرده و اهداف مشترک را محقق کند.

ایران با وجود فشارهای همه جانبه در حال پیشرفت های نظامی و قدرت گیری در منطقه است؛

حرکت پیوسته به سمت قدرت

موشــک های ایران همواره محلی برای  علیرضا کریمیان
منازعه و جدال میان کشــورمان و قدرت 
های جهانی بوده است. سال هاست ایران تالش دارد تا در این حوزه به 
خود کفایی برســد و تهدیدات احتمالی را دفع کند حاال دریادار علیرضا 
تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
یک گفت وگــوی تلویزیونــی برای اولین بــار اعالم کرد کــه این نیرو 
موشک های کروز ضدکشتی با برد 7۰۰ کیلومتر را در اختیار دارد.اگرچه 
نام و مشخصات بیشتری از این موشک هنوز رسانه ای نشده است، اما 
عدد اعالم شده برای برد آن، از جهش بلند موشک های کروز دریایی ایران 
در این خصوص حکایت داشــت چراکه تا پیش از این، بیشترین برد 
ـ ۳۰۰  ـ چه در ارتش و چه در سپاهـ  برای موشک های کروز دریایی ایرانـ 
کیلومتر عنوان شده بود. این مســئله و برخی دیگر از اقدامات نظامی 
مانند پرتاب ماهواره نور موجب شده تا تحلیلگران صحبت از تغییر موازنه 
قدرت منطقه ای به نفع ایران بکنند از جمله مرکز مطالعات راهبردی و 
بین المللی با انتشار گزارشــی راهبردی با عنوان »ایران و تغییر توازن 
نظامی در خلیج فارس« به قلم آنتونی کوردزمن از مدیران و اعضای ارشد 
این اندیشــکده آمریکایی، به بررســی و ارزیابی نقش سیاست ها و 
نیروهای امنیتی ایران، کشورهای عرب خلیج فارس و آمریکا در منطقه 
خلیج فارس پرداخت و نوشت: این ارزیابی در زمانی منتشر می شود که 
کرونا ویروس به وضــوح می تواند تاثیر عمده ای بر تــوازن منطقه ای 

داشته باشــد؛ اما این تاثیر هنوز به حدی مبهم اســت که پرداختن به 
جزییات آن را ناممکن می کند. اما حتی اگر تنها روندهای اصلی جاری 
و تاثیرگذار بر توازن خلیج فارس مورد بررســی قرار گیرند، به روشنی 
می توان دید که تغییراتی- کم وبیش در همه ابعاد سیاسی و استراتژیک 
که توازن را شــکل می دهند- در حال رخ دادن است. دورانی که در آن، 
مجموعه اختالفات نسبتا ساده ای بین بلوک متشکل از ایاالت متحده 
و کشورهای عرب خلیج فارس و بلوک کوچک تر، شامل بازیگران دولتی 
و غیردولتی به رهبری ایران وجود داشت، مدت هاست که پایان یافته 
است.  در حالی که ایران در حال پیشرفت های چشمگیر نظامی است 
ایاالت متحده فعاالنه به دنبال کاهش بار مســئولیت ناشی از استقرار 
نیروهای خود در خلیج فارس است و از کشورهای عرب منطقه خواسته 
تا ضمن خریداری تسلیحات جدید، به توسعه و مدرن سازی نیروهای 
خود بپردازند. نقش آینده ایاالت متحده در مبارزه با نیروهای افراطی، 
مقابله با نفوذ ایران در عراق و دفاع از کشــورهای عرب خلیج فارس به 
هیچ وجه روشن نیســت و این در مورد تمرکز استراتژیک آمریکا روی 
اطمینان از جریان امن صادرات نفت خلیــج فارس نیز صدق می کند.

تنش بین کشورهای عرب، اکنون به طور نگران کننده ای قابلیت جمعی 
آنها برای بازدارندگی و دفاع از خــود در برابر ایران را محدود می کند. به 
لحاظ نظری، نیروهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی در شــورای همکاری خلیج فارس متحد هستند. 

شورایی که منابع جمعی آن به مراتب بیشتر از ایران است و پتانسیل به 
دست آوردن برتری در توازن نظامی خلیج فارس را دارد. همین مسئله 
موجب شده تا ایران علی رغم تحریم های آمریکا نه تنها قدرت نظامی 
و اقتدارش در منطقه کم نشود بلکه به یک مانع بزرگ تر در برابر اعراب و 
متحدان آمریکا تبدیل شود. برخی از کارشناسان روابط بین الملل این 
مدل از حرکت ایران به سمت و ســوی پیشرفت های نظامی را مدیون 
صبر و استقامت کشورمان در برابر فشارها می  دانند.شورای آتالنتیک در 
گزارشی می نویسد، ایران بارها و بارها ثابت کرده که به رغم محدودیت ها، 
تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده و آنها نه تنها خود را حفظ کرده بلکه نفوذ 
منطقه ای را گسترش داده اند. ایران مطمئنا در مقایسه با بازیگران دیگر، 
بهتر می تواند در بــازی منطقه ای نقش ایفا کند. تهــران تا زمان تحقق 
برنامه ها و اهداف خود صبور است و به شــدت مصمم و عملگرا عمل 
می کند و می داند که چگونه استراتژی منطقه ای خود را با چالش های 
جدید تطبیق دهد. در واقع، فعالیت های اخیر ایران با هدف تشــدید 
فزاینده نزاع بین نیروهای آمریکا و شــبه نظامیان شیعه طرفدار ایران 
می تواند نشانگر این امر باشد که تهران پس از ترور شدن ژنرال سلیمانی 
در حال ارزیابی مجدد ماموریت هایش و بازیابی اقدامات خود با شرایط 
در حال تغییر است، به شــیوه ای که اجازه دهد منافعش مانند مجبور 
 کــردن آمریکا به خــروج نیروهایش از عــراق با موفقیت بیشــتری 

تحقق یابد.

 رییس ستاد کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران طی پیام هایی جداگانه به وزرای دفاع و رؤسای 
ســتاد نیروهای مســلح کشــورهای منطقه، آمادگی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را برای تبادل 
و انتقال تجربیــات در مبارزه با ویــروس کرونا اعالم 
کرد.سرلشــکر محمد باقری در پیام های جداگانه به 
وزرای دفاع و رؤسای ستاد نیروهای مسلح کشورهای 
عراق، آذربایجان، افغانســتان، پاکستان، عمان، قطر، 
کویت، سوریه و لبنان با اشاره به موفقیت های جمهوری 
اسالمی ایران در مقابله با شیوع ویروس کرونا، نقش 
گسترده نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در عملیات 
مبارزه و مقابله با این ویروس خطرناک در کشــورمان 

را یادآور شــد و تاکید کرد: نیروهای مسلح ایران آماده 
تبادل و انتقال تجربیات حاصله به مقامات کشورهای 
دوست و برادر هستند.وی در این پیام همچنین با تاکید 
بر اینکه عدم مقابله صحیح و عالمانــه با این بیماری 
می تواند همچنان ســرعت شــیوع آن را افزایش دهد 
و ســالمت یک ملت را به مخاطره انــدازد، عنوان کرد: 
عملکرد موفقیت آمیز جمهوری اسالمی ایران در کنترل 
این ویروس، می تواند راهگشــای دیگر ملل اسالمی و 
کشورهای دوست و همسایه باشد.نیروهای مسلح از 
زمان شیوع کرونا با تشکیل قرارگاه بهداشت درمانی امام 
رضا )ع( ظرفیت های خود را برای مقابله با کرونا در کشور 
بسیج کرده است.به گفته ابوالفضل شکارچی، سخنگوی 

ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، نیروهای 
مسلح ۴۲۰۰ تخت بیمارســتانی از مجموع شش هزار 
تخت نیروهای مسلح را برای بیماران کرونایی اختصاص 
داده است.بر اســاس اظهارات این مقام عالی نظامی،  
عالوه بر بیمارســتان های تخصصــی و فوق تخصصی 
نیروهای مســلح ۲۰۲ نقاهتگاه با ۲۱ هزار و 7۰۰ تخت 
برای بستری شــدن احتمالی بیماران کرونایی توسط 
نیروهای مسلح آماده شده است تا در مواقع لزوم مورد 

استفاده قرار گیرد.

در پیام هایی جداگانه به وزرای دفاع کشورهای منطقه؛

سرلشکر باقری: آماده انتقال تجربیات خود به کشورهای 
منطقه هستیم

وال استریت ژورنال: 

ایران با پرتاب ماهواره نظامی نشان داد به فناوری پیچیده ای رسیده است
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی با اشاره به سخنان کارشناسان مختلف این کشور درباره پرتاب نخستین ماهواره نظامی ایران به فضا نوشت که پرتاب ماهواره به فضا 
یک برنامه بسیار پیچیده با فناوری پیچیده است و در صورتی که ایران بخواهد می تواند از آن فراتر رود.این روزنامه آمریکایی در مقاله خود نوشت که مقامات و کارشناسان 
آمریکایی معتقدند که پرتاب این ماهواره نقطه عطفی در سیستم سوخت موشک ماهواره بر را نشان می دهد.وال استریت ژورنال در ادامه مقاله خود تالش کرد تا برنامه 
صلح آمیز فضایی ایران را تهدیدی برای اروپا و آمریکا جلوه دهد و مدعی شد: »پرتاب این ماهواره چیزهای بیشتری را آشکار کرد که از همین فناوری می توان برای توسعه 
موشک هایی استفاده کرد که قابلیت رسیدن به اروپا و آمریکا را دارد.«»فابیان هینز« کارشناس مرکز »جیمز مارتین« درباره مطالعات عدم اشاعه درباره پرتاب اولین ماهواره 
نظامی ایران به فضا گفت: »این یک برنامه بسیار پیچیده با فناوری پیچیده است و آنها در صورتی که بخواهند می توانند فراتر از آن بروند.«این کارشناس آمریکایی نیز مدعی 
شد که ایران از طریق برنامه فضایی خود به دنبال دستیابی به فناوری موشک های بالستیک دور برد است.وال استریت ژورنال در ادامه مقاله خود نوشت که کارشناسان 
کنترل تسلیحاتی معتقدند که ایران توسعه فناوری موشکی پیچیده را متوقف نخواهد کرد و در گام بعدی به توسعه فناوری سوخت جامد برای موشک خواهد پرداخت.

خبر  روز

وز عکس ر

کیم جونگ اون 
باالخره رویت شد  
خبرگزاری رسمی کره شمالی و 
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی 
با انتشار اخباری از حضور کیم 
جونــگ اون در یک مراســم 

رسمی خبر دادند.

 تکذیب خبر شهادت سردار حاجی زاده توسط یک منبع 
آگاه در هوافضای سپاه

یک منبع آگاه در هوافضای سپاه پاسداران خبر شهادت فرمانده این نیرو را تکذیب کرد.وی درباره 
خبر منتشر شــده درباره شهادت سردار سرتیپ پاســدار امیر علی حاجی زاده، فرمانده این نیرو 
اظهار کرد: خبر کذب اســت و هیچ اتفاقی برای ســردار حاجی زاده رخ نداده است.گفتنی است 
که از بامداد روز شنبه ۱۳ اردیبهشــت ماه خبری در فضای مجازی مبنی بر شهادت سردار حاجی 
زاده در استان حمص سوریه توسط برخی رسانه های خارجی به خصوص رسانه های ضد انقالب 

منتشر شده بود.

 سورپرایز اصولگرایان مجلس جدید برای انتخاب 
رییس پارلمان

ســخنگوی فراکســیون اصولگرایــان در مجلس هشــتم و منتخــب مردم گرمــی در مجلس 
یازدهم، گفت: اولین جلســه شــورای موقت نیروهای انقالب در مجلس یازدهم ۱7 اردیبهشت 
برگزار می شــود؛ هدف از تشــکیل این جلســه انتخاب اعضای هیئت اجرایی فراکســیون برای 
تشــکیل فراکســیون اکثریت )جبهه نیروهای انقالب( در مجلس یازدهم اســت. اسماعیلی، 
ادامه داد: بعد از تشــکیل رســمی فراکســیون با دعوت از تمــام اعضا که پیش بینی می شــود 
بیش از ۲۳۰ منتخب حضور داشــته باشــند،اولین مجمع عمومی فراکســیون تشــکیل خواهد 
شــد.منتخب مردم گرمی مغان گفت: در ادامه روند تشــکیل فراکســیون قرار اســت در صورت 
عدم تفاهــم کاندیداهای مطــرح برای ریاســت مجلس، کاندیداهــای احتمالی بــا حضور در 
مجمع عمومی و ســخنرانی، مورد رای گیری قــرار  گیرند. وی اظهار کرد: بــه عبارتی رقابت برای 
ریاست مجلس داخل فراکســیون خواهد بود و هر منتخبی که در فراکســیون رای الزم را نیاورد 
برابر تعهــدی که به شــورای مرکزی خواهد ســپرد حق شــرکت در صحن علنی برای ریاســت 
 مجلــس را نخواهد داشــت. این رونــد برای تمــام اعضای هیئت رییســه در فراکســیون طی

 خواهد شد.

چهار وزیر دولت، این هفته در کمیسیون های تخصصی 
مجلس حضور می یابند

وزیران آمــوزش و پرورش، علــوم تحقیقــات فنــاوری، امور اقتصــادی و دارایــی و صنعت 
معدن و تجــارت ایــن هفتــه در کمیســیون های مختلــف مجلس حضــور می یابنــد تا در 
خصوص مســائل مطرح در ایــن کمیســیون ها بحــث و تبادل نظــر کنند.مجلس  در ســال 
جدید ســومین هفتــه کاری خــود را در حالــی آغاز می کنــد که ایــن هفته کمیســیون های 
 تخصصی میزبان محســن حاجی میرزایــی، منصور غالمی، فرهاد دژپســند و رضــا رحمانی

 هستند. 
عمده محورهای گفت و گوها و بحث ها در این کمیسیون ها در خصوص مقابله با کرونا و مهار تبعات 
آن است.کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز  میزبان محسن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش خواهد بود و قرار است وزیر آموزش و پرورش گزارشی از عملکرد وزارت متبوع 
در حوزه آموزش های مجازی و آزمون های پایان سال تحصیلی ارائه دهد.  این کمیسیون همچنین 
از منصور غالمی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری دعوت کرده اســت به منظور ارائه گزارش وزارت 
متبوع در خصوص نحوه برگزاری کالس های مجازی و آزمون های پایان ترم تحصیلی در این روز 
در کمیسیون حضور یابد. اعضای کمیسیون آموزش روز دوشنبه هم میزبان سورنا ستاری، معاون 
 علمی و فناوری رییس جمهور به منظور ارائه گزارش عملکرد از نحوه مواجهه با شیوع ویروس کرونا 

خواهند بود. 

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی:

  باید از  زورگویی های
  آمریکا به سازمان ملل 

شکایت کنیم
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی تاکید 
کــرد: معتقــدم بــاال رفتن حجــم موضع 
لت هــای آمریــکا در  گیری هــا و دخا
امــور داخلــی ایران بــا این هدف توســط 
مشــاوران رییس جمهور این کشور طراحی 
شــده اســت که ناکارآمدی جدی ترامپ 
 در مقابلــه با پدیده ســخت جهانــی کرونا 

دیده نشود.
عالالدیــن بروجردی دربــاره دخالت های 
آمریــکا در امــور داخلی کشــورها به جای 
این که به مسائل کشورش بپردازد، گفـــت: 
عدم تعادل روانی ترامپ بیش از مردم هر 
کشوری برای خود آمریکایی ها مسجل شده 
اســت. نماینده مردم بروجــرد در مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اظهارنظرهای 
مداخله جویانه رییس جمهور آمریکا در امور 
ایران بیان کــرد: معتقدم بــاال رفتن حجم 
موضع گیری ها و دخالت های آمریکا در امور 
داخلی ایران با این هدف توســط مشاوران 
رییس جمهور آمریکا طراحی شده است که 
ناکارآمدی جدی دولت این کشور در مقابله 
با پدیده ســخت جهانی کرونا دیده نشود.

وی تاکید کــرد: آمریکایی هــا قصد دارند 
به طور مســتمر مسئله ســازی و با مطرح 
کردن صحبت هــای فرافکنانه افکار عمومی 
ملت شان را با دستگاه های عریض و طویلی 
که دارند از ناکارآمدی ها و سوءمدیریت ها 

منحرف کنند.
 وی دربــاره پیگیــری ایــران در مجامــع 
بین المللی برای دفاع از حق خودش در برابر 
زورگویی های آمریکا گفت: حتما ما باید به 
خاطر حقوق ملی و منافــع خودمان از کلیه 
ابزارها استفاده کنیم، به خصوص از سازمان 
ملل و دبیرکل ســازمان ملل کــه این زمینه 
مسئولیت مســتقیم دارند باید بخواهیم به 
آمریکا فشــار بیاورند تا دســت از کارهای 

خالفش بردارد. 

