
در مراسم افتتاح چهارمین جشنواره بین المللی گل و گیاه زینتی در اصفهان مطرح شد؛

قهر دولتمردان با گل و گیاه
3

 مراقب پیامک های جعلی »سهمیه سوخت جبرانی« باشید 
 هشدار رییس روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان به مردم؛ 

34

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

بحث عدالت در موضوع آب، 
 مطالبه جدی مردم 

چهارمحال است
5

 با حضور معاون اول قوه قضاییه صورت گرفت؛

 معرفی رییس کل 
 جدید دادگستری
استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 15 آبـــان  1400 
 30  ربیع االول  1443 

 06 نوامبر  2021
 شماره 3386

8 صفحه
8مدیریت ناب در روابط عمومی فوالد مبارکه زبانزد شدقیمت: 2000 تومان

این یک هشدار است نه درخواست؛ با جان مردم اصفهان بازی نکنید

مازوت سوزی ممنوع!
3

37

سفیر دانمارک در ایران:
»نقش جهان« زیباترین 
میدانی است که دیده ام

5

عضو شورای شهر:
خشکی گاوخونی شمال
 ایران را تهدید می کند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 13 آبـــان  1400 
 28  ربیع االول  1443 

 04 نوامبر  2021
 شماره 3385 

8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

 دبیر پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: اخبار و مطالب مرتبط 
به ابتالی تعدادی از دانش آموزان به کرونا در مدارس استان صحت ندارد زیرا 

هیچ دلیلی مبنی بر مبتال شدن آنها در محیط آموزشی اثبات نشده است.
مطالبی در شــبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه تعــدادی دانش آموز در پنج 
استان کشور ازجمله اصفهان، یزد، یاسوج، تهران و البرز به کرونا مبتال شده اند 
منتشرشده اســت.محمدرضا ناظم زاده روز چهارشــنبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود: در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ ســال ابتال به کرونا دیده شده است اما دلیلی بر 
ابتالی آنان در مدرســه وجود ندارد در حالی که هنوز مدارس متوسطه نظری 
بازگشایی نشده اند و تنها کارگاه های عملی هنرستان ها از مهر امسال حضوری 
بوده است.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش اصفهان یادآور 
شد: مدارس متوســطه نظری از شنبه ۱۵ آبان بازگشــایی می شود و شامل 
مدارسی اســت که ُفرم خود اظهاری بهداشــتی را پرکرده وادارات نواحی و 
مناطق استان هم آن را تائید کرده باشند.وی ادامه داد: با رعایت گروه بندی ها 
و حضور حداکثر ۱۰ تا ۱۵ نفر در کالس، دانش آموزان زمان  و روزهای کمتری 

را طبق برنامه در کالس های درس سپری می کنند.
ناظم زاده یادآور شد:  اکثر مدارس استان اصفهان می توانند شرایط بازگشایی 
را کسب کنند زیرا حتی اگر هر کالس ۴۰ دانش آموز داشته باشد آن ها در سه 
گروه و اگر تعداد تا ۳۰ نفر باشد در ۲ گروه  دســته بندی می شوند و هر گروه 

بنا به تعداد دسته بندی ها هفته ای ۲ تا سه روز در مدارس حضور می یابند.

وی تأکید کــرد: نظارت بر رعایت دســتورالعمل هایی بهداشــتی در مدارس 
استان اصفهان در زمان بازگشایی مدارس انجام می شود.وی تصریح کرد: اگر 
دانش آموز یا خانواده ای به این نتیجه رسید که از آموزش حضوری بهره نبرد، 
آموزش به عهده خود دانش آموز و خانواده اوست و می تواند از آموزش های 
مدرسه تلویزیونی، آفالین شبکه شاد و موارد دیگر در دسترس استفاده کند.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش اصفهــان افزود: بابیان 
اینکه دانش آموزانی کــه از آموزش غیرحضوری اســتفاده کنند غیبت آن ها 
غیرمجاز تلقی نمی شود گفت: نمی توانیم از معلمان انتظار برگزاری هم زمان 
آموزش آنالین و حضوری داشــته باشــیم زیرا معلم، تدریس موظفی خود 
را در کالس انجام می دهد.وی تصریح کرد: اســتقبال خانواده ها از آموزش 
حضوری با توجه به بازگشــایی کارگاه های هنرستان ها از اول مهر خوب بوده 
 اســت و بیش از ۹۶ درصد مورد اســتقبال هنرجویــان و خانواده های آن ها 

قرارگرفته است.
دبیر پروژه مهر اداره کل آموزش وپرورش اصفهان افزود: هنوز برای بازگشایی 
مدارس دوره ابتدایی دستورالعمل کتبی ابالغ نشده است و این مهم منوط به 
رسیدن واکسیناســیون عمومی به باالی ۸۰ درصد است که در شرایط حاضر 
با توجه به واکسینه شــدن بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان در استان احتمال 
دســتیابی به این مهم وجود دارد.در ســال تحصیلی جاری حدود ۹۰۰ هزار 

دانش آموز در ۶ هزار واحد آموزشی در استان مشغول به تحصیل شدند. 

دبیر پروژه مهر آموزش و پرورش استان: 

دلیلی مبنی بر ابتالی دانش آموزان به کرونا در مدارس اصفهان وجود ندارد

یمنا
س: ا

عک

مطالبه بحق شهروندان از مسئوالن شهری :

کارتن خواب ها را دریابید

5

مدیرکل طراحی شهرداری تشریح کرد:

معرفی پروژه های تاثیرگذار در چهره اصفهان

با سخنرانی معاون هماهنگ کننده نمایندگی  ولی فقیه در سپاه برگزار می شود؛

مراسم استقبال از خانواده دانشجوی شهید شکرائیان در دانشگاه صنعتی
7

7

                    فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده ( دو مرحله ای

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان  م الف:1217972

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( )اجرای پروژه )خدمات عاملیت( توسعه خوشه کسب و 
کار پوشاک خورزوق اصفهان( به شماره ) ۲۰۰۰۰۰۱۲۸۱۰۰۰۱۲۱( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
 www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی: ساعت ۸ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 

هزینه درج آ گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: اجرای پروژه )خدمات عاملیت( توسعه خوشه کسب و کار پوشاک خورزوق اصفهان

مبلغ برآورد اولیه: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )اعتبار طرح جاری( 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دارای مدرک معتبر عاملیت توسعه خوشه های کسب و کار )CDA( از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
مدت اجرا: ۳۶ ماه

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان- خیابان ۲۲ بهمن، مجموعه 
اداری امیر کبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن ۰۳۱۳۲۶۴۷۳۰۰ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲۱-۱۴۵۶
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول- نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی – شهردار  نیاسر  م الف:1217662

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۶/۱۵۲ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ شورای اسالمی شهر نیاسر نسبت به خرید آسفالت 
از نوع ۱۹-۰ به منظور روکش آسفالت جاده تاالر با اعتباری بالغ بر ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری زیر نظر دستگاه 

نظارت از طریق شرکتها و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید: فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
۱- مهلت دریافت اسناد و مدارک ۱۰ روز پس از درج نوبت اول آگهی 

۲- مهلت تحویل اسناد ۱۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
۳- شرایط مناقصه 

۴- سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده ۰۱۰۲۸۴۷۹۲۴۰۰۳ 
نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر 

۵- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به سیر مراحل قانونی و انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

۶- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
۷- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

۸- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

د مــی بــا نــی گرا ر جها ســتکبا ه بــا ا ز ر وز ملــی مبــا ر

نوبت اول

 اصفهان در اجرای طرح الگوی کشت در کشور  پیشتاز است؛ 

 خداحافظی با گیاهان آب بر

 مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد ۹۰ تا ۹۵ درصد جان باختگان بیماری 
کووید-۱۹ در روزها و هفته های اخیر در این اســتان واکســن کرونا را تزریق 
نکرده بودند.رضا فدایی افزود: بیشــتر جان باختگان کرونا در اصفهان در رده 
سنی سالمندان قرار دارند و اکثریت آن ها افرادی هستند که به هر دلیلی برای 
دریافت واکســن اقدام نکردند.وی بابیان اینکه تاکنون حدود پنج میلیون و 
۳۰۰ هزار ُدز واکسن کرونا در استان اصفهان تزریق شده است، اظهار داشت: ۷۲ 
درصد افراد باالی ۱۲ سال یک نوبت و ۵۱ درصد ۲ نوبت واکسن کرونا را دریافت 
کردند.فدایی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۵۴ هزار نفر برای دریافت واکسن 
کرونا به مراکز تجمیعی و بهداشت استان اصفهان مراجعه می کنند، اضافه کرد: 

این تعداد معادل یک سوم ظرفیت تزریق مراکز واکسیناسیون است.
وی بابیان اینکه در این روزها حدود یک ســوم از مراجعه کننــدگان به مراکز 
تجمیعی برای نوبت اول واکسن کرونا هستند، گفت: هنوز جمعیت قابل توجهی 
در استان اصفهان برای دریافت واکسن اقدام نکرده اند که از آن ها درخواست 
داریم هرچه زودتر اقدام کنند. مســوول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره درج تاریخ نوبت سوم واکسن کرونا بر 
روی کارت های واکسن، توضیح داد: در زمان حاضر تزریق ُدز سوم برای برخی از 

گروه ها مانند کادر درمان و افراد مسن مستقر در خانه سالمندان انجام می شود 
به همین دلیل تاریخ نوبت سوم نیز بر روی برخی از کارت ها درج شد اما به این 
معنی نیست که اکنون تزریق ُدز سوم برای همه گروه ها انجام می شود. فدایی 
پوشش واکسن کرونا در میان نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال را برای ُدز اول و ُدز دوم به 
ترتیب ۶۳ و ۲۶ درصد اعالم کرد و درباره اختالف این اعداد با آماری که از سوی 
آموزش وپرورش منتشر می شود، گفت: ازجمله این دالیل می توان به محصل 
نبودن برخی از نوجوانان در این رده ســنی، اتباع غیر ایرانی، تاریخ اخذ مدرک 
دیپلم و زمان تولد برخی از دانش آموزان در نیمه دوم سال ۸۸ اشاره کرد که به 
متفاوت بودن این ارقام منجر شده است.وی همچنین بابیان اینکه آمار موارد 
سرپایی و بستری کرونا در اســتان اصفهان رو به کاهش است، افزود: میزان 
مرگ ومیر نیز متغیر و بین ۱۰ تا ۱۵ نفر در روز است. بر اساس آخرین رنگ بندی 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ در زمان حاضر فقط شهرستان  برخوار در استان 
اصفهان در وضعیت آبی )کم خطر( قرار دارد و شهرستان مبارکه به وضعیت قرمز 
)بسیار پرخطر( رسیده است.حدود یک هزار و یک صد بیمار دارای عالئم کرونا 
در بیمارستان های استان اصفهان بستری هســتند که حدود ۲۱۰ نفر آن ها در 
بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند.جمعیت استان اصفهان حدود 

پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.

مسئول بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی: 

۹0 تا ۹5 درصد جان باختگان اخیر کرونا در اصفهان واکسن نزده بودند

 شــروع فصل ســرما یکی از موضوعاتی که از ســوی رسانه ها و 
نهادهای فرهنگی اجتماعی پیگیری می شــود و بــه عنوان یک 
مطالبه و دغدغه مطرح است؛ بحث سامان دهی معتادان خیابانی 

و کارتن خواب ها است.

نوبت دوم

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

7

3

5

مدیرعامل ستاد دیه اصفهان:

680 زندانی غیر عمد در اصفهان گرفتار بند هستند

استاندار اصفهان:

مسائل حوزه آب استان روی هم انباشته شده است

شهردار اصفهان:

بسیج، مایه سرزندگی و امنیت شهر است
شهردار اصفهان در همایش فرماندهان پایگاه های بسیج شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
به عنوان یک بسیجی توفیق حضور در این جلسه را دارم، اظهار کرد: معتقدیم بسیج هر 
کجا حضور داشته باعث پویایی، سرزندگی، احساس امنیت و آرامش بوده است، بنابراین 

امیدواریم از این ظرفیت به نفع مردم، کشور، نظام و انقالب استفاده کنیم.
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وزیر خارجه ارمنستان:

 باکو، عامل وضع شکننده منطقه است
»آرارات میرزویان« وزیر خارجه ارمنستان ضمن هشدار درباره تفسیر نادرست جمهوری آذربایجان 
درباره مفاد توافق آتش بس اعالم کرد، باکو عامل وضع شکننده منطقه است.در آستانه یک سالگی 
توافق آتش بس ایروان، باکو و مسکو بر سر قره باغ کوهستانی، وزیر خارجه ارمنستان در مصاحبه 
با یک رسانه فرانسوی از مواضع جمهوری آذربایجان بشــدت انتقاد کرد.بنا بر گزارش خبرگزاری 
 Nouvelles( »تاس«، این مقام ارشد ارمنستانی در گفت و گو با مجله فرانسوی »نوول ارمنستان«
d'Armenie( اعالم کرد کــه وضعیت در قفقاز جنوبــی به دلیل اقدامات غیرســازنده جمهوری 
آذربایجان همچنان شکننده اســت.آرارات میرزویان گفت: »به رغم توقف خصومت ها در راستای 
بیانیه سه جانبه ارمنستان، روسیه و )جمهوری( آذربایجان در ۹ نوامبر ۲۰۲۰ )توافق آتش بس سال 
گذشته بر سر منطقه قره باغ کوهستانی(، وضعیت همچنان ناپایدار است زیرا )جمهوری( آذربایجان 
به برخی تعهدات مندرج در بیانیه فوق الذکر عمل نمی کند«.وی در ادامه با اشاره تلویحی به اظهارات 
و ادعاهای مقام های ارشــد جمهوری آذربایجان درباره کریدور ادعایــی »زنگه زور« تصریح کرد: 
»)جمهوری آذربایجان( به ویژه برخی مفاد را نادرســت تفسیر می کند، از آزادی زندانیان نظامی و 

غیرنظامی امتناع می ورزد و به لفاظی های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه می پردازد«.

سخنان جدید نخست وزیر لبنان درباره روابط با عربستان پس از فشارهای ریاض:

نمی توانید بین ما جدایی بیندازید
بر اساس گزارش پایگاه خبری »لبنان۲۴«، نخســت وزیر لبنان در بخشی از اظهاراتش به تشدید 
تنش  دیپلماتیک در روابط ریاض و بیروت پرداخت و گفــت: »در حالی که به دنبال اتمام بحث ها 
برای تشکیل مجدد جلســات هیئت وزیران بودیم، دولت جدید با یک امتحان جدید مواجه شد 
که تحت تاثیر مواضع شخصی وزیر اطالع رسانی پیش از برعهده گرفتن این منصب به دشوارترین 

امتحان تبدیل شد«.
نجیب میقاتی اضافه کرد: »اظهارات قرداحی، پای لبنان را به حریم تحریم های عربستان سعودی 
و کشورهای حاشــیه خلیج ]فارس[ کشاند. کشور با ادبیات چالشــی و عناد اداره نمی شود بلکه با 
سخنانی مشــترک که لبنانی ها را در یک مکان گرد هم آورد و آن ها را در راستای نجات میهن شان 
یکپارچه سازد، مدیریت می شود. کسی که فکر می کند می تواند نظر خود را با تنش کالمی به کرسی 
بنشاند، اشتباه می کند و همچنین کسانی که فکر می کنند می توانند لبنانی ها را به سوی گزینه هایی 
دور از تاریخ شــان، اصل عربی و روابط مســتحکم آن ها در تمامی زمینه ها با کشــورهای عربی و 

کشورهای حاشیه خلیج به ویژه عربستان سعودی بکشانند، در اشتباه هستند«.

معاون شورای امنیت قرقیزستان: 

رایزنی و گفت وگو با طالبان باید ادامه یابد
معاون شورای امنیت قرقیزستان گفت: تا امروز بین مقامات این کشــور و طالبان گفت وگوهایی 
انجام شــده و با برخی مقامات منطقه هم در این مورد مشورت کرده ایم و در آینده هم گفت و گوها 

باید ادامه یابد.
وی خاطر نشان کرد: من در مدت طوالنی که در افغانستان بودم و با چشم خودم از نزدیک وضعیت 
افغانستان را مشاهده کردم، می توانم بگویم که آنچه امروز در افغانستان می گذرد و آنچه که رسانه ها 
منتشر می کنند، فرق دارد. برای مثال درباره آزادی و حجاب زنان، آنطور که من مشاهده کردم کسی 
زنان افغان را مجبور به پوشــیدن نقاب نمی کند. زن های افغان با حجابی که مایل هستند و بدون 
همراه می توانند در جامعه رفت و آمد کنند و فشار خاصی بر آنها از طرف طالبان نیست.مصدق اف 
، بر این موضوع تاکید کرد که امروزه جز گفت و گو و کمک هــای اقتصادی ، راه دیگر برای برقراری 

روابط با طالبان وجود ندارد.

روایت نیویورک تایمز از توقیف نفتکش حامل نفت ایران توسط سپاه؛

گزارش یک تنش دریایی
روزنامــه نیویورک تایمز در گزارشــی بــه اظهارات مقامــات ایرانی و 
آمریکایی و گزارش های رسانه ها درباره توقیف نفتکشی توسط سپاه 
پاســداران پرداخت که حامل نفت صادراتی ایران بود و پیش تر توسط 

نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان مصادره شده بود.
 تالش مقتدرانه نیروی دریایی ســپاه پاسداران برای توقیف نفتکش 
حامل نفت صادراتی ایران که مدتی قبل توسط آمریکا در دریای عمان 
مصادره شــده بود و بازگرداندن آن به آب های ســرزمینی کشورمان، 

بازتاب گسترده ای در رسانه ها و مطبوعات خارجی داشته است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این باره نوشت: مقامات آمریکا و 
ایران درباره توقیف یک کشتی که ماه گذشته توقیف شده بود، اظهارات 
متناقضی داشــته اند. برخی گزارش هــا مطرح کرده انــد این همان 
نفتکشی بوده است که آمریکا سال گذشته توقیف کرده بود. پنتاگون 

آن را انکار می کند.
نیویورک تایمز می افزاید: مقامات ایرانی و آمریکایی هر دو روز دوشنبه 
گفتند ایران ماه گذشته یک نفتکش را پس از تقابلی با نیروی دریایی 
آمریکا در دریای عمان توقیف کرده بــود؛ اما هر دو طرف گزارش های 
بسیار متفاوتی از مالکیت این نفتکش و این که واقعا چه اتفاقی افتاده 

بود، ارائه داده اند.
این روزنامه در ادامه نوشت: مقامات ایرانی گفتند آمریکا روز ۲۴ اکتبر 
یک نفتکش را که حامل نفت ایران بوده اســت، توقیف کرده  بودند و 
نیروهای نظامی ایران طی عملیاتی این نفتکش را باز پس گرفته اند. 
بیانیه ای توسط سپاه پاسداران در این باره آورده بود:» نیروهای دالور 
یگان دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی روی عرشه این نفتکش 
که حامل نفت ربوده شده بوده است فرود آمده، آن را توقیف کرده و به 
آب های سرزمینی ایران بازگردانده اند«. اما دو مقام آمریکایی به شرط 
فاش نشدن نام شان گفتند ایران یک نفتکش تحت پرچم ایران به نام 

MV Southys را توقیف کرده است.
در ادامه گزارش این روزنامه که به ادعای یکی از این مقامات ناشناس 
درباره توقیــف این نفتکش پرداخته شــده ،آمده اســت:یکی از این 
مقامات گفت ناوشــکن آمریکایی سالیوان سر رســید تا این توقیف 
را رصد کند؛ اما هیچ اقدامی انجام نداد و از ســوی قایق های تندروی 

ایران تهدید نشد.
گزارش نیویورک تایمز همچنین مطرح کرد: جان کربی سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا اظهارات ایران را مبنی بر این که آمریکا این کشتی تجاری 
را توقیف کرده بود، رد کرده و از اعالم این که مالکیت این کشــتی برای 

کدام کشور بوده است، خودداری کرد.

