
افزایش افسارگسیخته اجاره بها و کمیابی رهن کامل مسکن در اصفهان؛ 
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3000 شماره عشق ، خبر  و خاطره
»زاینده رود« 3000 تایی شد؛

کمک 9/7 میلیارد 
تومانی کمیته امداد 

اصفهان به مددجویان 
اجاره نشین

بهره برداری از 3۶ پروژه 
نوسازی و بهسازی در 
اصفهان تا پایان سال

اعالم آمادگی 
 ذوب آهن برای

  تامین ریل پروژه
 قطار سریع السیر 

اصفهان-تهران

 معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل
 اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
مردم با هر توان مالی 

می توانند در وقف 
مشارکتی سهیم شوند

 مدیرعامل آبفای شهری 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:
راه اندازی پروژه 

 تصفیه خانه شهرکرد
 تا پایان شهریورماه
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امسال بسیاری از مستاجران اصفهانی برای شیوع کرونا درصدد عدم جابه جایی از مکان فعلی بودند و اکثر مالکان هم به منظور جبران ضرر، 
اجاره های مسکن را با قیمت های بعضا نامتعارف افزایش داده اند

3000 برای هرکسی معنا و مفهومی می تواند داشــته باشد. از نظر ویکی پدیا یک عدد 
معمولی اســت! عددی بعد از 2999 و قبــل از 3001 ؛ دارای ٣٢ مقســوم علیه بوده و 

مخمس کامل است.
البه الی اخبار که بگردی، عدد 3000 را هم می توانی مابین خبرهای مثبت پیدا کنی و هم منفی؛ منفی ها 
بیشتر آن دســته از اخبار هستند که به کشــف و ضبط ها ربط دارد؛ مثال کشــف 3000 عدد ماسک غیر 
بهداشتی در فالن شهر، کشف بیش از 3000 کتاب و پایان  نامه جعلی در میدان انقالب تهران، کشف 3000 
لیتر سوخت قاچاق در مرز بازرگان ،کشف جام 3000 ساله در خلخال،کشف 3000 کیلوگرم مواد غذایی 
و آرایشی بهداشتی تاریخ گذشته در شمال غرب شیراز و ... 3000 از قضا در میان اخبار میراث فرهنگی و 
تاریخی هم جایگاه ویژه ای دارد. از کشف عجیب قرن که شامل30 مومیایی 3000 ساله درون تابوت هایی 
دست نخورده  بوده تا کشــف آثار تاریخی با قدمت 3000 ساله در همین ایران خودمان که ما را به کشف 
گوشه ای دیگر از تاریخ و تمدن چندهزار ساله ایران برده است. آن سوی مرزها هم 3000 برای خود یک 
تاریخ است پر از معما و کشف و شهودهای جالب و عجیب و غریب. مثل همین سال گذشته که جایی در 
مرز بین لبنان و فلسطین،  باستان شناسان مجسمه مرموز سر پادشاه را که به سه هزار سال پیش تعلق 

دارد، کشف کردند؛ پادشاهی با تاج طالیی و کمی ریش.
اما 3000 برای تاریخ پرگهر این مرز و بوم هم عددی افتخارآمیز است. آنجا که پای شمارش شهدای هر 
شهر و دیار به میان می آید: برگزاری کنگره 3000 شهید بسیجی استان البرز، کنگره سرداران و 3000 شهید 
استان ایالم، کنگره ملی 3000 شهید استان قزوین، برگزاری نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس در اجالسیه 
پایانی 3000 شهید استان سمنان، برگزاری نخســتین کنگره ملی 3000 شهید استان زنجان پس از 30 

سال، انتشار 110 جلدکتاب تا زمان برگزاری اجالسیه 3000 شهید استان خراسان شمالی و ... 
خب یکی می شود شــهید وطن و برای خاک و ناموس خود جان می دهد و خونش ضامن امنیت و 
آبروی ما می شود تا ابدالدهر. یکی هم می شود »بابک زنجانی« یا »مه آفرید خسروی« که در روز  و 
روزگار ما نام شان با 3000 آنجایی عجین شده و در تاریخ ثبت می شود که پای »اختالس« به میان آمده 
است. »3000 میلیارد تومان اختالس« وقتی که کشف شــد و خبرش را رسانه ای کردند)شهریور سال 
 90( شــوکه کننده بود چون آن روزها هنوز مثل این روزها و یا حداقل این روزها، حتی اختالس هم به

 رویه ای ثابت و امری عادی تبدیل نشــده بود! حداقل دیگر مثل آن روزها، بهانه اختالف تازه میان دو 
جریان سیاسی نمی شــود. آن قدر »سلطان« دســتگیر کرده اند که دیگر 3000 میلیارد تومان هم رقم 

چندان زیادی به شمارنمی آید!
3000 می تواند ما را به »خیلی قبل تر« یا »خیلی بعدتر« ببرد. مثل پاییز سال 1922 که باستان شناس 
انگلیسی »هاوارد کارتر« که بیش از 6 سال بود مشغول حفاری در دره سالطین مصر بود، درهای آرامگاهی 
را گشود که به کشفی بزرگ در تاریخ باستان شناسی معاصر منجر شد. او مقبره »توت عنخ آمون« یکی از 
سالطین مصر باستان که در 3245 سال قبل بر این سرزمین پادشاهی می کرد را پیدا کرد و گفت که پس 
از بازکردن مقبره حتی بوی چند هزار ســال قبل را نیز در هوا استشمام کرده است. او در یادداشت های 

خود نوشته بود که انگار پیغامی از مردم 3000 سال قبل به دستش رسیده است.
می توانیم به سال ها بعد برویم ؛ به 3000 میالدی. به دوره ای که روزنامه انگلیسی »سان« تصویری درباره 
پیش بینی ها از قیافه و ظاهر انسان در این سال منتشر کرد که براساس آن افراد در مقایسه با انسان های 
امروزی قد بلندتر و مغز کوچک تری خواهند داشت. قدشان بیش از دومتر می شود، عمرشان طوالنی 
تر است اما چهره زیبایی ندارند. چهره انسان پرچین و چروک و موهای سرش اندک با دست های بلند 

و چشم های درشت خواهد بود و حجم مغز کوچک خواهد شد.
و خالصه که 3000 می تواند برای هرکسی معنا و مفهومی داشته باشد یا اصوال و اساسا برای کسی هیچ 
معنا و مفهومی نداشته باشد. حتی می تواند برای هرکســی رنگی داشته باشد. سبز، آبی، قرمز،سیاه 

یا اصال بی رنگ باشد. می شود درباره اش به سبک مرحوم شــکیبایی و دیالوگ معروفش در ابتدای 
سریال »خانه ســبز«حرف زد: » یه خونه هرجایی میتونه باشه، میتونه باالی یه ساختمون بلند باشه، 
میتونه تو یه کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه هست باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه 
برای هرکی مفهومی داشته باشه، یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ 
باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ ...ولی من یعنی بهتر بگم ما؛ معتقدیم خونه هرچی که باشه، باید سبز 

باشه، بله سبز  و همیشه سبز.«
جالب است که آمار ثبت احوال می گوید حدود 3000 نفر در ایران هستند که نام خانوادگی آنها »خسرو« 
است.پس 3000 می تواند »خسرو« را هم به یادمان بیاورد. رکوردشکنی فالن دونده در دوی 3000 متر را 

هم می تواند یادآور شود و می تواند هیچ خاطره یا خبری را به یاد هیچ کس نیاورد.
امروز اما 3000 برای مــا خیلی از خاطرات و خبرها را یادآوری می کند. خیلی روزهای تلخ و شــیرین و 
پستی و بلندی ها را به یادمان می آورد که گذشت و مویی سفیدتر شد و سالی به سن مان اضافه شد. 
امروز 3000 برای ما زاینده رودی ها معنا و مفهوم خاصی دارد. برای ما که البته البه الی »اخبار سه هزاری« 
روز و شــب ها گذرانده ایم. اختالس 3000 میلیاردی، مومیایی 3000 ســاله، کشف های 3000 لیتری و 
کیلوگرمی و ...کنگره های 3000 شــهیدی و خالصه که 3000 حداقل برای ما فقط یک عدد بعد از 2999 
و قبل از 3001 نیست، به خصوص امروز که 3000 تایی شــده ایم. در روزی که دالر 3000 تومانی و طالی 
گرمی 300 هزارتومانی برای همیشه به تاریخ و خاطره ها پیوسته است و هنوز در بهت گذر سکه از کانال 8 
میلیون تومانی و رسیدن دالر به مرز 20 هزارتومان هستیم و روزهای تلخ درگیری و اعتراضات در همین 
شهر را به یاد می آوریم که همین افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و سکه به دنبال داشت، عجیب است 
که بنزین 3000 تومانی هم آشوب و آشفتگی به پا کرد. چه خون ها که ریخته شد اما بنزین همان 3000 
تومان باقی ماند و هیچ چیز انگار مثل قبل نشد. شهادت حاج قاسم عزیز، سقوط هواپیمای اوکراینی، 
سیل و زلزله ها، کرونا و ...کرونا هم 3000 را به یادمان می آورد وقتی چندی پیش خبری تلخ، خیلی تلخ 

روح مان را عجیب آزرد: »ابتالی 3000 عضو کادر درمانی کشور به کرونا«.
و بگذریم از 3000 و برسیم به 3000 امین شماره روزنامه »زاینده رود«. امروز 3000 تایی شدن مان را جشن 

می گیریم در دومین روز از آخرین تیرماه آخرین تابستان قرن. 
3000 سال بعد، ما خاطره شده ایم. شاید حتی خاطره هم نیستیم. 3000 سال دیگر به عمر رودخانه زاینده 

رود اما اضافه شده و ما نمی دانیم آن روز اما از »رودخانه« درخشان شهرمان چیزی مانده است یا نه!
به گذشته فکر نمی کنیم. آینده را هم امروز قلم می گیریم. 3000 تایی شدن مان را جشن می گیریم میان 
همه تلخی ها و شیرینی ها، غم ها و شادی ها. شاید در روزهای بعد باز هم مجبور باشیم از 3000 بنویسیم 
وقتی قلب مان از شنیدن این رقم درد می گیرد . شــاید هم بانی خبرهای خوب باشیم. کسی چه می 
داند؟! ما امروز بهانه ای برای شادبودن داریم و خدا را بابتش شاکریم. »زاینده رود« 3000 تایی شد و ما 
قد 3000 شماره قلم زدیم، خبر زدیم ، گاهی خبرهای خوب و گاهی خبرهای بد و تلخ. بزرگ شدیم و در 

هوای روزنامه نفس کشیدیم با بوی چاپ و کاغذ. 
سختی ها هم زیاد بود. کم و کاستی ها و کمبودها و نفس هایی که گاهی به شماره می افتاد و پرتگاهی که 
تا لبه آن می رفتیم و خدا مثل همیشه دست مان را می گرفت وقتی هیچ کس و هیچ نهاد و ارگانی نبود 
که به داد روزنامه ها برسد و یک شب قبل از چاپ ما را از کابوس بدون کاغذ و زینک ماندن در بازار نجات 
بدهد. وقتی دخل و خرج ها با هم نمی خواند، وقتی هیچ مســئولی در این استان دغدغه »روزنامه« 

نداشت و روزنامه برای برخی ها همان »کاغذ باطله« بود! 
برای ما اما روزنامه »زندگی« اســت و درســت مثل »زاینده رود« در خاک و جان مان جاری است و 

دوستش داریم. 
3000 تایی شدن مان مبارک.  
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 کارگران کاشی اصفهان خواستار 
پرداخت مطالبات خود شدند؛

  وعده هایی که
 عملی نمی شود

جمعی از کارگران کارخانه کاشــی اصفهان 
نسبت به عدم پرداخت معوقات و رسیدگی 

به مطالبات خود اعتراض کردند.
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مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
تامین مستمر انرژی 
موردنیاز شرکت فوالد 

مبارکه در طول سال
شــرکت گاز اســتان اصفهــان از این که 
تامین کننــده گاز ایــن مجموعه عظیم 

صنعتی است، احساس غرور می کند.
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 استاندار چهارمحال و بختیاری 
خواستار شد:

 لزوم توجه به
 اعتبارات پژوهشی

مجموع اعتبارات پژوهشــی دستگاه های 
اجرایی چهارمحــال و بختیاری در ســال 
گذشته چهار میلیارد و 845 میلیون ریال از 
محل یک درصد اعتبارات پژوهشی استان 

با 19 اولویت بوده است.

آخرین خورشید گرفتگی 
قرن در اصفهان

خورشــید گرفتگی صبح دیروز که به آخرین 
خورشیدگرفتگی قرن حاضر نیز موسوم است، 
در اصفهان با 5۷ درصــد گرفتگی اتفاق افتاد. 
این کسوف از حدود 09:05 صبح به وقت ایران 
آغاز شد که بیشترین گرفتگی خورشید در زمان 
حدود 10:20 و آخرین تمــاس در زمان حدود 

11:3۷ صبح اتفاق افتاد.
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 2 تیر 1399 
 30 شوال   1441 

 22 ژوئن  2020
 شماره 3000

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

 مدیر کل آموزش و پرورش
 استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم توجه به ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس 

محل سکونت

در دیدار فرمانده انتظامی استان با 
شهردار و معاونان شهرداری اصفهان 

مطرح شد:

طرح ویژه پلیس 
اصفهان برای 

پاک سازی مناطق 
حاشیه ای

7

400 هزار نفر 
تحت پوشش 
کمک های 
 مومنانه سپاه
استان قرار 

دارند 

رسیدگی به 
مشکالت صنایع 

 بزرگ و پرونده
  9 اختالس
5 در اصفهان
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مخالفت  با طرح الحاق به کاخ سفید کشیده شد
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اســراییلی و آمریکایی اعالم کرد، انتظار می رود که 
کاخ سفید هفته جاری بررســی جدی را درباره اینکه آیا به اسراییل برای الحاق کرانه باختری چراغ سبز 
نشــان می دهد یا خیر انجام خواهد داد.آوی برکوویچ، نماینده رییس جمهور آمریکا در مذاکرات صلح 
فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز که برای سفر به اراضی اشغالی طی هفته جاری آماده می شد، به دلیل 
حضور در نشست مذکور سفر خود را لغو کرد.شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش داد: 
انتظار می رود که جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه،رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی این کشور به همراه خود ترامپ در این نشست حضور 
داشته باشند.طبق این گزارش، نشست کاخ سفید در سایه اختالفات داخلی در دولت ترامپ درباره الحاق 
کرانه باختری انجام خواهد شد. فریدمن، موافق اجرای این طرح در زمان کنونی است؛ اما طرف های دیگر 
محافظه کاری می کنند. پمپئو نیز پس از بازگشت از اراضی اشغالی در این باره محافظه کار بود، اما از آن زمان 

به بعد تا حدودی در مسیر فریدمن گام برمی دارد و احتمال داده می شود که از طرح الحاق حمایت کند.

آماده باش کره شمالی و اعزام سرباز به منطقه غیرنظامی دو کره
همزمان با افزایش نگرانی ها در خصوص تهدید پیونگ یانگ به انجام اقــدام نظامی علیه کره جنوبی، 
یک منبع دولتی گفت کره شمالی در حال اعزام گروه هایی از سربازان خود به مناطق مرزی کره به منظور 
اجرای عملیات پاک سازی بوته ها و پوشش های گیاهی و تعمیر و نگهداری جاده است.کره شمالی اخیرا 
با عصبانیت نسبت به پخش اعالمیه های تبلیغاتی کره جنوبی علیه خود، به استقرار مجدد سربازانش 
در مجتمع صنعتی مشترک تعطیل شده دو کشور در شــهر مرزی کائه سونگ و منطقه گردشگری قله 
کومگانگ در ساحل شرقی و همچنین برقراری مجدد پست های نگهبانی مرزی که در طبق توافق کاهش 
تنش مربوط به ســال ۲۰۱۸ برچیده شدند، تهدید کرده اســت.این منبع که نامش را فاش نکرد، گفت: 
پست های نگهبانی و پاسگاه های دیدبانی واضح است که کاربرد نظامی دارند، بنابراین این طبیعی است 

که یک چنین تحرکات نظامی وجود داشته باشد؛ اما مشغول رصد آن ها از نزدیک هستیم.

»جانسون« کابینه انگلیس را تغییر می دهد
نخست وزیر انگلیس به واسطه عملکرد بد در خصوص کرونا و برای فرار از انتقادها قصد انجام تغییرات 
گسترده در کابینه خود را دارد.به نوشــته این روزنامه، عملکرد بد دولت انگلیس در خصوص مقابله با 
ویروس کرونا موجب شده تا جایگاه دولت در نظرسنجی های اخیر به شدت کاهش بیابد و جانسون برای 
فرار از تبعات منفی این جریان در اندیشه جابه جایی های گسترده در کابینه است.بر اساس اطالعاتی که 
در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفته، وزارتخانه های کار و آموزش انگلیس از جمله نهادهایی خواهند بود 

که در ماه سپتامبر با تغییرات گسترده مواجه می شوند.

ترکیه برای آتش بس در لیبی شرط گذاشت
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرد که شرط اجرای آتش بس در لیبی خروج شبه نظامیان موسوم 
به »ارتش ملی لیبی« از شهر »سرت« است.»ابراهیم کالین« در این خصوص گفت که ترکیه از خواسته 
دولت »وفاق ملی« مبنی بر لزوم بازگشت به مناطق ســال ۲۰۱۵ حمایت می کند؛  این مسئله با خروج 
نیروهای ارتش ملی از سرت و »الجفره« در جنوب صورت می گیرد.از سوی دیگر ابراهیم کالین با متهم 
کردن فرانسه گفت: »حمایت فرانسه از خلیفه حفتر امنیت پیمان آتالنتیک شمالی، مدیترانه، شمال 
آفریقا و ثبات لیبی را به خطر می اندازد«.کالین ادامه داد: »ما در لیبی از دولت مشروع حمایت می کنیم. 
این در حالی است که دولت فرانسه از رهبر جنگ حمایت می کند«.این اظهارات در حالی مطرح می شود 
که پیش تر، »عبدالفتاح السیسی« رییس جمهور مصر در اقدامی که ناظران آن را تالشی برای نجات حفتر 

از بحران به وجود آمده در این کشور قلمداد کردند، از طرح آتش بس در این کشور خبر داد.

تحلیل الخلیج الجدید از  رسیدن »جو بایدن« به کاخ سفید؛

چه کسانی متضرر می شوند؟
روزنامه الخلیج الجدید چاپ قطر نوشــت: »ارزش های اساسی این 
ملت و جایگاه ما در جهان و تمام آنچه که آمریکا را به سرزمین آزادی و 
دموکراسی تبدیل کرده، در معرض خطر بزرگی قرار دارد«. این دیدگاه 
جو بایدن در مورد سیاســت دونالد ترامپ رییس جمهور فعلی ایاالت 

متحده است.
 این اظهارات نشــان می دهد در صورت پیروزی بایــدن در انتخابات 
ریاست جمهوری، آمریکا تغییرات اساســی در سیاست خارجی خود 
اعمال خواهد کــرد. در ادامه این مطلب آمده اســت: در همین رابطه، 
مشاوران بایدن نوید سیاست خارجی جدیدی برای ایاالت متحده در 
دوره پس از ریاست جمهوری ترامپ را می دهند. در صورت تحقق این 
مهم، این سیاست خارجی، برندگان و بازندگان مهمی در سطح منطقه 

خواهد داشت.

