
دانشگاههایاصفهانآمادهبرگشتنبهشرایطعادیآموزشیمیشوند؛

عادتنمیکنیم!
5

دست خالی، سفره خالی!
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان می گوید افزایش قیمت آجیل 

قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛

3

رییس سازمان صمت استان:

اصفهان، رتبه نخست طرح های 
 صنعتی با پیشرفت
 ۶۰ درصد را دارد

بازیکن سابق سپاهان: 

تقابل »محرم« و »فرهاد« 
پر گل خواهد شد

مدیر شیالت سازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی 
تولید ماهی در چهارمحال

3

4

7

 استقبال چشمگیر از عالی قاپو 
 پس از دستوروزیر میراث فرهنگی؛

رهاورد یک سفر

5

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان: 
معلمان در اعتراض به محقق نشدن رتبه بندی 

در کالس درس حضور پیدا نکردند؛

شمعی که نمی سوزد!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه ۲1 آذر  14۰۰ 
 ۰7  جمادی االول  1443 

 1۲ دسامبر ۲۰۲1
 شماره 3417

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان

 دغدغه همه ما 
حل مشکل آب 

7است

دستگاه 
قضایی از 

سرمایه گذاری 
در اصفهان 

حمایت می کند

آگهیمزایدهفروشزمین)نوبتدوم(

فریدشریعتزاده–شهردارشاپورآباد

شهرداری شاپور آباد

مالف:1240431

شهرداری شاپور آباد به استناد صورت جلسه 4 به شــماره 6/49 مورخ 1400/06/14 و صورت جلسه اصالحیه 9 به شماره 6/83 مورخ 1400/08/25 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 4 پالک زمین با کاربری تجاری واقع در ضلع شمالی مدرسه سمیه ) جنب کانال آب( شهر شاپور آباد را از طریق مزایده عمومی بشرح 
زیر و به صورت نقد و اقساط به طوری که مبلغ 60 درصد قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی 4 ماه توسط متقاضی پرداخت گردد ) مبلغ سپرده واریزی جزء 
60 درصد نقدی محاسبه می گردد( را به فروش برســاند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده و اطالعات بیشتر به 

شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه قیمت بر مبنای هر متر مربع با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده شهرداری شرکت نمایند. 
1- برنده مزایده می بایست مبلغ زمین را به صورت نقدی به حساب شماره 0110691092004 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید.

2- متقاضیان می بایست مبلغ 5 درصد قیمت کل زمین را ) قیمت پایه( به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

3- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپورآباد 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.

4- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/10/09 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری 

تشکیل می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بال مانع می باشد.
6- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 7- هزینه آگهــی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشــد و به پیشــنهادات مشــروط و مخدوش یــا خارج از زمان تعیین شــده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

چاپ اول

زایندهرودرادنبالکنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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دانشجویان نظرات متفاوتی در خصوص حضور در دانشگاه ها دارند، عده ای ترس از کرونا را مانعی برای حضوری شــدن کالس های درس می دانند و معتقدند که با شیوه آموزش مجازی می توان ادامه داد و از 
سویی دیگر هستند دانشجویانی که از خانه نشینی خسته شده اند و می خواهند به کالس درس و دانشگاه ها بازگردند و معتقدند آموزش مجازی باعث افت تحصیلی می شود و آن طور که باید و شاید جوابگوی 

نیاز دانشجویان نیست.

حاشیه های یک دیدار ایرانی-ترکی؛

وقتی تاریخ تکرار می شود

حاشیه های روز

یک دیدار و یک عکس پر از حاشیه! سفر قالیباف، رییس 
مجلس به ترکیه حاشیه ساز شده است. یکی از حواشی 
این سفر که به شدت مورد توجه فعاالن شبکه های اجتماعی قرار گرفته، 
تصویری از مالقات قالیباف با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 
است. در این تصویر، حالت نشســتن قالیباف و اخم او به همراه اجزای 
اتاق از ســوی کاربران مورد توجه قرار گرفته و یکی از کاربران شبکه های 
اجتماعی در این باره نوشته: »به همه اجزای این عکس با دقت نگاه کنید؛ 
به انقباض بدن و ســمت نگاه قالیباف، به اینکه قالیباف را وســط اتاق 
نشــانده اند، به عکاس های توی آینه کــه پایین ترین قســمت اتاق را 
مشخص می کنند، به تبختر اردوغان و دو پرچم ترکیه در طرفینش و به 
آن پرچم که لبه سمت راست عکس، پشــت قالیباف روی زمین افتاده 

)نگاه کنید(.« و البته این تنها حاشیه این سفر نبوده است. معاون پیشین 
وزارت خارجه به هدایایی که اردوغان و قالیباف به یکدیگر دادند واکنش 
نشان داده است. در دیدار قالیباف و اردوغان، ایران یک فرش دستباف 
نفیس به اردوغان هدیه داده و اردوغان کتابی از خودش به هیئت ایرانی 
هدیه داده است. حسین جابری انصاری، معاون پیشین وزارت خارجه در 
واکنش به این اتفاق، خاطره ای از تاج الملوک همســر رضاشاه را روایت 
کرده است که نوشــته »به مالقات هيتلر رفتيم و 2 قالی نفيس ايرانی و 
پسته برديم. عكس خود را امضا كرد و گفت: متاسفانه پيشوای آلمان مثل 
شــاه ايران ثروتمند نيســت ونمی تواند هديه گران قيمت به ما بدهد!« 
 جابری انصاری نوشــته: اینکه دهه ها بعد، هنوز درب بر همان پاشــنه 

می چرخد و ما ثروتمندیم و دیگران مقتصد، نیازمند بازبینی نیست؟

هدیه عجیب مدیر جدید دخانیات به خبرنگاران
خبرنگاران حاضر در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران 
که برگزار شد، خبر داده اند که در این مراسم به هر خبرنگار یک باکس سیگار 

بهمن اهدا شده است!
به تازگی محمد شیخان، مدیریت شرکت دخانیات را برعهده گرفته است. وی، 
معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور اسبق بود  که ریاست آن دفتر  را  اسفندیار 

رحیم مشایی بر عهده داشت.
 محمد شــیخان از جمله کســانی بود که همراه با مشــایی برای ثبت نام در 

انتخابات ریاست جمهوری سال 92 حاضر شده بود. 
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دستور قاضی انفجار بیروت برای بازداشت وزیر دارایی سابق
بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت پس از آغاز مجدد فعالیتش دستور اجرای حکم بازداشت وزیر 
دارایی ســابق لبنان را صادر کرد. به نقل از شبکه اســکای نیوز عربی، طارق بیطار، بازپرس قضایی 
انفجار بندر بیروت با آغاز مجدد تحقیقات در ین باره در اولین گام دســتور داد دستگاه های امنیتی 
حکم بازداشت »علی خلیل«، وزیر دارایی ســابق را هرچه سریع تر اجرا کنند. حکم بازداشت غیابی 
علیه علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق لبنان ۱۲ اکتبر صادر شد اما عماد عثمان، مدیرکل نیروهای 
امنیت داخلی لبنان، از اجرای آن خودداری کرد و اکنون طارق بیطار با آغاز به کار مجدد خود دستور 

اجرای فوری آن را صادر کرد.

معاون وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان: 

نظام پاکستان، اسالمی نیست
معاون وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان اظهار کرد که نظام پاکســتان اسالمی نیست و مذهب در 
دولت این کشور  اهمیتی ندارد. »ذبیح ا... مجاهد« در اظهاراتی دولت پاکستان را غیراسالمی خواند. 
مجاهد به »رادیو آزادی« گفت: چارچوب سیاسی پاکستان نشان دهنده یک نظام اسالمی نیست. 
نظام آنها اسالمی نیست و مذهب برای دولت پاکســتان اهمیتی ندارد. وی پیش از این نیز در یک 
نشست خبری گفته بود که پاکستان بارها در بسیاری از زمینه ها وعده همکاری داده ؛ اما به وعده های 
خود عمل نمی کند. ذبیح ا... مجاهد همچنین چندی قبل درباره اظهارات »منصور احمدخان« سفیر 
پاکستان در کابل مبنی بر اینکه اگر مذاکرات دولت اسالم آباد با تحریک طالبان پاکستان شکست 

بخورد، طالبان افغانستان علیه آن ها اقدام نظامی می کند را نیز تکذیب کرد.

 تاکید »وزیر اسراییلی« جمهوری آذربایجان
 بر مناسبات همه جانبه با اسراییل

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با انتشار توئیتی نوشت: » اتاق بازرگانی و صنایع اسراییل و آذربایجان 
بستر مناسبی برای گسترش همکاری های ماست. ابتکارات مشترک مان برا مشارکت کشورهای مان 
در زمینه های انرژی، دیجیتالی شدن، نوآوری، فناوری اطالعات و ارتباطات، کشاورزی، گردشگری و ... 
مفید است.« این توئیت »وزیر اسراییلی« دولت جمهوری آذربایجان بازنشر گسترده ای در رسانه های 

رسمی نظیر آذرتاج و سایت ها و خبرگزاری های غیررسمی جمهوری آذربایجان داشت.

وکیل ترامپ: 

دست کم ۹00 مرده در انتخابات 2020 رای دادند!
وکیل معتمد رییس جمهوری ســابق آمریکا، بار دیگر مدعی داشتن اســنادی مبنی بر تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شــده و ادعا کرد که گواهی فوت ۹۰۰ تن را در دست دارد که اثبات 
می کند آنها در انتخابات رای داده بودند. به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، رودی جولیانی، 
وکیل متحد با دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا، در یک برنامه تلویزیونی گفت: بگذارید 
نگاهی به ایالت جورجیا بیندازیم، »برد رافنســپرگر«، وزیر امور داخلی ایالــت جورجیا تا همین 
اواخر می گفت که انتخابات بی نقص بود؛ آن احمق به رییس جمهوری )ترامپ( گفت که انتخابات 
بی نقص بوده و هیچ شــخص فوت  شــده ای در آن رای نداد. جولیانی گفت: من گواهی فوت ۹۰۰ 
تن از رای دهندگان در انتخابات ۲۰۲۰ را پیدا کردم، همگی آن ها در سال ۲۰۰۰، یعنی ۲۰ سال قبل از 
انتخابات، از دنیا رفته اند و من باور دارم عدد واقعی، بیشتر از این ۹۰۰ تن و چیزی نزدیک به شش 
هزار تن باشــد. به من نگویید که این یک انتخابات »بی نقص بود«، آنجاست که من می فهمم که 

شما یک دروغگوی لعنتی هستید.

به گزارش ایسنا، سه کشور اروپایی و آمریکا تالش کردند تا تیم مذاکره 
کننده ایران از مواضعش در دور هفتم  مذاکرات عقب نشینی کند؛ اما نه 
تنها این تالش ها راه به جایی نبرد بلکه شــاهد تکرار این مواضع از سوی 
مقامات کشورمان در جریان دور هشــتم مذاکرات بودیم. به نحوی که 
طرف های مقابل بر خالف هفته گذشــته از لزوم شروع کار بر جزییات و 
منطقی شدن فضای مذاکرات سخن می گویند. هفتمین دور مذاکرات 
ایران و ۱+۴ در حالی پایــان یافت که مقامات سیاســی و دیپلماتیک 
ســه کشــور اروپایی و آمریکا از این مذاکرات ناامیدی و بن بست را به 
رسانه های گروهی خود درز دادند و در مدت زمان بازگشت به وین برای 
ادامه مذاکرات هم چنان بر طبل ناامیــدی و متهم کردن ایران به تغییر 
زمین بازی کوبیدند. اما پنجشنبه گذشته با شروع دور هشتم مذاکرات 
در دو ســوی میز پالس های مثبت به گوش خورد. علی باقری، رییس 
هیئت مذاکره کننده ایران پس از نشست افتتاحیه این دور از مذاکرات 
در روز پنجشنبه گذشــته در جمع خبرنگاران اعالم کرد که »آنچه امروز 
احساس کردم با آنچه روز جمعه احساس کردم متفاوت بود و احساسم 
این است که طرف مقابل اراده جدی تر برای ورود به گفت وگوهای موثر 
و نتیجه بخش پیدا کرده اســت.« میخاییل اولیانوف، نماینده روســیه 
در ســازمان های بین المللی واقع در وین که ریاست هیئت این کشور در 
مذاکرات احیای برجام را برعهده دارد نیز در توئیتی پس از این نشست 
تصریح کرد که برخی سوءتفاهم های پیش آمده در دور اخیر مذاکرات 
وین رفع شده اند. هم چنین الرنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال 
در توئیتی به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نوشت که مذاکرات وین 
در جهت عقالنی در حال پیشرفت اســت. در عین حال هنوز مقامات و 
اعضای برجام اعــالم نکرده اند که دقیقا چه پیشــرفت هایی در نزدیک 
شدن دیدگاه های طرف ها روی داده و آیا این پیشرفت ها آن قدر کافی 
است که مذاکرات در محتوا و در سطح کارشناسی به جدیت پیش رود؟ 
همچنین هنوز به روشنی مشخص نیست که آیا متون مدنظر ایران مورد 
مذاکره قرار خواهد گرفت یا آخرین پیش نویس در دور ششم مذاکرات 
یا ترکیبی از این ها؟ آنچه مشخص است و برخی از نمایندگان کشورهای 
عضو از جمله ایران درباره محتوای ایــن دور از مذاکرات بیان کردند این 
بوده است که فضای گفت وگوها در شروع کار سازنده، جدی و رو به جلو 
بوده اما این به معنای تفاهم دو طرف بر ســر یک رویکرد مشــترک و 
مشخص یا قرار گرفتن مذاکرات بر ریلی که به نوعی نگاه همه طرف ها را 
شامل شود، نیست. شایان ذکر است هیئت آمریکایی به سرپرستی راب 
مالی طی چند روز گذشته که مذاکرات در وین از سر گرفته شده در وین 
حضور نداشت. ند پرایس، سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه 
اعالم کرد که راب مالی و تیمش تا آخر هفته به وین نخواهند رفت. گفته 
می شود هیئت آمریکایی برای شرکت در نشســت جی ۷ در بروکسل 
به سر می برد. از این رو هنوز زود اســت تا درباره چشم انداز و چارچوب 
رویکرد همه طرف های دخیل در برجام مستقیم و غیرمستقیم صحبت 
کنیم. پس از یک شــروع جنجالی در دور هفتم، گفت وگوها در ســطح 
سیاسی با تشکیل کمیسیون مشترک برجام در روز پنجشنبه ۱۸ آذر از 

سر گرفته شد و برخالف انتظارات فضای مذاکرات رو به جلو  اعالم شد. 
هیئت های کارشناسی ایران و اتحادیه اروپا مذاکرات دوجانبه در زمینه 
لغو تحریم ها را از عصر روز پنجشنبه به وقت محلی آغاز کردند. همچنین 
کارگروه هسته ای و رفع تحریم ها از صبح روز جمعه تشکیل و موضوعات 
هسته ای به بحث و بررسی گذاشته شــد. عالوه بر جلسات کارشناسی، 
علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران و میخائیل اولیانوف، رییس هیئت 
مذاکره کننده روسیه با یکدیگر دیدار کردند. رییس هیئت مذاکره کننده 
ایران در وین نیز عصر روز جمعه با انریکه مورا، معاون رییس سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. به گفته منابع نزدیک به مذاکرات، 
رایزنی ها در سطح کارشناسی و سیاسی به طور چند جانبه و دو جانبه روز 

شنبه نیز ادامه دارد.

نقش تازه روسیه در مذاکرات وین
با شروع دوباره مذاکرات در چارچوب تالش برای بازگشت همه طرف ها به 
برجام، سه کشور اروپایی رویکردی تندتر از قبل در مذاکرات اتخاذ کردند به 
نحوی که نماینده اتحادیه اروپا کمتر توانسته میان مواضع ایران و سه کشور 
اروپایی که به نوعی مواضع آمریکا را در مذاکرات حمایت می کنند، تعادل 
و توازن ایجاد کند. تعامالت و رایزنی های مداوم مقامات ایران با مقامات 
روسیه و از طرفی مقامات آمریکایی با مقامات روسیه نشان می دهد که 
مسکو به محور تعادل بخش مذاکرات تبدیل شده است. به نظر می آید 
تالش های مسکو در نزدیک شدن مواضع ایران با آمریکا و نیز سه کشور 

اروپایی بی تاثیر نبوده است. هر چند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب که به 
از سر گیری مذاکرات در جزییات منجر شود، فاصله  وجود دارد.

حواشی پر رنگ تر از متن
در ســاعات پایانی روز جمعه، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات 
اروپایی مدعی شــد که مذاکره کنندگان ایرانی پذیرفته اند مذاکرات بر 
اساس محتوای متونی که تا خردادماه امســال مورد توافق قرار گرفته 
بود ادامه یابد. منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران به سرعت این 
خبر را تکذیب کردند. هم چنین علی باقری در توئیتی نوشت: فضاسازی 
دروغین خارج از اتاق مذاکره نمی تواند خللی در جدیت مذاکره کنندگان در 
رسیدن به توافقی که از حقوق و منافع ملت ایران صیانت کند، وارد سازد. 
ایران ۸ آذر پس از سه ماه وقفه در مذاکرات در حالی به مذاکرات بازگشت 
که دو سند در رابطه با لغو تحریم ها و اقدامات هسته ای را به طرف های 
مقابل ارائه کرد. این دو ســند مبتنی بر آخرین پیش نویس جمع بندی 
شده در خردادماه سال جاری در دور ششــم مذاکرات بود؛ اما همزمان 
اصالحات و تغییراتی در آن در چارچوب روح و متن برجام اعمال شده بود. 
ایران در برابر انتقادها به تغییرات اعمال شده تصریح کرد که این تغییرات 
تامین کننده منافع ملی ایران است و باید در مذاکرات لحاظ شود. مقامات 
ایرانی تاکید کردند که بــا جدیت در گفت وگوها حاضر شــده اند و برای 
دستیابی به توافق در کوتاه ترین زمان آمادگی دارند به این شرط که آمریکا 

دست از فشار حداکثری و اجرای تمامی تحریم ها علیه ایران بردارد.