این روزنامه ادامه داد: گزارش ها در رســانه ها و شبکه های اجتماعی 
روایت دیگری از ماجرا داشــتند. در برخی از این گزارش ها آمده ، این 
نفتکش توقیف شده یکی از چهار نفتکشی بوده است که نفت ایران را 
به ونزوئال می برد و آگوست ســال پیش توسط نیروی دریایی آمریکا 
در اقیانوس اطلس توقیف شــده بود. مقامات ایرانــی گفته اند، از آن 
موقع منتظر بوده اند این نفتکش به نزدیکی سواحل شان برسد تا آن 

را باز پس گیرند.
نیویــورک تایمز در بخــش دیگری از ایــن گزارش می نویســد: یک 
ســخنگوی پنتاگون این ادعا را که این نفتکش همان نفتکشــی بوده 
است که سال گذشته توســط آمریکا توقیف شــده بود، رد کرد: »این 
کشتی که ۲۴ اکتبر توسط نیروهای ایرانی توقیف شده، همان نفتکشی 
نبوده اســت که هشــت ماه پیش در بحث ]معامالت نفتی[ ایران - 

ونزوئال مطرح بود«.
این روزنامه همچنین درباره ادعای مالکیت ویتنامی این کشتی آورده 
است: شخصی که در ســفارت ویتنام در واشنگتن تماسی تلفنی را در 
این باره جواب داد، از اظهار نظر در این باره خــودداری کرد. یک مقام 

آمریکایی نیز گفته است، آمریکا به خاطر حساسیت های دیپلماتیک 
حال حاضری که در روابطش با ایران وجود دارد، گزارش این رخداد را 

به طور رسمی منتشر نکرده است.
 گزارش این روزنامه آمریکایی در پی این مطرح می شــود که ســپاه 
پاســداران خبر داد، با اقدام به موقع و مقتدرانه نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران 
توسط آمریکا ناکام ماند.آمریکا در این اقدام یک نفتکش را که حامل 
نفت صادراتی ایران بود در آب های دریای عمان مصادره کرد و با انتقال 
محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به سوی مقصدی نامعلوم 
هدایت کرد که همزمان دالورمــردان نیروی دریایی ســپاه با اجرای 
عملیات هلی برن روی عرشه نفتکش آن را به تصرف خود درآوردند و 

به سوی آب های سرزمینی ایران هدایت کردند.
نیروهای آمریکا با اســتفاده از چندین فروند بالگــرد و ناو جنگی به 
تعقیب نفتکش پرداختند، اما با ورود قاطعانــه و مقتدرانه نیروهای 
جان برکف ســپاه ناکام ماندند. این نفتکش هــم اکنون در آب های 

سرزمینی کشورمان است.

خبر روز

»رییسی« از انتصابات حاشیه دار در دولت پرهیز کند!
غالمرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: به آقای رییسی توصیه 
می کنم از انتصابات حاشیه دار در دولت پرهیز کنند. مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که توصیه 
شما به دولت آقای رییسی در این خصوص چیست؟ آیا از خویشاوندان شخص شما هم در دولت جدید 
پست گرفته اند؟ عنوان کرد: به آقای رییسی توصیه می کنم از چنین انتصابات حاشیه داری در دولت 
پرهیز کنند. نکته دیگر اینکه، هیچ یک از فامیل های بنده در این تغییر و تحوالت مسئولیتی پیدا نکرده اند 
و بنده برای هیچ یک از بستگانم واسطه نشدم. اگر مواردی هم در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر 
اینکه فالنی خویشاوند مصباحی مقدم است، دروغ محض است. آنها چنان به طور قاطع، این گونه دروغ ها 
را مطرح می کنند که مثال فرد خودش هم باورش می شود ولی حقیقت ندارد و کذب محض است. من 
از خویشاوندانم کسی را به مسؤلیت نرسانده ام. این عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان خاطرنشان 
کرد: حقیقت این است که VOA و ظاهرا BBC و منافقین به صورت بسیار گسترده ای انتشار داده اند 
که داماد مصباحی مقدم، مسئولیت فالن پست مهم را بر عهده گرفته است. بنده چهار داماد دارم و هیچ 

کدام چنین مسئولیتی ندارند.

ادعاهای مقام اروپایی در مورد برنامه هسته ای ایران
عضو پارلمان اروپا در اظهاراتی بی اساس مدعی شد که به رغم تاکید ایران، »برنامه هسته ای ایران برای 
مقاصد صلح آمیز نیست«.به گزارش اســراییل هیوم، دیوید لگا گفت: ما هنوز تصمیمی در مورد ایران 
نگرفته ایم، اما به دقت آن را زیر نظر داریم. من نمی توانم به نمایندگی از کل کمیته صحبت کنم، زیرا ما 
هنوز به طور رســمی در مورد این موضوع صحبت نکرده ایم، اما فکر می کنم که اکثر اعضا در این مورد با 

من موافق هستند.

وزارت خارجه ویتنام:

 در حال مذاکره با ایران بر سر نفتکش توقیف شده هستیم
وزارت خارجه ویتنام اعالم کرد که با مقام های جمهوری اسالمی ایران در خصوص نفتکش توقیف شده 
این کشور وارد مذاکره شده است.خبرگزاری آمریکایی »آسوشیتدپرس« به نقل از دو مقام آمریکایی 
مدعی شد که ایران یک نفتکش تحت پرچم ویتنام را در دریای عمان توقیف کرده و هنوز این نفتکش را 
در اختیار دارد و در بندرعباس نگه داری می کند.بنا بر گزارش روزنامه »عرب نیوز«، وزارت خارجه ویتنام در 
واکنش به این خبر اعالم کرد که تمامی ۲۶ ملوان این نفتکش در سالمت کامل به سر می برند و مقام های 
ویتنام در حال مذاکره با مقام های ایرانی درباره این نفتکش هستند.دو مقام آمریکایی که خبرگزاری 
آسوشیتدپرس اشاره ای به نام آن ها نکرده است، گفته بودند که سپاه پاسداران انقالب اسالمی اواخر ماه 

اکتبر )ماه گذشته میالدی( یک نفتکش با پرچم ویتنام را در خلیج عمان توقیف کرده اند.

هیئتی از طالبان به زودی به تهران می آید
سرپرست وزارت تحصیالت عالی دولت موقت طالبان در دیدار با سفیر ایران در کابل از اعزام هیئتی به 

تهران برای بررسی مشکالت دانشجویان افغانستانی در ایران و رسیدگی به آنها خبر داد.
»عبدالباقی حقانی«  با »بهادر امینیان« در زمینه برداشتن موانع موجود بر سر راه تحصیل مهاجران افغان 
در ایران بحث و گفت وگو کرد.سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان در این دیدار گفت: »یک تیم فنی 
برای بررسی همکاری های دوجانبه ایران و افغانستان، بورسیه ها و تحصیل و مشکالت مهاجران افغان 
به ایران سفر می کند.«بهادر امینیان، سفیر ایران نیز گفت که با توجه به اولویت های مردم افغانستان با 
تیم فنی همکاری کامل می کند و تجربیات تحصیلی خود را در اختیار تیم قرار دهد.وزیر تحصیالت طالبان 
در شرایطی که دانشگاه های دولتی در افغانستان هنوز بازگشایی نشده اند، هیئتی را برای رسیدگی به 

مشکالت تحصیلی پناهجویان افغان به ایران اعزام می کند.

کافه سیاست

رسانه دولتی چین: 

رویکرد دولت »بایدن« 
 مذاکرات وین را به

 خطر می اندازد
یک رسانه دولتی چین طی تحلیلی با اشاره 
به دوگانگی رویکرد آمریکا در حفظ تحریم ها 
در عین ادعای تالش بــرای احیای برجام از 
طریق مذاکرات وین، تداوم چنین رویکردی 
را مخــرب خوانــده اســت.پایگاه اینترنتی 
شبکه »ســی جی تی ان« چین در یادداشت 
ســردبیری خود به دوگانگی رفتار آمریکا در 
قبال مسئله احیای برجام پرداخته و نوشته، 
در حالی که درخواست هایی برای ازسرگیری 
گفت وگوهــای برجامی متوقف شــده وین 
تا قبل از پایان نوامبر ۲۰۲۱ مطرح می شــود، 
دولت ایران خط مشی روشنی را اتخاذ کرده 
که به عنوان هشــداری برای دولــت بایدن 
عمل می کند. بر اســاس آن ایــران می گوید 
که واشنگتن با به کارگیری یک استراتژی دو 
جانبه با تمرکز بر حفظ اهرم نظامی و اقتصادی 
در حین پیگیــری مذاکرات، بــا دوگانگی و 
فریب رفتار کرده اســت.طبق ایــن گزارش، 
اگر تاریخ برای ایاالت متحــده اهمیت نگاه 
به گذشته را داشته باشــد، ادامه راهبردهای 
همیشــگی مانند اشــتباهات دیپلماتیک با 
تهران تنهــا منجر به ناامیدی بیشــتر خواهد 
شــد.این رســانه دولتــی چین افــزود: در 
حال حاضــر، اجماع گســترده ای در جامعه 
بین المللی وجود دارد کــه احیای مذاکرات 
برجام هم برای ثبــات خاورمیانه و هم برای 
ثبات جهانی حیاتی است، با این حال رویکرد 
دولت بایدن در قبال مذاکرات تهدیدی برای 
برهم زدن آن است.طبق این گزارش، »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران پیش 
از این از اعالم تحریم هــای جدید در ارتباط با 
برنامه پهپادی ایران که به گفته مقامات این 
کشور با هدف دستیابی به گفت وگوی نتیجه 
محور بر اســاس منافع متقابل مغایر است، 
انتقاد کرد. عالوه بر ایــن، تحریم ها از دوران 
دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ که مسئوالن ایرانی 
آن را مانعی برای گفت وگوی معنادار می دانند، 

همچنان ادامه داشته است.

بین الملل

وز عکس ر

ماسک های اهدایی 
به سفارت کره پس 

داده شد
جهادگران کانون خدمت رسانی 
بســیج دانشــجویی دانشگاه 
تهران، در واکنش به اقدام تامل 
برانگیز سفارت کره در اهدای دو 
هزار ماســک به یک بیمارستان 
تهرانی، ۲ هزار ماسک به سفارت 

کره جنوبی هدیه کردند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن در دور 
هفتم مذاکرات وین که از ۲۹ نوامبر از سر گرفته خواهد 
شد، شــرکت می کند.ند پرایس تصریح کرد: ریاست 
هیئت آمریکایی را رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور 
ایران به عهده خواهد داشــت. سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا مدعی شد چنانچه ایران جدی باشد، رسیدن به 
توافق سریع امکان پذیر است.معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در توئیتی اعالم کرد که 
مذاکرات با هدف لغو تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی 

هشتم آذر ماه )۲۹ نوامبر( در وین برگزار می شود.
»علی باقری«  نوشت: »در تماس تلفنی با آقای انریکه 
مورا آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم های غیرقانونی و 
غیرانسانی در روز هشتم آذر ماه در وین مورد موافقت قرار 
گرفت.«طی روزهای گذشته برخی از منابع خبری افشا 

کرده اند اصرار آمریکا بر ندادن تضمین درباره عدم خروج 
از برجــام، اصلی ترین عامل متوقــف ماندن مذاکرات 

وین بوده است.
روزنامه وال استریت ژورنال چند روز پیش در گزارشی 
به این موضوع پرداخته بود که درخواســت ایران برای 
اخذ ضمانت از آمریکا در خصوص عدم خروج دوباره از 
برجام چگونه به عاملی برای ایجاد بن بست در مذاکرات 

تبدیل شده است.
طبق نوشــته وال اســتریت ژورنال، موضــع آمریکا به 
درخواست ایران چنین است: »موضع محوری آمریکا 
کامال روشن است. ]از نگاه آمریکایی ها[ برجام سندی 
است که روی آن توافق شده است. ]در این توافق[ هیچ 
ضمانتی داده نشــده که طرفی هرگز از آن خارج نشود. 
این، یک توافق سیاسی با تعهدات سیاسی بوده است. 

اگر ایران می خواهــد توافق را تغییر دهــد، آمریکا هم 
خواسته های خودش را دارد.«

بعد از روی کار آمدن »ســید ابراهیم رییسی« به عنوان 
رییس جمهــور جدیــد در ایــران، دولت جدیــد ایران 
بررســی هایی را درباره وضعیت مذاکرات در دولت قبل 
در دستور کار قرار داده است.»امیر حسین عبداللهیان«، 
وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی ایــران چند روز 
پیش گفته ایــران فرمت مذاکرات ویــن را قبول دارد، 
اما نمی خواهد از نقطه بن بســت مذاکــرات وین این 

گفت وگوها را ادامه دهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 در دور هفتم مذاکرات وین شرکت می کنیم

واکنش پنتاگون به توقیف یک فروند نفتکش در دریای عمان
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنشی قابل پیش بینی، تالش کشورش برای سرقت نفت صادراتی ایران از طریق یک فروند نفتکش که در نهایت منجر به توقیف 
نفتکش از سوی سپاه پاسداران شد را تکذیب کرد.جان کربی در یک نشســت خبری مدعی شد که کشورش هیچ تالشی برای سرقت نفت ایران نکرده و نیروهای 
آمریکایی در ماجرای توقیف نفتکش در دریای عمان صرفا نظاره گر بوده اند.جان کربی در این خصوص به خبرنگاران گفت: »ادعاهای ایرانی ها کامال نادرست است. 
هرگز چنین تالشی ]برای سرقت نفت ایران[ انجام نشده است. نیروهای ایاالت متحده هرگز تالش نکرده اند که آن نفتکش را بازپس بگیرند یا توقیف کنند.«وی 
ادامه داد: »آنها یک کشتی تجاری را توقیف کردند و نیروهای ما فقط نظاره گر بودند. ما برخالف ایرانی ها قانونی رفتار کردیم.«سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه نفتکش توقیف شده متعلق به کدام کشور بوده است، اظهار داشت: » می دانیم که آن نفتکش متعلق به کدام کشور است، اما به ما ارتباطی ندارد. این 
موضوع به آن کشور مربوط می شود و می تواند واکنش نشان دهد.«جان کربی در پایان از ارائه جزییات بیشتر طفره رفت و اعالم کرد: »من اطالعات بیشتری در این 

مورد ندارم. سنتکام ]فرماندهی نیروهای تروریست آمریکایی در غرب آسیا[ با جزییات بیشتری در مورد آن نفتکش صحبت خواهد کرد.«
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آزادسازی 4۷۹ هکتار از عرصه های طبیعی اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از رفع تصرف و آزادسازی ۴۹۷ هکتار از عرصه های 
طبیعی استان در هفت ماه امسال خبر داد.محمدعلی کاظمی اظهار کرد: از ابتدای امسال  تا پایان مهر 
برای ۱۳۰ فقره پرونده زمین خواری حکم قضایی صادر شده و ۴۹۷ هکتار از عرصه های ملی که تحت 
تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، آزادسازی شــد و به دولت بازگشت.وی با اشاره به اینکه این 
تعداد پرونده تصرفات اراضی ملی مربوط به شهرستان های اســتان است، افزود: عمده تصرفات در 
اراضی از یک هکتار به باال بوده است و از بین متصرفان، برخی ارگان های دولتی و شرکت نیز بودند که با 
حکم قضایی اراضی رفع تصرف شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درباره پرونده 
زمین خواری در تاالب بین المللی گاوخونی، ابراز داشــت: معدن قدیمی حسن آباد جرقویه یا معدن 
تاالب گاوخونی که از گذشته از آن برداشت می شده است طبق بررسی های کارشناسان منابع طبیعی، در 
سال های اخیر مازاد بر مجوز تصرفاتی داشته که عمده آن برداشت ماده معدنی نیست بلکه مسیر های 
دسترسی است که برای برداشــت ایجاد کردند.کاظمی با بیان اینکه تصرف مازاد بر پروانه این معدن 

نمک حدود هزار هکتار است، خاطرنشان کرد: این پرونده در حال پیگیری در مراجع قضایی است.

 توسعه صنایع تبدیلی؛ راهکاری برای کاهش ضایعات
 سیب زمینی

۴ واحد صنایع تبدیلی سیب زمینی در اصفهان، ساالنه ۲۱هزار تن محصول سیب زمینی کشاورزان 
را جذب می کند.مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در غرب استان 
اصفهان، ۴ واحد صنایع تبدیلی سیب زمینی مشغول به فعالیت هستند که این صنایع تبدیلی در 
شهرستان های بوئین و میاندشــت، نجف آباد و دو کارخانه در برخوار ســاالنه ۲۱هزار تن محصول 
سیب زمینی کشاورزان را جذب می کند.منصور قماشی افزود:۱۴واحد صنایع تبدیلی سیب زمینی 
در استان اصفهان مجوز های الزم برای فعالیت را دریافت کرده اند که می تواند پس از بهره برداری، 
میزان جذب سیب زمینی از کشاورزان استان در این صنایع تبدیلی را به ۱۷۵ هزار تن افزایش دهند.
قماشی افزود: امسال ۴۳۰ هزار تن سیب زمینی پاییزه تولید شــده که حدود ۲۴۰ هزار تن از این 
میزان به صورت تازه مصرف می شــود و ۲۰ تا ۶۰ هزار تن آن در صنایع تبدیلی ســیب زمینی مانند 
چیپس سیب زمینی و غذا های آماده مانند اولویه و سیب زمینی نیمه آماده منجمد جذب می شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان:

دلیل کمبود مرغ در اصفهان، اعتراض مرغداران بود
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: قیمت مصوب مرغ در 
بازار اصفهان به ۳۱ هزار تومان افزایش یافت.حسین ایراندوست اظهار کرد: جلسه تنظیم بازار استان 
برای تصمیم گیری در زمینه قیمت مرغ تشکیل شد.وی افزود: بر اساس مباحث مطرح شده در 
این ستاد، پذیرفته شد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کننده به ۳۱ هزار تومان اصالح 
شود.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه در استان 
اصفهان کمبود مرغ نداریم، گفت: جوجه ریزی در استان اصفهان مناسب است به گونه ای که در مهر 
ماه امسال میزان جوجه روزی در استان یک میلیون قطعه بیش از سال گذشته بوده است و دلیل 
کمبود مرغ در اصفهان، اعتراض مرغداران بود.وی با بیان اینکه طی چند روز گذشته به دلیل اعتراض 
مرغداران نسبت به قیمت مرغ در استان اصفهان نسبت به دیگر استان ها، در بازار شاهد کمبود مرغ 
بودیم، افزود: این مشکل با اصالح قیمت برطرف خواهد شد.ایراندوست با بیان اینکه در آبان ماه 
نیز به سقف ظرفیت جوجه ریزی رسیدیم، تصریح کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، قرار است 
مقداری از جوجه های وارداتی در قالب قرارداد بین شرکت پشتیبانی امور دام و مرغداران گوشتی را 

مورد استفاده قرار دهیم و آمار جوجه ریزی را افزایش دهیم.

در مراسم افتتاح چهارمین جشنواره بین المللی گل و گیاه زینتی در اصفهان مطرح شد؛

قهر دولتمردان با گل و گیاه

چهارمین جشنواره بین المللی گل و گیاه زینتی با حضور 
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان و مدیر دفتر 
برنامه و بودجه معاونــت باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی در اصفهان 

افتتاح شد. 
مهرداد مرادمند، رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در این مراسم با 
بیان اینکه کشاورزی استان اصفهان به علت وقوع چندین سال خشکسالی 
و بارگذاری ها بر حوضه زاینده رود، وضعیت خوبی ندارد، گفت: برای برون 
رفت از این شرایط که بخشــی از آن اقلیمی اســت و در برابر تغییر اقلیم 
چاره ای جز سازگاری نیست، چاره کار بازگرداندن آبی است که از منابع آن 
به خارج از حوضه برده شده و وظیفه مسئوالن در کشور است که جایگزین 
کنند تا عدالت محقق شود.وی افزود: استان اصفهان و به ویژه حوضه زاینده 
رود از بارگذاری های بیش از ظرفیت به شدت آسیب دیده و الزم است که 
منابع آن تامین شود تا حق به حق دار بازگردد و بخشی که عامل آن اقلیم 
است با درایت مســئوالن و بهره برداران می توان با شرایط سازگار شد زیرا 
استان اصفهان همواره دارای اقلیمی خشک بوده است.رییس سازمان 
جهادکشاورزی اســتان اصفهان، احداث گلخانه ها را یکی از راه حل ها در 
شرایط موجود و در راستای بهره وری آب دانست و ابراز داشت: ظرفیت های 
خوبی در کشاورزی استان وجود دارد و اصفهان در تولید محصوالت دامی و 
پروتئینی، گوشت و مرغ استان در رتبه اول کشور قرار دارد که این امر قابلیت 
خوب بهره برداران این استان را به رغم کم آبی وافر منطقه، نشان می دهد.

