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  وقتی پراید شاخص می شود!  
  نهادهای امنیتی سازمان بازرسی و دولت، همه پای کار آمده اند تا شاید بتوانند قیمت پراید را مهار کنند؛  
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 نماینده مردم اصفهان
در مجلس شورای اسالمی:  

 طرح های آبرسانی به
 استان دوباره فعال شدند

 مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و
 محیط زیست فوالد مبارکه مطرح کرد:
تداوم تولید در فوالد 
مبارکه با مشارکت 
 حداکثری کارکنان 
در طرح غربالگری

 قرارداد ریالی 
سرمربی تیم ملی تایید نشد؛

 »اسکوچیچ«
  با نرخ یورو 

گران تر می شود!
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 پرداخت کرایه تاکسی 
با استفاده از بارکد خوان QR؛

 خدمت کرونا 
به ُمعضل پول ُخرد
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 مردمی و 
 مسئولیت پذیر 
مثل سپاهانی ها!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

هنر متعالی 
 وسیله ای

 برای ارتقای 
 فرهنگ

 جامعه است

کاهش 
۵0درصدی 
پرونده های 

 معوقه 
در اصفهان
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تکذیب خروج »عبدالمهدی« از عراق
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر پیشین عراق بر خالف برخی شایعات منتشره در فضای مجازی و رسانه 
ها این کشور را ترک نکرده و در بغداد پایتخت عراق حضور دارد.خبرگزاری المعلومه نیز روز یکشنبه در این 
باره به نقل از یک منبع آگاه نوشت که عادل عبدالمهدی در خانه اش در منطقه امنیتی سبز بغداد به سر 
می برد و زندگی عادی خود را می گذراند.این منبع شایعه های مطرح شده مبنی بر خروج عبدالمهدی از 
بغداد و سفر وی را به پاریس پایتخت فرانسه تکذیب کرد.از سوی دیگر، ایرج مسجدی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در عراق از دیدار خود با عبدالمهدی خبر داد و در توییتی نوشت که در این دیدار از اقدام های 

نخست وزیر سابق عراق قدردانی شد و وی نیز از همکاری های ایران تقدیر کرد.

کره جنوبی بار دیگر پیشنهاد خود به کره شمالی را مطرح کرد
رییس جمهوری کره جنوبی پیشنهاد خود را به کره شمالی درباره مقابله مشترک با ویروس کرونا تکرار کرد.

آژانس جاسوسی کره جنوبی اخیرا به قانونگذاران این کشور گفته بود که ویروس کرونا باعث متوقف شدن 
و ضربه خوردن شدید بر پیکره تجارت خارجی کره شمالی شده و باعث شده است تا وضعیت معاش در 
پیونگ یانگ پایتخت این کشور دچار مشکل شود.رییس جمهوری کره جنوبی همچنین گفت که تالش 
می کند تا کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی را متقاعد کند تا پیشنهادش را برای پروژه های مشترک 
پس از فروکش کردن ویروس کرونا و باثبات شدن اوضاع بپذیرد.رییس جمهوری کره جنوبی همچنین 
پیشنهاد کرده تا فعالیت خطوط راه آهن بار دیگر بین دو کره از سر گرفته شده و خانواده های جدا شده بین 

دو کره بتوانند یکدیگر را مالقات کنند.

درخواست »اردوغان« برای احیای روابط با اتحادیه اروپا
ترکیه درخواستش را برای عضویت در اتحادیه اروپا مجددا مطرح کرده و در عین اینکه خواستار احیای 
دوباره روابط با این اتحادیه شده، گفته که همه گیری ویروس کرونا یک نشانه واضح بر ضرورت اتحاد و 
وحدت است.رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه گفت: ما باید از فرصت ها در این روزهای سخت 
برای احیای مجدد روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا استفاده کنیم. امیدوارم اتحادیه اروپا که موضعی 
تبعیض آمیز در برابر ترکیه دارد، اکنون فهمیده باشد که ما در یک کشتی هستیم.وی ادامه داد: ایده پشت 
بیانیه »شومان« تضمین کننده تولد دوباره اروپا از خاکستر پس از جنگی است که آن را از بین برد و متفرق 
کرد و بار دیگر کشورهای آن برای صلح، امنیت، توسعه و رفاه گردهم آمده اند و باید اختالفات و دشمنی ها 
را کنار بگذارند؛ در روز ۹ می با قبول بیانیه شومان، پایه های اتحادیه اروپا بنیان نهاده شد. این روز در ترکیه از 
سال ۱۹۹۹ که سال ثبت ترکیه در لیست کاندیداهای عضویت در این اتحادیه است، جشن گرفته می شود.

جزییات تازه از توافق عبدا... و اشرف غنی فاش شد
قصر سپیدار اعالم کرد که براســاس توافق با ارگ ریاست جمهوری افغانستان، عالوه بر ریاست شورای 
عالی مصالحه، ۱۳ وزارتخانه، ۱۷ والیت و سهم ۵۰ درصدی در قدرت به تیم »ثبات و همگرایی« واگذار 
شد.»عبدا... عبدا...« رهبر تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« در توئیتی اعالم کرد که »براساس توافق بین 
ارگ و سپیدار ۱۳ وزارتخانه، ۱۷ والیت، ۱4 سناتور، ۹ ریاست مستقل، دادستانی کل، 4 عضو دادگاه عالی، 
۵۰ درصد سفارت ها، شورای عالی مصالحه با بودجه مستقل و ۵۰ درصد سهم در ساختار دولت به این تیم 
واگذار شد«.گفتنی است که ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکنون این خبر را تایید نکرده است.عبدا... 
همچنین در توئیتی نوشت که تیم ثبات و همگرایی در پی ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور است و 
در نظر دارد تا افغانستان را همگرا سازد.رهبر تیم ثبات و همگرایی نیز گفته بود که اشرف غنی در امور صلح 
سلب صالحیت شده و در توافقنامه سیاسی سپیدار و ارگ توافق شده تا تصمیم های مربوط به صلح در 
شورای مصالحه اتخاذ شود و نیازی به تایید ریاست جمهوری ندارد.پیش از این تیم عبدا... اعالم کرده بود 

که دو طرف بر سر اصول توافقنامه موافقت کرده اند و کار روی جزییات ادامه دارد.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با ستاد ملی کرونا تاکید کردند:

توانایی مدیریت، فلسفه اجتماعی و اخالق، سه عرصه شکست غرب در کرونا
رهبر معظـم انقالب اسـالمی در ارتبـاط تصویری با سـتاد ملـی مبارزه 
بـا کرونـا؛ توانایـی مدیریـت، فلسـفه اجتماعی و اخـالق را سـه عرصه 
شکسـت غرب در کرونا عنـوان کردند.به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
دفتـر مقـام معظم رهبـری، حضـرت آیـت ا... خامنـه ای، رهبـر معظم 
انقالب اسـالمی صبـح روز گذشـته در ارتبـاط تصویـری با سـتاد ملی 
مبـارزه با کرونا که با حضور اعضای این سـتاد و اسـتانداران ۳۱ اسـتان 
کشـور برگزار شـد، عملکرد ملـت و مسـئوالن را در ایـن زمینـه در ابعاد 
مختلـف اجتماعـی- فرهنگـی، درمانی، بهداشـتی، علمـی، مدیریتی 
و خدماتـی »حرکتـی جهـادی، عظیـم و افتخارآمیـز« خواندنـد و بـا 
تاکید بـر ثبـت، بازخوانـی و روایـت هنرمندانه ایـن تالش و فـداکاری 
ملـی افزودند: مردم عزیـز ایران بـا رفتار متیـن و صبورانه خـود انصافا 
خوش درخشـیدند و فرهنـگ اسـالمی- ایرانـی را جلوه گر سـاختند.
ایشـان بـا قدردانـی از گزارش هـای بسـیار خـوب و روشـنگری که در 
جلسـه بیان شـد، از زحمات شـبانه روزی مسـئوالن و دسـت اندرکاران 
مبارزه بـا کرونا تشـکر کردند و خـدای متعـال را به علت توفیـق بزرگی 
که در ایـن زمینـه نصیب ملت و مسـئوالن کشـور کرده اسـت، شـکر و 
سـپاس گفتند.رهبر انقالب اسـالمی در تبیین ابعاد مختلـف توفیقات 
ملـت و مسـئوالن در مـاه هـای اخیـر گفتنـد: در زمینـه درمـان و انواع 
خدمات پزشـکی، پیشـگیری، غربالگـری، بهداشـت محیـط و مراکز 
عمومـی، کاری حقیقتـا بـزرگ و در خـور قدردانی انجام شـده اسـت.

ایشـان تولیـد لـوازم و تجهیـزات در دسـتگاه های مختلـف از جملـه 
شـرکت های دانش بنیـان و نیـز تـالش مـردم را در زمینه تهیـه و تولید 
لـوازم مـورد نیاز بهداشـتی یـک عرصـه پرافتخار دیگـر دانسـتند.رهبر 
انقالب اسـالمی بـا تجلیـل از رفتـار متیـن و صبورانـه ملـت در برخورد 
بـا قضیـه کرونـا گفتنـد: وقـوع چنیـن حوادثـی معمـوال نگرانی هایـی 
درباره مصـارف زندگی بـه وجود مـی آورد و ممکـن اسـت همچنان که 
در برخـی کشـورها در حمله بـه فروشـگاه ها دیدیـم باعـث رفتارهایی 
خاص شـود؛ اما این گونـه رفتارهـا در ایـران عزیـز مطلقا دیده نشـد و 
مردم با متانـت و بردباری در ایـن زمینه نیز انصافا خوش درخشـیدند.

رهبر انقالب اسـالمی مـاه های اخیـر را از زاویـه ای دوران خانه نشـینی 
عمومی خواندنـد و افزودند: در ایـن دوران نقش و جایـگاه خانواده در 
فرهنـگ اسـالمی- ایرانـی آشـکارتر شـد در حالی کـه در کشـورهایی 
که خانـواده پایـه و معنای درسـتی نـدارد، دوران خانه نشـینی عمومی 
به این شـکل قابـل تحمـل و درک نیسـت.حضرت آیـت ا... خامنه ای 
در بخـش دیگـری از سخنان شـان شکسـت غـرب در آزمـون جهانـی 
مقابله با کرونا را مـورد توجه قرار دادنـد و افزودند: غـرب و غرب زدگان 
نمی خواهنـد ایـن شکسـت دیـده شـود ؛امـا الزم اسـت ابعـاد ایـن 

ناتوانی بررسـی و بیان شـود چرا که انتخاب سرنوشـت های مهم برای 
ملت هـا بـه ایـن آگاهی هـا بسـتگی دارد.ایشـان در زمینه »شکسـت 
توانایی هـای مدیریتـی غـرب« خاطرنشـان کردنـد: کرونـا در آمریـکا 
و اروپـا در مقایسـه بـا دیگـر کشـورها دیرتـر شـیوع پیـدا کـرد یعنـی 
ایـن کشـورها فرصت داشـتند خـود را آمـاده مواجهـه با ایـن ویروس 
کنند؛ امـا آن چنان که باید و شـاید نتوانسـتند کـه آمار بـاالی مبتالیان 
و فوت شـدگان در آمریـکا و برخـی کشـورهای اروپایـی و مشـکالت 
مختلـف مـردم در ایـن کشـورها از جملـه بیـکاری، ایـن ناتوانی هـا را 
اثبـات می کنـد. رهبـر انقـالب اسـالمی »فلسـفه اجتماعی غـرب« را 
نیـز در مقابلـه بـا کرونـا شکسـت خـورده خواندنـد و افزودنـد: روح و 
محتـوای فلسـفه اجتماعـی در غـرب بـر پایـه مادیـات و پول اسـتوار 
اسـت به همین علت اسـت که آن هـا در موضـوع کرونا به سـالمندان، 
افـراد مریـض، بی پـول و عقب مانـده بی اعتنایـی کردنـد چـرا کـه این 
قشـرها توانایی کسـب پول و ایجاد مادیـات را ندارند بـه همین خاطر 
شـمار زیـادی در خانه های سـالمندان جـان باختنـد که ایـن واقعیات 
شکسـت فلسـفه اجتماعی غرب را نیـز آشـکار می کند.»شکسـت در 
عرصـه نمایـش اخـالق عمومـی« از دیگر نکاتـی بود کـه رهبـر انقالب 
در بررسـی ابعـاد مختلـف ناتوانی غربی هـا بـه آن پرداختند.ایشـان با 

اشـاره بـه مـواردی همچون هجـوم بـه مغازه هـا و برخـی چالش های 
دیگـر افزودنـد: غربی هـا بـا همـه ادعاهـا در ایـن زمینـه نیز شکسـت 
خورده انـد کـه بایـد ایـن واقعیـات بـرای افـکار عمومـی تبیین شـود.
رهبر انقالب در پایان سـخنان شـان دو نکته را مـورد تاکید قـرار دادند: 
»اهمیـت دادن به شـبکه بهداشـتی درمانی« و »بررسـی هـای دقیق 
درباره بسـته بـودن یا نبـودن مسـاجد و مراکـز دعا«.حضـرت آیت ا... 
خامنـه ای در آخریـن نکتـه سـخنان شـان بـا اشـاره بـه یـک سـوال 
بی پاسـخ دربـاره مراسـم دعـا، نمـاز و عبـادات در مسـاجد و اماکـن 
مقـدس تاکید کردند: بنـده هیچ پیشـنهادی در این بـاره ارائه نمی کنم 
و تابع نظر و تشـخیص کارشناسـی سـتاد ملی مبـارزه با کرونا هسـتم 
اما بایـد توجه داشـت که عبادات و توسـل بـه خصوص در مـاه رمضان 
و شـب های قدر جزو نیازهـای اساسـی و حتمی مردم اسـت و مردم 
در قضایـای مهـم نیز بیشـتر بـه ارتبـاط بـا پـروردگار نیـاز دارنـد البته 
معتقـدم اگـر قواعـد سـخت گیرانه ای هـم در ایـن زمینـه وضع شـود 
مردم مومن و مسـجدی حتمـا بیشـتر از دیگران به آن عمـل می کنند.

پیش از سـخنان رهبر انقالب اسـالمی آقـای روحانـی، رییس جمهور 
از فعالیت سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونـا و کمیته های هشـت گانه آن در 

۸۰ روز گذشـته گـزارش داد.

یک اندیشــکده آمریکایــی در تحلیلــی در زمینه 
روابط گرم ایران و چین نوشــت، سیاست نگاه به 
شرق برای ایران موضوعی کم اهمیت نیست بلکه 
ضرورتی راهبردی است.یک اندیشکده آمریکایی 
به تازگی در تحلیلی به ابعاد روابــط راهبردی بین 
ایران و چیــن پرداخت و نوشــت، چین برخالف 
آمریکا دخالتی در امور ایران ندارد و در زیر فشــار 
تحریم ها به این کشــور کمک می کند.اندیشکده 
»شورای آتالنتیک« در تحلیلی در این زمینه نوشت، 
روابط دوجانبه ایران و چین بیش از یک دهه است 
که از اهمیت راهبردی برخوردار شــده و به نظر می 
رسد ویروس همه گیر کرونا حتی آن را تقویت کرده 
است. در حالی که »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
آمریکا حاضر به لغو تحریم ها برای مبارزه با کرونا 
نشده، چینی ها در حال ارســال تجهیزات پزشکی 

به ایران هستند.این اندیشــکده با اشاره به روابط 
گذشته تهران و پکن با وجود تحریم های واشنگتن 
نوشت، چین در حالی یک دهه قبل به بزرگ ترین 
شــریک تجاری ایران مبدل شــد که تحریم های 
آمریکا علیه برنامه هســته ای ایران همه جهان به 
خصوص اروپا را همراه خود کرده بود. این مسیر با 
بازگشت تحریم های آمریکا پس از خروج یکجانبه 
دولت ترامپ از برجام سرعت بیشتری گرفته شده 
است. باوجود راهبرد فشــار حداکثری واشنگتن، 
ارزش داد و ستد ایران با چین در سال 2۰۱۹ نزدیک 
به 2۰ میلیارد دالر رسید. در نتیجه، سیاست نگاه به 
شرق موضوعی کم اهمیت برای ایران نیست بلکه 
ضرورتی راهبردی اســت.بر اســاس این گزارش، 
هنگامی که ایران در سال های دور به هواپیما های 
جنگنده نیاز داشت، این پکن بود که جنگنده های 

»اف-۷« که نســخه چینی »میگ-2۱« بود را در 
اختیار ایران قرار داد. وقتی بانک های اروپایی تحت 
فشار تحریم های آمریکا نتوانستند خدمات مورد 
نیاز به ایران ارائه دهند، بازهم این بانک های چینی 
بودند که وارد میدان شدند.این اندیشکده آمریکایی 
نوشت، چین کماکان نفت ایران را خریداری می کند 
و ایــن پول در بانک هــای چین اســت. چینی ها 
نیز خدمات و محصوالتی را بــه ایران می دهند که 
آمریکایی ها و اروپایی ها به دلیل تحریم ها قادر به 

انجام آن نیستند.

تحلیل اندیشکده آمریکایی  از روابط گرم ایران و چین

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به سازوکار موسوم به کانال انسان دوستانه سوئیس )SHTA(، آن را ناکافی دانست.مجید تخت روانچی طی 
سخنرانی در وبینار بین المللی »تحریم های آمریکا و کووید ۱۹، یک تهدید جهانی« با اشاره به تداوم چهاردهه تحریم های غیرانسانی آمریکا علیه ایران، به تشریح آثار 
مخرب این تحریم ها بر مبارزه کشورمان با بیماری همه گیر کرونا پرداخت.روانچی ضمن رد ادعای مقامات آمریکایی در مستثنی دانستن مبادالت بشردوستانه و پزشکی 
از تحریم ها، گفت که در عمل انجام این گونه تبادالت غیرممکن هستند.وی با اشاره به سازوکار موسوم به کانال انسان دوستانه سوئیس )SHTA(، ضمن ناکافی دانستن 
این کانال برای تامین نیازمندی های ایران افزود: شرط و شروط وزارت خزانه داری آمریکا برای صدور مجوز به شرکت های متقاضی برای استفاده از این کانال، چنان سخت 
گیرانه است که در عمل مبادالت از این کانال دشوار است.روانچی همچنین با اشاره به خسارت های گسترده اقتصادی و انسانی کرونا در ایران و سایر کشورها، لغو فوری 
تمامی تحریم های بانکی، بیمه ای، حمل و نقل، پزشکی، صنعتی، صادرات، واردات و … را برای کمک به کشورهای آسیب دیده با اتکا به منابع داخلی شان ضروری دانست 
و خواستار لغو تحریم ها شد.گفتنی است این وبینار، با سخنرانی سفرای کشورهای ایران، سوریه، ونزوئال، کوبا، زیمباوه و نیکاراگوئه در سازمان ملل و توسط سازمان مردم 

نهاد »تحریم ها کشنده هستند« به صورت مجازی برگزار شد.

خبر روزانتقاد تخت روانچی از ناکارآمدی کانال انسان دوستانه سوئیس

وز عکس ر

برگزاری تظاهرات 
ضد نتانیاهو در 

سرزمین های اشغالی
تــل آویو، قــدس و ســایر مناطق 
ســرزمین های اشــغالی،صحنه 
اعتراضات علیــه بنیامین نتانیاهو 
بوده اســت.اعتراض ایــن افراد به 
فساد نتانیاهو و نیز سیاست های 
دولت وی در قبال مبارزه با کرونا بود. 

جزییات دیدار مهم سفیر ایران با نخست وزیر جدید عراق
سفیر ایران در عراق گفت که در نشست با الکاظمی درباره همکاری های دوجانبه از جمله همکاری های بانکی 
و تداوم اقدامات در زمینه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر رایزنی شده است.ایرج مسجدی پس از دیدار با مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق در صفحه توئیترش درباره جزییات این مالقات نوشت: »در جلسه با آقای 
کاظمی، همکاری های دوجانبه و تداوم اقدامات در زمینه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، همکاری های بانکی، راه آهن 
خرمشهر - بصره و روادید اتباع دو کشور رایزنی شد و قول همکاری دادند و از تالش های جمهوری اسالمی 
ایران در مبارزه با داعش تقدیر کردند.وی افزود: کاظمی، ایران و عراق را دو کشور دوست و برادر دانست.ایرج 
مسجدی، سفیر ایران در بغداد به دیدار »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر جدید عراق رفت و با وی دیدار و 
گفت و گو کرد.به گزارش خبرگزاری عراق )واع(، الکاظمی در این دیدار بر عالقه مندی عراق برای ایجاد بهترین 

روابط با جمهوری اسالمی ایران و تمامی کشورهای همجوار تاکید کرد.

اعالم برنامه جدید ماهواره نظامی سپاه 
فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه گفت: برنامه داریم ارتفاع مداری را افزایش دهیم و در سال های آتی 
به مدار ۳۶ هزار کیلومتری برسیم.سردار علی جعفرآبادی، فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه افزود: 
این ارتفاع مداری یا مدار ژئو از آنجا مهم است که مختص ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی است و یک مدار 
بسیار راهبردی است که ماهواره ها در آن نسبت به یک ناظر زمینی به شکل ثابت و ساکن هستند. رساندن 
ماهواره به این مدار هم از جنبه اقتصادی برای کشور عایدات دارد و هم ابزاری برای حفظ دارایی های فضایی 
کشور مثل نقاط مداری ژئو  است.سردار جعفرآبادی با اشاره به پیچیدگی های پروژه های فضایی، عنوان کرد: 
پیچیدگی این پروژه جدای از پیچیدگی های طراحی و ساخت و مونتاژ این سامانه، از لحظه پرتاب تا لحظه 
تزریق ماهواره حداقل ۱۰ مکانیزم عمده مکانیکی، شیمیایی و الکترونیکی اتفاق می افتد که هرکدام جزییاتی 

در دل خود دارند.

ادعای رژیم صهیونیستی به حمله  سایبری از جانب ایران
رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که از سوی ایران به زیرساخت های شهری در تل آویو حمله  سایبری شده 
است.کابینه عالی امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شده که یک حمله سایبری از سوی ایران به زیرساخت های 
آب شهری در تل آویو صورت گرفته است.رژیم غاصب صهیونیستی، ایران را به حمله  سایبری به پایگاه های 
اطالعاتی خود متهم کرده است، این در حالی است که ایران این اتهامات را رد  و تاکید کرده است که این کشور 
در جنگ های سایبری درگیر نمی شود.این حمله توسط یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به عنوان تشدید 
تنش ها از طرف ایران و عبور از خط قرمز توصیف شده است که هدف آن آسیب به زیرساخت ها و امکانات 
شهری بود.براساس این گزارش، در حال حاضر تل آویو در حال جلوگیری از آسیب های این حمله  ادعایی 
سایبری است.تهران مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت اعزامی 

ایران در سازمان ملل اعالم کرد: »دولت ایران وارد جنگ سایبری نمی شود. «

واشنگتن:

از هر گزینه ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده می کنیم
وزارت خارجه آمریکا با اصرار بر تالش های این کشور جهت تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، مدعی 
شد که هرگز اجازه دستیابی ایران به سالح اتمی را نمی دهند.»مورگان اورتاگوس« سخنگوی وزارت 
خارجه با تکرار ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران، از تالش های همه جانبه واشنگتن برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خبر داد.اورتاگوس با صدور بیانیه ای در صفحه توئیتر خود نوشت: »دو 
سال از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، می گذرد. ما تمام گزینه های دیپلماتیک را برای مطمئن 
شدن از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل به کار می بریم«.وی در ادامه ادعاهای خود 
 افزود: »ما وضعیت کنونی خشونت و تروریسم ایران را نمی پذیریم و هرگز به ایران اجازه نمی دهیم

سالح اتمی داشته باشد«.

