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دوشنبه 29 اردیبهشت  1399 / 24 رمضان 1441/ 18 می 2020/ شماره 2977

افشای پیشنهاد »نتانیاهو« به تشکیالت خودگردان 
عضو کمیته مرکزی جنبش فتح از پیشنهاد نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تشکیالت خودگردان و رد آن 
پرده برداشت.»عزام االحمد« عضو کمیته مرکزی جنبش فلسطینی فتح اعالم کرد، »بنیامین نتانیاهو« 
نخست  وزیر رژیم صهیونیستی به تشکیالت خودگردان پیشنهاد »خودمختاری اقتصادی ابدی« را داده 
که به حد »دولت یا شبه دولت« نمی رسد.بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی »سما«، االحمد گفت: 
این پیشنهاد جدید نیست زیرا اسراییل چندین دهه است که برای تحمیل خودمختاری بر فلسطینی ها 
بدون تسلط بر سرزمین، گذرگاه ها و حریم هوایی تالش می کند. فلسطینی ها نمی توانند این را بپذیرند.

کابینه جدید رژیم صهیونیستی اعالم کرده، از ابتدای ژوئیه طرح خود برای اشغال بخش های جدیدی در 
کرانه باختری را اجرایی می کند؛ طرحی که شامل ۳۰ درصد اراضی این منطقه می شود.

سفیر پاکستان در واشنگتن:

 هند باید با طالبان گفت و گو کند
پس از یکسری حمالت در افغانستان که ســواالتی را درباره احتمال ناکامی تالش صلح آمریکا به 
وجود آورده، فرستاده پاکستان در واشنگتن گفت، اگر هند احساس کند که مذاکرات با طالبان به 
روند صلح کمک می کند، باید با این گروه شبه نظامی وارد گفت وگو شود.زلمای خلیلزاد، فرستاده 
ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه »هندو« گفته بود، همکاری هند و 
طالبان مناسب خواهد بود.اسد خان، سفیر پاکستان در واشنگتن گفت: این برعهده هند است که 
به چنین پیشنهادی پاسخ دهد.وی در پاسخ به اینکه آیا از مذاکره هند با طالبان استقبال می کند 
یا خیر، گفت:  اگر هند احســاس کند که حضورش در روند صلح کمک کننده اســت، ما آن را گردن 

می نهیم؛ اما این برعهده ما نیست که به قضاوت چیزی بنشینیم.

باال گرفتن اختالفات بین حاکمان دوبی و ابوظبی
منابع خبری فاش کردند که اختالفات حاکمان امارت دوبی با امارت ابوظبی به خاطر سیاست های 
جنگ افروزانه و دخالت های ابوظبی در کشورهای دیگر باال گرفته است و بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
با سوء استفاده از بحران کرونا به دنبال زیر سلطه بردن امارت دوبی است.سایت امارات لیکس در 
گزارشی به بررســی اختالفات داخلی بین دو امارت دوبی و ابوظبی پرداخت و نوشت: دفتر اطالع 
رسانی دولت امارت دوبی با انتشار توییتی به سرعت وجود هرگونه مذاکره در حال حاضر با امارت 
ابوظبی را برای کسب حمایت اقتصادی صندوق »مبادله« رد کرد.تکذیب سریع مذاکره امارت دبی 
با ابوظبی در این خصوص بیانگر شدت اختالفات غیرعلنی بین سران دو امارات یعنی محمد بن زاید 
ولیعهد ابوظبی و محمد بن راشد، حاکم دوبی است که همواره از سیاست ابوظبی در دخالت در دیگر 
کشــورها و جنگ های خارجی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد امارات انتقاد کرده است.در سایه شیوع 
ویروس کورونا، ابوظبی در تالش برای باج خواهی از امارت دوبی اســت. ابوظبی تالش می کند که 
هرگونه حمایت مالی خود برای نجات امارت دوبی از زیان های ســنگین ناشی از شیوع ویروس 
کرونا را به دستیابی به دارایی های حیاتی یا ادغام بخش های مالی )در امارت دوبی( مشروط کند. 

پمپئو، دیوان کیفری بین المللی را تهدید کرد
وزیر خارجه آمریکا با ادعای اینکه دیوان کیفــری بین المللی فاقد هرگونه صالحیت قانونی در خصوص 
اسراییل است، این نهاد بین المللی را نسبت به هرگونه اقدام قانونی علیه رژیم صهیونیستی تهدید کرد.

پمپئو پس از سفر هفته گذشته خود به اسراییل یک بیانیه کوتاه منتشر کرد که در آن تالش های پیوسته 
دیوان کیفری بین المللی را برای انجام تحقیق در مورد جنایات جنگی ]اسراییل[ علیه فلسطینیان از جمله 
به کارگیری مهمات جنگی علیه معترضان، تخریب و گلوله باران خانه ها و زیرساخت های غیرنظامی و 
جابه جاسازی اجباری به عنوان بخشی از پروژه های اسکان اسراییل در سرزمین های اشغالی را تقبیح کرد.

وقتی فرع بر اصل گره گشایی مجلس سوار می شود؛

ریاست مجلس و کشمکش توییتری 

طی روزهای اخیر کشمکش در میان نمایندگان منتخب برای ریاست 
مجلس بیشتر از گذشته دیده می شود. از یک سو محمدباقر قالیباف 
با حضور در انتخابات و سرلیســتی اصولگرایان تهران خود را پیش از 
برگزاری انتخابات برای ریاست مجلس داوطلب کرد. از سوی دیگر، 
جبهه پایداری، مدیــران احمدی نژاد و موتلفه هم تــالش دارند این 
کرســی مهم را از آن خود کنند.در نظام های پارلمانی رییس مجلس 
صرفا در حد ســخنگوی پارلمان عمل می کند؛ اما در کشور ما به دلیل 
عضویت در شوراهای عالی، رییس مجلس نقشی به مراتب بیشتر از 
یک سخنگو دارد. به عالوه رییس مجلس در اداره مجلس با اختیاراتی 
که آیین نامه مجلس به او واگذار کرده، دستش باز است و هر آنگونه 
بخواهد می تواند عمل کند. از جابه جایی دستور و اجازه یا عدم اجازه 
طرح، تذکر یا پیشنهاد تا ســازمان اداری مجلس و معاونت های آن 
همه و همه در ید قدرت رییس مجلس هســتند. ایــن اختیارات در 
زمان ریاست الریجانی به دلیل ذائقه خاص او بیشتر و بیشتر هم شد 
تا جایی که اصطــالح مجلس یک نفره در وصــف مجلس دهم به کار 
می رود.با این زمینــه طبیعی بود صندلی ریاســت مجلس خواهان 
زیادی داشــته باشــد؛ اما ظاهرا بیش از آنچه تصور می شــد رقابت 

باال گرفته اســت. تاکنون غیر از قالیباف،  شــمس الدین حســینی، 
حاج بابایی، میرسلیم و فریدون عباسی نیز داوطلب ریاست هستند. 
این افراد در جلســه ای که جبهه پایداری بانی آن بوده، شــرکت کرده 
و به ســاز و کاری برای ائتــالف در میان خود رسیده اند.انتشــار خبر 
تشــکیل جلســه وفاق توســط پایداری با جدل و دعــوای توییتری 
منتخبین جوان مجلس همراه شــد. نوک پیکان انتقادات به ســوی 
صادق محصولی بــود و منتخبین جوان مدعی شــدند محصولی بنا 
دارد در امور مجلس دخالت کند.از ابتدا هم مشخص بود با آن ائتالف 
در شــب انتخابات، از فردای پیروزی اختالفات ســر باز کرده و دعوا 
شــروع می شــود؛ اما هیچ کس گمان نمی کرد در میانه کرونا و موج 
جدید تورم در فضای عمومی شاهد این مناقشه باشیم. عمومی شدن 
این مناقشــات امیدهای اندک به مجلس یازدهــم را کم کم به یأس 
تبدیل می کند.گروه های سیاسی مجلس آینده در حالی برای کسب 
مناصب مجلس در حال بگو مگو هستند که از روز نخست رقابت های 
انتخاباتی، هیچ کــدام برنامه مدونی برای بهبــود جایگاه مجلس در 
نظام سیاســی، بهبود معیشــت مردم و نظارت موثر بر دولت ندادند 
و صرفا تک مضراب هایی توســط برخی از منتخبین شــنیده می شود 

که از پشتیبانی گروهی برخوردار نیســتند.با اختالفات به وجود آمده 
همان برنامه ها هم ستاره اقبال شان رو به خاموشی می رود و احتمال 
اجرای شان کم می شود. چرا که اساسا کار پارلمانی کاری گروهی است 
و اگر بناست یک طرح یا الیحه در مجلس تصویب شود باید در میان 
نمایندگان مختلف درآن باره تفاهم صورت بگیــرد؛ اما با این گیس و 
گیس کشی توییتری، تفاهم بر سر موضوعات مهم چگونه امکان پذیر 
است؟با شــرایط پیش آمده، خطر دیگری که مجلس آینده را تهدید 
می کند خطر بده بستان مناصب است. وقتی رقابت باال می گیرد هر یک 
رای، ارزش بیشتری پیدا می کند. اگر یک نماینده اهل زد و بند باشد در 
ازای رای دادن به افراد برای ریاست مجلس یا کرسی های دیگر ممکن 
است خود هم منصبی طلب کند. این اتفاق به وضوح رای فروشی است 
که طبعا مخالف شایسته ساالری است.در نهایت باید گفت گروه های 
سیاســی بهتر اســت ابتدا برنامه های خود را مشخص کنند و سپس 
به دنبال کســب ریاســت برای اجرای آن برنامه ها باشند. چرا که اگر 
برنامه ها مشخص باشند احتمال تفاهم بر آن ها بیش از تفاهم بر افراد 
است. به عالوه اگر برنامه ها رقابت کنند مردم توان ارزیابی و سنجش 

عملکرد مجلس را خواهند داشت.

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه در آستانه روز 
جهانی قدس در بیانیه ای، با اشاره به تداوم سازمان 
یافته اشغال اراضی فلسطین از سوی صهیونیست 
ها، تاکید کرد که هر گامی در راستای تغییر وضعیت 
حقوقی، دینی و تاریخی قدس، بازی با آتش است.

به گزارش رسانه های ترکیه ، ابراهیم کالین، در بیانیه 
صادره ، گفته اســت که مردم فلسطین بیش از یک 
قرن است که در سرزمین خود تبدیل به پاریا شده اند 
و هفتاد درصــد از جمعیت آنان از خــاک خود طرد 
شده و ۶ میلیون فلسطینی باالجبار به عنوان پناهنده 
در کشــورهای دیگر زندگی می کنند.وی با محکوم 

کردن ادامه سیاســت اخراج فلســطینی ها به زور 
از خانه هایشــان، گفته که » با وجود قطعنامه های 
ســازمان ملل و احکام آشــکار حقــوق بین الملل، 
اســکان غیرقانونی یهودیان در قدس شرقی و کرانه 
باختری ادامه داشــته و خانواده های فلسطینی با 
زور از خانه های خود بیرون رانده می شوند.«کالین، 
جامعه جهانی را از یافتن راه حلی برای این بی عدالتی 
و بی قانونی عاجز دانست و افزود، جامعه بین الملل 
امروز با آزمونی دیگر روبه رو است. سیاست اشغال 
که ده ها سال به شکلی سازمان یافته ادامه داشته، 
با طرح های جدید الحاق به دنبال گسترش و تعمیق 

خود است.ســخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه 
تاســیس دولت مســتقل، حاکم و دارای تمامیت 
جغرافیایی فلســطین به پایتختی قدس شــرقی، 
براســاس مرزهــای ســال ۱۹۶۷ و در چارچــوب 
قطعنامه هــای شــماره ۲۴۲، ۳۳۸، ۱۳۹۷ و ۱۵۱۵ 
ســازمان ملل متحد را حق تاریخی و مشروع ملت 

فلسطین دانست.

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه: 

هر گامی برای تغییر وضعیت حقوقی، دینی و تاریخی قدس، 
بازی با آتش است

نماینده روسیه در وین با استناد به دو پاراگراف از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل استدالل کرد که آمریکا نمی تواند بدون پای بندی به برجام از سازوکار آن 
برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران استفاده کند.میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در انتقاد از تالش اخیر دولت آمریکا برای 
استفاده از ابزارهای توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در راســتای بازگرداندن تحریم های ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در دو 
پیام توییتری نوشت: آمریکا به اشتباه باور دارد که پاراگراف ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، این کشور را مجاز می سازد که از سازوکار اعمال دوباره 
تحریم ها برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران استفاده کند. شرکای آمریکایی باید متن را با دقت بیشتری بخوانند. هر دو پاراگراف به وضوح اشاره 
می کنند که این کار فقط از طریق روند مشخص شده در برجام قابل اجراســت.اولیانوف همچنین در این باره گفت: بنابراین اگر آمریکا قصد دارد از سازوکار اعمال 
دوباره تحریم ها استفاده کند، ابتدا باید این مسئله را به کمیسیون مشترک تحت برجام ارجاع دهد. برای این که این اتفاق بیفتد، آمریکا باید به جایگاه خود به عنوان 
عضوی از کمیسیون بازگشته و به طور قابل اطمینانی پای بندی خود در برجام را تضمین کند.اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می شود که دولت آمریکا اخیرا در 
تالش بوده است با نزدیک شدن پایان تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر سال جاری برای تمدید این تحریم بر شورای امنیت سازمان ملل اعمال فشار کند.

خبر  روزگوشزد مقام روسی به آمریکا در مورد قطعنامه 2231 شورای امنیت

وز عکس ر

 پوشیدن یونیفرم
  حشد الشعبی توسط 

نخست وزیر عراق
نخست  وزیر جدید عراق برای قدردانی از 
خدمات و مجاهدت های الحشد الشعبی، 
لباس رسمی این سازمان را بر تن کرد. این 
اولین باری است که نخست وزیر عراق با 
یونیفرم الحشد الشعبی ظاهر می شود و 
نخست وزیران قبلی یعنی حیدر العبادی 
و عادل عبدالمهدی این کار را نکرده بودند.

 کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح مقابله با اسراییل
 را اصالح کرد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس جزییات اصالح طــرح مقابله با رژیم 
صهیونیستی را تشریح کرد.ابوالفضل حسن بیگی از اصالح طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم 
صهیونیستی در کمیسیون امنیت ملی 
خبر داد و گفــت: این طرح در جلســه  
کمیسیون امنیت ملی اصالح شد، طرح 
فوق شامل ۱۶ ماده است.وی ادامه داد: 
طرح مقابله با اقدامــات خصمانه رژیم 
صهیونیستی دوشــنبه هفته جاری در 
دســتور کار صحن علنــی مجلس قرار 
خواهد گرفت و احتماال روز سه شنبه به 
تصویب می رسد.نماینده مردم دامغان 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بر 
اساس این طرح مقرر شــد کلیه مراودات، ارتباطات و تبادل اطالعات و مذاکرات با رژیم اشغالگر 
قدس برای کلیه نهادهای انقالبی، وزارتخانه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و NGOها ممنوع باشد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شــد عبور کاال از طریق رژیم صهیونیســتی، شرکت ها و کمپانی های 
وابسته به این رژیم از مسیر ایران ممنوع شود.حسن بیگی ادامه داد: اگر کاالیی بخواهد از این مسیر 

عبور کند توسط نیروهای امنیتی، نظامی و مراجع ذی صالح مصادره خواهد شد.

 واکنش امیرعبداللهیان به شایعه توافق ایران و روسیه
 برای استعفای »اسد«

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل شایعه توافق ایران و روسیه برای استعفای بشار اسد  
را دروغ بزرگ و بازی رسانه های آمریکایی-صهیونیستی دانست.حسین امیرعبداللهیان در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: »دکتر بشار اسد، رییس جمهور قانونی سوریه و رهبر بزرگ مبارزه با 
تروریسم تکفیری در جهان عرب است. شایعه توافق ایران و روسیه برای استعفای وی، دروغ بزرگ 
و بازی رسانه های آمریکایی-صهیونیستی است. تهران از حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی 

سوریه قویا حمایت می کند.«

گفت وگوی وزرای دفاع ایران و عراق 
وزیر دفاع کشورمان گفت: مایلیم همه ظرفیت های خود را در اختیار عراق بگذاریم و مناسبات مان را 
به یک الگوی موفق از همکاری تبدیل کنیم.امیر سرتیپ امیر حاتمی در مذاکره ویدئویی با »جمعه 
عناد ســعدون خطاب الجبوری« با تبریک انتصاب وی به عنوان وزیر دفاع جدید عراق و با آرزوی 
موفقیت برای وی در این مســئولیت مهم بیان کرد: نگاه ایران به عراق برخاسته از تاریخ، فرهنگ 
و مذهب مشترک است.وزیر دفاع با ابراز خرسندی از تشــکیل دولت بر اساس خواست و اجماع 
ملی و در چهارچوب منافع تمام اقوام و گروه ها و مذاهب در عراق گفت: عراق یکپارچه، مســتقل و 
قدرتمند، با مشارکت  همه اقوام و مذاهب سیاست اصولی ماست؛  امیدواریم دولت عراق در انجام 
مسئولیت و وظایف ذاتی خود به ویژه  تحقق خواست ملی، بهبود شرایط اقتصادی و مبارزه با بیماری 
کرونا موفق و سربلند باشد.وزیر دفاع در پایان سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای دولت عراق 
در مبارزه و ریشه کنی بیماری کرونا اظهار داشــت: تعدادی کیت تشخیص کرونا و سایر ملزومات 
مخصوص کادر درمانی این بیماری به عنوان هدیه از سوی وزارت دفاع تحویل سفارت کشور عراق 

در تهران خواهد شد.

کافه سیاست

منتخب مردم تهران در مجلس:

در مصوبات مجلس دهم، 
شیطنت پارلمانی اتفاق 

افتاده است
منتخـب مـردم تهـران در مجلـس یازدهم 
گفـت: مصوبـات اخیـر مجلـس دهـم 
کامـال رد مـی شـود و مجـددا در آینـده آنها 
را بررسـی خواهیـم کرد.اقبـال شـاکری  با 
اشـاره بـه اولویـت هـای مجلـس یازدهم، 
اظهار داشـت: یکـی از معضـالت موجود در 
مجلـس دهـم بعـد نظارتـی آن بود کـه در 
مجلس آینـده به ایـن مسـئله توجه جدی 
خواهـد شـد.وی ادامـه داد: در مجلـس 
یازدهـم حتمـا مصوباتـی کـه تاکنـون بـه 
تصویب رسـیده اند؛ امـا در عمـل هیچ گونه 
اتفاقـی برای آنهـا نیفتاده اسـت را پیگیری 
خواهیـم کرد.منتخـب مـردم تهـران در 
مجلـس یازدهم بـا بیـان اینکـه نمایندگان 
مجلـس بایـد بـه اطالعـات دسـتگاه های 
نظارتـی دسترسـی داشـته باشـند، افزود: 
اگـر بخواهیـم بـر عملکـرد یـک سـازمان 
نظـارت کنیـم بایـد اطالعـات آن سـازمان 
در اختیـار نماینـدگان قـرار گیرد؛بنابرایـن 
در دسـترس قـرار گرفتـن سیسـتم هـای 
فنـاوری اطالعـات از ملزومات اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه دیگـر اولویـت هـای مجلس 
یازدهم، تصریح کـرد: از دیگـر اولویت های 
مجلـس یازدهم سـامان دهی بـه وضعیت 
آشـفته بـازار مسـکن اسـت و ایـن مهـم 
از طریـق مدیریـت عرضـه کنونـی به ویـژه 
مدیریـت عرضـه خانه هـای خالـی صورت 
خواهـد گرفـت؛ زیـرا معتقدیـم کـه از ایـن 
طریق، زمینـه برای خانـه دار شـدن مردم و 
اقشـار ضعیف فراهم خواهد شد.شـاکری 
در مـورد مصوبـات اخیـر مجلـس دهـم، 
گفت: مصوبـات اخیـر مجلس دهـم کامال 
رد اسـت چـرا کـه بـر خـالف منافـع مـردم 
صـورت گرفتـه اسـت.وی تصریـح کـرد: 
متاسـفانه لوایـح و طـرح هایـی کـه مدت 
هـای زیـادی مسـکوت مانـده بودنـد در 
روزهـای پایانـی مجلـس مـورد تصویـب 

قـرار گرفتنـد!