وجود 234 هکتار گلخانه گل زینتی در اصفهان
مرادمند با بیان اینکه اصفهان یکی از استان های پیشرو در زمینه احداث 
گلخانه در کشور اســت، خاطرنشــان کرد: حدود ۲۳۴ هکتار گلخانه در 
اصفهان گل و گیاه زینتی تولید می کنند و مابقی گلخانه ها به تولید سبزی و 
صیفی اختصاص دارد.مرادمند با اشاره به اینکه شهرستان خمینی شهر در 
تولید گل به ویژه »شب بو« سرآمد استان و شهره عام و خاص است، گفت: 
در محصوالتی مانند گل و گیاه زینتی که فساد پذیر است و قابل نگه داری 
نیســت، باید تقاضا محوری مد نظر قرار گیرد زیرا اگر به میزان بازار تقاضا 
تولید نشود بی شک عرضه جوابگو نیست.وی، بازاریابی مطمئن، حذف 
واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده با نرخ عادالنه را در این حوزه ضروری 
دانست و افزود: اگر گردش اطالعات ناکارآمد و نادرست باشد بدون شک 
در ادامه کار برنامه ریزی مناسبی وجود نخواهد داشت زیرا نه تنها تولید که 
انتهای کار یعنی فروش و بازاریابی محصول بسیار مهم است که به آن کمتر 

پرداخته شده است.

دولتمردان با گل و گیاه قهر هستند
در این آیین همچنین مصطفی آدینه، رییس هیئت مدیره بازار بین المللی 
گل و گیاه سپاهان با اشاره به اینکه در این مجموعه ۴۰۰ نفر به طور مستقیم 
و بیش از ۱۲۰۰ نفر غیر مستقیم مشــغول فعالیت هستند، اظهار داشت: 
بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان از اثرگذارترین مراکز در سطح استان و 

شهرستان خمینی شهر بوده است و از این رو از مدیران انتظار داریم به این 
مجموعه توجه بیشتر و نگاه مثبت داشته باشند.وی ادامه داد: ما گلکاران 
و کشاورزان خیلی زودتر احســاس کرده بودیم که آینده ما بستگی به آب 
دارد، آب شرب را دولت تامین می کند. ارتفاع چاه های آب ما از پنج شش 
متر در ۳۵ سال پیش، اکنون به ۱۳۰- ۱۴۰ متر کاهش یافته است؛ گل ها با 
کمی تغییر در کیفیت هوا و رطوبت، واکنش می دهند از این رو از مسئوالن 
استدعا داریم زاینده رود را برگردانید.رییس هیئت مدیره بازار بین المللی گل 
و گیاه سپاهان، نقدینگی را مشکل دیگر این مجموعه برشمرد و گفت: به رغم 
تعامل با بانک کشاورزی و قول مساعدی که داده شده است؛ اما نرخ سود 
تسهیالت برای کشاورزی و گلکاری ۱۶ تا ۱۸ درصد است که بازگرداندن آن 
مشکل دارد زیرا گلخانه های ما شاید توسعه یافته ؛اما در زندگی شخصی نه.

آدینه افزود: احساس می کنیم دولتمردان با گل و گیاه قهرند زیرا در دوره 
کرونا یارانه گیاهان زینتی قطع شد یا با وجود اینکه شهرداری با ما همکاری 

داشته است ولی راه های دسترسی ما خوب نیست.

حوزه گل و گیاه قابلیت صادرات بیش از 10 میلیارد دالر را دارد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش از ۳.۲ 
میلیارد دالر محصوالت کشاورزی و باغبانی را به دنیا صادر کرده ایم، گفت: 

حوزه گل و گیاه قابلیت صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دالر محصوالت را دارد.
شاهین رستم پور نیز در چهارمین جشنواره گل و گیاهان زینتی پاییزه در 
بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان، اظهار کرد: تغییر اقلیم به اجبار ما را به 
سمت تولید محصوالت کشاورزی در فضاهای جدید همچون فضای گلخانه 
ای برده است.وی با بیان اینکه فضاهای جدید کشت گلخانه ای در استان 
اصفهان در حال توسعه است، گفت: اســتان اصفهان با داشتن بیش از ۲ 
هزار هکتار گلخانه، ۱۰ درصد از فضای گلخانه ای کشور را به خود اختصاص 
داده است.مشاور وزیر جهاد کشــاورزی گفت: اصفهان به عنوان شاخص 
ترین استان کشــور در تولید و عرضه محصوالت کشاورزی مطرح است و 

محصوالت تولیدی آن به کل کشور و خارج صادر می شود.
وی تاکید کرد: ما در تولید محصوالت کشــاورزی با قابلیت صادرات رشد 
قابل مالحظه ای داشته ایم و طی ســال گذشته بیش از ۳.۲ میلیارد دالر 

محصوالت کشاورزی و باغبانی را به دنیا صادر کرده ایم.
گفتنی است؛ چهارمین جشنواره بین المللی گل و گیاه زینتی در محل بازار 
بین المللی گل و گیاه سپاهان در شهر درچه اصفهان گشایش یافت. این 

جشنواره تا ۲۲ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
بازار بین المللی گل و گیاه ســپاهان در شهر درچه استان اصفهان بنا شده 
که فاز یک و دو این مجموعه از سال ۱۳۹۲ تاکنون به بهره برداری رسیده و 

تاکنون حدود ۹۸ درصد از فاز سوم آن تکمیل شده است.

دیدگاه

هشدار رییس روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
به مردم؛

مراقب پیامک های جعلی »سهمیه سوخت جبرانی« باشید
رییس روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده های نفتــی منطقه اصفهان گفــت: مردم مراقب 
پیامک های جعلی »سهمیه سوخت جبرانی« باشند و اطالع رسانی الزم و جامع درباره تخصیص 

سهمیه سوخت جبرانی به  صورت رسمی اعالم خواهد شد.
بهمن علیپور درباره برخی پیامک ها برای سهمیه سوخت جبرانی، اظهار کرد: شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتــی در اطالعیه ای درباره سوءاســتفاده از اطالعــات محرمانه بانکی و 
شخصی افراد با ارسال لینک های جعلی برای ثبت نام سهمیه سوخت جبرانی، هشدار داده است.

وی گفت: بنا بر اطالعیه شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران همزمان با اعالم 
وزیر نفت مبنی بر تخصیص سهمیه ویژه سوخت جبرانی به مالکان خودروها و موتورسیکلت ها، 
افرادی با ارســال پیامک و اخبار جعلی، مردم را به ســایت ها و لینک های جعلی برای ثبت نام 
سهمیه سوخت جبرانی هدایت می کنند و از این طریق اطالعات محرمانه بانکی و شخصی افراد 

را به سرقت می برند.
رییس روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با اشاره به اینکه بر اخبار 
دریافتی، در این روش، کالهبرداران لینکی را به صورت پیامک برای شــهروندان ارسال می کنند، 
توضیح داد: کالهبرداران از کاربر درخواست می کنند برای دریافت سهمیه سوخت جبرانی به لینک 
موجود در پیامک مراجعه کنند که متاسفانه بعد از آن افراد به سایت های فیشینگ هدایت و مورد 

کالهبرداری قرار می گیرند.
وی با تاکید بر هوشیاری مردم نسبت به تکنیک های پیامکی کالهبرداران، گفت: اطالع رسانی الزم 
و جامع درباره تخصیص سهمیه سوخت جبرانی به  صورت رسمی اعالم خواهد شد و مردم از ورود 
به سایت ها و لینک های مشکوک و غیرمعتبر که از طریق پیامک ارسال می شود، خودداری کنند.

علیپور تاکید کرد: خوشــبختانه در حال حاضر تمام جایگاه های ســوخت استان اصفهان فعال و 
امکان استفاده از کارت هوشمند سوخت و سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی وجود دارد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان:

 افزایش قیمت کاالهای اساسی ارتباطی با ستاد تنظیم 
بازار ندارد

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان درباره شرایط نابسامان بازار کاال های اساسی و افزایش 
قیمت کاالها، گفت: پارامتر های مختلفی از تولید محصول تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد 
بر قیمت کاال ها اثر گذارند و شاید یکی از موارد قیمت تمام شده باشــد، اما با برنامه های وزارت 

صمت بر اصالح شبکه توزیع تالش می کنیم ضعف های این شبکه را پوشش دهیم.
اســماعیل نادری اظهــار کرد: در حــال حاضر ســامانه جامع تجــارت وزارت صمــت، اولویت 
 نخســت این وزارتخانه شــده و تمام کاال های صنعتــی زیرمجموعه این وزارتخانه را پوشــش

 می دهد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت تمام کاال های موجود 
در بازار ارتباطی با تنظیم بازار ندارد، تصریح کرد: تمام تالش خــود را برای کنترل قیمت ها و بازار 
داریم، اما برخی شرایط و اتفاقات خارج از دامنه اختیارات ستاد تنظیم بازار استان اصفهان است.

وی درباره افزایش بی رویه قیمت برنج ایرانی، توضیــح داد: بخش اصلی نظارت بر قیمت برنج 
ایرانی در حوزه بازرسی اصناف است، از سوی دیگر بازرســی صمت نیز نظارت های خود را انجام 
می دهد، البته رعایت قیمت های مصوب در بازار انتظار درستی است و نظارت ها باید تقویت شود.

نادری تاکید کرد: اگر نتوانیم بازار را به درستی تنظیم کنیم، بازار و قیمت ها راه خود را می رود و به 
نوعی قیمت ها از مسیر خود خارج می شوند.

کافه اقتصاد

کاهش ۷0 درصدی ظرفیت آبدهی چاه های آب آشامیدنی اصفهانبا مسئولان
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: ظرفیت آبدهی چاه های آب آشامیدنی در استان  طی یک دهه اخیر و به ویژه سال های کم 
بارش مانند امسال ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.ناصر اکبری اظهار کرد: چاه های آب استان اصفهان باید دست کم ۲.۷ متر مکعب بر ثانیه آبدهی داشته باشند، 
اما این رقم اکنون بالغ بر ۱.۲ متر مکعب بر ثانیه برآورد می شود.وی اضافه کرد: طی ۱۰ سال اخیر ۱۲۴ حلقه چاه آب آشامیدنی نیز در محدوده سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ متشکل از ۵۸ شهر و ۳۸۰ روستا به طور کامل خشک شده است.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره چاه های فلمن 
)نوعی از چاه مخزنی( نیز تصریح کرد: ۱۰ حلقه چاه از این نوع در اصفهان و یکی در شهرستان مبارکه وجود دارد، اما هیچ یک از آن ها به دلیل خشکی در مدار تامین 
آب آشامیدنی نیست.اکبری افزود: این چاه ها نیز قبل از خشک شدن بالغ بر ۳.۲ متر مکعب بر ثانیه از آب آشامیدنی استان را تامین می کردند، اما این روز ها از آب 
آن ها بی بهره ایم.وی با بیان اینکه وضعیت آبدهی چاه های آب آشامیدنی در خرداد بهتر بود، خاطرنشان کرد: پس از آن در فصل تابستان از ظرفیت آن ها کاسته شد 
به حدی که اکنون وضعیت نامناسب و حداقلی دارند.معاون آبفای اصفهان با تاکید بر اینکه جاری نبودن رودخانه زاینده رود دلیل اصلی کاهش و خشکی چاه های 

آب آشامیدنی در استان است، اظهارداشت: تداوم خشکی رودخانه، وضعیت چاه های منطقه را روز به روز بدتر می کند.

برگزاری جشنواره 
انار در تهران

جشــنواره انار تهــران در گذر 
گردشگری پارک آب و آتش 
در حال برگزاری است و تا ۳۰ 

آبان امسال ادامه دارد.

عکس روز

استاندار اصفهان:

مسائل حوزه آب استان 
روی هم انباشته شده است

اســتاندار اصفهان گفت: برای حــل موضوع آب 
می توانیم مسئله را به صورت همه یا هیچ مطرح 
و یا جزء به جــزء و کوچک ســازی کنیم تا قابل 
حل شود.سید رضا مرتضوی در جلسه سازگاری 
با کم آبی استان اصفهان گفت: برای حل مسائل 
اســتان در حوزه آب، پرداختن یکجا و همه جانبه 
با این مسئله امکان پذیر نیســت.وی ادامه داد: 
براســاس بعضی از تصمیم گیری های حوزه آب، 
به نظام جامع توزیع و حقوق ترتیب داده شده آن، 
به تصمیمات شورای عالی آب توجهی نشده است.
اســتاندار اصفهان گفت: جدولی برای تخصیص 
آب به بخش های مختلف در استان تدوین شده 
اســت که باید مبنای مذاکرات آینده در مجموعه 
وزارتخانه نیرو و حوزه های مختلف در نظر گرفته 
شود تا شــفافیتی در قبال وضعیت حوضه آبریز 
زاینده رود و کلیه ذی نفعان فراهم آید.وی اضافه 
کرد: باید راهبردی برای اصــالح جدول و تابلوی 
منابع و مصارف در شورای عالی آب تعریف کنیم تا 
با این جهت گیری بتوانیم مسئله را به صورت بخش 
به بخش حل کنیم.مرتضوی خاطرنشان کرد: باید 
در گام های بعدی نسبت به تثبیت و مطالبه حقوق 
که تاکنون کمتر به آن توجه شــده  که تاکید شود 
به طور حتم این گام به عنوان یک گام مطمئن، پایه 
و استوار خواهد شد.وی بابیان اینکه باید این مسیر 
را به صورت گام به گام به جلو ببریم تا مسئله حل 
شود، تاکید کرد: بخش اول شامل تثبیت حقوق 
ناشی از تصمیمات شــورای عالی آب در قسمت 
منابع و مصارف است و باید در قالب معرفی سه 
ستون به وزارت نیرو مبنی بر وضعیت کنونی آب 
استان اعالم کنیم تا ســهم های از یاد رفته استان 
را تثبیت کنیم.استاندار اصفهان افزود: باید در گام 
دوم اصالح جدول و اضافه شــدن حقوق دیگری 
که برای مصرف کننده از این منبع تعریف شــده، 
اما در قبال آن چیزی وجود ندارد را مشخص کنیم.
به گفته وی، در گام ســوم نیز باید به دلیل شرایط 
محیط زیستی که در اســتان به وجود آمده است 
همه به ســازمان آب منطقه ای درزمینه چاه ها و 
محدودسازی برداشت های زیرزمین کمک کنیم تا 
از این واقعیت کنونی در زندگی ما که یک تمدن در 

معرض تهدید قرارگرفته، جلوگیری کنیم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 
گفت: با آزادسازی قیمت خودرو همه بازیگران این 
صنعت برنده خواهند بود.شهرام معینی اظهار کرد: 
وقتی به عملکرد شرکت های خودروساز تجاری در 
بازار ســرمایه نگاه می کنیم متوجه می شویم که آنها 
توانسته اند در چند سال اخیر ســود مناسبی میان 
سهامداران خود تقسیم کنند و ارزش سهام شان را در 
بورس باال ببرند. اما سوال اینجاست که چگونه نسبت 
به خودروسازانی که به تولید خودرو سواری مشغول 

هستند، توانســته اند عملکرد بهتری داشته باشند.
وی افزود: تنها عاملی که ســبب شده خودروسازان 
تجاری در بازار ســرمایه خوش بدرخشند، دخالت 
نکردن دولت و نهادهای قیمت گذار در تعیین قیمت 
محصوالت آنان بوده اســت.این اقتصاددان گفت: 
قیمت خودروهای تجاری بر اســاس نظام عرضه و 
تقاضا و در شرایطی نســبتا رقابتی تعیین می شود 
و طبیعی  اســت که بنگاه تولیــدی می تواند با توجه 
به سودی که کســب می کند هم محصول باکیفیت 
را بدون واســطه به دســت  مصرف کنندگان اصلی 
برســاند و هم ارزش ســهام خود را باال برده و سود 
مناسبی را میان سهامداران خود تقسیم کند.معینی 
گفت: در بنگاه های خودروساز سواری قضیه عکس 

خودروسازان تجاری  اســت. دخالت دولت و چند 
نهاد موازی در تعیین قیمت خودرو ســبب شده تا 
خودروســاز، مصرف کننده واقعی و سهامدار از این 

محل متضرر شود.
وی افــزود: در چنین شــرایطی دیده می شــود که 
سوداگری در بازار خودرو رونق می یابد و مصرف کننده 
واقعی مجبور است خودروی مورد نیازش را از بازار آزاد 

به قیمت باالتری نسبت به قیمت تعادلی تهیه کند.
معینی گفت: علم اقتصاد همواره به سیاســتگذاران 
توصیــه می کند دخالــت خــود را در تعیین قیمت 
محصوالت به صفر برســانند تا بــازار قیمت واقعی 
محصول را کشف کرده و تولیدکننده و مصرف کننده از 

این محل منفعت ببرند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان:

سیاستگذاران، دخالت در قیمت گذاری را به صفر برسانند
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

بحث عدالت در موضوع آب، مطالبه جدی مردم چهارمحال است
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد، در 
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی در شهرکرد با بیان اینکه مردم این استان به طور 
مرتب برای حل مشکالت آب به مسئوالن مراجعه می کنند، تصریح کرد: 

بحث عدالت در موضوع آب، مطالبه جدی مردم استان است.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام گفت: با وجود آنکه دیگر 
نمی توان این خطه را اســتانی پر آب نامید، اما بــه معضل پیش آمده و 

خشک شدن منابع آبی توجه نمی شود.
وی افزود: روند کاهش نزوالت و خشک شــدن چشمه ها و منابع آبی 
در چهارمحال و بختیاری مشکالت بسیاری را به وجود آورده است، ولی 

متاسفانه برخی  ها توجهی به این موضوع ندارند.
حجت االسالم و المســلمین نکونام به ســفر آیت ا...رییسی به استان 
چهارمحال و بختیاری در زمان ریاســت او بر قوه قضاییه نیز اشاره کرد و 
یادآور شد: در آن سفر نیز عمده موضوعات مطرح شده از سوی مردم به 
رفع مشکالت آب باز می گشت.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه شهرکرد بر حل مسئله طرح انتقال آب بن به بروجن تاکید 
کرد.حجت االسالم و المسلمین نکونام در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: در شرایط کنونی کشور به اقتدار همه جانبه نیاز دارد که کشاورزی 
یکی از شاخصه های اصلی در این اقتدار محسوب می شود و اگر این حوزه 

ساماندهی شود، بخش مهمی از مشکالت نیز رفع خواهد شد.
امام جمعه شهرکرد از نبود تعادل در تولید و نیاز و مشکالت بخش صادرات 
به عنوان برخی نابسامانی های موجود در عرصه کشاورزی کشور یاد کرد 
و اظهار داشــت: چهارمحال و بختیاری از اســتان های مستعد در زمینه 
کشاورزی است که توانسته در تولید برخی محصوالت زراعی، باغی، دامی، 
شیالت و آبزیان در صدر کشور قرار گیرد.وی رتبه نخست استان در تولید 
بادام، ظرفیت باالی پرورش گیاهان دارویی و وجود زیرساخت های کشت 
گلخانه ای را از جمله توانایی های چهارمحال و بختیاری در حوزه کشاورزی 
دانست و گفت: الزم است این توانمندی ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در 
اشتغال و معیشت مردم تاثیر بسزایی دارد.حجت االسالم و المسلمین 
نکونام در ادامه به بحث صیانت از جنگل ها و منابع طبیعی نیز اشــاره و 
تصریح کرد: به دلیل نبود امکانات و زیرساخت های مربوط به گازرسانی 
در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری، مردم برای تامین نیاز های خود 
به جنگل ها روی آورده اند که این مورد موجب مشکالتی شده است.وی 
یادآور شــد: راه حل اصلی برای حفظ جنگل، گازرســانی به روستا های 
حاشیه مناطق جنگلی است که با نرخ سرانه تعیین شده اجرای طرح های 
گازرسانی امکان پذیر نیست و الزم اســت برای اختصاص سهم سرانه 

برنامه ریزی دقیق تری صورت  گیرد.

 چهارمحال و بختیاری با 43 درصد نرخ مشــارکت، جوان ترین 
استان کشور به شمار می رود

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این اســتان بــا ۴۳ درصد نرخ 
مشارکت جوان ترین استان کشــور به شــمار می رود.اقبال عباسی در 
نشست اعضای کمیســیون کشــاورزی و تعدادی از معاونان و مدیران 
وزارت جهاد کشاورزی، مشکل این اســتان را نرخ باالی بیکاری عنوان 
کرد و گفت: چهارمحال و بختیاری با ۴۳ درصد نرخ مشارکت جوان ترین 
استان کشور به شمار می رود.وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت این استان 
آماده کار و فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: عامل دیگری که به بیکاری 
این استان منجر شده ، بی آبی است، ۱۲ درصد آب شیرین کشور از این 
استان استحصال می شود، اما از ظرفیت رودخانه های موجود در راستای 
اشتغال زایی بهره گیری نشده است.عباسی افزود: نمایندگان مجلس در 
تدوین لوایح به گونه ای عمل کنند تا سهم ناچیز استان های کمتربرخوردار 
از بودجه ملی افزایش یابــد و از این طریق بخشــی از محرومیت این 

استان ها جبران شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از بودجه ساالنه کشور تنها ۳۰ 
درصد در اختیار اســتان ها قرار می گیرد و ۷۰ درصد آن هزینه طرح های 
ملی و در اختیار وزارتخانه هاست که بیشتر در کالن شهر ها هزینه می شود.