در حالی که ایران در حال پیشرفت های چشمگیر 
نظامی است ایاالت متحده فعاالنه به دنبال کاهش 
بار مسئولیت ناشی از استقرار نیروهای خود در خلیج 
فارس است و از کشورهای عرب منطقه خواسته 
تا ضمن خریداری تسلیحات جدید، به توسعه و 

مدرن سازی نیروهای خود بپردازند

بین الملل
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مدیر دفتر مهندسی نیروگاه اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات تعمیرات واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان
عملیات تعمیرات دوره ای واحد دوم 320 مگاواتی مولد برق نیروگاه اصفهان آغاز شد.مدیر دفتر 
مهندســی این شــرکت با بیان اینکه در این عملیات تعمیرات دوره ای 10 روز اجرا می شود، گفت: 

فعالیت هایی شــامل تمیز کردن داخل 
لوله های کلیه مبدل های حرارتی شامل 
کندانســور، کولرهای هیدروژن ژنراتور، 
کولرهای کلوز ســیکل، کولرهای روغن 
و کولرهای آب استاتور انجام می شود.
حســن فرزام مهر گفت: بازدید و تمیز 
کردن داخل اســتخر بــرج خنک کن، 
هیدرو تست پوسته هیتر فشار ضعیف 
شماره 1و2، برطرف کردن نشت حرارت از 
اطراف دريچه هدرباکس پاييني طبقه 7 

و زير درب کوره واقع در طبقه دوم، نمونه برداری از لوله های واتروال بویلر برای تعیین مقدار رسوب 
داخل لوله ها و تست حفاظت های بویلر از جمله این تعمیرات است.این واحد بزرگ بخاری مولد 
برق با ظرفیت نامی تولید 320 مگاوات، به تنهایی قادر به تامین حدود30 درصد برق مورد نیاز کالن 

شهر اصفهان است.

 صادرات 40 میلیون دالری
 صنایع دستی چمدانی استان اصفهان

آمار صادرات چمدانی صنایع دستی اســتان اصفهان بیش از 40 میلیون دالر بوده است.مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با توجه به آمار ارائه شده از گمرک 
استان ، این رقم غیر از خریدهای غیر گمرکی گردشــگران در سال رونق تولید و نسبت به سال 97 
رشد قابل قبولی داشته است.فریدون الهیاری افزود: عرضه صنایع دستی استان اصفهان به طرق 
مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می توان به خرید مستقیم صنایع دستی از سوی گردشگران 
داخلی و خارجی یا صادرات صنایع دستی از طریق گمرک استان توسط تولید کنندگان صنایع دستی 
و شــرکت های صادرات الکترونیک فعال در بخش صنایع دستی اشاره کرد.استان اصفهان با دارا 
بودن حدود 200 رشته اصیل بومی ،یک سوم صنایع دستی جهان و دو سوم صنایع دستی کشوررابه 

خود اختصاص داده و به لحاظ تعدد و سهم 60 درصدی تولید، مهد صنایع دستی ایران است.

 گشت بازرسی روزانه 30 تیم
 از واحدهای تولیدی و صنفی اصفهان

برای نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان ، 30 تیم گشــت،روزانه از اصنــاف، انبارها و مراکز تولیدی 
صنعتی و صنفی اســتان اصفهان بازرسی می کنند.معاون بازرســی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت:از زمان شیوع کرونا تا کنون حدود هزار و 700 
مورد از گزارش های مردمی در زمینه تخلف های صنفی در استان پیگیری شد.اکبر عادل مرام با بیان 
اینکه با متخلفان و گران فروشان برابر قانون برخورد می شود، تاکید کرد: مردم می توانند در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت از واحدهای صنفی را به تلفن 
گویای 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت اطالع دهند.وی گفت: قابلیت رصد قیمت کاال و خدمات 
و همزمان امکان ثبت شکایت مردمی در ســامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات)124( وجود 
دارد.بيش از 9 هزار و 800 واحد توليدی كوچک و بزرگ و حدود 220 هزار واحد صنفی با پروانه کسب 

در استان اصفهان فعالیت دارند.

در استان اصفهان متقاضیان دریافت بیمه بیکاری به بیش از 66 هزار نفر رسیده است؛ 

دوئل کرونا با بیکاری

اواخــر هفتــه دوم فروردیــن مــاه  مرضیه محب رسول
ــتاد  ــادی س ــه اقتص ــال جاری در جلس س
مقابله بــا کرونــا تصویــب شــد کــه مبلــغ 5000 میلیــارد تومــان منابــع در 
ــه  ــکاری ک ــراد بی ــت از اف ــرای حمای ــکاری ب ــه بی ــدوق بیم ــار صن اختی
شــغل خــود را به واســطه کرونــا از دســت داده انــد، در نظــر گرفتــه شــود؛ 
ــت  ــرای پرداخ ــط ب ــار فق ــن اعتب ــد ای ــان می ده ــی ها نش ــا بررس ام
مســتمری بــه مشــموالن قانــون کار اختصــاص دارد و مســتمری مابقی 
بیکارشــدگان در قالــب یارانــه یــا تســهیالت ارزان پرداخــت خواهد شــد. 
بــه نظــر مــی رســد هــر روز بــر تعــداد متقاضیــان دریافــت بیمه بیــکاری 
در دوران کرونــا افــزوده می شــود؛ هــر چنددولــت تالش کــرد تا بــه ارائه 
تســهیالتی بــه کارفرمایــان جلــوی بیــکاری کارگــران و کارمندان شــرکت 
هــا و صنایــع کوچــک را بگیــرد؛ امــا بــه نظــر مــی رســد مــوج بیــکاری از 
ــت  ــان دریاف ــان متقاضی ــا در اســتان اصفه ــه و تنه ــا پیشــی گرفت کرون
ــه بیــش از 66 هــزار نفــر رســیده اســت. ایــن عــدد در  بیمــه بیــکاری ب
فروردین مــاه 20 هــزار نفــر بــوده؛ امــا در کمتــر از دو مــاه به بیش از ســه 
برابــر رســیده اســت. آنگونــه کــه مســئول بيمــه بيــکاري اداره کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــي اصفهــان گفته اســت: هــم اکنــون 66 هــزار و 538 
ــن  ــه از اي ــکاري هســتند ک ــر در اســتان متقاضــي دريافــت  بيمــه بي نف

تعداد 61 هــزار و 363 نفر مشــمول رســيدگي و بررســي اين درخواســت 
ــمگير  ــار چش ــش آم ــه افراي ــاره ب ــا اش ــي ب ــه امين ــد .عادل ــرار گرفتن ق
متقاضيــان بيمــه بيــکاري  از زمــان شــيوع کرونــا  در ايــن اســتان افزود: 
اصفهــان ،کاشــان ،نجــف آبــاد و  فالورجــان  از جملــه شهرســتان هايــي 
ــد .وي  ــکاري را دارن ــه بي ــان بيم ــار متقاضي ــن آم ــه باالتري ــتند ک هس
گفــت: براســاس اعــالم نظــر وزارتخانــه مقــرر شــده  تــا پايــان 
ارديبهشــت  وضعيــت بيمــه بيــکاري  متقاضيانــي کــه بــه دليــل شــيوع 
کرونــا  دچــار مشــکل شــده انــد ، مشــخص شــود . امينــي بــه کاهــش 
11 درصــدي تعــداد مقــرري بگيــران بيمــه بيــکاري اســفند پارســال در 
مقايســه بــا مــدت مشــابه 97 خبــر داد و گفــت:  مقــرري بگيــران بيمــه 
ــوده اســت.افزایش  ــر  ب ــکاري در اســفند پارســال 25 هــزار و 167 نف بي
متقاضیــان بیمــه بیــکاری در حالی اســت کــه وزارت کار وامــور اجتماعی 
ــا  ــکاری در دوران کرون ــه بی ــت بیم ــرایط پرداخ ــت ش ــرده اس ــالم ک اع
ــام  ــداد ثبت ن ــش تع ــد افزای ــر می رس ــه نظ ــی دارد . ب ــت های محدودی
کننــدگان در ســامانه بیمــه بیــکاری باعــث اعمــال محدودیت هایــی در 
اختصــاص مقــرری بیمــه بیــکاری شــده باشــد؛ تــا جایــی کــه بــه گفته 
مدیــرکل حمایت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت کار، مــالک پرداخت 
مقــرری بیمــه بیــکاری تنهــا ثبت نــام در ســایت نیســت و کارگرانــی کــه 

متقاضــی دریافــت بیمــه بیــکاری هســتند حتمــا بایــد مشــمول قانــون 
کار، قانــون بیمــه بیــکاری و قانــون تامیــن اجتماعــی باشــند.در هميــن 
حــال دبيــر اجرايــي خانــه کارگــر و عضــو شــوراي اســالمي اصفهــان هم 
گفــت: جامعــه کارگري ايــن اســتان خواهــان تســريع در پرداخــت بيمه 
بيــکاري ناشــي از شــيوع بيمــاري کرونــا هســتند زيــرا از اســفند ســال 
گذشــته تاکنــون هيــچ درآمــدي نداشــتند.اصغر برشــان بــا بيــان اينکه 
ــال  ــه س ــبت ب ــتري نس ــاي بيش ــري دغدغه ه ــه کارگ ــال جامع امس
گذشــته بــه دليــل شــرايط ناشــي از شــيوع ويــروس کرونــا دارد، افزود: 
ــه  ــراردادي مواج ــران ق ــدادي از کارگ ــل تع ــا تعدي ــال ب ــر س ــل ه اوای
ــا،  ــاري کرون ــل بيم ــا به دلي ــدن آنه ــکار ش ــال بي ــا امس ــديم؛ ام مي ش
ــه کارگــران  ــي ب ــوز هيــچ پول ــد براينکــه هن ــا تاکي بيشــتر شد.برشــان ب
بيــکار شــده و متقاضــي بيمــه بيــکاري ناشــي از کرونــا، پرداخت نشــده 
اســت، تصريح کــرد: ايــن کارگــران  اســفند ســال گذشــته تاکنــون هيچ 
درآمــد و حقوقــي نداشــتند و الزم اســت پرداخــت بيمــه بيکاري بــه آنها 
تســريع شــود. ایــن شــرایط در حالــی جامعــه کارگــری را در بالتکلیفــی 
قــرار داده اســت که مــوج بیــکاری کارگــران روز مــزد کــه امــکان دریافت 
بیمــه بیــکاری هــم ندارنــد نیــز بــر میــزان رشــد پدیــده بیــکاری کارگران 

افزوده؛ اما این افراد عمال هیچ مدل حمایتی ندارند.

نایب رییس اتحادیه پولک و نبات استان اصفهان از 
کاهش 20 درصدی سطح کیفیت محصول پولک و 
نبات در واحد های تولیدی استان اصفهان خبرداد.علی 
وطنی اظهارداشت:از آنجایی که 50 درصد از شکر مورد 
نیاز استان وارداتی است و در حال حاضر شکر مورد 
نیاز واحد های تولیدی پولک و نبات استان اصفهان از 
برخی استان هایی که کیفیت شکر آن ها پایین است 
وارد استان اصفهان می شود، شاهد کاهش ماهانه 
سطح کیفیت محصوالت پولک و نبات در واحد های 

تولیدی استان اصفهان هستیم.وی افزود:مشکل 
بزرگ استان اصفهان این است که نمی تواند شکر 
مورد نیاز خود را به طور کامل تامین کند و علی رغم 
این که کارخانه های استان 11 تن شکر تولید در ماه 
می کنند، اما متاسفانه حواله استان اصفهان به دیگر 
استان های خوزستان و قم می رود.رییس اتحادیه 
پولک و نبات استان اصفهان گفت: در گذشته یک 
سهمیه به استان اصفهان تعلق می گرفت که در استان 
سهمیه بین واحد های صنعتی و خانوار به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شد، اما در حال 
حاضر کلیه سهمیه ها باید به تهران برود و انجمن شکر 
تصمیم می گیرد که شکر در چه استان هایی تامین شود 
و به همین خاطر سهمیه کمی نصیب استان اصفهان 

می شود.وطنی گفت: در حال حاضر در تالش هستیم 
تا با ایجاد نظارت های الزم و دقیق شکر مورد نیاز 
واحد های تولیدی را تامین کنیم تا کمبود محصوالتی در 
بازار وجود نداشته باشد.وی اضافه کرد:در حال حاضر 
در استان اصفهان بیش از 10 واحد تولید پولک و نبات 
وجود دارد که در حال حاضر 80 درصد آن ها با رعایت 
اصول و نکات بهداشتی الزم مشغول فعالیت هستند.
نایب رییس اتحادیه پولک و نبات استان اصفهان 
یاد آور شد:استان اصفهان به عنوان نخستین استان 
حوزه تولید پولک و نبات در کشور شناخته می شود و 
در تالش هستیم تا بتوانیم با ایجاد اشتغال زایی زمینه 
گسترش و توسعه این صنعت را در مکان های مناطق 

دیگر استان ایجاد کنیم.

نایب رییس اتحادیه پولک و نبات استان اصفهان :

کمبود شکر، کام واحدهای تولید پولک و نبات را تلخ کرد

گران شدن قیمت ماهی 
در بازار اصفهان

استان  سفید  اتحادیه گوشت  رییس 
اصفهان از افزایش 20 درصدی قیمت 
ماهی در بازار ماهی استان اصفهان خبرداد.

محمد علی فروغی اظهارداشت: از آنجایی 
که بیش از 70 درصد از ماهی مورد نیاز بازار 
استان اصفهان به صورت وارداتی انجام 
می گیرد با توجه به کاهش یافتن واردات 
ماهی به خاطر شرایط شیوع ویروس 
کرونا در کشور شاهد افزایش 20 درصدی 
اصفهان  استان  بازار  در  ماهی  قیمت 
هستیم.وی افزود:متاسفانه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها و 
ممنوعیت های بسیاری از طرف مسئوالن 
سازمان های پزشکی استان، شاهد بیکاری 
هزاران نفر در این حوزه هستیم.رییس 
اتحادیه گوشت سفید استان اصفهان 
گفت:امید می رود با ارائه تسهیالت مالی 
و ایجاد ظرفیت های الزم بتوانیم مشکالت 
بازار ماهی استان را کاهش داده و طرح ها 
و برنامه های توسعه ای خود را در این حوزه 
اجرایی کنیم.فروغی افزود:یکی از بارز ترین 
خسارت های کرونا به بازار ماهی استان 
کاهش 30 درصدی میزان استقبال و قدرت 
خرید مردم در این بازار است که هرچه 
سریع تر از مسئوالن خواسته ایم تا درباره 
حل این مشکل چاره ای اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: کاهش قدرت خرید مردم 
در بازار می تواند در نهایت موجب کاهش 
درآمد زایی و امنیت شغلی در این حوزه 
شود. رییس اتحادیه گوشت سفید استان 
اصفهان یادآور شد:اگر مشکالت بازار ماهی 
با حمایت های دولت محقق شود در تالش 
هستیم تا با همکاری دیگر سازمان های 
حوزه های  در  بلندی  دولتی گام های 
توسعه مراکز پرورش ماهی در سراسر 
استان برداریم.فروغی گفت: همچنین 
باید در نظر داشت که استان اصفهان 
ظرفیت های بسیاری را در زمینه تولید انواع 
 ماهیان دریایی در مراکز پرورش ماهی

در کشور دارد.

خبر روز

به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
کار، مالک پرداخت مقرری بیمه بیکاری تنها ثبت نام 
در سایت نیست و کارگرانی که متقاضی دریافت بیمه 
بیکاری هستند حتما باید مشمول قانون کار، قانون بیمه 

بیکاری و قانون تامین اجتماعی باشند

وصول 933 هزار فقره چک رمزدار در کشور؛

9 درصد چک های وصولی مربوط به اصفهان است
براسـاس آمـار بانـک مرکـزی، 933 هزار فقـره چـک رمـزدار در اسـفند مـاه 98 در کشـور وصول 
شد.براسـاس تازه تریـن اخبـار بانـک مرکـزی بالغ بـر ٩٣٣ هــزار فقـره چک رمـزدار به ارزشـی 
بیـش از ١٧٦٩ هـزار میلیـارد ریـال در 
اسـفندماه ٩٨ در کل کشـور وصول شـد 
کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد 
و مبلـغ بـه ترتیـب 4.5 درصـد و 10.6 
درصـد افزایـش داشـته اسـت. در مـاه 
مـورد بررسـی در اسـتان تهـران حـدود 
٢٨٥ هزار فقــره چک رمزدار به ارزشـی 
بیش از ١٠٠٧ هـزار میلیارد ریـال وصول 
شـد.در مـاه مذکـور 48 درصـد از تعداد 
چک های رمزدار وصولی در سـه اسـتان 
تهـران )30.5 درصـد(، اصفهـان )٩ درصـد( و خراسـان رضـوی )8.5 درصـد( وصـول شـده کـه 
بیشـترین سـهم را در مقایسـه بـا سـایر اسـتان ها دارا بوده انـد. همچنیـن 68.1 درصـد از ارزش 
چک هـای فـوق در اسـتان های تهـران )56.9 درصـد(، اصفهـان )5.9 درصـد( و خراسـان رضوی 
)5.3 درصد( وصول شـده اسـت.در اسـفندماه ٩٨ در کل کشـور بالغ بر ٩ میلیـون و 400 هزار فقره 
چک وصول شـد که از این تعـداد حدود ٨ میلیـون و 500 هزار فقره عـادی و بیـش از 900 هزار فقره 
رمزدار بوده اسـت. بـر این اسـاس در کل کشـور 90.1 درصد از کل تعـداد چک هـای وصولی، عادی 
و 90.9 درصد رمزدار بوده اسـت.در ماه مورد بررسـی در کل کشـور حـدود ٣٠٨٧ هـزار میلیارد ریال 
چک وصول شـد که ١٣١٨ هزار میلیـارد ریال چک عـادی و بالغ بـر ١٧٦٩ هزار میلیـارد ریال چک 
رمزدار اسـت. به عبـارت دیگـر در کل کشـور 42.7 درصـد از کل ارزش چک های وصولـی، عادی و 

57.3 درصـد رمـزدار بوده اسـت.