ایران
ایران، یکی از مهم ترین برندگان موفقیت بایدن در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکاست، به ویژه پس از آنکه بایدن اخیرا به سیاست ترامپ 
در مورد مهار ایران حمله کرده و آن را فاجعه بار توصیف کرده است.این 
نامزد دموکرات در ضمن صحبت هایش از سیاســت فشار حداکثری 
ترامپ علیه ایران که هدف از آن کشــاندن این کشــور پای میز مذاکره 
است، انتقاد کرده و تصریح کرد که رییس جمهور آمریکا وعده داد که با 
خروج از توافق هسته ای، ایران را کنترل می کند، اما در واقعیت، خالف 
آن اتفاق افتاد.پیش از این بایدن تاکید کرده بود که ترامپ در حفاظت از 
دو منفعت حیاتی آمریکا در خاورمیانه شکست خورد که مهم ترین آنها، 
جلوگیری از دست یابی ایران به سالح هســته ای و دیگری، تضمین 

جریان عبور انرژی از طریق تنگه هرمز است.
 بایدن همچنین خواســتار کاهش تحریم ها علیه تهــران در بحبوحه 
 مقابله با ویــروس کرونا شــده و گفته اســت:» منطقی نیســت که 
 در جریان بحران جهانی کرونا، با قســاوت مانع از دســت یابی ایران

 به کمک های انســانی شــویم. هر اندازه هم اختالفات ما با حکومت 
ایران عمیق باشــد، باید در این شــرایط از ملت آن حمایت کنیم«.در 
این راســتا، بایدن در مسیر از سر گیری سیاســت اوباما در قبال ایران 
قرار دارد، امری که به تهران کمک می کند بتواند از فشارهای اقتصادی 

شدید رهایی یابد.

سوریه
 به نظــر می رســد نظام بشــار اســد، از ریاســت جمهــوری بایدن، 

 به صورت همزمان هم ســود مــی برد و هــم زیان.با توجــه به اینکه 
 پیروزی یک نامزد دموکرات به معنای بازگشــت آمریکا به دیپلماسی
  با ایران و کاســتن از فشــارهای اقتصادی به آن اســت، این مسئله
  می توانــد به تهــران اجــازه دهد بــار دیگر کمــک به هــم پیمانان
  خود از جمله ســوریه را از ســر گیــرد. در حالی که پیــروزی ترامپ

  به معنــای ادامه فشــارهای حداکثــری علیه تهران و مجبور شــدن 
آن به تمرکز درآمدهایش بــر اقتصاد داخلی اش اســت.اما احتمال 
دیگر در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
این است یک دموکرات ممکن است از قدرت نظامی آمریکا علیه این 

کشور استفاده کند.

محمد بن سلمان
 در رأس لیســت افــرادی کــه از ریاســت جمهــوری بایــدن زیان

  مــی بینند، محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی اســت کــه به نظر 
 نمی رســد در بین حزب دموکــرات آمریــکا از محبوبیتــی برخوردار

  باشــد.پیش از این، بایدن شــخصا از تعامل رییس جمهــور آمریکا 
 با ســران حکومت ســعودی در پــی ترور جمــال خاشــقچی انتقاد

 کــرده و تصریح کــرده بود کــه بن ســلمان جنایت ترور خاشــقچی 

 را رهبــری کرده اســت، از این رو متعهــد به توقف فروش ســالح به
 سعودی ها شــد.عالوه بر این، گرایش بایدن به سمت و سوی کاهش 
 فشــارها علیه تهران و حتی احیای توافق هســته ای، باعث می شود
  ضرر ســعودی در صــورت پیــروزی این نامــزد دموکرات، بســیار

 سنگین باشد.

نتانیاهو و اسراییل
 نخست وزیر اســراییل نیز در لیســت زیان دیدگان از پیروزی بایدن 
خواهد بود، به ویژه آنکــه ترامپ با انتقال ســفارت آمریکا به قدس و 
پذیرش الحاق جوالن سوریه به سرزمین های اشغالی، کمک شایانی 
به اسراییل کرد که تا کنون هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا جرات 
آن را نداشــت.با این حال، ضرری که از پیروزی بایــدن دموکرات به 
اسراییل می رسد، به اندازه عربســتان نخواهد بود، به این دلیل که وی 
قبال از محاصره غزه دفاع کرده و پایبندی ایدئولوژیک خود به رابطه بین 
ایاالت متحده و اسراییل را اعالم کرده است.در همین رابطه، تحلیلگران 
معتقدند که دولت های خلیج ]فارس[ و در رأس آنها عربستان سعودی 
شاهد تغییر و تحول مهمی از ســوی بایدن در صورت پیروزی، نسبت 

به آنها خواهد بود.

صحن علنی مجلس که برای بررســی مسائل حوزه 
ارتباطات پذیرای وزیر جوان کابینه بود، به نقطه تقابل 
نمایندگان و وزیر ارتباطات درخصوص پیام رســان ها 
به ویژه اینستاگرام تبدیل شد. موضوعی که انتقادات 
مجلســی ها را برانگیخت و البته آذری جهرمی علت 
تبدیل اینســتاگرام به قطب را سیاست ها عنوان کرد 
و بســته بودن پلتفرم های دیگر را دلیل این موضوع 
ارزیابی کرد.محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات اظهار کرد: ما 
یک جاهایی برای حمایت ورود می کنیم تا به صورت 
آتش به اختیار مســائل را حل کنیم؛ امــا با اعتراض 
گســترده مواجه می شویم. مســئله  فضای مجازی 
نیازمند مشارکت است. آذری جهرمی با تاکید بر این که 
دغدغه های فرهنگی، دینی و تغییر سبک زندگی بجا 

است، خاطر نشان کرد: با دست روی دست گذاشتن کار 
درست نمی شود؛ باید در این زمینه کار کرد. اینستاگرام 
با سیاست های ما به قطب تبدیل شده؛ زیرا پلتفرم های 
دیگر بسته است. اگر اینستاگرام صفحه سردار دل های 
ما را می بندد طبیعی است آنها دولت تروریستی هستند 
وی خاطر نشان کرد: کسی موافق بی دینی نیست؛ شما 
به عنوان نماینده با مخاطب تــان چه طور ارتباط برقرار 
می کنید؟حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، نماینده 
مردم بم در مجلس شــورای اســالمی در واکنش به 
اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: 
شما تالش کردید به فضای مجازی و اینترنت گسترش 
و سرعت بدهید، ضمن تقدیر از شما، ولی یک چاقوی 
دودم را تیز کردید. ســوال این است آیا از این موضوع 
استفاده خوب شد یا اســتفاده بد؟ فضای مجازی با 

سرعت اینترنت یک اتوبان امن برای حمله ضد انقالب 
و دشمنان انقالب را تا عمق ایران اسالمی به وجود آورد 
که بسیاری از جوانان ما در این اتوبان کشته یا مجروح 
شــدند.در جریان بررســی مســائل حوزه ارتباطات، 
محمدباقر قالیباف، رییس مجلــس هم بر اهمیت 
شبکه ملی اطالعات تاکید کرد و گفت: این هم نیاز همه 
مردم در شئونات مختلف زندگی است و از سوی دیگر 
امنیت ملی، عمومی، اجتماعی و اخالقی ما در گروی 

شبکه ملی اطالعات است.

جنجال اینستاگرام در مجلس!

عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم گفت: براساس استعالمات محلی و میدانی که صورت گرفته است، تقریبا همه موارد مورد اعتراض تعدادی 
از نمایندگان مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون برای ما محرز شد.جواد نیک بین اظهار داشت: ما با بیش از 6۰ نفر از افرادی که با آقای تاجگردون مرتبط بودند در محل 
حوزه انتخابیه، تهران، شیراز و فارس و گچساران از نزدیک گفت وگو کرده و یا تلفنی و با شیوه های دیگر با آنها صحبت کردیم. وی افزود: براساس استعالمات و آخرین 
تحقیقات صورت گرفته و همچنین صحبت  هایی که با اطرافیان آقای تاجگردون انجام شد به نتایج خوبی رسیدیم، البته خوب از این جهت که به واقعیت نزدیک تر 
شدیم و کمیسیون تحقیق به زودی یک اقدام انقالبی در خور شأن مجلس یازدهم انجام خواهد داد. نیک بین خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در تحقیقات میدانی 
انجام دادیم و همچنین طبق استعالمات صورت گرفته نسبت به سوءاستفاده از نام دکتری در کلیه فعالیت های منتخب گچساران بود.وی همچنین خاطرنشان کرد: 
تحقیقات الزم در خصوص سوءاستفاده از مدرک دکتری به صورت تحقیقی در محل انجام شده و استعالمات محلی در این خصوص اخذ شده است. وی با اشاره به 
دیگر جزییات استعالمات صورت گرفته درباره اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون بیان کرد: همچنین طبق تحقیقات صورت گرفته مؤسسه ای که آقای تاجگردون از آنجا 

مدرک دکتری گرفته را پیدا نکردیم، حال شاید وجود داشته باشد، اما گشتیم و آن را ندیدیم و پیدا هم نکردیم! 

چهره روزتحقیقات میدانی مجلس برای اعتبارنامه »تاجگردون«

وز عکس ر

اقامه نماز آیات 
توسط نمایندگان 
مجلس شورای 

اسالمی
در پی وقوع خورشیدگرفتگی، 
نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در تنفسی بین جلسه 
 علنی روز گذشته، نماز آیات را

 اقامه کردند.

 درخواست »رضایی« از رومانی درباره مرگ
 قاضی منصوری

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتشــار توئیت هایی به زبان انگلیسی و فارسی، دولت 
رومانی را مســئول قتل قاضی غالمرضــا منصوری دانســت.بنابراعالم روابــط عمومی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، محســن رضایی در حســاب  توئیتری خود نســبت بــه قتل قاضی 
غالمرضا منصــوری واکنش نشــان داد.دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نوشــت: دولت 
رومانی باید مســئولیت قتل منصوری را بپذیرد و عامالن آشــکار و پشــت صحنه آن را به ایران 
معرفی کند.۳۰ خرداد امســال رسانه های رومانی خبر از کشف جســد قاضی منصوری در هتلی 
 واقع در بخارست را منتشــر کردند که این اخبار توســط رییس پلیس بین المللی ناجا نیز تایید

 شده است.

ناگفته ای از زندگی طبری به روایت »زاکانی«
نماینده قم در مجلس با اشاره به گذشته طبری گفت: اکبر طبری در ابتدای انقالب به دلیل فعالیت در 
گروهک منافقان زندانی شده بود.زاکانی تصریح کرد: اکبر طبری در ابتدای انقالب به دلیل فعالیت 
در گروهک منافقان زندانی شد؛ اما بعد از آزادی از زندان و با ساده انگاری عده ای فرماندار شهرستان 
نور در مازندران شد و بعدازآن نیز با زبان بازی و رابطه به نهاد قضایی قدم نهاد.وی همچنین در مورد 
قاضی منصوری گفت: چند بار با قاضی منصوری در دوران مسئولیت در قوه قضاییه دیدار داشتم، 
او در ظاهر یک انسان تمام انقالبی، خوش اخالق و متدین بود.زاکانی یادآور شد: با این وجود قاضی 
منصوری در پشــت این چهره انقالبی و مومن مآب خود، پرونده های فساد اقتصادی را همراهی 

می کرد.

ایران  برای ونزوئال مواد غذایی فرستاد
ســفیر ایران در ونزوئال خبر داد که ششــمین کشــتی ایرانی که به ســوی ونزوئال در حال حرکت 
اســت، حامل مواد غذایی اســت.»حجت ا...ســلطانی« ســفیر ایران در ونزوئال در مصاحبه با 
شــبکه خبری المیادین گفت که ششــمین کشــتی ایرانی که به ســوی ونزوئال در حال حرکت 
اســت، حامل مــواد غذایی است.ششــمین کشــتی ایرانی ۱7 ماه مــی )۲۸ اردیبهشــت 99( 
بندر شــهید رجایی را بــه مقصد ونزوئــال ترک کرد و بر اســاس آخریــن اخبار در حــال نزدیک 
شــدن به آب هــای ونزوئالســت.ایران از ماه آوریــل تاکنــون ۵ نفتکش که درمجمــوع حدود 
 ۱.۵ میلیون بشــکه بنزیــن حمل می کردند به ونزوئال که به شــدت به ســوخت نیازمند اســت، 

ارسال کرده است.

روسیه: 

ایران و آژانس مذاکره کنند
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی گفت که مســکو از ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی می خواهد تا مشــکالت درباره دسترسی را از طریق مذاکرات ســازنده حل کنند.»میخائیل 
اولیانــوف« در پیامی در توئیتر نوشــت: »روســیه از دبیرخانــه آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
و ایــران می خواهد تا مشــکالت درباره دسترســی را از طریق مذاکرات ســازنده و به شــیوه ای 
عملی و در تطابــق با روش های اســتاندارد و بــدون تاخیر حل کنند.«دوشــنبه گذشــته بود که 
تروئیکای اروپایی طی نشســت شــورای حــکام، با اســتناد به گــزارش ادعایــی آژانس اتمی 
مبنی بر اجــازه ندادن ایران برای دسترســی به چهار مــکان، پیش نویس قطعنامــه ای را تنظیم 
 کردند کــه از تهــران می خواهد بــرای ایــن تحقیقــات و همچنین همــکاری کامل بــا آژانس 

همراهی کند.

کافه سیاست

قالیباف:

 مذاکره با آمریکا 
مطلقا ممنوع است

رییس مجلس گفت:  کشــورهای غربی به 
ویژه آمریکا و برخی از کشــورهای اروپایی 
یک بــار دیگر ماهیــت غیرقابــل اعتماد و 
خصمانه خود را به ملت ایران نشان دادند.

محمــد باقر قالیبــاف ادامــه داد: البته ما 
مخالف دیپلماســی و مذاکره نیستیم؛ اما 
عقیده داریم مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و 
ممنوع است. مذاکره با کشورهای اروپایی 
باید بــا حداکثر بی اعتمادی انجام شــود، 
مذاکره با آژانس باید با اطمینان از استقالل 
آن ها از قدرت های ســلطه گر صورت گیرد 
و مذاکره با بقیه کشــورها نیز برحسب این 
شاخص طرح ریزی شود که در صحنه های 
حساس چقدر از حقوق و منافع ملت ایران 
حمایت می کنند.وی افزود: عالوه بر اینکه 
ما اعتقاد داریم هر نوع مذاکره باید از موضع 
قدرت و با اتکا به اراده مستحکم ملت ایران 
و توانمندی های فنی دستگاه های مذکور 
و نهادهــای انقالبی صورت گیــرد. اروپایی 
ها نیز متاســفانه به جای آنکه قدردان صبر 
ایران در پیگیری عدم اجرای تعهدات شان 
باشند، به فرافکنی و فرار به جلو روی آوردند 
و کشــورها را به رای علیه ایران در شــورای 
حکام واداشــته اند.وی افزود: ما معتقدیم 
که هر نوع مذاکره باید از موضع قدرت باشد 
و همچنین مذاکره بــا آمریکا مطلقا ممنوع 
است؛ از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه 
نیز می خواهیم اقدام الزم را در این راســتا 
انجام دهنــد و گزارش خــود را به مجلس 

ارائه دهند.

بین الملل
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رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان خبر داد:

 احداث ۷9۵ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن
 در اصفهان

رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان اصفهان ازاحداث ۷۹۵ واحد مسکونی طرح اقدام ملی 
مسکن، در 11 شهر از شهرستان اصفهان خبر داد.مظفر اسالمی در این خصوص بیان کرد: تعداد ۷۹۵ 
واحد در یازده شهر نیک آباد، محمد آباد، نصرآباد، کوهپایه،سجزی، تودشک، قهجاورستان،حسن 
آباد، ورزنه،  هرند و اژیه در نظر گرفته شــده اســت که طی صورت جلســه ای، جهت واگذاری به 

متقاضیان ثبت نام شده بنیاد مسکن انقالب اسالمی تحویل شد.
وی با اشاره به اینکه این شهرســتان حدود دو هزار و ۶۹1 هکتار بافت فرسوده دارد ، اذعان داشت: 

یکی از سیاست های کاری خوب وزارت راه و شهرسازی، بازآفرینی بافت فرسوده در شهرهاست.
اسالمی ادامه داد: شهرستان اصفهان بیشترین محدوده بافت فرسوده در استان اصفهان را دارد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان تصریح کرد: شهروندانی که در محدوده های مصوب 
بافت فرسوده زندگی می کنند، می توانند در صورت نوسازی ساختمان مسکونی خویش از وام های 

کم بهره استفاده کنند.
 

 تولید هفت مگاوات نیروگاه های خورشیدی کیلوواتی
 در استان اصفهان

اســتان اصفهان از مرز تولید هفت مگاوات نیروگاه های خورشــیدی کیلوواتی گذشت.مدیر دفتر 
مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر ۴۸۴ ساختمان در 
۲۳ شهرستان اســتان مجهز به نیروگاه خورشــیدی کیلوواتی بوده و الگویی برای توسعه در سایر 

ساختمان هاست.
مهدی ثفقی افزود: این آمار شامل نیروگاه های دارای قرارداد ۲۰ ســاله فروش انرژی با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و نیروگاه های خود تامین ادارات و نهاد های عمومی هســتند. وی، سهم 
انرژی های تجدید پذیر کیلوواتی در کاهش پیک بار تابستان را مقدار هفت مگاوات به اضافه تلفات 
کاهش یافته در خطوط توزیع بیان و اضافه کرد: اگر چه این ســهم اندک بــوده، ولی به اندازه کل 
سهم کاهش پیک تعرفه اداری پارسال است.شرکت توزیع برق استان اصفهان، یک و نیم میلیون 

مشترک دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

 تامین مستمر انرژی موردنیاز شرکت فوالد مبارکه 
در طول سال

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از تامین مستمر انرژی موردنیاز شرکت فوالد مبارکه در تمام 
طول سال خبر داد.ســید مصطفی علوی در جریان بازدید از فوالد مبارکه گفت: تالش ما این است 
که گاز شرکت فوالد مبارکه را به طور مستمر در طول سال تامین کنیم.وی اضافه کرد: البته در فصل 
سرد، ناچار به کاهش و ایجاد محدودیت هستیم. اما تالش بیشتری خواهیم کرد تا انرژی موردنیاز 
فوالد مبارکه را به عنوان یک مشتری بزرگ و ارزشمند که باعث افتخار کشور است، به صورت مستمر 
تامین کنیم.مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، ضمن ابراز خرســندی از بازدید از فوالد مبارکه 
گفت: تکنولوژی و عظمت این شرکت و تولید انواع محصوالت خاص و موردنیاز صنایع کشور ازجمله 

خودروسازی و لوازم خانگی برای هر ایرانی غرورآفرین است.
وی با بیان این که شرکت گاز استان اصفهان از این که تامین کننده گاز این مجموعه عظیم صنعتی 
است احساس غرور می کند، گفت: بخشی از گاز در فوالد مبارکه به عنوان ماده اولیه و بخش دیگری 

از آن در سیستم های گرمایشی و سایر مصارف استفاده می شود.

افزایش افسارگسیخته اجاره بها و کمیابی رهن کامل مسکن در اصفهان؛ 

قیمتهاییکهسربهفلکگذاشتهاند

افرادی که این روزها در اصفهان به دنبال اجاره مسکن هستند با دو اتفاق 
همزمان روبه رو شــده اند که یکی از این اتفاقات افزایش اجاره بهاســت و 
دیگری نایاب شدن رهن کامل خانه.آمارهای رسمی و غیررسمی زیادی 
درباره افزایش جهشــی اجاره بهای مســکن و خانه به دوشی بسیاری از 
مستاجران وجود دارد؛ اما ظاهرا مسئوالن به دنبال رفع این مشکل و نظارت 

بر نرخ های تعیین شده و سلیقه ای از سوی برخی از مالکان نیستند.

