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یکشنبه 12 مرداد  1399 / 12 ذی الحجه 1441/ 2 آگوست 2020/ شماره 3035

»ترکی الفیصل« افشاگری کرد
رییس سابق دستگاه اطالعات عربستان از نقش کشورش در جنگ علیه شوروی در افغانستان و 
رابطه آن با بن الدن پرده برداشت.روســیا الیوم گزارش داد، ترکی الفیصل، رییس سابق دستگاه 
اطالعات عربستان با حضور در برنامه»جعبه سیاه« که از شبکه السبق پخش شد، با اشاره به نقش 
کشورش در جنگ علیه شــوروی در افغانســتان، اظهار کرد: آمریکا مخالفت خود را با ورود ارتش 
شوروی به افغانستان اعالم کرد و به دنبال آن زبیگنو برژینسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران 
ریاســت جمهوری جیمی کارتر برای اطالع از اطالعات موجود در پاکستان به اسالم آباد سفر کرد و 
از آنجا عازم عربستان شد و به ما اعالم کرد که آمریکا درصدد حمایت از مجاهدین در مقابل حمله 
شوروی به افغانستان است.وی افزود: ملک خالد، )پادشاه وقت عربستان( به برژینسکی اعالم 
کرد که توافقی میان ریاض و اسالم آباد در این زمینه وجود دارد و توافق شد که این حمایت سه جانبه 
و بر اساس سه اصل باشد. از جمله این سه اصل این بود که حمایت باید در نهایت محرمانگی صورت 

بگیرد تا بهانه ای به شوروی برای تعقیب عناصر مسلح در پاکستان داده نشود.

ترکیه، امارات را تهدید کرد
ترکیه، اقدامات امارات در لیبی را محکوم و اعالم کرد آنکارا در زمان و مکان مناســب ابوظبی را مجازات 
خواهد کرد.وزیر دفاع ترکیه در مصاحبه با شبکه الجزیره قطر گفت: ابوظبی مرتکب اقدامات خرابکارانه ای 
در لیبی و سوریه شده است. باید این سوال را از ابوظبی پرسید که انگیزه اش برای این اقدامات خصمانه 
چیست؟وی تهدید کرد: در زمان و مکان مناســب امارات را مجازات خواهیم کرد.اظهارات آکار در زمانی 
ایراد شده که تنش میان کشورهای دخیل در لیبی بیشتر شده است.ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی در 
طرابلس واقع در غرب حمایت می کند و مصر، امارات و عربســتان از ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه 
حفتر در شرق لیبی حمایت می کنند.آکار گفت: به مصر توصیه می کنم از اظهاراتی که به نفع صلح در لیبی 
نیست و موجب افزایش تنش می شود دوری کند. از کشورهای حامی حفتر می خواهیم از حمایت وی 
دست بردارند. اگر امارات، عربستان، مصر، روسیه و فرانسه دست از حمایت حفتر نکشند، لیبی روی 

ثبات را به خود نخواهد دید.

پسر »نتانیاهو« به اتهام تحریک به خشونت احضار شد
دادگاهی در اراضی اشغالی پسر بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی را به اتهام تحریک 
طرفداران پدرش به حمله علیه تظاهرکنندگانی که خواستار استعفای او بودند، احضار کرد.دادگاه اسرائیلی 
اعالم کرد، احضار »یائیر« به دادگاه تحت بند تحریک به خشونت و ایجاد آشوب انجام شده و این اقدامات 
نیازمند یک موضع گیری قضایی علیه یائیر و اتخاذ اقدامات قانونی الزم درباره او است که با حضورش در 
دادگاه ممکن می شود.تظاهرات اعتراضی در اراضی اشغالی برای ابراز مخالفت با استمرار حضور نتانیاهو 
در پست نخست وزیری ادامه دارد و معترضان از نتانیاهو خواســته اند استعفا داده و برای محاکمه در 
پرونده های فساد از جمله دریافت رشوه، خیانت در امانت و کار با اموال دولتی برای منافع شخصی در 

دادگاه های این رژیم حضور یابد.

سفیر آمریکا در برزیل دموکرات ها را نگران کرده است
دموکرات های کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به گزارش ها درباره مذاکرات تجاری 
سفیر آمریکا در برزیل با هدف کمک به پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری شدیدا 
ابراز نگرانی کردند.اخیرا چند رسانه برزیلی گزارش کردند تاد چپمن، سفیر آمریکا در برزیل به مقام های 
این کشور عنوان کرده که توافق دو کشور بر سر افزایش تعرفه های اتانولی که برزیل از آمریکا وارد می کند، 
شانس ترامپ برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش می دهد.برزیل هم اکنون 
تعرفه هایی را در خصوص اتانولی که از ایالت آیووای آمریکا به این کشور وارد می شود پرداخت می کند. 

نمایشی جدید از ایران هراسی در افغانستان؛

بازی طالبان در زمین ایران

انتشار عکس هایی از تجمع چند نفر افغان  علیرضا کریمیان
به حمایت از طالبان و اهتــزاز پرچم این 
گروه تروریســتی در یکی از پارک هــای تهران در کنــار بهت و حیرت 
تماشاگران نشــان از پیشــروی این گروه در داخل ایران و نوعی بازی 
سیاسی تحت لوای جمهوری اسالمی است. مطابق معمول بی بی سی 
فارسی برای اولین بار این تصاویر را منتشر کرد، هر چند عکس ها خود 
گویای تعداد کم تجمع کنندگان است؛ اما پیگیری ها نشان داد قرار بوده 
تعداد بیشــتری در این به اصطالح گردهمایی شــرکت کنند که ظاهرا 
بسیاری از افراد دعوت شده ترجیح دادند تا در چنین مراسمی حضور 

نداشته باشند.
 این مدل از بازی های تبلیغاتی بدون شک بســیار برنامه ریزی شده 
و هوشمندانه طراحی شــده اســت. در حالی که ایران پس از جنجال 
غرق شدن چند افغان در مرزهای مشــترک با افغانستان تالش های 
سیاسی و دیپلماتیک زیادی کرد تا حاشیه های این رخداد را خاموش 
کند، دوباره بحث طالبان و روابط با این گروه مطرح شــده اســت. در 
جریان مذاکــرات صلح میان گــروه طالبان و آمریکا بــرای اولین بار 
صحبت از رابطه پشــت پرده این گروه با ایران به میان آمد؛آمریکایی 

ها تالش کردند تا مســئولیت عدم صلح پذیری این گــروه را به عهده 
ایران بگذارند تا شاید بخشی از شکست های خود در جریان مذاکرات 
را توجیه کنند. ایران اما همواره بر این مســئله تاکید کرده که اگر دولت 
و مردم افغانستان طالبان ر ا به رســمیت بشناسند جمهوری اسالمی 
نیز تالش می کند تا صلــح پایدار درافغانســتان را حمایت کند. پیش 
از این عبــاس عراقچی، معاون وزیر امور خارجــه در مورد موضع ایران 
در برابر طالبان و حاشــیه های مذاکرات صلح با آمریکا گفته بود ما به 
 نیت آمریکا شک داریم و معتقدیم که آمریکا خیر منطقه و افغانستان
 را نمی خواهد. مــا با طالبــان گفت وگــو داریم و محــور گفت وگوها 
فراهم کردن فضایی است که آنها وارد گفت وگو با دولت شوند. مقامات 
ایران همچنین بارها حضور رســمی طالبان در تهــران را تکذیب کرده و 
اعالم کرده اند این گروه دفتر رســمی و گروه های دارای اجازه فعالیت 
در شــهرهای ایران را ندارند؛ اما به نظر می رسد در شرایطی که مذاکره 
طالبان با آمریکا به بن بست استراتژیک رسیده برخی از عناصر تالش 
دارند تا طالبان و رفتار آنها را مورد حمایت ایران نشان دهند! مسئله ای 
که البته بارها از سوی مقامات ایران رد شــده است. در مقابل برخی از 
مقامات افغانســتان مانند زلمی خلیل زاد، معتقدند از آنجایی که نگاه 

آمریکا و ایران بر سر روند صلح افغانستان کامال متفاوت است، نمی توان 
تصور کرد که ایران در روند صلح افغانستان کنار آمریکا قرار بگیرد و به آنها 
کمک کند. در هر حال نگاه ایران به افغانستان مبنی بر خروج نیروهای 
آمریکا از این کشور، مهیا شدن شــرایط برای مذاکرات بین االفغانی و 
حمایت همسایگان و کشورهای صاحب نفوذ از این روند بدون دخالت 
آمریکا و ناتو اســت. از آنجایی که نگاه آمریکا و ایران بر سر روند صلح 
افغانستان کامال متفاوت اســت، نمی توان تصور کرد که ایران در روند 
صلح افغانستان کنار آمریکا قرار بگیرد و به آنها کمک کند. از سوی دیگر 
کارشناسان معتقدند بدون موافقت ایران و حمایت این کشور نمی توان 
به صلحی پایدار با طالبان در افغانستان امیدوار بود. در این شرایط به نظر 
می رســد تخریب چهره ایران برای کم اثر کردن نفوذ آن در میان مردم 
افغان، اصلی ترین سیاست مورد حمایتی است که این روزها از سوی 
گروه های داخلی و خارجی در این کشــور پی گرفته می شود تا شاید 
در سایه اجرای این سیاســت اهداف آمریکایی ها در این کشور محقق 
و با کمترین ضرر ایاالت متحده قائله افغانســتان ختم به خیر شــود؛ 
سیاستی که ایران تا کنون با اجرای آن مقابله کرده اما ظاهرا هر روز شکل 

جدید از آن رو نمایی می شود.

بانک جهانی از طریق ســازمان بهداشت جهانی، ۵۰ 
میلیون دالر وام به ایران پرداخــت کرد.بدین ترتیب 
ایران توانســت رابطه مالی خود با بانک جهانی را به 
حالت عادی بازگرداند.این نخستین پروژه ایران بعد 
از ۱۵ سال قطع همکاری مالی با بانک جهانی است.

پروژه اخیر با هــدف کنترل بیماری کرونــا در بانک 
جهانی به تصویب برســاند.ایران سال هاست عضو 
بانک جهانی است؛ اما به واســطه قطع یا نوسان در 
روابط سیاسی با دولت های سهامدار عمده این نهاد 
از ســال ۱۳۸۴ عمال هیچ وام جدیدی به ایران تعلق 
نگرفته اســت.این در حالی اســت که ایران در طول 
تمامی این سال ها حق عضویت خود را پرداخت کرده 
اما نتوانسته از کمک های مالی این نهاد استفاده کند.

در این مدت بانک جهانی کمک های فنی محدودی به 

ایران در برخی حوزه ها داشته است.دونالد ترامپ در 
اوایل دوران ریاست جمهوری خود سیاست مخالفت 
آمریکا با درخواست های وام ایران از بانک جهانی را 
علنی کرد. ترامپ علنا از نماینــده آمریکا در این نهاد 
خواست اجازه ندهد بانک جهانی به ایران وام بدهد.

ایران قصد دارد با استفاده از این منابع اقدام با تقویت 
بخش بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا کند.تهیه 
تجهیزات و واکسن، اهداف اصلی ایران در این پروژه  
است.مقام های وزارت بهداشت گفته اند اولویت در 
بخش تجهیزات مناطق فقیر و کمتر توسعه یافته کشور 
است.گفته می شود با موافقت دفتر کنترل سرمایه 
های خارجی آمریکا»اوفــک«وام ۵۰ میلیون دالری 
حدود دو هفته پیش به حساب ســازمان بهداشت 
جهانی واریز شده اســت.در واقع از این مسیر تحریم 

های مالی ایران نیز دور زده اســت.ایران نیز فهرست 
درخواست ها خود را برای ســازمان بهداشت جهانی 
ارسال کرده است. در فهرست درخواستی ارسال شده 
از سوی ایران به سازمان بهداشــت جهانی گفته می 
شود در کنار تجهیزات واکسن آنفلوآنزا یکی از سفارش 
های خرید اصلی بوده است.آنفلوآنزای فصلی در ایران 
معموال در پاییز شــیوع پیدا می کند.در دوره گذشته 
نزدیک به ۱۸۰ نفر بر اثر ابتال به این ویروس جان خود 

را از دست دادند.

بانک جهانی به ایران وام داد

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در واکنش به اظهارات اخیر یک مقام توئیتر درباره پیام های رهبر جمهوری اسالمی ایران و مقایسه آن با هشدارهایی که این شبکه 
اجتماعی بر پیام های ترامپ قرار می دهد، از سیاست های توئیتر شــدیدا انتقاد کرد.کایلی مک انانی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید از توئیتر به دلیل آنچه رفتار 
تبعیض آمیز این شبکه اجتماعی در برخورد با توئیت های رییس جمهور آمریکا در مقایسه با پیام های رهبر جمهوری اسالمی ایران خواند، انتقاد کرد.وقتی از او درباره 
سیاست های نظارت بر محتوای این شبکه اجتماعی سوال شد، گفت: فکر می کردم خیلی روشنگرانه باشد و برای شما جایگاه این شبکه های اجتماعی را مشخص 
کند، در حالی که آن ها تمایلی به ارزیابی توئیت های ]حضرت[ آیت ا...خامنه ای ندارند ولی مایلند توئیت های رییس جمهور ترامپ را بررسی کنند.وی در ادامه مدعی 
شد: این خیلی غیرقابل باور است و نشان دهنده تعصب شدید و کورکورانه آن ها علیه محافظه کاران و این رییس جمهور است.مک انانی در خصوص اقدامات احتمالی 
علیه این غول رسانه ای گفت: دولت در حال ارسال دادخواستی به کمیسیون ارتباطات فدرال است که ممکن است این شرکت را از طریق دادخواست های مدنی در 
مقابل سخنرانی خودشان، بررسی واقعیت ها و خاموش کردن صداها، به لحاظ قانونی در مقام پاسخگویی قرار دهد.یکی از مسئوالن شبکه اجتماعی »توئیتر« اخیرا 
در واکنش به اعتراض نمایندگان »کنست« )پارلمان رژیم صهیونیستی( مبنی بر عدم حذف توئیت های دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... »علی خامنه ای« 

در خصوص نابودی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که این پیام ها نقض قوانین توئیتر نیست و به همین دلیل حذف نشده است.

خبر روزواکنش کاخ سفید به موضع »توئیتر« درباره توئیت های سایت رهبر انقالب

وز عکس ر

روش های تازه 
معترضان آمریکایی 

برای نشان دادن 
خشم خود

زدن پوستر معترضان ضدنژادپرستی 
زخمی شده به دست نیروهای فدرال 
به دیوارها در شهر »پورتلند« در ایالت 

اورگان آمریکا

تشکیل 2 کمیسیون جدید در دستورکار مجلس
تشکیل دو  کمیســیون جدید در دســتورکار نمایندگان در جلســات علنی هفته جاری قرار دارد.

مجلس هفته جاری در روزهای یکشــنبه و چهارشــنبه )۱2 و ۱۵ مرداد( جلســه علنــی دارد که 
موارد ذیــل در دســتورکار نمایندگان در 
جلسات علنی اســت.ادامه رسیدگی به 
گزارش کمیســیون اقتصــادی در مورد 
طرح دوفوریتی اصالح ماده )۵۴( مکرر 
قانــون مالیاتهای مســتقیم همچنین 
بررســی تقاضای تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در مورد تشکیل 
کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده )در 
اجرای مــاده )۴۰( آیین نامــه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی( و بررسی 
تقاضای برخی نمایندگان مجلس شورای اســالمی در مورد تشکیل کمیسیون فضای مجازی )در 
اجرای ماده )۴۰( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی( نیز در دستورکار نمایندگان در جلسات 

علنی پارلمان در هفته جاری قرار دارد.

رایزنی سفیر ایران با رییس مجمع نمایندگان برزیل
ضرورت همکاری مضاعف ایران  و برزیل برای جبران آسیب های اقتصادی در دوران پساکروناسفیر 
جمهوری اســالمی ایران در دیدار با رییس مجلس نمایندگان برزیل بر ضرورت همکاری مضاعف 
دو  کشــور برای جبران آســیب های اقتصادی در دوران پســاکرونا تاکید کرد.»حسین قریبی« 
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در برزیل، با »رودریگو مایا« رییس مجلــس نمایندگان برزیل 
دیدار و گفــت و گو کرد.در ایــن مالقات که در محل اقامتگاه رســمی رییس مجلس برگزار شــد، 
دو طرف بر لزوم حفظ و گســترش روابط دوجانبــه در همه زمینه ها و نیــز تعامل و نقش آفرینی 
مجالس دو کشــور در زمینه ارتقاء و تنوع بخشــی به مراودات اقتصادی دوجانبــه تاکید کردند.

قریبی، در این مالقات با اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشــور و تاکید بر اولویت تحقق منافع 
متقابل در روابط ایران و برزیل، ضــرورت همکاری مضاعف برای جبران آســیب های اقتصادی 
در دوران پســاکرونا را موضوعی جدی بین دو کشــور برشــمرد.وی همچنین ضمن ابالغ ســالم 
 محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسالمی، دعوت از همتای برزیلی برای سفر به ایران را 

تجدید کرد.

 جسد »قاضی منصوری« به خانواده اش 
تحویل داده شد

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به خانواده اش خبر داد.دکتر 
عباس مسجدی آرانی در جمع خبرنگاران درباره آخرین روند بررسی جسد قاضی منصوری و تعیین 
علت فوت وی اظهار کرد: هنوز نتیجه این پرونده به مراجع قضایی اعالم نشده است.رییس سازمان 
پزشکی قانونی کشور افزود: حدود ۱۰ روز پیش جســد وی به پزشک قانونی منتقل و بررسی های 
اولیه )معاینه جسد( انجام شــد؛ اما به دلیل اینکه در حوزه سم شناســی و پاتولوژی فرآیندهای 
آزمایشگاهی و آماده سازی الم های تشــخیصی فرآیندی طوالنی است امیدواریم بتوانیم در یکی 
دو هفته آینده پاسخ را به مرجع قضایی اعالم کنیم.این مقام مسئول با بیان اینکه هنوز علت مرگ 
وی نیز مشخص نشده است، از تحویل پیکر متوفی با دستور مقام قضایی به خانواده اش خبر داد و 

متذکر شد: این پرونده در دادسرای امور جنایی تهران در حال رسیدگی است.

