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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اصفهان با ابراز امیدواری از اینکه 
اصفهان تا آخر پاییــز به ایمنی در برابر کرونا برســد، گفت: ۵۴ درصد دانش 

آموزان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
رضا فدایی با اشــاره به اینکه ۴۴ مرکز تجمیعی واکسیناســیون در اســتان 
اصفهان واقع شــده، گفت: ۷۲ مرکز معمولی واکسیناســیون هم در استان 
اصفهان به فعالیت مشغول است که ۱۴ مرکز در شهرستان اصفهان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه آمادگی تزریق روزانه بیش از ۱۰۰ هزار دوز واکسن کرونا 
در اصفهان فراهم است، اظهار کرد: تاکنون ۶۷ درصد افراد باالی ۱۲ سال یک 

نوبت واکسن و ۳۶ درصد هم دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.
وی با اشــاره به اینکــه روزانه ۱۸ تــا ۲۰ هزار نفــر برای دریافــت نوبت اول 
واکســن و بیش از ۶۰ هزار نفر هم برای دریافت دوز دوم واکســن مراجعه 
 می کنند، تصریح کرد: مراجعات روزمره برای واکسیناســیون حدود ۸۰ هزار 

نفر است.
مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اصفهان با تاکید بر تسریع روند 
واکسیناســیون دانش آموزان در اصفهان گفت: روزانه ۵ الی ۶ هزار نفر برای 
دریافت واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه می کنند که امیدواریم 

تا قبل از بروز پیک ششم کرونا در فصل سرما این مقدار افزایش یابد.
وی افزود: تاکنون ۵۴ درصددانش آموزان یک نوبت واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند.بیش از ۹۵درصد واکسن های مورد استفاده سینوفارم چینی است، 
اما مقادیر برکت، آســترازنکا و پاستوکووک در ســبد واکسیناسیون موجود 
است.پاستوکووک هم به فهرست واکسیناسیون دانش آموزان اضافه شده 
اســت. با روند فعلی تا آخر پاییز اصفهان به ایمنی می رسد، اما اگر استقبال 
شهروندان از واکسیناسیون افزایش یابد امیدواریم تا قبل از ظهور پیک ششم 

به ایمنی دست یابیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: از ۱۱۳ شهر استان هنوز 
اسامی ۵ شهردار به استانداری معرفی نشده است.

حجت ا... غالمی در خصوص مشخص نشــدن برخی از شــهرداران در استان 
اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان دارای ۱۱۳ شــهر است که بر اساس قانون 
شورای اسالمی پس از معرفی شهرداران منتخب به استانداری در کمیته فنی 
شرایط احراز آن ها کنترل شده و به محض تاییدشدن این اشخاص به حراست 

معرفی می شوند.
وی ادامه داد: حراست نیز پس از اخذ استعالم از نهاد های مسئول باید حداکثر 
ظرف ۲۰ روز پاسخ را اعالم کند تا نهایتا احکام شهرداران صادر شود؛ اما در حال 
حاضر شورا ها شهرداران ۵ شــهر را هنوز معرفی نکرده اند و باید تا ۱۵ آبان ماه 
شهرداران منتخب را معرفی کنند. البته در این مدتی که شهردار ها معرفی نشدند 

بر اساس قانون مسائل شهرداری با سرپرست ها پیگیری و انجام می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در خصوص نحوه صادرکردن 
احکام شهرداران شهر های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر بیان کرد: وزیر کشور 
احکام شهرداران شهر های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر که شامل اصفهان، 
کاشان، نجف آباد و خمینی شهر می شود را صادر می کند که از این شهر ها صرفا 

حکم شهردار خمینی شهر صادر نشده اســت.وی افزود: الزم به ذکر است که 
استان اصفهان رتبه اول در معرفی شهردار ها در مقایسه با استان های کل کشور 
را دارد که در حال حاضر احکام شهرداران ۸۸ شهر صادر شده و مشغول به کار 

هستند و ۲۰ شهر دیگر را نیز هفته آینده نهایی می کنیم.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

اصفهان تا آخر پاییز به ایمنی در برابر کرونا می رسد

پنج شهر در استان اصفهان بدون شهردار!
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واکنش حزب »سمیر جعجع« به سخنان حسن نصرا...
حزب »نیروهای لبنانی« به ریاست سمیر جعجع به سخنان دبیرکل حزب ا... درباره تالش حزب 
جعجع برای ایجاد فتنه و جنگ داخلی در لبنان واکنش نشان داد. مسئول روابط خارجی حزب 
»نیروهای لبنانی« درباره سخنان دوشنبه شب سید حسن نصرا... در رابطه با دست داشتن این 
حزب در حادثه الطیونه مدعی شــد ســخنرانی نصرا... جنبه »توجیهی« داشته و »تهدید آمیز« 

بوده است.  
وی با اشاره به سخنان نصرا... درباره اینکه هدف حزب جعجع ایجاد فتنه و درگیری داخلی است، 
ادعا کرد: »هیچ گونه تصمیمی برای جنگ و درگیری به صورت ســازمان یافته و یا حزبی وجود 
نداشت«. به گزارش النشره، مسئول روابط خارجی حزب »نیروهای لبنانی« افزود: »ما به دنبال 
جنگ داخلی نیستیم و شرط ما این است که ارتش لبنان از ما حمایت و محافظت کند«. دبیرکل 
حزب ا... لبنان دوشنبه شب درخصوص آخرین تحوالت مربوط به لبنان از جمله حادثه »الطیونه« 
بیروت صحبت و حــوادث الطیونه را مهم و خطرناک توصیف کرد. ســید حســن نصرا... حزب 
»نیروهای لبنانی« به ریاست سمیر جعجع را بزرگ ترین تهدید علیه مسیحیان لبنان دانست و 

گفت برنامه این حزب در حادثه الطیونه ایجاد جنگ داخلی در کشور است.

کناره گیری فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان
شــبکه خبری »ســی ان ان« آمریکا اعالم کرد زلمی خلیلزاد، فرســتاده ویژه آمریــکا در امور 
افغانستان از سمت خود کناره گیری می کند و معاون او توماس )تام( وست، به عنوان جایگزین 
او انتخاب می شود. تارنمای شبکه خبری »سی ان ان« آمریکا به نقل از دو منبع آمریکایی اعالم 
کرد دولت آمریکا به زودی اســتعفای نماینده ویژه خود در امور افغانســتان را اعالم خواهد کرد. 
بر اساس این گزارش، تام وست معاون خلیلزاد به عنوان جایگزین او انتخاب خواهد شد. کناره 
گیری خلیلزاد کمتر از دو ماه از خروج آشفته و پر هرج و مرج آمریکا از افغانستان اتفاق می افتد 
که به دلیل این تصمیم دولت جو بایــدن در داخل و خارج از آمریکا تحت فشــار و انتقادات بی 

شماری قرار گرفته است.

ادعای یک مقام طالبان در مورد مرگ رهبر این گروه
روزنامه صبح کابل به نقل از یکی از اعضای ارشد گروه طالبان مرگ مالهبت ا... آخوندزاده، رهبر 
این گروه را تایید کرده است.  روزنامه صبح کابل نوشت که یک عضو ارشد گروه طالبان که نامش 
ذکر نشد ، به سی ان ان گفته است که مالهبت ا... سال گذشته در یک حمله انتحاری در پاکستان 

کشته شده است. 
خبر کشته شــدن مالهبت ا... آخوند زاده سال گذشــته هنگام حمله انتحاری در منطقه قبایلی 
پاکستان در شهر کویته منتشر شــد؛ اما گروه طالبان به شدت آن را تکذیب کرد و گفت که وی در  

منزلی که حمله انتحاری صورت گرفته حضور نداشته است.

 آمریکا ادعای »اردوغان« درباره خرید جنگنده های
»اف-1۶« را رد کرد

وزارت خارجــه آمریکا بــا بیان اینکه واشــنگتن هیچ پیشــنهادی درباره تامیــن مالی فروش 
جنگنده های »اف-۱۶« به آنکارا نداده ، گفت وزارت دفاع همچنان درگیر مکانیزم حل اختالف با 
ترکیه در مورد »اف-۳۵« است. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشست خبری 
در این باره توضیح داد: »ما شما را به دولت ترکیه ارجاع می دهیم تا درباره برنامه های خرید نظامی 
خود صحبت کند. آنچه می توانم بگویم این است که ایاالت متحده هیچگونه پیشنهاد مالی برای 

درخواست اف-۱۶ توسط ترکیه ارائه نکرده است«.

المیادین: آیا بایدن به دلیل اقدامات هسته ای اخیر ایران، اشتیاق سابق خود برای احیای برجام را از دست داده؟

در انتظار مذاکرات دور هفتم
المیادین در مطلبی به قلم منذر ســلیمان و جعفر الجعفری نوشت: 
رییس جمهور آمریکا کار خود را با اعالم آمادگی دولتش برای بازگشت 
به توافق هســته ای آغاز کرد، اما در ادامه انجام اقدامات ملموس در 
این باره به تاخیر افتاد و همین مســئله باعث شد نوعی اجماع ایجاد 
شــود مبنی بر اینکه توافق قدیمی دیگر نمی تواند احیا شود و تالش 
دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا بر آن اســت تــا بند های توافقی 
جدیدی را مطرح کنند که همزمان مرحله قبلی و تحوالت موجود را در 
خود بگنجاند و به ویژه امضای توافق استراتژیک بین ایران و چین و 

عقب نشینی آمریکا از افغانستان را مد نظر داشته باشد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: سوال اصلی 
موجود آن اســت که آیا ایاالت متحده از دســت یابی ایران به مقدار 
اورانیوم الزم برای ســاخت سالح هســته ای اطمینان دارد و تا کنون 
این مسئله را به صورت قاطع بیان نکرده است؟ عالوه بر این، هیئت 
آمریکایی امیدوار اســت کــه بتواند بندی تحت عنــوان محدودیت 
برنامه های موشــکی ایران را به توافــق جدید بیفزاید و بــا این کار 

اسراییل را راضی کند، اما ایران به شدت مخالف این مسئله است.
با توجه به میدان سیاسی موجود در آمریکا، پیچیدگی های توازن های 
داخلی آن و دشــواری هایی که برای هر گونه نزدیکی بین واشنگتن 
و تهران وجود دارد، می توان گفت بایدن دیگر آن اشتیاق سابق برای 
دســت یابی به توافق با ایران در نزدیک ترین زمــان ممکن را ندارد، 
به ویژه آنکه پــس از تصمیمش برای خــروج نیرو های آمریکایی از 

افغانستان هم در معرض انتقادات گسترده ای قرار گرفت.
جدیدترین گزارش ها در مورد امکانات هسته ای ایران، که در پژوهشی 
از اندیشــکده علوم و امنیت بین المللی در واشــنگتن منتشــر شد، 
مبتنی بر آن اســت که ایران توان تولید بمب هسته ای طی چند ماه 

آینده را دارد.
اما گزارش های مســئوالن دســتگاه های اطالعاتی آمریکا کامال در 
تناقض بــا ادعای این اندیشــکده اســت و ایشــان معتقدند ایران 
فعالیت های خود برای تولید سالح هسته ای را در سال ۲۰۰۳ متوقف 

کرد.
همانطور که ارزیابی های اسراییل نیز برخالف گزارش اندیشکده علوم 
و امنیت بین المللی آمریکاست و یوسی کوهن، مدیر سابق دستگاه 
اطالعاتی موساد در کنفرانس مطبوعاتی با جروزالم پست تصریح کرد 

که ایران فاصله کمی با تولید سالح هسته ای ندارد.
برخی تحلیلگران صحبت های کوهن که با ادعا های نتانیاهو در مورد 
نزدیکی زمان تولید سالح هسته ای توســط ایران در تناقض است را 

اینگونه تفســیر می کنند که تمرکز وی روی عدم دست یابی ایران به 
تکنولوژی ساخت کالهک هسته ای است که موشک های بالستیک 
ایرانی توان حمل آن را داشته باشند. ایشان معتقدند که فخری زاده 

در حال کار روی دست یابی به این تکنولوژی بود که ترور شد.
در بخش تکنولوژی نظامی صرف، فرماندهان نظامی آمریکا اطمینان 
دارند که سالح هسته ای و موشک های قاره پیمای آن ها و سامانه های 
پدافند هوایی شان قابلیت مقابله با موشــک های بالستیک ایرانی 

را دارند.
به تازگی اعالم شــده که مذاکرات هسته ای بین واشــنگتن، تهران 
و دیگر دولت های اروپایی در هفته آینده در بروکســل از ســر گرفته 
می شود و براساس اظهارات مسئوالن ایرانی این مذاکرات در آینده ای 
نزدیک به نتیجه می رسد. در این میان، موافقت ایران با ورود بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای به تاسیسات هسته ای این کشور 

هم می تواند دلیلی برای صلح آمیز بودن فعالیت هایش باشد.
موضع واقعی آمریکا در این باره را شــاید بتوانیم از البه الی اظهارات 
وزیر خارجه آن، آنتونی بلینکن دریابیم که چند روز پیش تاکید کرد: 
»اگر ایران روند فعلی خود را تغییر ندهد، ما آماده بررسی گزینه های 

دیگر هم هستیم، اما همچنان معتقدیم که دیپلماسی سازنده ترین 
گزینه است.« وی همچنین به این مسئله اشــاره کرد که دو همتای 
اسراییلی و اماراتی اش تصریح کرده اند که زمان تمام می شود و ایران 
از دوره انتظار برای تقویت برنامه های هســته ای خود به شکل های 

متعددی استفاده کرده است.
به طور کلی مجامع سیاسی در واشنگتن در این باره تردید دارند که آیا 
تصمیم جو بایدن در تمرکز استراتژی خود برای مقابله با چین و عقب 
نشینی تدریجی از ورود مســتقیم به مسائل خاورمیانه درست است 
یا خیر؟ حتی برخی از آمریکایی ها معتقدنــد که بایدن آرزو می کند 
اسراییل دســت به یک اقدام نظامی علیه ایران بزند و تمام منطقه را 

شعله ور کند!
در این شرایط، دور هفتم مذاکرات بروکسل در مورد بازگشت به توافق 
هســته ای، در واقع یک آزمون واقعی برای دولت بایدن و مشخص 
شــدن تمایل آن در مورد رفع کلی تحریم هایی است که ترامپ علیه 
ایران اعمال کرده اســت. این اقدام تنها راه بــرای ایجاد یک روزنه 
حقیقی و زمینه سازی برای دست یابی به یک تفاهم مشترک با ایران 

در مورد بهبود توافق هسته ای است.

کارشــناس مســائل بین الملل دربــاره دورنمای 
مذاکرات احیای برجام گفت: هر چه زمان می گذرد 
برخی نشــانه های ناخوشــایند نیز پیدا می شــود، 
ولی می توان گفــت همچنان نشــانه های مثبت و 
امیدوار کننده در این خصوص وزن بیشتری دارند. 
رضا ذبیحی ادامه داد: نخســتین نشــانه مثبت و 
امیدوارکننده دربــاره مذاکرات احیــای برجام آن 
قســمت از اظهارات طرفین است که همواره بر ادامه 
گفت و گوها تصریح کرده انــد. اینکه طرفین به رغم 
مواضع هشــدار آمیز، کماکان حالــت محتاطانه را 
حفظ کرده و از تعیین هر گونه ضــرب االجل زمانی 
پرهیز کرده اند، نکته مهمی است که بیانگر آن است 
که همچنان صبر و تحمل در دو طرف برای حل مسئله 
وجود دارد. این استاد دانشگاه افزود: حصول توافق 
میان ایران و آژانس در زمینه تداوم نحوه بازرسی ها و 

راستی آزمایی که اواخر شهریور ماه و یک ماه پس از 
روی کار آمدن دولت جدید رخ داد، نشانه دوم و البته 
مهمی است که ضرورت و اهمیت مذاکرات احیای 
برجام را در نــزد طرفین همچنان زنده نگه داشــته 
اســت. وی خاطر نشــان کرد: ادامه نیافتن برخی 
تنش های مقطعی میان ایران و آژانس در ســطح 
رسانه ای و ســعی در کنترل این تنش ها و پرهیز ار 
مواضع تنش زا نیز در این زمینه حائر اهمیت است. 
وی تصریح کرد: نزدیک شدن مواضع آمریکا و اروپا 
و کاهش اختالفات میان آنها علیه برنامه هسته ای 
ایران، اولین نشانه منفی و نگران کننده ای است که در 
خصوص مذاکرات احیای برجام وجود دارد و یکی از 
مهم ترین برگ های برنده ایران را تحت الشعاع قرار 
می دهد. این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: 
دومین نشانه ناخوشایند، برخی اظهارات طرف های 

غربی است که در آن بر بسته شدن پنجره و فرصت 
مذاکره تاکید می شود. اخیرا این اظهارات به خصوص 
نزد مقام های آمریکایی و آلمانی زیاد دیده می شود، 
اگر چه هنوز با پرهیز از تعیین هر گونه ضرب االجلی 
است و با لحن مالیم و مسالمت جویی بیان می شود. 
ذبیحی افزود: از دست دادن زمان یک نشانه ناامید 
کننده سوم و دیگر است که هر چه می گذرد موجب 
اظهارات تحریک آمیز بیشتری به خصوص از سوی 
طرف غربی می شود. این موضوع همچنین ممکن 
است ســبب ایجاد چالش های پیش بینی نشده 

جدیدی در روند مذاکرات شود.

