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کرملین: 

با آمریکا علیه چین همراهی نمی کنیم
ســخنگوی رییس جمهوری روسیه اعالم کرد که روســیه نمی تواند با آمریکا در اتهام علیه چین در 
مسئله انتشار ویروس کرونا همراهی کند.دمیتری پسکوف در جمع خبرنگاران افزود: روسیه و چین 
به تبادل اطالعات و یادداشت ها در مورد معالجه و مبارزه با کرونا می پردازند.پسکوف با بیان اینکه 
روابط روسیه و چین بر تفاهم متقابل و همکاری دوجانبه استوار شــده است، اظهار کرد: ما تالش 
می کنیم از همکاری های دو کشور در دوره بحران شدید کنونی منفعت ببریم و به تبادل اطالعات درباره 
کرونا می پردازیم.سخنگوی رییس جمهوری روسیه گفت: ما با ادعای سیاستمداران آمریکایی مبنی 
بر اینکه چین در انتشار کرونا مسئول است، موافق نیســتیم.»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا به 

تازگی مدعی شد ویروس کرونا از یک آزمایشگاه در شهر ووهان در مرکز چین نشأت گرفته است.

نتانیاهو ،مامور تشکیل کابینه شد
رییس رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه نخست وزیر این رژیم را مامور تشکیل کابینه کرد.روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که ریولین پنجشــنبه بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو از حمایت ۷۲ 
عضو از میان ۱۲۰ عضو کنست برخوردار شــد، او را رسما مامور تشــکیل کابینه کرده است.نتانیاهو 
اکنون ۱۴ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد. در صورتی که او در انجام این کار موفق نشد، پارلمان 

رژیم صهیونیستی منحل شده و برای چهارمین بار در فلسطین اشغالی انتخابات برگزار می شود.

امارات، هواپیماهای نظامی در اختیار ژنرال حفتر قرار داد
یک منبع در دولت وفاق ملی که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است، اعالم کرد که 
امارت به ژنرال خلیفه حفتر هواپیماهای جنگی و باری تحویل داده اســت که چند روز پیش در فرودگاه 
»الجفرة« فرود آمدند.خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش لیبی که کنترل شرق کشور را بر عهده دارد، مورد 
حمایت برخی طرف های منطقه ای و بین المللی از جمله مصر ، فرانسه ، امارات و عربستان است. وی طی 
چند ماه گذشته بارها تالش کرده است از طریق لشکرکشی طرابلس را به سیطره خود درآورد و این در حالی 
است که حمالت حفتر تاکنون نتیجه ای به جز کشته شدن شهروندان لیبی و آواره شدن هزاران نفر از آنها 
نداشته است.دولت وفاق ملی نیز که مورد پذیرش بین المللی است، کنترل غرب لیبی و پایتخت را در دست 
دارد و تحت حمایت سیاسی  و نظامی کشورهایی چون ترکیه و قطر با حمالت ارتش حفتر مقابله می کند.

تالش خلیل زاد برای جلب حمایت هند  
زلمی خلیل زاد، نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان در راستای سفر دوره ای خود به کشورهای قطر، 
پاکستان و هند با هدف جلب حمایت این کشورها برای تســریع در انجام مذاکرات گروه های داخلی 
افغانستان جهت تحقق صلح، به دهلی نو سفر کرد. تایمز او ایندیا، وزارت خارجه هند اعالم کرد که نماینده 
ویژه آمریکا ضمن توضیح در خصوص تحوالت افغانستان، بر نقش مهم و کلیدی هند در تحقق یک صلح 
بادوام، امنیت و ثبات در این کشــور تاکید کرد.  وزارت امور خارجه هند افــزود: نابودی پایگاه های امن 
تروریستی در افغانستان برای تامین یک صلح و ثبات بادوام در این کشور ضروری است.  خلیل زاد روز 
پنجشنبه وارد دهلی نو شد. وی قبل از این به قطر سفر کرده بود و بعد از سفر هند به پاکستان خواهد رفت.  
وزارت امور خارجه هند افزود: آمریکا نقش مثبت هند در توسعه اقتصادی، بازسازی و کمک های انسانی 
به افغانستان را به رسمیت می شناســد. آمریکا بر نقش مهم و کلیدی هند در تحقق یک صلح بادوام، 
امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرد.  سفر زلمی خلیل زاد به هند در میان قرنطینه سراسری این کشور و 
ممنوعیت تمام پروازهای مسافر بری داخلی و خارجی در هند انجام می شود.  وزارت خارجه هند در بیانیه 
خود تاکید کرد: هند به شدت نگران افزایش خشونت ها در افغانستان است و از آتش بس فوری و کمک 

به مردم افغانستان برای مقابله با ویروس کرونا حمایت می کند. 

رسانه های غربی مدعی انجام مذاکرات تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا هستند؛

دیپلماسی زندانیان در جریان است

در روزهای اخیر موضوع دانشمند ایرانی  علیرضا کریمیان
گرفتار شده در اردوگاه قرنطینه آمریکا که 
مبتال به کووید ۱9 شده و اوضاع وخیمی دارد، در رسانه ها پر رنگ شد. 
ســیروس عســگری در ســال ۲۰۱۶ میالدی و پس از ورود به آمریکا 
بازداشت و به اتهام سرقت اســرار تجاری و نقض تحریم های آمریکا 
محاکمه شد. او در دادگاه تبرئه شد، اما به علت ابطال روادیدش هنوز در 
بازداشت اداره مهاجرت آمریکاست. حاال برخی از منابع می گویند ایران 
و آمریکا در حال برگــزاری مذاکره برای تبادل ایــن زندانی با برخی از 
اسرای آمریکایی هستند؛ اتفاقی که در سال های اخیر دو بار دیگر هم 
افتاده است عباس موســوی، ســخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در 
نشســت خبری ضمن اعالم  آمادگی ایران بــرای معاوضه زندانیان با 
کشورهای اروپایی، تاکید کرد که پیشنهاد معاوضه با آمریکا هم، کماکان 
روی میز است. رویترز روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه به نقل از سخنگوی 
اداره مهاجرت و گمرک ایاالت متحده نوشت که قرار است عسگری پس 
از دریافت مجوز پزشکی و مشخص شدن نتیجه آزمایش کرونا به ایران 
بازگردانده شود. رویترز اشاره کرده که ممکن است بازگرداندن او بخشی 
از یک تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن باشد. این خبرگزاری به نقل 
از منابعی در ایران که نامی از آن ها نبرده، نوشته تهران آماده است نسبت 

به تبادل زندانی اقــدام کند. روزنامه آمریکایی نیویــورک تایمز نیز در 
گزارشی مدعی شده است که واشــنگتن و تهران برای تبادل یک کهنه 
سرباز نیروی دریایی آمریکا با یک پزشــک ایرانی-آمریکایی در حال 
مذاکره هستند.این روزنامه آمریکایی مدعی شده است که مذاکره برای 
تبادل مایکل وایت ۴8 ساله و یک پزشک ایرانی-آمریکایی با هویت 
نامشخص در جریان است و به نقل از ابوالفضل مهرآبادی، معاون دفتر 
حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن گفته »این مذاکرات 
هنوز به نتیجه نرسیده است«.آمریکا مدعی است که مایکل وایت کهنه 
سرباز نیروی دریایی این کشور ۲ ســال پیش در ایران بازداشت شد.

ادعای نیویورک تایمز در حالی است که »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه 
آمریکا در یک نشســت خبری اعالم کرد که دولت ســوئیس به عنوان 
حافظ منافع  آمریــکا در جمهوری اســالمی ایــران، از مقامات ایران 
ـ که  درخواست کرده اســت که با تمدید مرخصی زندانیان آمریکاییـ 
به دالیل بشردوســتانه و با موافقت مقامات قضایی جمهوری اسالمی 
ـ موافقت کنند.وزیر امور خارجه آمریکا  ایران در مرخصی به سر می برندـ 
در ادامه از تالش های دولت سوئیس برای تمدید مرخصی تنی چند از 
اتباع آمریکایی زندانی در ایران تشکر کرد.با این حال مایک پمپئو نه تنها 
حاضر نشــد که از قوه قضایی جمهوری اســالمی ایــران بابت اعطای 

مرخصی به زندانیان آمریکایی تشکر کند، بلکه در ادامه لفاظی های خود 
علیه ایران مدعی شــد کــه اتباع آمریکایــی و همچنیــن اتباع دیگر 
کشورهای غربی بی دلیل در ایران زندانی شــده اند و ایران باید هرچه 
زودتر آنها را آزاد کند.این در حالی اســت که مقامات وزارت امور خارجه 
کشورمان بارها تاکید کرده اند که قوه قضاییه در ایران یک قوه مستقل 
اســت که تصمیمات خود را به صورت مســتقل اتخاذ می کند و حکم 
زندانیان آمریکایی نیز پس از طی رویه های قضایی الزم صادر شــده 
است. موضوع تبادل زندانیان دو تابعیتی یکی از اهرم های فشار اروپا و 
آمریکا بر ایران بوده است مانعی که به نظر می رسد دو طرف تمایل دارند 
آن را با مذاکــره و تبادل از ســر راه بردارند. ظریــف در جریان یکی از 
سفرهای خود به نیویورک در سال گذشته از دولت ترامپ خواسته بود تا 
شرایط مذاکره برای تبادل زندانیان با ایران را فراهم کند.پیش از پیشنهاد 
ظریف نامه ای از رابرت اوبراین که در آن زمان فرستاده ویژه آمریکا در 
امور گروگان گیری بود به دست ایران رســیده بود که در آن درخواست 
آزادی نمازی ها مطرح شده بود. درخواستی که به نظر می رسد دولت 
آمریکا هم آن را به عنوان حربه ای برای قدرت نمایی رسانه ای پذیرفته 
و اجرایی کرده است این مسئله را می توان از توییت های ترامپ پس از 
آزادی هر زندانی و نمایش قدرت دولتش در این امر هم مشاهده کرد.

براساس گزارش رسانه های عبری، پس از چراغ سبزی 
که نتانیاهو با وجود شرایط شیوع کرونا به نیرو های خود 
نشان داد، حمالت اسراییلی به سوریه افزایش یافته 
است.این رسانه ها تصریح می کنند که حمالت اخیر در 
چارچوب هدف گرفتن نفوذ ایران در سوریه و شکست 
دادن برنامه هایی اســت که تهران در تالش اســت در 
سوریه آن ها را اجرایی کند. اما تحلیلگران اسراییلی در 
خصوص فایده این حمالت و میزان تاثیر آن بر حضور 
ایران در زمان فعلی، اختالف نظر دارند.در همین رابطه، 
الکس فیشمان، تحلیلگر اسرائیلی در مقاله ای که در 
یدیعوت احرونوت منتشر شد تاکید کرد که ایرانی ها از 

سوریه خارج نمی شوند و تهران هرگز این جبهه را ترک 
نمی کند، بلکه ممکن اســت به صورت موقتی از تعداد 
نیرو های خود در آن بکاهد.فیشمان خاطر نشان می کند 
که اعالم عقب نشینی نیرو های ایران از سوریه، از حیث 
امکان، شبیه به اعالم وزیر جنگ اسرائیل، نفتالی بنت 
در خصوص تهیه واکســنی برای مقابله کروناست. به 
عقیده وی حضور ایران در سوریه تضعیف شده است، 
اما همچنان این حضور پابرجاست و مسئوالن ایرانی 
تالش می کنند نفوذ خود را به شمال شرق سوریه انتقال 
دهند.وی تاکید می کند که اسراییل بیش از یک میلیارد 
دالر در سال های اخیر در جنگ سری در سوریه هزینه 

کرده است، تا آنجا که باعث شده ایرانی ها تنها بتوانند ۱۰ 
درصد برنامه های خود در این کشور عربی را اجرایی کنند.

فیشمان بر این عقیده است که حمالت متعدد اسراییل، 
جزئی از دیدگاه استراتژیک آن علیه ایران است، از این 
رو، در سایه ســرگرمی دیگران به مقابله با کرونا، باید 
ایرانی ها را وادار به تجدید نظر در برنامه های نظامی شان 
در سوریه کرد.این تحلیلگر اسراییلی احتمال می دهد که 
تهران در پاسخ دادن به حمالت اسراییلی ها به سوریه با 

احتیاط پاسخ دهد. 

هزینه یک میلیارد دالری تل آویو علیه حضور ایران در سوریه 
چه نتیجه ای داشته است؟

آمریکا در پی حمله به تاسیسات نفتی سعودی و تشدید تنش های منطقه ای، سامانه های پاتریوت و ده ها پرسنل نظامی و اسکادران جنگنده به عربستان سعودی 
اعزام کرده بود.ایاالت متحده آمریکا قصد دارد ۴ سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت خود را از خاورمیانه و عربستان سعودی خارج کند.همچنین بنا به گفته این مقام 
آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود ایاالت متحده آمریکا ده ها پرسنل نظامی خود را به همراه دو اسکادران جنگنده از عربستان سعودی خارج کرده است.بنا بر 
اظهار این مقام آمریکایی، کاهش ادوات نظامی آمریکا در عربستان سعودی و منطقه خاورمیانه در پی کاهش تنش با ایران انجام می شود. بنا بر این گزارش مقامات 
آمریکایی در ارزیابی جدید خود معتقدند که تهران دیگر تهدیدی فوری علیه منافع راهبردی آمریکا در منطقه به شمار نمی رود.این مقام آمریکایی تاکید کرده: همچنان 
۱۲ سامانه پاتریوت و یک سامانه »تاد« که می توانند موشک های بالستیک را در ارتفاعات باالتر رهگیری کنند ، در منطقه باقی خواهند ماند.برخی از سامانه های دفاع 
موشکی پاتریوت و ده ها پرسنل نظامی آمریکا در سپتامبر )شهریور( سال گذشته میالدی و در پی حمله موشکی و پهپادی به تاسیسات نفتی سعودی )آرامکو( به 
عربستان سعودی اعزام شدند. ایاالت متحده آمریکا این حمالت را به ایران نسبت داد، اتهامی که از سوی جمهوری اسالمی ایران رد شده است.بنا به نوشته روزنامه 
وال استریت ژورنال آمریکا، ایاالت متحده آمریکا قصد داشته ۴ سامانه موشــکی پاتریوت را در ماه مارس از منطقه خارج کند؛ اما حمالت موشکی به پایگاه های 

آمریکا در عراق این اقدام را تاخیر انداخت. دولت آمریکا شبه نظامیان شیعه )گروه های مقاومت( تحت حمایت ایران را به انجام این حمالت متهم می کند.

خبر  روزخروج سامانه های پاتریوت آمریکا از عربستان به خاطر کاهش تنش با ایران

وز عکس ر

تصمیم دولت عراق 
برای آغاز عملیات 

نظامی با هدف نابودی 
کامل بقایای داعش

دولــت جدیــد عــراق از تصمیم 
خود برای پایــان دادن به حضور 
بازماندگان گروهک تروریســتی 
داعش در خاک این کشور با آغاز 
 یک عملیــات نظامی گســترده و

 همه جانبه خبر داد. 

»ظریف« به کمیسیون امنیت ملی می رود
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خواهد رفت تا پاسخگوی سواالت نمایندگان باشد.کمیسیون اصل 9۰ نیز در هفته 
پیش رو میزبان تعدادی از مسئولین وزارت اقتصاد، سازمان بورس، مرکز پژوهش های مجلس 
و کمیســیون اقتصادی خواهد بود تا آخرین وضعیت بورس مورد بررســی قرار گیرد.براســاس 
دستورکار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه )۲۲ 
اردیبهشت ماه( خود، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات)نمافا( 
را بررسی می کند.نشست کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با دستور کار جمع بندی فعالیت های انجام گرفته توسط کمیسیون 

در دوره دهم برگزار می شود.

کمک های ضد کرونایی عمان به ایران رسید
دومین محموله کمک های پزشــکی و درمانی عمان برای مقابله با کرونــا به وزن تقریبی ٤٠ تن 
وارد ایران شد.در راستای روابط دوســتانه و برادرانه بین جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان 
و در چارچوب همکاری های نزدیک دو کشور در امور انسان دوستانه، دومین محموله کمک های 
پزشــکی و درمانی برای مقابله و پیشــگیری از بیماری کرونا اهدایی از سوی عمان به جمهوری 
اسالمی ایران ارسال شد.حجت االسالم و المسلمین محمدرضا نوری شاهرودی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در مســقط ضمن تشــکر از دولت عمان، کمک های اهدایی این کشــور را بیانگر 
همکاری های عمیق و روابط رو به توسعه فیمابین خواند و ابراز امیدواری کرد در آینده مناسبات 

دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.

 معافیت عراق برای واردات برق از ایران 
تمدید شد

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که این کشور معافیت تحریمی عراق به منظور ادامه 
واردات برق از ایران را برای ۱۲۰ روز دیگر تمدید می کند.پمپئو تاکید کرده است که این اقدام برای 
کمک به دولت جدید عراق و نخست وزیر تازه منصوب شــده این کشور است.وزارت امور خارجه 
آمریکا در بیانیه ای پس از گفت وگو بین پمپئو و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق اعالم 
کرد:» به منظور حمایت از دولت جدید عراق، آمریکا معافیت تحریمی ۱۲۰ روزه برای واردات برق 
عراق از ایران در نظر گرفته است.«براساس این گزارش، واشنگتن این معافیت تحریمی را برای 
واردات برق از ایران که برای عراق حیاتی اســت اجرا کرده ، پیش از ایــن دوره ها 9۰ یا ۱۲۰ روزه 
بوده اند. اما ماه گذشته همان زمان که بغداد درگیر تشــکیل دولت جدید بود آمریکا معافیت 3۰ 

روزه را در نظر گرفت.

عزم روسیه برای گسترش روابط با ایران
معاون وزیر خارجه روسیه در گفت و گوی تلفنی سفیر ایران ضمن بررسی راه های توسعه روابط 
دوجانبه، بر عزم مســکو برای گســترش روابط با ایران تاکید کرد.کاظم جاللی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در مسکو در ادامه رایزنی ها با مقامات روس، با »مورگولف« معاون وزیر امور خارجه 
روسیه تلفنی گفت و گو کرد.طرفین در این گفت و گو ضمن مرور آخرین تحوالت در حوزه دوجانبه، 
تحوالت منطقه ای از جمله افغانســتان و حوزه های اقتصادی و هسته ای، چشم انداز همکاری 
های دو کشور را با توجه به شیوع  ویروس کرونا مورد بحث و بررسی قرار دادند.مورگولف از تداوم 
توسعه روابط دو کشور در موضوعات مختلف ابراز خرسندی کرده و بر عزم روسیه برای گسترش 

روابط با ایران تاکید کرد.