یک روزنامه آمریکایی مدعی شد که روسیه در حال 
عرضه ماهواره ای پیشــرفته به تهران است. روسیه 
آماده می شود تا به تامین ماهواره ای پیشرفته برای 
ایران بپردازد که تهران را قادر خواهد ســاخت تا به 
ردیابی احتمالی اهداف نظامی در سرتاســر منطقه 
غرب آســیا بپردازد. روزنامه آمریکایی »واشنگتن 
پست« با انتشــار این خبر نوشت که بر اساس این 
طرح، ماهــواره روســی Kanopus-V که مجهز 
به دوربین با رزولوشــن باالیی بــوده،  احتماال طی 

ماه های آتی از روسیه پرتاب شود.
بر اســاس گزارش واشنگتن پســت، این ماهواره 
این امــکان را فراهم می کند که نظارت مســتمر از 
تاسیسات انجام شود که این تاسیسات می توانند 

پاالیشــگاه های نفت در خلیج فارس، پایگاه های 
نظامی اســراییل و پایگاه های نظامی عراق باشند 
که در برخی از این پایگاه هــا، نیروهای آمریکایی 

مستقر هستند.
این روزنامــه آمریکایی که این ادعاهــارا به نقل از 
ســه منبع بی نام مطرح کــرده، در ادامــه گزارش 
خود نوشــت که ماهواره Kanopus-V کاربردی 
غیرنظامی دارد؛ اما فرماندهان ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی، از سال ۲۰۱۸ سفرهای متعددی به 
روسیه داشته تا به مذاکرات درباره این توافق کمک 
کنند. واشنگتن پست در ادامه ادعای خود نوشت: 
»کارشناسان روســی نیز بهار گذشته به ایران سفر 
کرده تا بــه ایرانی ها آموزش های مــورد نیاز درباره 

این ماهواره را در تاسیساتی جدید در نزدیکی کرج 
ارائه دهند«.

واشنگتن پســت اضافه کرد: »این ماهواره دارای 
ســخت افزارهای روســی خواهد بود که شــامل 
دوربینی با وضوح ۱.۲ متر اســت که پیشرفت قابل 
توجهی نسبت به قابلیت های کنونی ایران به شمار 
می آید اگــر چه هنوز بــا کیفیتی کــه ماهواره های 
جاسوسی آمریکا به دست آورده اند، فاصله زیادی 

دارد«.

ادعای واشنگتن  پست:

 روسیه به ایران ماهواره پیشرفته می دهد

منابع خبری مدعی شده اند یک هیئت آمریکایی به کره جنوبی و ژاپن ســفر خواهند کرد تا پای بندی این دو متحد آمریکا در شرق آسیا به تحریم های ایران را 
تقویت کنند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به »فایینشــال تایمز« گفت که یک هیئت آمریکایی به کره جنوبی و ژاپن سفر خواهند کرد تا پای بندی این کشورها 
با تحریم ها علیه ایران را تقویت کنند. کره جنوبی یکی از کشــورهایی بود که پس از خروج آمریکا در دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« به سیاست فشار 
حداکثری واشنگتن علیه ایران پیوست. این کشور در برهه ای از زمان که ایران برای واردات دارو و کاالهای اساسی به پول بلوکه شده خود در این کشور نیاز داشت 
نه تنها اجازه دسترسی به منابع مالی تهران را نداد بلکه مدعی شــد ایران باید بهایی را به این کشور بابت نگهداری از پول هایش در بانک های کره جنوبی پرداخت 
کند. »جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید نیز در کنفرانس خبری گفته بود که یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا در سفر به امارات ریاست هیئتی را بر عهده خواهد 
داشت که هدف آن تایید پای بندی این کشور حاشــیه ای خلیج فارس به تحریم های ایران خواهد بود. فایننشال تایمز در گزارش خود نوشت که امارات یکی از 
متحدان آمریکا در منطقه به شمار می آید و از سوی دیگر، بسیاری از بازرگانان ایرانی نیز در این کشور همسایه به فعالیت مشغول هستند. امارات طی ماه های 

گذشته تالش کرده است تا روابط خود با ایران را بهبود ببخشد. 

سفر آمریکایی ها به کره جنوبی و ژاپن درباره تحریم های ایران
 بیانیه عربستان و بحرین 

علیه ایران

خبر روز

وز عکس ر

سخنرانی قالیباف 
در شانزدهمین 
)PUIC( اجالس

رییــس مجلــس شــورای 
اســالمی در شــانزدهمین 
بیــن  اتحادیــه  اجــالس 
لمجالس کشــورهای عضو  ا
سازمان همکاری های اسالمی 
)PUIC( کــه در اســتانبول 

برگزار شد، سخنرانی کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه:
 شرایط در وین پیچیده است؛ اما نباید ناامید شد

معاون وزیر امور خارجه روســیه بر عزم تمامی طرفین برجام در حفظ توافــق تاکید کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفت و گویی درباره مذاکرات احیای 
توافق هسته ای]برجام[  در وین گفت:  شــرایط در حال تغییر است، زمان در حال گذر است، شرایط 
دشوار است و احتماال حتی پیچیده تر از زمانی که دور ششم مذاکرات به پایان رسید، اما این دلیلی 
برای نا امید شدن نیست. ریابکوف در ادامه گفت: ما باید در این موضوع هماهنگی نزدیکی با همه 
شــرکت کنندگان )در این مذاکره( داشته باشیم و روسیه آماده اســت چنین هماهنگی هایی را در 
مسیرهای مختلف انجام می دهد. معاون وزیر امور خارجه روســیه همچنین روز جمعه گفته بود، 
هیچ یک از اعضای برجام عالقه ای به از بین رفتن این پیمــان ندارند. اظهارات ریابکوف در پی این 
مطرح می شود که روز پنجشنبه، جلسه دوم کمیسیون مشــترک برجام در هفتمین دور مذاکرات 

وین برگزار شد. 

عضو هیئت رییسه مجلس:

 عجله در توافق جایز نیست
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: ما دســتیابی به توافق هسته ای در هر شرایطی 
را قبول نداریم، بلکه توافق جدید باید متضمن منافع ملی باشــد از این رو اقتصاد و اداره کشور را به 
مذاکرات وین و برجام گره نمی زنیم. علی کریمی فیروزجایی بر لزوم تامین منافع پایدار کشــور در 
مذاکرات برجامی وین تاکید کرد و افزود: کشــورمان در این مذاکرات فقــط برای رفع تحریم های 
ظالمانه حاضر شده است. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت مواجهه 
منطقی با واقعیت های جدید درعرصه سیاســت بین الملل ، گفت : روند مذاکرات در دولت جدید 
مبتنی بر احقاق حقوق مسلم ایران و پایان بدعهدی طرف مقابل است. دبیر هیئت رییسه مجلس 
همچنین عملکرد دیپلماسی دولت جدید را موفق ارزیابی کرد و افزود : هیئت مذاکره کننده دولت 
سیزدهم برای تصمیم گیری در هر ســطحی در مذاکرات دارای توانایی و اختیار در انجام کار است و 

نگهبانی از حریم امنیت ملی را اصل مهمی در مذاکرات می داند.

حکایتی از »ابهام« ها در مذاکرات هسته ای
یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اعالم کرد 
حالت و اظهارات دیپلمات ها و منابع غربی به طور ساعتی تغییر می کند و آنها هربار ادعای متفاوتی را 
درباره مواضع ایران در مذاکرات مطرح می کنند! یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی درباره 
روایت های متناقض منابع غربی گفت: حالت  )mood( دیپلمات ها و منابع غربی ســاعتی تغییر 
می کند. این منبع آگاه در ادامه توضیح داد: اول گفتند که »ایران در مواضعش  تجدید نظر کرده« در 

فاصله چند ساعتی گزاره خود را به این تغییر دادند که »مواضع ایران تغییر نکرده است«.

موضع سخنگوی پنتاگون درباره مذاکرات وین
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در یک نشست خبری به سواالتی پیرامون اظهارات اخیر 
وزیر دفاع کشورش در دیدار با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اگر مذاکرات وین شکست 
بخورد واشنگتن گزینه های دیگر را بررسی خواهد کرد، پاسخ داد. بنابر گزارش وب سایت وزارت دفاع 
آمریکا، جان کربی اظهار داشت: چیزی که وزیر دفاع گفت همان است که رییس جمهور بایدن گفته، 
اینکه وی خواهان به موفقیت رسیدن دیپلماسی )با ایران( است؛ اما اگر این مسیر شکست بخورد 
آماده است تا گزینه های دیگر را بررسی کند. گزینه های زیادی در دسترس رییس جمهور قرار دارد. 

من نمی توانم پیش بینی کنم که این گزینه چه چیزی خواهد بود.

کافه سیاست

عربستان سعودی و بحرین، بیانیه ای مشترک 
صادر کردند که در بخشی از آن به مسئله هسته ای 
و موشکی ایران و جنبش حز ب ا... لبنان پرداخته 
شده است. این بیانیه پس از پایان سفر »محمد 
بن سلمان« ولی عهد سعودی به بحرین و دیدار 
او با مقامات ارشد این کشــور صادر شده است. 
بر اســاس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان 
سعودی )واس(، در بخشی از بیانیه مذکور آمده 
اســت که دو طرف بر اهمیت رســیدگی جدی و 
موثر به پرونده هسته ای و موشکی ایران با تمام 
عناصر و پیامدهای آن تاکیــد کرده اند. ریاض و 
منامه اضافه کردند که این گام باید در راســتای 
»برقراری امنیت، ثبات منطقه ای و جهانی، تاکید 
بر حســن همجواری و احترام به قطعنامه های 
مشروع بین المللی و سازمان ملل متحد باشد«. 
در ادامه همچنین بر دور نگاه داشــتن منطقه از 
تمام فعالیت ها و آنچه مداخله های بی ثبات کننده 
خوانده شده، تاکید شده اســت و در عین حال، 
از طرف های ذی ربط خواســته  شــده که منافع 
کشورهای منطقه، امنیت و ثبات آن ها را در نظر 
بگیرند. مطابق با این بیانیه، عربستان سعودی و 
بحرین اعالم کردند که »راهکار سیاسی تنها راه حل 
بحران سوریه است«.  دو طرف همچنین در بخش 
دیگری از بیانیــه  در اظهاراتی مداخله جویانه »بر 
لزوم انجام اصالحات سیاسی و اقتصادی فراگیر 
برای لبنان« و انحصار ســالح در دســتان دولت 
قانونی این کشور تاکید کردند. عربستان سعودی 
و بحرین در ادامه به اتهام زنی به جنبش حزب ا... 
لبنان پرداختند و با »تروریســتی« خواندن این 
جنبش، آن را از جمله عوامــل ناامنی و بی ثباتی 
منطقه قلمداد کردند. این اتهامات در حالی علیه 
حزب ا... لبنان مطرح شده که عربستان سعودی 
با تشــکیل ائتالفی عربی از سال ۲۰۱۵ همچنان 
در امور یمن مداخله می کنــد و باعث بی ثباتی و 
ناامنی در این کشور شده است. در همین ارتباط، 
»عبدالعزیز جباری« معاون رییس پارلمان دولت 
مســتعفی یمن به افشــاگری درباره اقدامات 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی در 
یمن پرداخت و فاش کرد که ریاض و ابوظبی به 
دولت مستعفی یمن اجازه صادرات گاز و نفت و 

مسلح سازی ارتش را نمی دهند.

بین الملل

عکس: مشرق نیوز

اخبارضدونقیضازمذاکراتهستهایبهگوشمیرسد؛

»مود« مذاکرات چیست؟!
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مشکل پرداخت پمپ بنزین ها حل شد
رییس صنف جایگاه داران کشــور گفت: کارت های بانکی ســپه، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و 

قوامین طی چند روز گذشته با اختالل مواجه بودند؛ اما اکنون مشکلی وجود ندارد.
اســدا...قلی زاده با بیان اینکه طی هماهنگی های انجام شــده و اطالع رســانی خوب رسانه ها 
کمترین مشکل را شاهد بودیم، ادامه داد: درحال حاضر شرایط همه جایگاه ها روال عادی دارد و 

در پرداخت ها نیز با مشکل مواجه نیستیم.
به گفته وی، این موضوع هیچ ارتباطی با جایگاه ها و سامانه هوشمند سوخت نداشت و ناشی از 
تغییرات سیســتمی در بحث ادغام بانکی بود که با تالش مسئولین محترم بانک سپه هم اکنون 
برطرف شده اســت و درصورتی که بازهم در حوزه پرداخت چنین مواردی را شاهد باشیم از قبل 

اطالع رسانی خواهیم کرد و ان شاءا... بانک ها هم در این امر مشارکت خواهند داشت.

بعد از روسیه هند هم »کیوی« ایرانی را وارد نکرد
رییس اتحادیه بار فروشان خاطر نشان کرد: از سال جاری هند و دیگر کشورهای هدف صادراتی 
بنا به استانداردهای خود محصوالت کشاورزی را وارد می کنند و بنا به این استانداردها کیوی ایران 

با استانداردهای هند مطابقت ندارد.
مصطفی دارایی نژاد با تایید خبر تایید نشدن استاندارد  کیوی تولید شده ایران از سوی هند، گفت: 
از سال جاری دیگر برخی از کشورهای هدف صادراتی به اخذ  تاییده سازمان حفظ نباتات ایران 
برای ورود محصوالت کشــاورزی کفایت نمی کنند و ایران باید بنا به کیفیت و استانداردهای آنها 
تولید کند. به گفته وی؛ از خرداد ســال جاری بخش نامه ای از کشــورهای صادراتی به دست ما 
رسیده است که مبنی بر آن میزان ســم و کود در محصوالت کشاورزی مشخص است. کشورهای 
عمان، قطر، هند، روسیه، امارات متحده عربی و پاکستان بنا به دستورالعمل های جدید خواهان 

محصوالت کشاورزی ما خواهند بود.

آماری قابل تامل از خرید با کارت های بانکی
جدیدترین گزارش شاپرک نشان می دهد در آبان ماه امسال، نزدیک به ۹۱.۲۰ درصد تراکنش های 
ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از 5۰۰ هزار تومان بوده و از تعداد ترکنش های 

زیر 5۰۰ هزار تومان بیشترین میزان تراکنش ها مربوط به ارقام 5 تا ۱5 هزار تومان است.
بسیاری از مردم در طول شبانه روز از طریق کارتخوان فروشــگاهی اقدام به خرید و فروش کاال 
و خدمات می کنند. یکی از آمار های قابل تامل که در گزارش اخیر شــاپرک قابل مشاهده است، 
میزان پراکندگی مبلغی تراکنش ها از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان یکی از سه ابزار 

پذیرش شبکه است.

فروش ۸0 میلیون تومانی وام ازدواج!
در برخی از سایت های فروش وام برخی از افراد اقدام به فروش وام ازدواج خود کرده اند. برخی 
از این افراد هنوز وام خود را دریافت نکردند و در انتظار دریافت وام هستند، برخی هم وام خود را 

دریافت کرده و حاضر هستند وام خود را به صورت فوری بفروشند.
در این آگهی ها، متقاضی می تواند با نرخ ســود چهار درصد و با بازپرداخت ۱۲۰ ماهه و با اقساط 

ماهانه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج را از فروشندگان دریافت کند.
 در برخی دیگــر از ایــن آگهی ها افراد بــا فــروش وام ۲۰۰ میلیونــی ازدواج از مشــتری خود
  ۸۰ میلیــون دریافــت می کننــد و وام را بــه فروش می رســانند. برخــی از فروشــندگان هم
  در ازای پرداخــت وام ۱۴۰ میلیونــی ۶۰ میلیــون تومان پیــش از پرداخت دریافــت می کنند

 و وام را به متقاضی می فروشند.

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان می گوید افزایش قیمت آجیل، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛

دست خالی، سفره خالی!

سفره شب یلدای امسال خیلی از مردم، خالی از آجیل و خشکبار است. 
دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان گفت: قیمــت انواع آجیل طی 
دو ماه گذشته ۱5 درصد افزایش یافته و قدرت خرید مردم را به شدت 
کاهش داده اســت. علیرضا حمصیان اظهار کرد: از ۲ ماه پیش قیمت 
انواع آجیل با نسبت های مختلف به خصوص اقالم صادراتی آن حدود 

۱5 درصد افزایش داشته است.
وی در مورد افزایش قیمت پسته گفت: امسال برداشت پسته از باغات 
به دلیل خشکســالی کاهش ۴۰ تا 5۰ درصدی نسبت به سال گذشته 
داشته و همین امر باعث شده قیمت پسته اکنون به کیلویی ۲۶۰ تا ۴۰۰ 

هزار تومان برای پسته درجه یک برسد.
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان  گفت: افزایش قیمت مغز بادام 
متاثر از سرمازدگی بود. با کاهش برداشت بادام و افزایش مصرف آن، 
قیمت مغز بادام از مهرماه روند صعودی پیدا کرده و قیمت آن هر کیلو 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رســید. همچنین قیمت فندق نیز از ۲۳۰ هزار تا 
۳۰۰ هزار تومان و فندق درجه یک هر کیلــو ۳5۰ هزار تومان به فروش 
می رسد. وی  گفت:  باتوجه به نزدیکی شب یلدا، از لحاظ روانی و تحت 
تاثیر افزایش تقاضا در این چند شــب، ممکن است قیمت ها به میزان 
کمی افزایش پیدا کند. البته قدرت خرید مردم در طول سال برای خرید 

آجیل بسیار کاهش پیدا کرده است.
حمصیان گفت: بســیاری از واحد های آجیل فروشی اجاره ای در یک 
سال گذشته به دلیل افزایش قیمت خرید آجیل و کاهش خرید مردم، 

مجبور به تعطیلی واحد های خود شده اند.
وی در مورد افزایش   قیمت نخودچی و کشــمش نســبت به ســال 
گذشته گفت: قیمت هر کیلو نخودچی در سال گذشته ۳۰ الی ۴۰ هزار 
تومان بوده و امسال به ۸۰ هزار تومان رسیده است. نخود از محصوالت 
صادراتی است و به تبع آن نخودچی که از مشتقات آن است، افزایش 
قیمت پیدا کرده و قیمت کشمش نیز نسبت به یک سال گذشته ۴۰ هزار 
تومان افزایش یافته اســت. دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان در 
مورد  افزایش سرسام آور قیمت تخمه جات گفت: قیمت تخمه ژاپنی 
سال گذشــته  کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود و امسال کیلویی  ۱۷۰ تا 
۱۸۰ هزار تومان به فروش می رســد. تخمه کدو نیز که سال گذشته ۹۰ 
هزار تومان در خرده فروشی ها به فروش می رسید،  امسال با افزایش ۲ 

برابری و حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی گفت: تخمه هندوانه نیز امسال به دلیل کیفیت پایین و از بین رفتن 
آن، با افزایش 5 برابری از کیلویی ۲5 تا ۳۰ هزار تومان به ۱۲5 هزار تومان 
برای مغازه داران و برای فروشنده به دلیل کار شست وشو و بوواری که 

انجام می دهند، با قیمت ۱۴۰ تا ۱5۰ هزار تومان به فروش می رسد.
حمصیان در خصوص قیمت بادام هندی در بــازار گفت: این نوع مغز 
در بازار روتین و معمول نیست. بادام هندی به صورت قاچاق به کشور 
می آید و اجازه واردات ندارد. در کشور نیز تولید نمی شود، اما نسبت به 
پسته نسبتا قیمت پایین تری دارد. قیمت هر کیلو بادام هندی حدود 

۳5۰ تومان تا ۴۰۰ تومان است.
وی در مورد  نظارت اتحادیه بر واحد های صنفی گفت: اتحادیه به همه 
واحد ها نظارت دارد و دلیل قیمت زیاد بعضی خرده فروشی ها نسبت به 
بقیه این است که آجیل درجه یک ارائه می کند. اما در صورت مشاهده 
گران فروشی، مردم می توانند شکایات خود را به اتحادیه اعالم کنند تا 