کافه سیاست

هشدار جدی رییس جمهور:

 عزا، عروسی و همه 
 اجتماعات در کل 
کشور ممنوع است

رییس جمهور گفت: اجتماعات همچنان 
ممنوع است، در ســتاد ملی این را فرای 
استان ها دانســته و گفته ایم در کل کشور 
اجتماعــات چه عــزا، چه عروســی، چه 
سیمنار و... ممنوع است.حسن روحانی 
روز شــنبه در جلســه ســتاد ملی مقابله 
با کرونا  اظهــار کرد: مردم باید مســائل 
بهداشــتی را مقدم بر همه چیــز الزامی 
بدانند، ما در شرایطی هستیم که ماسک 
الزامی شده است. همه باید رعایت کنند و 
وارد هر جایی که می شوند، وسایل حمل و 
نقل، اماکن اداری و..، باید ماسک بزنند.  
وی ادامه داد:  اجتماعات همچنان ممنوع 
است، در ستاد ملی این را فرای استان ها 
دانسته و گفته ایم در کل کشور اجتماعات 
چه عزا، چه عروســی، چه ســیمنار و... 
ممنوع است. این موضوع استانی نیست، 
بلکه سراسری اســت و تاکید کردیم اگر 
شرایط عادی شــود، ممکن است برخی 
اجتماعات آزاد شــود. رییــس جمهور با 
اشــاره به ضرورت برخورد بــا متخلفان، 
خاطر نشــان کرد: باید با متخلف برخورد 
شــود. همانطور که گفته ایم پروتکل های 
بهداشــتی در ۸۰ درصــد ادارات رعایــت 
می شــوند؛ اما اگر فردی رعایــت نکرد، 
باید تنبیه شــود. ۱۰۰ نفر در کشور و ۱۰ نفر 
در استان از اداره اخراج شده، غیبت برای 
آنها زده شده و مسئول متخلف توبیخ شده 
است.  روحانی افزود:  همانطور که پلمب 
را اعالم می کنیم، بگویم فالن بانک، پاساژ 
و مســئول متخلف هســتند. مردم باید 
بدانند این مجازات مورد تاکید نظام است. 
اگر کســی از خدمت محروم می شــود، 
ادارات اعالم کننــد، 2۰۰ نفر مراجعه کرده 
و ۱۰ نفر چون پروتکل هــا را رعایت نکرده 
بودنــد، از خدمــت محروم شــوند. اگر 

پروتکلی هم الزم است، اجرا می کنیم.

مقامات ایران بارها حضور رسمی طالبان در تهران را 
تکذیب کرده و اعالم کرده اند این گروه دفتر رسمی و 
گروه های دارای اجازه فعالیت در شهرهای ایران را 

ندارند

بین الملل
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 پایان مردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه
 مالیاتی سال 9۸

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: پایان مردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد سال ۹۸ اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است.بهروز مهدلو با اشاره به تمدید دو ماهه 
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به علت شــرایط خاص ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، اظهار کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر کسب و کار فعاالن اقتصادی، 
صاحبان مشــاغل تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از 
طریق ســامانه tax.gov.ir ارائه کرده و از هرگونه مراجعه غیر ضروری به ادارات مالیاتی اجتناب 
کنند.وی با تاکید بر نحوه تنظیم اظهارنامــه مالیاتی عملکرد ۹۸، گفت: اظهارنامه ها باید به صورت 
شفاف، دقیق و با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر ارائه شود و اطالعات آن با بانک های 
اطالعاتی مالیاتی مطابقت داشته باشــد در غیر این صورت در موتور ریســک سامانه طرح جامع 

مالیاتی قرار می گیرد.

 کنارگذر اصفهان از آزادراه نطنز تا فرودگاه 
همزمان با عید غدیر افتتاح می شود

معاون اســتاندار اصفهان از افتتاح قطعه یک پروژه کنار گذر شــهر اصفهــان از آزاد راه جاده نطنز 
 تا فرودگاه اصفهان و بخشــی از قطعه دوم از فرودگاه تــا محور نایین در روز عیــد غدیر خبر داد.

حجت ا... غالمی با اشاره به روند اجرای کنار گذر شهر اصفهان، اظهار داشت: جلسه هماهنگی آزاد 
راه شرق با حضور تمامی مسئوالن برگزارکنندگان پروژه برگزار شد.

وی افزود: بخــش اول پروژه در جــاده نطنز از آزاد راه نطنز-اصفهان شــروع و تــا پل حبیب آباد 
ادامــه می یابــد و وضعیت به صورتی اســت که بیــش از ۹5 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته 
و کارهــای جزئی باقــی مانده اســت.معاون هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه قطعه بعــدی تا پل فرودگاه اســت، گفــت: حدود ۳0 درصــد گارد ریل و بخشــی از 
تابلوها و عالئم و خط کشــی باقــی مانده که زیــاد زمان بر نیســت.وی تصریح کرد: براســاس 
برنامه ریزی انجام شــده و هماهنگی هایی که با همه دستگاه ها شــده، امیدواریم افتتاح بخش 
 اول آزاد راه جاده نطنز تا فرودگاه اصفهان قطعه یک و بخشــی از قطعــه دو را برای روز عید غدیر 

افتتاح کنیم.

رفع تصرف اراضی ملی در اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: طی ۱۲0 روز گذشته از سال جاری  ۹۳ هزار و ۲۸5 
متر مربع از اراضی ملی رفع تصــرف و احکام قضایی به ارزش تقریبــی ۶۳۴ میلیارد ریال در این 
استان اجرایی شــد.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: طی ۱۲0 روز گذشــته اراضی ملی به مساحت 
۹۳ هزار و ۲۸5 متر مربع پس از تشــخیص و شناسایی به وســیله عوامل یگان حفاظت از اراضی 
این اداره کل رفع تصرف فوری و به بیت المال بازگشــت داده شــد.وی، ارزش تقریبی اراضی رفع 
تصرف شــده را ۴ هزار و ۶۱ میلیارد ریال عنــوان کرد و افزود: با اقدام به موقــع نیروهای پرتالش 
گشت حفاظت اراضی ملی راه و شهرسازی استان اصفهان از ابتدای ســال تا کنون  5۳ مورد رفع 
تصرف اراضی اجرایی شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: این اراضی توسط 
زمین خواران و افراد سودجو تصرف شده بود که در واقع، دست درازی به اموال دولتی و بیت المال 
محسوب می شود و یگان حفاظت راه و شهرســازی اصفهان با جدیت در این زمینه عمل می کند.  
قاری قرآن، در خصوص  اقدامات قضایی انجام شــده گفت: ۱۸ مورد حکم قضایی خلع ید و قلع 
 و قمع در مجموع بیش از ۸0هزار مترمربــع و به ارزش تقریبی۶۳۴ میلیارد ریال در این اســتان 

اجرا شده است.  

احتمال تعطیلی بیشتر اصناف در اصفهان وجود دارد؛ اما هنوز خبری از حمایت های دولتی نیست

روزهای تلخ کاسبی

مرضیه محب رسول با وجود  تمام هشدارها در اصفهان وضعیت 
ابتال به کرونــا  نه تنها بهتر نشــده بلکه در 
روزهای اخیر استان اصفهان از فاز نارجی وارد مرحله بحران و قرمز شد. 
شدت یافتن بیماری حاال دوباره زمزمه ها برای تعطیلی بیشتر در اصناف 
را هم مطرح کرده است آن هم در شــرایطی که به رغم الزام ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا و وزارت بهداشــت برای رعایت اصنــاف در مورد نکات 
بهداشتی، برخی از حســاس ترین صنف ها مانند نانوایی ها بیشترین 
تخلفات بهداشــتی را داشــته اند و شــکایت از آنها همچنان از سوی 
شهروندان ادامه دارد و برخی از صنوف پر خطر هم رسما در اصفهان پلمب 
شده اند. مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط استان اصفهان گفت: برای 
مقابله با شیوع کرونا ویروس طی سه هفته گذشته بیش از ۱00 چایخانه 
در اســتان اصفهان که به صــورت غیرمجاز در ایام کرونــا قلیان عرضه 
می کردند، پلمب و تعطیل شدند.سید مهدی میرجهانیان ادامه داد: به 
علت قرار گرفتن استان در شرایط قرمز نه تنها زمان باز شدن چایخانه های 
پلمب شده مشخص نیست، بلکه احتمال تعطیلی بسیاری از اصناف و 
اتحادیه ها به مدت یک هفته وجود دارد و دســتور محدودیت فعالیت 
اصناف و اتحادیه ها باید از طرف ستاد مقابله با بحران کرونا استان داده 
شود.مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در بحران کرونا برخی از اصناف استان تخلفات بسیاری داشته اند که به 

مراجع قضایی معرفی شده اند، اضافه کرد: بیشترین تخلف در مشاغل 
عمومی در آموزشگاه های فرهنگی، هنری، علمی و زبان بوده است. طی 
دو هفتــه گذشــته تعــداد زیــادی از ایــن آموزشــگاه ها و مراکز که 
دستورالعمل های مقابله با شــیوع کرونا ویروس را رعایت نمی کردند، 

اخطار دریافت کردند.
وی با توضیح اینکه باشــگاه های ورزشی متخلف اخطار دریافت کردند 
و پلمب شــدند، تصریح کرد: به طور کلی در هفته گذشــته ۱۲ باشگاه و 
آموزشگاه متخلف در استان اصفهان پلمب شدند.میرجهانیان با اشاره به 
تخلفات متعدد اتحادیه های سالمت محور، خاطرنشان کرد: بیشترین 
شــکایت های مردمی در زمینه رعایت نکردن دستورالعمل های مقابله 
با شــیوع کرونا ویروس، فاصله گذاری اجتماعی و دریافت وجه نقد از 
مشتریان مربوط به صنف نانوایان اســتان اصفهان است و این مسئله 
از مراجعه فراوان افراد به نانوایی ها و در معرض دید بودن بیشــتر آن ها 
نشــأت می گیرد و انتظار مردم از این صنف که با مسائل حفظ سالمت 
مردم مرتبط است، بیشتر از ســایر اصناف است.وی با تاکید بر اینکه با 
توجه به وضعیت قرمز استان اصفهان منتظر ابالغ دستورهای جدید از 
طرف ستاد مقابله با بحران کرونا کشور هســتیم، توضیح داد: احتمال 
محدود و یا متوقف کردن فعالیت استخرها، باشگاه ها، تاالرهای پذیرایی 
و آرایشگاه ها با ابالغ دستورهای جدید وجود دارد و به محض دریافت، 

دستورالعمل های جدید اعالم خواهد شد. عالوه بر اصفهان حاال شیوع  
کرونا در برخی از شهرستان ها هم احتمال تعطیلی دوباره صنوف پر خطر  
را تشدید کرده است. در کاشان به دلیل وضعیت بد و تعداد باالی مبتالیان 
در هفته های اخیر، رییس شــبکه بهداشــت و درمان این شهرستان 
خواستار افزایش تعطیلی ها در میان صنوف شد.  دهقانی با بیان اینکه 
در شرایط قرمز اســتخر، تاالرها، امتحانات حضوری، کالس ها و دیگر 
تجمع ها باید لغو شود، اظهار کرد: فعالیت واحدهایی نظیر فروشگاه های 
مواد غذایی، رستوران های بیرون بر و صنوف عرضه کننده کاالهای اساسی 
باید ادامه داشته باشد و دیگر صنوف محدود باشند اما متاسفانه منافع 
اقتصادی برخی افراد بر سالمت مردم می چربد. فشارها بر اصناف برای 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و حتی احتمال تعطیلی های دوباره در 
حالی مطرح می شود که کاســبان و فروشندگان از حمایت های بسیار 
پایین و وعده های بدون سرانجام دولت در شرایط بد اقتصادی ناراضی 
هستند، این در حالی اســت که دولت بارها وعده داده تا حمایت هایی 
مانند ارائه وام و معافیت های مالیاتی برای واحدهای ضرر دیده در نظر 
بگیرد؛ اما در عمل هنوز دستی برای یاری این قشر از سوی دولتی ها دراز 
نشده و در این شــرایط اصناف هم باید برای بقای خود در هر شرایطی 
تالش کنند و در این میان نادیده گرفتن دستورات بهداشتی و حتی دور 

زدن قانون راحت ترین گزینه بسیاری از افراد می شود.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهــان گفت: تکمیــل و راه انــدازی طرح های با 
پیشــرفت باالی ۶0 درصــد، از اولویت هــای کاری 
بخش ســرمایه گذاری است که تشــکیل کلینیک 
عارضه یابــی ســرمایه گذاری های انجام شــده در 
دستور کار قرار گرفته اســت.ایرج موفق در پاسخ به 
چرایی نرخ پایین ســرمایه گذاری در اصفهان اظهار 
 ROI داشت: اگر منظور از نرخ سرمایه گذاری همان

یا نرخ بازده ســرمایه گذاری باشــد، در واقع تحقق 
ســرمایه گذاری به پارامترهای متعدد از جمله نحوه 
تامین زیرساخت ها، زمین، تجهیزات مورد نیاز و ... 
وابسته است.وی افزود: اســتان اصفهان به لحاظ 
توســعه یافتگی صنعتی به گونه ای توســعه داشته 
که برخی شهرستان های اســتان از جمله اصفهان، 
کاشــان، آران و بیدگل، نجف آباد، شاهین شــهر و 
میمه، شهرضا، مبارکه و برخوار، به تنهایی از سرجمع 
واحدهای مستقر در برخی استان های کشور، واحد 

بیشتری داشته اند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه بــرای اظهارنظر در خصوص 

ســرمایه گذاری اســتان اصفهــان، بایــد عملکرد 
استان ها را در تحقق سرمایه گذاری های انجام شده 
)پروانه های بهره برداری صادره( مورد بررســی قرار 
داد، تصریح کرد: با این وجود رصد سالیانه طرح های 
نیمه تمام صنعتی در استان اصفهان با جدیت دنبال 
شده به صورتی که از سال ۹۴ تاکنون به صورت کلی 
۴ مرتبه پایش را در استان اجرایی کرده ایم.وی ادامه 
داد: در سال جاری نیز تکمیل و راه اندازی طرح های 
با پیشرفت باالی ۶0 درصد از اولویت های کاری بخش 
سرمایه گذاری استان است، در همین راستا تشکیل 
کلینیک عارضه یابی سرمایه گذاری های انجام شده 
در استان در سال جدید در دستور کار قرار گرفته است.

 کلینیک عارضه یابی سرمایه گذاری در اصفهان
 تشکیل می شود

خبر روز

 نه تنها زمان باز شدن چایخانه های پلمب شده مشخص 
اصناف  ز  ا بسیاری  تعطیلی  ل  احتما بلکه  نیست، 
و اتحادیه ها به مدت یک هفته وجود دارد و دستور 
محدودیت فعالیت اصناف و اتحادیه ها باید از طرف ستاد 

مقابله با بحران کرونا استان داده شود

جریمه 45 میلیاردی واحد تولید شیر با تخلف گران فروشی
تولید کننده شــیرخام با تخلف افزایش خودسرانه قیمت شــیر خام به ۴5 میلیارد ریال جریمه 
نقدی در اصفهان محکوم شــد.مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: این شــرکت 
تولیدی بدون مجوز های الزم اقدام به افزایش قیمت خودســرانه شیرخام کرده بود که با گزارش 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این پرونده برای رســیدگی به شعبه چهارم 
بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شــد.غالمرضا صالحی افزود: در بررسی پرونده 
و مستندات آن، تخلف برای شــعبه محرز و در مرحله بدوی، این تولید کننده متخلف به پرداخت 

بیش از ۴5 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو:

تولید خودروی ارزان در شرایط کنونی امکان پذیر نیست
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خــودرو گفت: تولید خودروی ارزان با شــرایط 
کنونی این صنعت امکان پذیــر نبوده و نیازمند اســتفاده بهینه از امکانــات و مزیت های موجود 
کشور و همچنین رفع برخی مشکالت اســت.وی ادامه داد: ۸0 درصد قیمت یک خودرو را  مواد 
اولیه و قطعات آن تشــکیل می دهد، بنابراین تــا زمانی که نتوان تامین مــواد و قطعات را انجام 
و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل کرد، شــاهد تولید خودروی ارزان نخواهیــم بود.به گفته»مازیار 
بیگلو«، ارزان ترین خودروی حال حاضر جهان در هند با قیمت چهار هزار دالری عرضه می شود که 
با احتساب دالر ۲۳ هزار تومانی این روزها، حدود ۹0 میلیون تومان قیمت خواهد داشت.این مقام 
صنفی بیان داشت: ارزانی زمانی معنی می یابد که ما از مواهب و مزیت های رقابتی موجود کشور 
از جمله معادن، چاه های نفت و محصوالت پتروشــیمی، انرژی ارزان و متخصصان، مهندســان 
و جوانان تحصیلکرده خود به درستی اســتفاده کنیم. وی گفت: این در حالی است که امروز آهن 
تولیدی کشــورمان گران تر از سایر نقاط جهان عرضه می شود و مشــابه این وضعیت در خصوص 
محصوالت پتروشیمی، مس و آلومینیوم نیز وجود دارد.بیگلو تاکید کرد: تا زمانی که بحران مواد 
اولیه درســت نشــود و برای تولیدکنندگان داخلی مواد را با قیمت پایه و تمام شده عرضه نکنیم، 

صحبت کردن از خودرو ارزان قیمت بی فایده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

سوء مدیریت بر منابع آبی حوضه زاینده رود حاکم است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با انتقاد از ســوء مدیریت در ارتباط با منابع آبی 
حوضه زاینده رود گفت: حدود 50 درصد از برداشــت آب از حوضه زاینده رود سرنوشــت نامعلوم 
دارد.حسین محمدرضایی با اشاره به عدم تعهد شــرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو در تامین آب 
 کشاورزی شرق اصفهان و ناتوان بودن در کنترل و جلوگیری از برداشت های غیر قانونی و غیر مجاز از

 زاینده رود اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای نتوانســته از تخلفات باالدست رودخانه زاینده رود 
جلوگیری و به تعهدات خود عمل کند که این موضوع موجب نگرانی هایی در بین کشــاورزان شرق 
اصفهان برای تکمیل آب کشت تابستانه آنها شده است.محمدرضایی اعالم کرد: در سال آبی جاری 
استان مجاور مکلف به برداشت میزان ۶.۲ متر مکعب برثانیه از زاینده رود شده است، اما عالوه بر 
برداشت های چاه های حریمی در حاشیه زاینده رود، میزان برداشت این استان به ۱۲ مترمکعب بر 
ثانیه افزایش یافته و این اضافه برداشت ها در تمام بخش ها و استان های فوق انجام می شود، به جز 
حقابه داران طوماری که به آنها اجحاف می شود.وی با انتقاد شدید از سوء مدیریت حاکم بر منابع 
آبی حوضه زاینده رود گفت: تقســیم عادالنه آب مطابق با برنامه های تدوینی وزارت نیرو بر حوضه 
زاینده رود حاکم نیست و حدود 50 درصد از برداشت آب از حوضه زاینده رود سرنوشت نامعلومی 
دارد که تمام مشکل حوضه زاینده رود برداشت این آب های نامعلوم و بی نام و نشان است و صنف 

کشاورزی خواهان پیدا شدن این آب های بی نام و نشان است.