 مشموالن واگذاری مسکن ملی
 پایان اردیبهشت معرفی می شوند

بــر اســاس اعــالم معــاون وزیــر راه و شهرســازی، نتایــج پاالیــش متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی 
مســکن کــه بــه صــورت اینترنتــی ثبــت نــام کرده انــد، اواخــر اردیبهشــت مــاه اعــالم می شــود.

ــر  ــزار نف ــون و 360 ه ــک میلی ــدود ی ــکن ح ــی مس ــدام مل ــرح اق ــام ط ــت ن ــه دوم ثب در مرحل
tem. نــام نویســی کردنــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از 500 هــزار نفــر از طریــق ســامانه اینترنتــی
ــق  ــه از طری ــانی ک ــد. کس ــام کردن ــت ن ــک ثب ــق پیام ــر از طری ــزار نف ــش از 800 ه mrud.ir و بی
ســامانه نــام نویســی شــدند، اطالعات شــان کامــل روی ســامانه ثبــت شــده و مراحــل پاالیــش 
اطالعــات آنهــا در حــال انجــام اســت کــه نتایــج آن تــا پایــان اردیبهشــت مــاه اعــالم می شــود.

محمــود محمــودزاده ، معــاون وزیــر راه و شهرســازی ضمــن اعــالم ایــن خبر گفــت: آن تعــداد از 
ــان مــاه شــرایط مراجعــه  ــا پای ــد اگــر ت ــام کرده ان ــق پیامــک ثبت ن ــی هــم کــه از طری متقاضیان
حضــوری مهیــا شــود، بایــد نســبت بــه تکمیــل مــدارک و اطالعــات خــود اقــدام کننــد. بــه نظــر 
می رســد بســیاری از شــهرها از نظــر بهداشــتی به عنــوان شــهرهای ســفید اعــالم شــوند کــه در آن 
شــهرها مشــکلی از نظــر مراجعــه و تکمیل مــدارک وجــود نــدارد و بــه زودی بــه متقاضیــان برای 
مراجعــه اعــالم خواهــد شــد.وی همچنیــن از آغــاز عملیــات اجرایــی بخشــی از واحدهــای طرح 
اقــدام ملــی مســکن، موضــوع تفاهم نامــه وزارت راه و شهرســازی بــا وزارت آمــوزش و پــرورش 
خبــر داد و گفــت: پیــرو تفاهم نامــه بــا وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای احــداث 170 هــزار واحــد 
مســکونی فرهنگیــان، عملیــات اجرایــی بخشــی از واحدهــای مســکونی فرهنگیان، دوشــنبه 15 

ــود. ــاز می ش ــت، آغ اردیبهش

کافه اقتصاد

اخبار

رییس جامعه هتل داران اصفهان اظهار داشت: از اوایل اسفندماه و به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا ، فعالیت هتل ها متوقف شد. کریم بیگی،  ادامه داد: موعد پرداخت همه 
موارد ذکرشده در اسفندماه است که طبیعتا بار مالی سنگینی را وارد می کند و هتل داران مجبور به تعدیل حدودا 30 تا 40 درصد نیروها در استان اصفهان شدند.رییس جامعه 
هتل داران اصفهان با بیان این که فعالیت تمامی هتل ها تا به حال متوقف بوده است، اظهار داشت: با این حال در زمان طرح فاصله گذاری اجتماعی حدود دو هتل وجود داشت 
که با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا و نظارت اداره بهداشت به دلیل این که سفرهای ضروری در استان پیش آمد، فعال بودند ولی در کل مجموعه هتل های استان تعطیل 
بود و هنوز هم فعالیت کامل خود را   شروع نکرده اند.وی بیان داشت: پیش بینی می شد که از اول اردیبهشت ماه هتل ها شروع به کار کنند ولی این اتفاق رخ نداد و تصمیم نهایی 
به زودی اعالم خواهد شد که تعدادی از هتل ها به صورت مرحله ای فعالیت خود را از سر بگیرند.بیگی درخصوص مهم ترین چالش هتل داران پس از مهار کرونا، گفت: ایجاد 
دوباره امنیت ذهنی برای مهمانان مهم ترین مسئله صنعت هتل داری است که چگونه دوباره اطمینان از بهداشت و سفر بدون خطر را به مهمانان بدهیم.وی افزود: عمده سفرهای 
بین المللی به دلیل این که دیگر کشورها نیز با این بیماری درگیر شدند، دچار مشکل خواهد شد، به خصوص جلب اعتماد مردم کشورهای اروپایی که بسیار محتاط هستند بسیار 

دشوار خواهد بود. وی اظهار داشت: پیش بینی کارشناسان این حوزه نشان می دهند که امکان دارد تا یک سال دیگر با این مشکالت و ترغیب مردم برای سفر درگیر باشیم.

تعدیل 30 درصدی نیروهای هتل ها در اصفهان

آغاز توزیع پیازهای 
خریداری شده از جیرفت 

در استان اصفهان
استان اصفهان ،قطب تولید پرمصرف 
ترین محصول کشاورزی کشور )پیاز( 
اســت.بر این اســاس  80 تن پیاز به 
صورت خرید توافقی و مستقیم از پیاز 
کاران جیرفتی خریداری و به اســتان 
اصفهان حمل شــد و در حال توزیع در 

شهرستان های استان است.

وز عکس ر
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اینفوگرافی

»اساتید،فرمانده مرکز مبارزه با جنگ نرم هستند«. این تعبیر رهبرانقالب از »اساتید دانشگاه« است و شاید به تعبیری 
دیگر، رهبر معظم انقالب »والیت علمی« برای اساتید دانشگاه قائل هستند. 

در طول سالیان گذشته، دیدار با اساتید و جامعه دانشگاهی یکی از برنامه های همیشگی ایشان بوده است . دغدغه ها، 
خواسته ها و توصیه ها شفاف بوده و برخی توصیه ها سال ها تکرار و تاکید شده است. از خألها گفته اند و به پیشرفت های علمی 
کشور، موکد و مکرر اشاره کرده اند. بارها خطاب به اساتید گفته اند که »فرمانده مرکز مبارزه با جنگ نرم« هستید و یادآور شده 
اند که استاد باید محیط دانشگاه را خانه خود بداند و تنها به درس دادن به دانشجو اکتفا نکند و سعی در حل و پاسخگویی به 
سواالت و شبهات دانشجو داشته باشد و تالش کند تا به دانشجویان »امید« بدهد و دانشجو را مومن و انقالبی و امیدوار 
تربیت کند. برای رسیدن به این هدف هم قطعا استاد باید خودش به لحاظ علمی »پر« و به روز باشد و از قافله علم 
و تحقیق و پژوهش عقب نماند. از مسائل روز کشور هم غافل نماند و خالصه »انقالبی« و »عالم به عمل« 

و عملگرا« باشد و همه آن چیزهایی که رهبرانقالب بارها گفته و تکرار کرده اند. 

توصیه های رهبر معظم انقالب به اساتید دانشگاهی 

 اساتید محیط 
دانشگاه را دلبستگی 

اصلی خود بدانند

کار همراه با  آگاهی 
و بصیرت در زمینه 

دیپلماسی علمی از 
وظایف اساتید است

توجه به ترکیب علم و 
دین از وظایف اساتید 

دانشگاه هاست

تربیت جوان انقالبی 
یکی از وظایف اساتید 

دانشگاه است

در بهره برداری از 
ظرفیت های کشور 

در مقابله با تحریم ها 
نقش آفرینی کنید

فرهنگ اخالق و 
معنویت در دانشگاه ها 

توسعه پیدا کند

 مهم ترین
 کلیدواژه ها 
و تاکیدات 

هدفمند کردن تحقیقات 
پژوهـش مـورد اهتمـام قـرار بگیـرد،  سـمت و سـوی 
پرداختن بـه نیازهای کشـور را پیـدا کند. یعنـی حقیقتا 
پژوهش هایـی انجـام دهیـم کـه مـورد نیاز ماسـت. 

پیگیری تحقق نقشه جامع علمی کشور
اساتید نقشه را بخوانند، بدانند، ببینند

 لزوم درگیر شدن دانشگاه
 با مسائل کشور

 امیدوار کردن دانشجو
 به آینده کشور

ــن  ــذارى در ذهـ ــاه تــاثیرگـ ــاد جـــایگـ استــ
شــاگردان خــودش دارد؛ خاصیــت اســتادى 
ایــن اســت؛ یعنــى تفــوق علمــى شــما بــر 
ــک  ــد، ی ــی دهی ــه او م ــه ب ــى ک ــجو و تعلیم دانش
جایــگاه اثرگــذارى بــراى شــما در ذهــن او و در 
ــگاه  ــن جای ــى آورد؛ از ای ــود م ــخصیت او به وج ش
بــراى تربیــت دانشــجوی تان اســتفاده کنیــد.

 دانشــگاه بایــد دانشــجوی امیــدوار بــه آینــده 
و خوش بین به آینده کشور تربیت کند. 

استاد، دانشگاه را خانه خود بداند
*اســتاد، محیــط دانشــگاه را کار اصلى خــود و دلبســتگى اصلى خــود بدانــد؛ نــه کار دوم؛ نــه کار فرعــى و تبعى. اســتاد در دانشــگاه مکث داشــته باشــد، توقف داشــته باشــد، حضــور داشــته باشــد، نیازهاى علمى دانشــجو 
را برطــرف کنــد، بــا دانشــجو ارتبــاط برقــرار بکنــد، صــرف رفتــن و یــک اداى تکلیفــى به نحــو اجمالــى انجــام دادن و آمــدن نباشــد             *اســاتید وقــت بگذارنــد ؛ دلســوزانه بــا دانشــجو برخــورد کننــد؛ ایــن کار، دانشــجو 
را هــم بــه تــالش علمــى وادار خواهــد کــرد.             *بهتریــن جوان هــا در اختیــار شــما هســتند؛ اگــر اســتاد معــارف بــا هوشــمندى، بــا تکیــه  بــه معلومــات عمیــق و به روزشــده  در مســائل گوناگــون فکــرى و اســالمى، بــا 
دانشــجو مواجــه بشــود، مــا بیشــترین ســود را از حضــور اســاتید معــارف در دانشــگاه خواهیــم بــرد.             *شــاگرد پــروری و نقــش آفرینــی اســتادان روی دانشــجویان« و »تاثیرگــذاری آنــان در محیــط بیرون دانشــگاه«

رشد علمی و باالبردن رتبه علمی ایران
هدفمنــد کــردن تحقیقــات مهــم اســت و 
ــن  ــی »تامی ــدف اساس ــا دو ه ــد ب ــا بای پژوهش ه
ــه اوج  نیاز هــا و حــل مســائل کشــور« و »رســیدن ب
ــرآمدان  ــع س ــور در جم ــی و حض ــت علم و مرجعی

ــرد. ــورت گی ــم« ص ــی عل جهان

مهم ترین توصیه های رهبرانقالب به اساتید در دهه 80 و 90
می شود سیر دغدغه ها، انتظارات و خواسته های رهبرمعظم انقالب از اساتید دانشگاهی و نخبگان از اوایل دهه 80 تا پایان دهه 90 را دید و فهمید:

حضور اساتید در میان  دانشجویان  به منظور   سال
پاسخگویی  به  پرسش های  آنان  80

اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس   سال
ملی در اساتید ما 84

 اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس ملی در 
اساتید مایک ضرورت است. اوال، استاد ما شخصا 
اعتماد به نفس داشته باشد و کار علمی بکند. به آن کار 
علمی اش تکیه و افتخار کند. ثانیا، اعتماد به نفس 
ملی داشته و به قابلیت و توانایی های این ملت اعتماد 

داشته باشد.
*دانشجو را باید هم متدین و هم دارای باورهای 
ملی - همان اعتماد به نفس ملی که عرض کردیم 

- بار آورد.
*اعتقاد راسخ بر این است که پیشرفت علمی و رشد 
علمی در رأس همه  کارهای اساسی برای پیشرفت 

کشور باشد.
شجاعت علمی در همه عرصه ها داشته   سال

باشید 85
آنچه که اساتید ما برای پیشرفت علم، وجهه  همت 

خودشان باید قرار بدهند، اوال »شجاعت علمی« در همه  
بخش هاست؛ هم در بخش های علوم انسانی، هم در 
بخش های علوم تجربی، هم در بخش های نزدیک به 
عمل و فناوری، و هم در بخش های علوم پایه. نظریه را 
دنبال کنند، تولید کنند، خلق کنند، ابداع کنند، نقد کنند؛ 

چشم بسته و تقلیدی نباید کار را دنبال کرد.
دانشگاه و کالس درس را فضای امید کنید  سال

است؛  88 این  محترم  اساتید  از  توقع 
جوان هایتان را توجیه کنید. منظورم این نیست 
که بنشینید زید و عمرو سیاسی را برایشان 
معرفی کنید. نه، اصال من موافق هم خیلی نیستم. 
اسم آوردن از زید و عمرو و بکر و ... این چیزها، 
کمکی به حل مشکل نمی کند. به اینها قدرت 
تحلیل بدهید. به اینها توان کار و نشاط کار بدهید. 
چه جور؟ با امید دادن؛ با امید بخشیدن. فضای 
کالس را، فضای محیط درس و دانشگاه را فضای 
امید کنید؛ امید به آینده. بدترین بالیی که ممکن 
است بر سر یک نسل در یک کشور بیاید، ناامیدی 

است، یأس است.

اسـاتید در رابطـه بـا ارتبـاط دانشـگاه و   سال
صنعت کار کنند 91

فرهنـگ تـالش و مجاهـدت بـرای جبهه  حـق باید 
در دانشـگاه توسـعه پیـدا کنـد. در این مـورد، نقش 
اساتید، نقش بسیار برجسته ای است؛ و این همان 
فرماندهـی جنـگ نرم اسـت که مـن مکـرر مطرح 

کـردم و گفتـم اسـاتید فرماندهان جنـگ نرمند.
حفظ گفتمان علم و پیشرفت علمی  سال

نکته ای کـه بر این اسـاس بنده اصـرار دارم  92
در ذهن آقایـان و خانم ها و اسـاتید محتـرم مطرح 
باشـد، ایـن اسـت کـه »گفتمـان علـم و پیشـرفت 
علمـی« و »گفتمـان پیشـرفت عمومـی کشـور« 
- یعنـی انگیـزه بـرای سـهیم شـدن دانشـگاه در 

پیشـرفت کشـور - در دانشـگاه بایـد حفظ شـود
رقابـت بیـن دانشـگاه های کشـور، رقابـت بیـن 
اسـاتید، رقابت بین نخبـگان، بایـد به وجـود بیاید. 
دسـتگاه های آموزش عالی برنامه ریـزی کنند برای 

ایجـاد ایـن رقابـت در بیـن دانشـگاه های برتر.
*دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی – اسالمی

*تاکید بر گسترش و نفوذ زبان فارسی
دانشجویان امیدوار و انقالبی تربیت کنید  سال

استادان دانشـگاه ها و دانشـمندان در کنار  98
یافتـن راه حل هـای علمـی مشـکالت موجـود، بـه 
تحقیقـات عمیـق و بنیانی نیـز اقـدام کننـد چراکه 
این گونـه پژوهـش هـا، بسـتر پیشـرفت درازمدت 
کشـور را فراهـم مـی کنـد و بایـد بـه دانشـمندان 
ایـن فرصـت و اجـازه را داد کـه در کارهـای علمـی 

بلندپـروازی کننـد.
*اسـاتید مومـن و انقالبـی، بایـد در داخـل 

کننـد. سـازی  جریـان  دانشـگاه ها 
*مقابله با ارتجاع، التقاط و انحراف در دانشگاه ها

*هـدف دانشـگاه صرفا علـم آموزی نیسـت، بلکه 
سـاختن انسـانی واال و مجهز به سـالح علم اسـت، 
بنابرایـن بایـد همـراه بـا علـم، »اخـالق و سـبک 

زندگـی« نیـز بـه دانشـجو ارائه شـود.
*دانشـگاه ها بـه محـل تربیـت جوانـان »مؤمـن، 
انقالبـی، پاکدامـن، دلبسـته بـه کشـور و مسـتعد 

خدمـت بـه مـردم« تبدیـل شـوند.
طرح:زاینده رود



پنجشنبه ها بیشترین روز وقوع تصادفات در اصفهان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: در بررسی های کارشناسی به عمل آمده پلیس 
راهور اصفهان مشخص شد طی ماه گذشته روز پنجشنبه با اختصاص سهم 18 و 8 درصد ازکل تصادفات 
بیشــترین روز وقوع تصادفات را به خود اختصاص داده اســت.محمدرضا محمدی اظهار داشــت: 
بیشترین علل وقوع تصادفات در شهر اصفهان عدم توجه به جلو با اختصاص سهم 18 و 8 درصدی از 
کل تصادفات است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان افزود: همچنین پرحادثه ترین 
ساعات شبانه روزساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر با اختصاص سهم 1۲ و ۵۰ درصدی از کل تصادفات است.