تاکنون غیر از قالیباف،  شمس الدین حسینی، حاج بابایی، 
میرسلیم و فریدون عباسی نیز داوطلب ریاست هستند. 
این افراد در جلسه ای که جبهه پایداری بانی آن بوده، 
شرکت کرده و به ساز و کاری برای ائتالف در میان خود 

رسیده اند

بین الملل
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ــز تعــداد ۵۰ مرکــز  ــی اســتان اصفهــان از پیــش بینــی و تجهی ــه و خدمــات بازرگان ــر کل غل مدی
ــی و  ــش بین ــام پی ــن اع ــی ضم ــود ابراهیم ــر داد.محم ــاری خب ــال ج ــی در س ــد تضمین خری
تجهیــز تعــداد ۵۰ مرکــز خریــد تضمینــی در ســال جــاری گفــت: تعــداد ۳۹ مرکــز خریــد تعــاون 
ــاز  ــر نی ــازاد ب ــدم م ــل گن ــاده تحوی ــازی آم ــه آرد س ــی و ۹ کارخان ــیلوی دولت ــتایی، ۲ س روس

ــتند. ــاورزان هس کش
ــش  ــاس پی ــزود: براس ــت و اف ــاه دانس ــرداد م ــل خ ــدم را از اوای ــی گن ــد تضمین ــاز خری وی، آغ
بینــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مبنــی بــر تولیــد و برداشــت ۲۷۰ هــزار تــن گنــدم در این 
ــداری و  ــدم از کشــاورزان خری ــن گن اســتان انتظــار مــی رود در ســال جــاری حــدود ۱۷۰ هــزار ت

ــره ســازی شــود. ذخی

8 طرح آبرسانی عشایر در اصفهان اجرا می شود
ــرکل امــور عشــایر اصفهــان از اجــرای هشــت طــرح آبرســانی عشــایر طــی ســال جاری در  مدی

مناطــق غربــی و جنوبــی ایــن اســتان خبــر داد.
ــق  ــانی در مناط ــای آبرس ــب مجتمع ه ــا در قال ــن طرح ه ــار داشــت: ای ــار اســفندیاری اظه مخت
ــن آب  ــا هــدف تامی ــدن، فریدونشــهر و چــادگان ب عشایرنشــین شهرســتان های ســمیرم، فری
ــرده را  ــای نامب ــار طرح ه ــد.وی اعتب ــد ش ــرا خواه ــت اج ــامیدنی و بهداش ــدار آش ــالم و پای س
ــق  ــانی مناط ــای آبرس ــت مجتمع ه ــا فعالی ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــان اع ــارد توم ــر ۱۴ میلی ــغ ب بال
عشایرنشــین حــدود یک هــزار و ۲۲۰ خانــوار تحــت پوشــش قــرار خواهنــد گرفــت و از تامیــن آب 

ــد شــد. ــاز خواهن ــر بی نی ــه وســیله تانک ب
مدیــرکل امــور عشــایر اصفهــان بــا بیان اینکــه ۳۵ درصــد از جمعیــت عشــایری اســتان نیازمنــد 
ــزی  ــر اســاس برنامه ری ــه کــرد: ب ــه وســیله مجتمع هــای آبرســانی هســتند، اضاف تامیــن آب ب
صــورت گرفتــه تــا پنــج ســال آینــده در صــورت تامیــن اعتبــار الزم کــه حــدود ۷۰ میلیــارد تومــان 
ــام عشــایر اســتان از نعمــت  ــاط، تم ــن ارتب ــی در ای ــا اجــرای طرح های ــن زده می شــود، ب تخمی

ــد خواهــد شــد. ــدار و ســالم بهره من آب آشــامیدنی پای

آغاز پروژه انتقال آب بهشت آباد پس از حل مسائل اجتماعی 
و زیست محیطی

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا)ص( گفــت: دغدغــه مــردم، دغدغه ماســت و تــا زمانی 
ــی  ــات اجرای ــود، عملی ــل نش ــت آباد ح ــروژه بهش ــت محیطی پ ــی و زیس ــائل اجتماع ــه مس ک

آغــاز نخواهــد شــد.
ــه عــدم  ــار داشــت: باتوجــه ب ــال آب بهشــت آباد اظه ــروژه انتق ــاره اجــرای پ ســعید محمــد درب
تــوازن بارش هــا در اقلیــم کشــور عزیزمــان، همــواره برخــی از نقــاط کشــور از کــم آبــی رنــج مــی 
برنــد و در برخــی نقــاط دیگــر حجــم زیــادی آب مــازاد از کشــور خــارج می شــود.وی ادامــه داد: 
ــرار  ــه حــوزه را در دســتور کار خــود ق ــال آب حــوزه ب ــرو انتق ــن مشــکل، وزارت نی جهــت حــل ای
ــرو بررســی و تاییــد شــده ، انتقــال آب  داده اســت و یکــی از ایــن طرح هــا کــه توســط وزارت نی

ــان اســت.  ــود آب اســتان اصفه ــن کمب ــور تامی ــه منظ بهشــت آباد ب
ــای  ــدور مجوزه ــی و ص ــت: بررس ــار داش ــا)ص( اظه ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــده ق فرمان
الزم در دســتور کار وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت و از آنجایــی کــه ایــن طــرح ســه اســتان مهــم 
ــرار می دهــد  ــان را تحت الشــعاع ق ــاری و اصفه ــار محــال و بختی کشــور شــامل خوزســتان، چه
بــه نظــر می رســد بایــد بــا مدیریــت ریاســت محتــرم جمهــور جلســات مربوطــه بیــن مســئوالن 
ســه اســتان و وزارت نیــرو بــر قــرار و بــرای اجــرای ایــن کار اجمــاع صــورت پذیــرد تــا بــا حداقــل 

مشــکات منطقــه ای، خدمــات الزم بــه مــردم عزیــز ارائــه شــود.

مسئوالن سازمان تامین اجتماعی اصفهان اعالم کرده اند در مواجهه با کرونا و موج بیکاری ها بالتکلیف مانده اند؛

سونامی بیکاری  و تکرار غافلگیری

کرونــا با خــود مــوج بیــکاری کارگــران را به  مرضیه محب رسول
همــراه داشــته اســت، ایــن مــوج حــاال به 
ــر و  ــی غافلگی ــه نوع ــئوالن را ب ــه مس ــده ک ــر ش ــزرگ و فراگی ــدی ب ح
باتکلیــف کرده اســت. هــر چنــد مســئوالن از همــان ابتــدا اعــام کردند 
قرار نیســت بیمــه بیــکاری مرتبط بــا کرونــا را طبــق روال پرداخــت بیمه 
هــای بیــکاری پرداخــت کننــد؛ امــا حجــم بــاالی تعــداد متقاضیــان و 
عــدم پیش بینــی منابــع موجب شــده تا بــه امــروز بســیاری از بیــکاران 
از ایــن پرداختــی هــا بــی نصیــب بمانند، آمــار هــم ایــن مســئله را تایید 
مــی کنــد. بــر اســاس اعــام ســازمان تامیــن اجتماعــی اصفهــان، تنها 
در ایــن اســتان بیــش از نیمــی از متقاضیــان بیمــه بیــکاری مشــمول 
پرداخت شــناخته شــده اند؛ چیــزی در حــدود ۳۷ هــزار نفــر از 68 هزار 
متقاضــی کــه بــرای بیمــه بیــکاری اقــدام کــرده بودنــد. ایــن موضــوع 
نشــان از عمــق فاجعــه بیــکاری در مــاه هــای اخیــر دارد جــدای از اینکه 
سرنوشــت بیــش از ۳۰ هــزار نفــری کــه مشــمول پرداخــت نشــده انــد 
چــه مــی شــود بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه کــرد کــه ســازمان تامین 
اجتماعــی اســتراتژی درســتی بــرای پرداخــت هــا نــدارد و این مســئله 
ــر کل  ــه نوعــی باتکلیفــی در ایــن ســازمان منجــر شــده اســت. مدی ب
تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان گفته اســت، خــود این ســازمان هم 

در مــورد پرداختــی هــا در بیمــه بیــکاری ناشــی از کرونــا به دلیــل حجم 
بــاالی تقاضاهــا باتکلیــف اســت. بر اســاس اعــام محمــد گورابــی در 
اســتان اصفهــان حجــم ثبــت نــام و واریــزی بیمــه بیــکاری با رقــم ۴۰۰ 
میلیــارد تومــان مواجــه اســت. گورابــی در ادامــه عنــوان کرد: مــا مجری 
و تابــع مقــررات هســتیم و در ایــن شــرایط کرونایــی بایــد همــه پشــت 
ــور کنیــم. مدیــر کل ســازمان  ــا بتوانیــم از ســختی ها عب هــم باشــیم ت
ــمگیر  ــش چش ــا افزای ــزود: ب ــان اف ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع تامی
ثبت نــام بیمــه بیــکاری در اســتان اصفهــان و نیــاز ۴۰۰میلیــارد  تومــان 
بــرای پرداخــت آن خودمــان هــم باتکلیفیــم کــه امیدواریم مشــکات 
هرچه ســریع تــر مرتفــع شــود. بــر اســاس اطاعــات وزارت تعــاون، کار 
ــرای  ــدگان ب ــام کنن ــت ن ــر از ثب ــزار نف ــدود ۷۰۰ ه ــی ح ــاه اجتماع و رف
دریافــت بیمــه بیــکاری، مشــمول ایــن بیمــه می شــوند. بعــد از حــدود 
ســه ماه از اعام رســمی شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــران، کارگــران بیکار 
شــده درنتیجــه شــیوع ایــن بیمــاری در انتظــار روشــن شــدن تکلیــف 
بیمه بیکاری شــان هســتند. آن هــا جــزو آن دســته از کارگرانی هســتند 
کــه ســه درصــد حــق صنــدوق بیمــه بیــکاری را پرداخــت کرده انــد. بــر 
ایــن اســاس مطالبــه بحقــی دارنــد و قانــون هــم بــر آن تاکیــد کــرده و 
حتــی ضوابطــش را مشــخص کــرده اســت ولــی بــا ایــن حــال شــرایط 

ویــژه را هــم بایــد در نظــر بگیرنــد، زیــرا در کمتــر از ســه مــاه 
درخواســت کنندگان بیمــه بیــکاری حــدودا ســه برابــر شــده اند و بدیهی 
اســت که فشــار مالــی زیــادی بــر تامیــن اجتماعــی وارد می شــود. حاال 
مشــخص نیســت ایــن میــزان اعتبــار تامیــن شــدنی اســت یــا ازجمله 
ــول  ــه ط ــر ب ــای دیگ ــق اش ماه ه ــاید تحق ــه ش ــت ک ــی اس وعده های
ــه  ــون ب ــکاری کــه اکن ــاره بیمــه بی ــد توجــه داشــت کــه درب انجامد.بای
روزنــه امیــدی بــرای بســیاری از کارگــران تبدیل شــده، امــا و اگرهــای 
اساســی وجــود دارد. از طرفــی هنــوز مبلغ در نظر گرفته شــده مشــخص 
نیســت و از طــرف دیگــر، ابهــام در تخصیــص منابــع باعــث شــده ایــن 
نگرانــی وجود داشــته باشــد کــه پرداخــت آن مدت زمــان زیــادی بطلبد 
آن هــم در شــرایطی کــه حتــی خــود ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم با 
انباشــت بدهــی هــا و مطالبــات وصــول نشــده دســت و پنجه نــرم می 
ــن  ــه هــای ای ــی مجموع ــی در پ ــورد ورشکســتگی پ ــا در م ــد و باره کن
ســازمان و زیــان ده بــودن آن هشــدار داده شــده اســت. در این شــرایط 
ــه  ــادر ب ــن ســازمان ق ــه مســلما ای ــی ک ــای اضاف ــه ه ــل هزین و تحمی
تامیــن آن نیســت، ارکان سســت ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه عنوان 
یکی از بــزرگ تریــن مجموعــه های کشــور را بیشــتر از همیشــه آشــکار 

کرده است.

حدود سه ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور می 
گذرد و این بیماری منجر به تعطیلی برخی از اصناف 
پر ریسک از جمله رستوران ها، کافی شاپ ها و ... 
شده است که اکنون زمزمه های از سرگیری فعالیت 
این صنوف با رعایت پروتکل های بهداشتی به گوش 
می رسد، اگرچه هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته 
نشده است.رییس اتاق اصناف اصفهان در خصوص 

فعالیت آرایشگاه های زنانه، اظهار کرد: طی دو هفته 
گذشته تاکنون آرایشگاه های زنانه و مردانه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حال فعالیت هستند.رسول 
جهانگیری اظهار کرد: فعالیت آرایشگاه های مردانه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و مجوز دانشگاه علوم 
پزشکی بامانع است، از سوی دیگر اتاق اصناف هیچ 
نامه ای دال بر فعالیت آرایشگاه های زنانه نزده است؛ 
اما بعد از اعام رسانه ملی مبنی بر مجوز ستاد ملی 
مبارزه با کرونا آرایشگاه های زنانه اصفهان نیز فعالیت 
خود را آغاز کردند.وی با بیان اینکه تمام پروتکل های 
بهداشتی هر صنفی در سامانه وزارت بهداشت ثبت و 
مشخص شده است، تاکید کرد: اتاق اصناف نظارت ویژه 

ای بر فعالیت آرایشگاه ها با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی دارد.رییس اتاق اصناف اصفهان همچنین 
با تاکید بر ضرورت بازگشایی رستوران ها با رعایت 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، اظهار کرد: در حال حاضر 
رستوران ها، کافی شاپ ها، چایخانه ها و ... به صورت 
بیرون بر فعالیت دارند، البته قرار است در هفته جاری 
جلسه ای برای فعالیت و بازگشایی آنها در ستاد استانی 
مقابله با کرونا برگزار شود.وی یادآور شد: در حال حاضر 
اصنافی همچون گیم نت ها، استخرها، سالن های 
ورزشی، رستوران ها، کافی شاپ ها، پیتزا فروشی ها و 
... که مراکز تجمعی هستند همچنان تعطیل اند، اما می 

توانند با ظرفیت بسیار پایین فعالیت کنند.

معاون امور اقتصادی  استاندار  درباره 
 سهم  اصفهان از  تسهیات مقابله 

 با  کرونا می گوید:

نامشخص !
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان 
بیکاری  نرخ  افزایش  بینی  پیش  با 
استان در فصل بهار، گفت: حدود ۱۰ هزار 
اشتغال در حوزه تولیدکنندگان لباس های 
بهداشتی، لوازم پزشکی، پارچه ای و اقام 
ضدعفونی کننده ایجاد شده، هم چنین به 
دنبال صادرات این اقام برای حفظ اشتغال 
قاضی عسگر  هستیم.حسن  شده  ایجاد 
با اشاره به کاهش نرخ بیکاری اصفهان 
در فصل زمستان، اظهار کرد: در پاییز سال 
۱۳۹۷ نرخ بیکاری استان اصفهان ۱۴.۷ 
درصد بود که با اقدامات صورت گرفته در سه 
ماهه پایانی سال گذشته این نرخ به حدود 
۱۰.۳ درصد رسید.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه با 
وجود کرونا، تعدادی اشتغال در حوزه تولید 
ماسک پارچه ای، پزشکی و تولید مواد و 
محلول ضدعفونی کننده و ... در استان ایجاد 
شد، توضیح داد: حدود ۱۰ هزار اشتغال در 
حوزه تولیدگان لباس های بهداشتی، لوازم 
پزشکی، پارچه ای و اقام ضدعفونی کننده 
ایجاد شده، همچنین به دنبال صادرات 
این اقام برای حفظ اشتغال ایجاد شده 
هستیم و امیدواریم بتوانیم به برنامه عادی 
خود بازگردیم.وی در خصوص وعده دولت 
برای پرداخت تسهیات ۷۵ هزار میلیارد 
تومانی به تولیدکنندگان برای مقابله با آثار 
کرونا، تصریح کرد: هنوز سهم اصفهان از این 
تسهیات مشخص نیست، اما امیدواریم این 
اعتبار از منابع درستی تامین شود.معاون امور 
اقتصادی استانداری اصفهان توضیح داد: 
برای تامین این تسهیات راه های گوناگونی 
همچون استقراض از بانک مرکزی پیشنهاد 
شده که به دلیل تبعات تورمی باال مخالف آن 
هستیم، از سوی دیگر راهکارهایی پیشنهاد 
شده که در صورت اجرا، می توانیم با حداقل 
تبعات سوء اقتصادی کرونا را پشت سر 

گذاشته و وارد پساکرونای بهتری شویم.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

بازگشایی رستوران ها و کافی شاپ ها در دست بررسی است

رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: قرق مراتع غرب استان از ۳۰ اردیبهشت شکسته می شود و دامداران عشایری 
اجازه ورود و چرای دام خواهند داشت.کیقباد شهابیان با اشاره قرق شکنی زودهنگام گروهی از عشایر در مراتع جنوب استان اصفهان، اظهار کرد: امسال 
قرق مراتع جنوب و غرب استان به دلیل همکاری نکردن استان های عشایری مبدأ و همجوار از ۱۳ اردیبهشت ماه شکست که به رغم تاش ها برای کنترل و 
جلوگیری از حضور دامداران عشایری در مراتع سمیرم، به دلیل شرایط جوی نامناسب شمار زیادی از دام عشایر نیز تلف شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
مراتع آمادگی ورود و تحرک دامداران را ندارند، افزود: این گروه از عشایر قرق شکن فاقد مجوز بهره برداری هستند و متاسفانه به حقوق سایر دامداران ذی 
حق عشایری نیز هیچ گونه توجهی ندارند.شهابیان با اشاره به اینکه شمار عشایر قرق شکن به ۳۰۰ خانوار می رسد، ادامه داد: هیچ شرایطی مانع از اقدام 
غیرقانونی و کوچ زودهنگام قرق شکنان نیست و هر سال با دالیل و توجیه مختلف زودتر در مراتع حضور می یابند و با از بین بردن مراتع حق دامداران واقعی 
را پایمال می کنند.رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین از قرق شکنی مراتع در مناطق غربی استان به ویژه شهرستان های 
چادگان، فریدون شهر و بویین و میاندشت از ۳۰ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: قرق مراتع شهرستان های داخل استان از جمله نجف آباد، تیران و کرون، 
لنجان، مبارکه، برخوار، اردستان، نطنز و کاشان از ۲۵ اردیبهشت ماه به دلیل گرم تر شدن هوا و رشد گیاهان شکسته شده و دامداران عشایری اجازه ورود به 

مراتع و چرای دام خواهند داشت.