پیگیری صورت گیرد.
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان در مورد اینکه  برای آجیل نمی توان 
قیمت مصوب تعیین کرد، گفت: چند ســال پیش نیز موضوع تعیین 

قیمت مصوب برای آجیل مطرح شد، اما به نتیجه نرسید.
وی گفت: آجیل تنــوع باالیی در بازار دارد و از هــر محصول آجیل نیز با 
کیفیت های مختلفی وجود دارد که قیمــت آن متاثر از میزان عرضه و 
تقاضا و صادرات و یا برداشــت محصوالت اســت و نمی توان برای آن 

قیمت مشخص تعیین کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اســالمی گفت: تا زمانی که عرضه نســبت به تقاضا 
بیشتر نباشد مشکل مسکن و افزایش قیمت آن به 
راحتی حل نخواهد شد. حسین محمد صالحی درباره 
علل رشد بی رویه قیمت مســکن، اظهار کرد: کنترل 
قیمت ها باید در دست دولت باشد که متاسفانه دولت 
در برخی از عرصه ها به گرانی دامن می زند. برای مثال 
وقتی به قیمت محصــوالت آهنی 5۰۰ تومان اضافه 
می کنیم، دالل این افزایش قیمت را تا 5 هزار تومان 

می رساند. یا وقتی زمینی را قصد داریم به تولید کننده 
تحویل دهیم، قیمت اولیه آن ۷۰ هزار تومان بوده و 
امســال قیمت آن را به ۱۲۰ هزار تومان می رسانیم و 
۸۰ درصد به قیمت آن زمیــن افزوده ایم. وی افزود: 
این افزایش قیمت ســبب می شود که قیمت زمین 
در منطقه موردنظر به شکل بی رویه ای افزایش پیدا 
کند که این امر نشان می دهد از سوی دستگاه های 
مســئول و دولت نظارت دقیقی بر قیمت ها صورت 
نمی گیرد. از طرفی هم روی کاغذ قول می دهیم که 
برای متقاضیان در سال یک میلیون مسکن بسازیم 
تا زمانی که این موضوع عملیاتی نشود ،جلوی حباب 
قیمت مســکن گرفته نخواهد شــد. نماینده مردم 
فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بوئین میاندشت 

در مجلس گفت: مجلس و وزارت راه و شهرسازی به 
طور جدی بر اجرای طرح مسکن ملی تاکید دارند و 
از سرمایه گذاران بخش مسکن هم دعوت شده تا با 
کمک دولت عملیات ساخت مسکن سرعت بیشتری 
بگیرد تا جلوی حباب قیمت ها گرفته شــود. محمد 
صالحی با بیان اینکه باید جلوی داللی و واسطه گری 
افراد در حوزه مسکن گرفته شود، تصریح کرد: تا زمانی 
که عرضه نسبت به تقاضا بیشتر نباشد مشکل مسکن 
و افزایش قیمت آن به راحتی حل نخواهد شد. بنگاه 
مســکن روی عرضه و تقاضا می تواند مانور دهد و تا 
زمانی که عرضه بیشــتر از تقاضا نشود این وضعیت 
نابسامان در بخش مسکن ادامه خواهد داشت و نرخ 

مصالح ساختمانی نیز افزایش می یابد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

کنترل قیمت مسکن در گرو افزایش عرضه آن است

نماینده مردم خمینی شهر:

 بودجه سال آینده کشور 
بدون کسری بسته شود

خبر روز

 بسیاری از واحد های آجیل فروشی اجاره ای در یک 
سال گذشته به دلیل افزایش قیمت خرید آجیل و 
کاهش خرید مردم، مجبور به تعطیلی واحد های خود 

شده اند

رییس سازمان صمت استان:

 اصفهان، رتبه نخست طرح های صنعتی با پیشرفت
 ۶0 درصد را دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین پایش صورت گرفته، 
اصفهان با حدود یک هزار و ۷۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد رتبه نخست را دارد.
ایرج موفق اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح های صنعتی، اشتغال پایدار برای حدود ۶۲ هزار 

نفر از افراد جویای کار در بخش های تولیدی استان ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« خاطرنشان کرد: 
حمایت از فرآیند تکمیل ســاخت و راه اندازی این طرح ها در اولویت برنامه های اقتصادی استان 

است.
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه این استان در شاخص پیشرفت 
فیزیکی پروانه تاسیس و طرح توسعه رتبه سوم کشور را دارد، افزود: طرح های صنعتی بر اساس 

پیشرفت فیزیکی، رده بندی و برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی می شوند.
موفق با بیان اینکه بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان طی ۲ سال گذشته با وجود محدودیت ها، تحریم ها 
و کرونا، در بخش صنعت استان اصفهان سرمایه گذاری شده است، ابراز داشت: یک هزار و ۲۶5 فقره 

پروانه بهره برداری صنعتی طی دو سال اخیر در این استان صادر شده است.
وی اظهار داشت: بیش از سه هزار و ۶۰۰ مجوز جدید ایجادی و توســعه ای در ۲ سال گذشته برای 
سرمایه گذاری در بخش صنعت استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان صادر شده 
است. با وجود تمام محدودیت ها، تحریم ها و مشکالت آب و محیط زیست، تمام این مجوزها بر 

اساس تایید اداره کل محیط زیست استان صادر شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان ادامــه داد: با توجه به وجود زیرســاخت ها و 
ظرفیت های موجود در این استان، شرایط خوبی برای سرمایه گذاری صنعتی در اصفهان وجود دارد 

و حدود ۸۱ هزار مجوز صنفی در این مدت در استان صادر شده است.
وی با اشــاره به اینکه صدور مجوزهای ایثارگری صنفی در ســازمان صمت و سایر مجوزها توسط 
اتحادیه ها و با نظارت اتاق اصناف بوده اســت، گفت: بیش از ۲۲5 هزار واحد صنفی و حدود 5۶۰ 

اتحادیه در سراسر استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.

یک اقتصاددان:

بورس وابسته به ارز نیمایی است
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس گفت: یکی از 
این عوامل، نرخ ارز است و تا زمانی که نتوان قیمت این ارز را پیش بینی کرد، قطعا چشم انداز بازار 
بورس هم مشخص نخواهد بود. شهرام معینی اظهار کرد: شرکت های بزرگی در بازار بورس فعال 
هستند که در زمان فعالیت های صادراتی و همچنین فروش داخلی محصوالت خود، تحت تاثیر ارز 
نیمایی قرار دارند. بنابراین تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد، تاثیری در شرایط قیمتی این شرکت ها ندارد.

وی افزود: بر این اساس نمی توان انتظار داشت که به علت افزایش نرخ ارز آزاد، شاخص ها در بازار 
بورس هم افزایشی شود؛ زیرا بزرگ ترین این شرکت ها تحت تاثیر ارز نیمایی هستند که ارزی کنترل 
شده و در اختیار دولت است. این اقتصاددان ادامه داد: معموال قیمت ارز نیمایی با تغییرات زیادی 
روبه رو نیست؛ زیرا تحت نظارت کامل دولت است. در صورتی که ارزی که در بازار آزاد عرضه می شود 

چندان در اختیار دولت قرار ندارد.
معینی افزود: در این حــال یکی دیگر از عوامل تاثیــر گذار در بازار بــورس، وضعیت درآمدی این 

شرکت های بورسی است که البته درآمد آن ها نیز وابسته به نرخ ارز نیمایی است.
وی اظهار کرد: مورد دیگر، نرخ بهره بدون ریسک است که افزایش این نرخ بهره تضعیف کننده رشد 

قیمت ها در بازار بورس خواهد بود.

کافه اقتصاد

اخبار

دانشیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مورد وضعیت تنش آبی و خشکی زاینده رود، بیان کرد: امروزه شرایط خشک شدن و 
آالینده های زیست محیطی حوضه زاینده رود بیش از مشکالت کم بارشی و طبیعی حاصل انباشت اشتباهات راهبردی مدیریت آب، بی توجهی و عدم توسعه متناسب 
سرزمینی بوده که در طول چند دهه به صورت پیاپی تکرار شده، ضمن آنکه در طول این مدت به تدریج جمعیت این منطقه افزایش یافته و در چنین شرایطی با دهه ها 
بی توجهی مشکل امروزه خشکی زاینده رود چه در باالرود، پیکره رودخانه و چه در تاالب گاوخونی در پایانه خاوری آن چون زخمی کهنه از میان صدها زخم سر باز کرده 
است.نظری ادامه داد: مدت زیادی است که در دنیا مبحثی به نام آمایش سرزمینی وجود دارد، اگرچه در ایران نیز این واژه و تشکیالت منسوب به آن از پیشینه نزدیک 
به 5۰ سال برخوردار است، ولی گویا تاکنون به جز در برخی موارد )نظامی(، در باقی موارد فقط یا بیشتر در مرحله طرح، غیر عملیاتی و یا با بی توجهی بر جای مانده است. 
برای نمونه آن سوی توسعه شهرهایی چون کرمان و یا راه اندازی صنایع فوالد و آهن در اصفهان و یا صنایع رنگارنگ ماشین سازی و ...در استان مرکزی است.وی در 
این باره توضیح داد: پس از حدود ۲۰ سال از راه اندازی صنایع دست دوم روسی ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳5۰، صنایع فوالد مبارکه که در ابتدا توسط گروه صنعتی 

ایتالیایی برای بندر عباس طراحی شده بود و با تصمیمات غیر کارشناسی و سیاسی و البته با پرداخت خسارات، بازطراحی و به اصفهان منتقل  شد.

زخم زاینده رود سر باز کرده است

بازدید »رییسی« از 
یخچال سازی بوژان 

لرستان
از  »رییســی«  بازدیــد  در 
یخچال سازی بوژان، تعدادی از 
کارگران مشکالت و دغدغه های 
خود را بــا رییس جمهور در میان 

گذاشتند.

وز عکس ر

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای 
اســالمی گفت: بودجه ســال آینده کشور بدون 
کسری بسته شــود. حجت االسالم محمدتقی 
نقدعلــی با اشــاره بــه بودجــه ســال آینده و 
رویکردهای تنظیم آن اظهار داشت: در جلساتی 
که ما بــا  هیئت وزیــران، ریاســت جمهوری و 
ســازمان برنامه و بودجه پیرامون بســته شدن 
بودجه و ارائه مشــاوره  از ســوی کمیســیون ها 
داشــتیم، مســئله مهمی کــه دربــاره بودجه 
تاکید شده این اســت که اولویت های کشور در 
تخصیص بودجه مورد توجــه قرار گیرد. نماینده 
مردم خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اولویت های بودجه ریزی ادامه داد: 
متاسفانه زیادی ردیف های بودجه سبب می شود 
ردیف های اصلی و اولویت ها گم شود؛ اقتصاد، 
آب و کشاورزی، مســکن، جمعیت و ...از جمله 
اصلی ترین اولویت هایی هستند که باید به آن ها 
توجه شود و در این راستا برخی از ردیف هایی که 
با چانه زنی، پیگیری و در بعضی موارد با شانتاژ 
جایی در بودجه پیدا کرده اند، بایســتی اصالح 
شــوند. وی با تاکید بر لزوم واقعی بودن بودجه 
افزود: از سویی بودجه باید تا حد ممکن واقعی 
بسته شود زیرا گاهی بودجه های موهوم، حبابی 
و بادکنکی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، 
ثمره ای جز ضربه به اقتصاد کشور ندارد و به این 
ترتیب واقعی و بدون کســری بودن بودجه نیز 
از اصولی اســت که باید به آن توجه شود. وی با 
یادآوری پیامدهای کسری بودجه افزود: بسته 
شــدن بدون کســری بودجه یعنی ما واقعیت 
میزان درآمد قابل تحصیل را ببینیم و بر اساس آن 
ردیف های بودجه را ببندیم وگرنه حتی اگر بدون 
توجه به این واقعیــت بودجه را ببندیم، واقعیت 
که تغییری نمی کند بنابراین دولت وادار به خلق 
پول و افزایش نقدینگی می شود. نماینده مردم 
خمینی شهر بسته شدن بدون کسری بودجه را 
کاری ممکن دانســت و افزود: بهتر آن است که 
از همان ابتدا بودجه به صورت واقعی بسته شود 
و به اصطالح عامیانه »بدانیم که سر چه کسی را 
می تراشیم«. این کار افق دور از دسترسی نبوده و 

امکان پذیر و بسیار مفید است .
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

 مدیران اطالعات طرح های نیمه تمام استان را 
جمع بندی کنند

اســتاندار چهارمحال و بختیاری جهت  بررســی طرح های باالی ۳۰ درصد پیشــرفت اجرایی در 
ســفر رییس جمهور اظهار داشــت: مدیران اســتانی با ارائه هر چه ســریع تر اطالعات طرح های 

نیمه تمام، امــکان اســتفاده از مزایای 
سفر رییس جمهور به استان را به خوبی 
فراهم کنند. غالمعلی حیــدری افزود: 
اعتبارات سفر رییس جمهوری از ضمانت 
اجرایی باالیی برخوردار است و الزم است 
مدیران اســتانی با محوریــت و دبیری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فهرست 
طرح های نیمه تمام را تهیه و جمع بندی 
کنند. حیدری به جمع بندی ســریع تر 
پیشــنهاد ها برای ارائه در بودجه ۱۴۰۱ از 

سوی دستگاه های اجرایی استان اشاره و اضافه کرد: جذب ۳۰ درصدی اعتبارات با گذشت ۹ ماه از 
سال جاری قابل قبول نیست و اگر مدیران نتوانند در مدت باقی مانده تا پایان سال اقدامات مناسبی 

را انجام دهند، کارت زرد خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه مالک ارزیابی عملکرد مدیران، کار است و هیچ جریان، حزب و گروهی نیز مدنظر 
قرار نخواهد گرفت، یادآور شد: در حالی که باید در این موقع از سال بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کاری 
در استان رخ داده باشد، اما در برخی موارد کمتر از این است و الزم است مدیران از اختیارات قانونی 

خود برای انجام امور استفاده کنند.
حیدری در ادامه به مشکالت جاده ها در شهرســتان کوهرنگ اشاره کرد و گفت: در بررسی میدانی 
مشــخص شــد که جاده ها رها شــده و پیمانکاران کار را متوقف کرده اند که با قرار گرفتن در فصل 
بارندگی و وقوع زلزله در برخی مناطق و ضرورت حمل مصالح ساختمانی باید اقدام الزم برای رفع 
مشکالت صورت بگیرد. وی افزود: اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان موظف است وضعیت 
جاده های روستایی را به صورت میدانی بررسی کرده و در زمان بندی مشخص حداکثر یک ماهه، 
خروجی و پیشرفت کار را گزارش کند. حیدری در خصوص جاده مهم بازفت به دوآب صمصامی به 
اندیکا نیز اضافه کرد: با توجه به تصادفات و دغدغه های مردمی، ساخت و توسعه این جاده نیز باید 
در دســتور کار قرار گیرد و همچنین طرح چهار بانده کردن جاده باباحیدر به کوهرنگ و کوهرنگ به 
سودجان از اولویت هایی است که باید با رفع اختالفات اداری و فعال شدن کارخانه آسفالت، سریع تر 
اجرایی شود.وی به مدیران اداره کل راه و شهرسازی اســتان نیز دستور داد با توجه به اعالم دولت 
سیزدهم برای ساخت یک هزار واحد مسکونی در سال، بسته پیشنهادی در این رابطه را برای ارائه 
در سفر رییس جمهور به استان آماده کنند. حیدری در ادامه یکی از برنامه های مهم خود در استان 
را ایجاد اشتغال پایدار عنوان و تصریح کرد: در صورتی که اشتغال ایجاد نشود، جامعه با مشکالت 
مختلفی در حوزه آســیب های اجتماعی، مهاجرت و حاشیه نشینی شــهر ها مواجه می شود که با 
توجه به اینکه توسعه کشاورزی و دامداری در استان قطب شغلی محسوب می شود باید طرح های 
مربوطه با جدیت بیشتری دنبال و اجرا شــود.وی  به نشست با معاون اول رییس جمهور و وزرای 
نیرو، جهاد کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری اشاره کرد و گفت: در این نشست 
بسته پیشنهادی در رابطه با ایجاد آب شرب پایدار و کشــاورزی استان ارائه شد و آب رسانی پایدار 
به روستا ها نیز مورد بررســی قرار گرفت. حیدری با بیان اینکه نرخ باالی بیکاری در چهارمحال و 
بختیاری قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: الزم است از ظرفیت و منابع در اختیار بنیاد مستضعفان، 
ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(، کمیته امداد امام خمینی )ره( و قرارگاه خاتم برای اجرای 

طرح ها و پیشرفت استان استفاده شود.

مدیر شیالت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید ماهی در چهارمحال
چهارمحال و بختیاری ظرفیت قابــل توجهی در حوزه صنعت آبزی پروری 
در کشور دارد، مزارع پرورش ماهی بســیاری در این استان وجود دارد که 
در ســال های اخیر به علت خشکســالی، آلودگی های زیست محیطی و 
خشکسالی با چالش های بسیاری روبه رو شــده اند. اگر در حال حاضر 
برای این ظرفیت اقتصادی پنهان در استان تدبیری اندیشیده نشود، قطعا 
مزارع پرورش ماهی یکی پس از دیگری رو به تعطیلی می رود. چهارمحال 
و بختیاری جزو استان های ســاحلی در کشور محســوب نمی شود، اما 
ظرفیت های قابل توجهی در این استان برای توسعه صنعت آبزی پروری 
وجود دارد، پرورش ماهیان زینتی و پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد 
کارون چهار نیز در این استان مورد توجه قرار گرفته و می توان با توسعه آن 

عالوه بر افزایش تولید، اشتغال زایی نیز ایجاد کرد.