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد:

نشانه های مثبت و منفی درباره مذاکرات احیای برجام

موضوع ایران از موضوعات دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفت و گو پیرامون طیف گسترده ای از مسائل مرتبط با فعالیت آژانس دیدار کرد. دیدار میان بلینکن و گروسی 
اولین دیدار آن ها از زمان روی کار آمدن وزیر امور خارجه آمریکا در ژانویه است.  بلینکن پیش از دیدار روز دوشنبه گفت: آمریکا قویا از فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
حمایت می کند. فعالیت آن برای کمک به حفظ  صلح و ثبات بین المللی حیاتی است. مسلما آژانس نقش مهمی در بازرسی از فعالیت های هسته ای ایران ایفا می کند 
و در کمک به ایجاد همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای هم نقش مهمی دارد.  وزیر امور خارجه آمریکا افزود: بنابراین موضوعات زیادی برای گفت و گو 
وجود دارد. ناگفته پیداست که بخش اعظمی از تمرکزمان بر ایران است.  گروسی نیز درباره این دیدار گفت: دستور کار گسترده ای پیش روی مان داریم، از موضوعات 
سیاسی مهم مانند ایران تا وضعیت کره جنوبی و دیگر مناطق جهان. همچنین درباره چگونگی حمایت آمریکا از فعالیت ما و کاربرد صلح آمیز انرژی گفت و گو خواهیم کرد.

گفت وگوی »گروسی« و وزیر خارجه آمریکا درباره ایران
 یک کارشناس مسائل بین الملل 

مطرح کرد:

اسراییل و ترکیه پشت پرده 
همه تحوالت در آذربایجان

خبر روز

وز عکس ر

عراق ملتهب از نتایج 
انتخابات پارلمانی

در پــی اعتــراض گروه های 
سیاســی و احزاب مختلف به 
نتایج اعــالم انتخابات اخیر و 
طرح ادعاهایــی در خصوص 
دستکاری شــدن این نتایج، 
مناطق مختلف عراق این روزها 
شاهد اعتراض های خیابانی 

در چند استان است.

اتحادیه اروپا:

 با ایران در روز پنجشنبه گفت وگویی نداریم
»نبیال ماسرالی« سخنگوی اتحادیه اروپا گفت: روز پنجشنبه جلسه ای برگزار نخواهد شد. بعد از توافق 
اخیر ایران و اتحادیه اروپا برای گفت و گو در بروکسل با موضوع برجام، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ضمن ابراز امیدواری درباره این گفت و گوها، در پاسخ به سوال یک خبرنگار از وی که »آیا شما رایزنی 
با ایران در بروکسل طی روز پنجشنبه هفته جاری را تایید می کنید؟« پاسخ داد: »شما هرگز )با قطعیت 
جواب این سوال( را نخواهید دانست. من امروز بیشتر از دیروز خوش بین هستم. هنوز )تاریخ دقیق 
گفت و گو با ایران در بروکسل( تایید نشده؛ اما امیدوارم در روزهای آینده مقدمات نشست بروکسل فراهم 
شود ولی نمی توانیم مطمئن باشیم«. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توضیحات بیشتری درباره 

گفت و گوها با ایران با موضوع برجام ارائه نداد.

لفاظی دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران
»جیمز کلورلی« معاون امور غرب آسیا و آفریقای وزارت خارجه انگلیس در قاهره با »احمد ابوالغیط« 
دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد. در این دیدار همکاری دوجانبه اتحادیه عرب و انگلیس بررسی شد و 
ابوالغیط روابط تاریخی انگلیس و جهان عرب را ستود. طبق گزارش وبگاه »الیوم السابع«، دو طرف در 
این دیدار به تبادل دیدگاه درباره مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله تحوالت عراق در سایه اعالم نتایج 
انتخابات پارلمانی این کشور پرداختند. دبیرکل اتحادیه عرب ضمن ابراز خرسندی از روند انتخابات عراق 
و مشارکت این اتحادیه در تقویت حاکمیت دولت این کشور بر حمایت کامل از عراق تاکید کرد. این منبع 
در اتحادیه عرب گفت که ابوالغیط و مقام انگلیسی در این دیدار همچنین آنچه دخالت ایران در امور داخلی 
کشورهای عربی خوانده شد، بررسی کردند. ابوالغیط مدعی شد که رفتارهای ایران باعث بی ثباتی در 

منطقه شده است و کشورهای عربی مخالف این رفتارها و دخالت های ایران هستند.

  بعد از 40 سال هنوز شرایط امر به معروف توضیح داده 
نشده است

دادستان اسبق کل کشور گفت: آقای بهشتی و آقای مطهری تاکید داشتند که باید اصول را بچسبیم؛ اول 
ستون را در زمین محکم کنیم و بعد در رابطه با فروعات نهی از منکر کنیم. آیت ا...سیدحسین موسوی 
تبریزی ادامه داد: بزرگان ما خیلی روی این موضوع اصرار نمی کردند که در خیابان با بی حجاب ها برخورد 
کنید که مرحوم آقای طالقانی سخنرانی خیلی قشنگی در این زمینه دارد. متاسفم که بعد از این بالغ بر 
4۰ سال انقالب، هنوز در جامعه ما شرایط این کار خیلی توضیح داده نشده و ماموران خاصی هم که برای 
این کار مشخص شده طوری برخورد می کنند که کسانی که در خانه هایشان نشسته اند و بی حجاب یا با 
حجاب هستند هم از این کیفیت برخورد ناراحت می شوند. یعنی نه تنها خود آن فرد از کارش بر نمی گردد، 
ولو اینکه آن لحظه یک چادر پیدا کند و روی سرش بیندازد، دیگران هم ناراحت می شوند این منکر در 

جامعه می ماند و نهی از منکر موثر واقع نمی شود.

دیدار وزیر خارجه عراق با فرستاده آمریکا با محوریت ایران
وزیر خارجه عراق دوشــنبه در ابوظبی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیــدار کرد. محور این دیدار، 
تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه و واقعیت روابط تهران و واشنگتن بود. فؤاد حسین ،وزیر خارجه عراق 
دوشــنبه در ابوظبی با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد. خبرگزاری رسمی عراق 
)واع( گزارش داد، در این دیدار تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه، واقعیت روابط ایران و آمریکا و راه های 
فعال سازی گفت وگوهایی بررسی شد که پیش از این در راستای رسیدن یه یک فهم مشترک صورت 
گرفته است. وزیر خارجه عراق هم بر افزایش ثبات، استفاده از فرصت ها و مکانیزم های هماهنگی تاکید 

کرد و گفت که عراق، شیوه کاهش تنش را در پیش می گیرد.

کافه سیاست

یک کارشناس مســائل بین الملل گفت: همه 
اقدامــات آذربایجان در راســتای دســتوراتی 
است که از اسراییل دریافت می کند و اسراییل 
می خواهد منطقه را به جنگ بکشــد. مقامات 
آذربایجان متوجه نیستند اسراییل و ترکیه چه 
برنامه ای ریخته اند. عماد آبشناس در خصوص 
ادعاهای اخیر رییس جمهور آذربایجان درباره 
ایران گفت: از آنجایی که خودشان اقدامات فساد 
گونه انجام می دهند، می خواهند آن را به دیگران 
هم نسبت دهند. گزارش های اخیر در مورد فساد 
مالی الهام علی اف نشان می دهد که او کارهای 
خالف زیادی انجام داده و تصور می کند بقیه هم 
مانند او هستند. وی تصریح کرد: تمام اقداماتی 
که از سوی آذربایجان شــاهد هستیم همه در 
راستای دستوراتی اســت که از سوی اسراییل 
دریافت می شود در واقع آنها می خواهند فرار رو 
به جلو داشته باشند. هدف اسراییل هم به تنش 
و جنگ کشیدن منطقه اســت. این کارشناس 
مســائل بین الملل افزود: برای اسراییل مهم 
نیست که آذربایجان نابود می شود یا خیر فقط 
می خواهند شری به پا کنند و  آذربایجان را تبدیل 
به یک ســوریه جدید کننــد. وی در خصوص 
واکنش ایران نسبت به این ادعاها گفت: اگر از 
روز اولی که آذربایجان با اسراییل همکاری اش 
را شــروع کرد، ایران برخورد مناســبی را نشان 
می داد کار به اینجا نمی رســید که آنها پرروتر و 
گستاخ تر شوند. اکنون وقت آن رسیده که ایران 
حد و مرزی را برای آنها قائل شــود و مقامات 
ایران به علی اف بفهمانند که نتیجه کارهایش را 
خواهد دید. آبشناس در خصوص نقش ترکیه 
در اقدامات از ســوی آذربایجان گفت: اردوغان 
آتش بیار معرکه است، تصور می کند اگر احیانا 
جنگی به پا شــود، پای ترکیه باز می شــود در 
حالی که قطعا روســیه اجازه نمی دهد ترکیه یا 
ناتو وارد آذربایجان شوند. مانند ماجرایی که در 
سوریه و لیبی انجام دادند و به بهانه های مختلف 
نیروهایشان را به آن منطقه فرستادند. مقامات 
آذربایجان متوجه نیستند که اسراییل و ترکیه 

چه برنامه ای ریخته اند .

بین الملل
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تعداد چک های برگشتی کم شد، مبلغ ها زیاد
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در ششمین ماه امســال نشان می دهد که در این ماه 
معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد معادل ۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز 

به میزان ۵ درصد افزایش داشته است.
تازه تریــن آماری کــه بانــک مرکزی 
از جریــان مبادالت چک منتشــر کرده 
است، نشان می دهد که در شهریور سال 
جاری حدود ۷.۳ میلیون فقره چک به 
ارزش حــدود ۲۴۹ هــزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیــب ۵.۵ و ۲۳.۵ درصد افزایش 

یافته است.
از سوی دیگر، حدود ۶.۶ میلیون فقره به 

ارزش ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ۶.۷ و ۲۶.۷ درصد افزایش دارد.  

در کنار چک های وصولی معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشــت خورده کــه از نظر تعداد، چک های 
برگشــتی در مقایســه با ماه قبل به ترتیب ۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز پنج درصد افزایش 
داشته است. همچنین در این مدت، در اســتان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک به ارزش بالغ 
بر ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در 

سطح کشور است.

هر وقت چیزی »ملی« شد، لرزیدیم
طرح دولت رییسی برای راه اندازی »رمز ارز ملی« با واکنش های متفاوتی در شبکه های اجتماعی رو 
به شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، طبق اعالم رییس بانک مرکزی، رمز 
ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی می شود. در صورت تحقق راه اندازی رمز ارز ملی بر پایه ریال، کشورمان 

جزو معدود کشورهایی خواهد بود که رمز ارزی ملی براساس پول ملی خودش دارد.
در همین رابطه آرش هاشمی، خبرنگار در توئیتر خود با انتشار تصاویری نوشت: بودجه های فراوانی 
صرف این »ملی« شدن ها شده؛ حاال هم »رمز ارز ملی«. برق را هم مجددا اختراع و برایش بودجه 

تعریف کنید!

سهم ایران از بازار جهانی زعفران؛ فقط 5 درصد!
معاون وزیر جهاد کشاورزی از ابالغ دستورالعمل خرید حمایتی زعفران خبر داد و گفت: ۹۴ درصد 

زعفران دنیا در ایران تولید می شود؛ اما سهم ما از بازار این محصول تنها ۵ درصد است.
اسماعیل قادری فر با اشاره به اینکه دســتورالعمل خرید حمایتی زعفران ۱۴۰۰ توسط وزیر جهاد 
کشاورزی ابالغ شد، گفت: بر این اســاس ما زعفران صادراتی نگین را با پایه قیمتی ۲۰ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان خریداری می کنیم. وی با اشــاره به اینکه این قیمت قبال در شورای قیمت گذاری 
محصوالت استراتژیک تعیین شده بود، افزود: ما از دوشنبه هفته قبل خرید زعفران را در سه استان 

خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی شروع کردیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشــاره به نقایصی که در حوزه دسته بندی، صنایع تکمیلی و زنجیره 
توزیع زعفران وجود دارد، گفت: ۹۴ درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود در حالی که سهم بازار 
ما کمتر از ۵ درصد است و به همین جهت امسال، سال پایانی خرید انفعالی این محصول خواهد 
بود و برای سال آینده ما برنامه هایی در حوزه بهبود صنایع بسته بندی، صنایع تکمیلی و توزیع طالی 

سرخ خواهیم داشت.

باشــگاه خبرنگاران جوان: نصف جهان یکی از شهرهای پر تنش آبی 
کشور که گرم و خشــک ترین تابستان پنجاه ســال اخیر را به سختی 
گذراند و شــهروندان مجبور بودند روزهای طاقت فرسا را ساعت ها با 
بی آب ســپری کنند یا برای گرفتن چند لیتر آب در صف های طوالنی 
پای تانکرها بایستند، پاییز و زمستان پیش رو نیز از بحران آب در امان 
نخواهد بود.اگر تا یک سال پیش این کشاورزان بودند که با شروع پاییز 
دغدغه گرفتن آب برای کشت و کار داشتند، امسال شرایط سد زاینده 
رود به گونه ای اســت که موضوع حقابه کشــاورزی و محیط زیست به 
حاشیه رفته و مسئوالن نســبت به اولویت و ضرورت تامین آب شرب 
و بهداشــت بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مردم دیار زاینده رود 

هشدار می دهند.
اصفهان و سرشاخه های زاینده رود سال آبی گذشته ۴۰ درصد کاهش 
بارندگی داشت و امســال نیز بنا به اعالم اقلیم شناسان و کارشناسان 
هواشناســی، بارش های موثر بر منابع آب اصفهان و سرشــاخه های 
زاینده رود از آذرماه خواهد بود، هر چند به گفته آنان بارش های پیش 

رو در زمستان نیز کمتر از میانگین طبیعی بارندگی این خطه است.
 مهرداد خرسندی، سخنگوی آبفای اســتان اصفهان گفت: امیدواریم 
به آنجا نرسد که مانند تابستان امسال مجبور به آبرسانی سیار در بین 

شهروندان اصفهانی باشیم زیرا آب تخصیص داده شده توسط شرکت 
آب منطقه ای در شــبکه توزیع خواهد شــد و با توجه به کاهش دما و 
مصارف و بارندگی هایی که در پیش اســت، امیدواریم که برای تامین 

آب شرب به مشکل برخورد نکنیم.

بخشی از آب پشت سد زاینده رود رسوب است
وی با اشاره به حجم کم آب پشت سد که بخشی از آن را رسوب تشکیل 
می دهد، ادامه داد: این بخش آب سد را نمی توان استفاده کرد زیرا بر 
کیفیت آب اثر می گذارد ولی امید است بارش ها شروع شود تا آب مورد 
نیاز شهروندان را تامین کنیم هرچند که برای آبرسانی سیار نیز آمادگی 

داریم ولی امیدواریم به آن مرحله از تنش آبی نرسد.
سخنگوی آبفای استان اصفهان با اشاره به اینکه از اواسط خردادماه تا 
پایان شهریور امسال نزدیک به ۶۲ میلیون لیتر آب با استفاده از حدود 
۵ هزار و ۸۰۰ تانکر در شهرها و روســتاهای تحت پوشش توزیع شد، 
تاکید کرد: اولویت تامین آب شرب کاربری های خانگی، بیمارستان ها، 
واحدهای بهداشــت و درمان و مواد غذایی اســت و بــه هیچ عنوان 
نمی توان شرب را قطع کرد و همچنان تعدادی چاه در مدار بهره برداری 

است زیرا گرما امسال ادامه دار بوده و هنوز هوا گرم است.

همچنان چاه ها بخشی از آب شرب اصفهان را تامین می کنند
خرسندی با بیان اینکه همچنان بخشی از آب مورد نیاز شرب از چاه ها 
تامین می شــود، افزود: با کاهش دما و کمتر شــدن مصارف به مرور 
چاه ها از مدار بهره برداری خارج می شــود؛ اما به هر صورت اگر تا پایان 
آذرماه بارندگی نشود باید برنامه ریزی کرد و اگر اصفهان ماه های پیش 
رو در شــرایطی قرار گرفت که نیاز به آبرسانی سیار باشد، اطالع رسانی 

خواهیم کرد.
 مســئوالن اســتان از ســال گذشــته تاکنون بارها اعالم کردند که به 
زودی بخشی از سامانه دوم آبرســانی به اصفهان موسوم به گالب دو 
بهره برداری می شود؛ اما در حالی که بنا به وعده مسئوالن استان قرار بود 
این سامانه در بهار ســال جاری وارد مدار شود همچنان بهره برداری آن 
در هاله ای از ابهام است و حتی آنطور که عباس رضایی، استاندار سابق 
اصفهان در آخرین روزهای کاری خود اعالم کرده بود که بخشی از این 
پروژه نیمه مهر ماه افتتاح می شــود، همچنان در روزهای پایانی مهر از 

بهره برداری این پروژه خبری نیست.

سامانه دوم در صورت کاهش حجم آب سد زاینده رود کارایی ندارد
اما ســخنگوی آبفای اســتان اصفهان دراین باره گفت: ســامانه دوم 
آبرسانی به اصفهان اگر وارد مدار هم شود اما آبی پشت سد زاینده رود 
نباشد عمال کارایی ندارد زیرا این ســامانه در اصل یک مسیر جایگزین 
و پدافندی است. سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ، توان انتقال آب 
بیشتر نداشته و تابستان امسال ۴۳۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب داشتیم 
. این سامانه دوم جایگزین است که اگر سامانه اول دچار مشکل شد 

بخشی از آب مورد نیاز از طریق این سامانه تامین شود.
همچنین محمود چیتیان، سرپرســت معاونت حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در فاز اول سامانه دوم آبرسانی به 
اصفهان )گالب دو( قرار اســت حدود ۸۰۰ لیتر بر ثانیه آب منتقل شود 
که در کمک به تامین آب شرب بی تاثیر نیســت زیرا از سرچشمه آب 

برداشت می شود.