قرق مراتع غرب استان اصفهان به زودی شکسته می شود خبر  روز

در کمتر از سه ماه درخواست کنندگان بیمه بیکاری حدودا 
سه برابر شده اند و بدیهی است که فشار مالی زیادی بر 

تامین اجتماعی وارد می شود

 تولید 
ماسک طبی توسط 
خواهران بسیجی 

منطقه زینبیه اصفهان
روزانه حدود ۲ هزار عدد ماسک طبی از 
سوی خواهران بسیجی منطقه زینبیه 
اصفهان به همت حوزه مقاومت بسیج 
۱۷ مقداد و پایگاه مقاومت بسیج 

شهید مطهری منطقه تولید می شود.

 افت 2.4 میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت آمریکا
 در پی شیوع کرونا

شـرکت های نفت آمریـکا در واقعیت تنهـا ۱۰.6 میلیـون بشـکه در روز تولیـد دارنـد. این به معنـای ۲.۴ 
میلیـون بشـکه در روز معـادل ۱8 درصد کاهش تولید اسـت کـه به دلیـل نفـت ارزان و شـیوع کرونا روی 
داده اسـت.تولیدکنندگان نفـت آمریـکا 
بیشـتر از آنچه انتظـار می رفـت تولید نفت 
خود را پاییـن آورده اند. عکـس العمل آنها 
به نیروهـای بازار بیشـتر از آن چیـزی بوده 
که اطاعات رسـمی نشـان می دهـد و این 
بدان معناسـت کـه آمریـکا در واقـع همراه 
با عربسـتان، روسیه و سـایر تولیدکنندگان 
بـزرگ دنیـا بـه تعـادل عرضـه و تقاضـای 
نفت کمـک می کنـد حتی اگـر ایـن اقدام 
دقیقـا چیـزی نباشـد کـه دونالـد ترامـپ 
مـی خواهد.گـزارش اداره اطاعات انـرژی آمریکا نشـان می دهـد تولید نفت این کشـور در حـال حاضر 
۱۱/6میلیون بشـکه در روز اسـت یعنی بین ۱/۲ تا ۱/۴ میلیون بشـکه در روز معادل ۱۰ درصد کمتر از سطح 
تولید این کشـور در پایان زمسـتان. آمار رسـمی نشـان می دهـد میزان کاهـش تولید نفـت آمریکا کمتر 
بـوده ولی ایـن آمـار احتماال میـزان کاهـش تولیـدی را کـه بر شـرکت های نفـت آمریـکا تحمیل شـده، 

نادیـده گرفتـه اند.

 عربستان بخشی از سهام 
بوئینگ، فیسبوک و سیتی گروپ را خرید

عربسـتان با اسـتفاده از فرصت افت شـاخص بـورس های آمریکا بخشـی از سـهام شـرکت های بزرگ 
آمریکایی از جملـه بوئینگ، فیسـبوک و سـیتی گروپ را خریداری کرد.طبـق اطاعات به دسـت آمده از 
یک سـند متعلق به کمیسـیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، یک صندوق سـرمایه گذاری دولت عربستان 
سـعودی در شـرکت های بزرگ آمریکایـی از جملـه بوئینگ، فیسـبوک و سـیتی گروپ سـهام اقلیت را 
خریداری کرده و مجموع سـهام خود را در بازار بورس آمریکا به ۱۰ میلیارد دالر رسـانده اسـت.این صندوق 
دولت عربسـتان که »صندوق سـرمایه گذاری عمومی« نام دارد با ارزش ۳۰۰ میلیارد دالر، اقدام به خرید 
سـهام اقلیت در شـرکت های مهم جهـان و بهـره بـرداری از ضعف به وجـود آمـده در بازارها درپی شـیوع 
ویروس کرونـا کرده اسـت.این صنـدوق همچنیـن 8۲۷/۷ میلیون دالر سـهام شـرکت نفتـی بریتیش 

پترولیوم را که دارای رسـید سـپرده های آمریکایی اسـت، خریداری کرده اسـت.

اقتصاد آلمان، وارد بزرگ ترین رکود طی 10 سال گذشته شد
بزرگ تریـن اقتصاد منطقـه اروپـا بزرگ ترین رکـود طی یک دهـه گذشـته را تجربه می کند و کمیسـیون 
اروپا پیش بینی کـرده تولید آن 6.۵ درصد در سـال جاری میادی کاهش یابد.  کمتـر از دو هفته تعطیلی 
رسـمی در آلمان، هزینـه مصرف کننده و سـرمایه گذاری در این کشـور را کاهـش داده اسـت. ۳/8 درصد 
سـقوط در اقتصاد منطقه یورو باعث کاهش اشـتغال برای اولین بار از ۲۰۱۳ شده اسـت. بررسی عملکرد 
آلمان در سـه ماهـه اول سـال جاری میـادی نشـان می دهـد بزرگ ترین اقتصـاد اروپـا در رکود به سـر 
می برد. محدودیت های اعمال شـده بـرای جلوگیری از همه گیری ویروس کرونا به آهسـتگی برداشـته 
می شـوند بنابراین اقتصاد باز هم در ۳ ماهه پیش رو راکـد خواهد بود. دولت آلمـان تاکنون ۱/۲ تریلیون 
یورو )۱/۳تریلیـون دالر( برای حمایت از کسـب و کارها در آلمان اختصـاص داده و به دنبـال راهکارهایی 
برای بازگشـایی اقتصاد اسـت.  بیش از ۳۷۰ هـزار نفر تنها در ماه آوریل شـغل خـود را از دسـت داده اند و 

بیش از ۱۰ میلیون خواسـتار مزایـای بیکاری اعطا شـده از طرف دولت شـده اند.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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یک متخصص انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل مطرح کرد:

 انتقال انگل فاسیوال از طریق سبزی خام و آب چشمه ها
 به انسان

یک متخصص انگل شناسی دانشگاه علوم پزشــکی بابل از انتقال انگل فاسیوال از طریق سبزی های 
محلی خام و آب چشمه ها خبر داد و گفت: شستن، انگل زدایی و استفاده از سبزی ها حتما به درستی 
صورت گیرد.علی رســتمی در این خصوص اظهار کرد: فاسیولیازیس یک عفونت انگلی مشترک بین 
انسان و حیوان و ناشی از کرم های انگلی فاسیوالست که مردم در گویش بومی آن را به نام کرم کپلک 
گوسفند نیز می شناسند، انگل های فاسیوال کرم های مسطح و برگی شکلی هستند که عمدتا در مجاری 
صفراوی کبد دام ها ازجمله گوســفند، بز، گاو، گاومیش و برخی علفخواران دیگر زندگی می کنند.وی 
با اشــاره به اینکه این بیماری در بیش از ۷۵ کشــور جهان به خصوص در مناطق معتدل و مرطوب که 
دام پروری در آن ها رایج است دیده می شود و بیشــتر به عنوان یک بیماری فصلی در نظر گرفته شده، 
تصریح کرد: در حال حاضر تخمین زده می شود حدود ۱۷ میلیون نفر در جهان به این عفونت مبتال هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشــان کرد: استان های شمالی ایران به خصوص 
استان گیالن در زمره مهم ترین کانون های فاسیولیازیس انسانی در قاره آسیا هستند و متاسفانه دو مورد 
از بزرگ ترین همه گیری های این عفونت در جهان در سال های ۶۸ و ۷۸ در استان گیالن اتفاق افتاد که 

بیش از ۱۷۰۰۰ نفر از مردم این استان به خصوص در بندر انزلی و رشت، به فاسیولیازیس مبتال شدند.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد :  

انتقال کروناویروس از طریق تماس با سطوح ثابت نشده است
سازمان جهانی بهداشــت )WHO( می گوید: احتمال انتقال کروناویروس جدید به انسان از طریق 
تماس با سطوح اجسام مختلف هنوز ثابت نشده ؛ اما با این حال از آنجا سایر ویروس های این خانواده 
از این طریق نیز منتقل می شوند و ضدعفونی کردن این سطوح هم چنان توصیه می شود.  سازمان جهانی 
بهداشت می گوید، نتایج تازه ترین تحقیقات و آزمایشات ثابت نکرده  که احتمال انتقال ویروس کرونا 
به انسان از طریق دست زدن به اجسام مختلف مثل دستگیره در، کیبورد کامپیوتر و نظایر آن وجود دارد. 
با این حال این سازمان در توصیه های بهداشتی خود همچنان بر استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای 
تمیز کردن سطوح تاکید کرد. این توصیه براساس آزمایشــاتی مطرح شده است که نشان می دهند 
ویروس کرونا می تواند بر سطح ماسک های پزشکی تا هفت روز زنده بماند. سازمان جهانی بهداشت 
نیز بر همین اساس می گوید که با تمامی پژوهش های کنونی درباره میزان زنده ماندن ویروس کرونا 
در شرایط گوناگون باید با احتیاط برخورد کرد زیرا این آزمایش ها در محیط آزمایشگاه انجام می شوند 
و لزوما در محیط بیرون از آزمایشگاه قابل اتکا نیستند. در یک سری از تحقیقات آزمایشگاهی نشان 
داده شده است که ویروس کرونا بر فلزات و سطوح پالستیکی تا هفت روز، بر شیشه دو روز و بر پارچه و 
چوب یک روز دوام می آورد. ولی در آزمایشات دیگری، زمان زنده ماندن ویروس کرونا بر سطوح مسی 
چهار ساعت، مقوا ۲۴ ساعت و بر پالستیک و فلزات ۷۲ ساعت بوده است. به همین دلیل نیز اگرچه 
آزمایش هایی که تاکنون انجام شــده اند ثابت نکرده اند که کووید ۱۹ از طریق لمس اجسام به انسان 
سرایت می کند؛ اما تجربیاتی که با سایر انواع ویروس کرونا کسب شده این احتمال را منتفی نمی کند.

علت افزایش آمار مبتالیان کرونا در روزهای اخیر
رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا با تاکید بر اینکه افزایش آمار مبتالیان به 
کرونا در روزهای اخیر به معنای افزایش ابتال به کرونا نیســت، گفت: علت این افزایش در آمار به دلیل 
تغییر تمرکز ما از بیماران بستری در بیمارستان به کل جامعه است.  دکتر حق دوست در خصوص کم شدن 
میزان رعایت نکات بهداشتی نسبت به روزهای ابتدایی شیوع کرونا از سوی مردم، گفت: باید در نظر داشته 
باشیم تحمل جامعه و افراد یک تحمل بی نهایت نیست، مردم نیاز دارند بیرون بروند و چرخ اقتصاد نیاز 
به چرخش دارد. این موضوع تنها مخصوص ایران نیست و توصیه های ما باید بر اساس نیاز جامعه باشد.

سلامتاخبار

معاون کل وزارت بهداشت تشریح کرد:

3 پیش بینی برای آینده کرونا 
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 ؟
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عک

مفاد آراء
2/208 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر 
 در اداره ثبت اســناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای مــاده 3 قانون مذکور در

 دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثيراالنتشــار و محلی آگهی می شود 
و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هيئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شــخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ  انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو 
 ماه اعتراض خود را اداره ثبت اســناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمایند و از تاریخ

 تســليم اعتــراض بــه اداره ثبت ظــرف یکماه مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محل نمــوده و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه اداره ثبت 
زواره تســليم نماینــد، در این صــورت اقدامات ثبت موکــول به ارائــه حکم قطعی 
دادگاه اســت. در صورتی کــه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگــردد یا معترض، 
 گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل را ارائه نکنــد، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نماید. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نيست:
1- رای شماره 139960302021000020 مورخ 99/02/24 - آقای سيد منصور زمانی 
فرزند حسن به شماره ملی 1188933329 تمامت هشتاد و یک سهم مشاع از نود و نه 
سهم ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک ثبتی شماره 1576 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 1054/19 متر 
مربع خریداری عادی مع الواسطه از ميرزا ابوتراب مير ابوطالبی )که سابقًا ميرزا ابوتراب 

شيخ زاده بوده است(.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13 

م الف: 847090  خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
اخطار اجرایی

2/209 شماره: 1302/96 حل1 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-بهنام 
موشــکاف 2- غالمعلی نادی تهرانی ، نام پدر: محمود و قربانعلی ، نشانی: 1-مجهول 
المکان 2-زندان مرکزی اصفهان دستگرد ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
محمدحسين آذری ، نام پدر: محمدعلی ، نشانی: خمينی شهر سه راه معلم خ جمالزاده 
پالک 20 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 401 تاریخ 97/04/16 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است. محکوم عليه محکوم است 
به:متضامنًا پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخير تادیه از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/000/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر در حق خواهان و نيم عشر دولتی رای صادره غيابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم 
عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتيبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 843047 مجتبی نوروزی ســرو عليا قاضی شعبه اول شورای حل اختالف 

خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/210 شماره نامه:139985602006001187 ، تاریخ: 1399/02/21 ، سيدبهاء الدین 
حسينی فرزند سيداسداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است سه سهم و یک دوم ســهم مشاع از 13 سهم ششدانگ 
پالک شماره 619 فرعی از 109 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
در دفتر 519 صفحه 473 مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابه جایی مفقود 
شده است و طبق سند چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق 

تبصره یک اصالحی ماده 120 آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غير از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یا وجود سند 
مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد.  م الف: 843455 نبی اله یزدانی رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/211 شــماره نامه:139985602006001244 ، تاریخ: 1399/02/23 ، ســيد هدا 
حسينی فرزند سيدحســين کدملی 1141724359 که به ســيدمحمدهادی تغيير نام 
داده به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی اســت نوزده حبه و یک پنجم حبه مشــاع باســتثناء ثمنيه اعيانی از هفتاد و دو 
 حبه ششــدانگ زمين پالک شــماره 1/111 فرعی از 111 اصلی واقع در خمينی شهر

 بخش 14 ثبت اصفهان که به 1506 استاندارد سازی گردیده است که در دفتر امالک 
صفحه 362 دفتر 305 و به شــماره ثبت 8685 ثبت خمينی شــهر به نام ایشان ثبت 
و ســند صادر و تســليم گردیده و معامله دیگری نيز انجام نگردیده اســت سند چون 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبــق تبصره یک اصالحی 
 ماده 120 آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله
 )غير از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یــا وجود ســند مالکيت مزبور 
نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکيت و ســند معامله تســليم نمایــد تا مراتب 
صــورت مجلس و اصل ســند بــا ارایــه کننده مســترد گــردد. اگر ظــرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد یــا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشــود المثنی ســند 
 مالکيــت مرقوم صــادر و به متقاضی تســليم خواهد شــد. م الــف: 845175 

نبی اله یزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
ابالغ رای

2/212 کالســه پرونــده:1662/97 ، شــماره دادنامــه: 2049-98/10/02 ، تاریخ 
 رســيدگی: 98/09/30 ، مرجع رســيدگی: شــعبه دوازدهم شــورای حــل اختالف 
خمينی شــهر خواهان: مصطفی رحمتی به نشانی: خمينی شهر خ مدرس کوچه مسجد 
مصلی کوی مخدره پالک3 ؛ خوانــده: علی اکبر صالحی ، نشــانی: مجهول المکان ، 
خواســته: مطالبه وجه چک )غيابی( ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مصطفی رحمتی به طرفيت آقای علی اکبر 
 صالحی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و دو ميليون و پنجاه هزار ریال وجه 6 فقره چک به
 شــماره 190969 - 97/3/23 به مبلغ ســه ميليون و پانصد هزار ریال و 190968-
97/3/23 به مبلــغ دو ميليون ریــال و 19096-85/7/1 مبلغ بيســت ميليون ریال 
و 190966-85/3/25 مبلــغ دوازده ميليــون ریــال و190961-85/3/6 مبلــغ 
 1/550/000 ریــال و 813213-97/3/2 مبلــغ ســيزده ميليــون ریال شــعبه خام 
 خمينی شهر بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلسه رســيدگی مورخه 98/9/30 و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحيه خوانــده دليلی که حکایت از پرداخت وجه چــک نماید ارائه نگردیده 
 فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شــورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/9/30 
و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
 تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرســی مدنی حکم به محکوميت 

خوانده به پرداخت مبلغ پنجــاه و دو ميليون و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/17 تا زمان اجرای حکم 
که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک 
مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 1/840/000  ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابــی و ظرف مهلت 20روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همين شــورا و سپس ظرف مدت بيســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شــهر می باشــد.در خصوص بخشی از 
خواسته مبنی بر مطالبه ی خســارت تاخير در تادیه از تاریخ سر رسيد چک با عنایت به 
اینکه شرط تعلق این خســارت مطالبه خواهان بوده و خواهان با تقدیم دادخواست به 
صورت واقعی طلب خود را مطالبه کرده است و با عدم انجام این امر بر عليه خود اقدام 
کرده است به استناد ماده 197 قانون آئين دادرسی مدنی رای بر بی حقی صادر می شود 
این بخش از رای ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
است. م الف: 845278   ایمان بختياری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر 
اخطار اجرایی

2/213 شماره: 797/98 حل3 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-محمد 
فدائی تيرانی 2-مجيد ابوالقاسمی ، نشانی: هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: مصطفی رحمتی ، نشــانی: خمينی شهر خ مدرس کوچه مسجد 
مصلی ک مخدره پالک3 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1346 تاریخ 98/06/23 
حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است. محکوم 
عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
1/820/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخير تادیه از تاریخ سر 
رسيد هر یک از چک ها 96/6/10 و 96/5/25 لغایت زمان اجرای حکم وپرداخت نيم 
عشر دولتی رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به 
محکوم عليه ابالغ شــد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 845267 جمشيد شــيروانی قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

2/214 شماره: 283/97 حل9 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: علی اکبر 
رئيسی قهفرخی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
مهدی پناهی ، با وکالت پریسا نوروزی ، نشانی: درچه خ شریعتی روبروی مسجد جامع، 
محکوم به:به موجب رای شماره 955 تاریخ 98/01/31 حوزه نهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است. محکوم عليه محکوم است به:محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 177/500 ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تادیه از تاریخ 
سر رسيد چک 92/10/5 لغایت زمان اجرا و همچنين پرداخت نيم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه 
به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 845995 عمار اميری قاضی شعبه نهم شورای 

حل اختالف خمينی شهر 
حصر وراثت

2/215  آقای حبيب محبی کرد سفالئی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست 
به کالسه 133/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 

داده که شادروان اکبر محبی کرد سفالئی به شناسنامه 3 در تاریخ 1399/1/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حبيب 
محبی کرد ســفالئی، ش.ش 11، ت.ت 1347/3/10 فرزند 2- جواهر محبی، ش.ش 
352، ت.ت 1323/6/2 همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 845777  شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 
تحدید حدود اختصاصی