کافه اقتصاد

اخبار

 نماینده مردم اصفهان در مجلس،گفت: با توجه به ویژگی های منحصر به فرد و جایگاه اصفهان در سطوح مختلف کشور، باید باالترین استانداردهای نمایشگاهی 
در این استان طراحی و پیاده سازی شود، چراکه برگزاری نمایشــگاه ها به رونق تولید و افزایش ارتباطات بازرگانی منجر خواهد شد. عباس مقتدایی با اشاره به 
اینکه اصفهان با داشتن بیش از هشت هزار واحد صنعتی، تولیدی، وجود دانشگاه های مادر و بزرگ در رشته های مختلف و باالترین حجم تولیدات صنایع دستی 
و کشاورزی، قطب صنعت کشور است، تاکید می کند: اصفهان با داشتن این ویژگی ها می تواند میزبان مجموعه های مختلف در قالب نمایشگاه ها باشد و به طور 
قطع پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان که طی چند سال گذشته طراحی و در حال اجراست، نشان از توجه خاص مسئوالن امر به این امر است و  امیدواریم اصفهان 
میزبان نمایشــگاه های بین المللی و عرصه های مختلف برای تبادالت تجاری و علمی فنی مهندسی و... باشد.به گفته مقتدایی، پروژه نمایشگاه بزرگ در حال 
احداث اصفهان یکی از طرح های مهم و اثرگذار کشور خواهد بود و امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی از آثار آن بهره مند 
شــویم.وی تصریح می کند: با توجه به ظرفیت باالی اصفهان و همچنین پایتخت فرهنگ و تمدن ایران، با بهره برداری از این طرح، اصفهان می تواند مرکزیت 

نمایشگاه های بین المللی کشور را بر عهده بگیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
باالترین استانداردهای نمایشگاهی در استان اجرا شود

صنایع دستی 
اصفهان در بازار 
مسگران کرمان

فعاالن صنایع دستی کرمان از 
فروش محصوالت تولید شده 
در اصفهان در بازار مسگرهای 

این شهر ناراضی هستند.

وز عکس ر

 مدیر توسعه کسب و کار
 اتاق بازرگانی:

با بحران بازاریابی و 
فروش روبه رو هستیم

مدیر توســعه کســب و کار اتاق بازرگانی 
گفت: در فصل تابستان با بحران بازاریابی 
و فروش روبه رو هســتیم به این جهت 
که پــس از گذراندن بحــران اول، تولید 
به صورت نســبی آغاز شده ولی از جهات 
مختلف، فروش با بحران رو به رو شــده 
است.احســان شــهیر اظهار داشت: در 
الگوهــای مدیریتــی معمــوال از دونوع 
مدیریــت اجرایی و راهبردی اســتفاده 
می شود که نگاه کســب و کارها در حوزه 
کرونا بایــد نگاهی راهبردی باشــد.وی 
افزود: در مدیریت راهبردی، هدف های 
بلندمدت و تصمیمات چنــد بعدی باید 
اتخاذ شود و برنامه ریزی صورت می گیرد 
و با توجه به وضعیت نامشــخص کرونا، 
کسب و کارها باید از این شیوه مدیریت 

استفاده کنند.
مدیر توســعه کســب و کار اتاق بازرگانی 
اســتان گفــت: همــه رویدادهــا و 
پیشــران های موجود را مطرح و بررسی 
کردیم و براســاس آن هــا، حرکت های 
موجود در اتاق بررســی شــد و به همین 
جهت، قادر هســتیم الگوهای متنوعی را 
برای فعاالن اقتصــادی ارائه دهیم.وی 
با طرح مســئله بحران هایــی که ممکن 
اســت با ادامه دار شــدن کرونا، کسب و 
کارهای مختلــف را دچار مشــکل کنند، 
ادامه داد: پس از شیوع کرونا و در فصل 
بهار با بحــران منابــع انســانی روبه رو 
 شدیم که بسیاری از کســب و کارها را به

 تعطیلی کشاند. شــهیر افزود: در فصل 
تابستان هم با بحران بازاریابی و فروش 
روبه رو هستیم،.وی گفت: بحران بعدی، 
از اواخر شــهریورماه و در زمینه تامین، از 
نهاده های اولیه یــک کاال تا عرضه نهایی 
آن آغاز خواهد شد و در ادامه به احتمال 
زیاد با بحران نقدینگی و کرونای مالی نیز 

روبه روخواهیم شد.
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به بهانه چهارمین سالگرد شهادت نخستین شهید مدافع حرم جامعه پزشکی؛

شهید محمدحسن قاسمی؛ الگویی جاودانه در تمامی عرصه ها 

مدافعان حرم، ســفیران و مروجان فرهنگ ایثــار و جهاد در مبارزه 
با دشمنان اســام به شــمار می روند، آنان که در پرتو رهنمودهای 
حکیمانه رهبری به بصیرت و شــناخت حق از باطل دســت یافتند 
و فرســنگ ها دورتر از میهن خود به منظور شکســت جبهه استکبار 
و تکفیر از جان خویش گذشــتند و به نبرد با اندیشــه های افراطی 
شتافتند.دالورمردانی از تبار شهیدان دفاع مقدس و وارثان ارزش ها 
و فرهنگ ایثار و مقاومت دگر بار در تاریخ حماسه  آفرینی های ایران 
خوش درخشیدند و ســال ها پس از پایان جنگ تحمیلی با تأسی 
از آموزه  های حق طلبی سیدالشهدا)ع( در راستای دفاع از اسام و 
حریم اهل بیت)ع( در قامت مدافعان حرم به مصاف با اندیشه  های 
افراطی و تکفیری رفتند و جامه شهادت، برازنده قامت استوارشان 
شد.مدافعان حرم همان هایی بودند که رسالت دفاع از حرم آل ا... را 
یک تنه به دوش کشیدند و عباس وار و علی اکبروار در کربایی که در 
محاصره داعشی های تکفیری قرار داشت اجازه ندادند خدشه ای به 
حرمت و آبروی اهل بیت)ع( پیامبر گرامی اسام)ص( وارد شود.

در این میان جوانان بسیاری از هر گروه و قشری در این راه جاودانه 
پــای نهادند.چهارمحال و بختیاری ۱۳ شــهید مدافــع حرم تقدیم 
اسام و انقاب اسامی کرده است، نخستین شهید جامعه پزشکی 
در دفاع از حرم آل ا... نیز از همین اســتان بود.شهید »محمدحسن 
قاســمی« که پیش از حضور در میدان های دفاع از جبهه از مقاومت 
لباس پزشکی بر تن داشــت عزم خود را جزم کرد تا با همین لباس 
اما در جبهه ای دیگر به جهاد بپردازد. وی پس از گذراندن دوره های 
مختلف نظامی راهی ســوریه شــد و به مدت سه ســال تکنسین 
بیهوشی و مسئول بیمارســتان های میدانی در چند منطقه از سوریه 
را عهده دار شد.اما در ادامه راه قسمت بر این شد تا به جرگه شهدای 
اســام و انقاب بپیوندد. این شــهید واالمقام که همگان وی را به 
خوش رویی و مهربانی می شناختند در نیمه مرداد سال ۹۵ در حین 
انتقال مجرومان جنگی در اســتان حلب به دســت تروریست های 
تکفیری به شهادت رســید و پیکر پاکش پس از گذشت سه ماه در 

آزادســازی منطقه توســط رزمندگان جبهه مقاومت شناسایی و به 
میهن اسامی بازگشت داده شد.

دلم پرواز می خواهد
شــهید »محمدحســن قاســمی« اگرچه در هنگام شــهادت ۲۵ 
ســال بیشــتر نداشــت اما به گفته پدر ایشان، شــهید بیش از ۲۵ 
بار به زیارت مرقد امام حســین)ع( نائل شــده بود و در نهایت در 
راه مکتب حسینی به شــهادت رسید.اکنون چهار ســال از سالگرد 
شهادت شــهید »محمدحســن قاســمی« می گذرد و در این مدت 
این شــهید واالمقام الگوی واالیی برای جوانان شهر و استان خود 
شده است و حتی در روزهای کرونایی نام شــهید بانی خیر شده و 
 کارگاه تولید ماسک به همت خانواده و دوســتداران این شهید برپا 
شــده اســت.در این مدت کتاب »دلم پرواز می خواهد« روایتی از 
زندگی این شــهید واالمقام به قلم پریسا محسن پور در ۱۹۲ صفحه 
چاپ شد. این کتاب یکی از ۱۸ کتابی است که در خصوص شهدای 
مدافع حرم کشور در سال ۹۸ نوشته شده اســت که آیین رونمایی 
از این کتاب در همایش نکوداشــت همسران شــهدای مدافع حرم 
)بانوان زینبی( برگزار شــد.به گفته خانواده شــهید، محمدحســن 
اهل شعر و شاعری هم بوده و عاقه خاصی به دیوان حافظ داشته 
است.شهید قاســمی عاوه  بر آن از فعاالن بســیج محات و بسیج 
دانشــجویی بوده، مهارت هــای بســیاری را در دوران زندگی خود 

فراگرفته؛ از ورزش های رزمی تا کاراته، شنا و ...
 عاشق طبیعت و ســفر بوده و در صخره نوری، کوه نوردی و یخ نوردی 
هم مهارت داشته اســت.به گفته پدر شهید قاســمی، محمدحسن 
همواره لبخند بر لبان خود داشته و شــوخ طبعی یکی از ویژگی های 

اخاقی وی بوده است.
 زندگی سراســر پرافتخار و الگوی این شــهید مضمــون یک فیلم 
مســتند نیز شــده اســت.  فیلم »بیهوشــی« به کارگردانی حامد 

اصغرزاده از تولیدات حوزه هنری اســتان چهارمحــال و بختیاری 
پرتره ای از زندگی این شــهید مدافع حرم اســت.یادکردن از شهید 
محمدحسن قاســمی در این روزها که همســنگران دیرینه اش در 
جبهه سامت جان بر کف در دفاع از ســامتی مردم کشور مشغول 
فعالیت هســتند، بســیار بجاســت. بی شــک اگر محمدحسن در 
جبهه مقاومت شــهید نمی شــد اکنون همراه و همگام با مدافعان 
سامت به جهاد می پرداخت و افتخار دیگری می آفرید.کانون های 
فرهنگــی و هنری مســاجد چهارمحــال و بختیاری که بــه تازگی 
طرح »سه شــنبه های تکریم« را آغاز کرده اســت در سومین هفته 
سه شــنبه های تکریم با خانواده شــهید محمدحسن قاسمی دیدار 
کــرده اســت.»محمدرضا مظاهری« در ایــن دیدار کــه مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس نیــز حضور داشــتند، با گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شهید محمدحسن قاســمی اظهار داشــت: زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهدا و تکریم خانواده های ایشــان وظیفه و رسالت مهمی 
اســت که بر دوش همه مردم به ویژه مسئوالن اســت و امید است 
کانون های مســاجد بتواند با برنامه هایی که در همین راستا تدوین 
کرده این رسالت خود را به خوبی انجام دهد.مدیر ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: امنیت و آرامش کشــور را مرهون خون شــهدا از جمله شهدای 
مدافع حرم هســتیم و همــه ما مــردم وظیفه داریــم در تکریم و 
پاسداشــت خانواده های این بــزرگان فعاالنه ایفــای نقش کنیم.

وی، تداوم راه شــهدا و تکریم خانواده های ایثارگران را از مهم ترین 
برنامه هــای کانون هــای فرهنگی و هنری مســاجد عنــوان کرد و 
گفت: شــهدا بهترین الگوهایی هســتند که می توان بــه جوانان و 
نوجوانان عرضــه کرد از همیــن رو بــا معرفی ایــن دالورمردان و 
 تقویت روحیه ایثار و شــهادت در جامعه می توان در تداوم راه شهدا

 گام برداشت.

تحول و توسعه مخابرات چهارمحال و بختیاری پس از انقالب
مدیرعامل منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری گفت: با مقایســه امكانات مخابراتی استان در 
ســال های قبل و بعد از پیروزی انقاب اسامی، متوجه می شــویم که تحوالت چشمگیری طی 
چهار دهه گذشــته در این بخش شكل 
گرفته است.حسن آقایی افزود: تا قبل 
از پیروزی انقاب اسامی ۲ هزار و 400 
شماره تلفن ثابت در شهرهای شهركرد 
و بروجن به صــورت غیراتوماتیك فعال 
بود.وی ادامه داد: تمام ارتباطات از طریق 
اپراتور به شهرها، استان ها و كشورهای 
دیگر برقرار می شد و ارتباط بین شهركرد 
و دیگر نقاط استان به صورت تك خطه 
برقرار می شد.آقایی تصریح كرد: تنها در 
سال ۹7 تعداد شماره تلفن های فعال استان به ۲7۵ هزار شماره افزایش یافته است.مدیرعامل 
منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری، تعداد شماره تلفن های ثابت نصب شده در استان را ۲۹0 
هزار شماره عنوان كرد و گفت: هم اینك ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان ۳0 درصد است كه نسبت 
به استان های هم ردیف در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.آقایی خاطرنشان كرد: تعداد مراكز تلفنی 
استان در سال ۹7 به ۱6۵ مركز رسیده كه نســبت به چهار مركز فعال در سال ۵7 نشانگر تغییرات 
چشمگیر در توسعه امكانات مخابراتی است.وی همچنین تعداد شماره تلفن های همراه فعال در 
استان را 7۵0 شماره دائمی و ثابت همراه اول برشمرد و افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان ۱۱۸ 
درصد است كه یكی از باالترین ضریب نفوذهای كشور را داراست.آقایی، از فعالیت ۱6۸ مركز ارائه 
دهنده خدمات دیتا ) اینترنت پرسرعت( در استان خبر داد و گفت: هم اینك 6۸ هزار كد ADSL به 
مشتركین خدمات رسانی می كند.مدیرعامل منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری طول جاده 
های تحت پوشش همراه اول در اســتان را ۲ هزار و ۱00 كیلومتر اعام و اظهار داشت: در مسیرهای 
ارتباطی اســتان در قالب 4۹۳ سایت خدمات همراه اول ارائه می شــود.همچنین برای باال بردن 
ظرفیت ارتباطات بین شهری در استان حدود 400 كیلومتر فیبرنوری شهری و یك هزار و 400 كیلومتر 

فیبرنوری بین شهری اجرا شده است.

معاون مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری:

تخریب ویالهای بیرگان یک عمل انقالبی و جهادی است
معاون مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری در خصوص تخریب ویاهای 
غیرمجاز منطقه کوهرنگ گفت: این اقدام دســتگاه قضایی چهارمحال و بختیاری یک عمل انقابی و 
جهادی و نمونه ای بارز از مبارزه با تخلف و فساد اســت.حجت االسام والمسلمین ابوالفضل احمدی 
ادامه داد: از جمله شبهاتی که دشمن مطرح می کند، تبعیض در برخوردهای قضایی و وابستگی دستگاه 
قضا به کانون های ثروت و قدرت است که در صورت عدم تخریب ویا های غیرقانونی به این شبهه دامن 
زده می شد.وی خاطرنشان کرد: از جمله برکات این اقدام افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و 
هشداری برای فرصت طلبان بوده که دستگاه قضایی استان با هیچ کس در مورد برخورد با تخلف مماشات 
و تعارفی ندارد و همواره مصمم به مبارزه با تخلفات اســت.احمدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری تاکید کرد: اگر این اقدامات نباشند و یا ناقص انجام شوند بسیاری از تحریف ها در اذهان ایجاد 
خواهد شد.وی با اشاره به اهمیت افزایش اعتماد عمومی اظهار داشت: عملکرد مثبت قوه قضاییه مردم را 
نسبت به نظام، آینده کشور و برخورد قاطعانه با مفسدین امیدوار خواهد کرد همچنین کوتاه آمدن، معیوب 
عمل کردن و عقب نشینی داشتن به همان تناسب باعث ناامیدی، عدم اعتماد مردم و تثبیت حرف های 

دشمنان نظام در اذهان خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

200 تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع شد
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکــه ۲00 تن مرغ منجمد در 
چهارمحال و بختیاری در راستای تنظیم بازار توزیع شــد، اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد در چهارمحال و 
بختیاری ادامه دارد.سجاد رستمی بیان کرد: هم اکنون کشتار مرغ در سطح استان در حال انجام است 
و مرغ گرم در بازار اســتان وجود دارد.وی بیان کرد: بیش از ۳40 تن مرغ گرم تولیدی اســتان ذخیره 
سازی شده است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: نظارت بر 
روند توزیع مرغ در سطح اســتان در حال انجام است و مشــکلی در زمینه توزیع مرغ گرم وجود ندارد.
 وی بیان کرد: بیش از ۲00 مرغداری در سطح استان فعال اســت که مرغ گرم مورد نیاز در سطح استان

 تامین می کنند.

خبرخوان

 این شهید واالمقام که همگان وی را به خوش رویی و 
مهربانی می شناختند در نیمه مرداد سال ۹۵ در حین 
انتقال مجرومان جنگی در استان حلب به دست 

تروریست های تکفیری به شهادت رسید

بام ایران

مزایده مال غیر منقول )مورد وثیقه(
5/72 شــماره مزایــده: 139904302129000010 پرونــده اجرائــی کالســه 
139704002120000607 به موجب پرونده اجرائی شماره بایگانی 9701043 )لنجان( 
شش دانگ پالک ثبتی شــماره بیســت و یک هزار و هفتصد و هشــتاد فرعی از پانصد 
و هشــتاد و دو اصلی، بخش نه حوزه ثبت ملک زرین شهر )لنجان( اســتان اصفهان به 
نشانی: فوالدشــهر- محله ب یک- پارکینگ عصمت به مســاحت 112/96 متر مربع 
به نام عبدالرســول رحیمی بابا شــیخعلی فرزند محمدرضا با شــماره دفتر الکترونیکی 
139520302007004365 ثبت گردیده، محدود به حدود شــمااًل: در چهار قسمت، که 
قسمت سوم آن غربی است بطول های: )3/70( سه متر و هفتاد سانتیمتر، )3/49( سه متر 
و چهل و نه سانتیمتر، ) 2/48( دو متر و چهل و هشت سانتیمتر، )7/53( هفت متر و پنجاه 
و سه سانتیمتر، اول درب و دیوار اســت، دوم تا چهارم دیوار و پنجره است، اول به فضای 
راه پله مشاعی دوم و ســوم به فضای آپارتمان قطعه 1 چهارم به فضای معبر شرقًا: بطول 
)6/77( شش متر و هفتاد و هفت سانتیمتر، دیواریســت به فضای معبر، جنوبًا: در شانزده 
قسمت، که قسمتهای سوم و هفتم و یازدهم و پانزدهم آن شرقی، قسمتهای پنجم و نهم 
و سیزدهم آن غربی است. بطول های: )1/89( یک متر و هشــتاد و نه سانتیمتر، )1/72( 
یک متر و هفتاد و دو ســانتیمتر، )3/07( سه متر و هفت ســانتیمتر، )0/34( سی و چهار 
سانتیمتر، )0/10(  ده سانتیمتر، )1/70( یک متر و هفتاد ســانتیمتر، )0/10( ده سانتیمتر، 
)1/88( یک متر و هشتاد و هشت سانتیمتر، )0/10( ده سانتیمتر، )3/26( سه متر و بیست 
و شش سانتیمتر، )0/10( ده سانتیمتر، )0/34( سی و چهار سانتیمتر، )0/74( هفتاد و چهار 
سانتیمتر، )1/70( یک متر و هفتاد سانتیمتر، )0/10( ده سانتیمتر، )1/89( یک متر و هشتاد و 
نه سانتیمتر، اول دیواریست، دوم نیم دیوار، سوم دیواریست، چهارم تا ششم نیم دیوار، هفتم 
تا نهم دیواریست، دهم دیوار و پنجره است، یازدهم تا سیزدهم دیواریست، چهاردهم نیم 
دیوار، پانزدهم دیواریست، شانزدهم دیوار و پنجره است، اول تا شانزدهم به فضای حیاط 
مشاعی غربًا: بطول )6/72( شش متر و هفتاد و دو ســانتیمتر، دیواریست به فضای ملک 
مجاور شماره 2، 1 فرعی از شماره 581 ب، 582 ب اصلی حقوق ارتفاقی ملک طبق قانون 
تملک آپارتمانها می باشد. طبق سند رهنی شماره 61214 مورخ 1395/11/14 دفترخانه 
 اسناد رسمی شماره 141 شهر فوالدشهر اســتان اصفهان که بنفع بانک کشاورزی )شعبه 
زرین شــهر( به مبلغ 2/520/000/000 ریال در رهن قرار گرفتــه و طبق نظر و گزارش 
کارشناس رسمی به مبلغ 3/800/000/000 ریال ) ســه میلیارد و هشتصد میلیون ریال( 
ارزیابی قطعی شــده و پالک فوق بصــورت آپارتمانی به مســاحت 112/96 متر مربع با 
نمای آجری و قدمت بیش از 40 سال می باشــد. اسکلت بتن آرمه، سقف ها تیرچه بلوک، 
دارای دو اتاق خواب، دربها چوبی، پنجره ها و چهارچوبه فلزی سیســتم گرمایش بخاری 
و سرمایش کولر می باشد و دارای انشــعابات آب و برق و گاز می باشد. ضمنا بنابر اعالم 
مرتهن پالک فوق فاقد بیمه می باشد پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1399/05/27 )بیســت و هفتم ماه مرداد سال یکهزار و ســیصد و نود و نه ( در اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرســتان لنجان واقع در زرین شــهر- خیابان کارگر از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3/800/000/000 ریال )ســه میلیارد و هشتصد میلیون 
ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باید و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده 
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از 

محل مزایده به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شــرکت در مزایده الزما حضوری )خریدار 
یا نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حســاب سپرده 
ثبت تا قبل از حضور در جلســه مزایده و ارائه تقاضای کتبی و کارت شناســایی معتبر می 
باشد. برزنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت اســتنکاف از واریز ما به التفاوت 
ظرف مهلت مقرر، مبلــغ مذکور )ده درصد مبلغ پایه( قابل اســترداد نبوده و به حســاب 
 خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. 

