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 همزمان با 2۵ آبان ؛ نماد »روز 
پرواز« یادبود شهدای عملیات 
محرم در اصفهان رونمایی شد

 به یاد 370
پاره تن وطن

رتبه سوم اصفهان در تصادفات درون شهری؛

نقاطحادثهخیزیکهجانمیگیرد
5

حال ناخوش هتل ها
 رییس جامعه هتلداران استان اصفهان می گوید هتلداران به جای

 تخفیف زیاد، باید خدمات مطلوب تری ارائه دهند؛

3

گام اول »شهرک رمز ارز 
 فریدن اصفهان« آذر امسال

 به بهره برداری می رسد

میزبانی سپاهان از تراکتور در نقش جهان؛

شکست در دربی فراموش 
می شود؟

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان:

تمام اماکن تجمیعی 
واکسیناسیون که پس گرفته 

شده،برگشت داده شود 
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 برگزاری کارگاه دوروزه طراحی پوستردر
 خانه هنرمندان اصفهان  

 نصف شد، نصف جهان
 از خشکی
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 سرنوشت جاده های مرگ  در بام ایران
 به کجا می رسد؟

ما عادت نمی کنیم!

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهان

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و 
آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اســناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق ســایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1400/09/20 به نشــانی: اصفهان-خیابان طالقانی ، امور برق منطقه یک اصفهان– دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی كه بعد از 

مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir           : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن34122353-031 کارشناس قرارداد ها و مناقصات امور و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34122340 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  https://www.eepdc.irجهت به روز رسانی مدارک 

ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 

مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء كمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاكات آزاد می باشد.

 به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.   

 سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان 

سرنوشت تلخ تشنگی زاینده رود به قلب تاالب بین المللی گاوخونی رسید؛

پنجه در پنجه بی تدبیری
5

 »اما«،»اگر«،»ایهام«،»ابهام«،»شاید«، »به شرط«!
 از وعده دو ساله وزیر تا کاسه لبریزِ صبر کشاورزان؛ احیای دائمی زاینده رود عملی می شود؟ 

3

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی:

پیگیر جوابیه توقف طرح بن-
 بروجن از سازمان بازرسی 

کل کشور هستیم

رقابت های لیگ برتر در ایستگاه پنجم؛

مصاف گاندوها با تیم 
قعرنشین در مشهد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان:

برای ترک اعتیاد متجاهران به 
اندازه کافی مکان نداریم
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سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزی معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

رضایت دوچرخه سواران از 
مسیرهای دوچرخه سواری

7

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
استان خبر داد:

افزایش تعداد گردشگران 
خارجی در اصفهان
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لزوم استفاده 
حداكثری از 
ظرفیت های 

موجود،افزایش 
بهره وری و رفع 

8موانع تولید

دولت قبل، 
مقصر صفوف 
مردم برای 
کاالهای 
اساسی

تصمیم به بازگشــایی تجمعات و مراکز آموزشــی نشان می دهد ماهیت 
کرونا را نشناخته ایم و هنوز فکر می کنیم شیب های نزولی، نشان دهنده 
کنترل بیماری است، در حالی  که این اشتباه اســتراتژیک بزرگی است. 
سابقه و روند بیماری و سازوکارهایی که در ارتباط با واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی وجود دارد به وضوح قطعی است که در نیمه اول 
بهمن شاهد پیک ششم کرونا خواهیم بود، درحالی که این بار بیشتر افراد 

جوان و کم سن و سال را درگیر می کند.
رییس دانشکده بهداشت و مدیر گروه اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بابیان این مطلب اظهار کرد: واقعیت این اســت که هم اکنون در 

شرایط خوبی از نظر اپیدمی کرونا قرار نداریم.
محمدرضا مراثی،  با اشاره به اینکه گفته می شود پنج پیک کرونا را در کشور 
پشت سر گذاشته ایم، گفت: اگرچه درشیب نزولی پیک پنجم کرونا قرار 
داریم، اما واقعیت این است که شیب نزولی پیک پنجم نباید این غفلت 
را در ما ایجاد کند که بر بیماری تسلط پیدا کرده ایم و در حال کنترل است.

مدیر گروه اپیدمولوژی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان افزود: اگر به 
پیک های قبلی کرونا در اســتان و کشــور و روند و نمودارهای صعودی و 
نزولی آن توجه کنیم می بینیم که ما بعد از هر پیک کرونا، شیب صعودی 
پیدا کردیم، به قله رسیدیم و بعد شیب نزولی پیدا کردیم، سپس بار دیگر 
بیماری فعال شده و شیب صعودی می گیرد چرا که ساز و کارهای کنترل 

بیماری به خوبی اجرا نشده است.

شواهد علمی مبنی بر کنترل بیماری وجود ندارد
وی بابیان اینکه روند بیماری و آمار و ارقام نشــان می دهد هم اکنون در 
وضعیت کنترل بیماری قــرار نداریم، افزود: هنوز شــواهد علمی متقن 
و دقیقی مبنــی بر کنترل بیمــاری وجود نــدارد. در شــرایطی که هنوز 
واکسیناســیون به حــد مطلوب نرســیده و از طرف دیگــر پروتکل های 
بهداشــتی در جامعه رعایت نمی شــود، نباید به کنترل بیمــاری امیدوار 

باشیم.
مراثی تصریح کرد: این ماهیت اپیدمولوژیک بیماری های پیش رونده و 
نوظهور است که یک شــیب صعودی طی کرده و به قله می رسند، سپس 
وارد شیب نزولی می شوند، بعد از آن ویروس منتظر فرصت هایی است تا 

دوباره افراد مستعد را درگیر کند.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون وضعیت اپیدمی کرونا در کشــور بدتر از 
استان اصفهان اســت، اعالم کرد: تا کنون در اســتان حدود ۶۰ درصد از 
افراد نوبت اول و ۴۰ درصد نوبت دوم واکســن کرونا را دریافت کرده اند، 
در حالی  که اگر بخواهیم قضاوتی راجع به بیماری و ایمنی گله ای داشته 
باشیم، تزریق واکســن نوبت اول مالک نیســت و واکسیناسیون کامل 
مالک است، بر این اساس می توان گفت حدود ۴۰ درصد از افراد جامعه 

واکسینه شده اند.
این اپیدمولوژیست به مقاالت علمی که به تازگی در مجالت معتبر علمی 
در جهان منتشر شده اشــاره و تصریح کرد: برای رسیدن به ایمنی گله ای 
در مقابل بیماری کووید۱۹، واکسیناسیون باید به حدود ۹۰ درصد و حتی 

باالی ۹۰ درصد برسد، بنابراین می بینیم که فاصله ۴۰ تا ۹۰ درصد واکسینه 
شــدن افراد زیاد است و با واکسیناســیون که موضوع بسیار مهمی برای 

کنترل شدت بیماری در جامعه است، فاصله زیادی داریم.
وی با تاکید بر اینکه میــزان کنونی واکسیناســیون در جامعه نمی تواند 
تضمین کند با پیک ششــم کرونا مواجه نشــویم، افزود: از ســوی دیگر 
می بینیم زندگی عــادی در جامعه به خصوص زمانی که شــیب بیماری 
منفی می شــود شروع  شــده و این درحالی اســت  که آمار رسمی اعالم 
می کند میزان رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم کاهش چشمگیر 

پیداکرده و به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

یک اشتباه استراتژیک بزرگ
مراثی بابیان اینکه تمام متخصصان و پزشــکان در دنیا بر واکسیناسیون 
جمعیت و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت کنترل بیماری تاکید دارند، 
گفت: متاســفانه از برخی مســئوالن کشور می شــنویم که بیماری تحت 
کنترل است و نوید تجمعات بیشــتر را می دهند، در حالی  که این اشتباه 