2/216 شــماره نامه : 139985602024001242-1399/02/22 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4483/4560 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم موهبت صادقی فرزند غالمعلی و آقای فرزاد همایونی قهفرخی 
فرزند بهمن و خانم الدن همایونی قهفرخی فرزند بهمن و خانم آزیتا همایونی قهفرخی 
فرزند بهمن و خانم نســرین همایونی قهفرخی فرزند بهمن در جریان ثبت اســت و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اینک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخه 
99/3/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسليم نمایيد. م الف: 847774  قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/217 شــماره: 99/2027004458 - 99/2/25 نظر به اینکه خانم حبيبه آغا قاسمی 
 یکی از وراثت مالک رســمی آقای نوروز قاســمی قلعــه نوئی با تســليم چهار برگ
 استشهاد شهود از دفترخانه اسناد رسمی شماره 30 اصفهان منظم به درخواست شماره 
99/2027004458 مورخ 99/02/22 مدعی مفقود شــدن 2 جلد سند مالکيت مرحوم 
آقای نوروز قاسمی قلعه نوئی شــده یکی به مقدار دو سهم و نيم مشاع از 75 سهم یک 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ و دیگری به مقدار شش سهم مشاع از 624 سهم 10/5 
حبه از 72 حبه ششــدانگ پالک 9335 و 9334 اصلی کــه در صفحات 152 و 480 
دفاتر 75 و 79 ذیل شماره ثبتهای 11690 و 12590 به شــماره سند مالکيت دفترچه 
ای 496496 و 518490 بنام آقای نوروز قاســمی قلعه نوئی فرزند حسن سابقه ثبت و 
سند داشته است و نامبرده )نوروز قاســمی قلعه نوئی( طبق گواهی حصروراثت شماره 
690 مورخ 1398/03/08 شعبه 54 اصفهان فوت شــده و از طرف احدی از وراث بنام 
علی قاسمی مقدار هفده هفتادم سهم مشاع طبق سند انتقال 1398/06/23-22333 
 دفترخانــه 378 به محمــد طغيانی واگذار شــده و همچنين از طرف احــدی از وراث
 بنام علی قاسمی بموجب طبق سند انتقال 22332-1398/06/23 دفترخانه 378 مقدار 
 شش هفتم سهم مشاع از شش سهم مشاع به محمد طغيانی و سميرا قائلی واگذار شده
 لذا خانم حبيبه آغا قاســمی یکی از وراث مالک رســمی آقای نوروز قاسمی قلعه نوئی 
تقاضای صدور دو جلد ســند مالکيت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره 
 یک اصالحــی ذیل ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکيت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت یا ســند معامله به این اداره تســليم و رسيد اخذ نمایدتا 
 مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهی اســت
 اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد یــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 846042 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان  

معـاون کل وزارت بهداشـت بـا بیان اینکـه در ۱۸ الـی ۲۴ مـاه آینده،   
خصوصا کشـورهایی که در حـال حاضر درگیـر بیماری کرونا هسـتند، 
همچنان بـا این ویـروس درگیـر خواهند بود، سـه پیش بینـی عمده 

برای آینـده کوویـد-۱۹ را تشـریح کرد.
ایـرج حریرچـی دربـاره پیش بینـی آینـده کرونـا، گفـت: قطعا بشـر 
در طوالنـی مـدت خواهـد توانسـت که بـر ویـروس کرونـا غلبـه کند. 
تاکیـد می کنم کـه در ۱۸ الی ۲۴ مـاه آینـده،   خصوصا در کشـورهایی 
که در حال حاضـر درگیرنـد، همچنان با ایـن ویروس درگیـر خواهند 
بـود. سـه پیش بینـی عمـده موجـود اسـت؛   یکـی اینکـه در نیم کـره 
شـمالی مـا در پاییز مجـددا بـا موج هایی مواجه می شـویم کـه گرچه 
شـدت آن از اسـفند و فروردین ماه کمتر اسـت؛ اما منجر بـه قرنطینه 
و تعطیلی هایـی از کـم تـا زیـاد خواهـد شـد. دوم اینکـه مطابـق بـا 
همه گیـری آنفلوآنـزای اسـپانیایی کـه اوایل قرن گذشـته بـود، موج 
دوم بـه خصـوص در پاییـز و در نیمـه کـره شـمالی شـدیدتر باشـد و 
تعطیـالت بیشـتر و اقدامات بیشـتری نیاز داشـته باشـد. پیش بینی 
سـوم هـم ایـن اسـت کـه در پاییـز موج هایـی خواهیـم داشـت؛ اما 

منجـر بـه تعطیلـی نخواهد شـد.

وی تاکیـد کـرد: آنچـه مسـلم اسـت این اسـت که طـی ۱۸ الـی ۲۴ 
مـاه آینـده بسـیاری از رفتارهایمـان ر ا بایـد تغییـر دهیـم؛   رفتارهای 
خانوادگـی، سـفر، مالقات هـا و ... بسـیار باید کاهـش یابـد. در عین 
حال در ایـن مـدت باید تـالش کنیـم که هـر چه کـه جنبـه اقتصادی 
دارد و معیشـت مردم را تحت تاثیر قـرار می دهد به حداکثر برسـانیم 
و هرچـه کـه اثـرات اقتصـادی نـدارد؛ امـا منجـر بـه انتشـار کرونـا 
می شـود به حداقـل برسـانیم. ما دسـت به دسـت هـم می توانیم در 

مقابله بـا ایـن ویـروس موفق باشـیم.
حریرچی همچنین گفت: درخواسـت مان این اسـت کـه در تعطیالت 
پیـش رو سـفرها را بـه حداقـل ممکـن برسـانیم. خصوصـا تجمـع 
در جاهـای عمومـی، هتل هـا، مسـافرخانه ها و حتـی خـود مسـیر 

می توانـد ویـروس را منتشـر کنـد و مضـر باشـد.

ادعاهای دارویی درمان کرونا
حریرچـی در ادامـه صحبت هایش در پاسـخ به سـوالی دربـاره تاثیر 
داروی آزیترومایسـین بـر بیمـاران کرونایی، گفـت: اینکه کـدام دارو 
بیشـترین تاثیـر را داشـته و ...، اصـال موضـوع رسـانه ای عمومـی 

نیسـت. رسـانه ها الزم نیسـت کـه درگیـر این موضـوع شـوند؛ چراکه 
موضوعـی کامـال پزشـکی اسـت کـه بـه درمانـی کـه پزشـک انتخاب 
می کند و مرحله بیماری وابسـته اسـت. ما فعـال داروی ضد ویروس 

کرونـا و بیمـاری کوویـد-۱۹  نداریم.
وی ادامـه داد: ادعاهایـی کـه دربـاره موثـر بـودن برخـی داروهـا 
مطـرح می شـود، درسـت نیسـت و هنـوز داروی اختصاصـی بـرای 
ایـن ویـروس کشـف نشـده اسـت. داروهایـی کـه وجـود دارنـد، دو 
دسـته اند؛  یک دسـته داروهایی که ضـد ویروس های دیگـر و در بازار 
موجـود بودنـد و تاثیـرات کـم و حداکثر تـا متوسـط و عمدتا کـم و به 
طـرف صفر بـوده اسـت. یکسـری داروها هـم هسـتند کـه موثرترند. 
این هـا داروهایـی هسـتند کـه اصطالحـا آن هـا را داروهـای جانبی و 
مراقبتـی اعـالم می کنیـم. بـه عنـوان مثـال ممکن اسـت فـردی که 
بـه کرونا مبتـال شـده،  وارد مرحلـه ای شـود که بـا باکتری هـای دیگر 
یـا التهـاب در ریـه و... هـم درگیـر می شـود کـه در اینجـا داروهـای 
کمـک کننـده تنفسـی می توانند موثـر باشـند. بعید اسـت که بـه این 
 زودی داروی جدیـد اختصاصـی ضـد ویـروس کرونـا در دسـترس

 قرار گیرد.

در تعطیالت پیش رو سفرها را به حداقل ممکن 
برسانیم. خصوصا تجمع در جاهای عمومی، هتل ها، 
مسافرخانه ها و حتی خود مسیر می تواند ویروس را 

منتشر کند و مضر باشد
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رییس مرکز وکالی قوه قضاییه در استان اصفهان معرفی شد

نرگس صلواتـی به عنوان تنهـا بانوی رییس در کشـور، رییس مرکـز وکالی قوه قضاییه در اسـتان 
اصفهـان شـد.با تایید انتخابـات دوره چهـارم مرکـز وکالی اسـتان اصفهـان، آیین معارفـه رییس 
جدید هیئت مدیره مرکز در محل اداره کل دادگسـتری اسـتان اصفهان برگزار شـد.در این آیین که 
با حضور سـجودی معاون قضایی و منابع انسـانی، سـیدصالحی معـاون قضایـی و مدیر آموزش 
قضایـی اداره کل دادگسـتری اسـتان اصفهان برگزار شـد، پـس از بیـان دیدگاه ها و نقطـه نظرات 
اداره کل، آییـن معارفـه برگـزار شـد.در ایـن آیین بـا تایید انتخابـات هیئت رییسـه مرکـز، نرگس 
صلواتـی به عنـوان رییس جدیـد مرکز وکالی اسـتان اصفهـان معرفی شـد.الزم به ذکر اسـت وی 

تنها بانـوی رییس هیئـت مدیره مراکـز وکالی قوه قضاییه در کشـور اسـت.

مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد:

اهدای خون 830 اصفهانی در شب های قدر
مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان اصفهـان گفـت: در سـه شـب قـدر در مجمـوع ۱۱۰۰ نفـر بـه مراکز 
انتقـال خـون اسـتان مراجعه کردنـد کـه ۸۳۰ نفـر موفق بـه اهـدای خـون شـدند.مجید زینلی با 
اشـاره به اینکه در اولین شـب قـدر ۳۰۰ نفر بـه مراکـز انتقال خـون اسـتان مراجعه کردنـد که ۲۲۰ 
موفـق به اهـدای خون شـدند، اظهـار کـرد: در دومین شـب قـدر ۴۵۰ نفر مراجعـه کردنـد که ۳۵۰ 
نفر موفق به اهدای خون شـدند و در سـومین شـب قـدر نیـز ۳۵۰ نفر مراجعـه کردند کـه ۲۶۰ نفر 
موفـق به اهـدای خون شـدند.وی بـا بیـان اینکه میـزان مراجعـات مـردم و اهدای خون در شـب 
های قدر امسـال تقریبا مشـابه سـال گذشـته بـود، افزود: در سـه شـب قـدر در مجمـوع ۱۱۰۰ نفر 
بـه مراکز انتقـال خون اسـتان مراجعـه کردند کـه ۸۳۰ نفر موفـق به اهـدای خون شـدند.مدیرکل 
انتقـال خـون اسـتان اصفهـان درخصـوص تدابیر پیـش بینی شـده بـرای رعایـت دسـتورالعمل 
های بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعی، گفـت: به منظور پیشـگیری از ازدحـام جمعیت و خطر 
سـرایت ویـروس کرونـا، نوبت دهـی اینترنتـی در سـازمان انتقـال خون فعال شـد و شـهروندان 
 می توانسـتند بـا مراجعـه به سـایت سـازمان انتقـال خـون، نوبت اهـدای خـون در روز و سـاعت

 مشخصی را دریافت کنند.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی :

تابستانی گرم در پیش داریم
رییس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحران سـازمان هواشناسـی ضمـن تشـریح آخرین 
وضعیت خشکسـالی در ایـران بر اسـاس مدل هـای خشکسـالی گفت: تابسـتان امسـال دمای 
هوا در کشـور حدود یک درجـه بیش از نرمـال خواهد بود.احـد وظیفه با اشـاره به اینکـه از ابتدای 
سـال آبی تاکنون ۲۸۲ میلی متر بارش در کشـور داشـتیم، اظهار کـرد: این میزان حـدود ۳۰ درصد 
بیشـتر از میانگیـن بلند مـدت در ایـران اسـت همچنین سـه اسـتان گیـالن، مازندران و لرسـتان 
بیشـترین بارش ها طی سـال آبـی جـاری را دریافـت کرده اند، بـه طوری کـه در گیالن حـدود ۸۱۱ 

میلی متـر، در مازنـدران ۶۶۳ میلی متـر و در لرسـتان ۵۸۲ میلی متـر بارش داشـتیم.
وی در ادامـه دربـاره وضعیـت بارش هـا در کشـور بـا توجه بـه شـاخص های خشکسـالی توضیح 
داد: بر اسـاس شـاخص SPI که معرف بـارش و دمـا به صـورت توامان اسـت، می تـوان گفت که 
طی یک ماه گذشـته تـا پایـان فروردیـن ماه غرب کشـور شـامل اسـتان های ایـالم، کرمانشـاه و 
جنـوب خوزسـتان در شـرایط خشکسـالی متوسـط تـا خفیـف و اسـتان های آذربایجـان غربی، 
آذربایجان شـرقی و اردبیل در شرایط نرمال تا خشکسـالی خفیف بودند. سـایر استان های کشور 
از جمله خراسـان رضوی، سـمنان، قم و تهران و... در شـرایط ترسـالی در بازه ضعیف تا شدید قرار 
داشـتند.به گفته وظیفـه، همچنین طـی دوره سـه ماهه تا پایـان فروردین نیمه شـمالی کشـور از 
نظر بارش در شـرایط ترسـالی متوسـط تا شـدید بود و نیمـه جنوبی ایران ترسـالی و خشکسـالی 

را در کنـار یکدیگر داشـت.

تهران، خراسان رضوی و اصفهان آلوده ترین استان ها به بدافزار ها شناخته شدند؛

جوالن بدافزارها در اصفهان

کالهبرداری های اینترنتی و هک های  پریسا سعادت
کامپیوتری و ... بخش زیادی از شکایت ها 
از فضای سایبری در ایران و جهان را تشکیل می دهد، هر چند به دلیل عدم 
آگاهی دهی الزم و سرعت به روز شدن شبکه های بانکی داخلی در ایران 
موجب شد تا رشد دزدی های الکترونیکی به سرعت در ایران باال برود و در 
عمل به یک معضل و بحران تبدیل شود . در ماه های گذشته تدابیر خوبی 
از جمله الزامی کردن رمز پویا برای پرداخت های اینترنتی، ترمز این مدل از 
کالهبرداری ها و دزدی ها را کشید؛ اما همچنان بدافزارها و هک های 
اینترنتی به خصوص در شهرهای بزرگی مانند اصفهان ادامه دارد. بر اساس 
اعالم مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان، پس از تهران و خراسان رضوی، 
اصفهان یکی از آلوده ترین شهرهای ایران به بدافزارهاست. آماری که نشان 
می دهد تا چه حد آسیب پذیری کاربران اصفهانی در دنیای مجازی 
افزایش داشته و عمال امنیت اینترنتی در استان یک چالش اساسی 
است. در این گزارش با اشاره به وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در 
سال ۹۸، آمده است: از نظــر پراکندگی آدرس های آلــوده بــه بدافزار، 
اســتان تهــران دارای رتبــه اول )بیــش از ۵۳ میلیــون گــزارش( و 
خراســان رضــوی )بیــش از ۲ میلیون( و اصفهــان )بیــش از یــک 
میلیــون و ۸۰۰ هــزار( در رتبه هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد.بدافزار به 

برنامه مخربی گفته می شود که برای کاربران اینترنت و دستگاه های 
دیجیتال از قبیل رایانه و گوشی هوشمند مضر و شامل انواع ویروس، 
جاسوسی، کرم ها و تروجان است.همچنین از نظر آدرس های 
آســیب پذیر، استان تهران با بیش از ۵۷ میلیون گزارش آســیب پذیری 
در صدر جدول قرار دارد و اصفهان با بیش از پنج میلیون گــزارش و گیالن 
و فارس با بیش از چهار میلیون در رتبه های بعدی قرار دارند.مرکز آپای 
دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به گزارش ســامانه بومی »بینا«، اعالم 
کرد: نگاه جامع به آمار نشان می دهد که در ســال ۹۸ در مجموع ۹۱ میلیون 
و ۵۸۳ هزار مرتبه هشدار درباره مشــاهده ترافیک مربوط به میزبان های 
آلوده به بدافزار مشـاهده شــده اســت.به طور میانگین این تعداد در هر 
ماه مربوط بــه ۲۵ درصد از کل فضای آدرس آی پی )IP( کشــور اســت؛ 
امــا به دلیل تعــداد زیاد کاربران خانگی آلوده که آدرس آنها به طور 
 IP متناوب تغییر می کند، بــرای بیــش از ۶۰ درصــد از کل فضای آدرس
کشــور گــزارش آلودگی دریافت شــده اســت.نـگاه دقیق تر به آمار 
نشـان می دهد که تعــداد آدرس های آلـوده تقریبا در همه ماه ها روند 
افزایشی داشــته و از یک میلیون و ۲۳۲ هزار مــورد در فروردیــن بــه 
سه میلیون و ۳۹۸ هزار در اســفند افزایش یافته اســت.تعــداد 
آدرس هــای آســیب پذیر در سال گذشته دارای شــیب نزولی بوده و از 

یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد در فروردین به ۸۵۸ هزار مــورد در اســفند 
کاهش یافته اســت.همچنین در این گزارش به بررسی مهم ترین 
رخدادهای امنیتی فضای مجازی کشور در سال گذشته پرداخته شده که 
یکی از بخش های آن مربوط به پیام رسان تلگرام است.در این گزارش 
تصریح شده است: تلگرام با وجود فیلتر شدن در سال ۹۷، یکــی از 
پراســتفاده ترین پیام رســان های ســال گذشــته کاربران ایرانی بــود و 
نقش مهمــی در به خطــر افتــادن امنیــت و حریــم خصوصـی کاربران 
ایرانــی و به ویژه کاربران تلفن همراه داشـت.یکی از مشــکالت امنیتی 
کــه تلگــرام از ابتــدای نفوذ خود در میان کاربــران ایرانــی ایجاد کرد 
امکانات بــاالی این برنامه بود؛ تلگرام نخستین پیام رســان محبــوب 
ایرانیان بود که امکان ارســال فایل و برنامه داشــت. این امکان موجب 
توزیع بدافزارهــا و برنامه های آلوده تلفن همراه در گروه ها و کانال های 
مختلف این پیام رســان شده اســت.متاســفانه تعداد زیادی از کاربران 
با نصب ایــن برنامه ها آلــوده به بدافزار شــده اند؛ اما بــا فیلترینــگ 
تلگــرام در ســال ۹۷ کاربران ایرانی بر خالف دفعه های قبل بــه 
پیام رســان دیگری کــوچ نکردند و این امــر مشــکالت امنیتی دیگری 
را بــه همراه آورد.متن باز بودن قســمت ســمت کاربر تلگــرام و 
فیلترینگ این موقعیت را ایجــاد کرد که پوســته های غیررســمی تلگرام 
بــا امــکان دور زدن فیلترینــگ در میــان کاربــران ایرانی محبوبیــت 
پیدا کند؛ تلگرام طالیــی، موبوگــرام، هاتگرام و بســیاری از نســخه های 
غیررســمی تلگرام که بــه راحتی در بازارهــای ایرانــی برنامه هــای 
کاربردی و در شــبکه های اجتماعــی در دســترس کاربــران قــرار 
داشــت، مخاطبان زیادی را به خود جذب کردند.از ســوی دیگر پــس از 
فیلتر تلگــرام، کاربرانی کــه تمایل به استفاده از این پیام رسان داشــتند رو 
به استفاده از وی پی ان )VPN( آوردند. به همین جهت اســتفاده از 
وی پی ان بــرای دور زدن فیلترینـگ میان کاربران ایرانی رشــد بســیاری 
پیــدا کرد.الزم به توضیح نیســت که اســتفاده از وی پی ان هــای رایگان 
چقدر می تواند حریــم خصوصی و امنیت کاربــران را به خطر بیندازد؛ 
بســیاری از این ســرویس های رایگان بارها جاسوس افزار تشــخیص 
داده و مشخص شد که امنیت و حریــم خصوصی اســتفاده کنندگان آنها 
را به خطر می اندازد.در بهمن و پس از حوادث ترور شهید ســردار ســلیمانی 
و حادثــه دلخــراش ســقوط هواپیمــا، رکــورد اســتفاده از تلگرام در 
بیــن کاربــران ایرانــی شکســته شــد؛ این امــر نشــان می دهد کــه 
کاربـران ایرانی تصمیم ندارند اســتفاده از این پیام رســان را کنــار بگذارند.

مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار امیدواری کرد که امسال بــا 
اتخــاذ سیاســت های درســت در قبــال ایــن پیام رســان، تهدیــدات 

امنیتــی اشــاره شــده بــرای کاربــران ایرانــی کاهــش یابــد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید اطمینان پیدا 
می کردیم همه دانش آموزان به آموزش دسترسی 
پیدا کرده اند، گفت: خبری که از سراسر مدارس 
دریافت کردیم بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد معلمان در مدارس 
حاضر بودند و دانش آموزان هم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 
حضور یافتند که در مناطق روستایی این آمار بیشتر 
بود.محسن حاجی میرزایی افزود: چندروز بعد از 
تعطیلی مدارس، آموزش های تلویزیونی را شروع 
کردیم و تا آخر اردیبهشت آموزش های تلویزیونی 
همه محتوای دروس به سرانجام می رسد. بیش از 

۲۷ میلیون بار فیلم های دربرگیرنده محتوای دروس 
دانلود شده و نشان می دهد مورد اقبال قرار گرفته 
است.وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر معلمان مدارس غیردولتی که هم پای معلمان 
رسمی کار می کنند اما امنیت شغلی ندارند، مزایای 
کافی دریافت نمی کنند و همکاری برخی از آنها در 
ایام کرونا قطع شده است گفت: معلمان مدارس 
غیردولتی تحت حمایت ما بوده و موسسان موظف 
به پرداخت کامل حقوق آنها هستند و اگر تاخیری 
وجود داشته باشد حتما رسیدگی می شود.وی 
افزود: رایگان شدن اینترنت شبکه شاد محقق شده 
است، وزارت ارتباطات در کنار ما بود و بسیار کمک 
کرد. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شرایط 

جدید مجموعه تعادل های موجود را با مشکل مواجه 
کرد، گفت: آزمون رغبت تحصیلی و ارائه خدمات 
مشاورین برای هدایت تحصیلی در زمانی که مدارس 
باز بودند، انجام شد و اختاللی درباره هدایت تحصیلی 
وجود ندارد. روند ثبت نام های سال جدید نیز با توجه 
به شرایط کرونا ابالغ شده است.وی درباره پول های 
سرگردانی که از خانواده ها دریافت شده و عودت داده 
نمی شود، اظهار کرد: بخشی از هزینه های دریافتی 
بابت خدمات آموزشی ارائه شده ، اما هزینه خدمات 
فوق برنامه که کالسی بابت آن برگزار نشده باید برگردد 
و اگر هزینه ای بازگردانده نشده تخلف است. هزینه 
سرویس مدارس هم طبق مصوباتی که قبال اعالم 

شده باید عودت داده شود.

 تکلیف پول هایی که مدارس 
به اولیا پس نمی دهند، روشن شد

در فروردین امسال مجوز ۳۷ مورد سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی اصفهان صادر شده است.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در این مدت ۴۴ 
نفر برای دریافت این مجوز اقدام کردند که در نهایت برای ۳۷ نفر از آنها صادر شد.علی سلیمانی پور با اشاره به کاهش مراجعات دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز 
پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: در فروردین سال گذشته ۵۳ نفر در استان متقاضی دریافت مجوز سقط درمانی بوده اند.مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان متولی بررسی درخواست های صدور مجوز سقط درمانی تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز می کند که جنین 
کمتر از چهار ماه و دارای ناهنجاری های شدید مادرزادی بوده و یا مادر مبتال به بیماری های صعب العالج همراه با خطر جانی برای وی در صورت تداوم بارداری باشد. 
سلیمانی پور همچنین به کاهش مراجعات معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان در فروردین امسال نسبت به پارسال اشاره کرد و گفت: در این مدت 
دو هزار و ۲۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۳۲ درصد 
کاهش یافته است. وی تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار فروردین امسال را سه مورد اعالم کرد و افزود: سال گذشته این آمار ۹ نفر بوده که در این زمینه کاهش 

یافته است. سلیمانی پور مصدومان ناشی از حوادث کار فروردین امسال را ۸۶ مورد شامل چهار زن و ۸۲ مرد اعالم کرد و گفت: پارسال این آمار ۱۳۹ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اعالم کرد:

صدور 37 مجوز سقط درمانی در اصفهان

استقبال کم دانش 
آموزان از بازگشایی 

مدارس
بر اساس آمار تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد 
دانش آموزان در شهرهای بزرگ 

به مدرسه رفته اند.

 اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی
 از هفته آینده آغاز می شود

رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفــت: مهلــت ثبــت نشــدن تخلــف خودروهــای فاقــد 
معاینــه فنــی رو بــه پایــان است.ســرهنگ محمدرضــا محمــدی اظهــار کــرد: مهلــت ثبت نشــدن 
تخلــف خودروهــای فاقــد معاینــه فنی 
توســط دوربین هــای ســطح شــهر 
ــر بزرگراهــی و مامــوران  ــان، معاب اصفه
ــان  ــه پای ــه زودی ب ــطح اســتان ب در س
ــتن  ــه داش ــان اینک ــا بی ــد.وی ب می رس
معاینــه فنــی بــه هنــگام دریافــت 
خدمــات تعویــض پــالک ضــروری 
اســت، افــزود: مالــکان فرصــت را از 
ــد و در مــدت زمــان باقــی  دســت ندهن
مانــده بــرای گرفتــن معاینــه فنــی 

ــت پروتکل هــای بهداشــتی اقــدام کننــد. وســیله نقلیــه خــود بــا رعای

کشف 47 دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در فالورجان
ــت  ــف شد.سرپرس ــان کش ــتان فالورج ــال در شهرس ــتخراج ارز دیجیت ــر اس ــتگاه ماین ۴۷ دس
انتظامــی شهرســتان فالورجــان گفــت: پــس از دریافــت خبــری مبنــی بــر نگهــداری و اســتفاده 
ــن  ــای ای ــه ه ــی از محل ــرای یک ــال در صح ــتخراج ارز دیجیت ــای اس ــتگاه ه ــاز از دس غیرمج
شهرســتان، مامــوران پلیس آگاهــی و کالنتــری ۱۴ بــا هماهنگــی قضایــی در محل هــای اعالمی 
ــرهنگ  ــف کردند.س ــاز را کش ــر غیرمج ــتگاه ماین ــده ۴۷ دس ــل آم ــه عم ــی ب ــر و در بازرس حاض
حســین ابراهیمــی، ارزش ایــن دســتگاه هــای ماینــر غیــر مجــاز را چهــار میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون 

ــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــدند. ــال بیــان کــرد و افــزود:دو متهــم دســتگیر و ب ری

89 دستگاه خودروی احتکاری در اصفهان توقیف شد
فرمانده انتظامی استان از کشف ۸۹ دستگاه انواع خودروی احتکار شده به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال 
در بازرسی از دو پارکینگ خبر داد.محمدرضا میر حیدری در تشریح جزییات این خبر اظهار داشت: 
با توجه به نوسانات قیمت خودرو در 
بازار داخل، طرح تشدید مبارزه و مقابله 
با احتکار خودرو به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران انتظامی استان 
اصفهان قرار گرفت.وی افزود: ماموران 
پایگاه اطالعاتی شهرستان اصفهان 
با اشرافیت و هوشمندی باالی خود 
از دپو و احتکار خودرو در دو پارکینگ 
خصوصی مطلع و بالفاصله وارد عمل 
شدند.این مقام ارشد انتظامی بیان 
داشت: پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی از دو پارکینگ مذکور بازرسی به 
عمل آمد که در نتیجه ۸۹ دستگاه خودروی صفر احتکار شده کشف شد.سردار میرحیدری گفت: 
۱۲ دستگاه سمند، ۱۲ دستگاه پژو پارس،۱۰ دستگاه پژو ۴۰۵ ، ۱۰ دستگاه پژو ۲۰۶، ۲ دستگاه 
پژو ۲۰۷ صندوق دار، ۲ دستگاه پراید، یک دستگاه دنا و یک دستگاه هایما از یک پارکینگ به 

صورت بدون پالک کشف شدند.

اخبار

وز عکس ر

خبر روزناجا

 سامانه های
 مدیریت بحران اصفهان 

ساماندهی شد 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: سامانه های سه رقمی این مدیریت با 
هدف جلوگیری از اختالل و تداخل تماس و 
ماموریت های امدادی، تقویت و ساماندهی 
اظهارداشت:  فروش  شیشه   شد.منصور 
مداخالت تلفنی این سامانه ها، با ساماندهی 
و تقویت آنها رفع شده و اپراتورها  آموزش های 
ویژه امدادی را برای پاسخ دهی فرا گرفته اند.

وی ادامه داد: این سامانه ها در بخش های 
مختلف هالل احمر، اورژانس، آب، برق و 
گاز در حال فعالیت هستند و حوادث به آنها 
اطالع داده می شود.به گفته وی، پیش از 
این اختالالت و موازی کاری های زیادی در 
عملکرد این سامانه ها وجود داشت؛ اما در زمان 
حاضر چابک سازی و همسان سازی شده 
و با هم ارتباط دارند.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان بیان کرد: مراکز کنترل حادثه 
دستگاه های امدادی در گذشته با هم هیچ 
ارتباطی نداشتند؛ اما اکنون با هم متصل شدند 
تا از انجام ماموریت های موازی جلوگیری 
شود و بتوانند پوشش حوادث را با یکدیگر 
هماهنگ کرده و در راستای یک هدف اقدام 
کنند.شیشه فروش گفت: سال گذشته ۳۰۰ هزار 
ماموریت کوچک و بزرگ توسط دستگاه های 
امدادی استان در بخش های مختلف از جمله 
امدادرسانی در حوادث و خدمات رسانی و 
تعمیرات شبکه های آب، برق و گاز انجام شد 
.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با بیان اینکه همه مراکز فرماندهی حادثه )ایی 
او سی( تقویت شدند، خاطرنشان کرد: این 
استان جانشین تهران در مدیریت بحران است.

وی با بیان اینکه اپراتورها مراکز کنترل حادثه 
آموزش های الزم را فرا گرفتند و سامانه ها هم با 
هم متصل شدند،  اضافه کرد: سامانه فرماندهی 
حادثه در اصفهان تقویت شده و با این شرایط در 
صورت وقوع حادثه وظایف هر حوزه مشخص 
است و مطابق با قانون جدید مدیریت بحران 

آماده باش خواهند بود.



رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان:

باشگاههاییکهپروتکلهایبهداشتیرارعایتنکنند،پلمپمیشوند
رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان در رابطه با بازرسی های مورد نیاز از فعالیت های ورزشــی انفرادی، اظهار کرد: فعالیت ۳۰ رشته انفرادی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سراسر کشور شروع شد. پروتکل های بهداشتی لیستی دارد که برای هیئت های پزشکی ورزشی ابالغ شده است و بازرسان ما در محل 
تمرینات رشته های انفرادی حاضر می شوند و طبق لیست شــرایط محل تمرین را بررســی می کنند. همچنین لزوم تکمیل فرم خود اظهاری و تعهدنامه برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی نیز وجود دارد که اجرای آن در دستور کار هیئت اســت.احمد باقری مقدم با اشاره به شروع فعالیت گروه بازرسی هیئت پزشکی 
ورزشی استان اصفهان، افزود: از این هفته گروه بازرسی ما در هیئت پزشکی ورزشی فعال شده و هر باشــگاهی که فعالیت های انفرادی در آن انجام می شود 
باید تعهدنامه های بهداشتی را تکمیل کنند. مراکزی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند در مرحله اول گزارش کتبی به فدراسیون پزشکی ورزشی و اداره کل 

ورزش و جوانان ارسال می شود و در مرحله دوم با بازرسی مجدد اگر پروتکل ها رعایت نشده باشد، آن مرکز پلمپ خواهد شد.

دوشنبه29اردیبهشت24/1399رمضان18/1441می2020/شماره2977

استقالللیگنوزدهمراجذابمیکند؟
قرار است ادامه رقابت های لیگ نوزدهم با دیدار معوق فوالد خوزســتان و استقالل از سر گرفته 
شود. این بازی از ســری رقابت های هفته هفدهم بود که در 27 دی برگزار شد؛ اما دیدار فوالد و 

استقالل به دلیل حضور نمایندگان این 
دو باشگاه در تیم فوتبال امید ایران برای 
رقابت های انتخابی المپیک توکیو عقب 
افتاد. فوالدی ها با توجه به جذب سینا 
زامهران و حضور نجاریان و آغاسی دارای 
۳ نماینده در تیم امید بودند و استقالل 
نیز دو ســهمیه یعنی مهــدی قائدی و 
شــاهین طاهرخانــی را در تیــم امید 
داشت.در روزهایی که بحث بر سر اینکه 
در صورت ناتمام ماندن رقابت های لیگ 

نوزدهم پرسپولیس به عنوان قهرمان اعالم شود یا نه، موافقان به فاصله 1۰ امتیازی پرسپولیس 
با تیم دوم جدول اشاره و اســتناد می کنند. حاال اگر استقالل موفق شود این بازی معوق با فوالد 
را ببرد، ۳9 امتیازی شده و به رده دوم جدول می رسد و اختالف صدرنشین با نزدیک ترین رقیب 
اش به 8 امتیاز کاهش پیدا می کند. 8 امتیازی که 9 بازی هم برای جبران آن  فرصت خواهد بود.

هرچند استقالل در این بازی میهمان اســت، اما با توجه به کرونا این بازی بدون تماشاگر خواهد 
بود و به احتمال زیاد در زمین ســوم و بی طرف برگزار می شود.آبی پوشــان در این بازی فرصت 
دارند تا بحث قهرمان اعالم شدن پرسپولیس را دســت کم به تعویق بیندازند و لیگ نوزدهم را تا 
هفته های آخر جذاب و غیرقابل پیش بینی نگه دارند.همه چیز درباره رقیب سنتی دست استقالل 
اســت و برای این منظور باید هرطور شــده ۳ امتیاز بازی را ببرد و خودش را با 8 امتیاز به عنوان 
نزدیک ترین رقیب پرسپولیس مطرح کند تا دســت کم اختالف آن ها با تیم دوم جدول 2 رقمی 
نباشد! در 9 بازی باقی مانده استقالل با ســایپا، پارس جنوبی جم، تراکتور، صنعت نفت آبادان، 
نساجی مازندران، سپاهان، شهر خودرو، پیکان و شاهین بوشــهر بازی دارد و پرسپولیس ها به 
مصاف پیکان، شــاهین بوشهر، ماشین سازی، فوالد خوزســتان، نفت مسجدسلیمان، نساجی 
مازندران، ذوب آهن، گل گهر سیرجان و سایپا می رود.هرچند بازی های پرسپولیس راحت تر به 
نظر می رسد؛ اما احتمال اینکه آن ها در این 9 بازی و 27امتیاز باقی مانده بیش از 8 امتیاز از دست 
بدهند کم نیست و مابقی ماجرا دست آبی هاســت که بتوانند برخالف گذشته از لغزش احتمالی 

رقیب نهایت استفاده را ببرند.

تغییریدرمرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیابهوجودنمیآید
یک روزنامه قطری مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آســیا با توجه به مخالفت چند کشور قصد 
ندارد تغییری در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به وجود آورد.لیگ قهرمانان آسیا بعد از 
برگزاری دو بازی به خاطر ویروس کرونا تعطیل شد و بعد از نزدیک به سه ماه هنوز سرنوشت این 
رقابت بزرگ در هاله ای از ابهام است. پیش از این رسانه های عربی نوشتند که AFC قصد دارد 
ادامه لیگ قهرمانان آســیا را از مرحله گروهی تا نیمه نهایی به صورت تک بازی و به میزبانی یک 
کشور برگزار کند.روزنامه الوطن قطر نوشت که بعضی از کشــورها با برگزاری تک بازی مخالفت 
کرده اند و به همین خاطر این احتمال زیاد اســت که مرحله گروهــی مثل روال قبل و به صورت 
رفت و برگشت برگزار شــود؛ اما در مراحل بعد بازی ها به صورت تک بازی برگزار شود.قرار است 
که AFC جمع بندی نهایی خود را در روزهای پیش رو اعالم کند تا تکلیف تیم ها مشخص شود.

کنفدراسیون فوتبال آســیا اصرار دارد که نه تنها لیگ قهرمانان آســیا کامل شود بلکه لیگ های 
داخلی هم همگی برگزار شوند.