کافه سیاست

طرح کاهش قدرت رییس 
مجلس آماده شد 

منتخب مجلس یازدهم گفت: به همراه برخی 
از دوستان منتخب مجلس یازدهم، طرحی 
را تهیه کرده ایم به نام »طرح اصالح ساختار 
مجلس« که اولویت اول در این طرح، کاهش 
قدرت رییس مجلس است.محمود احمدی 
بیغش درباره رایزنی ها و تحرکات راه یافتگان 
به مجلس اظهارداشت : مجلس آینده برای 
ورود به اولویت های کشور، اولین قدم را از 
اصالح ساختار خود مجلس شروع و خودش 
را اصالح کند تا بعد بتواند به اصالح نهادهای 
دیگر بپردازد.وی با اشاره به عملکرد دوره های 
گذشته مجلس شورای اسالمی، افزود:  در 
چند دوره گذشته، مجلس رییس محور 
بود و رای یک نفر به عنوان رییس مجلس 
تلقی می شد و همه ناچار به تبعیت بودند.

احمدی بیغش با بیان اینکه کسی در مجلس، 
نماینده تر از دیگر نمایندگان نیست، گفت: 
رییس مجلس فقط نقش هماهنگی بین 
نماینده ها را دارد و حق مدیریت و یا ریاست بر 
آنها و تصمیم گیری به جای آنها را با اعمال نظر 
شخصی ندارد.وی خواستار اصالح ساختار 
اداری و نظارتی مجلس شد و خاطرنشان 
کرد: زحمات کارکنان مجلس به ویژه دبیران 
کمیسیون های مجلس بر کسی پوشیده 
نیست اما عده کمی از آنها در البی گری های 
این  می کنند که  لت  دخا نمایندگان  بین 
موضوع باید اصالح شود.استاندار خراسان 
شمالی در دولت دهم با بیان اینکه رییس 
مجلس در صحن این نهاد باید قدرت خود را 
همسان دیگر نمایندگان در نظر بگیرد، گفت: 
هدف طرح مورد نظر ما کاهش قدرت رییس 
مجلس به عنوان رییس قوه مقننه نیست و 
همه نمایندگان از نقش رییس مجلس در 
تعامل با دیگر قوا حمایت می کنند.احمدی 
بیغش، کاهش قدرت نظارتی مجلس را یکی 
از آفات رییس محور شدن این نهاد ارزیابی و 
تاکید کرد: مجلس باید بر دیگر نهادها از جمله 
دولت و شخص رییس جمهوری و وزرا نظارت 
کند و از آنها پاسخگو بودن در قبال مسائل 

کشور را طلب کند.

موضوع تبادل زندانیان دو تابعیتی یکی از اهرم های 
فشار اروپا و آمریکا بر ایران بوده است مانعی که به نظر 
می رسد دو طرف تمایل دارند آن را با مذاکره و تبادل 

از سر راه بردارند

بین الملل
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صادرات بیش از 14 تن محصول کشاورزی
صادرات محصوالت کشاورزی استان اصفهان ، 27 و نیم میلیون دالر برای استان اصفهان ارز آوری 
به همراه داشته است .مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پارسال 
از این استان چهارده هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی به کشور های اورآسیا با ارزش 27 و نیم 
میلیون دالر صادر شده است.فرهاد حاجی مرادی از افزایش هزار و 900 برابری  میزان وزنی صادرات 
و هزار و 600 برابری ارز آوری  این محصوالت در مقایسه با سال 97 خبر داد و افزود: این محصوالت 
شامل خامه، پنیر، شیر تازه و انواع فلفل ، گل کلم، سیب و انواع آب میوه، ترشیجات، سبزی خشک و 
خرما بوده است.وی  با بیان اینکه اوراسیا اتحادیه اقتصادی است شامل کشورهای روسیه ،بالروس، 
قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان ادامه داد : ایران آبان پارسال موفق به امضای توافق نامه همکاری 
مشترک با این اتحادیه شد و ازآن زمان به بعد کاالهایی که از مزیت تولید برخوردار هستند در این 

پنج کشور از تخفیفات تعرفه های گمرکی ویژه ای برخوردار می شوند.

 افزایش حدود 35 درصدی وصول حقوق دولتی
 معادن استان اصفهان

وصول حقوق دولتی معادن استان اصفهان حدود 35 درصد افزایش یافته است.رییس سازمان 
صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه 341 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن پارسال 
در این استان وصول و به خزانه کشور واریز شد، گفت: سال 1397، این میزان 230 میلیارد ریال بود.

ایرج موفق افزود: مبالغ تعمیم یافته از حقوق دولتی معادن وصول شده برای طرح های معدنی، 
راه ها و زیرساخت های بخش معدن هزینه می شود.وی گفت : اصفهان از نظر تعداد معادن فعال 
در صدر استان ها اما از نظر حقوق دولتی در رده چهارم کشور جای گرفته است.موفق افزود: پارسال 
با صدور 35 فقره پروانه اکتشاف، 29 فقره گواهی کشــف و 28 فقره پروانه بهره برداری در بخش 
معدن، استان اصفهان رتبه دوم کشوری را کسب کرد.اســتان اصفهان یکی از قطب های معدنی و 

صنایع وابسته به آن در کشور است و 840 معدن با اشتغال بیش از هشت هزار و 990 نفر دارد.

آغاز برداشت گندم در بیش از 78 هزار هکتار از اراضی
تا حدود 10 روز آینده ، برداشت بیش از 290 تن گندم از مزارع استان اصفهان آغاز می شود .کارشناس 
مدیریت زراعت گندم سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: هم اکنون بیش از 78 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی استان زیر کشت گندم دیمی و آبی است و پیش بینی می شود ، امسال از این مزارع  بیش 
از 290 تن محصول برداشت شود .مهران توکلی زمان برداشت گندم استان را تا 10 روز آینده اعالم کرد و 
افزود:  عملکرد برداشت محصول  در هر هکتار حدود 4 هزار و 700 کیلو گرم است .وی بیشترین میزان 
تولیدگندم در استان را متعلق به شهرستان های اصفهان ، شاهین شهر و برخوار دانست و گفت: تاکنون 

به ازای هر هکتار 140 تا 150 کیلوگرم کود اوره در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

صدور سه هزار مجوز فعالیت هنرمندان صنایع دستی  
سه هزار مجوز فعالیت ویژه هنرمندان صنایع دستی اســتان اصفهان صادر شده است.معاون صنایع 
دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:با 
توجه به لزوم توسعه  و رونق تولید و عرضه صنایع دستی، صدور و یا تمدید مجوز فعالیت هنرمندان صنایع 
دستی در استان در سه حوزه پروانه تولید کارگاهی و انفرادی و کارت شناسایی صنایع دستی ،این تعداد 
مجوز پروانه از پارسال تاکنون صادر یا تمدید شده است.جعفر جعفرصالحی افزود: متقاضیان صدور 
مجوز پس از مراجعه به واحد صدور مجوزها در معاونت صنایع دستی، اداره کل و تکمیل فرم های مربوطه 
و ثبت نام در سامانه صدور مجوز طبق فرآیند تعریف شــده، درخواست خود را ثبت و پس از آن بازدید 

توسط کارشناسان معاونت، از کارگاه های مربوطه صورت گرفته و پس از تایید مجوز صادر می شود.

آیا سامانه رهتاب موفق به کنترل بازار در اصفهان شده است؟

 کاستی ها زیر سایه رهتاب

سایه کرونا بر ماه رمضان سنگینی کرده و  زاینده رود
بازارهــای اصفهان در رکــود، ماه مبارک 
رمضان را ســپری می کننــد؛ گرچه به عقیده مســئوالن با ســامانه 
»رهتاب« بازارهای نصف جهان تحت کنترل است.سیستم »رهتاب« 
مخفف عبارت »راهکار هوشــمند تنظیم الکترونیکی بازار« اســت و 
توســط متخصصان اصفهانی به منظور توزیع مطلوب کاال در اســتان 
اصفهان طراحی شده است تا از تخلفات بازار جلوگیری کند و به عقیده 
مسئوالن قابلیت این را دارد که حتی در سطح کشور هم اجرایی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان وضعیت بازار اصفهان 
در ماه مبارک را مطلوب دانست و افزود: در پی جلسه کارگروه تنظیم 
بازار سهم قابل قبولی از کاالهای اساســی برنج، روغن نباتی، شکر و 
خرما برای تنظیم بازار ماه رمضان به استان اصفهان تخصیص داده شد 
و در فروشــگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بــار، تعاونی های 
مصرف محــل کارگری و کارمنــدی، اصناف منتخــب و مراکز عرضه 
مستقیم کاال توزیع شــده است.»سید حســن قاضی عسگر« بیان 

داشت: بنا بر سیاست کشور برنج هندی، شکر، مرغ منجمد، گوشت 
قرمز منجمد و روغن خام برای تولید روغن نباتی و خرما با قیمت نازلی 
در استان ها عرضه می شود که سهم استان اصفهان هم قابل قبول بود.

وی ابراز داشــت: برنج هندی در اصفهان با حداکثر هشت هزار تومان 
به ازای هر کیلوگرم به دست مصرف کننده می رسد.

قاضی عسگر افزود: برای نخستین بار سیستم »رهتاب« در ماه مبارک 
رمضان برای تنظیم بازار دو کاالی اساسی برنج و شکر به کار گرفته شده 
و امیدواریم با بازخورد عادالنه ای که این سیســتم بــرای تنظیم بازار 
به ارمغان می آورد بتوانیم بقیه کاالها را از ایــن طریق مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه به وسیله سیســتم »رهتاب« می توان نظارت و 
کنترل خوبی  روی قیمت اجناس داشــت و از بروز تخلفاتی همچون 
گران فروشــی و احتکار جلوگیری کرد، بیان داشت: هر فرد می تواند 
با کد ملی خود وارد سیســتم »رهتاب« شــود و کاالهای اساسی که 
دولت با ارز 4 هزار و 200 تومانی تامین کــرده را با نرخ مصوب تنظیم 
بازاری تهیه کند.وی با تاکید بر اهمیت سیســتم »رهتاب« در توزیع 

عادالنه کاالهای اساسی در تمام اســتان اصفهان گفت: شرکت های 
تعاون روستایی و 24 شهرستان اســتان اصفهان می توانند به صورت 
عادالنه از طریق سیســتم »رهتاب« دو کاالی اساسی برنج و شکر را 
تهیه و توزیع کنند و با استفاده از این سیستم هر جا که با کمبود مواجه 
شدیم بالفاصله جایگزین خواهد شد.هنوز گران فروشی در بازار اقالم 
اساسی دیده می شــود؛ بازاری که از یک طرف سنگینی کرونا آن را از 
تکاپو انداخته اما تخلفاتی مانند گران فروشــی، احتکار و کم فروشی 
در اقالم اساسی آن مشهود است.در حال حاضر باوجوداینکه سیستم 
»رهتاب« در ماه مبارک رمضان برای کنترل قیمت و روند توزیع شکر 
و برنج به یاری بازار اصفهان شــتافته ؛ اما هنوز گران فروشی در بازار 

اقالم اساسی دیده می شود.
بااینکه بیشــتر صنوف کرکره ها را باال کشــیدند ولــی تخلفاتی مانند 
گران فروشــی، احتکار و کم فروشی در اقالم اساســی مشهود است. 
کارشناســان معتقدند اثرات کنترلی سیســتم رهتاب به تدریج و در 
آینده نزدیک خود را نشــان خواهد داد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان دراین ارتباط اظهار داشت: با توجه به ماه مبارک رمضان 
و افزایش تقاضای مصرف و به منظور جلوگیری از باال رفتن غیرمنطقی 
قیمت کاالهای اساسی توســط برخی از واحدهای صنفی، طرح ویژه 
نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان اجراشــده اســت.»جواد محمدی 
فشارکی« ادامه داد: این بازرسی ها به صورت ویژه در مورد کاالهایی که 
مردم در این ماه بیشتر با آن ها ســروکار دارند ازجمله مواد پروتئینی، 
برنج، خرما، لبنیات، میوه، قند و شــکر، زولبیــا و بامیه، حلیم و آش 
فروشی ها انجام می شود.»محمدی فشارکی« با بیان اینکه بیشترین 
تخلفات مربوط به گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، درج 
نشدن قیمت و عدم نصب نرخ نامه و عدم صدور صورت حساب است، 
اظهار داشت: عرضه دو کاالی شــکر و برنج سیستم »رهتاب« اتفاق 
 میمونی است و می تواند در تقسیم عادالنه و نظارت دقیق بر کاال بسیار 

موثر باشد.
وی افــزود: اگرچه سیســتم »رهتاب« به صورت آزمایشــی در حال 
اجراســت؛ اما امیدواریم توســعه یابد و بتوان تمام کاالهای اساسی 
را از این طریق مدیریــت کرد.اگرچه ویروس منحــوس کرونا، بازار 
ماه رمضان را نیز تحت تاثیر خود قرار داده اســت اما امید می رود در 
ادامه مسیر سیستم »رهتاب« بتواند با توزیع عادالنه چند قلم کاالی 
اساسی، روزه داران را برای آرامش بیشتر در ماه ضیافت خدا همراهی 
کند، امیدی که باوجود گذشــت بیش از 12 روز از ماه رمضان هنوز به 

نتیجه نرسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:40 هزار 
نفر از استان اصفهان در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام 
کرده اند که پیش بینی می شود شــرایط 20 هزار نفر از 
آن ها احراز شود.علیرضا قاری قرآن ، اظهار کرد: مسکن 
مهر در طول دو دوره دولت قبل در حالی اجرا شــد که 
منابع مالی بسیاری به واسطه افزایش فروش نفت و 
قیمت آن و حمایت های صندوق ارزی وجود داشت؛ اما 
در شرایط کنونی وضعیت مالی دولت متفاوت است.
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان تصریح کرد: 
زمین های طرح اقدام ملی دچار مشکالت تغییر کاربری 

نبوده و معارضی برای آن وجود ندارد و به طور مثال سعی 
شده مانند برخی ساختمان های مسکن مهر در مسیر 
سیل قرار نداشته باشــد.وی اضافه کرد: 40 هزار نفر از 
اســتان اصفهان در طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام 
کرده اند که پیش بینی می شود شــرایط 20 هزار نفر از 
آن ها احراز شود؛ از این تعداد نزدیک به 12 هزار مسکن 
در شهرهای جدید ساماندهی می شود.قاری قرآن با 
بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج در تغییر کاربری ها 
برای رینگ چهارم حلقه حفاظتی اصفهان کمک کرده ایم 
چون معتقدم این پروژه مربوط به کل استان اصفهان 
است، خاطرنشــان کرد: به دلیل آنکه رفت وآمدها به 
اصفهان زیاد اســت، اگر رینگ حفاظتی وجود داشته 

باشد مردم مجبور نمی شوند وارد کالن شهر اصفهان و 
باعث ازدحام آن شوند.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکالت راه های استان، 
اجرای روکش آســفالت با کیفیت پاییــن به ویژه در 
راه های درجه دوم است، اظهار کرد: استان اصفهان رتبه 
اول کشور را در دو بانده کردن راه ها دارد که این موضوع 
می تواند نقش بســزایی در کاهش تصادفات داشته 
باشد.وی با بیان اینکه 84 درصد از راه های مواصالتی 
استان دو بانده هستند، افزود: در برخی شهرستان ها 
که نیاز دارند، اجرای کمربندی در دســتورکار بوده تا در 
روزهای پر گردشگر و پر عبور و مرور، ترافیک بی دلیل 

به داخل شهرها و روستاها منتقل نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

40 هزار نفر از استان اصفهان در طرح اقدام ملی مسکن 
ثبت نام کرده اند

خبر روز

چه دست هایی پشت پرده است؟
معاونت اقتصــادی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی گفت: به رغــم اینکه بانک 
مرکزی مکلف به ســاماندهی  پایانه های پرداخت تا پایان ســال 98 بــوده، همچنان بیش 
از دو میلیون نفر در کشــور از دســتگاه 
کارتخــوان اســتفاده می کننــد ولی 
هیچ پرونــده مالیاتــی ندارند!هادی 
سبحانیان با انتشار یک پیام در صفحه 
توئیتر خــود نوشــت:»علی رغم اینکه 
بانک مرکــزی مکلف به ســاماندهی 
پایانه های پرداخت تا پایان ســال 98 
بوده، همچنان بیــش از دو میلیون نفر 
در کشور از دستگاه کارتخوان استفاده 
می کنند ولــی هیچ پرونــده مالیاتی 
ندارند!چه دست هایی پشــت پرده اســت که بی محابا مانع از انجام اصالحات به نفع طبقات 

محروم و مولدها می شود!؟«

 ارائه فرمول قیمت گذاری خودرو
رییس ســازمان بازرســی گفت: با تاکید و پیگیری مکرر سازمان بازرســی و دستور وزیر صمت 
شــورای رقابت به زودی فرمول قیمت گذاری خودرو ارائه می دهد.حجت االسالم والمسلمین 
درویشیان در رابطه با اقدامات سازمان بازرسی در بحث برخورد با برخی تخلفات صنعت خودرو 
اظهار کرد: همواره نظارت بر موضــوع خودرو را به عنوان یکی از اولویت هــای اصلی برنامه های 
نظارتی مدنظر داریم.وی افزود: در رابطه با قیمت گذاری خودرو و عرضه آن به مردم و نحوه توزیع 
و واگذاری خودرو، از چند وقت پیــش مکاتباتی با معاون اول رییــس جمهور و وزارت صمت و 
اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم.حجت االسالم والمسلمین درویشیان افزود: متاسفانه مدتی 
است که شــورای رقابت را از گردونه انجام تکلیف قانونی خود کنار گذاشــته اند اما اخیرا با تاکید 
معاون اول رییس جمهور و مکاتباتی که با وی داشــتیم و همچنین جلسه ای که در وزارت صمت 
با حضور وزیر، معاونان و دســتگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرســی تشکیل شد از رییس 
شورای رقابت هم دعوت شد.وی ادامه داد: در این جلســه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای 
رقابت فرمول خود را بر اساس دستورالعملی که طبق قانون دارند ارائه کند تا بر اساس آن قیمت 

خودرو برای امسال تعیین شود.

هجوم سرمایه گذاران به بازار طال
طبق اعالم کشــتی آرای، در چند روز اخیر تقاضا برای خرید ســکه به منظور سرمایه گذاری در بازار 
افزایش یافته است. رییس کمیســیون تخصصی طال درباره وضعیت بازار طال و سکه در روز جاری 
اظهار داشت: باتوجه به نوسانات و شاخص بورس میل به سرمایه گذاری و تمایل به خرید سهام در 
بورس افزایش یافته است این موضوع برای عده ای که در بورس فعال هستند و به مسائل بورس 
آشنایی دارند،  ممکن اســت جاذبه داشته باشــد.وی افزود: در عین حال در بازار طال، به خصوص 
شمش طال، طالی آب شده و سکه شاهد افزایش خرید فقط به منظور سرمایه گذاری هستیم؛ این 
درحالی اســت که بخش صنعت طال و جواهر با رکود زیادی همراه است و هیچ نوع مصنوعاتی به 
فروش نمی رسد.کشتی آرای با تاکید براینکه باتوجه به نوساناتی که در قیمت طال و انواع سکه رخ 
داده کمی پیش بینی درباره آینده قیمت ها دراین بازار مشکل شده است، گفت: قیمت سکه طرح 
قدیم با توجه به تقاضایی که برای این نوع سکه وجود دارد از 6 میلیون و 300 هزار تومان به 6 میلیون 

و 400 هزار تومان افزایش یافته است.