خشکسالی و کم آبی در چهارمحال و بختیاری موجب کاهش 20 تا 2۵ 
درصدی تولید ماهی در چهارمحال و بختیاری شد

مدیر شیالت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
بیماری VHS در سال های گذشته خســارات فراوانی را به مزارع پرورش 
ماهی در اســتان وارد کرد، اظهار کرد:طی  چند ســال اخیر با تالش های 
پرورش دهندگان در استان تولید ماهی به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن در سال رسید و 

اکنون در صدر تولید ماهیان سردآبی در کشور قرار داریم.
رضا کریمی  افزود: خشکسالی و کم آبی در چهارمحال و بختیاری موجب 
کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید ماهی در استان شــد، طبق برنامه وزارت 
جهادکشاورزی باید ساالنه ۲۰۰۰ تن افزایش تولید ماهی در استان داشته 
باشیم که با شرایط خشکسالی این کار بسیار دشوار است. کریمی با بیان 
اینکه ساالنه ۵۰۰ هزار قطعه ماهیان زینتی در چهارمحال و بختیاری تولید 
می شود، گفت: باتوجه به اینکه این عدد قابل توجه نیست، اما ظرفیت های 
خوبی در این استان برای پرورش ماهیان زینتی وجود دارد. مدیر شیالت 
سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ساالنه ۴۰ میلیون 
قطعه بچه ماهی از تخم چش زده وارداتی در استان تولید شده و مازاد نیاز به 
خارج از استان صادر می شود.وی با اشاره به اینکه در بخش شیالت ۳۵۰۰ 
اشتغال مستقیم و ۸۰۰۰ اشتغال غیرمســتقیم در چهارمحال و بختیاری 
ایجاد شده است، یادآور شد: پرورش ماهی کامال وابسته به منابع آبی روان 
است و خشکسالی کاهش مستقیم بر مسئله تولید خواهد گذاشت. مدیر 
شیالت سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، نبود تشکل های 
صنفی آبزی پروری قوی در کشور و استان را از دیگر مشکالت حوزه پرورش 
ماهی عنوان کرد و افزود: تشکل هایی در کشور وجود دارد، اما این تشکل ها 
تاکنون هیچ نقشی در تصمیمات این حوزه مانند قیمت گذاری ماهی و بچه  

ماهی، نهاده و ... ندارند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه آلودگی های پساب 
صنایع و آلودگی های نفتی به بخش اعظمی از مــزارع پرورش ماهی در 
چهارمحال و بختیاری در سال های گذشته خسارت وارده کرده است، اظهار 
کرد: آلودگی نفتی منطقه ســرخون ۱۴۰۰ تن ظرفیت برای تولید ماهیان 
سردآبی در استان را بالاستفاده کرده و چشم انداز روشنی برای رفع آلودگی 
نفتی از این منطقه وجود ندارد، پساب کارخانه پتروشیمی لردگان نیز سال 
گذشته باعث تلفات ۲۰۰ تن ماهی شد و امکان تکرار این مسئله نیز وجود 
خواهد داشت. مدیر شیالت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
در پایان عنوان کرد: بحث فرآوری ماهی در این استان قوی نیست و عمده 
تولید به صورت خام فروشی از استان خارج می شود، بنابراین سود چندانی 

عاید تولیدکننده نمی شود.

مراکــز علمی به بحــث تولید داروهــای اختصاصی بــرای صنعت 
آبزی پروری ورود کنند

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکــه اکثر داروهای 
اخصاصی موردنیاز در صنعت آبزی پروری در کشــور وارداتی است، اظهار 
کرد: می توان با تولید بچه ماهی مولد ماهی مقاوم تولید کرد، ظرفیت خوبی 
در مراکز تحقیقاتی جهاددانشــگاهی برای تولید آنتی بیوتیک و داروهای 
اختصاصی این صنعت در کشــور وجــود دارد. محمد اســدی  بیان کرد: 
استفاده طوالنی مدت از ســموم برای کاهش تلفات و بیماری ها در مزارع 
پرورش ماهی باعث مقاومت انگل ها می شود، همچنین قیمت این سموم 

باالست و رغبتی برای استفاده از این سموم وجود ندارد.مدیرکل دامپزشکی 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید از روش هایی برای مبارزه با بیماری 
در مزارع پرورش ماهی استفاده کرد که برای محیط زیست آسیبی نداشته 
باشــد. وی در پایان گفت: یافته های علمی در حوزه هــای مختلف مانند 
دامپروری، دامداری و ... باید توسط خود محقق ترویج داده شود، همچنین 
این ترویج باید علمی و عمیق باشد، عموما دامداران و سایر تولیدکنندگان 

حوزه کشاورزی نمی دانند در مراکز تحقیقاتی چه می گذرد.
مدیر گروه پژوهشــی فرآورده هــای بیولوژیک دامی جهاددانشــگاهی 
نیز  در ســفری که اخیرا به چهارمحال و بختیاری داشــت با بیان اینکه در 
اســتان هایی که بحث آبزی پروی دنبال می شود، بالتبع آن تولیدکنندگان 
با مســائل و مشــکالت مختلف دســت و پنجه نرم می کنند، اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی از ســال ۱۳۶۹ فعالیت خود را با پژوهش های علمی در 
حوزه آبزی پروی آغاز کرده و فعالیت های مختلفــی را در این حوزه انجام 
داده است. احمد عرفان منش با اشاره به تجارب گسترده جهاددانشگاهی 
در حوزه آبزی پروری، توضیح داد: این نهاد می تواند به مسائل و مشکالت 
حوزه آبزی پروری در استان ها ورود پیدا کرده و این چالش ها را تا حدودی 
با اســتفاده از ظرفیت پروژهشــکده های این نهاد مرتفع کند. مدیر گروه 
پژوهشــی فرآورده های بیولوژیک دامــی جهاددانشــگاهی تاکید کرد:  
چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهیان ســردآبی در کشــور محسوب 
می شود، همچنین کارخانه فرادانه در این استان ۵۰ درصد خوراک موردنیاز 

ماهیان قزل آال در کشور را تولید می کند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیاری و امام 
جمعه شــهرکرد در خطبه های این هفته نماز جمعه 
شــهرکرد در مصالی امام خمینی )ره( این شــهر با 
تبریک فرارسیدن روز پرستار و والدت حضرت زینب 
)س( اظهار داشــت: پرســتاران با افتخــار و بالنده 
در دوران شــیوع کرونا درخشــیدند و نوع دوستی و 
توانمنــدی ایمانــی خود را بــه نمایش گذاشــتند. 
حجت االســالم والمســلمین نکونام تصریح کرد: 
پرستاران ظرفیت های درونی، ایمانی، نوع دوستی و 
خدمت گزاری خود را در عرصه نشان دادند تا آنجا که 
خودشان هم به این ویروس مبتال شدند و شهدایی نیز 
تقدیم کردند.وی ادامه داد: خانواده های کادر سالمت 
همانند دوران دفاع مقدس به شهادت فرزندان خود 

افتخار کردند،  البته مشکالتی، نگرانی ها و دغدغه هایی 
در این قشر وجود دارد که بایســتی به آنها رسیدگی 
شود. حجت االسالم والمســلمین نکونام در بخش 
دیگری از ســخنان خود مســئله آب را بزرگ ترین 
مشکل کنونی این استان و استان های همجوار دانست 
و اظهار داشت:  برای رفع این مشــکل رجوع به ذات 
حضرت باری تعالی و توجه به مسئله اصلی به جای 
متهم کردن همدیگر باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی  نیایش مردم و قرار گرفتن در محضر خداوند را از 
راهکارهای رفع مشکل کم آبی دانست و گفت:  البته در 
این مسیر راهکارهای دیگر هم الزم است بررسی شود. 
حجت االسالم والمســلمین نکونام تاکید کرد:  این 
اقدام از اصفهان شروع شده و امید است با نماز باران 

و دعاهای مختلف به سایر نقاط کشور گسترش یابد. 
وی با اشــاره به پنجم جمادی االولی سالروز والدت 
حضرت زینــب )س( افزود: ایــن حضرت بهترین 
امتحان را در محضر پروردگار عرضه کرد و از همسر و 
فرزندان خود در راه خدا گذشت. حضرت زینب )س( 
پرچم امامت، والیت، اســالم ناب محمدی)ص( و 
توحید را بر افراشتند و بهترین قافله ساالری در دوران 
اسارت و خطبه خوانی در کوفه به همراه افشاگری را 

انجام دادند.

امام جمعه شهرکرد:

پرستاران با افتخار و بالنده در دوران شیوع کرونا درخشیدند

مدیر پردیس های فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰ نفر از شهدای دانشجو معلم در استان شناسایی شده اند، گفت: مراحل بررسی و جمع آوری 
اطالعات برای برگزاری کنگره استانی شهدای دانشجو معلم و همچنین تولید محتوای متناسب با زندگی نامه این شهدا در حال انجام است. عبدالرضا فتاحی افزود: فرآیند 
شناسایی شهدای دانشجو معلم چهارمحال و بختیاری در راستای برگزاری کنگره ملی از پارسال آغاز شد و در این مدت، اعضای کمیته های مختلف ستاد استانی به دبیری 
بسیج دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و با رجوع به بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس، دانشگاه ها و پردیس های تربیت معلم استان، 
کنگره ملی شهدای استان، آموزش وپرورش و سپاه قمر بنی هاشم )ع( به بررسی اسناد و مدارک باقی مانده از مراحل اعزام دانشجو معلمان به جبهه های دفاع مقدس 
و تاریخ شهادت آنان پرداختند. فتاحی با بیان اینکه در مسیر شناسایی دانشجو معلمان شهید از برخی منابع کتابخانه ای مرتبط با دوران دفاع مقدس نیز استفاده شده 
است، اضافه کرد کرد: تاکنون ۶۰ نفر از دانشجو معلمان شهید در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که با توجه به مالک تحصیل دانشجو معلمان در دانشگاه های 
استان در طول هشت سال جنگ تحمیلی، اطالعات ۴۰ نفر از آنان برای ادامه بررسی ها مورد تایید قرار گرفت.وی  ادامه داد: در ادامه فرآیند تحقیقی و پژوهشی تالش 
خواهد شد با برقراری ارتباط با خانواده شهدا، اطالعات جامع تری از زندگی نامه آنان تهیه شود. فتاحی زمان پیش بینی شده برای برگزاری این کنگره در استان را اردیبهشت 

۱۴۰۱ اعالم کرد و گفت: تا پیش از برگزاری این کنگره، سه یادواره نیز به میزبانی پردیس ها و مراکز دانشگاهی فرهنگیان در استان برگزار خواهد شد.

خبر روزشناسایی 40 دانشجو معلم شهید در چهارمحال و بختیاری

وز عکس ر

اجرای پویش »بذر 
کاری محله ای« در 
چهارمحال و بختیاری

در طرح »بــذر کاری محله ای« 
۴۰ هکتار از اراضی ملی شهرکرد 
با همکاری گروه نهضت ســبز و 

NGOها بذر کاری می شود.

 درخشش دانش آموزان چهارمحال و بختیاری
 در سوگواره »احلی من العسل«

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: فراخوان دانش آموزی سوگواره 
احلی من العسل با موضوع »پویش احلی من العسل« در سطح کشور و به مسئولیت دبیرخانه کشوری 
در استان زنجان با رویکرد تولید محتوا های دینی، فرهنگی وهنری برگزار شد. رهدار براتی افزود: در این 
سوگواره ۱۲ نفر از دانش آموزان تالشگر استان با تولید محتوا های فرهنگی و هنری در رشته های نقاشی، 
شعر نویسی، عکاسی، داستان نویسی، پادکســت، نماهنگ، طراحی پوستر و تصویر سازی و مداحی 
نوغالمان خوش درخشیدند. براتی خاطر نشان کرد: آرش زمانی دهکردی در رشته نقاشی، فاطمه سلیمی 
در رشته شعر نویسی، هانیه رستمی در رشته عکاسی، هانیه رییسی در رشته نقاشی، رضا کریمی در رشته 
نقاشی، دیانا شاه بندری در رشته نقاشی، سارا مولوی در رشته داستان نویسی، زینب لله گانی در رشته 
طراحی پوستر و تصویرسازی، مریم مختاری در رشته پادکست، مهتاب خسروی در رشته طراحی پوستر 
و تصویرسازی، حامد مظلوم شهرکی در رشته مداحی نوغالمان و معصومه هاشمی در رشته نماهنگ 

حائز عناوین برتر شدند.

فعالیت ۹ معدن در چهارمحال و بختیاری از سر گرفته شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
۹ معدن متروکه و دو معدن با صدور مجوز بهره برداری جدید، به معادن فعال استان افزوده شد. مهرداد 
قاسمی افزود: بر این اساس از ۱۵۴ پروانه بهره برداری صادر شده در حوزه معادن استان، ۱۱۲ معدن فعال 
و وارد چرخه تولید شده است و زمینه اشتغال برای ۹۹۷ نفر فراهم شد. قاسمی خاطر نشان کرد: امسال 
سه میلیون و ۸۷۴ تن مواد معدنی در استان استخراج شده که در مقایسه با پارسال افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:
 بارش های سال آبی جاری در کوهرنگ

 به کمتر از نصف رسیده است
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کسری بارش های سال آبی جاری در استان اظهار 
داشت: تا پایان آذر ماه بارشی برای استان پیش بینی نمی شود. مهران چراغ پور افزود: بارش ها در پاییز 
امسال بسیار کمتر از نرمال بوده به طوری که میانگین بارش ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 
۴۶ درصد کاهش و در مقایسه با دوره مشابه میانگین بلندمدت ۴۰ درصد کاهش دارد. چراغ پور با بیان 
اینکه بارش های سال آبی جاری در ایستگاه شــاخص کوهرنگ به کمتر از نصف کاهش یافته ، اضافه 
کرد: در حالی که در دوره مشابه میانگین بلندمدت ۳۰۲ میلیمتر بارش در کوهرنگ به ثبت رسیده بود، اما 
این میزان در سال جاری به ۱۳۴ میلیمتر می رسد. وی همچنین از افزایش ۲ درجه ای دما در استان طی 
آذرماه خبر داد و گفت: افزایش دما در تغییر رژیم بارش ها از برف به باران موثر است. چراغ پور، بارش های 
زمستان امسال را در حد نرمال اعالم کرد و افزود: بارش های نرمال نمی تواند کسری بارشی که معادل ۲ 
سال آبی است را جبران کند و این استان همچنان با کسری قابل توجه بارش ها مواجه خواهد بود.وی از 

کاهش دما خبر داد و اضافه کرد: دما در شهرکرد به ۶ درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد.

پلمب دو کمپ ترک اعتیاد فاقد مجوز در خانمیرزا
 فرمانده انتظامی خانمیرزا گفت: ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان ۲ کمپ غیر 
قانونی ترک اعتیاد را شناسایی کردند. سرهنگ امیر انتظامی نیا افزود: در تحقیقات نامحسوس پلیس 
مشخص شــد این کمپ های غیرمجاز در شرایط کامال غیربهداشتی، اســتفاده از روش های درمانی 
غیراصولی و توزیع قرص های انرژی زا و فاقد ارزش دارویی گرداننده می شود و پس از بررسی، کمپ ها  

پلمب شدند.

اخبار

فرماندار کوهرنگ خبر داد:

صدور رایگان پروانه ساخت 
برای زلزله زدگان روستایی 

در »کوهرنگ«
فرمانــدار کوهرنگ در ســتاد پیشــگیری، 
هماهنگــی و فرماندهــی عملیات پاســخ 
به بحــران شهرســتان »کوهرنــگ« که با 
حضور اســتاندار چهارمحــال وبختیاری در 
»بازفت« برگزار شــد، اظهار کرد: زمین لرزه 
۵.۷ ریشــتری ۱۲ مهرماه در این شهرستان 
خسارت جانی نداشــت؛ اما خسارت مالی 

بسیاری را به منطقه وارد کرده است.
مرتضی زمان پور با بیان اینکه در برآورد اولیه 
بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خســارت به این 
منطقه وارد شده است، عنوان کرد: در لحظات 
نخســت زلزله بیش از ۲۰۰ خانوار اســکان 

اضطراری داده شدند.
فرمانــدار کوهرنگ به نبــود طرح هادی در 
برخی روستاهای زلزله زده اشاره کرد و ادامه 
داد: نبود طرح هادی، ساخت و ساز خانه های 

تخریبی را با مشکل مواجه کرده است.
زمان پور افزود: برخی از منازل تخریب شده 
بیش از صد سال در این منطقه ساخته شده 
است؛ اما امروز مشخص شــده این اراضی 
ملی است و مشکالتی را برای مردم به وجود 

آورده است.
وی در ادامه این نشست با بیان اینکه صدور 
پروانه ساخت در روستاهای زلزله زده رایگان 
انجام می پذیرد، گفت: صدور پروانه در شهرها 

رایگان نیست.
فرماندار کوهرنــگ به توقف ســاخت ۵۴ 
کیلومتر جاده این شهرســتان اشــاره کرد و 
گفت: به دلیل افزایش قیمت ها پیمانکاران 

از این طرح ها انصراف داده اند.

بام ایران

با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک
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هشدار نماینده اصفهان نسبت به گسترش حاشیه نشینی ها

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: حاشینه نشــینی در اصفهان روند بسیار رو به 
رشدی داشــته و از این لحاظ اصفهان رتبه دوم در کشــور را دارد. عباس مقتدایی اظهار کرد: متاسفانه 
حاشیه نشینی در سایه بی توجهی نهاد ها و دستگاه های متولی، در نقاط مختلف کشور روند رو به رشدی 
داشته است. بر اساس سند آمایش، سند توسعه شهرســتان، گزارش مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری، وبگاه معاونت قوانین و نظارت مجلس و تحقیقات میدانی، حاشــینه نشینی در 
اصفهان روند بسیار رو به رشدی داشته و اصفهان رتبه دوم در کشــور را دارد. رییس مجمع نمایندگان 
شهرستان اصفهان گفت: بر اساس گزارشی مرکز پژوهش ها، رتبه اول مشکل اصفهان، روند رو به رشد 
حاشیه نشینی اســت. صحبت های مختلفی با مســئولین دولت قبل در این خصوص داشتیم، ولی 
متاســفانه اقدامی نشــد. مطالبه جدی از دولت کنونی داریم که در این خصوص اقدام الزم را به عمل 
آورد. در همین رابطه تذکری به وزرای راه، کشور و کار داده ام. مقتدایی گفت: باید هرچه سریع تر در این 
خصوص تدبیری صورت گیرد  و دستگاه ها در کنار هم وظایف خود را انجام دهند. سازمان بهزیستی نیز 
باید فعاالنه تر عمل کند. پیگیر این مشکل بزرگ هستیم و درصورتی که دولت اقدام الزم را به عمل نیاورد، 

قطعا از ظرفیت های نظارتی مجلس همچون سوال از وزیر بهره می گیریم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 ۶۸ درصد جمعیت اصفهان 2 دوز واکسن کرونا را 

دریافت کردند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: تاکنون ۶۸ درصد از جمعیت شهرستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر دو دوز  واکســن کرونا را دریافت کرده اند. پژمان عقدک با 
اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: از ابتدای آغاز کار  واکسیناسیون تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۵۵۶  دوز واکسن کرونا 
در اصفهان توزیع شده است. وی افزود: از این تعداد سه میلیون و ۶۱۳ هزار و ۵۵۷ واکسن دوز اول، سه 
میلیون و ۳۹ هزار و ۸۲۱ دوز دوم واکسن کرونا و ۱۵۲ هزار و ۱۷۸  دوز  سوم واکسن کرونا بوده است. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۸۲ درصد از شهروندان شهرستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان دوز اول و ۶۸ درصد دوز دوم واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند، گفت: همچنان باید توجه داشت که حدود ۹۰۰ هزار نفر در شهرستان های تحت پوشش این 
دانشگاه واکسن کرونا را دریافت نکرده اند. وی با بیان اینکه در حال حاضر شناسایی و ترغیب افرادی 
که هنوز واکسن کرونا را دریافت نکرده اند در دستور کار دانشــگاه علوم پزشکی پزشکی اصفهان قرار 
گرفته است، گفت: برای این امر از ظرفیت بسیج نیز اســتفاده خواهیم کرد. عقدک با بیان اینکه آمار 
واکسیناسیون روزانه در اصفهان به ۳۹ هزار و ۷۱۳ نفر رسیده است، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۷۷ 

نفر دوز  اول، ۱۱ هزار و ۴۳۴ نفر  دوز دوم و ۱۷ هزار و ۹۰۲ نفر  دوز  سوم این واکسن را دریافت کرده اند.

