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پوتین: 

قصد نداریم اوکراین را ویران کنیم
به نقل از خبرگزاری رویترز، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه گفت که روسیه فعال برنامه ای 
برای حمالت هوایی گسترده تر مانند حمالت ســنگینی که اخیر در اوکراین انجام داد و طی آن بیش 
از ۱۰۰ موشک دوربرد به اهدافی در سراسر اوکراین شلیک شــد، ندارد.پوتین سه هفته پیش دستور 
بسیج نیروهای کشورش را صادر کرد که بخشی از پاسخ به  شکست های روسیه در میدان جنگ بود. 
او همچنین الحاق چهار استان اوکراین را اعالم کرده و تهدید به استفاده از سالح هسته ای کرده است.

روسیه به دنبال آن شاهد اولین نشانه های علنی انتقاد از مقامات از زمان آغاز جنگ بوده است. پوتین 
اما در دفاع از تصمیمش گفت که خط مقدم برای اینکه فقط از سوی سربازان قراردادی دفاع شود، بسیار 
طوالنی است.او گفت که ۲۲۲ هزار تن از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره پیش بینی شده در حال حاضر بسیج 
شده اند. او در یک کنفرانس خبری در پایان اجالس سران در قزاقستان گفت: این کار رو به پایان است. 

فکر می کنم حدود دو هفته دیگر تمام فعالیت های مرتبط با بسیج نیروها به پایان برسد.
 

آژیر خطر حمله موشکی در سراسر اوکراین به صدا درآمد
وب سایت »کی یف ایندیپندنت« اعالم کرد رأس ساعت ۷ صبح روز گذشته )به وقت محلی( آژیر خطر 
در تمام مناطق اوکراین به صدا درآمده که  احتماال حاکی از حمله موشــکی به شهرهای اوکراین باشد.

ارتش روسیه بامداد دوشنبه گذشته حمالت موشکی گســترده  علیه زیرساخت های اصلی اوکراین در 
مناطق مختلف را آغاز کرد. این حمالت موشکی دو روز پس از انفجار در پل کریمه آغاز شد. رییس جمهور و 
مقامات ارشد روسیه اعالم کردند که دولت اوکراین »حمله تروریستی در پل کریمه« را طراحی و اجرا کرده 
است.روز سه شنبه نیز بار دیگر هشدارهای حمله هوایی در سرتاسر اوکراین به صدا درآمدند. در حمالت روز 
سه شنبه شهرهای »کی یف«، »اودسا«، »وینیتسا«، »ترنوپل«، »خملنیتسکی«، »دنپروپتروفسک« 

و »ژیتومیر« هدف حمالت موشکی قرار گرفتند.
 

سه سال زندان، مجازات انتشار اطالعات غلط در ترکیه
پارلمان ترکیه روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه انتشار اطالعات یا اتهامات غلط 
در فضای مجازی با سه سال زندان مواجه خواهد شد.پارلمان ترکیه روز پنجشنبه قانون پیشنهاد شده 
توسط »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور این کشــور را تصویب کرد که بر اساس آن روزنامه نگاران 
و کاربران فضای مجاری که به انتشار اطالعات نادرست می پردازند تا سه سال زندان خواهند داشت.

نمایندگان حزب عدالت و توسعه و نمایندگان ملی گرا که اکثریت پارلمان ترکیه را تشکیل می دهند به 
این قانون رای مثبت دادند.بر اساس این قانون، هر فردی که در فضای مجازی به انتشار اطالعات غلط 
درباره امنیت ترکیه پرداخته و باعث ایجاد فضای رعب شده و نظم عمومی را مختل کند، با یک تا سه 

سال مجازات زندان روبه رو خواهد شد.
 

مجارستان:

 حمله به »ترک  استریم« را تروریستی تلقی می  کنیم
نخست وزیر مجارستان هشدار داد، حمله به خط لوله انتقال گاز »ترک استریم« را یک اقدام تروریستی 
می داند. »ویکتور اوربان«، نخست وزیر مجارستان اخطار داد، کشورش به هر گونه حمله به خط لوله 
انتقال گاز ترک استریم به طور متناسب پاسخ خواهد داد.به گزارش خبرگزاری »آناتولی«، خط لوله 
ترک استریم، گاز روسیه را به ترکیه و در ادامه به کشورهای اروپایی از جمله مجارستان منتقل می کند. 
روسیه اخیرا اوکراین را به تالش برای آسیب وارد کردن به خط لوله ترک استریم متهم کرد. کرملین روز 
پنجشنبه اعالم کرد، چند تن به اتهام طراحی دسیسه برای منفجر کردن بخشی از این خط لوله که در 

سمت روسیه قرار دارد، دستگیر شدند.

فارین پالیسی:

شایعه کودتا چه پیامی درباره چین دارد؟

»جیمز پالمر« در فارین پالیسی نوشــت: اخیرا، یک ادعای بدون پشتوانه 
در مورد چین به صورت گســترده در میان مهاجران چینی و سپس در میان 
رسانه های هندی پخش شد که مدعی بود ژنرال لی کیائومینگ علیه رییس 
جمهور چین، شــی جین پینگ کودتا کرده است. شی روز سه شنبه در انظار 
عمومی ظاهر شد و هرگونه شایعه را رد کرد. داستان کودتا البته دروغ بود، اما 
برای مدتی کوتاه مخاطبان گسترده ای پیدا کرده و حتی برخی از چهره های 
سرشناس را بر آن داشت که این شایعات را تکرار کنند.به گزارش »انتخاب«، 
در ادامه این مطلب آمده است: اینکه شی ممکن است روزی با کودتا در حزب 
کمونیست چین مواجه شود، کامال غیرممکن نیست. شکست های اقتصادی 
و سیاسی چین و همچنین نارضایتی نخبگان چینی در حال افزایش است. با 
این حال، ادعاهای بی اساس مانند ادعاهای آخر هفته گذشته اغلب در خارج 
از چین مطرح می شود. چگونگی گسترش آنها و چرایی آن نشان می دهد 
که مرکز سیاست چین چقدر ناشناخته بوده و بد درک شده است.شایعات 
کودتای اخیر از یک الگوی آشنا پیروی کرد. مهاجران چینی مخالف حزب 
کمونیست اغلب داستان هایی از دسیسه های داخل حلقه های قدرت پکن 
مطرح می کند که عمدتا هیچ مبنایی ندارد. رسانه های اجتماعی داستان هایی 
را که زمانی فقط در روزنامه های تبعیدی کوچک یا در میان محافل شایعه انگیز 
به اشتراک گذاشته می شد، تقویت کرده اند. در این مورد، ادعای یک روزنامه 
نگار مخالف مبنی بر لغو پروازهای چین، شــایعه را آغاز کرد. )اولین نشانه 
یک کودتای واقعی، تصرف ارگان های تبلیغاتی چین است.(جنبش جهانی 
فالون گونگ - یک جنبش مذهبی جدید که در سال ۱999 در چین ممنوع 
شد - مستعد به اشتراک گذاشــتن داستان های توطئه آمیز است و معموال 
نقش کلیدی در ترویج این شایعات دارد. یک روزنامه نگار وابسته به فالون 
گونگ این شایعات را در ۲۳ سپتامبر دریافت و بارها درباره آنها توئیت کرد. از 
آنجا، رسانه های هندی - به ویژه کانال ملی گرای تلویزیون هند - و برخی از 
سیاستمداران این داستان را تقویت کردند. در نهایت به دلیل اینکه چهره های 

آگاه از شرایط چین بارها آن را رد کردند، از بین رفت.

اما شایعات اخیر در مورد سیاست چین چه چیزی را نشان می دهد؟

اوال، کنترل شدید اطالعات توســط حزب کمونیست باعث ایجاد شایعات 
می شود. تنها شواهد به اصطالح کودتای آخر هفته گذشته این بود که شی 
پس از بازگشت از آسیای مرکزی در ۲۲ سپتامبر در انظار عمومی ظاهر نشده 
بود. او یک انسان است - کسی که آنفلوآنزا می گیرد و به تعطیالت می رود. 
اما از آنجایی که حزب کمونیســت از رهبری خود بسیار محافظت می کند، 
هرگز نمی تواند بپذیرد که او بیمار یا در تعطیالت باشد زیرا وجهه رهبران را به 
عنوان قهرمان و تالشگر مختل می کند.حفظ سابقه حزب کمونیست به عنوان 
یک جنبش زیرزمینی، ویژگی مشــترک نهادهای چینی، چه خصوصی و 
چه عمومی است. رهبری حزب کمونیست به سادگی اطالعات خود را در 
اختیار بیگانگان قرار نمی دهد و تحقیق در مورد زندگی خصوصی آنها مملو 
از مشکالت جدی است. این امکان وجود دارد که شی و اطرافیانش پس از 
گذراندن مدتی در خارج از کشور به سادگی قرنطینه شده باشند. اما دولت 
نمی توانست این را اعالم کند.بیشتر مردم جهان از واقعیت های روزمره در 

چین بی اطالع هستند. اخبار لغو پروازها ممکن است مشکوک به نظر برسد؛ 
اما شاید صرفا به خاطر این واقعیت بود که پروازهای چینی اغلب به دلیل 
سیاست کرونا صفر لغو شده بودند. از ســوی دیگر، ادعای بعدی مبنی بر 
اینکه کاروانی به طول 8۰ کیلومتر پکن را محاصره کرده، شاید تصور کرده بود 
که هیچ یک از ده ها میلیون نفر از ساکنان پایتخت، عکسی از آن پست نمی 
کنند. سانسور در چین سنگین است، اما همه چیز را شامل نمی شود.شکاف 
بین آگاهی دنیای بیرون از زندگی در چین و واقعیت این کشــور، به دلیل 
انزوا در طول همه گیری کرونا بیشتر شد. جالب آنکه رسانه های هندی دارای 
خبرنگار در چین، به جای تقویت این شایعات، آنها را کاهش دادند.ارتش، 
چین را نجات نخواهد داد. شایعات در مورد کودتا در چین تقریبا همیشه بر 
قدرت گرفتن ارتش متمرکز است. اما در این تصور، مشروعیت قدرت در یک 
دولت لنینیستی و سلطه شدید حزب کمونیست بر ارتش، به درستی درک 
نمی شود. هم در اتحاد جماهیر شوروی سابق و هم در جمهوری خلق چین، 
ارتش هرگز مبارزات قدرت را رهبری نکرده، حتی اگر بخش مهمی از آن بوده 
باشد. هر اقدام احتمالی علیه شی، شاید با حضور محافظان کاخ باشد، اما 
توسط اعضایی در داخل حزب کمونیست رهبری خواهد شد.اما خارجی ها 
نگاه شان به ارتش است، زیرا در الگوی بسیاری از دولت های خودکامه، از 
ترکیه تا تایلند، ارتشــی وجود دارد که با معرفی خود به عنوان ناجی ملت، 

قدرت گرفته است. شی و حزب کمونیســت نیز عمال در نهاد دیگری را که 
شاید منبع واقعی قدرت برای اپوزیسیون ایجاد کند، نابود کرده اند. کودتای 
نظامی، هرچقدر هم که غیرقابل تصور باشد، کسانی که خواهان سقوط قریب 
الوقوع حزب کمونیست هستند، همچنان به این رویا پای بند خواهند ماند.

آنچه ما دنبال می کنیم
آیا تایوان می تواند بجنگد؟ دفاع موفقیت آمیز اوکراین در برابر روسیه، مردم 
تایوان را نگران کرده است که ارتش آن ها از عهده وظایف خود برنمی آید  و 
اینکه حمله چین ممکن است بیشتر شبیه اوکراین در سال ۲۰۱4 باشد تا 
ســال ۲۰۲۲. همانطور که روزنامه نگار پل هوانگ برای فارین پالیسی در 
سال ۲۰۲۰ نوشت، اگرچه تایوان به شدت مســلح است، اما تغییر قانون 
و تنها چهار ماه خدمت سربازی، ارتش را تضعیف کرده است.با این حال، 
حمایت عمومی از ایجاد یک دولت پادگانی مانند کره جنوبی یا اسراییل، 
در مواجهه با همسایگان متخاصم بسیار کم است ، اگرچه جنگ روسیه در 
اوکراین ممکن است این وضعیت را تغییر دهد. شایان ذکر است که وضعیت 
تایوان با کسانی که از وضعیت جزیره ای برخوردار نیستند، متفاوت است: 
آزادی یا اشغال آن احتماال در ســواحل یا دریا رقم خواهد خورد، پس نیاز 

به دفاعی برتر دارد.

»بنیامیــن نتانیاهــو«، نخســت وزیر ســابق 
رژیم صهیونیســتی در کتاب جدید خــود روایتی 
از پیشــنهادش در ســال ۲۰۱۳ به »باراک اوباما«، 
رییس جمهور اسبق آمریکا برای حمله به تاسیسات 
هســته ای ایــران مطــرح کــرده اســت.روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص نوشته این نخستین بار است 
که نتانیاهو گزارش های پیشــین درباره درخواست 
تل آویو از واشنگتن برای حمله به تاسیسات هسته ای 
ایران را تایید می کند.مطابــق آنچه در کتاب »بی بی 
]مخفف بنیامین نتانیاهو[: داســتان مــن « آمده 
نتانیاهو ایــن درخواســت را در جریان نخســتین 
سفر باراک اوباما به فلســطین اشغالی مطرح کرده 
است. طبق نوشته هاآرتص، از نحوه روایت نتانیاهو 

این طور برمی آید که این نخســتین بــار نبوده که او 
چنین درخواســتی را مطرح کرده است.طبق نوشته 
نتانیاهو، اوباما به این پیشنهاد پاسخ مثبت نداده و 
گفته است: »هیچ کس جالوت را دوست ندارد. من 
نمی خواهم یک گوریل 8۰۰ پوندی باشم که با تکبر در 
دنیا راه می رود. مدت های مدید است که اینطور رفتار 
کرده ایم.«نتانیاهو در این کتاب به اینکه آیا از »دونالد 
ترامپ« که با او روابط بســیار نزدیک تری نسبت به 
اوباما داشت هم درخواست مشــابهی مطرح کرده 
یا نه، اشاره ای نکرده اســت.پیش از این مقام های 
دیگری در رژیم صهیونیستی هم درباره تالش های 
این رژیم برای حمله به تاسیســات هسته ای ایران 
اظهارنظرهایی مطــرح کرده اند.چندی پیش ایهود 

باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی ضمن 
اذعان به وجود طرح هایی برای حمله به تاسیسات 
هسته ای ایران در سال های گذشــته نوشته بود که 
اکنون دیگر راهی بــرای انجام چنین حمالتی وجود 
ندارد.ایهود باراک در آن مقاله که مرداد ماه سال جاری 
در مجله تایم منتشر شد، خاطرنشان کرده بود طی 
۱۲ سال گذشته امکان طراحی گزینه های نظامی که 
بتواند برنامه هسته ای ایران را به عقب بیندازد وجود 

داشته؛ اما اکنون چنین گزینه هایی وجود ندارند.

پاسخ »اوباما« به پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران: 

نمی خواهم گوریل دنیا باشم

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با همتای پرتغالی خود  گفت: ما کشوری هستیم که در غرب و شرق با گروه های تروریستی مانند القاعده، جیش العدل و داعش 
مواجهیم. همچنین در هفته های اخیر شاهد ورود اسلحه از مرزهای غربی و شرقی کشور بوده ایم. این در حالی است که برخی کشورها در اظهاراتی مداخله جویانه موضوع 
اغتشاشات و فعالیت های تروریستی را به عنوان اعتراض تلقی کرده و در عمل باعث تحریک اغتشاش گران و تروریست ها می شوند و حتی موضوع صدور قطعنامه یا 
تحریم هایی را در نشست  آتی شورای وزیران اتحادیه اروپا در دستور کار خود قرار داده اند که در صورت چنین اقدامی، جمهوری اسالمی ایران اقدام متقابل خواهد کرد.وزرای 
خارجه ایران و پرتغال در خصوص برخی موضوعات مرتبط با مناسبات دوجانبه و همچنین مسائل بین المللی مورد اهتمام مشترک گفت وگو و تبادل نظر کردند.حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و ژوائو گومز کراوینیو، وزیر امور خارجه پرتغال، در این گفت وگو، با اشاره به بیش از پنج قرن روابط خوب میان دو کشور، بر گسترش 
هر چه بیشتر این روابط تاکید کردند.وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت وگوی تلفنی با تشریح مذاکرات صورت گرفته در نیویورک و گفت وگوهای سازنده رییس سازمان 
انرژی اتمی کشورمان با  مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بر ضرورت بسته شدن پرونده های اتهامی آژانس علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.امیرعبداللهیان 
در موضوع اوکراین نیز بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران به هیچ عنوان سالح برای به کارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد.