عباسی ادامه داد: این رویه سهم استان های کمتر برخورداری که از نفوذ و 

تعداد نمایندگان کمتری برخوردارند را نادیده گرفته است و در نهایت منجر 
به عقب ماندگی این استان ها می شود از این رو باید نمایندگان مجلس 
به این رویه خاتمه دهند و نظارت بیشتری بر هزینه کرد بودجه در کشور 

داشته باشند تا حقوق استان های کوچک تر هم لحاظ شود.
عباســی تصریح کرد: شــعار هایی نظیــر عدالت، رفــع محرومیت و 
تمرکززدایــی در اســتان های محروم کشــور به خوبی اجرا نشــده که 
مصداق آن را در تخصیص منابع آبی در این اســتان شــاهد هســتیم، 
به طوری که کشــاورز و دامــدار اســتان در سرچشــمه نمی تواند آب 
 برداشت کند، اما این منابع آب با هزینه باالیی به استان دیگری انتقال 

داده می شود.
عباسی، وجود رودخانه زاینده رود در استان را فرصت مناسبی برای رونق 
گردشگری و اشتغال زایی دانست و گفت: باغات شهرستان سامان در 
حاشیه زاینده رود بهترین فرصت برای تحقق این مهم است، اما تاکنون 
طرح مهمی در این رابطه اجرا نشده اســت.گفتنی است؛چهارمحال و 
بختیاری، میزبان اعضای کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس بود.اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی به همراه تعدادی از معاونان وزرا در حوزه جهادکشاورزی، 
نیرو، حفاظت محیط زیست به مدت ۲ روز به بررسی مسائل حوزه آب، 

کشاورزی و دامپروری استان پرداختند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

شهرستان سامان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: در برخی مکان 
ها به صورت مقطعی با نوساناتی مواجه هستیم که منشأ آن بیشتر تجمعات خانوادگی و فامیلی است 
که همین تجمعات باعث شده در برخی شهرستان هایی که بعضا کم جمعیت هم هستند با افزایش 
موارد بیماری در یک خانواده و فامیل رنگ شهرستان به لحاظ میزان شیوع بیماری تغییر پیدا کند.

مجید شیرانی اضافه کرد: در حال حاضر شهرستان کیار با توجه به افزایش موارد بستری طی چند روز 
اخیر قرمز و شهرستان سامان از وضعیت زرد خارج و تبدیل به نارنجی شده است.شیرانی ادامه داد: 
در سایر شهرستان ها تغییر به لحاظ میزان شیوع مالحظه نشده است.وی با بیان اینکه، چیزی کمتر از 
۲۰ درصد جامعه هدف که نوبت واکسیناسیون آنها فرا رسیده بود ،هنوز اقدام به واکسیناسیون نکرده 
اند ، افزود: این امر می تواند ضمن ایجاد خطر برای خودشــان، ناقل بیماری برای دیگران و موجب 

گسترش بیماری شود.

دالیل افزایش قیمت ماهی در چهارمحال و بختیاری
رییس اتحادیه مرغ و ماهی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر تمامی توجه ها بر مرغ و قیمت 
آن است و به همین دلیل مراکز شیالت در خصوص قیمت ماهی تصمیم گیری می کنند و قانونی برای 
قیمت گذاری ماهی وجود ندارد، برای مثال ماهی قزل آال بــا قیمت حدود ۷۷ هزار تومان به فروش 
می رسد.عبدا... باقری در خصوص دالیل افزایش قیمت مرغ و ماهی در چهارمحال و بختیاری، اظهار 
کرد: مرغداران اعتراضاتی مبنی بر به صرفه نبودن تولید در ماه های اخیر داشتند، به همین دلیل طی 
برگزاری جلسه ای با استانداری و ســتاد تنظیم بازار قیمت مرغ زنده ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت و در 
نتیجه مرغ کشتار شده نیز ۲۰۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد، در حال حاضر مرغ با قیمت ۲۸ هزار 
و ۵۵۰ تومان به فروش می رسد، البته کشتارگاه باید مرغ را با قیمت ۲۷ هزار و ۳۲۰ تومان به صورت 
عمده عرضه کند و باتوجه به هزینه حمل و نقل سود زیادی برای فروشندگان ندارد.وی ادامه داد: در 
حال حاضر نیز تمامی توجه ها بر مرغ و قیمت آن است و به همین دلیل مراکز شیالت نیز در خصوص 
قیمت ماهی تصمیم گیری می کنند و قانونی برای قیمت گذاری وجود ندارد، برای مثال ماهی قزل آال 

با قیمت حدود ۷۷ هزار تومان به فروش می رسد.

برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز در چهارمحال و بختیاری
همزمان با سراسر کشور، بیست و سومین جشنواره خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری با هدف 
تکریم یک هزار خیر برگزار می شود.این جشنواره به صورت ارتباط تصویری با تعداد محدود و با حضور 
خیران شاخص استانی مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ در محل سالن شهید مردانی استانداری برگزار خواهد 
شد.بیست و سومین جشنواره خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری با حضور استاندار، مدیرکل 
نوسازی توسعه و تجهیز مدارس، مدیرکل آموزش و پرورش استان، رییس مجمع خیران مدرسه ساز 

استان، خیران شاخص استانی و نمایندگان خیران خارج از کشور برگزار خواهد شد.

شناسایی پیکر شهید جاویداالثر »رستم علی بابایی شهرکی«
فرمانده سپاه قمر بنی هاشــم )ع( چهارمحال و بختیاری گفت: پیکر شهید جاویداالثر »رستم علی 
بابایی شهرکی« شناسایی شد.سردار اکبری افزود: پیکر مطهر این شهید واالمقام سال ۱۳۹۵ در قطعه 
شهدای گمنام شهرستان »دیر« استان بوشهر به خاک سپرده شده بود.وی با حضور در جمع خانواده 
این شهید واال مقام، خبر شناسایی پیکر شهید جاویداالثر »رستم علی بابایی شهرکی« بعد از ۳۳ سال 

گمنامی را به مادر و خانواده این شهید گرانقدر داد.

بام ایراناخبار

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: از سالیان 
گذشته قرار است بخش خصوصی در بحث ورزش سرمایه گذاری الزم را انجام دهد 
که متاسفانه همواره این استان مغفول واقع شده و کسی حاضر به سرمایه گذاری 
نیست و تاکنون شخصی به عنوان سرمایه گذار حضور پیدا نکرده است.علی تشنیزی 
با اشاره به وجود منابع طبیعی گردشــگرپذیر در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
بستر گردشگری ورزشــی و جذب توریست ورزشــی در چهارمحال و بختیاری به 
نسبت سایر استان های کشور در این استان فراهم است و فوق العاده با گردشگری 
ورزشی هم خوانی دارد، ولی متاسفانه ســرمایه گذاری هایی در این راستا صورت 
نگرفته است.معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
افزود: باتوجه به منابع طبیعی در اختیار و رودخانه های فراوان، حدود ۶۴ کیلومتر از 
مسیر رودخانه زاینده رود، امکان انجام هرگونه فعالیت ورزشی برای جذب توریست 

ورزشی را دارد، از طرفی وجود غارهای متعدد برای غارنوردی و کوه های سر به فلک 
کشیده برای کوه نوردی، موجب شده ورزشــکارانی از سراسر جهان از منابع موجود 
استان استفاده کنند.وی با اشاره به ورزش های درآمدزا از جمله بانجی جامپینگ، 
رفتینگ و پاراگالیدر، ادامه داد: این ورزش ها تاثیر بسزایی در جذب توریست دارند، 
اما متاسفانه در هیچ یک از ورزش ها کمترین سرمایه گذاری صورت نگرفته است، 
از طرفی همواره در بحث ورزش، مشکل سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی 
وجود دارد که نبود اعتبار در بخش دولتی  یا نبود تمایل برای سوق دادن اعتبارات به 

این سمت موجب شده که شاهد ســرمایه گذاری در این بخش نباشیم، همچنین 
بخش خصوصی زمانی که قصد دارد سرمایه گذاری انجام دهد با مشکالت بسیار 
عدیده از جمله بروکراسی اداری مواجه می شود ؛ اما زمانی که در دل کار قرار می گیرد 
و با مشکالت بسیار از جمله تخصیص زمین، تسهیالت بانکی و ... مواجه می شود، 
از این کار کناره گیری می کند.تشــنیزی بیان کرد: به طور مثال، در ورزش رفتینگ 
ظرفیت ایجاد ۵۰ باشگاه توسط بخش خصوصی در رودخانه های مختلف استان 
از جمله شهرستان های اردل، لردگان، کیار و سامان وجود دارد که بخش خصوصی 

سرمایه گذاری الزم را در حد تامین و تهیه تجهیزات موردنیاز انجام می دهد، ولی عالوه 
بر آن زیرساخت هایی برای مدیریت آن ها وجود دارد که متاسفانه نبود زیرساخت ها، 
مشکالت فرهنگی و فنی را ایجاد کرده است.معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید ساز و کار مناسب برای ورزش های 
درآمدزا، از سوی دولت انجام شود، مثال ایستگاه های متعدد برای کنترل قایق ها در 
مسیر رودخانه هایی که قرار است باشگاه ایجاد شود، احداث شود.وی با بیان اینکه 
حواشی در ورزش، زمانی ایجاد می شود که سازماندهی و ساماندهی مناسبی روی 
زیرمجموعه ها صورت نگیرد، تصریح کرد: زمانی که زیرمجموعه ها کنترل و ساماندهی 
شــوند، به راحتی می توانیم آن ها را مدیریت و کنترل کنیم، اما زمانی که ساز و کار و 
زیرساخت استقرار در محل، نیروی انسانی و بودجه و ایستگاه مخصوص را نداشته 

باشیم، بستر مخصوص فراهم نمی شود.

سایه سنگین سرمایه گذاران ورزشی در چهارمحال و بختیاری

شنبه 15 آبان 1400 / 30  ربیع االول 1443 / 06  نوامبر  2021 / شماره 3386

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/120  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 6818-1400/06/11 هيات دوم آقای غالم غريب شاهی 
کاهيدانی به شناسنامه شماره 334 کدملي 4689568103 صادره اردل فرزند محمد 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 206/38 متر مربع قسمتي از پالک 
شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 
شماره 38524 مورخ 1399/5/1 دفترخانه شــماره 180 اصفهان و با توجه به نامه 

شماره 16/1400/18219 مورخ 1400/5/9 اداره کل راه و شهرسازی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1216960 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/121 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 6835-1400/06/11 هيات دوم آقای مرتضی محمد شريفی 
رنانی به شناســنامه شــماره 311 کدملي 1290270996 صادره اصفهان فرزند 
اسمعيل در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 141/53 متر مربع قسمتي از 
پالک شماره 3233 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت حسن براتی رنانی از سند شماره 3071 مورخ 1338/8/5 

دفترخانه شماره 76 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1217067 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/122 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9446-1400/08/09 هيات چهارم آقای يوسف آقابابائی بنی 
به شناسنامه شماره 4610489333 کدملي 4610489333 صادره شهرکرد فرزند 
خسرو نسبت به يک و نيم دانگ مشــاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
123/78 متر مربع از پالک شماره 506 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت متقاضی مجيد و يوسف آقا 
بابائی طبق سند انتقالی شماره 86903 مورخ 1397/10/13 دفترخانه 108 اصفهان 
 رديف 2- راي شماره 9447-1400/08/09 هيات چهارم آقای مجيد آقابابائی بنی 
به شناسنامه شماره 4610079704 کدملي 4610079704 صادره شهرکرد فرزند 
خسرو نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 123/78 
متر مربع از پالک شماره 506 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت متقاضی مجيد و يوسف آقا بابائی 

طبق سند انتقالی شماره 86903 مورخ 1397/10/13 دفترخانه 108 اصفهان 
رديف 3- راي شــماره 9445-1400/08/09 هيات چهارم خانم رقيه آقا بابائی به 
شناسنامه شماره 5697 کدملي 4621069888 صادره شهرکرد فرزند خدامراد در 
نسبت به يک و نيم دانگ  مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 123/78 
متر مربع از پالک شماره 506 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت متقاضی مجيد و يوسف آقا بابائی 

طبق سند انتقالی شماره 86903 مورخ 1397/10/13 دفترخانه 108 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1216968 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/123  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
 رديــف 1- راي شــماره 9062-1400/07/26 هيات اول خانــم زينت گالبی 
زاده گان به شناسنامه شــماره 665 کدملي 1286361753 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 316/96 متر مربع قسمتي 
از پالک شــماره 68 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت غالمرضا محبی دهنوی از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 

139720302025003443
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1217591 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/124 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9114-1400/07/27 هيات ســوم آقــای مجيد عزيزی 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 17 کدملي 1290293309 صادره اصفهان فرزند 
رحيم در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 185/61 متر مربع پالک شماره 620 
فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان دفتر 

الکترونيک 139620302025018500 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1216727 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/125 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.

رديف 1- راي شماره 9251-1400/08/01 هيات سوم خانم زينب السادات هاشمی 
طباطبائی زواره به شناسنامه شماره 1273002245 کدملي 1273002245 صادره 
اصفهان فرزند سيد بهرام نسبت به يک دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 176/30 متر مربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 
14  ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از عباس احمدی کوجانی ثبت در صفحه 

268 الی 271 دفتر 54 تائيد
رديف 2- راي شــماره 9252-1400/08/01 هيات ســوم خانم مهناز غضنفری 
به شناســنامه شــماره 628 کدملي 1818163993 صادره آبادان فرزند ابراهيم 
نســبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 176/30 متر 
مربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش حــوزه 14  ثبت ملک غرب 
 اصفهان مع الواســطه از عباس احمدی کوجانی ثبت در صفحــه 268 الی 271 

دفتر 54
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1217851 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/126 شــماره نامه: 140085602024008909- 1400/08/01 نظر به اينکه 
سند مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شماره 59 فرعی از 2900 اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان نام مهديقلی دليری شمس آبادی تحت شماره چاپی 104481 و 98 و 
شماره الکترونيکی 139920302024024565  ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1400217020024022396 
مورخ 1400/07/12 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل 
شــماره 140002150332000 مورخ 1400/07/10 و رمز تصديق 519388 به 
گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت 
جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را 
نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1217768 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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اعمال محدودیت برای واکسن نزده ها از ماه آینده
معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان در حاشیه نشست با اعضای مجمع خیران حوزه بهداشت و 
درمان استان و خیران سالمت استان به آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور اشاره کرد و گفت: 
دولت وظیفه و مسئولیت خود را در خصوص تامین واکسن انجام داده و شرایط برای واکسیناسیون 
تمام اقشار جامعه فراهم شده است.کمال حیدری با بیان اینکه برخی در کشور تصمیمی برای دریافت 
واکسن ندارند، افزود: با توجه به دستور رییس جمهور در حال حاضر آموزش و کار اقناعی برای واکسن 
نزده ها در دستور کار قرار دارد، اما از ماه آینده محدودیت هایی برای آنان لحاظ می شود.وی با تاکید بر 
اینکه اصناف و کسبه واکسن نزده هم مشمول این محدودیت ها می شوند، گفت: مخالفان واکسن 

موضوعاتی را در افکار عمومی مطرح می کنند و در مقابل ما آماده مناظره و گفت وگو با آنان هستیم.

ایجاد 483 مرکز نیکوکاری در اصفهان
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان از ایجاد ۴۸۳ مرکز نیکوکاری با محوریت 
معتمدان خبر داد.کریم زارع با بیان اینکه ارائه خدمت بی وقفه با حفظ شــأن خانواده های نیازمند و 
بهره گیری از ظرفیت های مردمی، سیاست این نهاد در ایجاد مراکز نیکوکاری است، اظهار داشت: بر 
اساس این رویکرد، مراکز نیکوکاری پل ارتباطی خیران و نیازمندان است و در حال حاضر ۴۸۳ مرکز 
نیکوکاری در سطح استان فعال است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه توســعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری با واگذاری کار به مردم در قالب ایجاد مراکز نیکوکاری در 
حال اجراســت، گفت: خیران بیش از ۲۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به صورت کمک های نقدی، 
کاال، خدمات و تخفیفات برای نیازمندان تحت حمایت در هفت ماهه سال جاری، به مراکز نیکوکاری 
کمک کرده اند.وی با اشاره به تغییر نگاه کمیته امداد به مراکز نیکوکاری و توجه به این مراکز به عنوان 
بازو های تخصصی این نهاد، افزود: در حال حاضر ۵۶ مرکز در حوزه آموزش و پرورش، مراکز حوزوی 
و دانشگاهی، همچنین ۳۴ مرکز در حوزه اشتغال به صورت تخصصی به مددجویان و نیازمندان ارائه 

خدمت می کنند.

موافقت نهایی با آزادسازی اراضی دانشگاه آزاد اسالمی 
نجف آباد

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: جلســه ای فوق العاده درباره اتخاذ تصمیم برای 
آزادسازی اراضی تحت مالکیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، واقع در مسیر اجرای طرح تقاطع 
غیر همسطح شهدای دانشجو تشکیل شد. با توجه به اهمیت طرح و حادثه خیز بودن مسیر مجاور 
سردر اصلی دانشگاه و با توجه به تقاضای شهرداری نجف آباد با آزاد سازی این اراضی موافقت به عمل 
آمد. پیام نجفی افزود: با استناد به بند ۷ ماده ۲ مصوبه شــماره ۷۲۱ شورای عالی انقالب فرهنگی، 
دستور جلسه شــماره یک مطرح و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان ضمن ابراز 
ناخشنودی خود مبنی بر شکستن حریم و تخریب غیرقانونی دیوار دانشگاه قبل از طی مراحل قانونی 
و اخذ مجوزهای الزم با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان دانشگاهی اجتماعی و جامعه 
محور همواره کمک به توسعه شهرها و رفع مسائل و مشکالت جامعه و زیست بوم منطقه را در اهداف 
کالن خود قرار داده است، با عنایت به صورتجلسه شــماره ۱۱۸۲۷/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/9 واحد 
نجف آباد با موضوع توافق نامه اولیه این واحد دانشگاهی با شهرداری نجف آباد که به تایید و امضای 

معاونت امالک و مستغالت مرکز امور عمرانی دانشگاه رسیده ،موافقت کرد.
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: همچنین مجوز شــماره ۵۱/۲۸۷۰۶/د مورخ 
۱۴۰۰/۸/۱۲ کمیسیون معامالت سازمان مرکزی، در راستای صرفه و صالح دانشگاه، با آزادسازی و 
واگذاری زمین مورد نظر طبق نقشه های پیوستی در صورتجلسه و مشروط به انجام کلیه تعهدات توسط 

شهرداری نجف آباد بابت ما به ازای این واگذاری، موافقت شد.

 با حضور معاون اول قوه قضاییه صورت گرفت؛

معرفی رییس کل جدید دادگستری استان اصفهان

در آیینــی بــا حضــور معــاون اول قوه 
قضاییه، رییس کل دادگســتری استان 
اصفهان معرفــی و از حبیبی، رییس کل ســابق تجلیل شــد.معاون 
اول قوه قضاییــه در آیین تکریــم و معارفه رییس کل دادگســتری 
اســتان که در تاالر کوثر اصفهان برگزار شــد با بیان اینکه رســیدگی 
به پرونده هــای معوقه برای دســتگاه قضایی رنج آور اســت گفت: 
کســی که ظلمی در حقش روا شــده و به دســتگاه قضــا مراجعه 
می کند اگر زمان رســیدگی به پرونــده او تا حدود یک ســال و نیم 
 طول بکشــد، در شــأن عدلیــه نظام مقــدس جمهوری اســالمی

 نیست.
حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق ابراز امیدواری کرد که زمینه 
اجرای عدالت در ساختار دســتگاه عدلیه فراهم شــده و امید است 

بتوانیم با کمک همه مدیران به ویژه مردم این کار را انجام دهیم.
وی بــا گرامیداشــت ١٣ آبــان و روز استکبارســتیزی گفــت: 

استکبارستیزی در دادگستری به معنای اجرای عدالت و احقاق حق و 
رساندن حق به حق دار است و امروز قوه قضاییه به صورت جدی مبارزه 

با فساد را در دستورکار خود قرار داده است.
حجت االســالم مصدق با تاکیــد برحرکت قــوه قضاییه به ســمت 
هوشمندســازی افزود: انتظارات مــا از دادگســتری در ١٣ بند برای 
رییس کل جدید استان ارسال خواهد شد، ولی مهم ترین انتظار ما از 
ایشان این است که دستورات رهبر معظم انقالب را که در حکم انتصاب 

رییس قوه قضاییه آمده، عملیاتی کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم در این مراسم با 
بیان اینکه سخت گیری برای افراد بدهکاری که توان و بضاعت مالی 
ندارند، مورد قبول نیست و این قانون نیاز به اصالح دارد، گفت: باید به 
این افراد مهلت داده شود تا پول را برگردانند و نباید در مدت طی کردن 

دوران حبس بهره و تورم به بدهی آن ها اضافه شود.
آیت ا... طباطبایی با اشــاره به اینکه فعالیت خیران در اصفهان برای 

آزاد کردن زندانیان جرائم غیرعمد بیش از سایر استان ها بوده، گفت: 
درهفت ماهه امسال ٣۵۶ نفر با میلیارد ها تومان بدهی آزاد شده اند.