وی بیان داشت: روز پنجشــنبه با اختصاص ســهم 18 و 8 درصد ازکل تصادفات بیشترین روز وقوع 
تصادفات را به خود اختصاص داده است.محمدی اظهار داشت: عابران پیاده با اختصاص سهم 1۷ و ۶ 
درصدی، موتورسیکلت با اختصاص سهم ۳ و ۳۵ درصدی و دیگر وسایل نقلیه با اختصاص سهم یک 
و ۴۷ درصدی از کل جانباختگان تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده اند.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی اصفهان از رانندگان خواست، ضمن رعایت قوانین رانندگی از عجله و شتاب در رانندگی اکیدا 

خودداری کرده و با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد وقوع حوادث تلخ رانندگی نباشیم.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

ورود به مناطق حفاظت شده اصفهان در فصل زادآوری 
حیوانات ممنوع شد

 فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: با فرا رسیدن فصل 
زادآوری حیوانات، ورود به مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان به دلیل شیوع 
کرونا ممنوع است.مرتضی جمشیدیان اظهار کرد: ورود به مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با فرا رسیدن فصل زایش وحوش و زادآوری حیوانات ممنوع شد.وی 
شیوع ویروس کرونا را دلیل ممنوعیت ورود به مناطق حفاظت شده اعالم کرد و گفت: از این رو با هدف 
ایجاد فضای آرام برای زادآوری و حفظ امنیت و سالمت حیات وحش از ورود گردشگران و سایر افراد 
به مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان جلوگیری می شــود.پیش از این نیز در فروردین ماه 
امسال براساس تصمیم ستاد ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا ورود گردشگران و مسافران به 
مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در ایام نوروز به ویژه روز طبیعت ممنوع شده 
بود.فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان همچنین به دستگیری 1۴ متخلف 
شکار و صید در زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده این استان در ماه فروردین اشاره کرد و افزود: ماه 

گذشته با چهار مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۹ مورد شکار غیرمجاز پستانداران برخورد قانونی شد.

آیا چایخانه های اصفهان برای همیشه تعطیل می شوند؟
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط اســتان اصفهان گفت: احتمال دارد با پیگیری هایی که از طریق 
استانداری، اداره اماکن پلیس و شهرداری، دادستانی و اتاق اصناف انجام داده ایم، چایخانه ها دیگر 
بازگشایی نشــوند، چراکه اینگونه مکان ها در شــرایط بحرانی کرونا از لحاظ تجمع افراد و استعمال 
مشترک قلیان بسیار خطرناک اســت.وی با توضیح اینکه زمان شــروع فعالیت تمام مشاغلی که 
هنوز اجازه فعالیت ندارند به تصمیمات ســتاد ملی کرونا بســتگی دارد، اضافه کــرد: احتمال دارد با 
پیگیری هایی که از طریق استانداری، اداره اماکن پلیس و شهرداری، دادستانی و اتاق اصناف انجام 
داده ایم، چایخانه ها دیگر بازگشایی نشوند، چراکه اینگونه مکان ها در شرایط بحرانی کرونا از لحاظ تجمع 
افراد و استعمال مشترک قلیان بسیار خطرناک است.میرجهانیان خاطرنشان کرد: فعالیت باشگاه ها 
هنوز ممنوع و غیر قانونی است و اگر باشگاهی فعالیت دارد، باید اطالع داده شود تا در اسرع وقت برای 
جلوگیری از فعالیت آن ها اقدامات الزم صورت گیرد، در گام دوم مقابله با شیوع کرونا که از ۲۳ فروردین 
اجرایی شده، حدود هفت مورد گزارش مردمی به مرکز بهداشت داشته ایم و به محض دریافت گزارش 

برای برخورد با مکان های اطالع داده شده که برخی باشگاه ها نیز جزو آن ها بوده اند، اقدام کرده ایم.

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، باد و باران در روزهای آینده مهمان اصفهان خواهد بود؛

اردیبهشِت سخاوتمند اصفهان

سازمان هواشناسی استان اصفهان اعالم  پریسا سعادت
کرده است گرد و خاک محلی در مناطق 
شرق، شمال و مرکز استان و بارش های رگباری همراه با رعد و برق در 

بسیاری از مناطق اصفهان پیش بینی می شود. 
ناپایداری های جوی در اســتان اصفهان ادامه دارد از این رو آسمان 
بسیاری از مناطق اســتان نیمه ابری و گاهی افزایش ابر، بارش های 
متناوب و موقتی همراه بــا رعد و برق، ریزش تگــرگ و وزش باد به 
نسبت شدید پیش بینی می شــود. وزش باد در مناطق شرق، شمال 
و مرکز استان با گرد و خاک محلی همراه است و روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه جوی به نسبت پایدار در اســتان حاکم خواهد شد. از این 
دســت گزارش ها در بهار امســال به خصوص در روزهای اردیبهشتی 
کم نبوده؛ آسمان امســال با ســخاوت باریده تا  اردیبهشت اصفهان 
ارمغان بهاری پر آب را برای زمین های خشــک استان داشته باشد. 
در کل کشــور هم با ثبت ۲۵۰ میلی متر بارش در 1۹۹ روز نخست سال 
آبی جاری، رشدی ۲۴ درصدی در میزان بارش ها نسبت به میانگین 
دوره های مشابه درازمدت به ثبت رسیده است. بر اساس آمار رسمی 
دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع 

کل ریزش های جوی از آغاز سال آبی جاری )اول مهر ۹8( تا بیستم 
فروردین ۹۹ )1۹۹ روز ابتدایی سال آبی جاری( بالغ بر ۲۵۰ میلی متر 
است.این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت 
)۲۰۰.۹ میلی متر( ۲۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی 
گذشته )۲۹۰ میلی متر( کاهشی 1۴درصدی را نشان می دهد. وضعیت 
بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از اول مهر تا ساعت 
ـ ۹8 نشان می دهد که علی  18:۳۰ روز بیستم فروردین سال آبی ۹۹ـ 
رغم بارش های خوب اما هنوز هم مســئوالن می گویند وضعیت سد 
زاینده رود به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب استان چندان خوب 
نیست. حسن ساسانی با اشاره به آخرین وضعیت بارش های حوضه 
زاینده رود، اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون )سه شنبه- ۹ 
اردیبهشــت ماه( میزان بارش ها در حوضه زاینده رود 111۲ میلی متر 
ثبت شــده که این میزان در مدت مشابه پارســال ۲1۲۴ میلی متر و 
متوسط بلندمدت متوسط 1۳۰۵ میلی متر بود.وی به تداوم بارش ها در 
اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: برای این هفته نیز پیش بینی بارش 
ها شده، همچنین میزان بارش های کوهرنگ در برخی مناطق باالتر 
از نرمال و در سرشاخه های زاینده رود نزدیک به نرمال است.معاون 

حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: میزان 
بارش ها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد و نسبت 

به متوسط بلندمدت 1۵ درصد کاهش داشته است.
 بر اســاس صحبت های معاون آب منطقه ای استان اصفهان، میزان 
بارش های سال جاری آبی در سرشاخه های زاینده رود 1۰۵۹ میلی متر 
بوده و میزان بارش ها در مدت مشابه ســال قبل ۲۰۳۵ و در متوسط 
بلندمدت 1۲۰۰ میلی متر بود که نســبت به ســال گذشته ۴۹ درصد و 
نسبت به متوسط بلندمدت 1۷ درصد کاهش را نشان می دهد.با توجه 
به اینکه رگ حیاتی اصفهــان، یعنی زاینده رود از اســتان چهارمحال 
و بختیاری سرچشــمه می گیرد، میــزان بارندگی ها در این اســتان 
تاثیر مهمی بر جاری بودن یا نبودن زاینــده رود و نیز تامین آب برای 
شرب، صنعت و کشاورزی خواهد داشت.به نظر می رسد به دلیل آبی 
که از قبل پشت سد زاینده رود ذخیره شــده بود شرایط امروز ذخیره 
سد نسبت به سال گذشــته افزایش داشــته و از آنجا که بارش ها در 
باالدست این رود به صورت برف نبوده و در صورتی که بارندگی ها ادامه 
 پیدا نکند، ذخیره پشــت از آنچه در سال گذشــته وجود داشت کمتر 

خواهد شد.

شــیوع ناگهانی ویــروس کرونا در کنار محاســنی 
که برای محیط زیســت داشــت و باعــث کاهش 
شــکار حیوانات و افزایش امنیت محیط زیســت و 
اکوسیستم طبیعت شد، مشــکالتی نیز برای بقای 
مراکز نگهداری این گونه جانواران داشــت؛ چنان که 
برخی باغ وحش های کشــور یا تعطیل شدند یا در 
معرض تعطیل شــدن هســتند.باغ وحش صفه به 
مکانی برای نگهداری ۳18 حیوان متشــکل از ۳۷ 
گونه تبدیل شــده که اگرچه سال هاست حال و روز 
خوشی ندارد؛ اما این روزها بیشــتر مورد توجه قرار 
گرفته  تا جایی که هم اکنون پویشــی با عنوان »نه به 
باغ وحش صفه اصفهان« نیز برای تعیین سرنوشت 
آن راه اندازی شده است.انتشار تصاویری از وضعیت 
نامناســب حیوانات موجود در این بــاغ وحش در 

فضای مجازی، نارضایتی بســیاری از اصفهانی ها و 
جمعی از دوستداران محیط زیســت و حیوانات در 
دیگر شهرها را در پی داشت و فعاالن محیط زیست را 
برانگیخت تا با راه اندازی این پویش، مخالفت جدی 
خود با نگهداری نامناسب این حیوانات را اعالم کنند 
و حتی در ابعادی وســیع تر برای کاهش تعداد باغ 
وحش های کشور و احقاق حقوق حیوانات و رهایی 
موجودات اسیر در قفس ها، دست به کار شوند.سید 
رسول موسوی، مسئول تشکیل این پویش مردمی 
با بیان اینکه بــاغ وحش صفه اصفهــان هیچگونه 
استانداردی ندارد، خاطرنشــان کرد: شیوع کرونا و 
اجبار مردم به ماندن در خانه با وجود برخورداری شان 
از امکانات رفاهی، این همه گرفتاری روحی و روانی 
برای انسان ها ایجاد و این موضوع را در اذهان شان 
تداعی کرده که پس در قفس قــرار دادن حیوانات و 
اســیر کردن آنها چه زجری برای این جانوران زبان 
بسته در طول سال های ســخت زندگی شان آفریده 
است. البته این تنها بخشی از ماجراست، قفس های 
کوچک، محیط های غیراستاندارد و غیرمشابه با محل  
اصلی زندگی حیوانات، تراژدی بسیار تلخ و ناراحت 
کننده ای است. بر همین اساس با حمایت برخی از 

تشــکل ها و حامیان حیوانات بر آن شدیم تا پویش 
موسوم به » نه به باغ وحش صفه« را راه اندازی کنیم 
و طی  رایزنی با مســئوالن محیط زیست، شهرداری 
و شــورای شــهر برای توقف فعالیت آن بکوشــیم.
پورمحمد شریعتی نیا، عضو شورای اسالمی اصفهان 
نیز انتقال حیوانات این باغ وحش به باغ وحش های 
بهتر در شهرهای دیگر کشور را خواستار شد و افزود: 
باید با ایجاد دیگر جاذبه های گردشگری درآمدزایی 
کرد و این باغ وحش چنین کارکردی ندارد. شاهین 
سپنتا، دامپزشــک و حامی حقوق حیوانات بر این 
باور است که شهر اصفهان از ظرفیت های بسیار عالی 
تاریخی، فرهنگــی و طبیعی برای جلب گردشــگر 
برخوردار است و هیچ نیازی به ایجاد باغ وحش برای 
چنین منظوری ندارد.وی افزود:حتی اگر ادعا شود 
این باغ وحش با هدف آموزش موضوعاتی در مورد 
حیوانات به مخاطبان خصوصا کودکان و ایجاد حس 
عالقه نسبت به حیوانات ایجاد شده، باز هم به جرات 
می توان گفت باغ وحش صفه نه تنها در دستیابی به 
چنین هدفی ناکام بوده بلکه با خلق جلوه های زشت 
از به اسارت کشیدن حیوانات برای کودکان و دانش 

آموزان ما جنبه بد آموزی دارد.

ابهام در تداوم حیات باغ وحش ها در دوران پساکرونا

با توجه به اینکه رگ حیاتی اصفهان، یعنی زاینده رود از 
استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد، میزان 
بارندگی ها در این استان تاثیر مهمی بر جاری بودن یا 
نبودن زاینده رود و نیز تامین آب برای شرب، صنعت و 

کشاورزی خواهد داشت

رییس کل دادگستری اصفهان:

امسال مبارزه با فساد شدت می گیرد
رییس کل دادگستری اصفهان در اولین جلسه شــورای قضایی استان در سال جدید گفت: جهت 
گیری دســتگاه قضایی اصفهان در ســال جدید تحقق جهش تولید به معنــای واقعی آن خواهد 
بود.محمدرضا حبیبی افزود: بی شــک 
با کمــک آحاد ملت و همت مســئوالن 
با جهت گیــری صحیح زمینه رشــد و 
شکوفایی اقتصاد و تولید بیش از پیش 
در کشور فراهم خواهد شــد.این مقام 
قضایی همچنین خاطرنشــان ساخت: 
از آنجایی که یکی از راهبردها و چشــم 
اندازهای قوه قضاییه در مســیر تحول 
مبارزه با فساد است این امر با شدت و 
سرعت بیشتر در دستگاه قضایی استان 
در دستور کار قرار دارد.حبیبی با بیان اینکه مبارزه با فســاد به معنای ایجاد مشکل در چرخه تولید 
نیست، گفت: حساب تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سالم در امر تولید با مفسدان، قاچاقچیان و 
دالالن کامال جداست و قضات شریف با تیزبینی و ظرافت الزم ضمن برخورد قاطع با مجرمان و مانع 
تراشــان عرصه تولید با حمایت همه جانبه در زمینه رونق اقتصاد گره گشای مشکالت در این حوزه 
حساس و مهم خواهند بود.عالی ترین مقام قوه قضاییه در استان در بخش دیگری از سخنانش بر 
لزوم الکترونیکی شدن خدمات در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: توسعه و ارتقای فناوری های 
الکترونیک قضایی باید در همه حوزه ها و بخش ها در دستور کار قرار گیرد تا مقدمات کمترین حضور 
مردم در دادگستری ها و سازمان ها فراهم شود و با بهره گیری حداکثری از این فناوری ها رسیدن 

به عدالت الکترونیک به سرعت محقق شود.

 شیوع کرونا منجر به خروج اتباع خارجی غیرمجاز 
از کشور شد

مدیرکل اشــتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خروج اتباع خارجی غیرمجاز 
با شیوع بیماری کرونا خبر داد.محســن ابراهیمی اظهار کرد: اتباع خارجی که در شرایط موجود از 
کشور خارج می شــوند اتباع غیرمجاز 
و فاقد پوشــش بیمه ای هســتند.وی 
افزود: شــرکت هایی که از اتباع خارجی 
اســتفاده می کنند با وجود شیوع کرونا 
فعالیت هایشــان کم شــده امــا فعال 
هستند.مدیرکل اشتغال اتباع خارجی 
وزارت کار گفت: سال گذشته ٢٠٠ هزار نفر 
از اتباع خارجی پروانه کار دریافت کردند 
که با شیوع بیماری کرونا و به دستور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار آنها 
به مدت دو ماه تمدید شد.وی گفت: برآورد ما این است که ۷۵۰ هزار اتباع خارجی در بازار کار ایران 
فعالیت می کنند و تنها نزدیک ۲۵۰ هزار نفر از آنها مجاز هستند و مابقی به صورت غیرمجاز اشتغال 
دارند.وی تاکید کرد: امســال اراده ما بر این اســت که اتباع غیرمجاز که در کشور فعالیت می کنند 
تعیین تکلیف شوند و برای همین منظور جریمه روزانه ٣٠۵ هزار تومانی برای کارفرمایانی که از اتباع 

خارجی استفاده کنند، درنظر گرفته شده است.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

فاصله گذاری در اصفهان 
رعایت نمی شود

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
اگر فاصله گذاری اجتماعی را خوب رعایت کرده 
بودیم، در حال حاضر وضعیت بســیار بهتری 
نسبت به شرایط موجود داشــتیم و کرونا در 
اســتان اصفهان تک گیر بود.آرش نجیمی با 
اشاره به وضعیت کرونا در استان اصفهان اظهار 
داشت: هفته های گذشته روزانه حدود 1۲۰ تا 
1۴۰ نفر بستری می شــدند؛ اما در حال حاضر 
تعداد موارد بســتری روزانه بــه 1۰۰ تا 1۲۰ نفر 
رسیده است، تقریبا هر روز این تعداد را با عالئم 
بالینی ابتال به کرونا در بیمارســتان ها بستری 
می کنیم.سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: نه آنچنان روند کاهشــی قابل 
توجه ای و نه روند افزایشــی یا پیک بیماری 
را داریم، بایــد دید، هفته های آینــده آیا آمار 
پایین می آید و ما می توانیم برسیم به روندی 
که بگوییم بیماری کنترل شــده است یا خیر.
وی با انتقاد از این که فاصله گذاری اجتماعی 
در استان اصفهان رعایت نمی شود، گفت: اگر 
فاصله گذاری اجتماعی را خــوب رعایت کرده 
بودیم، در حال حاضر وضعیت بســیار بهتری 
نسبت به شرایط موجود داشــتیم و کرونا در 
اســتان اصفهان تک گیر بود، اما به دلیل عدم 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم پایبندی 
بعضی از مردم به آن اصولی که اعالم کرده ایم، 
سبب شــده ما هنوز درگیر این بیماری باشیم 
در حالی که پیش بینی می کردیم در این زمان 
درگیری ما بســیار کمتر از وضع موجود باشد.
نجیمی با اشاره به بازگشایی بعضی از مساجد 
در بعضی از شهرستان های استان اصفهان بیان 
کرد: هنوز هیچ دســتورالعمل و هیچ اجازه ای 
برای بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی داده 
نشده و اگر مسجدی هم بازگشایی شده بدون 
مجوز بوده اســت.نجیمی با اشــاره به این که 
حدود ۲۵۰ نفر از کادر درمان استان اصفهان به 
کرونا مبتال شدند، گفت: در خود اصفهان یک 
نفر از کادر درمان و یک نفر از پرسنل بهداشتی، 
درمانی فوت شدند که در مجموع اصفهان ۲ نفر 

فوت کادر درمان ناشی از کرونا داشته است.