طرح چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی به تصویب رسید؛

پایان یک ماجرای حاشیه دار

طرح چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی  سجادرضایی
برای اجرا در سال فنی جاری با رای قاطع 
رؤسای هیئت های کشتی استان های سراسر کشور به تصویب رسید، 
طرحی که  در تمام ســال های اخیر حرف و حدیث های زیادی را به 
دنبال داشته اســت. ماجرای تدوین چرخه انتخابی برای تیم ملی که 
همواره در ســال های گذشــته موافقان و مخالفان زیادی داشــته با 
صحبت های رییس فدراسیون کشتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. 
دبیر تاکید بسیاری به احیای چرخه انتخابی در کشتی دارد و  در این 
باره گفته اســت:» در دوره جدید با برنامه ریزی انستیتو و یک تیم از 
دانشگاه شریف در حال تدوین برنامه رقابت های انتخابی هستیم تا 
در کشتی همه چیز در حوزه انتخاب نفرات ملی پوش قانونمند باشد 
و هیچ ابهام و شــبهه ای در گزینش ملی پوشان برای تورنمنت های 

مختلف به وجود نیاید.«
وی هم چنین گفته است: » از سال گذشته برنامه ام این بود که کشتی 
گیران به شکلی عادالنه راهی رقابت های جهانی و المپیک شوند و بر 
همین اساس با کمک از متخصصین و افراد فنی به دنبال این هستیم 

که چرخه انتخابی که یک پکیج کامل برای مشخص شدن ملی پوش 
اعزامی به رقابت های المپیک و جهانی است، تدوین و اجرایی شود و 

شروع کار ما نیز برای رقابت های المپیک توکیو خواهد بود.«
تعویق رقابت های المپیک 2۰2۰ توکیو که به دلیل شیوع بیماری کرونا 
صورت گرفت، بهترین فرصت برای مسئوالن فدراسیون کشتی را فراهم 
آورد تا اجرای چرخه انتخابی تیم ملی را به جریان بیندازد.اســتارت 
مسابقات انتخابی از مسابقات قهرمان کشوری در آبان ماه زده خواهد 
شد و بعد از آن نیز مدعیان رسیدن به دوبنده تیم ملی، جام تختی را در 
پیش خواهند داشت. بعد از جام تختی نیز حضور در چندین مسابقه 

بین المللی موازی برای مدعیان اصلی تیم ملی در دستور کار است.
فدراســیون کشــتی اذعان دارد که بار اصلی اجرای این طرح بر عهده 
فدراســیون اســت چرا که به هزینه زیــادی نیاز دارد. بــا این وجود 
علیرضا دبیر در نشست اخیرش تاکید کرد که هزینه های اجرای طرح 
انتخابی تیم ملی را تامین خواهد کرد و در این خصوص نگرانی وجود 
نخواهد داشت.طرح چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی که دیروز به 
تصویب رسید در ۳ قسمت و بر اســاس نحوه عملکرد و نتایج کشتی 

گیران تدوین شده و کشــتی گیران مختلف بر اساس عملکردشان و 
با امتیازهای ورودی مختلف در این ۳ قســمت یا پلن قرار می گیرند 
و وارد چرخه انتخابی می شــوند.در پلن A  مــدال داران رقابت های 
قهرمانی جهان 2۰19 قزاقســتان قرار می گیرند.در پلن B نفراتی که از 
کســب مدال در رقابت های جهانی بازماندند؛ اما با قرار گرفتن در رده 
پنجم جهان موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو شدند. در پلن C نیز 
کشتی گیرانی که نه مدال جهانی و نه سهمیه المپیک گرفتند، حضور 
دارند.با توجه به مسابقاتی چون جام جهانی که قرار بود سال گذشته 
در ایران برگزار شــود؛ اما اتحادیــه جهانی آن را لغو کــرد و همچنین 
مشکالتی که ممکن اســت در راه دریافت ویزا ایجاد شود، این تردید 
وجود دارد که شاید مشکالت مربوط به اعزام ها خللی در اجرای طرح 
فدراسیون کشتی ایجاد کند.با این وجود حسین زارعی، مشاور رییس 
فدراسیون کشتی در انستیتو در این باره گفته است: این چرخه مشتمل 
بر بندها و تبصره های زیادی است و همه موارد در آن پیش بینی شده 
است. اگر چنین اتفاقاتی را در مسیر داشته باشیم، حتما راهکارهای 

جایگزینی هم وجود دارد که دچار مشکل نشویم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان در رابطه با وضعیت تیم 
والیبال سپاهان، اظهار کرد: سال گذشته یک برنامه 
سه ساله به باشگاه سپاهان ارائه کردیم که مرحله دوم 
آن برنامه را باید اجرا کنیم، منتظریم بودجه مورد نیاز 
تایید شود تا فعالیت خود را ادامه دهیم. سال گذشته 
برنامه ای تدوین کردیم؛ اما بــه خاطر ویروس کرونا 
بازی ها تا آخر ادامه پیدا نکرد که در ســال جاری هم 
همان برنامه را انجام خواهیــم داد.رحمان محمدی 
راد در پاسخ به این سوال که آیا با محمد معنوی نژاد 
برای پیوستن به سپاهان صحبت شده است؟ افزود: 
در بحث نقــل و انتقاالت یکســری بازیکنان را حفظ 
خواهیم کرد، با برخی هم بایــد خداحافظی کنیم که 
از آن ها بابت تمام زحمت هایشــان تشکر می کنم. با 
همکارانم مشورتی داشــتیم و برای جذب بازیکن به 
یک جمع بندی رســیدیم. در چند پست بازیکنانی را 

مدنظر داریم که با برخی از آن هــا صحبت های اولیه 
را انجام دادیم ولی به توافق نهایی نرسیدیم. دوست 
داریم بازیکنان بومی اصفهان در تیم باشــند زیرا تیم 
شهر خودشان است؛ اما این موضوع بستگی به توان 
مالی باشــگاه دارد تا بتوانیم بازیکنان را راضی کنیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان با بیان اینکه در فصل بهار 
بازیکنان والیبال در اختیار خودشان هستند و به صورت 
انفرادی بدنسازی کار می کنند، تصریح کرد: با توجه به 
شرایط و محدودیت هایی که وجود دارد با بازیکنان در 
ارتباط بودیم، آن ها سعی کردند با تمرین در خانه بدن 
خود را آماده نگه دارند تا تمرینات گروهی شروع شود. 
فدراسیون باید برنامه دقیق مســابقات را اعالم کند 
تا ما هم بتوانیم برای تمرینــات، اردوها و بازی های 
تدارکاتی برنامه ریزی کنیم.محمدی راد در خصوص 
پایین آمدن ســطح بازی ها در لیگ برتــر به خاطر 

شیوع کرونا، خاطرنشــان کرد: زمان کافی وجود دارد 
تا بتوانیم تیم را برای لیگ آماده کنیم و نگرانی از بابت 
نداشتن تمرین بازیکنان نداریم. می توان تمرینات را 
کنترل شده شروع کرد که مسئولین کشور با قراردادن 
محدودیت هایی دارند این کار را انجام می دهند.وی 
با اشاره به اینکه سپاهان یکی از بهترین باشگاه های 
ایران است، گفت: خوشحالم که در خانواده سپاهان 
هســتم، اعضای هیئت مدیره این باشگاه به مسائل 
ورزشی آگاه هستند و خواسته های ما را درک می کنند. 
ســال گذشــته قدم های رو به جلویی برداشتیم که 
احساس می کنم از برنامه تدوین شده جلوتر هستیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان:

دوستداریمبازیکنانبومیدرتیمباشند

در حاشیه

آلیسون؛آندرهآپیرلوییدروندروازهلیورپول
مربی دروازه بان های لیورپول با ستایش از شاگرد برزیلی اش آلیسون بکر که سنگربان اول قرمزهای 
آنفیلد است می گوید آلیسون با توپ آنقدر راحت است و زمانی که توپ را در اختیار دارد چنان آرامشی 
دارد کــه از این نظــر فقط با آنــدره آ پیرلو 
قابل مقایسه است. آلیســون در تابستان 
2۰18 بــا قــراردادی 79 میلیــون دالری 
راهی لیورپول شد. بعد از مدت ها ناکامی 
لیورپول در پیدا کــردن دروازه بانی بی فراز 
و نشیب، آلیسون خیال این تیم را از بابت 
دروازه اش راحت کرد.رابینسون که به عنوان 
مربی دروازه بان ها زیر نظــر یورگن کلوپ 
فعالیت می کند در گفت وگو با وبســایت 
رســمی لیورپول درباره آلیسون گفت:»او 
فوق العاده است. فقط می شود با پیرلو مقایســه اش کرد. با توپ آنقدر راحت است که حتی در شرایط 
پرفشار هم از توپ ترسی ندارد و می خواهد توپ تنها در اختیار خودش باشد. حتما در بازی های لیورپول 
قدرت روانی و آرامش او را دیده اید. حتی وقتی اطراف آلیسون پر از شلوغی و آشوب است، او به راحتی 
می تواند بازی کند« .مربی دروازه بان های لیورپول در ادامه گفت:» ما تیمی هستیم که حمالت سریع در 
دستور کارمان است. برای همین خیلی مهم است که بازی را سریع راه انداخته و بازی سازی مان سرعت 
باال داشته باشد. در چنین سیستمی وظیفه دروازه بان ها خیلی مهم است و آنها هستند که باید سرعت 

و ریتم بازی را باال نگه دارند و حفظ کنند. این کاری است که آلیسون به خوبی از عهده اش برمی آید«.

»صالح«پیشنهادرئالمادریدرادرسال2018ردکردهبود
چند هفته پیش از قرار گرفتن لیورپول و رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2۰18، رئال 
پیشنهادی به ستاره مصری آنفیلد داد.دستیار ســابق مربی تیم ملی مصر، هانس رمزی از رد کردن 
پیشنهاد رئال مادرید توسط محمد صالح پرده برداشت.وی مدعی شده بود که رئال مادرید پیشنهاد 
خوبی اتفاقا به صالح داده بود ولی او تصمیم گرفت که در مرســی ساید بماند چون در آنجا خوشحال 
بود.رمزی در مصاحبه با سایت ONtime sport گفت: وقتی من با هکتور کوپر در تیم ملی مصر کار 
می کردم یک تمرین در سوئیس در مارس 2۰18 )فروردین 97( داشــتیم.وی ادامه داد: داشتم با 
صالح صحبت می کردم که او به من از پیشــنهاد رئال مادرید خبر داد. پیشنهاد خیلی خوبی بود ولی 
صالح با من و کوپر در حال بحث بود. او تصمیم داشــت در لیورپول بماند چون جایش خوب و راحت 
بود.این پیشنهاد طبق گفته رمزی، چند ماه قبل از رویارویی لیورپول و رئال مادرید در فینال اروپا بوده 
است. دیداری که برای صالح بسیار دردآور شد زیرا که او پس از درگیری با راموس از ناحیه کتف دچار 
مصدومیت شد و به بیرون از مســابقه رفت. جورجو کیه لینی در خصوص خطای راموس روی صالح 
اظهار نظر کرد و کار مدافع اسپانیایی را یک اثر هنری دانست. وی در این خصوص گفت: کاری که مقابل 
صالح کرد یک اثر هنری بود. او همیشه گفته که این کار را از روی عمد انجام نداده ولی می دانسته که 
از هر 1۰ بار، اگر 9 بار کسی اینگونه روی زمین بیفتد ریسک باالی شکستن کتف رقیب را همراه دارد.

تمایللیورپولبهخریدنیمارجدید
لیورپولی ها در پی خرید تالس ماگنو، مهاجم 17 ساله برزیلی هستند که به »نیمار جدید« مشهور 
شده اســت . نشــریه »دیلی میل« خبر داد، ماگنو که با وجود ســن کم در ترکیب واسکوداگاما 
درخشیده مورد توجه باشــگاه های بزرگ قرار گرفته و لیورپولی ها قصد دارند در جذب او از دیگر 
رقبا سبقت بگیرند. ماگنو در ترکیب تیم ملی زیر 17 ســاله های برزیل هم بازی کرده و ۵ گل در 

1۰ بازی زده است.

فوتبال جهان

هزینهنجومیبرایاجاره
اتاقمارکویلموتسو
مرسدسالکچری!

کم کم هزینه های حضور مارک ویلموتس در 
ایران، رو می شــود و مهدی تاج، امیر مهدی 
علوی و ســاکت که عامل حضور این مربی 
بودند، به طور کامل ســکوت کرده اند و الم تا 
کام حــرف نمی زنند.مــارک ویلموتس در 
مصاحبــه ای گفته از ایران شــکایت کرده و 
منتظر پاسخ فیفاست. این مربی که مهدی 
تاج گفته بود »نجیب« است، حاال غرامت 6 
میلیون یورویی از ایران در خواست کرده و به 
فیفا گفته فدراسیون سر او کاله گذاشته است. 
ویلموتس به اندازه ای که ایــران به او بها داد 
و پول به پایش ریخــت، به تیم ملی خدمت 
نکرد. حاال مشخص شده در مراسم استقبال 
از این مربی، فدراسیون هزینه های هنگفتی 
کرده است. این مربی قبل از امضای قرارداد، 
به تهران سفر کرد و سه روزی اینجا بود و پس 
از امضای قرارداد کشور را ترک کرد. فدراسیون 
به خاطر حضور او گران ترین مرســدس بنز 
تشریفات را  روزانه 2/۵ میلیون تومان اجاره 
کرد. این اما هزینه اصلی نبود؛ فدراســیون 
گران ترین سوئیت هتل اسپیناس پاالس را 
که هزینه هر شب اقامت آن 4 میلیون ناقابل 
بود، برای ویلموتس رزرو کرد. یعنی او برای 
سه روز ماندن در این اتاق، 12 میلیون تومان 
هزینه روی دست فدراســیون گذاشت. تازه 
بماند که ویلموتس در این ســفر تنها نبود و 
وکیل و مربی دروازه بان هایش را همراه خود 
داشــت. آنها هم در بهترین اتاق های هتل 
اسپیناس اقامت کردند و گران ترین غذاها را 
خوردند. هزینه های جانبی دیگری هم روی 
دست فدراســیون ماند. از جمله هزینه سی 
ای پی و یک پذیرایی الکچری، هزینه بلیت 
رفت و برگشــت آنها با پرواز فرست کالس و 
.... با این حال مهدی تــاج اخیرا منتقدان را 
تهدید کرده که دست آنها را رو خواهد کرد اما 
او، امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون و 
همینطور ساکت که سه ضلع اصلی مذاکره 
و توافق با ویلموتس بودند، هیچ پاسخی به 

این ابهامات نمی دهند. 

مستطیل سبز

وز عکس ر

کریکتبامردگان!
دولــت پاکســتان تعطیلــی 
و قرنطینــه بــه دلیل شــیوع 
بیماری کرونا را در این کشــور 
بــه تدریــج کاهــش می دهد 
و مــردم می تواننــد در مراکز 
عمومــی حضور پیــدا کنند. در 
این تصویــر چند نفــر در یک 
 قبرستان در حال بازی کریکت 

دیده می شوند.

فدراسیون کشتی اذعان دارد که بار اصلی اجرای این 
طرح بر عهده فدراسیون است چرا که به هزینه زیادی 
نیاز دارد. با این وجود علیرضا دبیر در نشست اخیرش 
تاکید کرد که هزینه های اجرای طرح انتخابی تیم ملی 
را تامین خواهد کرد و در این خصوص نگرانی وجود 

نخواهد داشت
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

پروژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی به نیمه رسید
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد قاسم سلیمانی۵۶ درصد پیشرفت داشته 
و بر اساس برنامه زمان بندی شده در حال اجراســت.معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح شهید سپهبد قاسم ســلیمانی شامل سه بخش پل 
ســازی، اجرای دیواره ها و کوله های پل و عملیات راه سازی اســت.ایرج مظفر تصریح کرد: پروژه 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی تاکنون در بخش پل سازی ۵۷ درصد، در قسمت دیواره ها و کوله ۸۲ 
درصد و در قسمت عملیات راه سازی ۴۵ درصد پیشرفت داشته است. پیشرفت زمانی این پروژه 
۸۲ درصد است که در مجموع ۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی ادامه داد: پروژه شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی شامل پنج پل می شود که طول پل اول ۴۹۵ متر و طول پل های دوم، سوم و چهارم 
۵۰۰ متر و طول پل پنجم ۱۳۰ متر بوده و مساحت کلی پروژه ۲۶۰ هزار مترمربع است.مظفر درپایان 
گفت: پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سپهبد قاسم سلیمانی یک و نیم کیلومتر از 

حلقه ترافیکی شهر اصفهان است که عامل مهمی در توسعه منطقه ۱۵ به شمار می آید.

شناسایی مزیت های نسبی شهر اصفهان
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: مزیت های نسبی شهر اصفهان 
در یک پروژه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.سعید ابراهیمی اظهار کرد: موضوع جذب سرمایه 
و سرمایه گذاری در ایران از اواخر دهه ۸۰ که شهرداری ها با کاهش درآمد مواجه شدند، در محافل 
فنی تخصصی مرتبط با حوزه شــهری مورد توجه قرار گرفت.وی افزود: بیشتر نگاه شهرداری ها به 
مسئله سرمایه گذاری نگاه درآمدی بود به این صورت که از طریق جذب سرمایه گذاری بتوانند کسری 
مالی خود را جبران کنند؛ پس از آن اهداف جذب سرمایه فراتر رفت و از سرمایه گذاری و مشارکت 
در حوزه توسعه شهری نیز استقبال شــد.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان ادامه داد: اگر مدیریت سرمایه گذاری به درستی انجام نشود و بر اساس راهبردهای کالن و 
مشخص مبتنی بر ظرفیت های درونی شهر اصفهان هدایت نشود ممکن است دو هدف فوق را تامین 
نکند و صرفا منجر به بزرگ شدن ردیف واگذاری دارایی های سرمایه ای یا تبدیل شدن دارایی های 
شهرداری از نوعی به نوعی دیگر شود.وی با بیان اینکه در تعیین راهبردهای مدیریت سرمایه گذاری 
شناسایی مزیت های نسبی سرمایه گذاری شهر اصفهان اهمیت دارد، گفت: با توجه به محدودیت 
منابع به طور کلی )چه برای بخش عمومی و چه برای بخش خصوصی( هدایت این سرمایه ها به 

پروژه های سرمایه گذاری اولویت دار اهمیت دارد.

خدمت رسانی میز خدمت غیرحضوری در منطقه ٩
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: در راستای فعالیت شهرداری و ارائه خدمات غیر حضوری به 
شهروندان به صورت الکترونیکی و اینترنتی، میز خدمت غیرحضوری در این منطقه به شهروندان 
خدمت رسانی می کند.سید عباس روحانی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری 
از تجمع شــهروندان در موسســات دولتی و غیردولتی، شهرداری اصفهان ســامانه ارائه خدمات 
الکترونیک به نشانی MY.ESFAHAN.IR WWW. را راه اندازی کرده تا شهروندان در سیستم 
ثبت کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه در سیستم، امکان دریافت پیامک برای آنها فراهم شود.

وی افزود: شهروندان پس از مراجعه به درگاه اینترنتی ابتدا موضوع درخواست خود را مشخص و 
پس از ثبت درخواست در حوزه های ارتباطات، امالک، خدمات شهری، عمران و یا شهرسازی نام 
و شماره پروانه و شرح درخواست و خدمات را وارد کرده و سپس کد رهگیری درخواست را ذخیره 
می کنند.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این ســامانه دارای پنجره ثبت و پیوست 
تصاویر و درگاه های پشتیبانی است، گفت: پس از مدت زمان کوتاه با توجه به موضوع درخواست 

برای شهروند پیامک ارسال شده و پاسخ درخواست در حوزه های فرآیند ارسال می شود.

 انتقاد عضو شورای شهر از ماجرای امالکی که شهرداری برای تملک آن ها باید پول چند برابری بدهد؛

 چرا برنامه ریزی نشده است؟

یکصد و بیست و ســومین جلسه علنی        نرگس طلوعی
شورای اسالمی شــهر اصفهان در حالی 
صبح دیروز برگزار شد که انتقاد جدی یکی از اعضای شورا نسبت به روند 
برنامه ریزی شهرداری در عملیات مترو در رابطه با پرداخت هزینه برای 
تملک، اعالم همراهی شورای شــهر با اتحادیه کامیون دارها و افزایش 
۲۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها  از مهم ترین موضوعات مطرح شده 

در این جلسه بود.