رقابت خانواده طالب کاشان در جشنواره قرآن و عترت
رییس اداره تبلیغات اســالمی کاشــان گفت: ۲۵۰ نفر از خانواده طالب در چهارمین جشنواره قرآن 
و عترت همزمان با سراســر کشور با یکدیگر رقابت کردند. حجت االســالم مهدی بصیرتی،اظهار کرد: 
شرکت کنندگان بخش مسابقات جشنواره در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ، اذان، صحیفه سجادیه، 
نهج البالغه، کتاب خوانی و نقاشــی ویژه کودکان رقابت کردند. به گفته وی، چهارمین جشنواره قرآن و 
عترت طالب، ویژه همســران و فرزندان طالب، همزمان با سایر مراکز استان ها با توجه به وجود مرکز 
خدمات و مدیریت حوزه علمیه اســتانی در کاشان توســط مرکز خدمات حوزه علمیه شهرستان با 
همکاری دارالقرآن اداره تبلیغات اسالمی کاشان به صورت مستقل و استانی برگزار شد. رییس اداره 
تبلیغات اسالمی کاشان گفت: بســتر آموزش مجازی برای بخش آموزش و مسابقات در چهارمین 

جشنواره بین المللی قرآن و عترت با توجه به شرایط فراهم شده است.

اکنون با روند  صعودی کرونا، نیاز به برنامه ریزی و فراهم شــدن امکان 
حضور در دانشگاه ها احساس می شــود؛  اما به طور قطع  این مهم نیاز به 
برنامه ریزی دارد و نباید شتاب زده عمل کرد، چرا که سالمت دانشجویان 
در  اولویت اســت. اصفهان با حدود ۲۰۰ هزار دانشــجو، هفت هزار و ۲۰۲ 
عضو هیئت علمی و ۱۸۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی، دومین استان 
دانشگاهی کشور اســت و به عنوان یکی از قطب های دانشگاهی و علم و 
فناوری کشور درصد قابل توجهی از دانشجویان کشور را به خود اختصاص 
داده است. بر اســاس تصمیمات وزارت علوم مبنی بر بازگشایی مجدد 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، وضعیت  بازگشایی دانشگاه های 
کشور مشخص شد. اواسط مهر ماه سال جاری بود که ستاد ملی مقابله با 
کرونا با صدور مصوبه ای اجازه بازگشت به آموزش حضوری دانشجویان 
را از ۱۵ آبان ماه جاری به وزارت علوم و بهداشــت ابالغ کرد. بر این اساس 
مقرر شــد دانشــجویان مقطع تحصیالت تکمیلــی از روز ۱۵ آبان ماه و 
مقطع کارشناســی از روز شــنبه به صورت حضوری در کالس های درس 
فعالیت داشته باشند. این تصمیم در حالی ابالغ شد که به نظر مسئوالن 
دانشگاه ها به دالیلی از جمله مشــکالت بودجه ای، عدم واکسیناسیون 
صدردصدی دانشــجویان و همچنین نداشــتن برنامه دقیق عملی برای 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مراکز خوابگاهی و ...، تمایلی به شروع 
آموزش های حضوری نداشتند و ترجیح دادند همچنان دانشجویان در بستر 
مجازی، آموزش های خود را دریافت کنند. پس از ابالغ این تصمیم، محمد 
علی زلفی گل  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تصمیمات وزارت 

علوم برای بازگشایی دانشــگاه ها از ۱۵ آبان، اظهار کرد: اختیار بازگشایی 
مراکز آموزش عالی و آغاز آموزش حضوری دانشــجویان به دانشگاه ها و 
موسسات آموزشی داده شده تا این مراکز بر اســاس امکاناتی که دارند 
برای حضور دانشجویان اولویت بندی کنند و مشخص شود کدام گروه ها 
می توانند در دانشگاه ها حضور فیزیکی داشته باشند. بنابه گفته وزیر علوم، 
نگاه و سیاســت وزارت علوم در مورد بازگشــایی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی این است که به مرور دانشجویان در این مراکز حضور فیزیکی 
داشته باشند. وزیر علوم تاکید کرد: در حال حاضر ستاد ملی مقابله با کرونا 
اجازه بازگشایی دانشگاه ها و آغاز آموزش حضوری دانشجویان را صادر کرده 
است، اما همانطور که عنوان شده دانشگاه ها بر اساس شرایط و امکانات 

خود، حضور دانشجویان را اولویت بندی می کنند.

دانشگاه اصفهان
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان در اطالعیه ای برای 
از سرگیری آموزش حضوری در نیم سال اول سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعالم کرد: 
کالس های مقطع دکتری از ابتدای آبان ماه به صورت حضوری تشکیل  شد 
و کالس های مقاطع تحصیالت تکمیلی مشترک بین دانشجویان دکتری 

و کارشناسی ارشد همچنان به صورت غیرحضوری تداوم خواهد یافت.

دانشگاه صنعتی اصفهان
در این راستا معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان هم در اطالعیه ای 

به دانشــجویان تحصیالت تکمیلی اعالم کرد: بر اساس پیشنهاد شورای 
تحصیالت تکمیلی و تایید هیئت رییســه دانشــگاه، از روز شنبه ۲۹ آبان 
تمام کالس هایی که طبق مصوبات، خاص مقطع دکتری بود، اعم از این که 
دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشــد در آنها ثبت نام کرده بودند  فقط به 
صورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزارخواهد شد. در 
این اطالعیه گفته شده که لیست دروس از طرف دانشکده ها اعالم خواهد 
شد و سایر کالس های تحصیالت تکمیلی همچنان تا پایان نیمسال جاری 
به صورت مجازی برگزار خواهند شــد. همچنین تمام آزمون های پایانی 
نیم ســال جاری مقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( 
به صورت حضوری برگزار خواهد شد. در این اطالعیه در خصوص اقامت 
درخوابگاه ها، حضور در کالس ها و آزمایشگاه ها و سایر بخش های دانشگاه 
اعالم شد که منوط به تکمیل واکسیناسیون با ارائه گواهی مربوطه و رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی است. تبعات ناشی از عدم اقدام الزم به عهده 

دانشجویان خواهد بود. 

دانشگاه آزاد اسالمی
پیام نجفی،  رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان با اشاره 
به بحران کرونا و تغییر شــیوه آموزش به سمت آموزش مجازی، گفت: با 
تغییر زیرساخت ها و شرایط کرونا هم اکنون به سمت شیوه های هوشمند در 
حرکت هستیم که ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی است. محمدمهدی 
طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی، از آغاز کالس های آموزش حضوری 
این دانشگاه در چند شهر کشــور با وضعیت آبی کرونایی خبر داد و گفت: 
آموزش های مجازی موقتی هستند و با بازگشت به شرایط عادی از لحاظ 

شیوع بیماری کرونا به آموزش های حضوری باز خواهیم گشت.

دانشگاه جامع علمی کاربردی
در آخرین اطالعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از حضوری شدن 
کالس های درس دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور از روز شنبه 

۱۵ آبان ماه خبر داده بود.

دانشگاه پیام نور
کالس های درســی دانشــگاه پیام نور همچنان به شــیوه غیرحضوری 
برگزار می شود. در این میان دانشجویان نیز نظرات متفاوتی در خصوص 
حضور در دانشگاه ها دارند، عده ای ترس از کرونا را مانعی برای حضوری 
شــدن کالس های درس می دانند و معتقدند که با شیوه آموزش مجازی 
می توان ادامه داد و از سویی دیگر هستند دانشجویانی که از خانه نشینی 
خسته شده اند و می خواهند به سر کالس درس و دانشگاه ها بازگردند و 
معتقدند آموزش مجازی باعث افت تحصیلی می شود و آن طور که باید و 
شاید جوابگوی نیاز دانشجویان نیست. مسلما باید به سمت از سرگیری 
آموزش های حضوری حرکت کنیم و حاالکه واکسیناسیون در کشور قوت 
گرفته و روند بیماری فعال خیلی شدید نیست و شهر ها آبی شدند، نیاز به 
برنامه ریزی و فراهم شدن امکان حضور در دانشگاه ها احساس می شود، 
اما به طور قطع  این مهم نیاز به برنامه ریزی دارد و نباید شتاب زده عمل کرد.

با مسئولان جامعه

مدیر روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان گفت: از اواخر ســال ۹۸ تا اوایل 
امسال، ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر در این استان به دنبال از 
دست دادن شغل در شرایط کرونایی، بیمه بیکاری 
دریافت کردنــد.  رضا برزوییان افــزود: همزمان با 
شیوع کرونا از اسفند سال ۹۸، وزارت کار در فرصت 
بسیار کوتاه سامانه ای را رونمایی کرد تا افرادی که 

از کرونا آســیب دیدند برای دریافت بیمه بیکاری 
تقاضای خود را در آن سامانه اعالم کنند.

وی ادامــه داد: زمان ثبت نام در»ســامانه کرونا « 
از یکم اسفند ۹۸ تا سی و یکم اردیبهشت ۹۹ بود.

به گفته وی، در این مدت حدود ۷۰ هزار و ۳۰۰ نفر در 
استان اصفهان که به دلیل کرونا در کسب و کار خود 
آسیب دیدند یا شــغل خود را از دست دادند در این 

سامانه ثبت نام کردند.
مدیر روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان، اظهار داشت: پس از پاالیش این 
افراد توسط وزارت کار و بر اساس شرایطی که اعالم 

شــده بود، حدود ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شــرایط 
تشخیص داده شدند.

وی اضافه کرد: مقرری این افراد بر اساس مصوبات 
ســتاد ملی کرونا توسط ســازمان برنامه و بودجه 

پرداخت شد.
برزوییــان افزود: بــا توجه به اینکه مقــرری بیمه 
بیکاری این افراد به صورت متمرکز از طریق سازمان 
برنامه و بودجه پرداخت شد، اطالع دقیقی از مقدار 
آن نداریم اما حداقل سرانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان به این افراد بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا 

پرداخت شده است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

۶۸ هزار اصفهانی بیمه بیکاری دریافت می کنند

تجلیل از دانش آموزان 
و پژوهشگران برگزیده 

کشور
مراســم تجلیــل از دانش آموزان 
و پژوهشــگران برگزیده کشــور 
با حضــور محمدعلــی زلفی گل 
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری 
و یوســف نوری وزیــر آموزش و 
پرورش در تاالر فرهنگ برگزار شد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان توضیح داد:

تکذیب کشتار دام های آبستن در کشتارگاه فساران
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان انتشار کلیپ اخیر کشتار دام های آبستن که گفته شده مربوط به 
کشتارگاه فساران است را تکذیب کرد. هفته گذشته در شبکه های اجتماعی فیلمی از کشتار دام های 
باردار در یکی از کشــتارگاه های اصفهان 
منتشــر که به گفته صدای فردی که در 
این فیلم صحبت می کند، این دام های 
آبســتن در کشــتارگاه فســاران کشته 
شده اند. اما مدیرکل دامپزشکی استان 
اصفهان بــا تکذیب کلیپ اخیر کشــتار 
دام های آبستن که گفته شده مربوط به 
کشتارگاه فساران است به ایسنا، گفت: 
این کلیپ مربوط به کشــتارگاه فساران 
نیست و متعلق به یک دامداری سنتی 
است. شهرام موحدی اظهار کرد: فردی که این کلیپ را منتشر کرده است، دام های آبستن خود را به 
روش غیرمجاز در دامداری خود ذبح کرده و این کلیپ مربوط به کشتارگاه فساران نیست و گویا این 
فرد توسط پلیس فتا شناسایی شده و به نوعی قصد تشویش اذهان عمومی را داشته است. وی با 
تاکید بر اینکه هر کلیپی که صداگذاری بر روی آن شده، بعضا درست نیست، گفت: جنین های دام که 
در این کلیپ روی یک دیوار قرار گرفته بود، مربوط به یک دامداری سنتی است که خود فرد با تخلف 
بهداشتی و به صورت غیرمجاز اقدام به ذبح دام های آبستن خود کرده است. مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان با بیان اینکه براساس قوانین موجود کشتار دام های آبستن در کشتارگاه ها ممنوع 
است، گفت: فردی که صاحب دام اســت، باید براساس تعهدی که می دهد اعالم کند دامی که قرار 
است کشتار شود، آبستن نیست و در صورتی که دام آبستن باشد اگر به مراجع قضایی ارجاع داده 

شود، خود شخص باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که دام زایمان می کند، حدود ۵۰ درصد گوسفند ها ماده و ۵۰ درصد نر است 
و این گونه نیست که تمام دام های کشتار شده، ماده باشد، گفت: در هر دوره ای تعدادی دام ماده که 
دوره باروری آن ها تمام شده و دیگر آبستن نیستند و یا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند، 
برای کشتار به کشتارگاه عرضه می شوند. موحدی گفت: اینکه تصور می شود تعدادی دام ماده برای 
کشتار به کشتارگاه وارد می شوند و آبستن هستند، این گونه نیست و عدم کشتار آن ها و تعهد نسبت 
به این موضوع بر عهده خود دامدار است. وی با اشاره به اینکه همچنان پرورش دام در کشور به نوعی 
سنتی است، گفت: در این فضا و در طول سال، گوسفند نر داخل گله حضور دارد و امکان آبستن شدن 
گوسفند ماده وجود دارد. مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: روش تشخیص دام آبستن 
بر عهده دامدار است، البته برخی دامداران اطالعی از بارداری دام خود ندارند، تنها روش تشخیص 
آبستن شدن دام ماده، سونوگرافی است. وی با تاکید بر اینکه دامپزشکی به دامداران اصرار نمی کند 
که پیش از کشتار دام ماده خود با ســونوگرافی، گواهی تاییدیه عدم باروری آن دام را به کشتارگاه 

تحویل دهد، چراکه این کار هزینه باالیی را متحمل دامدار می کند.
موحدی گفت: با این وجود دامدار باید تعهد دهد که دام من، آبستن نیست و در صورت بروز هر گونه 
مشکل باید پاسخگو باشد. وی گفت: واقعیت این است که کشتار دام های آبستن که جنین داخل 
بدن دام است در کشتارگاه ها همانند آنچه در این کلیپ چند ثانیه ای که نشان دهنده بحران است، 
وجود ندارد. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: طی هشت ماهه نخست امسال بالغ بر یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار گوسفند در کشتارگاه های اصفهان ذبح شده، همچنین نزدیک ۲ میلیون رأس 
دام در مجموع کشتار شده است و اینکه بعضا به صورت موردی گوسفندی آبستن در کشتارگاهی، 
کشتار شود، وجود دارد که ارائه این دام برای کشتار بر عهده خود دامدار است، چراکه تاکید کرده آن 

دام آبستن نیست.

وز عکس ر

گزارش

رییس کل دادگستری استان:

دستگاه قضایی از 
سرمایه گذاری در اصفهان 

حمایت می کند

خبر روز

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: 
دستگاه قضایی استان، نقش نظارتی اجرایی 
و حمایتــی خــود را به منظور بهبــود وضعیت 
ســرمایه گذاری، تولیــد، اشــتغال، صنعت، 
معدن، گردشــگری کشــاورزی و تســهیل در 
اجرای سیاست های ســتاد اقتصاد مقاومتی 
قــوه قضاییه بــه درســتی ایفا خواهــد کرد. 
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفری در 
جلسه نمایندگان تشکل های برخی مشاغل و 
صاحبان صنایع و واحدهای بــزرگ تولیدی و 
فعاالن اقتصادی استان اصفهان افزود: توجه 
به مسائل، مشکالت و چالش های مسیر رونق 
تولید و اشــتغال و صنایع در صدر اولویت های 
دستگاه قضایی استان است و دادگستری در 
حمایــت همه جانبه از تولیدکننــدگان، فعاالن 
و مجاهدان عرصــه اقتصاد مقاومتــی در این 
اســتان بزرگ صنعتی پیشــگام خواهد بود. 
وی اظهار داشــت: در نظام و حاکمیت اسالمی 
ما که تفکــر حاکم بر آن مبتنــی برجهان بینی 
توحیدی است، مولفه ها و شاخص ها، مدل ها 
و روش های هر موضوع جداگانه مناسب سازی 
و اعالم شده  است و در اقتصاد اسالمی، پویایی 
و پاســخگویی به نیاز جامعه بر اساس کتاب، 
سنت و سیره عقال صورت می گیرد. رییس کل 
دادگســتری اســتان اصفهان افزود: بر همین 
اساس نیاز جامعه اسالمی که در تمامی جوامع 
نیز مشترک است، حول سه محور اصلی و مهم 
خالصه می شود که با نبود هریک از آن نمی توان 
سالمت، پویایی و پیشــرفت در جامعه انتظار 
داشت. وی ادامه داد: اولین نیاز، وجود امنیت 
به معنای واقعی در جامعه بشری است که اگر 
امنیت پایدار در جامعه وجود نداشته باشد هیچ 
فعالیت مفید، موثر پویــا وزنده ای در آن انجام 
نخواهد شد و پس ازآن ســالمت به عنوان یک 
نیاز زیرساختی و سوم نیاز به اقتصاد و معیشت 
است که در برنامه ریزی های مدیریتی ضروری 
است طرح ها و روش های متناسب با هر یک 
به درســتی و صحیح در تامین آن به کارگیری 

شود. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تشکل های صنفی معلمان در سراسر کشور اعالم کردند که به دلیل مباحث معیشتی، مسائل کاری، رتبه بندی 
و وعده هایی که به آن ها داده شده و هنوز محقق نشده است  فعال تدریســی در کالس های درس ندارند. محمد اعتدادی در خصوص عدم تدریس معلمان در 
کالس های درس، اظهار کرد: تشکل های صنفی معلمان در سراسر کشور اعالم کردند که در کالس های درس تدریس ندارند. در تعدادی از مدارس اصفهان هم 

معلمان برای محقق شدن رتبه بندی در کالس درس حضور پیدا نکردند. 
وی اضافه کرد: قرار است موضوع رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسالمی مطرح شود و عدم تدریس معلمان در کالس های درس به دلیل همین موضوع 
است. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان تاکید کرد: همه معلمان این درخواست را دارند و با مصوب شــدن قانون رتبه بندی معلمان افزایش حقوق و 
مزایای دیگری برای آن ها اعمال می شود. اعتدادی خاطرنشان کرد: معلمان برای مباحث معیشتی، مسائل کاری، رتبه بندی و وعده هایی که به آن ها داده شده 
و هنوز محقق نشده است معترض هستند و در قالب تشکل های صنفی در سراسر کشور نوع اعتراض را به صورت عدم تدریس در کالس درس نشان می دهند. 
وی تصریح کرد: معلمان برخی مدارس اصفهان به دلیل همراهی با همکاران خود در اعتراض به تصمیمات تبعیض آمیز در خصوص وضعیت معیشت فرهنگیان 

دیروز و امروز  تدریس نداشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان: معلمان در اعتراض به محقق نشدن رتبه بندی در کالس درس حضور پیدا نکردند؛

شمعی که نمی سوزد!