کافه اقتصاد
س: ایسنا

عک

اخبار

 نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل اصفهان گفت: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت خودرو در روزهای اخیر و کاهش تقاضا برای خرید و فروش اتومبیل، میزان 
معامالت نمایشگاه داران اصفهان 80 درصد کاهش داشته است.حمیدرضا قندی با بیان اینکه روند افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار همچنان متوقف نشده، اظهار 
کرد: قیمت انواع اتومبیل در بازار کاهشی نداشته و نه تنها قیمت خودرو بلکه قیمت همه اقالم در بازار پس از بازگشایی اصناف در 23 فروردین ماه افزایشی بوده است.نایب 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل اصفهان تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار، تزریق نشدن اتومبیل به بازار از سوی خودروسازان داخلی 
بوده است.قندی اضافه کرد: احتکار خانگی خودرو توسط خریداران شرکتی اتومبیل نیز نقش مهمی در افزایش قیمت خودرو در بازار داشته زیرا بسیاری از خریداران 
پس از اینکه خودروی ثبت نامی خود را از شرکت ها تحویل می گیرند، اگر قصد فروش داشته باشند با مشــاهده قیمت های حباب دار در سایت ها و فضای مجازی، 
شرایط را برای فروش اتومبیل مناسب ارزیابی نکرده و قصد دارند خودروی خود را گران تر از ارزش واقعی اش به فروش برسانند.نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
اتومبیل اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت ها موجب شده بسیاری از فروشندگان خودرو، از فروش اتومبیل خود منصرف شوند، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت و 
اتاق اصناف، صنف نمایشگاه داران اتومبیل را به عنوان رسته آسیب پذیر از بحران اقتصادی کرونا در نظر نگرفته اند و تسهیالتی به این واحدهای صنفی ارائه نشده است.

کاهش 80 درصدی معامالت خودروی نمایشگاه داران در اصفهان

 دامداری در
 دل کویر 

آران  و بیــدگل واقع در 215 
کیلومتری شمال کالن شهر 
اصفهــان، شهرســتانی با 
اقلیــم کویــری اســت که 
اهالی آن در نقاط مســتعد 
مرتعی نظیر چاه ســه بند از 
 جمله به اشــتغال دامداری 

مشغول هستند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

سه چهارم اقتصاد ایران 
مالیات پرداخت نمی کند

یک استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان با 
تاکید بر اینکه ســه چهارم اقتصاد ایران 
مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: با ایجاد 
ارتباط بین بانک های اطالعاتی همچون 
سامانه های ثبت، مالیات، بانک و ... می 
توان از فرارمالیاتی جلوگیری کرد.مهدی 
طغیانی با بیان این که فــرار مالیاتی در 
ادبیات اقتصادی باید تعریف شود، اظهار 
کرد: دولت ها در بحث مالیات دو نقش 
دارند که قدیمی و مهــم ترین آن تامین 
درآمد و منبع مالی دولت ها برای عرضه 
کاالهای عمومی و خدمات به مردم است، 
هم چنین نقش دوم دولــت در مالیات 
مربوط به حکمرانی است و دولت ها برای 
ایفای نقش هدایت گری و حکمرانی خود 
در اقتصاد نیازمند ابزارهایی از جمله ابزار 

مالیاتی هستند.
وی با اشاره به این که متاسفانه در اقتصاد 
کشــور منابع به ســمت تولید نمی رود، 
افــزود: رقبای غیرمولــد تولید، همچون 
زمین، مسکن، بازار ارز و ... همواره برای 
سرمایه گذاری مردم جذاب هستند، اما 
برای بهبود وضعیت تولیــد و رفع تورم و 
بیکاری بایــد از طریق وضــع مالیات بر 
بازارهای غیرمولد موجب تحرک بخش 

تولید شویم.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان تاکید 
کرد: در کشــورهای مختلف دنیا با وضع 
مالیات بر رقبای غیرمولد تولید، منابع را 
به ســمت بخش تولید هدایت می کنند، 
در حالی که ایــن ابزار در اقتصــاد ایران 
کار نمی کند، بــه عنوان مثــال در ایران 
مالیات بر زمین و دارایی رها شــده وضع 
نمی شــود.وی با تاکید بر ایــن که باید 
مالیات را به ابــزاری کارا در اقتصاد ایران 
تبدیــل کنیم، گفــت: برای ایــن کار باید 
بخش هایی که برای آنهــا مالیات وضع 
نشده و یا از طریق شــرکت های کاغذی 
 فرار مالیاتــی دارند را از اقتصاد کشــور

 حذف کنیم.
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تحقیق جدید نشان می دهد؛

غذا خوردن قبل از خواب چربی سوزی را کاهش می دهد
مطالعه جدید محققان دانشگاه واندربیلت تنسی تایید می کند که تنها میزان کالری مصرفی در اضافه 
وزن تاثیر ندارد بلکه زمان غذاخوردن هم تاثیرگذار است.این یافته ها به ساعت بیولوژیکی بدن مرتبط 
است که دانشمندان به آن ریتم شبانه روزی می گویند. ساعت درونی بدن، صدها فرآیند از جمله خواب 
و غذاخوردن، دمای بدن و میزان هورمون ها را تنظیم می کند.تحقیقات نشان می دهد اختالل در ریتم 
شبانه روزی نظیر شیفت های کاری، بر سالمت تاثیر گذاشــته و عوارضی مانند چاقی به همراه دارد.

این عوارض سالمت ممکن است ناشی از اختالل در الگوی تغذیه باشد که بیانگر این است که زمان 
بندی مصرف مواد غذایی بر بدن تاثیر می گذارد.در این مطالعه، محققان متابولیسم شش فردی که 
در ساعات مختلف روز غذا می خوردند را تحت بررسی قرار دادند. تمامی شرکت کنندگان ۵۰ سال به 
باال بوده و در معرض ریسک اختالالت متابولیکی قرار داشتند. همه آنها سه وعده در روز در قالب دو 
جلسه ۵۶ ساعتی جداگانه غذا می خوردند.در یکی از جلسات، شرکت کنندگان صبحانه، ناهار، و شام 
خوردند. در جلسه دیگر شرکت کنندگان صبحانه نخوردند اما در عوض در آخر شب، یک وعده غذایی 
اضافی دریافت کردند.صبحانه )ســاعت ۸ صبح( و میان وعده آخرشب )۱۰ شب( هر دو حاوی ۷۰۰ 
کالری بوده و از لحاظ ارزش غذایی با یکدیگر برابــر بودند.محققان دریافتند زمان بندی مصرف غذا 
تاثیر قابل توجهی بر میزان چربی سوزی شرکت کنندگان داشت. میزان چربی سوزی شرکت کنندگان 
در زمانی که میان وعده در آخر شب می خوردند به مراتب کمتر بود.این یافته ها بیانگر آن است که عدم 
خوردن خوراکی از زمان شام تا صبحانه به مراتب بهتر از شیوه حذف صبحانه برای کاهش وزن است.

مطالعات نشان می دهد؛

 کنترل شدید فشارخون، ریسک تپش نامنظم قلب را 
کاهش می دهد

مطالعه جدید نشان می دهد درمان شدید فشارخون باال ریسک ابتال به تپش نامنظم قلب را کاهش 
می دهد.فیبریالسیون دهلیزی که نوعی تپش نامنظم قلب است می تواند منجر به سکته، نارسایی 
قلبی و سایر مشکالت قلبی عروقی شــود. شــایع ترین فاکتور پرخطر قابل اصالح فیبریالسیون 
دهلیزی، فشــارخون باالســت.محققان در مطالعه خود ۸۰۲۲ فرد مبتال به فشارخون باال را که در 
معرض ریسک باال بیماری قلبی عروقی بودند بررسی کردند. این افراد دچار فیبریالسیون دهلیزی 
نبودند.نیمی از شرکت کنندگان در معرض درمان تهاجمی شــدید با میزان های مختلف دارو قرار 
گرفتند تا فشار خون سیستولیک شان، عدد باال در هنگام خوانش فشارخون، به زیر ۱۲۰ برسد. نیم 
دیگر شرکت کنندگان، تحت درمان عادی فشارخون برای کاهش به زیر ۱۴۰ قرار گرفتند.در طول ۵ 
ســال پیگیری وضعیت این افراد، ۸۸ نفر در گروه درمان تهاجمی مبتال به فیبریالسیون دهلیزی 
شدند، درحالی که در گروه تحت درمان استاندارد، ۱۱۸ نفر مبتال به این نوع تپش قلب شدند. این 
یافته بدین معناست که ریسک فیبریالسیون دهلیزی در افراد تحت درمان تهاجمی فشارخون، ۲۶ 
درصد کمتر است.دکتر »السید ســلیمان«، سرپرست تیم تحقیق از مرکز تحقیقاتی ویک فورست 
کارولینای شمالی، در این باره می گوید: »نتایج ما نشان دهنده راهی برای پیشگیری از فیبریالسیون 
دهلیزی در افراد مبتال به فشارخون باالســت.«وی در ادامه می افزاید: »یافته های ما بسیار حائز 
اهمیت هســتند چراکه در حال حاضر داروی ویژه خاصی برای پیشگیری از اختالل تپش قلب در 
افراد مبتال به فشارخون باال در دسترس نیســت.«پیش بینی می شود با افزایش جمعیت مسن، 
شمار افراد مبتال به فیبریالسیون دهلیزی تقریبا دو برابر شود. از این رو کنترل فاکتورهای پرخطر 

فیبریالسیون دهلیزی، به خصوص فشار خون باال، بسیار مهم است.

قدرت سیب زمینی در تقویت ماهیچه های زنان
محققان دریافتند سیب زمینی به عنوان یک سبزی نشاسته ای می تواند منبع پروتئین با کیفیتی 
باشد که به حفظ ماهیچه ها کمک می کند.»سارا اویکاوا«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مک 
مستر کانادا، در این باره می گوید: »اگرچه میزان پروتئین یافت شده در سیب زمینی اندک است اما 
ما سیب زمینی های با میزان باالی پروتئین پرورش دادیم که می توانند فواید قابل توجهی داشته 
باشند.«محققان زنان جوان در اوایل سن ۲۰ ســالگی که رژیم غذایی حاوی میزان پروتئین مجاز 
۰.۸ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن شان در روز داشــتند را مورد بررسی قرار دادند. بدین معنا که یک 
زن با میانگین وزنی، تقریبا ۶۰ گرم پروتئین مصرف می کند.یک گروه از زنان، میزان بیشتر پروتئین 
مجزاشده از سیب زمینی مصرف کردند. گروه دیگر دارونما دریافت کردند.محققان دریافتند زنانی 
که پروتئین بیشــتر مصرف کرده بودند عضالت و ماهیچه های قوی تری داشتند.اویکاوا در ادامه 
می افزاید: »این یافته ها نشان می دهد که میزان مجاز روزانه توصیه شده برای مصرف این پروتئین 
در جهت حفــظ ماهیچه ها در زنان جوان ناکافی اســت.«این مطالعه نشــان می دهد که کیفیت 

پروتئین های گیاهی می تواند از ماهیچه ها حفاظت کند.

سلامتدانستنی ها

بایدها و نبایدهای افراد چاق در برابر کووید ۱۹
بررسی ها نشان داده اســت که عملکرد ریه افرادی که چاق هستند و 
یا اضافه وزن دارند، با مشکالتی همراه اســت که باید مراقب باشند. 
هرچند تا کنون ارتباط مستقیمی میان اضافه وزن و خطر ابتال به کرونا 
اثبات نشده است، اما از آنجایی که در هر صورت در افراد چاق و گرفتار 
دارای اضافه وزن کاهش حجم و کاهش عملکرد ریه بیشتر است، الزم 
است مراقبت های بیشتری از خود داشته باشند و توصیه های مراجع 
درمانی معتبر را در راســتای حفظ ســالمت خود بیش از پیش به کار 
گیرند.خطر مخدوش بودن عملکرد ریــه در افراد چاق و دارای اضافه 
وزن، بیشتر است که برخی از علل آن شــامل شیوع باالی وقفه های 
تنفسی در خواب، ســندروم هیپوونتیالســیون چاقی، ریسک باالتر 
آسم و فشار بیشــتر به ریه ها به دلیل اضافه وزن بیش از حد است که 
باعث کاهش حجم ریه ها می شــود.از طرفی چاقی با ریســک باالتر 
بیماری های قلبی عروقی و نارسایی احتقانی قلب ممکن است باعث 
اختالل در تبادل اکسیژن نیز شــود و همچنین بسیاری از افراد مبتال 
به چاقی دارای یک یا چندین ریســک فاکتور خطرناک برای بیماری 

کووید ۱۹ مانند دیابت یا فشار خون باال هستند.
التهاب مزمــن خفیف در افراد مبتــال به چاقی این فرضیه را نشــان 
می دهد که ایــن حالــت التهابی ممکن اســت در زمــان مواجهه با 
عفونت باعث افزایش ریســک بــروز یک واکنش التهابی شــدیدتر 
در ریه ها شــود.بنابر این گزارش، کم تحرکی از عواملی است که بستر 
ســاز اضافه وزن و چاقی اســت و افراد مبتال به چاقــی باید فعالیت 
بدنی خود را مطابــق با راهنمایی های مراجع بهداشــت و ســالمت 
ادامه دهنــد و البتــه فاصله گذاری هــای اجتماعــی را حتما رعایت 
کنند و توصیه هــای کلی برای انجام فعالیت بدنی و تغذیه ســالم در 
طول بحران کووید ۱۹ این اســت که افراد مبتال به چاقی از راهنمایی 
 متخصصان بهداشت و سالمت واجد شرایط و سازمان های حرفه ای

 استفاده کنند.
حرف هایی درباره اختالالت ناشــی از مصرف دارو در افــراد مبتال به 
چاقی درگیر کووید ۱۹ وجود دارد ؛امــا نکته ای که باید به آن توجه کرد 
این اســت که افراد بدون مشورت با پزشــک خود نباید هیچ کدام از 
درمان های دریافتی خود شــامل مصرف داروهای ضد چاقی را قطع 

کنند.
در گزارشــی از چین که مربوط به ۱۱۲ بیمار مبتال بــه عوارض قلبی و 
عروقی بوده و به دلیل عفونت کووید ۱۹ در بیمارســتان بستری شده 
بودند، شاخص توده بدنی افراد فوت شــده و افرادی که زنده ماندند 
مورد بررسی قرار گرفت و از ۱۷ نفری که فوت شــدند، ۱۵ نفر معادل 
۸۸ درصد دارای شاخص توده بدنی باالی ۲۵ بودند. هرچند نمی توان 
به این نتیجه رســید که همه افراد چاق و یــا دارای اضافه وزن بیش 

از ســایرین گرفتار کرونا می شــوند اما به گفته دکتر »سوپدرســن« 
متخصص غدد از کانادا، داده ها و اطالعات جدید نشــان می دهد که 
چاقی نیز یکی از ریسک فاکتورهای ابتال به بیماری های شدید است 
که کووید ۱۹ نیز می تواند شــامل این مورد باشد.همچنین از ۹۵ بیمار 
بهبود یافته تنها ۱۸ نفــر معادل ۱۹ درصد دارای شــاخص توده بدنی 
باالی ۲۲۵ بودند بــه عبارت دیگر ۴۵ درصد از افراد با شــاخص توده 
بدنی باالی ۲۵ فوت کردند در حالی که تنها ۳ درصد از افراد با شاخص 
توده بدنی کمتر از ۲۵ فوت کردنــد. همچنین در دوره پاندمی آنفلوانزا 
H۱N۱ در سال ۲۰۰۹ مشخص شد که چاقی یکی از ریسک فاکتورهای 

بستری بیماران در بیمارستان و افزایش مرگ و میر آنها بوده است.

شرکت نوو نوردیسک در راستای مسئولیت اجتماعی خود در کنار سایر 
فعالیت ها و همکاری ها با حوزه بهداشت و درمان نقاط درگیر با بیماری 
همه گیر کرونا، اقدام به تهیه بروشورهای آموزشی کرده است تا همه 
افراد و به ویژه مبتالیان به بیماری های زمینه ای آگاهی بیشتری برای 

مراقبت از خود در برابر کووید ۱۹ پیدا کنند.
در این بســته های حــاوی اطالعــات آگاهی بخش اقشــار مختلف 
جامعه، در صورت ابتــالی افراد مبتــال به چاقی به ویــروس کووید 
۱۹ توصیــه می شــود راهنمایی های ارائه شــده از ســوی ســازمان 
 بهداشــت جهانــی )WHO( و مراجــع درمانی مربوطه در کشــور را

 رعایت کنند.
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تحدید حدود اختصاصی
2/152 شماره:139921702006001829 - 1399/02/11 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالک شماره 87/7193 مجزی شده از 87/5928 واقع در بخش14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام فرخنده رحیمی فروشــانی فرزند قدمعلی در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متفاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالــک مرقوم در روز 1399/03/21 
ساعت 09:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی 
عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام میپذیرد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد . م الف: 834476  نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت اســناد و امالک 

خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

2/153 شماره:139921702006002054 - 1399/02/14 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک 7093 فرعی واقع در خمینی شهر 72 اصلی بخش14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام نظرعلی پریشانی فروشانی فرزند حسین به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز 1399/03/20 ساعت 09:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلی عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام میپذیرد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 834478 نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

2/155 شماره:139921702006001754 - 1399/02/10 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب کارخانه کاغذ و مقوا پالک 10 فرعی واقع در خمینی شهر 93 اصلی بخش14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام غالمعلی صلصال فرزند حبیب اهلل به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز 1399/03/18 ساعت 09:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام میپذیرد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 834480  نبی اهلل یزدانی رئیس 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

2/157 شماره:139921702006001973 - 1399/02/13 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب باغ پالک شماره 100/376 مجزی شــده از 100 اصلی واقع در صحرای خوش 
آب ورنوسفادران خمینی شهر بخش14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سهراب 

رعنا فرزند نجفعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متفاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
مالک مرقوم در روز شنبه 1399/03/24 ســاعت 08:30 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام میپذیرد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد .  م الف: 834486 

نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

2/158 شماره:139921702006001548 - 1399/02/07 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه پالک شــماره 82/1565 از 82/1384 واقع در صحرا سکه الزهر 
خوزان خمینی شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام مهدی شیروی خوزانی و 
غیره فرزند احمدرضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متفاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
مالک مرقوم در روز سه شنبه 1399/03/20 ساعت 09:00 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام میپذیرد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 834488  نبی 

اهلل یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

2/159 شماره:139921702006001844 - 1399/02/11 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه پالک شــماره 87/7200  واقع در ورنوســفادران خمینی شهر بخش14 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محترم مختاری ورنوسفادرانی فرزند رحیم در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متفاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روز چهارشنبه 
1399/03/21 ســاعت 08:30 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلی عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام میپذیرد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 834490  نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ اخطاریه ماده 101 