کافه سیاست

نماینده مردم همدان:

 هر نماینده ای حس کند 
رییس مجلس است

نماینده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
ــان اینکــه مجلــس  ــا بی شــورای اســالمی ب
ــی  ــی و تفرق گرای ــی حزب گرای ــد قربان نبای
ــای  ــر ج ــده ای ه ــر نماین ــت: ه ــود، گف ش
ــس و در  ــس مجل ــد ریی ــس کن ــور ح کش
ــی  ــا حاج ــرار دارد.»حمیدرض ــور ق رأس ام
ــد  ــم مانن ــس ده ــه داد: مجل ــی« ادام بابای
دیگــر مجالــس دارای نــکات مثبــت و 
ــی و  ــع بررس ــه موق ــد ب ــه بای ــود ک ــی ب منف
تبییــن شــود. امــا مجلــس یازدهــم، اولیــن 
مجلــس از گام دوم انقــالب اســالمی اســت 
کــه  بــا بررســی های انجــام شــده و مطابــق 
ــری در گام دوم  ــام معظــم رهب ســخنان مق
انقــالب بایــد پیــش بــرود. حاجــی بابایــی 
تصریــح کــرد: بــرای موفقیــت مجلــس 
یازدهــم بایــد آســیب هــای دیگــر مجالس 
ــرای مجلــس یازدهــم  را در نظــر گرفــت و ب
مولفه هایــی تعییــن کــرد. هــر گونــه 
دخالــت بیــرون در مجلســی کــه مــی 
خواهــد در رأس امــور باشــد، مغایر بــا رأس 
ــن  ــه پایی ــاال ب ــگاه از ب ــودن اســت. ن ــور ب ام
بــه نماینــدگان، نماینــده تــر بــودن را تلقیــن 
می کنــد کــه باالتــر بــودن در مجلــس 

ــت. ــت اس ــه شکس ــوم ب ــم محک یازده
ــه از  ــر نقط ــدگان از ه ــه داد: نماین وی ادام
کشــور در شــرایط و وضعیــت یکســان و 
نماینــده هســتند و نماینده تــری در مجلس 
وجــود نــدارد. مجلــس در رأس امــور باشــد 
نــه رییــس مجلــس؛ اقتــدار مجلــس بایــد 
همــراه بــا همــه نماینــدگان در دورتریــن 
نقــاط کشــور نفــوذ کنــد. هــر نماینــده ای هر 
ــد رییــس مجلــس  جــای کشــور حــس کن
اســت و همــه نماینــدگان باید احســاس در 

ــودن داشــته باشــند.  ــور ب رأس ام
مجلــس نبایــد قربانــی حــزب گرایــی و 
تفــرق گرایــی شــود بلکــه بایــد مظهــر پاکی 
و مبــارزه بــا فســاد، کارآمــد، مردمــی و 

ــد. ــرا باش ــالق گ اخ

بین الملل
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 نتیجه تغییر الگوی کشت است

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشت: مساحت گلخانه های اصفهان از یک هزار و 
۸۴۰ هکتار در سال ۹۷ اکنون به یک هزار و ۹۵۰ هکتار رسیده است که با توجه به برنامه ریزی انجام شده و 
فراهم کردن بستر سرمایه گذاری الزم این مقدار تا پایان سال جاری به۲ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

احمدرضا رییس زاده  افزود: این میزان گلخانه در طول سال قادر خواهد بود ۳۰۰ هزار تن انواع محصوالت 
سبزی و صیفی مانند خیار، گوجه، فلفل دلمه ای رنگی، بادمجان، توت فرنگی، سبزی برگی و غده ای تولید 
کند.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اهمیت صادرات در وضعیت کنونی افزود: 
این میزان صادرات ساالنه افزون بر ۵۰ میلیون دالر ارزآوری برای کشورمان دارد.وی ادامه داد: تغییر شیوه 
کشت از فضای باز و به صورت سنتی به فضای گلخانه ای از اولویت های اصلی وزارتخانه است و این شیوه در 
استان اصفهان به طور جدی دنبال می شود.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: 
این نوع کشت و کار در مناطق معتدل بهتر جواب می دهد بنابراین مناطق مرکزی استان شمار بیشتری از 

گلخانه ها را در خود جای داده است.

سهم 70 درصدی استان اصفهان از صادرات خامه به روسیه
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: سال گذشته بیش از ۱۳ هزار تن خامه ایران به روسیه صادر 
شده که سهم استان از این میزان حدود ۷۰ درصد بوده و بدون این میزان صادرات، به طور قطع بسیاری از 
دامداری ها امکان ادامه فعالیت نداشتند. شهرام موحدی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به تنش سیاسی چند سال پیش ترکیه و روسیه گفت: به دنبال این موضوع، روسیه هیئتی را برای بررسی 
چرخه کامل تولید لبنیات به ایران فرستاد و این کارشناسان پس از بازدید از مراحل مختلف شامل تولید و 
انتقال علوفه، گاوداری ها و دو کارخانه شیر در اصفهان، مجوز صادرات شیر را صادر کردند.موحدی این سخت 
گیری های بهداشتی را شامل چرخه تولید و فرآوری گوشت نیز دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت ها و 
زیرساخت های فراهم شده در کشتارگاه صنعتی نجف آباد، این مجموعه بدون شک به یکی از قطب های 
صادرات گوشت کشور تبدیل خواهد شد و وظیفه خود می دانم دید ملی مدیریت شهری نجف آباد بابت 
ساخت این مجموعه را تحسین کنم.وی گفت: سال گذشته بیش از ۱۳ هزار تن خامه ایران به روسیه صادر 
شده که سهم استان از این میزان حدود ۷۰ درصد بوده و بدون این میزان صادرات، به طور قطع بسیاری از 

دامداری ها امکان ادامه فعالیت نداشتند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

عدم تشکیل کارگروه رفع مشکالت زاینده رود
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: متاسفانه تا به امروز هیچ اقدامی برای تشکیل 
این کارگروه نشده است، که باید هرچه زودتر و قبل از هر مشکل اجتماعی این کارگروه شکل بگیرد و کار 
خود را برای رفع مشکالت زاینده رود و برگرداندن حقابه کشاورزان شروع کنند.حسین محمدرضایی اظهار 
داشت: باتوجه به بارندگی سال زراعی جاری و حجم حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد، الزم است 
مسئوالن با جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و غیر قانونی آب زاینده رود در بخش های کشاورزی، صنعت، 
صرفه جویی در مصرف آب شرب و کاهش انتقال آب به استان ها و شهرستان های دیگر این امکان را فراهم 
سازند تا کشت تابستانه کشاورزان اصفهان میسر شود و کشاورزان به حقابه خود برسند.عضو هیئت مدیره 
نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به نشست ١٣ آذرماه سال ۹۸ تشکل های کشاورزی استان اصفهان 
با رییس قوه قضاییه حضرت آیت ا... رییسی، بیان داشت: آیت ا... رییسی بعد از شنیدن صحبت های 
کارشناسانه نمایندگان صنوف کشاورزی و حقابه داران رودخانه زاینده رود، دستور تشکیل کارگروهی برای 
حل مشکل رودخانه زاینده رود و حقابه کشاورزان صادر و دبیر این کارگروه را به حجت االسالم محسنی اژه ای 
واگذار کردند.وی اضافه کرد: متاسفانه تا به امروز هیج اقدامی برای تشکیل این کارگروه نشده است، که باید 
هرچه زودتر و قبل از هر مشکلی اجتماعی این کارگروه شکل بگیرد و کار خود را برای رفع مشکالت زاینده رود 

و برگرداندن حقابه کشاورزان شروع کنند.

نهادهای امنیتی سازمان بازرسی و دولت، همه پای کار آمده اند تا شاید بتوانند قیمت پراید را مهار کنند؛

وقتی پراید شاخص می شود!

از زمانــی کــه پرایــد مرزهــای بیســت  مرضیه محب رسول
میلیون تومانی را پشــت ســر گذاشــت، به 
نحوی بــه شــاخص قیمــت گــذاری در بــازار خــودرو ایــران تبدیل شــد. 
ــن  ــودرو نازل تری ــن خ ــرد ای ــا ک ــوان ادع ــی ت ــرات م ــه ج ــد ب ــر چن ه
ــد خودرویــی در کشــور اســت؛ امــا امــروز  ــم بن ــدات نی بخــش از تولی
دیگــر بــازار روی قیمت ایــن ماشــین مــی چرخــد. ۸۰ میلیــون تومانی 
شــدن پرایــد در روزهای اخیــر، زلزلــه ای در بــازار خــودرو ایجــاد کرد هر 
ــه رییــس  ــازار خــودرو از جمل ــاالن ب ــد برخــی از کارشناســان و فع چن
اتحادیــه نمایشــگاه داران مدعــی شــده کــه قیمــت ایــن خــودرو بیش 
از ۷۳ میلیــون تومــان معامله نشــده اســت و کســی پرایــد ۸۰میلیونی 
معاملــه نکــرده؛ اما حبــاب قیمتــی در ایــن بــازار هــر روز در حــال بزرگ 
ــن مســئله شــناخته مــی  ــی ای ــت مقصــر اصل ــر شــدن اســت. دول ت
شــود؛ شــرکت هــای خــودرو ســازی و عــدم نظــارت بــر قیمت گــذاری 
آنهــا از ســویی و نبــود مدیریــت در بــازار از ســوی دیگــر اتهاماتــی اســت 
کــه دولــت را در ایــن گرانــی مقصــر مــی دانــد. شــاید بــه همیــن دلیــل 
دولت دم دســتی تریــن راهــکار یعنی حــذف قیمت هــا از ســایت های 
خریــد و فــروش را دوبــاره اجرایــی کــرد تــا بخشــی از بــار روانــی دالل 
بــازی در بــازار را کاهــش دهــد. از ســوی دیگــر خودرو ســازان بــر خالف 

دفعــات گذشــته این بــار بــه نوعــی مدعــی هســتند و مــی گوینــد روی 
هــر خــودروی تولیــدی در بســیاری از کارخانــه هــا زیــان مــی دهنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه خبــر حــذف تولیــد پرایــد کــه از ســوی ســایپا 
مطــرح شــده اســت خــود یکــی از علــل افزایــش قیمــت ایــن خــودرو 
در بــازار و بــه تبــع آن ســایر قیمــت هــا دانســته شــده اســت . خــودرو 
ــر عمــال  ــه هــای اخی ــازار در هفت ــد در ب ــا کاهــش عرضــه پرای ســازان ب
نیازهــا را افزایــش دادنــد و بــر مــوج قیمــت هــا ســوار شــدند. امیــد بــه 
گرانــی بیشــتر در بــازار خودرو هــم البتــه در ایــن باز افزایشــی بــی تاثیر 
نبــوده اســت؛ ســرمایه هــای ســرگردانی کــه حــاال عــالوه بــر بــورس در 
بازار خــودرو هــم رکــورد شــکنی مــی کنند. حاشــیه ســودهای چنــد ده 
میلیونــی در کمتــر از چنــد مــاه موجب شــده تــا این ســرمایه هــا راهی 
بــازار خــودرو شــوند آن هــم در شــرایطی کــه طــال و ارز جذابیــت خــود را 
برای ســرمایه گذاران از دســت داده اســت. ایــن همه حواشــی در حالی 
گریبــان خودروســازان و خریــداران را گرفتــه اســت کــه دســتور رییــس 
ــازار حــاال بحــث اصلــی قیمــت  ــر اصــالح قیمــت در ب جمهــور مبنــی ب
گــذاری در این بــازار از ســوی تولید کننــدگان و شــورای رقابــت را مطرح 
کــرده اســت. گفتــه مــی شــود در حالــی کــه فرمــول ارائه شــده توســط 
ــه قیمــت  شــورای رقابــت همــه جوانــب را در نظــر می گیــرد و صرفــا ب

تمــام شــده توجــه نــدارد، روش مــورد نظــر ســازمان حمایــت متمرکــز 
ــر قیمــت نهایــی محصــول اســت. کارشناســان مدعــی هســتند کــه  ب
ــت و  ــد گرف ــازار خــودرو صــورت نخواه ــی در ب ــت چندان کاهــش قیم
برخی از ســازمان هــای امنیتی و ســازمان بازرســی هم وارد ایــن ماجرا 
ــد. حســن  ــازار را ســاماندهی کنن ــن ب ــد ای ــا شــاید بتوانن ــد ت شــده ان
ــه  ــان اینک ــا بی ــور، ب ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س ــیان، ریی درویش
نظــارت بــر موضــوع خــودرو یکــی از اولویت هــای اصلــی این ســازمان 
اســت، از تدویــن فرمــول قیمت گــذاری خــودرو در شــورای رقابــت در 
ــه اینکــه پــس از رایزنی هــای  ــا اشــاره ب ــر داد. وی ب ــه جــاری خب هفت
هفته هــای اخیــر، شــورای رقابــت بــه ماجــرای قیمت گــذاری خــودرو 
بازمی گــردد، گفــت: شــورای رقابــت معتقــد اســت طبــق قوانیــن بایــد 
برمبنــای هزینه هــای تمام شــده تولیــد خــودرو، به اضافــه میــزان 
ــت  ــد، قیم ــالم می کن ــزی اع ــک مرک ــال بان ــه هرس ــی ک ــورم بخش ت
خــودرو را تعییــن کنــد. بــا وجــود تمــام ایــن اظهــارات امــا مــی تــوان 
مدعــی بــود بــازار خــودرو در بــی ثبــات تریــن و متالطــم تریــن دوران 
خــود طــی دو ســال اخیــر بــه ســر مــی بــرد؛ اتفاقی کــه اگــر به هــر نحو 
مهــار نشــود مــی توانــد ماننــد بازارهــای دالر و طــال در ســال گذشــته بــه 

یک دست انداز سخت برای دولت و اقتصاد ایران تبدیل شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
طرح های آبرسانی به استان که سال ها متوقف بودند، 
اکنون دوباره فعال هستند.حمیدرضا فوالدگر با اشاره به 
وضعیت استان اصفهان در دوره ۱۶ ساله حضور خود در 
مجلس گفت: بخش زیادی از کار نمایندگان مجلس، 
رسیدگی به مراجعات مردمی است که متاسفانه بیشتر 
این مراجعات مربوط به مشکالت شخصی و درخواست 

کار و وام بود که البته رسیدگی به این مسائل از وظایف 
نماینده مجلس نیست. بخش دیگری از مراجعات 
مربوط به مشکالت شخصی فرد با ادارات دولتی است 
که نمایندگان مجلس تا حدودی می توانند به مشکالت 
این افراد رسیدگی کنند. وی با بیان اینکه مهم ترین 
مشکل شهرستان اصفهان، وضعیت آب و کشاورزی 
این منطقه است گفت: در سال های اخیر اقدامات 
بسیاری از سوی نمایندگان استان اصفهان برای حل 
بحران آب رقم خورد و بیشترین تمرکز نمایندگان بر 
این مسئله بود. نتایج این اقدامات، احداث ستاد 
احیا و ساماندهی زاینده رود و کارون زیر نظر معاون 
اول رییس جمهور بود.فوالدگر تصریح کرد: از دیگر 

نتایج پافشاری نمایندگان استان بر حل مشکالت 
آب، ساماندهی طرح دوم آبرسانی اصفهان بود که در 
بودجه سال ۹۹ هم ردیف بودجه  ۱۰ میلیارد تومانی برای 
آن در نظر گرفته شده است؛ هر چند میزان این بودجه 
در مقایسه با عظمت این پروژه کم است اما همین 
نشان دهنده توجه دولت به مشکالت کم آبی استان 
است ضمن اینکه در مفاد این طرح اجازه مشارکت با 
بخش خصوصی به مدیران استانی داده شده است.

وی افزود: برای بررسی این طرح از وضعیت سد 
سازی تونل سوم کوهرنگ نیز بازدید کردیم که برای 
کنون فعالیت   مدت زیادی متوقف مانده بود؛ اما ا

خود را از سر گرفته است. 

گرانی حبوبات با عدم 
توازن بین عرضه و تقاضا  
معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت 
سـازمان صمـت اصفهـان اظهـار داشـت: 
شـرایط موجـود در کشـور سـبب عـدم 
تعادل در عرضـه و تقاضا شـده و قیمت ها 
نیسـت. مـا  تاییـد  مـورد  هیچ کـدام 

اسـماعیل نـادری در ارتبـاط بـا افزایـش 
قیمـت حبوبـات در چنـد روز اخیـر افزود: 
بخشـی از حبوبـات مـا وارداتی بـوده مثل 
عـدس، لپـه و قسـمتی از لوبیـا کـه ارز 
ایـن اقـالم از ۴ هـزار و ۲۰۰ تومـان بـه ارز 
نیمایـی تغییـر کـرده و بخشـی از افزایش 
قیمت ناشـی از همین تغییر ارز است.وی 
ادامـه داد: بخشـی بـه علـت فصل اسـت 
چراکـه اکنـون فصـل برداشـت بـه پایـان 
رسـیده و در سـال های متمـادی بیـن 
فصل برداشـت تا فصـل برداشـت بعدی، 
افزایش قیمـت وجود داشـته و مشـمول 
عرضـه و تقاضـا می شـود، فصل برداشـت 
بعدی در حدود دو ماه دیگر اسـت.معاون 
امـور بازرگانـی و توسـعه تجارت سـازمان 
صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهان 
با بیان اینکه شـرایط موجود کشـور سـبب 
عدم تعادل در عرضه و تقاضا شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: اکنـون بـا توجـه بـه شـیوع 
بیمـاری کرونـا و مشـکالتی کـه وجـود 
دارد مقـداری مصـرف باالتـر رفتـه، چراکه 
در برخـی مـوارد حبوبـات بـه علـت اینکـه 
دارای پروتئیـن اسـت جایگزیـن گوشـت 
می شـود.وی گفت: ایـن عدم تـوازن بین 
عرضه و تقاضـا سـبب افزایـش قیمت در 
حبوبـات بـه ویـژه لپـه و عـدس شـده و 
قیمت ها هیچ کـدام مورد تایید ما نیسـت 
و ما از بابت این موضوع نگـران و ناراحتیم 
و ایـن موضـوع در سراسـر کشـور اتفـاق 
افتـاده اسـت.نادری بـا اشـاره بـه راهـکار 
توازن قیمـت حبوبات در بازار خاطرنشـان 
کرد: یک بحث مطرح اسـت تحـت عنوان 
گران فروشـی و دیگـری گرانی کـه البته با 

هـم متفـاوت هسـتند.  

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:  

طرح های آبرسانی به استان دوباره فعال شدند

 نایب رییس اتحادیه فروشـندگان گوشـت قرمز اصفهان گفت: شـهروندان نگران افزایش قیمت نامحسـوس هرکیلوگرم گوشت گوسـفند در واحدهای صنفی 
بازار نباشـند زیرا متغیرهای طبیعی گاها این روند افزایشـی را ایجـاد می کنند و چنـد روز بعد بازار مجـددا کاهش نرخ را تجربـه خواهـد کرد.عبدالرضا آقاجانی 
، با بیان اینکه قیمت گوشـت قرمـز در بازار افزایش نداشـته اسـت، اظهـار کرد: گوشـت گوسـفند، گاو و گوسـاله ای که اکنـون در بازار بـه فروش می رسـد، تولید 
دامداری هـای داخلی اسـت و از طریـق واردات به بـازار ایـران نمی آیـد، از این رو قیمت دام سـنگین در بـازار حدود ۳ ماه اسـت که تغییری نداشـته اسـت.وی 
افزود: علت تغییـرات هفتگی قیمت دام سـبک در بـازار و افزایش یا کاهش نرخ هر کیلوگرم گوشـت گوسـفند در واحدهای صنفـی، تاثیرپذیری بـازار از برخی 
از متغیرهـای طبیعی همچـون بارندگی یـا زلزله یـا متغیرهای انسـانی همچـون کاهش تـردد و مشـکالت در حوزه حمـل و نقل اسـت.نایب رییـس اتحادیه 
فروشـندگان گوشـت قرمز اصفهان تصریح کرد: بخش زیادی از نیاز بازار اصفهان به دام سـبک و گوشـت گوسـفند از دیگر اسـتان های کشـور تامین می شـود؛ 
اما خوشـبختانه در زمینه تامین دام سنگین و گوشـت گاو و گوسـاله مورد نیاز بازار اصفهان، خودکفا هسـتیم و دامداری های اسـتان میزان تولیدات مناسبی در 
این زمینه دارنـد.وی ادامه داد: قیمت گوشـت شـتر در بازار وابسـته به دالر اسـت زیـرا واردکنندگان این نوع از گوشـت به کشـور با تبدیـل دالر به روپیـه اقدام به 

واردات گوشـت شـتر از پاکسـتان می کنند و از این رو نوسـانات نرخ دالر بر قیمت هر کیلوگرم گوشـت شـتر در بازار تاثیرگذار اسـت.

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان: 

 نگران افزایش نامحسوس قیمت گوشت قرمز در بازار نباشید
خبر  روز

خودرو سازان با کاهش عرضه پراید در بازار در هفته های 
اخیر عمال نیازها را افزایش دادند و بر موج قیمت ها سوار 
شدند. امید به گرانی بیشتر در بازار خودرو هم البته در این 
باز افزایشی بی تاثیر نبوده است؛ سرمایه های سرگردانی که 

حاال عالوه بر بورس در بازار خودرو هم رکورد شکنی می کنند

برداشت سیر در خور و 
بیابانک آغاز شد

برداشت محصول سیر از ۲۰ هکتار 
زمین های کشاورزی شهرستان خور و 
بیابانک آغاز شده است.سیرهای این 
شهرستان به دلیل طعم و عطر خاص 

مشتریان فراوانی دارد.