م الف: 925396 محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان
ابالغ وقت رسیدگی

5/73 نظر به اینکه خواهان ســید علی تقاعدیان فرزند ســیدرضا  دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه چک 762061 مورخ 92/12/20 و 762062 مــورخ 93/1/20 جمعا به مبلغ 
50/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چکها لغایت وصول ) به مبلغ 50/000/000 ریال ( به طرفیت اصغر رزاقی 
فرزند غالمحسین ) مجهول المکان (  به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه 13 حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 9900368  ثبت و برای 
تاریخ 99/6/22  ساعت 9/45  وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر 
شوند ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 926601 مسئول 

دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/74 آقا/خانم علی اکبر کاسیان  به شناسنامه شماره  618  به شرح دادخواست به کالسه 
953/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس کاسیان  به شــماره شناســنامه  280 در تاریخ  95/4/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- علی اکبر کاسیان به ش 
ش 618 فرزند متوفی، 2- فاطمه کاسیان به ش ش 43432 فرزند متوفی 1260424405 
، 3- معصومه کاســیان به ش ش 43433 فرزند متوفــی 1260424413 ، 4- فرهنگ 
سلمانیان به ش ش 8 همسر متوفی 12602409187 . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا 
 تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. م الف: 926529 قاضی شعبه ششم شورای

 حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/75 آقا/خانم علی اکبر کاسیان  به شناسنامه شماره  618  به شرح دادخواست به کالسه  
952/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فرهنگ سلمانیان به شماره شناسنامه  8  در تاریخ   97/11/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی اکبر کاسیان به ش ش 
618 فرزند متوفی، 2- فاطمه کاسیان به ش ش 1260424405 فرزند متوفی، 3- معصومه 

کاسیان به ش ش 1260424413 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد. م الف: 926531 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/76 نظر به اینکه خواهان ســید علی تقاعدیان فرزند ســید رضا دادخواستی به خواسته 
مطالبه   وجه 119/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره سریال 532217 مورخ 
92/11/1 به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک لغایت وصول به طرفیت سید علی اکبر کیاء فرزند ســید علی  به مجتمع 
شــوراهای حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه    13حقوقی شورای 
حل اختالف به کالســه  9900367 ثبت و برای تاریخ   99/6/22  ســاعت  9/30 وقت 
رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده میتواند تا 
قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 926602  مســئول دفتر شعبه  13شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/77 آقا/خانم  فاطمه خالصی کاشانی  به شناسنامه شــماره  3475  به شرح دادخواست 
به کالسه  9900944 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی خالصی کاشانی  به شماره شناســنامه 594  در تاریخ  99/4/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- فاطمه خالصی کاشانی فرزند مهدی به ش ش 3475 ، 2- محمدرضا خالصی کاشانی 
فرزند مهدی به ش ش 778 ، 3- زینب خالصی کاشــانی فرزند مهدی به ش ش 2269 ، 
4- مرضیه خالصی کاشانی به ش ش 9819 فرزند مهدی، 5- اکرم خالصی کاشانی فرزند 
مهدی به ش ش 711 همگــی فرزندان متوفی، 6- زهرا جانی فرزند شــکراله به ش ش 
37380 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 926508 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ مرحله دوم افراز

5/78 شــماره: 139822702023003686-99/5/8 نظر به اینکه خانم مژگان صرامی 
فرزند یداله از مالکین مشاعی پالک 1944/65 بخش 1 ثبت اصفهان بموجب درخواست 
وارده بــه شــماره 139821702023002240-99/2/20 اعالم نموده بــه علت اینکه 
دسترســی به یکی از خواندگان به نام خانم ملــوک نوروز تولی فرزنــد رمضانعلی ندارد 
و آدرســی از نامبرده نیز بدست نیاورده اســت لذا باســتناد ماده 589 و 590 قانون مدنی 
و قســمت اخیر ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون افراز مصوب ســال 58 و مــاده 17 آیین 
 نامه اجرای مفاد اســناد الزم االجرا مصوب 1387 و مواد 72 و 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1379 طی روزنامه زاینده رود شــماره 2983 مورخ 
99/3/8 به نامبرده ابالغ و در مورخ 99/4/4 بازدید از محل وقوع ملک با حضور خواهان و 
نماینده و نقشــه بردار این اداره به عمل آمده لذا با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 1 طی 

شماره 1/99/2936-99/4/17 اعالم نموده افراز ســهم مشاعی خواهان مقدور نیست و 
نظریه رد افراز شماره 139821702023003686-99/5/2 صادر گردیده است لذا طبق 
ماده 6 آیین نامه قانــون افراز مراتب به نامبرده فوق یا ورثــه احتمالی وی ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به دادگاه 
عمومی اصفهان تسلیم و رسید اخذ نمایند.  م الف: 926669 ابوالفضل ریحانی رئیس 

ثبت منطقه مرکزی اصفهان
حصر وراثت

5/79  آقای بهروز شفیعیان فرزند فضل ا... باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 261/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان احترام قربیان فرزند علی در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- بهروز شفیعیان، 1354/4/17 ، ش.ش 67 فرزند 2- سمیه 
شفیعیان، 1362/03/19 ، ش.ش 79 فرزند 3- مریم شفیعیان، 1357/7/1 ، ش.ش 159 
فرزند 4- کبری شــفیعیان، 1357/7/1 ، ش.ش 160 فرزند و به جز افراد فوق الذکر وارث 
دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
 ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 925770 

شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بخش امامزاده ) بادرود(
حصر وراثت

5/80  آقــای حمیدرضا خالــدی فرزند احمد باســتناد شــهادت نامــه و گواهی فوت 
و رونوشــت شناســنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالســه 281/99 به این شورا 
چنین اشعار داشته اســت که شــادروان احمد جمعه خالدی در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثــه حین الفــوت آن مرحوم عبارتنــد از: 1- حمیدرضا خالــدی، 1350/5/5 
بــه کدملــی 0055533061 فرزند 2- نصــرت خانم انصــاری خالــدی، 1333/3/2 
به کدملــی 1239725795 همســر 3- مریم جمعــه خالــدی، 1354/6/1 به کدملی 
1239072988 فرزند 4- آزیتا جمعــه خالدی، 1347/6/1 بــه کدملی 1239066414 
فرزند 5- عاطفه خالدی، 1362/3/1 به کدملــی 1239933576 فرزند و به جز افراد فوق 
الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 926776 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف بخش امامزاده 

) بادرود(
 ابالغ دادخواست و ضمائم

5/81 بدینوسیله به استحضار می رســاند که با توجه به دادخواست آقای اسداله باقری به 
طرفیت آقای سید مسعود موسوی به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به 
کالسه 492/98 ثبت و برای روز 99/6/12 ساعت 18/10 وقت رسیدگی تعیین شده است، 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 
مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور خوانده 
دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعداً نیازی 
به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. م الف: 926444 شعبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان برخوار 
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 مرکز امنیت اینترنت اشیا در دانشگاه اصفهان 
تاسیس می شود

رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان از موافقت سازمان فناوری اطالعات ایران برای 
تاسیس مرکز تخصصی آپا )آگاهی رسانی، پشتیبانی، امداد( در بخش امنیت اینترنت اشیا در این 
دانشگاه خبر داد.بهروز ترک الدانی اظهارداشت: با کسب موافقت سازمان فناوری اطالعات ایران 
برای مرکز تخصصی آپا در بخش امنیت اینترنت اشیا، اقدام های الزم برای راه اندازی آن در دانشگاه 
اصفهان انجام می شود و امید است به زودی شاهد بهره برداری از آن باشیم.وی با بیان اینکه پیش 
از این در هر استان فقط به یک مرکز آپا مجوز فعالیت داده می شد، افزود: در سال های گذشته مرکز 
تخصصی آپا در دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی شده بود؛ اما با تغییر برخی از دستورالعمل ها  با 

راه اندازی دومین مرکز تخصصی آپا در استان اصفهان موافقت شد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان به جایگاه اینترنت اشــیا در عصر جدید اشــاره و تاکید کرد: 
اینترنت اشیا، مجموعه وسیعی از فناوری های روز از حســگرها و کنشگرها تا پلتفرم های )سکو( 
نرم افزاری و تحلیل دیتاست که طیف گسترده ای از محصوالت را پوشش می دهد و در بخش های 
مختلف زندگی روزمره مانند سالمت الکترونیک، حمل و نقل و شــهر هوشمند کاربرد دارد.وی با 
اشاره به اینکه دانشگاه اصفهان، تنها دانشــگاهی در کشور است که در دانشکده مهندسی کامپیوتر 
دارای دانشجوی دکترای امنیت اطالعات است، خاطرنشان کرد: این دانشکده از پنج سال گذشته 
 دارای طرح راهبردی در زمینه اینترنت اشــیا و امنیت آن بوده و برون دادهای خوبی در این بخش

 داشته است.

پروتکل های بهداشتی برگزاری مراسم محرم اعالم می شود
معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعالم پروتکل های 
بهداشتی برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در هفته جاری خبر داد.محسن فرهادی درباره 
اعالم پروتکل های بهداشتی برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم اظهار کرد: این پروتکل های 
بهداشتی به ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم و پس از تصویب در ستاد ملی، ابالغ خواهد شد.وی ادامه 
داد: تاکنون جلسه هایی با سازمان حج و زیارت، سازمان تبلیغات اسالمی، شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه و جماعات، حوزه های علمیه و مداحان داشتیم.معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: قرار بر این است که جلسه های دیگری نیز داشته 
باشیم و شیوه های مختلف برگزاری مراسم را بررسی کنیم.پس از جمع بندی ها، شیوه برگزاری و 

پروتکل های بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را اعالم خواهیم کرد.

 زمان و نحوه ثبت نام آزمون زبان دکتری تخصصی
 پیام نور اعالم شد

رییس مرکز ســنجش و آزمون دانشــگاه پیام نور گفت: ســی و دومین دوره آزمون زبان دکتری 
تخصصی دانشــگاه پیام نوردر بازه 5 لغایت 15 شــهریورماه ســال جاری به صورت الکترونیکی 
در مراکز اصفهان، تبریز، تهران جنوب، مشــهد و شــیراز برگزار می شــود.بهنوش ســلیم بهرامی 
ادامه داد: ســی و دومین دوره آزمون زبان دکتــری تخصصی )ETPNU( دانشــگاه پیام نوردر 
بازه 5 لغایت 15 شــهریورماه سال جاری بنا به اعالم رسمی وضعیت شــیوع بیماری کرونا توسط 
ســتاد ملی این بیماری، به صورت حضــوری و الکترونیکی ویا به صورت برخــط و غیرحضوری 
با نظارت ویژه مرکــز آزمون، در مراکــز اصفهان، تبریز، تهران جنوب، مشــهد و شــیراز برگزار می 
شــود.وی افزود: متقاضیان شــرکت در این آزمون از ۸ لغایت ۳1 مردادماه ســال جاری فرصت 
 دارند بــه صــورت الکترونیکی و از طریــق پرتال دانشــگاه پیام نــور – مرکز ســنجش و آزمون

 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home جهت ثبت نام اقدام کنند.

با همه گیر شدن ویروس کرونا مطالب  کذب بسیاری در فضای مجازی درباره این بیماری منتشر شد؛

شایعاتی که به تلخی کرونا دامن زد

در اصفهان بیماران به حال خود رها شده اند،  پریسا سعادت
مســئوالن علوم پزشکی اســتان قادر به 
درمان همه بیماران نیستند، داروی موثر مقابله با کرونا از سوی فردی در 
اصفهان کشف شده است و... این تنها بخشی از شایعات چند وقت اخیر 
در مورد کرونا بوده؛ شایعاتی که محل زایش و پرورش اکثر آنها فضای 
مجازی است و اغلب حتی مصداق عینی و بیرونی هم ندارند و بیشتر 
زاییده فیک نیوزهایی هســتند که به دنبال باال بردن بازدید سایت ها و 
شبکه های اجتماعی خود بوده و اغلب توســط تعداد زیادی از بازدید 
کنندگان بدون آگاهی و هیجان زده بازنشر می شوند. نتیجه ای که در 
ماه های ابتدایی شیوع کرونا عمال موجی از وحشت و یا بی خیالی را در 
میان مردم جامعه ایجاد کرد و حاال مسئوالن خبر از فروکش کردن این 
تب و تاب در شــبکه های اجتماعی می دهند؛ اتفاقی که البته با ورود 
پلیس فتا و برخــورد قاطع نیروی انتظامی صــورت گرفت و نتیجه آن 
برقراری آرامش نسبی در این فضا شده است .چهارم فروردین ماه بود 
که سردار وحید مجید، رییس پلیس سایبری کشور خبر داد در پی رصد 
فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه در پلیس فتا در خصوص مقابله 
با شایعه سازان فضای مجازی با موضوع »شیوع بیماری کرونا ویروس 
در کشور« ۲۴ نفر بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند و 11۸ نفر 

از کاربران مورد تذکر و ارشــاد قــرار گرفتند.پلیس فتــا همانند دیگر 
پلیس های تخصصی به صورت کامال تخصصی تمامی جریانات خبری 
منتشر شده در فضای مجازی کشور و نشان گاه های انتشار اخبار را رصد 
می کند و در صورت مشاهده هرگونه موارد محتوایی شامل فیلم، خبر، 
عکس که حاوی مطالب شایعه و کذب که به قصد ایجاد تشویش اذهان 
عمومی باشد و باعث تشدید نگرانی در جامعه شود ، موضوع را به صورت 
قانونی مورد پیگیری قرار داده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد 
کرد.سردار وحید مجید با اشاره به اقدامات کرونایی پلیس فتا اظهار کرد: 
رویه پلیس فتا در برخورد با متخلفان بارگذاری هر گونه شایعه و اخبار 
کذب در فضای مجازی در مرحله اول بیان تذکر و ارشاد مبنی بر حذف 
مطالب و عدم تکرار است؛ بالغ بر ۲ هزار رصد عام در این حوزه داشتیم 
و مدام فضای مجــازی را کنترل می کردیم. البتــه در کنار اقداماتی که 
انجام دادیم، مسئله مبانی شناسی موضوع نیز بررسی شد.بعد از اینکه 
موارد کرونایی را پاالیش و بررسی کردیم، دیدیم یکسری از این موارد از 
روی ناآگاهی بوده و مردم ناآگاهانه این اخبار را منتشر کرده اند.سردار 
مجید خاطرنشان کرد: این اطالعات می توانست آمارهای اشتباه باشد، 
کلیپ های تقطیع شده باشد، عکس های نامرتبط باشد. اینها مواردی 
بود که ذهنیت نگران کننده ای برای جامعه ایجاد کرد و موجب تکدر خاطر 

مردم شد که ابعاد و حجم این موضوع )کرونا( در چه حدی است.وی 
ادامه داد: بعد از اینکه به صورت رســمی آمار کرونا اعالم شد اقدامات 
رصدی خود را انجام دادیم. این موارد را پاالیش و بررسی کردیم و دیدیم 
یکســری از این موارد از روی ناآگاهی بوده و مردم نسبت به آن ناآگاه 
بوده اند و موضوع را انتشار داده اند و یکسری از این اطالعات هم کماکان 
توسط دشمنان انتشــار پیدا می کند و هدایت شده بود.رییس پلیس 
سایبری کشور با اشاره به اقدامات این پلیس در راستای آگاهی بخشی 
مردم در مورد بیماری کرونا گفت: به عنوان مثال ۳۲5 مورد پخش کلیپ 
آموزش سواد رسانه ای در رسانه ملی و شــبکه های استانی داشتیم و 
همچنین ۲۷ مورد هشدار و اخبار آموزشــی ارائه دادیم، یعنی در کنار 

اقدامات اجرایی اقدامات اجتماعی را نیز انجام دادیم.
 به نظر می رسد اقدامات مقابله ای نهادهایی مانند پلیس برای مبارزه 
با شایعات بدون افزایش سواد رسانه ای در میان مردم و کاربران فضای 
مجازی امکان پذیر نخواهد بود؛ ضرورتی که تا به امروز از سوی نهادهای 
متولی به ویژه صدا و سیما به دلیل رقابت با این شبکه های اجتماعی 
پشت گوش انداخته شده و حاال ضربه پذیری جامعه از این مسئله هر 
روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و مقابله با موج رسانه ای فیک نیوزها 

را پیچیده تر و دشوار تر می کند.