خبر روزهشدار »امیرعبداللهیان« به شورای وزیران اتحادیه اروپا

وز عکس ر

پینگ پنگ بازی 
اردوغان و توکایف

رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه با قاسم جومرت 
توکایــف، رییــس جمهــور 
قزاقستان در آســتانه دیدار و 
گفت وگو کرد. اردوغان، پس 
از گفت وگو با توکایف، رییس 
جمهور قزاقســتان بــه بازی 

تنیس روی میز پرداخت.

روزنامه اعتماد: 

از اصالح طلبان دیگر کاری ساخته نیست
»فیاض زاهد« در روزنامه اعتماد نوشت: جنبش اصالحی دیگر در حال حاضر موجودیتی ندارد. شاید 
کلیت این نگره در یک بازه زمانی دیگر احیا شــود  که من بر این باورم چنان خواهد شد. علت این عدم 
موجودیت از سه زاویه قابل فهم اســت. اصالح طلب یعنی نیروی سیاسی موثری که یک پا در سیستم 
مســتقر دارد و پای دیگرش در نیروی تحول خواه اســت. به اندازه نیروی دینامیک خواهان تغییرات 
رادیکال نیست و به خواسته نیروی اســتاتیک طرفدار حفظ وضع موجود نخواهد شد. نظام سیاسی 
در سال های اخیر تصمیم گرفته که این نیروی منتقد و گاهی موثر در بزنگاه ها را برای همیشه از صحنه 
خارج کند. نیروی دینامیک که در نتیجه انسداد اصالحات موثر تمایل به رادیکالیزم بنیادی تری دارد دیگر 
اصالح طلبی برایش بی معناست.ضلع دوم به گسترش نیروی رادیکال و برانداز باز می گردد که نه گفتمان 
و نه راهبردهای اصالح طلبی را برای تغییرات در ایران قبول ندارد. نه تنها نگاه مثبتی به اصالح طلبان ندارد 
که آنها را شریک حکومت مستقر می داند. در واقع حکومت و براندازها در یک همکاری قابل تامل نیروی 
رقیب را خلع سالح کرده اند.اما ضلع سوم به خود نیروی اصالح طلب برمی گردد. اینکه بداند در چه زمانه ای 

است و باید به چه تغییری در مانیفست و بنیادهایش دست برد. 
 

افشاگری کیهان درباره »مهناز افشار«
کیهان نوشت: مهناز افشــار که چندی قبل در تجمع معاندین در آلمان تحقیر شده بود، این بار به تبلیغ 
یک مرکز ضدامنیتــی و جنگ طلب علیه مردم ایران پرداخت.آموزشــکده توانا که توســط این بازیگر 
فراری در فضای مجازی تبلیغ می شود، به طور مستقیم از وزارت خارجه آمریکا بودجه دریافت می کند. 
این مرکز که توسط مهناز افشار معرفی شده، رویکردی به شــدت ضدایرانی و جنگ طلب دارد. از جمله 
اینکه هیچ ابایی از پیشــنهاد تحریم و یا حمله نظامی به ایران ندارند.مدیریت آموزشکده فوق به عهده 
مریم معمارصادقی)برادرزاده سرهنگ معمارصادقی مسئول دفتر فردوست( است و همسرش اکبر 
عطری)عضو سابق تحکیم وحدت( امور اجرایی آن را انجام می دهد. چند سال پیش یک ویدئو از مریم 

معمارصادقی فراگیر شد که از مداخله نظامی آمریکا در یوگسالوی دفاع می کرد. . 
 

روزنامه اطالعات:

 اعتراضات در همه دنیا امری طبیعی است؛ اما چرا در ایران هر اعتراضی 
به پای بیگانگان و منافقین و تجریه طلبان گذاشته می شود؟

روزنامه اطالعات نوشت: برگزاری تجمعات امروزه به یک اقدام عادی درتمامی کشورها بدل شده است و 
مردم دربیشتر کشورها با انجام آن، به مخالفت با عملکرد و برنامه های حاکمیت درباره موضوعی خاص 
می پردازند،اما به راستی چرا در ایران حقایق به درستی بازتاب داده نمی شود و در همه اعتراضات، پای 
بیگانگان به میان می آید؟ ناگفته پیداست که عدم امکان تهیه اخبار از تجمعات توسط خبرنگاران، فرصت 
سوءاستفاده و جوالن دالالن خبری با مقاصد مختلف را در رسانه های مغایر با منافع مردم مهیا می کند 

که نتیجه آن، اقبال جامعه به این گونه رسانه ها و هدایت افکارعمومی توسط آنهاست.
 

بیانیه  جدید »بایدن« درباره ناآرامی های اخیر در ایران
فارس نوشت: رییس جمهور آمریکا در بیانیه ای جدید به اعتراضات و تجمعات مردمی در ایران واکنش 
نشان داد.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در بیانیه ای به حمایت از حوادث اخیر در ایران پرداخت و مدعی 
شــد که او »در کنار مردم ایران ایستاده است.« طبق نوشته »ســی ان ان«، بایدن گفته از نحوه واکنش 
ایرانی ها به مرگ مهسا امینی، »حیرت زده« شده است. او همچنین در اظهاراتی که نشان دهنده تالش های 
واشنگتن برای تنفس به حوادث اخیر در ایران است گفت که تظاهرات به رهبری زنان، مردم ایران را به 

گونه ای بیدار کرده که تا »مدت های مدید و طوالنی آرام نخواهد شد.«

گیشه

واکنش ایران به اظهارات 
مداخله جویانه »مکرون«

ســخنگوی وزارت خارجه اظهارات امانوئل 
مکرون، رییس جمهور فرانســه در خصوص 
تحــوالت اخیــر کشــورمان را اتهــام زنی 
سیاسی، مداخله جویانه و مشوق خشونت 
طلبــان و قانون شــکنان دانســت و آن را 

محکوم کرد.
ناصــر کنعانی با اشــاره به اینکــه در قانون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران حق 
اعتراضــات مســالمت آمیــز به رســمیت 
شناخته شده، اظهار داشــت:جای تعجب 
اســت که رییس جمهور و برخــی مقامات 
دولت فرانسه در تحوالت اخیر ایران، اقدام 
نیروهای حافظ امنیت در برخورد با خشونت 
طلبان و اغتشاشــگران را محکــوم کرده و 
دولت ایران را به پرهیز از خشونت و رعایت 
حقوق آشوبگران فرامی خوانند، اما همزمان 
در واکنش به اعتصابــات کارگری در بخش 
نفت و گاز و پاالیشگاه های فرانسه، مقامات 
این کشور از جمله سخنگوی دولت، کارگران 
را تهدید می کنند کــه در صورت پایان ندادن 
به اعتراضات و اعتصابات، بــا اعمال زور به 

اعتصابات پایان می دهند!
کنعانی تاکید کرد: این یک نفاق آشکار است 
و یک بار دیگر ثابت می کند که حقوق بشــر 
در قاموس بسیاری از دولت های مدعی در 
غرب، بازیچــه و ابزاری برای دســتیابی به 
اهداف سیاســی و مداخله جویــی در امور 

دیگر کشورها بیش نیست.
به گزارش ایسنا، مکرون اخیرا در توئیتی با 
واکنش نسبت به برخی ناآرامی ها در ایران 
اعالم کرده بوده که فرانسه در کنار ملت ایران 

قرار دارد.

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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تاثیرچشمگیراختاللویاقطعیاینترنتبرکسبوکارشرکتهاییکهدراینفضاکارمیکنند؛

  کرکره پایین کسب وکارهای مجازی
اختالل و یا قطعی اینترنت بر کسب وکار شرکت هایی که در این  ایسنا
فضا کار می کنند تاثیر گذاشــته و فعالیت آن ها را مختل کرده 
است و شاید تبعات دقیق آن امروز مشخص نیست، اما در آینده شاهد اثرات آن 
بر کسب و کارهای مجازی هستیم.مطابق یک بررسی بیش از ۴۱۵ هزار فروشگاه 
ایرانی در ایستاگرام فعال هستند و به نوعی اینستاگرام به صورت مستقیم برای 
بیــش از یک میلیون نفر شــغل ایجــاد کرده و احتمــاال برای ســه میلیون نفر 
غیرمستقیم اشتغال زایی داشته است و تخمین زده می شود این بازار ساالنه بین 
۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.چندی پیش نیز مهدی بشــارتده، 
پژوهشگر اقتصادی در واکنش به این موضوع، به ایسنا، گفته بود که شغل حدود 
۱۰ میلیون نفر و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کســب و کار در کشور وابسته به اینستاگرام 
است که با بستن آن ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد خانواده ها و کشور وارد می شود 
و زیان اقتصادی که به واســطه قطعی اینترنت در ایــران روی داده، بیش از ۱.۵ 
میلیون دالر در هر ســاعت پیش بینی شــده که در پلتفرم هایی همانند واتساپ، 

اینستاگرام و توئیتر و ... بوده است.
وی اضافه می کند که تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی 
برای دسترســی به این نرم افزارها نیاز دارند و حدود یک میلیون شــغل در ایران 
وابسته به اینستاگرام است و بازاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را در سال ایجاد 
می کند.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار 
در فضای اینستاگرام به وجود آمده و درآمد ۱۰ میلیون نفر وابسته به اینستاگرام 
است و این عددها نشان می دهد بستن درگاهی که درآمد ۱۰ میلیون نفر وابسته 
به آنجا بوده اســت، چه ضرر و زیانی را رقم خواهد زد و مسئله دیگر اینکه حدود 
۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کســب و کار در حوزه فروش و تبلیغات در فضای مجازی در 
بخش اینستاگرام فعال هستند.از سوی عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در حاشیه 
جلسه هیئت دولت با اشاره به فیلترینگ اینستاگرام به کاربران هشدار داد که در 

محیطی که پایبند قانون جمهوری اسالمی نیست، کسب و کار نکنند.
وی درباره زمان برداشته شــدن فیلترینگ، توضیح می دهد: برخی پلتفرم های  
بــه ویــژه پلتفرم های آمریکایی بســتری بــرای اغتشاشــات شــده بودند که 
محدودیت هایی توسط نهادهای ذی صالح بر آنها اعمال شده است و تا وقتی این 

پلتفرم موجب آسیب به کشور شود، محدودیت آنها ادامه پیدا می کند.
همچنین مدیرشرکت ملی پست ایران هفته گذشته اعالم کرد که به دلیل قطعی 
اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ، درآمد پست به یک سوم کاهش یافته 
است و این موضوع نشان می دهد که یک سوم موسوله های پستی و معامالت از 
طریق اینترنت و پلتفرم های خارجی مثل اینســتاگرام انجام می شده که اختالل 
در اینترنت باعث کاهش این معامالت شده است. البته مجتبی توانگر، نماینده 
مردم تهران در مجلس عنوان کرد که کسب و کارهای مجازی بیشترین آسیب را از 

آشوب خواهند خورد و باید محدودیت اینترنت موقتی باشد.

در مبادالت مالی دچار مشکل شده ایم
خانم جوانی که در زمینه فروش لباس در اینستاگرام فعالیت می کند درباره قطعی 
اینترنت بر کسب و کارهای مجازی به ایســنا، می گوید: متاسفانه پیش از قطعی 
اینترنت برای فصل جدید با چک و هزینه بسیار جنس خریداری کردم و هزینه خیاط 
و ... دادم و در این مدت به دلیل قطعی اینترنت امروز با بدهی بسیار مواجه شده ام. 
مدتی تبلیغات خود را متوقف کردم، اما من هم اجاره خانه، هزینه مدرسه فرزندان 

را دارم و ادامه این شرایط زندگی ام را مختل کرده است.
حمیدرضا اشجع، مدیرعامل کسب وکار »مستر بلیت« درباره تاثیر محدودیت های 
اینترنت بر کسب وکارهای مجازی به ایسنا توضیح داد: آسیب ها بر کسب وکارهای 
مجازی به ویژه برای حوزه کسب وکار طی چند هفته گذشته مشخص است و به دلیل 
اختالل اینترنت، در یک سری از زیرساخت ها برای سرویس دهی به کاربران خود 

دچار مشکل شده ایم.
وی همچنین اضافه می کند: در این مدت مبادالت مالی ما دچار مشکل و از سوی 

دیگر کانال بازاریابی ما در گوگل دچار اختالل شده و از کار افتاده است.
مدیر این کسب وکار مجازی توضیح می دهد: اگرچه مستر بلیت، بر سرورهای ایرانی 
و داخلی ایجاد شده است، اما بخشی از زیرساخت های کسب وکار ما روی سرورهای 
خارجی قرار دارد که با تداوم این شــرایط ادامه این وضعیت برای کســب وکارهای 
مجازی شاید غیرقابل تصور باشد و امیدواریم این موضوع با تدبیر مدیران و مسئوالن 

کشور حل شود.
وی  همچنین با مقایسه قطعی اینترنت طی چند هفته گذشته با آبان ۹۸، می گوید: 
در آبان ۹۸ کسب وکارهای مجازی با قطعی کامل اینترنت مواجه بودند و البته زمان 
آن کوتاه بود، اما باوجودی که اکنون محدودیت ها همانند آن سال نیست، اما شرایط 
اختالالت اینترنتی طوالنی تر شده است و از سوی دیگر باوجودی که امسال بسیاری 
از کسب وکارهای مجازی به سرورهای داخلی متصل شده اند، اما با کاهش پهنای 

باند اینترنت، اکنون در مبادالت بین المللی خود دچار مشکل شده ایم.

خسارت روزانه ۸0 میلیونی قطعی اینترنت به کسب و کارهای ما
امیر عرفانی، موسس و مدیرعامل »شیپ نو« کسب وکار مربوط به حوزه حمل ونقل 
نیز با اشــاره به محدودیت های اینترنت طی چند هفته گذشته به ایسنا، می گوید: 
باوجودی که حوزه کسب وکار ما بر روی سرورهای داخلی است، اما اختالالت موجود 
موجب شــده که اپراتورهای ما در پرداخت های خود دچار مشکل شوند و یک روز 

اپراتور ایرانسل قطع  شود و یک روز اپراتور همراه اول.
وی با تاکید بر اینکه اگرچه قطعی کامل اینترنت نداریم، اما با اختالل اینترنت مواجه 
هستیم، توضیح می دهد: این روزها قطعی اینترنت به گونه ای است که مثال در مرکز 
اینترنت متصل است، اما راننده در بیرون امکان پرداخت با گوشی همراه خود را ندارد.

به گفته عرفانی، در این شرایط کسب وکارهای ما با آسیب مواجه شده که با تداوم این 

وضعیت و محدودیت های بیشتر اینترنت مسلما آسیب های ما جدی تر خواهد شد.
وی تصریح می کند: متاسفانه در این شــرایط روزانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان 
به کسب وکار ما خسارت وارد شده و به نوعی درآمد این کسب وکار اینترنتی به کمتر 
از نصف رسیده اســت.به اعتقاد مدیر این کســب وکار مجازی، اگرچه به مرور این 
کسب وکارها به اینترنت داخلی متصل شوند، اما مهم تر از آن امکان ارتباط با دنیا دیگر 
برای آنها وجود ندارد، در این شرایط شاهد مهاجرت نخبگان و متخصصان هستیم.

وی توضیح می دهد: در شــرایط عادی ما اجازه نمی دهیم که متخصصین آی تی 
از شرکت ما به شــرکت دیگری بروند، چراکه بر روی آنها سرمایه گذاری کرده ایم، 
اما زمانی که این نخبگان به دلیل وضعیــت موجود تصمیم به مهاجرت می گیرند، 

هیچ گاه نمی توان مانع مهاجرت آنها به کشور دیگری بشویم.
اما دبیر کل اتاق بین الملل جوانان ایران درباره شــرایط موجــود و تاثیر اختالالت 
اینترنتی بر کســب وکارهای مجازی، به ایســنا، می گوید: از ســال ۹۸ که قطعی 
کامل اینترنت موجب عدم دسترسی مردم و  کسب وکارها به اینترنت شد و حتی 
بسیاری از استارت اپ های فعال از دسترس خارج شدند، شاهد اختالالت بسیار بر 
کسب وکارهای مجازی شدیم و حتی زمانی که اینترنت بر شبکه داخلی متصل شد، 
به دلیل نداشتن بستر مناسب این کسب وکارها بر اینترنت داخلی شرایط به گونه ای 

سخت پیش رفت.
نوید ادریس اما ادامه می دهد: امروز ۹۹ درصد استارت اپ هایی که حجم فعالیتی را 
شروع کردند زیرساخت های خود را بر روی سرورهای داخلی فعال کرده اند، چراکه 
اینترنت داخلی عالوه بر سرعت بیشتر، فضای زیرساختی آن نیز توسعه یافته است، 
از سوی دیگر اگرچه در آبان ۹۸ بسیاری از سرورهای بانک ها دچار اختالل شد، اما 

امروز نهادهای دولتی و بسیاری از استارتاپ ها در فضای داخلی فعال هستند.
وی تاکید می کند: امروز بسیاری از کسب وکارهای خرد و متوسط به باال که در بستر 
مجازی شــکل گرفته اند، همه و همه در فضای اینترنت داخلی کار می کنند، اما در 
بحث ارتباطات بین المللی اگر این کســب وکارها در فضای واتساپ و اینستاگرام 
تبلیغات داشتند، اکنون با فیلتر شدن این بسترها در مبادالت بین المللی خود دچار 

مشکل شده اند و متاسفانه برای مبادالت بین المللی راهکار جایگزین برای تعامل و 
ارتباطات دیده نشده است و اگرچه حجمی از این مبادالت روی ایمیل و جی میل 

انجام می شود، اما همین شبکه ها نیز اکنون دچار اختالل است.