استراتژیک بزرگی است و نباید غافل باشیم.
وی با تاکید بر اینکه برای بازگشایی تجمعات و مراکز آموزشی باید احتیاط 
کنیم، توضیح داد: مراکز آموزشــی، مدارس و دانشگاه ها به مرور در حال 
شروع آموزش حضوری هستند و همه چیز به سمت عادی شدن می رود، 
این تصمیمات نشــان می دهد هنوز ماهیت بیماری را نشناخته ایم و فکر 
می کنیم شیب های نزولی، نشــان دهنده کنترل بیماری است. متاسفانه 
تجربیات گذشته نشان می دهد وقتی بیماری وارد شیب صعودی می شود 
فراموش می کنیم چه گفتیم و چه کردیم و نسبت به پیشگیری از بیماری 

کم توجهی کردیم.
وی بابیان اینکه پیش بینی از وضعیت موجود این اســت که در نیمه اول 
بهمن ماه شــاهد یک قله دیگــری از بیماری خواهیم بــود، تصریح کرد: 
مدارک گذشته، روند بیماری و سازوکارهایی که در ارتباط با واکسیناسیون 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی وجود دارد به وضوح قطعی است که این 

پیک را خواهیم داشت.

مدیر گروه اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد: پیش بینی پیک ششم کرونا در بهمن ماه؛ 

موج بدتری در پیش است

سنا
 ای

س:
عک

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال (مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

۴۰۰-3-۱75/2

انجام خدمات 

مشترکین 

منطقه مبارکه

2۰.535.5۰8.8257۴۶.۰۶5.۰۰۰جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292: تاساعت : ۱3:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱3
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  3۶۶8۰۰3۰-8- ۰3۱

)داخلی 33۴ (

آگهی مزایده عمومی

حسین حفیظی- شهردار کوشک 

روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1400/08/26

م الف:1224729

شهرداری کوشک به استناد بند دو صورتجلسه شماره ۱۴/ ش مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰8 شورای اسالمی شهر کوشک در نظر دارد نسبت به فروش الوار حاصل 
از قطع اشجار خشکیده سطح شهر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده ۱3 آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده: 
واریز مبلغ 5 درصد  کل اعتبار به شماره حساب ۰۱۰۶۰۶5۰۰۰۰۰7 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، ســپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد. 

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

لذا متقاضیان شــرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشــتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شــهرداری مراجعه و نسبت به ارائه 
پیشنهادات، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱3 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند.
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درخواست اوکراین از فرانسه و آلمان
وزیر خارجه اوکراین گفت که پاریس و برلین باید خود را برای شروع درگیری بین روسیه و اوکراین آماده 
کنند. »دیمیتری کولبا«  که این سخنان را در جریان دیدار با همتایان غربی خود مطرح می کرد، گفت که غرب 
در صورت بروز درگیری، باید از گرفتار شدن در بروکراسی اجتناب کند. وزیر خارجه اوکراین گفت: »اگر روسیه 
اقدامی را شروع کرد، شما به راحتی زمان برای انجام هماهنگی و پیشبرد روندهای بروکراسی و هماهنگ 
کردن تصمیم ها را ندارید«. کولبا از هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان و ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه 
خواست: » بنابراین کارهای مقدماتی را همین االن انجام دهید چون اگر سناریوی نظامی اتفاق افتاد، زمان 
نخواهیم داشت«. »ولودیمیر زلنسکی« رییس جمهور اوکراین نیز اخیرا ادعا کرد که نزدیک به ۱۰۰ هزار سرباز 
روسی در نزدیکی مرز اوکراین هستند و کشورهای غربی اطالعاتی در مورد تحرکات فعال نیروهای روسیه را 
با کی یف به اشتراک گذاشته اند. زلنسکی گفت: »امیدوارم تمام جهان اکنون به وضوح ببینند چه کسی واقعا 

خواهان صلح است و چه کسی نزدیک به صد هزار سرباز را در مرز ما متمرکز کرده است«.

پشت پرده غیبت »ترامپ« در مراسم تحلیف »بایدن«
طبق بریده هایی از یک کتاب جدید، عدم حضور رییس جمهوری سابق آمریکا در مراسم تحلیف رییس 
جمهوری جدید این کشور، نه یک تصمیم خود متکی، بلکه متاثر از شنیده هایش مبنی بر این بوده که قرار 
است دعوتش به این مراسم، لغو شود. به گزارش پایگاه بیزنس اینسایدر، بخش هایی از کتاب جاناتان کارل، 
خبرنگار ای.بی.سی نیوز که به تازگی در سایت ها منتشر شده  است، درباره دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
پیشین آمریکاست و به ماه های آخر ریاست وی در کاخ سفید می پردازد. ترامپ در ۸ ژانویه در توئیتر خود 
نوشت: به همه کسانی که از من پرسیده اند )می گویم(؛ من به مراسم تحلیف روز ۲۰ ژانویه نخواهم رفت. 
اما به گفته کتاب جدید کارل؛ ترامپ خبردار شده بود که میچ مک کانل، سناتور جمهوری خواه و رییس وقت 
اکثریت سنای آمریکا، با ترس از تکرار وقایع خشونت بار ششم ژانویه، قصد داشته جلوی حضور ترامپ را در 

مراسم تحلیف جو بایدن، رییس جمهوری فعلی این کشور  بگیرد.

سقوط محبوبیت »بایدن« در میان رای دهندگان آمریکایی
نظرسنجی ها از کاهش حمایت از جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای نامزدی مجدد در انتخابات سال 
۲۰۲۴ حکایت دارد. بر این اساس، نظرسنجی بنیاد هیل هریس ایکس نشان می دهد در حالی که کمتر 
از یک سال از آغاز دوره ریاســت جمهوری بایدن می گذرد، رای دهندگان آمریکایی از اقدامات دولت وی 
ناخشنود هستند. این نظرسنجی نشان داد ۶۱ درصد از شرکت کنندگان بر این باورند بایدن باید در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ راه را برای نامزدی فردی دیگری هموار کند و تنها ۲۴ درصد از پرسش شوندگان 
از نامزدی مجدد وی حمایت کرده اند. از جنبه وابستگی های سیاسی رای دهندگان نیز، تنها ۴۵ درصد از 
پرسش شوندگان دموکرات از نامزدی مجدد بایدن حمایت کرده اند و ۳۷ درصد خواستار کناره گیری وی 

از نامزدی در انتخابات آتی به نفع یک نامزد دموکرات دیگر شده بودند.

درخواست صهیونیست ها از دولت آمریکا درباره لبنان و حزب ا...!
مقامات رژیم صهیونیســتی از ایاالت متحده خواسته اند تا کمک واشــنگتن به لبنان، مشروط به اعمال 
محدودیت ها علیه حزب ا... باشد. به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی از دولت آمریکا خواست به شرطی 
به لبنان کمک کند که محدودیت هایی علیه حزب ا... اعمال شود. منابع خبری رژیم صهیونیستی اعالم کردند 
که شروط تل آویو برای کمک آمریکا به لبنان عبارتند از: »عقب نشینی نیروهای حزب ا... از مرزها و متعهد 
شدن ارتش لبنان به ممانعت از ساخت موشک های نقطه زن حزب ا... و جلوگیری از ارسال سالح به لبنان«.