هر روز یک میلیون مترمکعــب آب از حجم ســد زاینده رود کم 
می شود

وی با بیان اینکه سد زاینده رود مهم ترین منبع آبی این حوضه در تامین 
آب آشامیدنی اصفهان است، می افزاید: ذخیره سد اکنون در هر شبانه 
روز حدود یک میلیون مترمکعب کاهش می یابد که امید است با توجه 
به سرد شدن هوا و کاهش برداشت های بین سد زاینده رود تا سد چم 
آسمان، بتوان خروجی را کمتر کرد و به ۶۰۰ هزار متر مکعب در روز رساند.

وی با تاکید بر اینکه برای تامین شــرب اصفهــان در ماه های پیش رو 
مشکلی نخواهیم داشت، اضافه کرد: منتظریم بارندگی شود و هرگونه 
تصمیم گیری برای سایر مصارف از جمله توزیع آب کشاورزی در کارگروه 
سازگاری با کم آبی و براساس برنامه منابع و مصارف حوضه زاینده رود 

خواهد بود.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری 
۳ نفر که با برداشــت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
از حســاب یک موسسه قرض الحســنه اقدام به 
خرید ملک، خودرو و سرمایه گذاری دربورس کرده 
بودند، خبر داد. سردار محمدرضا میرحیدری اظهار 
داشــت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در ادامه اقدامات کنترلی و 
نظارت های هوشمندانه خود از فعالیت مجرمانه سه 

نفر از کارمندان یک موسسه قرض الحسنه که باعث 
اخالل در نظام اقتصادی کشور شده بودند، مطلع و 

بالفاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افــزود: در تحقیقــات صورت گرفته توســط 
کارشناسان این پلیس مشــخص شد افراد مذکور 
بدون هماهنگی بــا اعضای هیئت مدیــره بالغ بر 
یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریــال را به صورت غیرمجاز 
از منابع مالی موسســه خارج و این مبالغ را صرف 
خرید ملک، خودرو و ســرمایه گذاری در بورس و 

بانک ها کردند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه 
به حساســیت موضوع وجلوگیری از تضییع حقوق 

سپرده گذاران موسسه مذکور و ایجاد نارضایتی در 
جامعه مراتب به صورت ویژه و میدانی در دستور کار 
قرار گرفته و با اخذ مجوزهای قضایی الزم طی یک 
عملیات ضربتی متهمان دستگیر و به پلیس امنیت 

عمومی استان منتقل شدند.
این مقام ارشــد انتظامی با اشاره به اعتراف صریح 
متهمان به جرم خود گفت: در ادامه با پیگیری های 
کارشناســان پلیس، تمامی اموال خریداری شده 
توسط متهمان شامل ۵ دستگاه خودروی خارجی، 
۳ باب مغازه تجاری، ۷ بــاب آپارتمان و ۴ باب باغ 
شناســایی و به حســاب صندوق قرض الحســنه 

بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری 3 عضو هیئت مدیره یک قرض الحسنه در اصفهان

نماینده مردم فالورجان:

استاندار جدید جهادی بودن 
مدیران را مدنظر قرار دهد

خبر روز

برداشت یک هزار تن پسته خشک از باغ های آران و بیدگل
معاون جهاد کشــاورزی آران و بیدگل گفت: یک هزار تن محصول پسته خشک از سطح سه هزار 
هکتار از باغ های بارور شهرستان آران و بیدگل برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی شد.

هادی یغماییان اظهار کرد: ســطح زیر 
کشت باغ های پســته شهرستان آران و 
بیدگل  چهار هزار و ۱۰۰ هکتار است که از 
این میزان در برهه کنونی سه هزار هکتار 

بارور است.
وی با بیان اینکه گرمای شدید در فصل 
بهار و تابســتان، خشکســالی و کمبود 
آب خســارت افزون بــر ۸۰ درصدی به 
باغ های پســته آران و بیدگل وارد کرده 
اســت، افزود: بر این پایه میزان برآورد 

خسارت به پسته کاران حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
معاون جهادکشاورزی آران و بیدگل  با بیان اینکه امســال عمده باغ های پسته شهرستان در سال 
ناباروری هم به سر می برند که موجب کاهش بیشتر تولید پســته در شهرستان حتی تا ۸۰ درصد 
شده است، ادامه داد: متوسط تولید پسته خشک در آران و بیدگل از هر هکتار زیر کشت، حدود یک 

و نیم تن است که امسال به کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است.
یغماییان با بیان اینکه آران و بیدگل رتبه نخســت تولید پســته در اســتان اصفهان را دارد، اضافه 
کرد: پسته های تولید شده در این شهرســتان کیفیت باال و مصرف داخلی دارد که البته بر اساس 

گزارش های دریافتی با نشان های دیگر در کشور صادر هم می شود.
وی با اشاره به ضرورت توسعه واحد های فرآوری محصوالت کشــاورزی و پسته در آران و بیدگل 
ادامه داد: ارزآوری، اشتغال زایی و مصرف بهینه آب از مواردی است که کشاورزان رغبت زیادی برای 

ساخت باغ پسته دارند.
وی با اشاره به اینکه پسته آران و بیدگل بیشــتر ارقام بومی کله قوچی، احمدآقایی و اکبری شامل 
می شود، گفت: این شهرستان دارای ۹ پایانه فرآوری پسته است که در منطقه های مختلف فعالیت 

دارند و ساالنه افزون بر ۹۰ درصد محصوالت را فرآوری و آماده عرضه به بازار می کنند.

 اعطای تسهیالت مشاغل خانگی کم بهره به رشته های 
صنایع دستی

رییس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین از اعطای تسهیالت مشاغل 
خانگی کم بهره در رشته های صنایع دستی در راستای حمایت از هنرمندان صنایع دستی شهرستان 
نایین خبرداد. محمود مدنیان عنوان کرد: شهرستان نایین یکی از شهرستان های غنی در زمینه تولید 
صنایع دستی در استان اصفهان است که بر اساس آمار موجود تعداد ۱۶۰ فقره پروانه تولید کارگاهی، 
انفرادی و کارت شناسایی در چند سال گذشته توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان برای هنرمندان 

صنایع دستی در رشته های مختلف صادر شده است.
رییس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین ادامه داد: با توجه به لزوم 
حمایت از هنرمندان صنایع دستی و مشاغل خانگی موجود در این زمینه در سطح شهرستان طی 
سال جاری نیز با پیگیری های صورت گرفته پانزده نفر از هنرمندان واجد شرایط دریافت تسهیالت 
در قالب مستقل و پشتیبان شناســایی و پرونده آنها برای بررســی و تصویب به کارگروه اشتغال 
شهرستان ارسال شــده اســت. مدنیان در ادامه گفت: متقاضیان باید دارای مجوز از اداره میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بوده و سابقه دریافت تسهیالت اشتغال زایی نداشته باشند و 

بر فعالیت آنها و نحوه هزینه کرد تسهیالت نظارت مستمر انجام خواهد شد.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: جاری نبودن آب در بستر رودخانه زاینده رود عالوه بر اینکه فرونشست زمین را در پی دارد، به میراث فرهنگی اصفهان آسیب 
می رساند که تهدیدی بسیار جدی برای تمدن این سرزمین به شمار می آید. 

هاشم امینی اظهار کرد: طی سال های اخیر رسانه ها در بزنگاه های مختلف در مدیریت تقاضا و مصرف آب در جامعه، آبفای استان اصفهان را یاری کرده اند، فعاالن 
رسانه ای پل ارتباطی میان مردم و مسئوالن هستند که در سال های اخیر تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی برای مردم تشریح کرده اند. وی با اشاره به آثار گسترده 
ناشی از پدیده خشکسالی گفت: عدم جاری شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود عالوه بر اینکه فرونشست زمین را در پی دارد، به میراث فرهنگی اصفهان آسیب 

می رساند که تهدیدی بسیار جدی برای تمدن این سرزمین به شمار می آید. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر اهمیت بازچرخانی آب افزود: در سال های اخیر صنایع بزرگ استان اصفهان با استفاده از پساب برای رفع نیاز آبی خود، 
زمینه را در اســتفاده بهینه از آب مهیا کردند. امینی با اشاره به ارزش حیاتی آب در اســتان اصفهان بیان کرد: هر قطره از آب در استان باید به خوبی در بخش شرب، 

صنعت، کشاورزی و خدمات مدیریت شود تا تبعات ناشی از خشکسالی تا حدودی مهار شود.

خشکی زاینده  رود تمدن اصفهان را تهدید می کند

روفه گری و 
پرداخت فرش و 

قالی در تبریز
پرداخت فــرش و تابلو فرش 
عبارت است از گرفتن پرزهای 
ســطح فــرش به نحوی کــه 
ســطح فرش صــاف و بدون 
برآمدگی یا فرورفتگی باشد. 
عملیات پرداخت فرش زمانی 
انجام می شود که فرش کامال 
بافته شده و از دار قالی پایین 

کشیده شده باشد.

وز عکس ر

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: استاندار جدید باید حرف اول و 
آخرش احیای زاینده رود باشد، چرا که اصفهان 
بــدون زاینده رود بــی معناســت، نمایندگان 
اصفهــان برای تحقــق اهداف مــردم در کنار 
استاندار خواهند بود. حجت االسالم سیدناصر 
موســوی  الرگانی با اشــاره به مالک هایی که  
اســتاندار جدید باید مدنظر قــرار دهد، گفت: 
در حــال حاضر ۱۹ نفــر از نمایندگان اســتان 
اصفهان در کنار استاندار جدید و به عنوان بازویی 
کمک کننده در کنار ایشان خواهند بود و تقاضای 
ما این اســت که اکنون که دولــت و مجلس، 
انقالبی  هستند استاندار  از این ظرفیت استفاده 
کند، یکی از صفات بارز اســتاندار جدید جوان 
و انقالبی بودن ایشــان است، اســتاندار باید  
در امور مختلــف از مدیران جهادی اســتفاده 
کند، همچنین جهادی بودن اســتاندار جدید 
حائز اهمیت  اســت. وی افزود: استاندار باید 
معاونان خود را در راســتای اهــداف مردمی 
انتخاب کند، حقیقتا افراد توانمند زیاد هستند 
و نباید مدیری در استان داشــته باشیم که با 
روزمرگی کار خود را به پایان برساند. از استاندار 
خواهشمندیم در انتصاب مدیران این موارد را 
مورد نظر قرار دهند،  مدیران جهادی استان  باید 
هدف شــان احقاق حق مردم باشد، نه حفظ 
کرسی ریاست ، همچنین باتوجه به مشکالت 
استان، مدیر پروازی نیاز نداریم، مدیری نیاز 
داریم که در اســتان باشــد و بماند و برای رفع 
مشــکالت اســتان تالش کند. نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
ما در اول انقالب که توانستیم بسیاری از امورات 
را پیش ببریم به دلیل این بود که نیروها جهادی 
بودند و به دنبال حق ماموریت و حقوق و مزایا 
نبودند، این ظرفیت بسیار ارزشمندی است که از 
نیروی جوانی خودش برای احقاق حقوق مردم 
استان اصفهان استفاده و پیگیر مشکالت مردم 
است، نیروهای جوان جســارت هایی را دارند 
که از ویژگی دیگری است که با این جسارت در 

جلسات از حق مردم می تواند دفاع کند.

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

چشم امید نصف جهان به آسمان برای باران؛ چالش به آب آشامیدنی رسید

تیغ بی آبی بر گلوی اصفهان
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رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی چهارمحال می گوید زیر ساخت های  این رشته در استان شرایط خوبی ندارد ؛

تکچرخبرفرازنابسامانیها
 اتومبیل رانی دریک فضای امن، مناسب و مجزا از فضای شهری، برای 
افرادی که هیجان طلب و اهل ریسک هستند و تمایل دارند این هیجان 
را تخلیه کنند؛ سبب می شود عالوه بر برآورده شدن نیاز های آنها، آسیب 
کمتری به دیگر افراد برسد. همان ها که کمتر اهل خطرکردن و یا اهل 

هیجانات هستند.
تا پیش از شــیوع ویروس کرونــا نزدیک به هزار ورزشــکار در هیئت 

موتورسواری و اتومبیل رانی چهارمحال و بختیاری ساماندهی شدند.
قهرمان آماره، رییس هیئت موتورســواری و اتومبیل رانی چهارمحال 
و بختیاری گفت: تاکنون ۱۵ گروه در این حوزه ساماندهی شده اند که 
می توانند با برگزاری برنامه های هدفمند و تعیین شــده در چارچوب 

قوانین و مقررات به جذب گردشگر به استان کمک کنند.
بهمن ماه پارســال بود که رییس هیئت موتورســواری و اتومبیل رانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه پیست 
موتورسواری قالت شهرکرد تصویب شد، اما پس از گذشت هشت ماه 
»آماره« با بیان اینکه پیســت موتورسواری قالت شهرکرد در محاصره 
ضایعات و نخاله های ساختمانی قرار گرفته ، گفت: مبلغ در نظر گرفته 
شده برای تجهیز و بهسازی پیســت تاکنون اختصاص نیافته است و 

زیرساخت های این رشته در استان شرایط خوبی ندارند.
قهرمان آماره گفت: تکمیل حصارکشی و آسفالت این پیست شهرکرد 
می تواند فرصت برگزاری مســابقات و دوره های آموزشی مقدماتی و 
اختصاصی را فراهم کند، اما مدتی اســت که این پیست در محاصره 
نخاله ها و ضایعات ســاختمانی قرار گرفته که باید ابتدا برای تخلیه و 
جابه جایی این نخاله ها و باز شدن راه ورودی پیست مبلغ باالیی هزینه 
شود.رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی چهارمحال و بختیاری به 
حضور عالقه مندان به رشته موتورسواران در محدوده کمربندی شهرکرد 
به سامان اشاره و تصریح کرد: به دلیل نبود زیرساخت مناسب ورزشی 
در شهرکرد، این افراد در روز های تعطیل به ویژه روز های آخر هفته، به 
محدوده این کمربندی مراجعه می کنند که حضور آنان و انجام حرکات 

موتوری بدون حضور مربی و ناظر می تواند خطرآفرین باشد.
آماره درباره شرایط دیگر پیست های موتورســواری موجود در استان 
یادآور شد: وضعیت پیست های هفشجان، فرادنبه و بروجن نیز مطلوب 
نیست و کمبود اعتبارات اجازه اجرای آسفالت و احیای این پیست ها 

را نمی دهد.
وی اظهار داشت: شهرستان بن نیز با وجود بیش از دو هزار موتورسوار از 
ظرفیت های مناسبی برای توسعه این رشته پرهیجان ورزشی برخوردار 
است، اما اختصاص زمین به تنهایی نمی تواند گسترش این ورزش را 

تضمین کند و اقدامات ضروری همچون آسفالت و حصارکشی پیست 
و حضور مربی و داور در زمان اجرای برنامه های تمرینی و مســابقات 

الزم است.
رییس هیئت موتورســواری و اتومبیل رانی چهارمحــال و بختیاری از 
اختصاص زمین برای احداث پیست موتورسواری در شهرستان سامان 
نیز خبر داد و گفت: اگر مشــکالتی از نظر مالی پیش نیاید، امید است 

این پیست به زودی آماده و در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
وی، شرایط فعالیت پیست کارتینگ در بوستان ملت را نیز نامشخص 
دانســت و یادآور شــد: محدوده این بوســتان در مالکیت مسکن و 
شهرسازی است و با اینکه حق بهره برداری از آن ها در اختیار شهرداری 
قرار گرفته ، اما به دلیل اختالف پیش آمده در نحوه بهره برداری از این 
زمین ها، ممکن است تنها پیســت کارتینگ موجود در استان تعطیل 

شود.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری نیز با اشــاره به اینکه 
پیست موتور سواری و اتومبیل رانی شهرکرد از قدیم جانمایی شده بود، 
گفت: به دلیل عالقه زیاد جوانان با رشته ورزشی اتومبیل رانی و موتور 
سواری و مشکالتی که بعضی اوقات با انجام حرکت های سریع در شهر 

به وجود می آوردند، دادستان استان در نامه ای خواستار در دستور کار 
قرار گرفتن راه اندازی پیست شد.

حمید کریمی افزود: با همکاری دادستان نامه ای تنظیم و به وزارتخانه 
ورزش و جوانان ارسال شد که در جواب نامه باید پیش طرح و اعتبار 
مورد نیاز بــرای اجرای مرحله نخســت این طرح را به تهران ارســال 

می کردیم.
کریمی گفت: این اقدام انجام و با بــرآورد ۵۰ میلیارد تومان در مرحله 
نخســت به وزارتخانه اعالم شــد، اما به دلیل جابه جایی وزارت کار با 
مشــکل مواجه شــد و مجدد با وزیر جدید ورزش و جوانان در حال 

مکاتبه هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب اعتبار مشکالت پیست قالت شهرکرد 

مرتفع و جوانان بتوانند به این رشته جذاب و مفرح بپردازند.
ساخت پیست استاندارد در مرکز استان چهارمحال و بختیاری، نیازمند 
حمایت مسئوالن است تا موتورسواران و جوانان عالقه مند به این ورزش 
که تعدادشــان نیز زیاد است بتوانند از این پیست اســتفاده کنند و با 
تخلیه هیجانات خود و فراهم شدن امکان تفریح شان، دیگر از راکبین 

موتورسیکلت که در خیابان های شهر ویراژ می دهند خبری نباشد.