راهکاری برای تعامالت جهانی تعبیه نشده است
به عقیده دبیر کل اتاق بین الملل جوانان ایران، در شرایط فعلی راهکارهای جانبی 
برای تعامالت جهانی تعبیه نشده اســت، درحالی که وزارت صمت، کار و معاونت 

ریاست جمهوری باید از قبل پیش بینی این شرایط را می کردند.
وی اضافه می کند: از سوی دیگر با توجه به اینکه بخشی از کسب وکارهای مجازی 
بر بستر اینترنت داخلی قرار گرفته اند، اما فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام موجب 
کاهش درآمد این کســب وکارها می شــود و مطابق برخی آمارها در اینســتاگرام 
بیزینس یک دهم جمعیــت موجود یعنی حــدود ۸ میلیون نفــر در این بخش 

کسب وکار دارند.
ادریس با بیان اینکه مطابق آمارها حدود ۹ میلیون از کسب وکارهای خرد در فضای 
مجازی صفحه دارند و یا تبلیغات آنها در اینســتاگرام فعال هستند، اما اینکه چه 
حجمی از فروش را دارند، مشخص نیســت، توضیح می دهد: البته در برهه ای از 
زمان این کسب وکارها در پلتفرم های داخلی همچون باســالم و ... اقدام به ایجاد 
صفحه کرده اند، اما وقتی یک مدیریت بحران رخ می دهد، دســتگاه های متولی 
باید به کسب وکارهای خرد کمک کنند.وی می گوید: در شرایط کرونا حجم زیادی از 
کسب وکارها به سمت فضای مجازی رفته اند و سرعت توسعه کسب وکارهای مجازی 
بیش از زیرساخت های ماست، در این شرایط ممکن است شاهد اختالل در بستر 
داخلی اینترنت شویم و ممکن اســت در این مدت زیرساخت ها رشد نکرده باشد 
و باید توجه داشت که طی ۲۲ سال اخیر شدت رشد کسب کارهای مجازی بیش از 

زیرساخت های ما بوده است.
به اعتقاد دبیر کل اتاق بین الملل جوانان ایران، با تداوم این شرایط کسب وکارهای 

حوزه گردشگری به ویژه در حوزه بین المللی بیشترین ضربه را می بیند.

به مناسبت هفته استاندارد، ۱۲ واحد صنعتی نمونه 
استاندارد دراستان اصفهان معرفی شدند.

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مدیرکل 
اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: این واحد های 

صنعتی استان امسال محصولی با کیفیت مطابق 
با استاندارد های کیفیت در زمینه تولید محصوالتی 
همچون شــیمیایی، لوازم خانگی، مواد غذایی و 
خودرویی و برق والکترونیک تولیدکرده اند و نمونه 

شناخته شده اند.
محمود فرمانی افزود: ۳ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی 
در اســتان اصفهان تحت نظارت استاندارد هستند 
که امســال ۱۱ هزار بازرســی از این واحد ها انجام 

شده است.

وی گفت: همچنین در نیمه نخست امسال پروانه 
اســتاندارد ۲۶۶ واحد صنعتی مشمول استاندارد 
اجباری در استان باطل و ۳۲ محموله غیر استاندارد 
از مراکــز عرضه و تولیدی این اســتان جمع آوری 

وتوقیف شده است.
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان افزود: امسال 
۳۰ شرکت دانش بنیان درخواست تایید گواهینامه 
استاندارد دانش بنیان داشته اند که برای ۱۱ واحد 

پروانه استاندارد دانش بنیان صادر شده است.

به مناسبت هفته استاندارد صور گرفت؛

 معرفی 12 واحد صنعتی نمونه استاندارد
 در استان اصفهان

مدیرکلگمرکاصفهاناعالمکرد:
رشد 17 درصدی وزن 
واردات گمرکات استان

خبر روز

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان:

شهرستان اردستان رتبه اول تولید گوشت سفید در استان 
اصفهان را دارد

شهرستان اردستان با ۱۸ درصد تولید گوشت سفید رتبه اول اســتان اصفهان را دارد.رییس شبکه 
دامپزشکی شهرستان اردستان با بیان اینکه اصلی ترین فعالیت شبکه دامپزشکی این شهرستان 
در بخش طیور است، گفت: ۱۳۱ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار قطعه مرغ 
و ۹ واحد مرغداری با ظرفیت ۸۰۶ هزار قطعه مرغ تخم گذار در این شهرســتان وجود دارد. سعید 
راعی افزود: اداره دامپزشکی شهرستان اردستان طی یک سال گذشته مجوز جوجه ریزی بیش از 

۱۲ میلیون ۹۰۰ هزار قطعه جوجه را برای مرغداری ها صادر کرده است.
 

برگزاری چهارمین جشنواره نخل و آفتاب در خور و بیابانک
چهارمین جشــنواره نخل و آفتاب با هدف افزایش رونق گردشــگری و کارآفرینی در حوزه صنایع 
دستی وابسته به نخل در خور و بیابانک برگزار شد.در این جشنواره تولیدات صنایع دستی، معدنی، 
کشاورزی و محصوالت وابســته به نخل، آثار فرهنگی و غذا های ســنتی این شهرستان به تماشا 
گذاشته شد.فرماندار خور و بیابانک گفت: در این جشنواره ســه روزه عالوه بر ارائه آثار هنرمندان و 

کارآفرینان شهرستان، قابلیت های گردشگری و آثار تاریخی نیز معرفی شد.
احمدرضا طحانی بازدید از آبشار و دهکده نمکی مجتمع معدنی فسفات و پتاس، بازدید از نخلستان، 
چشمه، موزه مردم شناســی آثار تاریخی روســتا های مهرجان، گرمه و ایراج، بازدید از جاذبه های 
گردشــگری و اجرای برنامه های بومی محلی در روســتا های مصر و فرحــزاد، بازدید از مجتمع 
گردشگری راه ابریشم و قلعه تاریخی، خانه یغمای جندقی در شهر جندق و پخت غذا های سنتی را 

از دیگر برنامه های این جشنواره برشمرد.

مدیرکلامورعشایراصفهان:
حدود ۸0 درصد عشایر استان به قشالق کوچ کردند

مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از عشایر این استان به مناطق قشالقی کوچ 
کردند و این روند تا آخر مهر ادامه خواهد داشت.

مختار اسفندیاری اظهار داشــت: کوچ عشایر اســتان به قشالق اواسط شــهریور آغاز شده بود و 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و خوزستان به عنوان مقاصد عشایر استان اصفهان 
محسوب می شود. وی ادامه داد: عرضه اقالم مورد نیاز به جامعه عشایری در این مدت ادامه یافت 

و عشایری که هنوز کوچ نکرده اند باید تا پیش از آغاز روزهای سرد رهسپار مناطق گرمسیر شوند.
مدیرکل امور عشایر اصفهان خاطرنشان کرد: آبرســانی، سوخت رسانی و توزیع ارزاق در این مدت 

انجام شده تا کوچ عشایر با شرایط بهتری همراه باشد.
اسفندیاری اظهارداشت: با توجه به کاهش بارش در ســال جاری و کم شدن رویش علوفه، مراتع 
قشالق نیز وضعیت چندان مناســبی ندارد بنابراین توزیع علوفه برای دام عشایر در دستور کار قرار 
گرفته است.وی تصریح کرد: از آنجا که شهرستان هایی مانند سمیرم، فریدون شهر و بویین میاندشت 
به عنوان محل گذر عشایر سردسیر است، تسریع در کوچ پیش از آغاز سرمای شدید ضروری به نظر 

می رسد  تا کمترین آسیب را به این قشر پرتالش شاهد باشیم.
شمار عشایر استان اصفهان بالغ بر ۶۰ هزار نفر در قالب ۱۱ هزار خانوار است. عشایر ایل بختیاری از 
خوزستان به شهرستان های فریدون شهر، چادگان و فریدن در غرب اصفهان کوچ می کنند و عشایر 
ایل قشقایی از بوشــهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد رهسپار شهرســتان های سمیرم، دهاقان و 
شهرضا در جنوب استان می شوند، همچنین عشــایر عرب جرقویه در شهرستان جرقویه در شرق 

اصفهان سکونت دارند.

اخبار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: امسال بین ۲.۵ تا ســه میلیون اصله نهال مثمر اصالح شده در ۲۶ واحد تولیدی استان تولید و بخش 
قابل توجهی از آن در سایر مناطق کشور توزیع می شود.احمدرضا رییس زاده در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: کیفی سازی نهال های اصالح شده از جمله دیگر طرح 
هایی است که در سال جاری دنبال خواهد شــد که به دنبال آن محصوالت بهتر و با کیفیت بیشتر تولید شود.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
با اشــاره به اهمیت توجه به مقوله های دانش بنیان اضافه کرد: تولید بذر هیبرید)تولید شده توسط گرده افشانی مصنوعی( از جمله مباحث این بخش است و 
توسط مراکز و شرکت های علمی پژوهشی کشــاورزی مورد توجه قرار دارد.رییس زاده خاطرنشان کرد: از آنجا که بیشتر بذر هیبرید مورد استفاده وارداتی است 
توجه و فعالیت در این بخش وابستگی به خارج را کاهش می دهد و سبب ارزآوری خواهد شد.وی اظهارداشت: افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در 
تمام بخش های کشاورزی بهبود تولیدات و صادرات را در پی خواهد داشت بنابراین سرمایه گذاری و حمایت از این بخش ضروری است.استان اصفهان با ۵۶۸ 
هزار هکتار اراضی باقابلیت کشاورزی که معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است و همچنین شرایط متنوع آب و هوایی، 
استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد به گونه ای که در مناطق گرم و خشک استان خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در مناطق 

معتدل و سرد انواع محصوالت دانه دار و هسته دار کشت می شود.

امسال حدود 3 میلیون اصله نهال اصالح شده در اصفهان تولید می شود

بازدید از خطوط آبرسانی به همدان
دقیقا دوماه است که قطعی گسترده آب در همدان 
شروع شده و شهروندان همدانی، ساعات زیادی از 
روز را با بی آبی دست و پنجه نرم کردند به طوری که 
در برخی مناطق، قطعی ۷۲ ســاعته آب در روزهای 
ابتدایی توسط شــهروندان گزارش داده شد. چهار 
ایستگاه پمپاژ در پروژه آبرســانی به همدان از سد 
تالوار درحال فعالیت هستند و به گفته احمدحسین 
فالحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی آب این ســد به همدان رسیده و تا 
چند روز آینده اگر ترکیدگی ایجاد نشود، آب به شبکه 

توزیع آب شهر متصل می شود.

عکس خبر

مدیرکل گمرک اصفهان از رشــد ۱۷ درصدی 
وزن واردات گمرکات استان اصفهان در نیمه 

نخست امسال خبر داد.
 رسول کوهســتانی پزوه  اظهار داشت: طی 
شش ماهه امسال ۵۱ هزار و ۴۳۴ تن کاال به 
ارزش ۲۹۶ میلیون و ۵۱۸ هزار دالر از طریق 
گمرکات استان اصفهان ترخیص شده  که از 
لحاظ وزنی ۱۷ درصــد و از حیث ارزش یک 

درصد افزایش داشته است.
وی ادامــه داد: در ایــن مدت تشــریفات 
واردات از طریق  گمرک اصفهان ۴۰ هزار تن 
و ارزش ۲۴۰ میلیون و ۴۱۵ هزار دالر، گمرک 
اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۱۰ هزار تن و 
به ارزش ۵۲ میلیون دالر و گمرک اختصاصی 
ذوب آهن یک هزار تن و به ارزش ۴ میلیون 

و ۵۱ هزار دالر بوده است.
وی، عمده کاال های وارداتی گمرکات استان 
اصفهان را ماشــین آالت خطوط تولید، اجزا 
و قطعات و مواد اولیه مــورد نیاز واحد های 
تولیدی برشمرد و بیان کرد: در نیمه نخست 
ســال ۱۴۰۱؛ ۱۰۹ میلیون دالر ماشــین آالت 
و دســتگاه های مکانیکی، ۵۸ میلیون دالر 
ماشــین آالت برقی، ۲۷ میلیون دالر چدن 
و آهن و فوالد، ۱۲ میلیون دالر وســایل نقلیه 
)کامیــون( و اجــزا و قطعات خــودرو و ۱۰ 
میلیون دالر مواد پالستیکی از طریق گمرکات 

استان اصفهان ترخیص شده است.
وی درخصوص مهم ترین کشــور های مبدأ 
واردات به گمرکات اســتان اصفهان تصریح 
کرد: در این مــدت چیــن ۷۰ میلیون دالر، 
امارات متحده عربی ۶۰ میلیون دالر، ترکیه 
۵۷ میلیون دالر، کره جنوبی ۳۹ میلیون دالر 
و آلمان ۲۵ میلیــون دالر، ایتالیا ۱۴ میلیون 
دالر مبدا واردات کاال به مقصد گمرکات استان 

اصفهان بوده اند. 
کوهستانی پزوه خاطرنشان کرد: طی ۶ ماهه 
۱۴۰۱ درآمد ارسالی به خزانه توسط گمرکات 
استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.

عکس: ایسنا
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                                                          با خانه های تاریخی گلپایگان بیشتر آشنا شویم؛

                                    این خانه دور نیست!

خانه شجاع نظام گلپایگان
خانه شجاع نظام گلپایگان از خانه های تاریخی ایران، امروزه تبدیل به اقامتگاه بوم گردی شده است. شهر گلپایگان عالوه بر کباب های معروف، دارای آثار تاریخی 
و باستانی جذابی نیز هست. از جمله همین خانه شجاع نظام گلپایگان که در شهر گلپایگان در استان اصفهان واقع شده است. این خانه تاریخی در مساحتی در 
حدود ۷۸۰ مترمربع و زیربنای ۳۸۰ مترمربع ایجادشده است. سبک معماری این خانه مربوط به دوره قاجار است. این خانه در سال ۱۳۸۰ مورد مرمت و بازسازی 
قرار گرفت و در سال ۱۳۸۴ جزو آثار ملی ایران به ثبت رسید. خانه شــجاع نظام در فضای یک طبقه احداث شده و درگذشته محل سکونت خاندان شجاع نظام 
بوده است.پس از مرمت و بازسازی این خانه به عنوان یک اقامتگاه بوم گردی مورداستفاده قرارگرفته و فضای داخلی این خانه برای اقامت مسافران و گردشگران 
شهر گلپایگان آماده سازی شد. فضای بیرونی و حیاط این مجموعه هم به عنوان یک کافی شاپ و رســتوران فضای باز مورداستفاده قرار می گیرد.اقامتگاه بوم 
گردی شــجاع نظام، درواقع یک خانه قدیمی مربوط به اواخر دوره قاجار است. این خانه تا مدت ها متروکه و خالی از ســکنه بود. بعدها توسط میراث فرهنگی 
گلپایگان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. خانه شجاع نظام گلپایگان دارای دو بخش شمالی و جنوبی است. بین این دو بخش هم یک حیاط بزرگ به عنوان 
حیاط مرکزی قرارگرفته است. بخش شمالی این خانه دارای ۲ اتاق است . همچنین یک اتاق با نام شاه نشین نیز در این بخش وجود دارد که جمعیتی معادل ۱۰ 
نفر را می تواند در خود جای دهد. این اتاق ها تمام سنتی بوده و فاقد تخت خواب هستند. برای خواب شما باید از تشک های خوش رنگ و نگار و پتوهای قدیمی 
استفاده کنید. پنجره و درب های این اتاق ها چوبی بوده و دارای شیشه های رنگی هستند. تابش نور خورشید از این شیشه های رنگی به داخل اتاق هنگام طلوع 
خورشید منظره ای بســیار زیبا را به وجود می آورد.بخش جنوبی این خانه دقیقا قرینه بخش شمالی است و تنها تفاوت آن وجود یک ایوان در این بخش است. 
فضای داخل اتاق ها کامال سنتی اســت و از امکانات و تکنولوژی های روز در این اتاق ها استفاده نشده است. البته سیســتم های گرمایشی این اتاق ها بخاری و 
سرمایشی آن ها کولرگازی است. به جز این موارد تمام بخش های اتاق سنتی بوده و تماما بر اساس سبک خانه های دوره قاجار تزیین شده اند. حیاط این خانه 
دارای یک حوض بزرگ بوده که در وسط آن قرارگرفته است. خانه شجاع نظام گلپایگان در محله خوانین واقع شده ، درگذشته خوانین به افرادی گفته می شد که 

مسئول جمع آوری مالیات، حفظ امنیت و دیوان ساالری در منطقه بودند.