شکایت از دولت انگلیس به خاطر تبعیض در کمک های مالی
منتقدان می گویند، دولت انگلیس در تخصیص بودجه برای کمک به اقشار این کشور برای مقابله با 
کرونا میلیون ها نفر افراد خود اشتغال و بیکار را مدنظر قرار نداده است.رانندگان شرکت تاکسیرانی 
اور، و اتحادیه کارگران مستقل انگلیس 
لی  از دولت این کشور به دادگاه عا
انگلیس شکایت کرده و مدعی شدند 
که خزانه داری این کشور در تخصیص 
کمک های مالی برای کمک به افراد در 
راستای مقابله با اثرات منفی شیوع 
ویروس کرونا، تبعیض آمیز عمل کرده 
است.ریشی سوناک، وزیر خزانه داری 
انگلیس، اعالم کرده است که قصد دارد، 
برای جلوگیری از اخراج گسترده کارگران 
در این کشور ۸۰ درصد حقوق افرادی که به خاطر شیوع کرونا به مرخصی اجباری رفته اند را تا سقف 
۲۵۰۰ پوند پرداخت کند.یکی دیگر از اهداف این طرح این است که میلیون ها خانواده در انگلیس 
بدون درآمد نمانند.با این حال اما منتقدان می گویند این کمک ها به افراد خود اشتغال و کسانی که 

قرارداد کاری ندارند، نخواهد رسید.

کاهش سریع تولید نفت شرکت های آمریکایی
ارزیابی ها حاکی از آن است که تولید نفت آمریکا، ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

بررسی اطالعات دولتی ارائه داده شده و آمارهای منتشر شده از سوی شرکت های آمریکایی نشان 
می دهد تولید نفت این کشور سریع تر از آن چیزی که پیش بینی می شد، رو به کاهش است.این 
ارزیابی ها حاکی از آن است که تولید نفت آمریکا در مسیر رسیدن به کاهش ۱.۷ میلیون بشکه ای 
روزانه قرار دارد.دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در اوایل ماه آوریل گفته بود که آمریکا در یک 
واکنش طبیعی نسبت به بدتر شدن اوضاع بازار نفت، تولید خود را کاهش خواهد داد.وزارت انرژی 
آمریکا در ماه گذشته میالدی گزارش داد که انتظار می رود تا پایان سال جاری تولید نفت آمریکا 
۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز کاهش یابد؛ اما به نظر می رسد سرعت کاهش نفت آمریکا از سوی 

شرکت های این کشور بیشتر از آن چیزی است که وزارت انرژی این کشور انتظار داشته است.

شکایت تسال از مقامات محلی آمریکا به علت جلوگیری از 
بازگشایی کارخانه

شرکت خودروسازی تسال به منظور فشار آوردن به مقامات محلی آمریکا در ایالت کالیفرنیا برای 
بازگشایی کارخانه خود در شهر فریمانت که با شیوع کرونا مجبور به تعطیلی شده است، از این 
مقامات شکایت کرد.ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، همچنین تهدید کرد که کارخانه و دفتر مرکزی 
این شرکت سازنده خودروهای برقی را از ایالت کالیفرنیا به تگزاس یا نوادا منتقل خواهد کرد.این 
اظهارات پس از آن صورت گرفت که اداره بهداشت و درمان بخش آالمدا در کالیفرنیا اعالم کرد که 
شرکت تسال مجاز به بازگشایی کارخانه خود نیست زیرا قوانین قرنطینه و اقدامات دولت محلی 
برای مهار شیوع ویروس کرونا همچنان پابرجاست.تسال اعالم کرد که موضع بخش آالمدا علیه این 
شرکت چاره ای برای آن نگذاشته است جز اینکه برای بازگشت کارکنان خود، دست به اقدام قانونی 
بزند و شکایت کند.این شرکت خودروسازی همچنین اعالم کرده است که یک برنامه کامل برای 
بازگشت به کار را تدارک دیده که شامل آموزش های ویدئویی آنالین برای پرسنل، تقسیم بندی 
مناطق کاری و فاصله گذاری، غربالگری حرارتی برای شناسایی بیماران، الزام پوشیدن تجهیزات 

محافظ و رعایت پروتکل های دقیق بهداشتی و ضد عفونی تجهیزات می شود.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار



دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 / 17 رمضان 1441/ 11 می 2020/ شماره 2971

محققان استرالیایی می گویند؛

ویروس آنفلوانزا توان دفاعی بدن را از بین می برد
نتایج تحقیقات محققان استرالیایی نشان می دهد ویروس آنفلوانزا A سلول های اصلی سفید خون را 
نابود کرده و در بین آنها مخفی می شود تا بدین ترتیب موجب گسترش خود در تمام بدن شود.محققان 
دانشگاه التوربه استرالیا با استفاده از شیوه های بیوشــیمیایی و میکروسکوپ با وضوح باال دریافتند 
ویروس می تواند سلول های سفید خون موسوم به مونوسیت ها را از طریق مرگ سلولی برنامه ریزی 
شــده نابود کند و موجب تکثیر خودش شــود. این پدیده موسوم به »اســب تروا« به ویروس امکان 
گســترش مؤثر در درون بدن را می دهد. »جورجیا آتکین اسمیت«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »مونوسیت ها برای توانایی سیستم ایمنی بدن در نابودی مهاجمان و تسهیل روند ترمیم مهم 
هستند. ما می توانیم این نوع سلول های سفید خون را به نیروهای ذخیره در ارتش تشبیه کنیم.« وی در 
ادامه می افزاید: »ما دریافتیم این ویروس می تواند به شکل موثری در این سلول های حیاتی نفوذ کند 
و موجب مرگ آنها و تکه تکه شدن شان شود. سپس این تکه های کوچک همانند اسب تروا عمل کرده 
و مجموعه ای از اجزای ویروسی که هم می توانند به ویروس کمک کنند و هم پاسخ ایمنی ضدویروسی 
مهمی را القا کنند را حفظ کند.« محققان همچنین گزارش کردند که داروهای ضدروان پریشی که معموال 
تجویز می شود، می تواند به محدودکردن روند گسترش ویروس آنفلوانزا A در ارزیابی کشت سلول های 
آزمایشگاهی و مدل های اولیه موش ها کمک کند. طبق گزارش محققان، ویروس آنفلوانزا A ساالنه ۳ تا 
۵ میلیون نفر را در جهان مبتال به بیماری شدید می کند و مسئول مرگ حدود ۲۹۰ هزار تا ۶۹۰ هزار نفر در 

جهان به دلیل مشکالت تنفسی است.

شناسایی اولین مورد ابتال به کووید 19 در ووهان بعد از یک ماه
مقامات چین از شناسایی اولین مورد ابتال به بیماری کووید ۱۹ بعد از حدود یک ماه در شهر ووهان خبر 
دادند. در شهر ووهان که کانون اولیه شیوع کروناویروس به حساب می آید، اولین مورد ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ پس از گذشت بیش از یک ماه شناسایی شد. گفته شده که وضعیت جسمی این بیمار وخیم 
است و تست کروناویروس همسر او نیز مثبت بوده و از ناقالن خاموش این بیماری بوده است. این بیمار 
در منطقه ای سکونت داشته که در مجموع ابتالی ۲۰ نفر به کووید ۱۹ مورد تایید قرار گرفته است. به گزارش 
شبکه خبری سی ان ان، مقامات چین از روز هشتم آوریل و پس از ۷۶ روز قرنطینه اقدام به بازگشایی 

مرزهای شهر ووهان کردند. در مجموع ۵۰ هزار و ۳۳۴ نفر در این شهر به کروناویروس آلوده شده اند.

کرونا همچنان در امارات قربانی می گیرد
شمار مبتالیان به کرونا ویروس در امارات متحده عربی از مرز۱۷ هزار تن گذشت. وزارت بهداشت و درمان 
امارات متحده عربی در گزارشی اعالم کرد که شمار مبتالیان به کرونا ویروس از مرز ۱۷ هزار و ۴۱۷ نفر گذشت 
که از این تعداد بیش از ۱۸۵ نفر جان باختند و بیش از ۴ هزار و ۲۹۵ نفر نیز بهبود یافته اند. براساس آخرین 
آمارهای منتشر شده بیش از ۹۱ هزار و ۵۰۵ نفر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به کرونا ویروس 

مبتال شدند که از این تعداد بیش از ۲۲ هزار و ۶۳۳ نفر بهبود و بیش از ۵۱۱ نفر جان خود را از دست دادند.

تشکیل صف طوالنی در ژنو برای دریافت غذای رایگان
در بحبوحه همه گیری بیماری کووید ۱۹ و محدودیت های اعمال شده بیش از ۱۰۰۰ نفر در ژنو برای دریافت 
بسته های غذای رایگان صف کشیدند. بیش از ۱۰۰۰ نفر در شهر ژنو در سوئیس برای دریافت بسته های 
غذایی رایگان صف کشیدند که نشــان دهنده تاثیر همه گیری کووید ۱۹ بر قشر ضعیف و مهاجران فاقد 
مدارک شناسایی حتی در این کشور ثروتمند است. تصاویر منتشر شده در رسانه ها حاکی از تشکیل صفی 
به طول بیش از یک کیلومتر و تالش تعدادی داوطلب برای توزیع حدود ۱۵۰۰ بسته غذایی در میان افرادی 

است که از صبح خیلی زود در صف ایستاده بودند.

یک روانپزشک با اشاره به استرس های کرونا در کودکان تاکید کرد:

مراقب روح و روان بچه ها باشیم
فوق تخصص روانپزشـکی کـودکان و نوجوانـان، گفت: در فقـدان ها و 
بحران ها بر احساسـات کودکان مان سـرپوش نگذاریـم و اجازه دهیم 

آنها احساسـات خود را آشـکار کنند.
فریبـا عربـگل، بـا اشـاره بـه سـوگواری کـودکان در بحـران هـا، اظهـار 
داشـت: بچـه هـا نیـز هماننـد بـزرگ ترهـا وقتـی بـا از دسـت دادن و 
فقـدان عزیزی مواجـه می شـوند دچار واکنش سـوگواری می شـوند 
و به محـض اینکه کـودک گریـه یا بی تابـی کرد نبایـد یـادآوری کرد که 
گریه بـد اسـت و دیگران بـا دیدن اشـک هایـش غمگین می شـوند.

وی با تاکیـد بر اینکه اغلـب بزرگسـاالن تمایل ندارند درباره مشـکالت 
و مسـائل فقـدان عزیـزان با کـودکان خـود صحبت کننـد، افـزود: این 
موضوع دالیـل مختلفی دارد که یکـی از مهم ترین دالیـل آن ایجاد درد 

و رنـج در خود والـد و یا بزرگ ترهاسـت.
عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، با اشـاره 
به اینکـه قـدرت کالم ضعیف تر کودکان نسـبت بـه بزرگ ترهـا یکی از 
مهـم ترین عللی اسـت که کـودکان نمی توانند به درسـتی احساسـات 
خـود را کنتـرل و یـا بیـان کننـد، خاطرنشـان کـرد: ممکـن اسـت 
بزرگسـاالن اصال متوجه تغییـر حاالت روحـی و روانی کودکان نشـوند 
بنابراین بایـد از طریـق رفتار کـودکان متوجه شـویم که چه احساسـی 

دارنـد و در چـه شـرایطی به سـر مـی برند.
عربـگل توضیـح داد: فقـدان عزیـزان و یـا از دسـت دادن، بخـش 
جدانشـدنی زندگـی اسـت بنابرایـن به هـر میـزان کـه از این مسـائل 
اجتنـاب یا فـرار کنیـم بـاز هـم احتمـال اینکـه خودمان یـا بچـه ها از 
دسـت دادن را در زندگـی تجربه کنیـم زیاد اسـت، حتی این از دسـت 
دادن مـی توانـد از دسـت دادن معلم، دوسـت و یا همکالسـی باشـد.

فوق تخصص روانپزشـکی کـودکان و نوجوان ادامه داد: حتی از دسـت 
دادن یـک توانایـی مثال در اثـر ضربه و یـا حادثه مـی توانـد در کودکان 

واکنش سـوگ ایجـاد کند.
وی تاکیـد کـرد: اپیدمـی کرونا بـرای کـودکان نیز مشـکالت جـدی را 
فراهـم آورده کـه از مهـم تریـن آن مـی توان بـه بیمـاری، مـرگ و یا از 
دسـت دادن سیسـتم هـای حمایتـی مثل مدرسـه رفتـن، بـازی و یا 

تعامـل بـا دیگـران اشـاره کرد.
عربـگل بـا بیـان اینکـه فقـدان و مـرگ عزیزانـی کـه در اثـر کرونـا از 
بیـن رفتـه انـد مـی توانـد موجبـات اسـترس کـودکان را فراهـم آورد 
خاطرنشـان کـرد: به طـور مثال اگـر کودکـی در شـرایط دیگـری پدر و 
مـادر و یا یکـی از عزیـزان خـود را از دسـت مـی داد، بـه احتمـال زیاد 
از ایـن فقـدان کمتـرآزار مـی دید چـرا کـه اطرافیـان بیشـتر در کنـار او 

بودنـد و نقـش حمایتـی پررنگ تـری را تجربـه می کـرد ولـی در این 
بـازه زمانـی بـا توجـه بـه توصیـه هـای بهداشـتی مبنـی برمحدودیت 
ارتباط و تمـاس فیزیکی کودکان و حتی بزرگسـاالن بیـش از پیش در 
معرض خطر افسـردگی هسـتند. عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی، با اشـاره به اینکه فقدان های ناشـی از کرونا 
برای کـودکان بسـیار متعدد اسـت، گفت: در شـرایط کرونایـی کودکان 
خیلی بیشـتراز قبل احسـاس تنهایی می کننـد زیرا شـیوع کرونا فقط 
باعـث مرگ و میـر نمی شـود، بلکه باعـث جلوگیـری کـودکان از رفتن 
به مدرسـه شـده و همچنین ارتباط آنـان را با سـایر کودکان، دوسـتان 
و معلـم کمرنگ کرده اسـت، بنابرایـن کودکانـی که عزیزی را از دسـت 
داده اند در شـرایط سـختی بـه سـرمی برند. وی بـه خانـواده هایی که 
کـودک خردسـال دارنـد و در عیـن حـال عزیـزی را از دسـت داده ند، 
توصیـه کـرد: الزم اسـت فـردی آگاه در این شـرایط از کـودک مراقبت 
کند. این فـرد باید مسـئول مراقبـت از کودک باشـد و او را تنهـا نگذارد 
همچنین کـودک نیز بـا این فـرد بزرگسـال ارتبـاط نزدیک و مناسـبی 
داشـته باشـد. ایجـاد شـرایطی کـه کـودک بتواند احساسـات خـود را 
آشـکارا بیان کنـد دومیـن توصیـه عضو هیئـت علمـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی بود. عربگل گفـت: تـرس از گفت وگـو و عدم 

آگاهی کافـی از چگونگـی رفتار بـا کودکان مهـم ترین عاملی اسـت که 
در بیشـتر موارد باعث می شـود کـه با کودکان ارتباط مناسـبی نداشـته 
باشـیم، مثال بزرگسـاالن حتی اجـازه نمی دهنـد کودکان احساسـات 
خـود را در فقـدان هـا آشـکار کنند و بـه محـض اینکـه کـودک گریه یا 
بی تابی مـی کند مـدام بـه او یـادآوری مـی کنند کـه گریه بد اسـت یا 

دیگران بـا دیـدن اشـک هـای او غمگین می شـوند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، تاکیـد 
کرد: نبایـد بـر احساسـات بچـه هـا سـرپوش بگذاریـم و در حالی که 
بچه ناراحـت اسـت و می خواهـد گریه کنـد مـدام بگوییم گریـه نکن. 
بزرگسـاالن ناخواسـته حرف هایی بـه کودکان مـی زنند کـه این حرف 

هـا بـر روح و روان کـودک تاثیر منفـی دارد.
وی ادامـه داد: بزرگسـاالن راه هـای مختلفـی بـرای ابراز احساسـات 
دارند، آنهـا می تواننـد دربـاره ناراحتی هـا و غم هایشـان حـرف بزنند 
و از ایـن طریق احساسـات خـود را تخلیه کننـد ولی کـودکان خصوصا 
کودکانـی کـه قـدرت کالم ضعیـف تـری دارنـد نمـی تواننـد دربـاره 
احسـاس شـان گفت و گو کننـد و ایـن درحالی اسـت که هر چه سـن 
کـودک پایین تـر و از نظر شـناختی ضعیف تر باشـد، بروز احساسـات 

بـرای او دشـوار تـر خواهـد بود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، معتقد است 
که تا قبل از فرا رسیدن فصل پاییز و شیوع آنفلوانزا، باید 
تکلیف بیماری کووید ۱۹ مشــخص شود.محمدرضا 
ظفرقندی، با اشاره به مباحثی که این روزها پیرامون 
تداخل بیماری کوویــد ۱۹ و آنفلوانزای فصلی مطرح 
است، گفت: آنچه مسلم است، برای اینکه بتوانیم در 
فصل پاییز نسبت به کنترل همزمان بیماری کووید ۱۹ و 
آنفلوانزای فصلی موفق باشیم، باید تا قبل از فرا رسیدن 
پاییز، تکلیف کووید ۱۹ مشخص شود.وی با اشاره به 
ابراز نگرانی اساتید رشته های عفونی و اپیدمیولوژی 
نسبت به تداخل این دو بیماری در فصل پاییز، افزود: 
به نظر می رسد باید از هم اکنون که موج شدید کووید 

۱۹ فروکش کرده و در حالت تعادل نســبی بیماری 
قرار داریم، به فکر پاییز و آنفلوانزای H۱N۱ باشــیم.

ظفرقندی ادامه داد: اگر نتوانیم بیماری کووید ۱۹ را تا 
قبل از فصل پاییز به سرانجام خوبی برسانیم، شاید با 
موج جدیدی از این بیماری در فصل پاییز مواجه شویم 
و آن موقع بیماری آنفلوانزا را هم داریم که می تواند کار ما 
را سخت تر کند.رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، 
موضوع »فاصله گذاری اجتماعی« را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: اگر می خواهیم در فصل پاییز از خطرات 
همزمان دو بیماری کووید ۱۹ و آنفلوانزای H۱N۱ مصون 
بمانیم، باید فاصله گذاری اجتماعی را همچنان جدی 
بگیریم و اجازه ندهیم ویروس کرونا دوباره شــدت 

بگیرد.ظفرقندی با اعالم اینکه در حال حاضر شرایط 
بیمارستان ها به لحاظ تجهیزات خیلی بهتر از روزهای 
اول شیوع کروناست، افزود: تداخل همزمان کووید ۱۹ 
و آنفلوانزا، می تواند مشکل جدی برای نظام سالمت 
کشور ایجاد کند. بنابراین، الزم است که پروتکل های 
بهداشتی کووید ۱۹ همچنان با شدت و قدرت بیشتر 
دنبال شــود تا موج جدیدی از این بیماری که شدت 

اسفند سال گذشته را داشته باشد، حادث نشود.

رییس سازمان نظام پزشکی تشریح کرد:

کرونا در چه صورت دوباره خطرناک می شود؟

مدیرعامل سازمان انتقال خون، در مورد وضعیت پالسما درمانی بیماران کرونا در کشور، توضیحاتی ارائه داد. پیمان عشقی، در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس از 
محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، به سواالت خبرنگاران پیرامون اقدامات سازمان انتقال خون برای بیماران کرونایی، پاسخ داد. وی در ابتدا به ارائه گزارشی از وضعیت 
پالسما درمانی بیماران کرونا در کشور پرداخت و گفت: باید بتوانیم ذخایر پالسما و فرآورده های درمانی مناسبی برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ داشته باشیم. عشقی با 
خطاب قرار دادن آن دسته از بیماران بهبود یافته کرونا، افزود: این افراد باید توجه داشته باشند که یک ماه بعد از بهبودی می توانند برای اهدای پالسما اقدام کنند، زیرا هر 
چه زمان بگذرد سطح پادتن در پالسمای این افراد کاهش می یابد. مدیرعامل سازمان انتقال خون، با تاکید بر این موضوع که سختگیرانه ترین استانداردها برای اهدای 
پالسما در نظر گرفته شده است، گفت: بیماران بهبود یافته کرونا باید بدانند که اهدای پالسمای هیچ خطری برای آنها ندارد. عشقی، با اشاره به وضعیت بیماران تاالسمی، 
افزود: ۲۰ درصد خون اهدایی در کشور توسط تاالسمی ها مصرف می شود. وی با اعالم اینکه خون سالم و کافی در اختیار بیماران تاالسمی قرار می گیرد، گفت: کیفیت 
سالمت خون های اهدایی به بیماران تاالسمی، از اهمیت باالیی برای سازمان انتقال خون برخوردار است. عشقی با عنوان این مطلب که مردم در روزهای بحران کرونا 
بیماران تاالسمی را فراموش نکرده اند، بر تکریم اهداکنندگان و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمان اهدای خون تاکید کرد و افزود: در شب های قدر تمامی مراکز انتقال 

خون برای اهدای خون هموطنان باز خواهند بود، اما بهتر است که هموطنان در همه شب های رمضان برای اهدای خون اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

منتظر پیک اصلی اهدای پالسما هستیم

وز عکس ر

طرح فاصله 
گذاری اجتماعی 

در سراسر دنیا
آغاز بــه کار رســتوران ها و 
آرایشگاه ها و بسیاری دیگر 
از اصناف و مشاغل در جهان 
با تغییراتی جدی در چینش 
و چیدمان فضــای داخلی 
آن ها متناسب با اصل فاصله 
گــذاری بین مــردم همراه 

شده است.

وزیر بهداشت خبر داد:

از خرداد به بعد روزهای بهتری خواهیم داشت 
وزیر بهداشـت با بیان اینکه آمـار مرگ ومیر کرونـا روز به روز در حال کاهش اسـت، گفت: مسـیر کرونا 
به سـمت مهار و کنترل اسـت و بـا همراهی مـردم از خـرداد به بعـد روزهـای بهتری خواهیم داشـت. 
وی در ارتبـاط زنـده اینسـتاگرامی خود از 
دفتر کارش در وزارت بهداشـت با احسان 
علیخانـی ،مجـری تلویزیـون گفـت: در 
این مدت شـب و روز نداریم و تمام مدت 
خـود را در وزارتخانـه می گذرانیـم. تمـام 
مـوارد بـه صـورت لحظـه ای در وزارتخانـه 
کیـد کـرد:  تا نمکـی  می شـود.  رصـد 
ایـن ویـروس نـه واکسـن و نـه داروی 
اختصاصی دارد و بهتریـن راه مقابله با آن 
کاری اسـت که ما داریم انجام می دهیم، 
یعنـی فاصله گـذاری، رعایـت اصـول بهداشـتی و از طرف مسـئوالن نظـام سـالمت پیدا کـردن هرچه 
زودتـر بیمـاران، جداکـردن آنهـا از سـایرین، پیدا کـردن افـراد آلوده فاقـد عالمـت و ایزوالسـیون آنها 
که تـا کنـون نیز بـا همیـن روش عمـل کردیـم. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا همراهـی مـردم می توانیم 
بیمـاری را کنتـرل کنیـم، تصریـح کـرد: مـا انتظـار داریـم همـه بـه هـم کمـک کنیـم. بایـد بدانیـم که 
یـک جنبـه موضـوع کرونا نظـام سـالمت اسـت، نبایـد فرامـوش کـرد کرونـا ابعـاد و اثـرات متفاوتی 
بر زندگـی مـردم خواهـد داشـت. بایـد دوران نسـبتا طوالنی را بـا کرونـا سـپری کنیم و ممکن اسـت 
همزمانـی کرونـا و آنفلوآنـزا در پاییـز مـا را غافلگیـر کنـد. افـکار عمومـی باید به سـمتی هدایت شـود 
که به سـمت پریشـانی نرود. وزیر بهداشـت بـا بیـان اینکه آمـار مرگ ومیـر کرونـا روز بـه روز در حال 
 کاهش اسـت، گفت: مسـیر کرونا به سـمت مهـار و کنترل اسـت. بـا همراهی مـردم از خـرداد به بعد 

روزهای بهتری خواهیم داشت.

معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران اعالم کرد:

روند صعودی کرونا در تهران
معـاون برنامه ریـزی سـتاد فرماندهی عملیـات مدیریـت بیمـاری کرونا در کالن شـهر تهران نسـبت 
بـه رونـد افزایشـی کرونـا در برخـی شـهرها و از جملـه پایتخـت هشـدار داد و شـناور شـدن سـاعت 
کاری ادارات را خواسـتار شـد. علـی ماهـر گفـت: بسـیاری از مردم علـی رغم هشـدارها ایـن بیماری 
را نادیـده گرفتـه انـد و آمـار در بسـیاری شـهرها در حـال بازگشـت بـه نقطـه اوج اسـت. وی نسـبت 
بـه اوج گیـری آمـار فوتی هـا طـی هفته هـای آتـی هشـدار داد و افـزود: اگـر بـا رعایـت ۸۶  پروتـکل 
ابالغـی کار می کردیـم، طبیعتـا میـزان ابتـال نبایـد افـزوده مـی شـد، ولـی احتمـاال پروتکل هـا غیـر 
قابـل اجراسـت. ایـن پروتکل هـا در محدوده هـای شـهری نظیـر متـرو جـواب نمی دهـد و مـردم 
بـاز هـم در فضـای بسـیار نزدیک بـه یکدیگـر تـردد می کننـد. ماهـر بـا اعـالم اینکه بـه نظر می رسـد 
باید بـه سـمت شـرایط قرنطینـه ای شـدیدتر پیش رویـم، تاکیـد کـرد: وضعیت فعلـی به هیـچ وجه 
مطلـوب نیسـت. کاهـش هـزار نفـر بسـتری بـه کمتـر از ۳۰۰ مـورد در روز، ناشـی از قرنطینه، سـخت 
گیری هـا و رعایـت مـردم بـود کـه تـا ۲۳ فروردیـن ادامـه داشـت. بـا ابـالغ پروتکل هـا و بـاز شـدن 
اصنـاف، مـردم پروتکل هـا را بـه دسـت فراموشـی سـپردند، شـاید هـم بـرای بازگشـت مـردم بـه 
جامعه اندکی زود بـود. وی بازگشـایی ها را ناشـی از درخواسـت طیفی از مردم و کسـبه آسـیب دیده 
عنـوان کـرد و گفت: سـتاد کرونـای تهران پیشـنهاد کـرد سـاعت اداری شـناور شـود و این پیشـنهاد را 
به شـورای شـهر انتقـال داده ایم کـه قطعـا کمک کننـده اسـت و امیدواریـم تصویـب شـود. وی که در 
یـک برنامـه رادیویی صحبـت مـی کـرد، تاکید کـرد: مـردم نبایـد قضیـه را تمـام شـده بداننـد و باید 
 تا جایی کـه می تواننـد رعایـت کننـد. اگر همـه از ماسـک اسـتفاده و فاصلـه مناسـب را رعایـت کنند، 

مطمئن باشید اتفاقی برای هیچ کس نمی افتد.

با مسئولان

اخبار خبر روز

سبک زندگی رمضانی خوردن 
و آشامیدن  در طب ایرانی

یک متخصص طب سنتی با بیان قوانین خوردن 
و آشامیدن درماه مبارک رمضان گفت: خوردن 
سحری واجب است و در سحری باید از غذاهای 
خیلی شــیرین و چرب، خیلی شور و همچنین 
خوردن چای پرهیز کنیم. ناصر رضایی پور در مورد 
قوانین خوردن و آشامیدن اظهار کرد: خوردن و 
آشامیدن قوانینی دارد مانند اینکه باید با آرامش 
غذا بخوریم، زیاد بجویم و در موقع غذا خوردن 
از مصرف ترشی ها و نوشــیدنی ها پرهیز کنیم، 
تلویزیون تماشا نکنیم و به جایی توجه نکنیم، 
موســیقی گوش نکنیم و با کسی حرف نزنیم. 
وی با اشــاره به اینکه این قوانین در ماه رمضان 
مهم تر هستند گفت: اگر در ماه رمضان به قوانین 
خوردن و آشامیدن و همچنین به قوانین سبک 
زندگی بیشتر توجه کنیم رمضان خوبی را پشت 
ســر خواهیم گذاشت و جزو آن دســته از افراد 
نخواهیم بود که بعد از گذشت ۱۰ یا ۱۵ روز از ماه 
رمضان با مشکل گوارشــی مواجه می شوند و 
ممکن است نتوانند بقیه روزه های خود را بگیرند.

این متخصص طب سنتی با تاکید بر اینکه یکی 
از مهم ترین قوانین تغذیه در طــب ایرانی این 
اســت که دو وعده اصلی غذایی داریم صبحانه 
و شــام، که در ابتدای روز و انتهای روز باید میل 
شــود، افزود: بنابراین خوردن سحری واجب 
است و نباید بدون ســحری روزه گرفت و برای 
اینکه بتوانیم برای وعده ســحری آماده باشیم 
و اشتها داشته باشــیم باید چند قانون ساده را 

رعایت کنیم. 
به گفته وی، یکی اینکه شــب باید زود بخوابیم 
و وعده افطاری را ســبک بخوریم تا بتوانیم دو 
ســاعت بعد بخوابیم و صبح زودتر بیدار شویم 
و معلوم اســت اگر نزدیک اذان بیدار شــویم 
نمی توانیم سحری بخوریم؛ اما اگر یک ساعت 
زودتر بیدار شویم و حال خوبی پیدا کنیم قطعا 
معده جاذبه خود را پیدا می کند و میل به سحری 
نیز ایجاد می شــود. رضایی پور با اشاره به اینکه 
خوردن سحری واجب است، گفت: در سحری 
باید از غذاهای خیلی شیرین، چرب، شور و چای 

پرهیز کنیم تا در طول روز دچار مشکل نشویم.

سلا مت



مدیرکل انتقال خون استان:دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 / 17 رمضان 1441/ 11 می 2020/ شماره 2971

  محدودیتی برای پذیرش اهدا کنندگان پالسما 
در اصفهان نداریم

مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهـان گفت: برای پذیـرش اهدای پالسـمای بیماران بهبـود یافته 
کرونا در مرکـز اهدای خون اصفهـان محدودیتی نداریم.مجیـد زینلی با بیان اینکه اجرای رسـمی 
طرح اهـدای پالسـما در مرکز اهـدای خـون خواجـو در اصفهان آغاز شـده اسـت، اظهار کـرد: این 
طرح تا قبـل از این به صـورت آزمایشـی در مرکز قـدس مدیریت درمـان تامین اجتماعی اسـتان 
اصفهان انجام می شـد.وی با بیـان اینکه فراخـوان بیماران بهبـود یافته کرونا برای اهدای پالسـما 
از طریـق رسـانه ها و همچنین برقـراری تمـاس با تعـدادی از آنها انجام شـده اسـت، اضافـه کرد: 
تاکنون اسـتقبال بیماران بهبود یافته خوب بوده اسـت چرا کـه آنها وضعیت بیمـاران را بهتر از دیگر 
افراد درک می کننـد و برای نذر سالمتی شـان نسـبت به اهـدای پالسـما اقـدام می کنند.مدیرکل 
انتقال خـون اسـتان اصفهـان در خصـوص تامین تجهیـزات کافی بـرای اهـدای پالسـما در مرکز 
اهـدای خواجو گفـت: در این خصـوص هیـچ محدودیتی نداریـم و هر چـه داوطلب بـرای اهدای 

پالسـما اقدام کند، ما اسـتقبال خواهیـم کرد.

رییس دادگستری اصفهان خبر داد:

کاهش ۵0درصدی پرونده های معوقه در اصفهان
هشـت هـزار پرونـده از ۱۶هـزار پرونده معوقه در سـال گذشـته رسـیدگی شـده اسـت.رییس کل 
دادگسـتری اصفهان در  اولین جلسـه مشـترک شـورای معاونان دادگسـتری اسـتان و رؤسـای 
حـوزه هـای قضایـی و دادسـتان ها با بیـان اینکـه پارسـال در سـفر رییس قـوه قضاییـه پیگیری 
پرونده هـای معوقـه مطرح شـد گفـت: از ۱۶هـزار فقـره پرونده معوقـه هم اکنـون به زیر هشـت 

هـزار پرونده رسـیده اسـت.
 محمدرضا حبیبی با اشـاره به کاهـش جمعیت زندان هـا ادامه داد: پیگیـر عفو برخـی از زندانیان 
هسـتیم و بیش از 800نفر حائز شـرایط عفـو خواهیم بود.وی با اشـاره بـه رکود اقتصـادی به دلیل 
شـیوع کرونا گفت: امسـال با تدبیر رهبر انقالب سـال جهـش تولید اسـت که همین عنـوان ایجاد 
نشـاط در فعاالن اقتصادی کرده اسـت.رییس دادگسـتری اصفهان افـزود: دسـتگاه قضایی هم 
پیگیر کمـک بـه تولیدکننـدگان اسـت که اگر مشـکل بـر سـر راه تولید داشـته باشـند، مشـکالت 

فعاالن اقتصـادی را برطـرف کنیم.

بیمارستان غرضی، بیماران مبتال به کرونا را نمی پذیرد
رییـس بیمارسـتان غرضـی از خـارج شـدن ایـن بیمارسـتان از لیسـت بیمارسـتان های ریفـرال 
کرونـا در اصفهـان خبـر داد.آرش علیـزاده نـوری در خصـوص آخرین وضعیـت پذیـرش بیماران 
مبتال بـه کرونـا در بیمارسـتان غرضی اظهـار کـرد: در حال حاضـر ۴0 بیمـار مبتال بـه کرونـا در این 
بیمارسـتان بسـتری اسـت کـه ۲0 نفـر از آنهـا در بخـش مراقبت هـای ویژه بسـتری هسـتند.وی 
ادامـه داد: با توجه بـه کاهش آمـار مراجعات بیمـاران مبتال بـه کرونـا در اسـتان برنامه ریزی ها بر 
 این اسـاس انجام شـد که بیمارسـتان غرضی از لیسـت بیمارسـتان های ریفرال کرونا در اصفهان
 خـارج شـود.رییس بیمارسـتان غرضی بـا بیـان اینکه بـر این اسـاس بیمـاران مبتال بـه کرونا در 
بیمارسـتان غرضـی پذیـرش نمی شـوند، اضافـه کـرد: باید توجـه داشـت کـه از دو هفته گذشـته 
تاکنـون تعـداد مراجعـات بیماران مشـکوک بـه کرونـا در ایـن بیمارسـتان کمتـر از ۵0 نفر بـوده و 
به همیـن علـت ایـن بیمارسـتان از لیسـت بیمارسـتان های پذیرنده افـراد مبتـال به کرونـا خارج 
شـد.علیزاده در خصوص اجـرای طرح پالسـمادرمانی در بیمارسـتان غرضـی اظهار کـرد: به دلیل 
اینکـه قـرار اسـت آمـار انجـام آزمایش هـا بـه صـورت کشـوری اعـالم شـود امـکان ارائـه آمـار را 
 نـدارم؛ امـا باید توجه داشـت کـه دو سـوم بیمارانـی که از طـرح پالسـما درمانـی اسـتفاده کردند،

 بهبود یافتند.

میانگین سنی مادر شدن در اصفهان در حال رد شدن از سی سالگی است

بحران پسا 30 سال

لی هست که می گویند  آمارها چند سا پریسا سعادت
جمعیت دراصفهان در حال پیر شدن است. 
کاهش رشد فرزندآوری، کم شدن ازدواج ها و باال رفتن سن بچه دار شدن 
مادران و پدران در اصفهان برخی از حاشیه هایی است که همین پیری 
جمعیت را رقم زده است. در سال گذشته  ۲0 هزار و ۷8۹ ازدواج در استان  
اصفهان انجام شد. این تعداد واقعه ازدواج در مقایسه با زمان مشابه سال 
قبل سه درصد رشد داشته است. مسئوالن نرخ ازدواج را به ازای هر هزار نفر 
در استان اصفهان ۵.۹ اعالم کرده اند. این نرخ در مقایسه با میانگین 
کشوری برابر است و اصفهان رتبه ۱۷ ازدواج جوانان را در بین سایر استان 
های کشور دارد. بیشترین فراوانی سن ازدواج در دخترها در گروه سنی 
۲۴-۲۹ سال و در بین پسرها بین ۲۹-۳۴ سال است و جمعیت استان 
اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر است. پس از کاهش ازدواج و افزایش 
طالق که رسما به عنوان دو معضل اجتماعی در استان و حتی در شهرستان 
های کوچک تر هم مطرح است حاال سازمان ثبت احوال هم رسما  اعالم 
کرده مادران اصفهانی به همراه تهرانی ها، مسن ترین مادران ایران هستند 
که برای اولین بار تصمیم به بچه دار شدن گرفته اند.سیف ا... ابوترابی، 
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره میانگین سن مادران ایرانی 
صاحب اولین فرزند در سال ۹8 توضیحاتی داد. وی گفت: در مجموع 

میانگین سن مادران در سال گذشته ۲۹ سال بود که این آمار در سال ۹۷ 
برابر ۲۹ سال و یک ماه بوده است.سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
درباره میانگین سن مادران صاحب اولین فرزند به تفکیک استان گفت: 
بیشترین میانگین سن مادران در استان های تهران و اصفهان )۳0 سال( 
بوده است. ابوترابی افزود: کمترین میانگین سن مادران صاحب اولین 
فرزند در استان های سیستان و بلوچستان )88/ ۲۵(، گلستان )۶۴/ 
۲۷(، اردبیل )۲۷/ ۲8( و خراسان شمالی )۳۹/ ۲8( سال بوده است. این 
مسئله البته اصفهان را هم در صدر استان های دارای بیشترین ناباروری 
قرار داده، آمار سازمان ثبت احوال کشور از این حکایت دارد که میانگین سن 
اولین بارداری خانم ها افزایش پیدا کرده است اتفاقی که نتیجه طبیعی باال 
لبته از چند دهه قبل  رفتن سن ازدواج دختران محسوب می شود. ا
پیش بینی می شد که با توجه به رشد مدرک گرایی، افزایش نرخ بیکاری، 
دشوار شدن شرایط معشیتی و گسترده شدن روابط غیرشرعی میانگین 
سن ازداوج دختران و پسران در کشور باال برود، این پیش بینی نیز امروز در 
سایه اهمال مسئوالن در فراهم کردن بستر های اقتصادی و اجتماعی الزم 
برای ازداوج جوانان به وقوع پیوسته است.عالوه بر باال رفتن سن ازدواج، 
افزایش نگرانی زوج های جوان از آینده ای که ممکن است برای 
فرزندان شان رقم بخورد نیز بر افزایش سن اولین بارداری خانم ها تاثیر 

بسیاری گذاشته است. امروزه افراد قبل از اقدام برای فرزندآوری نسبت به 
نحوه تامین هزینه های رشد و تحصیل فرزند احتمالی خود و همچنین 
شرایط الزم برای ازدواج، استخدام و تامین مسکن او دغدغه زیادی دارند. 
خیلی از زوج ها نیز وقتی همه این مسائل را پیش خود حساب و کتاب 
می کنند، از تصمیم خود برای فرزنددار شدن دست می کشند. از سوی دیگر 
پزشکان بارها هشدار داده اند یکی از اصلی ترین دالیل معضالت ناباروری 
باال رفتن سن زنان و ازدواج های دیرهنگاهی است که تعداد آنها ساالنه در 
حال افزایش است و افزایش سن اولین بارداری خانم ها موجب ایجاد 
فاصله سنی زیاد بین والدین و فرزندان شان می شود. در این شرایط وقتی 
فرزند به دوره نوجوانی و جوانی رسیده است، والدین او به اواخر دوران 
میانسالی پا گذاشته اند و نمی توانند از نظر روحی و روانی از فرزندشان 
حمایت کنند. همه این مسائل نشان می دهد افزایش سن اولین بارداری 
موضوعی خطرناک است که باید هرچه زودتر برای جلوگیری از آن به طور 
اساسی برنامه ریزی شود. بررسی دقیق و الیه به الیه افزایش سن بارداری 
به خوبی نشان از معضالت خفته در پس این رویه اجتماعی دارد که شاید 
در سال های آینده به یک چالش اساسی در جامعه ما هم بدل شود؛ 
اتفاقی که می تواند استان های مهم و صنعتی کشور مانند اصفهان و تهران 

را عمال زمین گیر کند.

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: با توجه به 
تفاهم نامه ای که با دستگاه قضایی داشتیم به این نتیجه 
رسیدیم »زندانیانی که به مرخصی کرونا رفته اند دیگر به 
زندان برنگردند،« از این رو با سنگبری ها قراردادی داریم 
که دو هزار زندانی، جایگزین کارگران اتباعی شوند که اخیرا 
از کشور خارج شده اند.اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه 
زندان ها نقطه آخر امنیت کشور هستند، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه زندان ها خیلی دیده نمی شوند، اما در بحران ها 
دچار مشکالت زیادی شده و در بحران کرونا این موضوع 

به خوبی دیده شد.وی با بیان اینکه اعتقاد ما بر این 
است که ۹0 درصد از زندانیان نباید به زندان بیایند، افزود: 
جامعه زندانی تولید می کند، قوه قضاییه به شدت به دنبال 
کاهش ورودی به زندان هاست، اما قانون باید در این 
زمینه اصالح شود و رویکرد حبس تغییر کند.گرجی زاده 
تصریح کرد: حبس دیگر جواب نمی دهد و منجر به 
افزایش آسیب ها می شود، این آسیب ها دیده نمی شود، 
اما موریانه وار در جامعه رسوخ کرده و دامن همه جامعه را 
می گیرد.مدیرکل زندان های استان اصفهان ادامه داد: با 
همکاری دستگاه قضایی تاکنون با توجه به شیوع بحران 
کرونا ۶۲00 نفر زندانی در مرخصی هستند، ۱۲00 نفر پایان 
حبس گرفتند، ۱۱00 نفر عفو رهبری خوردند و برای 8۹0 نفر 

عفو عید فطر درخواست کرده ایم.وی با بیان اینکه علی 
رغم همه تالش های صورت گرفته برای آزادی زندانیان 
جمعیت زندانیان تغییر نمی کند و روز به روز به تعداد آنها 
نیز افزوده می شود، اضافه کرد: باید نمایندگان مجلس 
به صورت هدفمند در راستای کاهش جمعیت زندانیان 
گام بردارند.وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
۵۹ زندانی جرائم غیر عمد با بدهی ۱0.۵ میلیارد تومان با 
۶ میلیارد تومان رضایت شکات آزاد شده اند، افزود: باید 
توجه داشت که در حال حاضر ۱۱۳0 زندانی جرائم غیرعمد 
شامل 8 درصد زندانیان با نیاز به ۳۹0 میلیارد تومان اعتبار 
در زندان هستند و در بین آنها زندانیان سال های 8۹ و ۹0 

نیز وجود دارند.

 آیا زندانیانی که به مرخصی کرونا رفتند
 به زندان بازمی گردند؟

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: به علت امکان ادامه داربودن بحران ویروس کرونا و یا اتفاق های مشابه، دپارتمان مخصوص تولید محتوی تحت 
عنوان دپارتمان آموزش الکترونیک را در چند روز آینده راه اندازی می کنیم.آرش اخوان با اشاره به روند فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در زمان کرونا 
اظهار داشت: در طرح فاصله گذاری اجتماعی یکی از جاهایی که تاکید بر عدم فعالیت آن شده، کالس های آموزشی است و در این راستا در آموزش فنی  و حرفه ای، 
کالس ها به صورت فیزیکی تعطیل شد و مباحث تئوری در بستر مجازی جلو می رود.وی افزود: در حال حاضر یک شیوه نامه با رعایت فاصله گذاری برای بحث بازگشایی 
دوباره کارگاه ها آماده کرده و به ستاد کرونا استان داده ایم که هر وقت مصوب شد بتوانیم برای بازگشایی کارگاه های دولتی و یا خصوصی اقدام کنیم.مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان بیان کرد: ظرفیت پذیرش بسته به کارگاه ها و آموزشگاه های مختلف، متفاوت است اما حداقل نصف یا کمتر می شود، حدود ۵ کار آموز که با رعایت 
پورتکل های بهداشتی بتوانند از کالس ها استفاده کنند.وی گفت: کرونا با وجود اینکه مشکل ساز است، می تواند فرصت هایی را نیز برای استفاده به وجود آورد و در این راستا 
مطلبی را آماده و به سازمان هم پیشنهاد کرده ایم که در این بحران کرونا بتوانیم استفاده حداکثری را داشته باشیم و آموزش های مجازی به طور جدی تر پیگیری شده و 
در این عرصه بتوانیم حضور پررنگ تری داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: تیم کارشناسی برای شناسایی بسته های پیشنهادی متناسب با دوران پس از کرونا تشکیل 

دادیم تا مشخص شود که در این بحران کرونا و پس از آن در چه زمینه هایی می توانیم قوی تر عمل کنیم.

دپارتمان آموزش الکترونیک در اصفهان راه اندازی می شود

تاالب انزلی، یکی از بزرگ 
ترین زیستگاه های 

طبیعی جانوری ایران 
تاالب بیــن المللی انزلــی از مهم ترین و 
بزرگ ترین زیستگاه های طبیعی جانوری 
ایران است که از نظر میزان باالی رطوبت 
و آب با هیچ  یک از تاالب های ایران قابل 

قیاس نیست.

وزیر بهداشت:

پاییز سختی در پیش خواهیم داشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برآورد می شــود که در پاییز امسال، آنفلوآنزا و کرونا 
باهم بروز کنند و پیش بینی می شود که یکی از پاییزهای سخت را در پیش داشته باشیم و اگر چنین 
شد، باید در آمادگی کامل به سر ببریم.سعید نمکی افزود: باید در مورد کرونا در حالت آماده باش 
باشــیم. زیرا اگر ویروس تغییر رفتار دهد، تمام معادالت ما به هم می ریزد.وی ادامه داد: در مورد 
کرونا معتقدیم که اگر در پاییز، پیک بعدی بروز کند و جهش ژنتیک عمده ای به ســمت خشونت 
نداشته باشد، دیگر با شرایطی که تاکنون از سر گذرانده ایم مواجه نخواهیم شد و با کرونایی آرام تر 
روبه رو خواهیم بود. زیرا وقتی ویروس در طبیعــت بچرخد، ایمنی را باالتر می برد، دوم اینکه رفتار 
ویروس به سمت آرام تر شدن پیش می رود. سوم اینکه امیدواریم داروهای ضدویروس موثرتری 
را شناسایی کنیم.نمکی گفت: تا پایان سال ۱۴00 نباید به واکسن کرونا امیدوار باشیم، زیرا تولید و 
ساخت واکسن پروسه ای بسیار زمان بر است. بنابراین امیدواریم بتوانیم پاییز را به خوبی مدیریت 
کنیم.وی افزود: در سال جاری، واردات واکسن آنفلوآنزا افزایش خواهد داشت تا تمامی گروه های 

آسیب پذیر بتوانند واکسینه شوند.