آگهــی  ،شــماره   139704002121000901 /1 پرونــده: شــماره   2 /156
ابالغیه:139903802121000004 ،شماره بایگانی پرونده: 9701230  ، تاریخ صدور: 
1399/02/10 ، آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایی 9701230   ، بدینوســیله 
به بتول نوروزی خوزانی ، نام پدر: محمدعلی ، تاریخ تولد: 1360/11/25 ، شــماره ملی: 
1141236801 ، شــماره شناســنامه: 3411 ، و محمدتقی نوروزی خوزانــی ، نام پدر: 

محمدعلی ، تاریخ تولد: 1350/01/04 ، شماره ملی: 1141664224 ، شماره شناسنامه: 
349 ، و عباسعلی نوروزی خوزانی ، نام پدر: محمدعلی ، تاریخ تولد: 1354/06/01 ، شماره 
ملی: 1141707845 ، شــماره شناســنامه: 449 ، و عبدالرضا نوروزی خوزانی ، نام پدر: 
محمدعلی ، تاریخ تولد: 1353/06/20 ، شماره ملی: 1141696940 ، شماره شناسنامه: 
371 ، و صغرا نوروزی خوزانی ، نام پدر: محمدعلی ، تاریخ تولد: 1348/01/05 ، شــماره 
ملی: 1141634716 ، شماره شناسنامه: 17 همگی ورثه مرحوم احمدرضا نوریان خوزانی 
، به نشانی:خمینی شهرـ  خوزانـ  پنجشنبه بازارـ  کوچه خندقـ  منزل علی نوروزی ابالغ 
می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له مهین حاجی حیدری علیه احمدرضا 
نوروزیان خوزانی طبق گزارش مورخ 1398/12/22 کارشــناس رســمی دادگســتری 
پالک ثبتی فرعی: 951 از پالک اصلی 113 در بخش14 واقع در خمینی شــهر به مبلغ 
1/224/000/000 ریال و پالک ثبتی فرعی: 986 از پالک اصلی 113 در بخش14 واقع 
در خمینی شهر به مبلغ 180/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ 
این اخطاریه که روز انتشار محســوب میگردد به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس 
تجدید نظر )ســه نفره( به مبلغ 15/000/000 به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شــد و اقدام بعدی مزایده خواهد بود .همچنین پیرو اجرائیه ارسالی بدین 
وسیله اخطار می گردد طبق درخواست بستانکار و برابر آئین نامه الحاق یک تبصره به ماده 
1082 قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 11513 تاریخ سند 
1372/01/17 دفترخانه ازدواج 53 خمینی شهر به مبلغ 229/528/456 ریال )نرخ سال 
1396( محاسبه گردید که مراتب بدین وسیله به شما ابالغ می گردد. م الف : 832046  

هاجر حاج حیدری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر 
اخطار اجرایی

 2/154 شــماره: 1594/98 حل8 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 
جهانگیــر شــاهیوند ، نشــانی: مجهول المــکان ؛ مشــخصات محکوم له:نــام و نام 
 خانوادگی:معصومه حاجی حیدری ، نشــانی: خمینی شــهر منظریــه فیاض ک134 ، 
محکوم به:به موجب رای شــماره 1911 تاریخ 98/11/13 حوزه هشــتم شــورای حل 
 اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 700/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 28/750 ریال خســارات دادرسی 
 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چک 79/9/20 لغایت استهالک کامل دین
 بر مبنای شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشــر دولتــی می نماید رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
 پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن
 میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
 نماید. م الف : 833142  ایمان بختیاری قاضی شــعبه هشــتم شورای حل اختالف

 خمینی شهر 

تحدید حدود اختصاصی
 2/160 شــماره نامــه: 139985602033000302-1399/02/16  نظــر بــه اینکه 
تمامی ششــدانگ یکدرب باغ پالک ثبتی 54 فرعی از 277- اصلی واقع در روســتای 
 نســران جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنــز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بــه نام خانم 
کفایــت نــژاد انصــاری فرزنــد عبــاس در جریان ثبــت اســت و عملیــات تحدید 
حــدود قانونی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینک بنــا به دســتور قســمت اخیر 
مــاده 15 قانــون ثبت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید حــدود پــالک مرقوم در 
روز شــنبه مــورخ 1399/03/17  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمل 
 خواهد آمد لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاوریــن اخطار می گــردد که در روز
 و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین 
 مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف:834530 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/161 شــماره نامــه: 139985602033000300-1399/02/16  نظــر بــه اینکه 
 تمامی ششــدانگ یکدرب باغ پالک ثبتی 55 فرعی از 277- اصلی واقع در روســتای
  نســران جز بخش 11 حــوزه ثبتی نطنــز که طبــق ســوابق و پرونده ثبتــی به نام 
خانم کفایت نژاد انصاری فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
 آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق
 تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1399/03/17  ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
 مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:834534 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/162 شــماره نامــه : 139985602024000900-1399/02/13 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک 4483/4557  واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای فریبرز علیدادی شمس آبادی فرزند ابراهیم در جریان ثبت است 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت  به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
99/3/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تســلیم نمایید. م الف: 830732  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان

محققان دریافتند ورزش از طریق تغییر در فرستنده های مغز موجب تقویت یادگیری مهارت های حرکتی 
می شود.محققان دانشگاه کالیفرنیا در مقایسه مغز موش های ورزش کرده و مغز موش های ورزش نکرده 
دریافتند ورزش مداوم موجب تغییر در برخی انتقال دهنده های خاص می شود که در نتیجه، یادگیری مهارت 
حرکتی بهبود می یابد.محققان تاکید می کنند با انجام مداوم ورزش، مهارت های حرکتی، انرژی، خلق و خو 
و خواب بهبود می یابد. مهارت های حرکتی شامل فعالیت های نظیر دویدن است که در دوره پاندمی کووید ۱۹ 
حائز اهمیت است.»هیو کیوآن لی«، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: »در پی ورزش مداوم، تغییرات 

نورولوژیکی کلیدی در مغز روی می دهد.«وی در ادامه می افزاید: »ما در موش های ورزش کرده مشاهده 
کردیم بعد از ورزش سیگنال های شیمیایی برخی نورون ها موسوم به انتقال دهنده های عصبی تغییر یافت 
که موجب بهبود فراگیری مهارت های حرکتی شد.«به گفته محققان، این یافته ها بر اهمیت انجام ورزش 
حتی در منزل در طول دوره پاندمی کووید ۱۹ تاکید دارد.به گفته لی، »این مطالعه نشان می دهد که انعطاف 
پذیری بیشتر برای مغز خوب است و افرادی که می خواهند یادگیری مهارت های حرکتی شان تقویت شود 

بهتر است ورزش کنند.«این یافته ها می تواند هدفی برای درمان بالینی اختالل های حرکتی باشد.

مطالعات نشان می دهد؛

فعالیت ورزشی موجب تقویت مهارت های حرکتی می شود



شنبه 20 اردیبهشت  1399 / 15 رمضان 1441/ 9 می  2020/ شماره 2969
 آموزش و پرورش اصفهان

 30 درصد پیش دبستانی ها را زیر پوشش ندارد
رییــس آمــوزش پیش دبســتانی و دوره اول ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان گفت: 
دســت کم ۷۰ درصــد دانش آمــوزان پایــه ابتدایــی اســتان بنــا بر بررســی های صــورت گرفتــه دوره 
پیش دبســتانی را در مراکــز وابســته بــه ایــن نهــاد گذراندند.نســرین باباپــور افــزود: ایــن درحالی  
ــی  ــت ول ــتانی اس ــی پیش دبس ــرورش متول ــوزش و پ ــت، آم ــناد باالدس ــق اس ــه  طب ــت ک اس
ــد  ــری مانن ــازمان های دیگ ــتانی را در س ــوزان دوره پییش دبس ــد نوآم ــر ۳۰ درص ــان حاض در زم

ــد. بهزســتی، بســیج، دارالقــرآن و ســایر نهادهــا می گذرانن
وی اظهارداشــت: بــر ایــن اســاس آیین نامــه اجرایــی پیش دبســتانی در شــورای عالــی 
ــز  ــن مراک ــا ای ــد ت ــد ش ــاغ خواه ــب و اب ــه زودی تصوی ــده و  ب ــن ش ــرورش تدوی ــوزش و پ آم
و موسســات ســاماندهی شــود و زیرنظــر متولــی اصلــی آن قــرار بگیرد.رییــس آمــوزش 
پیش دبســتانی و دوره اول ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان افــزود: تــا زمانــی کــه 
ــوای آموزش هــا ــد محت ــه دســتور اســتاندار بای ــا ب ــاغ می شــود بن ــب و اب ــن آیین نامــه تصوی  ای

ی قابــل ارائــه در مراکــز پیش دبســتانی نهادهــای مختلــف در ایــن اســتان برگرفتــه از تولیــدات 
ایــن وزارتخانــه باشــد.

مبتالیان به »ام اس«، بیشترین بیماران خاص اصفهان را 
تشکیل می دهند

ــدود  ــت: ح ــان گف ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــای معاون ــس اداره بیماری ه ریی
ــده  ــایی ش ــان شناس ــتان اصفه ــاج( در اس ــخت درمان)صعب الع ــاص و س ــار خ ــزار بیم ۱۴ ه
ــری  ــهربانو مظاه ــه »ام اس« هستند.ش ــا ب ــاران مبت ــا بیم ــداد آنه ــترین تع ــه بیش ــت ک اس
افــزود: بیماری هــای خــاص و صعب العــاج، معمــوال مزمــن اســت و هزینه هــای درمــان 
ــا و  ــد اعض ــن پیون ــا و همچنی ــرای آنه ــی ب ــته حمایت ــت بس ــه وزارت بهداش ــد ک ــنگینی دارن س
ســرطان در نظــر گرفتــه اســت.مظاهری، بیماری هــای خــاص و صعب العــاج را شــامل ام اس، 
تاالســمی، هموفیلــی، دیالیز خونــی، دیالیــز صفاقی، ای بــی )پروانــه ای(، ام پــی اس )موکوپلی 
ــوی  ــر فشــاری ری ــروز سیســتیک، اوتیســم، اس ام آ )آتروفــی نخاعــی ( و پ ســاکاریدوز(، فیب
اولیــه عنــوان و اضافــه کــرد: ایــن بیماری هــا زیــر پوشــش بســته حمایتــی وزارت بهداشــت قــرار 
دارنــد.وی خاطرنشــان کــرد: در اســتان اصفهــان تاکنــون حــدود هشــت هــزار مبتــا بــه ام اس، 
ــی، ۵۰ ای  ــز صفاق ــی، ۲۰۰ دیالی ــز خون ــزار و ۵۰۰ دیالی ــی، دو ه ــزار تاالســمی، ۷۰۰ هموفیل یک ه

ــده اند. ــایی ش ــتیک شناس ــروز سیس ــی اس و ۶۰ فیب ــی، ۲۰ ام پ ب

ممنوعیت پذیرش مددجویان جدید در مراکز بهزیستی 
استان اصفهان

پذیــرش مددجویان جدیــد در مراکز بهزیســتی اســتان اصفهان ممنوع اســت.مدیرکل بهزیســتی 
اســتان با اشــاره بــه ممنوعیــت پذیــرش مددجویــان جدیــد در مراکــز بهزیســتی اســتان در زمان 
شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: در ایــن مــدت پذیرش هــای جدیــد محــدود بــه مــوارد خــاص آن 
هــم بــا دســتور مقــام قضایــی بــود و ایــن محدودیــت پذیــرش کمــک کــرد کــه بیمــاری کرونــا 
ــدازی ســامانه خدمــات مشــاوره ای  ــه راه ان ــا اشــاره ب در مراکــز کنتــرل شــود.مرضیه فرشــاد ب
بــا خــط ۱۴8۰بــه دلیــل تعطیلــی مراکــز مشــاوره حضــوری افــزود: ایــن خــط همــه روزه در ســه 
شــیفت کاری تــا ســاعت ۲۳ در حــال فعالیــت اســت.وی بــا بیــان اینکــه تیم هــای ســیار بازدیــد 
ــادان افزایــش یافتــه گفــت: ایــن تیم هــای ســیار در پاتوق هــا مــواد غذایــی،  از پاتوق هــای معت
اقــام بهداشــتی و بروشــورهای آموزشــی و آمــوزش بهداشــت بیمــاری کرونــا را بــرای معتــادان 

ســاکن در ایــن مــکان هــا توزیــع مــی کننــد.

بر اساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان آماده باش این ستاد با توجه به وقوع زلزله در دماوند تهران آغاز شده است؛ 

زلزله در تهران، بیدارباش در نصف جهان

زمیــن لــرزه ای در ســاعت ۴8 دقیقــه  پریسا سعادت
بامــداد روز جمعــه بــه بزرگــی ۵.۱در 
مقیــاس امــواج درونــی زمیــن )ریشــتر(، در عمــق هفــت کیلومتــری 
زمیــن در حوالــی دماونــد بــه وقــوع پیوســت کــه شــدت آن در 
کان شــهر تهــران کامــا احســاس شــد. ایــن زمیــن لــرزه کــه تــا کنون 
پــس لــرزه هــای زیــادی داشــته اســت موجــب شــده تــا عــاوه بــر 
ــه اصفهــان نیــز در حالــت آمــاده  تهــران اســتان هــای معیــن از جمل
بــاش قــرار بگیرنــد. بــه دلیــل اینکــه ایــن زلزلــه در نزدیکــی دماونــد 
رخ داده اســت نگرانــی هــا از فعالیــت مجــدد آتشفشــان ایــن کــوه را 

هم به دنبال داشته است. 
هــر چنــد معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزله شناســی 
ــر  ــت. ب ــرده اس ــد نک ــئله را تایی ــن مس ــوع ای ــه وق ــی زلزل و مهندس
ــه  ــی زلزل ــن الملل ــگاه بی ــی پژوهش ــاون پژوهش ــام مع ــاس اع اس
ــن پــس  ــه چندی ــن زلزل ــه خوشــبختانه ای شناســی و مهندســی زلزل
لــرزه داشــته و ارتباطــی بــا فعالیــت آتشفشــانی نــدارد چراکــه گســل 
ــول  ــت در ط ــان اس ــن آتشفش ــه ای ــل ب ــن گس ــه نزدیک تری ــا ک مش
ــوزه  ــق ح ــن محق ــت. ای ــته اس ــود را داش ــای خ ــخ فعالیت ه تاری
زلزلــه بــا اشــاره بــه گســل های منطقــه دماونــد، یــادآور شــد: در حــال 

حاضــر محتمل تریــن گســلی کــه می تــوان مســبب ایــن زمیــن 
لــرزه دانســت گســل مشــا اســت کــه ایــن زمیــن لــرزه ناشــی از جــا 
ــود. ایــن گســل، یکــی از مهم تریــن  ــه جایــی ایــن گســل خواهــد ب ب
گســل های محــدوده تهــران، رودهــن و بومهــن اســت کــه از دماونــد 
ــان ادامــه می یابد.حــق شــناس  ــا نزدیکــی ارتفاعــات کــرج و طالق ت
اضافــه کــرد: ولــی ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه همــه بخش هــای 
ــار گســیختگی شــود  ــرزه دچ ــن ل ــک زمی ــد در ی ــه می توان ــن زلزل ای
ــر  ــال حاض ــود و در ح ــال می ش ــل فع ــی از گس ــوال بخش ــه معم بلک
ــده  ــال ش ــت، فع ــد اس ــراف دماون ــه در اط ــل ک ــن گس ــی از ای بخش

ــت.  اس
ــه آن  ــه مناطــق ۲۲ گان ــی شــود در هم ــه م ــه گفت ــران ک ــر ته ــاوه ب ع
ــه اســت، در  ــت بحــران صــورت گرفت ــای مدیری ــاش نیروه ــاده ب آم
اصفهــان هم بــر اســاس اعــام مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری 
اصفهــان آمــاده باش ایــن ســتاد بــا توجــه بــه وقــوع زلزلــه در دماوند 
تهــران از بامــداد جمعــه آغــاز شــده اســت .منصــور شیشــه فــروش 
افــزود: بــا توجــه بــه وقــوع زلزلــه در دماونــد تهــران، مدیریــت بحــران 
ــران  ــت بحــران ته ــوان جانشــین مدیری ــه عن ــز ب ــان نی اســتان اصفه
بــه اعضــای خــود جهــت ارائــه خدمــات احتمالــی مــورد نیــاز اعــام 

آمــاده بــاش کــرد. مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان با 
اشــاره بــه اعــام آمادگــی مدیریــت بحــران اصفهــان گفت: جلســه ای 
ــاده   ــوی آم ــاع ثان ــا اط ــا ت ــد و  تیم ه ــکیل ش ــتا تش ــن راس در همی
ــل  ــران وارد عم ــتان ته ــاز اس ــام نی ــورت اع ــا در ص ــتند ت ــاش هس ب
شویم.شیشــه فروش ادامــه داد: نقشــه های تاسیســات شــهری، 
ــای  ــران و کمیته ه ــریان ها را از ته ــا و ش ــکونت گاهی، راه ه ــاط س نق
تخصصــی ماننــد تیــم امــداد و نجــات، تاسیســات، راه، شــرکت آب و 
فاضــاب، بــرق، گاز، ســوخت و حمــل و نقــل گرفتیــم و اشــراف کافی 
ــه  ــان ب ــرودگاه اصفه ــه نقــش ف ــا اشــاره ب ــم.وی ب ــه داری روی منطق
عنــوان فــرودگاه معیــن تهــران اظهــار داشــت: ســال گذشــته بیــش 
از ۷۰ پــرواز کــه بــه علــت گــرد و غبــار و یخبنــدان در مناطــق مختلــف 
کشــور نتوانســته بودنــد به زمیــن بنشــینند در فــرودگاه اصفهــان فرود 
ــان خاطرنشــان  ــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفه آمدند.مدی
کــرد: هواشناســی، شــرکت گاز، شــرکت بــرق و آب اصفهان جانشــین 
تهــران هســتند و مــا از قبــل  دســتورالعمل ها را بــا یکدیگــر هماهنــگ 
ــا  ــزود: ســال گذشــته ب ــم.وی اف ــم و جلســاتی را تشــکیل دادی کردی
ــتاد  ــگیری و س ــتاد پیش ــان در س ــتان اصفه ــران اس ــر از مدی ۲۰ نف
ــه  ــد و هم ــزار ش ــه ای برگ ــران جلس ــهرداری ته ــران ش ــت بح مدیری
برنامه ریزی هــا بــه عمــل آمد تــا اصفهــان ایفــای نقــش جانشــینی را 
بــه عمــل بیاورد.شیشــه فروش بــا بیــان اینکــه بــا اســتان های معین 
تهــران ماننــد اســتان قــم، قزویــن، مازنــدران و کــرج هماهنگــی بــه 
ــدادی  ــات ام ــن اقدام ــار داشــت: اســتان های معی ــده اظه ــل آم عم
ــام  ــران انج ــت بح ــث مدیری ــان در بح ــتان اصفه ــتند و اس می فرس
ــا را  ــزام تیم ه ــی، اع ــا، هماهنگ ــوان نیروه ــد و فراخ ــه می کن وظیف

انجــام می دهــد.
ــه  ــون چیدمــان و ســناریوی ارائ وی ادامــه داد: از ســال گذشــته تاکن
خدمــت در مواقــع بحــران را تهیــه کردیم و بــرای زلزلــه ای کــه در تهران 
اتفــاق افتــاد بــه ســتاد مدیریــت بحــران کشــور اعــام آمادگــی کردیم 
چــرا کــه بــه طــور مســتقیم نمی توانیــم وارد عمــل شــویم و در صــورت 
فرمــان ســتاد بحــران کشــور انجــام وظیفــه می کنیم.شیشــه فروش 
تصریــح کــرد: هنــوز از ســوی ســتاد مذکــور فرمــان ورود صــادر نشــده 
ولــی به محــض دریافت پیــام وارد عمــل خواهیم شــد.وی ادامــه داد: 
همچنیــن ســتاد مدیریــت بحــران اســتان اصفهــان مراتــب آمادگــی 
خــود را بــرای ارائــه کمک هــای مــورد نیــاز بــه مدیریــت بحران کشــور 
اعــام کرد.اصفهــان، معیــن هشــت اســتان هم مــرز خــود در مدیریت 
بحــران حــوادث احتمالــی و جانشــین در مدیریــت بحــران و معیــن 

منطقــه ۲ تهــران اســت. 