 خانه معظمی های گلپایگان
خانه معظمی های گلپایگان از خانه های تاریخی ایران مربوط به خاندان معظمی در دوران قاجار اســت و در محله ای به نام ســررباطان در شــهر گلپایگان قرار 
دارد. این بنا در سال ۱۳۸۴ به ثبت ملی رسیده و در سال ۹۱ به همان سبک گذشته مرمت و احیا شده است. خانه معظمی های گلپایگان اکنون تبدیل به میراث 

فرهنگی شده است. 
برای رسیدن به خانه معظمی ها باید به شهر گلپایگان سفر کنید. این شهر با آب و هوای نیمه بیابان و نیمه خشک خود در میانه  مسیر دو شهر خمین و خوانسار قرار 
گرفته است. گلپایگان به دلیل داشــتن زیبایی های طبیعی و تاریخی زیبای خود، مقصد گردشگران زیادی از سراسر کشور اســت. هنگامی که وارد شهر گلپایگان 
می شوید، حتما نام محله ای تاریخی، با قدمتی چند صد ســاله به گوش تان می خورد؛ محله ای با نام جالب سررباطان. محله   سررباطان در گذشته محل استقرار 
خوانین مطرح حکومت قاجاریه بوده است و در آن چندین خانه  تاریخی از جمله خانه  معظمی های گلپایگان و با شباهت های زیاد معماری، نظرتان را جلب خواهد کرد.

در زمان قاجاریه آخرین صاحب خانه  معظمی های گلپایگان، شخصی به نام محمد صادق خان معظمی بوده است. محمد باقرخان و میرزا ابراهیم خان به ترتیب برادر 
و پدر وی بودند که در حکومت ناصری از سرهنگ های نام آشنای کشور  محسوب می شدند. محمد باقر، برادر محمد صادق خان، دیگر مالک خانه معظمی گلپایگان، 
در نبرد با راهزنان و سارقانی که به کاروان آن ها حمله کرده بودند، کشته می شود.محمد باقر خان معظمی در اواخر عمر کوتاه خود، اقدام به تکمیل بنای خانه زیبای 
معظمی ها گلپایگان کرد. او بخش بیرونی عمارات را جزئی از بخش داخلی خانه کرد تا بتواند از مهمانان و به ویژه از شهروندان گلپایگانی برای رسیدگی به مشکالت و 
شنیدن صدای شان به خوبی پذیرایی کند.خانه  تاریخی معظمی های گلپایگان همانند سایر خانه هایی که در مناطق کویری و نیمه بیابانی ساخته شده اند، دارای یک 
حیاط مرکزی است که خانه را به دو بخش شمالی و جنوبی)تابستان نشین( تقسیم می کند. این حیاط دارای یک حوض نسبتا بزرگ است. این خانه در گذشته 
از مصالحی چون سنگ و ساروج ساخته شده بود تا عالوه بر زیبایی بخشی، بتوان مقداری آب نیز برای تابستان ذخیره سازی کرد. از دیگر ویژگی های بارز معماری 
خانه معظمی ها، وجود درب های بسیار زیاد در اتاق ها با ارسی های رنگارنگ، به سبک قاجار  است.در حال حاضر خانه معظمی ها دارای مالکین شخصی  است و این 

بنا در سال ۱۳۸۴ به ثبت ملی رسیده است. مالکین فرهنگ دوست آن، خانه معظمی ها را در سال ۹۱ مرمت کرده و کاربری آن را تغییر دادند.

  ایران گردی

مفاد آراء
7/111 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 2565  14016030200700 مــورخ 13 / 06 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مرتضی ســخاوت جو فرزند عبدالحســین بشماره شناســنامه 629 وکدملی 
1288721234 صادره از اصفهان درششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی باکاربری 
زراعی به مساحت  01 / 4768 مترمربع پالک 393 اصلی واقع در اسفهران خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عبداله محمدیان زاد محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:  09 / 07 /1401 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  24 /07/ 1401

م الف: 1385265  محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
7/112 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2339 14016030200700 مــورخ 29 / 05 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صدیقه محمودیان فرزند عباســعلی بشماره شناسنامه 664 وکدملی 
 1091321507 صــادره از نجــف آباد درششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت
  60 / 61 مترمربع پــالک 5 اصلی واقع در شــهرک قدس منصورآبــاد خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای احمد میرزا مسعود فرزند محمود میرزا محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:  09 / 07 /1401 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  24 /07/ 1401

م الف: 1385252 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
7/113 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 140160302018000237 مورخ 1401/04/05 و کالسه پرونده 
1400114402018000050  بنــام آقــای احمد شــفیعی زادگان اصفهــان فرزند 
تقی شــماره شناســنامه 3071 کدملی 1288279231 نســبت به شــش دانگ یک 

باب کارگاه به مســاحت 249.70 مترمربــع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 
اصلی واقع در منطقــه صنعتی دولت آبــاد برخوار بخش 16 حوزه ثبــت برخوار طبق 
 ســند رســمی ابتیاعی به شــماره 89537 مورخ 1400/03/26 دفترخانه 96 برخوار

 به نام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/09

ره ثبــت اســناد  دا  م الــف: 1391556  محمدرضــا بیکیــان رئیــس ا
و امالک برخوار  

قرار تحریر ترکه
 7/114 در خصوص کالســه پرونــده 0100290 ش3ح دادخواســت امید منصوری 
به طرفیت وراث مرحوم علی منصوری آقایان و خانم ها فرزندان: مصطفی،مرجان،آرزو 
،امیرعلی،پری همگــی منصوری و مــژگان طیبــی زاده  قــرار تحریرترکه مرحوم 
علی منصــوری صادر و وقت اجــرای قرار ســاعت 16 مــورخ 1401/08/30 تعیین 
 گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها ، بســتانکاران و دیونینی که به متوفی 
و کسان دیگر که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مقرر در محل این 
شورا واقع در شهر حبیب آباد برخوار به آدرس خ ش چمران شورای حل اختالف شعبه 
 سوم شهرستان برخوار حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع از اجرای قرار نخواهد بود.  

م الف: 1393334 
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

خانه های تاریخی ایران از مقاصد مهم گردشگری در کشور به شمار می آیند. تاریخ کهن و فرهنگ غنی مردمان این سرزمین در بخش های مختلف تمدن بزرگ 
ایران نمود داشته و بخش مهم و بزرگی از این فرهنگ نیز در خانه های ایرانی خود را نمایان ساخته اســت. بنابراین خانه  های قدیمی ایران، راهی برای کاوش 
در دوره های مختلف تاریخ کشور محسوب می شود. آنچه در این آثار تاریخی بســیار قابل توجه است، تلفیق هنر ایرانی با معماری و مهندسی دوره های مختلف 
است. همین امر توجه هنر دوستان و گردشگران را به خود جلب کرده است. آن ها از اقصی نقاط ایران و جهان برای یک گشت تاریخی و بازدید از خانه  های زیبای 
ایران می آیند.  در این شماره، با هم نگاهی به دو خانه تاریخی در گلپایگان خواهیم داشت. خانه هایی که بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران به حساب می آیند. 



یکشنبه 24  مهر  1401 /  19 ربیع االول  1444  /  16  اکتبر   2022 / شماره 3647 
ایجاد 3 فضای کار اشتراکی در اصفهان بر اساس برنامه 140۵

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان متعهد شده است در برنامه ۱۴۰۵، ۳ 
فضای کار اشتراکی برای جوانان و شرکت های دانش بنیان فراهم کند.سیدحمیدرضا ابطحی با بیان اینکه 
شرکت های دانش بنیان باعث رشد و توسعه کشور می شوند، گفت: فضای کار اشتراکی، فضایی است که 
افراد عالقه مند، کارآفرین و صاحب دانش را در یک مکان گرد هم می آورد تا بتوانند با پرداخت کمترین 
هزینه، دسترسی به امکانات شبکه ملی اطالعات و دانش مورد نیاز را داشته باشند.وی ادامه داد: در فضای 
کار اشتراکی، تعامل و همکاری می توانند با یک رقابت خوب و سالم و فضای دوستانه نیاز های همدیگر 
را در حوزه فناوری اطالعات برآورده کنند که نتایج بهتری برای شهر و شهروندان به ارمغان آورد.مدیرعامل 
سازمان فاوای شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری متعهد شده است که در برنامه ۱۴۰۵، سه 
فضای کار اشتراکی برای جوانان و شرکت های دانش بنیان فراهم کند که با همت مدیریت ارشد شهر یکی 
از این فضا ها با کمک یک شرکت دانش بنیان در سطح شهر راه اندازی شده است تا خدمات خوبی را به 
حدود ۳۰۰ نفر از دانش آموختگان و حدود ۳۰ شرکت فعال در این صنعت ارائه کنند.وی با بیان اینکه طی 
دو ماه گذشته امکانات فضای کار اشتراکی در خیابان آمادگاه، روبه روی هتل عباسی فراهم شده است 
که این فضا در محیطی تازه ساز و دلچسب آماده خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان، فناور، نوپا و 
همچنین دانشجویان و فعاالن حوزه فناوری اطالعات خواهد بود، افزود: با توجه به قرارداد مشارکتی که با 
شرکت »فرصت آفرینان خالق فردا« داریم و نام تجاری این شرکت برای محصوالت، »آبی سفید« است، 

فضای کار اشتراکی نیز با همین نام در دسترس شهروندان قرار می گیرد.
 

اصفهان؛ میزبان دوازدهمین همایش کشوری روانپزشکی 
کودک و نوجوان

اصفهان از ۲۵ آبان ماه میزبان دوازدهمین همایش ساالنه کشوری روانپزشکی کودک و نوجوان با 
تمرکز بر جنبه های اجتماعی سالمت روان است.دبیر علمی همایش روانپزشکی کودک و نوجوان 
اظهار داشت: این دوره از همایش ساالنه بر جنبه های مختلف اجتماعی از جمله کودکان کار، اعتیاد، 
مهاجرت کودکان و پناهندگی آن ها تمرکز دارد.افسانه کرباســی  از پذیرش ۱۲ مقاله به این دوره از 
همایش خبر داد و افزود: از این تعداد ۶ مقاله به صورت پوستر و ۶ مقاله به صورت سخنرانی ارائه می  
شود.وی شایع ترین اختالل روانی در کودکان و نوجوانان را بیش فعالی عنوان کرد و افزود: اختالالت 
روانی در کودکان و نوجوانان چند فاکتوری است که این فاکتور ها به سه دسته خانوادگی، ژنتیکی و 
ابعاد روانی بر می گردد.دبیر علمی همایش با بیان اینکه همایش های قبلی به غیر از تهران در کرمان 
و تبریز نیز برگزار شده است، گفت: گروه های هدف همایش شــامل روانپزشکان کودک و نوجوان، 
روانپزشکان، روانشناسان، همکاران متخصص مغز و اعصاب کودکان، متخصص کودکان، مشاوران، 
کاردرمانگران، گفتاردرمانگران، روانپرستاران و ســایر گروه های مرتبط هستند.کرباسی با بیان این  
اینکه همایش با مشارکت گروه روانپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود، گفت: 
مهلت ارســال خالصه مقاالت تا تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بود و این همایش دارای امتیاز بازآموزی برای 

گروه های هدف است. 
 

کارشناس هواشناسی استان:

اصفهان هفته پایانی مهرماه، پدیده جوی خاصی ندارد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: استان اصفهان در هفته پایانی مهر ماه،  پدیده 
جوی خاصی نخواهد داشت.ابراهیم هنرمند  اظهار کرد: آسمان بیشتر مناطق استان طی هفته پیش رو 

صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجه سانتیگراد دما  اضافه 
کرد: بیشینه دمای هوای کالن شهر اصفهان در گرم ترین ساعات به ۳۱ درجه سانتیگراد باالی صفر و 

کمینه آن به ۱۳ درجه سانتیگراد باالی صفر  رسید.

رییس کل دادگستری استان تشریح کرد:

چهمجازاتهاییبرایاغتشاشگراندرنظرگرفتهمیشود؟

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان از متناسب ســازی مجازات و 
کیفری در ارتباط با متهمان اغتشاشــات خبر داد و گفت: اغتشاشگران 
به هر اندازه ای که مرتکب اعمال مجرمانه شدند طبق مقررات و قانون به 
کیفر خود می رسند.به گزارش تسنیم، حجت االسالم اسدا...جعفری در 
جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ماهانه  شورای مدیران قضایی استان 
اظهار داشت: هر ماه این جلسه با هدف بررسی عملکرد دادگستری کل 
استان بر اساس برنامه های محوری اعالم شده از سوی قوه قضاییه و بر 
مبنای اسناد باال دستی نظیر منویات رهبر معظم انقالب، سیاست های 
ابالغی رییس قوه، سند تحول قضایی، بخش نامه ها و دستورالعمل ها 

برگزار می شود.
وی افزود: برای ارزیابــی دقیق و نحوه عملکرد بر اســاس برنامه های 
اعالمی، معاونت های ســتادی اداره کل و مدیران قضایی اعم از رؤسا و 
دادستان ها ماهی یک بار گردهم می آیند و وضعیت را بررسی و پیگیری 
می کنیم.رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه برنامه های 
جدید هم اعالم می شود، گفت: اگر مسائل مهم و خاصی وجود داشته 
باشد که نیاز باشد به صورت اختصاصی مورد بررسی و اقدام قرار بگیرد 
در این جلسات مطرح می شود.وی ادامه داد: به همین مناسبت یکی از 
موضوعاتی که در جلسه شورای مدیران قضایی بر اساس منویات مقام 

معظم رهبری و فرمایشــات رییس قوه قضاییه، مطرح شــد، موضوع 
متناسب سازی مجازات کیفری در رابطه با متهمان اغتشاشات اخیر بود.

جعفری تصریح کرد: همه مدیران قضایی توجیه شدند هر چند توجیه 
بودند و بنا شد با سرعت، با دقت و با عدالت این پرونده ها رسیدگی شود 
و کسانی که به هر اندازه ای مرتکب اعمال مجرمانه شدند، طبق مقررات و 

قانون به کیفر خود برسند.
 رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با اشاره به کســانی که از باب 
هیجانات آنی وارد اغتشاشــات شدند، اظهار داشــت: راجع به آنها نیز 
تصمیماتی گرفته شده و همینطور در مجازات تکمیلی که اعمال خواهد 
شد محرومیت های اجتماعی، محرومیت های صنفی و شغلی بر اساس 
قانون و پرداخت خسارات مادی و بدنی )دیه( در نظر گرفته شده است.

وی افزود: کسانی که اقدام به خسارت به اموال عمومی و مردمی کردند 
و یا با سنگ پرانی و اعمال دیگر با اســتفاده از سالح سرد و گرم موجب 
خسارت بدنی به مردم شدند، قطعا با تشکیل کمیته شناسایی با مجموعه 
ظرفیت ها و مستندات و فیلم ها، شناسایی می شوند.جعفری خاطرنشان 
کرد: در کنار این مجازات اصلی که برای اغتشاش گران یا برهم زنندگان 
امنیت ملی اعمال می شــود، این مجازات ها را هم به عنوان یک عامل 

بازدارنده در بحث خسارات و محرومیت ها اعمال می کنیم.