بنا بر تاکید معاون محیط زیســت دریایی ســازمان 
حفاظت محیط زیست، رســیدن حقابه به این تاالب 
نیازمند عزم جدی مدیران اســتان اصفهان اســت.
احمدرضا الهیجان زاده گفت: تاالب گاوخونی به دلیل 
اینکه ورودی مناسبی از حقابه ســاالنه خود نداشته 
است، وضعیت خوبی ندارد.وی با بیان اینکه گاوخونی 
هم اکنون کمتر از یک درصد آب دارد و نزدیک به پنج 
درصد از مساحت آن مرطوب است، افزود: این تاالب 

۴۷ هزار هکتاری یک کانون بالقوه انتشــار گرد و غبار 
اســت که اگر شــرایط کنونی ادامه یابد، فعال خواهد 
شد و گرد و غبار آن نه تنها کالنشهر اصفهان و شهرهای 
اطراف بلکه اســتان های مجاور از جمله یزد را هم فرا 
می گیرد از این رو تا پیش از آنکه تجربه ناخوشایند و 
تلخ خوزستان که به دلیل خشک شدن بخش بزرگی 
از تاالب هورالعظیم درگیر مشکالت ناشی از گرد و غبار 
شد، در استان اصفهان تکرار نشــده است باید حقابه 
تاالب گاوخونی تأمین شــود.معاون محیط زیســت 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به مشاهدات 
میدانی خود از وضعیت تاالب گاوخونی اشــاره کرد و 
گفت: در حال حاضــر آب در رودخانه زاینده رود برای 

کشت تابستانه با دبی به نسبت خوب تا بند رودشتین 
جاری اســت؛ اما در آنجا دریچه های بند به طور کامل 
بسته شده و از طریق دو کانال کشاورزی بزرگ که در 
کنار این بند احداث شده اســت آب برای کشاورزی 
رهاسازی می شود و دست کم ۴۴ هزار هکتار اراضی را 
زیرکشت می برند و قطره ای آب وارد رودخانه نمی شود 
که با وجود چنین شــرایطی انتظار نداریــم آبی وارد 
گاوخونی شود.این مقام مسئول در سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه نیزارها و درختچه های گز 
در رودخانه مصرف کننده آب هستند، گفت: این عامل 
سبب می شود که اگر آبی نیز رهاســازی شود، در 1۰۰ 
کیلومتر مسافت آب به انتها نرسد زیرا موانع زیاد است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد :

تامین حقابه تاالب گاوخونی ، نیازمند عزم جدی مدیران استان اصفهان

رویه پلیس فتا در برخورد با متخلفان بارگذاری هر گونه 
شایعه و اخبار کذب در فضای مجازی در مرحله اول بیان 
تذکر و ارشاد مبنی بر حذف مطالب و عدم تکرار است؛ 
بالغ بر ۲ هزار رصد عام در این حوزه داشتیم و مدام 

فضای مجازی را کنترل می کردیم

نذر گوشت از قربان 
تا غدیر در هیئت 

بنی فاطمه اصفهان 
هیئت بنــی فاطمــه اصفهان با 
همت مردمی تعــداد 15۰ رأس 
گوسفند تهیه کرده و در قالب»نذر 
گوشت از قربان تا غدیر« در بین 

نیازمندان توزیع می کند.

 پرداخت اقساطی جریمه های رانندگی
 به مناسبت دهه والیت

رییس پلیس راهور ناجا از اجرای مجدد طرح پرداخت اقســاطی جرائم رانندگی به مناسبت دهه 
والیت خبر داد و گفت: کسانی که وسیله نقلیه آنها به دلیل جریمه باالی 1۰ میلیون ریال در توقیف 
اســت، می توانند از این فرصت برای ترخیص وسیله نقلیه خود اســتفاده کنند.سردار سید کمال 
هادیان فر در خصوص توقیف خودروهای دارای جریمه رانندگی بــاالی یک میلیون تومان اظهار 
داشت: براساس قانون، ماموران در سراسر کشور موظف هستند که چنین خودروهایی را توقیف و به 
پارکینگ منتقل کنند؛ اما در این خصوص هم به ماموران تاکید کردیم اگر خودرویی همراه با خانواده 
بود فقط به راننده تذکر دهند که بایستی جرائم خود را تســویه کند ضمن اینکه از سال گذشته هم 
ارسال پیامک اخطار به این گونه رانندگان را در دستور کار قرار دادیم تا قبل از توقیف وسیله نقلیه از 
میزان جرائم خود اطالع پیدا کنند.سردار هادیان فر، با بیان اینکه پلیس راهور ناجا مخالف افزایش 
هرگونه جریمه رانندگی است، گفت: در حال حاضر جریمه ها به قیمت قبلی اعمال می شوند و در 

هیچ گروهی افزایش جریمه نداشتیم و پیشنهادی هم به دولت ارائه نکردیم.

 کالهبرداری با پیش فروش بلیت هواپیما
 به مناسبت عید غدیر

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی پیش فروش ویژه بلیت تخفیف دار 
هواپیما به مناسبت عید غیر در فضای مجازی از شهروندان کالهبرداری می  کرد، توسط کارشناسان 
پلیس فتا استان، شناسایی و دستگیر شد.ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی در سایت دیوار مبلغ 5 میلیون ریال بابت پیش فروش بلیت 
هواپیما از وی کالهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.رییس 
پلیس فتای استان اصفهان عنوان کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، شاکی در سایت 
دیوار با آگهی پیش فروش بلیت تخفیف دار هواپیما به مناســبت عید غدیر مواجه شده که جهت 
خرید با فروشنده تماس وجه آن را واریز کرده اما  نه تنها بلیت دریافت نکرده است بلکه  فروشنده  
از پاســخگویی به تماس وی امتناع کرده است.وی افزود: کارشناســان پس از اظهارات شاکی با 
بررســی های فنی و تخصصی در فضای مجازی، متهم را دســتگیر و برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضایی دادند.

دستگیری عامل حفاری غیر مجاز در فالورجان 
فرمانده انتظامی شهرســتان از دســتگیری عامل حفاری غیر مجاز در یــک زیرزمین متصل به 
سقاخانه قدیمی و کشف یک شی  تاریخی مربوط به دوره صفویه از منزل متهم خبر داد. سرهنگ 
ایــرج کاکاوند  در تشــریح این خبر گفت: در پی ارائه شــکایتی از ســوی اداره میــراث فرهنگی 
شهرســتان فالورجان مبنی برتخریب دیــوار و انجام حفاری در زیرزمین متصل به ســقاخانه ای 
قدیمی در یکی از مناطق شهرستان،  موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
فالورجان قــرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از یک ســری اقدامات علمــی و تخصصی و رصد 
اطالعاتی موفق شــدند هویت عامل این حفاری را  شناســایی و وی را  در یک عملیات پلیســی 
دستگیر کنند.فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از منزل 
متهم  شــی  تاریخی که یک قطعه لگن ســفالی لعاب دار بود را کشف کردند .ســرهنگ کاکاوند 
با اشــاره به اینکه طبق نظر کارشناســان میراث فرهنگی، شی کشف شــده دارای قدمت تاریخی 
و مربوط به دوره صفویه اســت، خاطر نشــان كرد: شــی مزبور پس از طی مراحل قانونی به اداره 
 میراث فرهنگی شهرســتان منتقل و متهم نیز با تشــکیل پرونده برای اقدامــات قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: تسنیم

خبر روزناجا

مدیرکل سازمان انتقال خون استان:
میزان پالسمای دریافتی 
جوابگوی مراکز درمانی 
استان اصفهان نیست

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان 
از اهدا و مصرف ۲۶5 واحد پالسما در اصفهان 
خبر داد و گفــت: این میــزان جوابگوی نیاز 
بیماران کرونایی نیست.مجید زینلی با اشاره 
به وضعیت پالسما در اســتان، اظهار داشت: 
تاکنون ۲۶5 واحد پالسما از بیماران بهبود یافته 
کرونا دریافت شده است.وی افزود: تمام این 
۲۶5 واحد برای بیماران مصرف شده و حتی 
به خاطر نیاز بیشتر، از اســتان های دیگر هم 
پالسما گرفته شده که آن هم به بیماران کرونایی 
داده شده است.زینلی با بیان اینکه همچنان 
نیاز به پالسما در بیمارستان ها باالست، گفت: 
متاســفانه تعداد اهدا کنندگان کم اســت و 
نمی توانیم پاســخگوی کامل بیمارســتان ها 
باشیم.وی تصریح کرد: تعداد بهبود یافتگان 
واجد شرایطی که می توانند پالسما اهدا کنند، 
محدود است و از طرفی در هفته های اخیر با 
افزایش شیوع ویروس مواجه شدیم که میزان 
مصرف پالســما را در مراکز درمانی به شدت 
افزایــش داد.مدیرکل ســازمان انتقال خون 
استان اصفهان ادامه داد: این میزان پالسمای 
دریافتی جوابگوی نیاز مراکز درمانی و بیماران 
بدحال کرونایی نیست، لذا از واجدین شرایط 
اهدای پالسما درخواست می شود پس از ۲۸ 
روز از بهبودی به سازمان انتقال خون برای اهدا 
مراجعه کنند.وی با اشــاره به شرایط اهدای 
پالسما، اظهار داشــت: اهدای پالسما شرایط 
خاصی دارد و همه بهبودیافتگان کرونا قادر به 
اهدای پالسمای خون شان به بیماران بدحال 
کووید 19 نیستند و می توان گفت یکی از دالیل 
کم بودن پالسما همین موضوع است.زینلی 
خاطرنشــان کرد: بیماران بهبود یافته کرونا با 
در دست داشتن آزمایشات قبلی خودشان با 
مراجعه به مراکز انتقال خون، توسط پزشک 
دوباره معاینه می شــوند و اگر شرایط اهدای 
پالسما را داشته باشــند از آنها با رعایت کامل 
پروتکل هــای بهداشــتی پالســما دریافت 

می شود و در غیر این صورت معاف می شوند.

معاون تربیت بدنی و سالمت و بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امســال توجه ویژه ای به بهداشت مدارس خواهیم داشت، آبخوری ها و 
سرویس های بهداشتی مورد بازدید قرار گرفته و نسبت به تعمیر، تجهیز، جداســازی و ضدعفونی کردن آن ها اقدامات الزم صورت گرفته است.عبدالرضا رییسی 
افزود: مواد ضدعفونی کننده در اختیار مدارس قرار داده شد، مراکز بهداشتی با ما همراه شدند و در رعایت پروتکل های بهداشتی به کمک ما آمدند.رییسی خاطرنشان 
کرد: سالمت دانش آموزان اولویت اصلی بازگشایی مدارس است، دستورالعمل رعایت پروتکل های بهداشتی برای مدیران مدارس ارسال شده و معلمین هم برای 

تدریس در کالس توجیه شده اند ضمن اینکه کالس ها و محیط مدرسه و محل تردد دانش آموزان ضدعفونی می شوند. 
معاون تربیت بدنی و سالمت و بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، توجه خاص وزارت آموزش و پرورش به مدارس ابتدایی و آموزش مهارت های 
بنیادی دانش آموزان را  از برنامه های این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: دانش آموزان دوره ابتدایی بایستی مهارت های بنیادی یا اصول فعالیت روزانه را یاد بگیرند 
تا پایه و اساس فعالیت های روزمره یا ورزشی بعدی خود را محکم کنند. با شروع سال تحصیلی جدید 9 کالس درس تربیت بدنی در پایه ابتدایی در نواحی و مناطق 
استان افتتاح می شود که این کالس ها قابلیت ها و مهارت های دانش آموزان را توسعه می دهد و به آن ها کمک می کند تا بتوانند آینده بهتری از نظر حرکتی داشته 

باشند.

اقدامات بهداشتی الزم برای بازگشایی مدارس اصفهان صورت گرفته است



بازیکن سابق تیم فوتسال هایپر شاهین شهر:

از تیم هایپر شاهین شهر راضی نبودم
بازیکن سابق  تیم فوتسال هایپر شاهین شهر در رابطه با پرداخت نشدن به موقع مبلغ قرار داد خود توسط تیم هایپر شاهین شهر، اظهار کرد: تا کنون از سوی این 
باشــگاه ۲۰ درصد مبلغ قرار داد را به من پرداخت کرده اند و حدود ۳۵ درصد از مبلغ قرار داد را یک فقره چک داده اند که آن هم برگشت خورد. مجید حاجی بنده 
با اشاره به اینکه منتظر درخواست های جدید از سوی تیم های مدعی هســتم، افزود: در حال حاضر با تیمی قرارداد ندارم و منتظر شروع فصل جدید هستم و 
به یکی از تیم هایی که شرایط مطلوبی داشته باشد، می روم.بازیکن سابق هایپر شاهین شهر، ادامه داد: با توجه به تجربه سه ماهه ای که در کشور عراق داشتم، 
قراردادهایشان برای بازیکنان ایرانی به نسبت بهتر از قراردادهای تیم های ایرانی است و اگر درخواستی از سوی آنها به دستم برسد آن را از دست نمی دهم.حاجی 
بنده خاطر نشان کرد: از تیم هایپر شاهین شهر راضی نبودم و تا کنون شرایط دشــواری را طی کردم، اگر مسئولین هایپر نظر بر تیم داری دارند، بهتر است شرایط 

مناسبی برای بازیکنان فراهم کنند تا بازیکن بتواند به بهترین شکل ممکن مسابقات خود را انجام دهد.

یکشنبه 12 مرداد  1399 / 12 ذی الحجه 1441/ 2 آگوست 2020/ شماره 3035

 تفاوت با کی روش؛ نگاه اسکوچیچ
 به لیگ برتر

تیم ملی فوتبال ایران که دراگان اســکوچیچ را روی نیمکت خود دارد، بایــد برای صعود به دور 
دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، ۱۷ مهرماه مقابل هنگ کنگ بــازی کند و احتماال فوتبال 
دوســتان ایرانی، تیمی متفاوت با زمان کارلوس کی روش را خواهند دید. تیمــی که با توجه به 
تمرکز اسکوچیچ روی مسابقات لیگ برتر و تماشــای بازی ها از نزدیک، احتماال تعداد بیشتری 
از بازیکنــان داخلی را در مقایســه با لژیونرها، خواهد داشــت.یعنی رویه ای خــاف روندی که 
کی روش در پیش گرفته بود. دراگان اســکوچیچ کروات مانند مــارک ویلموتس بلژیکی، تیمی 
جوان و ســرحال را از کارلوس کی روش تحویل گرفته اســت. این مربی کروات مسیر سختی را 
پیش رو دارد و در عین حال باید تاش کند از زیر سایه کی روش هم بیرون بیاید. تیم ملی که در 
جام جهانی مراکش را شکســت داد و مقابل اســپانیا و پرتغال نمایش خوبی داشت، با هدایت 
مارک ویلموتس بلژیکی مقابل بحرین و عراق شکســت خورد و همین موضــوع اهالی فوتبال 
ایران را در مورد سرنوشت تیم ملی با اســکوچیچ هم نگران می کند.دراگان برخاف کی روش که 
تاکید داشت بازیکنانش فوتبال حرفه ای اروپا را تجربه کرده باشند، نگاهش به لیگ برتر است. 
مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، میاد محمدی، رامین رضاییان، کریم انصاری فرد، سعید 
عزت اللهی، امید ابراهیمی، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و ســردار آزمون لژیونر هایی بودند 
که اکثریت تیم ملی را در زمان کی روش تشــکیل می دادند.به هر حال بازیکنان زیادی در لیگ 
 برتر شایســته حضور در ترکیب تیم ملی هســتند و می توان به آینده تیم ملی با مرد کروات هم 

خوش بین بود.

آرمین سهرابیان؛ مدافعی در نقش مهاجم
در حالی که سایپا و ماشین سازی در آستانه یک تساوی دیگر بودند، آرمین سهرابیان مدافع جلو 
کشیده سایپایی ها توانست برای تیمش گلزنی کند. او که سه هفته قبل توانسته بود در دقیقه 9۷ 
برای سایپا در مشهد گلزنی کند و یک امتیاز حساس را از دیدار با شهر خودرو برای تیمش به دست 
آورد، توانست با گلی سه امتیازی سایپایی ها را از منطقه خطر فراری دهد. آرمین سهرابیان بعد از 
پرتاب اوت بلند و طی رفت برگشت چند باره توپ توانست ضربه نهایی را بزند و توپ را وارد دروازه 
ماشین سازی کند تا ســتاره اول دوئل سایپا و ماشین ســازی نام گیرد؛ این سومین گل مدافع 

سایپایی ها در لیگ نوزدهم بود که توانست وارد دروازه حامد لک کند.

دو هدیه دیده نشده کالدرون به »یحیی«
گابریل کالدرون عاوه بر اینکه تیمش در یک نیم فصل به اضافه یک بازی بیرون از خانه با ســه 
امتیاز اختاف صدرنشین کرد و پرســپولیس را با هفت پیروزی پیاپی تحویل یحیی داد، در جام 
حذفی هم دو میراث مثبت از خودش به جا گذاشــت. اولی صعود سرخ پوشــان به نیمه نهایی 
است و دومی احتمال باالی میزبانی در این مرحله. قرمزها در ســه بازی مراحل قبلی به ترتیب 
ماشین ســازی را در تبریز، نفت آبادان را در تهران و شهرداری ماهشهر را در آبادان شکست دادند 
و به نیمه نهایی رســیدند. بنابراین آخرین بازی قرمزها در جام حذفی بیرون از خانه بوده و طبق 
قانون اگر آنها در این مرحله به تیمی بخورند که آخرین بار میزبان بوده، بازی در ورزشــگاه آزادی 
برگزار خواهد شد. از شانس خوب یحیی، هم تراکتور و هم نفت مسجدسلیمان آخرین بار میزبان 
بوده اند و اگر پرسپولیس در قرعه کشــی به این دو تیم بخورد، تک بازی نیمه نهایی در ورزشگاه 
آزادی برگزار خواهد شد. تنها شرط خروج سرخ پوشان از آزادی این است که سپاهان روز بیستم 
مرداد اســتقال را ببرد و در قرعه کشــی به پرســپولیس بخورد. در این صورت بازی سپاهان و 

پرسپولیس در اصفهان برگزار خواهد شد.