شورای شهر لزومی به تمکین از نامه فرمانداری ندارد
رییس شورای شهر اصفهان در این جلسه به نامه مخالفت فرمانداری 
اصفهان با افزایش هزینه صدور پروانه بهره برداری سازمان حمل و نقل 
بار شهرداری اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: هزینه صدور این پروانه ها 
چندسالی ثابت مانده بود و  شورای شهر در افزایش قیمت ها تصمیم 
داشــت ثابت ماندن این قیمت ها را جبــران کند بنابراین پیشــنهاد 
شــهرداری در قالب الیحه ارائه و با نظر مثبت کمیســیون درصدها با 
همین رویکرد تغییر و به تصویب رسید. علیرضا نصراصفهانی افزود: به 
دلیل آنکه اتحادیه کامیون داران درخواست همراهی توسط شورای شهر 
را داشته، الزم است در افزایش بهای این پروانه ها تجدیدنظر شود.وی 

با بیان اینکه در صدور پروانه و عوارض ماده ۱۰۰ نیز در افزایش قیمت ها 
تامین رفاه حال شــهروندان مدنظر قرار گرفت، از اعضای شورای شهر 
درخواست کرد با افزایش ۱۵ درصدی، بار دیگر این هزینه ها به تصویب 
برســد که با موافقت اعضای شــورای شــهر، نرخ هزینه صدور پروانه 
بهره برداری ســازمان حمل و نقل بار نسبت به سال گذشته با ۱۵ درصد 

افزایش قیمت به تصویب رسید.

تذکر جدی ملت به مدیران شهری
 نصیر ملت نیز در این جلسه از روند برنامه ریزی شهرداری در عملیات 
مترو در رابطه با پرداخت هزینه برای تملک انتقاد کرد.نصیر ملت پیش 
از ظهر دیروز در جلســه شورای اسالمی شــهر اصفهان بیان کرد: گاهی 
اوقات با پراکندگی در سیاست گذاری مواجه هستیم که این کارها هم 
برای مردم و هم برای شهرداری خسران به بار می آورد.رییس کمیسیون 
اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
برای مثال در ایســتگاه های مترو چنین اقداماتی انجام شد؛ در سال 
های گذشته تعدادی پروانه ساختمانی صادر شد و مالکان بر اساس آن 
ها ساختمان های جدید ایحاد کردند و مجددا همان امالکی که برای آن 
ها پروانه دادیم را با قیمت چندین برابر باید تملک کنیم. وی ادامه داد: 

این مورد به کرات در شهرداری تکرار شده و در خط دو مترو موارد بسیاری 
را شاهد بودیم که به این شــکل عمل شده است.عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان خاطر نشان کرد: برنامه ریزی و مطالعه جزو بدیهیات یک 
اقدام است و کار سخت و پیچیده ای نیست؛ مطمئنا روش های بهتری 
در مکان های دورافتاده تر اجرا می شود؛ اما در شهرداری اصفهان بسیار 
شاهد این موارد هستیم. ملت در پایان گفت: می بایست تذکر جدی به 

مدیران برنامه ریزی بدهیم که در آینده شاهد تکرار این موارد نباشیم.

افزایش نرخ 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی
 در جلسه دیروز اعضای شورای شــهر همچنین الیحه نرخ پیشنهادی 
کرایه حمل و نقل تاکسی های گردشی و خط ویژه در سال ۹۹ با افزایش 
۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته در دستور جلسه قرار گرفت.رییس 
کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این خصوص با بیان اینکه دولت کمکی در این حوزه نمی کند و این 
موضوع باعث شــده رانندگان به حقوق واقعی خود نرســند، افزود: در 
برخی اوقات دیده شــده قیمت ها با قیمت های مصوب شورا اختالف 
فاحشــی داشــته و در این خصوص حتی ۸۰ درصد در برخی مسیرها 

مغایرت وجود دارد.

عروس اصفهان پیرایش می خواهد نه آرایش!
نیمـه دوم فروردین مـاه، تصاویـری از نصـب تونل نـوری بـرای محور میانـی چهاربـاغ خواجو در 
شـبکه های اجتماعی منتشـر شـد؛ کاری که حسـین کارگر، آن را یکـی از اقدامات مهـم و زیبای 
شـهرداری منطقـه ۳ می دانـد امـا یـک 
مـدرس دانشـگاه توضیـح می دهـد کـه 
چرا این اقدام در شـهری مثـل اصفهان، 

نه مهـم اسـت و نـه زیبا.
بعـد از اجـرای پـروژه صفـوی سـازی 
خیابـان چهاربـاغ عباسـی، به هـر کس 
کـه دلـش بـرای چهـره چنـد سـال 
پیـش ایـن خیابـان بـا مبلمـان مـدور 
و درخت هـای درهم تنیـده اش تنـگ 
می شـد، توصیـه می کردیم بـه چهارباغ 
کنـون کـه ایـن خیابـان به عنـوان خیابـان نمونـه منطقـه ۳ اصفهـان  خواجـو پنـاه ببـرد و ا
معرفی شـده، خبـر از اجـرای طرح هایـی بـرای تغییـر شـکل و شـمایل آن بـه گـوش می رسـد.

اگـر چـه حسـین کارگـر، شـهردار منطقـه ۳ اصفهـان، پـروژه سـر و سـامان دادن بـه چهاربـاغ 
خواجـو را بـا عنـوان »پیرایش شـهری« ایـن خیابان مطـرح می کنـد، اما نصـب تونل نـوری در 
محور میانـی این گـذر تاریخی، نشـان می دهد کـه بیـش از »پیرایـش« در حـال »آرایش« این 
فضاسـت. الزم به ذکر اسـت که عالمه دهخـدا در لغت نامـه خود ذیل واژه پیراسـتن می نویسـد: 
»کم کـردن از چیـزی بـرای زینـت و خوش آیند شـدن و زیبا گشـتن، چون پیراسـتن موی سـر 
و درخـت و جـز آن« و صراحتا ایـن کلمـه را متضاد »آراسـتن« به معنـی افزودن بر چیـزی برای 
زیبـا کـردن آن می شـمارد.احمدرضا میرمقتدایـی کـه در کارنامه خـود چندین طرح زیباسـازی 
شـهری را داشـته و هم اکنون مدیـر گـروه گرافیک دانشـگاه سـپهر اسـت، دراین بـاره می گوید: 
یکـی از مشـکالت اساسـی مـا ایـن اسـت کـه سـلیقه و روش و منـش زیباسـازی در اصفهـان 
کامـال تغییـر کـرده؛ به طوری کـه به جـای زیباسـازی مشـغول آذین بنـدی شـهریم. وی تصریح 
می کنـد: یکـی از اصلی تریـن مسـائل در بحـث زیباسـازی، پاالیـش و پیراسـته کـردن فضـا از 
آلودگـی، بی نظمـی و ناهنجاری هـای بصـری اسـت کـه در اصفهـان هـم به شـدت زیادنـد، امـا 
نمی دانم چـرا به جای ایـن اقدام، بـا تکیه  بر سـلیقه متوسـط اجتماعـی و فارغ از اشـل حرفه ای 
می کوشـیم چنان کـه در قدیـم طاقچه هـا را بـا گل پالسـتیکی تزییـن می کردیـم، شـهر را هم با 

افزونه هـای نامناسـب زیبـا کنیم.
این مـدرس دانشـگاه با تاکیـد بـر این که اصفهـان نیازی بـه نـخ و ریسـه و چراغانـی و تونل نور 
نـدارد، می گویـد: اصفهـان زیباسـت و آن قـدر زیبایـی دارد که کافـی اسـت غبـار ناهنجاری های 

بصـری را از آن بگیریـم تـا مثل یـک الماس بدرخشـد.
میرمقتدایـی بـا بیـان یـک مثـال کـه اهمیـت پیراسـته بـودن شـهر را یـادآور می شـود، توضیح 
می دهـد: وقتـی من در شـهری از یـک کشـور غربی پشـت چراغ قرمـز می ایسـتم، تمـام اجزای 
شـهر به من می گوید بایسـت و تابـع قانون باش، حـال آنکه شـهر خودمان بااین همه اغتشـاش 
بصـری، پشـت چراغ قرمـز پیـام »بـرو« را بـه شـهروند مخابـره می کنـد. مگـر نـه اینکـه وقتی 
خانه مـا مرتب باشـد خودمـان را ملـزم بـه رعایت نظـم و انضبـاط می دانیـم؟ پس وقتـی مدام 
چیزهایـی اضافه بـر سـازمان در شـهر قـرار بدهیـم، ولو این کـه هدف مـان زیباتر شـدن باشـد، 
شـهر را آلوده تـر و نامنظم تـر کرده ایـم.وی تصریـح می کنـد: مسـئوالن مـا بایـد بـه ایـن نتیجه 
برسـند که بـرای زیبا نشـان دادن اصفهـان، اتفاقـا خیلـی از ایـن تزیینـات مصنوعـی را باید دور 
ریخـت تـا اصالت زیبـای شـهر جلوه گر شـود. شـاید بهتر باشـد کسـانی که به فکـر زیباتـر کردن 
عروسـی چـون نصـف جهان هسـتند، ایـن بیـت پرویـن اعتصامـی را نصـب العیـن خـود کنند: 

»نیکـو، نکوسـت، غـازه و گلگونـه / نبود ضـرور، چهـره زیبا را«

با مسئولان

دیدگاهگزارش

استفاده از ایده های 
شهروندان برای خالق 
ماندن اصفهان در جهان

معاون برنامه  ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان گفت: برای اداره شهر اصفهان 
که سرآمد شــهرهای ایران است، نیاز به ایده 
مردم فرهنگ دوست و خالق اصفهان داریم تا 
اصفهان همچنان یکی از شهرهای خالق جهان 
باقی بماند.علیرضا صادقیان ضمن اشاره به 
برگزاری ایده کاپ آذین بندی شــهر اصفهان 
در اواخر ســال گذشــته، اظهار کرد: هدف از 
برگزاری ایده کاپ آذین بندی شهر اصفهان به 
عنوان هشتمین ایده کاپ در شهر، استفاده از 
نگاه خالقانه شــهروندان به ویژه طبقه خالق 
برای رفع معضالت مدیریت شــهری و ایجاد 
شرایط زندگی بهتر نسبت به قبل در شهر برای 
شــهروندان بود.وی با بیان اینکه زمینه ساز 
نوآوری در شــهر، خالقیت و ارائــه ایده هایی 
است که نگاه ما را نســبت به فضای موجود و 
آینده پیش رو تغییر دهد، افزود: برگزاری ایده 
کاپ به معنای فراخوان مردم و اقشــار خالق 
برای رفع مشــکالت مدیریت شهری است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه شهروندان 
با حضور در برگزاری ایــده کاپ ها به نوعی در 
سرنوشت خود در مدیریت شهری مشارکت 
می کنند، تصریح کرد: شروع فرآیند برگزاری 
ایده کاپ آذین بندی شهر اصفهان از دی ماه 
سال گذشته استارت خورد و ایده ها در روزهای 
هشتم و نهم اســفندماه ثبت، داوری آنها در 
روزهای ۱۲ و ۱۳ اســفندماه انجــام و در روز 
بیستم اسفندماه رویداد برگزار شد.وی ادامه 
داد: در ایده کاپ آذین بندی شهر اصفهان ۳۰۰ 
نفر شرکت کردند که ۱۶۲ ایده از آنها دریافت و 
بر اساس شاخص های تعریف شده ۳۰ ایده 
قابل تقدیر شناخته شد که از این تعداد ۱۰ ایده 
به مرحله نهایی راه یافت و مــورد تقدیر قرار 
گرفت.صادقیان با اشاره به مالک انتخاب در 
ایده های خالقانه، اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
شاخص ها نگاه متفاوت به شهر و ایجاد تغییر 
در نحوه اداره شــهر یا نگاه حاکم بر مدیریت 

شهری است.

جانشــین و رییس کمیته عملیات ستاد پیشگیری 
و مقابله با کرونا شــهرداری اصفهان گفت: مجموعه 
بزرگ شهرداری اصفهان در راستای مقابله با بحران 
و با هدف حفظ سالمت شــهروندان اقدامات بسیار 
زیادی در شهر انجام داده است.حسین امیری اظهار 
کرد: در پی بحران بیماری کرونا در نقاط مختلف جهان 
و کشــور ایران و تاثیر آن بر زندگی شهری، شهرداری 
اصفهان نیز همچون گذشته با اقدامات شبانه روزی 
خود؛ هم پای مجموعه درمانی در صف نخست خدمت 
رسانی در زمینه پیشــگیری و کنترل شیوع ویروس 
کرونا قرار گرفــت.وی افزود: باتوجه بــه اینکه این 

ویروس به راحتی در مکان های عمومی قابل سرایت 
اســت؛ بنابراین آمادگی افراد جهــت مواجهه با این 
بیماری مســری و مقابله و کنترل آن در مکان هایی 
که موارد مشکوک یا قطعی بیماری در آن وجود دارد 
بسیار با اهمیت است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان ادامه داد: شــهرداری در راستای حفاظت از 
سالمت شــهروندان و مقابله و پیشــگیری از شیوع 
ویروس کرونا اقدامات گســترده ای را از نخســتین 
روزهای اعالم انتشار این ویروس در سطح کشور اجرا 
کرد و »ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا شهرداری 
اصفهان« شامل پنج کارگروه و ۲۳ مسئولیت تشکیل 
داد؛ البته نابودی کامل این ویــروس نیازمند همت 
همه مسئوالن و همراهی شهروندان در رعایت موازین 
بهداشتی و پشــتیبانی از کادر دلسوز و زحمت کش 
پزشکی است.وی با اشــاره به اختصاص بودجه ۱۰۰ 

میلیارد ریالی به امر پیشــگیری و مقابله با بیماری 
کرونا ویروس تصریح کرد: در راستای تامین بهداشت 
عمومی و حفظ سالمت مردم، شــهرداری پیشنهاد 
اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای کنترل، پیشــگیری 
و مقابله با شــیوع ویروس کرونا را در قالب الیحه به 
شــورا ارائه کرده بود که در یکصد و پانزدهمین جلسه 
علنی شورای شهر تصویب شــد.وی ادامه داد: آماده 
باش ۱۰۰ درصدی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
شهرداری اصفهان و شیفت بندی کارشناسان مدیریت 
به صورت ۲۴ ســاعته در سه شــیفت کاری همراه با 
راه اندازی سیســتم نظارت، ارزیابی و هشدار سریع 
انجام شده است.وی افزود: در این راستا ۵۲۹۰ نفر از 
پرسنل شهرداری اصفهان در جهت پیشگیری و کنترل 
این ویروس در رده های مختلف به صورت مستقیم 

فعالیت کرده اند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

فعالیت بیش از 5 هزار نیرو برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا

رزمایش همدلی و 
کمک مومنانه

رزمایــش همدلــی و کمک 
مومنانه به همت بازارهای روز 
کوثر زیر نظر سازمان میادین 
شــهرداری اصفهــان بــرای 
 کمک به افراد ســاکن مناطق

 محروم برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به برگزاری دهمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی اظهار داشت: شیوع کرونا و تعطیلی سه ماهه 
کتابخانه های عمومی در اصفهان باعث شد تا جشــنواره کتاب خوانی رضوی با تقویت بخش الکترونیک و مجازی پیش برود.امیر هالکویی افزود: دهمین 
دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی با تاکید بر ارتقای سطح کیفی و کمی مطالعات مذهبی و آشنایی با سیره امام رضا )ع(، امام هادی )ع(، حضرت معصومه 
)س( و حضرت احمد بن موسی شاهچراغ )ع( برگزار می شود.سرپرست کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان با تاکید بر استقبال استان اصفهان برای 
شرکت در بخش الکترونیک دهمین جشنواره رضوی تصریح کرد: تاکنون بالغ بر ۴۶ هزار نفر در استان اصفهان در بخش های مختلف جشنواره کتاب خوانی 
رضوی شرکت کرده اند که با بازگشایی تدریجی کتابخانه ها، از ۲۹ اردیبهشت ماه، شــرکت کنندگان در این جشنواره افزایش خواهند یافت.وی بیان داشت: 
تاکنون در استان اصفهان ۶ هزار نفر در بخش الکترونیک جشنواره رضوی نسبت به سال گذشته رشد داشته است.هالکویی اضافه کرد: آیین اختتامیه جشنواره 

کتاب خوانی رضوی در هفته کرامت برگزار می شود و به طور متوسط روزانه بین یک هزار تا دو هزار نفر در استان اصفهان در جشنواره مذکور شرکت می کنند.

شرکت ۶ هزار اصفهانی در بخش الکترونیک جشنواره رضوی 

برنامه ریزی و مطالعه جزو بدیهیات یک اقدام است 
و کار سخت و پیچیده ای نیست؛ مطمئنا روش های 
بهتری در مکان های دورافتاده تر اجرا می شود؛ اما در 

شهرداری اصفهان بسیار شاهد این موارد هستیم
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هیچ کس دوست ندارد بی نظم باشد، پس اگر بی نظمی بر 
زندگی تان حاکم شده و در نتیجه احساس درماندگی و هرج 
و مرج می کنید، وقت آن رســیده که منظم و مرتب شوید. 
برای اینکه در محیط بیرونی تان نظم ایجاد کنید اول باید در 
درون تان هم کاری انجام دهید، مثال شفاف سازی اولویت ها 
و تصمیم گیری در این مورد کــه می خواهید امورات  خود را 

چطور طبقه بندی کنید. 
سعی کنید هر چیزی را در جای خودش حفظ کنید. بدانید 
نیازهای تان چیست، چه کاری می خواهید انجام بدهید و چه 
زمانی قرار است انجامش بدهید تا به خاطر اینکه نمی دانید 
چه کار می خواهید بکنید در شرایط استرس  زا قرار نگیرید. 
ایجاد نظم و ســازماندهی به زمان نیاز دارد؛ اما وقتی به آن 
عادت کردید، زندگی برای تان بسیار ســاده تر خواهد شد! 
تنها یک هفته وقت الزم اســت تا به چنیــن چیزی عادت 
کنید. این نوشته را بخوانید تا با راه های پیاده سازی نظم در 

زندگی آشنا شوید.
 فضای تان را مرتب و منظم کنیــد : فرقی نمی کند خانه تان 
باشــد یا اتاق خواب ، آشــپزخانه، دفتر کار، کمد یا میزتان 
باید تمام چیزهایی را که آنجا هست، بررسی کنید و هر چیز 
بالاستفاده ای را دور بیندازید یا به جای دیگری منتقل کنید. 