 رســیدگی قضایــی بــه پرونده هــای اغتشاشــات بــه صــورت
 فوق العاده انجام شود

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان همچنین در هفتمین نشست 
شورای مدیران قضایی استان که با حضور رییس کل، دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان اصفهان، معاونان رییس کل، دادستان ها و رؤسای 
دادگستری های سراسر استان در دادگستری کل استان اصفهان برگزار 
شد، صهیونیست و اســتکبار را بزرگ ترین دشمنان ملت ایران خواند و 
تاکید کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا بزرگ ترین دشمنان ملت ایران 
هســتند چرا که آن ها بیشــترین نقش را در پشــت پرده حوادث اخیر 

داشته اند و خود نیز اعتراف به تالش برای براندازی نظام دارند.
وی افزود: اما آن ها غافل از این  هســتند که این انقالب ریشه در محکم 
ترین باورها و ارزش های مردم دارد و هر گونه طرحی برای براندازی این 
نظام توهم و احمقانه اســت. رییس کل دادگستری استان اصفهان در 
ادامه با تمجید از نقش پر رنگ رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی 
اســتان در کنترل نا آرامی های اخیر، تصریح کرد: در حوادث اخیر نقش 
رؤسا، دادســتان ها و مدیران قضایی در سراسر اســتان برجسته بود و 
حضور میدانی و شبانه روزی آن ها در کنار نیروهای عزیز امنیتی، انتظامی 
و اطالعاتی و ســپاه در کنترل اوضاع را می توان  بسیار اثرگذار دانست به 
نحوی  که استان اصفهان در اغتشاشات اخیر آسیب کمتری را متحمل 
شده است.جعفری بر لزوم رسیدگی قاطعانه به پرونده های اغتشاشات، 
تاکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی با اتحاد، انسجام و هماهنگی، اقدام 
به صدور احکام عادالنه و قاطعانه می کند و اجرای شجاعانه احکام صادره 
را در دستور کار قرار خواهد داد.وی ادامه داد: قضات ما با جدیت و آمادگی 
کامل پرونده های اغتشاشات را رسیدگی و اقدام به صدور رای می کنند 
و مسامحه و ساده انگاری در رسیدگی ها در مقابل عناصر اصلی و موثر 
جایز نیست.رییس کل دادگستری استان اصفهان، تاکید کرد: تحقیقات 
مقدماتی و رسیدگی قضایی پرونده های اغتشاشات باید به صورت خارج 
از نوبت و فوق العاده انجام شود و دادســتان ها به صورت روزانه پرونده 
ها را با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارجاع دهند تــا دادگاه های بدوی 
و دادگاه تجدید نظر با سرعت، اقدام به رســیدگی و صدور رای کنند.وی 
ادامه داد: مجازات ها باید هوشمندانه باشد و در صورت دارا بودن شرایط، 
مجازات تکمیلی نیز اعمال شــود.جعفری از تشکیل کمیته ای با عنوان 
کمیته شناسایی خبر داد که وظیفه آن شناسایی افراد و عناصری است 
که خسارات مالی و جانی مرتکب شده اند تا با معرفی به دستگاه قضایی، 
عالوه بر محکومیت به مجازات های اصلی متناســب قانونی نسبت به 

جبران و پرداخت خسارت وارده به بیت المال یا اشخاص اقدام شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: طی ۶ ماه نخست امسال انواع فرآورده های خام دامی به ارزش ۲۰ میلیون دالر از  استان اصفهان به خارج از کشور صادر 
شد.شهرام موحدی  با بیان اینکه هرگونه فرآورده خام دامی بر اساس قانون تجارت جهانی برای انتقال از یک کشور به کشور دیگر باید گواهی دامپزشکی داشته باشد، 
اظهار داشت: ۲ هزار و ۹۴۵ گواهی صادرات به ارزش ۳۴ میلیون دالر و مقصد ۳۳ کشور از مهر ماه سال گذشته تاکنون صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش ۱۵ درصدی نشان می دهد.وی با بیان اینکه طی ۶ ماه نخست سال جاری ۲۰ میلیون دالر فرآورده خام دامی از استان به خارج از کشور صادر شد، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شود ارزش صادرات محصوالت خام دامی به خارج تا پایان سال دو برابر افزایش یابد.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: کشورهایی 
 چون روسیه، گرجستان، سوریه، بنگالدش، ویتنام، هند، هنگ کنگ و کشورهای حاشــیه خلیج فارس … از جمله مقاصد صادرات محصوالت خام دامی ایران 

به شمار می روند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شش بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های منطقه کاشان بستری هستند.به گزارش مهر، کورش ساکی با اشاره 
به مراجعه ۴۳۰ هزار و ۹۲۴ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: 
۲۱ هزار و ۳۵۶ بیمار حاد تنفســی نیز از بیمارستان های کاشان و آران و بیدگل مرخص شــده اند.وی افزود: در مجموع دو شهرستان، هیچ بیماری در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری نشده است.ساکی خاطرنشان کرد: در دو شهرستان، ۶ بیمار بستری هستند که از این بین ۳ نفر در 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان و ۳ نفر در بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل بستری شده اند.وی در ارتباط با میزان تزریق واکسن در کاشان نیز گفت: 
تاکنون حدود ۷۹ درصد از شهروندان باالی پنج سال منطقه کاشان دوز اول، حدود ۷۲ درصد نیز دوز دوم و حدود ۳۷ درصد از شهروندان باالی ۱۸ سال دوز 

سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

صادرات 20 میلیون دالر فرآورده خام دامی از اصفهان 6 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های منطقه کاشان بستری هستند

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام ونام خانوادگیردیف

۳۲۵۹۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۱۸۱,۰۲۴,۹۴۲۲۷,۳۰۷,۶۱۵۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰محسن صدیقی۱

۲۵۶,۹۶۳,۶۵۱۳۸,۷۶۲,۹۶۴۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰متمم ۳۲۶۰۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴زهرا تیموری۲

۳۲۶۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۵۰۰,۷۵۰۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰فاطمه دهاقین۳

۳۲۶۲۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۳۴,۰۰۰۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰فاطمه عباسی۴

۳۲۶۳۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۱۴۰,۴۶۰,۹۰۰۲۱,۱۸۸,۵۲۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰سیروس بلدی۵

۳۲۶۴۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۷۸۱,۹۷۲,۰۹۰۱۳۲,۰۱۹,۹۹۲۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰مریم شیرازی۶

۳۲۶۵۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸,۰۵۸,۱۰۰۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰زرین افشین۷

۳۲۶۶۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۵۴,۳۱۸,۷۳۰۸,۱۹۳,۹۷۹۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰علیرضا غفاری۸

۳۲۶۷۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰۷,۱۰۵,۰۴۰۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰حسین ملک محمدی۹

۳۲۶۸۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳۹۴۴۵,۷۲۲,۸۰۰۶,۸۹۷,۲۸۳۱۴۰۱/۰۸/۰۸۱۴:۳۰ابراهیم احمدی۱۰

۳۲۹۴۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۴,۳۶۳,۰۵۵,۰۳۵۱,۰۱۹,۰۳۶,۰۴۵۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰محمدرضا درخشندی۱۱

۳۲۹۵۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱۷,۵۴۴,۱۵۰۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰محمدرضا پورحیدر۱۲

۳۲۹۶۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۳۲,۰۴۹,۶۸۵۴,۸۳۴,۶۹۰۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰ابراهیم جمال زاده۱۳

۳۲۹۷۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۱۰۷,۵۳۰,۲۹۰۱۶,۲۲۰,۹۴۰۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰حسین مجمل۱۴

۳۲۹۸۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۲,۷۶۳,۵۱۴,۴۴۰۶۱۷,۹۵۱,۲۴۴۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰قاسم سخائی۱۵

۳۲۹۹۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۱۹۰,۹۰۶,۴۵۲۲۸,۷۹۸,۲۳۶۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰رضا حقیقی۱۶

۳۳۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۳۶,۷۵۰,۰۰۰۵,۵۴۳,۷۴۰۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰کرم چیوائی۱۷

۳,۶۷۴,۱۹۵,۳۹۱۸۴۶,۳۰۴,۴۹۵۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰متمم۳۳۰۹۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵ابوالفضل تانگو۱۸

۳۳۰۱۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۱۹۸,۹۳۶,۰۰۰۳۰,۰۰۹,۴۹۶۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰ابوالفضل تانگو۱۹

۳۳۱۳۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۲۱۸,۸۵۰۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰نبی اله اسماعیلی وکیل ابادی۲۰

۱۰۲,۳۱۰,۲۸۷۱۵,۳۳۱,۲۰۰۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰متمم۳۳۰۳۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵ نبی اله اسماعیلی وکیل ابادی۲۱

۳۳۰۵۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۳۹۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰۴,۰۸۸,۰۴۰۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱۴:۳۰فاطمه دهاقین۲۲

ادارهکلامورمالیاتیاستاناصفهان مالف:1393971

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت و تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  واقع در خیابان شهدا ، اداره امورمالیاتی شهرستان خوانسارتشکیل می گردد حضور به 
هم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره  246 و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

آگهیابالغ

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهاناداره کل امور مالیاتی استان اصفهان



یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید فشار استقاللی ها باعث شد تا تیم فوتبال ذوب آهن به اشتباه بیفتد و گل به خودی بزند.منصور رشیدی، پیشکسوت تیم 
فوتبال استقالل درباره پیروزی یک بر صفر آبی پوشان پایتخت مقابل ذوب آهن در هفته نهم رقابت های لیگ برتر گفت:  بازی بدی نبود. استقالل نسبت به هفته های 
قبل عملکرد بهتری داشت و با تعویض هایی که انجام شد، روند استقالل نسبت به نیمه اول بهتر شد و فکر می کنم اگر قائدی و حردانی زودتر به میدان می آمدند، 
اتفاقات بهتری رقم می خورد.وی با اشاره موقعیت سازی ذوب آهن و عملکرد خوب این تیم در تقابل با استقالل گفت: عملکرد خط دفاعی خوب بود و عارف غالمی 
کیفیت خوبی از خودش ارائه داد. ذوب آهن در این بازی توانست موقعیت های خوبی در بازی ایجاد کند؛ اما استقالل با تغییرات خود توانست شرایط را به نفع خودش 
تغییر دهد.رشیدی درباره گل به خودی ذوب آهن که در دقایق پایانی رخ داد و باعث پیروزی آبی پوشان پایتخت در این بازی شد، اظهار کرد: این اشتباهی است که در 
تمام فوتبال دنیا پیش می آید. وقتی سانتر خوبی روی دروازه شکل بگیرد، ممکن است این اتفاقات رقم بخورد. مدافع ذوب آهن می خواست توپ را به بیرون بفرستد؛ 
اما به گل خودش زد و این ناشی از فشار استقالل روی دروازه ذوب آهن بود.این پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در پایان درباره رقابت نزدیک آبی های پایتخت با 
پرسپولیس در باالی جدول رقابت های لیگ برتر گفت: رقابت نزدیکی میان استقالل و پرسپولیس وجود دارد و با توجه به در پیش بودن داربی، حساسیت این بازی  
بیش از پیش می شود. موفقیت یا موفق نشدن استقالل بستگی به ساپینتو دارد. ساپینتو باید مقداری آرام تر و صبورتر باشد و اگر بخواهد مثل سابق پیش برود، در 

اکثر بازی های استقالل محروم خواهد بود. باالخره داور هم ممکن است اشتباه کند؛ اما باید تمرکز تیم و کادر فنی حفظ شود.

فشار استقاللی ها، ذوب آهن را به اشتباه انداخت

یکشنبه 24  مهر  1401 /  19 ربیع االول  1444  /  16  اکتبر   2022 / شماره 3647 

مهم ترین بازیکن ال کالسیکو از نگاه »رونالدو«
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل کریم بنزما را مهم ترین بازیکن ال کالسیکوی پیش رو دانست.

دو تیم رئال مادرید و بارسلونا در حســاس ترین و جذاب ترین بازی هفته نهم رقابت های اللیگا 
امروز  به مصاف هم خواهند رفت.

این بازی در حالی برگزار می شود که هر دو تیم 22 امتیازی هستند و در فصل جاری عملکرد بسیار 
خوبی از خود نشان داده اند. رونالدوی برزیلی که سابقه حضور در هر دو تیم بزرگ را در کارنامه دارد، 
قبل از بازی گفت: به نظرم کریم بنزما مهم ترین بازیکن ال کالسیکو است و می تواند در رقم خوردن 
پیروزی بازی بیشترین نقش را داشته باشد. بنزما برنده توپ طال هم خواهد شد.او ادامه داد: بازی 
در زمین رئال مادرید برگزار می شود و این یک امتیاز بزرگ برای تیم است اما باید این را هم بگویم 
که هر دو  تیم در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و فوتبال زیبایی را ارائه می دهند و این باعث می شود 
تا پیش بینی تیم برنده سخت باشد.رونالدو از زیدان به عنوان یکی از تاثیر گذارترین بازیکنان در 
دوران فوتبالی اش سخن به میان آورد. او گفت: زیدان نقش خاصی در دوران فوتبالی من داشت 

و  همواره احترام زیادی برای این بازیکن قائل بوده و هستم. 
 

تماس پاری سن ژرمن با »اوبامیانگ«
باشگاه پاری سن ژرمن برای تقویت خط حمله خود روی اوبامیانگ دست گذاشته است و با این 
بازیکن گابنی وارد مذاکره شد.پاری ســن ژرمن یکی از پر مهره ترین تیم های حال حاضر فوتبال 
جهان است؛ اما جالب اینکه این تیم بدون مهاجم نوک بازی می کند.ایکاردی، مهاجم نوک پاری 
سن ژرمن بودکه سرمربی تیم به او اعتقادی نداشــت و به همین خاطر تیم را ترک کرد بدون آنکه 
جایگزینی برای او انتخاب شود.پاری سن ژرمن برای تقویت خط حمله خود روی اوبامیانگ دست 
گذاشته است که در فصل نقل و انتقاالت تابستانی رسما به چلسی پیوست.طبق اعالم سایت فوت 
میرکاتو فرانسه، باشگاه پاری سن ژرمن به جذب اوبامیانگ عالقه دارد و رسما با این بازیکن و مدیر 
برنامه های او تماس گرفته تا زمینه جذب او را در فصل نقل و انتقاالت تابستانی مهیا کند. به نظر می 
رسد که جدایی کیلیان امباپه از پاری سن ژرمن بار دیگر کلید خورده است و این باعث شده تا سران 
تیم پاریسی از همین اکنون به دنبال جایگزینی شایسته برای این بازیکن باشند. امباپه در تابستان 
هم تا آستانه جدایی از پاری سن ژرمن پیش رفت؛ اما در نهایت قراردادش را با این تیم تمدید کرد. 
او تا سال 2۰2۴ با پاریسی ها قرارداد دارد؛ اما ظاهرا از وضعیت خود در تیم راضی نیست و به دنبال 
جدایی است.باشگاه پاری سن ژرمن اوبامیانگ را بهترین گزینه برای جایگزینی امباپه می داند و به 

همین خاطر با این بازیکن گابنی وارد مذاکره شده است.
 

واکر: 

به جام جهانی خواهم رسید
ســتاره تیم ملی فوتبال انگلیس اطمینــان دارد که می توانــد تیم ملی فوتبال کشــورش را در 
جام جهانی همراهی کند.به گزارش ایســنا و به نقل از elsport، کایل واکــر یکی از بازیکنان تیم 
ملی فوتبال انگلیس است که گمانه زنی های زیادی درباره احتمال غیبت او در جام جهانی 2۰22 
به گوش می رسد.واکر در داربی بزرگ شهر منچستر که با پیروزی ۶ بر ۳ منچسترسیتی به پایان 
رسید مصدوم شد. او که عمل جراحی کرده است ابراز اطمینان کرد که به جام جهانی خواهد رسید.

واکر که از بهترین مدافعان راست فوتبال جهان است، گفت: نخستین چیزی که به آن فکر می کنم 
بازگشــت به تیم ملی فوتبال انگلیس اســت. تمام تمرکزم روی این اســت که هر چه سریع تر 
به تیم ملی برگردم. اطمینان دارم که به جام جهانی خواهم رســید. در طــول دوران بازیگری ام 
مصدومیت های زیادی را تجربه کرده ام و شــناخت کاملی روی جســمم دارم.تیم ملی فوتبال 
انگلیس در جام جهانی 2۰22 قطر با تیم های آمریکا، ایران و ولز هم گروه اســت و در نخستین 

بازی خود به مصاف ایران خواهد رفت.