توقف ذوب آهن برابر نفت  مسجدسلیمان؛ 

خطر سقوط پررنگ تر از همیشه
هفته بیست وهفتم رقابت های لیگ برتر، روز  جمعه با برگزاری 4 دیدار 
آغاز شد که در یکی از این رقابت ها، ذوب آهن اصفهان مقابل تیم نفت  
مسجدسلیمان با نتیجه یک بر یک متوقف شد.ذوب آهن مقابل نفت 
مسجدسلیمان تن به تساوی دیگری داد تا روند ناکامی های این تیم 
همچنان ادامه داشته باشد و سرنوشت سبزپوشان اصفهانی به ۳ هفته 
پایانی لیگ گره بخورد. شــاگردان بوناچیچ با این نتیجه، ۲6 امتیازی 
شــده و با توجه به نتایج ســایر بازی ها به طور موقت در رده دوازدهم 
جدول قرار گرفته و منتظر نتیجه بازی تیم های گل گهر-فوالد و پارس 
جنوبی-شاهین بوشهر باقی می ماند.ذوبی ها در شرایطی تن به تساوی 
دادند که با توجه به نتایج تیم های ماشین سازی و سایپا، می توانستند 
با کسب ۳ امتیاز این دیدار صعود ۲ پله ای را تجربه کرده و از منطقه خطر 
فرار کنند اما در عمل این اتفاق رخ نداد و کار سبزپوشــان اصفهانی به 
هفته های پایانی کشیده شد.حال و روز ذوب آهن خوب نیست و لیگ 
نوزدهم تبدیل به فصلی کابوس وار برای سبزپوشــان اصفهانی شده و 
شــاید حتی بدبین ترین فرد از دنبال کنندگان فوتبال هم نمی توانست 
تصور کند تیمی که پیش از شروع فصل از مدعیان جدی لیگ محسوب 
می شــد ، امروز در رده دوازدهم جدول جای داشته باشد و برای بقا در 
لیگ بجنگد. ذوبی ها در ۲۷ بازی برگزار شده، تنها 6 برد را به دست آورده 
و با پذیرفتن ۱۳ شکست و 8 مساوی، ۲6 امتیازی شده و تنها ۲ امتیاز 
با منطقه سقوط فاصله دارند.ذوب آهن خوب بازی می کند اما نمی تواند 
پیروز شود؛ سبزپوشان اصفهانی چند هفته ای است که در ورطه ناکامی 
و بدشانسی های عجیب و غریب دست و پا می زنند و به رغم بازی قابل 
قبولی که به نمایش می گذارنــد، نمی توانند نتیجه بگیرند و همین امر 

شرایط روحی و روانی سختی را بر این تیم حاکم کرده است.
ذوبی ها در بیشــتر بازی هایــی که تا بــه این جای لیگ بــه نمایش 
گذاشــته اند، از دوندگی خوبی برخوردار بوده و بــه خوبی نیز توپ را در 
زمین به گردش در می آورند و با ارائــه فوتبالی هجومی، موقعیت های 
گلزنی متعددی را هم خلق می کنند؛ اما اشتباهات فاحش خط دفاعی 
ذوب آهن دلیل اصلی ناکامی های اخیر این تیم اســت و باید یکی از 
دالیل نتایج ضعیف این تیم را در آشفتگی خط دفاعی جست وجو کرد.

تغییرات مکرر، پاشنه آشیل تیم
سبزپوشان اصفهانی در فاز دفاعی با مشکات عدیده ای روبه رو هستند 
و یکی از نقاط ضعف این تیم در درون دروازه اســت. ذوبی ها در فصل 
جاری از 4 دروازه بان مختلف در ترکیب خود استفاده کردند اما هیچ کدام 
عملکرد قابل قبولی ارائه ندادند تا سرمربی تیم مجبور به تغییر دروازه بان 

شده و همین تغییرات مکرر در این پست مانع هماهنگی دروازه بان و 
خط دفاعی ذوب آهن شده اســت.از طرف دیگر مدافعان ذوب آهن از 
هماهنگی کافی برخوردار نیستند که یکی از دالیل آن تغییرات مکرر در 
خط دفاعی است. ذوبی ها نظم دفاعی سابق را ندارند و مدافعان این تیم 
بعضا در در خط دفاع، اشتباهات بدی را مرتکب می شوند.تیم بوناچیچ در 
عمق خط دفاع با مشکل روبه رو است و مدافعان این تیم در جای گیری 
اشتباهات فاحشــی دارند؛ اتفاقی که مقابل نفت تکرار شد و مدافعان 
ذوب آهن روی پاس عمقی شاگردان تارتار جا ماندند و دروازه این تیم 
باز شد. نگاهی به عملکرد ذوب آهن در چند هفته اخیر و دریافت ۱۲ گل 
در 6 بازی، به خوبی گویای ضعف های مفرط این تیم در فاز دفاعی بوده 

و مشکات خط دفاعی ذوب آهن را نشان می دهد.
بوناچیچ  جمعه شب تیمش را با سیستم ۲-۵-۳ به میدان فرستاده 
و به دنبــال آن بود تا با اســتفاده از برتــری عددی در میانــه میدان، 
هافبک های نفت را از جریان بازی خارج کرده و در حمات از خألهای 
موجود در عمق دفاع بهره بگیرند و در فاز دفاعی نیز با قطع کردن ارتباط 
خط میانی و حملــه نفت، مانع ضد حمات شــاگردان تارتار شــوند. 
اتفاقی که در عمل رخ نداد و عدم هماهنگی بازیکنان ذوب آهن در این 
سیستم هنوز به بلوغ و هماهنگی الزم نرسیده و بازیکنان درک درستی 

از وظایف شــان ندارند و همین امر باعث شــد تا بوناچیچ بعد از عقب 
افتادن تیمش دست به تغییر زده و با خارج کردن وفا هخامنش و آوردن 

محمدرضا عباسی به سیستم ۲-4-4 بازگردد.
سبزپوشــان  اصفهانی  در این بازی با وجود ناکامی در کســب نتیجه، 
بازی قابــل قبولی را به نمایش گذاشــتند. ذوب آهــن در مقابل نفت 
 مسجدســلیمان، نظم تاکتیکی و تیمی نســبتا قابل قبولی پیدا کرده 
و پس از حضور عباســی در زمیــن، عملکرد هجومی ایــن تیم بهبود 
چشمگیری داشــت. شــاگردان بوناچیچ در نیمه دوم موقعیت های 
زیادی را خلق کردند اما بی دقتی در زدن ضربات نهایی و جاگیری های 

غلط مهاجمان باعث شد تا موقعیت های گلزنی این تیم به هدر برود.
نکته اساسی این بازی، تعویض های بوناچیچ بود که باعث شد شرایط 
ذوب آهن در فاز هجومی بهبود  پیدا کند و زهر حمات این تیم باال برود. 
با حضور عباسی در زمین، ابراهیم زاده به دفاع چپ بازگشت و حدادی فر 
و پهلوان در میانه میدان آزادی بیشتری پیدا کردند و حمات ذوب آهن 
از نظم و آهنگ بهتری برخوردار شد. حدادی فر با نمایش دلچسب خود 
در کنار مارکوویچ و پهلوان پایه  گذار بسیاری از حمات ذوب آهن بودند 
و شاگردان بوناچیچ اگر دقت بیشتری به خرج می داند، می توانستند 

پیروز میدان شوند.

سایت رسمی فدراســیون جهانی تکواندو رنکینگ 
المپیکــی تکوانــدوکاران در ماه آگوســت را اعام 
کرد.در این رنکینــگ امتیازات ماه جوالی ســال 
۲۰۱6 به طــور کل از جــدول رده بندی حــذف و از 
امتیازات ماه هــای دیگر از این ســال ۷۵ در صد 
کم شــده اســت؛ امتیازات ۲۰۱۷، ۵۰ درصد )ماه 
جوالی ۷۵ درصد(؛ امتیازات ۲۰۱8، ۲۵ درصد )ماه  
جوالی ۵۰ درصد( کاهش پیــدا کرده و از امتیازات 
ماه جوالی  ســال ۲۰۱9 نیز ۲۵ درصد کســر شده 
اســت. )در پایان ماه آگوســت و با اعام رنکینگ 
ماه ســپتامبر امتیازات آگوســت نیز به طور کلی 
حذف خواهد شد.(ملی پوشــان تکواندوی ایران 
بعد از مسابقات فینال گرندپری ۲۰۱9 در رویدادی 
حضور پیدا نکرده اند؛ شرکت در مسابقات قهرمانی 
آسیا و تورنمنت نیز در دستور کار تکواندوکاران قرار 

داشت که با شــیوع ویروس کرونا در حال حاضر 
این رویدادها به تعویق افتاده است اما با این حال 
هوگوپوشــان جایگاه خود را در میان برترین های 
جهان حفظ کردند.در رده بندی اعام شده از سوی 
فدراســیون جهانی، آرمین هادی پور نماینده وزن 
۵8- کیلوگرم کشورمان با ۳8/۲۷۰ امتیاز جایگاه 
پنجمی خود را حفظ کرد؛ فرزان عاشــورزاده دیگر 
تکواندوکار این وزن نیز با ۰۳/۱۱8 امتیاز در جایگاه 
ســی ام قرار دارد.در وزن 68- کیلوگرم میرهاشم 
حســینی با ۵6/۲۵۵ امتیاز در رده ششــم باقی 
ماند، ســروش احمدی با 4۳/۱9۳ امتیاز جایگاه 
چهاردهــم را حفظ کرد و امیرمحمد بخشــی نیز با 
94/۱۲۰ امتیاز رده بیســت و ششــم را به نام خود 
ثبت کرده است.محمدعلی خسروی در وزن 8۰- 
کیلوگرم با ۲4/۱۰8 از در رده ســی قرار دارد و علی 

اشکوریان نیز با ۱۰۵ امتیاز رده سی و سوم را به خود 
اختصاص داده است.ســجاد مردانی تکواندوکار 
وزن 8۰+ کیلوگرم با ۱۷/۲۳۰ امتیاز جایگاه چهارمی 
خود را حفظ کرده است. سعید رجبی دیگر نماینده 
این وزن با ۵۲/۱۱4 امتیاز رده بیست و هشتم را در 
اختیار دارد.اما در گروه زنــان ناهید کیانی در وزن 
49- کیلوگرم با 4۲/8۷ امتیــاز رده چهل و نهم را 
به نام خود ثبت کرده اســت. مها مومن زاده دیگر 
نماینــده این وزن نیز با کســب 6۳ امتیــاز در رده 

شصت و نهم قرار دارد.

جدیدترین رده بندی اوزان المپیکی اعام شد؛

 تکواندو کار اصفهانی در جایگاه چهارم

خبر روز

»اوزیل« در تیمی ترکیه ای، آمریکای جنوبی یا آسیایی؟
ستاره آلمانی تیم فوتبال آرسنال ممکن است در تیمی از لیگ حرفه ای ترکیه بازی کند یا از تیم های 
آمریکای جنوبی یا آسیایی سردرآورد.درمورد »مسعود اوزیل« در هفته های اخیر خبرهای زیادی 
انتشاریافته است. چندین تیم لیگ حرفه ای ترکیه برای همکاری با او ابراز عاقه کرده اند؛ اما آنگونه 
که به نظر می رســد، اکنون تصمیمی برای ترک توپچی ها ندارد.طبــق ادعای روزنامه دیلی میرر، 
اوزیل ۳۱ ساله فصل بعد هم در تیم آرسنال خواهد ماند تا قراردادش با تیم لندنی به اتمام برسد.

آنگاه بازیکن آزاد خواهد شد و شرایط همکاری با تیم های ترکیه ای، آمریکای جنوبی و آسیایی را 
مورد بررسی قرارخواهد داد.وی از سال ۲۰۱۳ که رئال مادرید را ترک کرد، برای آرسنال به میدان رفته 

است.در فصل اخیر وی در ۲۳ بازی یک گل زد و ۳ پاس گل داد.

»کوبو« ارزشمندتر  از  گرت بیل
امضای قرارداد با کوبو، گران تر از گرت بیل خواهد بود. بر اســاس گزارش ســایت ترنسفر مارکت، 
بازیکن ژاپنی اکنــون ۳۰ میلیون یورو ارزش دارد، این در حالی اســت که ارزش مهاجم ولزی ۲8 
میلیون یورو است. دو بازیکن در شرایط متفاوتی هستند؛ یک طرف جواهر ۱9 ساله است که رویای 
پوشیدن پیراهن رئال مادرید را دارد، در سمت دیگر بیل ۳۱ ساله هر روز کمتر در میدان حاضر می 
شود و بیشتر در جایگاه هاست. تیم های زیادی خواهان کوبو در فصل و انتقاالت تابستانی بودند و 
مادرید این بازیکن را قرض خواهد داد. باشگاه مادریدی احتماال برای فصل های آینده از این بازیکن 
در تیم خود بهره ببرد. بازیکن ژاپنی در این فصل با پیراهن مایورکا ۲۳98 دقیقه بازی کرد و چهار گل 
به ثمر رساند. همچنین پنج پاس گل داد. او نشان داده است در سطح خوبی قرار دارد. شرایط برای 
بیل کاما متفاوت است. این بازیکن تنها ۱۲6۰ دقیقه در تمام رقابت ها بازی کرد. او سه گل به ثمر 
رســاند و دو پاس گل داد. در لیگ قهرمانان اروپا از هفته نخست در ترکیب اصلی قرار نگرفت و در 
بازگشت اللیگا تنها ۱۰۰ دقیقه بازی کرد. از هفته سی و یکم دیگر به میدان نرفت و در آخرین هفته 

از فهرست کنار گذاشته شد.

پیشنهاد رسمی بارسلونا به ستاره آبی ها
باشگاه بارسلونا به صورت رسمی برای خرید وینگر چلسی وارد عمل شده است. طبق گزارش  برخی 
از رسانه های اســپانیایی و نزدیک به باشگاه بارسلونا، این باشــگاه به تازگی پیشنهادی به باشگاه 
چلسی برای خرید ویلیان، وینگر برزیلی این تیم ارائه داده است.این پیشنهاد در شرایطی مطرح 
شده که ویلیان به احتمال زیاد از چلسی جدا می شود. قرارداد این بازیکن با آبی های لندنی به زودی 
به پایان می رسد و این بازیکن می تواند به راحتی راهی تیم مدنظرش شود.البته مسئوالن چلسی 
این روز ها سخت در تاش هستند تا ویلیان را راضی به ماندن کنند. بر همین اساس، چندی پیش 
به این بازیکن پیشنهاد تمدید قرارداد دادند، اما هنوز این ستاره برزیلی پاسخ آن را به باشگاه نداده 
است. از سوی دیگر او با آرسنال هم صحبت هایی داشــته و قصد دارد با بررسی بیشتری تصمیم 

نهایی خود را بگیرد.

ادعای بزرگ »زالتان ابراهیموویچ«
  زالتان ابراهیموویچ، بازیکن ۳8 ســاله تیم فوتبال آث میان با انتشار عکسی در فضای مجازی 
ادعا کرده می تواند تا ۵۰ سالگی مثل یک بازیکن جوان، فوتبال بازی کند.این بازیکن در فصل نقل 
و انتقاالت زمستانی گذشته از تیم لس آنجلس گلکســی در لیگ فوتبال آمریکا )MLS( به جمع 
بازیکنان آث میان در سری آ )لیگ برتر ایتالیا( اضافه شد و با درخشش خود وضعیت این تیم را 
بهبود بخشید.او در ۱9 بازی برای روسونری ها )لقب آث میان( به میدان رفت که حاصل آن ثبت ۱۰ 

گل و ۵ پاس منجر به گل بوده است.

فوتبال جهان

پیکاِن عبدا...؛ در 
سرباالیی ترین نقطه لیگ

جمعه شب، هفته بیســت و هفتم لیگ برتر 
با دیدار پیــکان و تراکتور که بــرای تیم های 
مدعی کسب ســهمیه و پایین جدول بسیار 
مهم بود آغاز شدو تیم ویســی موفق شد در 
تبریز از تراکتوری که ســه امتیاز این بازی از 
نان شب براش واجب تر بود یک امتیاز بگیرد 
و با ۲4امتیاز دررده پانزدهم جدول قرار بگیرد.

رقابت در انتهای جــدول همانند صدر جدول 
این روزها گره خورده و همان قدر که مدعیان 
کسب ســهمیه با حداقل امتیاز در جدول رده 
بندی جایگاه شان جابه جا می شود در انتهای 
جدول هم شرایط همینطور پیچیده است و تیم 
های شاهین بوشهر،پیکان ،گل گهر سیرجان ، 
پارس جنوبی جم ،ذوب آهن اصفهان ،ماشین 
سازی تبریز و سایپا رقابت سخت و کشنده ای 
را برای ماندن در لیگ بیستم در این روزها به 
نمایش گذاشته اند . شاهین بوشهر با ۱8امتیاز 
شرایط سخت تری از تیم های دیگررا در حال 
تجربه کردن است و بقای سایر تیم ها در این 
چهار هفته پایانی به نتایج آن ها بستگی دارد.

پیکان با عبدا...ویســی چهار هفته سخت و 
جانکاه را باید سپری کنند.آن ها در تبریز برابر 
تراکتور یکی از مدعیان کســب ســهمیه یک 
امتیاز گرفتند و حاال باید سه مسابقه سخت 
و دشوار را در این ســه هفته پایانی پشت سر 
بگذارند.پیکان در هفته بیست و هشتم باید 
در تهران از نفت آبادان که تــا چند هفته قبل 
یکی از مدعیان کسب سهمیه بود پذیرایی کند 
، شرایط سخت برای تیم ویسی در هفته ۲9و 
۳۰رقابت ها آغاز خواهد شد که در آن دو هفته 
ابتدا می بایست در تهران به مصاف استقال 
بروند و در هفته آخر رقابت هــا در اصفهان با 
سپاهان رقابت کنند. دو تیمی که برای کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا چاره ای جز بردن 
رقبای شــان ندارند. ویســی که با استقال 
خوزســتان  آخرین مربی لیگ برتر در فصل 
پانزدهم رقابت ها بوده  و مزه قهرمانی را  قبل 
از توالی های قهرمانی پرسپولیس چشیده ، با 
پیکان سه هفته سخت و دشوار را برای بقا در 

لیگ برتر در انتظار خود می بیند.

مستطیل سبز

وز عکس ر

پرسپولیسی ها بر سر 
مزار مرحوم نوروزی

 مدیــر و ســرمربی تیــم فوتبــال 
پرســپولیس به نیابــت از اعضای 
تیم بر ســر خــاک کاپیتــان ابدی 
سرخ پوشان، زنده یاد هادی نوروزی 
حضور پیدا کردند تا پــس از اولین 
پوکر تاریخ فوتبال ایران، یاد او را در 
کنار تمام پیشکسوتان از دست رفته 

پرسپولیس زنده نگه دارند.



یکشنبه 12 مرداد  1399 / 12 ذی الحجه 1441/ 2 آگوست 2020/ شماره 3035
شهردار اصفهان خبر داد:

 سفر معاون اول رییس جمهور به اصفهان 
برای افتتاح پروژه های عمرانی 

شهردار اصفهان گفت: عملیات عمرانی یک بخش دیگر از چهارمین حلقه ترافیکی شهر اصفهان در 
منطقه 15 آغاز می شود.قدرت ا... نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با تبریک 
عید قربان و غدیر به همشــهریان اصفهانی اظهار کرد: از هفته گذشــته با تشدید وضعیت کرونا در 
اصفهان برگزاری ویژه برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« با تغییر رویکرد به سمت افتتاحیه هایی رفت 
که با حال و هوای رسانه ای و قالب های رسانه ای با زحمات اصحاب رسانه انجام می شود. برنامه 
این هفته »هر یکشنبه، یک افتتاح«  در منطقه 15 هم به صورت آنالین خواهد بود.   وی ادامه داد: 
هفته قبل در این فضا خدمات الکترونیک پرداخت کرایه تاکسی )اصکیف( در هزار تاکسی اصفهان 
آغاز شد. این هفته در منطقه 15 بوستان زیبای الهیه تقدیم مردم می شود. پیام ها و تماس های 
زیادی از مردم منطقه 15 داشتیم که درخواست ایجاد بوستان و پارک برای تفریح مردم و کودکان 
داشتند که این بوستان در مسیر خواسته های بحق مردم افتتاح می شود.  شهردار اصفهان تصریح 
کرد: از مردم می خواهم تا زمانی که شیوع کرونا ادامه دارد، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
فاصله گذاری از این بوستان و بوستان های شهر استفاده کنند.وی افزود: پل زیرگذر قهجاورستان 
یکی از پروژه های مهم در منطقه 15 است که بخشــی از حلقه حفاظتی شهر یا همان رینگ چهارم 
به شــمار می آید که عملیات اجرایی این پل هم این هفته آغاز می شود.  نوروزی اظهار کرد: طرح 
های این هفته در منطقه 15 شهر اصفهان، با بودجه ای در حدود 60 میلیارد تومان افتتاح یا عملیات 
اجرایی آن آغاز می شود. وی افزود: شهرداری دور از دید مستقیم مردم در اطراف شهر با بودجه های 
سنگین و در شرایط سخت اقتصادی در حال احداث چهارمین حلقه ترافیکی شهر است و این حلقه 
از چند منطقه شهری عبور می کند و مردم بهره می برند.شهردار اصفهان ادامه داد: احداث این حلقه 
 باعث کاهش بار ترافیکی، کاهش آلودگی هوا و کاهش تصادف های منجر به فوت در مرکز شــهر 
می شود. وی افزود: در هفته آینده اگر هماهنگی ها کامل شود با حضور معاون اول رییس جمهور 

شاهد افتتاح پروژه هایی بزرگ در سطح شهر اصفهان خواهیم بود.    