 )Basel( دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و بازل
ســوئیس در پژوهشی با موضوع ســامت روان و 
مطالعه اضطراب در بحران بیماری کرونا با همدیگر 
همکاری می کنند.این مطالعه با همکاری دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان و بازل سوئیس و به صورت 
همزمان در هر دو کشور اجرا می شود و نتایج طرح 
پس از تجزیه و تحلیــل در دســترس عموم قرار 
خواهد گرفت.عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان درباره این طرح 

پژوهشی مشــترک اظهارداشــت: این طرح ابتدا 
توســط گروه علوم اعصاب شــناختی و مولکولی 
دانشگاه بازل سوئیس و به سرپرستی پروفسور » 
دامینیک دوکروان« با هدف بررسی سامت روان 
جامعه ســوئیس در بحران کرونا آغاز شــد.عاطفه 
واعظی افــزود: پس از اجرای مراحــل اولیه طرح 
در سوئیس، مقرر شــد طرح پژوهشــی مذکور با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ایران هم 
انجام شود.به گفته وی، نتایج این طرح تحقیقاتی 
می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور برای 
تصمیم گیری هرچه بهتر و موثرتر در دوران شــیوع 
بیماری و پــس از آن کمک کند.این اســتاد گروه 

پزشکی اجتماعی با اشــاره به اینکه بحران شیوع 
بیماری کرونا شرایط پر اضطراب و مشکات سامت 
و روانی را در جوامع مختلف ایجــاد کرد، گفت: در 
عصر حاضر چنین بیماری همه گیری در این وسعت 
در دنیا نداشتیم و ارزیابی تاثیر آن بر سامت روان 
جامعه بسیار دشوار است.واعظی با تاکید بر اینکه 
بررسی وضعیت سامت روان جامعه در حین و بعد 
از شــیوع بیماری کرونا ضروری است، خاطرنشان 
کرد: برای اجرای طرح پژوهشی مطالعه استرس 
کرونا، پرســش نامه ای با همکاری دانشگاه بازل 
سوئیس برای بررســی آثار بحران فعلی بر سامت 

روان افراد تهیه شد.

 دانشگاه های اصفهان و سوئیس
 درباره کرونا همکاری می کنند

رییس سازمان صنعت، معدن، تجارت اصفهان گفت: صنوف آالینده در کان شهر اصفهان تجمیع، ساماندهی و به بیرون از شهر انتقال می یابند.ایرج موفق 
اظهارداشت: وجود صنوف مزاحم و آالینده به عنوان یکی از مهم ترین مشکات شهرهاست که عاوه بر آالیندگی های صوتی، آشفتگی بصری موجب بروز 
ترافیک در بسیاری از معابر اصلی شده است.وی با تاکید بر ضرورت انتقال این اصناف به مراکز مجاز اطراف شهرها ادامه داد: با انتقال صنوفی نظیر تراشکاری و 
جوشکاری به بیرون از شهر، بار ترافیکی کاهش و آلودگی صوتی در کان شهر اصفهان رفع می شود.رییس سازمان صنعت، معدن، تجارت اصفهان تاش بیشتر 
برای ساماندهی صنوف مزاحم و آالینده در سال جاری را ضروری دانست و  افزود: ساماندهی این صنوف به بهبودی چهره معماری و مبلمان شهری شهرهای 
استان منجر می شود.وی بیان کرد: محل استقرار این صنوف نباید فاصله زیادی از شهر داشته باشد تا کارکنان بتوانند تردد منطقی به محل کارشان داشته باشند و 
شهروندان هم از دسترسی الزم  برای دریافت خدمات آنها برخوردار باشند.از میان مشاغل و صنوف متعدد مزاحم شهری می توان به مکان های تولید، بسته بندی 
و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه، دامداری اعم از سبک و سنگین، مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی، تولید مصنوعات سیمانی و موزاییک، 
تولید لوله سیمانی و پله، تولیدکاشی و سرامیک، آجرپزی از جمله تولید آجر فشاری و سفال، تولید آجر قزاقی، تولید گچ و آهک، سنگبری و سنگ کوبی اشاره 

کرد که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهری فعالیت کند.

صنوف آالینده در اصفهان ساماندهی می شود

همدلی و کمک مومنانه 
در امامزاده ابوالعباس 

خوراسگان اصفهان 
امامزاده ابوالعباس خوراسگان اصفهان این 
روزها به پایگاهی برای کمک به نیازمندان 

تبدیل شده است.

آمار فوت شدگان زمستان 9۸ منتشر شد
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از انتشار آمار فوت و تولد زمستان سال ۱۳۹8 روی پایگاه اطاع 
رسانی سازمان ثبت احوال کشــور خبر داد.بر پایه مرگ و میرهای ثبت شده در سال ۱۳۹8 از میان 
۳۹۵ هزار و ۳۹۲ نفر فوتی کل کشور، ۱۰۵ هزار و ۷8۷ نفر مربوط به زمستان بوده که در این فصل نیز 
بیشترین فوتی ها مربوط به استان تهران با ۱۶هزار و ۷۷۳ نفر و پس از آن استان خراسان رضوی با 
۷8۲۵ نفر در جایگاه بعدی قرار گرفته است.در مجموع آمار فوتی سال ۱۳۹8 نیز استان های تهران 
با ۶۰ هزارو ۷۱۲ نفر، خراسان رضوی با ۳۱ هزارو ۴۶۲ نفر  و استان اصفهان با ۲۵هزارو ۴۰۵ نفر به 
ترتیب بیشترین میزان فوتی در میان استان های کشــور را داشته اند.از کل ۳۹۵ هزارو ۳۹۲ اسناد 
وفات سال گذشته، ۲۲۳ هزارو ۲۰۵ نفر مرد و ۱۷۰ هزار و 8۰8 نفر زن هستند که مجموعا ۳۹۴ هزار و 
۱۳ نفر را شامل می شود؛ البته اختاف در سر جمع به دلیل وجود مقادیر نامشخص است؛ همچنین 
کمترین میزان مرگ و میر از کل فوتی های ســال ۱۳۹8 نیز به ترتیب متعلق به استان های ایام 
با ۲۵۴۳  نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۲8۷۰  نفر و ســمنان با ۳۶۳۱ نفر است.در بخش والدت نیز 
از مجموع یک میلیون و ۱۹۶ هزارو ۱۳۵ والدت ثبت شــده در سال ۱۳۹8 بیشترین تولد به ترتیب 
مربوط به استان های تهران با ۱۵۶ هزار و ۵۵۷ نفر، خراسان رضوی با ۱۱۶ هزار و ۷ نفر و خوزستان 

با ۹۷ هزار و ۱۳۲ نفر است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

شیوع کرونا در اصفهان بیشتر در کلونی هاست
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شــکل بیماری کرونا در حال حاضر به این 
شیوه است که کلونی هایی که تجمع در آنها وجود دارد را درگیر می کند به همین دلیل فضاهایی مانند 
زندان ها، پادگان ها، ادارات یا هر فضای عمومی تجمعی می تواند محلی برای تکثیر و شیوع بیماری 
باشد.کمال حیدری اظهار کرد: از روزهای ابتدایی شیوع کرونا تاش کردیم جلساتی با همه صنوف و 
صنایع داشته باشیم تا عاوه بر یادآوری رعایت دستورات بهداشتی بتوانیم به فرمایش مقام معظم 
رهبری که جهش تولید بوده توجه کنیم و در عین حال کمک کنیم تا صنوف و مشاغل از این بیماری 

کمترین آسیب را ببینند.
وی با اشاره به اینکه در خصوص فعالیت صنوف و مشاغل باید همه نکات مورد توجه قرار می گرفت، 
افزود: سیاست ما این بود که در زمینه شــروع فعالیت ها نه آنقدر منفعل باشیم که مشاغل از این 
انفعال متضرر شــوند و نه آنقدر بی محابا فعالیت صنوف را از ســر بگیریم که این خود عامل رشد 

بیماری کرونا شود.

مدیرکل زندان های استان:

 1130 نفر زندانی جرائم غیرعمد
 چشم انتظار یاری مردم هستند

مدیرکل زندان های استان اصفهان با بیان اینکه ۱۱۳۰ نفر زندانی جرائم مالی غیرعمد چشم انتظار 
یاری مردم هستند، گفت: ۳۹۰ میلیارد تومان هزینه برای آزادسازی آن ها الزم است.اسدا... گرجی 
زاده اظهار داشت: استان اصفهان همانند سال های گذشته در بحث آزادسازی زندانیان خوب ظاهر 
شد به گونه ای که پیدا کردن نمونه مشابه این شهر در کشور باور پذیر نیست چرا که به واسطه برگزاری 
برنامه یک شهر ضیافت که به مناسبت ماه مهمانی خدا برگزار می شود تا این لحظه توانستیم ۲۹ نفر 
مددجو را آزاد کنیم. این تعداد با هزینه ای تقریب بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام پذیرفت.

وی اعام کرد: درحال حاضر بیش از ۶ هزار نفر در مرخصی به سر می برند که بیش از ۱۱۰۰ نفر از آن ها 
پایان حبس گرفتند، ۱۰۰۰ نفر هم مشمول عفو رهبری شدند و بسیاری از آن ها در حال پیگیری برای 
عفو هستند تا به فضای زندان بازنگردند تا آمار حجمی زندان کم شــود و بتوانیم به کاهش تراکم 

زندان یاری رسانده و بیماری کمتری را شاهد باشیم.

اخبار

وز عکس ر

ناجا

مراجعه بیش از 12 هزار نفر 
جهت اهدای خون به مراکز 
انتقال خون استان اصفهان

خبر روز

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در 
فروردین امسال ۱۲ هزار نفر در استان اصفهان 
برای اهدای خون مراجعه کردند که از این 
تعداد ۹ هزار و ۲۰۰ نفر موفق به اهدای خون 
شدند.مجید زینلی با بیان اینکه در فروردین 
ماه سال جاری بیش از ۱۲ هزار نفربه مراکز 
انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند، 
اظهار کرد: از این تعداد ۹ هزار و ۲۰۰ نفر موفق 
به اهدای خون شدند و بیشترین اهدای خون 
در گروه های خونی O مثبت و کمترین اهدای 
خون در گروه خونی B منفی بوده است.وی 
ادامه داد: در حال حاضر وضعیت ذخیره خونی 
استان در وضعیت مطلوب و مناسب و بیشتر 
از هفت روز است و مشکل خاصی وجود ندارد، 
بیشترین نیاز اکنون نیاز به پاکت است، افراد 
و شهروندانی که مایل هستند پاکت اهدا 
کنند، می توانند هر روز به مرکز جامع اهدای 
خون میدان خواجو مراجعه کرده و پاکت 
خون خود را اهدا کنند.مدیرکل انتقال خون 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: مرکز انتقال 
خون خواجو در ایام ماه مبارک رمضان عاوه 
بر شیفت صبح و بعد از ظهر که از ساعت هفت 
و نیم صبح تا شش و نیم بعدازظهر است، بعد 
از افطار از ساعت ۲۱ الی ۱۲ نیمه شب آماده 
خون گیری از اهدا کنندگان است.وی اضافه 
کرد: خون یک بافت زنده است و نیاز مراکز 
درمانی به خون و فرآورده های خونی روزانه و 
همیشگی است، از اهداکنندگان می خواهیم 
که به صورت مستمر و تدریجی به مراکز انتقال 

خون مراجعه و برای اهدای خون اقدام کنند.

با مسئولان



مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان:

همه در بالتکلیفی بدی قرار داریم
مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان در ارتباط با احتمال از سرگیری مســابقات لیگ برتر در اواخر خرداد، اظهار داشت: از هر زاویه ای به لیگ برتر نگاه 
کنیم، یک سری مشکالت وجود دارد. اگر لیگ برگزار نشود، تعیین قهرمان، معرفی نمایندگان ایران به لیگ قهرمانان آسیا و تیم های سقوط کننده و صعود کننده در 
هاله ای ابهام قرار می گیرد.رسول کربکندی در ادامه در خصوص مشکالت از سرگیری مسابقات لیگ نوزدهم، تصریح کرد: در صورت برگزاری لیگ سالمتی جامعه 
و بازیکنان تهدید می شود. رقابت ها بدون تماشاگر جذابیتی ندارد، بازی ها بی کیفیت خواهد بود و شاهد آسیب دیدگی های زیاد بازیکنان خواهیم بود. تیم ها اصال 
در شرایط بازی نیستند و دو ماه و نیم است که تمرین نکرده اند. به هر حال در یگ شرایط استثنایی قرار داریم که شروع لیگ سودی ندارد و لغو آن هم ابهامات زیادی 
ایجاد می کند.مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان پیرامون معضالت تمرینات بازیکنان در قرنطینه، افزود: بازیکنان ممکن است در تمرینات انفرادی 
در خانه آسیب ببینند و شرایط خیلی بدی است. کربکندی در پایان در مورد پیش بینی اش از شرایط آینده لیگ نوزدهم، خاطرنشان کرد: امیدوارم ستاد مبارزه با 

کرونا در ورزش، وزارت ورزش و سازمان لیگ هر چه سریع تر تکلیف لیگ برتر را مشخص کنند، چون همه در بالتکلیفی بدی هستیم.
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دردسر برای بازیکنان خارجی سپاهان
پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی لیگ برتر فوتبال، مربیان و بازیکنان خارجی تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان با کسب اجازه از باشگاه، راهی کشورهای خود شــدند تا پس از شروع تمرینات و مسابقات 
دوباره به ایران برگردند.با این حال، به نظر می رسد خارجی های سپاهان برای بازگشت به ایران دچار 
مشکل شده و به دردسر افتاده اند. اگرچه هنوز زمانی برای آغاز تمرینات اعالم نشده، آنها برای بازگشت 
به دنبال تهیه بلیت بودند، ولی به خاطر محدودیت هایی که کرونا در پروازهای بین المللی ایجاد کرده 
هنوز موفق به انجام این کار نشده اند.گفتنی است؛ خارجی های سپاهان که شامل ۴ بازیکن و ۲ مربی 

می شوند باید از کشورهای پرتغال، برزیل، مجارستان، عمان و گرجستان به ایران برگردند.

 دعوت بازیکن فوتبال ذوب آهن از ورزشکاران برای حضور
در طرح کمک مومنانه

هادی محمدی اظهار کرد: در حال حاضر در کشور با توجه به بیماری کرونا شرایط خاصی وجود دارد و 
برخی از مردم جامعه بیکار شدند و برخی نیز در شرایط بد اقتصادی به سر می برند.بازیکن تیم فوتبال 
ذوب آهن تصریح کرد: رزمایش کمک مومنانه و کارهایی از این قبیل که انجام می شود، در این شرایط 
بسیار خوب است.وی افزود: مردم و خصوصا ورزشکاران که در این شرایط، وضعیت بهتری نسبت 
به مردم عادی جامعه دارند؛ امیدوارم در این کار خیر شرکت کنند و تا جایی که می توانند کمک کنند.

مطالبات دیاباته و میلیچ، مرحله ای پرداخت می شود
هروویه میلیچ و شیخ دیاباته، دو بازیکن خارجی تیم فوتبال استقالل چند ماهی است که حق و حقوق 
خود را دریافت نکرده اند و به دلیل دیرکرد در پرداخت مطالبات شــان از طریق وکالی خود به باشگاه 
استقالل ایمیل رسمی فرستاده اند که اگر تا پایان اردیبهشت ماه پول شان پرداخت نشود، قرارداد خود 
را فسخ خواهند کرد.مسئوالن استقالل به تازگی 10 درصد قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی را پرداخت 
کرده اند، اما جمع پرداختی به میلیچ و دیاباته رقم سنگینی است و چیزی در حدود پنج شش میلیارد 
تومان می شود. احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقالل طی روزهای گذشته با چند نفر از کسانی 
که از آنها شناخت دارد، صحبت کرده است تا بتواند طلب این دو بازیکن که مورد توجه هواداران استقالل 
هستند، پرداخت شود.بر اساس این گزارش، به زودی کار پرداخت پول میلیچ و دیاباته آغاز می شود و 
مرحله به مرحله در اختیار آنها قرار می گیرد. سعادتمند به هواداران استقالل قول داده است تا مطالبات 

این دو بازیکن پرداخت شود و تاکید کرده است که جایی برای نگرانی نیست.

پیشنهاد عجیب؛ 

پول می دهم تا من را فالو کنید!
یکی از مدیران سابق باشــگاه اســتقالل که وضع مالی خوبی دارد )یا حداقل خودش مدعی است وضع 
مالی اش خوب است( پیشنهاد بسیار عجیبی به چند بازیکن کنونی این باشگاه و تعدادی از نفرات مطرح 
و محبوب استقالل طی سال های گذشته ارائه کرده است. براساس این پیشنهاد، مدیر مذکور خواهان آن 
شده تا بازیکنان مورد نظر صفحه او در فضای مجازی را به اصطالح »فالو« کرده و در زمره دنبال کنندگانش 
قرار بگیرند. از طرف دیگر، از نفرات مذکور خواسته تا برخی از پست های خاص او را هم الیک کنند تا به این 
ترتیب هم به هواداران نشان دهد چهره های مطرح استقالل او را دنبال می کنند و هم اینکه مسئوالن باشگاه 
در جریان قرار بگیرند که بعضی از مواضعش مورد تایید بازیکنان کنونی و سابق استقالل است.البته این آقای 
مدیر برای آنکه پیشنهادش از طرف بازیکنان جدی گرفته شده و انگیزه آن ها برای تحقق چنین خواسته ای را 
افزایش بدهد، قول شل کردن سر کیسه را هم داده است و به مخاطبان خاص خود گفته اگر صفحه او را فالو 
کرده و پست هایش را الیک کنند، رقم مناسبی نیز به حساب شان واریز خواهد کرد! شاید باورتان نشود ولی 

پیشنهاداتی از 10 تا ۵0 میلیون تومان پیرامون همین مسئله به استقاللی ها داده شده است.