بارسادراروپاحذفمیشودوبههوادارانشهمچنانرویامیفروشد؛

شکست پروژه آقای مهندس!
ژاوی پس از هر ناکامی بارسا بهانه و توجیه خود را دارد. یک روز داور و روز 
دیگر اشتباهات فردی؛ اما واقعیت این است که با وجود وعده ها، بارسا با 
او نه زیبا بازی می کند و نه خــوب نتیجه می گیرد. این مقدمه مطلب تند 
و تیز سایت معتبر»ال کنفیدنسیال« است.به گزارش  خبرآنالین؛ بارسا با 
تســاوی خانگی برابر اینتر تقریبا باالی ۹۵ درصد از لیگ قهرمانان حذف 
شد؛ شــب بارســا برابر اینتر تیره و تار بود و در نهایت ترسناک هم شد اما  
هنوز این ناکامی)تساوی ۳-۳( دردناک جلوه می کند. پس از شکست 
2-۰ برابر بایرن و ۱-۰ در سن سیرو مقابل اینتر، بارسای ژاوی بازهم ثابت 
کرد که آماده رقابت با بزرگان در لیگ قهرمانان نیست. یک تساوی ۳-۳ 
خانگی ناامیدکننده کافی بود تا مشخص شود بارسلونا هنوز از سطح اول 
فوتبال اروپا فاصله دارد و اروپا همچنان برای آبی و اناری ها بزرگ است.

پس از هزینه ۱۵۳ میلیون یورویی در تابســتان که بارســا را به ششمین 
باشگاه ولخرج در انتقاالت تبدیل کرد، انتظارات از این تیم بسیار زیاد بود 
ولی بارسا با تنها کسب چهار امتیاز در گروه خود سوم است و شانس بسیار 
اندکی برای صعود به دور یک هشــتم نهایی دارد. ناکامی ای که باشگاه را 
کامال تحت تاثیر قرار داده و تردیدها در مورد ژاوی و پروژه اش را بیشتر کرده 
است. مربی ای که مشخص شده سطح و کیفیت الزم برای هدایت بارسا 
را ندارد.برنامه مربی کاتاالن برای بازی با اینتر از همان ابتدا به خودکشی 
شبیه بود. ژاوی در نشست خبری پس از بازی برای توصیف نمایش نیمه 
اول بارسا از کلمه عالی استفاده کرد. او بار دیگر ترجیح داد انتقاد از خود را 
کنار بگذارد و از عملکرد ضعیف بازیکنانی مثل جرارد پیکه برای پوشــش 
ضعف خودش استفاده کرد.از نظر سرمربی، برنامه بارسا برای این بازی 
خوب بود و حذف احتمالی تیمش را به بی رحمی لیگ قهرمانان نسبت 
داد:»در مقاطعی از بازی کامال از عملکرد تیم راضی بودم و تنها اشتباهات 
فردی باعث شد برنده نشویم. تا قبل از گل تساوی اینتر تیم برتر بودیم و 
سپس همه چیز تغییر کرد.«به آمار او در لیگ قهرمانان نگاه کنید: ۶ بازی، 
تنها یک برد، سه شکست و دو تساوی. بارسا تنها ویکتوریا پلژن را با ژاوی 
در نوکمپ ۵-۱ برده است. در فصل گذشته بارسا با هدایت او برابر بایرن در 
آلیانز آرنا ۳-۰ مغلوب شد و در نوکمپ مقابل بنفیکا متوقف شد تا راهی 
لیگ اروپا شود. در فصل جاری نیز بارسا بازهم در زمین بایرن بازنده شد و 
در دو مصاف با اینتر نیز یک بازی را ۱-۰ باخت و چهارشنبه شب گذشته  نیز 
به تساوی ۳-۳ رسید. این اصال تصادفی نیست و نمی توان ناکامی های 
بارسا با ژاوی در لیگ قهرمانان را بی رحمانه و غیرمنصفانه تعبیر کرد. این 
نتیجه ضعف توانایی و تجربه مربی ای است که خوان الپورتا به او اعتماد 
کرده و به خاطر او حاضر شد در تابستان بخشــی از دارایی های باشگاه را 
بفروشد. الپورتا هر بازیکنی که ژاوی می خواست را در اختیار او قرار داد و 

آینده باشگاه را با خطر مواجه کرد؛ اما حاال با یک ناامیدی بزرگ روبه رو شده 
است.ژاوی قرار بود عذر چند بازیکن قدیمی تیم را بخواهد. بازیکنانی که 
با دستمزدی بسیار باال، کیفیت الزم را در زمین نشان نمی دهند. او قرار بود 
شور و اشتیاق را به بارسلونا برگرداند و یاد و خاطره یک دهه پیش را برای 
هواداران زنده کند؛ اما در عوض او برابر اینتر تیمش را با سیستم و استراتژی 
ای روانه زمین کرد که چیزی جز ناکامی به همراه نداشــت. بارسا به گونه 
ای بازی می کرد که فضــا برای ضدحمالت اینتر کامــال فراهم بود. انگار 
که بارسلونا فقط یک برنامه هجومی داشــت و چیزی از دفاع کردن نمی 
دانست. حمالت بارسا نیز در بسیاری از دقایق شتاب زده بود و به نظر می 
رسید بازیکنان با اســترس و هیجان باال وارد زمین شده بودند. استرسی 
که از مربی شروع شد و به بازیکنان نیز انتقال یافت. بارسا فصل گذشته 
نیز در لیگ قهرمانان ناکام ماند؛ امــا رونالد کومان برعکس ژاوی، روبرت 
لواندوفسکی، رافینیا، مارکوس آلونســو، ژول کنده، بیرین، کریستنسن 
و کسیه را نداشــت. واقعیت ها آنقدر مشخص هستند که دیگر نمی توان 
چشم ها را به روی شان بست. در روزی که بارسا بیشتر از همیشه به ژاوی 
نیاز داشت، او همه را ناامید کرد.در ترکیب بارسا برابر اینتر سه بازیکن قدیمی 
تیم حضور داشتند. جرارد پیکه، سرخیو بوسکتس و سرجی روبرتو در میدان 
بودند ولی جوردی آلبا روی نیمکت بود. مربی به بازیکنی مثل پیکه اعتماد 
کرد که در شرایط بازی نبود و فرم الزم برای حضور در چنین بازی های بزرگی 

را از دست داده است.ژاوی در نشست خبری پس از بازی اصرار داشت که 
فوتبال بازی اشتباهات است و باید اشتباهات را به حداقل رساند. در عوض 
کاپیتان های بارسا با اشتباهات شان روی هر سه گل، اشتباه های تیم را 
به حداکثر رساندند. ژاوی می توانست مارکوس آلونسو را به جای پیکه در 
دفاع میانی بگذارد و فرانکی دی یونگ را نیز جانشین بوسکتس کند ؛اما 
ترجیح داد در چنین دیدار مهمی، روی هم تیمی های سابق خود حساب 
کند. از نظر او ناکامی بارســا غیرمنصفانه بود. او پس از شکست از بایرن 
گفته بود که ضعف در تمام کنندگی علت ناکامی بود. در شکست برابر اینتر 
همه چیز را به داوری نسبت داد و این بار هم گفت که اشتباهات فردی بالی 
جان تیمش شد.ژاوی در نشست خبری معارفه خود در بارسلونا گفته بود 
که می خواهد از بارسا تیمی بســازد که برای همه جام ها بجنگد و تاکید 
داشت که این در ذات بارسلوناســت. او بازی زیبا و پیروزی را به هواداران 
وعده داد و اینکه هر کاری خواهند کرد توپ همیشه در اختیار بارسا باشد. 
ژاوی ادعای پای بندی به فلسفه یوهان کرویف و پپ گواردیوال را دارد؛ اما 
یک سال پس از قبول هدایت بارسا، تیم او در یک قدمی لیگ اروپاست، 
نه خوب بازی می کند و نه نتیجه می گیرد. کاپیتان های بی کیفیتش نیز 
همچنان در ترکیب حضور دارند. مقصر این شرایط عالوه بر بازیکنان، خود 
ژاوی است. اسطوره ای که بر خالف دوران فوتبالش نتوانسته مربی ای در 

حد و اندازه های بارسا نشان دهد.

نقل قول روز

افشاگری درباره تغییر دروازه بان ایران در جام جهانی
پدر دروازه بان سابق استقالل درباره نیمکت نشینی او در تیم ملی صحبت کرد.حسین طالب لو، پدر وحید 
طالب لو که در تدارکات تیم های ملی فعالیت داشته درباره نیمکت نشینی پسرش در جام جهانی 2۰۰۶ و 
جام ملت های آسیا در سال 2۰۰7 به خبرآنالین گفت: 2۰۰7 من با امیر قلعه نویی نبودم. اگر من تعریف 
کنم می گویند چون پسرم هست این را می گویم. ابراهیم هم آن زمان آماده بود و یکی از دوستان نزدیک 
من است. در جام جهانی 2۰۰۶ تا دقیقه آخر قرار بود وحید مقابل آنگوال به میدان برود؛ اما باز هم عوض 
شد. این را می توانم بگویم که ۱۰۰ درصد حقش بود آن بازی را به میدان برود حتی ابراهیم میرزاپور هم 

راضی بود و روحیه اش در بازی سوم خراب شده بود.
 

حکم روزنامه صدا و سیما برای رسانه های سرخابی
روزنامه جام جم »متعلق به صداوسیما« از کانال های هواداری استقالل و پرسپولیس به شدت شاکی 
است و نوشت: در وضعیت کنونی اعتراضات، شاهد فعالیت گسترده برخی کانال های تلگرامی و صفحات 
اینستاگرامی ورزشــی و هواداری فوتبال بودیم که قابل تامل و بررســی است.در مدت اخیر که فضای 
کشور متاثر از اعتراضات و حواشــی مربوط به آن شده، برخی رسانه های تلگرامی و اینستاگرامی فعال 
در حوزه ورزش کشور به محور عملیات روانی علیه امنیت ملی تبدیل شده ا ند. در این بین، نبود نظارت و 
ساماندهی توسط دستگاه های نظارتی موجب شده تا برخی از این رسانه ها که بیش از یک میلیون عضو 
را نیز به ثبت رسانده اند، باعث یک افسارگسیختگی و فعالیت معاندانه توسط آنها شده است. البته، این 
موضوع در دو محور قابل بررسی است. بررسی ها داللت بر این دارد که نبود فضای نظارتی و ساماندهی 
این کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی موجب شده چنین رفتارهای معاندانه و تحریک آمیزی 

در طول اغتشاشات داشته باشند. 
 

 دیدار »کی روش« با زوج خط دفاعی تیم ملی در باشگاه
 االهلی قطر

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در جریان سفر به کشور قطر از باشگاه االهلی که دو ملی پوش کشورمان 
در آن حضور دارند، بازدید کرد.کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی کشورمان هفته گذشته راهی دوحه 
شد تا از کمپ تیم ملی در ایام جام جهانی 2۰22 دیدار کند.باشگاه االهلی قطر با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
طی  چند روزی که کارلوس کی روش در دوحه بوده میهمان این باشگاه بوده ، شجاع خلیل زاده و حسین 
کنعانی زادگان زوج خط دفاع تیم ملی ایران و عضو این باشگاه میزبان کارلوس کی روش بودند.رییس 
باشگاه االهلی در این دیدار به کارلوس کی روش قول داد که به موقع دو بازیکن ملی پوش ایرانی راهی 
اردوی تیم ملی کند تا خودشان را برای جام جهانی 2۰22 آماده کنند.شاگردان کارلوس کی روش در مرحله 

گروهی جام جهانی 2۰22 با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت می کند.
 

ترس نیمکت نشینی بیخ گوش بازیکن ملی پوش پرسپولیس
با وجود اینکه پرسپولیس توانست اولین شکست فصل حریف رفسنجانی را رقم بزند؛ اما همچنان زیر 
تیغ انتقادات برخی پیشکسوتان خود قرار گرفته است. آنها در مصاحبه های خود معتقدند انتقال توپ از 
هافبک به خط حمله به کندی و با درصد اشتباه باال در حال انجام است. تفکری که گل محمدی در دقیقه 
۶۰ دیدار پنجشنبه گذشته مقابل مس رفسنجان نیز به آن رسید. سرمربی پرسپولیس پس از گذشت دو 
سوم از زمان بازی هافبک های بازیساز خود نظیر سروش رفیعی و مهدی ترابی را بیرون کشید تا محمد 
عمری در کارهای دفاعی کمک بیشتری به پرسپولیس کند و امید عالیشاه نیز به عنوان مهاجم سایه پشت 
سر لوکادیا برای استفاده از ضد حمله ها قرار بگیرد.خروج ترابی از میدان مسابقه زنگ خطر جدی برای 
هافبک ملی پوش پرسپولیس محسوب می شود. اثر گذاری او نه تنها در پنج برد فصل جاری پرسپولیس 

بسیار کم بوده بلکه عامل اصلی شکست این تیم مقابل تراکتور تبریز محسوب می شود.

مستطیل سبز

 نمی گذاریم »ساکت«
 عصبی شود!

شــاهرخ بیانی می گوید تفکرات ســاکت 
الهامی طوری است که می خواهد تیمش به 

باالی جدول صعود کند.
شــاهرخ بیانی، مربی هوادار تهران پس از 
پیروزی برابر ملوان در میکسدزون ورزشگاه 
دســتگردی حاضر شــد و در مورد شــرایط 
مسابقه گفت: ملوان تیم جوان و با ریشه ای 
است و ما می دانســتیم بازی سختی است. 
در جدول هم پایین هستند ولی شرایط شان 
این نیست و باید باالی جدول باشند. من آنها 
را تیم خوبی دیدم و مثل تیم ما جوان است. 
تیم ما هم پایین جدول بود و دو بازی بردیم 
و بــاال آمدیم. چون فاصله ها نزدیک اســت 

نمی شود پیش بینی کرد.
بیانــی در مــورد هدف هــوادار گفــت: ما 
می خواستیم تیم مان در جدول لیگ بماند؛ 
اما طرز تفکر ساکت الهامی اینطور است که 
دوست دارد باالی جدول باشد. کار می کنیم 
و بازی به بازی بهتر می شویم. فکر می کنم با 
این شــرایط به باالی جدول می رویم.مربی 
هوادار در خصوص تغییر رویه ساکت الهامی و 
حفظ آرامشش لب خط گفت: ساکت الهامی 
یکی از بهترین ها هم از لحاظ فنی و اخالقی 
است. ایشان فوق العاده است و شاید خیلی 
ها  فکر کنند این آدم خیلی عصبانی است در 
صورتی که خیلی آدم باشــخصیت، مهربان 
و با معرفتی اســت. تیم ما هم جوان است 
و یک مقدار برای مربی ســخت است ولی 
در چهار پنج بازی اخیر خیلی آرام اســت و 
بچه ها کارها را انجام می دهند و نمی گذاریم 
عصبی شود.شــاهرخ بیانــی در پایان راجع 
به سیانکی،گزارشــگر مسابقه گفت: در مورد 
گزارشگر تلویزیون، آقای ســیانکی؛ ایشان 
خیلی عالقه مند است که مربی شود! خیلی 
نظرات فنی می دهد. ایشان گزارشگر است و 
نباید در کار فنی دخالت کند. اگر می خواهد 
در کار فنی بیاید، گزارشــگری را کنار بگذارد. 
اظهارات بی ارزش می کند؛ شما باید بی طرف 
باشــی. ما هم می دانیم ملــوان تیم خوبی 

است ولی شما باید فقط گزارش کنی.

فوتبال جهان

وز عکس ر

در حاشیه دیدار 
استقالل و ذوب آهن

آرمــان قاســمی، مدافــع تیــم ذوب آهن پس 
از شکســت برابــر اســتقالل اظهــار داشــت: ما 
می توانستیم با شرایط بهتری در این بازی حاضر 
شویم؛ اما متاســفانه هفته قبل گل سالم ما را در 
قائمشهر مردود اعالم کردند. فکر می کنم در این ۹ 
هفته، باز هم ما جزو تیم هایی باشیم که بیشترین 
ضربه را از سمت داوری به صورت سهوی خوردیم.