خبر مهم برای مشموالن غایب
سردار رحمان علیدوست، جانشین رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا، از مهلت مجدد پرداخت 
مبلغ جریمه مشموالن غایب تا پایان سال ۹۹ خبر داد و گفت: این افراد می توانند مبلغ جریمه را به 
صورت نقدی یا اقساط واریز کنند.جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: افرادی که 
تا پایان فروردین ۹8 درخواست معافیت قانون جریمه مشموالن غایب را ثبت کرده اند، تا پایان سال 
۹۹ برای پرداخت جریمه فرصت دارند.سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: قانون جریمه مشموالن 
غایب به منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشموالن غایبی که بیش از 8 سال غیبت داشتند از 
سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷ اجرایی شد و به دلیل لزوم تامین نیروی انسانی سرباز نیروهای مسلح، 
از سال ۹8 این طرح حذف شده اســت.وی ادامه داد: افرادی که تا پایان فروردین ۹8 درخواست 
مربوط به معافیت قانون جریمه مشموالن غایب را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱0 
ثبت کرده اند، تا پایان امســال فرصت دارند تا مبلغ جریمه را به صورت نقدی یا اقساط واریز کنند.

جانشــین رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه مهلت در نظر گرفته شده قابل تمدید 
نیست، گفت: مشموالن غایب می بایست هر چه سریع تر وضع خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند، 

در غیر این صورت با محرومیت های اجتماعی بیشتری مواجه خواهند شد.

تنوع زیستی پرندگان مهاجر اصفهان در حال نابودی است
مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با بیان اینکه ســال گذشته 8۹0۳ پرنده مهاجر از 
۴۵ گونه در اصفهان سرشماری شد، گفت: این آمار بیانگر افزایش سه تا ۹ درصدی پرندگان مهاجر 
نسبت به سال های قبل است در حالی که به دلیل خشکســالی های پیاپی و ناپایداری منابع آب 
این اســتان تنوع زیســتی گونه ها کاهش یافته اســت.ایمان ابراهیمی با بیان اینکه در دنیا بین 
۱0 تا ۱۱ هزار گونه پرنده شناسایی شده اســت که نزدیک به نیمی از این جمعیت گونه های مهاجر 
هســتند، اظهار کرد: آمار دقیقی از گونه های مهاجر جهان نمی توان ارائه کرد زیرا مهاجرت بسیاری 
از گونه ها نامنظم اســت؛ اما هم اکنون در طبیعت ایران ۵۵۲ گونه پرنده وجود دارد که از این شمار 
دست کم ۳۴0 گونه مهاجر شناسایی شده است.ابراهیمی، علت کاهش گونه های پرندگان مهاجر 
را خشکسالی پیاپی و ناپایداری منابع آبی استان اصفهان دانست و افزود: خشکسالی، شکنندگی 
و پایدار نبودن منابع آب اســتان اصفهان ســبب شــده برخی گونه های پرندگان که جمعیت های 
محدودی دارند از بین بروند یا مسیر مهاجرت شان نابود شود؛ برای مثال اگر ۱0 هزار اردک سرسبز 
 و یکصد اردک مرمری در استان وجود داشته باشد به هنگام خشکسالی جمعیت اردک سر سبز به 

سه هزار قطعه کاهش می یابد .

اخبار

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

 عضو کمیسیون
 آموزش و تحقیقات مجلس:

نظام رتبه بندی معلمان 
باید تبدیل به قانون شود

یـک عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: نظـام 
رتبه بنـدی معلمـان بایـد تبدیـل بـه قانـون 
شـود تا امکان تغییر در آن بر اسـاس سالیق 
افـراد وجود نداشـته باشد.سـید محمدجواد 
ابطحی در خصوص نظـام رتبه بندی معلمان 
که دولـت بایـد الیحـه آن را به مجلـس ارائه 
کند، اظهار کرد: در برنامه ششـم توسـعه قید 
شـده کـه دولـت بایـد بـرای نظـام رتبه بندی 
گـر قانـون  معلمـان الیحـه بدهـد چراکـه ا
نشـود این امکان وجـود دارد کـه دولت های 
بعدی یا وزرای مختلف قصد داشـته باشـند 
آن را در شرایط مختلف با سـالیق خود تغییر 
دهنـد، بـه همیـن دلیـل بایـد الیحـه نظـام 
رتبه بنـدی معلمـان تبدیـل بـه قانـون شـود 
تا امـکان تغییر پیـدا نکنـد.وی افـزود: هنوز 
این الیحه ارائه نشـده اسـت و بخشـنامه ای 
سـال گذشـته بـه نـام نظـام رتبه بنـدی داده 
شـد کـه مـورد اعتـراض همـه قـرار گرفـت و 
در کمیسـیون آمـوزش بـا وزیـر آمـوزش و 
پرورش در این خصوص صحبت شـد و تذکر 
داده شـد کـه ایـن شـیوه رتبه بنـدی معلمان 
صحیـح نیسـت.نماینده مردم خمینی شـهر 
در مجلـس شـورای اسـالمی، گفت: امسـال 
نشسـت مشـترکی با حضور رییس سازمان 
برنامه و بودجـه و نماینده تشـکل فرهنگیان 
و کمیسـیون آموزش و تحقیقات برگزار شـد 
کـه مقـرر شـد مـوارد خواسـته شـده بـرای 
نظـام رتبه بنـدی معلمـان در الیحـه آورده 
شـود کـه البتـه هنـوز عملـی نشـده اسـت.

ابطحـی ادامـه داد: عمـر مجلس دهـم رو به 
پایان اسـت و فرصت بررسـی ایـن الیحه در 
صـورت ارائـه شـدن را نـدارد، امـا حتمـا باید 
مجلس یازدهـم یکی از مطالباتـش در حوزه 
فرهنگیـان ایـن باشـد کـه نظـام رتبه بنـدی 
معلمـان را قانونمنـد کنـد و از دولـت بخواهد 

کـه الیحـه را ارائـه کند.

پس از کاهش ازدواج و افزایش طالق که رسما به عنوان 
دو معضل اجتماعی در استان و حتی در شهرستان های 
کوچک تر هم مطرح است حاال سازمان ثبت احوال 
هم رسما  اعالم کرده مادران اصفهانی به همراه تهرانی 
ها، مسن ترین مادران ایران هستند که برای اولین بار 

تصمیم به بچه دار شدن گرفته اند
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مردمی و مسئولیت پذیر مثل سپاهانی ها!
کال به نظر می رسد سپاهانی ها بیشتر از هر باشگاه دیگری، در برابر سالمت و جان مردم و هواداران 
احســاس نگرانی و مســئولیت می کنند. عوامل این تیم مثل مدیرعامل، ســرمربی، بازیکن و ... 

بارها در اتفاقات مختلــف درباره نگرانی 
از جان مردم مصاحبــه کرده اند و در این 
باره هشــدار داده انــد. در تازه ترین مورد 
امیر قلعه نویی دربــاره احتمال برگزاری 
بازی های لیگ در روزهــای آینده گفته: 
»آقایان خودشــان صاحب نظر هستند و 
نظر می دهند، ولی بــه اعتقاد من از همه 
چیز مهم تر، سالمت جامعه است. به هر 
حال دغدغه و مشکالت مختلف، باالتر از 
مباحث فوتبالی است و چنین مسائلی به 

فوتبال اولویت دارد. دو میلیون مسافر طی این مدت از تهران خارج شدند و دوباره به شهر بازگشتند. 
اینها مسائلی است که من به آن فکر می کنم. سالمت مردم و مشکالت اقتصادی که به واسطه کرونا 
برای خیلی ها ایجاد شده و گریبان آنها را گرفته اهمیت زیادی دارد. به هر شکل مسئوالن باید تصمیم 
بگیرند و امیدوارم تصمیمی که گرفته می شود، عادالنه باشــد و همه هم باید از این تصمیم تمکین 
کنند.« وی در ماجرای برگزار نشدن بازی سپاهان و پرسپولیس هم مشابه این حرف ها را زده بود. 
مثال وقتی مسئوالن یگان ویژه اعالم کردند که در مقابل هتل سپاهان در اصفهان اتفاق خاصی نیفتاد 
و آنها می توانستند زودتر از هتل خارج شوند، قلعه نویی گفت: »فیلم هایی که داریم، اگر دوستان اجازه 
دادند ما نشــان می دهیم که ببینند آنجا چه وضعیتی بوده. یک سری اتفاقات افتاد که اینجا جای 
صحبت درباره اش نیست. من فقط ماجرا را طوری مدیریت کردم که خون از دماغ کسی نیاید.« البته 
سال گذشته هم سیاوش یزدانی بعد از اتفاقاتی که در بازی پرسپولیس و سپاهان در تهران رخ داد، 
در مقابل دوربین ها و میکروفون با لحنی کامال خیرخواهانه و نه تهدیدآمیز گفت: »امروز طبقه پایین 
را به ما دادند و طبقه باال را به پرسپولیس و دیدید که با سنگ هواداران ما را زدند و سر آنها شکست. از 
همین حاال می گویم که هواداران پرسپولیس برای بازی جام حذفی به اصفهان نیایند زیرا امنیت آنها 

را خدا تامین می کند. مطمئن هستم که اگر آنها به اصفهان بیایند، خون به پا خواهد شد.«

ماجرای لجبازی علی کفاشیان با خبرنگاران!
در دوره مدیریت 8 ساله کفاشیان در فوتبال، بارها اتفاق افتاد که رسانه ها از حضور افراد مختلف در 
کمیته های مختلف انتقاد کردند.علی کفاشیان یکی از رؤسایی بود که برای برکناری بعضی از مدیران 
ناکارآمد با همه لج می کرد! این را خودش هم تایید می کند. در دوره مدیریت 8 ساله کفاشیان در 
فوتبال، بارها اتفاق افتاد که رسانه ها از حضور افراد مختلف در کمیته های مختلف انتقاد کردند ولی 
او برعکس این انتقادات عمل می کرد. وقتی در این باره از رییس سابق فدراسیون سوال می کنیم 
می گوید: »بله، بنده لج می کردم و هرکس را فشــار می آوردند، برکنار کنم نگه می داشتم! این از 
اصول مدیریت است و اگر می خواســتم آن مدیر را تغییر دهم، فردا دوباره به من فشار می آوردند 

که فالن آدم را هم عوض کن.«

مدافع سپاهان، نامزد برترین دفاع راست لیگ قهرمانان
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا به انتخاب برترین بازیکنان هر پست در لیگ قهرمانان سال 
2016 پرداخته و روز شنبه نظر ســنجی گلرها با برتری رشید مظاهری به پایان رسید.در نظرسنجی  
AFC نامزدهای بهترین مدافعان در لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2016 معرفی شــد و محمد 

ایرانپوریان، مدافع سابق تراکتور و کنونی سپاهان در میان نامزدها قرار گرفت.

قرارداد ریالی سرمربی تیم ملی تایید نشد؛

»اسکوچیچ« با نرخ یورو گران تر می شود!

در حالی که مسـئوالن فدراسـیون فوتبال   سجاد رضایی
ایران از عقد قرارداد دراگان اسـکوچیچ به 
ریال خبـر داده بودند و ایـن موضوع را افتخـاری برای این فدراسـیون 
بر می شـمردند که مـی تواند الگویـی برای باشـگاه های ایرانی باشـد؛ 
امـا در روزهـای گذشـته ابعـاد جدیدتـری از ایـن قـرارداد روشـن می 
شـود، ابعادی که حاکـی از عقد قـرار داد سـرمربی تیم ملـی به صورت 
ارزی اسـت هرچنـد بـا تکذیب از سـوی سـئول نشـینان همراه شـده 

است. 
پس از عملکرد نـا امید کننده تیم ملـی در دور رفت، قـرارداد ویلموتس 
فسـخ شـد و پس از بررسـی گزینه های متعدد، اسـکوچیچ کروات که 
به نسـبت سـایر مربیـان هموطنـش حاضـر در فوتبـال ایـران همانند 
برانکـو و کرانچار از اسـم و رسـم کمتری برخـوردار اسـت، روی نیمکت 

تیـم ملی نشسـت.
 در آن زمان گفته شـد که فدراسـیون فوتبـال ایران برای ایـن همکاری 
قرارداد ریالی و سـه مرحلـه ای با مربی کـروات خواهد داشـت که رقم 
ایـن قـرارداد نیز بـه صـورت تقریبی مشـخص شـده اسـت که بـر این 
اسـاس اسـکوچیچ قـرار اسـت سـالیانه کمـی بیشـتر از پنـج میلیارد 
دریافت کنـد و مالیـات درآمد ایـن قـرارداد را نیز اسـکوچیچ پرداخت 

خواهد کرد و فدراسـیون پرداخت مالیـات را به عهده نگرفتـه ؛ اما حاال 
بعد از گذشـت چهـار ماه مشـخص شـده ادعای ریالـی بودن قـرارداد 
این مربـی واقعیـت نـدارد چرا کـه قـرارداد بـه یـورو منعقد شـده و بر 
اسـاس ارزش یـورو در بـازار ایـران بـه ایـن مربـی پـول پرداختـه می 
شود. اسناد منتشـر شـده از فدراسـیون فوتبال که همگی بعد از دوران 
برکناری ابراهیم شـکوری با شـدت بیشـتری صورت می گیرد، نشـان 
می دهـد کـه بعـد از عقـد قـرارداد، الحاقیـه ای بـه آن اضافه شـده که 
حاکـی از پرداخـت حقـوق سـرمربی تیـم ملـی بـه ارزهـای خارجی و 

دقیقا بـه یورو اسـت.
در واقع معـادل یورویـی حقـوق او در صـورت امـکان از طریـق فیفا به 
حسـاب ارزی  اسـکوچیچ در کرواسـی واریـز خواهد شـد. البتـه این 
موضوع مشـروط بر این اسـت که فدراسـیون فوتبال پولی در حسـاب 

فیفا داشـته باشـد.
به گفته صـادق درودگر، دسـتمزد اسـکوچیچ برای هر سـال مبلغی در 
حـدود 200 هزار یورو اسـت کـه ایـن قـرارداد در بهمن ماه منعقد شـده 
و از آن زمـان تاکنـون، یـورو چنـد هـزار تومـان در بـازار افزایـش یافته 
و فدراسـیون مجبـور اسـت هنـگام پرداخـت، ارزش یـورو بر اسـاس 
اعالم بانک مرکـزی در هـر روز را معیار محاسـبه و تبدیل یـورو به ریال 

قـرارداد دهـد. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، ادعـای فدراسـیون فوتبال 
مبنـی بر ریالـی بودن دسـتمزد ایـن مربـی زیر سـوال می رود چـرا که 
دسـتمزد سـرمربی تیم ملی با توجه به صعـودی بـودن ارزش یورو در 
ایـران، به طـور مرتب شـامل افزایـش قیمت می شـود و ممکن اسـت 
قـرارداد 200 هـزار یورویی بـه علت بـازار حبابی ایـران و در شـرایطی که 
ارزهای خارجـی دارای ثبات نیسـتند، در تبدیل به ریـال، افزایش یابد.
فدراسـیون فوتبال بـرای افزایش قیمـت ارز در بـازار ایـران، معیار ۳۵ 
درصد افزایـش قیمت در هر سـال را قرار داده اسـت. دسـتمزد حدودا 
200 هـزار یورویـی اسـکوچیچ در بهمن مـاه با قیمـت هر یـورو 1۵ هزار 

تومان کـه توسـط بانک ملی اعالم می شـود، محاسـبه شـده اسـت.
اکنون و بعد از گذشـت چهارمـاه ماه از ثبـت این قرارداد، هـر یورو طبق 
اعـالم بانک مرکـزی 1۷ هـزار تومان اسـت کـه در تبدیل یورو بـه ریال، 
موجب افزایـش تعهدات فدراسـیون فوتبال به اسـکوچیچ می شـود.

لبتـه مسـئوالن فدراسـیون فوتبـال ادعـای شـکوری را تکذیـب  ا
کـرده انـد؛ امـا سـکوت اسـکوچیچ بـر درسـت بـودن ایـن موضـوع 
صحـه مـی گـذارد تـا قـرارداد ایـن مربـی کـروات نیـز هـم چـون 
 کارلـوس کـی روش، مـارک ویلموتـس، مربیـان قبلـی تیـم ملـی 

دارای ابهامات زیادی باشد.

سرپرسـت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
در خصـوص برنامه هایش بـرای ادامـه راه مدیریت 
در اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان اصفهـان، اظهار 
کرد: مـا خودمـان کارمنـد ایـن اداره هسـتیم و باید 
بـا نـگاه کارشناسـی تمامـی حوزه هـای آن نظیـر 
منابع مالـی، نیـروی انسـانی، ورزش، سـخت افزار 
و جوانـان کـه بایـد بیشـتر بـه آن پرداختـه شـود را 
آسـیب شناسـی کنیـم. دو برنامـه اسـتراتژیک و 
راهبـردی جداگانـه بـرای ورزش و جوانـان تدویـن 
کرده ایـم. برنامـه اول کـه مربـوط بـه حـوزه ورزش 
اسـت دارای اهـداف کمـی، کیفـی و چشـم انداز 
اسـت. امیدواریم بـا همراهی تمامـی اهالی ورزش 
این برنامـه را اجـرا کنیـم و نتایـج آن را نیـز در آینده 
شـاهد باشـیم. محمـد طباطبایـی بـا بیـان اینکـه 
اداره کل ورزش و جوانـان خانـه ورزشـکاران اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: مامـن یـک قهرمـان و ورزشـکار 
اداره ورزش و جوانان اسـتان و شهرسـتانش است. 
تمـام قهرمانـان عزیـز کـه بـرای سـربلندی، کرامت 

و عـزت نفـس ایـن مـردم و کشـور افتخـار آفرینـی 
کرده انـد را بـا آغـوش بـاز می پذیریـم. ورزشـکاران 
گل سرسـبد مجموعه ما هسـتند. اگر ایـن مجموعه 
حیاتـی دارد و بـه آن ادامـه می دهد بسـته به حضور 
ورزشـکار اسـت. تمام مسـابقات، مصاحبه ها و این 
روابـط همـه بـرای این اسـت کـه یـک ورزشـکار به 
لمپیـک  لمللـی، آسـیایی و ا میادیـن ملـی، بین ا
برود و بـرای میهـن و عزت نفـس آن قدم برداشـته 
و جانفشـانی کنـد و بـا صالبـت برگـردد.وی افـزود: 
ورزشـکار نباید دغدغه ای داشته باشـد و دغدغه اش 
بایـد فقط رقابت اش باشـد. بایـد زمینـه ای را فراهم 
کنیـم تـا آن هـا بـه اداره ورزش و جوانـان بیاینـد و 
درد و دل هایشـان را بـا خیـال راحـت انجـام دهنـد 
و مشـکالت شـان را مطـرح کننـد تـا مـا هـم در حد 
تـوان مـان هـر کاری را کـه از دسـت مان بـر می آیـد 
بـه آن هـا تقدیـم کنیـم. سرپرسـت اداره کل ورزش 
و جوانـان اسـتان اصفهـان گفـت: بـا ایـن برنامـه، 
بودجـه هیئت هـای ورزشـی را تقسـیم خواهیم کرد 

و ایمـان داریم که بـا آن بخش اصلی مشـکالت رفع 
خواهـد شـد. در خصـوص بودجه هـای عمرانـی نیز 
وزارت نـگاه ویـژه ای بـه توسـعه پروژه هـای عمرانی 
استان دارد. خود اداره کل، وزارت ورزش و نمایندگان 
محتـرم مجلـس بودجـه را پیگیـری کرده انـد، اما با 
توجه به شـرایط خاصی که مملکـت از نظر بودجه ای 
بـه دلیـل تحریم هـا برایـش بـه وجـود آمـده قطعا 
بایـد در بودجه هـای عمرانـی نیـز به سـمت آمایش 
سـرزمین برویـم.وی افـزود: آمایـش سـرزمین به 
ما می گویـد پروژه های عمرانـی را در جایـی احداث 
کنیم که بـرای آن طـرح داشـته باشـیم، روی زمین 
و محل آن مطالعه و بررسـی شـده باشـد تـا ببینیم 
آیـا در راسـتای ورزش همگانـی و قهرمانی اسـت و 

آیـا عالقه مندانـی در آن منطقـه هسـتند یـا خیـر؟

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

ورزشکاران گل سر سبد مجموعه ما هستند

ویروس کرونا فرهاد شاهمیری را یک سال دیگر در عرصه داوری والیبال حفظ می کند.فرهاد شاهمیری، داور بین المللی و مطرح والیبال ایران که در سال 
های اخیر در بزرگ ترین تورنمنت ها قضاوت کرده پیش از این قراربود در المپیک 2020 از دنیای داوری خداحافظی کند، اما باشیوع ویروس کرونا به نظر 
می رسد در تصمیم خود تجدید نظر کرده و تصمیم دارد این فصل برای حفظ آمادگی خود در لیگ برتر نیز قضاوت کند.فرهاد شاهمیری ۵6 ساله است وطبق 
قانون FIVB به عنوان داور سطح A می تواند تا 60 سالگی هم قضاوت کند.با این حال داور المپیکی والیبال ایران تصمیم دارد بعد از المپیک توکیو قضاوت را 

کنار بگذارد و احتماال در بخش های مدیریتی فعالیت بیشتری داشته باشد.

چهره روزخداحافظی داور والیبال ایران، یک سال عقب افتاد

وز عکس ر

 بسکتبال 
به وقت تبت

 در روزهایــی که جهــان درگیر 
بیماری کروناست، پیروان آیین 
بودا در تبت روزگار می گذرانند. در 
این تصویر چند نفر از آن ها در حال 
بازی بسکتبال دیده می شوند، با 
کفش های ورزشی اما با لباس 

مخصوص خودشان.