آگهی مزایده  فروش محصوالت

اردشیر عسگری- شهردار نایین م الف:828793 

شهرداری نایین باستناد مصوبه هشتم شماره ۷8/۵/۳11 مورخ ۹8/۰۵/۰۶ شورای 
محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد نســبت به فروش محصوالت باغ علی آباد 
شامل پسته را با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر کیلو ۹۰۰/۰۰۰ ریال  و از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند.  لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ با تکمیل اسناد مزایده و مدارک مورد نیاز به انضمام یک 
فقره فیش واریزی نقدی را به مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰1۰۵8۵۰۶۷۵۰۰۵ 
شــهرداری نزد بانک ملی نایین به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده در دو پاکت 
جداگانه سربسته الک و مهر شــده )در پاکت الف فیش واریز نقدی سپرده و در 
پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و دیگر اسناد مزایده( 

به دفتر حراست شهرداری نایین تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده:

1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی 
قیمت به دبیرخانه شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن 
ظرف مدت هفت روز نســبت به واریز بهای زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت 
تعیین شده انصراف در خرید تلقی شده و در این صورت سپرده تودیعی متقاضی به 

نفع شهرداری ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
۲- کلیه هزینــه های نقل و انتقال و چــاپ آگهی در روزنامه و ســایر هزینه های 
مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار است.
۳- قیمت پیشنهادی بایستی به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن 
مبلغ پیشــنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
۴- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کســب اطالعات بیشتر از وضعیت 

محصول می توانند به محل باغ شهرداری مراجعه نمایند.
۵- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، 

امضاء نموده و به مزایده گزار تسلیم نماید.
۶- متقاضیان بایستی کپی شناســنامه و کارت ملی خود را ضمیمه درخواست در 
پاکت )ب( ارائه نمایند و همچنین اشخاص حقوقی باید کپی آگهی های تاسیس 
و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی 

و تعهدآور و گواهی کد اقتصادی نیز ضمیمه نمایند.
۷- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری 

با برنده مسترد نخواهد شد.
8- پاکت های پیشنهادی قیمت داده شــده راس ساعت 1۵ روز چهارشنبه مورخ 
۹۹/۰۲/۲۴ در محل شهرداری نایین با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز خواهد 

شد و حضور متقاضی در جلسه آزاد می باشد.

نوبت دوم
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استراماچونی در تیم ملی، دراگان در استقالل؟
 فدراســیون فوتبال در زمان سرپرســتی حیدر بهاروند و  بــا توجه به زمان اندکی کــه تا بازی های 
تیم ملی مقابل هنگ کنگ و کامبوج در مقدماتی جام جهانی وجود داشــت، دراگان اســکوچیچ 

را کــه کارنامه موفقی در آبــادان به ثبت 
رسانده بود، به عنوان سرمربی تیم ملی 
و جانشــین مارک ویلموتــس انتخاب 
کرد. این انتخاب هر چند با انتقادهایی 
همــراه بود امــا فدراســیون فوتبال در 
مواجهه با منتقدان ریز و درشــت هیچ 
گاه عقب نشینی نکرد. با شیوع ویروس 
کرونا و  تعویق بازی های ملی و باشگاهی 
در سراســر جهان، دیدارهــای تیم ملی 
نیز لغو شد. لغو این بازی ها و تغییرات 

در فدراســیون که با انتخاب نبی به عنوان دبیرکل همراه بود، بازار شــایعه ها را دوباره داغ کرد.ابتدا 
نام گابریل کالدرون به میان آمد و حاال آندره آ اســتراماچونی، تا مربی ایتالیایی جانشــین دراگان 
اسکوچیچ شــود. گویا مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل، اعتقادی به ادامه همکاری با اسکوچیچ 
ندارد و همین مسئله در کنار حمایت وزارت ورزش از انجام تغییرات روی نیمکت نیم ملی باعث شده 
تا نام استراماچونی شنیده شود. قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون فوتبال تیرماه به پایان می رسد؛ اما 
مسئوالن برای رضایت او بیکار ننشسته و راهکاری اندیشیده اند. راهکار هم این است، استراماچونی 
به تیم ملی برود و اسکوچیچ روی نیمکت استقالل بنشیند.البته باید این نکته را هم یاد آور شد که 
فدراسیون فوتبال ماجرای حضور استراماچونی را در تیم ملی تکذیب کرد و با حمایت از اسکوچیچ 
این شایعه را رد کرد ولی سابقه نشان داده در فوتبال هیچ چیز غیر ممکن نیست و احتمال دارد این 
تغییرات انجام شود. شاید همین شایعه باعث شده تا مجیدی نیز نشست با سعادتمند را به وقتی 

دیگر موکول کند. آیا صدای مهیب یک خبر بزرگ به گوش خواهد رسید؟

واکنش بازیکن تراکتور به احتمال قهرمانی پرسپولیس
میالد فخرالدینی، مدافع راست تیم فوتبال تراکتور تبریز با اشــاره به تعطیلی دو ماهه مسابقات 
لیگ برتر و دوری بازیکنان از تمرینات گروهی و بازی های رسمی گفت: شرایط واقعا سخت است 
و بازیکنان هم از فرم مطلوب بدنی خارج شده اند. تمرین انفرادی قابل قیاس با تمرین گروهی 
نیســت و باید دید این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت. اگر هم قرار است لیگ ادامه 
پیدا کند امیدوارم هیچ بازیکنی مصدوم نشود.میالد فخرالدینی در پاسخ به این پرسش که »آیا 
موافق انجام ادامه بازی های لیگ برتر اســت؟« عنوان کرد: اگر با ایــن وضعیتی که پیش آمده 
است، ادامه بازی ها انجام شود، لیگ برتر کیفیت گذشته را نخواهد داشت. در این صورت نهایتا 
می خواهند سه هفته به تیم ها فرصت آماده سازی بدهند که این فرصت بسیار کم است، این در 
حالی است که بازیکنان از تمرینات گروهی و بازی های رســمی دو ماه دور بوده اند. فکر می کنم 
بهتر است لیگ را تمام کنند و چهار تیم باالی جدول را به عنوان نماینده های ایران در لیگ قهرمانان 
معرفی کنند.میالد فخرالدینی در پاسخ به این پرســش که »آیا در صورت نیمه کاره ماندن لیگ 
برتر نباید تکلیف قهرمان و سقوط کننده ها روشن شود؟« تصریح کرد: 10 هفته به پایان لیگ برتر 
باقی مانده و نمی توان چیزی را پیش بینی کرد. خیلی از تیم ها 10 امتیاز جلو بودند ولی در نهایت 
قهرمانی را از دست دادند. در فوتبال ایران بازی های آسان، سخت تر از بازی های سخت است و 
چیزی قابل پیش بینی نیست. طبیعتا دیگر مدعیان هم برای قهرمانی شانس دارند و 9 بازی کم 
نیست. معتقدم قهرمان شدن پرسپولیس قطعی نیست و در پایین جدول هم نمی توان چیزی 

را پیش بینی کرد.

مخالفت فینالیست ها با تک دیدار نهایی لیگ؛

کالف سردرگم فینال فوتسال

 سجاد رضایی به دنبــال لغو دیدار نهایــی فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور که به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا صورت گرفت، پیشنهادات مختلفی برای 
تعییــن تکلیف قهرمــان این دوره از رقابت ها مطرح شــده اســت، 
پیشــنهاداتی که مخالفان و موافقان زیادی داشته و حاال برگزاری یا 
عدم برگــزاری فینال لیگ برتر فوتســال بین تیم های گیتی پســند 
اصفهان و مس سونگون به یکی از چالش های برنامه ریزی مسئوالن 
سازمان لیگ فوتسال تبدیل شده است. برگزاری دیدار نهایی این دوره 
از رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــور به صورت تک بازی از سوی 
کمیته فنی مســئوالن ســازمان لیگ یکی از این پیشنهادات بوده که 
سرمربیان هر دو تیم راه یافته به این دیدار با آن مخالفت کرده و آن را 
منطقــی  غیــر 

 دانستند.
حمید بی غم، سرمربی تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان درباره این 
پیشــنهاد و این که قرار اســت بازی فینال به صورت تک بازی برگزار 
شود، اظهار داشت: بازیکنان هر ۲ تیم حدود ۳ ماه است که از شرایط 
مسابقات به دور هستند و قطعا بازی فینال به شکل تک بازی از لحاظ 
تکنیک و تاکتیک جذاب نخواهد بود و ممکن اســت هر یک از ۲ تیم  

روی حادثه بتوانند به گل رسیده و قهرمان لیگ شوند. اگر بازی فینال 
به صورت رفت و برگشت انجام شــود قطعا می تواند به جذابیت بازی 
فینال بســیار کمک کند. در جلســه ای که اوایل فصل اعضای هیئت 
رییسه ســازمان لیگ برگزار کردند قرار شد بازی سوم فینال در زمین 
بی طرف برگزار شود و ما هم این موضوع را قبول کردیم و امیدوارم که 
مسئوالن سازمان لیگ بازی فینال را به صورت رفت و برگشت برگزار 

کرده و بازی سوم را در زمین بی طرف برگزار کنند.
علیرضا افضل، سرمربی تیم مس سونگون نیز با اعالم مخالفت درباره 
انجام دیدار نهایی رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتســال کشور 
به صورت تک بازی گفت: برگزاری بازی فینال آن هم به شــکل تک 
مســابقه کامال غیر منطقی خواهد بود. هر ۲ تیم 11 ماه تالش کردند و 
موفق شدند خود را به فینال برســانند و حاال مسئوالن می خواهند با 
یک مسابقه تکلیف قهرمان را مشــخص کنند. به دلیل ویروس کرونا 
ســازمان لیگ تصمیم گرفت مســابقه فینال را لغو کند و مســئوالن 
می گویند که به خاطــر وقت کمی که وجود دارد می خواهند مســابقه 

فینال را به صورت تک بازی برگزار کنند.
وی افزود: به نظر من اگر قرار است به خاطر وقت کم فینال را به صورت 
تک مسابقه برگزار کنند بهتر است که اصال بازی انجام نشود. همچنین 

امیدورام مســئوالن بازی فینال را رفت و برگشــت برگــزار کنند، زیرا 
تیم ها می توانند به این شــکل با نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند و 
در بازی دوم با شرایط بهتری بازی کنند و اگر هم بازی ها مساوی شد 
در آن صورت مشکلی برای بازی در تهران نخواهیم داشت. همچنین 
امیدوارم که بازی فینال با حضور تماشــاگران برگزار شود، زیرا بدون 

آن ها بازی فینال هیچ جذابیتی ندارد.

مخالفت مس با پیشنهاد گیتی پسند برای 
زمان فینال لیگ برتر فوتسال

برگزاری فینال لیگ برتر فوتســال در ابتدای فصــل آینده یکی  دیگر 
از پیشــنهادات صورت گرفته برای تعیین تکلیف قهرمان این دوره از 
مسابقات لیگ بود که از سوی مسئوالن باشــگاه گیتی پسند مطرح 
شد ولی مسئوالن باشگاه مس سونگون با این پیشنهاد هم مخالفت 

کرده اند.
حامد نجفی، مدیرعامل باشگاه مس ســونگون در این ارتباط گفت: 
ما با این پیشــنهاد مخالفیم. با کمیته فنی باشگاه و کادر فنی تیم هم 
صحبت کردم و آنها هم مخالف بودنــد که بازی فینال به ابتدای فصل 

بعد موکول شود، برای این مخالفت هم دالیل خودمان را داریم.

ــرای  ــه وزن ب ــکل اضاف ــک و مش ــق المپی تعوی
تکوانــدوکاران المپیکــی نگرانــی کادر فنــی تیــم 
ملــی را چنــد برابــر کــرده اســت. بــا این شــرایط 
میرهاشــم حســینی، تکواندوکارالمپیکــی 
کشــورمان می گویــد : »تعطیــالت عیــد در 
ــوازی  ــات ه ــا تمرین ــودم، ام ــل ب ــه کام قرنطین
را بــه تنهایــی در فضــای بــاز شــهرم، میانــه 
انجــام مــی دادم.«وی بــه تمرینــات اختصاصی 
ــا مســئوالن  اش اشــاره کــرده و مــی افزایــد: »ب
ورزشــی میانــه صحبــت کــرده ام و کلید یکــی از 
باشــگاه های ورزشــی را بــه مــن داده اند تــا روی 
یــک آدمــک تمرینــات تکوانــدو را انجــام دهــم. 
ــی  ــه دارم آمادگ ــی ک ــتگاه ها و وزنه های ــا دس ب
ــم  ــه تمرینات ــرم، از هم ــاال می ب جســمانی ام را ب

فیلــم می گیــرم و بــرای ســرمربی تیــم ملــی 
ــا ایراداتــم را برطــرف کند.«حســینی،  می فرســتم ت
امــا برخــالف ســرمربی و دســتیارانش خیلــی 
ــوع  ــت : »موض ــی نیس ــه وزن احتمال ــران اضاف نگ
اضافــه وزن مســئله اجتنــاب ناپذیــری اســت 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــکاران ب ــه ورزش ــرای هم ــه ب ک
ــی  مــن هــم از ایــن موضــوع مســتثنی نیســتم ول

ــا  ــه دارم، بار ه ــی ک ــار و فعالیت ــات پرفش ــا تمرین ب
اضافــه وزن داشــته ام و خیلــی زود هم با کــم کردن 
ــی  ــیده ام.«تکواندوکار المپیک ــر وزن رس ــم، س وزن
کشــورمان در واکنــش بــه ادعــای منتقــدان جــواب 
می دهــد : »منتقــدان هجمه هــای زیــادی بــه مــن 
وارد کردنــد و خیلــی از آقایــان، دربــاره اضافــه وزنــم 
ــن االن  ــاده ام همی ــن آم ــا م ــد، ام ــرده ان ــاد ک انتق
ــم بیشــتر از  ــو و نی ــر ســه کیل ــم و اگ وزن کشــی کن

ــم و  ــک را ببوس ــدو و المپی ــودم، تکوان ــم ب وزن
کناربگــذارم. بعضــی از افــراد بیــرون از گــود 
نشســته و در این بــاره اظهارنظــر می کننــد.«وی 
ادامــه دهــد : »قــرار بــود بعــد از المپیــک تغییــر 
ــه  ــق المپیــک دیگــر ب ــا تعوی ــا ب وزن بدهــم، ام
اضافــه وزن فکــر نمی کنــم و فقــط بــرای مــدال 
ــدوکار  ــالش می کنم.«تکوان ــو ت ــک توکی المپی
المپیکــی کشــورمان بــه تعویــق المپیک اشــاره 
می کنــد : »تعویــق المپیــک بــه ضــرر مــن 
ــه فــال نیــک می گیــرم، چــون  نیســت و آن را ب
ــا المپیــک  حــاال یک ســال و چنــد مــاه دیگــر ت
ــم  ــوان تــالش می کن ــا تمــام ت ــده و ب زمــان مان
ــزرگ  ــرای ایــن میــدان ب ــا آمادگــی کافــی را ب ت
بــه دســت آورم.«حســینی بــا اشــاره به شــروع 
اردو هــا ادامــه داد : »فعــال اردو هــا تعطیــل اســت و 
ــا و  ــا کرون ــارزه ب ــا ســتاد مب ــم ت ــد منتظــر بمانی بای
ــن  وزارت ورزش مجــوز شــروع اردو هــا را بدهــد. ای
شــرایط بــرای همــه یکســان اســت و حتــی خیلــی 
از رقبــای مــن هــم همیــن وضعیــت را دارنــد، 
ــک  ــرای المپی ــی نیســت و ب ــای نگران ــن ج بنابرای

ــم.« ــی داری ــان کاف زم

خبر  روزنگرانی کادر فنی تیم ملی تکواندو برای اضافه وزن المپیکی ها

مقصد بعدی »مسی« کجاست؟
ژوزه مورائس معتقد اســت مهاجم بارســلونا در آینده در ایتالیا بازی خواهد کرد.همیشه درباره 
آینده لیونل مسی صحبت می شود و همه دوســت دارند بدانند آیا ستاره آرژانتینی باالخره روزی 
بارســلونا را ترک می کند یا نه. این احتمال با توجه به بند قرارداد این بازیکن در تابستان پیش رو 
وجود دارد و مهاجم آبی اناری ها می تواند از تیم کاتاالنی جدا شــود. هر چند که مســی در آخرین 
مصاحبه های خود اعالم کرده است قصد دارد در اسپانیا بماند. ژوزه مورائس، دستیار پیشین ژوزه 
مورینیو در جدیدترین اظهار نظر خود درباره مقصد بعدی ســتاره آرژانتینی صحبت کرده است.به 
نوشته موندو، دپورتیوو مورائس اعالم کرد که مهاجم بارسلونا در آینده با اینتر قرارداد امضا خواهد 
کرد. دلیل این انتقال حضور خاویر زانتی در کادر اینتر است، این موضوع می تواند در جذب مسی 

تعیین کننده باشد.