ثبت جهانی نشان »گز بلداجی« چهارمحال و بختیاری
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به ثبت ملی گز بلداجی در 

سال ۹۷ گفت: پس از چهارسال پیگیری گز بلداجی ثبت جهانی شد.
سجاد رستمی افزود: با دریافت این نشان جهانی عالوه بر افزایش تولید و صادرات این محصول، 

هیچ تولیدی در جهان نمی تواند از برند بلداجی سوءاستفاده کند.
رســتمی تصریح کرد:با ثبت برند، گســترش تجارت جهانی امکان پذیر و طیف وسیعی از مصرف 
کنندگان مختلف در سراســر جهان با این برند ها آشنا خواهند شــدو ثبت قانونی یک نام تجاری 
برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و از سوء اســتفاده طرح توسط تقلید کنندگان جلوگیری به 

عمل می آورد.
رستمی افزود:ثبت برند هزینه های بازاریابی کمتر و در مقابل کسب سود بیشتر را به همراه خواهد 
داشت. وی گفت:ثبت برندو عالمت های تجاری در صنعت برای افزایش اعتبار و وجهه تولیدبسیار 
حائز اهمیت است ودر واقع به غیر از همراه داشتن مزیت های رسمی برند های مطرح موجود در بازار 
)مانند ایجاد تمایز و استفاده کاربری برای تبلیغات و بازار یابی( به عنوان فاکتوری برای طبقه بندی 

و تقسیم محصوالت، بازاریابان، بازار ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری با تولید 
گز با کیفیت و به دســت آوردن بازار های داخلی و جهانی سال های قطب اول تولید گز در ایران و گز 
تولیدی شهر بلداجی این استان به عنوان معروف ترین گز ایران شناخته شده است و هم اکنون در 

شهربلداجی ۹۰ کارگاه تولیدی گزوجود دارد.
رستمی خاطرنشــان کرد:البته طی ســالیان اخیر تولیدکنندگان گز در شــهر بلداجی با مشکالت 
بسیاری دست و پنجه نرم می کنندکه افزایش هزینه های تولید از مهم ترین این مشکالت است که 
کارگاه های تولید گز در چهارمحال و بختیاری را دچار مشکالت فراوان کرد و امروز به غیر از افزایش 
چند برابری قیمت مواداولیه، بیماری کرونا نیز خســارات فراوانی را به فعاالن این عرصه وارد کرده 

است.
رستمی با بیان اینکه تقاضای گز در بازار به شــدت کاهش داشته است، تصریح کرد: کرونا، کاهش 
درآمد مردم، فانتزی بودن شــیرنی گز به علت قیمت باال و کاهش مراســمات شادی و عروسی 

تقاضای گز را کاهش داده است.
وی افزود:به طور میانگین ســاالنه ۴۰ تن گز معادل ۱۰۰ هزار بسته تولید می شد و به طور مشخص 
برای مصرف عید نوروز هزار و ۲۰۰ تن گز از سوی کارگاه های فعال در خوشه کسب و کار بلداجی روانه 
بازار می شد، اما در شرایط فعلی که متاثر از کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت تمام شده گز 
به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و شیوع ویروس بسیاری از کارگاه های کوچک، بزرگ، صنعتی 

و نیمه صنعتی شهر بلداجی با حداقل ظرفیت خود فعالند.
نخســتین کارگاه گزسازی در ســال ۱۳۵۲ در بلداجی تاسیس شــد. بلداجی، شیرین ترین شهر 
ایران با افزون بر ۲۰ هزار نفر جمعیت، درفاصله ۶۰ کیلومتری از شــهرکرد مرکز استان چهارمحال و 

بختیاری قرار دارد.

 حذف 4۵ نقطه مستعد حادثه در محور های 
شهرستان بروجن

رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بروجن گفت: امسال با تالش ماموران راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ۴۵ نقطه مستعد حادثه در محور های شهرستان بروجن حذف شد.

محمد حســین پور افزود: اجرای این طرح منجر به کاهش ۳۶ درصدی تصادفات در شهرســتان 
بروجن شده است. حســین پور گفت: شانه سازی، اصالح شیب شــیروانی، نصب گاردریل، تابلو 
و عالئم، خط کشــی و رفع نقاط پرتگاهی از جمله اقدامات این طرح بوده  که کاهش ۳۶ درصدی 

تصادفات منجر به فوت نسبت به مدت مشابه پارسال را در پی داشته است.
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مفاد آراء
7/342 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6831-1400/06/11 هیات دوم آقای حسین بنی صادقیان 
به شناسنامه شماره 105 کدملی 1290399379 صادره اصفهان فرزند محمود در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 287/95 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 7156 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 134 و 128 دفاتر 527 و 1054 امالک 
ردیف 2- رای شماره 6830-1400/06/11 هیات دوم آقای علی بنی صادقیان به 
شناسنامه شماره 108 کدملی 1290331898 صادره اصفهان فرزند محمود در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 287/95 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 7156 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 134 و 128 دفاتر 527 و 1054 امالک اصفهان 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 

م الف: 1208923 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/343 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5942-1400/05/10 هیات چهارم آقای محسن شاه سنائی 
به شناسنامه شماره 6 کدملی 1290381208 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 52/67 متر مربع از پالک شماره 323 فرعی از 13  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی 
از سند انتقالی شــماره 97568 مورخ 1397/12/19 دفترخانه 112 اصفهان و مورد 

ثبت صفحه 545 دفتر 24 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 
م الف: 1209352 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/344 موضوع ماده 2 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060302007002345 مورخ 1400/06/25هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نصرت یزدانی گارماسه فرزند آقاجان بشماره شناسنامه 72 و کد ملی 1111389977 
صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/49 مترمربع پالک 
405 اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای نوروزعلی 
یزدانی گارماسه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/28 
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400/08/13 

م الف: 1209329 محمدعلی ناظمی اشنی رییس ثبت اسناد و امالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

7/345 طبق وارده شماره 4020115 - 1400/07/01 باستناد دو برگ استشهادیه 
مصدق پیوست که امضای شهود رســما گواهی گردیده آقای حسین خاکباز طبق 
دادنامه انحصار وراثــت شــماره 140009390006137913 - 1400/06/14 از 
ورثه مدعی اند که ســند مالکیت 2.25 دانگ مشاع از ششــدانگ خانه یک فرعی 
از 5697 اصلی باســتثنای بهای ثمن اعیانی ان به مســاحت 131.20 متر مربع به 
نام فاطمه خاکباز سند مالکیت به شــماره چاپی 883062 شماره دفتر الکترونیک 
139720302034017944 صادر  وتســلیم شــد بعلت جابجایی مفقود گردیده 
است و تاکنون ســند مالکیت پیدا نگردیده اســت و تقاضای صدور سند المثنی را 
نموده اند  لذا طبق تبصره یک مــاده 120 اصالحی آیین نامــه قانون ثبت آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وســند معامله تسلیم نماید 
تا مراتــب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد بدیهی اســت 
چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضــی واصل نگردد  یا در صــورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1205578 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
فقدان سند مالکیت

7/346 فاطمه قیصــری احدی از ورثه ربابه لواشــی برابر دادنامه شــماره 643 - 
1400/02/28 شعبه 6 شورا حل اختالف کاشان باســتناد 8 برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی اســناد مالکیت سه سهم از هفت 
سهم سه دانگ به انضمام 4 ســهم دیگر آن ، یک باب خانه شماره 878 اصلی واقع 
در چاله انبار بخش یک به انضمام هشت مشترک بین مورد ثبت و دکان 877 ذیل 
شماره 1613 صفحات 93 دفتر 18 به نام ربابه لواشی اســناد مالکیت به ترتیب به 
شماره های 10230 الی 10233 صادر  وتســلیم گردید در اثاث کشی مفقود شده 
است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده  طبق تبصره یک ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر  
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
 سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 1208299

 اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت و امالک اسناد کاشان 
فقدان سند مالکیت

7/347 بموجب تقاضای وارده شــماره 4020849 مورخ 1400/07/08 به استناد 2 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما گواهی گردیده خانم فاطمه 
قیصری مدعی می باشد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به شماره 11520 
فرعی از 2 اصلی بخش دو حوزه ثبتی کاشان ) شماره 11520 فرعی قبال تجمیعی و 
باقیمانده شماره 670 فرعی از 2 اصلی  و شماره 671 فرعی از 2 اصلی بوده است ( به 
نام فاطمه قیصری ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 102234 سری الف سال 96 و 
شماره دفتر امالک الکترونیک 139620302034013716 صادر  و تسلیم گردیده 

است که به علت جابجایی تقاضای صدور ســند المثنی را نموده اند که طبق تبصره 
یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد  یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1208303 اسماعیلی طاهری رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

7/348 شماره نامه: 140085602015002659- 1400/07/21 نظر به اینکه خانم 
لیال خسروی فرزند خداکرم به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده، مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک 1616 فرعی از 59- اصلی واقع در ورنامخواســت بخش 9 ثبت اصفهان که 
در صفحه 365 دفتر 38- امالک این اداره ذیل شماره 5823 به نام وی، ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 235336 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود 
 که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ضمناً تمامت ششدانگ 
پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 4495 مورخ 1390/12/10 دفترخانه 356 
زرین شهر در قبال مبلغ 329/196/738 ریال نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی 
زرین شــهر به مدت 156 ماه در رهن قرار گرفته اســت. م الف: 1208192 

مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر) لنجان (
تحديد حدود اختصاصي

7/349 شماره نامه : 140085602025008662-1400/07/22 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 11630 فرعی از 12/365  واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام فاطمه جعفری فودانی فرزند لطف ا...  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1400/08/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد  و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستي 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ 
 و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشــار: 1400/07/28 م الف: 1208508 

 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
ابالغ

7/350 شــماره پرونده: 139904002135000057/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9900096 شماره آگهی ابالغیه: 140003802135000010 بدین وسیله به خانم 
 مژده سادات عمادی کمجانی به شماره ملی 1239071116 فرزند سید نظام ابالغ 
می شــود در خصوص پرونده کالســه 9900096 این اجرا له سیما کوتی شریفی 
باالئی و علیه مژده ســادات عمادی کمجانی و سید محمد حسین عمادی کمجانی 
و سید مهدی عمادی کمجانی و ســید نظام عمادی کمجانی و سیما کوتی شریفی 
باالئی و سید محمد حسن عمادی کمجانی طبق درخواست وکیل بستانکار و برابر 
آئین نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج 

در سند نکاحیه شماره 4881 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 142 شهر بادرود با 
توجه به شاخص سال فوت زوج به مبلغ 170/537/710 ریال و آخرین هزینه سفر 
به کربال معال، در سال 98 به صورت میانگین هزینه سفر هوایی و زمینی با توجه به 
نامه شماره 1400/13/1650 مورخ 1400/06/24 سازمان حج و زیارت و با توجه به 
تعطیل شدن سفر عتبات عالیات به مبلغ 26/263/500 ریال و قیمت کالم ا... مجید 
یک جلد برابر نامه شماره 364 مورخ 1400/06/30 اصناف به مبلغ 900/000 ریال 
و جمعاً به مبلغ 197/701/210 ریال محاسبه که مراتب بدین وسیله به شما ابالغ می 
گردد. برابر ماده 18 اصالحی آیین نامه اجرا اسناد رسمی الزم االجرا مخاطب موظف 
 است جهت ثبت نام و دریافت حســاب کاربری اقدام نماید. م الف: 1208892 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

آگهی تغییرات شرکت مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 10980171676 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/08 جالل گلخنی زواره 
بشماره ملی 1189347679 با پرداخت294000000 ریال به صندوق شرکت سرمایه خود 
را افزایش داد و سرمایه نامبرده از مبلغ 6000000 ریال به300000000 ریال سهم الشرکه 
افزایش یافت . علی گلخنی زواره بشماره ملی 1189583933با پرداخت196000000ریال 
به صندوق شرکت ســرمایه خود را افزایش داد و ســرمایه نامبرده از مبلغ 4000000 ریال 
به200000000 ریال ســهم الشــرکه افزایش یافت . منیره پروین آشــتیانی بهشــماره 
ملی0033331065 بــا پرداخت 163400000ریال به صندوق شــرکت ســرمایه خود را 
افزایش داد و ســرمایه نامبرده از مبلغ2600000ریال به166000000 ریال ســهم الشرکه 
افزایش یافت . مولود یوســفی بشــماره ملی 0082718271 باپرداخت163400000ریال 
به صندوق شرکت ســرمایه خود را افزایش داد و ســرمایه نامبرده از مبلغ 2600000 ریال 
به166000000 ریال سهم الشرکه افزایش یافت . فهیمه شایق بشماره ملی 0063886685 
باپرداخت163200000ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را افزایش داد و سرمایه نامبرده 
از مبلغ 2400000 ریال به165600000 ریال سهم الشرکه افزایش یافت . در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 20000000ریال به 1000000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بنحو 
زیر اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 ریال نقدی است که تماما پرداخت 
و در اختیار مدیر عامل شــرکت قرار گرفت . نام شرکا و میزان ســهم الشرکه هریک پس از 
افزایش : جالل گلخنی زواره بشماره ملی 1189347679 300000000ریال سهم الشرکه 
- علی گلخنی زواره بشماره ملی 1189583933 200000000ریال سهم الشرکه - یوسف 
جلیلوند بشــماره ملی 4320757262 2400000ریال سهم الشرکه - منیره پروین آشتیانی 
بشــماره ملی 0033331065 166000000ریال سهم الشرکه - مولود یوسفی بشماره ملی 
0082718271 166000000ریال سهم الشرکه - فهیمه شایق بشماره ملی 0063886685 
165600000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1209821(

اعالم مفقودی 
دولوکــس  پیــکان  خــودروی  مــادر  ســند 
 مــدل 1366 بــه رنــگ کــرم بــه شــماره پــاک

 ایران 33-166 ه 32 و شــماره موتــور 1126604145 و 
شــماره شاســی 20485991 و شناســه ملی خودرو 
IRFC201V1FJ485991 به نام آقای محمد یزدانی 
 کچوئــی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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بیشتر از 72درصد از دانش آموزان استان اصفهان در برابر 
کرونا واکسینه شدند

معاون تربیــت بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار کرد: خوشــبختانه 
واکسیناسیون کرونا روال خوبی را در استان طی کرده است. آذر کیوان امیرپور با اشاره به اینکه در روزهای 
اول، واکسیناسیون کند پیش می رفت ولی اکنون روال واکسیناسیون مطلوب است، عنوان کرد: واکسن 
سینوفارم برای واکسینه شــدن دانش آموزان درنظرگرفته شده است.امیرپور بیان کرد: رده سنی ١٢ تا 
١٨ سال از اواخر شهریور ماه اقدام به انجام واکسیناسیون کرده اند که امیدواریم تا پایان مهرماه دوز اول 
واکسیناسیون تمام شود و دانش آموزانی که هنوز واکسینه نشده اند، مراجعه کنند.وی افزود: طبیعتا در 
آبان ماه نوبت دوز دوم واکسیناسیون است و تا پایان آبان دوز دوم واکسیناسیون پایان می یابد. امیدواریم 

از اواسط آبان ماه با خیالی آسوده مدارس را بازگشایی کنیم.

شرایط خطرناک ذخیره خون اصفهان
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان در خصوص آمار اهدای خون در ماه های محرم و صفر، اظهار 
کرد: مراجعه به مراکز اهدای خون در ماه های محرم و صفر حدود ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر بوده که از این تعداد 
۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به اهدای خون کرده اند.علی فتوحی در خصوص شرایط نامطلوب ذخیره خون 
استان اصفهان، افزود: ذخیره خون در استان اصفهان شرایط مطلوبی ندارد و ذخیره استان تنها حدود دو 
تا سه روز است. به شرایط خطرناکی نزدیک می شویم و نیاز زیادی به اهدای خون در شرایط حال حاضر 
وجود دارد و الزم است مردم برای اهدای خون به مراکز مراجعه کنند. مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
اصفهان، ادامه داد: ذخیره بانک خون در مهرماه سال های گذشته نیز در همین حدود بوده و مراجعه به 
مراکز اهدای خون به دالیل مختلف مانند بازگشایی مدارس، تغییر فصل و … بسیار کمتر می شود ؛اما 
سال جاری همانند سال گذشته، شیوع بیماری کرونا مزید بر علت شده و نیاز به اهدای خون بیشتری در 
سال جاری داریم. وضعیت ذخیره خون در کل کشور تقریبا به همین صورت است و حتی وضعیت برخی 

استان ها از وضعیت استان اصفهان وخیم تر است.