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تاکید کرد:

 اجرای پروژه های شهری در کوتاه ترین زمان 
با باالترین کیفیت

مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان گفت: پروژه های شهری در کوتاه ترین زمان با حفظ 
کیفیت مطلوب در حال اجراست.مجید طرفه تابان اظهار کرد: اجرا و تثبیت قیمت های پیمان کاری 
و صرفه جویی در هزینه های عمرانی و اجرایی از شاخصه های اصلی فعالیت سازمان عمران است.

وی تصریح کرد: سازمان عمران موفق شــده به رکوردهای جدید زمان بندی با حفظ کیفیت اجرای 
پروژه های عمران شهری دست یابد.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش 
بودجه امسال این ســازمان نسبت به سال گذشته، گفت: به نسبت رشــد بودجه، تعداد پروژه های 
اجرایی نیزنسبت به سال گذشته افزایش یافته اســت.وی ادامه داد: سازمان عمران برای تکمیل 
پروژه های عمرانی مهم اهتمام خود را به کار بسته است به طوری که کارگران به صورت سه شیفت در 

پروژه ها مشغول فعالیت هستند.
طرفه تابان تاکید کرد: خود را موظف به رعایت کیفیت مطلوب اجــرای پروژه ها می دانیم به طوری 
که سرعت اجرای پروژه ها در ســال های اخیر باعث پایین آمدن کیفیت آنها نشده است.وی با بیان 
اینکه رویکرد جدید این سازمان مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن است، اظهار کرد: 
رویکرد جدید سازمان عمران شهرداری مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن با شهرداری 
اصفهان، ارگان ها و اشخاص حقیقی است که این امر موجب اجرای پروژه توسط سازمان عمران و 

همچنین ارزش افزوده ملک برای این سازمان خواهد شد.

طرحی برای افزایش نشاط و سرگرمی در بین شهروندان؛

»بازبازی«سبدتفریحخانوادههاراپرمیکند

طرح »بازبازی« ویژه خانواده ها شامل شش بازی اصلی و 5۳ سرگرمی 
فکری و جنبشی با رعایت پروتکل های بهداشتی در مناطق مختلف شهری 
اصفهان در حال برگزاری اســت.رییس هماهنگی امور مناطق ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان درباره اجرای طرح »بازبازی« 
اظهار کرد: در خانواده هایی که فضای بازی گروهی در آنها بیشتر فراهم است 
و افراد خانواده در کنار هم بازی می کننــد، امکان اینکه اعضا از قالب های 
سخت و دست وپاگیری که محیط برایشان ساخته، رها شوند و خودشان 
باشند بیشتر فراهم است.امیرحسین ســتوده فر افزود: از جمله مواردی 
که می تواند به ایــن روند کمک کند، آوردن بازی به جامعه و به مشــارکت 
طلبیدن مردم در بازی اســت. به همین منظور»بازبازی« عنوان طرحی 
بوده که در ایام تابســتان ۹۹ و با حفظ مسائل بهداشــتی درباره مقابله با 
کرونا، این وظیفه را به عهده گرفته است.وی ادامه داد: بازبازی این امکان 
را به خانواده ها می دهد تا بازی های خانوادگی و نشاط افزا را تجربه کنند؛ 
یعنی همه آنچه سبد تفریح خانوار به آن نیاز دارد را فراهم می کند.رییس 
هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
با اشاره به نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که در سال ۹۳ 
از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، درباره لزوم تفریح در جامعه بیان 
کرد: بررسی نتایج آماری سال های گذشته درباره هزینه های خانوارهای 
اصفهانی در حوزه تفریح و امور فرهنگی نشان می دهد که این بخش سهم 

کوچکی در سبد خانوارهای اصفهانی دارد که فقط ۲ درصد از کل هزینه های 
دوازده گانه خانواده هاست.ســتوده فر درباره روش هــای اجرایی بازبازی 
طبق برنامه زمانی در مناطق مختلف شــهری گفت: بازبازی به سه روش 
کلی در سطح شهر برگزار می شود؛ روش مربی محور، میدانی و استیج. در 
روش مربی محور، در هر شیفت کاری بیش از 10 مربی در یکی از مکان های 
عمومی مانند فضاهای ســبز با فرم مخصوص بازبازی، سراغ خانواده ها 
می روند و در صورت تمایل اعضای هر خانواده به معرفی یکی از بازی های 
بازبازی می پردازند و با هم بازی می کنند. مربیان در روش میدانی، چیزی 
شبیه تئاتر خیابانی و معرکه گیری دارند که این بار بازی ها در ابعاد بزرگ تر 
اجرا می شود. حتی در یکی از بازی ها خود اشخاص داوطلب بازی به عنوان 
بخشی از ابزار بازی شناخته می شوند. مثال اگر بازی تیزباز را انجام می دهند، 
در روش میدانی به جای استفاده از لیوان های رنگی، بازیکنان پوشش رنگی 
مخصوص بازبازی را به تن می کنند و باز به جای اینکه لیوان ها را طبق الگو 
بچینند، خودشان را طبق الگو کنار یکدیگر هماهنگ می کنند. روش استیج 
نیز که برنامه مفصل تری است و بخش عمده آن با بازی می گذرد.به گفته 
وی، بسته بازبازی شش بازی اصلی و 5۳ سرگرمی فکری و جنبشی دارد 
که برای ایجاد هارمونی بیشــتر بین اجزای طرح و نام بازبازی، هرکدام از 
بازی ها در عنوان خود »باز« دارند.رییس هماهنگی امور مناطق ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: »تیزباز« شامل 

۳0 کارت الگو است و با لیوانک های رنگی ساخته می شود. الگوها شامل 
جدول هایی است که مربع هایی رنگی دارند. در واقع، تیزباز نوع انتزاعی تر 
بازی دســت چین و کاپوچین اســت. بازی دیگر این مجموعه »بازبین« 
اســت؛ مجموعه ای از کارت های تصویر که مبتنی بر پیدا کردن اشــتراک 
تصویرهاست. از نظر روش بازی، بازبین مشابه نمونه های تیزبین در بازار 
است، با این تفاوت که ابعاد آن مربعی است و تصاویر به کار رفته روی کارت ها 
از لحاظ کیفیت بصری و زیبایی شــناختی، چشــم نواز و بسیار متفاوت با 
نمونه های موجود هستند. بازی دیگر، »توپ باز« است که خود مجموعه ای 
از چهار بازی توپ و لیوان است. سرعت و دقت و تمرکز در آنها نقش اساسی 
ایفا می کند و بازی جنبشــی بسته بازبازی است.ســتوده فر افزود: بازی 
بعدی، »بازنگر« است که شامل دو تصویر کلی است. از هر تصویر ۲5 کارت 
وجود دارد که هرکدام اختالفی جزئی با بقیه کارت های آن تصویر دارد. هدف 
اصلی بازنگر پیدا کردن اختالف های کارت هاست و بازی مشابه آن در بازار، 
بازی جورواجور است که البته برای بازنگر، روش جدیدی برای بازی کردن 
در نظر گرفتیم که حافظه تصویری را به کار می گیرد.وی ادامه داد:»زبان باز« 
بازی زبانی این بسته بازی است و مجموعه ای سه گانه از بازی های کالمی 
را در برمی گیرد که با کارت های کلمه و جمله های ناتمام اجرا می شود. یکی 
از بازی های موجود در این بازی های زبانی، شــبیه بازی پی شوم است که 
با جمالت و کلمات دیگر جایگزین شده اســت. از این کلمات در دو بازی 
دیگر زبان باز استفاده می شــود که مربوط به خزانه کالمی و انتقال پیام از 
طریق حرکات بدنی است. آخرین بازی بسته بازبازی »بازچین« است که 
شامل ۳0 کارت الگوی معمایی است که باید با هفت قطعه ساخته شوند. 
این معماها همان معماهای تانگو هستند و مهارت حل مسئله را به چالش 
می کشند.رییس هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان تهیه این بسته ها را در مقایسه با خرید بازی های مشابه 
بسیار باصرفه دانست و گفت: اگر قیمت بسته بازبازی را با بازی های مشابه 
در بازار مقایسه کنید، می بینید که با هزینه یک چهارم می توانید مجموعه ای 
از بازی ها را داشــته باشــید. همچنین در طراحی کارت های این بازی ها، 
سعی کرده ایم به سبکی بسته و مصرف بهینه کاغذ توجه کنیم، به طوری که 
کارت های بازچین و تیزباز دوروی یکدیگر قرار گرفته اند و کارت های بازنگر و 
بازبین دو روی همدیگر. همچنین کارت های زبان باز که مجموعه زیادی از 

کارت های کلمه و جمله است، دورو هستند.
ســتوده فر درباره چگونگــی اجرای این طــرح در وضعیت شــیوع کرونا 
خاطرنشــان کرد: تمام مربیان با ماســک و مواد ضدعفونی کننده سراغ 
شهروندان می روند و در روش های میدانی و اســتیج، در چینش افراد و 

صندلی ها فاصله فیزیکی رعایت شده است. 

آیت ا...»ســید یوســف طباطبایی نــژاد« رییس 
شورای فرهنگ عمومی اســتان اصفهان در هشتاد 
و دومین جلســه این شــورا بــا تبریــک اعیاد و 
مناســبت های ماه ذی الحجه از تشــکیل شورای 
فرهنگ عمومی اســتان تقدیر کرد و گفت: شورای 
فرهنگ عمومی اســتان فرصت مناسبی برای ارائه 
مباحث مهم در حــوزه فرهنگی بوده و الزم اســت 
جلسات این شورا به صورت منظم و ماهانه با دستور 

جلسه مشخص تشکیل شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
با اشــاره به روایتی در خصوص برپایی نماز جمعه 
گفت: در روایات ذکر شده که نماز جمعه با حداقل 5 
یا حداقل 7 نفر که یکی از آنها امام است برگزار شود، 

برخی گفتند امام یعنی امام معصوم در حالی که لفظ 
امام معصوم در هیچ روایتــی نیامده و واژه امام به 
معنی جلودار و پیشواست بنابراین الزم نیست تنها 
در زمان معصوم علیه السالم این نماز اقامه شود و 
در ســایر اوقات نیز اقامه آن مورد تاکید قرار گرفته 
است.وی با اشاره به آیه »اذا نودی للصاله من یوم 
الجمعه فاســعوا الی ذکر الله و ذروا البیع« افزود: 
این آیه به صراحت اقامه نمــاز جمعه را مورد تاکید 

قرار داده است.
»عباس رضایــی« نایب رییس شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان اصفهان نیز در این جلسه با عرض 
خیر مقدم به حاضران پیرامون دســتور جلسه در 
خصوص برگزاری مراســمات دینــی در ایام کرونا 
گفت: زندگی در دوران کرونا نیازمند تمهیدات بوده 
و الزم است سیســتم ایمنی بدن را تقویت کنیم و 
یکی از راه های تقویت سیســتم ایمنی امیدبخشی 

به جامعه است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
از هیئات مذهبــی انتظار داریم همچون گذشــته 
همراهی داشته باشند و دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کنند همچنین مسئوالن هیئات از فرصت 
منابر برای افزایش آگاهی مــردم در خصوص این 

ویروس استفاده کنند.
حجت االسالم و المسلمین »رمضانعلی معتمدی« 
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان هم در 
این جلسه با تبریک روز عرفه، عید قربان و غدیر؛ به 
دستور جلسه اشاره کرد و گفت: ارائه گزارش شورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه اســتان به مناسبت 
سالروز تشکیل نماز جمعه، گزارش اداره کل تبلیغات 
اسالمی اســتان پیرامون اقدامات صورت گرفته در 
کمیته معنوی ستاد استانی مدیریت کرونا ویژه ایام 
محرم و صفر و معرفی ظرفیت های قرآنی مردمی از 

جمله دستورات جلسه بود.

امام جمعه اصفهان:

شورای فرهنگ عمومی استان فرصت مناسبی برای ارائه 
مباحث مهم در حوزه فرهنگی است

استاندار اصفهان:

تقدیر از خبرنگاران استان به نحو مطلوب انجام شود
استاندار اصفهان با اشاره به نزدیک شــدن به روز خبرنگار، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی 
گفت: هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت شهید صارمی، فرصت ارزشمندی برای تجلیل از تالشگران 
عرصه خبر و اطالع رسانی اســت که با انعکاس رویدادها، اقدام دولتمردان و نظرات افکار عمومی، 
نقش موثری در دستیابی به توســعه و پیشرفت و رعایت حقوق شــهروندی دارند.وی ادامه داد: 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای عرصه خبر و تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، شایسته است با 
رعایت پروتکل های بهداشتی فرصتی ایجاد و از خبرنگاران به نحو مطلوب تقدیر شود تا شاید بتوان 

از فعالیت آنان  به صورت نمادین قدردانی کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

 خانواده های بابصیرت شهدا و ایثارگران
 مهم ترین سرمایه های نظام هستند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در دیدار با خانواده شهیدان جاویداالثر »حسن 
و اصغر متولی امامی« ضمن تجلیل از صبر و مجاهدت آن ها، با اشــاره به دستاوردهای ارزشمند 
انقالب اســالمی، گفت: جمعه خونین مکه و فریاد برائت از مشرکین شهدای آن روز، اینک به ثمر 
نشسته است و مسلمانان جهان اکنون عمال در کشورهای خود از مشرکین اعالم برائت می جویند 
و خیزش های مردمی نیز نتیجه فریادهای برائت جویانه این روز است که هیچ گاه خاموش نشده 
است.داریوش وکیلی اضافه کرد: مهم ترین سرمایه این نظام همین خانواده های بابصیرت شهدا 
و ایثارگران هســتند، چرا که عزت، امنیت، آســایش و اقتداری که امروز داریــم، مرهون و مدیون 
مجاهدت های این مردان آسمانی و صبر و اســتقامت خانواده های معزز آنان است.در پایان مادر 
شهیدان به بیان خاطراتی از این دو شهید پرداخت و به پاس صبر و شکیبایی این بزرگواران با اهدای 
لوح و قاب از آنان تجلیل شد.الزم به ذکر است، شهید »اصغر متولی امامی« در سال 65 در عملیات 
کربالی ۴ به فیض شهادت نائل آمد و پدر بزرگوارش »حسن متولی امامی« 6 ماه بعد در سال 66 

در مراسم برائت از مشرکین در مناسک حج به فرزند شهیدش پیوست.

توزیع 400 هزار قرص نان رایگان در »سفره احسان علوی« 
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر اســتان اصفهان درباره برنامه های بنیاد بین المللی غدیر استان 
اصفهان ویژه دهه امامت و والیت، اظهار کرد: امســال که با شرایط شیوع کرونا مواجه هستیم برنامه 
ها را در فضای مجازی متمرکز کرده ایم، یکی از ویژه برنامه ها برگزاری مسابقه »فرازهای فروزان« از 
خطبه غدیر است که در بازه زمانی 18 ذی الحجه )عید غدیر( تا 18 شهریور ماه برگزار می شود.حجت 
االسالم والمسلمین »اسماعیل دست افکن« تصریح کرد: مســابقه »حفظ خطبه غدیر« که قبل از 
عید قربان آغاز شده و تا یک ماه آینده ادامه دارد، تولید و پخش برنامه تلویزیونی »در آستانه خم« با 
سخنرانی شخصیت های برجسته استان همچون آیت ا... طباطبایی از شبکه استانی اصفهان و تولید 
موشن گرافی با موضوع غدیر که تاریخ از 1۳ رجب )ســالروز والدت امام علی)ع(( تا 18 ذی الحجه 
)روز انتساب ایشان به والیت( را به تصویر می کشد و از شبکه اســتانی اصفهان پخش می شود، از 
دیگر برنامه های پیش بینی شده برای دهه امامت و والیت در شرایط کرونایی است.وی ادامه داد: 
همانطور که در نیمه ماه مبارک رمضان سفره کرامت حسنی را پهن کردیم، در دهه امامت و والیت سفره 
»احسان علوی« را پهن می کنیم در این طرح با 110 نانوایی در سطح شهر اصفهان هماهنگ شده تا ۴00 
هزار قرص نان رایگان میان محرومان توزیع شود.حجت االسالم دست افکن از اجرای طرح »اطعام 
غدیر« که از سنت های موکد این عید بزرگ اســت، خبر داد و گفت: در این راستا نزدیک به ۲00 هزار 
پرس غذای گرم با رعایت پروتکل های بهداشتی در بیمارستان ها و مناطق محروم توزیع می شود. 

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان اعالم کرد:

انتفاع محیط زیست و 
شهروندان؛ هدف اصلی 

برنامه های سازمان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشــاره به نکات مهم آموزشی برای 
ارتقای کیفیت مشــارکت و اعتــالی فرهنگ 
زیست محیطی اظهار کرد: خوشبختانه مردم 
اصفهان از نظر آگاهی پیشرو و دارای فرهنگی 
غنی هســتند اما مواردی  ماننــد حدف یکبار 
مصرف ها، استفاده چند باره از لوازم، تعمیر به 
جای دور انداختن، استفاده از کیسه پارچه ای 
به جای نایلون، رعایــت اصول دقیق و صحیح 
جداسازی پسماندهای تر، خشک و خطرناک 
مثل تیغ و النست، آبگیری پسماند تر،همکاری 
با ایستگاه بازیافت و خودروهای مجاز و عدم 
همکاری با دوره گردها می تواند در کنار مدیریت 
اصولی، یک آورده مناســب در صنایع تبدلی و 
تولید انرژی فراهم کند و برای افزایش ضریب 
ایمنی و کیفیت زیست محیطی شهر، مثمر ثمر 
واقع شــود. رحیم محمدی همچنین به ازدیاد 
مصرف دستکش و ماسک طی روزهای اخیر 
به عنوان یک معضل در زمینه مدیریت پسماند 
اشــاره کرده و افزود: شــهروندان باید پس از 
مصرف این اقالم آن هــا را در پاکت جداگانه 
و سپس در کیســه پســماند تر قرار داده و در 
زمان مقرر بیرون بگذارنــد و از تحویل دادن به 
همراه پســماند خشــک جدا خودداری کنند، 
زیرا می تواند منجر به بروز خطر و انتقال عوامل 
بیماری زا شود. وی به برنامه های آتی سازمان 
با رویکرد انتفاع شهروندان و محیط زیست به 
عنوان دی نفعان اصلی فعالیت های سازمان، 
اشــاره کرده و افزود: برنامه ریزی هایی جهت 
استفاده از پتانســیل های فرهنگی شهر برای 
آموزش به صــورت برخط و انتقــال اطالعات 
آموزشی به شهروندان با استفاده از بسترهای 
نرم افزاری در جریان اســت و با توجه به تنوع 
هر روزه پســماندها مانند الکترونیک، ویژه، 
صنعتی و ... متناسب با این مباحث و شرایط 
آموزش ها بازنگری و به روزرسانی می شود. 