 »تیاگو سیلوا« قهرمانی را به کادر درمان
 هدیه کرد

رقابت های لیگ فرانســه به خاطر ویــروس کرونا نیمه تمام مانــد؛ اما با توجه به صدرنشــینی 
قاطعانه پاری ســن ژرمن جام قهرمانی به این تیم داده می شــود.تیاگو ســیلوا، مدافع برزیلی 
و کاپیتان پاری ســن ژرمن که در کشــورش به ســر می برد این قهرمانی را به کادر درمانی که در 
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هســتند، هدیه کرد. او گفت: این قهرمانــی را به صورت ویژه و 
خاص به همه پزشــکان و کادر درمان که در خط مقــدم مبارزه با ویروس کرونا در سراســر جهان 
هســتند، هدیه می کنم. آنها امروز بازیکنان ما هســتند و نقش کلیدی را ایفا می کنند. پزشــکان 
ســخت در تالش هســتند تا ما بتوانیم در نزدیک ترین زمان ممکن به ورزشــگاه هــا برگردیم.

ســیلوا ادامه داد: تنها می توانم به خاطر این قهرمانی شــکر خدایم را به جای آورم. طی ۸ سالی 
که در لیگ فرانســه بازی می کنم این هفتمین قهرمانی اســت که به دســت می آورم. این یک 
قهرمانی خاص است که در شرایطی که اصال تصور نمی کردم به دست آمد. بدون شک این افتخار 
باعث افتخــار من خواهد بود.پاری ســن ژرمن با مارســی، تیم دوم جدول رده بنــدی 1۲ امتیاز 
 اختالف داشت و همین باعث شد تا مسئوالن برگزاری لیگ فرانســه این تیم را به عنوان قهرمان 

انتخاب کنند.

ماتیچ: 

دوست دارم فوتبال از سر گرفته شود
هافبک صربســتانی منچســتریونایتد ابراز امیدواری کرد به زودی رقابت های لیگ برتر انگلیس 
از ســر گرفته شــود.به نقل از ســایت دالماپورتال، بیش از ۵0 روز از توقف بازی هــای فوتبال در 
اروپا به خاطر شــیوع کرونا می گــذرد و در این مدت بازیکنــان فرصتی برای بــازی پیدا نکردند. 
هرچند گفته می شــود برنامه جدید ادامه بازی هــای لیگ برتر انگلیس تنظیم شــده و در اختیار 
باشــگاه های لیگ برتری قرار گرفته و با موافقت تیم ها روبه رو شده اســت.نمانیا ماتیچ، هافبک 
صربستانی منچستریونایتد گفت: برای ما فوتبالیســت ها نیز قرنطینه دوران سختی بود و تالش 
کردیم در خانه و به صــورت انفرادی تمرینــات خودمان را پیــش ببریم تا شــرایط بدنی خوبی 
داشــته باشــیم. منتظر هســتیم بازی ها ادامه پیدا کند و تمرینات در محل تمرین باشگاه ادامه 
یابد، دلم برای خیلی از بازیکنان یونایتد تنگ شــده اســت.وی در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: البته من بیشــتر با خوان ماتــا و داوید دخئــا ارتباط نزدیکــی دارم و با ایــن بازیکنان در 
ارتباط بودم و طبیعی اســت که بعد از شــیوع ویروس کرونا دلم برای آن ها تنگ شــده باشــد. 
 دوســت دارم فوتبال برگردد چــون فوتبال دنیــا و زندگی ماســت و دل همه ما بــرای آن تنگ 

شده است.

فوتبال جهان

»رادو« شماره یک 
پرسپولیس را می خواهد!

بوژیدار رادوشــوویچ بعد از 4 ســال نیمکت 
نشینی، آماده این است که به گلر اول سرخ ها 
تبدیل شــود و توانایی های خود را بیشــتر 
نشان دهد.گلر ملی پوش ازبک یعنی لوبانف 
که از پرسپولیس جدا شــد، خیلی ها تصور 
می کردند برانکو قصد دارد با اعتماد به علیرضا 
بیرانوند و ابوالفضل درویش وند کار را جلو ببرد 
اما او تصمیم گرفت یک دروازه بان ذخیره را 
از کشــور خود بیاورد؛ بوژیدار رادشوویچ که 
حاال باسابقه ترین خارجی قرمزها به حساب 
می آید و محبوبیت زیــادی هم نزد هواداران 
دارد.او به عنوان گلر دوم با دستمزد ۳00 هزار 
دالری به پرســپولیس آمد که همین میزان 
حقوق مورد بحث بســیاری قرار داشت، اما 
رادو خیلی زود نشــان داد که یک دروازه بان 
مطمئن برای روزهایی اســت که بیرانوند از 
اردوی تیم ملی برگشته، محروم است یا دچار 
مصدومیت شده است. البته این روندی بود 
که تا پیش از لیگ نوزدهم طی شد و در این 
فصل بوژیدار ۸ بازی انجام داد و در مقاطعی 
بیرانونــد را نیمکت نشــین کرد.نکته جالب 
این که در پنجره تابستانی گذشته، کالدرون 
تا آســتانه خط زدن رادو از فهرســت نهایی 
هم پیش رفت اما قرارداد ســفت و سخت 
این بازیکن کروات ســبب شــد تا سرمربی 
جدید قرمزها از موضع خــود پایین بیاید و 
رادوشوویچ را در تیم نگه دارد؛ تصمیمی که در 
روزهای مشــکل او با بیرانوند به نفعش شد 

و پرسپولیس را از یک خطر جدی رها کرد.
بعد از قطعی شدن انتقال علیرضا بیرانوند به 
آنتورپ بلژیک، حاال بوژیــدار قصد دارد تا به 
گلر اول قرمزها تبدیل شــود و انتظار دارد که 
با نظر یحیی گل محمدی از زیر سایه بیرانوند 
خارج شده و در ترکیب اصلی به میدان برود. 
او در این مدت فارغ از تعصبی که روی نیمکت 
به تیم داشته و همچنین بی حاشیه بودنش، 
از نظر فنی هم عملکرد قابل قبولی داشــت؛ 
اما این که جانشــین بیرانوند خواهد شد یا 
نه، مسئله ای است که کادرفنی قرمزها باید 

درباره آن اظهار نظر کند.

برگزاری بازی فینال آن هم به شکل تک مسابقه کامال 
غیر منطقی خواهد بود. هر ۲ تیم ۱۱ ماه تالش کردند و 
موفق شدند خود را به فینال برسانند و حاال مسئوالن 
می خواهند با یک مسابقه تکلیف قهرمان را مشخص 

کنند

 مستطیل سبز
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آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های استان اصفهان م الف:830255 

اداره کل زندان های استان اصفهان  - نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زندانیان زندانهای استانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان
 IR ۲۳010000406101۳107670409 یا واریز وجه نقد به شبای حساب

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ 4/600/000/000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت
www.setadiran.ir:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 99/0۲/16 لغایت 99/0۲/1۸

تحویل اسناد صرفا پاکت )الف(
دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 99/0۲/۳0

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

روز چهارشنبه مورخ 99/0۲/۳1 ساعت 1۲/۳0

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان اصفهان- اداره بهداشت و درمان- شماره تماس: 0۳1-۳7۸۸۵۸۵7

نوبت اول
اداره کل زندان های 

استان اصفهان



مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر خبر داد:

بازگشایی مجدد سینماها از عید سعید فطر در اصفهان
مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر از بازگشایی مجدد ســینماها با رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی همزمان با عید سعید فطر در اصفهان خبر داد.محمد پناهی نژاد با اشاره به بازگشایی 
سینماها از عید ســعید فطر بیان کرد: طبق تصمیم گیری های انجام شده زمان باز شدن سینماها 
چند روز قبل از عید فطر به صورت آزمایشــی خواهد بود.وی گفت: در راستای پیشگیری از شیوع 
کرونا ورود افراد به سینماها با نظارت دقیق و رعایت پرتوکل های بهداشتی انجام خواهد شد.مدیر 
پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر افزود: در ورودی ســینماها دمای بدن افراد سنجیده می 
شود، ضدعفونی سطوح نیز بعد از هر سانس انجام و در هنگام بلیت فروشی نیز اصول فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت می شود.

آغاز عملیات سنگفرش میدان امام حسین)ع( تا یک ماه آینده
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: عملیات اجرایی ســنگفرش میدان امام حسين)ع( 
تا يک ماه آينده آغاز و تــردد خودروها در اين ميدان محدود می شــود.ایرج مظفــر اظهار کرد: با 
سنگفرش شدن میدان امام حسین )ع( تردد خودروها حذف نخواهد شد، بلکه به صورت محدود و 
هدایت شده انجام می شود.وی ادامه داد: محدودیت تردد خودروها در آینده در خیابان سپه انجام 

و این مسير به محور پياده تبديل خواهد شد.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشــاره به پروژه های شاخص شهر در سال جاری، تصریح 
کرد: تکمیل سالن گلستان شهدا، ادامه عمليات پروژه تجاری کمر زرين، تکميل ساختمان بحران در 
منطقه هفت، تکميل مجموعه ورزشی فرهنگی فضای سبز گلستان، احداث تئاتر شهر در چهارباغ، 
تكميل در تصفيه خانه فاضالب شــمال و جنوب انتقال، نازك كاری مركز آموزش و توانمندسازی 
آسيب ديدگان اجتماعی شــهر، ساماندهی پايانه شــهيد محرابی، پل اتصال خيابان های صاحب 
روضات و آذرمهر در مناطق يك و ۹، مجموعه فرهنگی گل نرگس در منطقه پنج و ادامه خيابان توحيد 
از جمله پروژه های شاخص شهر در سال ۹۹ است.وی با بیان اینکه ایجاد فضای شهری با رويکرد 
گردشگری مجاور پل بزرگمهر از پروژه های شاخص در دست اقدام شهرداری در سال جاری است، 
افزود: مطالعه اجرای اين پروژه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در حال انجام است تا 
عالوه بر پل های تاريخی در اين مسير، نقاط جاذب گردشگری دیگری ایجاد شود.مظفر ادامه داد: 
تعداد زیادی پروژه ها در مناطق ۱۵ گانه شهر برنامه ریزی شده تا با هماهنگی ستاد در سال ۹۹ اجرا 
شود.وی گفت: در سال ۹۸ طرح ساماندهی میدان امام حسین )ع( و گذرهای پیرامون آن، با توجه 
به اتصال محور پیاده چهارباغ به محور خیابان سپه که در آینده پياده راه مي شود، تهيه شد و اجرای 

آن در دستور کار قرار گرفت.

افزایش ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو در اصفهان
رییس ســتاد معاینه فنی خودرو شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر هفت مرکز معاینه 
فنی خودروهای سبک با ۱۱ خط مکانیزه از ساعت هشــت صبح تا ۱۷ عصر آماده ارائه خدمات به 
شهروندان است.جمشــید جمشــیدیان افزود: مرکز معاینه فنی خودروهای فنی نیمه سنگین و 
سنگین نیز در بلوار فرزانگان روبه روی بوستان فدک نیز همه روزه آماده ارائه خدمت است.رییس 
ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان با بیان اینکه این مرکز آمادگی دارد در یک شیفت کاری 
به ۲۵۰۰ دستگاه خودرو ســرویس دهی کند، افزود: در صورت افزایش میزان مراجعه شهروندان، 
امکان افزایش ساعات فعالیت مراکز و معاینه فنی ۳۵۰۰ دستگاه خودرو در یک روز وجود دارد.وی 
با بیان اینکه مدارک مورد نیاز برای انجام معاینه فنی خودرو صرفا همراه داشتن کارت خودرو است، 
تصریح کرد: خودروهای مشمول معاینه فنی شامل خودروهای عمومی تا یک سال پس از تولید و 

خودروهای شخصی چهار سال پس از سال ساخت است.

در راستای رفع آلودگی های بصری از سیما و منظر شهر صورت گرفت؛

انسداد بیش از ۲۳۲ شماره تلفن تبلیغات غیرمجاز در شهر

سال هاست نصب و چســباندن انواع و        نرگس طلوعی
اقسام برچســب، تراکت، اطالعیه، دیوار 
نویسی، چاپ شابلون بر دیوارها، نمادها، نرده ها، زنگ ها، پالک های 
منازل مسکونی، ایستگاه های اتوبوس، پایه چراغ های روشنایی و ... 
به بخشی از سیما و منظر شــهری تبدیل شده است، مسئله ای که اثر 
ناخوشایندی بر روح و روان شهروندانی که بیشتر عمر روزانه خود را در 
سفرهای شهری گذاشته و تضییع حقوق آنها را به دنبال دارد. از سوی 
دیگر بخش مهمی از کیفیت فضای یک شــهر به سیما و منظر شهری 
باز می گردد و  مسلم است که یک شــهر با دیواره ها، نمادها و مبلمان 
شهری و پارکی کثیف، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی و رنگی 
مانند انواع تراکت، پوستر، اطالعیه، برچسب تخلیه چاه و فاضالب که 
روی شان چسبیده و نصب شده است نمی تواند ویژگی های الزم برای 
افزایش زیست پذیری و ســرزندگی و نشاط شــهروندان را در خود 
داشته باشد. امروزه پاکیزگی و تمیزی شهرها از شاخص های اصلی 
تقسیم بندی بهترین شهرها برای زندگی است و بر طرف کردن آلودگی 
های بصری بخشی از پاکیزگی شهر به حساب می آید از این رو تالش 
برای رفع این آلودگی ها که بخــش قابل توجهی از آن به تبلیغات غیر 

مجاز بر می گردد مورد توجه مسئوالن شهری قرار گرفته است.
در همین راستا  معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از انسداد ۲۳۲ 
شماره تلفن تبلیغات غیر مجاز در شهر خبر داد. حسین امیری در این 
باره می گوید:سیما و نمای شــهر متعلق به عموم شهروندان است و 

نباید نازیبا و دچار آلودگی بصري شود.
وی  می افزاید:  براســاس ماده ۹۲ قانون شــهرداری، محل هایی در 
سطح شــهر برای انجام امور تبليغاتي پيش بيني شده، بنابراين تمام 
کسانی که قصد انجام تبليغات دارند يا بازاريابان شرکت های خدماتی 
بايد برچســب های تبليغاتی را در محل های تعيين شده نصب کنند. 
به گفته معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان، تبلیغات در معابر 
شهری به جز اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته، طبق ماده ۹۲ 
قانون شهرداری ممنوع است و برای پيمانکارانی که تبليغات را الصاق 

می كنند، پيگرد قانونی دارد.
 امیری  با بیان اینکه شــهرداری بر اســاس وظایف قانونی خود ابتدا 
به متخلفان اخطار می دهد و سپس در صورت اصرار بر انجام تخلف، 
طرح شــکايت با مســتندات الزم تهيه و به دســتگاه قضایی ارجاع 
داده مي شــود، می گوید: پس از بررسی در دســتگاه قضایی دستور 

قطع تلفن همراه مندرج در برچســب های تبليغاتی صادر می شــود 
و صنف متخلف بايد نســبت به پاکســازی برچســب های تبليغاتی 
اقدام کرده و خســارت وارده به نمای منازل را جبران کند تا نســبت 
به وصل تلفــن همراه صنف مربوطــه با هماهنگی دســتگاه قضایی 
اقدام شــود.وی  ادامه می دهد: شــهروندان می توانند شکایت خود 
در این زمینــه را از طريق ســامانه ۱۳۷ مطرح کنند تــا پيگيری الزم 
انجام شود. در سالیان اخیر شــهرداری اصفهان اقدامات مختلفی در 
راســتای  رفع آلودگی های بصری انجام داده اســت ولی اثر بخشی 
این اقدامات نیازمند مشــارکت همگانی شــهروندان اســت چرا که 
بدون مشــارکت آنها نمی توان انتظار داشت که با انسداد شماره تلفن 
ها به پایــان کار تبلیغات غیر مجاز در شــهر نزدیک شــویم از این رو 
مدیریت شهری و سازمان زیبا ســازی  می توانند با طراحی و چاپ 
انواع اطالعیه های آموزشی مناسب در ســازه های تبلیغاتی فرهنگی 
سطح شهر نسبت به اطالع رســانی و آموزش همگانی اقدام کند چرا 
که یکی از عوامل افزایش اینگونه تبلیغــات غیرمجاز، عدم آگاهی و 
 شــناخت مردم در چگونگی برخورد با این نوع تخلفــات و چگونگی 

مشارکت شان است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از انسداد 232 
شماره تلفن تبلیغات غیر مجاز در شهر خبر داد. حسین 
امیری در این باره می گوید:سیما و نمای شهر متعلق 
به عموم شهروندان است و نباید نازیبا و دچار آلودگی 