رشد حباب گونه اجاره بها و نارضایتی اجاره نشین های نصف جهان 
یکی از مشاوران امالک شهر اصفهان گفت: گاهی افرادی که قصد اجاره دادن 
منزل خود را دارند، قیمت هایی را برای پیدا کردن اجاره نشین اعالم می کنند 
که در بسیاری مواقع به دلیل آشنا نبودن مالکان با بازار اجاره بها، این رقم یا 
باالتر از استاندارد و یا پایین تر است.وی با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره بها 
با کاهش نرخ سود بانکی طبیعی است، اظهار داشت: با کاهش نرخ سود 
بانکی به طور طبیعی تمایل صاحبان امالک برای دریافت مبالغ بیشتر رهن 
از مستاجران، کمتر شده و به تبع آن نرخ اجاره بها افزایش یافته است.این 
مشاور امالک درباره اینکه با افزایش نرخ دالر، مصالح ساختمانی و لوازم 
ساخت خانه ها هم گران می شود، بیان کرد: تا وقتی که قیمت دالر در نوسان 
است، کسی سراغ بازار مسکن نمی رود و دلیل رکود در این بازار هم همین 
مسئله است.وی درباره اینکه از اسفند ماه به دلیل بیماری کرونا بازار مسکن 

دچار رکود شده بود و به یکباره از اواسط اردیبهشت با بازگشایی دفاتر امالک، 
قیمت اجاره بها باال رفت، افزود: امسال بسیاری از مستاجران اصفهانی برای 
شیوع کرونا درصدد عدم جابه جایی از مکان فعلی بودند و اکثر مالکان هم 
به منظور جبران ضرر، اجاره های مســکن را 1۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه 
افزایش داده اند.الماسی از شهروندان اصفهانی که ساکن خیابان رباط است 
با بیان اینکه سال گذشته یک واحد ۸۵ متری را با ۵۰ میلیون تومان ودیعه 
و اجاره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اجاره کردم، گفت: امسال قیمت اجاره 
این مسکن به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســیده است.وی با بیان اینکه 
هر ساله قیمت های اجاره در این منطقه به شکل جهشی افزایش می یابد، 
گفت: در شرایط فعلی با وجود ویروس کرونا بسیاری از مستاجران جابه جا 
نشــدند و برخی از مالکان قیمت ها را 1۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده اند.این 
مستاجر اصفهانی با بیان اینکه هم اکنون در هیچ نقطه ای از شهر اصفهان 
حتی در مناطق کم برخوردار این شهر، مسکنی با ۲۰ میلیون تومان ودیعه 
و اجاره ماهیانه یک میلیون تومان پیدا نمی شود، اظهار داشت: با توجه به 
پایین بودن قدرت مالی، مستاجران هنگام مراجعه به دفاتر مشاور امالک 
اصفهان، با پیشنهاد اجاره مسکن در مناطق حاشیه ای و شهرک های اطراف 

روبه رو می شوند.
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: تبدیل سرمایه های سرگردان افراد برای 
حفظ ارزش به مسکن یکی از دالیل افزایش قیمت نجومی و رکود تورمی 

آن اســت و بهبود وضعیت نیازمند سیاســت های کالن ملی است.رسول 
جهانگیری با اشاره به وضعیت بازار مســکن اظهار داشت: قیمت مسکن 
به طور نجومی افزایش داشته است و همچنین همانند سال های گذشته 
خرید و فروش صورت نمی گیرد و حتی یک پنجم ســال های گذشته هم 
ثبت قرارداد نشده است.وی در رابطه با دالیل افزایش قیمت مسکن افزود: 
یکی از دالیل افزایش قیمت نجومی مســکن جوهای هیجانی و روانی و 
دلیل دیگر این است که افراد برای اینکه ارزش سرمایه های سرگردان خود را 
حفظ کنند آنها را تبدیل به کاال کرده و آنها را در بازارهای مختلف مانند خودرو 
و مسکن وارد می کنند.رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به ثبت نام تعداد 
زیادی از مردم برای خرید خودرو بیان کرد: این چند میلیون نفری که برای 
خودرو ثبت نام کردند همه نیازمند آن نبودند، بلکه دیدند که به وســیله آن 
ارزش افزوده پول شان بیشتر می شود و به همین دلیل ثبت نام کردند.وی 
با بیان اینکه قیمت  مسکن هیچ تناسب اقتصادی ندارد، گفت: این افزایش 
نجومی سبب شده که یک ضرر بزرگ به بازار مســکن وارد شود، چراکه با 
کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش ها دچار مشکل شده است.وی 
با اشاره به پیش بینی وضعیت بازار مسکن در آینده اظهار داشت: مسکن با 
این قیمت ها االن دچار رکود تورمی شده و در آینده نزدیک هم اگر این شرایط 
وجود داشته باشد، خرید و فروش ها بازهم کاهش پیدا می کند.جهانگیری 
در پاسخ به اینکه آیا نظارت و کنترلی بر قیمت اجاره بها و رهن در بازار مسکن 
توسط اتحادیه اجرایی می شود، افزود: به طور قانونی نمی توانیم نظارتی بر 
قیمت ها داشته باشیم زیرا هنگامی که فرد مالک قیمتی را پیشنهاد می دهد 
و مســتاجر با قبول آن هزینه ها را واریز می کند دیگر دســتگاه تعزیراتی 
نمی تواند در این مورد ورود و نظارت کند چــون قانونی در چنین زمینه ای 

نوشته نشده است.

باال بودن قیمت اجاره بها به نسبت درآمد مردم
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان در مورد بازار خرید و فروش، 
رهن و اجاره مسکن گفت: در سال های گذشته به دلیل رکود بازار مسکن، 
مردم هنوز تصمیمی برای خرید خانه نگرفته و مجبور به اجاره نشینی هستند 
که این افزایش تقاضا موجب رشــد قیمت اجاره بها نیز شده است.احمد 
توال پیرامون اینکه میزان اجاره بها به نســبت درآمد مردم بسیار باالست و 
این شرایط را برای خانه دار شــدن آنها مشکل می کند، اظهار داشت: مردم 
همچنان در انتظار کاهش قیمت هستند و اجاره نشینی را ترجیح می دهند.

وی درباره اینکه با وجود اشتغال زایی فراوان در بخش مسکن هنوز مسئوالن 
برای رونق آن چاره  اندیشی نکرده اند، افزود: قدرت خرید مردم بسیار پایین 

است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد.

جمعی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان نسبت به عدم 
پرداخت معوقات و رسیدگی به مطالبات خود اعتراض 
کردند.شرکت صنایع کاشی اصفهان با قدمتی نزدیک 
به نیم قرن یکــی از بزرگ تریــن کارخانه های تولید 
کننده کاشی ایران است که ســهم باالیی در صادرات 
این محصول دارد؛ اما از آغاز دوران خصوصی سازی ها 
و سیاســت های غلط در این زمینه، بارها زنگ خطر 
تعطیلی این کارخانه به صدا در آمد و چندین خط تولید 

این شرکت تولیدکننده کاشــی نیز به دلیل مشکالت 
اقتصادی به فعالیت خود پایــان داد.حجت قربانی 
سرپرســت کارگران کارخانه کاشــی اصفهان با اشاره 
به اعتراض جمعی از کارگران کارخانــه به دلیل عدم 
رسیدگی به مطالبات شــان اظهار داشت: روز به روز به 
میزان بدهی های کارخانه به کارگران افزوده می شود 
اما کسی پاســخگوی عدم پرداخت معوقات نیست. 
با شروع ســال ۹۹ هنوز حقوقی به حســاب کارگران 
واریز نشــده و این موضوع پیش تر هم در سال های 
گذشــته اتفاق افتاده بود به طوری کــه کارگران هنوز 
معوقات خود را از ســال ۹۵ و ۶ ماه از سال  های ۹۶ و 
۹۸ دریافت نکرده اند.وی ادامه داد: بارها و بارها وعده 

رسیدگی به ما داده اند اما متاسفانه هیچ کدام از آن ها 
عملی نشد. کارگران کاشــی اصفهان به طور میانگین 
ماهانه 1 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می کنند که 
همین میزان هم به دالیل مختلف پرداخت نمی شود. 
بسیاری از این کارگران تشــکیل خانواده داده اند و در 
این شرایط ســخت، به هیچ عنوان اوضاع اقتصادی 
مناسبی ندارند.دو کارخانه بزرگ کاشی سازی اصفهان 
و نیلو امسال وارد چهارمین ســال رکود و بحران خود 
شده اند؛ کارخانجاتی که ســهم بزرگی از صادرات را در 
اختیار دارند اما خصوصی شدن این دو شرکت صنعتی 
کاشی سازی در سال ۹۵ و عدم وجود سیاست های 
پرداختی صحیح، امان کارگران و کارکنان را بریده است.

کارگران کاشی اصفهان خواستار پرداخت مطالبات خود شدند؛

 وعده هایی که عملی نمی شود

دیدگاه

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان:

 کوتاه ترین توقف در تولید فوالد مبارکه برای کشور
 خسارت بار است 

مدیرکل دیوان محاســبات اســتان اصفهان گفت: کوتاه ترین توقف خطوط تولیــد فوالد مبارکه 
برای صنعت کشور خسارت بار است.بهــزاد فالطــــون زاده با اشاره به اینکه فوالد مبارکه فقط یک 
تولیدکننده صرف نیســت، بیان داشت: 
به همین دلیل کوتاه ترین توقف خطوط 
تولید این شــرکت می تواند صدمات و 
خســارت زیادی را برای این شــرکت و 
صنعت کشور همراه داشــته باشد.وی 
ادامه داد: به عنوان یــک ایرانی به خود 
می بالم که چنین صنعــت معظمی در 
کشــور داریــم و می توانیم مــواد اولیه 
بیــش از ۳ هزار واحـــــد تولیــدی و 
کارخــــانه های دیگر را از این شــرکت 
تامین کنیم.فالطــــون زاده گفت: به جاست که از تک تک کارگران و مسئولین شرکت فوالد مبارکه 
قدردانی کنم که با همــت واالی خود، تولید را در این شــرایط زنده نگه داشــته اند.مدیرکل دیوان 
محاسبات اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت بازدید همه مسئولین از شــرکت فوالد مبارکه اظهار 
داشت: این بازدیدها باعث می شود این شــرکت در نظر بازدیدکنندگان در قالب یک سرمایه ملی 
تجلی یابد و این آگاهی ایجاد شود که فوالد مبارکه فقط یک تولیدکننده صرف نیست، بلکه به عنوان 
بنیان گذار یک فرآیند بسیار کالن در تولید ملی نقش آفرین است. به همین دلیل کوتاه ترین توقف 
خطوط تولید این شرکت می تواند صدمات و خســارت زیادی را برای این شرکت و صنعت کشور 

همراه داشته باشد.

 فوالد مبارکه اصفهان به دنبال ورود نسل چهارم
 انقالب به صنعت

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان درباره راه اندازی کارخانه کنسانتره سنگان به  عنوان بزرگ ترین کارخانه 
شرق کشور گفت: کارخانه کنسانتره سنگان که با سرمایه گذاری مســتقیم فوالد مبارکه اصفهان انجام 
شده، برای تداوم تولید شرکت کمی حاشیه امن ایجاد می کند.حمیدرضا عظیمیان ضمن ابراز خرسندی 
از افتتاح این پروژه عظیم در منطقه مرزی و محروم سنگان اظهار کرد: فوالد مبارکه اصفهان نیمی از فوالد 
کشور را تولید می کند؛ از این رو باید برای تامین مواد اولیه اطمینان و امنیت خاطر داشته باشد.شرکت فوالد 
سنگان برای تداوم تولید محصوالت فوالد مبارکه اصفهان اهمیت استراتژیک دارد، چراکه اگر مواد اولیه 
ما تامین نشود، محصولی هم در فوالد مبارکه اصفهان تولید نخواهد شد و این مسئله زیان زیادی برای 
صنعت فوالد کشور، صنایع پایین دستی و سهامداران به همراه خواهد داشت.با توجه به اینکه محصوالت 
فوالد مبارکه اصفهان در اختیار صنایع زیادی قرار می گیرد، اگر تولید متوقف شود صنایع پایین دست نیز 
دچار مشکالت زیادی می شــوند؛ پس برای حفظ این زنجیره تولید، که اشتغال بسیار زیادی در کشور 
ایجاد می کند، نیازمند تامین ۵ میلیون کنسانتره و ۵میلیون گندله هستیم و فوالد سنگان وظیفه تامین 
بخشی از این کنسانتره را بر عهده دارد.وی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه اصفهان در ۳۰سال فعالیت خود 
همواره در مسیر افزایش تولید قدم برداشته افزود: حجم تولید فوالد مبارکه اصفهان در ابتدای تاسیس 
۲.۴میلیون تن بوده که این رقم درحال حاضر بــه 1۰.۲میلیون تن در گروه فوالد مبارکه اصفهان افزایش 
یافته است.عظیمیان به برنامه های شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای جهش تولید در امسال اشاره کرد و 
گفت: این شرکت به  منظور تحقق شعار سال »جهش تولید«، اجرای ۳ پروژه را در امسال در برنامه خود 

دارد. یکی از این پروژه ها بهره برداری از واحد تولید کنسانتره فوالد سنگان با ظرفیت ۵ میلیون تن بود.

کافه اقتصاد

صنعت

کمیته امداد استان اصفهان در سال ۹۸ برای حمایت از مددجویان اجاره نشین ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون تومان در قالب کمک هزینه اجاره و ودیعه مسکن پرداخت کرد.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با بیان اینکه هزینه های مربوط به مسکن سهم بزرگی از سبد مخارج خانوارهای نیازمند 
شهری را به خود اختصاص داده اند، اظهار کرد: کمک به تامین مسکن و سرپناه مناسب برای نیازمندان، کمک به توانمندی و عزتمندی آن هاست. هادی بنایی، خرید و 
احداث مسکن مناسب برای نیازمندان در شهرها را با مشکالت زیادی مواجه دانست و گفت: در این شرایط حمایت از مددجویان از راه پرداخت کمک هزینه اجاره ماهیانه 
و همچنین مشارکت در تامین ودیعه مسکن، عملی تر و سریع تر است.وی تاکید کرد: 1۲ هزار و ۶۵۷ خانوار از جامعه تحت حمایت این نهاد در استان اصفهان فاقد مسکن 
هستند که در سال ۹۸ خدماتی در این زمینه با اعتبار ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون تومان دریافت کردند.معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان ادامه داد: بیش از 
شش میلیارد و 1۳۸ میلیون تومان از این مبلغ به صورت وام ودیعه مسکن و بالغ بر سه میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان نیز به صورت کمک بالعوض در زمینه اجاره بها پرداخت 
شده است.بنایی با اشاره به سهم باالی مخارج مربوط به مسکن در زندگی نیازمندان به ویژه در کالن شهر اصفهان گفت: حرکت به سمت کمک هایی که باعث پایداری 

وضعیت نیازمندان می شود از مهم ترین چشم اندازهای کمیته امداد است.

کمک 9/۷ میلیارد تومانی کمیته امداد اصفهان به مددجویان اجاره نشین

قیمت های نجومی، جیب خالی
قیمت ها در بازار لوازم خانگی ایران طی هفته های 
گذشته به شــکل سرســام آوری افزایش یافته 
است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
در اردیبهشت ماه این افزایش قیمت را حدود ۲۵ 
درصد اعالم کرده بود، اما با گشتی در بازار، می توان 
آمار و ارقام باالتری را هم مشاهده کرد. افزایش 
قیمت ها فقط شــامل کاالی خارجی نیســت، 
حتی برخی از لوازم خانگی ایرانی هم شامل این 
افزایش قیمت نجومی شده اند و حاال بازار خالی 

از مشتری شده است.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

استاد دانشگاه اصفهان:

تدبیر دولت در بازار سرمایه به 
تقویت تولید منجر می شود

اســتاد اقتصاد دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراســگان( گفــت: تدبیر دولت 
درباره بازار ســرمایه و عرضه ســهام عالوه بر 
تامین کسری بودجه، تولید را در بخش های 

مختلف تقویت خواهد کرد.
حســین شــریفی افزود: ســرمایه یکی از 
عوامل تولید و جزو جدایی ناپذیر آن اســت 
و رســالت خاص و ویــژه ای در تقویت تولید 
دارد و رونق بازار ســرمایه در شــرایط موجود 
یکی از بهترین روش های تامین مالی برای 
تولید بود که دولت در پیش گرفت.وی با بیان 
اینکه بازارهای سرمایه، واســطه مالی برای 
تامین سرمایه مورد نیاز بخش های تولیدی 
و خدماتی است، اظهار داشــت: دولت های 
سال های گذشته حمایت چندانی از این بازار 
نمی کردند اما در یک سال و نیم سال گذشته، 
دولت یک فرآینــد مدبرانــه را در این زمینه 
در پیش گرفت.این اقتصاددان با اشــاره به 
اینکه بازار سرمایه حالل مشکالت اقتصادی 
کشور در شــرایط موجود از جمله تحریم ها و 
شیوع بیماری کرونا شده است، تصریح کرد: 
دولت می تواند از طریق واگذاری سهام های 
دولتی مانند برخی بانک ها و در مراحل بعدی 
پاالیشــگاهی، فوالد و پتروشــیمی و پولی 
که از طریق فروش آن در بــازار بورس تامین 
می کند، کســری بودجه خود را برطرف کند.

شریفی ادامه داد: سایر نهادهای تولیدی در 
بخش های عمومی، شبه دولتی و خصوصی 
نیز تحت عنوان عرضه های اولیه می توانند وارد 
بورس شــوند و از طریق فروش اوراق سهام 
تامین مالی کنند که این امر، تقویت تولید را 

به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بازار ســرمایه می تواند پول 
ســرگردان و حجیمی که در دســت مردم و 
ســرمایه گذاران اســت را بــه ســمت تولید 
هدایت کند، گفت: در این حالت، از ورود پول 
سرگردان مردم به بازارهایی که تشنج ایجاد 
می کند و به تورم دامن می زند مانند  ارز ، سکه 

و طال جلوگیری می شود.
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استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد:

لزوم توجه به اعتبارات پژوهشی

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم جذب به  موقع اعتبارات 
پژوهشی گفت: دستگاه های اجرایی استان از طرح های موفق دانشگاه 
شــهرکرد در حوزه پژوهش بهره گیری کنند.اقبال عباســی در کارگروه 
آموزش و پژوهش چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تمامی طرح های 
پژوهشی موفق دانشگاه شهرکرد که در تهیه آن ها از منابع داخلی و خارجی 
استفاده شده است، برای الگوبرداری به دستگاه های اجرایی استان ابالغ 
شود.وی افزود: در تهیه و تدوین طرح های پژوهشی، عالوه بر مؤلفه های 
علمی به اقتصاد مقاومتی، مباحث دانش بنیــان، جهش تولید و رونق 
اقتصادی توجه و نتایج و دســتاوردهای این طرح ها مشخص و اعالم 
شود.عباسی تصریح کرد: در صورت جذب نشدن اعتبارات پژوهشی هر 
کدام از دستگاه های اجرایی استان، اعتبار مربوطه از دستگاه سهل انگار 
کسر و به دستگاه اجرایی دیگر اختصاص داده می شود.رییس دانشگاه 
شــهرکرد نیز گفت: توســعه ارتباط پژوهشــی متقابل با مراکز علمی و 
پژوهشی خارجی از برنامه های این دانشگاه است. سعید کریمی تاکید 
کرد: دانشگاه شهرکرد تاکنون برای انجام امور پژوهشی با ۱۲ کشور دنیا از 
جمله فرانسه، تاجیکستان، اسلوونی، انگلستان، بلغارستان، عراق، آلمان، 
افغانستان و لهستان همکاری مشترک داشته و نتیجه این همکاری ها 
تهیه ۳۰۰ مقاله علمی بوده اســت.وی اظهار داشــت: متاسفانه اعمال 

تحریم ها علیه جمهوری اســالمی ایران، بر روند فعالیت های پژوهشی 
و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی تاثیرگذار بوده است.کریمی تصریح 
کرد: دانشگاه شهرکرد تاکنون ۲۷ دانشجوی خارجی از کشور افغانستان 
در رشته های فنی و مهندســی، حقوق، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی 
و فیزیک مقطع کارشناسی ارشــد و دکترا پذیرش کرده است،که از این 
تعداد تاکنون هفت نفر دانش آموخته شــده و ۲۰ نفــر در حال تحصیل 
هستند.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز 
گفت: دانشگاه شهرکرد با بهره مندی از اعتبارات سازمان های بین المللی 
طرح های موفقی را تهیه و ارایه کرده است.علی شهریارپور تاکید کرد: در 
سال گذشته ۱۳ طرح پژوهشی برای هفت دستگاه اجرایی چهارمحال 
و بختیاری مصوب شــده که تهیه آن ها تا پایان سال جاری فرصت دارد.