آموزش حضوری در دانشگاه های اصفهان از مقطع دکتری 
آغاز می شود

رییس دانشگاه اصفهان گفت: اولویت آموزش حضوری در دانشگاه های اصفهان با دانشجویان مقطع 
دکتری و سپس کارشناسی ارشد است.هوشــنگ طالبی اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته بین 
دانشگاه های اســتان اصفهان، آموزش حضوری دانشــجویان به تدریج از نیم سال تحصیلی جاری با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برخی دانشگاه ها که شرایط و امکانات مناسب تری در این زمینه دارند، 
آغاز خواهد شد.وی افزود: دانشجویان مقطع کارشناسی برخی دانشگاه ها امکانات محدودی در زمینه 
خوابگاه، تغذیه و فضای آموزشی دارند، به همین دلیل ممکن است نتوانند در نیم سال تحصیلی جاری 
از آموزش حضوری بهره مند شوند. طالبی ادامه داد: مقرر شد که برای آموزش حضوری دانشجویان این 
مقطع به صورت مرحله ای و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر دانشگاه برنامه ریزی شود.رییس دانشگاه 
اصفهان افزود: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا، دانشگاه ها می توانند بر اساس اباغ وزارت علوم و بر اساس 
امکاناتی که دارند با رعایت موازین بهداشتی اقداماتی برای آموزش حضوری داشته باشند.به گفته وی، بر 
اساس دستور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد درباره آموزش حضوری دانشجویان متناسب با 
شرایط استان و شهرستان ها تصمیم گیری شود، به همین دلیل این موضوع در شورای مدیریت استانی 
آموزش عالی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.طالبی با بیان اینکه دانشگاه های استان اصفهان درباره 
کلیت آموزش حضوری دانشجویان به توافق رسیده اند، اما جزییات این کار به خود دانشگاه ها واگذار شد، 
افزود: وزیر علوم نیز با ارسال نامه ای به دانشگاه ها تاکید کرد که آموزش های حضوری، به صورت تدریجی 

و با توجه به شرایط منطقه موردنظر و میزان واکسیناسیون دانشجویان و شرایط خوابگاهی آغاز شود.

در نشست خبری هفته  ملی  سالمت بانوان در اصفهان مطرح شد؛ 

بررسی مشکالت سالمت زنان تنها در یک هفته

درد و رنج در مورد زنان ایرانی بسیار است؛  حدیث زاهدی
از ورزش ، تفریــح ، تغذیــه گرفتــه تــا 
خشونت های خانگی، کودک همسری، ســامت جسم و روان و... که 
موجب شده هر ســاله در هفته پایانی مهرماه با هدف اطاع رسانی و 
حســاس ســازی گروه های مختلف جامعه در خصوص اولویت های 
سامت زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند به نام هفته 
ملی »سامت بانوان ایران«،عنوان شــود. جلسات متعددی که گاهی 
بدون هدف و صرفا برای ارائه گزارش عملکرد مسئولین برگزار و پس از 
پایان جلسه به دست فراموشی سپرده می شود تا سالی دیگر و هفته ای 
دیگر. در اصفهان نیز تعدادی از اساتید و صاحب نظران این حوزه گرد هم 
آمدند تا به بررســی و مشــکات زنان بپردازند. رییس سازمان نظام 
پزشکی اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت غربالگری در تشخیص و 
درمان بیماری ها، اظهار کرد: غربالگری ســامت بانوان حداقل باید در 
ادارات و ارگان های دولتی اجباری شده و ساالنه پیگیری شود. کامران 
منتظری با بیان اینکه غربالگری اجبــاری و رایگان باید در بخش های 
مختلف اجرا شود، افزود: حتی باید پزشکان را اجبار کنیم سالی چند بار 

وضعیت سامتی خود را چک کنند.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی استان اصفهان نیز در این جلسه، با بیان 

اینکه پرداختن به آمار و ارقام شــیوع بیماری هایی مثل سرطان بدون 
پرداختن به ریشه ها و عوامل آن فایده ای ندارد، گفت: سامت بانوان 
سامت جامعه را تضمین می کند، اما سامت شامل سامت جسمی، 
روحی، اجتماعی و معنوی است که هر کدام زیرشاخه هایی دارد که باید 

در کنار شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه سنجیده شود.
 محسن مصلحی ادامه داد: ممکن است روز و هفته ای برای سامت 
بانوان داشــته باشــیم اما تا زمانی که ایــن موضوع نهادینه نشــود، 
برنامه های کان کارشناسی شده نداشــته باشیم، نتوانیم بسنجیم که 
هر سال چقدر به شاخص های ســامت نزدیک شده ایم و تا زمانی که 
مباحث جنبه شعاری داشته باشد، شاهد ارتقای وضعیت سامت بانوان 
نخواهیم بود. قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: 
به عنوان کسانی که مسائل ســامت جامعه را رصد می کنیم معتقدیم 
برای ارتقای وضعیت سامت بانوان نباید به یک هفته بسنده کنیم، در 
عین حال که باید پیگیر مطالباتی که در این زمینه وجود دارد باشــیم تا 
دستگاه هایی که در این زمینه مســئولیت دارند به تکالیف قانونی خود 

جهت ارتقای وضعیت سامت بانوان عمل کنند.
در ادامه  فرشته دانشمند،  نایب رییس انجمن زنان و زایمان اصفهان، 
حاملگی زیر ۱۸ سال و باالی ۳۵ سال را حاملگی پرخطر دانست و گفت: 

به ویژه حاملگی در ســن پایین و زیر ۱۸ ســال از نظر پزشکی و علمی 
بسیار پرخطر و مثل راه رفتن روی لبه پرتگاه است که سامت جسمی 

مادر را تهدید می کند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان، سرطان پستان را از 
دیگر مشکات شایع سامتی در بانوان اصفهانی برشمرد و افزود: سن 
ابتا به سرطان پستان در ایران ۱۰ سال پایین تر از جهان است، همچنین 

نرخ ابتا به ام اس هم در اصفهان باالست.
 وی درباره پذیرش زنان در دوره رزیدنتی زنان و زایمان، گفت: پذیرش 
زنان بر اساس مصوبه مجلس در سال ۶۳ بود که هیچ دانشگاهی از آن 
سال به بعد رزیدنت مرد در رشته زنان نگرفت. انتظار می رود بعد از ۳۷ 
سال که هیچ آقایی در این رشته پذیرفته نشده شاخص ها بررسی شود، 
درحالی که با کم کردن آمار مرگ و میر مادران باردار که یک شــاخص 
سازمان بهداشت جهانی است ثابت کرده ایم متخصصان زنان در ایران 
کار خود را به خوبی انجام داده اند. دانشــمند با اشاره به افزایش چهار 
برابری اختاالت روانی در دوران کرونا، گفت: هنوز آمار دقیقی از افزایش 
مشکات روانی وجود ندارد، اما به طور کلی در دنیا میزان افسردگی در 
زنان بیشتر از مردان است. پوریا عادلی، دبیر هیئت مدیره سازمان نظام 
پزشکی استان اصفهان هم با بیان اینکه بانوان شاغل در کادر درمان از 
نظر روحی و جسمی تحت فشار زیادی هستند، گفت: بانوان شاغل در 
کادر درمان در طول زندگی به فشار کاری عادت می کنند و از سامت خود 
غافل می شوند، در واقع صبر مادری و پزشکی روی هم جمع و از حدی 

بیشتر می شود که بر سامت آنها اثرات منفی می گذارد.
وی با بیان اینکه در شهر اصفهان نه تنها آمار ابتا به سرطان پستان، بلکه 
آمار کل سرطان ها باالست، گفت: هرچه شهر صنعتی تر و سبک زندگی 
مدرن تر باشد آمار ابتا به سرطان بیشتر است، با این وجود چیزی به 
نام سونامی سرطان در ایران نداریم و نرخ شیوع سرطان در ایران شبیه 

ترکیه است و حتی ترکیه مقداری از ما بیشتر است.
دبیر انجمن سرطان شاخه اصفهان افزود: اتفاق خوبی که طی سالیان 
اخیر در اصفهان افتاده این است که اطاع رســانی و غربالگری باعث 
شده شاهد مراجعه افراد با توده های کوچک ســرطانی باشیم که هم 
درمان را راحت تر می کند و هم پاســخ بهتری به درمان می دهد، با این 
وجود همچنان در شهرستان ها مشکل مراجعه زنان با توده های بزرگ را 
داریم. دبیر هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان در پایان با بیان 
اینکه تقریبا تمام زنان کمبود ویتامین »دی« دارند، گفت: تنها توصیه 
ما به زنان مصرف ویتامین دی است؛ اما بقیه مکمل ها اثری در کاهش 

بیماری ها ندارد.

خبر خوان جامعه

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
اصفهان در خصوص دسته بندی دانش آموزان اتباع 
خارجی، اظهار کرد: دانش آمــوزان اتباع به دو گروه 
دارای مدارک اقامتی معتبر و بدون مدرک اقامتی 
معتبر تقسیم می شوند. دانش آموزان دارای مدرک 
اقامتی معتبر از خردادماه مانند دانش آموزان ایرانی 
به مدارس مراجعه کرده و با ارائــه مدارک اقامتی 
خود، ثبت نام می شوند. مهدی سلیمانی در خصوص 
گروه دوم گفــت: گروه دوم بدون مــدرک اقامتی 
معتبر هستند که در سال های گذشته با برگه حمایت 
ثبت نام شــده بودند. این گروه از تیر و مردادماه به 
دفاتر خدمات اقامتی و اشتغال اتباع خارجی استان 
مراجعه کرده و برای آنان نیز بر اساس مصوبه هیئت 

وزیران برگه حمایت تحصیلی صادر شــده است. 
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
اصفهان ادامه داد: برای بازمانــدگان دریافت برگه 
حمایت تحصیلی، حــدود دو هفته پیش به مدت 
یک روز ســامانه باز و برگه حمایت تحصیلی برای 
آنان صادر شد. این گروه ابتدا باید به مراکز سنجش 
سامت دانشگاه علوم پزشــکی مراجعه و تاییدیه 
گواهی سامت می گرفتند، سپس در صورت وجود 
نقص در واکسیناســیون آنها نقص موجود برطرف 
شده و گواهی تایید ســامت می گرفتند و پس از 
ســنجش تحصیلی به مدارس معرفــی و ثبت نام 

می شدند. 
وی خاطرنشــان کــرد: نزدیــک به ۲۴ هــزار نفر 
بدون مــدرک اقامتــی معتبــر بوده اند کــه برگه 
حمایت تحصیلی برای آنها صادر شــده است. آمار 
دانش آموزان به دلیل عدم جمع بندی نهایی توسط 
آموزش و پرورش در اواســط آبان ماه مشــخص 

می شــود. در ســال گذشــته نزدیک به ۵۷ هزار 
دانش آموز اتباع خارجی در اســتان حضور داشته و 
برآورد امســال بر حضور حدود ۶۸ هزار دانش آموز 
اتباع خارجی در مدارس اســتان است. سلیمانی 
در خصوص شــرایط گرفتن برگه حمایت تحصیلی 
اتباع خارجی، تصریح کرد: برای گرفتن برگه حمایت 
تحصیلی اتباع خارجی، باید در مهلت تعیین شــده 
هرســاله که تیر و مردادماه اســت دانش آموزانی 
که خود یا خانواده آنها فاقد مــدرک اقامتی معتبر 
هستند و به ســن تحصیلی رسیده اند با مستندات 
سوابقی مانند تولد در ایران، سکونت در ایران و ورود 
قبل از دوسال قبل به ایران به دفاتر خدمات اقامتی 
مراجعه کرده و برگه حمایت تحصیلی دریافت کنند. 
آموزش و پــرورش برای تحصیــل و ارائه خدمات 
آموزشــی میان دانش آموزان اتباع خارجی دارای 
مدرک اقامت معتبر و بدون برگــه اقامت معتبر با 

دانش آموزان ایرانی هیچ تفاوتی قائل نیست.

مدیرکل امور اتباع استانداری اصفهان خبر داد:

تحصیل 24 هزار دانش آموز اتباع خارجی با برگه حمایت تحصیلی

قاچاق مرفین با 
کوله در نایین

واحــد گشــت رزمــی یگان 
تــکاوری فرماندهی انتظامی 
اســتان موفق شــد در یکی 
مواصاتــی  محورهــای  از 
شهرســتان نایین ۵۰ کیلوگرم 
مرفیــن از کوله هــای ســه 
قاچاقچی کشف و توقیف کند.

شاد همچنان ناشاد است؛

 از دانش آموزان اصرار، از آموزش و پرورش انکار
برنامه شاد که قرار بود به بستری مناســب با امکانات فراوان برای  اسما جابری
آموزش تبدیل شود، در ســال تحصیلی جدید هم آه از نهاد دانش 
آموزان و معلمان برآورده و سبب شده مدارس کاس ها را به دیگر بسترهای مجازی منتقل کنند. 

گویا شاد، امسال هم کشش آموزش مجازی را ندارد.
بااین حال سازمان آموزش و پرورش به صراحت در بخشــنامه به مدارس اعام کرده تنها بستر 
مورد تایید برای ارائه آموزش، برنامه شاد است و استفاده از هر برنامه و بستری غیرمجاز تلقی 

می شود. 
بخشنامه ای که باید اذعان کرد جدی گرفته نشــده است.  آموزش و پرورش البته اصرار دارد که 

شاد بدون عیب و نقص کار می کند.
یکی از والدین در گفت وگو با خبرنگاران گفت: شــبکه شــاد در ســال جدید تحصیلی اصا کار 
نمی کند، قبل از بازگشایی مدارس، مدیر مدرسه فرزندم به همه اولیا گفت طبق اعام آموزش و 
پرورش، آموزش فقط در شبکه شاد انجام می شود؛ اما از همان ابتدا نتوانستیم با شاد کار کنیم.

وی ادامه داد: شاد همیشــه قطع است، اصا اجازه به روزرســانی نمی دهد حتی با چند گوشی 
دیگر هم امتحان کردیم، معلم فرزندم به ناچار مانند پارسال یک گروه در واتساپ تشکیل داد و 

آموزش ها را از این طریق به دانش آموزان ارائه می دهد.

شاد، همان شبکه ناشاد پارسال است
حسنا یاوری،دانش آموز پایه ششــم گفت: هر روز صبح ابتدا به سراغ برنامه شاد می روم چون 
طبق گفته معلم باید در شــاد آموزش ببینیم، اما به حدی سرعت اینترنت پایین است که بعد از 

نیم ساعت دوباره به گروه واتساپ بر می گردیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته هم همین مشکات را با شبکه شاد داشتیم، ادامه داد: به نظرم 
شاد نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده، همان مشکات قبلی را امسال هم داریم، برخی 
از همکاسی های من هنوز نتوانستند در گروه کاسی شبکه شاد عضو شوند، معلم می گوید همه 

را عضو کرده اما چند نفری هستند که حتی برای عضویت هم مشکل دارند.

معلمان گالیه مند از شاِد پر از اشکال
محمدی، دبیر پایه ســوم گفت:شــاد هنوز احراز هویت بعضی دانش آمــوزان را انجام نداده و 
نمی توانند وارد گروه شوند به همین دلیل کار ما دوبرابر شده است.وی افزود: شاد با کندی ارسال 
پیام ها مواجه است؛ تدریس را در شاد ارائه می دهیم و برای بچه هایی که نیستند جداگانه در نرم 

افزار دیگر فیلم ها را بارگذاری می کنیم.

مشکلی در شاد نمی بینیم، همه ایرادها رفع شده
گایه های معلمان، دانش آموزان و والدین درحالی است که رییس اداره اطاعات فناوری اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان معتقد است نسخه جدید شاد، اشــکاالت قبل را ندارد.

حمیدرضا خردمند، رییس اداره اطاعات فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
متاسفانه در یک سال گذشته برنامه شاد با توجه به تعداد زیاد کاربران آن با مشکاتی مواجه بود 

که امسال با یاری خدا این مشکات در نسخه جدید بر طرف شده است.
وی افزود: این برنامه با مشکاتی همچون کندی ارسال پیام، یکنواختگی و خسته کنندگی برنامه 
برای دانش آموزان مواجه بود که درحاضر این مشکات در نســخه جدید برنامه مواجه نیست.
رییس اداره اطاعات فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: در این نسخه 

شاد با سرعت کم مواجه نیستیم.
خردمند عنوان کرد: در نسخه جدید شــاد امکاناتی همچون گفت وگوی صوتی، کنفرانس صوتی 

برای معلمان، تعامل معلم و دانش آموز و حضور و غیاب دانش آموزان اضافه شده است.

وز عکس ر

گزارش

از ابتدای شیوع کرونا تاکنون؛

خدمات بهداشتی هالل احمر 
به 3۹3 هزار خانوار اصفهانی 

ارائه شد

خبر روز

معاون جوانان جمعیت هال احمر اصفهان گفت: 
اعضای جوان این نهاد از زمان همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ تاکنون به افزون بر ۳۹۳ هزار خانوار در 
این استان خدمات بهداشتی ارائه کرده اند. حیدر 
علی خانبازی، مجموع نفرات زیرپوشــش این 
طرح را افزون بر یک میلیون و ۵۷۴ هزار نفر اعام 
کرد و افزود: در این مدت همچنین به افزون بر ۶۰ 
هزار خانوار آموزش های بهداشتی ارائه شد. وی 
ادامه داد:  اجرای طرح ملی غمگساران جوان نیز 
در این مدت در دســتور کار قرار گرفت که در  آن 
۲۵۰ مورد انواع اقدامات فرهنگی مانند دلجویی 
خانواده های متوفیان کرونا وقدردانی از خانواده  
شهدای ســامت انجام شــد. معاون جوانان 
جمعیت هال احمر اصفهان خاطرنشــان کرد:  
طرح نذر سامت در ۲ مرحله در ماه محرم و صفر 
با برگزاری جلسه توجیهی با هیئت های مذهبی، 
تهیه ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده 
و توزیع آن بین ســوگواران،  حضور اعضا پیش 
از آغــاز مراســم ســوگواری در ایســتگاه های 
خدمات رســانی به عزاداران، ضدعفونی فضای 
مربوطه، توزیع خانه به خانه ماســک و محلول 
ضدعفونی کننده در مناطــق محروم، راه اندازی 
پویش نذر ماســک و طراحی و انتشــار پوستر 
پویش از دیگر برنامه های این مدت بود. خانبازی 
اضافه کرد:  تــداوم برنامه های پیشــگیری از 
کرونا شامل همکاری در واکسیناسیون )یاران 
جوان(، طرح شهید سلیمانی، برگزاری آموزش 
برای گروه ســفیران حمایت روانی )ســحر( و 
برپایی دوره آموزشــی برای خبرنــگاران جوان 
جمعیت اســتان مهم ترین برنامه های ۶ماهه 
دوم معاونت امور جوانــان جمعیت هال احمر 
اســتان اصفهان خواهد بــود. وی تصریح کرد:  
اجرای طرح ملی یاس )توانمندســازی بانوان 
تحت پوشش کمیته امداد( و طرح ملی دادرس 
برای دانش آموزان )آموزش کمک های اولیه به 
دانش آموزان(  برنامه آموزشی فرهنگی- هنری 
با عنوان »ماه نگار« و اعــزام کاروان نیکوکاری 
به مناطق محروم دیگر برنامه های این نهاد در 

ماه های پیش روست.