بصري شود

با مسئولان
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مفاد آراء
2/85 آگهي موضوع ماده سه قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي    
نظر به صدور آراء صادره هيات موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
1- راي شماره  4226 مورخ 98/11/03 هيات اول خانم كتايون احمدزاده به شناسنامه 
شماره 111 كدملي 4622012510 صادره شهر كرد فرزند محمد بر ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 208/5 مترمربع مفروزي از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقاي علي مقدس خريداري شده است. 
2- راي شــماره 4684 مــورخ 98/11/28 هيــات اول آقــاي عزيزالــه علــي 
عســکريان دســتجردي بــه شناســنامه شــماره 41 كدملــي 1288615426 
صــادره اصفهــان فرزنــد رحيــم بــر ششــدانگ يکبــاب ســاختمان نيمه ســاز 
به مســاحت 173/45 مترمربع مفــروزي از پالك شــماره 69 و 67 فرعــي از4483 
اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان بــه موجب بيع 
 نامــه و مــع الواســطه از طــرف آقــاي عبــاس گارماســه دســتجردي خريداري 

شده است.
3- راي شــماره 2641 مورخ 97/05/11 هيات اول آقاي هدايت اله رحيمي خشوئي به 
شناسنامه شماره 204 كدملي 6209709941 صادره باغ بهادران فرزند ذوالفقار بر550 
سهم از 1965 ششدانگ يکبابخانه به استثناء بهاي ثمنيه اعياني دويست و بيست سهم 
آن به مساحت 129/75 مترمربع مفروزي از پالك شماره283 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رســمي مشــاعي 
 اوليه و همچنين ســهم االرث نامبرده از پــدرش )آقاي ذوالفقار رحيمــي( مفروز ثبتي 

گرديده است.
4- راي شــماره 2654 مورخ 97/05/11 هيــات اول آقاي  بهنام رحيمي خشــوئي به 
شناســنامه شــماره 1469 كدملي 1284775501 صادره اصفهان فرزند ذوالفقار بر88 
سهم مشاع از 1965 ســهم ششــدانگ يکبابخانه به اســتثناء بهاي ثمنيه اعياني آن 
به مســاحت 129/75 مترمربع مفروزي از پالك شــماره283 فرعــي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازاي مالکيت رســمي 
 مشــاعي اوليه )ســهم االرث نامبرده از پدرش آقــاي ذوالفقار رحيمــي( مفروز ثبتي 

گرديده است.
5- راي شــماره 2652 مورخ 97/05/11 هيــات اول آقاي اصغر رحيمي خشــوئي به 
شناسنامه شماره 11 كدملي 6209909272 صادره باغ بهادران فرزند ذوالفقار بر88 سهم 
مشاع از 1965 سهم ششدانگ يکبابخانه به اســتثناء بهاي ثمنيه اعياني آن به مساحت 
129/75 مترمربع مفروزي از پالك شــماره283 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشاعي اوليه )سهم االرث 

نامبرده از پدرش آقاي ذوالفقار رحيمي(  مفروز ثبتي گرديده است.
6- راي شــماره 2650 مورخ 97/05/11 هيــات اول آقاي علي رحيمي خشــوئي به 
شناسنامه شماره 840 كدملي 6209700659 صادره باغ بهادران فرزند ذوالفقار بر594 
سهم از 1965 سهم ششدانگ يکبابخانه به اســتثناء بهاي ثمنيه اعياني 264 سهم آن 
به مساحت 129/75 مترمربع مفروزي از پالك شــماره283 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رســمي مشــاعي 
 اوليه و همچنين ســهم االرث نامبرده از پــدرش )آقاي ذوالفقار رحيمــي( مفروز ثبتي

 گرديده است.
7- راي شــماره 2649 مــورخ 97/05/11 هيــات اول خانــم بي بــي گل طاهري 

 موركاني به شناســنامه شــماره 34 كدملي 6209853684 صادره بــاغ بهادران فرزند
 مرتضي بر645 ســهم مشاع از 1965 سهم ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 129/75 
مترمربع مفروزي از پالك شماره283 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشاعي اوليه و همچنين سهم االرث 

نامبرده از همسرش )آقاي ذوالفقار رحيمي( مفروز ثبتي گرديده است.
8- راي شــماره 4157 مورخ 98/10/26 هيات اول آقاي ســيدمحمود هاشمي دنبه به 
شناسنامه شــماره 17872 كدملي 1282648101 صادره فرزند سيدحيدر بر ششدانگ 
يکبابخانه به مســاحت 102/60 مترمربع مفروزي از  پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقاي ميرزا محمد ميرزايي خريداري شده است.
9- راي شــماره 4558 مــورخ 98/11/24 هيــات اول آقــاي محمدرضــا بهزادي 
 تشــنيزي به شناســنامه شــماره 67 كدملي 6339683886 صادره شــهركرد فرزند
 علي مراد بــر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 66/33 مترمربع مفــروزي ازپالك 
شــماره99 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان ملك مورد تقاضا مع الواســطه از طرف آقاي غالمعباس وحيد دســتجردي به
 موجب بيع نامــه عادي و بــا توجه به اســناد وكالــت تنظيمي به آقــاي محمدرضا 
 بهزادي تشــنيزي )متقاضي( واگذار شده اســت و مطابق گواهي فوت اداره ثبت احوال 

آقاي غالم عباس وحيد دستجردي در تاريخ 95/02/25 فوت نموده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 99/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/14

م الف: 817619 اعظم قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/86 شــماره نامــه : 139985602024000706-1399/02/07 چــون تحديــد 
حدود ششــدانگ يك باب خانه پــالك 5000/8016 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
كه طبق پرونــده ثبتی به نام ســيد جمال زهرايــی كوله پارچه فرزند ســيد مهدی در 
جريان ثبت اســت و به علــت عدم حضــور متقاضی ثبت بــه عمل نيامــده اينك بنا 
به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبــرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 99/3/10 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب ايــن آگهی به كليــه مجاورين اخطار می گــردد كه در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابنــد و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين 
مطابق مــاده 20 قانــون ثبت از تاريــخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تــا 30 روز 
 پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصــره 2 ماده واحــده قانون تعيين تکليــف پرونده های

 معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتــراض به اين اداره با 
تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين 
 اداره تســليم نماييــد. م الف: 826699 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/87 شماره: 99/20270000594-99/2/7 چون آقای مرتضی افشاری فرزند لطف اله و 
سيد احسان اله انوری فرزند سيد حسين و سيده الهام انوری در اجرای مقررات قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکيت 
بالسويه نسبت به ششــدانگ يکبابخانه واقع در محدوده پالك 11548- اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان را نموده آراء شماره 27007498 و 27007501 و 27007502 مورخ 
98/07/07 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور نســبت به آن صادر شده و تحديد 
حدود پالك اوليه تاكنون بعمل نيامده. لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذكر تحديد 
حدود پالك شماره 3457 فرعی از 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مرتضی 
افشاری و سيد احسان اله انوری و سيده الهام انوری شنبه 99/3/17 از ساعت 9 صبح در 
 محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند اعتراضات مالکين 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شــد اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف مدت يکماه 
از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی 

صورت پذيرد. م الف:828984 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان
حصر وراثت

2/88  آقای منصور كثيری دارای شناسنامه شــماره 48  به شرح دادخواست به كالسه 
69/99 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شادروان عبدالرضا كثيری عسکرانی به شناســنامه 13 در تاريخ 1395/6/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- منصور 
كثيری عســکرانی، ش.ش 48، ت.ت 1337/10/2 فرزند 2- ناصر كثيری عسکرانی، 
ش.ش 29، ت.ت 1341/3/4 فرزند 3- اباصلت كثيری عســکرانی، ش.ش 29، ت.ت 
 1344/2/15 فرزند 4- عذرا كثيری عســگرانی، ش.ش 146، ت.ت 1359/1/2 فرزند

 5- حشمت اله كثيری عســگرانی، ش.ش 18، ت.ت 1349/1/1 فرزند 6- زيبا كثيری 
 عســگرانی، ش.ش 1160، ت.ت 1354/6/11 فرزنــد 7- حميد كثيری عســگرانی، 
ش.ش 263 ، ت.ت 1362/1/11 فرزند 8- كبری كثيری، ش.ش 18، ت.ت 1351/1/13 
فرزند 9- صاحب جان ميرزائی الوری، ش.ش 4، ت.ت 1334/9/8 همسر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 828511 شعبه اول شورای حل اختالف 

بخش كرون 
ابالغ رای

2/89 مرجع رســيدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فريدونشهر، شــماره پرونده: 
528/98 شماره و تاريخ دادنامه: 2-99/1/31، خواهان: آقای سعيد مليانی فرزند رضا به 
 نشانی فريدونشهر روستای صادقيه، خواندگان:  آقايان 1- رضا مليانی فرزند حسين قلی  
2- علی اكبــر ابراهيمی زاد فرزند زلفعی 3- مهدی كاظمی نجــف  آبادی فرزند محمد 
علی هر سه مجهول المکان، خواسته: انتقال ســند، گردشکار: پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رای 
 می نمايد.رای شورا: در خصوص دعوی آقای سعيد مليانی فرزند رضا به طرفيت آقايان
 1- رضا مليانی فرزند حســين قلی  2- علی اكبر ابراهيمی زاد فرزند زلفعی 3- مهدی 
كاظمی نجف  آبادی فرزند محمد علی  به خواســته الزام به انتقال ســند رسمی خودرو 
ســواری ســمند ال ايکس به شــماره انتظامی ايران 43-118 م 65 به انضمام مطلق 
خسارت وارده با عنايت به دادخواست تقديمی، اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی 
در خصوص آخريــن مالك خودرو، تصوير قــرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان 
 و اينکه خواهان آدرســی از خواندگان اعالم ننمــوده و اظهارداشــته مجهول المکان
 می باشــند. لذا با عنايت بــه اينکه خوانــدگان از طريق ابالغ قانونــی احضار لکن در 
جلســه رســيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای نيز ارائه نداده اند و با اســتعالم 
از پليس راهــور آخرين مالك خودرو به نام خوانده رديف ســوم آقــای مهدی كاظمی 
 نجف آبادی می باشد. لذا شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخيص داده  لذا به
 استناد ماده 198 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکوميت خوانده رديف سوم به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 625/000 بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نمايد. رای صادره غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمين 
شعبه و ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در شــعبه اول دادگاه عمومی و 
 حقوقی شهرستان فريدونشــهر ميباشد. م الف:828983  شــعبه دوم شورای حل

 اختالف فريدونشهر
ابالغ رای

2/90 مرجع رســيدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فريدونشهر، شــماره پرونده: 
515/98 شماره و تاريخ دادنامه: 1-99/1/31، خواهان: آقای سيد علی باقری فرزند سيد 
محسن ساكن فريدونشهر روستای سروشــجان، خواندگان:  آقايان 1- سيد اكبر باقری 
فرزند سيد ابراهيم ساكن فريدونشهر - سروشجان  2- علی فتح جمشيد وند فرزند رحيم 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشــکار: پس از ارجاع به اين شعبه و 
ثبت آن به كالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا 

 ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رای 
می نمايد.رای شــورا: در خصوص دعوی آقای ســيد علی باقری فرزند سيد محسن به 
طرفيت آقايان 1- سيد اكبر باقری فرزند ســيد ابراهيم  2- علی فتح جمشيد وند فرزند 
رحيم  به خواســته الزام به انتقال ســند رسمی پيکان سواری به شــماره انتظامی ايران 
41-576 ج 23 به انضمــام مطلق خســارات وارده با عنايت به دادخواســت تقديمی، 
 اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامــی در خصوص آخرين مالك خــودرو، تصوير 
قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اينکه علی رغم ابــالغ قانونی خواندگان در 
جلســه رســيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای نيز ارائه ننموده اند و با استعالم از 
پليس راهور آخرين مالك خودرو به نام آقای علی فتح جمشيد وند ميباشد لذا شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده  لذا به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقــالب در امور مدنی و مــواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون 
مدنی حکم بر محکوميت خوانده رديف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 637/500 بابت 
هزينه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی بوده و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فريدونشهر ميباشد. 

م الف:828831  شعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر
حصر وراثت

2/91  آقای جواد خداپرست دارای شناسنامه شماره 704 به شرح دادخواست به كالسه  
21/99 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نعمت اله خداپرست دهسوری به شناســنامه 56 در تاريخ 1378/6/20 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند پســر به
 نام های 1- جواد خداپرســت، ش.ش 704 متولد 1346/3/1 و 2- نوراله خداپرســت، 
ش.ش 8 متولــد 1341/3/1 و چهــار فرزند دختر بــه نام های 1- صغرا خداپرســت، 
 ش.ش 12 متولد 1343/3/3 ، 2- بی بی خداپرســت، ش.ش 779 متولد 1349/9/9 ، 
3- بی بی خداپرست ، ش.ش 759 متولد 1348/6/1 ، 4- هاجر خداپرست ، ش.ش 29 
متولد 1354/11/1 و يك همسر به نام فاطمه سوادكوهی قودجانکی، ش.ش 423 متولد 
1315/1/1 و غير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 828987 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فريدونشهر
اخطار اجرایی 

2/92 تاريخ: 99/2/6 شــماره: 2/425/98 محکوم به به موجب رای شماره 974  تاريخ: 
98/8/13 حوزه: دوم  شــورای حل اختالف شهرســتان آران و بيدگل كه قطعيت يافته 
اســت. محکوم عليه: 1-هادی حاجی آقا برزكی 2-محبوبه اربابی  نام پدر: 1- مســلم 
2- حسن  شغل: آزاد  نشــانی محل اقامت: 1- مجهول المکان 2- آران و بيدگل، بلوار 
آيت اله عاملی، خ شهيد بيگانه، اواســط خيابان  محکوم عليه محکوم است به: پرداخت 
تضامنی شصت و چهارميليون ريال در وجه يك فقره چك به شماره 9224/696834 به 
تاريخ 94/11/7 به عهده بانك ملی به عنوان اصل خواسته وبانضمام خسارت تأخيرتأديه 
بر مبنای نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك مذكور تا زمان وصول و پرداخت كليه خسارات 
دادرسی به مبلغ يك ميليون و نود هزار ريال و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رأی صادره غيابی است. مشخصات محکوم له: محمدرضا مسجدی با 
وكالت احسان بانوئی نام پدر: حسن آقا شغل: آزاد نشانی محل اقامت: آران و بيدگل، ناحيه 
مقاومت بسيج شهرستان آران و بيدگل. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه 
به محکوم عليه ابالغ شد،محکوم عليه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حکم و 
استيفا محکوم به از آن ميسر باشد باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد.م الف: 827314 محمدرضا كرمانی شعبه دوم شورای 

حل اختالف آران و بيدگل 
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افراد دارای هوش اجتماعی می توانند احساس دیگران 
را درک کنند، به طور شهودی می دانند که در موقعیت های 
اجتماعی چه بگویند و حتی در جمع های بزرگ تر نیز اعتماد 
به نفس کافی دارند. ممکن است تصور کنید که این آدم ها 
»مهارت های اجتماعی« دارند، اما آن ها در واقع از هوش 
اجتماعی برخوردار هستند. در ادامه این نوشتار با ما همراه 
باشید تا چند نکته درباره نشانه ها و روش افزایش هوش 
اجتماعی را بدانید.نظریه هوش اجتماعی برای اولین بار 
توسط ادوارد توراندیک، روانشناس آمریکایی در سال 
1۹20 مطرح شد. وی این عبارت را اینگونه تعریف می کند: 
»توانایی درک و مدیریت مردان و زنان و پسران و دختران، 
برای داشتن رفتاری خردمندانه در روابط انسانی.« هیچ 
کس همراه با هوش اجتماعی متولد نمی شود. در عوض، این 
ویژگی شامل مجموعه مهارت هایی است که فرد با گذشت 
زمان یاد می گیرد. افرادی که دارای هوش اجتماعی هستند 
ویژگی های خاصی دارند که به آن ها در برقراری ارتباط و گفت 

وگو با دیگران کمک می کند.
 گوش دادن موثر: شخصی که دارای هوش اجتماعی 
باالست فقط برای پیدا کردن پاسخ به حرف های مخاطب 

خود گوش نمی دهد بلکه به آن چه این شخص می گوید کامال 
توجه دارد. افرادی که در گفت وگو با او هستند، احساس 

می کنند که درک می شوند و ارتباط برقرار می کنند.
 مهارت مکالمه: آیا تاکنون دیده اید که کسی »کل مجلس را 
به دست می گیرد و با همه گرم صحبت می شود؟« این افراد 
مهارت گفت وگو دارند که به آن ها امکان می دهد تا با هر کسی 
صحبت کنند. آن ها در این گفت وگوها دارای کیاست، منطق، 
شوخ طبعی و صمیمیت هستند و جزییات را در مورد افراد به 
خاطر می آورند، چیزی که اجازه می دهد گفت وگو معنادارتر 

و هدفمندتر باشد.
 مدیریت شهرت: افراد دارای هوش اجتماعی تصوراتی را 
که در افراد دیگر ایجاد می کنند، در نظر می گیرند. مدیریت 
شهرت که یکی از پیچیده ترین عناصر هوش اجتماعی به 
حساب می آید، نیاز به تعادل دقیق دارد. یک شخص باید 
متفکرانه تصور کند و در عین حال اصیل بودن خود را به 

شخص دیگری القا کند.
 دوری از بحث و جدل: شخصی که دارای هوش اجتماعی 
باالست، می فهمد که بحث و جدل و تالش برای اثبات نظر 
خود به قیمت ایجاد احساس بد در شخصی دیگر، راه درستی 

نیست. آن ها عقاید شخص دیگری را ابدا رد نمی کنند، بلکه با 
یک ذهن باز به آن ها گوش می دهند، حتی اگر ذره ای با عقاید 
آن ها موافق نباشند. هرچند به نظر می رسد برخی از افراد بدون 
اینکه واقعا تالش کنند، هوش اجتماعی دارند، اما دیگران باید 
برای توسعه  این هوش اقداماتی صورت دهند. خوشبختانه، 
برخی استراتژی های خاص وجود دارند که می توانند به ما 
در توسعه مهارت های اجتماعی کمک کنند. این تاکتیک ها 
می توانند در توسعه هوش اجتماعی شما تاثیرگذار باشند: افراد 
دارای هوش اجتماعی، ناظر هستند و به نکات ظریف اجتماعی 
آدم های اطراف خود توجه می کنند. اگر فکر می کنید شخصی در 
زندگی شما مهارت های اجتماعی قوی دارد، او را زیر نظر داشته 
باشید و ببینید که چگونه با دیگران تعامل دارد.اگرچه هوش 
هیجانی به هوش اجتماعی شباهت دارد، اما بیشتر مربوط به 
چگونگی کنترل احساسات و نحوه همدلی با دیگران است. این 
امر مستلزم تشخیص زمانی است که شما یک احساس را تجربه 
می کنید – که به شما کمک می کند آن احساسات را در دیگران 
تشخیص دهید – و آنها را به درستی تنظیم کنید. فردی که هوش 
هیجانی باالیی دارد می تواند احساسات منفی مانند سرخوردگی 

یا عصبانیت را در شرایط اجتماعی بشناسد و کنترل کند.