مجموع اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری 
در ســال گذشــته چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال از محل یک درصد 
اعتبارات پژوهشی استان با ۱۹ اولویت بوده است.هم اینک هفت هزار 
دانشجو در ۱۹۵ رشته گرایش در ۸ دانشکده دانشگاه شهرکرد مشغول 
تحصیل هستند.این دانشگاه از حضور ۳۵۰ عضو هیئت علمی بهره مند 
است که در عرصه های ملی و بین المللی دستاوردهای علمی متعددی 

کسب کرده اند.

 آغاز مراحل اجرایی قطعه اول محور شهرکرد-شلمزار
 در آینده ای نزدیک

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در حاشــیه بازدید از پروژه های حوزه راه و شهرسازی 
شهرستان کیار که به همراه نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی انجام شد، گفت: 
با توجه به انتخاب پیمانکار قطعه اول به طول ۱۳ کیلومتر از ســه راهی خوزستان تا سه راهی شمس 
آباد، پس از عقد قرارداد، مراحل اجرایی این قطعه به زودی آغاز خواهد شد.حســینعلی مقصودی از 
پیگیری آزادسازی  قطعه دوم محدوده شمس آباد و خراجی و آمادگی پرداخت هزینه تملک اراضی 
کشاورزان منطقه خبر داد و افزود: چنانچه تملک اراضی در اسرع وقت انجام شود، اجرای قطعه دوم نیز 
آغاز خواهد شد؛ به نحوی که تا پایان سال جاری بخش عمده ای از پروژه به بهرهبرداری برسد.رییس 
شورای هماهنگی راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به پروژه تونل زره توضیح داد:به رغم 
صرف مدت زمان طوالنی جهت عقد قرارداد با پیمانکار قبل، مناقصه تکمیل این پروژه در حال برگزاری 
اســت و تا پایان خردادماه با انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد، ادامه عملیات حفاری و تحکیم پروژه با 
جدیت انجام خواهد شد.همچنین نماینده مردم حوزه اردل، فارسان ،کیار و کوهرنگ در مجلس شورای 
اســالمی در این بازدید ضمن تاکید بر اســتفاده از همه ظرفیت های موجود، خواستار پیگیری و رفع 
مشکالت مردم این شهرستان در بخش های مسکن و راه شد.وی تصریح کرد: مدیران دستگاه های 
اجرایی مربوطه همه تالش خود را جهت به ثمر نشستن پروژه های فعال و در دست اقدام به کار گیرند.

 4 میلیارد تومان کمک بالعوض به سایت حوادثی 
»لندی« پرداخت شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام شده در سایت 
حوادثی »لندی« اظهار داشت: تاکنون ۱۴۰ فقره تسهیالت احداثی حوادثی پرداخت شده که تعداد 
۱۰۸ فنداسیون اجرا شده و ۳۲ فنداسیون باقی مانده است.سهراب رییسی با بیان اینکه طرح هادی 
روستای لندی در ابتدای سال جاری به شهرستان اردل ابالغ شده است افزود: در طرح هادی روستا 
۱.۵ هکتار زمین برای ۳۲ خانوار پیش بینی شــده که بتوانند فنداســیون خود را اجرا کنند.مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ســایت الحاقی روستای لندی 
نیاز به تسطیح، بهسازی و آماده سازی دارد بیان کرد: در اعتبارات واحد عمران روستایی اعتبار الزم 
پیش بینی شده تا بتوان با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان کار آماده سازی معابر را به سرانجام رساند.رییسی 
ادامه داد: تاکنون ۳ میلیارد و ۴66 میلیون تومان تسهیالت و ۷۲۹ میلیون تومان کمک بالعوض در 
سایت حوادثی لندی پرداخت شده است.وی با اشاره به مشکالت عمران و آبادانی محیط سایت 
حوادثی لندی گفت: معابر این روستا نیاز به بهسازی و عمران حدود ۳۰۰۰ متر مربع فضا دارند که در 
اعتبارات واحد عمران روستایی اعتبار الزم پیش بینی شده اما قبل از انجام هر کاری به دلیل شیب 
زیاد، سایت نیاز به احداث تعدادی دیوار حائل در معابر روستا دارد که براساس پیش بینی های واحد 

عمران روستایی شهرستان حدود یک میلیارد تومان اعتبار عمرانی الزم دارد.

آغاز نخستین فم تور گردشگری در چهارمحال و بختیاری
نخستین فم تور گردشگری در چهارمحال و بختیاری به مدت چهار روز به منظور معرفی جاذبه های گردشگری 
این استان آغاز شد.مهرداد جوادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به نام نویســی ۲۵۰ نفر برای حضور در این تور گردشــگری تاکید کرد: در این برنامه ۲۰ 
خبرنگار، عکاس، فیلم ساز، فعاالن فضای مجازی و راهنمای گردشــگری )تورلیدر( به مدت چهار روز با 
جاذبه های گردشگری استان آشنا می شوند.وی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت مطلوبی در 
حوزه گردشگری و پتانسیل برای سرمایه گذاری در این بخش برخوردار است.جوادی افزود: سرمایه گذاری 

در حوزه گردشگری استان، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی را به دنبال دارد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
4/12 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از سوي هيات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادي 
به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالک 

شهرستان اصفهان
نظر به اينکه طبق  آراء صادره باستناد مدارک تســليمي تصرفات مالکانه مفروزي افراد 
متقاضي زير در مجموعه زاينــده رود پالکهــاي 15241/3150 و 15316/29- اصلي 
بخش 5 احراز گرديده اســت، لذا طبق قســمت اخير بند 2 مذکور و مــاده 10 آئين نامه 
اجرائي مراتب براي يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه کســي نسبت به آنها اعتراضي 
داشته باشــد از تاريخ الصاق آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب 
به اداره ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق تســليم و سپس از تاريخ تســليم اعتراض 
ظرف يک ماه دادخواســت خود را بدادگاه صالحه تقديم و گواهي طــرح دعوي را باين 
واحد ارائه نمايد. بديهي اســت در صورت عدم وصول اعتــراض و گواهي طرح دعوي 
 ظرف مدت مقــرر در اجراي راي صــادره اقدام و ســند مالکيت بنــام متقاضيان صادر 

خواهد شد.
ضمنًا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور سند مالکيت مانع مراجعه معترض به محاکم 

قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض نمي باشد.
1- راي شماره 565 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 142/78 متر مربع به شماره 3504 
فرعي از 15241/3150 اصلي بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقاي علي اسماعيلي شهرستاني 

فرزند حسين واقع در مجموعه زاينده رود
م الف: 849445 مهدي شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/13 نظر با اينکه آقای حسين مرادی با تسليم يک برگ استشهاديه شهود مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت تمامت يک دانگ و يک سوم دانگ از ششدانگ پالک شماره 47  /67 

واقع در روستای حسن رباط جز بخش ميمه ثبت اصفهان که در ذيل  ثبت 12355 صفحه 
343 دفتر جلد 76 امالک صادر و تسليم گرديده اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم در اثر 
سهل انگاری مخدوش گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است . 
لذا سند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکيت مفقودی 
جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائــه گرديد از انجام معامله خودداری و آن را 
جهت اعمال مقررات به اين اداره ارسال نماييد . انجام هرنوع معامله با سند مالکيت المثنی 
موکول به استعالم از اين اداره می باشد . م الف: 883667  مهدی ذکاوتمندجزی مدير 

واحد حوزه ثبت ملک ميمه  
حصر وراثت

4/14 آقا/خانم   ابوالفضل هنرمند  به شناســنامه شــماره  1999  به شرح دادخواست به 
کالسه   511/99    از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان     طاهره نجاری طاهری  به شماره شناسنامه  1536   در تاريخ  91/2/3  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1- حســين هنرمند فرزند عباس به ش ش 19 همســر متوفــی 2- ابوالفضل هنرمند 
فرزند حســين به ش ش 1999 ، 3- مليحه هنرمند فرزند حسين به ش ش 45 فرزندان 
متوفی والغير . اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت و يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هرکســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامــه ازمتوفی/متوفيه نزد او 
 باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م  الف: 882686 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/15 آقا/خانم طيبه زارع پور جوينانی به شناســنامه شــماره  13  به شرح دادخواست به 
کالسه 545/99 ش 6    از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان ماشــااله زارع پور جوينانی به شماره شناســنامه   5   در تاريخ  99/3/8  

اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- سکينه صمدزاده مهابادی فرزند عباس به ش ش 13 همســر متوفی 2- طيبه زارع 
پور جوينانی فرزند ماشــاءاله بــه ش ش 13 ، 2- زهرا زارع پور جوينانی فرزند ماشــااله 
 به ش ش 1250457491 ، 3- ســميه زارع پور جوينانی فرزند ماشــااله  به ش ش 2 ، 
4- فاطمه زارع پور جوينانی فرزند ماشــااله به ش ش 40 ، 5- زينــب زارع پور جوينانی 
فرزند ماشااله به ش ش 1250642507 فرزندان متوفی والغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه ازمتوفی/متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م  الف:  882698 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/16 آقا/خانم مريم نوابی به شناسنامه شماره   1  به شرح دادخواست به کالسه   527/99   
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان  شمسی 
شعبانی شاديانی  به شماره شناسنامه   4   در تاريخ   99/1/12    اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- زهرا نوابی فرزند رضا به 
ش ش 149 ، 2- هادی نوابی فرزند رضا به ش ش 9605 ، 3- فاطمه نوابی فرزند رضا به 
ش ش 12 ، 4- مهدی نوابی فرزند رضا بــه ش ش 4 ، 5- محمد نوابی فرزند رضا به ش 
ش 126 ، 6- معصومه نوابی فرزند رضا بــه ش ش 5 ، 7- مريم نوابی به ش ش 1 فرزند 
رضا، 8- ابوالفضل نوابی به ش ش 3 فرزند رضــا، 9- عباس نوابی فرزند رضا به ش ش 
127 فرزندان متوفی والغير . با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ازمتوفی/متوفيه نزد 
 او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م  الف: 883914 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

حصر وراثت
4/18  آقا/خانم  اعظم صاحبی کاشی  به شناسنامه شــماره  730   به شرح دادخواست به 
کالسه   00523/99    از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان     محسن حاجی عليزاده منفرد به شماره شناسنامه   1250252377 در تاريخ   
90/2/4    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : حبيب اله حاجی عليزاده منفرد به ش ش 1562 پدر متوفی، اغظم صاحبی کاشی 
به ش ش 730 مادر متوفی. با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ازمتوفی/متوفيه نزد 
 او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 882671 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

اعالم مفقودی 

برگ ســبز خودروی کامیونت کمپرســی مدل 1391 
ایســوزو مدل ان کارا 5/2 تن به رنگ سفید به شماره 
پالک ایران 83-223 ع 16 و شــماره موتور 977621 و 
شماره شاسی NAGNKR55EBT017433 به نام 
آقای عبدا... هوشــیار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

فعالیت کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری از سر گرفته شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری از آغاز به 
کار مجدد فعالیت کتابخانه های عمومی استان بعد از تعطیلی 
۴ ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا با رعایت اصول بهداشتی 
خبر داد.فرهاد خلیل مقدم افزود: پس از شیوع ویروس کرونا 
و تعطیل شدن کتابخانه های عمومی، بازگشایی کتابخانه های 
عمومی در سه نوبت گندزدایی، ضدعفونی کردن کتابخانه ها، 
حضور کتابداران در کتابخانه هــا و فراهم کردن زمینه حضور 
برای اعضا و مراجعه کنندگان و در نهایت بازگشایی کتابخانه ها 
با حضــور اعضا انجام شــد.وی، بر رعایت اصول بهداشــتی 
و اســتفاده از ماســک، رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و 
اجرای دســتورالعمل های بهداشــتی در کتابخانه ها توسط 
مراجعه کننــدگان تاکید کرد و گفت: به  منظــور اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اصول بهداشــتی چیدمان 
فضاها و بخش هــای مختلف کتابخانه تغییــر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بخش مخزن کتابخانه نیز به صورت بسته 
اداره می شود و  سالن های مطالعه در کتابخانه های عمومی 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تغییــر در چیدمان میز و 
صندلی های مطالعه فعال خواهند بود.خلیل مقدم با اشــاره 
به اینکه تعدادی از کتاب ها توســط اعضا و مراجعه کنندگان 
به امانت برده می شود، افزود: یک قفسه در ورودی کتابخانه 
برای قراردادن کتابها به عنوان قفسه قرنطینه پیش بینی شده 
و کتاب ها در یک اتاق به مدت هفت روز قرنطینه می شــود.

وی ،با اشاره به اینکه بازه زمانی امانت منابع و کتابها در استان 
به یکماه افزایش یافته اســت، افزود: اعضا می توانند برای 
تمدید عضویت به صورت غیرحضــوری اقدام کنند.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی چهارمحــال و بختیاری گفت: در زمان 
شیوع ویروس کرونا، کتاب و کتابخوانی در کتابخانه ها تعطیل 
نشد و کتابداران با شرکت گسترده در فضای مجازی به توسعه 
و ترویج فرهنگ کتابخوانی مشغول بودند.وی به راه اندازی 
پویش های »هرخانه یک کتابخانه«، »کرونا را شکست می 
دهیم« و »هر کتابدار یک کتابخوان« اشــاره کرد و گفت: در 
طرح هر کتابدار یک کتابخوان، کتابداران کتاب های جالب را 
در فضای مجازی معرفی می کردند.خلیل مقدم، با اشاره به 
تعطیل بودن برنامه های فرهنگی خاص کودکان و نوجوانان 
در کتابخانه های عمومی اســتان افــزود: والدین کودکان و 
نوجوانان برای امانت بردن کتاب اقــدام برای کودکان اقدام 

کنند.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری 
چهارمحـال و بختیـاری بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا 
گـرم شـدن هـوا مشـترکان بـرای جلوگیـری 
از قطعـی آب بایـد نسـبت بـه صرفه  جویـی 
مصـرف آب اهتمـام ویـژه ای داشـته باشـند، 
اظهـار کـرد: خوشـبختانه مشـکل کمبود شـدید 
 منابـع آبـی در شـهرهای چهارمحـال و بختیاری

 وجود ندارد.
قـدرت ا... بیگلـری ادامـه داد: تنهـا ۳ شـهر 
سفیددشـت در شهرسـتان بروجـن، شـهر کاج  
در اردل و شـهر سردشـت در لـردگان دچار تنش 
کم آبـی هسـتند و ممکـن اسـت در فصـول گرم 
سـال امـکان قطعـی مقطعـی آب بـا افزایـش 
مصـرف وجـود دارد.وی با بیـان اینکـه آب اکثر 
شـهرهای چهارمحـال و بختیـاری از منابـع آب 

زیرزمینـی تامیـن می شـود، خاطرنشـان کـرد: 
تنهـا در بخشـی از چنـد شـهر از جملـه سـامان، 
سـودجان، اردل، ناغـان، سورشـجان، شـهرکرد، 
چلگرد و فارسـان آب شـرب از طریق رودخانه و 

چشـمه تامیـن می شـود.
بیگلری با بیـان اینکه بیـش از ۹۰ درصـد آب در 
بخش کشـاورزی مصرف می شـود، یادآور شد: 
نزدیـک به ۳ درصـد در بخـش صنعـت و مابقی 
در بخـش شـرب مصـرف می شـود، همچنیـن 
بیش تریـن انشـعابات آب شـرب مـا در بخش 
مصـرف خانگـی اسـت.مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـالب شـهری چهارمحـال و بختیـاری 
از پیشـرفت ۹۰ درصـدی پـروژه تصفیه خانـه 
سـامان خبـر داد و گفـت: ایـن تصفیه خانـه بـا 
اسـتفاده از تکنولوژی روز کـدورت آب را برطرف 

می کنـد، پیش بینـی می شـود ایـن پـروژه تـا 
 پایان شـهریور به بهره بـرداری برسـد و وارد مدار

 شود.
وی در پایـان از اجـرای پـروژه تصفیه خانـه 
شـهرکرد برای رفع کدروت آب در این شـهر خبر 
داد و بیـان کـرد: در فصـول بارندگی آب چشـمه 
کوهرنـگ دچار کدورت می شـد که بـا راه اندازی 
ایـن تصفیه خانـه تـا پایـان تابسـتان مشـکل 

کیفیـت آب شـرب ایـن شـهر حـل می شـود.

رییـس کل دادگسـتری چهارمحـال و بختیاری 
در نشسـت خبـری اعضـای شـورای قضایـی از 
کاهـش ۷۳ درصـدی پرونـده هـای مسـن در 
دادگسـتری اسـتان خبـر داد. بهرامـی حفـظ 
کرامـت انسـانی، مبـارزه بـا فسـاد و رفـع موانع 
تولیـد را جـزو مهم تریـن اولویت هـای قـوه 
قضاییـه در سـال ۱۳۹۹ عنـوان کـرد و گفـت: 
پاسـداری از منزلـت و کرامـت افراد، شناسـایی 
و از بیـن بـردن بسـترهای فسـاد زا و برخـورد 
بـا مجرمـان و متخلفـان از ارکان مهـم رویکـرد 
نظارتی دسـتگاه قضایی اسـت.بهرامی در ادامه 
با تشـریح عملکـرد یک سـاله دسـتگاه قضایی 
اسـتان اظهـار نمـود: در سـال ۹۸ تعـداد ۱66 
هـزار و ۱۲۸ پرونـده بـه محاکـم اسـتان وارد 
کـه بـا احتسـاب تعـداد ۴ هـزار پرونـده مانـده 

از سـال های قبـل در پایـان ۱6۹ هـزار و ۹۷۲ 
پرونـده مختومـه شـد. وی افـزود: در سـطح 
شـوراهای حل اختـالف نیز طی سـال ۹۸ تعداد 
6۴ هـزارو ۴6۰ پرونـده تشـکیل کـه بـا تالش و 
همت شـبانه روزی قضـات، اعضاو دبیـران این 
شـوراها قریـب بـه ۳۸ درصد ایـن پرونـده ها با 
صلح و سـازش مختومه شـد. بهرامی همچنین 
تعداد پرونده هـای وارده به دوایـر اجرای احکام 
مدنـی و کیفـری در سـال ۹۸ را ۲۵۷ هـزار و ۳۰ 
فقـره عنـوان و اظهـار داشـت: در سـال گذشـته 
۲6۲ هـزار حکـم در دادگاه هـای اسـتان صـادر 
شـده اسـت، کـه باتوجـه حجـم بـاالی پرونـده 
هـا و محدودیـت کادر قضایـی هـر قاضـی بطور 
میانگیـن  بـه ۱6۸۷ پرونـده رسـیدگی کـرده 
اسـت و این موضـوع بـا اسـتانداردهای جهانی 

هم خوانی ندارد. رییس شـورای قضایی اسـتان 
با بیان ایـن مطلب کـه بیشـترین پرونـده های 
کیفری وارده در دسـتگاه قضایی اسـتان مربوط 
به جرم سـرقت مسـتوجب تعزیر اسـت، افزود: 
پـس از سـرقت، جرائـم توهیـن بـه اشـخاص 
عـادی، ضـرب و جـرح عمـدی، تهدیـد و ایـراد 
صدمـه بدنـی غیـر عمـدی بـه ترتیـب عناویـن 
بیشـترین پرونده هـای کیفـری در دادگاه های 

اسـتان را تشـکیل مـی دهنـد.