ســید رضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان نیز در ادامه جلســه با اشاره 
به جایگاه پرمخاطره و خــاص قضات گفت: جای جــای مملکت ما 
پر از قضات شــریفی اســت که برای اســتقرار عدالت که زینت همه 

حاکمیت هاست، تالش کرده اند.
رییس دادگســتری اصفهان هم اظهار داشــت: محور دســتگاه های 
قضایی قاضی اســت و همه طرح ها، سیاســت ها و راهبردها باید در 
خط مقدم انجام شــود. نقش آفرینی اول مربوط به قضات متعهد و 

خدوم است.
حجت االســالم اســدا...جعفری افزود: اســتان اصفهــان از جمله 
اســتان های برخوردار اســت و من افتخــار می کنم که ریاســت قوه 
قضاییه این ماموریت خطیر را به من ســپردند و امیــدوارم بتوانم با 
حفظ استقالل، روحیه جهادی، تفکر انقالبی و مولفه هایی که نیاز تراز 

جمهوری اسالمی ایران است، خدمتگزار خوبی باشم.
رییس کل دادگســتری اصفهان با بیان اینکه در راستای بهبود کمی و 
کیفی وضعیت دادگســتری کل اســتان اصفهان تالش خواهیم کرد، 
گفت: برنامه هایی در دستور کار است و همچنین تکالیفی بر عهده ما 
گذاشته شده اســت. حوزه کار قضایی هم بر اساس قانون اساسی و 
هم در حوزه سیاست های کالن نظام که ممکن است به طور مستقیم 

مربوط به ما نباشد، بنا شده است.
وی بیان کرد: عملکرد حــوزه قضایی باید به گونه ای باشــد که از یک 
سو پناهگاه انسان های ستمدیده باشــد و از همه ظرفیت ها استفاده 
شود و از سویی دیگر برق شمشیر اجرای عدالت باشد برای تبهکاران 
و مجرمان و کســانی که پای خود را از قانون فراتر می گذارند و به بیت 
المال و ناموس مردم دست اندازی می کنند که باید در چارچوب قانون 

با آنها برخورد شود.
رییس کل دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه مطالبات مردم استان 
شــهیدپرور اصفهان که ۲۳ هزار شــهید در راه انقالب تقدیم کرده باید 
پیگیری شــود، اظهار داشــت: وظیفه خود می دانم که شأن و جایگاه 
مردم اســتان اصفهان را حفظ کنیم و از هیچ تالش و کوششی دریغ 

نکنیم و خود را وقف خدمت مردم کنیم.
در پایان حجت االســالم اســدا... جعفری که پیش از این رییس کل 
دادگستری خراسان شمالی بود به عنوان رییس کل جدید دادگستری 
استان معرفی و از محمدرضا حبیبی تجلیل شد.محمدرضا حبیبی از 

خرداد 9۸ تاکنون رییس کل دادگستری استان بود.

با مسئولان جامعه

 صبحگاه مشترک 
 بسیج دانش آموزی

 در اصفهان  
 مراسم صبحگاه مشــترک برادران 
و خواهران بســیج دانش آموزی به 
مناسبت هفته بسیج دانش آموزی 
و روز ۱۳ آبــان با حضــور نیروهای 
بســیجی خواهر و بــرادر و با حضور 
فرماندهان ســپاه و مدیران آموزش 
و پرورش و با سخنرانی سردار »علی 

مقوارساز« در اصفهان برگزار شد.

رییس مرکز تحقیقات ژنتیک نور:

 شناسایی شهدای گمنام از اهداف اولیه تشکیل
 مرکز ژنتیک کشور بود 

رییس مرکز تحقیقات ژنتیک نور با اشاره به ضرورت استفاده از علم ژنتیک برای شناسایی هویت، 
گفت: سامانه ثبت اطالعات ژنتیک مشــاغل پرخطر ویژه نظامیان، اورژانس، امدادی و هوایی در 
کشور ایجاد شده است.محمود توالیی در نشســت خبری با موضوع شناسایی و تشخیص هویت 
شهدای گمنام در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان افزود: کشوری که در 
زمینه پزشکی مولکولی و رشته ژنتیک فعالیت نداشته باشد در آینده با مشکل مواجه و داشته های 
پزشکی  آن ناکارآمد می شود کما اینکه تشــخیص و درمان بیماری کووید-۱9 نیز در گرو دستیابی 
به اطالعات ژنتیکی ویروس و افراد اســت و ایران در این عرصه پابه پای کشورهای در حال توسعه 

حرف برای گفتن دارد.
وی با اشاره به اهمیت اســتفاده از علم ژنتیک در شناسایی هویت شهدای گمنام، اظهار داشت: در 
مرحله نخست، پیکر مطهر شهدا توسط گروه های جهادی تفحص در مناطق خطرناک که احتمال 
آلودگی به مین و مهمات عمل نکرده در آن وجود دارد، شناسایی می شود که در این بخش تا کنون به 

منظور پایان دادن به چشم انتظاری خانواده های شهدا ۵۰ شهید تقدیم شده است.
توالیی با بیان اینکه  در مرحله بعدی، تفکیک اجساد بین ایرانی و عراقی بر اساس ۱۵ مولفه توسط 
گروه های حاضر در صحنه انجام می شود، ادامه داد: گاهی ممکن است به دالیلی از جمله دفن دسته 
جمعی، جداسازی و تشخیص اجساد بسیار وقت گیر باشد ولی این کار با نهایت دقت اجرا می شود.

وی با اشاره به آغاز مراحل شناسایی ژنتیکی شهدا، گفت: در این بخش به اطالعات ژنتیکی خانواده 
شهدا نیاز است ولی به علت جلوگیری از فشــار روانی بر خانواده ها، فراخوان عمومی برای بیش از 
سه هزار خانواده شهید اعالم  نمی شود بلکه در قالب پایش سالمت تالش می کنیم این اطالعات را 
به دست آوریم.توالیی خاطر نشان کرد: پس از انجام آزمایش های ژنتیک اجساد شهدا، داده های 
آزمایشگاهی به دســت آمده از شــهدا و خانواده های آنها در پایگاه اطالعات ثبت و تمام داده های 

بیولوژیک به داده های بایوانفورماتیک تبدیل می شود.
وی اظهار کرد: پروسه مطابقت این اطالعات بســیار زمان بر است و گاهی الزم است آزمایش های 
دیگری صورت گیرد یا در برخی موارد پیکری پس از دفن با اطالعات خانواده شهید مطابقت داده 
می شود.رییس مرکز تحقیقات ژنتیک نور با اشاره به حمایت استکبار جهانی در به شهادت رساندن 
سردار شهید قاسم سلیمانی و جمعی از همراهان ایشــان، گفت: در این واقعه بالفاصله اطالعات 
ژنتیکی خانواده شهید ســلیمانی و سایر شهدا جمع آوری و طی ۱۲ ســاعت پیکر این شهدا با علم 

ژنتیک شناسایی، جداسازی و برای تشییع آماده شد.
وی تصریح کرد: حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی از عرصه های نوین دانش است و کشورهای توسعه یافته 

با ایجاد انواع تحریم ها، مانع دستیابی سایر کشورهای در حال توسعه به این حوزه هستند.
رییس مرکز تحقیقات ژنتیک نور ادامه داد: کشورهای استکباری تالش می کنند در این حوزه نیز 
مانند انرژی هسته ای شورای حکام به وجود آورند و با ســازوکارهایی که قرار می دهند، دستیابی 
به فناوری و دانش در این عرصه را محدود کنند.وی گفت: شناسایی شهدای گمنام از اهداف اولیه 
تشکیل مرکز ژنتیک کشور بود و امروز چند خدمت دیگر را به جامعه ارائه می کند.توالیی با اشاره به 
امکان مرگ ومیر گسترده در حوادث طبیعی و غیرطبیعی، گفت: دانش ژنتیک مبتنی بر توارث این 
امکان را فراهم کرده است تا در این رخدادها بتوان ریشــه یابی داشت.وی افزود: امروز با استفاده 
از گنجینه ژنتیکی افراد که در واقع ترکیبی از گنجینه ژنتیکی پدر و مادر است و در آن اطالعات ثابت 
وجود دارد که  پالک فناناپدیر نامیده می شود، امکان تبارشناسی ژنتیکی ایرانیان باستان با بهره گیری 
از نمونه هایی که از شهر سوخته به دست آمده، فراهم شده است.این نشست خبری با هدف اطالع 
رسانی از نحوه شناسایی ژنتیک شهدای گمنام به ویژه شهید حسین شکراییان از شهدای گمنامی که 
در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه صنعتی اصفهان دفن شده بود و به تازگی از طریق انجام آزمایش ژنتیک 

شناسایی شده است، برگزار شد.

وز عکس ر

خبر روزخبر

حضور فعال اداره کل 
 ورزش و جوانان اصفهان

 در حوزه ازدواج
رییس گروه فرهنگی و تربیتی اداره کل ورزش 
و جوانــان اصفهان گفت: ســال 99، با وجود 
شــیوع کرونا حــدود ۳۱۷ کارگاه با موضوع 
مســائل پیش از ازدواج به همــت اداره کل 
ورزش و جوانان برگزار شــد؛ با توجه به رنگ 
بندی کرونایی هر شهرستان، برخی از کارگاه 
ها حضوری و برخــی آنالین برگزار شــدند. 
داوود نصر اصفهانی افزود: یکی از مزیت های 
برگزاری کارگاه های پیش از ازدواج به صورت 
آنالین، دسترسی همه جوانان از سراسر استان 
به این امکانات اســت.رییس گروه فرهنگی 
و تربیتــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان همچنین از برگزاری نشســت هایی 
در بحث خانواده خبر داد و اظهار کرد: خانواده، 
اشتغال و توانمندی، موضوعات این نشست 
ها هستند. نصر اصفهانی در ادامه از خدمات 
مشاوره در بحث بعد از ازدواج سخن به میان 
آورد و اضافه کرد: مراکز مشــاوره با دریافت 
مجوز از وزارت ورزش و جوانان و شــرکت در 
آزمون های نظام روانشناســی، آمــاده ارائه 

خدمات مشاوره رایگان به جوانان می شوند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: سقف تعداد 
جلسات مشــاوره رایگان برای هر فرد در این 
مراکز سه جلسه است که به صورت حضوری، 
تلفنی و آنالین با توجه به شــرایط و موقعیت 

برگزار می شود.
رییس گروه فرهنگی و تربیتی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان از تخصصی بودن 
این مراکز ســخن به میان آورد و گفت: افراد 
مشغول به کار در مراکز مشاوره تحت نظر اداره 
ورزش و جوانان، در صــورت قبولی در آزمون 
نظام روانشناسی و دریافت مجوز از این نظام 
قادر به ارائه خدمات شدند و در خبره بودن آن 
ها هیچ شکی نیست؛ به عالقه مندان و افرادی 
که در این حوزه تحصیل کرده اند، برای شرکت 
در این آزمون ها توسط اداره ورزش و جوانان 
فراخوان داده شــده، توســط ما حمایت می 
شوند و اطالعات مورد نیاز در اختیارشان قرار 

داده خواهد شد.

مرگ روزانه 2.8 درصد در حوادث رانندگی در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: طی شش ماهه نخست امســال به طور میانگین روزانه ۲.۸ درصد در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. 
علی سلیمانپور اظهار کرد: با وجود کاهش تلفات تصادفات طی سال های اخیر، در نیمه نخست امسال با رشد تلفات تصادفات در استان مواجه بودیم، به طوری 
که در نیمه نخست امســال ۵۳۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل که آمار تلفات ۵۰۳ نفر بود، 
۶.۲ درصد بیشتر شده است.وی گفت: از کل تلفات تصادفات در نیمه اول امسال، ۴۳۳ نفر مرد و ۱۰۱ نفر زن بودند.مدیر کل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه 
در شهریور ماه امسال،9۱ نفر شامل ۷۵ مرد و ۱۶ زن در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند، افزود: در همین ماه ۲ هزار و ۴۰۸ مصدوم حوادث رانندگی 
نیز به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۸۷۳ نفر مرد و ۶۲۵ نفر زن بودند.به گفته وی، آمار مصدومان شهریور ماه در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بیشتر شده است.

حدیث زاهدی

مدیرعامل ســتاد دیه اصفهان گفت: ۶۸۰ زندانی به 
دلیل جرائم غیر عمد و با بدهی 9 هزار میلیارد ریال در 
استان گرفتار بند و زندان هستند.اسدا... گرجی زاده 
اظهار کرد: از میان ۶۸۰ زندانــی، ۱۲ نفر زن و مابقی 
مرد و به دلیل بدهی در زندان های اســتان اصفهان 
به ســر می برند.وی بیــان کــرد: محکومیت مالی 
ناشــی از بدهکاری به دیگران، مهریه و دیه از جمله 
عوامل ورود این افراد به بند است.مدیرعامل ستاد 
دیه اصفهان ادامه داد: کمبود اطالعات حقوقی و بی 
توجهی به قوانین باعث گرفتاری آنان شــده که الزم 

است سطح آگاهی جامعه افزایش یابد.وی، جلب 
مشارکت خیران برای آزادی زندانیان را مهم برشمرد 
و اظهار داشت: امســال ۳۷۵ نفر از زندانیان جرائم 
غیرعمد استان آزاد شدند که کل بدهی آنان یکهزار و 
۲۲۰ میلیارد ریال بود و خیرین ۲۵۰ میلیارد ریال آن 

را کمک کردند.
گرجی زاده بــا بیان اینکه ۴۷ درصــد از کل بدهی را 
شاکیان بخشیدند، اضافه کرد: ۲۴۰ میلیارد ریال از 
بدهی با صدور حکم اعسار و ۱۰۰ میلیارد ریال آن نیز 
از صندوق خسارت بدنی و تســهیالت بانکی تامین 
شد.وی تاکید کرد: آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و 
کمک به کاهش ورودی زندانیان از اهمیت خاصی 
برخوردار است و به کاهش آســیب های اجتماعی 
کمک می کند.گرجی زاده با بیــان اینکه از میان کل 

زندانیان آزاد شده امســال ۱۴ نفر زن بودند، یادآور 
شــد: این اقدام به حفظ بنیان خانــواده و کاهش 
دغدغه های اجتماعی آنان کمک خواهد کرد.زندانیان 
جرائم غیرعمد شــامل محکومان بــه پرداخت دیه 
ناشی از تصادف و حوادث کارگاهی، مهریه و نفقه و 
بدهی مالی هستند.ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه 
و کمک به زندانیان نیازمند استان اصفهان از رمضان 
سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون حدود 
۱۷ هزار پرونده جرائم غیر عمد را مورد بررسی قرار داد 
که پس از اقدامات الزم از جمله مشاوره و تخفیف و 
گذشت رضایتمندانه از شاکیان و تامین اعتبارات از 
محل وجوه خیران و نیکوکاران و همچنین اعتبارات 
مصوب دولتی، بیش از سه هزار نفر در سال گذشته 

با پرداخت تسهیالت این ستاد از زندان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه اصفهان:

680 زندانی غیر عمد در اصفهان گرفتار بند هستند



در جریان رقابت های لیگ برتر هندبال زنان تیم های فوالد مبارکه و شهید شــاملی کازرون حریفان خود را گلباران کردند.در دومین روز مرحله نخست لیگ برتر 
هندبال زنان چهار دیدار برگزار شد. فوالد مبارکه سپاهان با حضور ملی پوشــانش در این روز توانست تیم آتریسای تهران را گلباران کند و با نتیجه ۴۰ بر ۱۵ مقابل 

آتریسا به برتری برسد.
در دیگر دیدار این روز نیز تیم شهید شــاملی کازرون مقابل تیم صنایع روشنایی یکتا افروز البرز  با اختالف زیاد و با حســاب ۲۷ بر ۱۶ به برتری رسید. در ادامه 
مسابقات این روز تیم کات شاهرود با حساب ۲۸ بر ۳۴ مقابل شهرداری مالیر و سنگ آهن بافق نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۹ مقابل تاسیسات دریایی شکست خوردند.

برد پر گل فوالد مبارکه و شاملی در لیگ برتر هندبال زنان
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قرارداد مدافع جوان چلسی تمدید شد
تروو چالوبا، مدافع جوان چلسی، قراردادش را تا سال ۲۰۲۶ با این تیم تمدید کرد.با اعالم وبسایت 
رسمی باشــگاه چلســی، قرارداد تروو چالوبا با آبی های لندن به مدت ۴ سال و نیم دیگر تمدید 
شد. چالوبا از ۸ سالگی در آکادمی چلسی حضور داشــته و در فصل جاری نخستین بازی های 
خود در تیم نخست باشگاه را تجربه کرده است. این مدافع ۲۲ ســاله در مجموع ۱۰ بار برای تیم 
نخست چلی بازی کرده و ۲ بار موفق به گلزنی شده است.چالوبا پس از امضای قرارداد جدیدش 
با چلسی به سایت رسمی باشگاه گفت:» این اتفاق واقعا باورنکردنی است. امضای قرارداد جدید 
طوالنی مدت با باشــگاه دوران بچگی رویای من بود و امیدوارم این رویا ادامه داشته باشد. این 
آغازی باورنکردنی برای فصل جدید است و چیزی است که هرگز انتظارش را نداشتم؛ اما نشان 

می دهد که تالش های سختم و قبول انتقال های قرضی جواب داده است.«

شکایت باشگاه پورتو به یوفا
باشــگاه پورتوی پرتغال به دلیل ورود دیرهنگام هوادارانش به ورزشگاه »سن سیرو« در جریان 
دیدار با آث میالن در لیگ قهرمانان اروپا، به یوفا شــکایت کرد.تماشاگران پورتو در حالی که زیر 
بارش شدید باران قرار داشتند، ۱۵ دقیقه پس از شــروع بازی وارد ورزشگاه شدند.بازی پورتو و 
آث میالن در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه تســاوی یک - یک به پایان رسید. مهدی 

طارمی، مهاجم ایرانی پورتو هم در این مسابقه حضور داشت.

تورس: 

»صالح« بهترین بازیکن جهان است
تورس که روز چهارشنبه بازی اتلتیکو مادرید برابر لیورپول را از نزدیک تماشا کرد، گفت که محمد 
صالح بهترین بازیکن جهان است.او در پاســخ به این سوال که آیا مهاجم مصری در حال حاضر 
بهترین بازیکن جهان اســت، گفت: صد در صد. تورس که قبل از رفتن به آنفیلد در لیگ جوانان 
نیز هدایت اتلتیکو را بر عهده داشــت، افزود: »اما نه فقط امســال، در دو یا سه فصل گذشته او 
فوق العاده بود. من فکر می کنم او یکی از دو یا ســه بازیکن برتر جهان در پنج یا شش سال اخیر 
بوده است. ثباتش تماشایی است و همین عملکرد خوب فردی باعث شده است تا لیورپول جام 
بیاورد«.تورس در ادامــه گفت: او به رکورد زدن و گلزنی ادامه می دهد. مــا چند بار با هم صحبت 
کرده ایم و من برای او بسیار خوشــحالم زیرا زمانی که او به انگلیس آمد شرایط سختی را پشت 
سر گذاشت. االن برای صالح خیلی خوشحال هســتم چون با تالش و شایستگی به این جایگاه 

رسیده است.