در همین ارتباط، روزنامه »یدیعوت آحارونوت« فاش کرد که مقامات اسراییل از لیندا توماس گرینفیلد، 
نماینده دائم ایاالت متحده در سازمان ملل »در جریان سفر کنونی او به اسراییل« خواسته اند تا واشنگتن 

هرگونه کمک به لبنان را مشروط به »اجرای چندین مورد مربوط به حزب ا...« کند.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

می توان برای همه مشکالت کشور راه حل علمی پیدا کرد
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای 
برتر علمی، نخبگان را نور چشــمان ملت خواندند و با تاکید بر لزوم تمرکز 
جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل های علمی مشــکالت مختلف 
افزودند: ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران، می تواند زمینه ســاز پر کردن 
شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن 
نوین اسالمی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. حضرت آیت ا...خامنه ای با 
تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در این دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت 
و نعمتی الهی خواندند و افزودند: استعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق 
نخبگی نیست بلکه باید با شکرگزاری و قدرشناسی این نعمت و با کار و تالش 
و همت و مجاهدت، استعداد و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد. رهبر انقالب 
در همین زمینه افزودند: البته قدرشناسی و شکر عملی نعمت نخبگی جوان، 
وظیفه پدر و مادر، معلم و استاد و دستگاه های حاکمیتی نیز هست. حضرت 
آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه است و به 
همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم تحقیرکننده استعمارگران قرار داشته تا 
استعدادها و توانایی های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ 
»ما نمی توانیم« را بپذیرد. ایشان با اشاره به خاطرات جواهر لعل نهرو از هند 
درباره تالش مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی ها برای از بین بردن احساس 
توانایی و اتکای به خود در ذهن ملت هند، گفتند: در تاریخ ۲۰۰ ســاله اخیر 
ایران نیز استعمارگران و حاکمان وقت، هم صدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ 
می کردند که پیروزی انقالب به این روند پایــان داد. رهبر انقالب، غفلت و 
غارت را دو هدف مکمل استعمارگران از القای ناتوانی در ملت ها برشمردند و 
افزودند: وقتی ملتی از توانایی های خود غفلت کرد، غارت او آسان می شود. 
در واقع غفلــت، مقدمه غارت و غــارت، افزایش دهنده غفلــت ملت ها از 
توانایی ها و استعدادهای درونی است. »احساس مسئولیت نخبگان« نکته 
دیگری بود که رهبر انقالب در این دیــدار به آن پرداختند و تاکید کردند: هم 
مسئوالن باید به وظایف خود درباره نخبگان عمل کنند، هم جوان نخبه باید در 
قبال مسائل کشور احساس مسئولیت کند و ضمن مبارزه با موانع و پذیرش 
برخی سختی های گاه اجتناب ناپذیر، اجازه ندهد نامهربانی هایی که در برخی 
دستگاه ها به نخبگان می شود، او را از ادامه راه و تالش و احساس مسئولیت 
باز دارد. نکته دیگری که رهبر انقالب برای نخبگان جوان و استعدادهای برتر 
علمی بیان کردند »ضرورت توجه به آینده  ترسیم شده و هدف گذاری شده 
برای ایران عزیز« بود. ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره 
آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند: باید به گونه ای 
حرکت کنیم که در آینده ای معقول، ایران منبع علم جهانی بشود و هر کس 
برای دسترسی به جدیدترین یافته های علمی، ناچار از یادگیری زبان فارسی 
شود، همانگونه که در برهه هایی از تاریخ، ایرانیان بر قله های دانش جهانی 

قرار داشتند و کتاب های دانشــمندان ایران در دانشگاه های غرب و شرق 
مورد تدریس و استناد اهل علم و دانش بود. حضرت آیت ا... خامنه ای برای 
رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز سه مرحله را ضروری دانستند. اول: 
تالش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم علم جهانی، دوم: 
عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه کشفیات نوین علمی به جامعه بشری، 
و سوم: بنا کردن تمدن نوین اسالمی بر پایه علم نافع. ایشان تاکید کردند: اگر 
نخبگان جوان میهن به این افق روشن چشم بدوزند، حرکت علمی آنها جهت 
گیری درست خواهد داشت و مشکالت نیز رفع می شود. »لزوم آفرینش 
علمی« نکته دیگری بود که رهبر انقالب در تبیین آن، گفتند: امروز کارهای 
علمی مهمی در کشور در حال انجام اســت که غالبا جزو شاخه های علمی 
خلق شده به دست دیگران است، در حالی که عالوه بر این، باید با خالقیت 
و نوآوری، قوانین ناشناخته طبیعت را کشــف و در تولید علم، نوآوری کرد. 
ایشان، »مسئله محوری« و حل مسائل کشور را از اهداف مهم جامعه علمی 
کشور خواندند و با برشــمردن مواردی مانند مشکالت آب، محیط زیست، 
ترافیک، آسیب های اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، 
بانکی و مسائل نظام تولید، گفتند: می توان برای همه مشکالت کشور راه حل 
علمی پیدا کرد. رهبر انقالب از »هوش مصنوعی« به عنوان یک مسئله مهم 
و آینده ســاز نام بردند و تاکید کردند: این مســئله در اداره آینده دنیا نقش 

دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی 
در دنیا قرار بگیرد. رهبر انقالب درباره بحث مهاجرت نخبگان، گفتند: امروز 
در کشور جوانان نخبه می توانند رشد و پیشرفت کنند ولی همچنان که قبال 
هم گفته ایم تمایل یک نخبه برای مهاجرت به کشــوری دیگر با این نگاه و 
توجه که بدهکار کشور است و پس از تحصیل بازخواهد گشت، مانعی ندارد. 
حضرت آیت ا...خامنه ای افزودند: اما مهاجرفرســتی و اینکه عناصری در 
بعضی دانشگاه ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس و او را به ترک میهن تشویق 
می کنند، صریحا خیانت به کشور و دشمنی با آن است و دوستی با آن جوان 
هم نیست. حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش دیگری از سخنان شان با ابراز 
خرسندی از رشد کمی شرکت های دانش بنیان، بر لزوم افزایش کیفیت این 
شرکت ها تاکید و خاطرنشــان کردند: در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن، 
سخت گیری شود. ایشان با اشاره به دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ کشور، 
خاطرنشان کردند: باید با استفاده از شرکت های دانش بنیان، صنایع بزرگ 
مانند خودروسازی نیز دانش بنیان شوند. رهبر انقالب، الزمه رشد و تقویت 
شرکت های دانش بنیان را رواج استفاده از محصوالت آنها در داخل دانستند و 
گفتند: وقتی یک محصول دانش بنیان در داخل تولید می شود، نباید واردات 
مشابه آن انجام شود و به خصوص دولتی ها و شــرکت های بزرگ باید از 

محصوالت داخلی استفاده کنند.