مدیرعامل آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 راه اندازی پروژه تصفیه خانه شهرکرد
 تا پایان شهریورماه

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 کاهش 73 درصدی پرونده های مسن
 در محاکم قضایی استان
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دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد:

 رسیدگی به مشکالت صنایع بزرگ
 و پرونده 9 اختالس در اصفهان

دادستان عمومی و انقالب اصفهان در نشست خبری که به مناسبت  دیانا سنابادی
هفته قوه قضاییه برگزار شــد، اظهار داشــت: تقســیم کارهایی در 
معاونت هایی مانند معاونت در امور اقتصادی و قاچــاق کاال و ارز، معاونت امور فضای مجازی، 
معاونت پیشــگیری از جرم و ضابطین، معاونت امور زندانیان، معاونت امور سیاســی و امنیتی 
معاونت در نظارت و معاونت اداری داشتیم که مسئولیت این امور را تحت کنترل داشته باشند و 

گزارشاتی را ابالغ کنند.
علی اصفهانی بیان داشت: حدود ۱۵ سال است که شعار سال اقتصادی است؛ رییس قوه قضاییه 
به همین منظور سه اولویت معرفی کردند که یکی از آن ها مستقیم و یکی غیرمستقیم اقتصادی 
اســت؛ یکی از آن ها حمایت از رونق تولید و تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران و رفع موانع از تولید 
است که این امر مستلزم مبارزه با قاچاق، فساد و اصالح امور بانکداری است و الزمه تحقق عدالت 
اجتماعی مبارزه با فساد اســت.وی با بیان اینکه الزمه مبارزه با فساد، اصالح بسترهای فسادزا 
است، افزود: دادسرا و دادستان به دلیل مسئولیت دفاع از حقوق عامه به این مسائل ورود پیدا 
کرده و طی حدود ۲۵۰ مورد دیده بان مردمی  که داشتیم و بررسی کردیم، رسیدگی به مواردی در 
خصوص ریزگردها و کوره های آجرپزی  و ... در دســتور کار قرار گرفت.اصفهانی اعالم کرد: برای 
اولین بار دادستانی اصفهان وارد مسئله احتکار خودرو شد و تعدادی خودروی صفر کیلومتر را در 
پارکینگ ها شناسایی و توقیف کرد؛ در حوزه مبارزه با جرائم مالی ۹ پرونده اختالس به ارزش  ۲۷۰ 
میلیارد ریال در دست بررسی داریم و هفت فقره تسهیالت بانکی غیر مجاز به میزان ۱۹۲۹ میلیارد 
ریال در دست بررسی است.دادستان عمومی و انقالب اصفهان افزود: ۲۰ پرونده اخالل در نظام 
اقتصادی نیز به ارزش هزار میلیارد تومان بررسی می شــود، همچنین چهار فقره فرار مالیاتی به 
ارزش ۵ هزار میلیارد ریال رسیدگی خواهد شد؛ در زمینه مبارزه با قاچاق کاال ۱۵۹۷ میلیارد ریال 

در حال بررسی است.

شبکه سازمان دهی شده صدور و جعل کارت سوخت در اصفهان
وی عنوان کرد: پرونده  شبکه سازمان دهی شــده صدور و جعل کارت سوخت و قاچاق شبکه ای 
سوخت را در دست داریم، به محض اینکه تکمیل شد، اطالع رســانی صورت می گیرد.اصفهانی 
اعالم کرد: ۵۷ جلســه کمیته حمایت قضایی داشــتیم که طی آن مشــکالت بیش از ۳۰۰ فعال 
اقتصادی را بررســی کرده و راهکار ارائه دادیم؛ همچنین ۴۵۰ ساعت کاری در راستای حمایت از 
گیتی پسند، پتروشیمی، کارگران پلی اکریل، کاشی نیلو و ... انجام شده و برای مدیران متخلف 
پرونده تشکیل شد.دادســتان عمومی و انقالب اصفهان افزود: در راســتای حمایت از خانواده 
زندانیان، برای ۲۸۰ فقره پرونده قرار منع تعقیب صادر شده، ۳۵ مورد آزادی مشروط رخ داده و 
برای ۳۰ زندانی نیز پابند الکترونیک استفاده شده اســت.وی با بیان اینکه قلیان کشیدن تهدید 
علیه بهداشت عمومی اســت، گفت: دســتور الزم به نیروی انتظامی داده شده و آن ها می توانند 
در صورت لزوم برخورد کنند.اصفهانی با اشــاره به اینکه شــفافیت در همه امور الزم است، اظهار 
داشت: دلیل تحقق بیشتر جرائم به خصوص در امور مالی، عدم شفافیت است؛ اما خط قرمز ما 
داشتن مدارک و مستندات است، اگر با دلیل کافی و متقن حرفی زده شود با آن برخورد خواهد 
شد ولی اگر حرفی زده شود که بدون دلیل و مستند باشد جزو تشــویش اذهان عمومی نتیجه 

ای نخواهد داشت.
دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهــان گفــت: امنیــت در جامعــه، خــط قرمــز نظــام 
جمهــوری اســالمی اســت؛ اگــر افــرادی بخواهنــد تعرضــی بــه اراضی ملــی کننــد یا با 
 ســالح ســرد و گرم اقدامــات صــورت دهنــد حکــم داده خواهــد شــد و در مأل عــام اجرا

 خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم توجه به ثبت نام دانش آموزان در مدارس محل سکونت

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان  حدیث زاهدی
صبح شــنبه در نشســت خبــری ضمن 
تبریک والدت حضرت معصومه )ص(، اظهار کرد: ســنجش سالمت 
دانش آموزان اول ابتدایی و پیش دبستانی امر بسیار مهمی است و در 
این زمینه برنامه ریزی های الزم شــده تا فرآیند ســنجش ســالمت 
نوآموزان کــه از ابتدای مردادماه آغاز می شــود با پرهیــز از ازدحام و 
شلوغی به روش نوبت دهی به خانواده ها و با رعایت دستورالعمل های 
الزم صــورت بگیرد.محمــد اعتدادی با بیــان اینکــه امتحانات پایه 
دوازدهم از ۱۷ خردادماه شروع شده و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد، افزود: 
برگزاری بیش از نیمی از امتحانات این پایه به نحو مطلوب و با کمترین 
مشــکل و رعایت پروتکل های بهداشــتی پیش رفته است.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: برای ثبت نام در ورودی 
پایه هــا )کالس اول ابتدایی و هفتم متوســطه( نیــازی به مراجعه 
حضوری به مدارس نیست و خانواده ها تا ۳۱ شهریورماه تنها با ورود 
به سامانه اینترنتی ثبت نام به نشانی erp.isfedu.ir می توانند برای 
ثبت نام دانش آموز در نزدیک ترین مدرسه محل سکونت خود اقدام 

کنند.
وی گفت: ســامانه ثبت نام ای آر پی ســامانه ای تخصصی است که 

با تفاهم نامه منعقد شــده با اداره پســت روند انتخاب مدارس در آن 
انجام می شــود به نحوی که با وارد کردن کد پســتی محل ســکونت 
نزدیک ترین مدارس محل برای خانواده مشخص می شود.اعتدادی 
با تاکید بر اینکه خانواده ها با توجه به شــرایط شــیوع بیماری کرونا 
بهتر است مدارس نزدیک محل ســکونت خود را انتخاب کنند، اظهار 
کرد: تمایل ما بر این است که برای سال تحصیلی جدید خانواده ها به 
موضوع بیماری کرونا توجه داشته و مدارس نزدیک به محل سکونت 
را انتخاب کنند چرا که با این کار از حجم تردد و رفت و آمدهای شهری 
می کاهند و متحمل هزینه های سرویس مدارس هم نخواهند شد.وی 
با بیان اینکه برای وضعیت های مختلف قرمز، زرد و سفید برنامه های 
مشخصی تدوین شده است، گفت: از دو ماه پیش اداره کل آموزش و 
پرورش استان ساماندهی نیروی انسانی و فضای فیزیکی آموزشی 
را در پیش گرفت تا در مهرماه امســال بتوانیم برای شــرایط مختلف 
مقابله با شیوع بیماری کرونا برنامه ها آماده ای داشته و آنها را اجرایی 
کنیم.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره لزوم توجه به 
آموزش مجازی در ســال های آینده و شیوه تدریس در مهرماه، اظهار 
کرد: هرگونه تصمیم گیری در مورد مجازی یا حضوری بودن مدارس 
در مهرماه آینده مربوط به ستاد ملی کروناست؛ اما دستورالعمل های 

مختلفی را برای وضعیت های مختلف شیوع بیماری طراحی کرده ایم 
و اعتقاد داریم بهترین نوع آموزش آموزش حضوری اســت و در پایه 
هنرستان و کار و دانش تدریس به صورت مجازی تا حدودی سخت 
و دشــوار اســت اگرچه همکاران ما این نوع آموزش را هم به خوبی 

اجرا کردند.
وی با تاکید بــر اینکــه مهم ترین برنامــه آموزش و پــرورش برای 
سال تحصیلی آینده استفاده از شبکه شاد اســت، افزود: آموزش و 
پرورش هیچ برنامه آموزشــی برای رفع اشــکال یا آموزش مجازی 
در ســال تحصیلی جدیــد در شــبکه ها و کانال های غیرمجــاز ندارد 
و تنها شــبکه رســمی آموزش و پــرورش در فضای مجازی شــبکه 
شــاد است که ســعی شــده مشــکالت و کمبودهای این شــبکه تا 
مهرماه برطرف شــود تا دانش آمــوزان با کمترین مشــکل بتوانند از 
آن اســتفاده کنند.اعتدادی با اشــاره به لزوم معرفی دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل گفت: الزم اســت همه مــردم آموزش و پرورش 
را در شناســایی دانش آمــوزان بازمانــده از تحصیل یــاری کنند تا 
دانش آموزان در بدو ورود به مدرســه و چه آنها کــه در میانه راه ترک 
 تحصیل کرده اند به مــدارس بازگردنــد و زمینه ادامــه تحصیل آنها

 فراهم شود.

عضو هیئت  علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان گفت: آزمایش سرولوژی 
که ایــن روزها در برخــی از آزمایشــگاه ها در حال 
انجام اســت، مبنای قطعی برای تشخیص ابتالی 
به بیماری کرونا نیســت و مردم باید در این زمینه 
هوشــیار باشــند.فرزین خوروش افزود: آزمایش 
سرولوژی هنوز از طرف ســازمان های معتبر برای 
تشــخیص قطعی ابتال به کرونا تایید نشده و نباید 
از آن برای این کار استفاده کرد.وی با بیان اینکه در 
این آزمایش میزان IGM که برای تشخیص عفونت 
است، اندازه گیری می شود، ادامه داد: این شاخص 

به طور معمول در هفته دوم ابتــال به کرونا افزایش 
می یابد و در هفته اول، پایین است لذا منفی شدن 
نتیجه آن، مبنای قطعی برای مبتــال نبودن به این 
بیماری نیســت زیرا ممکن اســت بیمار در مراحل 
اولیه بیماری قرار داشته باشــد و هنوز مدتی باقی 
مانده باشــد که شــاخص IGM آن باال برود.این 
پزشک متخصص بیماری های عفونی خاطرنشان 
کرد: همچنین ممکن است عده ای که پیش از این 
عالئم بیماری کرونا را داشتند بخواهند با استفاده از 
این آزمایش مطلع شوند که آیا به این ویروس مبتال 
بودند یا خیر که با توجه به نتایج مثبت کاذب زیادی 
که این آزمایش دارد برای تشخیص این موضوع که 
آیا فردی از قبل کرونا داشته است نیز معیار خوبی 
نیست.خوروش یادآور شــد: آزمایش سرولوژی 
بــرای مطالعات جمعیت شناســی در زمینه ایمنی 

)ســرواپیدمیولوژی( بیماری کرونا ارزش و کاربرد 
دارد و نباید آن را برای بررســی ابتالی قطعی افراد 
به بیماری اســتفاده کرد.وی با بیان اینکه در زمان 
حاضر تنها آزمایشــی که مبنای قطعی برای ابتال به 
بیماری کروناست، آزمایش مولکولی PCR است، 
اظهارداشت: در این آزمایش از داخل باالی حلق فرد 
بیمار، نمونه گرفته می شــود که اگر جواب آزمایش 

آن مثبت بود، ابتال به بیماری کرونا قطعی است.
وی با اشــاره به اینکه هزینه آزمایش سرولوژی در 
مقایسه با آزمایش مولکولی PCR بسیار کمتر است 
و بیشتر آزمایشگاه ها آن را انجام می دهند، تصریح 
کرد: انجام این آزمایش به عنوان تشــخیص کووید 
١٩ در این زمینــه می تواند به تفســیر غلط و ایجاد 
مشکالتی در زمینه برخورد با این بیماران منجر شود 

که باید برای رفع آن  تمهیداتی اتخاذ و اجرا شود.

عضو هیئت  علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آزمایش سرولوژی مبنای قطعی برای تشخیص ابتال به کرونا نیست

 آموزش و پرورش هیچ برنامه آموزشی برای رفع اشکال 
یا آموزش مجازی در سال تحصیلی جدید در شبکه ها و 
کانال های غیرمجاز ندارد و تنها شبکه رسمی آموزش و 

پرورش در فضای مجازی شبکه شاد است

تجلیل اساتید 
 دانشگاه های استان

 از سپاه اصفهان
به پاس مبــارزه ایثارگرانه بــا کرونا 
اساتید دانشگاه های اصفهان در آیینی 
که به مناسبت روز بسیج اساتید برگزار 
شد، از تالش های بسیج و سپاه استان 
اصفهــان در مقابله با ویــروس کرونا 

تجلیل به عمل آوردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

به کارگیری فناوری در کاهش آمار تصادفات
جانشین فرمانده  انتظامی استان اصفهان ضمن اشاره به دغدغه های متفاوت پلیس در خصوص 
محافظت از مردم به مسئله تصادفات نیز اشاره کرد: متاسفانه ساالنه تعداد زیادی از هموطنان عزیز 
ما در سفر ها به خاطر دالیل متفاوتی جان خود را از دســت می دهند که این مسئله از دغدغه های 
اصلی پلیس به شمار می رود.سرهنگ حسین زاده،  خاطرنشان کرد: در سال های اخیر جمعیتی 
بالغ بر ۲۷ هزار نفر از هموطنان ما در سوانح جاده ای جان خود را از دست می دادند. این مسئله برای 
پلیس بسیار حائز اهمیت بوده و تالش های بسیار در جهت کاهش سوانح جاده ای انجام داده ایم.

سرهنگ حسین زاده تصریح کرد: خوشبختانه با اســتفاده از ظرفیت هایی که در دسترس نیروی 
انتظامی قرار گرفته بود و همراه با همدلی همکاران موفق شــدیم برنامه های اثرگذاری در راستای 
کاهش آمار تصادفات و سوانح جاده ها تبیین کنیم.جانشین فرمانده انتظامی اصفهان ضمن هشدار 
برای توجه بیشــتر به رانندگان به عالئم راهنمایی رانندگی، از کاهش آمار فوتی ها در تصادفات در 
استان اصفهان خبر داد: خوشبختانه در حال حاضر آمار افرادی که در تصادفات جان خود را از دست 
می دهند کاهش قابل توجهی داشته و به عددی زیر ۱۷ هزار نفر رسیده و کاهش ۱۰ هزار نفری داشته 
است.وی ضمن معرفی نرم افزار تحت اندروید همپا ادامه داد:  برخی از محور های مواصالتی پرخطر 
نیز شناسایی شده اند که متاسفانه بسیاری از هموطنان در این محور ها دچار سوانح شده اند. با تدبیر 
نیروی انتظامی، نرم افزاری برای تلفن های همراه هوشمند طراحی شد که رانندگان با نصب این نرم 
افزار می توانند هشدار های الزم را پیش از رسیدن به مناطق پرخطر در جاده ها دریافت کنند.سرهنگ 
حسین زاده یادآور شد: به هر حال تالش نیروی انتظامی بر این است که بتوانیم آمار تصادفات را در 
جاده ها کاهش دهیم و این امر الزمه همراهی مردم با نیروی انتظامی است. خوشبختانه با به کار 
گیری فناوری های دیجیتال و الکترونیکی می توانیم به اهداف خود بیش از پیش نزدیک شویم و 
مردم نیز با ما قطعا همراه خواهند بود.جانشین فرمانده  انتظامی استان اصفهان در پایان اظهار کرد: 
نیروی انتظامی کامال از تحقیقات و پژوهش های علمی استقبال می کند و طرح های تحقیقاتی که 
بتوانند برای رفع دغدغه ها مثمربه ثمر باشــند حتما با پاداش های معنوی و مادی از سوی نیروی 
انتظامی مواجه خواهند شد. امیدواریم که جوانان کشــور ما همگام و همراه با نیروی انتظامی در 

جهت کاهش مشکالت مردم تالش کنند.

 دستگیری اعضای باند 5 نفره سارقان سیم
 و کابل  برق شهری 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از دســتگیری اعضای یک باند ۵ نفره که اقدام 
به سرقت سیم و کابل برق شــهری می کردند و اعتراف آن ها به ۲۲ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ 
حسین ترکیان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق 
هوایی در سطح شهرستان لنجان موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی این شهرســتان قرار گرفت.وی افزود: در این زمینه تحقیقات گسترده انجام 
گرفته و تیمی متشــکل از کارآگاهان خبره و زبده پلیس آگاهی با به کارگیری یک سری اقدامات 
هوشمندانه سرانجام موفق شدند، رد پای اعضای باند ۵ نفره ای که به وسیله موتورسیکلت در نیمه 
های شب اقدام به سرقت ســیم برق هوایی می کردند را به دســت آوردند.رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: با شناسایی هویت اصلی متهمان، ماموران با هماهنگی 
مقام قضائی طی یک عملیات منســجم و ضربتی هر ۵ نفر را در مخفیگاه های خود دستگیر و در 
بازرسی از محل نیز آالت و ادوات مربوط به سرقت را کشف کردند.ســرهنگ ترکیان با بیان اینکه 
متهمان در اعترافات خود به ارتکاب ۲۲ فقره سرقت سیم برق هوایی در سطح شهرستان اقرار کردند 
گفت: با راهنمایی سارقان، مالخر اموال مسروقه نیز شناســایی و طی عملیاتی دیگر در مخفیگاه 

خود دستگیر شد.

خبر جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

مردم با هر توان مالی 
می توانند در وقف 

مشارکتی سهیم شوند
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اصفهان گفت: وقف مشــارکتی 
زمینه مشارکت همه افراد جامعه را با هر توان 
مالی فراهم می کنــد و همدلی بین مردم را 

افزایش می دهد.
حجت االسالم ولی ا... روان با اشاره به لزوم 
ترویج فرهنگ ایجــاد وقف های جمعی در 
اســتان، اظهار داشــت: الزمه این امر تحقق 
شعار »همه واقف باشــیم« است که منجر 
به همدلــی در جامعه می شــود.وی افزود: 
وقف های مشــارکتی یکی از سیاست های 
ســازمان اوقاف و امــور خیریه اســت و از 
آنجایی که وقــف آثار و برکات بســیاری در 
جامعــه دارد، صدقــه ای که مــردم به نام 
 وقــف می دهند تا ســال ها اثراتــش باقی

 است.
معاون فرهنگــی اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اصفهان  بــا بیان اهمیت وقف و 
نقش آن در جامعه، گفــت: ترویج و نهادینه 
کردن فرهنــگ وقــف در جامعــه نیازمند 
همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های 
اجرایی و مشــارکت اقشــار مختلف مردم 
اســت.وی  تصریح کرد: برای بعضی از افراد 
امکان مالی برای ســاخت مدرسه، مسجد، 
بیمارســتان و غیره بــه طور انفــرادی  مهیا 
نیست، بنابراین می توان با مشارکت در وقف 
به جای یــک نفر، هزار نفر را در امر ســاخت 
ســهیم کرد و هر کدام به اندازه توان حضور 
یابند که این خود مشــارکتی همدلی را بین 
مردم به وجود می آورد.حجت االسالم روان 
ادامه داد: وقف بعد از نیازهای جامعه شکل 
می گیرد، به ایــن صورت که بــرای پرکردن 
خأل های شناسایی شده در جامعه، افراد خیر 
و واقف کار خیر را رقم می زنند ولی شناسایی 
نیازهــا در جامعه نیازمند ســاز و  کار خاصی 
اســت که این مهم نیز در دفاتر مشاوره وقف 

عملیاتی می شود.