واکنش مدافع التزیو به احتمال انتقال به بارسلونا
عملکرد درخشــان لوییس فیلیپه در قلب خط دفاعی التزیو باعث شــده بارسلونا برای خرید این 
مدافع 2۳ ساله و برزیلی اقدام کند؛ اما لوییس فیلیپه مدعی شد در حال حاضر تمام تمرکز روی 
التزیو است، اگرچه این شایعات باعث 
خوشحالی او شده و بیانگر عملکرد موفق 
این بازیکن محسوب می شود.لوییس 
فیلیپه گفت: »این شایعات مرا هیجان 
زده می کند، زیرا این بدان معنی اســت 
که من عملکرد خوبی داشــته و باشگاه 
های بزرگ نمایش های من را تماشا می 
کنند. اما هرکسی که من را بشناسد ،می 
داند که آرام هســتم و به راحتی هیجان 
زده نمی شــوم. من باید متمرکز بوده و 
تمام تالش خود را برای التزیو انجام دهم زیرا این باشگاه از روز اول اعتماد به نفس به من داده و از 
من حمایت کرده است.دو هدف اصلی من حضور در ترکیب تیم ملی برزیل در المپیک و جام جهانی 
است. من با احترام فراوان به هم تیمی هایم، تمام تالشم را برای رسیدن به این اهداف انجام خواهم 
داد. فکر می کنم که تعویق المپیک تصمیم درستی بود. البته من متخصص این زمینه نیستم، اما 
معتقدم که این تصمیم عادالنه بوده اســت.« لوییس فیلیپه که می تواند برای تیم ملی ایتالیا نیز 
بازی کند در این خصوص گفت: »من از هر آنچه ایتالیا به من داده بســیار سپاسگزارم. از روز اول 
حضورم در اینجا همه با من خوب رفتار کرده اند. من به ایتالیا، باشگاه، مردم و همه چیز عالقه زیادی 

دارم، اما تصمیم گرفته ام برای برزیل بازی کنم، زیرا آنجا کشور من است.«

رقابت منچستریونایتد و چلسی بر سر »مونیه«
نشریه »اکیپ« فرانسه با انتشار گزارشی مدعی شد دو باشگاه منچستریونایتد و چلسی برای به 
خدمت گرفتن توماس مونیه، دفاع راست تیم فوتبال پاری سن ژرمن دست به کار شده اند.این دو 
باشگاه مطرح انگلیسی حاال در راه به خدمت گرفتن این مدافع 28 ساله باید با تاتنهام رقابت کنند.

توماس مونیه طی پایان قرارداد فعلی اش با پاری ســن ژرمن در پایان این فصل، پارک دوپرنس را 
ترک خواهد کرد، این در حالی است که باشگاه بوروسیا دورتموند هم وضعیت این مدافع 28 ساله 
را زیرنظر دارد.این مدافع بلژیکی از سال 2016 عضو تیم پاری سن ژرمن است و تاکنون در 128 بازی 

از رقابت های مختلف پاریسی ها را همراهی کرده و 1۳ گل نیز به ثمر رسانده است.

هشدار به PSG؛ سعودی به دنبال خرید »مارسی«
بر اســاس اعالم روزنامه آ اس، ولید بن طالل، شاهزاده عربســتانی و از اعضای بلندپایه خاندان 
سلطنتی این کشــور به دنبال خرید باشــگاه فرانسوی مارسی اســت. با توجه به خصومت فعلی 
بین قطر و عربســتان، این برای باشــگاه PSG که مالکیتش در اختیار قطری هاست، یک تهدید 
به حســاب می آید.چند روز پیش روزنامه ایتالیایی توتومرکاتو این شــایعه را منتشــر کرد ولی 
حاال این خبر توسط رســانه های معتبر عربستانی تایید شده و فاش شــده که ولید بن طالل یکی 
از ثروتمندترین مردان عربســتان ســعودی و از اعضای بلندپایه خانواده ســلطنتی این کشور به 
دنبال خرید باشــگاه مارسی اســت.البته بن طالل در ســال 2014 هم برای خرید باشگاه مارسی 
اقدام کرده بود ولی با توجه به اینکه ورزشــگاه مارسی در تملک شورای شــهر مارسی قرار داشت 
و انتقالش به او ناممکــن بود از خیر این کار گذشــت. ولیــد بن طالل حاال برای خرید مارســی 
 پیشــنهادی 400 میلیون یورویــی داده و گفته می شــود غول فرانســوی هنوز به این پیشــنهاد

 پاسخی نداده است.

 فوتبال جهان

 »ترابی« پرسپولیس را
  به بلژیک و پرتغال
 ترجیح می دهد

شاید یکی از دغدغه های اصلی مربیان و هواداران 
پرسپولیس حفظ مهدی ترابی برای فصل آینده 
باشد. شماره ۹ پرسپولیس بندی در قراردادش 
گنجانده که در صورت رسیدن پیشنهاد خارجی 
بتواند با پرداخت 2۵ درصد از قراردادش از این 
تیم جدا شود. بندی که چند بازیکن دیگر از جمله 
شجاع خلیل زاده، محمد نادری و... هم در قرارداد 
خود دارند و به لطف همین بند جدایی بود که 
علیرضا بیرانوند با پرداخت ۷00 هزار دالر با آنتورپ 
بلژیک قرارداد بست. حاال پرسپولیسی ها حق 
دارند نگران بهترین بازیکن لیگ نوزدهم )تا پایان 
هفته بیست و یکم( خود باشند. هافبکی که در 
لیگ نوزدهم 8 گل زده و ۵ پاس گل داده و نقشی 
تعیین کننده در صدرنشینی پرسپولیس داشته و 
پیدا کردن جانشین برای او اصال کار راحتی نیست. 
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس هم به 
خوبی با این مسئله آشناست و بر همین اساس 
به مدیران باشگاه خود توصیه کرده که به هر شکل 
ممکن مهدی ترابی را برای فصل آینده حفظ کنند. 
ستاره شماره ۹ پرسپولیس به واسطه درخشش در 
لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا با پیشنهادات 
خوبی از کشور های قطر، بلژیک و پرتغال مواجه 
شده است. او می تواند به واسطه همان بند جدایی 
2۵ درصدی، قراردادش با پرسپولیس را فسخ کرده 
و از این تیم جدا شود، اما خبر خوب و امیدوار کننده 
برای هواداران پرسپولیس شاید این باشد که مهدی 
ترابی عالقه زیادی به اللیگا داشته و دوست دارد 
در اسپانیا توپ بزند. مهدی ترابی دوست ندارد در 
لیگ پرتغال یا بلژیک توپ بزند و ترجیح می دهد 
به جای بازی در لیگ های درجه 2 اروپایی در همین 

پرسپولیس بازی کند.

ادعای فدراسیون فوتبال مبنی بر ریالی بودن دستمزد این 
مربی زیر سوال می رود چرا که دستمزد سرمربی تیم ملی 
با توجه به صعودی بودن ارزش یورو در ایران، به طور مرتب 

شامل افزایش قیمت می شود

در حاشیه
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

هنر متعالی، وسیله ای برای ارتقای فرهنگ جامعه است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در دیدار با کادر آموزشی هنرستان هنرهای زیبای 
پسران اصفهان با تبریک میالد امام حسن مجتبی علیه السالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 

در ماه مبارک رمضان گفت: هنرســتان 
هنرهای زیبای اصفهان می تواند و باید به 
عنوان نگین فعالیت های هنری استان 
قرار گیــرد بنابراین الزم اســت تالش 
کنیم تا به اهداف مورنظر نزدیک شویم. 
»سید سعید سرابی« با ابراز خرسندی از 
کادر اداری و اجرایی توانمند هنرســتان 
هنرهای زیبای پســران اظهار کرد: قبل 
از اینکــه از این مجموعه بازدید داشــته 
باشم نگاه و دید بسیار مثبتی نسبت به 

کادر آموزشی و اجرایی این هنرستان داشتم که با حضور در این جمع برداشت ذهنی ام تکمیل شد، 
مجموعه حاضر و جمعی از منتخبان سرمایه انسانی در این هنرستان مشغول فعالیت هستند.وی با 
بیان اینکه یکی از مزیت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان وجود هنرستان های هنرهای 
زیباست، تصریح کرد: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی حمایت و تقویت هنرستان های 
هنرهای زیبا بوده و ماموریت آموزشــی از جمله ماموریت های این وزارتخانه است که همواره این 
نسل جدید هستند که می توانند عقبه پر رنگ هنری را به نســل بعد منتقل کنند و این جز در سایه 
آموزش صحیح اتفاق نمی افتد.وی هنر متعالی را وسیله ای برای ارتقای فرهنگ جامعه دانست و 
گفت: وظیفه اساسی مراکز آموزشی هنر نظیر هنرستان های هنرهای زیبا، حفظ هنر اصیل کشور و 
انتقال آن به نسل های بعدی است. سرابی در ادامه از بخش های مختلف هنرستان هنرهای زیبای 
پسران اصفهان از جمله کالس ها و کارگاه های آموزشی ، دفاتر اداری و نیز موزه هنرستان بازدید کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان همچنین با کادر اداری آموزشی هنرستان هنرهای 

زیبای دختران اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
 

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 هوشمندسازی باید در رأس برنامه ۵ ساله باشد
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در صد و بیست و دومین جلســه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان ضمن اشاره به در پیش بودن شــب های قدر، ابراز امیدواری کرد که همه از این شب ها بهره 
کافی ببرند و اظهار کرد: با وجود اینکه شرایطی مهیاست که حضور در مجالس مذهبی مقدور نیست؛ 
اما همه باید با شب زنده داری از این شب های ارزشمند استفاده کنند، امید داریم به حق این ماه و شهید 
این ماه شاهد اتفاقات خوبی باشیم و شرایط به نفع مردم تغییر کند و ویروس کرونا ضعیف شده و 
زندگی عادی مردم از سر گرفته شود.نصراصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه میز خدمت در شهرداری ها 
به جهت شرایط خاص و رعایت فاصله اجتماعی ایجاد شــد، مطرح کرد: اما با توجه به بررسی های 
میدانی از هر ۱۵ منطقه چند مسئله وجود دارد که این میز خدمت ها یکسان و یکپارچه نیست، هدف 
از میز خدمت خدمت رسانی بهتر به مردم بود که زحمت و رفت و آمد مردم کمتر شود؛ اما مردم در این 
روزها با توجه به اجرای طرح بسته تشویقی در مقابل شهرداری ها تجمع کرده و فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت نمی شود، تقاضا داریم اشکاالت این میزهای خدمت رفع شود چراکه موجب آزار و اذیت مردم 
می شود، امید داریم حواشی طرح هایی که داریم در ادامه در نظر گرفته شود. وی در ادامه گفت: انتظار 
داریم که در برنامه ۵ ساله ششم که توسط معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان در دست تدوین 
است، به همه مقوله ها توجه شود چراکه نقشه راه ۵ ساله شهر اصفهان است، درخواست داریم به همه 

مباحث به ویژه هوشمندسازی شهر و مکانیزه شدن امور در این برنامه توجه شود. 

پرداخت کرایه تاکسی با استفاده از بارکد خوان QR؛

خدمت کرونا به ُمعضل پول ُخرد

پرداخـت پول خـرد بـه رانندگان تاکسـی        نرگس طلوعی
تریـن مشـکالت  از عمـده  یکـی  هـا 
شـهروندان برای تردد در سـطح شـهر بـا این  نوع نـاوگان حمـل و نقل 
عمومـی اسـت کـه سال هاسـت بـا آن دسـت بـه گریبـان هسـتیم، 
مشـکلی که قرار اسـت بـه زودی با توجـه به فراهم شـدن زیرسـاخت 
هـای الزم با اجرایـی شـدن امـکان پرداخت کرایه تاکسـی بـه صورت 

الکترونیکی از سطح شهر رخت بربندد.
امـکان پرداخـت کرایه تاکسـی بـه صـورت الکترونیکـی و با اسـتفاده 
از بارکـد خـوان QR چنـد سـالی بـود کـه در شـهرهای بـزرگ بـرای 
شـهروندان فراهـم شـده بـود؛ امـا چنـدان مـورد اسـتفاده مـردم در 
این سـال هـا قـرار نگرفته بـود به طـوری که بـا وجـود تجهیـز بیش از 
۵0 هـزار تاکسـی در کشـور بـه کیوآرکـد تنهـا یـک تا یـک و نیـم درصد 
پرداخـت ایـن تاکسـی ها بـه صـورت آنالیـن انجـام مـی شـد و ایـن 
روش نتوانسـت کارایـی الزم خـود را در کالن شـهرها نشـان دهـد. 
بـه دنبـال شـیوع ویـروس کرونـا و افزایـش احتمـال درگیر شـدن با 
این بیمـاری به وسـیله تمـاس بـا اسـکناس و پـول خـرد و توصیه به 
انجام پرداخت هـای الکترونیکی موجب شـد تـا سـازمان مدیریت و 
نظارت تاکسـیرانی شـهرداری اصفهـان با اهتمام بیشـتری بـه فراهم 

آوردن شـرایط الزم بـرای امـکان پرداخـت کرایـه تاکسـی بـه صـورت 
الکترونیکی در راسـتای افزایـش ضریب ایمنـی و امنیـت، جلوگیری 
از برخـورد فیزیکـی بـرای رد وبـدل کـردن اسـکناس بـه خصـوص در 
شـرایط کرونایی کنونـی و افزایـش بهـره وری و چابک سـازی ناوگان 
تاکسـیرانی اقـدام کنـد به طـوری کـه امـکان پرداخـت کرایه تاکسـی 
بـا اسـتفاده از بارکـد خـوان QR  از روز شـنبه در اصفهان اجرایی شـد.

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر تاکسـیرانی شـهرداری 
اصفهـان در ایـن بـاره گفت:زیرسـاخت الزم بـرای اسـتفاده از بارکـد 
خوان توسـط اصفهـان کارت و شـرکت بـه پرداخـت بانک ملـت ایجاد 

شـده اسـت.
هادی منوچهری افزود:  برای اسـتفاده از بارکد خوان QR شـهروندان 
و راننـدگان بایـد دارای گوشـی های اندرویدی باشـند تا پـس از نصب 
نـرم افزار و بـا خوانش بارکـد، مبلـغ کرایه مورد نظر از سـوی مسـافر به 

حسـاب راننده تاکسـی واریز شود.
بـه گفتـه مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر تاکسـیرانی 
شـهرداری اصفهان، اگـر بانک طـرف حسـاب راننده تاکسـی »ملت« 
باشـد، پول در لحظه به حسـاب راننـده تاکسـی واریز و قابل برداشـت 
خواهـد بـود، در غیـر ایـن صـورت انتقـال وجـه در لحظـه قابـل رؤیت 

اسـت، امـا برداشـت آن تـا ۱۲ سـاعت بعـد انجام می شـود.
منوچهـری  با بیـان اینکـه بارکـد خـوان QR  روی ۵00 تاکسـی شـهر 
نصب شـده اسـت، ادامه داد: در مرحله اول روش اجرای کار به صورت 
میدانی اسـت و بازاریابـان به صورت حضـوری و چهره بـه چهره نصب، 
راه انـدازی و آمـوزش اسـتفاده از نـرم افـزار را بـه راننـدگان آمـوزش 
خواهنـد داد؛ البتـه هزینه انجـام این امور بر عهده شـرکت زیرسـاخت 
اسـت و راننـدگان بابـت نصـب و راه انـدازی هیـچ هزینـه ای پرداخت 
نخواهنـد کـرد. مدیرعامـل سـازمان مدیریت و نظـارت بر تاکسـیرانی 
شـهرداری اصفهان تصریح کـرد: در مرحله بعد لینکـی از طریق پیامک 
در اختیـار راننـدگان قـرار می گیـرد و رانندگان پـس از وارد شـدن به آن 
بـا روش مکمل ثبت نـام خـود را انجـام داده و پذیرنده ها بـه رانندگان 

مراجعـه و نسـبت بـه نصب و آمـوزش بارکـد خـوان اقـدام می کنند.
وی تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود تـا سـه مـاه آینـده ۴0 درصد 
راننـدگان تاکسـی شـهر اصفهـان از بارکـد خـوان QR اسـتفاده کنند.

منوچهـری بـا بیـان اینکـه در آینـده نزدیـک بارکـد خـوان QR بـرای 
آژانس هـای محـالت و بـی سـیم نصـب خواهـد شـد، اظهـار کـرد: 
تاکسـی های اینترنتـی بـه این بارکـد خـوان احتیـاج ندارند چـون در 

حـال اسـتفاده از نـرم افـزار مربوطـه هسـتند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه سیستم های 
نرم افزاری در دستیابی به اهداف واالی شهرداری 
الکترونیک و شهر هوشمند، همچنین لزوم اطمینان از 
به کارگیری فرآیندی اصولی و صحیح در مسیر تولید و 
ساخت این سیستم های نرم افزاری، اهمیت داشتن 
متدولوژی مناسب برای توسعه نرم افزار مشخص می شود.

سعید ابراهیمی افزود: به دلیل گستردگی موضوع تدوین 

متدولوژی، باید ابتدا مطالعات الزم در این خصوص انجام 
شده و از نتایج این مطالعات در گام طراحی و بومی سازی 
متدولوژی های پیشنهادی بهره کافی برده شود؛ از این رو 
این طرح پژوهشی را می توان به عنوان اولین گام در راستای 
بومی سازی و بیان جزییات متدولوژی مناسب توسعه برای 
شهرداری اصفهان دانست که با افزایش سطح بلوغ حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، منجر به 
تدوین متدولوژی بومی خاص این سازمان خواهد شد.مدیر 

پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
ادامه داد: شهرداری اصفهان در حوزه فاوا به درجه ای از بلوغ 
رسیده که می داند برای موفقیت یک پروژه نرم افزاری نیاز 
به یک متدولوژی مناسب است. وی با بیان اینکه طرح 
پژوهشی بررسی ابعاد و اجزای اصلی انتخاب متدولوژی 
توسعه نرم افزار متناسب با نیازهای شهرداری اصفهان 
به عنوان اولین گام برای تدوین یک متدولوژی توسعه 
مناسب شهرداری اصفهان تعریف شده است، گفت: این 
پروژه در یکی از زمینه های تخصصی مهندسی نرم افزار به 
اجرا در آمده که در نوع خود در کشور کم نظیر و شاید بی نظیر 
باشد. ابراهیمی اظهار کرد: انتظار می رود با اجرای این 
طرح پژوهشی و سپس تکمیل آن با پروژه ای که جزییات 
متدولوژی پیشنهادی بومی توسعه نرم افزار در شهرداری 
اصفهان را ارائه کند، پروژه های نرم افزاری حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در شهرداری اصفهان اوال با موفقیت 
بیشتری خاتمه یابد و مستندات تولید شده در این پروژه ها 
به گونه ای باشد که برای نگه دارندگان سیستم ها و یا باز 
استفاده کنندگان از دستاوردهای میانی پروژه ها بیش از 

پیش و با دردسرهای کمتر قابل استفاده باشد.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان:

پروژه های نرم افزاری شهر نیاز به یک متدولوژی مناسب دارد

مسابقات معمایی به منظور تقویت هوش و بنیان فکری با طرح یکصد ســوال از اوایل اردیبهشت آغاز شده و تا شهریور ادامه دارد.رییس اداره امور تفریحی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت:  بعد از شیوع کرونا ویروس، روند برنامه های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
از قالب شهری و عرصه محور به گونه ای دیگر تغییر یافت.نفیسه گلشــیرازی اظهار کرد: برنامه های  اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان در این راستا به چند محور فکری، آموزشی و حرکتی تقسیم بندی شد که طرح مسابقات معمایی در بخش فکری قرار دارد.وی با بیان اینکه 
در این ایام خانواده ها به تفریحاتی سالم برای در کنار هم بودن نیاز دارند، افزود: در این مسابقه بیش از یکصد معما طراحی شده است که تاکنون  ۱0 معما به 
صورت پوستر اطالع رسانی شده و حدود دو هزار نفر از این مسابقه بازدید کرده اند.وی ادامه داد: این برنامه از اول اردیبهشت آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه 
دارد که تاکنون ۱00 پاسخ صحیح ارسال شده است.گلشیرازی تصریح کرد: هر معما زمان پاسخ خاص خود را دارد و مخاطبان تنها فرصت دارند در این زمان 
پاسخ صحیح خود را ارسال کنند که به نفرات برتر هر معما جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند برای شرکت در این مسابقه، 

جواب معما را به همراه نام و نام خانوادگی خود و شماره معما به صفحه اینستاگرام @taftihrshahr  و یا به شماره واتساپ 09۱۴0۱۲30۴ ارسال کنند.

طراحی یکصد مسابقه معمایی ویژه تقویت هوش و بنیان فکری

برای استفاده از بارکد خوان QR شهروندان و رانندگان 
باید دارای گوشی های اندرویدی باشند تا پس از نصب 
نرم افزار و با خوانش بارکد، مبلغ کرایه مورد نظر از سوی 

مسافر به حساب راننده تاکسی واریز شود

با اجرای پروژه تاریخ شفاهی محالت صورت می گیرد؛

پاسداری از هویت محلی
شــهرداری منطقه چهار اصفهان از ســال گذشــته، به جای برگزاری رویدادهای کلیشه ای ترجیح 
داده پروژه تاریخ شــفاهی محالت این منطقه را دنبال کند و حاصل آن را در قالب نوشته و تصویر 
و فیلم در اختیــار همگان قــرار بدهد؛ 
تالشی ستودنی که در صورت تسری به 
تمام مناطق شــهری، منجر به شناخت 
شهروندان نسبت به محیط پیرامون شان 
می شود و اطالعات الزم را برای مشارکت 
احتمالــی در رویدادهــای مهمی چون 
تدوین برنامه جامع شــهری در اختیار 
آنان قرار می دهد.رضا اخوان، شــهردار 
منطقه چهار اصفهان در رابطه با این پروژه 
گفــت: اعتقاد به اینکه هویت هر شــهر 
و محل، در امتداد شــناختی است که ما از تاریخ و گذشــته آن داریم، باعث شد ما به فعالیت های 
گســترده اجتماعی فرهنگی  که در شرح خدمات شــهرداری هر منطقه وجود داشت، با رویکردی 
جدید بپردازیم و تاریخ شفاهی محالت را در قالب شناســنامه ای برای شهروندان تهیه کنیم.وی 
ادامه داد: قدم اول ما مصاحبه با معتمدان، ســالمندان، نخبگان محالت و افرادی بود که اشراف 
کاملی نسبت به تاریخ محدوده مورد نظر داشتند و تالش کردیم در این مسیر، هم  آداب ورسوم هر 
محله و هم روند توسعه شهری و شاخص های دیگر را مدنظر قرار بدهیم.شهردار منطقه چهار اصفهان 
خاطرنشان کرد: مجموعه این تالش ها در قالب پنج فیلم مســتند به کارگردانی الهام باطنی و سه 
کتاب به کوشش نفیسه واعظ شهرستانی، سلیمه خانی و محمدرضا مؤمنی تهیه شد و به تازگی نیز 
این فیلم ها در سایت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، فرهنگسرای مجازی 
اصفهان، اپلیکیشن شهرداری منطقه چهار و فضاهای مجازی مرتبط با شهرداری بارگذاری شده تا 
عموم شهروندان بتوانند از آن بهره ببرند.اخوان با اشاره به شیوه دسترسی شهروندان به کتاب های 
تدوین شده گفت: در تالشیم که این کتاب ها را در کتابخانه های محله منطقه چهار، باغ غدیر، خانه 
نوجوان، خانه فرهنگ احسان در محله کردآباد و مراکز فرهنگی  که در اختیار شهرداری منطقه چهار 

قرار دارد، توزیع کنیم و گسترده تر شدن این دایره نیز بستگی به تقاضای مخاطبان دارد.
وی با اشــاره به اینکه طی این مدت تاریخ شــفاهی پنج محله را جمع آوری کرده ایم، تصریح کرد: 
منطقه چهار ۱۷ محله دارد و امیدواریم بتوانیم پس از بهبود شرایط در اقدامی مشابه، تاریخ شفاهی 
۱۲ محله باقی مانده را نیز گردآوری کنیم. شهردار منطقه چهار اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر 
هزینه انجام این پروژه گفت: در این خصوص هنوز جمع بندی مدونی صورت نگرفته چراکه بخشی 
از کار را نیروهای ما در شــهرداری انجام داده اند و بخشــی دیگر را به اهالی فن مختص آن رشته 
سپرده ایم؛ اما در مجموع این مبلغ هر چقدر که باشــد در مقابل خروجی کار و تاثیرات و فراگیری 

آن ناچیز است.
اخوان تاکید کرد: ما بین اجرای برنامه های مناسبتی کلیشه ای و اقدامی که می توانست پل انتقالی 
بین نسل گذشــته و امروز باشــد دومی را انتخاب کردیم؛ چراکه باور داریم اگر نوجوانان و جوانان 
گذشته شهر و محل خود را بدانند، حس تعلق بیشــتری به آن پیدا می کنند و این مسئله از جمیع 

جهات در رشد سطح کیفی و کمی شهر و شهروندان اثر دارد.
شــهردار منطقه چهار اصفهان با اشاره به اینکه تصمیم گیری برای شــهر باید از دل مردم و محالت 
آغاز شود، گفت: وقتی مردم در طراحی شهر سهیم باشند قطعا در اجرای آن نیز مشارکت بیشتری 
خواهند داشت.وی شهر را دارای روح و کالبد دانست و افزود: توجه به این دو عنصر در توسعه شهری، 
اهمیت پرداختن به تاریخ شفاهی و احیای رسوم و آداب را بیش ازپیش عیان خواهد کرد و ما نیز 
تالش کردیم در این مجموعه کتاب و مستندها، آداب و رسوم مربوط به ازدواج، رفتن به گرمابه، پخت 
نان و...مردم محالت منطقه چهار را که نسل جدید تنها خاطره ای از آن شنیده، باز زنده سازی کنیم. 