عکس: تسنیم

دانشگاه های اصفهان آماده برگشتن به شرایط عادی آموزشی می شوند؛

عادتنمیکنیم!



سرمربی تیم هندبال سپاهان نوین اصفهان گفت: بچه های تیم مان توانایی های زیادی در چنته دارند و می توانند در سال های آینده برای سپاهان موثر ظاهر شوند.
شــهداد مرتجی، پس از پیروزی شــاگردانش برابر پاس ناجا قم اظهار کرد: در این دیدار به دنبال محک زدن کم تجربه ها بودم و سعی ام بر این بود به بازیکنان 
جوان تر تیم میدان بدهم و از این بابت احساس خوشحالی می کنم، چرا که بازیکنانم پاسخ اعتماد من و همچنین تمرینات سخت خودشان را در زمین مسابقه 
به خوبی دادند.وی با اشاره به عملکرد بازیکنانش افزود: این بازیکنان توانایی های زیادی در خود دارند و معتقدم این بچه ها می توانند پشتوانه های خوب و موثری 
برای تیم هندبال سپاهان و شهر اصفهان در سال ها و فصل های آتی باشند و به ســپاهان برای رقم زدن اتفاقات و نتایج خوب کمک کنند.سرمربی تیم هندبال 
سپاهان نوین در خصوص تیم پاس ناجا و شرایط شان در این دیدار اظهار کرد: دیدار برابر تیم خوب پاس ناجا جدال زیبا و جذابی بود، قمی ها نیز تالش بسیاری در 
این مسابقه کردند و عملکرد مناسبی داشتند، تقابلی که در نهایت با پیروزی تیم ما همراه شد و توانستیم ۹ امتیازی شویم.مرتجی ادامه داد: بازیکنان پاس ناجا 
با وجود عملکرد خوب شان در نیمه نخســت، در نیمه دوم از نظر توان بدنی کم آوردند و ما هم توانستیم با قرار گرفتن در وضعیت مطلوب و سوار شدن بر بازی، در 

ادامه مسابقه از حریف فاصله بگیریم و اختالف گل مان با این تیم را زیاد کنیم.

سرمربی تیم هندبال سپاهان نوین اصفهان:

بازیکنان سپاهان نوین، پشتوانه های هندبال سپاهان هستند
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 پاسخ قاطع رئال مادرید به پیشنهاد وستهام
 برای جذب »هازارد«

باشگاه رئال مادرید پیشنهاد ۲۱ میلیون پوندی وســتهام را برای جذب ادن هازارد خیلی سریع رد کرد. 
به نقل از دیلی میل، ادن هازارد با ۸۹ میلیون پوند به رئال مادرید پیوست؛ اما در این تیم عملکرد ناامید 
کننده ای از خود نشــان داده اســت. این بازیکن بلژیکی در لیگ جزیره و با پیراهن چلسی یک فوق 
ستاره بود و همین باعث شــده تا تیم های لیگ جزیره به بازگشت او عالقه داشته باشند. وستهام برای 
جذب هازارد پیشنهاد ۲۱ میلیون پوندی به رئال مادرید ارائه داده ؛ اما طبق اعالم دیلی میل رئال فورا به 
این پیشنهاد واکنش نشان داد و آن را رد کرد. هازارد طی دو سال و نیم حضورش در رئال مادرید تنها ۲۵ 
بازی با پیراهن این تیم در اللیگا انجام داده و این نشان می دهد که او یکی از بدترین خریدهای تاریخ 

این باشگاه بوده است.

اعتراف جنجالی »برانکو« پس از حذف از جام کشورهای عربی
تیم ملی فوتبال عمان در مرحله یک چهارم نهایی جام کشــورهای عربی به مصاف تونس رفت و با 
نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد و از این رقابت ها خداحافظی کرد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم ملی 
عمان بعد از این ناکامی، گفت: به تیم ملی تونس به خاطر این برد تبریک می گویم. آنها مستحق برد 
بودند و برای آنها در آینده آرزوی موفقیت می کنم. بازی سختی را مقابل تونس داشتیم. وی افزود: 
اعتراف می کنم که تونس تیم برتر میدان بود. بازیکنانم را ســرزنش نمی کنم چون آنها تمام تالش 
خود را کردند؛ اما ما راه حل های زیادی برای برد در این بازی نداشتیم. سرمربی کروات عنوان کرد: دو 
دلیل داشت که ما مقابل تونس نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم. اولی  این بود که ما ۳ بازی 
در یک هفته انجام دادیم و دومی این بود که بعد از این فشار مقابل تیم قدرتمندی مثل تونس بازی 

کردیم که بازیکنان خوبی دارد.

بازگشت »رونالدو« در 37 سالگی به مادرید!
سایت »فوتبال اسپانیا« به نقل از منابعی در »فوتبال اینســتایدر« مدعی شد احتمال دارد کریستیانو 
رونالدو در پایان فصل بــا حضور در رئال مادرید همه را غافلگیر کند. تابســتان گذشــته رونالدوی ۳۶ 
ساله یوونتوس را ترک کرد تا به منچستریونایتد ملحق شــود و حاال این احتمال وجود دارد که دوباره از 
اولدترافورد به سانتیاگو برنابئو برود. رونالدو در فصل جاری ۱۲ گل برای شیاطین سرخ زده و مرد کلیدی 
این تیم بوده، اما ورود رالف رانگنیک حضورش در ترکیب اصلی را زیر سوال برده است. او از این که فصل 
بعد هم جایگاهی ثابت در ترکیب شیاطین سرخ داشته باشد، مطمئن نیست. رونالدو تا سال ۲۰۲۳ با 
منچستریونایتد قرارداد دارد، اما برای ماندنش تا پایان قرارداد همه چیز به شرایط بستگی خواهد داشت.

حمله سوری ها به دو مهاجم گلزن:

 شما مظهر تکبر  و خودخواهی هستید
تیم فوتبال سوریه پس از کسب نتایج ضعیف در مرحله انتخابی جام جهانی در مسابقات جام اعراب 
هم برابر موریتانی شکســت خورد و از رقابت ها کنار رفت. در حالی که اهالی فوتبال در این کشور به 
دنبال یافتن مقصر این ناکامی هستند، فوتبال دوستان سوری، عمر السومه و خربین را به دلیل عدم 
همراهی تیم ملی مورد مالمت قرار دادند. صفحه هواداران فوتبال سوریه با انتشار بیانیه ای با هشتگ 
»ال نرید العمرین« به معنای »دو عمر را نمی خواهیم« از فدراسیون فوتبال این کشور درخواست کرده 
اجازه حضور عمر خربین و عمر السومه در تیم ملی را ندهند. در بخشی از این بیانیه آمده است: شما 
مظهر تکبر و خودخواهی هستید و تیم ملی برای شما دو ستاره، هتل نیست که هر وقت خواستید 
بیایید و هر وقت خواســتید بروید. تیم ملی شــما را بزرگ کرده، از آنجا کارتان را آغاز کردید و به آن 

مدیون هستید.

چراتلویزیونبهتبلیغاتمحیطیمیتازد؟

یه سوزن به خودت، یه جوال دوز به دیگران!

صدا و ســیما در جریان دربی پایتخت بارها به نحــوه نصب تبلیغات 
محیطی کنایــه زد. تلویزیون که تقریبا تمام صفحــه نمایش اش پر از 
آگهی اســت و مجری ها و گزارشــگرهایش هم هر چند دقیقه یک بار 
باید رپورتاژی را برای ترغیب بیننــدگان به خرید کاالیی به زبان بیاورند 
و حتی برای انجام تبلیغات بین رخدادهای فوتبالی پر بیننده از میزان 
برنامه های آیینی شــان هم کم کرده اند، حاال در مقام منتقدان جدی 
حجم زیاد تبلیغات محیطی هستند و  حجم این تبلیغات محیطی بیش 
از همیشه شده است. دعوای میان ســازمان لیگ و باشگاه ها و تالش 
باشگاه ها برای درآمدزایی حاال به سود باشگاه ها شده تا آنها تالش کنند 
از تمام ظرفیت های محیطی بهــره ببرند.این اتفاق اما حاال یک منتقد 
جدی دارد. مجری های تلویزیونی از دربی، به این روند می تازند و رسانه 
ملی هم سعی دارد بخشی از کارگروهی باشد که در هیئت دولت برای 

بررسی زوایای این طرح تشکیل شده است.

اما دلیل نارضایتی صدا و سیما از این اتفاق چیست؟ 
تحوالت دو سال گذشته بازار تبلیغات تلویزیونی یکی از مهم ترین دالیل 
این نارضایتی است.تلویزیون که اعتقادی به پرداخت حق پخش فوتبال 
ندارد ، در ســال های اخیر تعرفه آگهی هایش قیمت هایی نجومی پیدا 
کرده است. این افزایش تعرفه ها به واســطه چند قرارداد گران قیمت 

»کنسرسیومی« سه هزار میلیاردی که درآمدهایش را تا حدود ۹ هزار 
میلیارد تومان در سال افزایش داده، رخ داده است. اصال همین گرانی 
تعرفه های تلویزیونی است که باعث شــده اقبال به تبلیغات محیطی 
افزایش یابد. اگر تا قبل از این هــر ثانیه تبلیغات در ابتدای برنامه های 
پر بیننده یک قیمتی داشــته ، حاال این قیمت ها برای برنامه هایی که 
کاهش مخاطب داشــته اند بین ۵ تا ده برابر افزایــش قیمتی یافته 
اند،طوری که تبلیغات برای خیلی از برندهای تجاری را تبدیل به امری 
محال کرده است. حاال اما فوتبال، میان بری برای این برندهاست تا در 
بین  برنامه های پر بیننده تلویزیون روی صفحه نمایش باشند. تبلیغات 
محیطی حاال در گران ترین حالت برای هــر ۹۰ دقیقه قیمتش ۱۰ تا ۱۲ 
میلیارد تخمین زده شده که به استقالل و پرسپولیس تعلق دارد. ارقامی 
که در سال های قبل به ســختی یک تا دو میلیارد برای هر بازی پیش 
بینی می شدند. این بازار نقد پر مشتری که راهی میان بر برای برندهاست 
تا به تلویزیون برسند، دلیل این همه دعوا بر سر تبلیغات محیطی است. 
تلویزیون هم که البته این پروسه را به نوعی فرار تبلیغ دهنده ها از چرخه 
بازار تبلیغاتــی اش می داند از این اتفاق رضایتمند نیســت و حضور در 
کنسرسیوم یا کارگروه های دولتی برای بررسی راهکارهای درآمدزایی 
احتماال مجالی مجدد برای شــان خواهد بود تا بتوانند بخشــی از این 

چرخه درآمدزایی را به حساب رسانه ملی برگردانند.

واکاوی تساوی ذوب آهن برابر نفت 
مسجدسلیمان؛

 بازی زیبا؛ اما بی حاصل
نگاهی به سبک بازی ذوب آهن مقابل نفت  مسجدسلیمان 
مشخص می  کند ۲ چالش بزرگ مهدی تارتار برای بازگرداندن 
تیمش به لیگ، ایجاد آهنگ تاکتیکی مناسب و رفع مشکل 
گلزنی این تیم است. هفته نهم لیگ برتر فوتبال، با برگزاری ۵ 
دیدار پایان پذیرفت که در یکی از این رقابت ها، تیم ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه شــهید بهنام محمودی مقابل تیم نفت  
مسجدسلیمان با تساوی یک بر یک متوقف شد. ذوب آهن در 
فصل جاری به رغم بازی های خوبی که به نمایش می گذارد، 
در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده و همچنان متزلزل نشــان 
می دهد. نگاهی به چند بازی گذشــته این تیــم گویای این 
واقعیت اســت که تیم تارتار با وجود برخــورداری از بازیکنان 
باکیفیت، هنوز به پختگی تاکتیکی الزم نرسیده و روند حرکتی 

این تیم در طول بازی ضرب آهنگ مناسبی ندارد. 
ذوبی ها در بیشــتر بازی هایی که به نمایش گذاشــته اند، از 
دوندگی خوبی برخوردار بوده و به خوبی نیز توپ را در زمین به 
گردش درمی آورند و با ارائه فوتبالی هجومی، موقعیت های 
گلزنی متعددی را هم خلق می کنند اما فقدان انسجام تیمی 
و تاکتیکی مناسب در کنار بی دقتی مهاجمان در زدن ضربات 
نهایی، باعث شــده حمالت این تیم دارای آهنگ مناســبی 
نباشد و موقعیت های ایجاد شده نیز به راحتی از دست برود.

در واقع می توان گفت ضعف اصلی شاگردان تارتار طی  چند 
هفته گذشته، ناتوانی در حفظ ریتم تاکتیکی خود در طول ۹۰ 
دقیقه است و همین مسئله باعث شده سبزپوشان اصفهانی 
با وجود برتری در بسیاری از مولفه های فوتبالی نتوانند بازی 
خود به حریف دیکتــه کنند و نتیجه الزم را به دســت آورند. 
نگاهی به سبک بازی ذوب آهن مقابل نفت  مسجدسلیمان 
مشــخص می  کند ۲ چالش بزرگ تارتار بــرای بازگرداندن 
تیمش به لیگ ایجاد آهنگ تاکتیکی مناســب و رفع مشکل 

گلزنی تیمش است.

خبر روز

واکنش وزارت ورزش به استعفای »علینژاد«
مدیر روابط  عمومی وزارت ورزش و جوانان گفت: خبر اســتعفای علینژاد را فقط شــنیده ایم.کاوه 
احمدی در خصوص خبر استعفای مهدی علینژاد از سمت معاونی توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
این وزارتخانه، اظهار کرد: از استعفای علینژاد اطالعی ندارم و در مجموعه بی خبریم. ما هم این خبر 

را از طریق رسانه ها شنیده ایم، اما هنوز از جانب علینژاد نامه ای دریافت نکرده ایم.

ناامیدی »جباری« از خرید گران استقالل
 رودی ژستد، مهاجم اســتقالل عملکرد خوبی در این تیم نداشته است. مجتبی جباری هم چنین 
اعتقادی دارد و در تحلیل عملکرد این بازیکن می گوید: »ژستد کمتر خودش را در موقعیت گل قرار 
می دهد و کمتر رو به دروازه قرار می گیرد. تعداد ضربات او هم در چارچوب کم اســت. بازیکنی که 
پشت به دروازه بازی می کند، کمتر در موقعیت قرار می گیرد.« جباری می گوید: »او تاپ نیست. فکر 

نمی کنم در استقالل مثل دیاباته شود. من به این بازیکن امیدوار نیستم.«

خبر خوب درباره »محمد انصاری«
مدافع ســابق قرمزها عمل جراحی خواهد کرد. محمد انصاری، بازیکن مس رفســنجان به دلیل 
مصدومیت فعال بیرون از فوتبال است. او برای سومین بار رباط صلیبی پاره کرده و ادامه فوتبالش 
در ابهام قرار گرفته است. ظاهرا بعد از مشورت با پزشکان این بازیکن تصمیم گرفته برای سومین بار 
زانوی خود را جراحی کند و این به معنی بازگشت دوباره اش به فوتبال خواهد بود. به تازگی خبرهایی 
منتشر شد مبنی بر اینکه او جراحی نمی کند و فوتبال را کنار می گذارد. انصاری اما با سپردن زانوی 
خود به جراحان، ظاهرا قصد بازگشــت دوباره به میادین را دارد، ولی هنوز زمان جراحی زانوی این 

بازیکن مشخص نیست.

»طارمی« زیر سوال رفت
 یک رســانه پرتغالی به دلیل عدم گلزنی طارمی در ۸ مســابقه اخیر از او انتقاد کرد.بامداد دوشنبه 
 پورتو در چارچــوب هفته چهاردهم لیگ پرتغال میزبان براگاســت. طارمی که در ۸ بازی گذشــته
  خود موفق نشــده برای پورتو گلزنی کند،  مورد انتقاد رســانه پرتغالی قرار گرفت. آبوال در گزارش
  اخیر خود نوشت که ستاره ایرانی باید هر چه زودتر به مسیر گلزنی خود بازگردد زیرا ۸ بازی است
  که گل نــزده اســت و موقعیت بزرگــی در دیــدار مقابــل اتلتیکومادرید از دســت داد. رســانه

  پرتغالی نوشــت: با اینکه طارمی در خط تهاجمی مفید واقع شــده و توانســته با پاس گل دادن 
 و حرکت های درســت ، شــکل خوبی به خط تهاجمی پورتو بدهد ولی در ۸ بازی گل نزده و از فرم

 خوب خود فاصله گرفته است.

توصیهمهاجمسابقپورتو:
 صبور باش مهدی!

بحران گلزنی مهدی طارمی در هفته های اخیر به یکی از ســوژه های رسانه های پرتغالی بدل شده 
اســت. هوگو آلمیدا، مهاجم ســابق پورتو در این باره گفته: »این شــرایط همیشه باعث اضطراب 
می شود و طارمی هم ممکن است در فکر خود دچار شک و تردید شود و ازسوی دیگر مقداری عصبی 
شدن به خاطر میل زیادی که به گلزنی دارد و نمی تواند به آن برسد، باعث می شود بعضی مواقع در 
تصمیم گیری دچار اشتباه شــود. البته یک مهاجم نمی تواند از این کار دست بکشد و ناامید شود، 
چون باالخره زمانی فرا می رسد که توپ به  پا، زانو یا سر شما برخورد کرده و وارد دروازه می شود. مهم 

این است که به کاری که انجام می دهید اعتقاد داشته باشید و صبور باشید.«

در حاشیه

بازیکن سابق سپاهان: 

 تقابل »محرم« و  »فرهاد«
پر گل خواهد شد

بازیکن سابق ســپاهان گفت: روی اعضای تیم 
سپاهان فشار وجود دارد و به نظر من هواداران 
باید کمی صبور باشند و بگذارند کادرفنی کارش 
را انجام دهد. مهدی کریمیــان درباره وضعیت 
ســپاهانی ها طی  چند هفته اخیــر اظهار کرد: 
سپاهان در دفاع ضعف هایی دارد که خود محرم 
نویدکیا هم بــه آن  اذعان دارد. آن هــا باید این 
مشکل را باید برطرف کند؛ اما اینگونه نیست که به 
دلیل باخت مقابل گل گهر نتایج شان سینوسی 
شود. به هر حال شش، هفت تیم باالی جدول 
تیم های خوبی هســتند و در هیچ سالی به این 
شکل نبود. طی سال های قبل یکی، دو تیم خود را 
جدا می کردند. با این وجود سپاهان را تیم خوبی 
می بینم و به نظرم مدعــی قهرمانی خواهد بود. 
وی ادامه داد: سال گذشته سپاهان دوم شده بود 
و به همین دلیل هواداران به چیزی جز قهرمانی 
فکر نمی کنند. این موضوع باعث می شود کمی 
فشار به بازیکنان وارد شود. به نظر من هواداران 
باید کمی صبور باشند و بگذارند کادرفنی کارش 
را انجام دهد. بعــد از باخت بــه گل گهر هجمه 
سنگینی به تیم وارد شــد و به نظرم این مسئله 
خوب نیست. البته به اعتقاد من گاهی وقت ها 
تساوی بهتر از شکست است و نباید حمله کنید 
تا شکســت بخورید چون آن تک امتیاز ممکن 
است تیم را قهرمان کند. بازیکن سابق سپاهان 
با بیان این که»ســبک مربی گری نویدکیا بازی 
هجومی اســت« گفت: ســپاهانی ها به دنبال 
فوتبال تهاجمی هستند و نمی خواهند تدافعی 
بازی کننــد؛ اما این که به تســاوی صفر بر صفر 
راضی نیستند و حاضرند شکست بخورند اما به 
تساوی بدون گل نرسند، یک دیدگاه غیر منطقی 
است.وی درباره تقابل ســپاهان و استقالل در 
هفته پیش رو گفت: استقالل در این چند هفته 
برد خوبی را بــه دســت آورد و از لحاظ روحی و 
روانی شرایطش بهتر شــده است. سپاهان هم 
با وجود باخت به گل گهر، در بازی قبل پیروز شد 
و از نظر ذهنی شرایط شان را بهتر کرد. استقالل 
بعد از تغییراتی که داشــت، از نظر فنی فوتبال را 
خوب بازی می کند و به نظرم یک بازی پر گل را 

خواهیم داشت. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکس دختری که 
ادعاشده بچه سردار 

آزمون است!
به تازگی ســایت اکسپرس روسیه 
تصویری منتشــر کرده که ادعا شده 
این تصویر مربوط به دختر ســردار 

آزمون است.