وی افزود: همه دیدند که ما در بیشتر دقایق بازی، 
نسبت به اســتقالل برتر بودیم؛ اســتقالل هم تیم 
بزرگی اســت و در دقایقی توانست روی دروازه ما 
فشــار وارد کند؛ اما ما موقعیت خاصی به این تیم 

ندادیم و موقعیت های این تیم در یکی دو شــوت 
آن هم در نیمــه اول بود. موقعیت داشــتیم ولی 
متاسفانه استفاده نکردیم.قاسمی با تاکید بر اینکه 
حق ذوب آهن شکست در این مسابقه نبود، ادامه 
داد: از نظر من عادالنه ترین نتیجه مســاوی بود؛ 
اما روی یک غفلت و اشتباه گل خوردیم و فرصت 
جبران هم نداشتیم.قاسمی در  پایان در واکنش به 
اینکه به نظر می رسید بازیکنان ذوب آهن اعتماد به 
نفس کافی ندارند، گفت: اگر شرایط تیم ما طوری 
بود که باالی جدول بودیم قطعا چه در زدن ضربات 
آخر و چه در لحظات آخر دفاعی، با اعتماد به نفس 

بیشــتری عمل می کردیم ولی زمانی که بازی ها با 
نتیجه مساوی پشت ســر گذاشته می شوند و تیم 
در میانه جدول باقی می ماند، اعتماد به نفس الزم 
در لحظات آخر از بازیکنان گرفته می شــود. همین 
مســئله هم در ضربه آخر و هم در کار دفاعی به ما 
لطمــه زد و در حالی که حداقل باید تــک امتیاز را 

کسب می کردیم، این بازی را از دست دادیم.

مدافع تیم ذوب آهن: 

کمترین حق ذوب آهن یک امتیاز بود
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مسجد جامع ورزنه؛ یادگار ارزشمند دوره تیموری

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورزنه گفت: مسجد جامع ورزنه که 
۶۰۰ سال قدمت دارد از مساجد دو ایوانی و دارای گنبد دو پوستی است.احمد شهباز درباره مسجد جامع 
ورزنه، اظهار کرد: مســجد جامع ورزنه مربوط به دوره تیموری و بانی آن »محمودبن مظفر ورزنه ای« 
ملقب به عمادالدین از امرای دوره تیموری است که این فرد همچنین بانی احداث بیت االشتاء مسجد 
جامع اصفهان است. مسجد جامع ورزنه در ابعاد بزرگ بنا می شود که نشان می دهد در دوره تیموری 
این منطقه دارای جمعیت زیادی بوده اســت.وی با بیان اینکه این مسجد در دوره شاهرخ بهادرخان 
تیموری بنا شده است، افزود: مسجد جامع ورزنه از مساجد دو ایوانی و دارای گنبد دو پوستی است. 
این فرضیه وجود دارد که منار مسجد جامع قبل از احداث مسجد بنا شده و احتمال دارد ارتفاع منار در 
گذشته بیشتر بوده و مسجد در کنار منار بنا شده است. همچنین قبل از بنای مسجد در این محل آتشکده 
وجود داشته است.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورزنه گفت: چون 
اسم جامع روی این مسجد است اطراف آن یک سری از عناصر معماری ارزشمند وجود داشته که از 
جمله این معماری های ارزشمند بازار مسجد جامع، کاروانسرا، آب انبار و حمام بوده که در حال حاضر 
کاروانسرا، حمام و بازار وجود ندارند و تخریب شده اند. اگر این آثار در کنار مسجد ورزنه بود بیشتر معنای 
جامعیت از آن برداشت می شد.شهباز تصریح کرد: مسجد جامع ورزنه ۶۰۰ سال است که احداث شده 
و در دوره های مختلف تاریخی مرمت شده و هنوز زنده است، به طوری که نمازهای یومیه و نماز جمعه 
در این مسجد اقامه می شود. این مسجد دارای دو ایوان و دو رواق است و کاشی های معرق و برجسته 
آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در دوره صفوی از کاشی های معرق استفاده می شده و بعد از آن 
کاشی های هفت رنگ کاربرد پیدا کرده اند.وی ادامه داد: معماری مسجد جامع ورزنه از خشت و آجر و 
ارتفاع منار آن ۲۰ متر است. این بنا مانند دیگر آثار تاریخی ورزنه گردشگر زیادی به خود جذب نمی کند 
و گردشگران آن خاص و از عالقه مندان به معماری دوره اسالمی هستند.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورزنه، گفت: این اداره در چند مرحله مسجد جامع را مرمت کرده 
است. مرمت رواق، سبک سازی سقف و کاشی های سردر آن انجام شده و نیاز به مرمت اساسی ندارد.

 
رییس پژوهشکده باستان شناسی:

هنوز نمی دانیم شهر زیرزمینی نوش آباد چیست؟
رییس پژوهشکده باستان شناسی گفت: همه مردم دغدغه های هویتی دارند و این دغدغه درست 
است. اگر کاوش ها در شــهر زیرزمینی نوش آباد، اصولی و فنی باشد مشــکلی ندارد و سرپرست 
پژوهش باید نتایج آن را در شورای پژوهشی گزارش کند.کوروش  روستایی، در بازدید از شهر زیرزمینی 
نوش آباد، اظهار کرد: مهم ترین نکته در مورد هر مجموعه، مستندنگاری آن است. پنج فصل کاوش 
در شهر زیرزمینی نوش آباد انجام شده، اما اطالعات واضحی از آن در دسترس نیست و گزارش آن در 
جایی چاپ نشده است.وی تاکید کرد: مستندنگاری باعث می شود که بدانیم چه چیزهایی داریم و 
این داده ها و فضاها چه ارتباطی باهم دارند. در مورد شهر زیرزمینی نوش آباد، یک گزارش در مجله های 
تخصصی باستان شناسی و میراث فرهنگی منتشر نشده است.رییس پژوهشکده باستان شناسی، 
افزود: باستان شناسی، فقط حفاری و کندن نیست، بلکه یک پیوست و پیشینه فرهنگی نیز همراه 
خود دارد. هنوز نمی دانیم شهر زیرزمینی نوش آباد چیست؟ آیا نقشه دارد؟ اطالعات این مجموعه 
باید در جایی چاپ شده و در دسترس مردم باشد.روستایی تصریح کرد: دغدغه مردم از نظر تئوری 
درست است و برداشت آب طی زمان، باعث نشست زمین می شود؛ اما پیشنهاد می کنم که یک گروه 
زمین شناسی دیگر، شرایط شــهر زیرزمینی نوش آباد را کنترل کند تا بدانیم چه باید کرد.وی تاکید 
کرد: دغدغه های حفاظتی وجود دارد و کاوش ها باید بــا حضور تخصص های مختلف پیش بروند. 
اگر ورودی جدید ایجاد شــود، میزان رطوبت هم عوض می شود، اما باید بررسی شود چه تاثیری بر 
دیواره ها دارد؟روستایی در مورد درخواست شهرداری برای مجوز ایجاد ورودی سوم شهرزیرزمینی 
نوش آباد گفت: مجوزها بر اساس یک طرح علمی، منطقی و دقیق صادر می شود که باید در یک جلسه 

تخصصی بررسی شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری:

جمعهبازارهایاصفهانهوشمندمیشود

با توجه به رشد شتابان و بی رویه شهرنشینی و تحوالت  ایمنا
کالبدی، اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی شــهرها، 
ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری تشکیل شده 
است تا با نظارت و مدیریت جامع و مبتنی بر استراتژی از ایجاد نابسامانی ها 
در این حوزه جلوگیری کند، زیرا چنان چه روند تامین و توزیع منابع مناسب 
نباشد، می تواند سایر زیرساخت های شهری را تحت تاثیر قرار دهد.در این 
میان جانمایی مشاغل در شهرها اهمیت دارد، زیرا اگر مشاغل متناسب با 
بافت شهر و خیابان نباشد، بر مشکالت شــهری می افزاید که متولی این 
فرآیند در شهر، سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
است.ماموریت مهم ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان، ایجاد زمینه های الزم جهت تهیه و توزیع میوه و 
تره بار و فرآورده های کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و هدایت چرخه 
تولید تا توزیع آنها و همچنین ساماندهی مشــاغل شهری با رعایت مفاد 
طرح های جامع، تفصیلی و مقررات مربوطه است.دســتیابی به شهری 
برخوردار از محیط های کســب وکار مطلوب مشــاغل شــهری، با رعایت 
شــاخص های توســعه پایدار و منطبق بر هویــت اســالمی و ایرانی از 
چشم اندازهای سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان است، از این رو این سازمان با تعریف و اجرای پروژه های 
متعدد سعی کرده است شرایط مطلوبی را برای شهر و شهروندان رقم بزند.

در راستای آگاهی بخشی به شهروندان و اطالع هرچه بیشتر از اقدامات و 
برنامه های این سازمان در دو بخش عمرانی و ساماندهی طی شش ماهه 
نخست سال جاری، امیرحسین ماه آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه 
و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان گفت و گویی با 

»ایمنا« داشته که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید:
 در حال حاضر فاز دوم مجتمع صنفی خواربار شامل ۳۶ واحد با جدیت 
در حال احداث اســت و به مراحل پایانی نزدیک می شود؛ این اقدام برای 
ساماندهی کسبه صنف خواربار، مواد غذایی و بنکداران خیابان های جهاد و 
ولی عصر )عج( گامی بسیار ارزشمند است. در گذشته تعدادی از غرفه های 
میوه میدان مرکزی میوه و تره بار برای تاالر ماهی در نظر گرفته شــده بود، 
اما در حال حاضر مجموعه جدیدی با امکانات خوب و متناسب با فعالیت 
عمده فروشان ماهی در حال احداث است و به زودی مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.
 پروژه دیگری که در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان در حال اجراست، 
اضافه شدن ســوله هایی جهت احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی است که 
پیمانکار مرحله نازک کاری پروژه انتخاب و عملیات اجرایی آن آغاز شــده 

است.
   در فصول مختلف روزانه بین هفت تا ۱۲ هزار تن میوه وارد میدان مرکزی 
میوه و تره بار اصفهان می شود که با توجه به قیمت و کیفیت مناسب، از سایر 

شهرها نیز برای خرید به این میدان مراجعه می کنند، از این رو در این میدان 
تاالر ۲۴ در حال احداث اســت تا ۲۸ غرفه به غرفه هــای میوه این میدان 
اضافه شود و بتوانیم بین متقاضیان خرید غرفه تعادلی را در تقاضا و عرضه 
ایجاد کنیم و با رقابتی شــدن فضا، زمینه ای فراهم شود تا عمده فروشان 
میوه بیشتری وارد میدان شوند و شهروندان از مزایای آن بهره مند باشند. 
این اقدام تمرکز ترافیکی در بعضی نقاط میدان را کاهش می دهد و حجم 

ترافیک را توزیع می کند.
  با احتساب ۲۸ غرفه جدیدی که به واسطه احداث تاالر ۲۴ به غرفه های 
میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان اضافه می شود، غرفه های این میدان 
به ۵۵۵ عدد خواهد رســید که این پروژه تا یک ماه آینده مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
  تعدادی از فروشگاه های کوثر به دلیل وجود بعضی مشکالت از چرخه 
خدمت رسانی به شهروندان خارج شده بود، به عنوان مثال فروشگاه کوثر 
شماره ۱۱ پشت پارک قلمستان یک پروژه نیمه تمام بود که مشکالت اجرایی 
خاص خود را داشت که با تدابیر سازمان و اهتمام جدی برای رفع مشکالت 
آن، پروژه به مرحله اجرا رسید و پیمانکاران در حوزه های مختلف تأسیسات 

و سازه ها انتخاب و مشغول فعالیت شدند.
  فروشگاه کوثر شماره دو واقع در سپاهان شهر سال ۸۹ در مساحتی بالغ 
بر هزار مترمربع احداث شــد، اما ظرفیت آن نسبت به جمعیت مخاطب و 
نیاز روزافزون شهروندان به تنوع محصوالت و خرید بیشتر این بازار متناسب 
نبود،بنابراین  زمینی در مجاورت این فروشگاه با همکاری شهرداری منطقه 
پنج تملک شد که عملیات ایجاد بازار جدید در حال تکمیل است و تا ابتدای 

سال آینده افتتاح خواهد شد.
  یکی از مطالبات شهروندان احداث فروشگاه کوثر شماره ۱۶ در مجموعه 
مسکونی شهید کشوری بود، بر این اساس عملیات اجرایی احداث فروشگاه 
کوثر شهید کشوری در سال ۱۳۹۸ آغاز شــد، اما بنا به دالیلی ساخت این 
فروشگاه در همان سال متوقف شد؛ از دو ماه قبل پیمانکار پروژه احداث این 

فروشگاه انتخاب و مشغول فعالیت شد.
 در حال حاضر نرم افزاری تهیه شــده است تا با اســتفاده از آن بازرسان 
فروشگاه های کوثر به صورت آنالین قیمت اجناس در تمام کوثرها را با هم 
چک کنند؛ با این نرم افزار، قیمت حدود هزار قلم کاال یکسان ســازی شده 
اســت، همچنین در اقدامی دیگر خرید تجمیعی با هدف عرضه کاالها با 
قیمت کمتر به شهروندان را با همکاری بهره برداران فروشگاه های کوثر پیش 

بردیم که اتفاق خوبی بود.
  عالوه بر جمعه بازار بعثت واقع در خیابان بعثت، بعد از ســه راه گلستان، 
دوشنبه بازار میوه و صیفی جات بعثت نیز از نوزدهم اردیبهشت ماه امسال 

فعالیت خود را در این مکان آغاز کرد.
در دوشــنبه بازار میوه و صیفی جات بعثت، روز بازارهــای متفرقه ای که 
در نقاط مختلف شــهر پراکنده بودند، روزهای دوشنبه در این محل حضور 
می یابند، البته ناظر ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان در این بازار مستقر اســت و نظارت بر قیمت  و 

کیفیت محصوالت را انجام می دهد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان از اختصاص اســتراحتگاه بانــوان راننده 
ناوگان مســافربری برون شــهری در پایانه صفه 

اصفهان خبر داد.
ابوالفضل توکلی با اعالم این خبر گفت: در راستای 
توجه به جایگاه بانوان راننده سفرهای برون شهری 
و تکریم مقام زن، برای اولین بار در اصفهان و پایانه 
مسافربری صفه هماهنگی های الزم و تفاهم نامه 

مشــترک با مدیریت یکی از پزشــکان بانو در هتل 
همام پایانــه صفه انجــام گرفت تا بانــوان راننده 
هم بتوانند با شــرایط ویژه، کمتــر از قیمت مصوب 
هتل داری به مبلغ هر شب یکصد هزار ریال، در این 
هتل واقع در پایانه صفه استراحت کنند.وی افزود: 
این در حالی اســت که درگذشــته امکان اسکان 
رانندگان بانوی ناوگان مسافربری برون شهری در 
خوابگاه های صفه و کاوه وجود نداشته و این اقدام 
درجهت ارائه تسهیالت به بانوان راننده برای اولین 
بار در پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان 
انجام گرفته است.مدیرعامل ســازمان پایانه های 

مســافربری شــهرداری اصفهان با اعالم اینکه در 
حال حاضر حدود ۵۰ راننده اتوبوس زن در سفرهای 
برون شهری از استان اصفهان و سایر استان ها در 
پایانه های مســافربری اصفهان تردد دارند، تاکید 
کرد: رانندگان بانو با در دست داشتن کارت هوشمند 
و دفترچه و یا معرفی نامه از شرکت های مسافربری 
واقع در پایانه های پنجگانه می توانند از این تسهیالت 
اســتفاده کنند.وی خاطرنشــان کرد: همچنین در 
پایانه های کاوه و صفه استراحتگاه ویژه رانندگان آقا 
وجود دارد که خدمات اسکان و غذا با کیفیت خوب 

و قیمت مناسب به آنها ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خبر داد:

 اختصاص استراحتگاه ویژه به بانوان راننده ناوگان
 برون شهری در پایانه صفه اصفهان

استاد برجسته قلمزنی اصفهان درگذشت
استاد علی ظریفی اصفهانی از هنرمندان و اساتید برجسته قلمزنی اصفهان شامگاه جمعه و در سن 
۸۶ سالگی بر اثر کهولت ســن دار فانی را وداع گفت.وی، خالق آثار ماندگار قلمزنی و چهره ماندگار 
استان اصفهان محسوب می شد و بیش از هشــت دهه به هنر قلمزنی مشغول بود.گفتنی است، 
استاد ظریفی اصفهانی، استاد صاحب سبک و برجســته قلمزنی بود که از چهارسالگی این هنر را 
آموخته و بیش از ۷۰ سال هنرمندی کرده اســت و با فلز شاهکار هایی آفریده که تزئینگر موزه های 

داخلی و خارجی است.
 

حمایت جانبازان قطع نخاعی اصفهان از نیرو های فراجا
ســردار مجتبی دافعیان، از فرماندهان و جانبازان دوران دفاع مقدس در دیدار با سردار میرحیدری 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با تبریک هفته فراجا اظهار داشت: امنیت امروز کشور حاصل خون 
بیش از ۳۰۰ هزار شهید دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و امنیت است و نیرو های فراجا هم 
امروز همان راهی را طی می کنند که شهدا جان شان را برای آن فدا کردند.وی افزود: با وجود نیرو های 
ارزشی، انقالبی و والیی در بدنه نیرو های مسلح و به ویژه فرماندهی انتظامی کشور هیچ گزند و آسیبی 
به انقالب و نظام وارد نمی شود و از این بابت به نیرو های مسلح کشور اطمینان و اعتماد کامل داریم.