یک کارشــناس مســائل عراق معتقد اســت که 
تعــداد زیادی از گروه های شــیعه در عــراق مایل 
به نخســت وزیری مجدد» مصطفــی الکاظمی« 
نیستند. حســین کنعانی مقدم  در ارتباط با اخبار 
منتشر شــده از سوی رســانه های عراقی مبنی بر 
اینکه شــنیده شــده جریان صدر که اکثریت را در 
انتخابات پارلمانی اخیر  عراق به دســت آورده این 
پیشــنهاد را مطرح کرده که اگر الکاظمی به عنوان 
نخســت وزیر مورد توافق فراکســیون اکثریت در 
پارلمان عراق قرار نگیــرد، گزینه حیدر عبادی برای 
تصدی این سمت  مطرح شــود، تصریح کرد:  بعد 
از تحــوالت اخیر در عراق و حملــه پهپادی به خانه 
مصطفــی  الکاظمی، تعدادی از گروه های شــیعه 
برای همــکاری و هم فکری بیشــتر دور هم جمع 
شدند و در مشــورت هایی که با یکدیگر داشتند بر 
چند موضوع و تصمیــم تاکید کردند  از جمله آن که 

آنها  تاکید داشتند که باید جنایت صورت گرفته علیه 
تظاهرکنندگان در منطقه ســبز عراق مورد پیگیری 
قرار بگیرد، آنها همچنین بر این موضوع تاکید کردند 
که باید مشخص شود پشت حمله پهپادی به منزل  
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر کنونی عراق چه 
کسانی بودند  و این کار توســط چه افرادی صورت 
گرفته است. وی افزود: آنها همچنین بر این موضوع 
تاکید کردند که باید تکلیف پارلمان عراق و  انتخابات 
صورت گرفته در مــورد آن و برخی از ابهاماتی که در 
این زمینه وجود دارد هر چه زودتر مشخص شود. 
کنعانی مقدم  ادامه داد: اکثریــت این گروه های 
شــیعه معتقد هســتند که نباید کاظمی دوباره به 
عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شود و نظر چندان 
مثبتــی در مورد انتخــاب مجــدد وی ندارند. این 
کارشناس مسائل غرب آسیا  با بیان اینکه در حال 
حاضر گزینه هایی همچون نــوری مالکی و حیدر 

عبــادی در بین برخــی از  گروه های شــیعه برای 
نخست وزیری عراق مطرح هستند ، افزود : آقای 
عبادی پیش از این نیز نخســت وزیــر عراق  بوده 
ولی توافــق و اجماع کلی در مــورد انتخاب مجدد 
وی وجود ندارد، البته عالوه بر آقایان نوری مالکی 
و العبادی، افراد دیگری نیز مطرح هســتند چنان 
که شنیده می شــود که مجموعه صدر  که بر اساس 
آنچه که تاکنون اعالم شده بیشترین کرسی ها را در 
انتخابات پارلمانی عراق به دســت آورده، به دنبال 
این است که کسی را از داخل  خانواده صدر به عنوان 
گزینه پیشنهادی برای پست نخست وزیری عراق  

مطرح کند.

یک کارشناس پاسخ داد: نخست وزیر مورد نظر گروه های شیعه در عراق چه کسی خواهد بود؟

یکی از خانواده »صدر«؟

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در دیدار با ســفیر آمریکا در ســازمان ملل، ادعایی را علیه نقش ایــران در منطقه مطرح کرد.بنی گانتــس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی با لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در ســازمان ملل که به فلسطین اشغالی ســفر کرده بود، دیدار کرد.طبق بیانیه ای از دفتر گانتس، او از 
گرینفیلد برای  »کمک و حمایت حرفه ای و شخصی اش« از روابط آمریکا-اسراییل قدردانی کرد. طبق این بیانیه، وی همچنین باتوجه با برنامه هسته ای 
ایران و آنچه حمایت آن از گروه های نیابتی خوانده شده است، موضوع  »خصومت ایران« را  نیز که موجب »تضعیف ثبات منطقه می شود«، مطرح کرد.عالوه 
بر این، در بیانیه ای که دفتر گرینفلید درباره این دیدار ارائه داده، وی  تعهد سرسختانه آمریکا  نسبت به امنیت اسراییل، از جمله تالش برای متوقف کردن آن 

چه  »خصومت ایران در منطقه« می خواند و بازسازی سامانه موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را اعالم کرد. 

ادعای »گانتس« علیه ایران در دیدار با سفیر آمریکا در سازمان ملل
وزیر خارجه پاکستان:

 متعهد به حفظ روابط عالی 
با ایران هستیم

خبر روز

وز عکس ر

هیتلر درونی 
»اون« بیرون زد!

رهبر کــره شــمالی بــا کت 
چرم به ســبک رایش ســوم 
از شــهر جدید »آرمان شــهر 
سوسیالیســتی« بازدید کرد. 
وی از ۱۱ اکتبر دیده نشده بود 
و این طوالنی تریــن غیبت او 

بوده است.

ایران، از موضوعات مورد بحث سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از سفر وزیر دفاع این کشور به منطقه و احتمال گفت وگوی او با مقامات منطقه 
درباره ایران خبر داد. جان کربی، سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری اعالم کرد لوید آستین وزیر دفاع 
آمریکا روز پنجشنبه)امروز( سفری به منطقه خواهد داشت. به گفته کربی، آستین قرار است با مقامات ارشد 
نظامی در  بحرین و امارات متحده عربی دیدار کند، همچنین در بحرین در کنفراس ساالنه اندیشکده مطالعات 
راهبردی گفتمان منامه سخنرانی خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به این که آیا موضوع ایران 
در دیدارهای آستین با مقامات منطقه مطرح خواهد بود یا نه، گفت که نمی خواهم پیش تر از اظهارات او چیزی 
را اعالم کنم. فکر می کنم خودتان بهتر بدانید که ایران پس ذهن همه خواهد بود و او حتما به آن چه فعالیت های 
مخرب ادامه دار ایران به طوری که امنیت و ثبات منطقه را به خطــر می اندازد، می خواند، خواهد پرداخت؛اما 

چیزی را از قبل اعالم نمی کنم.

انتقاد روزنامه اطالعات از رییس جمهور: 

تناقض در دولت شما موج می زند
روزنامه اطالعات نوشت:حرکت رییس جمهوری در انجام سفرهای استانی و دیدار با مردمی که کمتر فرصت 
دیدار با مقامات را می یابند نه تنها نکوهیده نیست بلکه مستحسن است؛ به ویژه آنکه آقای رییسی بیشتر از 
وقت استراحت و احتماال تفریح خود می زند و به سراغ مردمانی می رود که دوست دارند مستقیم مشکالت شان 
را با رییس جمهوری و مقامات در میان بگذارند و احســاس غربت نکنند. اما اشــکال کار کجاست؟ اشکال 
کار تصمیمات و دستوراتی اســت که با مشاهده مشــکالت مردم و کارخانه داران و تولیدکنندگان و برای رفع 
مشکالت شان و البته از سر حسن نیت و احساس درد و تکلیف صادر می شود. از جمله اینکه برای حمایت از 
تولید دستور داده اند که هیچ کارخانه ای نباید به خاطر بدهی بانکی، مصادره شود یا در معرض تهدید و تعطیلی 
قرار گیرد. بی آنکه به ریشه های ورشکستگی آن واحد تولیدی یا اثری که در سایر کارگاه های موفق، منضبط و 
در حال کار که خوش حساب بوده و مطالبات بانک را به موقع پرداخت کرده اند، توجه کرده باشیم. پس بازدید 
خوب است؛ اما صدور و دستور و اتخاذ تصمیم، نیازمند کار کارشناسی و دقیق و همه جانبه است. به نظر می رسد 
به خاطر حجم و گستردگی مشکالتی که در حوزه اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد نوعی سردرگمی و کالفگی 

و گاهی شتاب در تصمیمات دولت دیده می شود.

هشدار »قالیباف« به نمایندگانی که در رای گیری ها شرکت نمی کنند:

اسم تان اعالم می شود
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: از این به بعد اسامی نمایندگانی که در صحن مجلس حضور داشته 
باشند و در رای گیری ها شرکت نکنند، اعالم می شــود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی اخیر مجلس و در 
جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول 
و رای گیری برای اصالحات این طرح خطاب به نمایندگان اظهار داشت: بنا داریم از این به بعد اسامی نمایندگانی 
را که در صحن حضور دارند و در رای گیری ها شرکت نمی کنند، اعالم کنیم. این مسئله در حالی از سوی رییس 
مجلس اعالم شد که یکی از مشــکالت مجالس در همه دوره ها کم کاری برخی نمایندگان هنگام رای گیری 

برای طرح ها و لوایح است که باعث تذکر رؤسای مجالس و یا نواب رییس در هنگام اداره جلسات می شود.