با مسئولان

خبر روزاخبار

بهسازی و به روزرسانی 
خطوط معاینه فنی جی

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهان گفت: در راســتای تکریم 
ارباب رجــوع و به منظــور تامین رفــاه حال 
همشــهریان ،خطوط مرکز معاینــه فنی جی 
بهسازی شــدند.عباس محبوبی ، اظهار کرد: 
در مرکز معاینه فنی جی بــه صورت میانگین 
سالیانه حدود 3۸ هزار خودرو خدمات معاینه 
فنی را دریافت می کنند.وی بــا بیان اینکه به 
منظور تســهیل کار شــهروندان و جلوگیری از 
اتالف زمان و کاهــش زمان مانــدن مراجعه 
کنندگان در صف انتظــار، خطوط مرکز معاینه 
فنی جی بهسازی شده اســت، افزود: در این 
مرکز هر ســه خط به صورت همزمان در حال 
ارائه خدمات معاینه فنی شده و با به روزرسانی 
سامانه ســیمفا یکی از رســالت های سازمان 
پایانه ها در جهت تکریم اربــاب رجوع تکمیل 

شده است.
مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: با بهســازی 
خطوط معاینه فنی، پذیرش مراجعان این مرکز 
به حدود ۱00 خودرو در روز افزایش یافته و این 
امر باعث کاهش زمان حضور مراجعه کنندگان 
در مرکز شده که در شرایط کنونی از اصلی ترین 
راه های قطع زنجیره انتقال ویروس کروناست.

وی با بیان اینکه حضور مراجعان در مرکز معاینه 
فنی با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و 
حفظ فاصله فیزیکی صورت می پذیرد، گفت: 
در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا مرحله 
چهارم خریــد انواع مواد ضدعفونــی کننده به 
میزان ۱۵000 لیتر انجام شــده و از اســفندماه 
ســال گذشــته تاکنون پایانه های پنجگانه و 
مرکز معاینه فنی خودرو جهت حفظ ســالمت 
مسافران و مراجعین دو نوبت در روز ضدعفونی 
می شــود.محبوبی افــزود: این مرکــز جزو 
نخستین مراکز معاینه فنی راه اندازی شده در 
شهر اصفهان است که با افزایش ساعات کاری 
مرکز به جز جمعه ها و ایام تعطیل سال از شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت ۷:30 صبح تا ۱۶:۴۵ بعداز 
ظهر و پنجشنبه ها از ســاعت ۷:30 تا ۱3 آماده 

ارائه خدمات به همشهریان خواهد بود.

شنبه 20 اریبهشت  1399 / 1۵ رمضان 1441/ 9 می 2020/ شماره 2969
 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 میالد با سعادت امام حســن مجتبی علیه الســالم، 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 میالد 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 ۸ 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 اسالمی 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 تالش شــود برنامه های فرهنگی هنری فاخری در خور شــأن و نام این استان اجرا شود.وی 
با اشــاره به اطلس فرهنگی اســتان که اطالعات 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 خالق هســتیم. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه همچنین با رؤســای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه 
جنوب اســتان اصفهان دیدار و گفت وگو کرد. وی در این دیدار با تبریک میالد امام حســن مجتبی 
علیه الســالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان گفت: تالش 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 ۶۸0 محوطه 
ورزشی پارکی یا حرکت درمانی با تعداد شش هزار و ۱۲۱ وسیله ورزشی 
جایگاه باالیی در میان کالن 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 ابالغ 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 ۷۸ 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 تالش 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»السالم 
علیک یا حسن ابن علی« نصب است به تعداد دلخواه نان رایگان دریافت کنند.علیرضا نادراالصلی 
افزود: عالوه 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 9۸ 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 تالش های صورت 
گرفته شاهد رشد ۸۲ 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 محالت کمتر برخوردار و توزیع عادالنه امکانات و خدمات است؛ به همین دلیل 
و بر اساس شناخت دقیق از منطقه ۱0 و محالت 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 اسالمی 
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 
اعالم شــده برگزاری راهپیمایــی روز جهانی 
قدس در آن شهر ها بالمانع 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 ۸ 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 پالکارد هایی که بر روی آن ها 
نصب می شوند، انزجار خود را از استکبار جهانی 
به دنیا اعالم خواهند کــرد که در این خصوص 
از صدا و ســیما انتظار می رود پوشش خبری 

مناسبی را به جهانیان مخابره کند.

رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات 
شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: طبق 
برنامه ای که قبال اعالم 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 آنالین 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 اطالعات شــورای اسالمی 
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 تالش 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 میالدی و روز دوازدهم این ماه به ترتیب »روز جهانی صلیب سرخ و هالل 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

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه ۵/۵۸۴/ش مورخ 9۸/۱۲/۲۴ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 
یک دستگاه خودرو تویوتا هایس مدل ۲0۱0 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز پنج شنبه مورخ 99/3/۸ به شهرداری زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی )ره(، میدان 

امام حسین )ع( خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام و تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/3/۱0 پیشنهاد خود را 

تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری )واحد حراست( نمایند.

آگهی تجدید مزایده

مصطفی رحیمی-شهردارم الف: 8۴0۴1۳
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خستگی و بی حوصلگی، احساس تهی بودن و خستگی را نشان 
می دهد. وقتی کسل می شوید ممکن است توجه کمتری نسبت 
به آنچه در اطراف شما اتفاق می افتد، داشته باشید. ممکن است 
احساس بی تفاوتی، خســتگی، اضطراب، یا عصبانیت داشته 
باشید.افراد خستگی را به صورت متفاوت تشخیص می دهند و 
تجربه می کنند. در برخی موارد، علت بی حوصلگی ممکن است 
:استراحت ناکافی و یا تغذیه نامناسب،سطوح پایین تحریک 
ذهنی،عدم انتخاب و یا کنترل فعالیت های روزانه تان،نداشتن 
تفریحات متنوع وادراک ضعیف زمان باشــد.عوامل مختلفی 
همچون، نداشتن هدف، نداشتن برنامه صحیح، ضعف و سستی 
اراده، داشتن افکار منفی و عدم توجه به توانایی ها و استعدادهای 
خویش، خودکم بینــی و ... در ایجاد کم حوصلگی نقش دارند. 
بنابراین برای مبارزه با بی حوصلگی و کاهش یا از بین بردن آن 
باید با توجه به هر یک از عوامل تاثیرگذار، راه و روش مناسب و 
راه کار عملی خاصی را اتخاذ کرد، بدین منظور به نکات و مطالب 

زیر توجه کنید:
- قبل از هر چیز با توجه به توانایی ها و اســتعدادهای خویش 
هدفی معقول و قابل دسترســی و مطابق با شرایط و امکانات 

موجود برای خود ترسیم کنید.
- برای رفع بی حوصلگی اجتماعی باشید ، بیرون بروید و با برخی 

از دوستان تان مالقات کنید، یا دوستان جدیدی پیدا کنید. ماللت 
و بی حوصلگی اغلب می تواند انرژی شما را کم کند.

- به منظور رسیدن به هدف مورد نظر از یک برنامه مدون و جدول 
زمان بندی شده ای استفاده کنید و خود را مقید به انجام آن کنید.

- از خودتان غفلت نکنید و به خودتان برسید. به آرایشگاه بروید، 
لباس های دیگری بپوشــید و در کل ســعی کنید کمی در خود 

تفاوت ایجاد کنید.
- اگر افــکار منفی و احســاس ضعف و خودکــم بینی باعث 
کم حوصلگی شما شــده اســت، با به خاطر آوردن توانایی ها و 
اســتعدادها و موفقیت های گذشــته خویش و توجه به نقاط 
قوت زندگی، یأس و نا امیدی نســبت به آینده را به امیدواری و 

خوش بینی نسبت به آینده تبدیل کنید.
- چیزی که در بســیاری از فرهنگ ها به یــک افراد بی حوصله 
توصیه می کنند، مسافرت است.مسافرت یا حتی یک گردش 
کوتاه می تواند از آدمی بی حوصله یک آدم شاد و پرنشاط بسازد.

- یاد خدا و توجــه و توکل به ذات مقدس الیــزال الهی و طلب 
کمک و یاری از او نقش موثری در ایجاد آرامش و امید به آینده 
دارد، بنابراین یاد و توجــه و توکل به خداونــد را در انجام کارها 

فراموش نکنید.
- باید علل و عوامل ضعــف اراده خویش را بشناســید. توجه 
کنید ضعــف اراده غالبا در عدم اعتماد به بینــش و تفکر، عدم 
شناخت خویش، با ارزش تلقى نکردن خود، عدم امنیت روانى، 
عدم تدبیر عقالنى در تشــخیص امور و تمیــز دادن امور از هم، 
شکست هاى گذشته و عوامل باز دارنده رشد و قوت نفس مانند 
محرومیت، ســرزنش و رنج هاى مستمر ریشــه دارد. زدودن 
 هر یک از ایــن عوامل در پرتو ســرمایه گــذارى و برنامه ریزى

 ممکن است.
- باید باور کنید مانند دیگر انســان ها از توانمندى هاى بســیار 
برخوردارید. فراموش نکنید نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش 
بیشــتر اســت. تصمیم خوب در پرتو تکیه بــر قوت ها، جبران 

ضعف ها و احساس توانمندى شکل مى گیرد.

آشپزی با این روش ها بی حوصلگی را از خود دور کنیم

 کرونا مقررات »گلدن گلوب« را 
تغییر داد

 کارگردانی که به خاطر فیلمش 
رفتگر شد!

روز جمعه، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اعالم کرد که فیلم های 
غیر انگلیسی زبان ساخته شده در خارج از ایاالت متحده به دلیل 
بحران شیوع ویروس کرونا و به صورت موقت می توانند در رویداد 
جوایز گلدن گلوب شرکت کنند. فیلم های خارجی زبانی که در 15 ماه 
منتهی به یکم اکتبر تا 31 دسامبر در کشور مبدأ اکران اولیه داشته اند، در 
اولویت برای شرکت در گلدن گلوب هستند. 

فیلم سینمایی »دویدن برخالف جهت باد« از کشور اتیوپی که در 
رقابت اسکار نیز حضور یافته نظر »بازار مجازی جشنواره کن« را جلب 
کرد.»فیلیپ ِویل« کارگردان آلمانی برای ساخت این فیلم خود را در 
فرهنگ اتیوپی غوطه ور ساخت به طوری که چندین سال را در این کشور 
زندگی کرد. او تا جایی پیش رفت که همچون کارکتر سلیمان در آدیس آبابا، 
پایتخت اتیوپی به عنوان یک پاکبان)رفتگر( کار کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین:

سهام ذوب آهن دارای ارزندگی شده است
  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در مورد ضــرورت جلوگیری از 
خام فروشی، تاکید کرد: سهام عمــده شــرکت ذوب آهن اصفهان برای شرکت 
تامین اجتماعی است که با بازسازی کوره ها، ظرفیت تولید آن را به چهار میلیون 
تن رسانده ایم که برای این مقدار تولید به 10 میلیون تن ســنگ آهن نیاز اســت.

غالمرضا ســلیمانی افزود: الزم به ذکر است که طرح توسعه و سرمایه گذاری در همه 
کارخانجات ما وجود دارد تا بتوانند به منظور جلوگیری از خام فروشی، محصوالت 
پایین دستی تولید کنند. به همین منظور این شرکت ها سهم عمده ای از محصوالت 
مواد خام صنایع باالدستی را می گیرند و به ارزش افزوده تبدیل می کنند.وی گفت: 

درحال حاضر نزدیک به دو سال است که ذوب آهن از حالت زیان ده خارج شده و 
سهام آن دارای ارزندگی شده است.سلیمانی افزود: روش های مورد استفاده در 
فوالدسازی ازجمله کوره بلند )استفاده از زغال سنگ( و یا روش احیای مستقیم 
و قوس الکتریکی )استفاده از برق( است که این شرکت از کوره بلند و زغال سنگ 
بهره می گیرد؛ بنابراین از گاز یارانه ای دولت با قیمت 800 و 900 به ازای هر کیلو را در 
این شرکت استفاده نمی کنیم. به معنای دیگر ما در ذوب آهن در هر کیلو 800 تا 900 
تومان هزینه یارانه دولت در گاز را نداریم و اگر دولت هدفمندی یارانه گاز را در این 

صنعت اجرا کند، آسیبی به این بخش وارد نخواهد شد.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه مطرح کرد:

تداوم تولید در فوالد مبارکه با مشارکت حداکثری کارکنان در طرح غربالگری
مـــدیر بهداشت حـــــرفه ای، ایمنی و محیـــــط زیست فــوالد مبـــارکه 
ــوالد  ــرکت فـــ ــان ش ــری کارکن ــل و حداکث ــارکت کام ــا مش ــفت: ب گـــ
ــا،  ــروس کرون ــی وی ــری و بیماریاب ــم غربالگ ــرح عظی ــارکه در طــ مبـــ
خوشــبختانه ایــن شــرکت توانســت در ایــن شــرایط ســخت نیــز در تولیــد 

ــود. ــع ش ــر واق ــان موث ــرای ذی نفع ــی ب ــادی و ارزش آفرین اقتص
حســین مدرســی فــر بــا بیــان اینکــه بیمــاری کرونــا یــک بیمــاری عفونــی 
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه میــزان ســرایت و ســرعت شــیوع ایــن بیمــاری 
ــادی دارد.  ــیار زی ــت بس ــا آن اهمی ــارزه ب ــار آن، مب ــودن رفت ــناخته ب و ناش
بــه همیــن منظــور شــرکت فــوالد مبارکــه  از  بــدو    ورود  ایــن ویــروس بــه 
کشــور، بــا تشــکیل کمیته بحــران کوشــید بــا انجــام اقدامــات پیشــگیرانه، 
از شــیوع بیمــاری در میــان کارکنان جلوگیــری و شــرایط الزم را بــرای تداوم 

تولیــد بــا اولویــت حفــظ ســالمتی کارکنــان مهیــا کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: هرچنــد در زمینــه شــیوه مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 
ــا توجــه بــه اینکــه ایــن بیمــاری  ــا در بیــن کارکنــان صنایــع کشــور، ب کرون
چنــدان شــناخته شــده نیســت، تجــارب کافــی وجــود نــدارد؛ بــا ایــن حال 
وزارت بهداشــت و درمــان پروتــکل هــا و دســتورالعمل های مهــم و مفیدی 
ــرار  ــه بحــران ق ــوالد و کمیت ــا مدنظــر شــرکت ف ــه تمامــی آنه ــه داده ک ارائ

گرفتــه و اجــرا شــده اســت.
ــه از  ــوالد مبارک ــت ف ــط زیس ــی و محی ــه ای، ایمن ــت حرف ــر بهداش مدی
ــوارد اجراشــده در  ــی از م ــوان یک ــه عن ــان ب ــی کارکن ــری و بیماریاب غربالگ
ــان در محــل کار، در  ــرد و گفــت: هنــگام حضــور کارکن ــام ب فــوالد مبارکــه ن
ــن  ــود و ای ــاد می ش ــی ایج ــم جمعیت ــوال تراک ــی، معم ــع زمان ــک مقط ی
ــا توجــه  امــر شــرایط شــیوع بیمــاری را تشــدید می کنــد؛ بنابرایــن بایــد ب
ــن منظــور  ــه همی ــم. ب ــی کردی ــری م ــوارد الزم را پیگی ــژه ای م ــت وی و دق
ــق پروتکل هــای وزارت  ــکاران طب ــان و پیمان ــی کارکن غربالگــری و بیماریاب
ــه  بهداشــت و درمــان، برنامــه ریــزی و در دو بخــش خــود اظهــاری و نمون
ــت ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس ــای پاراکلینیک ــش ه ــون و آزمای ــری خ  گی

 و اجرا شد.
وی در تشــریح چگونگــی اجــرای ایــن برنامــه هــا اظهــار داشــت: در 
ــا اســتفاده  ــزی شــد، ب ــدای ســال 1399 برنامــه ری ــه در ابت ــه اول ک مرحل
از دســتورالعمل های مربوطــه و بهره گیــری از زیرســاخت های شــرکت، 
ــرار  ــان ق ــال کارکن ــن و روی پرت ــان تدوی ــاری کارکن ــود اظه ــنامه خ پرسش
ــار ایــن غربالگــری  ــون ســه ب ــه موقــع، تاکن ــا اطــالع رســانی ب گرفــت و ب
ــل  ــور در مح ــری از حض ــرای بیماریابی،جلوگی ــج آن ب ــده و نتای ــام ش انج
ــن  ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــت اس ــه و نقاه ــدن دوره قرنطین کار و گذران
ــت  ــی ثب ــم بالین ــه عالئ ــا توجــه ب ــاری، ب ــس از اجــرای خوداظه ــه، پ زمین
ــکی  ــص پزش ــم متخص ــا تی ــان ب ــب کار و درم ــد ط ــان، واح ــده کارکن ش
ــه وی  ــال ثانوی ــرح ح ــکوک، ش ــرد مش ــا ف ــی ب ــاس تلفن ــی تم ــود ط خ
 را ثبــت و اقدامــات الزم را بــرای حضــور یــا غیبــت وی در محــل کار 
ــان  ــری و کامــل کارکن ــدون شــک مشــارکت حداکث ــد. ب انجــام مــی دهن
ــزرگ  ــت ب ــوان گف ــی ت ــه م ــم ک ــن طــرح عظی ــکاران در ای شــرکت و پیمان
تریــن طــرح غربالگــری و بیماریابــی در صنعــت کشــور بــه شــمار مــی آید، 

ــر اســت. ــل تقدی قاب
 مدرســی فــر در خصــوص اجــرای مراحــل بعــدی ایــن اقدامــات گفــت: در 
مرحله بعــدی و در راســتای اجــرای پروتکل هــای مصوب وزارت بهداشــت، 
بــرای چگونگــی بازگشــت بــه کار کارکنــان بعــد از تعطیــالت برنامــه ریــزی 
ــق آزمایــش هــای  ــه از طری شــد و تســت هــای پایــش و غربالگــری اولی
پاراکلینیکــی خــون انجــام گرفــت تــا وضعیــت کارکنــان مشــکوک جهــت 
تســت PCR و Elisa مشــخص شــود و از ورود بیمــاران بــه محــل کار 
ــا دســتور مدیریــت عالــی  ــه عمــل آیــد.در ایــن برنامــه کــه ب جلوگیــری ب
ــی و محیــط  ــه ای ایمن ــا همــکاری واحدهــای بهداشــت حرف ســازمان و ب
زیســت، امــور اداری، حراســت و مدیریــت نواحــی تولیدی و خدمــات فنی 
و پشــتیبانی انجــام شــد، کارکنــان ســازمان بــه دو گــروه روز کار و شــیفت 

تقســیم بنــدی شــدند و آزمایــش هــا انجــام شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پروتــکل هــا بــرای پیمانــکاران نیــز اجرا شــده 
ادامــه داد: ایــن غربالگــری هــم بــرای کارکنــان امانــی و هــم پیمانــکاران 
ــت. در  ــده اس ــام ش ــر انج ــزار نف ــدود 24 ه ــرای ح ــوع ب ــوالد و در مجم ف
ایــن زمینــه پــس از خــون گیــری از افــراد، نتایــج آزمایــش هــا پــس از 24 
ســاعت مشــخص و بــرای انجــام غربالگــری هــای ثانویــه در اختیــار واحد 
طــب کار و درمــان قــرار مــی گیــرد. امیدواریــم ایــن فعالیــت هــا بــه ایمنی 
ــدف  ــه ه ــیدن ب ــد و رس ــداوم تولی ــا، ت ــروس کرون ــل وی ــان در مقاب کارکن
ســال 1399 کــه مقــام معظــم رهبــری آن را »جهــش تولیــد« نــام گــذاری 

ــد، بینجامــد. کــرده ان
ــه در  ــوالد مبارک ــت ف ــط زیس ــی و محی ــه ای، ایمن ــت حرف ــر بهداش مدی
بخــش پایانــی ســخنان خــود گفــت: از تــالش مدیــران، کارکنــان و تمامــی 
ــدر  ــعه ص ــن از س ــد و همچنی ــارکت کردن ــری مش ــه در غربالگ ــرادی ک اف
ــظ ســالمت خــود و  ــرای حف ــان شــرکت ب ــه کارکن ــه جانب و مشــارکت هم

ــم. ــی کن ــی م ــران تشــکر و قدردان دیگ

اگر تاکنون بیسکویت های متنوعی خورده اید 
یا حتی در خانه خودتان بعضی انواع بیســکویت را تهیه 

ــتور تهیه را نیز بخوانید تا با مزه بیسکویت تهیه  کرده اید، این دس
شــده از کدوتنبل و طریقه پخت و فرآوری آن در منزل آشنا شوید.