چیزهای باقــی مانده را هم با دقــت بازبینی کنید و فضای 
مناسب شان را به آنها اختصاص دهید.نظم و ترتیب فقط به 
معنی قراردادن هر چیزی سر جای خودش نیست. هدف 
از نظم و ساماندهی این اســت که بتوانید اشیا را فورا پیدا، 
تبادل و ارزیابی شــان کنید. در کنار این ها، اگر به هر چیزی 
فضای متناسب با خودش و کاربردش را اختصاص دهید تا 
دسترسی یا برگردان شان به جای خود راحت و سریع باشد، 

نظم هم می تواند به تامین این اهداف کمک کند.
برای ایجاد نظم در زندگی وسایل را جایی بگذارید که بتوانید 

فورا آنها را پیدا کنید
برای نمونه: اگر کتاب های فراوانی داشته باشید و بر اساس 
اندازه شــان آنها را بچینید، مرتب و منظم بــه نظر خواهند 
رسید، اما شاید روزی یادتان نباشد کتابی را کجا گذاشته اید 
و مجبور شوید البه الی کتاب ها را جست وجو کنید و چند تا 
از آنها را جابه جا کنید و اگر بخواهیــد چند کتاب جدید وارد 
کتابخانه تان کنید باید مجددا چیدمان کتاب ها را تغییر دهید. 
اگر کتاب ها را بر اساس موضوعات شان طبقه بندی کنید و 
بچینید و در انتهای هر ردیف یا در انتهای هر گروِه موضوعی 
مقداری فضای خالی در نظر بگیریــد، می توانید با نگاهی 
فوری به هر طبقه، کتاب مورد نظر خود را زودتر پیدا کنید یا 

بدون اینکه آرایش تمام قفسه ها و ردیف ها را به هم بریزید، 
کتابی را بردارید یا اضافه کنید.

اگر وسایل تان را سلســله مراتبی منظم کنید به جای اینکه 
دنبال شــان بگردید، می توانید مرحله به مرحله با کوچک تر 
کردن حیطه  جســت وجوی تان به چیزی کــه می خواهید 
برسید، مثال از قفســه به طبقه و از طبقه به باکس یا کیسه. 
مثال می توانید تمام تجهیزات ورزشی تان را در یک صندوقچه 
بگذاریــد و چیزهای کوچک تر مانند تــوپ تنیس را در یک 
کیسه  پالستیکی قرار دهید. برای چیزهای بزرگ و بدشکل 
دیگر مانند چوب اسکی هم جای دیگری در نظر بگیرید یا 
مثال می توانید وسایل نظافت را هم طبق نوع استفاده  از آنها 

دسته بندی کنید.
در دسته بندی  کردن زیاده روی نکنید، چون دیدن دو یا سه 
قسمت بسیار سریع تر از این اســت که بخواهید چند چیز 
را بردارید و بررســی و جابه جا کنید، دو یا سه قسمت کافی 
است. اجزای الکتریکی و الکترونیکی کامپیوتر و سیم ها و 
ســایر چیزهای ریز و بدقواره که توده های شلوغ و بدشکلی 
را تشــکیل می دهند منظم و مرتــب کنید یا آنهــا را داخل 
کیف های زیپ دار پالســتیکی قرار دهید کــه برای همین 

طراحی شده اند.

آشپزی با به کارگیری این نکات نظم را در زندگی تان پیاده کنید

 شرکت ریدلی اسکات و اپل
 با هم قرارداد تلویزیونی بستند

 تصویربرداری »ایل دا«
 به زودی از سر گرفته می شود

ریدلی اسکات، کارگردان پرکار هالیوودی و شرکت تولید فیلم او که با عنوان »اسکات 
فری پروداکشنز« فعالیت می کند، یک قرارداد تلویزیونی با اپل امضا کرده اند. 
منابع آگاه می گویند رقابت برای به توافق رسیدن با این شرکت بسیار نزدیک 
بود.تحت این قرارداد چند ساله، »اسکات فری« پروژه های مختلف تلویزیونی 
بین المللی برای اپل تی وی پالس تولید می کند و ریدلی اسکات، دیوید زاکر، کلیتون کروگر 
و جوردن شیهان به عنوان تهیه کنندگان اجرایی این پروژه ها فعالیت خواهند کرد.

ســید علیرضــا ســبط احمــدی تهیــه کننــده ســریال »ایلــدا« گفــت: از 
ــکل هــای بهداشــتی و گندزدایــی از  ــا رعایــت پروت اوایــل خردادمــاه ب
محــل تصویربــرداری و اســتفاده از تجهیــزات بهداشــتی تصویربرداری 
ادامــه کار آغــاز خواهــد شــد.»ایلدا « در گــروه فیلم و ســریال مرکز ســیما 
ــا  ــی رام ــدی و کارگردان ــی ســید علیرضــا ســبط احم ــه کنندگ ــه تهی ــم ب فیل
ــد اســت. ــی در حــال تولی ــدل و نویســندگی نوشــین پیرحیات قوی

ـــج2 پیمانه،  مواد الزم : برگ مو300 گرم، برن
ـــت چرخ کرده250 گرم،،لپه  یک دوم پیمانه،  گوش

زرشـــک یک دوم پیمانه،پیاز متوســـط یک عدد،زعفران آب 
کرده دو قاشـــق غذا خوری،روغن به مقدار الزم،شـــکر دو قاشق چای 
خوری،نمک و زردچوبه به مقدار الزم،ســـرکه ســـیب یک دوم استکان

طرز تهیـــه :ابتدا پیاز را نگینی خرد و داخل روغن ســـرخ کنید و گوشـــت چرخ 
کرده را اضافه کرده و تفـــت دهید. مقداری نمـــک و زردچوبه اضافه و اجازه 
دهید ســـرخ شـــود .لپه را با مقداری آب روی حرارت بگذارید تا نیم پز شود .

برنج را که از قبل خیس کرده اید ، آبکشـــی کنید .زرشـــک را شســـته و با کمی روغن 
و دو قاشق چای خوری شـــکر تفت دهید .برنج ، مواد گوشـــتی ، لپه ، زرشک ، 

زعفران  و کمـــی نمک را با هم مخلـــوط کنید ، مواد میانی دلمه آماده اســـت .
درون قابلمه متوســـط تا نیم آب بریزید و نمک و ســـرکه ســـیب اضافه کنید ، تا جوش 

بیایـــد ، وقتی آب جوش آمد برگ مو را داخـــل قابلمه بریزیـــد و زیر و رو کنید ، 
وقتی برگ ها نرم شـــد آبکشـــی کنید.مواد را داخل برگ هـــا بریزید به دلخواه 

بپیچد و داخل ظـــرف بخار پز فشـــرده بچینید ، مدت زمـــان پخت بخارپز 
را روی 45 دقیقه تنظیـــم کنید . موقـــع پخت درب بخار پز را 

باز نکنیـــد ، بعد از زمان پخت دلمه حاضر اســـت .

دلمه برگ مو در بخارپز

استاندار اصفهان به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات مطرح کرد:

امیدآفرینی در جامعه از رسالت های مهم روابط عمومی  است

استاندار اصفهان در نشست مجازی که به  حدیث زاهدی
مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور 
برخی از مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی از طریق »الیو 
اینستاگرام« برگزار شد، اظهار داشت: اگر مدیران در هر سطحی به دنبال 
موفقیت هستند، راهی جز تقویت روابط عمومی ها ندارند و جایگاه روابط 
عمومی را می توان در فرمان موالی موحدین به مالک اشتر جست و جو کرد 

که بر اهمیت افکار عمومی تاکید داشتند.
تقویت  باعث  ویروس کرونا که  تهدید  به  اشاره  با  رضایی  عباس 
زیرساخت هایی نظیر »سامانه شاد« شده است، گفت: با تقویت این 
زیرساخت ها می توان برای شرایط بحرانی آماده بود و یکی از رسالت های 
روابط عمومی شناسایی و معرفی ظرفیت های مختلف به مدیران مربوطه، 
برای عبور از شرایط بحران ساز است.رضایی به همدلی و هماهنگی تمام 
دستگاه های اجرایی با مردم برای مقابله با شیوع کرونا پرداخت و گفت: این 
هم نوایی و مساوات مومنانه در تمام الیه های اجتماعی در خور تقدیر است و 
هماهنگی بخش سالمت با بخش های دیگر باعث شده تا این شرایط بحرانی 
ویروس منحوس به خوبی مدیریت شود.وی به سال »جهش تولید« هم 
اشاره ای داشت و در جهت افزایش تولید و اشتغال زایی گفت: اگرچه در 
ماه های پایانی سال گذشته با رشد اشتغال زایی در استان اصفهان روبه رو 
بودیم؛ اما کافی نیست و یکی از رسالت های مهم روابط عمومی شناسایی 
بسترهای موجود و تبیین آنها به مدیران جهت سرمایه گذاری در سطوح 
اقتصادی است.استاندار اصفهان با تاکید بر نظارت بر دستگاه های اجرایی و 
تنبیه مدیرانی که اقدامی موثر انجام نداده اند، اظهار داشت: توسعه همه جانبه 
یکی از رسالت های مهم مدیریت استان اصفهان است و برای نیل به این مهم 
باید بر اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی تاکید شود و روابط عمومی ها باید 
مظهر و آیینه افکار عمومی و اراده و مطالبات بحق مردم باشند، نه اینکه تنها 
نیمه خالی لیوان نشان داده شود. تنها دیدن نیمه خالی لیوان بدون ذکر علت، 
انتقاد به دلیل دیدگاه سیاسی و کوبیدن این و آن به خصوص در شرایط فعلی 

کشور، مصیبت بزرگ و گناهی نابخشودنی است.

وی اضافه کرد: زیربنای توسعه با ارتباطات و روابط عمومی مهیا می شود و 
این نگرش رسالت بزرگی است که بر دوش روابط عمومی سازمان هاست؛ 
لبات بحق مردم است. تالش در  زیرا روابط عمومی آینه تمام نمای مطا
راستای تحقق سیاست های دولت در سال جهش تولید از دیگر انتظارات از 
روابط عمومی های استان است.  برخی به تأسی از معاندان نظام جمهوری 
گاهانه به دنبال ناامید کردن مردم هستند و به  گاهانه یا ناآ اسالمی و آ
همین دلیل، امیدآفرینی در جامعه  یکی دیگر از رسالت های مهم روابط 
عمومی هاست. رضایی با تاکید بر وحدت رویه در تمام الیه های جامعه و آحاد 
مردم گفت: برای عبور از شرایط بحرانی که اقتصاد دنیا را زمین گیر کرده است 
با همدلی و تنویر افکار عمومی و مثبت اندیشی و تحلیل های سازنده می توان 
از این بحران عبور کرد.وی افزود: همکاری بخش های خصوصی و دولتی و 
پیوستگی آنها با رویکرد اطالع رسانی و امیدآفرینی به جامعه می تواند نقش 
مهمی در پیشبرد توسعه داشته باشد.استاندار اصفهان برگزاری مراسم لیالی 
قدر را نمونه ای باشکوه از همدلی مردم دانست و گفت: در جایی که دشمنان از 
هر فرصتی جهت تزریق ناامیدی به جامعه استفاده می کنند؛ برگزاری مراسم 
لیالی قدر با رعایت دستورالعمل های بهداشتی نشان دهنده وحدت و همدلی 
مردم بود.وی، برنامه راهبردی اطالعاتی در جهت نیل به شعار سال را یکی از 
وظایف روابط عمومی سازمان ها دانست و افزود: بهره گیری از فناوری های 
نوین و ابزارهای اطالع رسانی برای بهبود محتویات به ویژه در فضای مجازی و 
توانمندسازی سازمان ها در جهت مواجهه با بحران ها از وظایف روابط عمومی 
هر سازمان است.رضایی با اشاره به اطالع رسانی در جهت کارآفرینی و خلق 
ثروت و لزوم ارتقای سواد رسانه ای در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد : بنا 
به گفته رهبر معظم انقالب اسالمی اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت 
انقالب اسالمی است و با تکیه بر این گفته ارزشمند باید از فضای مجازی با 
رسالت اخالق مداری و به دور از تعصبات و پرهیز از تفرقه افکنی در جهت تنویر 

افکار عمومی بهره جست.
قابل ذکر است در پایان این نشست استاندار با اهدای لوح تقدیر از اقدامات 

برخی مدیران روابط عمومی قدردانی کرد . 

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در روز ملی ارتباطات و روابط عمومی اظهار کرد:

مرگ سازمان ها با عدم بهره گیری از تکنولوژی های نوین ارتباطات

از زمـان ورود روابـط عمومی بـه ادبیـات دیوان سـاالری اداری ایران تا بـه امروز، 
این حوزه همواره تعریف و کارکردی سـهل و ممتنع داشته اسـت. سهل از دیدگاه 
عموم مردم که نسـبت بـه آن شـناخت کافی و دقیـِق علمـی ندارنـد و کارکرد آن 
را بـرای انجـام فعالیت هـای اجرایـی سـاده ای چـون چـاپ و پاسـخگویی های 
رایـج تصـور می کننـد و ممتنـع از دیـدگاه صاحبـان فـن و اندیشـه کـه می دانند 
از همـان روزهـای اولیـه شـکل گیری ایـن واژه و متـداول شـدن آن تا بـه امروز، 
روابط عمومی همـواره حوزه ای پیچیـده و تاثیرگذار بوده اسـت و کارکـرد آن برای 
سـازمان ها و ارگان ها حیاتی تر از آن چیزی اسـت کـه در ذهن عموم وجـود دارد.

کارکردهای روابط عمومی
بـر اسـاس مجمـوع تعاریـف ذکرشـده از روابـط عمومـی، می تـوان کارکردهای 
زیـادی را بـرای ایـن حـوزه در نظـر گرفت.روابـط عمومـی روحیه پرسشـگری را 
بسـط می دهد، قدرت اقنـاع دارد، هدایت و نفـوذ در افکار عمومـی را برنامه ریزی 
می کنـد، تنظیم کننـده روابـط درون و بیرون از سـازمان اسـت، بر بهبود سـرمایه 
اجتماعی سـازمان موثر اسـت و می تواند مشـارکت در فعالیت ها را افزایش دهد 
و... این ها گوشـه ای از ویژگی هـا و کارکردهـای روابط عمومی بر اسـاس تعاریف 
کالسـیک آن اسـت، کارکردهایی که به مرور شـکل گرفته و امروز و با رشد فناوری 

ارتباطات و اطالعات بسـیار بیشـتر هم شـده است.

تاثیر تکنولوژی بر روابط عمومی
پیشـرفت تکنولـوژی به خصـوص در حـوزه ارتباطـات و حرکـت بـه سـمت 
دیجیتالیزیشـن )Digitalization( و فعالیت هـای آنالیـن دنیـای جدیـدی را 
به روابط عمومـی باز کرده اسـت. دنیایـی که حداقـل در ایـران، در ابتـدای راه آن 

هسـتیم و هنـوز مسـیرهای بسـیاری را در آن طـی نکرده ایـم.
وجـود تکنولوژی های نویـن، روابط عمومـی را ملـزم می کند که بـا فاصله گرفتن 
از الگوهای سـنتی و قدیمی و اسـتفاده صرف از رسـانه های اصلی و کالسـیک به 
سـمت رسـانه های جدید و اجتماعی حرکـت کند. تکنولـوژی امروز باعث شـده 
الگوهای خطـی و یک طرفه بـه الگوهـای تعاملی تبدیـل شـود.برقراری ارتباط و 

انتقـال اطالعات به سیاسـت گذاران و برنامه ریزان سـازمان و همچنین سـرعت، 
شـفافیت و جهت دهی صحیـح اطالع رسـانی از مدیریت سـازمان بـه مخاطبان 
وظایـف اصلـی روابـط عمومـی اسـت. انجـام ایـن ماموریـت نیازمند دانسـتن 
شـیوه ها و روش هـای تـازه و کاربرد تجهیـزات ارتباطـی نوین اسـت. روش های 
قدیمی دسـت یابی و نگهداری اطالعـات و پـردازش و انتقـال آن در عصر کنونی، 
که عصـر انقالب اطالعـات و ارتباطـات اسـت، روابط عمومـی را با سـکون مواجه 
خواهد کـرد. امـروز دیگـر مدت هاسـت از عصـری که می شـد با یـک رپورتـاژ در 

یک نشـریه پرمخاطـب، پیام خـود را بـه مخاطب برسـانیم فاصلـه گرفته ایم.
امـروزه پیشـرفت های ارتباطـی باعـث شـده افـکار عمومـی توسـعه پیـدا کند و 
آن تفسـیر قدیمی که روابـط عمومـی را تنهـا در دایره تعامـل با رسـانه ها محدود 
نگـه می داشـت، بی اعتبـار شـود. دنیـای ارتباطات، مـا را ملـزم به ایجـاد و حفظ 
تعامالت گسـترده، نه تنها با رسـانه های گروهی، کـه با گروه ها و اشـخاص مرجع 

اجتماعـی می کنـد و این دنیـای جدیدی اسـت کـه پیش روی ماسـت.

هوش مصنوعی و روابط عمومی
در میـان تغییرات گسـترده ای کـه در حـوزه ارتباطـات و روابـط عمومی روی 
داده، یکی از مهم تریـن و راهبردی ترین ها »هوش مصنوعـی« و تاثیر آن بر 
فناوری های حوزه روابـط عمومی بوده اسـت. تاثیر این تکنولـوژی امروز در 
حوزه های مختلفی ماننـد آنالیز و ارتباط و شـبکه های اجتماعـی داده کاوی 
مشـخص اسـت. پیشـرفت این حوزه به قـدری بـوده کـه امـروز »بات ها« 
یـا »ربات هـا« به عنـوان دسـتیار در روابـط عمومی هـا مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیرنـد و هـر روز بـه تنـوع و شـمار آن هـا افـزوده می شـود.جمع آوری 
اطالعـات به صـورت هوشـمند و بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی نه تنهـا در 
وقـت صرفه جویی کـرده، بلکـه باعث کاهـش هزینه هـای مربوطـه به دلیل 
اسـتفاده به صرفه تـر از نیـروی انسـانی شـده اسـت. از طرفی دقـت هوش 
مصنوعی به دلیـل دخیل نبودن عناصری مانند خسـتگی، کم بـودن انگیزه، 
شـرایط نامسـاعد روحی، اختالفات درون سـازمانی و... بهره وری را افزایش 
داده اسـت؛ اما نکتـه ای کـه در اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی باید مـورد توجه 
قرار گیرد آن اسـت که این تکنولـوژی و فرآوری هـای آن بایـد در کنار نیروی 
انسـانی و همـراه بـا عواطـف و احسـاس و درک انسـان بـه کار رود. گرچه با 
تعریـف الگوریتم هـا و کدنویسـی ها می تـوان به تجزیـه اطالعـات و تحلیل 
آن توسـط هوش مصنوعی نزدیک شـد و قدم های بسـیار موثری نیز در این 
حوزه برداشـته شـده اسـت، اما کماکان نمی توان از نقش کاربر انسانی برای 
تحلیـل دقیق تـر و صحیح تر اطالعات چشم پوشـی کـرد. شـهود و عواطف و 
درک انسـان مسـئله ای اسـت که هنوز تکنولوژی نتوانسـته به آن وارد شود. 
در حـال حاضر بهتریـن راه بـرای روابـط عمومی ها ترکیب هـوش مصنوعی 

و نیروی انسـانی اسـت.
عدم توجـه و اسـتفاده از ایـن فناوری هـای ارتباطی و بسـنده کردن بـه الگوهای 
قدیمـی بـه ایجاد رکـود یـا حتی مـرگ سـازمان منجـر می شـود. در عصـری که 
اطالعات در حال انفجار اسـت و حجم اطالعات به نحو بی سـابقه ای رشد داشته، 
دیگـر نمی توان بـدون فناوری هـای وابسـته به هـوش مصنوعی ماننـد »تحلیل 

بیگ دیتـا« از تغییـرات و افکار عمومـی مطلع بـود و با آن تعامل داشـت.
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