تمدید قرارداد سیتی با دروازه بان تیم ملی آمریکا 
زک اســتفن، دروازه بان تیم ملی آمریکا، قراردادی بلندمدت را با منچسترسیتی به امضا رساند.

استفن در سال جوالی ۲۰۱۹ از کلمبوس کرو جدا شده و به منچسترسیتی ملحق شد تا در دو سال 
گذشته در ورزشگاه اتحاد حضور داشته باشــد.این بازیکن آمریکایی پس از ادرسون، دروازه بان 
دوم سیتی بوده اما هر زمان که در ترکیب این تیم به میدان رفته، عملکردی درخشان را از خود به 
نمایش گذاشته و مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر تصمیم گرفته که قرارداد این بازیکن را تا سال 
۲۰۲۵ تمدید کند.اســتفن پس از امضای قرارداد جدیدش با ســیتیزن ها در گفت وگو با سایت 
رسمی باشگاه اظهار داشت:» من واقعا از حضور در منچســتر و در کنار بازیکنان و کادر فنی لذت 
می برم. عالقه به این که هر روز بهتر شــویم و هر ســال برای قهرمانی در چهار رقابت مبارزه کنیم 
به فرهنگ این باشگاه تبدیل شــده است. تمدید قرارداد با این باشــگاه نیازی به فکر کردن هم 

نداشت.«

تداوم درخشش آسمان خراش های ذوب آهن در لیگ بسکتبال؛

برتری گاندوها در ماراتن تماشایی

آسمان خراش های ذوب،برنده جدال   سمیه مصور
تماشــایی دو تیم ذوب آهن اصفهان و 
نظم آوران سیرجان بودند؛ دیداری که روز پنجشنبه و در قالب هفته 
پنجم رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان کشور در تاالر بسکتبال 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
ذوبی ها که فصل گذشته با وجود ارائه بازی های تماشایی و با کیفیت 
از رسیدن به مرحله پلی آف باز مانده بودند برای این دوره از رقابت ها 
بار دیگر با فرزاد کوهیان به توافق رسیدند تا این مربی اصفهانی که 
تجربه حضــور در رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیــو را نیز در کارنامه 
دارد، تیمش را با آمادگی باال روانه فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال کشور کند. سبزپوشان اصفهانی که از چهار بازی اول خود 
در این مسابقات سه برد و یک شکســت به دست آورده بودند، در 
هفته پنجم مقابل تیم نظم آوران سیرجان قرار گرفتند که این دیدار 

با پیروزی مقتدرانه شاگردان کوهیان به پایان رسید.
کوارتر اول این بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۴ به ســود ذوب آهن به پایان 
رسید، کوارتر دوم ۲۶ بر ۷ از آن نظم آوران سیرجان شد، کوارتر سوم 

۲۵ بر ۲۲ بازهم به سود نماینده سیرجان خاتمه یافت تا کار در کوارتر 
چهارم دنبال شــود. این کوارتر نیز با نتیجه ۲۸ بر ۱۴ به سود ذوب 

آهن تمام شد تا هر دو تیم در امتیاز ۷۹ مساوی شوند.
تالش دو تیم در وقت اضافه نخســت به تساوی ۱۲ بر ۱۲ ختم شد 
تا کار در وقت اضافه دوم دنبال شــود. در وقــت اضافه دوم ذوب 
آهن با عملکرد بهتر و نتیجه ۱۰۱ بر ۹۹ فاتح این ماراتن تماشــایی 
شد.ارســالن کاظمی، ســتاره ملی پوش و نام آشــنای ذوب آهن 
اصفهان، در این دیدار کوالک کرد و با کسب ۲۵ امتیاز، ۲۲ ریباند و 
۴ امتیاز، ضمن ثبت دبل دبلی دیگر در این فصل، با تاثیرگذاری ۴۴ 
ستاره زمین شد.سجاد مشایخی دیگر ستاره ذوب آهن نیز در این 
دیدار درخشید و با ثبت ۲۸ امتیاز و ۹ پاس  گل، تاثیرگذاری ۲۱ را در 
ترکیب تیم خود داشــت.برای تیم نظم آوران سیرجان نیز »نیکوال 
دراگوویچ« عملکرد فوق العاده ای داشــت و با کســب ۲۷ امتیاز و 
۱۶ ریباند، ضمن ثبت دبــل دبل در این دیدار، بــا تاثیرگذاری ۳۴ 
ستاره تیمش شد.دیگر ستاره های نظم آوران در این بازی »آنتون  
پونکراشوو« و محمد شهریان بودند که به ترتیب ۱۹ و ۲۰ امتیاز را به 

دســت آوردند.  تیم ذوب آهن با این پیروزی ۹ امتیازی شد و بعد 
از تیم های شــهرداری گرگان و مس کرمان در جایگاه سوم جدول 
رده بندی گروه الف ایستاد. در آن ســو تیم نظم آوران سیرجان با 
وجود این شکست هم چنان با کسب ۸ امتیاز در رده چهارم جدول 

رده بندی قرار گرفت.
مسئوالن باشگاه اصفهانی امیدوارند در این دوره از رقابت ها بتوانند 
با ارائه بازی های تماشــایی در صف مدعیان قهرمانی قرار گرفته و 

ذوب آهن را به روزهای خوب گذشته برگردانند. 
رقابت های لیــگ برتر بســکتبال در دو گروه هشــت تیمی برگزار 
می شود که در گروه الف، شــهرداری گرگان، صنعت مس کرمان، 
پاالیش نفت آبادان، ذوب آهن اصفهان، کاله، نظم آوران سیرجان، 

نیروی زمینی تهران و خانه بسکتبال خوزستان حضور دارند.
در گروه ب نیز تیم های شــیمیدر قم، مهرام تهران، اکسون تهران، 
آویژه صنعت پارسا مشهد، فوالد مبارکه سپاهان، رعد پدافند هوایی 
تهــران، صنایع هرمزگان و صنعت مس رفســنجان بــا هم رقابت 

می کنند.

خبر روز

سوءاستفاده از نام پرسپولیس ممنوع!
روزجمعه ویدئویی منتشر شد که در آن یکی از رســتوران داران تهران در رابطه با همکاری با باشگاه 
پرسپولیس سخن می گوید.باشــگاه پرســپولیس در اطالعیه ای ضمن تکذیب ادعای وی اعالم 
می کند این صحبت ها بــه هیچ عنوان صحت نــدارد و این افراد تنها با هــدف خودنمایی و بزرگ 
کردن خود از نام پرســپولیس سوء اســتفاده می کنند.در ادامه این اطالعیه ضمن هشدار به سوء 
استفاده کنندگان آمده است: برند پرسپولیس اینقدر بزرگ و شأن و جایگاه دارد که سعی می کند 
با بهترین ها همکاری کند و به هیچ وجه به افراد و سازمان ها اجازه نمی دهد برای مطرح کردن خود 
از نام بزرگ پرسپولیس استفاده تبلیغاتی کنند.در ادامه این اطالعیه آمده است: سیاست باشگاه 
پرسپولیس این نیست که دنباله روی تیم رقیب باشــیم و هر کار و اقدامی تیم رقیب می کند، ما 
هم پیروی کنیم. الحمدا... باشگاه بزرگ پرسپولیس هوادارانی دارد که همیشه و در همه حوزه ها 
می تواند پیشتاز و سرآمد باشد.باشگاه پرسپولیس اعالم می کند تاکنون هیچ جلسه و مذاکره ای 

با ایشان نداشته است.

مالقات »منصوریان« با هوادار حادثه دیده نفت 
علیرضا منصوریان که به تازگی و  پس از پشــت سر گذاشــتن بیماری کرونا به آبادان بازگشته ،در 
اقدامی جالب توجه به عیادت یکی از هواداران تیمش رفت. این هوادار چند روز قبل در آبادان با یک 
ماشین تصادف کرده و آسیب جدی از ناحیه دســت، پا و صورت دیده است.علیرضا منصوریان به 
همراه محمد خرمگاه و مرتضی بچاری پنجشنبه شب پس از اتمام تمرین تیم به خانه این هوادار 
رفتند و سرمربی نفتی ها با اهدای البسه ورزشی به او مالقات صمیمانه ای انجام داد تا اینگونه در کنار 
وی باشد و روحیه ای به این هوادار تزریق کرده باشد.تیم فوتبال صنعت نفت آبادان  در شهر ساری به 
مصاف نساجی خواهد رفت و به دنبال این است تا از این دیدار دشوار امتیاز کسب کرده و سرانجام 

طلسم خود در لیگ برتر را بشکند.

استقبال حیرت انگیز شیراز از استقالل! 
استقبالی که از اعضای تیم فوتبال اســتقالل در هنگام ورودشان به شیراز شــد، از آن نمونه هایی 
اســت که در دنیا هم کم نظیر است.پنجشنبه شب پس از نشســتن پرواز استقاللی ها در فرودگاه 
شهید دستغیب شیراز، به آنها اطالع داده شد که جمعیت زیادی برای استقبال از تیم دور هم جمع 
شده اند و اگر اعضای تیم بخواهند طبق روال همیشــگی از درهای اصلی فرودگاه خارج شوند، با 
مشکالتی مواجه خواهند شد که حداقل خسارت آن برای آبی پوشان که بازی حساسی را پیش رو 
دارند، می توانست معطلی بیش از اندازه باشد. ضمن اینکه هنوز ترس از ابتال به ویروس کرونا هم 
وجود دارد.استقاللی ها برای اینکه به صورت مستقیم با هواداران شان روبه رو نشوند، با همکاری 
مسئوالن فرودگاه پای هواپیما سوار اتوبوس شدند و راهی هتل شدند؛ غافل از اینکه بخش دیگری 
از دوستداران اســتقالل رد محل اقامت این تیم را زده اند و مقابل  هتل چمران جمعیتی نزدیک به 
سه چهار هزار نفر در انتظار دیدن چهره های محبوب تیم شان بودند که سال ها بود این فرصت برای 
آنها فراهم نمی شد.فجر شهید سپاسی شیراز در ســال های نه چندان دور، همواره یکی از تیم  های 
قابل احترام لیگ بود که هم بازیکنان بزرگی در آنجا رشــد کردند و به فوتبال ایران معرفی شدند  و 
هم حریف قابل احترامی برای سرخابی های پایتخت نشــین بود و بازی های ماندگاری در تاریخ 
فوتبال ایران از مصاف استقالل و پرســپولیس با فجرشهید سپاسی شــیراز ثبت شده است، اما 
سقوط زردپوشان شیرازی که در امتداد سقوط برق شیراز رخ داد، سبب شد تا برای نزدیک به یک 
دهه فوتبال شیراز که هنوز هم بازیکنان زیادی از این شهر و استان فارس در سطح اول ایران بازی 
می کنند، به انزوا برود و حاال پس از هشت ســال که تیم فجرشهید سپاسی به لیگ برتر بازگشته، 
استقبال عجیب و  پرشور فوتبال دوستان شیرازی نشان داد که چقدر در این مدت دلتنگ روزهای 

گذشته  شده اند.

در حاشیه

تالش بانوان موتورسوار 
اصفهانی برای کسب 

سکوهای مسابقات کشوری
نایب رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی 
اســتان اصفهان درباره شــرکت بانــوان در 
مســابقات موتورســواری گفت: ما در بخش 
موتور کــراس قطعــا در دو کالس حرفه ای و 
آماتور دارای سکو هستیم و امیدوارم سکوهای 
ما کمتر ازدو افتخار آفرینی نباشد زیرا اصفهان 
در بخش موتورکراس بانوان بســیار پیشرفته 
است. زهرا پیکانپور اضافه کرد: اصفهان برای 
اولین بار در مســابقات ریس شرکت می کند 
و امیدوارم در کالس ۱۲۵ ســی ســی دارای 
سکو باشیم.نایب رییس هیئت موتورسواری 
و اتومبیل رانی اســتان اصفهــان در خصوص 
شرکت کننده ها خاطرنشــان کرد: در بخش 
کراس خانم ها فهیمه نعمــت الهی به عنوان 
بانوی دعوت شده به مسابقات برون کشوری و 
قهرمان سال ۹۸ و زهره نعل شکن دارای مقام 
سوم و چهارم سال ۹۸ از جمله شرکت کنندگان 
خواهنــد بود.پیکانپور ادامــه داد: همچنین 
معتمدی، برهانی، نوربخش و ادیب که برای 
اولین بار در مسابقات کراس حضور دارند نیز از 
شرکت کنندگان این دوره از مسابقات به شمار 
می روند.وی  گفت: در بخش ریس معتمدی، 
علیپور و مختارزاده شــرکت کنندگان ما برای 
اولین دوره حضور اصفهان در این مســابقات 
هســتند.نایب رییس هیئت موتورسواری و 
اتومبیل رانی استان اصفهان در خصوص محل 
مسابقات تصریح کرد: مســابقات ریس در 
پیست آزادی تهران و مسابقه کراس احتماال در 
پیست شهر آباده برگزار می شود.پیکانپور درباره 
مشکالت این رشته گفت: از جمله مشکالتی 
که موتورســواران با آن رو به رو هستند هزینه 
و طریقه حمل و نقل موتورهاســت؛ با کمک 
هیئت و صــدور مجوز برای ورزشــکاران، این 
موضوع مرتفع خواهد شد.وی در پایان با توجه 
به شرایط موتور سواری اصفهان اذعان کرد: به 
دلیل مشکالتی که قبال در برگزاری مسابقات 
موتورسواری بانوان در بعضی استان ها وجود 
داشت ،مسابقات لغو می شــد و  همین امر 

اصفهان را از کسب  سکوهای بیشتر دور کرد.

مسئوالن باشگاه اصفهانی امیدوارند در این دوره از 
رقابت ها بتوانند با ارائه بازی های تماشایی در صف 
مدعیان قهرمانی قرار گرفته و ذوب آهن را به روزهای 

خوب گذشته برگردانند

فوتبال جهان

وز عکس ر

تولد دختر لژیونر 
استقاللی

مهاجم ســابق آبی هــای پایتخت 
که چند سال اســت در لیگ بلژیک 
توپ می زند با انتشــار پســتی در 
صفحه اینستاگرام خود، خبر از تولد 
دخترش داد. رضایی با انتشار تصویر 
دختر خود نوشــت:خوش اومدی 
دختر قـشنگم  !خیلـی بیشتر از اونی 

که فکرشو می کردیم عاشقتـیم...

تیم فوالد مبارکه ســپاهان با شکســت شهرداری 
ورامیــن در پایان هفتــه چهارم لیــگ برتر مردان 
در صدر جدول باقی ماند و تیــم لبنیات هراز آمل 

سومین شکست سایپا را به این تیم تحمیل کرد.
لیبــال قهرمانــی  هفتــه چهــارم مســابقات وا
باشگاه های برتر مردان ایران جام »سردار دل ها« 
روز چهارشــنبه با برگزاری هفت دیدار به میزبانی 
گــرگان، تهران )دو دیدار(، رامســر، گنبــد، یزد و 

ورامین پیگیری شد.
سالن شهید گل عباسی ورامین، میزبان یکی دیگر 
از دیدارهای هفته چهارم لیــگ برتر مردان بود که 
تیم های شهرداری ورامین و فوالد مبارکه سپاهان 

به مصاف یکدیگر رفتند.
این مســابقه نیز در پنج ســت برگزار شــد و تیم 
ورامیــن در ســت های اول و چهــارم ۲۵ بر ۱۹ و 
۲۵ بــر ۲۳ در بازی خانگــی به پیروزی رســید؛ 

اما در ســت های دوم، ســوم و پنجم به ترتیب با 
امتیازهای ۲۵ بــر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۱ مغلوب 
فوالد سپاهان شــد تا دومین شکست فصل خود 

را تجربه کند.
شاگردان رحمان محمدی راد در تیم فوالد سپاهان 
به رغم پیروزی دو بر ســه در این مســابقه، صدر 
جدول را برای خــود حفظ کرد.مهــدی نویدی نو 
و میثــم پارســه داوران اول و دوم این مســابقه 
بودند کــه ۱۶۱ دقیقه طول کشــید و امین نجفی، 
بازیکن شــهرداری ورامین در ست سوم کارت زرد 
دریافت کرد. مجید محسنی شوشــتری به عنوان 
ناظر داوری، یونس حســن زاده )ناظر فنی( و رضا 
خان محمدی به عنــوان ناظر ویژه بــر این رقابت 
نظارت کردند.در ست پنجم این دیدار به دلیل قطع 
برق سالن، مسابقه به مدت ۱۵ دقیقه متوقف شد.
در آخرین مســابقه این هفته که در خانه والیبال 

تهران برگزار شــد تیم لبنیات هراز آمــل موفق به 
شکست ســه بر دو ســایپا شد.شــاگردان ناصر 
شهنازی در تیم سایپا در ســت های سوم و چهارم 
۲۵ بــر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رســیدند، اما در 
ست های اول، دوم و پنجم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، 
۲۵ بر ۱۵ و ۱۵ بر ۱۲ مغلوب میهمان خود شدند تا 
سومین شکست خود در این فصل را تجربه کنند. 

وحید پورکاشــیان، علی اصغــر ثابتی پــور، امیر 
صداقت و نادر انصاری به ترتیب به عنوان داور اول، 
داور دوم، ناظر داوری و ناظر فنی، قضاوت و نظارت 
بر این مسابقه را برعهده داشتند که دو ساعت و ۲۸ 

دقیقه طول کشید.

لیگ برتر والبیال ۱۴۰۰؛

سپاهان، صدرنشین ماند
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تغییر ترکیب شورای اسالمی شهر اصفهان 

بالخره بعد از حرف و حدیث های فراوان، کمال حیدری طی حکمی غالمحســین صادقیان رییس 
کمسیون بهداشت و خدمات شهری شورای شهر اصفهان را به عنوان معاون اجرایی معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت منصوب کرد و خروج صادقیان از شورای اسالمی شهر اصفهان کلید خورد.حال شورای 
اسالمی شهر اصفهان باید با استعفای صادقیان موافقت کند تا پروسه ورود نفر علی البدل به شورای 
اسالمی شهر اصفهان شروع شود، نفرات بعدی علی البدل شورای اسالمی شهر اصفهان رضا امینی 
شهردار کنونی اهواز، عبدالرسول امامی شهردار کنونی نجف آباد و احمد شریعتی هستند که با وجود 
مسئولیت اجرایی امینی و امامی بی شک دکتر شریعتی شانس بسیار بیشتری برای ورود به شورای 
اسالمی شهر اصفهان دارد.نکته جالب این اســت که  شریعتی و صادقیان هر دو پزشک هستند و با 
این اتفاق  مجمع نیروهای انقالب اکثریت صدرصدی خود را در شورای اسالمی شهر اصفهان از دست 
خواهد داد،  احمد شریعتی پزشک عمومی، نایب رییس شورای چهارم و از چهرهای اصولگرا   اصفهان 

محسوب می شود.

رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

لزوم تقویت همکاری مرکز پژوهش های مجلس با شوراهای 
کالن شهرها

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان از ایجاد مسیر پایدار و مشترک برای تقویت 
همکاری مرکز پژوهش های مجلس با شــوراهای کالن شــهرها خبر داد.مصطفی نباتی نژاد اظهار 
کرد: اولین اجالس مشترک رؤســای مراکز پژوهش مجلس و شوراهای اسالمی کالن شهرها روز 
چهارشنبه برگزار شد.وی افزود: طرفین نسبت ارتباطی میان خود را مورد واکاوی قرار داده و از ادامه و 
تقویت این قبیل همکاری ها استقبال کردند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: مراکز پژوهش شوراها می توانند به عنوان پشتیبانی محلی مرکز پژوهش های مجلس 
عمل کرده و در مقابل، حمایت بیشتری از سوی مجلس شورای اسالمی ببینند.وی اضافه کرد: ارجاع 
لوایح و طرح های مجلس که در آن ها مدیریت شهری موضوع است به مراکز کالن شهرها و پیگیری 
طرح هایی که موضوعات مشترک میان کالن شهرها بوده و می تواند به طرح، الیحه، قانون و گزارش 
کارشناسی منجر شود، از تاکیدات در این نشست بود.نباتی نژاد افزود: همچنین در این نشست مقرر 
شد دبیرخانه مشترک برای مراکز پژوهش های شوراهای کالن شهرها تعریف شده و تفاهم نامه ای به 

امضای طرفین برسد تا آغازی برای یک مسیر پایدار و مشترک باشد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری نمایشگاه »زنان نمونه محله ما« در گذر فرهنگی 
چهارباغ 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از برگزاری نمایشگاه آثار زنان به مناسبت روز جهانی زنان خانه دار خبر 
داد.داوود بحیرایی اظهار کرد: برگزاری اولین نمایشگاه معرفی و فروش محصوالت و توانمندی های 
زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار مناطق ۱۰ و ۱۴ به همت فرهنگسرای شریعت، معاونت فرهنگی 
اجتماعی مناطق ۱۰ و ۱۴ شهرداری اصفهان برنامه ریزی شــد.وی افزود: این نمایشگاه روزهای ۱۳ 
و ۱۴ آبان ماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ در ضلع شــرقی گذر فرهنگی چهارباغ برپا شد. مدیر منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندی ها، دیده شدن و فروش 
محصوالت دســتی زنان خانه دار و سرپرســت خانوار بود، در واقع با برگزاری این نمایشگاه به امرار 
معاش خانواده های آسیب پذیر مناطق کم برخوردار ۱۰ و ۱۴ کمک می شود.بحیرایی اضافه کرد: در این 
نمایشگاه آثار دست زنان خانه دار و سرپرســت خانوار با موضوعات مختلف در ۴۵ غرفه به نمایش 
گذاشته شد؛ دو غرفه نیز در کنار سایر غرفه ها قرار داشت تا به پایش و مشاوره های بهداشتی و پزشکی 

سالمت خانم های غرفه دار و خانم های بازدید کننده بپردازد.