حل مشکالت توسط دولت به دعا نیاز دارد
امام جمعه موقت تهران، با بیان اینکه حرم حضرت معصومه )س( پایگاه ارتباط با ائمه اطهار)ع( است، گفت: در این 
پایگاه برای دولت و نظام اسالمی دعا کنید زیرا دولت با مشکالت زیادی مواجه است که حل این مشکالت به دعا و 
کمک خداوند و اهل  بیت)ع( نیاز دارد. حجت االسالم و المسلمین کاظم صدیقی در شبستان امام خمینی)ره( حرم 
مطهر )س( با اشاره به این که اینجا حرم و خانه همه اهل بیت)ع( است، گفت: از این جا دل ها می تواند به همه امام ها 

وصل شود و خود امامان به ما یاد داده اند که هرکسی با هر امامی کار دارد، به حرم مطهر کریمه اهل بیت)ع( بیاید.

کافه سیاست

وزیر امور خارجه پاکستان روابط دوجانبه این 
کشور با جمهوری اســالمی ایران را ریشه در 
مشــترکات قوی تاریخی، مذهبی و فرهنگی 
توصیف کرد و گفت: اسالم آباد همواره مصمم 
و متعهد به حفظ مشــارکت ســنتی و روابط 
عالی با تهران اســت. »شاه محمود قریشی« 
طی ســخنرانی در جمع مســئوالن، اساتید و 
دانشجویان دانشگاه دفاع ملی وابسته به ارتش 
پاکستان در اسالم آباد به تشریح آخرین مواضع 
این کشــور درخصوص تحــوالت منطقه ای، 
سیاست خارجی به ویژه روابط با همسایگان 
از جمله ایران پرداخت. قریشی اظهار داشت: 
پاکستان  به رغم فشــارهای مختلف، همواره 
روابط عالی خود را با ایران حفظ کرده اســت. 
وی با تاکید بر عــزم و تعهد اســالم آباد برای 
ادامه مشارکت سنتی با تهران، روابط دو کشور 
همسایه را ریشه در مشــترکات عمیق و قوی 
تاریخی، فرهنگی و مذهبی توصیف کرد. وزیر 
امور خارجه پاکستان که پنجم آبان ماه امسال 
ضمن شرکت در دومین اجالس وزیران خارجه 
کشــورهای همسایه افغانســتان به میزبانی 
کشــورمان در تهران با رییس جمهوری و وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران دیدار 
کرد، اظهار داشــت: ما به دامنه مشارکت های 
سنتی خود با کشــورهای تاثیر گذار در جهان 
اســالم به  وی درباره وحدت امت اســالمی 
نیز افزود: پاکســتان همیشــه تالش کرده تا 
به پلی بــرای تنش زدایی و ترویــج گفت وگو 
تبدیل شود، حتی زمانی که ســایه رویارویی 
نظامی بر فراز خاورمیانه سنگینی می کند. شاه 
محمود قریشــی، موضوع افغانستان و کمک 
به صلح در این کشور را یک مسئولیت جمعی 
دانست و افزود: اســالم آباد نقش خود برای 
پیشبرد گفت وگو و آشــتی در افغانستان را با 
وجود چالش تروریسم، هجوم پناهندگان و یا 
روایت های نادرست ایفا کرده است. وی گفت: 
پاکستان همواره بر این موضوع تاکید کرده بود 
که جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد و 
یک افغانستان صلح آمیز و مرفه به نفع خود 

پاکستان و تمام منطقه  است.

بین الملل
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اجرای بیش از 4 هزار طرح اشتغال زایی در اصفهان
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: ۴ هزار و ۲۸۰ مددجوی کمیته امداد صاحب 
شغل پایدار شدند. کریم زارع اظهار کرد: ۴ هزار و ۲۸۰  مددجوی کمیته امداد  طی ۷ ماه امسال صاحب 
شغل شــدند. وی  افزود: در این مدت برای ۳ هزار و ۳۴۴ طرح در حوزه صنعتی، کشاورزی، برای مدد 
جویان این نهاد حمایتی به صورت پایدار شغل فراهم شــد. زارع تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها 
۱۳۴ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت ارائه شده است. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان گفت: هزار و ۵۸۶مدد جوی کمیته امداد استان اصفهان دوره آموزش های فنی و حرفه ای را به 
منظور باال بردن توان کاری  گذرانده اند. این طرح های اشــتغال زایی در زمینه های کشاورزی و صنعتی 

و... اجرا شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک مطرح کرد:

آفت خشکسالی؛ دامن گیر باغ های پسته
مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: عملکرد باغ های پســته در شهرستان خوروبیابانک هزار و 
۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده و امســال به حدود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است. سید حکمت 
موسوی اظهار کرد: در ســال های محصول دهی به طور میانگین عملکرد باغ های پسته در شهرستان 
خوروبیابانک هــزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده و امســال این رقم به حــدود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار 
کاهش یافته اســت. وی گفت: بر اســاس آمار موجود از مجموع کل سطح زیر کشــت پسته در این 
شهرستان،۸۰ درصد بارور و ۲۰درصد غیر بارور است و سالیانه ۱۰ درصد به سطح زیر کشت این محصول 
شهرستان افزوده می شود. موسوی افزود: خشکسالی های اخیر، باغ های پسته را دچار مشکل کرده 
و باعث هجوم آفات مختلف به باغ های پسته شده است. مدیرجهاد کشاورزی خور و بیابانک با اشاره 
به ضرورت توسعه واحد های فرآوری محصوالت کشاورزی و پســته  افزود: ارزآوری، اشتغال زایی و 
مصرف بهینه آب از مواردی است که کشــاورزان رغبت زیادی برای احداث باغ پسته دارند.  همچنین 
افزایش قیمت نهاده های کشاورزی شامل سم و کود و افزایش هزینه نگهداری، مکانیزاسیون و کارگری 
سبب افزایش هزینه های تولیدشده که نیاز است تسهیالت سرمایه در گردش کم بازده بانکی به باغداران 
پرداخت شود. وی، ارقام کشت شده در شهرستان را کله قوچی، فندقی، احمد آقایی و اکبری معرفی کرد 
و افزود: متوسط عملکرد پسته خشک در شهرستان هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و افت عملکرد باغات، 

ناشی از تاثیر سرمای دیررس بهاره است.

»خاموشی« در راه کاشان 
رییس اداره برق کاشان گفت: احتمال کمبود برق در زمستان وجود دارد.امیر رمضانی ضمن تاکید بر 
اهتمام ویژه مشترکان بر مدیریت مصرف انرژی گفت: احتمال کمبود برق در زمستان وجود دارد.وی  با 
بیان اینکه اهمیت مدیریت مصرف حامل های انرژی در زمستان کمتر از تابستان نیست، اظهار داشت: 
اولویت شرکت گاز در گازرسانی به مصارف خانگی و عدم تخصیص به نیروگاه های تولید برق در صورت 
افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی است. رییس اداره برق کاشان ضمن اشاره به تجربه سال های 
گذشته و کمبود گاز در فصل زمستان افزود: با توجه به رعایت نکات زیست محیطی و ممنوعیت استفاده 
از مازوت در نیروگاه ها، احتماال با کمبود برق ناشی از کمبود تولید در فصل زمستان مواجه خواهیم شد. 
رمضانی با بیان اینکه امیدواریم با صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف برق و گاز توسط همشهریان عزیز 
بتوانیم فصل زمستان را با حداقل خاموشی پشت سر بگذاریم، ابراز داشت: عایق کاری آب گرمکن های 
برقی، اســتفاده از نور طبیعی در روز، تعویض المپ های قدیمی با LED از جمله راهکار های مدیریت 
صرف انرژی است. وی گفت: کشیدن لوازم برقی از پریز  هنگام عدم اســتفاده، استفاده حداقلی از 
بخاری برقی برای گرمایش، خاموش کردن کامل کامپیوتر و تلویزیون در زمان عدم استفاده، عایق بندی 
مناســب در و پنجره ها، عدم باز و بســته کردن در اطاق ها و در خروجی منزل و اســتفاده از وســایل 
سرمایشی دارای عالمت استاندارد و برچسب انرژی از دیگر راهکار های مدیریت مصرف انرژی است.