مواد اولیه :
کدو تنبل  500 گرم،پنیــر پارمیجانو   100 گرم،تخم مرغ  یک عدد،آرد  400 

گرم،بکینگ پودر   2 قاشــق چای خوری،آویشن   5 شاخه،ماست   125 گرم
طرز تهیه: 

کدو تنبل را به قطعات کوچک برش دهید. آنها را بجوشــانید تا زمانی که نرم و قابل انعطاف شوند.
ــر پارمیجانو را با پنجره های  تمام آب کدو را بگیرید و در مخلوط کن آن را به صورت پوره درآورید.پنی

ــق چای خوری بکینگ پودر، پنیر پارمیجانو و حدود یکی دو  ریز رنده کنید.400 گرم آرد، 2 قاش
ــن را با هم مخلوط کنید.350 گرم پوره کدو تنبل را به مخلوط اضافه کرده و  قاشق برگ آویش
ــت را هم اضافه کنید و به صورت  همه چیز را به خوبی در ظرف بریزید و مخلوط کنید و ماس
ــر را رول کنید.حاال خمیر را با چاقو به  طبیعی و مالیم هم بزنید.آرد را اضافه کرده و خمی

ــکویت ها را روی کاغذ پوستی قرار  قطعات کوچک تر و مساوی تقسیم کنید. بیس
دهید و با قلمو زرده تخم مرغ را به آرامی روی آن بکشــید و دانه های کدو 

تنبل را نیز روی آن بپاشــید. در دمای 200 درجه بیسکویت را به 
مدت 20 یا 30 دقیقه بپزید تا بیســکویت ها به رنگ 

قهوه ای طالیی دربیایند.

بیسکویت کدو تنبل
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مرتب لباس بپوشـید: لباس پوشـیدن آداب و شرایط بسیار 
زیادی دارد. هـر فردی بـا ظاهر و لبـاس خود مـورد قضاوت 
قـرار می گیرد؛ زیـرا ظاهر اولین چیزی اسـت که در نـگاه اول 
دیده می شـود. لباس های شـما طرز فکر و شـخصیت تان را 
نشـان می دهد. پس خوب لباس بپوشـید تـا تعریف خوبی 

از خود در جمع غریبه داشـته باشـید.
 به سـامتی خود اهمیـت دهیـد: مطالعات نشـان می دهد 
صبحانـه بهترین وعـده غذایی اسـت. پـس صبحانه  سـالم 
و مقـوی بخورید، شـاید درسـت کـردن صبحانه کامـل وقت 
زیادی از شـما بگیرد؛ اما نبایـد آن را فرامـوش کنید. اهمیتی 
که به وعده غذایی و سـالمت خـود می دهیـد، نگرش مثبت 

شـما به زندگـی را بـه نمایش می گـذارد.
 عـادات خـوب را در خـود بـه وجـود آورید: هـر روز مسـواک 
بزنید تـا حس طـراوت و تازگـی، حال تـان را خوب کند. سـر 
سـاعت مشـخصی مسـواک بزنید تا عادات خوب را در خود 
تقویت کنیـد. بـا ایـن کار، عادت هـای خـوب را در خـود پایه 
گـذاری کـرده و بـا الگوی منظـم به هـر جایـی کـه در زندگی 

بخواهیـد می رسـید.
 خیلی زود هر کسـی را مـورد قضاوت قـرار ندهیـد: در هنگام 
سـوار شـدن بر وسـایل نقلیه ممکن اسـت شـاهد رفتارهای 

بدی از جانب دیگران باشـید، مثال شـما را هل دهنـد و راه تان 
را بگیرنـد یا در هنـگام رانندگی جلوی شـما بپیچنـد. نباید از 
رفتار نا به هنجـار دیگران ناراحت شـوید، شـاید آن فرد حتی 
متوجـه رفتـار اشـتباه خـود هـم نشـده باشـد. پس شـما با 

قضاوت زودهنـگام، روز خـود را خـراب می کنید.
 خوب رفتار کنیـد و انرژی مثبت داشـته باشـید:به هر جایی 
کـه وارد می شـوید، همـان انـرژی  را کـه می دهیـد، دریافت 
خواهید کرد. همـان طور که بـا اطرافیان خود برخـورد کنید با 
شـما رفتار خواهد شـد. پس هر جـا می روید، انـرژی مثبت 

دهیـد تا انـرژی مثبت دریافـت کنید.
 منظم باشـید تـا بـه آرامـش برسـید: وقتـی صـدای پیامی 
از شـبکه های اجتماعـی چـون فیس بـوک، اینسـتاگرام یا 
توییتـر به گوشـی می رسـد تمرکزتان بـه هم می خـورد. پس 
در حین کار، گوشـی یا تبلـت خود را کنـار بگذاریـد و در مواقع 
ضـروری بـه آن دسـت بزنیـد. نبایـد تمـام وقـت خـود را به 
سـرگرم شـدن با دسـتگاه های هوشـمند اختصـاص دهید، 
بلکـه مدیریـت زمـان داشـته باشـید تـا در کمـال آرامش به 

وظایـف خـود رسـیدگی کنید.
 به نظـر اطرافیان خـود احتـرام بگذاریـد: میان هـر دو نفری 
اختالف نظـر وجود دارد و همیشـه ممکن اسـت میان شـما 

بـا خانـواده و دوسـتان تان تضاد بـه وجود آیـد. نبایـد انتظار 
داشـته باشـیم همه با شـما هم عقیده باشـند؛ اما الزم است 

به نظـرات آن هـا احتـرام بگذارید.
 احساسـات خود را کنتـرل کنید تـا کنترل زندگی را به دسـت 
بگیریـد: ممکن اسـت هـر روز بـه دالیـل مختلفـی عصبانی 
شـوید؛ امـا نحـوه برخـورد در این شـرایط، شـخصیت شـما 
را نشـان می دهـد. آیـا بـا کسـی کـه بـه شـما بی احترامـی 
می کنـد، برخورد بـدی خواهید داشـت؟ اگـر نتوانیـد کنترل 
خشـم خود را به دسـت بگیرید، با اثـرات مخـرب آن مواجه 

خواهید شـد.
 از بدن خـود مراقبت کنیـد: انجـام ورزش، بدن سـازی، یوگا 
و ... نشـان می دهـد کـه بدن خـود را دوسـت داریـد. پس تا 
جـای ممکن بـه سـالمتی خـود اهمیـت دهیـد و از خودتان 

مراقبـت کنید.
بـرای داشـتن زندگـی سـالم، شـاد باشـید: انجـام کارهـای 
اجتماعـی ماننـد بیـرون رفتن یا غـذا خـوردن با دوسـتان یا 
خانواده، سـبب افزایش صمیمیت می شـود. پـس زمانی را 
بـرای خانواده و دوسـتان خـود در نظـر بگیرید. آن ها شـما را 
تشـویق می کننـد و تحت هـر شـرایطی بـاز هم دوسـت تان 

خواهند داشـت.

آشپزی

سیب 
زمینی پیک نیکی

سیب زمینی های مغز پخت با لبه های سرخ شده همراه با ژامبون و پیاز و پنیر 
پیتزا به قدری خوشمزه و عالی می شوند که امتحان کردنش واقعا ارزشش را دارد. 

پس این بار که به پیک نیک رفتید حتما با خود به اندازه کافی سیب زمینی هم بردارید.
مواد اولیه: سیب زمینی6 عدد، سیر 2 حبه ،رزماری خشک شده 2 قاشق غذاخوری ،پودر 

آویشن2 قاشق غذاخوری ،پیاز رنده شده2 قاشق غذاخوری ،فلفل2 قاشق چای خوری ،روغن 
زیتون یک دوم پیمانه ،ژامبون 150 گرم،خامه ترش 50 گرم ،پنیر پیتزا رنده شده 220 گرم 

طرز تهیه: سیب زمینی ها را در اندازه نیم سانتی حلقه حلقه کرده و در یک ظرف بزرگ می ریزیم.
نمک و فلفل، پیاز رنده شده ، رزماری، آویشن، فلفل، پودر سیر و در آخر روغن زیتون را به سیب 

زمینی های حلقه شده اضافه می کنیم و سیب زمینی ها را هم می زنیم تا مواد به همه آن ها برسد. 
داخل یک تابه چدنی درب دار سیب زمینی ها را به صورت دایره ای می چینیم.باربیکیو را آماده 

کرده و ماهیتابه که درب آن را گذاشته ایم را روی آن قرار می دهیم تا 40 دقیقه بماند.
ژامبون ها را خرد می کنیم. بعد از 40 دقیقه سیب زمینی ها کمی نرم شده اند. ژامبون 

ها را روی سیب زمینی ها می ریزیم و 20 دقیقه دیگر می گذاریم تا بپزد. یک 
الیه پنیر رنده شده روی غذا می ریزیم و 15 دقیقه دیگر روی شعله قرار 

می دهیم تا پنیرها کامال آب شوند. 2 ساقه پیاز تازه را خرد 
کرده و روی غذا را با آن تزئین می کنیم. 

پندهای کاربردی که باید برای زندگی روزمره تان یاد بگیرید )2(

 الله مرزبان 
به »بی همه چیز« پیوست

 پخش »سرباز« پس از ماه رمضان 
هم ادامه دارد

با ادامه انتخاب بازیگران فیلم سینمایی »بی همه چیز« به کارگردانی محسن 
قرایی، الله مرزبان به این پروژه پیوست.این بازیگر فیلم بین المللی 
»مهمانخانه ماه نو« تولید مشترک ایران و ژاپن که در نوبت اکران است را در 
کارنامه دارد.محسن قرایی که ساخت فیلم های »سد معبر« و »خسته نباشید 
)به همراه افشین هاشمی(« را در کارنامه دارد و پیش تر قرار بود فیلم »سطح یک« 
را کارگردانی کند، برای فیلم تازه اش سراغ ترکیب متفاوتی از بازیگران رفته است.

ــا  ــوص ویژگی ه ــرباز« در خص ــی »س ــریال تلویزیون ــده س تهیه کنن
ــس  ــا جن ــریال م ــت: س ــریال گف ــن س ــی ای ــت موضوع و محوری
آرامــی دارد و خــط اصلی آن ســبک زندگــی اســت؛ ما در »ســرباز« 
روابــط زناشــویی یــک زوج جــوان را روایــت می کنیــم. ایــن کار 
ــد  ــا می توان ــه م ــده و قص ــام ش ــیار انج ــات بس ــا تحقیق ــکافانه و ب موش
ــد.  ــده باش ــا آموزن ــرای خانواده ه ب

 بازدید مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان

 از کارگاه تولید ماسک های استریلیزه

 ثبت باالترین رکوردهای تولید ماهانه گندله

 و حمل ریلی در فوالد سنگان

منصور یزدی زاده، مدیر عامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان از کارگاه تولید ماسک سه الیه استریلیزه که 
مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
است در خیاط خانه شرکت بازدید کرد .خیاط خانه 
شرکت در مدیریت خدمات شهری و امور پسماند 
، این روزها به تولید ماسک سه الیه استریلیزه می 
پردازد تا نیاز کارکنان این شرکت به این ماسک ها را 
تامین کند .موسی سلیمانی، مدیر خدمات شهری و 
امور پسماند در این خصوص گفت : این مدیریت  در 
راستای مقابله با بحران ویروس کرونا ، صرفه جویی 
اقتصادی و استفاده بهینه  از امکانات موجود اقدام 
به تولید ماسک های سه الیه با ضوابط بهداشتی 
درمحل کارگاه خیاط خانه کرد که ظرفیت تولید دراین 
کارگاه با توجه به حداقل نیروی دوزنده 300 عدد درروز 
است .وی با اشاره به اینکه تولید این ماسک ها از نظر 
قیمت تمام شده بسیار پایین تر از قیمت بازار بوده 
وازاین نظر مقرون به صرفه خواهد بود ، گفت : متریال 

موردنیاز جهت ساخت ماسک طبق استاندارد معاونت 
غذا ودارو واتحادیه استان اصفهان است وازسه الیه 
تشکیل شده که الیه اول وسوم از پارچه ویسکوز و 
پنبه والیه میانی ) اسپان باند ( جهت جلوگیری از 
ورود ذرات وهوای آلوده تعبیه شده است .شایان ذکر 
است تمام مراحل تهیه ماسک شامل 1- برش 2- لبه 
دوزی میانی 3- لبه دوزی کناری به صورت رفت 
وبرگشت 4- دوخت کش 5- اتوکشی وپرس 6- 
 بسته بندی  در فضایی کامال ایزوله ومحافظت شده

 انجام می گیرد.

کارکنان بلندهمت شرکت فوالد سنگان با تولید 
381 هزار و 93 تن گندله در فروردین ماه و ارسال 
روزانه 16 هزار و 200 تن از این محصول توسط 
ناوگان ریلی به دو رکورد بی نظیر دست یافتند.
مدیرعامل فوالد سنگان با اعالم این خبر گفت: 
کسب این افتخارات غرورآفرین در سال جهش 
تولید با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی 
کردن نقشه های استراتژیک تولید شرکت و 
با همت شبانه روزی تالشگران فوالد سنگان 
به ثبت رسید و برگ زرین دیگری را به کتاب 
افتخارات این شرکت افزود.علی امرائی در همین 
خصوص اظهار داشت: تالشگران شرکت فوالد 
سنگان با سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم 
رهبری مبنی بر تالش مضاعف و با هدف محقق 
کردن شعار جهش تولید، با وجود دشواری های 
موجود در تامین مواد اولیه، توانستند به باالترین 
رکوردهای تولید ماهانه گندله و حمل ریلی از 
ابتدای راه اندازی کارخانه تاکنون دست یابند و 

گام موفق دیگری در تحقق اهداف بزرگ ترین 
فوالدساز خاورمیانه بردارند.وی با اشاره به اهمیت 
مزیت های حمل ریلی تصریح کرد: استفاده از 
ظرفیت های ریلی، ارتقای ایمنی جاده ها، کاهش 
قیمت تمام شده محصول و فواید ارزشمند 
دیگری به همراه دارد.مدیرعامل فوالد سنگان 
تاکید کرد: مسلما نقش راهبردی و بی بدیل فوالد 
سنگان در تامین مواد اولیه خوراک کارخانجات 
فوالدی، موجب سرعت بخشی چرخه تولید در 
فوالد مبارکه و جهشی عظیم در زنجیره فوالد 
خواهد بود و این مهم ارمغان پیشرفت، تولید 
و اشتغال مولد در کشور خواهد شد.امرائی در 
بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از 
زحمات کارکنان این شرکت خاطرنشان کرد: این 
موفقیت که با همدلی تمامی ارکان شرکت صنایع 
معدنی فوالد سنگان در فروردین ماه به دست 
آمده مطمئنا سرآغاز دستاوردهای ارزشمندتری 

در سال جهش تولید خواهد بود.

خواندنی

 اولین قربانی سیگار 
در تاریخ!

ــا  ــه در دنی ــش از آن ک ــون پی ــتعمال توت اس
رایــج شــود، میــان بومیــان آمریکایــی 
ــم  ــرای مراس ــون ب ــا از توت ــود؛ آن ه ــج ب رای
جادویــی یــا کشــیدن چپــق صلــح اســتفاده 

نــد. می کرد
هنگامــی کــه کریســتف کلمــب و همراهــان 
اســپانیایی اش بــه ســواحل ینگــه دنیــا 
ــه مذاق شــان  ــون ب رســیدند، اســتعمال توت
خــوش آمــد و در زمــان بازگشــت، برگ های 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــود آوردن ــا خ آن را ب
بــالی دخانیــات دامــن جوامــع دیگــر را 
گرفــت و امــروزه، میلیون هــا نفــر در سراســر 
ــادت  ــن ع ــک ای ــوارض مهل ــار ع ــا، گرفت دنی
ــر  ــر ب ــزاران نف ــه ه ــتند و روزان ــوم هس مذم
ــوند و  ــی می ش ــوارض، قربان ــن ع ــر همی اث

. نــد می میر
لــب باشــد کــه بدانیــد  امــا شــاید جا
نخســتین قربانــی ســیگار کشــیدن، اصــوال 
بــر اثــر عــوارض ناشــی از مصــرف دود 
آن قربانــی نشــد. وی یکــی از همراهــان 
ــود  ــام فرانچســکو ب ــه ن کریســتف کلمــب ب
که بیــش از بقیــه آن ها، به کشــیدن ســیگار 
عادت کــرد؛ تــا جایــی کــه وقتی بــه اســپانیا 
ــغول  ــیدن آن مش ــه کش ــم ب ــت، دائ بازگش
بــود. همســرش کــه می دیــد از دهــان 
شــوهرش دود بیــرون می آیــد، موضــوع 
را بــه کلیســا اطــالع داد. دادگاه تفتیــش 
ــود  ــیطان در وج ــه ش ــود ک ــد ب ــد معتق عقای
فرانچســکو حلــول کــرده و این دود ناشــی از 
فعالیــت شــیطان در نهــاد اوســت! هــر چــه 
ــان  ــا کشیش ــید ت ــته کوش ــت برگش آن بخ
را در ایــن زمینــه مجــاب کنــد، نتوانســت 
ــال در  ــدت 30 س ــه م ــب، ب ــن ترتی ــه ای و ب
بــرج یــک صومعــه زندانــی شــد. وقتــی در 
ــدان  ــکو را از زن ــری، فرانچس ــال های پی س
ــه  ــد ک ــگفتی دی ــال ش ــا کم ــد؛ او ب آزاد کردن
ــادت  ــک ع ــه ی ــل ب ــیدن تبدی ــیگار کش س
ــد وی  ــن، بای ــت! بنابرای ــده اس ــی ش عموم
ــم. ــخ بدانی ــی ســیگار در تاری ــن قربان را اولی

 معرفی کتاب
حواله عاشقی 

روایت زندگی و خاطرات شــهید مدافع حرم؛ مهندس حسن رجایی فر توسط انتشارات شــهیدکاظمی منتشر می شود. مصیب 
معصومیان، نویسنده و پژوهشگر انقالبی که خود از مدافعین حرم عقیله بنی هاشم)ع( و از یاران نزدیک شهدای خان طومان است، 
مدتی است کمر همت بسته که دینش را به همرزمانش ادا کند. وی که تاکنون بیش از 10 عنوان  کتاب با موضوعات خاطرات شهدای 
مظلوم خان طومان نگاشته ، این بار به سراغ مرد خستگی ناپذیر خان طومان رفته است؛ مردی که پیکر پاک و خسته اش به وطن 
بازنگشت.شهید حسن رجایی فر، از جمله رزمندگانی است که از نسل سوم انقالب اسالمی است و با حضور در میدان های علمی و 
عملی و با روحیه ای جهادی، در دفاع از آرمان های انقالب اسالمی و اطاعت از ولی امر مسلمین سر از پا نشناخت. در دفاع از مرزهای 
جغرافیایی سیاسی کشور در جنوب شرق و شــمال غرب و به دنبال آن در دفاع از مرزهای اعتقادی به عنوان مدافع حرم در سوریه 

حضور یافت و افتخار جانبازی را کسب کرد. 

»آگهی مزایده نوبت اول«

شهرداری چادگان به استناد مجوزهای به شماره 98/149 مورخ 1398/8/11 و 98/216 
مورخ 1398/11/19 شورای محترم اسالمی شهر چادگان در نظر دارد جایگاه CNG واقع 
در بلوار خرمشهر  )از طرف چادگان به داران( را جهت بهره برداری به بخش خصوصی 

واجد شرایط به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
قیمت پایه: با توجه به ارزیابی هیات محترم کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پایه 

اجاره ماهیانه به مبلغ 30/000/000 ریال و ساالنه 360/000/000 ریال اعالم نموده است.
میزان سپرده شرکت در مزایده: میزان سپره جهت شرکت در مزایده به مبلغ 18/000/000 
ریال می باشد لذا شرکت کنندگان می بایستی مبلغ مذکور را به صورت نقدًا به حساب 

3100003423005 شهرداری چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز نمایند.
میزان سپرده جهت تضمین قرارداد:

با توجه به ارزیابی هیات محترم کارشناسان رسمی دادگستری مجموع قیمت زمین و 
لوازم جایگاه مذکور 27/030/000/000 ریال می باشد که در این خصوص ارائه اسناد خزانه 

و یا ضمانت نامه بانکی جهت انعقاد قرارداد مورد قبول می باشد.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

 شرکت کنندگان می توانند از روز چهارشــنبه مورخ 1399/02/17 لغایت روز سه شنبه 
مورخ 1399/02/30 با مراجعه به شــهرداری و ضمن بازدید از جایگاه مذکور نســبت 
به دریافت فرم های )مشخصات شــرکت کنندگان و تعهد شرکت کننده( از دبیرخانه 
شهرداری اقدام و فرم های مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارک 
شرکت و تأییدیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )شرکت های مجاز بهره 
بردار( و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت )الف( و پیشنهاد قیمت نیز در 

پاکت ب ضمیمه گردد.
- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1399/02/30 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 راس ساعت 15 بعد از ظهر 

در محل شهرداری چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.
2- شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی 

که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه هر کدام از برندگان اول، دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه  آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث 

گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دی 

ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشــکیالت وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شــهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدی 

را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده می بایستی پس از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به 
انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد.

7- فقط اشخاص حقوقی )شرکت های معتبر بهره بردار و دارای مجوز بهره برداری و 
مورد تأیید شرکت پخش فرآورده های نفتی( مجاز به شرکت در این مزایده می باشند.

8- اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده برنده مزایده می باشد.
9- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

10- برنده مزایــده حق واگذاری و انتقــال کلی و جزئی قرارداد به اشــخاص ثالث را 
نخواهد داشت.

11- بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در جایگاه CNG با هماهنگی 
شهرداری به عهده پیمانکار می باشد و به مراتب پیمانکار موظف است نسبت به بیمه 
نمودن کارکنان و اشــخاص ثالث و تجهیزات، ابنیه، تأسیســات و همچنین پرداخت 
حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس قانون کار و رفاه اجتماعی و بخشنامه و آئین نامه ها 
اقدام نماید و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کال بر عهده برنده مزایده بوده و برنده 
مزایده موظف است نسبت به بیمه نمودن کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، 

تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
12- در این آگهی هیچگونه شرایطی را برای استخدام شرکت کنندگان در مزایده و برنده 
مزایده و افراد سببی و نسبی پیمانکار و حتی نیروهای تحت امیر ایشان در حال و آینده 
نخواهد داشت و برنده مزایده )بهره بردار( متعهد می شود هیچگونه ادعایی در خصوص 

استخدام خود از شهرداری نداشته باشد.
13- کلیه هزینه های آب و برق و گاز مصرفی و تعمیر و نگهداری جایگاه CNG احتمالی 
همگی بر عهده برنده مزایده می باشد و برنده مزایده می بایستی پس از تسویه حساب 
با ادارات )گاز، برق، آب و غیره( به صورت دوره ای این شهرداری را به صورت مکتوب 

مطلع نماید.
14- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستی از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام و 

مشخصات استفاده نمایند.
15- شرکت کنندگان بایستی عالوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونی برای 

انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه را نداشته باشند.
 16- فعالیــت جایگاه و ارائــه خدمات بصورت شــبانه روزی و در طول 24 ســاعت 

خواهد بود.

جمشید اسماعیلی- شهردار چادگان م الف:832437
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