یادواره شهدای گروه های جهادی کشور به صورت ارتباط تصویری از راه دور در سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان برگزار شد.فرمانده سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان در این مراسم گفت:هدف از برگزاری این آیین ، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهادی است و در استان اصفهان هزار و  ۴00 گروه جهادی ثبت 
شده فعالیت می کنند.سردار مجتبی فدا افزود : شهید  محمدعلی شاهزیدی، نخستین و تنها شهید از گروه های جهادی استان اصفهان است که 1۴ سال قبل 
در منطقه پشتکوه فریدن در حال انجام عملیات نجات به درجه رفیع شهادت نائل آمد.وی با بیان اینکه همزمان با برگزاری این آیین،  طرح محرومیت زدایی 

در ۲6 نقطه استان نیز آغاز می شود گفت: گروه های جهادی در مسیر سازندگی و آبادانی مناطق کم برخوردار و محروم محکم ایستاده اند.

یادواره شهدای گروه های جهادی کشور در سپاه صاحب الزمان)عج(

اصفهان، شهر انبیا
نقل اســت که ســیصد نفر از 
پیامبران الهی در اصفهان دفن 
هستند؛ اما امروز تنها آثار مقبره 
یوشــع نبی )ع(، شــعیا نبی 
)ع( و مقبره منسوب به قینان 

نبی)ع( برجای مانده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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معروف ترین شــهر ارواح جهان عنوان مطلبی اســت که 
می خواهیم چند مورد از شهرهای متروکه  دنیا را برایتان به 
تصویر بکشیم. هیچ چیزی در دنیا ترسناک تر از شهرهای 
کامال متروکه نیست. در این مطلب برخی از این شهرهای 

متروکه را به شما معرفی می کنیم.
شهر کراکو در ایتالیا: نخســتین مورد از معروف ترین شهر 
ارواح جهان ، شهری به نام کراکو اســت که در ایتالیا واقع 
شده. این شــهر در قرن هشــتم بنا شــد اما بنا به فجایع 
مختلف ســاکنانش آن را تــرک کردند. شــهر کراکو روی 
ســخره ای با ارتفاع 400 متری از ســطح زمین بنا شــده 
است. از فجایع طبیعی که موجب متروکه ماندن این شهر 
شده می توان به رانش زمین در ســال 1۹63 اشاره کرد و 
مورد دیگر نیز در ســال 1۹7۹ بود که سیل شرایط زندگی را 
بسیار دشوار کرد و همچنین در ســال 1۹80 نیز زمین لرزه 
دیگری باعث شــد که در نهایت این شــهر به کلی خالی از 
سکنه شود.شــهر کراکو محصور در دروازه  قفل شده است 
و بازدیدکنندگان باید حتما راهنمایی همراه خود داشــته 
باشند. از طرفی هم به لطف حضور مجسمه خسارت ندیده  
مریم مقدس این شهر طی ســال میزبان فستیوال های 

مختلف مذهبی است. 

شهر کنکات واقع در آالسکای آمریکا: مورد دوم از فهرست 
معروف ترین شــهر ارواح جهان به شــهر کنــکات مربوط 
می شود. این شهر میان سال های 1۹11 تا 1۹38 میلیون ها 
دالر مس برای آمریــکا تولید کرد؛ اما پــس از آنکه منابع 
طبیعی اش به پایان رسید از آن جایی که در ایالت دورافتاده  
آالســکا واقع شــده بود و دیگر چیزی برای ارائه نداشت، 
خالی از سکنه شد.ترک این شــهر نیز برای ساکنانش به 
یک باره رخ داد و تمام ساکنان همراه هم از این شهر خارج 
شدند، به نحوی که در آغاز سال 1۹50 حتی یک نفر هم در 
این شهر نمی زیست و از همان زمان شــهر کنکات تبدیل 
به شهر ارواح شد. سال 1۹86 بود این شهر در آثار تاریخی 

آمریکا به ثبت رسید .
 شهر کولمانســکوپ واقع در جمهوری نامیبیا: مورد بعدی 
از معروف ترین شــهر ارواح جهان شــهری اســت به نام 
کولمانســکوپ )که نامــش در آفریقایی به معنای ســر 
کولمن اســت( و در کشــور نامیبیا واقع شــده. این شهر 
در اوایل دهه  1۹00 میالدی بســیار پرجمعیــت بود، چون 
در آن زمان معدنچی های آلمانی به قصد کشــف الماس 
وارد آن شــهر شــدند. در پی حضور معدنچی های آلمانی 
در این شــهر معماران آلمانــی نیز از راه رســیدند و به این 

شهر بیابانی چهره ای بسیار زیبا بخشــیدند. سالن رقص 
بســیار بزرگ، بیمارســتان و همچنین باشــگاه بولینگ 
تنها گوشــه ای از هنرنمایــی آلمانی ها در این شــهر بود.

اما پس از جنگ جهانی اول بود که شــهر کولمانســکوپ 
رو به افول گذاشــت و اتفاق ســال 1۹28 را می توان میخ 
آخر تابوت این شهر دانســت، چراکه در این زمان معدنی 
غنی از الماس در اطراف ســاحل کشف شــد. بسیاری از 
ساکنان شهر کولمانسکوپ بی درنگ به مقصد محل جدید 
 شتافتند و تمام وسایل و خانه و زندگی شان را در این شهر 

رها کردند.
جزیره  هاشــیما واقع در ژاپن: یکی دیگر از معروف ترین 
شــهرهای ارواح جهان جزیره  هاشیما واقع در ژاپن است. 
بیشــترین میزان جمعیتی که جزیره  هاشیما به خود دید 
به ســال 1۹5۹ برمی گردد که بیش از 5000 نفر را )شــامل 
معدنچی ها و کارگرانــش( در خود جای داده بود، اما پس 
از آنکه منابع این معادن در ســال 1۹74 به اتمام رســید 
جزیره هم خالی از ســکنه شد. جزیره  هاشــیما زمانی به 
معدن های زیر دریایش شهرت داشــت که از سال 1881 
از آن ها بهره برداری می کردند. اکنون ایــن جزیره به کلی 

متروکه است . 

آشپزی

کوبه عربی
مواد الزم: گوشت چرخ کرده 150 گرم،سیب زمینی یک عدد کوچک، تخم 

مرغ  یک عدد،برنج دو لیوان،زرشک سه  قاشق،سیرله شده دو  حبه،پیاز رنده 
شده یک عدد،گردو سه قاشق، رب گوجه یک قاشق،ادویه کاری دو قاشق چای خوری

 طرز تهیه: ابتدا برنج را بشویید و با کمی نمک و آب خیس دهید. مقدار آب را به میزان برنج کته 
اندازه بگیرید،یعنی به ازای هر پیمانه برنج یک پیمانه آب اضافه کنید.تابه ای را روی حرارت قرار 

دهید و مقداری روغن داخلش بریزید و پیاز رنده شده را به آن اضافه کنید و  تفت دهید.بعد به پیاز ، 
گوشت چرخ کرده ، سیر و نمک و فلفل اضافه کنید و تفت دهید.بعد از تفت این مواد و تغییر رنگ گوشت 
، زرشک و گردو را به آنها اضافه کنید و کمی تفت دهید .رب گوجه فرنگی و ادویه ها را هم در آخر به بقیه 
مواد تفت داده شده اضافه کنید.برنج را بدون اضافه کردن روغن، به صورت کته درست کنید . کمی آب 

آن را بیشتر کنید تا برنج شفته شود.بعد برنج را با گوش کوب بکوبید تا حالت نرمی به خود بگیرد.
پس از آن صبر کنید تا برنج له شده سرد شود.سیب زمینی ها را هم با کمی آب بپزید و بعد پوست 

آن را بگیرد و با گوشت کوب خوب له کنید.سپس سیب زمینی های له شده را با برنج و تخم 
مرغ  مخلوط کنید و خوب ورز دهید.حاال  به اندازه یک نارنگی از خمیر بردارید و کف 

دست باز کنید.بعد کمی از مواد گوشت را وسط خمیر بگذارید و خمیر را 
ببندید.داخل قابلمه ای کوچک مقدار زیادی روغن بریزید و داغ 

کنید . سپس کوبه ها را در روغن داغ و قوطه ور سرخ 
کنید تا رنگ آن قهوه ای شود.

با معروف ترین شهرهای متروکه جهان آشنا شوید

 فیلم کوتاه »هدیه« از نیمه مرداد 
به سینماها می آید

 دی کاپریو،  سریال »جزیره«
 را می سازد

فیلم کوتاه »هدیه« به کارگردانی و نویسندگی سحر ستوده و 
تهیه کنندگی اشکان اشکانی از ١6 مرداد ماه در گروه سینمایی »هنر 
و تجربه« در باکس »بازگشت کوتاه« به همراه پنج فیلم دیگر اکران 
خواهد شد.فیلم کوتاه »هدیه« اولین تجربه کارگردانی سحر ستوده است 
که در جشنواره هایی از جمله جشنواره روتردام، جشنواره فیلم های آسیایی 
آمریکایی، جشنواره کودک و نوجوان لهستان و...به نمایش درآمده است.

»اپین وی« متعلق به لئوناردو دی کاپریو با همکاری »این گود کمپانی 
فیلمز« قصد دارند رمان »جزیره« نوشته آلدوس هاکسلی را به تصویر 
بکشند.این کتاب که آخرین کتاب هاکسلی است و سال 1۹62 منتشر 
شده درباره روزنامه نگاری است که با شکسته شدن کشتی در یک جزیره 
در اقیانوس هند پا به خشکی می گذارد و در آنجا جامعه ای مستقل را کشف 
می کند و تحت تاثیر فرهنگ و سنت هایشان قرار می گیرد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان  بیان داشــت: بر اساس دستورالعمل های 
بهداشتی و در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مسئوالن ادارات و واحدهای 
وابسته و تابعه مکلف شــدند ضمن راهنمایی مراجعان در خصوص رعایت کامل 
نکات سه گانه بهداشتی از ورود کســانی که فاقد ماسک هستند، خودداری کنند.
علوی در جلسه ســتاد مدیریت بحران این شــرکت، اظهار داشت: رعایت نکردن 
دســتورالعمل  های بهداشــتی از مهم ترین چالش های امروز بوده و هر مکانی 
که تجمعی صورت گیرد می تواند کانونی برای آلودگی باشــد.وی، افزود: درحال 
حاضراستفاده از ماسک، از بدو ورود به اداره، در تمامی ساعات کار به ویژه در جلسات 
برای تمامی مدیران و کارکنان و همچنین مراجعان ادارات گازرسانی سطح استان 
الزامی است و از همه مراجعین به شرکت درخواست داریم همکاری الزم را با این 

مهم داشته باشند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اظهار داشت: کارکنانی که 
برای ایاب و ذهاب خود به ادارات ازسرویس های عمومی ادارات اعم از؛ اتوبوس، 
مینی بوس، ون و خودرو های سواری ماموریتی استفاده می کنند حتما می بایست 
ماسک داشته باشند و درصورت عدم رعایت این مهم از ورود آنها به سرویس های 
حمل و نقل جلوگیری خواهد شد. ضمن اینکه گندزدایی تمامی خودروها قبل از 
سوار شدن افراد الزامی است.علوی، ضمن تاکید به حفظ آرامش خاطر و استرس 
های عصبی در شــرایط کنونی جامعه در جهت افزایش سطح ایمنی بدن، گفت: 
افراد با مشاهده عالئم مشکوک ویروس کرونا نظیر؛ تب، سرفه،ضعف، بدن درد از 
مراجعه به محل کار خودداری کرده وجهت اطالع از سالمت یا وجود ویروس کرونا 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.

 رییس هیئت عامل ایمیدرو در آیین امضای پنج تفاهم نامه همکاری بین 
شرکت های معدنی و هپکو که با حضور مدیران عامل هپکو، فوالد مبارکه 
و شرکت های بزرگ معدنی برگزار شد، از توسعه همکاری های بخش 
معدن و هپکو و همچنین از برنامه ساخت 700 دستگاه ماشین آالت 
راه سازی موردنیاز شرکت های معدنی توسط هپکو خبر داد و تصریح کرد: 
با حضور شرکت های بزرگ معدنی در این تفاهم نامه ها، هپکو دوباره احیا 
خواهد شد. غریب پور ضمن تاکید بر توسعه همکاری های شرکت های 
بزرگ معدن و صنایع معدنی و شرکت هپکو با راهبری ایمیدرو، گفت: 
در گام نخست همکاری ها، ساخت 700 دستگاه ماشین آالت راه سازی 
توسط هپکو تا سال آینده انجام خواهد شد و در برنامه بلندمدت ساخت 
ماشین آالت معدنی توسط این تولیدکننده باسابقه برنامه ریزی شده 

است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، معاون وزیر صمت گفت: ایمیدرو به 
ماموریت خود که حمایت از شرکت هپکو بود، جامه عمل پوشاند و به نقشی 
که قرار بود چه در قالب سهامدار و چه در قالب همکاری ایفا کند، عمل کرد.

غریب پور گفت: شرکت های معدنی حوزه فوالد و مس و فوالدسازان که 
در قالب تفاهم نامه های فوق، در کنار هپکو قرار می گیرند، نقش مهمی در 

بازگشت هپکو به جریان  تولید ایفا خواهند کرد.
رییس هیئت عامل ایمیدرو، ضمن قدردانی از همکاری شرکت های 
بزرگ با هپکو گفت: آماده شدن شرایط برای امضای پنج تفاهم نامه بین 

شرکت ها و هپکو، حاصل برگزاری هفت جلسه مهم و اساسی بود.

غریب پور افزود: مدیران شرکت های معدنی و هپکو با هدف ارزیابی 
توانمندی ها، طی 50 روز بازدیدهای متقابلی از شرکت های یکدیگر 

داشتند.

فعال سازی بخش مهندسی هپکو
وی عنوان کرد: شرکت هپکو از ظرفیت مهندسی باالیی برخوردار است و 
می تواند بخش مهندسی فعالی داشته باشد.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: توانایی ساخت پاتیل سرباره و ارائه خدمات در پروژه نورد 
گرم،دو مورد درخواست شرکت فوالد  مبارکه و همچنین تعمیر دامپتراک 
35 تنی گل گهر گواه این مدعاست.بنا بر این گزارش، شرکت های ملی 
مس، فوالد مبارکه، چادرملو و گل گهر، صندوق سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی و خانه معدن ایران پنج تفاهم نامه همکاری با شرکت هپکو امضا 

کردند. 
سند فوق قرار است با راهبری ایمیدرو    و  تمرکز   بر فروش محصوالت 
و خدمات هپکو به غول های معدنی اجرایی شود.این تفاهم نامه ها 
متمرکز    بر    رویکرد    حمایتی ایمیدرو   و   این شرکت ها مبنی بر خرید 
محصوالت و خدمات از این تولیدکننده باسابقه است. در چهار تفاهم نامه 
فوق »بومی سازی« رویکرد اصلی بین طرف های این همکاری خواهد بود.

همچنین تفاهم نامه دیگری بین صندوق بیمه معدن )وابسته به ایمیدرو( 
و خانه معدن ایران با شرکت هپکو در زمینه تامین ماشین آالت موردنیاز 

معدنکاران امضا شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی وسخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس در بازدید از ذوب آهن اصفهان، نیروی انسانی این شرکت را 
یک سرمایه مهم برای صنعت فوالد کشور دانست و افزود : این مجتمع عظیم 
صنعتی برخالف تصور برخی که آن را فاقد تکنولوژی های مدرن می دانند ، در 
بسیاری قسمت های خود برخوردار از تکنولوژی به روز و مدرن است و نماد آن را 
می توان در کارگاه تولید ریل دید.مهدی طغیانی اظهار داشت : این کارگاه جهت 
تست ریل ، از تجهیزات مدرنی استفاده می کند و در نهایت کیفیت ریل تولید شده 
در این شرکت مطابق استانداردهای جهانی است و خوشبختانه این محصول 
در محورهای مختلف راه آهن کشور در حال استفاده است.طغیانی چهارشنبه، 
8 مرداد ماه در حاشیه بازدید از بخش های کوره بلند ، فوالدسازی و کارگاه تولید 
ریل ذوب آهن اصفهان افزود : در این شرکت سرمایه گذاری خوبی برای تولید 
فوالد و محصوالت مورد نیاز کشور از جمله ریل صورت گرفته است و این امر یک 
حرکت مهم در صنعت کشور محسوب می شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس، نوسان در قیمت محصوالت فوالدی را ناشی از عرضه نامناسب برخی 
شرکت های کوچک و خصوصی دانست و گفت : بورس کاال که در همه جای دنیا 
تثبیت شده است ، عملکرد منصفانه ای در تنظیم عرضه و تقاضای بازار دارد . 
مشکل فعلی بورس کاال در خصوص صنعت فوالد این است که شرکت های بزرگ 
مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه محصوالت خود را در بورس کاال عرضه می کنند؛ 
اما شرکت های کوچک و خصوصی با عدم عرضه باعث افزایش قیمت در بورس 
کاال می شوند؛ در واقع این عدم عرضه موجب تشنگی برای محصوالت فوالدی 
در بازار می شود و این دستاویزی برای انتقاد از کل بورس کاال شده است . وی 
بر ضرورت نظارت بیشتر وزارت صمت بر عرضه محصوالت واحدهای فوالدی 
تاکید کرد و افزود : کمیسیون اقتصادی مجلس، تقویت بورس کاال و حل مشکل 
عرضه را مد نظر دارد و شرکت های خصوصی باید موظف به عرضه در بورس کاال 
شوند . هم اکنون در کشور کمبود محصوالت فوالدی نداریم اما تا وقتی عرضه 

کافی نیست شاهد نوسان وافزایش قیمت خواهیم بود. 

در زنجیره صنایع معدنی ، هر بخش باید در حیطه خود توسعه پیدا کند
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: متاسفانه شاهد 
ورود معادن به فوالدسازی هستیم در حالی که در زنجیره صنایع معدنی هر 
بخش باید در حیطه خود توسعه پیدا کند. وی افزود : نمایندگان استان اصفهان 
با تمام وجود تالش می کنند که مشکل فوالدسازان کشور از جمله ذوب آهن 
اصفهان که نگین این صنعت است ، حل شود و شاهد پویایی و توسعه بیش از 

پیش این شرکت باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات گازرسانی 

 احیای دوباره شرکت هپکو با همکاری فوالد مبارکه 
و شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

ذوب آهن اصفهان با تکنولوژی مدرن ، ریل مورد نیازکشور را تامین می کند

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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