فراخوان مسابقه نقاشی اگه واکسن کرونا کشف نمی شد! چی می شد؟ در اصفهان اعام شد.بنابر اعام دبیرخانه، دانش آموزان عاقه مند می توانند تا هشتم 
آبان نقاشی های خود با موضوع اگه واکسن کرونا کشف نمی شد! چی می شد؟ را از طریق شماره ۰۹۳۶۸۲۰۱۹۷۹ به پیام رسان واتساپ ارسال کنند.این مسابقه 
با همکاری اداره توسته فرهنگ سامت شهرداری و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.دانش آموزان شرکت کننده در کنار نقاشی 

نام ونام خانوادگی ونام مدرسه خود را بنویسند.

فراخوان مسابقه نقاشی »اگه واکسن کرونا کشف نمی شد! چی می شد؟«
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»رونالدو« سرمربی منچستر را عوض می کند؟
رسانه اســپانیایی گزارش داد که رونالدو اقدامی علیه سرمربی وقت منچستریونایتد انجام داده 
است. باخت منچستریونایتد در بعد از ظهر شنبه باعث شد تا موجی از اعتراضات علیه اوله گونار 

سولسشــر ایجاد شــود. طرفداران که 
آستانه صبرشــان لبریز شده در فضای 
مجازی با هشتگ »اوله را اخراج کنید«، 
به مدیران باشگاه شیاطین سرخ اعالم 
کردند کــه باید شــخصی دیگــر روی 
نیمکت تیم بنشیند.با این حال، اسکای 
اســپورت و فابریزیــو رومانــو مدعی 
شدند که منچستریونایتد به سولسشر 
اعتماد دارد و می خواهد همچنان با این 
لبته شیاطین سرخ  مربی ادامه دهد. ا

بازی های سختی پیش رو خواهند شد که اگر نتیجه مطلوب کسب نشود، به نظر می رسد تصمیم 
تغییر مربی عملی شود و سولسشر جایش را به مربی دیگری بدهد.در همین رابطه، دوشنبه شب 
در برنامه ال چرینیگیتو، جوزپه پدررول با خبرنگاران اسپانیایی صحبت کرد و »ادواردو ایندا« در 

این رابطه صحبت عجیبی را منتشر کرد.
خبرنگار اســپانیایی گفت که رونالدو به سران منچستریونایتد پیشــنهاد داده که برای مربیگری 
تیم زیدان را می خواهد و آنها سعی کنند که سرمربی سابق رئال مادرید را به این تیم بیاورند.البته 
زیدان تصمیمش طبق گزارش رســانه ها این اســت که هدایت تیم ملی فرانسه را پس از دشان 
برعهده گیرد و باید دید آیا ســران منچســتریونایتد می توانند او را راضی کنند کــه به اولدترافورد 

بیاید یا خیر.

رییس سابق بارسلونا: 

مربیان بارسا »دمبله« را به »امباپه« ترجیح دادند
جوزپ ماریا بارتومئو، رییس ســابق بارسلونا، معتقد اســت که مربیان این تیم در جذب نکردن 
کیلیان امباپه مقصر هستند.بارتومئو که سال گذشته از ریاســت باشگاه بارسلونا کناره گیری کرد 
می گوید که کادر فنی این تیم ترجیح داد از دمبله اســتفاده کند چون این وینگر توانایی بیشتری 

در باز کردن فضاها در زمین داشت.
این در حالی اســت که به گفته وی، گزینه جذب امباپه نیز روی میز قرار داشــت و پس از انتقال 
این بازیکن به پاری سن ژرمن، او موفق شد نهایت اســتفاده را از پتانسیلش در این تیم برده و 
خودش را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان دنیای فوتبال مطــرح کند.بارتومئو در این باره اظهار 
داشت:» امکان جذب امباپه وجود داشــت اما مربیان دمبله را ترجیح دادند چون آنها بازیکنی 
را می خواســتند که فضاهای داخل زمین را باز کند.«در ماه های اخیر افراد بسیاری درباره جذب 
دمبله و فیلیپه کوتینیو صحبت هایی را مطرح کردنــد که بارتومئو در واکنش به آنها گفت:» بعضی 
از نقل و انتقال هایی که ما انجام دادیم نتوانست انتظارات را برآورده کند و این در حالی بود که آنها 
بازیکنانی بودند که ما هزینه زیادی برای شــان انجام داده بودیم ؛اما این اتفاقات در فوتبال رخ 
می دهد.«وی در ادامه اضافه کرد:» وقتی این دو بازیکن را به خدمت گرفتیم، آنها از ســوی همه 
تشویق می شدند. کوتینیو به بارسا آمد چون اینیستا از تیم رفته بود. او بهترین بازیکن لیگ برتر 
در آن زمان بود. دمبله هم آمد چون نیمار از بارســا جدا شــده بود.«دمبله در حال حاضر به دلیل 
مصدومیت از ناحیه همســترینگ در یورو 2020 قادر به حضور در میادین نیست. او هفته گذشته 
تمریناتش را آغاز کرد؛ اما تاریخ دقیقی برای بازگشــت او به ترکیب تیم اول اعالم نشــده است. 

قرارداد او با بارسلونا نیز در پایان فصل جاری به اتمام می رسد.

جدال ذوب آهن- صنعت نفت در آبادان؛

گاندوها در اندیشه بازگشت به روزهای اوج

سمیه مصور بیستمین و یکمین دوره رقابت های لیگ 
برتر عصــر امروز بــا برگزاری ســه دیدار 
پیگیری می شــود که در یکی از این دیدارها  تیم ذوب آهن اصفهان در 

آبادان به مصاف تیم صنعت نفت می رود.
ذوبی ها در شرایطی آماده اولین دیدار خود در فصل جدید رقابت های 
لیگ برتر می شوند که تغییرات اساسی در این باشگاه رخ داده و از کادر 
مدیریتی تــا کادر فنی و بازیکنان این تیم تغییر کرده اند. سبزپوشــان 
اصفهانی امیدوارند با توجه به این تغییرات گسترده در فصل جدید بتوانند 

عملکرد درخشانی به عنوان نماینده اصفهان در لیگ برتر داشته باشد.
آن ها ۳ فصل بسیار بد را پشت سر گذاشتند و با بخت و اقبال و به لطف 
نتایج رقیبان در لیــگ برتر ماندگار شــدند.گاندو های اصفهانی، وحید 
محمدزاده، ابوالفضل عکاشــه، مهرداد قنبری، حمید ملکی، فرشــاد 
محمدی مهر، مهدی امینی، یوســف بهزادی، پیمان رنجبری، مجتبی 
حق دوســت، محمد ســلطانی مهر، دارکو بیدوف و عبدا...حسینی را از 
دست دادند.ذوبی ها در اولین گام به سراغ کادر فنی رفتند و مهدی تارتار 
و کادرفنی اش را از پیکان تهران به اصفهــان آوردند و جایگزین مجتبی 

حسینی کردند.

ذوب آهن، فعال ترین تیم نقل وانتقاالتی بود و با به خدمت گرفتن حبیب 
فرعباسی، سجاد دانایی، سجاد جعفر، بابا محمدی، محمد خدابنده لو، 
رضا خالقی فر، امیرحسین صدقی، پویا پورعلی، عارف رستمی، مرتضی 
خراسانی، آرمان قاســمی، حامد نورمحمدی، پارسا جعفری و حسین 
ابراهیمی و تمدید قرارداد با سیدمحمد قریشی تالش کرد تا به هدفش 

نزدیک شود و پس از ۳فصل کابوس وار به جمع مدعیان برگردد.
 خداحافظی قاســم حدادی فر، کاپیتان ذوبی هــا از جمله مهم ترین 
تغییرات صورت گرفته در ترکیب سبزپوشــان برای فصل جدید رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشور است. حدادی فر که از وفادارترین بازیکنان 
ذوب آهن به شمار می رود به دلیل اختالفات صورت گرفته با مهدی تارتار 
تصمیم به جدایی از این تیم گرفت و آن طور که گفته شده قرار است در 

دربی اصفهان کفش هایش را آویزان کند.
 همچنین پیش از شروع فصل یک تغییر مدیریتی هم در رأس باشگاه 
رخ داد، مجتبی فریدونی از سمت مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن کنار رفت 

و فرشاد دادفر به عنوان سرپرست انتخاب شد.
سبزپوشان اصفهانی در نخســتین گام از لیگ بیست و یکم باید آماده 
مصاف با تیم صنعت نفت آبادان شوند، تیم قدرتمندی که اگرچه نسبت 

به فصل قبل تغییر چندانی نداشــته؛ اما در خطــوط مختلف بازیکنان 
موثری را از دست داده است.

صنعت نفت آبادان تیم قدرتمندی اســت که بازی بسته و تخریبی را به 
نمایش می گذارد. شــاگردان منصوریان در فاز هجومی شرایط خوبی 
داشته و در خط میانی و حمله خود بازیکنان با کیفیت زیادی از جمله رضا 
جبیره، عباس بوعذار و حسن بیت سعید را در اختیار دارند که می توانند 

برای ذوبی ها دردسرساز شوند.
در فاز دفاعی نیز صنعت نفتی ها شرایط خوبی داشته و ثبات خط دفاعی 
این تیم، می تواند راه گلزنی را برای رقبا سخت کند. بازی ابتدایی لیگ 
همیشــه چالش جدی برای تیم ها به شمار می آید و همین امر موجب 
شده تا نتیجه این دیدار از حساســیت باالیی برخوردار باشد و می تواند 
شــروع خوبی را برای آنها رقم بزند. باید منتظر مانــد و دید کدام مربی 

می تواند در این بازی به اهداف خود دست پیدا کند.
 حضور علیرضــا منصوریــان روی نیمکت تیم صنعت نفــت آبادان که 
ســابقه ســرمربیگیری تیم ذوب آهن را در کارنامــه دارد ، از اتفاقات 
 جالــب این دیدار اســت که مــی تواند بــر جذابیت های جــدال این 

دو تیم بیفزاید.

خبر روز

ماجرای حضور پسرعموی »عزیزی خادم« در فدراسیون
رییس فدراســیون به یک شــایعه پاســخ داد.بعد از حضور عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال، 
شایعه شد او اقوام خود را به این فدراسیون برده اســت. رییس فدراسیون اما می گوید تنها یکی 

از اقوامش در بخش »آی تی« فعالیت می کند.
عزیزی خادم در ایــن باره در برنامــه فوتبال برتر گفت: »ایشــان دکترای دانشــگاه شــریف 
را دارد و بــه ما در بخــش آی تی فدراســیون فوتبــال کمک می کنــد و این مســئله را من قبال 
هم به صــورت واضح گفتــه بودم. از اقــوام فقط پســر عموی مــن در فدراســیون حضور دارد 
 و به مــا کمک می کند. انســان بســیار کارآمدی هم هســت و در حــوزه آی تی جــزو نخبگان

 و نوادر است.«

شماره 8 شاکی در آستانه بازگشت به استقالل
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل تصمیم دارد مجتبی جباری را به عنوان مدیر آکادمی این باشگاه 
معرفی کند.مجتبی جباری طی روزهای گذشته یکی دو بار با مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه 
استقالل درباره مدیریت آکادمی صحبت کرده و به نظر می رسد گزینه نهایی آبی ها برای آکادمی 
است. با این تفاسیر اگر مشکل خاصی رخ ندهد شاهد آن خواهیم بود که جباری به زودی ریاست 

آکادمی را برعهده بگیرد.
گفتنی اســت؛ پیش از این صحبت هایی درباره حضور مجید جاللی در آکادمی باشگاه استقالل 

وجود داشت که پیشنهاد آجورلو از سوی این پیشکسوت باسابقه رد شد.

پیروز قربانی: 

اینجا زمین فوتبال است نه میدان تره بار!
تیم رایکا با هدایت پیروز قربانی در هفته نخست لیگ یک در خانه تیم استقالل مالثانی با نتیجه 

مساوی دو بر دو متوقف شد. 
پیروز قربانی نســبت به اتفاقات رخ داده در این بازی گله مند است. به خصوص نسبت به رفتار 
سرمربی تیم حریف؛ یعنی ابراهیم اشــکش. وی در این باره می گوید: فرق زمین فوتبال و چاله 
میدان باید مشخص شود. زمین فوتبال قداســت دارد و با میوه و تره بار فرق می کند. متاسفانه 
برخی به جای اینکه از مغز و فکر خود استفاده کنند و بازی کنند و در نهایت امتیاز بگیرند راه دیگر 
را انتخاب کرده اند که این راه هوچی گری و توهین به داور است. اگر به دنبال فوتبال پاک هستیم 
و می خواهیم به فوتبال مدرن نزدیک شویم باید جلوی این رفتارها را بگیریم. وی در مورد نتیجه 
ای که در این بازی رقم خورد، گفت: ابتدا از مدیریت و مالکان باشــگاه تشکر می کنم که موجب 
شــدند پنجره نقل و انتقاالتی تیم باز شــود و نفرات جدید به جمع ما اضافه شوند. به خوبی می 
دانید ما فصل گذشته و طی چند هفته پایانی در جدول بازی ها باقی ماندیم. به مرور زمان به تیم 
بهتری تبدیل می شویم و انتظارات را برآورده خواهیم کرد. من در این زمینه به هواداران قول می 
دهم. ما زمان کمتری نسبت به سایر رقبا برای تیم سازی در اختیار داشتیم و حتی تمرینات تیم 

ما به نسبت سایر تیم ها دیرتر آغاز شد.
 اما با این حال بچه ها در بازی با اســتقالل مالثانی و در ۳0 دقیقه پایانی به گونه ای فوتبال بازی 
کردند که ما انتظار داشــتیم. مبنای ما ارائه بازی زیبا و نمایش فوتبالی درخور تحســین است تا 
به خوبی از حیثیت فوتبال بابل دفاع کنیم. این را هم بگویم از نتیجه بازی اصال راضی نیستم. به 
همین خاطر در پایان بازی و در رختکن همه ناراحت بودیم، از مــن گرفته تا بازیکنان. چون باید 
برنده از میدان خارج می شــدیم. ســرمربی تیم رایکا در پایان گفت: ما در فصل جدید تغییرات 
زیادی در ترکیب داشــتیم. جوان ها به باتجربه ها اضافه شــده اند و نیاز به زمان داریم تا به تیم 
هماهنگ تری تبدیل شویم. این تلفیق بدون شــک بازخورد خوبی برای ما خواهد داشت. شک 

نکنید با گذشت زمان به تیم بهتری تبدیل می شویم.

در حاشیه

دبیرکل فدراسیون فوتبال:

پرسپولیس با 48 ساعت 
تاخیر درخواستش را فرستاد!

دبیرکل فدراســیون فوتبال از تعلل باشــگاه 
پرسپولیس در ارسال درخواست برای پرواز 
می گوید.حســن کامرانی فــر در خصــوص 
موضوع تاخیر در پرواز پرسپولیس گفت: این 
را باید صراحتا اعالم کنم که فدراسیون فوتبال 
و باشگاه پرســپولیس کنار هم تالش کردند 
که این مشــکالت حل شــود. نمی خواهیم 
برگردیم به اینکه فدراســیون یا پرسپولیس 
کوتاهی کرده اســت.وی دربــاره مقصر این 
ماجرا عنوان کرد: در شــرایط االن من صالح 
نمی دانم که تقصیر گردن باشــگاه اســت یا 
کسی دیگر. این مســئله ای است که باید به 
آن رسیدگی شــود تا دیگر تکرار نشود. وی با 
اشاره به نقش فدراسیون در این زمینه اظهار 
داشــت: بالفاصله بعد از درخواست باشگاه 
فدراسیون فوتبال این درخواســت را انجام 
داده اســت. مجوزی که باید صادر می شــد، 
یک مقدار زمان برده، من بعد از درخواســت 
پرســپولیس با دبیرکل فدراسیون  صحبت 
کردم و تالش کردیم که این زمان صدور مجوز 
کوتاه شود.کامرانی فر در پاسخ به این سوال 
که پرســپولیس چه زمانی این درخواست را 
ارسال کرد؟ گفت: باشــگاه پرسپولیس بعد 
از ظهر روز قبل از اینکه می خواســتند پرواز 
کنند، این درخواســت را به ما فرستادند.این 
در حالی اســت که درخواســت برای سفر به 
کشــورهایی که خط پروازی مستقیم در آن 
وجود ندارد، باید حداقل 72 ســاعت قبل از 
پرواز باشد.دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره 
نقش مدیرعامل پرســپولیس عنــوان کرد: 
آقای صدری، مدیرعامل پرسپولیس در این 
مدت خیلی تالش کردند اما به هر حال یکی 
دو نفر در باشگاه پرسپولیس بودند که باتوجه 
به تجربه های قبلی، باید به پرسپولیس کمک 
می کردند.وی در پایان صحبت هایش توضیح 
داد: دبیرکل فدراسیون فوتبال عربستان خیلی 
به ما کمک کرد. فدراسیون فوتبال در این مدت 
از طریق روابط بین الملل تمام تالشش را کرد 
و تالش فدراسیون فوتبال در این مدت کامال 

شفاف و مشخص است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

تمرین صبحگاهی 
روی یخ های دوبی

تیم های هاکــی روی یخ مردان 
و زنان ایــران، آخریــن مراحل 
آماده سازی خود را برای حضور 
در تورنمنت دوبی پشــت ســر 

گذاشتند.

سرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن در خصوص آخرین وضعیت تیمش برای حضور در لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور، گفت: تمرینات خوب و مستمری 
را از ماه های اخیر آغاز کردیم و همه اعضا با انگیزه مشــغول انجام تمرینات و پیگیری نکات فنی هستند. علی جباری افزود: علی رضا معینی، رضا دهدار، امیر 
حقوقی و رسول معتمدی از تیم ذوب آهن به اردوی تیم ملی دعوت شدند.جباری ادامه داد: تیم تازه نفس فوالدین ذوب آهن آمل در کنار ملی حفاری یکی از 
مدعیان جدی قهرمانی در این فصل است، اما با وجود احتمال گرفتن سکو برای ما نیز وجود دارد.وی اضافه کرد: اضافه شدن ملی پوشان به تیم های فوالدین 

ذوب آهن آمل و ملی حفاری موجب باال رفتن سطح مسابقات شده است.

ذوبی ها آماده حضور در لیگ وزنه برداری

کشــتی ایران در مســابقات جهانی نــروژ روزهای 
رویایی را سپری کرد و در نهایت از مجموع 20 کشتی 
گیر اعزامی 1۳ مدال شــامل 6 طال، ۳ نقره و 4 برنز 
به نام کشتی گیران ایرانی ثبت شد.بعد از این نتایج 
که با نایب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی و عنوان 
سومی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی همراه 
بود، به محض بازگشت علیرضا دبیر که می دانست 
فدراسیون با توجه به بودجه محدود امکان پرداخت 
مبالغ قابل توجهی را به قهرمانان ندارد، دست به کار 
شد.تقریبا همه کشــتی گیران در استان و شهر خود 
مورد اســتقبال قرار گرفتند، اما جوایزی که به آن ها 
اهدا شــد، متفاوت بود. به 4 کشتی گیر جویباری با 
2 طال و 2 نقره جهان فقط یک کارت یک میلیونی در 
شهرشان پرداخت شد، اما در تنکابن یا بابل اوضاع 
خیلی بهتر بود و مســئوالن با اهدای خودرو و زمین 
از کشتی گیران مدال آور استقبال کردند.مدال آوران 

مازندرانی کشتی که تعدادشان هم اصال کم نبود، در 
مراسمی که حسن رنگرز، مدیرکل ورزش مازندران 
که خودش از قهرمانان کشــتی اســت ترتیب داده 
بود، جوایز ۳0 و 20 میلیونی دریافت کردند. موضوع 
به همین جا ختم نشــد و در روزهای اخیر اسپانسر 
فدراسیون کشــتی، مدیرعامل یکی از شرکت های 
هواپیمایی و یکی از خیران جوایزی را در قالب مبالغ 
ریالی و یا سکه به کشتی گیران مدال آور اهدا کردند. 
مثال موسوی که قبال سابقه عضویت در هیئت مدیره 
استقالل را هم داشــت، به طالیی های کشتی 45 
میلیون اهدا کرد یا سایت فدراسیون کشتی خبر داده 
که 45 سکه از سوی یک عالقه مند به کشتی به مدال 
آوران پرداخت شد. از سوی دیگر علیرضا دبیر برای 
پیگیری امور پژمان پشتام، دارنده مدال برنز کشتی 
فرنگی جهان به باقرشــهر رفته و با شهردار باقرشهر 
دیدار کرده تا عالوه بر اهدای 50 میلیون و دو ســکه 

طال به این کشتی گیر در شهرداری باقرشهر استخدام 
شود. به هر حال به نظر می رسد نسبت به دوره های 
قبلی که مدال آوران جهانی در بازگشت توجه چندانی 
را نسبت به خود نمی دیدند و فقط منتظر تقدیرهای 
دولتی می شدند، در این دوره شرایط برای شان بهتر 
شده است. حتی آن ها با توجه به جوایزی که دریافت 
کردند، شاید به خاطر فشار مسابقات، قید حضور در 
لیگ را هم بزنند؛ اتفاقی که برای محمدرضا گرایی، 
فرنگی کار طالیی ایــران در المپیک و جهان قطعی 

شده است.

جیب مدال آوران جهانی کشتی خالی نماند!

خداحافظی قاسم حدادی فر، کاپیتان ذوبی ها از 
جمله مهم ترین تغییرات صورت گرفته در ترکیب 
سبزپوشان برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور است. حدادی فر که از وفادارترین 
بازیکنان ذوب آهن به شمار می رود به دلیل اختالفات 
صورت گرفته با مهدی تارتار تصمیم به جدایی از این 

تیم گرفت 
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اعطای گواهی مدیریت سبز در شاخص پسماند

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان گفت: مدیریت ســبز مجموعه ای از 
مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمر اســت که در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی 
برای استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سوء بر منابع زیستی اعمال می شود. رحیم محمدی 
افزود: پیرو آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده )۳۸( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵، کلیه دستگاه های اجرایی موظف به 

اخذ گواهی مدیریت سبز از سازمان محیط زیست هستند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان ادامه داد: از مهر ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون 
چهارده دستگاه اجرایی نسبت به اخذ گواهی مدیریت سبز در شاخص پسماند عادی درخواست 
داده اند که بازدیدهای کارشناســی و آموزش های اولیه به تمامی این دســتگاه ها ارائه شده، ۵ 
دستگاه اجرایی نســبت به عقد تفاهم نامه اقدام کرده اند و ۳ دســتگاه اجرایی نیز موفق به اخذ 

گواهی مدیریت سبز از این سازمان شده اند.

چالش شهرداری اصفهان با آبیاری فضای سبز
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان در رابطه با درختان بزرگراه فرودگاه 
شهید بهشــتی، گفت: در حاشــیه بزرگراه فرودگاه، در منطقه ۱۰ حدود ۳۲ هزار و ۴۶۰ اصله و در 
منطقه ۱۴ حدود ۲۱ هــزار و ۵۶۰ اصله، جمعا بیش از ۵۴ هزار اصلــه درخت وجود دارد که برخی 
از گونه ها در برابر گرما و کم آبی مقاوم و گونه های دیگر حســاس هستند. فروغ مرتضایی نژاد از 
خشک شدن کمتر از یک دهم درصد از درختان شهر اصفهان خبر داد و افزود: شهر اصفهان دارای 
بیش از سه میلیون اصله درخت است که کمتر از یک دهم درصد این مقدار، امسال خشک شدند. 
در حاشیه بزرگراه فرودگاه نیز وضعیت به همین منوال است و تعدادی از درختان به دلیل کم آبی 
و تعدادی به دلیل پایان سن بهره برداری خشک شــده اند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: ما برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز محدوده شمالی شهر 
اصفهان، به شدت در مضیقه هستیم به طوری که چاه ها کامال خشک شده و هیچ گونه بهره وری 

برای ما ندارد و آبیاری این درختان با پساب فاضالب تصفیه خانه شمال انجام می شود.
مرتضایی نژاد افزود: با توجه به کمبود منابع آب، شــبکه آبیاری تحت فشار در شهر گسترش پیدا 
کرد و در این راستا امیدواریم با جایگزینی گونه های مقاوم از کاهش فضای سبز شهر جلوگیری 

کرده و بقیه گونه ها را با همین حداقل آب نگهداری کنیم.

آغاز عملیات اجرایی پروژه روشنایی میدان امام )ره(
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان از طراحی و آغاز عملیات اجرایی پروژه روشنایی کف 

میدان امام )ره( خبر داد.
مهدی بقایی با اشاره به لزوم پرداختن به ســیمای شهری و افزایش ارتقای کیفی شهر در شب و 
به ویژه در بناهای تاریخی، اظهار کرد: با توجه به فرسودگی و غیر ایمن بودن روشنایی کف میدان 
امام )ره( ضمن انجام اقدامات کارشناســی و هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
طی چند جلسه و تشــکیل کمیته مشترک، طراحی روشــنایی این میدان توسط مدیریت بهینه 
ســازی این معاونت آماده و با تامین اعتباری معادل بر ۱۵ میلیارد ریال توسط شهرداری منطقه 
سه به مدت یک ماه اجرا خواهد شد.وی گفت: در این پروژه بیش از ۷۰۰ پایه روشنایی استاندارد 
و ایمن در فواصل متناســب با پیاده روها و فضای ســبز نصب و اجرا خواهد شد.معاون خدمات 
شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه در بودجه امسال شهرداری اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال 
جهت افزایش کیفی روشنایی پارک ها و فضای سبز و اماکن عمومی تحت مدیریت شهرداری در 
نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده و تالش همکاران طی سه ماهه 

سوم سال جاری این پروژه ها به بهره برداری خواهد رسید.

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

مردم باید نمود اصفهان، شهر عالمان و شهیدان را در تبلیغات محیط شهری ببینند

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان در نشست هم 
اندیشی مسئولین ارتباطات مناطق، معاونت ها و سازمان های شهرداری 
اصفهان، سه محور شهروندان، مدیران شهری و محیط شهری را از جمله 
مولفه های مدنظر در برنامه های ایــن اداره کل در دوره جدید مدیریت 

شهری ذکر کرد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سیدعلی معرک 
نژاد در این نشســت با بیان اینکه تغییر و تحول در حوزه روابط عمومی 
می تواند در زمینه های مختلف انجام گیرد، اظهار کرد: تغییر و تحول به 
عنوان یک سنت الهی باید شکل بگیرد و تداوم داشته باشد چراکه در غیر 
این صورت به فرموده مقام معظم رهبری یا گوشه گیر و منزوی شده یا 
به سمت نابودی پیش می رویم.وی تصریح کرد: تغییر و تحول و تعالی 
می تواند در حوزه های مختلف از جمله ساختارها،  فرآیندها، تکنیک ها 
و ابزارهای تولید محتوا و منابع انسانی باشد و ما ناگزیریم از روش های 

جدید به بهترین نحو استفاده کنیم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان با ذکر برخی از 
اصول و ارزش های حاکم بر این اداره کل حفظ کرامت انسان ها را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: فارغ از هرگونه نگاه و سلیقه ای که افراد دارند باید 

شأنیت و شخصیت آنها حفظ شده و این موارد را سرلوحه کارهای خود 
قرار دهیم.وی با تاکید بر اینکه همفکری، مشــورت و حرکت به صورت 
عالمانه، دخالت دادن مردم در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و استفاده 
از ظرفیت حلقه های میانی را در دســتور کار قرار می دهیم، اضافه کرد: 
مخاطب شناسی در حوزه رســانه و ارتباطات یکی از مهم ترین اصولی 
است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید نیازهای مخاطب، شناسایی شده 
و بر اساس آن نیاز و توجه به افق و چشــم انداز ترسیم شده در گفتمان 
شورای محترم اسالمی شهر یعنی »شــهر زندگی« تولیدات و خدمات 

خود را ارائه دهیم. 
معرک نژاد، لزوم توجه به موضوع نظم و انضباط را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: هر کاری در هر حوزه ای که قرار است انجام شود اگر نظم و انضباط 
نداشته باشد آن کار به سرانجام مطلوب نمی رسد، ما مسئوالن ارتباطات 
در برنامه ریزی ها، رفت و آمدها و برنامه های اجرایی خود باید بتوانیم 
نظم و انضباط را در سطح اعال به نمایش بگذاریم.وی با بیان اینکه روابط 
دوستانه و دلسوزانه با یکدیگر داشتن از اصول مهم کاری در حوزه روابط 
عمومی است، تاکید کرد: باید به یکدیگر کمک کرده تا بتوانیم به سرمنزل 
مقصود برســیم.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 

افزود: در حوزه ارتباطات و رسانه باید تاثیراتی را در حوزه شهروندان داشته 
باشیم، نباید بلندگوهای یک طرفه سازمان خود باشیم بلکه باید نگاه خود 
را بر مبنای تعامالت دوسویه قرار دهیم زیرا در غیر این صورت به سمت 

منزوی شدن حرکت می کنیم.
وی با بیان اینکه فعالیت و آگاهی بخشــی باید با نگاه امیدآفرینی به 
مردم باشد، خاطرنشان کرد: مطابق بیانات حضرت آقا، مشکالت باید 
نشان داده شود اما مردم را نیز باید امیدوار کرد، در آگاهی بخشی های 
خود امیدبخشی را سرلوحه کار خود قرار می دهیم تا افزایش مشارکت 

شهروندان را در حوزه مدیریت شهری داشته باشیم.
معرک نژاد تاکید کرد: نباید آگاهی بخشی تنها یک سویه باشد بلکه باید 
مردم و مشکالت آنها را نیز دید و مردم این احساس را داشته باشند که 
حوزه روابط عمومی و رسانه شهرداری یک پل ارتباطی بین آنها و مدیران 
شــهری اســت.وی با بیان اینکه باید امانتدار مردم بوده و پل ارتباطی 
بین شهروندان و مسئولین باشیم گفت: مدیران شهری با ابزار رسانه و 
ارتباطات باید شفافیت و پاسخگویی داشته باشند. این راه باید تسهیل 

شود و برای آن برنامه ریزی کنیم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان ادامه داد: محیط 
شهری و تبلیغات محیطی، تاثیرگذاری زیادی بر روحیه مردم دارد، یکی 
از مولفه های شهر اســالمی بحث محیط کالبدی شهر است، تبلیغات 
محیطی، نمادها، المان ها و نشانه هایی که به صورت موضوعی و ثابت 
در شهر استفاده می شود باید معرف شهر اسالمی باشد و ترویج کننده و 
تقویت کننده هویت دینی، انقالبی. مردم باید نمود اصفهان شهر عالمان 
و شهیدان را در محیط شــهری دیده و روح حاکم بر شهر بر اساس آن 

جاری شود. 
وی اضافه کرد: این موارد امکان پذیر نیســت مگر اینکه قســمت های 
مختلف از جمله حوزه های فرهنگی اجتماعی، خدمات شهری، سازمان 
ها و معاونت های دیگر با یک گفتمان همگرا در این خصوص همکاری 
الزم را داشته باشــند، به همین دلیل میز فرهنگ و رسانه با نگاه همگرا 

کردن حوزه های مختلف تشکیل شده است.
معرک نژاد تاکید کرد: الزم است با مدل های مختلف صدای مسئولین 
به مردم و صدای مردم به مسئولین رسانده شود و معرفی خدمات در 
راستای شفاف سازی به مردم اطالع رسانی شود تا با مشارکت آنان امید 

به حل مشکالت فراهم آید. 
گفتنی اســت در این جلسه، مســئوالن ارتباطات بخش های مختلف 
شهرداری اصفهان به بیان دغدغه ها، مســائل و پیشنهادهای خود در 

این حوزه پرداختند. 

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از آزادســازی 
کامــل و بهره برداری از ضلع شــرقی فاز نخســت 
حلقــه حفاظتی خبر داد و گفــت: عملیات عمرانی 
و آزادسازی فاز نخســت حلقه حفاظتی حدفاصل 
تقاطع غیر همسطح قهجاورستان تا روستای بهاران 
در کیلومتر چهار تا ۶.۷ این مســیر به اتمام رسید.