صاحب نیوز: یکی از  اقداماتی که شاید بتواند در جذب گردشگران داخلی 
تاثیرگذار باشد، دو نرخی کردن هزینه اقامت در هتل هاست.این واقعیت 
را نباید فراموش کرد که هزینه هتل ها در مقایســه بــا دیگر مراکز اقامتی 
بسیار باالست و آنها باید هزینه کارکنان خود را براساس حقوق و قوانین کار 
پرداخت کنند. عالوه بر این، هزینه های گسترده دیگری از مالیات باال گرفته 
تا هماهنگی با دیگر نهادها بر آنها تحمیل شده است.  هتل ها مراکز اقامتی جا 
مانده از استقبال مسافران در بحران کرونا هستند که بیشترین میزان آسیب 
را پس از همه گیری کرونا متحمل شده اند. هتل ها هر سال در مهرماه نرخ ها 
را متناسب با تورم افزایش می دهند که اعتبار یک ساله دارد. در مهرماه ۹۹ 
جامعه هتلداران نرخ  اقامت را تــا ۳۰ درصد افزایش داد،  درحالی که تحت 
تاثیر کرونا و تورم،   معیشت مردم تحت تاثیر قرار داشت و به گفته هتلداران، 
درصد اقامت در این اماکن به زیر ۱۰ درصد رسیده بود. با این حال، رییس 
جامعه هتلداران ایران معتقد است: گرانی، علت مراجعه نکردن مردم به هتل 
نیست. بلکه وجود برخی محدودیت ها در هتل، مردم را به سمت خانه های 
اجاره ای می کشاند وگرنه قیمت کرایه همین خانه ها چندبرابر هتل هاست.

تعرفه هتل ها با تورم یکسان نیست!
کریم بیگی در خصــوص تغییر نرخ هتل ها اظهار کــرد: بعد از تورم های 
موجود در این چند ســال اخیر و رکود گردشگری به علت بیماری کرونا، 
ضرر و زیان سنگینی به هتل ها وارد شــده است. هر ساله تعرفه هتل ها  
۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش می یابد که این مبلغ اصال متناسب با وضعیت 
تورم جامعه نبــوده و باید درصد بیشــتری  افزایش پیــدا کند. رییس 

جامعه هتلداران اســتان اصفهان افزود: جلسات بسیاری با نمایندگان 
اداره کل داشتیم و به این نتیجه رســیدیم که  اگر یک هتل با یک هزینه 
ثابت  به صورت استاندارد خدمات کمی ارائه دهد مشکلی ندارد؛ اما اگر 
بخواهند استانداردهای الزم را بر اساس امتیازی که دارد رعایت کنند طبق 
هزینه های برآورد شده  به فرض مثال در یک هتل چهار ستاره حدود  ۷۰۰ 
هزار تومان هزینه ثابت یک اتاق است و این هزینه بدون در نظر گرفتن 
هزینه استهالک، شامل آب، گاز، نیروی خدماتی و..  می شود و  اگرهم  
اتاق ها خالی بماند هزینه ها باقی است. وی بیان کرد: طبق بررسی ها به 
این نتیجه رسیدیم که کلیه تجهیزات اقامتی که اکنون در اختیار مالکین و 
مدیران هتل هاست از سرمایه گذاری های گذشته بوده و مطمئنا اگر کسی 
اکنون بخواهد برای هتلی سرمایه گذاری کند به نتیجه ای نخواهد رسید. 
مسلما مجموعه هایی که ما در اختیار داریم با هزینه های قبلی تهیه شده و 
اکنون با گرانی ها و تورم های موجود ، هزینه های استهالک تامین می شود، 
نرخ هتل ها باید خیلی باالتر باشد؛ اما کشــش بازار به حدی نیست که 
بخواهیم اتاق ها را گران کنیم تا جبران خسارت ها شود. بنابراین در حال 
تدوین یک برنامه هستیم تا تمام این مسائل را در نظر بگیریم و در نهایت 

به یک عدد ثابتی برای هزینه ها برسیم.

هتل های دو نرخی وجود ندارد
بیگی متذکر شد: این که مطرح شده است هتل ها دونرخی شده اند، خیر 
این چنین نیست. در جامعه هتلداران اســتان اصفهان همیشه اعتراض 
داریم که همکاران تخفیف های غیرمتعارف ندهند و تخفیف ها باید در حد 

متعادل باشد، پیشنهاد شده که به جای تخفیف، خدمات مطلوب تر شود، 
باید به جای اینکه رقابت ناسالم به وجود بیاید که دیگر مراکز مجبور شوند 
به علت رقابت خدمات خودشان را تضعیف کنند، این تخفیف ها را حذف 
کنیم و خدمات را مطلوب ارائه دهیــم. وی ادامه داد: تخفیف های زیاد و 
خدمات نامطلوب  در دراز مدت اثرات نامناسبی خواهد داشت و اگر خدمات 
بدی ارائه شود در سطح کشــوری و بین المللی انعکاس خواهد داشت. 
جامعه هتلداران تنها کاری که انجام داده این است که برای افراد توریست 
و گردشگران خارجی خدمات را بدون تخفیف و با ارز  بین المللی ارائه دهد، 
ما اعتقاد داریم برای توریست هایی که با ارز وارد کشور می شوند تخفیف 
قائل نشویم؛ اما برای هموطنان خودمان قیمت های متعارف و تعریف شده 
را ارائه دهیم. با همه گیری کرونا هتل ها، عالوه بر از دست دادن  میهمانان 
اصلی خود یعنی همان مســافران خارجی حتی مسافران داخلی را نیز از 
دست دادند و به تناسب لغو سفرها و رزروها، هتل ها با خسارت های مالی 
بی سابقه ای مواجه شدند و در ابتدا برای کاهش هزینه ها اقدام به تعدیل 
نیرو یا فرستادن کارکنان خود به مرخصی بدون حقوق کردند؛ اما با طوالنی 
شدن روند محدودیت سفرها، بحران کرونا و هزینه های کمرشکن برخی از 

هتل ها اقدام به تعطیلی موقت و برخی دائم کردند.

تنها 3 درصد مسافران در نوروز در اقامتگاه های رسمی ساکن شدند!