سردرگمی فدراسیون والیبال در انتخاب سرمربی تیم ملی؛

 »والسکو« به ایران نمی آید
محمدرضا داورزنی برای اولیــن بار مذاکره با خولیو والســکو را تایید 
کرد و گفت که مذاکراتی در این خصوص صورت گرفته اســت. با توجه 
به محبوبیت این مربی در ایران، می شــد پیش بینی کرد که فدراسیون 
والیبال سراغ این مربی برود.والسکو پس از ســرمربیگری تیم ملی 
والیبال ایران به آرژانتین رفت و هدایت تیم ملی کشــورش را بر عهده 
گرفت، اما نتوانست موفقیت چندانی با این تیم کسب کند؛ هر چند در 
المپیک ریو موفق شد تیم ملی والیبال ایران را شکست دهد. او در ادامه 
راهی لیگ ایتالیا شد و روی نیمکت تیم مودنا نشست و با این تیم هم 
نتایج قابل توجهی به دســت نیاورد و در نهایت سال گذشته بود که این 
مربی مطرح اعالم کرد خود را از مربیگری بازنشسته کرده است.شیوع 
ویروس کرونا و تعویق المپیک توکیو موجب شد تا فدراسیون والیبال 
ایران به فسخ قرارداد ایگور کوالکوویچ، سرمربی خود فکر کند. پس از 
کش و قوس های فراوان این اتفاق افتــاد و طرفین به صورت توافقی 
به این همکاری خاتمه دادند. حاال موضــوع انتخاب جایگزین به یک 
چالش جدی برای فدراسیون تبدیل شــده است.فدراسیون نشین ها 
به گفته خود هنوز نتوانســته اند به جمع بندی نهایی برسند که از مربی 
داخلی استفاده کنند یا خارجی. در همین راستا، چند روز پیش نشستی 
با حضور مربیان و پیشکسوتان این رشته برگزار شد، اما خروجی نهایی 
آن جلسه هنوز اعالم نشده است.در آن نشست، بیشتر مربیان معتقد 
بودند زمان اعتماد به مربیان ایرانی فرا رسیده و همه باید حمایت کنند 
تا چنین گزینه ای روی نیمکت تیم در المپیک بنشــیند. در این بین، 
برخی  کارشناسان هم اعتقاد داشــتند با توجه به شرایط موجود، برای 
المپیک پیش رو باید از مربی خارجی استفاده کرد.در پایان این جلسه 
رییس فدراســیون وقتی با ســوالی ناگهانی درمورد احتمال بازگشت 
والسکو به ایران روبه رو شد، این موضوع را رد نکرد و گفت که پیام هایی 
رد و بدل شده اما هنوز هیچ چیزی قطعی نیست. در این بین، سواالتی 
مطرح می شــود که مهم ترینش این اســت که وقتی هنوز جمع بندی 
نهایی درمورد سرمربی آینده تیم ملی صورت نگرفته، فدراسیون با چه 
هدف و اســتراتژی با مربیان مختلف صحبت می کند؟ موضوع دیگر 
اینکه والسکو ۲ سال پیش رسما از دنیای مربیگری خداحافظی کرد و 
هم اکنون با فدراسیون ایتالیا به عنوان مشاور در تیم های پایه فعالیت 
می کند. البته برخی رسانه های ایتالیایی مدعی شدند که حضور والسکو 
در ایران امکان پذیر نیست چراکه با فدراسیون این کشور قرارداد دارد و 

نمی تواند قراردادش را فسخ کند.
محمدرضــا داورزنی، رییــس فدراســیون والیبال درمورد بازگشــت 
احتمالی خوان سیچلو به ایران و نشست روی نیمکت تیم ملی اظهار 

داشت: »در مقطعی که والسکو سرمربی تیم ملی بود، سیچلو با وی کار 
می کرد و کمک های قابل توجهی هم  کرد. یکی از موضوعات مهم برای 
ما این است که اگر قرار باشــد با مربیان داخلی کار کنیم، در کنارشان 
امثال والســکو را بیاوریم؛ در غیر این صورت از افرادی اســتفاده کنیم 
که در تمرینات یا آنالیز بتوانند به تیم ملــی ایران کمک کنند.« پس از 
این اظهارات، خوان مانوئل سیچلو، مربی پیشین تیم ملی والیبال در 
خصوص اینکه آیا برای حضورش در ایران مذاکراتی با وی انجام شده 
اســت، تصریح کرد: »تاکنون تماســی با من گرفته نشده و صحبتی 
در این خصوص با من نشده است. شاید مســئوالن با والسکو تماس 
گرفته اند«.تمام این صحبت ها در شرایطی مطرح می شود که پیش از 
این از گزینه هایی همچون دی جورجی، لورنزتی و ... نام برده می شد. 
در قدم بعدی اکثر اهالی این رشته به مربیان داخلی رای اعتماد دادند 
و ناگهان نام هایی همچون والسکو و ســیچلو به زبان آمد. فدراسیون 
والیبال هم ضمن رد تمام این اسامی به صورت ناخواسته اعالم می کرد 

که با گزینه های مختلف در حال صحبت است.
یکی از فرضیه های مطرح شده، انتخاب یک ســرمربی ایرانی بود که 
خوان سیچلو به عنوان دستیار اول و والسکو به عنوان مشاور فنی به وی 

کمک کند. این موضوع را از چند جهت می توان بررسی کرد؛ اگر تنها به 
اسامی حاضر روی این نیمکت نگاه کنیم، بسیار جذاب و هیجان انگیز 
به نظر می رسد اما آیا این دو، این پیشنهاد را می پذیرند؟ آیا گزینه ایرانی 
می پذیرد که در این شــرایط کار کند؟ آیا پس از مدتی همه نمی گویند 
که مربی ایرانی هیچ نقشی در تیم ملی ندارد؟ گزینه ایرانی تا چد حد 
می پذیرد که والسکو و ســیچلو برایش تصمیم گیری کنند؟ با در نظر 
گرفتن برخی مسائل فرهنگی و نگاهی به گذشته رشته ای مثل فوتبال، 
شاید صحبت در این خصوص راحت تر شــود.پس از مطرح شدن نام 
والسکو برای حضور در ایران گمانه زنی ها آغاز شد. برخی مدعی شدند 
قرار است به عنوان مشاور به ایران بیاید و برخی دیگر می گفتند فقط باید 
به عنوان ســرمربی کار کند. در این بین میالد تقوی، سرپرست دبیری 
فدراسیون از مذاکره و صحبت با والسکو ابراز بی اطالعی کرد تا آشفتگی 
فدراســیون بیش از پیش به چشم بیاید.پس از انتشــار خبر مذاکره 
فدراسیون والیبال با والسکو رسانه های ایتالیایی هم پیگیر این موضوع 
شدند و والسکو در گفت وگو با این رســانه ها مذاکره اش با فدراسیون 
والیبال ایران را تایید کرد، اما اعالم کرد پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی 

والیبال را نپذیرفته است. 

نایب قهرمان وزنه برداری جوانان آسیا ۲01۸ درباره  
تســویه نشــدن قرار دادهای او در لیگ برتر وزنه 
برداری بیان کرد: من  هشــت میلیون تومان برای 
سال ۹۴ از تیم مناطق نفت خیز جنوب  و 1۳ میلیون 
تومان هم برای سال ۹۶ از تیم نور همدان طلب دارم؛ 
اما هنوز موفق به دریافت پولم نشــده ام. حتی در 
فدراسیون هم شکایت کتبی کرده ام و چندین مرتبه 
از شهرکرد که محل زندگی ام اســت به فدراسیون 
رفته ام و پیگیر شــدم اما فایده ای نداشته است.

محمد حسین رییسی ادامه داد: آقای کاظمی نژاد؛ 
مســئول تیم مناطق نفت خیز جنــوب یک بار آب 
پاکی را روی دســت ما ریخت و گفت شرکت نفت 
به شما پول نمی دهد این در حالی بود که ما قبل از 
ابالغ بخشنامه مبنی بر اســتفاده از نیروهای بومی 

در تیم نفت، قرار داد خود را بسته بودیم. این اواخر 
هم چند مرتبه به آقای کاظمی نــژاد پیام دادم که 
پیگیر پولم باشم؛ اما در جواب  پیام من سوال کرد: 
شما؟ نایب قهرمان سابق جوانان آسیا در مورد طلب 
خود از تیم نور همدان نیز گفت: زمانی که از تیم نور 
همدان آمدند و با ما صحبــت کردند من گفتم ملی 
حفاری ۲۵ میلیون تومان با مــن قرداد می بندد و 
آنها چقدر پیشــنهاد می کنند که پاســخ دادند بین 
10 تا 1۵ میلیون تومان قــرارداد می بندند؛ اما پایان 
لیگ به صورت کامل مبلغ را دریافت خواهم کرد. در 
پایان لیگ وقتی پیگیر پول شدیم ۵00 هزار تومان 
بیعانه دادنــد و گفتند که بقیه قــرارداد تا یک هفته 
دیگر تسویه می شود اما به من حتی ۵00 هزار تومان 
هم ندادند. پس از مدتی برخی از  نفرات تیم یک تا 

دو میلیون تومان دریافت کردند و رضایت دادند اما 
من این کار را نکردم و تاکنون یک ریال هم از تیم نور 
همدان دریافت نکرده ام.رییسی با ناراحتی از تسویه 
نشدن قرارداد ها تصریح کرد: من نمی دانم کمیته 
انضباطی فدراســیون چه کار می کند که تیم مناطق 
نفت خیز جنوب با وجود تسویه نکردن قراردادها، باز 
هم اجازه حضور در لیگ را دارد؟ مشکل این است 
همه آن افرادی که در کمیته فنی هستند در کمیته 
انضباطی فدراســیون هم حضور دارند برای همین 

است که ما اصال جواب نمی گیریم. 

ادامه سریال تسویه نشدن قراردادها در وزنه برداری؛

 کمیته انضباطی فدراسیون چه  می کند؟

بازتاب فعالیت های اجتماعی 
بیرانوند در کرونا

چهره روز

 شادی گروهی پس از گل در انگلیس
 ممنوع می شود

ممکن اســت با آغاز دوباره لیگ برتــر انگلیس با نوع جدیدی از فوتبال مواجه شــویم. مســئله 
از ســرگیری رقابت ها چندین هفته اســت که مطرح شــده و با توجه به تســهیل قوانین مربوط 
به قرنطینه، حاال همه به دنبال تاریخ آغاز دوباره ســری آ هســتند؛ اما حتی اگــر فوتبال برگردد 
هم اتفاقات جدیــدی رخ می دهد.تلگراف گــزارش داده در صورت آغاز لیگ برتــر هیچ بازیکنی 
اجازه ندارد پــس از بازی لباس هایــش را با حریف عوض کنــد، برای حفظ زمــان و ذخیره آن 
بطــری آب خودش را بــه بازیکن دیگــری بدهــد و روی زمین آب دهــان بینــدازد. همچنین 
شــادی پس از گل به صــورت گروهی هم ممنوع خواهد شــد.هنوز مشــخص نشــده جریمه 
رعایت نکــردن موارد فوق چقدر اســت ؛امــا اهمیت اجــرای این قوانین بســیار زیــاد خواهد 
بود زیــرا این موارد در شــیوع کرونا بســیار تاثیــر دارند. مســئله پرتاب آب دهــان که پیش تر 
هم مــورد بحث قــرار گرفته و از آن بــه عنوان یکــی از مهم تریــن راه های انتقــال ویروس نام 
می برند به شــدت مورد قضاوت قــرار می گیــرد و در زمین مســابقه با جریمــه ای چون کارت 
 زرد از آن اســتقبال خواهد شــد!تا پایان مســابقات لیگ برتر انگلیس بایــد مجموعا ۹۲ بازی 

انجام شود.

خواهش برای بقا در لیگ!
برنارد یوآنین، رییس آمیان  از رییس فدراسیون فوتبال فرانســه خواهش کرد تا با عقب نشینی 
از تصمیم قبلی خود مبنی بر ســقوط تیم آمیان از لیگ دســته اول این کشور باعث بقای تیمش 
در لوشــامپیونه شــود.رییس آمیان که پیش از این بارها در مصاحبه با رســانه های فرانســوی 
تهدید به شــکایت و پیگیــری حقوقی ســقوط تیمش کرده بود، ملتمســانه خطــاب به رییس 
فدراســیون فوتبال این کشــور گفت: نمی خواهم تیم آمیان قربانی شــود و ما دور از این هدف 
 هستیم. با این وجود تصمیم فدراسیون فوتبال فرانســه برای سقوط تیم آمیان به دسته پایین تر 

زودهنگام بود.
 این تصمیم بسیار ســریع و بدون هیچ اقدام جایگزینی اتخاذ شــد. آیا امکان برگزاری رقابت ها 
در فصــل آینده با ۲1 یــا ۲۲ تیم وجود نداشــت؟برنارد یوآنیــن ادامه داد: ایــن تصمیم رییس 
فدراســیون فوتبال فرانســه مایه تاســف اســت و امیدوارم از این کار پشیمان نشــوید. بحران 
به همه آســیب رســاند و از شــما خواهش می کنم تصمیم تــان را تغییــر دهید، زیــرا عادالنه 
و یکپارچــه نیست.ســازمان لیــگ دســته یک فرانســه با توصیــه دولــت لوشــامپیونه را به 
خاطر شــیوع ویــروس کرونا با معرفــی تیم پاری ســن ژرمن به عنــوان قهرمان خاتمــه یافته 
 اعالم کــرد. همچنین تیــم آمیان کــه ســامان قــدوس را در اختیــار دارد به دســته پایین تر 

سقوط کرد.

سرمربی لگانس تاریخ شروع اللیگا را لو داد
خاویر آگیره، مربی مکزیکی تیم لگانس افشــا کرد اللیگا برنامه دارد از ۲0 ژوئن این لیگ آغاز و 
تا ۲۶ جوالی ادامه پیدا کند.خاویر آگیره در گفت و گو بــا Marca Claro MVS گفته: ما همین 
حاال یک تاریخ برای آغاز لیگ داریم. در ۲0 ژوئن ما اللیگا را آغاز می کنیم و پس از ۵ هفته رسما 
در ۲۶ جوالی به اتمام می رســانیم و 11 هفته باقی مانده بازی ها در روزهای شــنبه – یکشــنبه و 
سه شنبه – چهارشنبه برگزار می شــود. اللیگا این مسئله را به من رســما اعالم کرده و من در این 
رابطه بســیار خوشــحالم زیرا ما از قبل تمرینات مان را برنامه ریزی کرده بودیم. خوشــبختانه 
آزمایش ها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم.آگیره در ادامه اعالم کرد قرار است تغییراتی هم در 
فوتبال لحاظ شود: فدراســیون تایید کرده که ۵ تعویض در هر بازی مجاز خواهد بود. به نظر من 

این اتفاق خوبی است. 

فوتبال جهان

 insidethegames-پایگاه خبری فوتبالی 
به بازتاب فعالیت های ســتاره های فوتبال 
آسیا از جمله علیرضا بیرانوند در زمان شیوع 
ویروس کرونا پرداخت. به گزارش این سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( و بازیکنان 
 1۹-COVID برتر این قاره  در طول همه گیری
، کمپین ihd جدیــدی را راه اندازی کرده اند.

ابتکار عمل Stay Active بر اهمیت شرایط 
جســمی و روانی در دوره ای که بســیاری از 
کشــورها همچنــان دارای محدودیت های 
اجتماعی هستند، تاکید می کند. سه چهره ای 
که در کمپین شکستن زنجیره انتقال ویروس 
)Break the Chain( در کنفدراســیون 
فوتبال آســیا ظاهر می شــوند نیز با عنوان 
Stay Active همــراه خواهنــد بود.اینهــا 
علیرضا بیرانوند بازیکن ایران و پرسپولیس، 
گورپت سینگ دروازه بان بان هند و بنگالورو 
 AFC ۲01۸ و وانگ شوانگ بازیکن برتر سال
در بخش بانوان هســتند. بیرانونــد بر لزوم 
برقراری تمرین هــا در طول این دوران تاکید 
کرد و از مردم خواســت تــا از این وضعیت 
نهایت استفاده را ببرند.وی گفت: ما می دانیم 
که این روزها چالش برانگیز هستند ، بنابراین 
اکنون بیش از هر زمــان دیگری باید مراقب 
شــرایط جســمی و روحی خود باشیم. می 
دانم که بسیاری از ما در حال مبارزه هستیم 
زیرا همــه گیری COVID-1۹ مــا را مجبور 
کرده است که روال همیشگی خود را از دست 
بدهیم. برای ما به عنوان فوتبالیست، آمادگی 
بدنی و روحی روانی از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت، اما برای همه افــراد در خانه، حفظ 
تناســب اندام می تواند به شــما کمک کند 
خیلی بهتر با این شرایط جدید سازگار شوید.