آخرین کسوف قرن حاضر هجری شمسی در اصفهان با رعایت دستور العمل های بهداشتی رصد شــد. کارشناس مرکز نجوم ادیب نجوم ادیب اصفهان با بیان 
اینکه درصد خورشید گرفتگی در اصفهان ۵۷.۳ درصد است، گفت: این کسوف از ساعت هشت و ۵۷ دقیقه صبح در آسمان اصفهان قابل رویت بود و ساعت ۱۰ 
و ۱۲ دقیقه به اوج خود رسید و ۱۱ و ۳۷ دقیقه پایان پایان یافت.داریوش ذوالفقاری افزود: این کسوف آخرین خورشید گرفتگی قرن حاضر هجری شمسی در 
کشورمان قابل رویت بود، اما تا پایان سال یک خورشید گرفتگی دیگر در کشور شیلی و یک کســوف کامل هم در سال ۲۰۳۴ رخ می دهد.وی با بیان اینکه این 
پدیده نجومی در جنوب کشور با درصد باالتر قابل رویت بود و هر چه به سمت مدار های باالتر زمین برویم ، خفیف تر و با درصد پایین تر رخ  می دهد،  گفت: درصد 
خورشید گرفتگی )مساحت پوشیدگی قرص خورشید( نیز در استان های مختلف، متفاوت و از ۳۵ تا ۸۰ درصد بود.خورشیدگرفتگی )کسوف( زمانی رخ می دهد 

که زمین ، ماه و خورشید دقیقا در یک راستا قرار بگیرند و سایه ماه روی زمین بیفتد.هنگام خورشیدگرفتگی ، خواندن نماز آیات بر مسلمانان واجب است.

تیره شدن ِ خورشید در نخستین روز تیر در اصفهان



رییس کمیته ملی المپیک درباره ضرر مالی لغو المپیک توکیو   برای میزبان و همچنین  ورزش ایران گفت: از نظر ما المپیک توکیو لغو نمی شود و همه این حرف ها 
گمانه زنی است. همه ابالغیه ها و دستورالعمل ها مبنی بر برگزاری مسابقات است و هیچ صحبتی بر لغو مسابقات نیست و از نظر ما المپیک برگزار خواهد شد. در 
سال گذشته به میزانی که هزینه کردیم، نتیجه گرفتیم و نتایج آن کسب سهمیه بود و زیانی متوجه ورزش نشد. کرونا در مجموع برای همه دنیا خسارت به بار آورد 
و این موضوع همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را شامل شد، ولی در مجموع در سال 98 آن میزانی که ما هزینه کردیم 52 کسب سهمیه بود 
و تا نیمه های اسفند کسب سهمیه داشتیم و بعد از آن مسابقات تعطیل شد. به تدریج با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا این محدودیت ها در حال کم شدن است 
و ان شاءا... در آینده شاهد برگزاری اردوها خواهیم بود و به سمت کسب سهمیه جدید و برگزاری اردوها می رویم.سیدرضا صالحی امیری در مورد سهم کم ایران 
در رشته های مادر مانند دوومیدانی گفت: این تذکر واردی است، ما الزاما برای رسیدن به اهداف بلندمان،  هم در بازی های آسیایی و هم در جهانی و المپیک باید 

روی رشته های پرمدال مثل دوومیدانی، شنا، تیراندازی و سایر رشته ها سرمایه گذاری کنیم. 

رییس کمیته ملی المپیک:

از نظر ما المپیک لغو نخواهد شد
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فجرسپاسی، آخرین حریف تدارکاتی سپاهان
تیم فوتبال سپاهان اصفهان تمرینات خود را برای برگزاری ادامه لیگ برتر فوتبال بعد از حدود ۴ 
ماه تعطیلی مسابقات به دلیل کرونا پیگیری می کند و خود را برای حضور قدرتمند در هفته های 

پایانی آماده  خواهد کرد.
طالیی پوشان ســپاهان که پیش از این دو بار در دیدار تدارکاتی به مصاف ذوب آهن رفتند که یک 
پیروزی و یک شکســت کســب کردند، در آخرین دیدار تدارکاتی خود دوشنبه شب در ورزشگاه 

نقش جهان اصفهان میزبان فجرسپاسی شیراز خواهند بود.
شاگردان امیر قلعه نویی که دوشــنبه 9 تیر ماه از هفته بیست و دوم لیگ برتر در اصفهان میزبان 
گل گهر سیرجان خواهند بود، این هفته بار دیگر تست های غربالگری کرونا می دهند تا در بهترین 

شرایط در بازی های لیگ برتر حضور داشته باشند.
در حالی که کومان، اســتنلی و الغســانی بازیکنان خارجی ســپاهان به تمرینات اضافه شدند، 
تاوارس مربی دروازه بان های ســپاهان به اصفهان بازنگشت و با ســپاهان  قطع همکاری کرد؛ 
حاال خبر می رسد باشگاه با مربیان فرانســوی و پرتغالی مذاکره کرده و تا روز دوشنبه حضور یک 
مربی خارجی در کادر فنی به عنوان مربی گلرها با نظر شخص امیر قلعه نویی قطعی خواهد شد.

 تکلیف مربی دروازه بان های سپاهان این هفته
مشخص می شود 

تاوارس تنها تغییر سپاهان نســبت به دوران پیش از تعطیلی به شمار می رود؛ او که پس از سال 
ها در نهایت تصمیم به جدایی از امیرقلعه نویی گرفت، چالش مهمی را نیز پیش روی این مربی 
قرار داده و گلرهای ســپاهان این روزها بدون مربی دروازه بان به کارشــان ادامه می دهند.البته 
امیرقلعه نویی گزینه های مورد نظرش را برای جانشــینی تــاوارس انتخاب کرده و پیش از آغاز 
رقابت های لیگ برتر یک مربی خارجی که احتماال پرتغالی خواهد بود، به سایر اعضای کادر فنی 
تیم اضافه می شــود.تاوارس همکاری با امیرقلعه نویی را از تراکتور آغاز کرد و در تیم های ذوب 

آهن و سپاهان هم به کار با او ادامه داد.

رقابت در ذوب  آهن برای انتخاب جانشین »رادولوویچ«
تیم فوتبال ذوب آهن بعد از عدم بازگشــت میودراگ رادولوویچ به ایران در فاصله یک هفته ای تا 
ازسرگیری مسابقات لیگ برتر دچار بحران سرمربی شده است. این موضوع زمانی نگران کننده تر 
می شود که سرمربی مونته نگرویی ذوب آهن اعالم کرده قصد بازگشت به ایران ندارد. عالوه بر این 
مسئوالن ذوب آهن تاکنون عدم بازگشت رادو را به نبودن پرواز خارجی و مشکل مشابه اسکوچیچ 
ربط می دادند، اما االن با بازگشت ســرمربی تیم ملی به ایران به نوعی عدم بازگشت رادولوویچ 

نیز قطعی به نظر می رسد.
ذوب آهن فعال تحت نظر دستیاران ایرانی رادو تمرین می کند و هنوز هیچ تصمیمی برای نیمکت 
این تیم گرفته نشده است. البته قرار اســت هیئت مدیره باشگاه در جلسه ای که به زودی برگزار 
شود تکلیف رادولوویچ را به طور کلی مشخص کند.در صورتی که جدایی رادولوویچ همان طور که 
انتظار می رود قطعی شود، باشگاه تمرکز خود را روی انتخاب جایگزین او می  گذارد. البته از همین 
االن نیز شنیده می شود تحرکات و رقابتی از سوی برخی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای 
انتخاب سرمربی آغاز شده اســت. هر چند که پیش از این و بعد از جدایی علیرضا منصوریان از 
ذوب آهن هم این اتفاق در انتخاب سرمربی رخ داد که با واکنش هایی همراه شد.علیرضا مرزبان 
در حال حاضر از افرادی است که گفته می شود با او برای قبول هدایت گاندو ها صحبت شده است. 
دیگر گزینه سرمربیگری این تیم نیز حسن استکی به شــمار می آید که هم اکنون به عنوان مربی 

در ذوب آهن مشغول به کار است.

مروری بر سپاهانی های لیگ نوزدهم که رباط صلیبی پاره کردند؛

ضربه سنگینی که به طالیی پوشان وارد شد

 باید در کنار تعطیلــی یکباره فصل جاری 
رقابت های لیــگ برتر فوتبال کشــور به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و برگزاری ادامه این رقابت ها در گرم ترین 
روزهای ســال، افزایش بیش از اندازه پارگی رباط صلیبی بازیکنان را 
نیز به اتفاعات عجیب نوزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر فوتبال 

کشور اضافه کرد. 
تعطیلی ســه ماهه تمرینات لیگ برتر به خاطر شیوع ویروس کرونا 
و از سرگیری فعالیت تیم ها برای حضور در 9 هفته پایانی مسابقات، 
موجب شــده تا شــاهد افزایش آســیب دیدگی و مصدومیت های 
تعدادی از بازیکنان در جریان تمرینات و دیدارهای تدارکاتی باشیم. 
در این دوره از رقابت های لیگ تاکنون 12 بازیکن با مصدومیت از نوع 

رباط صلیبی مواجه شده اند. 
یکی از شــدیدترین انواع مصدومیت ها در فوتبال پارگی رباط صلیبی 
است. آخرین نمونه از این دست، پارگی رباط صلیبی مرتضی تبریزی 
بود که در جریان بازی دوســتانه اســتقالل با رایــکای بابل رخ داد. 
تیم های استقالل تهران و ســپاهان اصفهان به ترتیب بیشترین آمار 

این مصدومیت را به خود اختصاص داده اند.
  آبی پوشــان پایتخت بــا چهاربازیکن و طالیی پوشــان نصف جهان

 با ســه بازیکن در صــدر تیم منتخــب مصدومان شــدید لیگ برتر 

 قرار گرفته انــد. این نــوع مصدومیت کــه بازیکنان را بیــن ۶ ماه تا 

یک ســال خانه نشــین می کند، زیان مالی هنگفتی هم به باشــگاه 
می زند. برخی عقیده دارند مسائلی مثل بهبود شیوه های بدنسازی و 
اصالح سبک زندگی بازیکنان می تواند در کاهش نرخ این مصدومیت 
موثر باشــد. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به بازیکنانی 
از تیم ســپاهان که به دلیل پارگی رباط صلیبی این فصل را از دســت 

داده اند.

عزت ا... پورقاز
 این مدافع طالیی پوشــان در ســومین فصــل حضور در ســپاهان
  امیدوار بود با درخشــش دوباره خود به جمع ملی پوشــان برگردد،

  امــا آســیب دیدگــی بدموقــع در دیــدار خــارج از خانــه مقابل 
 نســاجی مازنــدران در هفتــه ســیزدهم لیــگ برتر موجب شــد 
 تــا لیگ نوزدهــم را کامــال از دســت بدهد. البتــه عــزت ا... پورقاز 
در دیدار با نســاجی که روز چهاردهم آذرماه 98 برگزار شــد، تا پایان 
مســابقه در زمین حضور داشــت و در نبردهای هوایی هم با جدیت 
خاصی شــرکت می کرد؛ اما بعد از این بازی مشــخص شد که دچار 

پارگی رباط صلیبی شده است.

جورجی گولسیانی 
گولسیانی پس از بازی در ذوب آهن و نساجی مازندران، قبل از شروع 
لیگ نوزدهم تصمیم گرفت دوباره شــاگرد امیر قلعه نویی شــود و به 
ســپاهان برود؛ فصل هم برای این مدافع گرجســتانی خوب پیش 
می رفت و او یکی از عوامل موثر تیمش در بسته ماندن دروازه شان در 
بسیاری از مسابقات بود، اما آسیب دیدگی شدیدش قبل از دیدار لیگ 
قهرمانان آسیا مقابل السد، موجب شد تا دو بازی پیاپی حساس برابر 
حریف قطری و پرسپولیس را از دست بدهد. پس از معاینات پزشکی 
مشخص شد که غضروف او آسیب دیده و حداقل ۶ ماه نمی تواند به 
میدان برود تا دومین مهره کلیدی طالیی پوشــان که فصل را از دست 

می دهد، لقب بگیرد.

علیرضا نقی زاده
علیرضا نقــی زاده، هافبک ســپاهان که در این فصــل فرصتی برای 
خودنمایی به دســت نیاورد و در تمرینات هفته هــای ابتدایی فصل 
آسیب دید، یکی دیگر از بازیکنانی اســت که در لیگ نوزدهم با پارگی 
رباط صلیبی مواجه شده ولی حاال بهبود پیدا کرده و در صورت رضایت 

امیر قلعه نویی، می تواند برای طالیی پوشان به میدان برود.

رییس هیئت شمشــیر بازی اســتان اصفهان در 
خصوص وضعیت هیئت شمشــیربازی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: هیئت شمشــیر بازی اســتان 
اصفهان در کشــور از جایگاه خوبی برخوردار است 
و همیشــه بین ســه اســتان برتر قرار دارد.فرهاد 
رضایی با اشــاره به برنامه های آینده هیئت، گفت: 
تالش می کنیــم تا حداکثر یک مــاه آینده بتوانیم 
لیگ شمشــیر زنی داخل اســتان را برگزار کنیم. 
همچنین برنامه هایی شامل توسعه شمشیر بازی 
در شهرســتان ها، آمــوزش مربیــان و باالتر بردن 
ســطح علمی آنان و حمایت از قهرمانان و مربیان 
را در دستور کار داریم.رضایی در خصوص استقبال 

مردم از رشته شمشــیر بازی، تصریح کرد: مردم از 
رشته  شمشیر بازی اطالعات کافی ندارند. ما در کنار 
ورزشکاران با استعدادی که خودشان به ما مراجعه 
می کنند، استعدادیابی در مدارس را داریم. با معرفی 
و ســنجش دانش آموزان در مــدارس، آن ها را به 
شرکت در این رشــته دعوت می کنیم، اما به خاطر 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور این استعدادیابی 

ناتمام ماند.
وی ادامه داد: به طور کلی ســاالنه در دو مرحله به 
مدارس مراجعه می کنیم و افرادی را که فاکتورهای 
مورد نظر ما را داشــته باشــند انتخاب کرده و برای 
تست به ســالن دعوت می کنیم. از بین این افراد 

تعــدادی را برای آموزش شمشــیر زنــی انتخاب 
می کنیم.رییس هیئت شمشیرزنی استان اصفهان 
با اشاره به تعداد شمشــیربازان فعال استان، اظهار 
کرد: در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ورزشــکار دختر و به سر 
فعال در این رشــته داریم که از تمامی تجهیزات به 
طور کامل برخوردار هســتند. از نظر زیرساختی نیز 
مشکلی نداریم و آکادمی های شمشیر بازی فعال 

هستند.

رییس هیئت شمشیر بازی استان:

 اصفهان بهترین سالن شمشیربازی ایران را دارد

 آقای دراگان! تیم ناآماده 
را تحویل می گیری

خبر  روز

ستاره بارسلونا شاگرد »آنچلوتی« می شود؟
نشریه دیلی مدعی شد بارسلونا فیلیپ کوتینیو را به اورتون پیشنهاد داده است. قرارداد قرض این 
بازیکن برزیلی در پایان فصل با بایرن مونیخ تمام می شود و بارسلونا که تمایلی به حفظ او ندارد، 
به دنبال یک تیم جدید برای کوتینیو است. به گزارش این نشریه، بارسلونا فاش کرده که در صورت 
تمایل اورتون حاضر است کوتینیو را به صورت قرضی به این تیم واگذار کند.البته پرداخت دستمزد 
کوتینیو به صورت کامل در توان باشــگاه اورتون نیست و حتی ممکن اســت بارسلونا حاضر شود 
بخشی از این دستمزد را بدهد تا کوتینیو فصل بعد در لیگ برتر و به عنوان شاگرد کارلو آنچلوتی بازی 
کند. در اوایل دوران حضور کیکه ستین 
روی نیمکت بارســلونا ،اخباری در مورد 
تمایل او به بازگشــت فیلیپ کوتینیو به 
نوکمپ منتشر شده بود؛ اما حاال تکلیف 
خود ستین برای فصل بعد نیز مشخص 
نیست و بعید اســت هافبک برزیلی در 
آینده دوباره در نوکمپ بازی کند.البته نام 
باشــگاه های دیگری از لیگ برتر جمله 
چلسی، نیوکاسل، آرســنال و لستر نیز 
برای انتقال احتمالی کوتینیو مطرح شده 
است. کیا جورابچیان، مدیر برنامه این هافبک برزیلی دوست صاحب باشگاه اورتون، یعنی فرهاد 

مشیری است که این دوستی می تواند به سهولت نهایی شدن این قرارداد کمک کند.

ستاره برزیلی اورتون:
بارسا و یونایتد من را می خواستند ولی نرفتم

ریچارلیســون، ســتاره برزیلی اورتون گفت: در این فصل من پیشــنهادهای زیادی داشــتم که 
مهم ترین شان پیشنهاد بارسلونا و منچستریونایتد بود. این ستاره برزیلی در ادامه صحبت هایش 
گفت:» باشگاه تصمیم گرفت من را نگه دارد. خودم هم نمی خواستم وسط فصل باشگاهم را ترک 
کنم. اینکه آدم هم تیمی هایش را اینطور ترک کند کار درستی نیست. در اینکه چنین پیشنهادهایی 
آدم را تحت تاثیر قرار می دهد هیچ شکی نیست. بارسلونا یکی از بزرگ ترین باشگاه های دنیاست 
ولی رضایت هم بخش مهمی از این ماجراست«.گفته می شــود اورتون در ماه ژانویه پیشنهاد 1۰۰ 

میلیون یورویی بارسلونا برای خرید ریچارلیسون را رد کرده است.

آغاز مذاکرات رم با »فرتونگن«
باشگاه رم مذاکرات خود را با مدافع بلژیکی تیم فوتبال تاتنهام آغاز کرده است.رسانه های ایتالیایی گزارش 
دادند باشگاه رم در حال مذاکره با یان فرتونگن است، مدافعی که قراردادش با تاتنهام در پایان فصل جاری 
به پایان خواهد رسید و تاکنون طرفین توافقی برای ادامه همکاری با یکدیگر نداشته اند.با توجه به اینکه 
قرارداد قرضی کریس اسمالینگ با رم رو به پایان است و شرایط برای حفظ این مدافع انگلیسی به دلیل 
رقم درخواستی باشگاه منچستریونایتد دشوار است، روزنامه »مساجرو« خبر داد؛ نظر مدیران باشگاه رم 
حاال معطوف به جذب فرتونگن ۳۳ ساله شده و به او پیشنهاد امضای قراردادی دو ساله را داده اند.طبق 
این گزارش، باشگاه رم می خواهد در قرارداد طرفین بند تمدید برای سال سوم نیز وجود داشته باشد؛ اما 
این مدافع بلژیکی ترجیح می دهد قراردادی بدون بند تمدید برای سال سوم را امضا کند. نشریه »کوریره 
دلو اسپورت« هم مدعی شد، باشگاه رم در صورتی که موفق نشود قرارداد اسمالینگ را قطعی کند، سراغ 
به خدمت گرفتن فرتونگن می رود.فرتونگن که از سال 2۰12 عضو تاتنهام است، تاکنون در ۳11 بازی برای 
اسپرز به میدان رفته و 12 گل زده نیز به نامش به ثبت رسیده اســت. این مدافع این فصل زیرنظر ژوزه 
مورینیو جایگاه ثابتی در ترکیب تاتنهام نداشته و دلیل جدایی وی از این تیم قطعی به نظر می رسد.