حسن یزدانی، چهره شاخص کشــتی ایران و جهان 
و دارنده مدال های طالی جهان و المپیک، ســوم آذر 
قرارداد خود را برای حضور در مرحله نهایی لیگ کشتی 
آزاد با تیم فوالدین ذوب آمل در سازمان لیگ فدراسیون 
کشتی امضا کرد.یزدانی قراردادی را به مبلغ ده میلیون 
تومان بــا تیم فوالدیــن ذوب آمل در ســازمان لیگ 
فدراسیون کشتی به ثبت رساند؛ اما مشخص نیست آیا 
مبلغی را نیز خارج از رقم ثبت شده از مسئوالن این تیم 
دریافت کرده یا صرفا بر اساس ادعای مدیرعامل تیم 
فوالدین ذوب برای کمک روحی به سایر کشتی گیران 
حاضر شــده با نماینده آمل قرارداد امضا  کند؟ادعای 
مدیرعامــل تیم فوالدیــن ذوب آمل مبنــی بر اینکه 
»یزدانی برای حضــور در این تیم کوچک ترین مبلغی 

نگرفته است«، در شرایطی است که کشتی گیری مثل 
کامران قاســمپور که جایگاهی به مراتب پایین تر از 
حسن یزدانی دارد برای حضور در لیگ مبلغ 4۰۰ میلیون 
تومان از مسئوالن تیم صنایع مازندران دریافت کرد و 
با این وجود نیز به دالیل نامشخص حاضر نشد برای 
این تیم در مرحله نهایی لیگ به میدان برود! در حالی 
که انتظار می رفت، یزدانی حداقل در یک مبارزه برابر 
آرتور نایفونوف روس، دارنده مدال های برنز المپیک 
توکیو و برنز جهان ۲۰۲۱ در مرحله نهایی لیگ به میدان 
برود، وی حتی در مراسم وزن کشی نیز شرکت نکرد تا 
غیبت او در مسابقات قطعی شود. پس از این اتفاق، 
مدیرعامل تیم فوالدین ذوب آمل در اظهارنظری با ابراز 
رضایت از این اقدام حســن یزدانی، گفت: »او گفت 

ســفید امضا می کنم اما در کنار تیم بود و در تمرینات 
حضور داشــت و نکات فنی الزم را به کشــتی گیران 
می گفت. از یزدانی  تشکر می کنم که به عنوان یک وزنه 
کنار تیم قرار گرفت!«اظهــارات مدیرعامل این تیم در 
شرایطی مطرح می شود که بدون شک حضور یزدانی 
در دیدار فینال می توانست کمک زیادی به این تیم در 
مصاف با صنایع مازندران کند تا شانس قهرمانی تیم 

آملی را افزایش دهد.

مبلغ عجیب قرارداد »حسن یزدانی« در لیگ کشتی

عکس: فرارو
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تالش برای تامین منابع مالی خط 2 متروی اصفهان
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:الزم اســت دردوره جدید مدیریت شهری برای تامین منابع 
مالی اجرای خط دو متروی اصفهان تالش های بیشــتری انجام شــود. محمد نورصالحی اظهار کرد: 
عملیات اجرایی خط دو مترو از سنوات قبل آغاز شده و در حال حاضر از ۱۶ ایستگاه این خط ۱۳ ایستگاه 
عملیاتی شده و سه ایستگاه در حال اجراست. وی با بیان اینکه دستگاه های حفار از دو جبهه شمال شرقی 
و غربی به سمت ایستگاه چهارراه ابن ســینا حرکت می کند تا حفاری تونل های خط دو به پایان برسد، 
گفت: حفاری تونل خط دو مترو از سمت ایستگاه کهندژ در حال انجام و پیشروی است. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: به نظر می رسد طراحی های خوبی برای این پروژه عظیم انجام شده و در اجرا 
نیز اقدامات الزم با اهتمام قابل قبولی در حال انجام است. نورصالحی با اشاره به برنامه های مدیریت 
شهری برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه نیز برای 
نوسازی و خرید اتوبوس های جدید تالش می کند همچنین سایر مد های حمل ونقلی مورد توجه است. 
وی گفت: رینگ چهارم از دیگر پروژه های اولویت دار مدیریت شهری محسوب می شود که فاز به فاز بر 

اساس برنامه ریزی در حال اجراست.

انتصاب مدیر کل جدید سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان
استاندار اصفهان در حکمی مهدی سلیمانی را به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری 
اصفهان منصوب کرد. سید رضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان در حکمی مهدی ســلیمانی را به عنوان 
سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان منصوب کرد. مدیر کلی دفتر اتباع و مهاجرین 

خارجی استانداری اصفهان و فرمانداری نطنز از جمله سوابق سلیمانی است.

معضل ترافیک خیابان عالمه امینی اصفهان رفع می شود
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: با احداث کنارگذر خیابان عالمه امینی، معضل ترافیک این 
خیابان و محورهای منتهی به آن رفع می شود. محمد حسین جعفری اظهار کرد: به منظور رفع مشکالت 
ترافیکی خیابان عالمه امینی نشستی مابین شهردار اصفهان، معاونان شهردار، مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و فرماندار اصفهان برگزار و توافقی در این زمینه حاصل شد. وی با بیان اینکه 
اکنون احداث کنارگذر خیابان عالمه امینی به مرحله اجرا رسیده است، افزود: در آینده ای نزدیک با احداث 
این کنارگذر مشکل ترافیک خیابان عالمه امینی و محورهای منتهی به آن رفع خواهد شد. مدیر منطقه 
چهار شهرداری اصفهان تصریح کرد: بر اساس توافقات انجام شده حدود ۴۳۰ متر از اراضی اداره کل نشر 
و ارزش های دفاع مقدس به صورت معوض در اختیار شهرداری قرار می گیرد. جعفری به جزییات این 
پروژه اشاره کرد و گفت: کنارگذر خیابان عالمه امینی شامل ۴.۵ متر عرض ترافیکی و سه متر پیاده روی 
خواهد بود؛ با احداث این طرح دسترسی خیابان عالمه امینی به بزرگراه صیاد شیرازی تسهیل می شود و 
شهروندان می توانند از شرق اصفهان بدون توقف از جاده سمت راست خود به سمت بزرگراه حرکت کنند.

 »40 وکتور از خط آسمان« 
مسابقه ای برای حفظ  برند شهری اصفهان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به مسابقه ملی »۴۰ وکتور از خط 
آسمان اصفهان« گفت: با بهره گیری از توان متخصصان برای حفظ برند شهری اصفهان، اقدامات ویژه ای 
مانند توجه به حفظ خط آسمان شهر به عنوان یکی از منحصر به فردترین خط های آسمان  جهان در دستور 
کار قرار دارد. سعید ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به الگوی شهر همگرا برای دستیابی به محیط با کیفیت 
شهری در مدیریت جدید شهر، استفاده کارآمد از منابع و هم افزایی بین سیستم های مختلف شهری، 
کل گرایی و چند رشته ای بودن برای توسعه شهری مطرح می شود. در چارچوب این الگو می توان مبنایی 

برای گفت وگو بین کنشگران و ذی نفعان مختلف فراهم کرد.

شهردار اصفهان: 

درادارهشهرروینخبگانحسابویژهایبازمیکنیم

شــهردار اصفهان در ادامه بازدیدها و جلسات هفتگی خود در مناطق 
شــهرداری با حضور در منطقه هفت از نزدیک در جریان مشــکالت، 

ویژگی ها و چالش های این منطقه قرار گرفت. 
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در این جلسه با بیان اینکه قرار است 
شهر بر اساس یک الگوی مشترک اداره شــود، اظهار کرد: در الگوی 
شهر همگرا بر مشــارکت جویی تاکید بســیار زیادی می شود، از این 
رو باید به سمت جلب مشــارکت نخبگان، ســرمایه گذاران و مردم 

حرکت کنیم. 
وی افزود: شهرداری منطقه هفت در جلب نخبگان و مشارکت مردم 
بسیار خوب عمل کرده اســت، اما باید در جذب سرمایه گذاران نیز در 
این منطقه تالش بیشتری صورت گیرد تا ســرمایه گذاران نسبت به 

سرمایه گذاری در منطقه و شهر مشارکت بیشتری داشته باشند. 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در حوزه خدمات شــهری عموم مردم 
می توانند در نگهداشت شهر و بهینه ســازی فضاهای عمومی کمک 
بسیاری کنند، ادامه داد: بر اســاس این الگو الزم است روی مردم، 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی و نخبگان حساب ویژه ای باز کنیم. 
قاسم زاده اظهار امیدواری کرد: به مدد الهی و کمک مردم شاهد بهتر 

شدن وضعیت شهر در همه حوزه ها باشیم.

اولویت منطقه 7 تملک گلوگاه پشت بیمارستان فیض است
 مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان در ادامه این جلسه ضمن معرفی 
ویژگی ها، نیازها و نقاط ضعف و قوت منطقه، اظهار کرد: مساحت منطقه 
دو هزار و ۸۵۷ هکتار و دارای ۱۲ محله باب الدشــت، شــهرک ولیعصر، 
رحیم آباد، شــهرک میالد، فروردین، مولوی، باغ فدک، شــاهد، شهرک 
کاوه، پوریای ولی، شیخ اشراق و برازنده اســت.علی اصغر شاطوری، با 
بیان اینکه بیشترین تراکم در محله مولوی و کمترین تراکم در محله فدک 
است، تصریح کرد: تراکم جمعیتی منطقه ۱۴۱ نفر در هکتار، سرانه فضای 
سبز ۱۵ مترمربع و ســرانه فضای ســبز تفرجگاهی ۱.۶ مترمربع است. 
این منطقه همچنین دارای هفت مرکز فرهنگی، ۱۱ بوستان، ۵۱ مسجد، 
چهار مرکز ورزشــی، پنج مرکز فرهنگی و کتابخانه، سه پارک و بوستان و 
پنج مرکز خرید است. مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان با اشاره به 
بافت فرســوده منطقه، افزود: ۱۶۴ هکتار بافت فرسوده در منطقه وجود 
دارد که حدود ۱۲ درصد از سطح محدوده قانونی منطقه را در بر می گیرد و 
سهم منطقه از جمعیت شهر سهم ۹ درصدی بوده در حالی که سهم آن از 
مساحت کل شهر پنج درصد است. شاطوری، رشد جمعیت منطقه در پنج 
سال اخیر را ۱۳ درصد اعالم کرد و گفت: این موضوع مهاجرپذیری منطقه 
را نشان می دهد، باغ فدک به عنوان تنها کمپ گردشگری شهر اصفهان در 

این منطقه مستقر است.
وی با بیان اینکه طی پنج سال اخیر دو رویکرد درون محله ای و منطقه ای 
را دنبال کردیم، اضافه کرد: در رویکــرد محله ای یا درون محله ای منطقه 
را به چهار پهنه تقسیم و محالتی که بیشترین اشتراک کالبدی با یکدیگر 
داشتند یک پهنه را تشــکیل دادند. پهنه اول شامل پهنه بافت فرسوده و 
محالت پوریای ولی، مولوی، شاهد، فروردین و بابلدشت است که از شهدا 
تا بزرگراه شهید چمران را تشکیل می دهد. مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان پهنه توسعه یافته منطقه را برازنده و اشراق ذکر کرد و افزود: تمام 
بلندمرتبه ســازی های منطقه در این پهنه انجام شــده است. پهنه سوم 
شامل چهار محله فدک، رحیم آباد، شهرک میالد و شهرک کاوه است که 
عمده تفکیکی های بزرگ منطقه و زمین های بایر در این محدوده بوده که 
به همین جهت آن را محدوده بافت در حال توســعه نام گذاری کرده ایم. 
شاطوری خاطرنشان کرد: آخرین پهنه شامل محدوده شهرک ولیعصر 
است که به واسطه جدایی از قسمت اصلی منطقه و حاشیه نشین بودن 
در گذشته، شرایط و رویکرد مورد نیاز خود را داراست. وی تاکید کرد: کلیه 
۱۶۴ هکتار بافت فرسوده مصوب منطقه در پهنه جنوب چمران به واسطه 
ریزدانگی و عدم نفوذناپذیری قرار دارد به ایــن معنا که بیش از نیمی از 
مساحت این پهنه را بافت های فرســوده مصوب تشکیل می دهد. مدیر 
منطقه هفت شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از معضالت اصلی محله 
جنوب چمران وجــود گلوگاه های ترافیکی به دلیــل بحث نفوذناپذیری 
بافت های فرسوده آن است، افزود: یکی از رویکردهای منطقه برای توسعه 
این قسمت حذف گلوگاه ها و آزادسازی پالک های در مسیر است. کلیه 
گلوگاه ها شناسایی شده و اولویت منطقه در سال جاری و سال آینده تملک 
گلوگاه پشت بیمارستان فیض و ســاخت مرکز-محله همچنین تملک 
گلوگاه صفی میرزا به جهت احداث و باز زنده ســازی مادی صفی میرزا 
است که یک ردیف بودجه ۶۰ میلیارد ریالی برای تملک این دو گلوگاه در 
نظر گرفته شده است. شاطوری در ادامه با اشاره به پروژه های عمرانی که 
در سال های اخیر اجرا شده است، اضافه کرد: از این پروژه ها می توان به 
احداث خیابان پوریای ولی، باز زنده سازی مادی شهید اکبری، باز زنده 
سازی مادی صفی میرزا، تعریض کندروهای شهید چمران، پیاده روسازی 
خیابان کاوه و مسیر دوچرخه خیابان مدرس اشاره کرد. مدیر منطقه هفت 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت منطقه در پهنه در حال 
توسعه ساکن است، گفت: پروژه خیابان سازی تفکیکی بهاران، احداث 
خیابان بهشتی و خیابان شهید زرین، ساماندهی خیابان پرستار، احداث 
گذرهای تفکیکی صفدر زاده، میدان حج و ساماندهی بلوار زیتون از جمله 

پروژه هایی است که در این پهنه در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: موضوع کتاب بسیار 
مهم است، هر آنچه باعث می شود موردی یاد بگیریم و 
معنویات را باال ببریم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد ، نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه اصفهان در دیدار مدیرعامل 
خانه کتــاب و ادبیات ایــران گفت: اگر کتــاب نبود، 
تمدن بشریت نیز وجود نداشت. در چاپ برخی کتب 
مانند قرآن بی سلیقگی صورت گرفته است، این بی 
سلیقگی ها همچون در سایز، وزن و نوع چاپ و کاغذ 
باعث شده که هیچ گاه از آن کتاب استفاده نشود. وی 
افزود: براساس فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله 

العالی( هرکار و سخن ما باید پشتوانه و مطالب علمی 
داشته و فلسفه ای در آن نهفته باشد. وی با بیان اینکه 
نباید در زندگی و کتاب تشــریفات ورود کند، با اشاره 
به کمبود کاغذ در کشور گفت: تشــریفات در چاپ و 
کاغذ نوعی اسراف است و باید ضمن حفظ جذابیت 
و ظرافت در چاپ کتــاب، از هدر رفت کاغذ جلوگیری 
کنید. آیت ا.... طباطبایی نــژاد گفت: دین در تمامی 
موارد ورود کرده و اگر از روش دین خارج شویم خطا 
کرده ایم. گا هی مشاهده می شود که از پوست حیوانات 
برای جلد کتب استفاده می شود که این خالف است. 
وی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب استان اصفهان گفت: مقوله کتاب باید 
جدی گرفته شــود، زیرا فرهنگ و دانش و علم مردم 
در آن نهفته اســت. مدیرعامل خانــه کتاب و ادبیات 
ایران نیز در این دیدار گفت: باید دسترســی آسان به 
کتاب برای عموم مردم استان اصفهان فراهم می شد 

و به همین دلیل از ظرفیــت فضای مجازی برای این 
مهم استفاده کرده و نمایشگاه مجازی کتاب استان 
اصفهان را در این بســتر راه اندازی کردیم. مدیرعامل 
خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: خصوصیت نمایشگاه 
مجازی این است که همه مردم استان به آن دسترسی 
دارند. حتی ساکنان در دورترین نقطه استان می توانند 
کتاب خود را از این نمایشگاه خریداری کنند. وی گفت: 
در نمایشگاه حضوری تنها در مرکز استان و افرادی که 
حضور پیدا می کردند امکان بهره مندی و خرید کتاب 
از نمایشگاه وجود داشــت، اما اکنون ظرفیت بسیار 
خوبی ایجاد شــده و عموم مردم اســتان می توانند 
به نمایشگاه کتاب امســال دسترسی داشته باشند. 
رمضانی گفت: بیش از ۱۱۰۰ ناشر برای این نمایشگاه 
ثبت نام کردند این در حالی است که بیشترین تعداد 
ناشر که در آخرین نمایشگاه فیزیکی کتاب داشتیم 

حدود ۳۰۰ ناشر بود.

دیدار امام جمعه اصفهان با مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران

 22 طرح در نمایشگاه فناوری های نوپدید و آینده نگر
ارائه می شود

دبیر نخستین نمایشگاه فناوری های نوپدید و آینده نگر گفت: ۲۲ طرح و ایده فناورانه با نگاه به حل 
چالش ها و مشکالت کشور در سال های آینده برای ارائه و معرفی در این نمایشگاه برگزیده شد.