طی یک سال و نیم گذشته شــاهد به مزایده گذاشتن برخی از هتل ها و 
آگهی فروش آنها بودیم حتی برخی از هتل ها اقدام به تغییر کاربری کرده 
تا از این طریق  برای تامین هزینه ها درآمد کسب کرده و از تعطیلی دائم 
آن جلوگیری کنند. حتی برداشتن محدودیت های سفرهای داخلی نیز 
تاثیری در رزرو هتل ها در تعطیالت نداشــته و در تعطیالت نوروز تنها سه 
درصد از مسافران در اقامتگاه های رسمی اقامت کردند و بقیه مسافران در 
اقامتگاه های غیررسمی، خانه های شخصی، ویالها، خانه های بوم گردی 
یا کمپ زدن در طبیعت اقامت کردند. یکی از  اقداماتی که شاید بتواند در 
جذب گردشگران داخلی تاثیرگذار باشــد دو نرخی کردن هزینه اقامت 
در هتل هاســت.این واقعیت را نباید فراموش کرد کــه هزینه هتل ها در 
مقایسه با دیگر مراکز اقامتی بسیار باالست و آنها باید هزینه کارکنان خود 
را براســاس حقوق و قوانین کار پرداخت کنند و عالوه بر این، هزینه های 
گســترده دیگری از مالیات باال گرفته تا هماهنگی با دیگر نهادها بر آنها 
تحمیل شده است. از این رو هتل ها نســبت به دیگر اقامتگاه ها گران تر 
به نظر می رسند و شاید یکی از عوامل تمرکز صرف برخی هتل ها در جذب 
گردشگران خارجی، کسب درآمد بیشــتر برای تامین هزینه ها باشد. اما 
غفلت از گردشگران داخلی منجر به بحرانی شده که اکنون گریبان هتل ها 
را گرفته و دیگر مسافری برای دریافت خدمات وجود ندارد. با توجه به اینکه 
مجوز صدور ویزا به گردشگران خارجی به زودی اجرایی می شود، بهترین 
شیوه جذب گردشگران داخلی در شرایط کنونی نرخ گذاری جدید براساس 
وضعیت اقتصادی خانوارهاست و تعرفه ها با دو نرخی شدن برای مسافران 
داخلی و خارجی، هم می تواند به جبران خسارت های وارده بر هتل ها تاثیر 

بگذارد و هم به افزایش تقاضای مسافران داخلی از هتل ها منجر شود.

مدیرعامل نخستین  شهرک تخصصی رمز ارز  کشور 
در شهرســتان فریدن اصفهان از پیشــرفت فیزیکی 
۶۰ درصدی ایــن مجموعه خبر داد و گفــت: گام اول 
این طرح صنعتی، آذر ماه سال جاری به بهره برداری 
می رسد. امین خانجانی با اشاره به اینکه مراحل اول و 
دوم شهرک شامل مزرعه استخراج رمز ارز )فارم( در 
زیربنای سه هزار و کارخانه تولید دستگاه ها و تجهیزات 
استخراج کننده ارز دیجیتال )ماینر( به مساحت چهار 
هزار مترمربع اســت، اظهار داشت: عملیات زیربنایی 

مانند دیوارکشــی، کانال کشــی، زیرســازی و نصب 
ســوله انجام گرفته و تجهیزات موردنیاز خریداری و 
تامین شده اســت و پس از اجرای سقف سوله، این 
ادوات و تجهیزات نصب خواهد شد. وی بابیان اینکه 
مجموعه اســتخراج کننده رمز ارز شامل ۲ سوله یک 
هزار ۲۰۰ و یک سوله ۶۰۰ مترمربعی و در حال احداث 
اســت، خاطرنشــان کرد: این بخش از پروژه نیز ۶۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مدیرعامل این مجموعه 
صنعتی با اشاره به مســاحت ۷۸ هزار مترمربعی کل 
شــهرک ادامه داد: زیرســازی و ســاخت جاده های 
دسترسی و همچنین دیوارکشی به طول یک هزار و ۶۵۰ 
متر )۶ هزار مترمربع با احتساب ارتفاع( به خوبی پیش 

می رود. وی، ســاخت و تجهیز تصفیه خانه فاضالب 
شهرک را به عنوان دیگر پروژه در مرحله دوم اعالم کرد 
و افزود: این بخش مباحث زیســت محیطی، توسعه 
فضای سبز و پوشش گیاهی و صرفه جویی در مصرف 
آب در نظرگرفته شــده اســت. خانجانــی به احداث 
بخشی از نخستین پســت برق ۶۳ کیلوولت شهرک 
برای تامین انرژی الکتریکی موردنیاز اشاره و تصریح 
کرد: تجهیزات آن مانند ترانس، کابل و تابلو تامین شده 
است و هفته نخست آذر امسال برای پروژه اختصاص 
پیدا می کند و قرار است ۱۴ مگاوات برق را به مجموعه 
تحویل دهد. وی اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد باقی مانده 

مجموعه در بازه زمانی ۴۰ روزه تکمیل خواهد شد.

 گام اول »شهرک رمز ارز فریدن اصفهان« آذر امسال
 به بهره برداری می رسد

خبر روز

تاثیر گلخانه ها در برون رفت از بحران کم آبی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: در گلخانه تقریبا به ۱۰ درصد مقدار مصرفی آب 
کشاورزان نیاز داریم که باعث افزایش راندمان می شود. ناصر حاجیان اظهار کرد:در رابطه با احیای 
زاینده رود، راهکار هــای مختلفی وجود 
دارد؛ در کتابی تحت عنوان مرجع جامع 
زاینده رود جلد سوم، ۱۶۰ راهکار به صورت 
دسته بندی شده آورده شده است؛ یکی 
از ۱۶۰ راهکار، گلخانه هاست؛ البته مسلم 
اســت که هیچ یک از ایــن راهکار ها به 
تنهایی نمی تواند نجات دهنده واقع شود، 
ولی ترکیب آن ها می تواند باعث کاهش 

بحران شود.
وی افــزود: بــا اســتفاده از گلخانه ها 
می توان تولیدات بیشتری را در مساحت 
و مصرف آب کمتر به دست آوریم؛ در گلخانه تقریبا به ۱۰ درصد مقدار مصرفی آب کشاورزان نیاز داریم 

که این باعث افزایش راندمان می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان گفت :حدود چهارسال پیش طرحی برای 
گلخانه ها مطرح شد؛ در این طرح وزارت نیرو و کشاورزی ملزم می شدند یک متر مکعب آب ظرفیت 
لوله ها را وارد صنعت گلخانه کرده و چندین گلخانه در شهر اصفهان احداث کنند. درواقع اگر آب گلخانه 
تامین شود یعنی یک متر مکعب وارد سیستم شود و مقدار آب یک شهرک گلخانه ای تامین شود، 

بهره برداری بیشتر از آب خواهد شد.
حاجیان در پاسخ به این سوال که میزان مصرف آب در گلخانه نسبت به روش سنتی چقدر تفاوت 
دارد؟ بیان کرد: اســتفاده از گلخانه باعث مصرف آب کمتری نسبت به کشاورزی سنتی می شود و 
تنها حدود ۱۰ درصد از آبی که در کشاورزی سنتی مصرف می شود برای گلخانه الزم است. یکی دیگر 
از ویژگی های گلخانه این است که با روش های مدرن و به روز مدیریت می شود و طبق اصول پیش 
می رود؛ عالوه بر این ویژگی ها احتمال اینکه در آینده ای نزدیک این صنعت پیشرفت کرده و بتوان 
آب تبخیر شــده در گلخانه را دوباره به مایع تبدیل کرده و از آن استفاده کنیم نیز وجود دارد که فکر 
می کنم تا ۱۰ سال دیگر این کار شدنی است. تاکنون نیز طی ۲۰ سال اخیر گلخانه های احداث شده 

بسیار موفق عمل کرده اند.