فوتبال جهان

نه فقط اهالی فوتبال بلکه برخی از مربیان لیگ 
برتری هم اسکوچیچ را در حد و اندازه های تیم 
ملی نمی بینند. هر چند مصاحبه های آتشین 
آن ها علیه اسکوچیچ این روز ها تکرار نمی شود، 
اما هر از گاهــی در مصاحبه های خود نقدی به 
انتخاب اسکوچیچ برای تیم ملی می زنند. در 
ادامه مسیر تنها چیزی که این مربی کروات را 
نجات می دهد نتیجه گیری به همراه تیم ملی 
و صعود به جام جهانی 2۰22 است؛اما مشکل 
امروز تیم ملی پیش از اینکه انتخاب اسکوچیچ 
به عنوان ســرمربی تیــم ملی باشــد حضور 
احتمالی بازیکنان ناآمــاده در اردوی تیم ملی 
است. برخی لیگ ها که تعطیل شده بازیکنان 
تیم ملی در آنجــا حضور داشــتند، نمونه اش 
بلژیک. در این لیگ، تیم ملی بازیکنانی، چون 
ســعید عزت اللهی، امید ابراهیمی و... دارد. از 
سویی در ایران هم برخی از بازیکنان تیم ملی 
مدام می گویند که لیگ برتر باید تعطیل شود. 
نمونه اش اشکان دژاگه و مسعود شجاعی که 
به نظر می رسد اگر لیگ برتر برگزار هم شود در 
اردوی تراکتور حاضر نخواهند شــد. در نهایت 
اینکه اسکوچیچ باید آماده تحویل گیری یک 
تیم ناآماده باشــد.بدون شک این بهانه خوبی 
برای عدم نتیجه گیری تیم ملی در بازی های 
آتی نخواهد بود. اســکوچیچ از هم اکنون باید 
برنامه ریزی الزم برای بدنســازی تیم ملی را 
داشــته باشــد و اینکه با طراحی برنامه های 
جالــب و انگیزه بخش دلزدگــی را از بازیکنان 
تیم ملــی دور کند. او اگر موفق بــه انجام این 
کار نشود باخت های تیم ملی تکرار می شود و 
در نهایت تیم ملی از صعــود به جام جهانی باز 
می ماند. عراق و بحرین بــه راحتی تیم ملی را 
شکست دادند به این خاطر که موقعیت گذشته 
و همچنین رنکینگ فیفا، بهانه ای نمی شــود 
که تیم ها از نتیجه گیری در برابر تیم ملی ایران 
ناامید شوند. به خصوص که در برهه ای تیم ملی 
با همین انگیزه برابر تیم هایــی، چون پرتغال 
نتیجه گرفت. این نابســامانی به شرطی قابل 
حل خواهد بود که اسکوچیچ از هم اکنون باید 

بداند روز های سختی را پیش رو دارد.

آبی پوشان پایتخت با چهاربازیکن و طالیی پوشان 
منتخب  تیم  در صدر  بازیکن  سه  با  جهان  نصف 

مصدومان شدید لیگ برتر قرار گرفته اند

مستطیل سبز

وز عکس ر

 وداع در 
 ورزشگاه خالی

پس از ۴ ســال درخشش در 
ترکیب الیپزیــش، تیمو ورنر 
با این تیم وداع کــرد تا راهی 
چلســی شــود. در روز وداع 
او با گاوهای نر، هــواداران در 

ورزشگاه نبودند.

عکس: خبر ورزشی

 سمیه مصور
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امام جمعه اصفهان: 

گردشگران را به سفیران فرهنگ و هویت ایرانی تبدیل کنید
امام جمعه اصفهان در دیدار  با رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با اشــاره به 
شیوع بیماری  کرونا در جهان با بیان اینکه آمریکایی ها خیلی دل شان به کرونا خوش بود، اظهار 
داشت: آمریکایی ها صریحا گفته بودند که اگر نتوانستیم با تحریم ها ایران را از پا دربیاوریم با کرونا 

حتما این کار را انجام می دهیم؛ اما خودشان بیشتر از ما گرفتار شدند. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در رابطه با انجام امور فرهنگی برای افرادی که از خارج به ایران 
ســفر می کنند، بیان کرد: در حوزه فرهنگ کارهای بســیار خوبی می توان انجام داد به ویژه برای 
گردشگرانی که به ایران می آیند، اگر یک گردشگر را به طور صحیح با وضعیت ایران آشنا کنیم او را 

تبدیل به یک سفیر برای رساندن فرهنگ و هویت ایران کرده ایم.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: تبلیغات گسترده ای در شبکه های مختلف ماهواره ای و مجازی 
به زبان های گوناگون ضد ایران طراحی شــده است و منتشر می شــود که نیاز است برای خنثی 
کردن این تبلیغات، فعالیت های گســترده  ای با زبان های گوناگون به ویــژه به همت و ظرفیت 

سفارتخانه ها در دنیا انجام شود.

شهردار اصفهان:

رسیدگی ویژه به تپه اشرف در دستور کار شهرداری قرار گرفت 
شهردار اصفهان با اشــاره به بازدید اخیر مدیران شــهری از محوطه تپه باســتانی اشرف، گفت: 
رسیدگی ویژه به تپه اشرف به جد در دستور کار شهرداری قرار گرفت. قدرت ا...نوروزی افزود: تپه 
اشرف یکی از میراث گذشته ماست. از ابتدای کار به لحاظ اهمیتی که این مکان داشت و تخریب 
هایی که متاسفانه در گذشته صورت گرفته بود، تصمیم گرفتیم انجام مجدد کاوش ها را پشتیبانی 
و از پروژه های کاوش حمایت کنیم. کارشناسان خبره در این زمینه اقدامات زیادی انجام دادند. 
در همین راستا ساماندهی بدنه منتهی به سمت خیابان مشتاق که مربوط به دوره ساسانی است، 

در دستور کار قرار گرفت.  
شهردار اصفهان ادامه داد: در کاوش های جدید مواردی متعلق به دوره اشکانیان، سلجوقیان، آل 
بویه و ساسانیان کشف شده است، درصدد هستیم وضعیت این تپه باستانی که مورد توجه ویژه 
باستان شناسان قرار دارد، از طریق همکاری و پشــتیبانی میراث فرهنگی، بهبود یابد.  وی ادامه 
داد: در همین راستا بهبود وضعیت بدنه منتهی این محوطه باستانی به سمت خیابان مشتاق که 
مربوط به دوره ساسانی است، در فاز نخست با همکاری میراث فرهنگی در دستور کار شهرداری 
اصفهان قرار گرفت. گفتنی اســت ســارویه یا کهن دژ نام بنایی در اصفهان اســت که در کنار پل 
شهرستان و در کناره شمالی زاینده رود قرار دارد و اکنون تنها بقایای آن به صورت تپه ای باقی مانده  

که به »تپه اشرف« معروف است. 
این تپه در عرصه  ای به وسعت هفت هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود و خیابان مشتاق 
واقع شــده که در اختیار میراث فرهنگی و در محدوده شــهرداری منطقه 4 اســت.  نخســتین 
کاوش های مربوط به این تپه باســتانی از ســال 1389 آغاز شــده؛ اما متاســفانه این محوطه 
همواره در معرض رفت وآمد اتومبیل و موتورســیکلت ها قرار داشــت. در سال جاری با همکاری 
شهرداری منطقه 4 پس از 1۰ سال با گذاشتن موانع بتونی و پر کردن پشت تپه با خاک، راه ورود 
موتورســواران به این محدوده بسته شد.همچنین در ســال 97 با پیگیری های انجام شده یک 
مرحله کاوش در تپه اشرف به مدت زمان دو ماه انجام شد و شهرداری منطقه چهار برای ادامه و 
اتمام کاوش تپه اشرف آمادگی خود را اعالم کرد تا بتوان این محوطه باستانی را به مکانی درخور 
توجه به ویژه برای اســتفاده گردشــگران تبدیل کرد.  در روزهای اخیر، خبر کشف آثاری از دوره 
اشکانیان، ســلجوقیان و آل بویه و چاه سنگی متعلق به ساســانیان به عمق 6 متر در تپه اشرف 

اصفهان، در رسانه ها منعکس شد.

در دیدار فرمانده انتظامی استان با شهردار و معاونان شهرداری اصفهان مطرح شد:

طرحویژهپلیساصفهانبرایپاکسازیمناطقحاشیهای

فرمانده انتظامی اســتان در جلســه مشترک با شــهردار و معاونان 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه مدیریت شــهری در اصفهان  از سایر 
شهر ها متفاوت تر است گفت: کار در این حوزه باید با همان سرعت و 

شتابی که در گذشته شکل گرفته بود، ادامه یابد.
ســردار محمدرضا میرحیدری  در ادامه وضعیت مناطق حاشــیه ای 
شهر اصفهان را نگران کننده عنوان کرد و اظهار داشت: موضوع امنیت، 
دغدغه اصلی مردم ساکن در این مناطق به شمار می آید و بارها اعالم 
می کنند که چرا پلیس این مناطق  را سر و سامان نمی دهد در حالی 
که این کار فقط در حوزه وظایف نیروی انتظامی نیســت و بایســتی 

شهرداری نیز به طور جدی ورود پیدا کند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه وجود کوره های آجر پزی 
متروکه، مخروبه ها و برخی دخمه ها در این مناطق به پناهگاه هایی 
برای مجرمان و معتادان و افراد شــرور تبدیل شــده، گفت: بایستی 
هرچه زودتر این مکان ها تعیین تکلیف شــوند و در این خصوص ما 
هم آمادگی داریم که به صورت مشــترک با شــهرداری های مناطق 
حاشیه شــهر طرح ویژه ای را اجرا کنیم و کالنتری ها نیز به این حوزه 

ورود پیدا کنند.
وی افزود: پلیس اصفهان آمادگی دارد در یک پروسه 3 ماهه در نیمه 
اول سال این کار را به ســرانجام برساند تا ان شــاءا... دغدغه اصلی 
مردم ســاکن در این مناطق  را بتوانیم رفع کنیم.ســردار میرحیدری، 
تردد متکدیان را زیبنده شهر اصفهان ندانست و اظهار داشت: با توجه به 
اینکه چند دستگاه باید در کنار هم قرار بگیرند همیشه در این خصوص 
غفلت صورت گرفته که این غفلت باعث تسری و تکثیر آنها شده است.

وی ادامــه داد: پلیس اصفهان آمادگی دارد تــا در این حوزه نیز ورود 
پیدا کرده و بــرای جمع آوری متکدیان کمیته امداد و دیگر دســتگاه 
های همکار را نیز به میدان آورد تا حداقل جلــوی تکثیر این افراد که 
بیشتر هم غیر بومی هستند و از استان های دیگر به اصفهان می آیند 

گرفته شود.
ســردار میرحیدری ســپس به قدم های خوبی که در حوزه ترافیکی 
برداشته شده اشاره کرد و گفت :این اقدامات باید با قوت هر چه بیشتر 
دنبال شــود و حتما همکاران ما در طرح هایی که باید مشترک انجام 
شود با قوت عمل خواهند کرد.فرمانده انتظامی استان اصفهان، تقویت 

مرکز اســتان را جزو اولویت های فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
عنوان کرد و ادامه داد: فقدان محل استقرار مناسب در سر چهار راه ها 
و میادین اصلی شهر یکی از مشــکالت ماموران پلیس راهور است  و 
انتظار داریم که شهرداری در این خصوص به ما کمک کند به طوری که 
در سر چهار راه های اصلی یک ایســتگاه یک متری تعبیه شود تاهم 
مامور پلیس ما بر ماموریت های خود اشراف داشته باشد و هم آسیب 

پذیری آن ها کم باشد و برای همه شهروندان نمایان باشد.
ســردار میرحیدری در ادامه به موثر عنوان کــردن تابلوهای تبلیغات 
شهری اشاره کرد و اظهار داشت: اگر پلیس بتواند پیام های آموزشی 
خود را به صورت مکرر به شــهروندان منعکس کنــد در زمینه فرهنگ 
ســازی نیز می تواند موفق عمل کرده و بسیاری از مشکالت و آسیب 

هایی که در حوزه ترافیکی وجود دارد را مدیریت کند.
وی افزود: در حوزه فرهنگ سازی پیرامون عبور عابران پیاده از محل 
های خط کشی شده می توانیم گروهی را به عنوان پلیس یار تشکیل 
دهیم که به صورت ثابت در چند میدان اصلی حضور یافته و با حرکات 
نمایشی توجه شــهروندان را به خود جلب کنند و این کار می تواند در 

زمینه کاهش تلفات و خسارات تاثیر فروانی داشته باشد.
سردار میرحیدری با بیان اینکه شــهرداری و نیروی انتظامی کارهای 
فرهنگی بسیاری زیادی را می توانند با همکاری یکدیگر انجام دهند 
گفت: ما این آمادگی را داریم که در حوزه فرهنگ شهروندی از طریق 
تعامل و همفکری یکدیگر کارهای مشــترکی انجام دهیم و بتوانیم 

جوانان  را جذب نظام کنیم . 
وی با بیان اینکه جوانانی که دچار انحراف شــده و با پوشــش های 
نامناسب در جامعه تردد می کنند، دشــمنان ما نیستند بلکه همه آن 
ها فرزندان میهن عزیز اسالمی ما هســتند، تصریح کرد: باید بدانیم 
که برخی کم کاری ها در حوزه های مختلف  باعث شده که این جوانان 
از دین و ارزش ها دور شــوند.وی افزود: معتقدم شــهرداری یکی از 
دستگاه هایی است که می تواند با اســتفاده از نظرات صاحب نظران 
و کارشناســان و حتی حوزه علمیه یک ســری برنامه هایی را در کنار 
حاشیه زاینده رود یا میدان امام )ره( و یا در کوه صفه اجرا کند که هم 
شئونات اسالمی در آن رعایت شود و هم شــاد باشد و بتواند خانواده 
ها و به خصــوص نوجوانان را جــذب کند.ســردار میرحیدری خاطر 
نشان کرد: این موضوع از مواردی اســت که می تواند منجر به تشکیل 
کارگروهی فرهنگی با حضور نمایندگان همه دستگاه های مرتبط شود 

و ان شاء ا... با همفکری یکدیگر یک کار ماندگاری را انجام دهیم.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در صد و 
بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، والدت حضرت معصومه)س( و روز دختر 
را تبریک گفت و اظهار کــرد: امید دارم همه بتوانیم 
با برنامه ریزی مناســب زمینه رشــد و تعالی تمام 
دختران آینده ساز میهن مان به ویژه دختران استان 
و شهرمان اصفهان را در ابعاد مختلف فراهم کنیم و 
بیشتر شاهد مشارکت و حضور آن ها در عرصه های 
مختلف باشیم.علیرضا نصراصفهانی با اشاره به قرار 

داشتن در هفته قوه قضاییه، شهادت سیدالشهدای 
انقالب یعنی شهید بهشــتی و 7۲ تن از یاران این 
شهید به ویژه شهدای اصفهانی این واقعه شهیدان 
علی اکبر اژه ای، محمد منتظــری، طباطبایی نژاد و 
سید شمس الدین حسینی نایینی را گرامی داشت 
و ابراز امیدواری کرد که همه مسئوالن رهروان خوبی 

برای این شهدا باشند.
نصراصفهانی با اشاره به ارائه بسته تشویقی ساخت 
و ســاز عنوان کرد: هفته گذشــته الیحه دوفوریتی 
بسته تشویقی به تصویب رسید و عالوه بر تخفیفات 
خاص، مــدت زمان بهــره مندی شــهروندان هم 
از این بســته افزایش پیــدا کرد، همــه باید کمک 
کنیم تا پرونده های بالتکلیف شــهر تعیین تکلیف 

شود و شــهروندان هم زودتر مراجعه کنند.رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در ادامه اذعان کرد: 
در این بسته اشــاره کردیم که تخلفات سال 99 به 
هیچ عنوان مشمول این بســته نخواهد شد پس 
گاهی عده ای نباید به دنبال ســوء استفاده از این 
اتفاقات باشند؛ اگر مجموعه مسئولیت ها را بسیج 
کنیم می توانیم برای آینده اصفهــان تدابیر خوبی 
بیندیشــیم.وی همچنین گفت: در اردیبهشت ماه 
امســال 33 هزار و 78 شــهروند با ســامانه 137 
تماس گرفتند و مســائل خود را با مدیریت شهری 
مطرح کردند، این موضوع نشان می دهد مشارکت 
 و دلواپســی مــردم باعث اعــالم ایــن دغدغه ها

 می شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تخلفات ساخت و ساز سال 99 شامل بسته تشویقی نمی شود
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:

 400 هزار نفر تحت پوشش کمک های مومنانه سپاه
استان اصفهان قرار دارند

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان در آیین بزرگداشت سالروز شهادت شهید چمران و روز 
بسیج اساتید با حضور مجازی بیش از 4۰۰ نفر از اساتید بسیجی شرکت کرد و از توزیع بسته های 
حمایتی در قالب طرح کمک مومنانه بین 4۰۰ هزار نفر از مردم نیازمند و مشــاغل آسیب دیده از 
ویروس کرونا در این استان توسط سپاه خبر داد.ســردار مجتبی فدا با بیان این که این رزمایش 
تاکنون در دو مرحله انجام شده و مرحله سوم نیز به زودی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: نیمی از 
افرادی که مشمول کمک های مومنانه بسیج شدند پیش از این تحت حمایت هیچ یک از ارگان های 
حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیســتی نبودند.وی، اقدامات ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در پی شــیوع ویروس کرونا را عالوه بر توزیع بســته های حمایتی، اعطای وام به کسبه 
خسارت دیده از شیوع این ویروس، اعزام گروه های جهادی بین عشــایر برای توزیع بسته های 
بهداشتی و رزمایش کمک به سالمندان و شهروندان به منظور کاهش تردد ایشان در سطح شهر 
برشمرد.فرمانده سپاه استان اصفهان تصریح کرد: دامنه توزیع کمک های بسیج همه نقاط استان 
اصفهان از روســتاهای دورافتاده در دل کویر خور و بیابانک تا چادرهای عشــایری در کوهساران 
فریدونشهر را شامل شده است.ســردار فدا،  کرونا را آزمایشی با شرایط برابر برای همه کشورهای 
جهان دانســت که ماهیت آن ظرفیت کشــورها را به رخ کشــید و گفت: به عنوان مثال کشورهای 
پیشرفته اروپایی با وجود جمعیت بسیار محدود و یا آمریکا که داعیه دار پیشرفت و حقوق بشر است 
با شیوع کرونا اعالم کردند قادر به رسیدگی به سالمندان نیستند و دست به سرقت ماسک و لوازم 
بهداشتی از یکدیگر زدند.وی با بیان این که کشور ما از این امتحان سربلند بیرون آمد، اظهار کرد: 
سیستم درمانی کشور بدون اختالل به همه بیماران کرونایی بدون هیچ گونه تبعیضی رسیدگی کرد 
و نه تنها سالمندان را بلکه اتباع کشورهای دیگر که در ایران حضور داشتند را به رایگان درمان کرد و 
مانند کشورهای غربی هیچ مورد حمله به فروشــگاه ها و مراکز توزیع مواد غذایی یا مراکز درمانی 

در کشور ما مشاهده نشد.

امروز امنیت اسراییل شکننده تر از همیشه شده است
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با اشــاره به تحوالت جهان به ویژه در کشــور آمریکا گفت: در 
سال های گذشته آمریکا تمام تالش خود را برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه به کار 
بست اما امروز می بینیم امنیت اسراییل بیش از هر زمان دیگر شکننده تر شده است و نه تنها آمریکا 
نتوانسته در ممنطقه آسیای غربی به اهداف خود برسد بلکه از جایگاه و مقام پیشین خود نزد ملت ها 
نیز افول کرده است.سردار فدا افزود: مهم ترین دارایی و سرمایه آمریکا امنیت داخلی این کشور بود 
که به واسطه تبعیض های نژادی و ظلم به عامه مردمش در سال های گذشته و در اثر فشاری که با 
شیوع کرونا به مردم وارد شد، امروز این امنیت نیز از بین رفته است و شاهد درگیری و اعتراضات 
در شهرهای مختلف این کشور هستیم که قطعا این وقایع موجب تضعیف موقعیت و قدرت بیش 

از پیش ایاالت متحده می شود.

آمریکا به دنبال تغییر کانون توجهات از ناآرامی های خود است
وی ادامه داد: آمریکا اکنون به دنبال ایجاد یک بمب خبری برای برگرداندن کانون توجهات از این کشور 
است لذا به دنبال پیدا کردن ظرفیت های این چنینی در کشــورهایی مانند ایران است.فرمانده سپاه 
استان اصفهان اظهار کرد: آمریکا برای این منظور روی ایران سرمایه گذاری کرده است و تالش خود را 
برای تجمیع جریان های اپوزیسیونی و کشورهای معاند برای ایجاد التهاب در کشور ما به کار بسته است.

سردار فدا با اشاره به تعطیلی مجامع و جلسات در اثر شــیوع ویروس کرونا که از ظرفیت اقناع سازی، 
اطالع رسانی و بصیرت افزایی برخوردار بودند، از اساتید دانشگاه خواست با به کارگیری ظرفیت علمی خود 

و با استفاده از فضای مجازی نسبت به بصیرت افزایی به ویژه بین نسل جوان فعالیت کنند.