مستطیل سبز

وز عکس ر

 »اسکوچیچ« 
در تعطیالت

دراگان اســکوچیچ ،ســرمربی 
تیم ملی که ایــن روزها هم چنان 
به خاطــر کرونــا در کرواســی 
به ســر می برد، عالوه بر بررســی 
وضعیت تیم ملی فرصت دارد با 
خانواده اش هم وقــت بگذراند. 
او چنــد عکس هــم از خــود به 
 همــراه همســر و دخترهایش 

منتشر کرده است.
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 با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۷ شهید مدافع امنیت لشکر ۱۴ 

امام حسین)ع( صورت گرفت؛

  توزیع بیش از  1200 بسته معیشتی در 
استان اصفهان

در آستانه میاد با سعادت امام حســن مجتبی علیه الســام، کریم اهل بیت، لشکر امام حسین 
)ع( به برگزاری رزمایش کمک مومنانه با یاد و خاطره ۲۷ شــهید مدافع امنیت این لشکر که بهمن 
ماه ســال ۱39۷ در جاده خاش- زاهدان به فیض عظیم شــهادت نائل آمدند، اقدام کرد. فرمانده 
لشکر مقدس امام حسین )ع( در حاشیه این مراســم ضمن تبریک فرارسیدن میاد امام حسن 
مجتبی)ع( اظهار داشــت: در راســتای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری کمک مومنانه 
این رزمایش با بســیج تمامی امکانات در لشکر ۱۴ امام حســین)ع( برگزار شد.سرهنگ پاسدار 
محمد هاشمی پور  افزود: در این راستا ۱۲00 بسته معیشــتی بالغ بر 300 میلیون تومان جهت کمک 
به خانواده های آســیب دیده از بیماری کرونا تهیه شــد که بخش عمده ای از آن توزیع شده است و 
بخش دیگر آن در روزهای آینده توزیع می شــود.وی بیان کرد: رده های لشکر ۱۴ امام حسین)ع( 
در سراسر استان نیز این اقدام خداپســندانه را انجام داده اند که در کنار ارزاق، بسته فرهنگی نیز به 

نیازمندان اهدا می شود.
هاشمی پور اضاغه کرد: همچنین یکی از رده های لشکر امام حسین)ع( در ایام شیوع ویروس کرونا 
اقدام به تهیه 8 تن آبمیوه طبیعی کرد و در میان بیماران و کادر درمانی بیمارســتان ها توزیع شــد. 
همچنین ۴ هزار پرس غذا در محل لشکر امام حسین)ع( با رعایت تمام نکات بهداشتی طبخ شده 

است تا در میان نیازمندان توزیع شود.
وی در ادامه  به فعالیت های لشکر  ۱۴ امام حســین )ع( در راستای مبارزه با ویروس کرونا اشاره و 
بیان کرد: در این راستا لشکر مقدس امام حسین)ع( به همراه گردان های تابعه اقدام به تهیه و توزیع 
ماسک، البسه مخصوص بیمارستانی و مواد شوینده و ضدعفونی کننده پرداخت و همچنین بخش 
وسیعی از اســتان اصفهان توسط رزمندگان لشکر ۱۴ امام حســین)ع( ضدعفونی و گندزدایی شد 

و رزمندگان این یگان تمام قد در کنار مردم و مسئوالن به مبارزه با این ویروس منحوس رفته اند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تاکید کرد:

 ضرورت تکمیل اطلس فرهنگی 
استان اصفهان

»سید سعید سرابی« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان با »نعمت ا...اکبری« رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان دیدار و با وی پیرامون مسائل فرهنگی استان گفت وگو کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در این جلسه پیرامون ظرفیت های فرهنگ 
و هنر اســتان توضیحاتی بیان و اظهار کرد: اصفهان در حوزه فرهنگ و هنر سرآمد کشور بوده و الزم 
است تاش شــود برنامه های فرهنگی هنری فاخری در خور شــأن و نام این استان اجرا شود.وی 
با اشــاره به اطلس فرهنگی اســتان که اطاعات کامل و دقیق مولفه های فرهنگی و مراکز فرهنگی 
هنری استان را شامل می شــود بر به روز رســانی و تکمیل این اطلس تاکید کرد.سرابی نیز در این 
دیدار با اشاره به حضور اســاتید بزرگ در حوزه فرهنگ و هنر در این اســتان خاطرنشان کرد: اگر به 
دنبال توســعه اصفهان هستیم الزم اســت عرصه فرهنگ و هنر پیش ران توسعه استان باشد و اگر 
بخواهیم توســعه اقتصادی اتفاق بیفتــد نیازمند عرصه اقتصاد خاق هســتیم. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسامی استان اصفهان در ادامه همچنین با رؤســای ادارات فرهنگ و ارشاد اسامی منطقه 
جنوب اســتان اصفهان دیدار و گفت وگو کرد. وی در این دیدار با تبریک میاد امام حســن مجتبی 
علیه الســام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان گفت: تاش داریم در این دوره 
 اهتمام و توجه بیشتری به شهرستان ها داشــته باشیم و از تجربه های موجود بهره الزم را برای دوره

 جدید ببریم.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

تجهیز ۳۴۴ محوطه بازی پارک های شهر به وسایل استاندارد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشــاره به جایگاه شهرداری 
اصفهــان در خصوص تعداد محوطه هــای بازی کــودکان، اظهار کرد: 
شهرداری اصفهان با داشتن تعداد 3۴۴ محوطه بازی کودکان، تعداد 
یک هزار و ۷۴۱ وســیله بازی همچنین داشــتن تعداد ۶80 محوطه 
ورزشی پارکی یا حرکت درمانی با تعداد شش هزار و ۱۲۱ وسیله ورزشی 
جایگاه باالیی در میان کان شهرها از این نظر دارد.حسین امیری افزود: 
این تعداد محوطه بازی و ســرگرمی که در مناطــق پانزده گانه و پارک 
طبیعی ناژوان قرار دارد، برای اســتفاده رده های سنی پنج تا ۱۲ سال 
جانمایی و نصب شده است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با 
اشاره به اقدامات اولیه در خرید و جانمایی تجهیزات بازی کودکان در 
شهر، تصریح کرد: در ارتباط با جانمایی محوطه، انتخاب نوع تجهیزات 
و روش نصب و لحاظ استانداردهای الزم برای خرید وسایل بازی در 
پارک ها توســط یک کارگروه تصمیم گیری می شود. وی ادامه داد: در 
این کارگروه تمامی ضوابط طراحی، ســیمای شهری و استانداردهای 
ملی را بررســی و بر اســاس آن برای احداث محوطــه جدید و خرید 

تجهیزات آن تصمیم گرفته می شود.
امیری گفت: با توجه اینکه محوطه های بازی کودکان مشمول استاندارد 
اجباری سازمان ملی استاندارد کشور شده، الزم است تمامی اقدامات 
با محوریت آیین نامه ها و ضوابط سازمان ملی استاندارد انجام شود، 

به نحوی که تمامی ارکان استاندارد شش هزار و ۴3۶ در محوطه های 
بازی کودکان رعایت شود.وی خاطرنشــان کرد: تمام این تمهیدات، 
هزینه ها و اقدامــات موثر به منظور ایجاد محیط پرنشــاط و به دور از 
هرگونه مخاطره برای کودکان انجام می گیرد.معاون خدمات شــهری 
شهردار اصفهان گفت: در راســتای حفظ و ارتقای سطح ایمنی اماکن 
عمومی، عرصه های فضای سبز و به ویژه محوطه های بازی و سرگرمی 
کودکان با توجه به اباغ مدیرکل استاندارد استان تجهیزات زمین های 
بازی مســتقر در پارک ها و فضای ســبز مشــمول مقررات استاندارد 
اجباری است.وی با بیان اینکه با هماهنگی به عمل آمده بین اداره کل 
استاندارد استان، سازمان آتش نشــانی و مدیریت بهینه سازی حوزه 
معاونت خدمات شهری و با نظارت آن اداره کل با طرح »طاها«)طرح 
اجرای هماهنگ استاندارد(، ضمن بازدید فنی از تجهیزات فوق نسبت 
به تشخیص موارد غیر منطبق با استانداردهای مربوطه و برنامه ریزی 
برای رفع آن و اجرای گام اول استانداردسازی محوطه های فوق اقدام 
شده است، افزود: بر این اساس تاکنون بیش از یک هزار و ۵00 تجهیز 
از ۱30 محوطه بازی در مناطق پانزده گانه بازدید شــده و سند انطباقی 
برای آن تهیه و ضمن دقت عمل زیاد در انتخاب تجهیزات اســتاندارد، 
کف محوطه های بازی در همه مناطق با کفپوش الســتیکی استاندارد 
پوشانده شده اســت.امیری خاطرنشــان کرد: این کفپوش ها دارای 

اســتاندارد ضربه پذیری و در راســتای حفظ ایمنی کودکان در مقابل 
ســقوط و یا ضربات احتمالی اســت.وی با بیان اینکه تاکنون 3۴۴ 
محوطه بازی پارک های شهر با مجموع مساحت ۷8 هزار و ۴۱۷ متر 
مربع با کفپوش اســتاندارد تجهیز شده اســت، گفت: نتیجه همه این 
اقدامات، ایجاد زیرســاخت الزم برای دریافت گواهی استاندارد شده 
است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: گواهی استاندارد 
بیان کننــده درجه ایمنی محوطــه بازی کودکان در هر پارک اســت و 
ضمن رفع همه اشــکاالت به وجود آمــده در اثر تخریب و اســتفاده 
 نابجــا روش نگهداری، تعمیرات و به روز رســانی هر وســیله بازی را

 مشخص می کند.
وی اظهار کرد: بر این اســاس و با توجه به استانداردهای ملی، در این 
خصوص چک لیســت های کنترلی روزانه، هفتگــی و ماهیانه برای 
تجهیزات در نظر گرفته شده و نســبت به تکمیل آن توسط کارشناسان 
HSE هر منطقه اقدام می شود، البته هرگونه اشــکال یا خللی که در 
این تجهیزات پیش آید، به صورت روزانه و با تامین و یا تعمیر قطعات 

یدکی رفع می شود.
امیری اظهار کرد: با توجه به تاش مستمر کارشناسی برای اولین بار 
شهرداری اصفهان موفق به دریافت گواهی اســتاندارد شد که فرآیند 

پیاده سازی آن برای همه محوطه های بازی در جریان است.

معرفی فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج امام رضا)ع(
با حضور سردار مجتبی فدا، فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، فرمانده جدید 
ناحیه مقاومت بسیج امام رضا)ع( اصفهان معرفی شد.در این مراسم با حضور مسئوالن نظامی، 
انتظامی و ائمه جمعه، با تقدیر از زحمات سرهنگ پاسدار محمد رضایی، سرهنگ پاسدار سید علی 
مشیرصدری به عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا) ع( اصفهان معرفی شد.مشیرصدری 

پیش از این فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمینی شهر را بر عهده داشت.

 توزیع نان رایگان همزمان با والدت کریم اهل بیت)ع( 
در اصفهان

مسئول هیئت انصارالحسین)ع(  با اشــاره به برنامه های هیئت در سالروز والدت کریم اهل بیت 
حضرت امام حســن مجتبی)ع( گفت: این هیئت برنامه هر ســاله ای با عنوان ســفره کرم امام 
حسن)ع( دارد که برای سی امین سال متوالی هیئت با همکاری خیرین اقدام به خرید پخت بعد 
ازظهر نانوایی ها در روز نیمه ماه رمضان خواهد کرد و مردم می توانند در نانوایی هایی که پرچم»السام 
علیک یا حسن ابن علی« نصب است به تعداد دلخواه نان رایگان دریافت کنند.علیرضا نادراالصلی 
افزود: عاوه بر این طبق روال شش سال گذشته نان های بســته بندی شده را آماده کرده و در روز 
والدت امام مجتبی)ع( در بیمارستان ها، آسایشگاه جانبازان، خانه سالمندان، بهزیستی و زندان 

توزیع خواهیم کرد.

کسب رتبه برتر منطقه 10 با رشد ۸2 درصدی پروژه های عمرانی
مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه منطقه ۱0 یکی از مناطق حاشیه ای شهر 
اصفهان بشمار می رود و دارای شرایط ویژه است، نسبت به اجرای پروژه های عمرانی و توزیع عادالنه 
امکانات در آن اقدامات زیادی شده است.حمید شهبازی با بیان اینکه در سال 98 با همت کارکنان در 
حوزه های مختلف شهرداری به ویژه حوزه عمران رویدادهای خوبی در منطقه ۱0 رقم خورد، تصریح 
کرد: سال گذشته حدود 30 پروژه عمرانی در این منطقه فعال بود و با توجه به پیش بینی ها، اعتبارات 
مورد نظر پرداخت شــد.مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: با تاش های صورت 
گرفته شاهد رشد 8۲ درصدی اجرای پروژه های عمرانی نسبت به سال 9۷ بوده ایم که دستاوردهای 
بسیار بزرگی برای شهرداری اصفهان همراه خواهد داشت.وی با تاکید بر لزوم جلب رضایت مندی 
شهروندان از اجرای پروژه ها و فعالیت های شهرداری، گفت: با افتتاح پروژه های عمرانی که سال 
گذشته طی سه مرحله در این منطقه با حضور مدیران شهری صورت گرفت، بارقه ای از امید و نشاط 
در دل شهروندان ایجاد شد.شهبازی ادامه داد: همواره توصیه شــهردار اصفهان به مدیران مناطق 
نگاه ویژه و خاص به محات کمتر برخوردار و توزیع عادالنه امکانات و خدمات است؛ به همین دلیل 
و بر اساس شناخت دقیق از منطقه ۱0 و محات ۱۷ گانه آن پروژه هایی که رفع کننده نیازهای مردم 
بود، اجرا شده و شاهد اثرگذاری آنها هستیم.وی اظهار کرد: اجرای پروژه هایی که مردم می توانند 
با آنها ارتباط برقرار کنند و در زندگی آنها نقش دارد، رضایت مندی زیادی همراه داشــته و مشارکت 
فعاالنه و مسئوالنه شهروندان را باعث شده است.مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر در این منطقه بر اجرای پروژه های شاخص مانند حلقه حفاظتی، رینگ چهارم به عنوان 
پروژه فراشهری، تمرکز شده است، گفت: در بخش های آسفالت معابر، روان سازی مسیرهای تردد 
شهروندان، پیاده روسازی، تعریض و احداث خیابان هایی که گلوگاه بودند و در حوزه های آب رسانی 
تاکنون اقدامات زیادی شده است.وی اجرای بخشی از مسیر حلقه حفاظتی رینگ چهارم و خط دو 
قطار شهری در محدوده این منطقه، احداث خیابان هفت تیر، آزادسازی و تعریض خیابان مصلی 
از جمله پروژه های مهم منطقه ۱0 در سال گذشــته به شمار می آید، تصریح کرد: بهره برداری از خانه 

کودک در محله هفتون مورد استقبال بسیاری از شهروندان قرار گرفت.

با مسئولان

خبر روزاخبار

گرامیداشت روز قدس 
با اجرای برنامه های 

فرهنگی
 رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
اســتان اصفهان در جلسه ســتاد هماهنگی 
بزرگداشــت روز قدس و حماسه سوم خرداد 
اســتان در خصــوص چگونگــی برگــزاری 
راهپیمایــی روز جهانــی قــدس گفــت: در 
شهرستان هایی که وضعیت ســفید در آن ها 
اعام شــده برگزاری راهپیمایــی روز جهانی 
قدس در آن شهر ها بامانع خواهد بود.محمد 
علی احمدی با اشــاره به اســتفاده از فضای 
مجــازی و جوانان بــرای تبیین اهــداف روز 
قدس افــزود: در محل هایی کــه راهپیمایی 
برگزار نمی شــود فعالیت های محل محوری 
انجام شود تا اهالی هر محله بیش از پیش با 
اهداف روز جهانی قدس آشنا شوند.فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( هم در این جلسه 
با بیان اینکه وضع اصفهــان در دو هفته آینده 
ســفید نخواهد بود گفت: از همین امروز برای 
شــهر اصفهان برنامه ریزی های خاصی برای 
روز قدس در حال شــکل گیری است. سردار 
مجتبی فدا با اشــاره به اینکــه باید از ظرفیت 
رسانه ها و فضای مجازی برای تبیین اهداف 
روز قدس اســتفاده کنیم، افزود: با استفاده 
از فضای مجازی و رســانه ها بــرای رده های 
ســنی متفاوت با جذابیت های مخصوص به 
خودمسابقات فرهنگی برگزار کنیم.وی با اشاره 
به تقارن روز قدس و روز آزادسازی خرمشهر 
گفت: تقارن این دو روز با یکدیگر برای اهالی 
اصفهان یک ویژگی خاص و منحصر به فرد دارد 
چراکه با یاری خدا و همت دو لشــکر ۱۴ امام 
حسین )ع( و همچنین لشکر 8 نجف اشرف، 
آزادسازی خرمشهر محقق شد.فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )ع( گفــت: در روز قدس رژه 
نیرو های موتوری و خودرویی را خواهیم داشت 
که با نوشته ها و پاکارد هایی که بر روی آن ها 
نصب می شوند، انزجار خود را از استکبار جهانی 
به دنیا اعام خواهند کــرد که در این خصوص 
از صدا و ســیما انتظار می رود پوشش خبری 

مناسبی را به جهانیان مخابره کند.

آگهی مناقصه

روح اله بابایی  - شهرداری افوس  م الف:8۳608۳

شهرداری افوس در نظر دارد به استناد موافقتنامه های ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سال ۱398و بودجه سال 
۱399شهرداری افوس اجرای پروژه های زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید :

شرکت کنندگان باید دارای صاحیت فنی بوده واین صاحیت به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسیده باشد . 

شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار است . 

مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/۲/۲۷بازگشایی پیشنهادات روز یکشنبه 99/۲/۲8می باشد . 

جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره 03۱۵۷۵۱۲۲۲0 تماس حاصل فرمایید . 

برآوردمحل تامین اعتبارموضوع پروژهشماره موافقتنامهردیف

۱/000 میلیون ریالاسناد خزانه  اسامی و منابع داخلیتوسعه فضای سبز و پارک های عمومی1۴۶۷9۲۱

2۷8۵۵8۲
ساماندهی و دیواره سازی مسیل 

۲/000 میلیون ریالاسناد خزانه اسامی  و منابع داخلیرودخانه داخل شهر افوس

3
۶۵۴۱3۷

و
۴۵3۶9۱

3/000 میلیون ریالاسناد خزانه اسامی  و منابع داخلیآسفالت

۴/000 میلیون ریالاسناد خزانه اسامی  و منابع داخلیپیاده رو و جدول گذاری

رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطاعات 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: طبق 
برنامه ای که قبا اعام کردیم بهسازی و بازسازی 
تاکسی های شهر را دنبال می کنیم تا بهسازی یک 
هزار دستگاه تاکسی رخ دهد.امیراحمد زندآور در 
یک گفت وگوی آناین با بیان اینکه از توسعه خط 
اول مترو اصفهان هنوز پنج کیلومتر باقی مانده که 

مدیریت شــهری به دلیل هزینه باال، آن را اجرایی 
نکرده، اظهار کرد: با وجود آنکــه خط یک متروی 
اصفهان فعال اســت برخی نواقــص به خصوص 
در بحث ایمنــی وجود دارد که باید برطرف شــود؛ 
موضوع آسانسورها، تهویه ها و آب گرفتگی تونل از 
جمله مواد مطرح شــده در این زمینه است.وی با 
بیان هزینه رفع نواقص خط یک مترو ۷00 میلیارد 
تومان اســت، افزود: مباحث مترو باید کامل و با 
اســتانداردهای روز جهانی تنظیم و تکمیل شود و 
با این هزینه ای که برآورد شــده بتوانیم در بودجه 
امسال این نواقص را در نظر گرفته و برطرف کنیم و 

شاهد حوادث ناگواری نباشیم.رییس کمیسیون 
حمل و نقل و فناوری اطاعات شــورای اســامی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری همه 
مناطق را به یک شــکل می بیند، تصریح کرد: نگاه 
مدیریت شهری نگاه عدالت محور در زمینه حمل 
و نقل و ترافیک اســت و بعید می دانم نگاه همراه 
با بی توجهی به مناطق وجود داشــته باشــد. بی 
شک برخی مناطق شهری از نظر مالی توان باالیی 
دارند و برخــی مناطق نیز ضعیف تر هســتند ؛اما 
 مدیریت شهری اصفهان به مناطق کمتر برخوردار 

کمک می کند.

عضو شورای شهرخبر داد:

نوسازی هزار تاکسی اصفهان در نیمه اول سال 99

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه برای قدردانی از تاش های کادر درمانی به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا و همزمان با روز جهانی پرستار، 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان، اقدام به نورپردازی پل تاریخی خواجو کرد اظهار داشت: این اقدام  با نور سفید روی 
ضلع شرقی پل خواجو انجام شد.  ایمان حجتی ادامه داد: مدت زمان اجرای نورپردازی دو ساعت بود که  برنامه از حدود ساعت ۲0 و ۱۵ دقیقه با دستگاه های ویدئومپینگ 
آغاز شدو تا ساعت ۲۲ ادامه داشت .مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: همزمان با اصفهان این کار در شهرهای عضو شبکه شهرهای آسیایی به 
مناسبت روز پرستار نیز اجرا شد.وی اضافه کرد: روز هشت ماه می میادی و روز دوازدهم این ماه به ترتیب »روز جهانی صلیب سرخ و هال احمر« و »روز پرستار« است به 
همین دلیل این اقدام سراسری با هدف همدردی با کادر درمانی جهان با شعار »Common pain« )درد مشترک( به ویژه همزمان با شیوع بیماری کرونا در جهان صورت گرفت.  