مسعود قاســمی اظهار کرد: هزینه آزادسازی این 
بخش از رینگ ۶۵ میلیــارد تومان و هزینه عمرانی 
این پــروژه بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد تومان اســت.وی 
تصریح کرد: مســیر تندرو با عرض ۱۶ تا ۲۰ متر در 
مقاطع مختلف و مسیر کندروی ضلع شرقی حلقه 
حفاظتی با عرض حدود ۱۰ متر در این فاز ایمن سازی 
و به عالئم ترافیکی مجهز شده و در اختیار شهروندان 
قرار گرفته است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه آغاز فرآیند آزادســازی این مســیر از 
مرداد ۹۸ و عملیات عمرانــی آن از آبان ۹۹ بوده و 
تاکنون ادامه یافته است، گفت: بهره برداری کامل از 
این فاز، باعث دسترسی بسیار آسان از بزرگراه شهید 
اردستانی )اتوبان فرودگاه( در شمال شرقی اصفهان 
به وســیله پل آفتاب به رینگ چهارم می شود.وی 
ادامه داد: با توجه به ادامه رونــد عملیات عمرانی 
ضلع غربــی حلقه حفاظتی، تردد وســایل نقلیه از 
طرف میدان شش راه به ســمت بزرگراه امام رضا 
)ع(، باغ رضوان و خروجی اصفهان از طریق خیابان 
آیت ا... خاتون آبادی و میدان اندوان مسدود و مسیر 

جایگزین از طریق ضلع شرقی حلقه حفاظتی که با 
تابلوهای راهنمای مسیر تجهیز شده، برقرار خواهد 
شد.قاســمی در خصوص اطالعات بیشتر از دیگر 
فازهای حلقه حفاظتی، گفت: آزادسازی فاز دوم از 
روستای بهاران تا محله دهنو که در کیلومتر ۲.۴ تا 
چهارم قرار دارد، تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته 
اســت که امیدواریم تا پایان پاییز ســال جاری ۵۰ 
درصد باقی مانده نیز آزادســازی شود.وی تصریح 
کرد: فاز ســوم که دو بخش دارد و بخش اول آنکه 
در واقع نقطه صفر حلقه حفاظتی است از مجموعه 
پل های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تا کیلومتر 
۱.۲ است که ۹۸ درصد آزادســازی آن انجام شده 
و بخــش دوم از کیلومتــر ۱.۲ تا ۲.۴ نیــز به دلیل 

تراکم کاربری های مســکونی، تجــاری و کارگاهی 
بسیار پرکار و زمان بر شــده که پیش بینی می شود 
،آزادسازی های آن به طور کامل تا اوایل سال ۱۴۰۱ 
انجام شــود.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی 
در مصرف ســوخت و زمان، تســهیل عبور و مرور 
وسایل نقلیه، ممنوعیت تردد کامیون به داخل شهر 
و جلوگیری از گسترش افقی شهر از مزایای احداث 
حلقه حفاظتی شــهر اصفهان است.وی تاکید کرد: 
پروژه حلقــه حفاظتی اصفهان یکــی از پروژه های 
کلیدی و مهم در راستای تسهیل در تردد شهروندان 
و خودروهاست؛ به طوری که از مزایای اجرای این 

پروژه، دسترسی آسان به شهرهای دیگر است.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل آزادسازی و اجرای فاز نخست حلقه حفاظتی شهر

با مسئولان

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی »دست ماندگار« در اصفهان
معاون صنایع دستی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان از افتتاح نمایشگاه صنایع دستی »دســت ماندگار« همزمان با برگزاری جلسه میز توسعه 
صادرات صنایع دســتی در این شــهر خبر داد. نورا... عبدالهی با اعالم این مطلــب گفت: »معاونت 
صنایع دستی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
با همکاری خانه صنایع دستی ایرانیان، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت مدیریت 
توسعه صادرات هومت و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی اصفهان با هدف نمایش 
آثار هنری، صنایع دستی و ترویج این فرهنگ در جامعه، در حاشیه برگزاری جلسه های میز توسعه 
صادرات صنایع دستی در اصفهان، نمایشگاه صنایع دستی »دست ماندگار« را برگزار کرد.«وی ادامه 
داد: »افزایش برگزاری رویدادهای صنایع دستی به منظور ایجاد رونق در کسب و کارهای صنایع دستی 
و بهره گیری از ظرفیت های میز توسعه صادرات صنایع دستی در پیگیری و رفع موانع کسب و کارهای 
صنایع دستی می توانند یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت هنرمندان صنایع دستی و رونق 
در بازار این هنر اصیل ایرانی در ایام پسا کرونا باشد«.عبدالهی افزود: »در این نمایشگاه آثار هنرمندان 
در رشته هایی از قبیل: فیروزه کوبی، خاتم، مینیاتور، قلمزنی و نگارگری به نمایشگاه گذاشته شده و تا 

تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۰ در محل کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی)ره( برپاست.«

برگزاری رالی گردشگری پاییزی در اصفهان
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از برگزاری رالی گردشگری 
فصل پاییز در اصفهان خبر داد. علی کامیابی با اعالم این خبر گفت: »هم زمان با شــروع فصل پاییز 
و همچنین فروکش کردن تدریجی موج پنجم شــیوع بیماری کرونا و در راستای حمایت از صنعت 
گردشگری در ایام پساکرونا، رالی گردشگری پاییزی اصفهان در این شهر تاریخی برگزار شد.«سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان ادامه داد: »در راستای تجلیل از 
نیروی انتظامی استان و همکاری های ارزشمند پرسنل نیروی انتظامی در خصوص ایجاد امنیت برای 
گردشگران در پهنه استان این رالی با حضور خانواده بزرگ پلیس اصفهان و با همکاری پلیس راهور 
استان و همچنین با مشارکت انجمن اتومبیل رانی وابسته به کانون جهانگردی و اتومبیل رانی و اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد.«وی افزود: »این رالی با حضور ۶۹ 
خودرو و در طول سه محور گردشگری شهر اصفهان شامل محور گردشگری زاینده رود، محور گردشگری 

تخت فوالد)گلستان شهدا( و محور گردشگری طبیعی کوه صفه برگزار شد.«

دوره مسئله شناسی تربیتی در اصفهان برگزار می شود
معاون فرهنگی مدرسه علمیه امام صادق)ع( اظهار کرد: دوره مسئله شناسی تربیتی به میزبانی مدرسه 
علمیه امام صادق)ع( چهارباغ برگزار خواهد شد.حجت االسالم ایوب مهدوی بیان کرد: این دوره ویژه 
برادران و به صورت حضوری برگزار خواهد شد، همچنین گواهی معتبر پایان دوره از طرف مرکز تربیت 
مربی کرامت و مدرسه علمیه امام صادق علیه السالم به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.وی اظهار کرد: 
دوره مسئله شناسی تربیتی از ۲۸ مهرماه به مدت سه روز و با تدریس اساتیدی چون دکتر امیرحسین 
بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس، دکتر اجل لوئیان، دکتر سیدکمیل حسینی، حجت االسالم 

رضا دارابی، دکتر میثم صداقت زاده و دکتر عبدالکریم خیامی برگزار خواهد شد.

دوره حفظ قرآن ویژه دختران خردسال برگزار می شود
مدیر موسسه فرهنگیـ  مردمی قرآن و عترت حضرت زینب)س( عطر گل زهرا اصفهان  از برگزاری 
دوره ای ویژه خردساالن از سوی این موسسه خبر داد و گفت: این موسسه صرفا ویژه بانوان است و در 
این دوره نیز به دختران ۴ تا ۶ سال، حفظ قرآن و یکسری مهارت های کاربردی آموزش داده می شود. 

خبر روزخبر خوان

تجهیز ناوگان آتش نشانی 
 اصفهان به خودروی 

نجات 28 تنی
مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: خودروی نجات 
جدید این ســازمان با وزن ۲۸ تن که جرثقیل 
۱۰ تن روی آن قرار گرفته، در آینده ای نزدیک 
به ناوگان عملیاتی آتش نشانی اصفهان اضافه 
خواهد شد و در عملیات های آتش نشانی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد.آتشپاد محسن گالبی 
اظهار کرد: طراحی منحصر بــه فرد خودروی 
نجات جدید توسط کارشناسان آتش نشانی 
اصفهان انجام و در مدت زمــان هفت ماه در 
یکی از شرکت های پیمانکار با طرح ارائه شده و 
نوع متریال درخواستی تجهیز شد.وی با بیان 
اینکه شاســی خودروی نجــات جدید مدتی 
قبل خریداری و رونمایی شده بود، افزود: در 
این خودرو کابین پرسنل در نظر گرفته شده به 
طوری که چهار نفر از آتش نشانان امکان سوار 
شــدن به کابین پرســنل را دارند و در مجموع 
شش نفر می توانند به محل حادثه اعزام شوند.

مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: جانمایی 
تجهیزات خودروی نجات جدید به روز شده و در 
ورودی آن به آسانی باز می شود تا آتش نشان 
دسترسی آســانی به تجهیزات داشته باشند، 
همچنین برای نور رسانی هنگام انجام عملیات 
پروژکتورهای قوی و کم مصرف در خودرو به کار 
رفته اســت.وی با بیان اینکه خودروی نجات 
جدید بــه موتوربرق قوی مجهز شــده که هم 
تک فاز و هم ســه فاز عمل می کند، گفت: این 
خودرو در انواع حــوادث از جمله حوادث چاه، 
زلزله، تصادف، حوادث جاده ای و انواع حوادث 
مرتبط با سازمان آتش نشانی، حضور خواهد 
یافت.آتشــپاد گالبی با تاکید بر اینکه ساخت 
این خودرو با طراحی منحصر به فرد در داخل 
کشور صرفه جویی ارزی به همراه داشته است، 
اظهار کرد: قیمت تمام شــده این خودرو بالغ 
بر ۶۰ میلیارد ریال غیر از تجهیزات آن اســت 
این در حالی است که اگر بخواهیم مشابه آن 
را به کشــور وارد کنیم، باید مبالغ قابل توجهی 

هزینه شود.

فراخوان و آموزش 
 بسیجیان گردان 106 

امام حسین)علیه السالم(
فراخوان و آموزش بســیجیان گردان ۱۰۶ 
امام حســین )علیه الســالم( همراه با 
اجرای کالس های تخصصی برگزار شد.در 
این فراخوان کالس های آموزشی متنوعی 
برای حفظ و ارتقای آمادگی بســیجیان 

برنامه ریزی و اجرا شد.

وز عکس ر
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ریســک پذیر ها: افرادی با رویکرد باز و افراطی نسبت بـــه 
امور مالی، اغلب در میان ســرمایه گذاران و کارآفرینان جای 
می گیرند. ریسک پذیر ها اغلب بـه دنبال فرصت هـای تازه 
برای سرمایه گذاری هستند و بـه همین دلیل، پس انداز نقد 
برای آن ها اهمیت چندانی ندارد.این افراد همچنین از قرض 
گرفتن مبالغ و خرید اعتباری نیز ترسی ندارند و بـه همین 
دلیل، مهم ترین معیار آن ها برای فعالیت هـای مالی، حفظ 
اعتبار برای اخذ وام و خرید های تازه اســت. ریسک پذیر ها 
نیز بـه مانند خوش بین ها بـــه دو گروه عمده قابل تقسیم 
هستند. یک گروه از آن ها واقع بین هستند و با تحقیق، بررسی 
هـــای دقیق و تحلیل جامع بازار ها فعالیت می کنند. از این 
رو خطرات موجود در فعالیت هـای آن ها بـه شدت کاهش 
می یابد؛ اما ریسک پذیر های ایده آلیست با بی پروایی بـه 
فعالیت هـای مالی می نگرند و پیش از تفکر و تحلیل کافی، 
اقدام کردن را آغــاز می کنند. این روش ریســک پذیر های 
افراطی و خیال پرداز را در معرض خطرات بسیار و حتی نابودی 
زندگی مالی قرار می دهد.نکته مهم در این زمینه آن است که 
ریسک پذیری لزوما ویژگی مثبت یا منفی در شخصیت فرد 
نیست. مهم این است که میزان پذیرش ریسک با واقعیات 
هماهنگ باشد و کیفیت زندگی از تصمیمات افراطی آسیب 

نبیند.
 متفکر ها: فرد متفکر بـه خوبی از پس مدیریت پول و تدوین 
استراتژی هـای مناسب بر می آید و بـــه دقیق ترین موارد 
نیز توجه دارد. این گروه از افراد بـــه ســبب قــدرت تامل و 
تحلیل، رویکرد منطقی و درستی نسبت بـــه مباحث مالی 
دارند؛ اما تحلیل درست همواره بـه موفقیت و نتایج مطلوب 
نمی انجامد. چرا که درگیر شــدن با جزییــات و تالش برای 
برنامه ریزی دقیق ممکن است باعث غفلت از سایر زمینه ها 
و پرهیز از گام برداشته شود.از این رو، شاید متفکر ها در زمان 
تصمیم گیری با نوعی فلج شــدن اراده مواجه شوند و بـــه 
همین دلیل، ترس از تصمیم گیــری و اقدام عملی را تجربه 
کنند. بدیهی است که بدون پذیرش درجه خاصی از ریسک 
و تالش برای عمل بـــه برنامه ها، نتایج مطلوبی بـه دست 
نخواهدآمد.فکر و تالش ذهنی هر چند شرط الزم برای حرکت 
درست مالی است، اما مغز ما بـه تنهایی قادر بـه انجام کاری 

نیست و بـه زور بازوان و پاهای مان هم نیاز داریم!
 احساساتی ها: این گروه از افراد چنان که از نام گذاری آن ها 
مشخص است، اهل حس کردن هستند. پول نیز بـه مانند 
سایر جنبه هـــای زندگی عاملی برای انگیزش احساسات، 
تجربه شرم و گناه و یا از دست دادن و فقدان است. این فشار 

احساسی باعث می شود چنین گروهی در برابر کاال های زیبا 
و خواستنی بـه ناگاه تسلیم شوند. بیهوده منابع را اتالف می 
کنند و آنگاه دچار احســاس گناه می  شوند.احساساتی ها 
همچنین بخش عمده ای از پول خود را صرف جلب رضایت 
دیگران می کنند، چرا که از فقدان نسبی اعتماد بـه نفس رنج 
می برند و بـه همین دلیل سعی می کنند با خرج کردن مقادیر 
قابل توجهی از پول رضایت و محبت دوستان و آشنایان را بـه 
دست آورند.در میان این افراد، کسانی بـه چشم می خورند 
که بـه ناگاه بـــه ثروت زیادی دست پیدا کره اند و بی پروا 
بـــه اتالف این منابع می پردازند؛ اما بـه دلیل آنکه هر خرید 
یا هزینه ای صرفا بـه صورت مقطعی احساس رضایت ایجاد 
می کند، فرآیند هدر دادن پول پایانی ندارد، تا آنگاه که حساب 
بانکی فرد بـــه انتها برسد!البته رویکرد احساساتی بـه پول 
صرفا شامل این نقاط ضعف نیست. کار و تالش سخت و بـه 
دست آوردن پول صرفا برای احساس رضایت و خوشبختی 
است. بـــه همین دلیل بهادادن بـــه احساسات و خواسته 
هـــای درونی برای زندگی شاد و باکیفیت ضروری است. 
آنچه در اینجا مورد بحث قرار گرفت بـه مواردی اشاره دارد که 
فرد در این رویکرد افراط کرده و توان نظارت احساسات خود 

را نداشته باشد.

آشپزی

مافین کدو حلوایی 
مواد الزم: آرد قنادی212 گرم، شکر250 گرم، بکینگ پودر یک 

قاشق چای خوری، پودر دارچین یک و نیم قاشق چای خوری، نمک 
یک دوم قاشق چای خوری، جوش شیرین یک دوم قاشق چای خوری، 

پودر زنجبیل یک چهارم قاشق چای خوری، تخم مرغ2 عدد، روغن مایع120 
گرم، شیر یا آب60 گرم،پوره کدو حلوایی244 گرم،تخم کدو حلوایی برای تزیین

طرزتهیه: برای تهیه مافین کدو حلوایی ابتدا آرد را به همراه بکینگ پودر، پودر دارچین، پودر 
زنجبیل، جوش شیرین و نمک با هم ترکیب می کنیم تا یکدست شوند، سپس درون یک 

کاسه بزرگ و جادار الک کرده و وسط مواد را گود می کنیم. در این مرحله فر را با دمای 200 درجه 
سانتیگراد روشن می کنیم و اجازه می دهیم به طور کامل گرم شود . در ادامه پوره کدو حلوایی را 
به همراه شیر، تخم مرغ، روغن، شکر و شیر یا آب داخل یک کاسه دیگر می ریزیم. حاال مواد را 

مخلوط می کنیم تا یکدست شوند، سپس درون گودالی که در ترکیب آرد ایجاد کرده بودیم 
می ریزیم.حاال مواد را به خوبی ترکیب می کنیم تا مایه مافین کامال یکدست شود. در 

ادامه قالب های مافین را با کپسول های کاغذی پر می کنیم، سپس کپسول ها را 
با مایه مافین پر می کنیم. برای اینکه ظاهر مافین ها بعد از پف کردن خراب 

نشود، باید حداکثر سه چهارم قالب را با مایه مافین پر کنیم. 
پس از اینکه مایه مافین را درون کپسول ها ریختیم، 

چند ضربه آرام به قالب می زنیم. 

تیپ شخصیتی مالی و پولی شما چیست؟ )2(

سعید آقاخانی سریال نمایش خانگی می سازد مریال زارعی و بهروز شعیبی در »صورت فلکی«
»راز بقا« با بهرام افشاری به کارگردانی سعید آقاخانی کلید می خورد.

سعید آقاخانی بعد از تجربه موفق سریال »نون.خ«، این روزها در 
تدارک ساخت سریال »راز بقا« برای پلتفرم فیلم نت است.این 
سریال که از مضمونی طنز برخوردار است در اولین قدم با بهرام 
افشاری به توافق رسیده و قرار است بازیگران دیگری هم در این 
سریال به ایفای نقش بپردازند.نویسندگی »راز بقا« را امیر وفایی بر 
عهده دارد و مصطفی احمدی تهیه کننده سریال است

فیلمبرداری فیلم سینمایی »صورت فلکی« به کارگردانی حسین دارابی 
به تازگی در تهران آغاز شده است.اطالعاتی درباره داستان فیلم در 
دسترس نیست، اما شنیده های فیلم نیوز حاکی ا ست »صورت 
فلکی« مضمونی اجتماعی دارد و مریال زارعی و بهروز شعیبی زوج 
اصلی فیلم هستند و به زودی چند بازیگر دیگر به گروه اضافه می شوند.

این دومین ساخته دارابی پس از فیلم »مصلحت« است که سال 
گذشته برای نخستین بار در جشنواره فجر به نمایش درآمد.
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