دافعیان گفت: کار امروز پلیس در حفاظت و پاسداری از امنیت کشور از مرز ها گرفته تا درون شهر ها و 
روستا های کشور کم ارزش تر از مقام شهادت نیست و قطعا این عزیزان از مقربان درگاه الهی هستند.

این جانباز دوران دفاع مقدس با اشــاره به حوادث اخیر در کشور عنوان کرد: یکی از گالیه های اصلی 
ما از دســتگاه های فرهنگی به خصوص از آموزش و پرورش، دانشگاه ها، معلمان، مربیان و اساتید 
دانشگاه هاست که چرا در تبیین درست مسائل برای نوجوانان و جوانان کوتاهی کردند تا کار به اینجا 

کشیده شود.
 

گرامیداشت چهلمین سالگرد آیت ا... اشرفی اصفهانی
همزمان با چهلمین سالگرد شهادت آیت ا... اشرفی اصفهانی، مراسم گرامیداشت این شهید و ۳۲۵ 
شهید محله خوزان در زادگاهش خمینی شهر برگزار شد.به گزارش صدا و سیما؛ این مراسم با حضور 
خانواده های شهدا، ایثارگران، همرزمان این شهید در دفاع مقدس و جوانان و نوجوانان در مسجد 
مالمحسن خوزان برگزار شد.حجت االسالم مهدی طائب، رییس شورای قرارگاه راهبردی عمار در 
این آیین عالم و مجاهدبودن آیت ا... اشرفی اصفهانی را موجب عاقبت به خیری آن شهید دانست.

آیت ا...  اشرفی اصفهانی در سال ۱۲۷۹ شمسی در محله خوزان خمینی شهر به دنیا آمد و پس از 
تحصیل در حوزه علمیه اصفهان و قم در سال ۱۳۳۵ به منظور تبلیغ به کرمانشاه عزیمت کرد و پس از 
انتصاب به امامت جمعه این شهر از سوی امام خمینی )ره( سال ۶۱ در محراب نمازجمعه به دست 
منافقین به شهادت رسید.شهرستان خمینی شهر ۲ هزار و ۳۰۰ شهید تقدیم نظام اسالمی کرده که 

۱۳ شهید از آنان شهید ترور هستند.

 فعالیت بیش از 2 هزار روحانی در ایام تبلیغات
 در  استان اصفهان

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان گفت: در ایام تبلیغات بیش از ۲ هزار روحانی 
در استان اصفهان فعالیت دارند.حجت الســالم مهدی فوقی درهمایش سراسری مبلغان استان 
اصفهان در اردوگاه شــیخ بهایی نجف آباد گفت: در ایام تبلیغات بیش از ۲ هزار روحانی در استان 
اصفهان فعالیت دارند و از ۳۰۰ روحانی که فعالیت بیشــتری داشته اند، دعوت شده تا از تجربیات 
خود بگویند. وی  افزود: مشاوره خانواده، مشــاوره حل اختالف، ارتباط با جوانان، مشاوره جوانان 

بیشترین فعالیت مبلغان ماست.

میراث

خبر روزاخبار

هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی 
ارتش در استان های اصفهان، یزد و 

چهارمحال و بختیاری:

تمام ارگان های مسلح 
ما باید نهاد عقیدتی در 

کنارشان باشد
هماهنگ کننــده عقیدتی سیاســی ارتش 
در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری گفت:با توجه به اینکه نظام ما نظام 
اسالمی است ، نیروهایی که قرار است امنیت 
کشــور را برقرار کنند باید در کنار آموزش های 
نظامی به آموزش های اعتقادی و سیاسی هم 
مجهز شوند.حجت االسالم حسین قاسمی 
در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
این هفته اصفهان  اظهار کرد: همه ما به عنوان 
پیروان واقعــی ائمه و نبی مکرم اســالم در 
حال کار و تالش هســتیم و بر اساس قانون 
جمهوری اســالمی باید پیرو موازین خدای 
متعال و اهل بیت)ع( بــه ویژه پیامبر)ص( 
باشیم.وی با اشاره به ســالروز تاسیس نهاد 
عقیدتی سیاسی ارتش افزود: با توجه به این 
که نظام ما نظام اسالمی است و نیرو هایی که 
قرار است امنیت این کشور را برقرار کنند باید 
در کنار آموزش های نظامــی به آموزش های 
اعتقادی و سیاسی هم مجهز شوند بنابراین 
نهاد عقیدتی سیاســی در نیرو های مســلح 
تاسیس شد.حجت االسالم قاسمی با اشاره 
به ســخنان امام راحل در خصوص ارتش در 
سال ۱۳۵۸، اضافه کرد: در آن زمان این نهاد 
به نام اداره ایدئولوژیک و سیاســی در ارتش 
فعالیت می کرد، اما دشــمن سعی داشت با 
نفوذ ،نهاد هــای انقالبی را از بدنه کشــور جدا 
کند که موفق نشــد.هماهنگ کننده عقیدتی 
سیاسی ارتش در استان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه یکی از 
تدابیر حکیمانه امام راحل تاسیس این نهاد 
مقدس بود، گفت: تمام ارگان های مســلح 
ما باید نهاد عقیدتی در کنارشان باشد چرا که 
یک نیروی نظامی باید عالوه بر مسلح بودن 
به سالح نظامی، به نیروی ایمان، قرآن برای 
حراست و حفاظت از کشور و ارزش های قرآن 

مسلح باشد.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری مطرح کرد:

پیشرفت طرح های عمرانی در شهر اصفهان
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از پیشرفت ۳۵ درصدی طرح های عمرانی کالن شهر  اصفهان خبر داد.مهدی آصالح اظهار کرد: در حال حاضر 
پروژه های شهرداری از جمله شاخص، مهم منطقه ای و منطقه ای به طور متوسط ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.وی ادامه داد: پروژه های مهم منطقه ای در 
بین پروژه ها دارای شاخص ۶۰ درصد است و وضعیت مطلوب تری را به خود اختصاص داده است.مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
سلسله جلساتی به منظور بررسی پروژه های بحرانی و موانع پیش رو، همچنین راهکار های تسریع در عملیات اجرایی آن با حضور شهردار اصفهان، معاونان و 
مدیران مناطق پانزده گانه به محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری برگزار شد.وی خاطرنشان کرد: در این بررسی ها مشخص شد 
تعدادی از پروژه های شاخص این مناطق نیاز به کار تکمیلی و گاهی فراتر از اختیارات شهرداری نیاز به هماهنگی میان دستگاهی دارد که تدبیر و پیگیری در 
این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.آصالح اظهار کرد: در این نشست حوزه های مربوط به شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و ارائه گزارش پیشرفت 

فعالیت های خود مطابق با برنامه زمان بندی شدند.

سی امین نشست 
کمیته ارتباطات 
و امور بین الملل 

شهرداران 
کالن شهرهای ایران

ســی امین نشســت کمیته 
ارتباطــات و امــور بین الملل 
شهرداران کالن شهرهای ایران 
به میزبانی شهر یزد برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: پاالیشــگاه اصفهان یکی 
از پاالیشگاه های استراتژیک کشور محســوب می شود که حدود ۲۲درصد از 
سوخت کل کشــور اعم از گازهای LPG، انواع بنزین ها، گازوییل، نفت سفید 
و ســایر ترکیبات در این پاالیشــگاه تولید می شــود.اصغر صابری در جمع 
خبرنگاران با اشاره به موفقیت شرکت پاالیش نفت اصفهان برای رسیدن به 
استانداردهای روز دنیا اظهار داشت: این شرکت موفق به تولید گازهای یورو 
فایو شــد و میزان ترکیبات گوگردی همراه با دیزل که 8 تا 10هزار بود، به زیر 
10هزار ppm کاهش پیدا کرد و دیزل تولیدی شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
اکنون دقیقا مطابق با استانداردهای روز دنیاست.وی ادامه داد: با احداث این 
واحد، از انتشار حدود 300تن گوگرد در فضا جلوگیری و این ترکیبات گوگردی 
تبدیل به گوگرد مایع و جامد شد.معاون تولید شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان 
تصریح کرد: قبال گوگرد پودری تولید می کردیم که در اثر نقل و انتقاالت در هوا 
منتشر می شد و طی توافقی که با اداره محیط زیست صورت گرفت و همچنین 
سرمایه گذاری پاالیشــگاه نفت اصفهان تمام گوگردهای پودری و کلوخی به 
گوگرد گرانولی تبدیل شدند که مطابق با استانداردهای روز دنیاست.وی افزود: 
پیش از این انبار با سوله هم نداشتیم و فضای باز بود؛ اما اکنون انبارهای جدید 
داریم و محصوالت تولید شده به سمت بازارهای مصرف می روند، عمده گوگرد 
تولیدی در صنایع اسید سولفوریک استفاده می شود و بازارهای صادرات ما 
هم به اندازه کافی هست.صابری در رابطه با نقش موثر پاالیشگاه نفت اصفهان 
در تولید سوخت کشور عنوان کرد: پاالیشــگاه اصفهان یکی از پاالیشگاه های 
استراتژیک کشور محسوب می شود و حدودا ۲۲درصد از سوخت کل کشور اعم 

از گازهای LPG، انواع بنزین ها، گازوییل، نفت سفید و سایر ترکیبات در این 
پاالیشگاه تولید می شود.وی ادامه داد: همه سوخت موردنیاز استان اصفهان 
در این پاالیشگاه تولید شده و عالوه بر آن، 16 استان دیگر را هم تحت پوشش 
دارد و مازاد سوخت استان اصفهان به اســتان های هم جوار ارسال می شود.

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اشــاره به فعالیت پاالیشگاه 
اصفهان به عنوان صنعت سبز بیان کرد: شرکت پاالیش نفت اصفهان از دیرباز 
درحال حرکت به سمت صنعت ســبز بوده و اکنون جزو صنایع سبز به شمار 
می رود و اطالعات کلیه بویلرها و مشعل های این شرکت به صورت آنالین به 
سازمان محیط زیست ارسال می شــود.وی افزود: همچنین کلیه اطالعات 
ترکیبات آالینده محیط زیست به ســازمان محیط زیست ارسال می شود و 
اگر اتفاقی بیفتد و میزان این ترکیبات از حدی باالتر برود، این سازمان به ما 
هشدارهای الزم را می دهد، سازمان محیط زیست به صورت ماهیانه و بدون 
اطالع قبلی از پاالیشــگاه ، کوره ها و بویلرها بازدید کرده، در آزمایشــگاه های 
معتبر نمونه بــرداری انجام می دهنــد و رصد الزم صــورت می گیرد.صابری 
خاطرنشان کرد: شرکت پاالیش نفت اصفهان از حدود 15سال پیش تاکنون 
فقط از سوخت سبک یا سوخت گازی استفاده می کند و تحت هیچ شرایطی 
سوخت های سنگین را مورد اســتفاده قرار نمی دهد، مدیریت به این سمت 
حرکت می کند که حتی کاهش ظرفیت داشــته باشــیم؛ اما اصال از سوخت 
سنگین و آالینده محیط زیست استفاده نکنیم.وی تصریح کرد: حتی در یک 
بازه زمانی استفاده از سوخت سبک ازنظر اقتصادی زیان بار بود و مجبور شدیم 

سوخت های کپسولی را بیشتر تولید کرده و در کوره ها استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در جریان ســفر دو روزه به 
شهرستان فریدون شــهر از تاسیسات آبی این شهرســتان بازدید کرد.حسین 
اکبریان در نخستین روز حضور خود در شهرستان فریدون شهر، به اتفاق استاندار 
و جمعی از مدیران اســتانی با حضور در منطقه پشتکوه فریدون شهر در جریان 
اقدامات در حال اجرا و نحوه آبرسانی به روستاهای این منطقه محروم در استان 
اصفهان قرار گرفت. وی در روز دوم حضور در شهرســتان فریدون شــهر از منبع 

۲۷00 متر مکعبی این شهرستان، ایستگاه پمپاژ شماره دو چشمه لنگان، پروژه 
جابه جایی لوله ها در محل کنار گذر شمالی و ساختمان های اداری امور آبفای 
فریدون شهر بازدید و در جریان نحوه آبرسانی به مردم این شهرستان قرار گرفت. 
مالقات با مردم فریدون شهر در فرمانداری این شهرســتان، دیدار صمیمانه با 
کارکنان آبفای فریدون شهر و شرکت در شورای اداری این شهرستان، سایر برنامه 

های مدیر عامل آبفای استان اصفهان در این سفر بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جریان سفر به شهرستان 
فریدون شهر با  کارکنان آبفای این شهرستان دیدار کرد.حسین اکبریان با تک 
تک کارکنان این امور دیدار صمیمانه ای داشت و در جریان نقطه نظرات آن ها 
قرار گرفت.وی در این دیدارها با تاکید بر رعایت حقوق کارکنان شــاغل در این 
منطقه، پیشــنهادات آن ها را دریافت و در جریان پیشرفت پروژه ها، اولویت 

های اجرایی و مشکالت منطقه قرار گرفت.
 شایان ذکر است محمد رضا یبلیویی، مدیر آبفای فریدون شهر نیز در این بازدید 
گزارشی از روند اقدامات صورت گرفته در این منطقه ارائه کرد. مجید حبیبیان، 
قائم مقام شرکت آبفای استان اصفهان مدیر عامل این شرکت را در این سفر 

همراهی کرد.

سالیانه ۲50 هزارتن کنســانتره آهن مورد نیاز کارخانه های فوالدسازی در معادن 
سنگ آهن شهرستان طبس تولید می شــود.مجموعه کنسانتره سنگ آهن تپه 
طاق در دستگردان طبس، یکی از بزرگ ترین منطقه های سنگ آهن در خراسان 
جنوبی است.بابایی، کارشناس معدن سنگ آهن تپه طاق گفت: این واحد معدنی 
قادر است در سال حدود ۲50 هزار تن محصوالت سنگ آهن را به کنسانتره تبدیل 
کند. تمرکز فعالیت های صنعتی و معدنی در طبس روی کانی های فلزی و غیرفلزی 
است و کل محصول تولیدی این معدن به شهرستان اصفهان ارسال می شود. مدیر 
استخراج مواد معدنی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در بازدید از این مجموعه 
گفت:  در نظر داریم با توسعه واحد معدن سنگ آهن و احداث واحد جوار معدنی 
بتوانیم  بیشتر در منطقه باشیم تا اکتشاف و استخراج سنگ آهن افزایش یابد.

فقری افزود: با افزایش تولید و فرآوری سنگ آهن می توانیم سنگ آهن بیشتری 

را در اختیار خطوط تولید فوالدســازی کشــور قرار دهیم. محمــدی، مدیرعامل 
مجموعه صنعتی و معدنی سنگ آهن نیز گفت: احداث واحد جوار معدنی ، عالوه بر 
اشتغال زایی و کسب ارزش افزوده می تواند باعث مهاجرت معکوس به روستا های 
مجاور معادن شــود.وی افزود: اکنون در این واحد معدنی 50 نفر مشغول به کار 
هستند که با افزایش ظرفیت کارخانه بالغ بر ۲5 نفر دیگر در کارخانه و 50 نفر هم در 
معدن برای استخراج سنگ آهن مشغول خواهند شد. مدیرعامل این مجموعه 
همچنین گفت: با عیار باالی 66درصد و دانه بنــدی 80 میکرون، این محصول به 
طور مستقیم در صنایع فوالد جهت تولید گندله مورد استفاده قرار می گیرد.از 1۷0 
پرونده معدنی در طبس 1۲0 معدن آن فعال هستند یکی از این معادن معدن تپه 
طاق دستگردان در شهرستان طبس است.در حال حاضر بالغ بر 8هزار و 500 نفر در 

مجموعه های معدنی طبس مشغول به فعالیت اند.

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان:

22درصدسوختکشوردراصفهانتولیدمیشود

بازدیدمدیرعاملآبفایاصفهانازتاسیساتآبیشهرستانفریدونشهر

دیدارصمیمانهمدیرعاملآبفایاستاناصفهانباکارکنانآبفایمنطقهفریدونشهر

ارسال کل محصول تولیدی بزرگ ترین منطقه سنگ آهن خراسان جنوبی به اصفهان؛

2۵۰هزارتنکنسانترهآهن،خوراککارخانههایفوالدیمیشود
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