با مسئولان

خبر

بهره برداری از 3۶ پروژه 
 نوسازی و بهسازی در
 اصفهان تا پایان سال

خبر ویژه

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان از تکمیل و بهره برداری از 
36 پروژه نوسازی و بهسازی در شهر تا پایان 
سال جاری خبر داد.محمد فیض اظهار کرد: 
از جملــه پروژه های در حال اجرای ســازمان 
نوسازی و بهسازی، کف فرش ابتدای چهارباغ 
و میدان امام حســین )ع( است.وی با بیان 
اینکه پس از اجرای قســمت مرکــزی )فاز 
نخست( ساماندهی میدان امام حسین )ع(، 
ساماندهی گذرهای سواره و پیاده این میدان 
با مســاحتی بالغ بر ۵۵۰۰ متر مربع با اعتبار 
4.6 میلیارد تومان در دســتور کار شــهرداری 
قرار گرفت، افزود: بر اســاس طراحی انجام 
شــده، کل فضای میدان امام حســین )ع( 
بازســازی می شــود و در طرح ایجاد مسیر 
پیــاده راه، باند دوچرخه و فضای ســبز نیز در 
نظر گرفته شده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
بر اســاس طراحی میدان امام حسین )ع(، 
بخش فضای سبز این میدان و تعداد درختان 
آن افزایش می یابد تا به یک میدان زیبا برای 
شهروندان و گردشگران تبدیل شود.مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
گفت: یک مسیر ترافیکی ١٢ تا 1۰ متری، یک 
مسیر دوچرخه و مســیری به عنوان پیاده راه 
در نظر گرفته شده و کف ســازی آن از جنس 
سنگ هتن آباد و سنگ آذر شهر انجام خواهد 
شد.وی با بیان اینکه موزه سرای خیار واقع در 
میدان امام علی )ع( در حال تکمیل اســت و 
مراحل پایانی را پشت سر می گذارد، تصریح 
کرد: تکمیــل پروژه جلوخان مســجد جامع 
این میدان نیز از جمله پروژه های سال جاری 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری به شمار 
می آید.فیض بــا بیان اینکه پــروژه میدان تا 
میدان حدفاصل میدان امام علی )ع( تا میدان 
امام )ره( در حال اجراست، ادامه داد: در پروژه 
»میدان تا میدان« کــه عملیات اجرایی آن از 
سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد ، از 
مسیر بازار بزرگ اصفهان اقدام به کف سازی 
بدنه ها و پی و سقف مرمت و اجرا خواهیم کرد.

 برگزاری اولین نشست 
شورای هماهنگی بزرگداشت 

دهه کرامت استان اصفهان
حجت االسالم »رمضانعلی معتمدی«، 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان اصفهان در اولین نشست شورای 
هماهنگی بزرگداشــت دهــه کرامت 
اســتان اصفهان گفت: امسال با توجه 
به شــرایط خاصی که به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا به وجود آمده اســت از 
ظرفیت فضای مجازی بــرای اجرای 
برنامه هــای این دهه بهره بیشــتری 

باید برد.

وز عکس ر

س: ایمنا
عک

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد تعدادی پالک زمین با کاربری کارگاهی واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد از طریق برگزاری مزایده 
عمومی اقدام نماید.
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چه درخواست تان برای ترفیع درجه در محل کارتان رد شده 
باشد، و چه در مرحله  مقدماتی یک مسابقه  ورزشی شکست 
خورده باشــید، شکست احســاس بدی در ذهن تان ایجاد 
می کند. بسیاری از آدم ها همواره نهایت تالش شان را به خرج 
می دهند تا از شکست جلوگیری کنند تا هرگز مجبور نباشند 
احساس دردناک شکست را تجربه کنند. در ادامه این نوشتار 
با ما همراه باشید تا  بهترین و آســان ترین روش های  کنار 

آمدن با شکست در زندگی را بدانید.

 با هیجان های  خود به خوبی کنار بیایید
شکســت انواع مختلفی از هیجان هــا را با خــود به همراه 
می آورد؛ احســاس خجالت، اضطــراب، خشــم، اندوه، و 
احساس شرمندگی برای پذیرش و به زبان آوردن علت های 
آن. این احساسات بسیار ناراحت کننده هستند و بسیاری از 
آدم ها دست به هر کاری می زنند تا بتوانند از تجربه  احساس 
ناراحتی های هیجانــی فرار کنند.بر اســاس مطالعه ای که 
در  سال2017 که نتایج آن در نشــریه  تصمیم گیری رفتاری 
منتشر شد، پس از تجربه  شکست مجبور نیستید احساسات 
بد ناشــی از آن را نادیده بگیرید و انکار کنید. پژوهشــگران 
دریافتند فکر کردن به این هیجان ها – به جای فکر کردن به 
خود شکست – می تواند بسیار کارساز و مفید باشد.عدم انکار 

و نادیده گرفتن احساسات بد می تواند انگیزه  بیشتری برای 
بازیابی توان از دست رفته  به شما ببخشد. این کار می تواند به 
شما کمک کند برای دست یافتن به راه حل های بهتر تالش 
بیشــتری انجام دهید تا در دفعات بهبــود بتوانید عملکرد 
بهتری از خود نشان دهید.بنابراین، هیجان هایتان را بپذیرید 
و با آن ها کنار بیایید. احساســات خــود را، هرچند بد، قبول 
کنید و به خودتان اجازه دهید مــدت کوتاهی آن ها را تجربه 
کنید. هیجان های تان را بشناسید – دقیقا متوجه شوید چه 
هیجان هایی را تجربه می کنید – و بــه خودتان اجازه دهید 

آن ها را به شکلی سالم پشت سر بگذارید.

 روش های ناسالم را برای کاهش درد بشناسید
شاید دائما وسوسه می شوید تا به خودتان بگویید، »من واقعا 
دیگر آن شغل را نمی خواهم« ولی به حداقل رساندن درد هرگز 
نمی تواند آن را به طور کلی از بین ببرد. پرت کردن حواس تان 
یا پر کردن جای خالی حس شادی با پرخوری، مصرف مواد 
مخدر، یا زیاده روی در مصرف الکل هرگز نمی توانند دردتان را 
به طور کلی برطرف کنند. این کارها فقط باعث می شوند به طور 
موقتی احساس درد و ناراحتی ناشی از شکست را فراموش 
کنید.روش های ناسالمی را که ظاهرا می توانند به طور موقتی 
باعث تسکین یا به حداقل رســاندن درد و رنج در زندگی تان 

شوند، شناسایی کنید. استفاده از روش هایی که بیشتر از آن که 
برای تان سودمند باشند، مضر و خطرناک هستند، فقط باعث 

می شود وضعیت تان از این هم بدتر شود.

 از مهارت های سالم برای کنار آمدن با شکست استفاده کنید
تماس گرفتن با یکی از دوستان، انجام تمرین تنفس عمیق، 
خوابیدن در وان حمام، انجام پیــاده روی، یا بازی کردن با 
حیوان خانگی تــان فقط چند نمونه از روش های ســالمی 
هستند که می توانند دردتان را تسکین دهند و در کنار آمدن با 
شکست به شما کمک کنند. با وجود این، تمام این روش ها 
ممکن است برای همه ی آدم ها کارســاز نباشند؛ بنابراین، 
مهم این است که روش هایی را شناسایی و انتخاب کنید که 
به خوبی بتوانند به شما کمک کنند.اگر از آن دسته آدم هایی 
هستید که هنگام تجربه  اســترس به عادت های ناسالمی 
مانند ســیگار کشــیدن یا پرخوری و مصرف خوراکی های 
ناسالم روی می آورند، فهرستی را از روش ها و مهارت های 
سالم برای کنار آمدن با شکســت تهیه  کنید و در مکانی که 
همیشه جلوی چشم تان باشد، قرار دهید. سپس، هنگامی 
که احساسات بد به ســراغ تان می آیند، سعی کنید به این 
فهرست مراجعه کنید تا استراتژی های سالم را به خودتان 

یادآور شوید.

روش های کنار آمدن با شکست در زندگی

در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۹ محقق شد؛
کاهش هشت درصدی مصرف »سی ان جی« در منطقه اصفهان

 شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان
 تقدیرنامه سیستم تعالی را کسب کرد

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:
اعالم آمادگی ذوب آهن برای تامین ریل پروژه قطار سریع السیر 

اصفهان-تهران

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر  داد:
ثبت رکورد جدید تولید در ناحیه فوالد و آهن سازی فوالد مبارکه

معاون فنی عملیاتــی منطقه اصفهــان از کاهش هشــت درصدی مصرف 
سی ان جی در دو ماهه نخست ســال ۹۹ نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان، ساسان تیموری با اشاره به وجود بیش از یکصد و 60 جایگاه 
سی ان جی و 300 جایگاه عرضه سوخت مایع در استان اصفهان، اظهار کرد: در 
دوماهه نخست سال ۹۹ مصرف این سوخت، نسبت به مدت مشابه سال ۹8 
به میزان هشت درصد کاهش داشــته که دلیل آن مراجعه کم همشهریان به 
دلیل شیوع بیماری کرونا بوده است.تیموری افزود: مصرف بنزین در فروردین 
ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشــته، 4۹ درصد کاهش داشته و 
مصرف این فرآورده در اردیبهشت ماه امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 13 درصد کاهش داشته اســت. بنابراین مصرف بنزین در بازه زمانی 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته، 36 درصد 
کاهش داشته اســت.معاون فنی عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ادامه داد: دلیل کاهش مصرف بنزین نیــز مراجعه کمتر مردم به دلیل 

شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید میزان مسافرت ها به ویژه در تعطیالت 
عید نوروز بوده است.

با کسب تقدیرنامه یک ســتاره جایزه ملی تعالی ســازمانی از سوی شرکت 
فوالدسنگ مبارکه اصفهان در هفدهمین دوره این جایزه، ویترین افتخارات 
گروه فوالد مبارکه کامل شد.مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت فوالدسنگ 
مبارکه اصفهان در پی کسب این افتخار گفت: تعالی سازمانی منجر به پایداری 
و بقای سازمان می  شود؛ بنابراین حرکت در مســیر تعالی و سرآمدی برای 
سازمان ها یک نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر است. وی افزود: شرکت معدنی 
و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت 

مبتنی بر اســتاندارد ISO 9001:2015 و اخذ گواهینامه از شــرکت توف 
آلمان، با هدف به کارگیری روش های نوین مدیریتی در سازمان، سیستم های 
مدیریت ایمنی و سالمت شغلی و محیط زیســت مبتنی بر استانداردهای 
بین المللــی ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 و مدل تعالی 
سازمانی را با همت و تالش کارکنان خدوم خود در شرکت مستقر کرد و اکنون 
نیز طی فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی، به کسب تقدیرنامه سیستم تعالی 

نائل گشت تا برگ زرین دیگری در کارنامه  افتخارات شرکت ثبت  شود.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه برای تامین 
ریل پروژه قطار ســریع الســیر اصفهان- تهران اعالم آمادگی کرده ایم، 
گفت: اولویت نخست ذوب آهن، تامین ریل داخل کشور است، اما بعد 
از تامین تعهدات داخل، به طور صد درصد صادرات ریل خواهیم داشت.
مهرداد توالئیان با اشاره به وضعیت تولید ریل ملی، اظهار کرد: طی یک 
ســال گذشــته ذوب آهن اصفهان در تولید ریل راه آهن و شمش آن به 

خودکفایی کامل رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان براساس سفارش مشتریان خود 
ســبدی از محصوالت همچون ریل، تیرآهن و ... را تولید می کند، گفت: 
در سال جاری مجموعه ذوب آهن اصفهان ماهیانه بین 7 تا 10 هزار تن 

ریل تولید کرده است.
معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن 
اصفهان امکان تولید ســاالنه 200 هزار تن ریل را دارد، افزود: باتوجه به 
مشــترک بودن کارگاه تولید ریل با برخی محصوالت همچون تیرآهن، 
آرک های معدنی  و ... بســته به نیاز مشتری، خطوط تولید خود را در آن 
کارگاه تغییر می دهیم.وی با تاکید بر اینکه ذوب آهن اصفهان در ســال 
13۹۹ به طور کامــل قابلیت تامین ریل مورد نیاز کشــور را دارد، تصریح 
کرد: با توجه به دســتور وزیر صمت مبنی بر ممنوعیت واردات ریل، هر 
مناقصه ای جهت تامین ریل برگزار شــود، مجموعه ذوب آهن به عنوان 

تنها تولیدکننده داخلی در آن شرکت خواهد کرد.
توالئیان خاطرنشــان کرد: ذوب آهن اصفهان در جلســه با وزیر صمت 
وعده داده، با وجودی که انحصار تولید ریل اســتاندارد کشور را دارد، این 
عامل هیچ تاثیری در قیمت فروش نداشته باشد و به طور حتم با قیمتی 
پایین تر از قیمت جهانی ریل را تحویل مشتریان داخلی خواهیم داد.وی 
به استانداردهای تولید ریل اشــاره کرد و گفت: در دنیا ریل های تولیدی 
براساس خطوط پرسرعت و با اســتاندارد EN13-674 تولید می شود 
و خوشــبختانه مجموعه ذوب آهن اصفهان نیز به چنین اســتانداردی 

دست یافته است.
معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در کشــور 
هنوز تمام خطوط ریلی پرسرعت نیست، تاکید کرد: با توجه به سیاست 
گذاری راه آهن جمهوری اسالمی، هر کجا خطوط ریلی تعریف می شود، 

براساس استاندارد جدید است تا در آینده کشور دچار مشکل نشود.
وی با اشاره به اینکه البته برخی معادن برای سیستم های داخلی خود 
ریل را مطابق اســتانداردهای قدیمی )فیش 860( سفارش می دهند، 
گفت: شــرکت گل گهر در قراردادی درخواســت تولید ۹ هزار تن ریل با 
استاندارد قدیمی را به ذوب آهن داد که اکنون حدود 500 تن دیگر از این 

قرارداد باقی مانده است.
توالئیان همچنین به پتانســیل ذوب آهن در تامیــن ریل خطوط مترو، 
اشاره کرد و افزود: تامین خطوط مترو کشور همچون بهارستان، براساس 

استانداردهای روز دنیا در دستور کار ذوب آهن اصفهان است.

وی با اشــاره به نیاز کشــور به توســعه خطوط ریلی، گفت: بــا توجه به 
سیاست های دولت پیش بینی می شود بین ۹0 تا 100 هزار تن ریل برای 
پروژه های عمرانی کشور مورد استفاده قرار گیرد و البته برنامه ذوب آهن 

تولید 120 هزار تن ریل با توجه به سفارش مشتری خواهد شد.
معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان با تاکیــد بر اینکه آنچه 
به عنوان ریل راه آهن با اســتانداردهای جدید تولید می شود اکنون در 
انحصار ذوب آهن اصفهان اســت، گفت: به غیــر از قراردادهای موجود 
ذوب آهن با شرکت زیرساخت، امســال طی قراردادی با قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص( تامین ریــل مورد نیاز خطوط راه آهــن چابهار - زاهدان در 

دستور کار این مجموعه است.
وی توضیــح داد: با توجه به تاکیــد مقام معظم رهبری جهت توســعه 
خطوط ریلی، پیش بینی می شــود طی 18 ماه، ۹0 هزار تن ریل خط راه 

آهن چابهار- زاهدان را تامین کنیم.
توالئیان درباره اینکه آیا ذوب آهن اصفهان تامین ریل قطار سریع السیر 
اصفهان- تهــران را انجام خواهد داد، گفت: هنوز قــراردادی در این باره 
منعقد نشــده، اما طی نامه نگاری هایی جهت تامیــن ریل پروژه قطار 
ســریع الســیر اصفهان – تهران اعالم آمادگی کرده ایــم.وی همچنین 
درخصوص برنامه صادراتی ذوب آهن در تولید ریل، تاکید کرد: اولویت 
نخست ذوب آهن، تامین ریل داخل کشور است اما بعد از تامین تعهدات 
داخل، به طور صد درصــد صادرات ریل خواهیم داشــت و از نظر فنی و 

استاندارد هیچ مانعی وجود ندارد.

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با پایان یافتن ســومین ماه سال 
جهش تولید از ثبت رکورد جدید در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
خبر داد و گفت: در خرداد امســال تولید ماهیانه ایــن واحد به میزان 637 

هزار تن محقق شد.
مختار بخشــیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: رکورد قبلــی این واحد برابر با 

636 هزارتن در فروردین امسال رقم خورده بود.

 وی افزود: عالوه بر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری، کارکنان ناحیه آهن 
سازی مجتمع فوالدسبا نیز توانستند رکورد تولید 130 هزار تن آهن اسفنجی 
را ثبت کنند.معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه همچنین گفت: در واحد 
اسکین پاس ناحیه نورد سرد، نیز رکورد جدید 52 هزار و 803 تن محصول 
به ثبت رسید که حاکی از تالش تمام همکاران ما در خطوط تولیدی شرکت 

است.

بهمن فرمان آرا ایفاگر نقش وکیل 
کرباسچی در »مجبوریم«

 آمادگی »دینامیت« برای جایگزینی
 دو فیلم انصرافی

بهمن فرمان آرا درباره نقش خود در فیلم تازه درمیشیان گفت: 
مدتی قبل در فیلم »مجبوریم« به کارگردانی رضا درمیشیان بازی 
کردم. نقش خوبی بود.از داستان »مجبوریم« خوشم آمد. نقش 
من هم به هر جهت مثبت بود. شخصیتی شبیه مرحوم بهمن 
کشاورز که وکیل بود.بهمن کشاورز که فرمان آرا نقشی معادلش را ایفا 
کرده بیشتر به عنوان وکیل غالمحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران 
شناخته می شود.

با انصراف دو فیلم »خوب بد جلف2« و »شنای پروانه« از اکران سینماها 
سازندگان فیلم »دینامیت« از آمادگی برای جایگزینی آنها خبر دادند.
سعید خانی، مدیر دفتر پخش خانه فیلم با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به پتانسیل های زیادی که »دینامیت« برای جذب مخاطبان دارد اگر این 
فیلم اکران بشود می تواند در این شرایط بحرانی خیلی به سینما کمک کند. 
فیلم کمدی »دینامیت« با بازی پژمان جمشیدی، احمد مهرانفر، محسن 
کیایی، نازنین بیاتی و زیبا کرمعلی ساخته شده است.

آشپزی
کوکی کاکائویی 

انتخابی عالی برای عصرانه
کوکی یک نوع شیرینی اسک و انواع مختلفی دارد؛ این 

شیرینی ترد و خوشمزه در شکل های مختلف تهیه می شود، یکی 
از خوشمزه ترین انواع کوکی، ترکدار و کاکائویی آن است.

 مواد الزم:
 آرد یک ویک سوم پیمانه،بکینگ پودر یک قاشق چای خوری،نمک نصف قاشق چای 
خوری،شکر سفید یا قهوه ای دو سوم پیمانه،کره گیاهی 75 گرم،پودر کاکائو 3 قاشق 

غذا خوری،تخم مرغ 2 عدد،وانیل نصف ق چای خوری،پودر قند به میزان الزم
طرز تهیه:

ابتدا در یک کاسه آرد، بکینگ پودر، پودر کاکائو و نمک را با هم مخلوط کنید و سپس سه بار انرا الک کنید و 
کنار بگذارید. سپس تخم مرغ هارا دانه دانه به کره نرم شده اضافه کنید و در هنگام هم زدن وانیل را هم به 

مواد اضافه کنید. سپس مواد خشک را به ترکیب تخم مرغ و کره اضافه کنید و مخلوط کنید. بعد از آن 
که خوب مخلوط شد روی آن را بپوشانید حدود 4الی5ساعت داخل یخچال گذاشته تا خودش 

را بگیرد. بعد از استراحت مواد؛ فر را از پانزده دقیقه قبل با دمای 180درجه روشن کنید. روی 
سینی فر کاغذ روغنی بگذارید،و کاسه پودر قند رو کنار خودتون بگذارید و به اندازه یک 

گردو از مواد با دستتان بردارید و داخل پودر قند بغلتانید وداخل سینی فر 
گذاشته حدود 10 دقیقه در فر بپزد. بگذارید کوکی ها روی سینی فر 

خنک شوند تا به اندازه کافی سفت شوند و سپس به یک 
قفسه خنک کننده منتقل شوند.
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