شهردار اصفهان در همایش فرماندهان پایگاه های بسیج شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه به عنوان یک بســیجی توفیق حضور در این جلســه را دارم، 
اظهار کرد: معتقدیم بسیج هر کجا حضور داشته باعث پویایی، سرزندگی، 
احساس امنیت و آرامش بوده است، بنابراین امیدواریم از این ظرفیت به 
نفع مردم، کشور، نظام و انقالب استفاده کنیم.علی قاسم زاده با بیان اینکه 
موضوع تبدیل »حوزه« بسیج به »سازمان« بر اساس مصوبه و ابالغ هیئت 
وزیران باید انجام شــود، افزود: در اجرای قانون خود را مکلف می دانیم 
و در این راستا تالش می کنیم در بودجه ســال آینده این مهم دیده شود.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه حوزه بسیج خواهران باید هر چه سریع تر 
راه اندازی شود و از این ظرفیت به نفع نظام و سیستم استفاده کنیم، گفت: 
انتظار ما این است که بسیج به شهرداری کمک کند تا به تدریج مسائل رفع 
شود.وی اظهار امیدواری کرد: بسیجیان در تشکیل جلسات حل مسئله و 
ارائه راه حل ها پیشتاز باشند.قاسم زاده گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد 
بزرگ رسالت هایی بر عهده دارد، اما اینکه برخی نهادها از مسئولیت شانه 
خالی کرده و رفع همه مسائل را از شهرداری انتظار داشته باشند، ناپسند 
است.شهردار اصفهان گفت: می توانیم کمک های فکری و معنوی خوبی 
برای رفع مسائل شهرداری داشته باشیم پس امیدواریم کنار یکدیگر جلب 

رضایت خداوند را از مسیر خدمت به مردم کسب کنیم.

لزوم راه اندازی حوزه بسیج خواهران
در ادامه این همایش سرهنگ جواد شــجاعی، فرمانده بسیج شهرداری 
اصفهان با تبریک ایام ا... ۱۳ آبان و سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
اظهار کرد: ۳۴ پایگاه بسیج در شــهرداری اصفهان فعال است که قابلیت 
اضافه شدن ۱۰ پایگاه دیگر نیز وجود دارد. وی با بیان اینکه تعداد بسیجیان 
در کل شــهرداری اصفهان دو هزار و ۸۷۴ نفر است که ۸۳۴ نفر بسیجی 
عادی، دو هزار و ۹ نفر بســیجی فعال و ۳۱ نفر بســیجی کادر هســتند، 
خاطرنشــان کرد: این افراد بازوان توانمند مدیران سازمان ها و مناطق به 
شمار می روند. فرمانده بسیج شهرداری اصفهان با اشاره به تشکیل سازمان 
بسیج شهرداری تاکید کرد: طبق مصوبه ابالغی سال ۹۵ هیئت وزیران به 
کالن شهرها، باید چارت حوزه بسیج به سازمان تبدیل شود که این اقدام 
در کالن شهرهایی همچون تبریز، تهران و مشهد انجام شده، اما در اصفهان 
با وجود تعداد زیادی نیرو همچنان »حوزه« اســت.وی خاطرنشان کرد: 
سال گذشته بین ۴۰ حوزه شهرداری در سطح شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر کشور، مقام برتر را کسب کردیم.شــجاعی با تاکید بر لزوم راه اندازی 
حوزه بســیج خواهران، اظهار کرد: وجود بیش از ۳۰۰ خواهر بسیجی در 
شهرداری اصفهان ظرفیت بزرگی اســت و می توانیم در آینده برنامه های 
خوبی را برای آنها داشته باشیم. وی با اشــاره به اقدامات و فعالیت های 

شش ماه اخیر این حوزه، اظهار کرد: دیدار با خانواده شهید یار محمدیان با 
حضور شهردار اصفهان، برگزاری برنامه میدان تیر برای مدیران و بسیجیان 
شهرداری، اهدای خون در هفته دولت با حضور بسیجیان در پایگاه انتقال 
خون، برگزاری رزمایش خودرویی سازمان های خدمات رسان شهرداری، 
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با حضور بسیجیان و مسئوالن در گلستان 
شهدا، همایش بسیجیان به مناسبت هفته دفاع مقدس و نثار هشت هزار 
شاخه گل به مزار شهدا به همت بسیج شهرداری، همایش ها و نشست های 
بصیرتی همزمان با انتخابات ۱۴۰۰ بخشی از این اقدامات به شمار می رود.

وی با اشاره به کمک مومنانه در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: پایگاه های 
بسیج شــهرداری اصفهان بالغ بر پنج میلیارد تومان بسته در قالب طرح 

کمک مومنانه آماده و ارسال کردند.

بسیج؛ پیشتاز اجرای برنامه های ملی و مذهبی شهرداری
حسین متقی، فرمانده پایگاه بســیج منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان نیز در 
سخنانی، گفت: از شــهردار اصفهان به عنوان رأس هرم مدیریت شهری 
تقاضای حمایت از بسیج را داریم تا تفکر، منش و رفتار بسیجی در سیستم 
جاری و ساری شــود؛ با این اقدام بســیاری از نقاط ضعف به نقاط قوت 
تبدیل و موانع برطرف می شــود و عالوه بر جلب رضایتمندی شهروندان، 
همه به این موضوع واقف می شــوند که بســیج هیمنه کافی را در جامعه 
دارد.وی با بیان اینکه حمایت و پشتیبانی شهردار اصفهان از بسیج مشهود 
اســت، افزود: در اجرای برنامه های ملی، مذهبــی و موضوعات مختلف 
شهرداری، بسیج پیشگام بوده است. در ادامه محسن حسن  پور، فرمانده 
پایگاه بســیج منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفــت: در فضای پایگاه 
بسیج مناطق مشکالت زیادی وجود دارد که نخستین مورد آن نبود ردیف 
بودجه کافی است. فرمانده پایگاه بسیج منطقه هفت شهرداری اصفهان، 
نبود فضای مناســب در مناطق برای پایگاه های بســیج را دیگر مشکل 
موجود عنوان کرد و گفت: نگاه ما به بســیج، فرهنگی است نه عملیاتی و 
امنیتی و به همین جهت ســعی کردیم در خصوص اجرای برنامه ها ابتدا 
مباحث فرهنگی مد نظر باشــد. امیر رجبی، فرمانده پایگاه شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه در این شرکت ۵۳۱ نفر بسیجی 
عضو رســمی هســتند، گفت: از مهم ترین برنامه های بسیج این پایگاه، 
برگزاری حلقه های صالحین بود که از شش ســال گذشته تاکنون بدون 
تعطیلی روزهای سه شنبه با تمرکز بر فعالیت های قرآنی برگزار شده است.

فرمانده پایگاه شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه در 
سطح شهر و میادین اصلی، مساجد و مصلی میز خدمت ایجاد شد، گفت: 
یک هزار و ۲۰۰ نفر پرسنل فعال هستند و خدمات ارائه شده نیز با رویکرد 
فرهنگی بوده است. وی تاکید کرد: تشکیل حوزه بسیج شهرداری برکات 
زیادی برای شهرداری به همراه داشت و می توان گفت که »اتحاد« نتیجه 
شــکل گیری حوزه فعالیت شهرداری اســت.رجبی ادامه داد: بسیجیان 
در انجام فعالیت ها هیچ گونه چشم داشــتی ندارند، اما نقش بسیج در 
ســاختار مدیریتی باید پررنگ شود تا بتوانیم مشــکالت و دغدغه های 

مردم را حل کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، همزمان 
با سراسر کشور مراسم ۱۳ آبان ماه به مناسبت 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سالروز تبعید 
حضرت امام خمینی)ره(، سالروز تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا، شهادت دانش آموزان و روز 
دانش آموز در گذر فرهنگــی چهارباغ اصفهان 

برگزار شد. 
در ایــن برنامــه دانش آمــوزان، بســیجیان، 
مسئوالن استانی و لشکری و عموم مردم حاضر 
در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در 
ابتدای ایــن برنامه یک صدا شــعار»مرگ بر 
آمریــکا«، »ای رهبــر آزاده، آماده ایم آماده«، 
»ما همه ســرباز توایم خامنه ای« و »گوش به 
فرمان توایم خامنه ای« در گذر فرهنگی چهارباغ 

سر دادند.
فرمانــدار اصفهان در ایــن برنامــه و در جمع 
خبرنــگاران تصریــح کــرد: نظــام انقالبی و 
اســالمی ما مملو از این یوم ا...هــا و خاطرات 
حماســه آفرینانی اســت که برای ما فرصت ها 
و شــرایط ویژه ای را در جامعــه فراهم کرده اند 
که به برکت این یوم ا...ها بتوانیم در اســتمرار 
و ادامه فعالیت های انقالبــی و تحقق اهدافی 
که امام راحل مد نظر داشتند و دیگر مسائل با 
تکیه بر مبانی اعتقادی، دینی اسالمی و انقالبی 
که در کشــور وجود دارد و امــروز تحت رهبری 
مقام معظم رهبری بوده، مســیر انقالب ادامه 

پیدا کند.
حسین سیستانی گفت: ۴۲ ســال از پیروزی 
انقالب گذشــته اســت و خیلی از این موارد با 
تکیه بر این فرصت ها و زمینه ها حاصل شــده 

و امید است که همچنان ادامه دار باشد. امروز 
یکــی از روزهای سرنوشت ســاز و تاریخی بود 
که دانش آمــوزان با شــهادت و حضور خود در 
روز ۱۳ آبان ماه شــرایط را برای حضور جوانان 
در عرصه های مختلف فراهــم کردند که در این 
میان با اشــغال النه جاسوسی قدرت پوشالی 
آمریکا نیز فرو ریخت و دیگر مردم بدون ترس 
و با تکیه بر ظرفیت ها، توان اعتقادی و انسانی 
خود سعی در ســاختن ایران اسالمی داشتند 
و همچنین آمریــکا را در عرصه هــای مختلف 

معیوب کردند.
وی افــزود: بــدون شــک دانش آمــوزان و 
دانشجویان در آن روز با چندین کار بزرگ نشان 
دادند که اگر انسان و به خصوص جوانان ما به 
توانمندی و استعدادهای خود اتکا کنند و مجبور 
نباشند چشم به بیگانه بدوزند، می توانند کشور 
را در تمامــی عرصه های اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و فرهنگی بسازند و جوانان امروزی 
نیز باید با تکیه بر ظرفیت های دینی و اعتقادی 
راه خود را بیش از پیش پیــدا کنند، در این راه 
هموار و در عین حال سخت، مسیر را طی کنند و 
با فراگیری علوم متفاوت زمینه های بالندگی و 

سازندگی کشور را فراهم آورند.
 محمد رضا جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی 
اســتانداری اصفهان پیرامون یوم ا... ۱۳ آبان 
گفت: امــروز نقطه عطفی بــرای تاریخ انقالب 
بوده و روز بسیار مهمی به شمار می رود چراکه 
تمام حرکت انقالب اسالمی با این اتفاق در روز 
۱۳ آبان ماه و با تســخیر النه جاسوسی عینیت 
بخشیده شــد و هدف انقالب اســالمی یعنی 
استکبارستیزی و ظلم ســتیزی ظهور کرد. این 
انقالب نشــان داد که هدف بلند خود چه بوده، 
در حالی که هدف انقالب از آن سال تا به امروز 

همچنان دنبال می شود.

فریاد ظلم ستیزی و استکبارستیزی در چهارباغ اصفهان

گمناِم آشنایی که به چشم انتظاری مادرش پایان داد
گمنام آشنایی که اکنون صاحب خانه خود را شناخته است ،به چشــم انتظاری ۳۹ ساله پدر و مادر 
خود پایان داد. خبر شناسایی شــهید حسین شکرائیان هفته گذشــته در یک برنامه تلویزیونی در 
 DNA مشــهد مقدس از طریق آزمایش
به خانواده این شــهید داده شــد. شهید 
حسین شکرائیان، فرزند محمدحسن، 
متولــد ۱۳۳۷، جمعــی لشــکر ۳۲ 
انصارالحســین )ع( از همــدان به جبهه 
اعزام شــد و در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در 
عملیات مسلم بن عقیل )ع( در سومار به 
فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در 
منطقه بر جای ماند. این شهید واالمقام در 
زمان شهادت، دانشجوی رشته مهندسی 
عمران دانشگاه علم و صنعت بود و از قضا 
مزار پــاک وی به دلیل عدم شناســایی 
بیش از ۱۴ سال و به صورت گمنام محل 
انس دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه 
صنعتی اصفهان قرار گرفت. وصال پدر و مادر این شهید در دانشگاه صنعتی اصفهان و در یک بعد از 

ظهر بارانی همراه با آیین بزرگداشت ۱۴۴ شهید گلگون کفن دانشگاه صنعتی اصفهان، برگزار شد.

توصیه پیروی راه امام)ره( و سرکشی به خانواده شهدا
معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در ســپاه و همرزم شــهید در این مراسم از تصادف این 
روزها و مناسبت ها سخن گفت و اظهار داشت: امروز در تاریخ انقالب اسالمی ایران روز مهمی است 
که شــهادت دانش آموزان انقالبی و تسخیر النه جاسوسی با این مراســم باشکوه و تجلیل از شهید 
شکرائیان همزمان شده است. زیرا این شهید خود یک دانشجوی فعال در مسیر امام )ره( و همراه 
دانشجویان خط امام )ره( بود. وی با بیان اینکه وصیت نامه هر شهیدی بیانگر نگاه، منش و تفکر آن 
شهید است، قسمتی از وصیت نامه را قرائت کرد: »به نام خدایی که در سخت ترین شرایط تنها حامی 
مددکاران است و با سالم و درود بر حضرت مهدی )عج( و امام امت این پیر خدا که قلوب مستضعفین 
دنیا را به خود متوجه کرده، آن عارفی که با سخنان نرم و دلنشین خود نگرانی و تشویش را از دل های 
مضطرب می زداید. خدایا تو خود گواهی برای آنکه در پاسداری اسالم و انقالب سهمی داشته باشم گام 
در جبهه نهادم، خدایا من خود می دانم که بسیار به دنیا وابسته ام و تاکنون آنچنان که شایسته است 

حالوت عبادت تو را نچشیدم«. 
سعید فرجیان زاده با اشــاره به اهمیت وصیت نامه و خطاب شــهید به خانواده خود ادامه می دهد: 
»اکنون سخنی با خانواده دارم، مادرم می دانم که در عزاداری من بسیار نگران خواهی شد، هر وقت که 
دلتنگ شدی به یاد مصیبت های مادرت فاطمه سالم ا...علیها بیفت آنگاه قدری آرام خواهی گرفت. به 
یاد آنکه در روز جزا شما را جایگاهی بلند است اگر چه خدا مرا نپذیرد. به خانواده های شهدا سرکشی 
کن که بهترین یاور و بهترین دوست برای شما هستند. به سخنان امام گوش فرا دهید که مایه آرامش 
و تسکین دردهاست. پدرم خواهران و برادرانم، همیشه در همه حال عاشق امام تان باشید و با پیروی 
در دوری از او راه پاک شهیدان را تداوم بخشید در مجالس دعا و اجتماعات اسالمی شرکت و در محافل 
اسالمی فعالیت مستمر داشته باشید«. وی از زمان همراهی با این شهید و استعداد نهفته این شهید 
در جذب و هدایت جوانان گفت: در دوران دبیرستان، دانشــگاه و ابتدای جنگ تا سال ۶۱ و چند روز 
قبل از شهادت این بزرگوار با او همراه بودم. شهید حسین شکرائیان یک دانش آموز نخبه در یکی از 
دبیرستان های همدان و از استعداد فوق العاده ای برخوردار بود. در سال ۵۶ در دانشگاه علم و صنعت 

تهران قبول شد و معدل و استعداد او این موقعیت را ایجاد کرد.

خبرخوان

گزارش

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری 
خبر داد:

امکان پیگیری غیرحضوری 
نام گذاری معابر و تابلوها

خبر روز

مدیرعامل ســازمان فاوای شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: امروزه سامانه های اطالعات مکانی با 
استفاده از نقشه های هوشمند به عنوان واسطی 
برای دسترسی و تلفیق حجم قابل توجهی از 
اطالعات مکان محور، ابزار بسیار کارآمدی برای 
استفاده در بخش های مختلف شهرداری ها و 
در نتیجه اتخاذ تدابیر الزم برای مدیریت بهتر 
و ارائه خدمــات مطلوب تر به شــهروندان، به 
کار می رود.  سید حمیدرضا ابطحی افزود: بر 
همین اساس پروژه به روزرسانی اسامی معابر 
در ســامانه مدیریت و نام گذاری معابر شهر 
اصفهان به منظور ارتقای خدمات شــهروندان 
و به روزرسانی بانک های اطالعاتی مرتبط در 
دســتور کار این ســازمان قرار گرفت و در آبان 
ماه ســال جاری به پایان رســید. مدیرعامل 
سازمان فاوای شــهرداری اصفهان با اشاره به 
برخی اهداف پیش بینی شده در به روزرسانی 
الیه اسامی معابر شهر اصفهان تصریح کرد: به 
کارگیری این الیه مکانی در سامانه مدیریت نام 
گذاری معابر و اماکن شهری تحت وب مبتنی 
بر GIS و ایجاد بانک اطالعات مکانمند اسامی 
معابر به منظور اســتفاده در ســایر پروژه های 
مکان مبنا از جمله مهمترین اهداف این پروژه 
اســت. در این خصوص احمدرضــا کروندی، 
مدیر اطالعات مکانی سازمان فاوای شهرداری 
اصفهان نیز به قابلیت  های پروژه  اشاره و بیان 
کرد: امکان دسترسی عمومی به سامانه برای 
ثبت درخواســت، نظرات و شــکایات، امکان 
پیگیری درخواست  های مربوط به نام گذاری 
معابر و تابلوها از طریق ســامانه و بدون نیاز به 
مراجعه حضوری، اطالع رسانی خودکار از روند 
نام گذاری یا تغییر نام معابر از طریق سامانه، 
امکان ترسیم و ویرایش مکانی معابر، امکان 
ورود و ویرایش اطالعات توصیفی معابر، امکان 
دریافت خروجی از الیه های اطالعاتی مختلف 
مربوط به معابر، امکان ایجاد گروه یا زیرگروه 
برای اسامی معابر و امکان شناسایی اسامی 
تکراری معابر و معابر بی نام از دیگر قابلیت های 

این پروژه است. 

مراسم اختتامیه نخستین رویداد کارآفرینی نوجوان کارا به همت خانه جوان و همکاری خانه نوجوان،  در محل هنرسرای خورشید برگزار شد.
رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری اصفهان با اعالم این خبر، گفت:  ۲۴۰ نوجوان پس از اعالم فراخوان، در این رویداد نوجوانانه 

شرکت کردند که بیش از ۱۰۰ اثر برتر در حوزه های مختلف هنری، علمی، فنی- مهندسی و ... به دبیرخانه کارا ارسال شده است.
سید صالح خشوعی در ادامه توضیح داد: پس از برگزاری پیش رویدادهایی با موضوع طراحی مسیر شغلی برای والدین و نوجوانان و ارزیابی اولیه به وسیله 
تست رغبت شناسی شغلی هالند، ۱۱۰ نوجوان به طور مستمر در کارگاه های برنامه توسعه فردی، ترسیم نقشه ذهنی، بوم مدل کسب و کار، مسئله شناسی و 

راه حل یابی و نیز کارگاه های تخصصی صداپیشگی، طراحی و نقاشی، عکاسی، تئاتر و بازیگری، نویسندگی و داستان نویسی شرکت کردند.
وی افزود: خروجی جلسات ایده پردازی منجر به ارائه ۲۲ ایده و راه یابی ۹ تیم  ایده پرداز  با حضور ۵۵ عضو نوجوان جهت تیم سازی و ورود به مرحله نهایی 

رویداد شد. در ادامه ۹ تیم برتر برای تکمیل مدل کسب و کار خود در یک دوره ۱۲۰ ساعته جلسات مشاوره و منتورینگ ایده ها شرکت کردند.