آشپزی
سوپ 

پیاز فرانسوی 
مواد الزم :یک پیمانه پنیر موزارال )پیتزا( رنده شده،یک دوم 

پیمانه پنیر پارمزان رنده شده،30 گرم کره،2 قاشق غذاخوری روغن 
زیتون،3 عدد پیاز،6 پیمانه آب گوشت یا 6 پیمانه آب به عالوه 2 الی 3 عدد قرص 

گوشت،2 قاشق غذاخوری آرد گندم،یک دوم قاشق چای خوری آویشن،8 برش نان 
باگت فرانسوی،یک دوم قاشق مرباخوری سیر رنده شده،نمک و فلفل به مقدار الزم.

مراحل تهیه :برای تهیه این سوپ ساده و خوشمزه ابتدا روغن زیتون و کره را داخل یک قابلمه می ریزیم 
و اجازه می دهیم تا کره آب شود، بعد پیاز هایی که خرد کرده ایم را اضافه می کنیم و تفت می دهیم تا بپزند، 
حدود یک ربع تفت دادن با حرارت متوسط کافی است.وقتی پیاز پخت سیر رنده شده را اضافه کرده و باز 

حدود 5 دقیقه با هم تفت می دهیم تا بوی سیر هم بلند شود.حاال آردی که داشتیم را روی پیازها می پاشیم 
و آویشن را هم اضافه می کنیم و باز حدود 5 دقیقه به آرام تفت می دهیم تا آرد از خامی دربیاید.حاال آب 

گوشت یا آب به عالوه قرص گوشت و به مقدار کافی فلفل و درصورت نیاز نمک هم اضافه می کنیم و 
مواد را خوب با هم مخلوط می کنیم.اجازه می دهیم تا سوپ برای مدت نیم ساعت با حرارت مالیم 

بپزد حاال سوپ آماده است.گریل فر را روشن کرده و کاسه ها را با سوپ پر می کنیم، این مقدار 
سوپ برای 4 الی 5 کاسه کافی است. روی هر کاسه سوپ دو برش نان فرانسوی 

می گذاریم،بعد سطح نان و سوپ را با پنیر موزارال و پارمزان می پوشانیم.
حاال کاسه ها را برای حدودا 10 دقیقه داخل فر می گذاریم تا 

پنیر روی شان آب شده و طالیی شود.

نکته های مهم درباره نشانه ها و روش افزایش هوش اجتماعی

 »قورباغه« هومن سیدی
 دوباره جلوی دوربین می رود

 پیشتازی محسن کیایی
در فروش و تماشا ادامه دارد

هومن سیدی در گفت وگوی زنده اینستاگرامی با احسان کرمی در 
رابطه با زمان ادامه فیلمبرداری سریال »قورباغه« گفت: »از اواخر 
بهمن سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا ، فیلمبرداری را 
متوقف کرده ایم و طبق اعالم وزارت ارشاد و وزارت بهداشت قرار است 
با رعایت پروتکل های بهداشتی از ١5 اردیبهشت ، ادامه کار را کلید بزنیم و 
٢٠درصد باقی مانده پروژه را جلوی دوربین ببریم«.

محسن کیایی، بازیگر سینمای ایران که سال ۹8 را با کسب رتبه دوم و 
بیش از 44 میلیارد تومان فروش برای بازی در فیلم های »مطرب« ، 
»ماجرای نیمروز«  و »رد خون«، به پایان رسانده بود، همچنان پیشتاز 
است؛ این بار در رکورد تماشای آنالی،با بسته شدن سینماها به خاطر شیوع 
کرونا و عرضه محصوالت سینمایی در سایت های اینترنتی، این دو فیلمی 
که کیایی در آن بازی کرده، رکورد تماشا توسط کاربران را شکسته اند. 
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و صندوق ضمانت صادرات

 نشست مشترک شرکت های عضو گروه 12 ) ذوب آهن اصفهان ، فوالد مبارکه ، فوالد خوزستان ، فوالد 
هرمزگان ، شرکت ملی مس ایران ، ایرالکو ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و ...( با صندوق ضمانت 
صادرات ایران به دعوت ایمیدرو با رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا ، به صورت ویدئو 
کنفراس چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد.  در این جلسه، افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت 
صادرات ایران رویکردها و سیاست های جدید این صندوق  از جمله خدمات به ذی نفعان اصلی، صادر 
کنندگان، بانک ها و سرمایه گذاران را تشریح کرد. در خصوص صادرکنندگان، بیمه نامه پوشش نوسانات 
نرخ ارز و ضمانت نامه های بانکی ، در خصوص بانک ها ، ضمانت نامه های اعتباری ، ریالی و ارزی ، پوشش 
بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی، بیمه پوشش ضمانت نامه بانکی و در خصوص سرمایه گذاران، بیمه 
نامه پوشش ریسک سیاسی و سرمایه گذاری صادرات محور تشریح شد. در این جلسه مسئولین شرکت 
ها به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص نحوه تعامل و همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران برای توسعه 
صادرات و افزایش بهره گیری از خدمات این صندوق پرداختند. منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در این نشست، خالصه عملکرد این شرکت طی چند سال اخیر در حوزه تعامل و همکاری با صندوق 
ضمانت صادرات ایران را بیان کرد و درجهت توسعه بهره گیری از خدمات صندوق مذکور ، به خصوص در 
مورد پوشش بیمه ای صادرات و پوشش ریسک های واردات پیشنهاداتی را ارائه داد. مدیرعامل صندوق 
ضمانت صادرات ایران نیز با تاکید بر اینکه ذوب آهن اصفهان یکی از پیشگامان تعامل با صندوق ضمانت 
صادرات است ، بر رفع موانع و مشکالت جاری تاکید کرد و در این خصوص قول مساعد داد. خداداد غریب 
پور، رییس هیئت عامل ایمیدرو نیز ضمن جمع بندی مباحث ، بر افزایش تعامل شرکت های فوالدی و 

معدنی با صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد.

مدیر کوره بلند ذوب آهن خبر داد:

افزایش تولید با راه اندازی کوره بلند شماره یک
 ذوب آهــن اصفهــان در ســال ۹8 بــه منظــور رونــق تولیــد اقدامــات مهمــی انجــام داد تــا بتوانــد بــه ایــن 
مهــم دســت یابــد و در ایــن راه تالشــگران شــرکت از هیــچ کوششــی فــرو گــذار نبودنــد.در ســال ۹۹ برنامه 
ــد را محقــق ســازد و رکوردهــای  ــد جهــش تولی ــن شــرکت بتوان ــا ای ــی انجــام شــده ت ریزی هــای مدون
جدیــدی در صنعــت فــوالد بــه ثبــت برســاند. بــه همیــن منظــور  بــا ســید کاظــم تدیــن، مدیــر کــوره بلنــد 

گفــت وگویــی صــورت گرفتــه کــه در ادامــه مــی آیــد:
مدیــر کــوره بلنــد، ســال ۹8 ســال را پــر از موفقیــت و رونــق تولید بــرای ذوب آهــن اصفهــان و بخــش کوره 
بلنــد دانســت و گفــت: در ســال گذشــته توانســتیم رکــورد تولیــد روزانــه و ماهیانــه بــا دو کــوره را افزایــش 
دهیــم، همچنیــن در پایان ســال بــا دو کــوره بلنــد شــماره 2 و 3 ،  دو میلیــون و 526 هــزار تن چــدن مذاب 
تولیــد کردیــم و رکــورد جدیــدی را بــه ثبــت رســاندیم . وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه افزایــش تولیــد در کــوره 
بلنــد، 5 درصــد بیشــتر از برنامــه تعییــن شــده بــود افــزود : بــا توجــه بــه مشــکالت، تحریــم هــا و عــدم 
ــا تــالش و همــت و همدلــی بیــن پرســنل و  ــا ب نقدینگــی ارزی کــه داشــتیم و همیــن طــور بحــران کرون
همچنیــن بــا حمایــت مدیریــت عالــی شــرکت توانســتیم بــه ایــن رقــم از تولیــد در کــوره بلند دســت پیدا 
کنیــم. مدیــر کــوره بلنــد بــا اشــاره به ایــن کــه ســال ۹۹ بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری ســال جهش 
تولیــد نــام گــذاری شــده اســت، گفــت: نقشــه راه بــرای همــه کســانی در تولیــد و مدیریــت تولیــد نقــش 
دارند مشــخص شــده ذوب آهــن اصفهــان نیــز برنامه هــای مختلفــی در راســتای افزایــش تولیــد دارد که 
در صــورت تامیــن مــواد اولیــه محقــق خواهــد شــد . وی یــاد آور شــد: راه انــدازی کــوره بلنــد شــماره یــک 
در نیمــه اول ســال جــاری، تزریــق پــودر زغــال و کاهــش مصــرف کک از جملــه اقداماتی اســت کــه در این 

ســال انجــام خواهــد شــد تــا از خــروج ارز جلوگیــری شــود و تولیــد افزایــش یابــد.

 معرفی کتاب

خبر

مگر چشم تو دریاست

مردی که روز ها مکانیک است و شب ها پادشاه!

کتــاب »مگــر چشــم تــو دریاســت!«  زندگــی شــهیدان محمــد، عبدالحمیــد، نصــرا... و رضــا جنیــدی را از 
ــد می شــوند. پــدر  ــواده ای مجاهــد و روحانــی متول ــان مــادر روایــت می کند.شــهیدان جنیــدی در خان زب
شــهدا پــس از ســال ها تحصیــل و تدریــس در حــوزه علمیــه قــم در ســال 1354 بــه زادگاهش شهرســتان 
ــام  ــم ام ــا حک ــی و ب ــدی گیالن ــت ا... محم ــه پیشــنهاد آی ــالب ب ــس از انق ــردد. ایشــان پ پیشــوا بازمی گ
خمینــی)ره( بــه امامــت جمعــه شهرســتان رودســر منصــوب می شــود و بعــد از رحلــت امــام)ره( هــم بــا 
حکــم مقــام معظــم رهبــری تــا پایــان عمــرش در ســال 1377 در ایــن ســنگر مقــدس خدمــت می کنــد. 
نصرا...، نخســتین شــهید خانــواده جنیــدی در ســال 135۹ در جبهــه آبــادان به شــهادت می رســد. نصرا... 
ــواده، از  ــن پســر خان ــود. رضــا، کوچک تری ــران ب ــای نامنظــم شــهید چم ــدی، عضــو ســتاد جنگ ه جنی
بســیج رودســر به جبهــه غــرب اعــزام مــی  شــود و در همــان اعــزام اول بــه شــهادت می رســد.بخش هایی 
ــای  ــا و عروس ه ــم جنیدی، داماده ــدی، حاج خان ــا جنی ــای حاج آق ــه فعالیت ه ــاب، ب ــن کت ــن ای از مت
ــز شــامل  ــاب نی ــن کت ــی از مت ــن،  بخش های ــردازد. همچنی ــه می پ ــواده مجاهــد در پشــت جبه ــن خان ای

روایت هایــی از چهــار بازدیــد مقــام معظــم رهبــری از بیــت شــهیدان جنیــدی اســت.

»سیفاس بانساه« پادشاه سرزمین »کبی« است. این منطقه در شرق غنا و در مرز های توگو واقع شده است و حدود یک میلیون نفر توگویی و غنایی در آن زندگی 
می کنند که 300 هزار نفر از آنان از قوم »ایو« هستند.سیفاس بانساه، در غنا به دنیا آمد و در سال 1۹70 به آلمان رفت، آن گاه پس از مرِگ پدربزرگش، به عنوان 
پادشاه قوم خود منصوب شد.بانساه که به توصیه پدربزرگش به آموختن مکانیکی روی آورده بود، پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، توانست شناسنامه 
کامل آلمانی بگیرد و در آلمان زندگی تشکیل دهد و در شهر لودویگشافن تعمیرگاه خودرو دایر کند.وی به زندگی عادی خود مشغول بود تا این که در سال 1۹87، 
زندگی اش دگرگون شد. در این ســال، از طریق فکس، نامه ای دریافت کرد که روند زندگی او را تا همیشه تغییر داد. پدربزرگش مرده بود و برادر بزرگش چپ 
دست بود و از نظر ایو ها چپ دست، نمی تواند پادشاه باشد، به همین سبب او را به عنوان جانشین پدربزرگش به عنوان پادشاه خود برگزیدند.پادشاه سرزمین 
کبی در حال حاضر به همراه همسرش گابریل بانساه در لودویگشافن زندگی می کند و به کار تعمیر خودرو ادامه می دهد و در عین حال، امور مملکت خود را از 
طریق »اسکایپ« اداره می کند.بانساه، سالی هشت بار به مملکت خود سفر می کند. او به عنوان پادشاه، چندین طرح امدادرسانی به مردم را پی ریزی کرده و 

تاکنون چندین مدرسه ساخته است و در حال حاضر، در حال جمع آوری کمک های مالی جهت احداث زندانی برای زنان است.

خواندنی

 قفسه های کتاب یا ورود
به سرزمین عجایب!

کتاب های مشهور و محبوب همراه با متن 
قوی، قدرت انتقال ما به جهانی متفاوت را 
دارند، خب چرا قفسه های آن ها متفاوت 
قدرت  به  می تواند  تفاوت  این  نباشد؟ 
انتقال شان بسیار کمک کند. اخیرا روندی 
به وجود آمده است که آن را تحت عنوان 
نوک بوک یا کتاب هایی برجسته نام گذاری 
کرده اند. این روند ظاهر و فضای قفسه های 
کتاب را تغییری جذاب داده است. در نوک 
بوک ازطریق خالقیت هایی که هنرمند به 
خرج می دهد و با اندازه گیری ارتفاع و 
عرض یک یا دو کتاب، میان آن ها محیطی 
سه بعدی شبیه به شهرهای کوچک و یا 
خانه های عروسکی ایجاد می شود که هر 
کدام داستان خاص خود را دارند.پس از 
ایجاد اثر هنری که می تواند به خصوص برای 
رمان ها مورد استفاده قرار گیرد، احتماال شما 
فکر می کنید که قفسه کتاب گذرگاهی برای 
لی و واقعی  رسیدن به سرزمین های خیا
کتاب هایتان است. جذابیتی که می تواند 
شوق مطالعه کتاب های آن قفسه کتاب را 
نیز افزایش دهد. شاید پس از دیدن چنین 
صحنه ای، در ابتدا برای شما باورنکردنی 
به نظر برسد، ولی این کاردستی های دقیق 
و ظریف را سازندگان شان با به کارگیری 
المان های هنری مانند؛ چراغ های گوناگون 
و رنگی، عالئم و حتی آتش و سنگ ایجاد 
می کنند، تا حس یک عکس سه بعدی 
را به خوبی به بیننده منتقل کند. در نهایت 
بیننده با دیدن چنین صحنه ای، می تواند 
گوشه ای از چشم انداز یک کتاب را مشاهده 
کند.در کنار استفاده از المان ها، برای افزودن 
بعد های گوناگون، از تکنیک های نورپردازی 
نیز استفاده می شود تا شگفتی و هیجان 
نگاه اول را به حداکثر برساند. اگر مجسمه ای 
کوچک در آن قرار داشته باشد، با نورپردازی 
جذب موضوع می شوید و پس از ورود به 
دنیای کوچک میان کتاب ها در این مکان 

جادویی غرق خواهید شد.

وز عکس ر

 اکران خروج 
در »سینما ماشین« 

برج میالد
کران فیلم سینمایی خروج  ا
به صورت »سینما ماشین«، 
جمعه 12 اردیبهشت ماه ۹۹ در 
پارکینگ شماره 3 برج میالد 
تهران برگزار شد. این طرح به 
مدت یک هفته، تحت تدابیر 
بهداشتی و با مجوز و موافقت 
ســتاد ملی مقابله با بیماری 

کرونا انجام خواهد شد.

عکس: مهر
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