پل خواجو به افتخار پرستاران سفید پوش شد 

در راستای حفظ و ارتقای سطح ایمنی اماکن عمومی، 
عرصه های فضای سبز و به ویژه محوطه های بازی و 
سرگرمی کودکان با توجه به ابالغ مدیرکل استاندارد 
استان تجهیزات زمین های بازی مستقر در پارک ها و 

فضای سبز مشمول مقررات استاندارد اجباری است
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اگر به خاطر شیوع ویروس کرونا دیگر پروازی در دسترس 
نیست که بخواهید به سفر بروید، برای حفظ روحیه مسافرت 
چه باید کرد؟ چطور می توان روحیه ماجراجویی را وقتی در 
لی سفر  خانه هستیم حفظ کرد؟ یا حتما تمام شما اها
افسردگی پس از سفر را تجربه کرده اید، چیزی که احتماال 
افراد تا مدت ها پس از سفر با آن درگیر خواهند بود. بازگشت 
به خانه معموال دشواتر از ترک آن است، زیرا تطبیق با خانه 
و کاشانه دیگر به سادگی قبل نیست. حاال چطور خودمان 
را تطبیق دهیم؟ چطور با این شرایط کنار بیاییم و همچنان 
روحیه  ماجراجویی را در خودمان زنده نگه داریم؟ در اینجا  
راه هایی وجود دارد که می توانید به واسطه آنها جهان را نزد 
خود بیاورید، پس همراه ما باشید تا آن ها را باهم مرور کنیم.

کتـاب هـای سـفر را بخوانیـد: آسـان تریـن راهـی کـه می 
توانید بـه واسـطه آن جهـان را نـزد خـود بیاوریـد، خواندن 
کتـاب هایی اسـت کـه توسـط اشـخاص دیگر حین سـفر 
نوشـته شـده انـد. داسـتان ماجراجویـی هـای دیگـران را 
بخوانیـد و بـه رویاهـای خـود دربـاره آینـده و مـکان هایی 
کـه آرزوی رفتـن بـه آنجـا را داریـد فکـر کنیـد. ایـده های 
جدید بگیریـد، درباره سـایر فرهنـگ ها بیاموزیـد، عطش 
خـود را برطرف کنید و لیسـت مـکان هایی که بایـد بروید را 

طوالنـی تـر کنید.حال کـه جسـم تان قادر به سـفر نیسـت، 
پس اجـازه دهید ذهن تـان ایـن کار را انجام دهـد. در اینجا 
لیسـتی از کتاب هایـی وجـود دارد که مـی توانیـد کار خود 
را با آنها آغـاز کنید:کیمیاگـر، پائولو کوئیلو،وحشـی، چریل 
استرید،سـاحل، الکـس گارلند،تمـام فرزندان خـدا نیاز به 
کفشـی برای سـفر دارنـد، مایـا آنجلـو،در کشـوری آفتاب 
سـوخته، بیـل برایسـون،به سـوی ماچـو پیچـو، مـارک 
آدامز،تصویـر شـبانه از کاتمانـدو، پیکـو الیر،در میـان صور 
ماه سـفید، شـرلی گئوگ لین،10 سـال چادرنشـین بودن.

 به تماشـای فیلم هـای مربوط بـه سـفر بنشـینید: از فیلم 
های کالسـیک و قدیمی ماننـد ایندیاناجونز گرفتـه تا فیلم 
هـای جدیـد ماننـد »وحشـی« و مسـتندها، ایـن فیلم ها 

نیـز راه دیگـری بـرای فرونشـاندن عطـش سـفر هسـتند. 
در اینجـا لیسـت کوتاهـی از چنـد فیلـم و مسـتند را ذکـر 
کـرده ایم:گمشـده در ترجمه،باال رفتن تا آسـمان ،سـاحل 
،نیمه شـب در پاریـس ،راه ،البته چنـد برنامـه تلویزیونی و 
نمایشـی نیز وجود دارد که ارزش دیدن را دارند:مکان های 
ناشـناخته، آنتونی بوردن،سـفرها،دور طوالنی،مسابقه باور 

نکردنی،گردشـگر تاریک،خوشـمزه هـای کثیف.
 سفر بعدی خود را برنامه ریزی کنید:در نهایت وضعیت کنونی 
که جهان در زمینه ویروس کرونا تجربه می کند نیز خواهد 
گذشت و دوباره می توانیم سفر کنیم. پس وقتی که در خانه 
هستید و زمان خالی زیادی دارید، سفرهای بعدی خود 
را برنامه ریزی کنید. به هرحال همه ما پس از اتمام این 
بحران نیاز به خارج شدن از خانه داریم. برنامه ریزی برای 
سفر باعث می شود که سرتان گرم شده و بتوانید این هفته 
ها و ماه ها را آسان تر سپری کنید.در ابتدا یک کتاب راهنما 
تهیه کنید. واقعا غرق شدن در اینگونه کتاب ها و تصور کردن 
خودتان در مکان هایی که دوست دارید بروید، لذت بخش 
است. براین اساس می توانید هزینه های سفر و مقاصد 
پیش روی خود را کامال برآورد کنید، البته مکان های مورد 

عالقه هرکسی متفاوت است.

آشپزی راه هایی برای فرونشاندن تب سفر، بدون نیاز به سفر کردن!

 پیش تولید سریال 
»شهید شهریاری« آغاز شد

 سریال »پس از آزادی«
 بعد از رمضان پخش می شود

 تهیه کننده سریال »شهید شهریاری«  گفت:پیش تولید سریال شهید 
شهریاری با پایان نگارش فیلمنامه آغاز شده وحدود سه ماه زمان خواهد 
برد.مصطفی علمی فرد ، درباره سریال شهید شهریاری ادامه داد:نگارش 
سریال شهید شهریاری با نام موقت میراث مجید توسط فاطمه حیدری 
و حسن عطار ها به پایان رسیده است، این فیلمنامه محصول کارگاه فیلمنامه 
خورشید بوده و برای نگارش آن کار تحقیقاتی وسیعی در دستور کار قرار گرفت.

تهیه کننــده ســریال »پــس از آزادی« از آماده ســازی ایــن 
ــعید  ــر داد.س ــان خب ــاه رمض ــد از م ــش بع ــرای پخ ــریال ب س
ــی  ــه کارگردان ــه ب ــد از آزادی« ک ــریال »بع ــاره س ــعدی درب س
محمدعلــی باشــه آهنگــر بــه تولیــد رســید و زمــان پخــش آن بیان 
ــن  ــان رســید و ای ــه پای ــرداری ســریال ســال گذشــته ب ــرد: تصویرب ک
ــرد. ــر می ب ــه س ــد ب ــس از تولی ــل پ ــا در مراح روزه

شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان تامین کننده بیش از 20 
درصد از فرآورده های نفتی کشور نقش تعیین کننده ای در امنیت 
عرضه انرژی در حوزه نفت دارد.شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
راستای اهداف خود هرساله طرح های مختلفی را در چارچوب 
رعایت مسائل زیست محیطی اجرا و بهره برداری کرده است که 
نه تنها موجب کاهش نیاز به نفت خام به عنوان مواد اولیه این شرکت 
می شود، بلکه افزایش تولید و کیفیت فرآورده های نفتی آن مطابق 
با استانداردهای روز دنیا را به دنبال داشته است. این شرکت تالش 
دارد با اجرای طرح های مختلف ترسیم شده، در چشم انداز 1400 
به عنوان شرکت سرآمد تولیدکننده فرآورده های نفتی کشور تبدیل 
شود.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در رابطه با طرح های 
اجراشده این شرکت به بهره برداری واحد تقطیر و گاز مایع شماره 
3 و چند طرح مهم زیست محیطی اشاره کرد و گفت: ظرفیت کلی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به طور متوسط 375 هزار بشکه در روز 
است که با راه اندازی واحد تقطیر و گاز مایع شماره 3، این ظرفیت در 
3 واحد تقطیر، توزیع می شود و درنتیجه موجب کاهش بار ترافیکی 
خوراک و تفکیک بهتر در آن ها شده است.مرتضی ابراهیمی افزود: با 
این روند عالوه برافزایش زمان عمر کارکرد تجهیزات، سبب کاهش 
هزینه های عملیاتی و تعمیراتی نیز می شود.وی بابیان اینکه هدف 
از راه اندازی این واحد بهبود عملکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بوده و ظرفیت پاالیشی افزایش نمی یابد گفت: با راه اندازی این 
واحد، ظرفیت کلی پاالیشگاه از 375 هزار بشکه به 360 هزار بشکه 
در روز کاهش دارد.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره 
به اینکه با راه اندازی واحد تقطیر شماره 3 واحدهای کاهش گرانروی 
موجود از مدار عملیاتی نفت خام خارج شده و در مد عملیاتی اصلی 
قرار گرفت افزود: این تغییرات موجب کاهش میزان تولید نفت 
کوره و به جای آن، افزایش محصوالت باارزش مانند بنزین، نفت 
سفید، سوخت هواپیما و گازوییل شده است.ابراهیمی ادامه داد: 
بااین وجود در صورت نیاز کشور به تولید بنزین بیشتر، می توان از 
ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه در دو واحد جانبی غلظت  شکن استفاده 
کرد و خوراک شرکت را حدود 60 تا 70 هزار بشکه  در روز افزایش داد.

وی همچنین با اشاره به پروژه های در دست اجرای این شرکت، 
پروژه احداث تصفیه گازوییل، پروژه احداث یوتیلیتی و آفسایت 
 ،DM طرح تصفیه گازوییل، دیگ های جدید بخار و واحد آب
مدرنیزه کردن سیستم برق پاالیشگاه، خطوط ارتباطی مخازن بنزین 
سازی را ازجمله پروژه های این شرکت برشمرد و افزود: تا کنون 
احداث سکوهای بارگیری و احداث ایستگاه پمپاژ و سیستم تصفیه 
پساب شاهین شهر راه اندازی رسمی شد، احداث پست 230/33 
کیلوولت، ، احداث یوتیلیتی پروژه های داخلی، بازسازی برج 
خنک کننده آب، احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی، احداث 
پروژه RHU و ... از دیگر پروژه های فعال پاالیشگاه اصفهان است.

بهره برداری واحد زیست محیطی جامد سازی گوگرد
واحد گرانول )جامد سازی( گوگرد تولیدی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در راستای حفظ و رعایت مسائل زیست محیطی و باهدف 
جامد سازی، انبارش و بسته بندی گوگرد طبق استانداردهای 
زیست محیطی با ظرفیت 300 تن در روز به بهره برداری اولیه رسید. 
این واحد قابلیت افزایش جامدسازی، انبارش و بسته بندی گوگرد 
تولیدی را تا 600 تن در روز دارد. مزیت های تغییر روند تولید گوگرد 
حذف ذرات گردوغبار که باعث آالیندگی هوا می شود، حفظ کیفیت 
محصول و افزایش ظرفیت تولید و سرعت کار از فواید احداث این 

واحد است.

افتتاح پروژه ملی تصفیه پساب و استفاده صنعتی 
از فاضالب شهری با حضور استاندار اصفهان

نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از 
فاضالب شهری در شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش 
مصرف منابع آب آشامیدنی با ظرفیت 750 مترمکعب در ساعت 
به بهره برداری رسید.در این پروژه بر اساس برنامه ریزی ها، انتقال 
و تصفیه پساب شاهین شهر با همکاری 2 شرکت داخلی در سه 

مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه، احداث 
خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل این 
شرکت انجام گرفته است، به طوری که 750 مترمکعب پساب 
شهری در ساعت را تصفیه می کند. این پروژه در مدت 24 ماه و با 
هزینه ای افزون بر 100 میلیارد تومان در محل شرکت پاالیش نفت 

اصفهان ساخته شده است.

افتتاح سکوهای بارگیری فرآورده های نفتی 
سبک با حضور استاندار اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان برای بارگیری فرآورده های ویژه 
خود، 18 سکوی بارگیری باهدف بارگیری محصوالتی همچون 
لوب کات، آیزوریسایکل، انواع حالل ها و وکیوم باتوم )ته مانده 
برج خأل( طراحی و در مساحت 1.5 هکتار با هزینه ای افزون بر 
60 میلیارد تومان ساخته است. این سکوها به صورت دو نازله در ۹ 
ردیف در نظر گرفته شده است؛ به طوری که سکوی بارگیری وظیفه 
ارائه فرآورده های نفتی سبک )مانند انواع حالل ها( و 6 سکو نیز 
وظیفه بارگیری فرآورده های سنگین )مانند لوب کات، وکیوم باتوم 

و آیزوریسایکل( را بر عهده دارد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان خوش درخشید
در شانزدهمین همایش و دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها که 
در تاالر امینی دانشگاه تهران برگزار شد، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در بخش های پیشنهاد برتر و »پیشنهاددهنده برتر« موفق به کسب 

مقام نخست شد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان، دومین شرکت پیشرو در کشور شد
بر اساس گزارش گروه کارشناسی رتبه بندی IMI-100 سازمان 
مدیریت صنعتی، در میان 500 شرکت بزرگ کشور، شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در سال ۹8 با عنوان شرکت پیشرو ازنظر 
شاخص فروش رتبه دوم کشوری و ازنظر شاخص فروش در گروه 

فرآورده های نفتی رتبه اول را به دست آورد.

بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان یورو 5 است
از اردیبهشت سال 13۹7، کیفیت بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان 
که روزانه حدود 12 میلیون لیتر است به سطح استاندارد یورو 5 
ارتقا یافت. همچنین از مجموع حدود 22 میلیون لیتر گازوییل 
تولیدی آن، حدود 2 میلیون لیتر گازوییل با سطح کیفی یورو 5 

تولید می شود که از اواخر سال جاری با راه اندازی واحدهای تصفیه 
گازوییل، تولید این فرآورده نفتی به طور کامل به سطح کیفی یورو 

ارتقا خواهد یافت.

اجرای پروژه خط انتقال 230 کیلوولت و پست فشارقوی 
230/33 کیلوولت اختصاصی شرکت پاالیش نفت اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تامین برق واحدهای 
عملیاتی پاالیشگاه به صورت پیوسته و پایدار باقابلیت اطمینان باال 
و ایمن از شبکه برق سراسری، اقدام به خرید MW60 دیماند از 
شرکت برق منطقه ای اصفهان کرده است.اجرای این طرح در قالب 
دو پروژه، خط انتقال 230 کیلوولت هوایی دوجداره از نیروگاه شهید 
محمد منتظری به پاالیشگاه اصفهان با طول تقریبی 5/5 کیلومتر 
و پست فشارقوی 230/33 کیلوولت اجرا شده است.مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان مزایای این طرح را برشمرد و گفت: 
تامین کمبود برق موردنیاز واحدهای عملیاتی پاالیشگاه، باال بردن 
قابلیت اطمینان، پایداری و ایمنی شبکه برق پاالیشگاه، کاهش آب 
مصرفی پاالیشگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی از مزایای این 
طرح به شمار می رود.وی هزینه اجرای خط انتقال را 60 میلیارد 
ریال و هزینه اجرای پست را 200 میلیارد ریال و 6/2 میلیون یورو 
اعالم کرد و افزود: خط انتقال و پست، برق دار شده و در حال حاضر 
با دو خط در حال بهره برداری آزمایشی و رفع نواقص جزئی است. 
شایان ذکر است پس از اتمام دوران بهره برداری آزمایشی و کسب 
اطمینان از عدم هرگونه نقص جزئی این پروژه به صورت رسمی مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان
در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت 
اصفهان )سهامی عام( که مهرماه سال ۹8 برگزار شد، سرمایه 
پاالیشگاه اصفهان از 20 هزار میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد ریال 
افزایش یافت.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان بابیان اینکه 
در سال ۹4، مبلغ 22000 میلیارد ریال دارایی داشتیم، درحالی که این 
میزان هم اکنون به 67000 میلیارد ریال رسیده و اختالف آن 45000 
میلیارد ریال است گفت: این مبلغ را در پروژه ها سرمایه گذاری 

کرده ایم و باعث شده سرمایه شرکت را افزایش دهیم.

لجن های واحد بازیافت پاالیشگاه اصفهان سیمان می شود
برای کاهش آالینده های محیط زیست، طرح تحقیق و بررسی نحوه 
استفاده از لجن های واحد بازیافت پاالیشگاه اصفهان در کارخانه 
سیمان اردستان و اجرای طرح در مقیاس پایلوت تحت نظارت اداره 
کل سازمان حفاظت از محیط زیست، به مجری گری دانشگاه پیام 

نور اصفهان و کارفرمایی شرکت پاالیش نفت اصفهان اجرایی شد.

 مواد الزم:  سینه مرغ 600گرم، 
ماست یک پیمانه،سس مایونز 4 قاشق 

غذاخوری،خامه 3 قاشق غذاخوری،سیر 5 حبه،روغن 
زیتون 3 قاشق غذاخوری،نمک و فلفل به میزان الزم

طرز تهیه: سیر را رنده کنید و در صورت تمایل همراه با کمی زنجبیل 
رنده شده با روغن در تابه ریخته و با حرارت کم تفت دهید.

وقتی بوی سیر بلند شد، مرغ را اضافه کرده و همراه با کمی نمک و فلفل تفت می دهیم. 
بهتر است به جای فلفل سیاه از فلفل سفید اضافه کنید چون رنگ غذا سفید است و به 

این شکل نمای بهتری خواهد داشت.سس مایونز را هم زده و با ماست مخلوط می کنیم و 
همراه با خامه ترکیب می کنیم. مایونزی که به سس ماست اضافه می کنیم از بریدن ماست 

در ضمن پخت جلوگیری می کند و بافت خورشت زیباتر می شود. ولی شما می توانید 
مایونز را حذف کرده و با ماست جایگزین کنید.مرغ که کامل تفت خورد و رنگش عوض 

شد سس ماست را به آن اضافه کرده و شعله را زیاد می کنیم تا جوش بیاید.
در این مرحله می توانید کمی زعفران به خورشت اضافه کنید تا غذا رنگ و عطر زیبایی 

به خود بگیرد. در تابه را بسته و شعله را کم می کنیم تا سس کمی غلیظ شود 
و مرغ کامل بپزد. زمان حدودی مورد نیاز 15 دقیقه است. خودتان 

می توانید چک کرده و زمانی که مرغ پخته و غلظت سس 
باب طبع شما بود، شعله را خاموش کنید.

خورشت مرغ با ماست

پاالیشگاه اصفهان، سرآمد شرکت های تولیدکننده فرآورده های نفتی کشور در سال ۱۴۰۰
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