رویداد نوجوان »کارا« به ایستگاه آخر رسید

یمنا
س: ا

عک

شهردار اصفهان:

بسیج، مایه سرزندگی و امنیت شهر است
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اعتقاد به حضور ارواح در یک مکان خاص و یا تسخیر شدن 
یک مکان از ســوی ارواح تنها متعلق به عامه مردم نیست؛ 
بلکه این امر حتی تا ســطح خاندان ســلطنتی انگلیس و 

اقامتگاه های آن ها نیز می رسد.
قلعه ویندســور: قلعه ویندسور، در شهرســتان برکشر 
انگلستان قرار دارد. تا 25 روح گزارش شده است که در قلعه 
ویندسور حضور دارند. به طور مشخص، »ملکه الیزابت دوم« 
)ملکه کنونی انگلیس( و خواهرش مارگارت مدعی شده اند 
روح الیزابت اول را دیده اند. ادعا شده روح الیزابت اول معموال 
در کتابخانه قرار دارد و تمایل دارد تا در اتاق چرخ بزند.همچنین 
ادعا شــده روح جورج ســوم در اتاق زیرین کتابخانه قلعه 
ویندسور –جایی که وی مدت های مدید دوران دیوانگی اش 
را در آنجا محبوس بود- دیده شده است؛ همچنان که گفته 

شده روح هنری هشتم نیز قلعه را پر کرده است.
کاخ باکینگهام: کاخ باکینگهام که محل کار رسمی و اقامتگاه 
ملکه الیزابت در لندن به شمار می رود، گفته شده توسط یک 
راهب زنجیر شده قهوه ای پوش، تســخیر شده است. این 
راهب سال ها پیش و زمانی که یک صومعه در آنجا قرار داشت، 
در سلول مجازات درگذشــته بود. همچنین گفته شده روح 
»سرگرد گوین« منشی خصوصی پادشاه ادوارد هفتم در دفتر 

طبقه اول دیده شده است؛ دفتری که وی پس از جدایی از 
همسرش، با شلیک یک گلوله به سر خود در آنجا به زندگی 

اش پایان داد.
دژ بالمورال در اسکاتلند: قلعه بالمورال یکی از اقامتگاه های 
اصلی خانواده سلطنتی انگلیس در اسکاتلند است. گفته شده 
روح »جان براون« خدمتکار ملکــه ویکتوریا در اطراف قلعه 

بالمورال دیده شده است.
کاخ هولی رود: کاخ هولی رود اقامتــگاه اصلی خانواده 
سلطنتی بریتانیا در اســکاتلند اســت. این کاخ در ادینبرو، 
پایتخت اسکاتلند قرار دارد. کاخ مذکور محل قتل فردی است 
که در ســال 1566 کشته شــد. گفته شــده »ماری« ملکه 
اسکاتلند با مردی به نام »دیوید ریزیو« ارتباط داشته است. 
زمانی که همسرش »لرد دارنلی« )Lord Darnley( مسئله 
را متوجه می شود، دستور می دهد تا »دیوید ریزیو« را به قتل 
برسانند. این قتل در ســالن غذاخوری رخ داد. بعد ها »لرد 
دارنلی« بر اثر انفجاری در خانه اش کشته شد و شایعه شد که 
انفجار از سوی »ماری« ملکه اسکاتلند ترتیب داده شده بود 

تا انتقام ریزیو گرفته شود.
کاخ ســاندرینگهام: کاخ ســاندرینگهام از اقامتگاه های 
خانواده سلطنتی انگلیس است. هیچ روح خاصی در این کاخ 

شناسایی نشــده؛ اما با این حال، اتفاق های عجیبی در این 
مکان گزارش شده است. شاهزاده چارلز در دهه 80 میالدی از 
وزش های ناگهانی باد های سرد به شکلی که غیر قابل توجیه 
بودند، سخن می گفت. همچنین در گزارش های دیگری آمده 
است که دیده شده برخی از کتاب ها از قفسه های کتابخانه به 
پرواز درآمده اند و یا دیده شده کارت های تبریک کریسمس 
اطراف اتاق پرواز می کردند و یا برخی از چراغ ها به خودی خود 

خاموش و روشن می شدند. 
همچنین چند سال پیش اتفاق عجیبی در همین ارتباط رخ 
داد که در رسانه های انگلیس از جمله »دیلی میل«، »روزنامه 
سان«، »دیلی اکسپرس« و دیگر رسانه های انگلیس بازتاب 
یافت. ماجرا از این قرار بود که زنی 40 ســاله به نام »ماری 
رایان« که مادر دو فرزند بود، مدعی شده زمانی که برای بازدید 
از »برج لندن« در سفری یک روزه به همراه فرزندانش به این 
مکان رفته بود، در آنجا یک سالح نظرش را جلب می کند و از 
آن با دوربین خود عکس می گیرد؛ اما زمانی که به خانه اش 
در »لیورپول« بازمی گردد، متوجه تصویری شبح آلود در پس 
زمینه تصویر می شود؛ تصویری که وی مدعی شد ممکن است 
روح »ادوارد پنجم« بوده باشد و گره از راز مرگی بیش از 500 

ساله را کشف کند.

آشپزی

کتلت گل کلم 
مواد الزم: گل کلم یک عدد کوچک، پیاز یک عدد بزرگ، 

آرد گندم یک دوم پیمانه،آرد سوخاری یک دوم پیمانه، گوشت 
چرخ کرده200 گرم، تخم مرغ2 عدد، سبزی خشک یک قاشق غذاخوری، 
تخم گشنیز ، پودر سیر ، نمک، فلفل سیاه ، زردچوبه و روغن به مقدار کافی

طرز تهیه: ابتدا گل کلم را به صورت گل های کوچک خرد می کنیم و به خوبی می شوییم، سپس 
درون یک قابلمه مناسب می ریزیم. در ادامه 2 لیوان آب و کمی نمک به قابلمه اضافه می کنیم.
در این مرحله قابلمه را روی حرارت قرار می دهیم و اجازه می دهیم گل کلم به طور کامل بپزد و 

نرم شود. در ادامه گل کلم ها را از قابلمه خارج کرده و درون یک کاسه مناسب می ریزیم، سپس با 
گوشتکوب له می کنیم.حاال پیاز را با رنده ریز رنده می کنیم و پس از گرفتن آب اضافی اش به کاسه 

اضافه می کنیم. در ادامه پس از اینکه گل کلم به طور کامل خنک شد، تخم مرغ را به همراه آرد، 
آرد سوخاری و گوشت چرخ کرده اضافه می کنیم.در این مرحله سبزی معطر خشک شده را در 
کف دستان مان پودر کرده و به همراه مقداری تخم گشنیز، پودر سیر، زردچوبه، نمک، فلفل 

سیاه اضافه می کنیم، مواد را به خوبی ترکیب می کنیم تا منسجم و یکدست شوند.
حاال یک تابه مناسب روی حرارت قرار داده و مقداری روغن اضافه می کنیم. پس از 

اینکه روغن به خوبی داغ شد، به اندازه یک نارنگی از مایه کتلت بر می داریم 
و آن را به صورت گرد مانند کوکو سیب زمینی شکل می دهیم.در 

این مرحله مایه کتلت را درون روغن می اندازیم و 
اجازه می دهیم سرخ شود. 

کاخ ها و قلعه هایی که در تسخیر ارواح هستند!

اوقات شاد را در »هفت شنبه«ها ببینید پخش نیم فصل دوم سریال »خاتون« از ششم دی ماه
تهیه کننده رادیو اقتصاد از اوقات شاد و مفرح همراه با فضایی 
فرهنگی در برنامه ای تحت عنوان »هفت شنبه« خبر داد.

نازنین کتابچی گفت: در روزهای جمعه که به روز خانواده 
اختصاص دارد با برنامه »هفت شنبه« اوقات پر نشاط و جذابی 
را برای مخاطبان رقم می زنیم.

مهم ترین بخش این برنامه، مسابقه اقتصادی است که مخاطبان با 
هر گروه سنی و یا شغلی می توانند شرکت کنند.

نیم فصل دوم سریال »خاتون« به نویسندگی و کارگردانی تینا پاکروان، از ششم 
دی ماه در نماوا پخش خواهد شد.علی اسدزاده، تهیه کننده  این سریال 
درباره وقفه پیش آمده توضیح داد:»در روند فیلمبرداری قسمت های 
کسیناسیون گروه و رعایت  تهران سریال »خاتون«، با وجود وا
پروتکل های بهداشتی، متاسفانه ابتالی بسیاری از بازیگران و عوامل 
به کرونا به صورت پی درپی، روند تولید را دچار وقفه کرد و گروه سازنده به  رغم 
میل شان ناچار به تقسیم پخش این سریال در دو نیم فصل شدند«. 

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

شرکت آبفای اســتان اصفهان بر اســاس طرح نظام جامع برنامه ریزی، 
نظارت، ارزیابی وتوسعه فرهنگ اقامه نماز، رتبه برتر در سال 1399 را کسب 
کرد.در مراســمی همزمان با ایام ماه ربیع االول، با حضور حجت االســالم 
رنجبران، مدیر ستاد اقامه نماز اســتان و مشاور استاندار از شورای فرهنگی 

آبفای استان اصفهان تقدیر شد. در بخشــی از متن تقدیرنامه از اهتمام به 
امر مقدس نماز و اجرای برنامه های مصوب و ابتکاری در ترویج و توســعه 
هرچه بیشــتر فرهنگ اقامه نماز در شرکت آبفای اســتان اصفهان تقدیر و 

تشکر شده است. 

 همایش دوچرخه ســواری کارکنان صنعت آب و برق اصفهان 13 آبان ماه و 
همزمان با روز دانش آموز با حضور پرشور پدران و پسران شاغل در این صنعت 
برگزار شد.همایش بزرگ دوچرخه سواری پدران و پسران شاغل در صنعت آب 
و برق استان اصفهان با حضور جمعی از مدیران، معاونان و کارکنان شرکت های 
آب و فاضالب، آب منطقه ای توزیع برق و نیروگاه های برق برگزار شد و روز با 
نشاطی را برای خانواده بزرگ صنعت آب و برق اصفهان رقم زد. این همایش 
که همزمان با فرا رسیدن 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار 

جهانی و با شــعار »مصرف صحیح آب و برق، شــهروندان بدون خاموشی و 
قطعی آب« برگزار شد، ورزشــکاران حاضر در آن، مســیر دوچرخه سواری 
پارک ناژوان اصفهان را با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی رکاب زدند. 
در حاشیه این همایش گروه رزمی کاران شــرکت برق منطقه ای اصفهان به 
اجرای حرکات رزمی پرداختند و در پایان به قید قرعه به 64 نفر از سوی شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان جوایز ارزنده ای اهدا شد.

مراســم یوم ا... 13 آبان در شهرســتان لنجان و مناطق ســه گانه آموزش و 
پرورش زرین شهر، فوالدشــهر، باغبادران و شهرهای تابعه این شهرستان با 
حضور مدیران آموزش و پرورش این مناطق، مسئوالن ادارات و ائمه جماعات 
این شهرها و دیگر شهرهای لنجان با مشارکت ذوب آهن اصفهان برگزار شد.

این مراسم در زرین شهر، مرکز شهرستان لنجان با حضور فرماندار و نماینده 
مردم  لنجان در مجلــس و جمعی از مســئوالن ادارات، فرهنگیان و دانش 
آموزان در میدان مرکزی این شهر برگزار شــد. حضور مادر دانش آموز شهید 
بهنام محمدی از تهران از جمله بــرکات معنوی این مراســم در مناطق این 
شهرستان بود.حجت االسالم و المسلمین محســن طباطبایی ،امام جمعه  
باغبادران در مراسم 13 آبان ماه که در ورزشگاه آزادی این شهر برگزار شد ، از 
همکاری های ذوب آهن اصفهان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی قدردانی 
کرد و اظهار داشت:در ذوب آهن اصفهان عالوه بررسالت اصلی اش که فعالیت 
اقتصادی است، شاهد همکاری و مســاعدت این شرکت بزرگ صنعتی در 
برنامه های فرهنگی نیز هســتیم و تعامل جبهه اول صنعت کشــور با منطقه 
قابل تقدیر و تشکر است. از نکات بارز این مراسم، حضور پررنگ پوالد مردان 
ذوب آهن با لباس های متحدالشــکل در بین دانش آموزان این شهرستان 
به نشانه همبســتگی و اتحاد صنعت با فرهنگ و آموزش این مراسم بود.در 

پایان این مراسم نیز بیانیه سراسری 13 آبان قرائت شد که با تکبیر »ا... اکبر 
خامنه ای رهبر« شرکنندگان مراسم، تایید شد. شرکت کنندگان این مراسم و 
دانش آموزان در شهرهای مختلف لنجان، سپس با حضور در گلستان شهدا 
و مزارشهدای گمنام و غبارروبی و گل افشانی قبور مطهر شهدا و نثار فاتحه، با 

شهیدان تجدید پیمان کرده و یادوخاطره این عزیزان را گرامی داشتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر تامین پایدار آب شرب مردم 
در شرایط خشک آب و هوایی این استان تاکید کرد.هاشم امینی در دومین 

نشست شورای مدیران این شرکت در ســال 1400 گفت: با توجه به استمرار 
سال های خشک و کاهش شدید منابع آبی، راهکارهای تامین پایدار آب شرب 
در سطح استان باید بیش از پیش تحلیل و بررسی شود. وی با اشاره به گذر 
ازکم آبی تابستان امسال گفت: تابستان امسال هر قطره از منابع آبی به منظور 

توزیع عادالنه آب با استفاده از فناوری های نوین مدیریت شد.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: برای دسترسی پایدار مردم شهرها و 
روستاها به آب شرب، تحلیل و بررسی منابع از لحاظ کمی و کیفی باید بیش 
از پیش در دستور کار متخصصان آبفا قرار گیرد.امینی در خصوص  سامانه تله 
متری و هوشمند سازی شبکه آب بیان کرد: با استفاده از فناوری های نوین، 
نظارت بر تمام منابع و مخازن آبی در سطح استان و پارامترهای انرژی و کیفی 

با دقت بیشتری انجام می شود .

آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاســیس انجمن روابط عمومی ایران 
در مرکز همایش های سیتی ســنتر اصفهان و با حضور بزرگان عرصه روابط 
عمومی نظیر خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران، حمید شکری 
خانقاه معاون برنامه ریزی و مطالعات افکار عمومــی مرکز روابط عمومی، 
غالمرضا کاظمی دینان رییس شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی 
ایران و همچنین مدیران روابط عمومی شــرکت ها و سازمان های برجسته 
کشوری و استانی برگزار شد.در این مراسم عالوه بر سخنرانی بزرگان عرصه 
روابط عمومی، از تمبر مخصوص پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط 
 DBA( عمومی ایــران، چهارمین دوره مدیریت عالی روابط عمومی کشــور
روابط عمومی(، پوستر کنفرانس رویکردهای نوین روابط عمومی های ایران 
و دو کتاب »روابط عمومی و ارتباط با رســانه« )به قلم محمد مهدی فرقانی 
و مهدخت بروجردی علوی( و »روابط عمومی ایران با اســتاندارد جهانی« 
)تالیف حمید شکری خانقاه( نیز رونمایی شــد. از آنجا که نقش و جایگاه 
روابط عمومی در سازمان ها بسیار برجسته است، نحوه مدیریت در این بخش 
نیز اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل هیئت برگزاری ســومین کنفرانس 
بین المللی رویکرد نوین روابط عمومی ایران شــاخص هایی را بر اســاس 
پیشرفته ترین متد مدیریتی جهان، مدیریت ناب و به منطور ارزیابی دقیق 
عملکرد روابط عمومی ها طراحی کرد که پس از انجام ارزیابی های مختلف 
میان روابط عمومی های موجود، شــرکت فوالد مبارکه پس از 6 ماه بررسی 
دقیق، در اکثر شاخص ها پیشتاز شــده و به همین دلیل تنها دریافت کننده 
جایزه مدیریت ناب )Lean Management( در حوزه روابط عمومی لقب 
گرفت. این جایزه در عرصه روابط عمومی توسط بزرگان و پیشکسوتان این 
عرصه در حضور روابط عمومی ســازمان ها و دستگاه های مختلف به روابط 

عمومی این شرکت اهدا شد.

4 شاخص کلیدی در ارزیابی روابط عمومی برتر
هادی زمانــی، رییس دپارتمــان ارتباطات و اطالعات اصفهــان، در همین 
خصوص گفت: در ارزیابی بهترین شــیوه مدیریت در حوزه روابط عمومی، 
مدیریت ناب به عنوان جدیدترین متد مدیریتی روز دنیا محور ارزیابی روابط 
عمومی ها قرار گرفت. در همین راستا 4 شاخص اصلی برای ارزیابی ها در نظر 
گرفته شد که عبارتند از: مســئولیت اقتصادی )نقشی که سازمان در ارزش 
آفرینی و توسعه اقتصادی دارد(، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با هدررفت در 
سازمان و سطح شــاخص های ارتباطات. در این میان شرکت فوالد مبارکه 
در یک بررسی دقیق 6 ماهه با جدیدترین اســتانداردهای روز دنیا در اکثر 
شاخص ها پیشتاز شد.وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها باید در این حوزه 

از برترین ها الگو گرفته و برای کسب این جایزه در دوره های بعد تالش کنند.

گام های فوالد مبارکه برای پشتیبانی از تولید ادامه دارد
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه نیز درباره کسب این 
جایزه بزرگ اظهار کرد: قطعا دستاوردی که با همکاری همه پرسنل روابط عمومی 
شرکت به دست آمده، مایه افتخار ماست.وی افزود: روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه همواره تالش کرده است تا با انتخاب دو شعار »روابط عمومی ها، پشتیبان 
تولید« و »این گام ها برای پشتیبانی از تولید ادامه دارد« به شعار سال مقام معظم 
رهبری جامع عمل بپوشاند. در همین راستا هوشمندانه تالش کردیم ضمن تعامل 
با رسانه ها و به کارگیری تمامی ابزارهای موجود، هنرمندانه در جبهه  صنعت ایران 
پیشتاز باشیم. مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به جایگاه روابط 
عمومی در سازمان ها و تاکید رهبر انقالب برای امیدآفرینی در جامعه گفت: توجه به 
رویکردهای خالقانه و استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای به منظور انجام تعامالت 
منطقی و گسترده با طیف های مختلف، یکی از موفقیت های فوالد مبارکه در عرصه 
روابط عمومی اســت. نباتی نژاد اضافه کرد: با توجه به اینکه دو شعار فوالد مبارکه 
در عرصه روابط عمومی برگرفته از شعار سال رهبر معظم انقالب است، تمام تالش 
خود را برای تحقق آن ها به کار می بندیم. در همین خصوص برنامه ریزی های الزم 
صورت گرفته و اقدامات مختلفی در دستور کار دارد که در نهایت منجر به تحقق این 
دو خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که فوالد مبارکه برای دستیابی به این مهم 
عزم جدی دارد، آماده ایم تا با همفکری همه صاحب نظران عرصه روابط عمومی و 
رسانه و انجام اقدامات مشترک، در راستای اعتالی میهن اسالمی حرکت کنیم و 
عالوه بر پشت سر گذاشتن تحریم، توطئه های دشمنان را خنثی کرده و اقتدار تولید 
داخل را به رخ بکشیم.  در پایان این همایش از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی 

و همچنین روابط عمومی های شرکت کننده در برنامه گپ ارتباطی، تقدیر شد.

آبفای استان اصفهان، دستگاه برتر در اقامه نماز شناخته شد

کارکنان صنعت آب و برق اصفهان، مسیر دوچرخه سواری ناژوان را رکاب زدند

مشارکت ذوب آهن اصفهان در برگزاری مراسم باشکوه ۱۳ آبان در شهرستان لنجان

تاکید بر تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط خشک آب و هوایی اصفهان

در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران؛

مدیریت ناب در روابط عمومی فوالد مبارکه زبانزد شد
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