جعفر قیصری افزود: نخستین نمایشگاه فناوری های نوپدید و آینده نگر هم زمان با نمایشگاه های 
هفته پژوهش و ایران ســاخت از ۲۳ تا ۲۶ آذر  مــاه در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران برگزار خواهد شــد. وی اظهار داشت: این نمایشگاه باهدف شناســایی و معرفی نوآوری ها 
و فناوری های نوین دارای ســطح فناوری باال با زمینه قرارگیری در چرخــه دانش بنیان برای حل 
مشکالت و چالش های کشور در پنج سال آینده و با تاثیرگذاری فراوان در سطح ملی و بین المللی 
برپا می شود. قیصری بابیان اینکه نمایشــگاه مذکور بر اساس تصمیم و برنامه ریزی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برپا خواهد شد و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مجری آن است، اضافه 
کرد: ۴۸ طرح از حدود ۱۲ پارک علم و فناوری و دانشگاه های سراسر کشور به دبیرخانه این رویداد 
ارسال و پس از داوری توسط کمیته علمی، ۲۲ طرح از بین آن ها برای حضور در نمایشگاه انتخاب 
شد. رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بابیان اینکه طرح های برگزیده با توجه به سطح 
کیفیت و فناوری برتر با نگاه به رفع چالش ها در سال های آینده انتخاب شدند، ادامه داد: تعدادی 

از این طرح ها به مرحله تجاری سازی رسیده است.
 وی با تاکید بر اینکه این طرح ها باهدف جذب سرمایه گذار در نمایشگاه معرفی می شوند، گفت: این 
فناوری های جدید می توانند در زندگی مردم در سال های آینده نقش آفرین باشند و ارزش افزوده 

باالیی برای اقتصاد دانش بنیان کشورمان ایجاد کنند.

استقبال چشمگیر از عالی قاپو  پس از دستور  وزیر میراث فرهنگی؛
رهاورد یک سفر

اســتقبال گردشــگران از کاخ موزه عالی قاپو، رهاورد ســفر وزیر میرا ث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی مبنی بر افزایش ساعات بازدید از این اثر ارزشمند صفوی به اصفهان است. پس از آنکه 
روز پنجشنبه، به دستور ســیدعزت ا... ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
ساعات بازدید گردشــگران از مجموعه فرهنگی تاریخی عالی قاپو از ســاعت ۱۶:۳۰ به ۲۰ افزایش 
پیدا کرد، در اولین روز از اجرایی شــدن آن، گردشــگران، از این مجموعه فرهنگی تاریخی استقبال 
چشمگیری داشتند. بنا بر این گزارش، این افزایش ساعت، با رعایت تمام جوانب و ضوابط حفاظت 
از میراث فرهنگی همراه شده است. کاخ عالی قاپو از زیباترین بنا های تاریخی به جا مانده از دوران 
حکومت صفویان و از مشهورترین آثار گردشــگری اصفهان است. کاخ یا عمارت عالی قاپو در ضلع 
غربی میدان نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف ا...قرار دارد. در گذشته از عمارت عالی 
قاپو با نام های »دولتخانه مبارکه نقش جهان« و »قصر دولتخانه« نیز یاد می کردند. کاخ عالی قاپو 

۱۸۰۰ متر مربع مساحت و ۶ طبقه دارد.

توان نیکوکاران  برای کمک به زندانیان
خیران می توانند برای کمک به زندانیان اســتان اصفهان وارد میدان شــوند. دادستان عمومی و 
انقالب اصفهان در جلســه کمیته خیران انجمن حمایت از زندانیان اســتان اصفهان که در سالن 
کنفرانس اداره کل زندان های استان اصفهان تشکیل شد، گفت: خانواده زندانیان، بدون سرپرست 
 هســتند و نیاز به کمک دارند که از ظرفیت خیران می توان در زمینه رفع مشــکالت این خانواده ها

 استفاده کرد.  علی اصفهانی با اشاره به اینکه خیران اصفهانی، همیشه در کار های خیر پیش قدم 
بوده اند، گفت: هدف و رســالت انجمن حمایت زندانیان، پشتیبانی و حمایت از افراد آسیب دیده 

اجتماع است.

با مسئولان

اخبار

امام جمعه اصفهان:

 دغدغه همه ما حل مشکل 
آب است

خبر روز

نماینده ولــی فقیه در اســتان اصفهان گفت: 
دغدغه همه ما حل مشــکل آب است و البته 
شــرایط اقلیمی و آب و هوایی هم به تشدید 
بحران آب کمک کرده و بســیج دانشــجویی 
وظیفــه دارد در ایــن زمینــه و زمینه هــای 
دیگر روشــنگری کند. آیت ا... سیدیوســف 
طباطبایی نژاد در دیدار مســئولین و نخبگان 
بسیج دانشجویی استان اصفهان اظهار داشت: 
خداوند به مــا اجازه نمی دهد که زیر ســلطه 
اســتکبار قرار بگیریــم و هرگز بــه کافر اجازه 
نمی دهد بر مسلمان مسلط شود. وی با بیان 
اینکه نفی سلطه به معنای قطع ارتباط تجاری 
و دیپلماسی نیســت، ادامه داد: سلطه یعنی 
اینکه برخی کشورها حتی اجازه کارهای خود 
را هم باید از کشورهای استکباری مثل آمریکا 
بگیرند و خودشــان نمی توانند اقدامی  انجام 
دهند. باید نیاز اقشار مختلف جامعه همچون 
معلوالن متناســب با وضعیــت و جایگاهی 
که دارند در جامعه تامین شــود. امام جمعه 
اصفهان گفت: من در اکثر جلسات مربوط به 
آب شرکت کردم و از زمان نمایندگی مجلس 
پیگیر مســائل مرتبط با آب اصفهان بودم؛ اما 
برخی پروژه های انتقــال آب با تعلل دولت ها 
و اســتانداران به سرانجام نرســید. آب جزو 
انفال اســت، مدیریت انفال بــا دولت بوده و 
باید بر اســاس عدالت این آب توزیع شــود 
و همه به میــزان نیاز از آن بهــره ببرند. وی با 
تاکید بر تســریع در اجرای پروژه های انتقال 
آب به اصفهان افــزود: پروژه هــای مرتبط با 
آب باید کامال کارشناسی و دقیق باشد و تمام 
جنبه های آن در نظر گرفته شود. میزان نیاز آب 
شرب اصفهان ۱۱.۵ متر مکعب است که تمام 
استان اصفهان را پوشش می دهد و نسبت به 
قبل از انقالب یکی از پیشرفت ها در حوزه آب 
بوده است. آیت ا... طباطبایی نژاد تصریح کرد: 
دغدغه همه ما حل مشــکل آب است و البته 
شــرایط اقلیمی و آب و هوایی هم به تشدید 
بحران آب کمک کرده و بســیج دانشــجویی 
وظیفــه دارد در این زمینــه و زمینه های دیگر 

روشنگری کند. 

اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان با حضور استاندار و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به صورت رسمی افتتاح شد. اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به صورت رسمی افتتاح شد.بیش از ۱۱۰۰ ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه مجازی 
کتاب استان اصفهان حضور دارند که از این تعداد ۵۰ ناشر اصفهانی هستند. همچنین حدود ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی برای اولین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان 
پیش بینی شده است که در هر شهرســتان به صورت فیزیکی اجرا خواهد شد. براساس اقدامات صورت گرفته هزینه ارســال مرسوالت پستی نمایشگاه مجازی 
کتاب اصفهان رایگان خواهد بود و هزینه ارسال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ناشران تامین می شــود. از جمله ویژگی های نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب استان اصفهان اجرای عدالت فرهنگی است. همچنین عالقه مندان به کتاب که در روستا ها زندگی می کنند و دسترسی به اینترنت ندارند نیز می توانند از طریق 
شماره پشتیبانی ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ کتاب مورد عالقه خود را سفارش دهند. خریداران در نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان می توانند با دریافت بن کتاب از سایت 
اینترنتی www.bon.tibf.ir از تخفیفات در نظر گرفته شده بهره مند شوند. »اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان« از بیستم تا بیست وششم آذرماه ۱۴۰۰ 

در وب سایت خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی www.ketab.ir برگزار می شود.

افتتاح اولین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان

»سرو مشارکت« 
در بوستان شهدای 
مدافع حرم اصفهان 

قد کشید
همزمان با روز جهانی داوطلب، 
نماد سرو مشارکت در بوستان 
شــهدای مدافــع حــرم محله 

رهنان اصفهان رونمایی شد.

وز عکس ر
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آیین اختتامیه سومین جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی کمدی خندستان 
به همت تاالر هنر وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان و حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد.
این آیین با حضور برخی چهره های شاخص هنری عرصه تئاتر کشور و مدیران 
و مسئولین شهری در ســالن اصلی تاالر هنر اصفهان برپا شد و هیئت داوران 
بخش های مختلف این رویــداد با معرفی برگزیدگان به شــرح زیر کار خود 
پایان دادند.  به گزارش ستادخبری سومین جایزه سراسری خندستان؛ این 
مراســم با پخش یک تیزر کوتاه از برگزاری جلسات داوری، شورای سیاست 
گذاری و عوامل اجرایی جشنواره خندستان آغاز شد و ویژگی خاص آن اجرای 
برنامه ها البه الی قطعات نمایشی کوتاه از نمایشنامه های برگزیده جشنواره 
بود. همچنین در بخشــی از این برنامه گروه موسیقی »ولشدگان« که سابقه 

اجراهای طنز و نوپرداز را دارند به اجرای 4 قطعه آهنگ پرداختند. 

ابزار طنز از حیث نقد و ایجاد شادی در جامعه ارزشمند است
شــهردار اصفهان در این برنامه با بیــان اینکه در نگاه بزرگان حوزه فلســفه و 
روان شناسی رنج و سختی جزو زندگی انسان اســت و گریزی از آن نیست، 
گفت: »آنچه که می تواند زندگی را برای انسان راحت کند این است که به خودی 
خود منشأ رنج دیگران نشود و دیگر اینکه کمک کند تا دیگران شاد و خوشحال 
باشند.« علی قاسم زاده ، فعالیت هنرمندان عرصه کمدی و طنز را از حیث دوم 
ارزشمند تلقی کرد و افزود: »استفاده از طنز و شــوخ طبعی کمک می کند تا 
جامعه بهتر زندگی کند و کار شما از این حیث ارزشمند است که خالق زیبایی؛ 
آرامش و نشاط هستید و به مردم کمک می کنید تا راحت تر مشکالت را تحمل 
کنند. همچنین طنز ابزاری مناســب برای نقد کاســتی ها و مشکالت جامعه 
است.« وی خاطرنشــان کرد: »البته راه حل اساســی در حوزه های فلسفه، 
روان شناســی و فرهنگ دینی انتخاب یک معنا و جهان بینی درســت برای 

زندگی است که انسان را از درون به سوی شادی سوق دهد.«

نام اصفهان در هنر و فرهنگ این سرزمین، نامی گوش نواز بوده است
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و 
دبیر جشنواره سراسری خندستان نیز با اشاره به اینکه نام اصفهان از گذشته 
تا امروز در هنر و فرهنگ این ســرزمین نامی گوش نواز بــوده و در این میان 
شیرین گفتاری مردم اصفهان اولین گزاره ای است که در ذهن مردم دیگر 

شهرها تداعی می شود، اظهار کرد: »این مسئله دالیل زیادی دارد که یکی از آنها 
کارکرد نقادانه و تسلی بخش طنز و کمدی برای کاستن از تلخی های روزگار در 
طول تاریخ بوده است.« سعید امامی یکی از مهم ترین مظاهر بروز این ویژگی 
را در نمایش های سنتی اصفهان و سنت نمایشی اصفهان دانست و افزود: » 
در کنار تالش های فراوان در حوزه هــای مختلف هنر نمایش، خواهیم دید که 
کمدی از منظر کیفیت و کمیت فصلی متمایــز دارد. چنان که توجه به این امر 
معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان را بر آن داشت تا در پی فراهم کردن زمینه 
ای برای استفاده بیشتر شهروندان از آثار هنری و ارتقا و پاسداشت آن به قصد 
احیا و استفاده هنرمندان حوزه نمایش باشد.« وی با اشاره به اینکه جشنواره 
خندســتان طی دوره های پیشین در قالب جشــنواره نمایش های کمدی به 
شکل اســتانی برگزار شــده بود، تصریح کرد: »پس از مواجهه با بحران کرونا 
دریافتیم که اجرای تئاتر به هیچ عنوان ممکن نیست و به همین دلیل برگزاری 
سومین دوره ملی مسابقه نمایشنامه نویسی کمدی را در دستور کار قرار دادیم. 
همچنین افزودن بخش پژوهش های کمدی بر این جشــنواره منجر شد تا 

زیرساخت های مناسب برای اجرای نمایش فراهم شود.«
وی همچنین تاکید کرد: »در این راستا معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان این 
امکان را دارد تا به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره کمدی پیگیر ثبت جشنواره 
خندستان در تقویم کمدی کشور شود. چنان که این ظرفیت می تواند در جهت 
تقویت بنیان نمایش در کشور عمل کند و ســبب پاسداری از میراث این گونه 

هنر از گذشته و امروز شود.«

لطیفه پردازی اصفهانی ها، سرچشمه ای جوشان برای انواع کمدی است
دبیر بخش پژوهش سومین جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی کمدی 
خندستان نیز در بخشی از برنامه، بیانیه هیئت داوران این جشنواره را قرائت 
کرد. »لیال پرویزی« گفت: اصفهان  دارای  سابقه دیرینه و درخشان مستند 
و مکتوب  در  جشــن های آیینی  و نمایش های شادی آور  از  دوران صفویه 
تا  قاجار بوده   و سپس با ورود تئاتر به شــکل غربی  با داشتن   هنرمندان  
اثر گذار و ماندگار، نقش مهمی را در  هنرهای نمایشی ایران بر عهده داشته 
است. وی با اشاره به اینکه لطیفه پردازی و گزیده گویی با لهجه ای دلنشین 
در میان مردم اصفهان سرچشمه ای جوشــان برای رسیدن به انواع کمدی 
است، تاکید کرد: »از همین رو اصفهان، میزبان مناسب برای این رویداد در 

سطح ملی و چه بسا بین المللی است.«
وی افزود: شورای سیاست گذاری جشنواره خندســتان جهت تقویت زیر 
ســاخت های علمی بر آن شــد تا با تاکید بــر جایگاه ارزشــمند و بنیادین 
پژوهش های کاربردی و با هدف آشنایی نسل نو تئاتر با تجربیات هنرمندان 
پیشکســوت و فعال این گونه نمایشــی از همه هنرمندان و پژوهشــگران 
عالقه مند این رشته نمایشی برای  رسیدن به تئاتری اندیشه محور و پژوهش 
بنیان بر پایه تجربه دعوت به عمل آورد تا در اولین جایزه پژوهش جشنواره 
کمدی خندستان در بخش های مقاله؛ جستار و تجربه نگاری شرکت کنند.

همچنین با هدف شــناخت چهره شــاخص اثر گذار و ماندگار نمایشــنامه 
نویسی کمدی اصفهان  جایزه استاد مهدی ممیزان را برای این دوره در نظر 

گرفت. پرویزی با بیان اینکه در ابتــدا  در خوش بینانه ترین حالت ممکن 
دریافت  بیست تا ســی اثر را پیش بینی می کردیم، گفت: خوشبختانه  در 
نهایت با اســتقبال گرم هنرمندان صاحب اندیشــه و  قلم 51  اثر  را در این 
بخش پذیرا شــدیم. آثار از کیفیت های مختلفی برخــوردار بود. تعداد آثار 
رســیده به دبیرخانه جشنواره خندســتان در بخش مقاله، جستار و تجربه 
نگاری41 اثر کــه در انتخاب اولیه 15 اثــر به داوری نهایــی راه یافت و در 
نهایت5 اثر بدون اولویت شایســته دریافت جایزه و یک اثر شایسته تقدیر 
شناخته شد. در بخش جایزه زنده یاد  استاد مهدی  ممیزان  نیز 17  اثر در 
شکل های مختلف دیداری، شنیداری و نوشتاری  به دبیر خانه رسید که 11 
اثر انتخاب  و بعد از بازبینی و باز خوانی نهایی 4 اثر برگزیده و 3 اثر شایسته 
تقدیر شد.وی ادامه داد: آنچه در این بخش به چشم  آمد کیفیت متفاوت 
آثار رســیده  به دبیر خانه بود. مقاله های خوب و علمی با تعداد کم در کنار 
مقاله هایی با موضوعات قابل تامل با ارائه ضعیف و تعداد زیاد که نشان از 
ضعف آشنایی با ساختارهای پژوهشی و مقاله نویسی داشت.  امیدواریم  
با اســتمرار این بخش در جشنواره های آتی سبب ســاز تقویت بنیه علمی 
عالقه مندان پژوهش و زمینه ساز رغبت پژوهشگران حرفه ای در این ژانر 

نمایشی  باشیم.

تعامل دستگاه های فرهنگی منجر به برگزاری این جشنواره فاخر شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان سخنران بعدی این مراسم 
بود. حجت االســالم معتمدی با اشــاره به نزدیکی هفتــه پژوهش، میان 
جشنواره خندستان و این مناســبت علمی نزدیکی قابل توجهی دانست و 
گفت: »برخی از این آثار در حوزه پژوهش اســت و امیدوارم همه تالش ها 
در این راســتا بتواند دل مردم را خوش تــر کند.«وی با بیــان اینکه کرونا 
مشــکالت زیادی را برای مردم دنیا و ایران به وجود آورد، تاکید کرد: »اما 
همین برنامه ها می تواند شادی و نشــاط را به جامعه برگرداند و امیدواریم 
هنرمندان اصیل و پرافتخار ایران به خصوص اصفهان بتوانند این روحیه را در 
شهر و استان ما احیا کنند.« وی در پایان از شهردار اصفهان، سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری و معاون فرهنگی شهرداری به منظور فراهم 
کردن زمینه برای برگزاری این برنامه تشــکر کرد و گفت: »تعاملی که میان 
دستگاه های مختلف فرهنگی وجود دارد منجر به برگزاری چنین برنامه های 

فاخری شده است.«

آیین اختتامیه سومین جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی کمدی خندستان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و حوزه هنری برگزار شد؛

جشنواره »خندستان« می تواند در تقویم کمدی کشور ثبت شود

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

براساس میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان، این کالن شهر از 13 تا 1۹ آذرماه 1400، یک روز هوای سالم، سه روز هوای ناسالم)برای گروه های حساس( و سه روز هوای ناسالم 
پشت سر گذاشته است و در طول هفته گذشته، آلوده ترین و پاک ترین هوا را به ترتیب ایستگاه »ورزشگاه میثاق« )13 آذر( و »جی« )1۵ آذر( ثبت کردند.

منبع: ایرنا
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