برپایی نمایشگاهی با طعم قهوه و شیرینی در اصفهان
سومین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی، شکالت، تجهیزات هتل، رستوران و فست  فود در 
اصفهان برپاست. در نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی، شکالت، تجهیزات هتل، رستوران و 
فست  فود بیش از ۹۰ شرکت کننده در ۱۲ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی از استان های اصفهان، 
تهران، فارس، خراســان رضوی، آذربایجان شــرقی و البرز در حوزه واردات، تولید و فرآوری قهوه، 
تولیدکنندگان تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ، دستگاه های پخت نان، تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان تجهیزات شــیرینی پزی و تولیدکنندگان نان، شیرینی و شــکالت دستاورد ها و 

توانمندی های خود را عرضه می کنند.
در حاشیه این نمایشگاه، سمینار ها و دوره های آموزشی متعددی برای استفاده عالقه مندان به حوزه 
قهوه و نوشیدنی ها با جدیدترین یافته های این بخش در دو قسمت تخصصی و استفاده روزمره برپا 
شده است. نمایشگاه قهوه و نوشــیدنی های اصفهان پس از سه دوره برگزاری، به جایگاه مطلوبی 

در سطح کشور دست یافته و پیرو آن، استان اصفهان را به پایتخت قهوه ایران تبدیل کرده است.
این نمایشگاه تا ۲۸ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، 

روبروی منطقه روشن دشت برپاست.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال حاضر هیچ کدام از طرح های احداث واحدهای مسکونی در کشور متوقف نبوده بنابراین با ساخت این واحدها 
بازار عرضه و تقاضا متعادل می شود. علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه ظرفیت های قانونی مناسبی با تصویب قانون جهش تولید مسکن، ایجاد شده که موجب تسهیل 
ساخت  و ساز در کشور می شود، اظهار کرد: سهم ساالنه استان اصفهان از ساخت واحدهای مسکونی جهش تولید در کشور بین ۶ تا ۱۰ درصد است. وی با اشاره به اینکه 
احداث این واحدها می تواند بازار عرضه و تقاضا را متعادل کند، اذعان داشت: بازه تولید مسکن بیش از یک سال و حدود دو سال به طول می انجامید بنابراین سیاست 
دولت هم  ساخت دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال در کشور است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ  کدام از طرح های 
احداث واحدهای مسکونی در کشور متوقف نبوده همچنین طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن از هم جدا نیست و اقدام ملی هم با قوت و قدرت تمام در حال پیگیری 
و احداث است. وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن به تولید مسکن در کشور کمک می کند، گفت: این قانون در هماهنگی کامل متخصصان دولت و مجلس، 

تعیین و تصویب  شده و زیرساخت های این طرح مورد توجه قرارگرفته که همین مبحث یکی از دالیل موفقیت آن محسوب می شود.  

وضعیت پیشرفت سبد متنوع طرح های ملی مسکن در استان اصفهان
بر اساس آمار پروازهای خارجی 

فرودگاه های تحت مالکیت شرکت 
فرودگاه ها در شهریورماه  مشخص 

شد؛

افزایش 100 درصدی 
پروازهای بین المللی 
نسبت به سال گذشته

بررسی آمار پروازهای خارجی فرودگاه های 
تحت مالکیت شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در شهریورماه سال جاری نشان 
می دهد، این پروازها نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشــته ۱۰۰ درصد افزایش یافته اند. 
بر اساس گزارش منتشر شــده توسط مرکز 
اطالعات و آمار شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، در شهریور سال ۱۴۰۰ در مجموع  
هزار و ۵۸ نشســت و برخاســت خارجی در 
فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت انجام 
شده که  ۱۱۱ هزار و ۱۱۷ مســافر و ۲ میلیون و 
۸۸۴ هزار و ۱۹۷ کیلوگرم بار به وســیله این 
پروازها جابه جا شده اند. این ارقام نسبت به 
شهریورماه سال  گذشــته که ۴۷۸ نشست و 
برخاست با جابه جایی ۲۲ هزار و ۶۷۶ مسافر 
و یک میلیون و ۶۲۹ هــزار و ۱۹۷ کیلوگرم بار 
انجام شــده بود، ۱۰۰ درصد و نسبت به مرداد 
سال جاری به ترتیب ۷، ۵ و ۴ درصد افزایش 
داشــته اند. در این ماه فــرودگاه بین المللی 
شهید هاشــمی نژاد مشــهد با انجــام ۳۷۹ 
نشست و برخاســت و جابه جایی ۳۸ هزار 
و ۵۵۲ مســافر رکورددار انجام پرواز خارجی 
و تردد مســافر بین المللی در کشــور بوده و 
۱۳/۳۵ درصد از کل نشست و برخاست های 
خارجی و ۰۴/۳۴ درصد از جابه جایی مسافر 
بین المللی را به خود اختصاص داده است. این 
فرودگاه به مقاصد نجف، استانبول، دوحه و 
کابل پرواز داشته است.  پس از این فرودگاه، 
به ترتیب دو فرودگاه شیراز با ۲۳۸ نشست و 
برخاست و تبریز با ۱۶۴  نشست و برخاست 
قرار گرفته اند. پروازهای خارجی در این ماه به 
ترتیب در فرودگاه های مشهد، شیراز، تبریز، 
اصفهان، الرستان، ارومیه، بندرعباس، اهواز، 
قشم، آبادان، المرد، کرمانشاه، ساری، گرگان، 

کیش و یزد انجام گرفته اند.

برداشت 17 هزار تن 
انار از انارستان های 

شهرضا
برداشــت انار از انارستان های 
شهرضا آغاز شده و پیش بینی 
می شــود تا پایان آبان ماه ۱۷ 
هزار تن انار از باغات شــهرضا 

برداشت شود.

وز عکس ر

عکس: مهر

رییس جامعه هتلداران استان اصفهان می گوید هتلداران به جای تخفیف زیاد، باید خدمات مطلوب تری ارائه دهند؛

حالناخوشهتلها
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سرنوشتجادههایمرگدربامایرانبهکجامیرسد؟

ماعادتنمیکنیم!
گوش مان به شنیدن اخبار تلخ حوادث جاده ای عادت کرده است، به 
راحتی از کنار اخبار حوادث رانندگی عبور می کنیم و تنها شاید توجه مان 
به سمت آمار مصدومان و فوتی های این حوادث برای مدت کوتاهی 
جلب شود و پس از مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می شود. 
آمار حوادث مرگبار جاده ای از دست مان در رفته و تعداد آن ها در برخی 
محورها به اندازه ای زیاد شده که آن محور، جاده مرگ نام گرفته است.

دالیل متعددی در وقوع حوادث رانندگی از جمله وجود نقاط حادثه خیز 
در محورهای مواصالتی، خودروی ناایمن و عامل انسانی دخیل است، 
اما در زمان وقوع حادثه رانندگی تنها چیزی که در اذهان باقی می ماند 

خاطره تلخ از وقوع آن حادثه و داغدار شدن خانواده هاست.
عموم محورهای مواصالتی چهارمحال و بختیاری در نقاط کوهستانی 
واقع شده اند، این مسئله می طلبد رانندگان برای رانندگی در این محور 
به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشــتری داشته باشند، 
زیرا کوچک ترین غفلت، حادثه ای تلخ و جبران ناپذیر را رقم می زند، 
روزانه شاهد وقوع حوادث رانندگی متعدد در محورهای مواصالتی این 
استان هستیم، بسیاری از این حوادث نیز منجر به مصدومیت و جان 

باختن هم استانی ها در این محورها می شود.
جاده شهرکرد- شلمزار در چهارمحال و بختیاری به قلتگاه تبدیل شده 
است، ســاالنه تعداد قابل توجهی از هم استانی ها در این محور دچار 
حادثه و تعداد زیادی از خانواده ها داغدار می شوند، اما به نظر می رسد 
یک نوع بی خیالی در بین مردم و متولیان شکل گرفته است، مردم در 

رعایت قوانین رانندگی و متولیان در ایمن سازی محورها.

بیشترین تصادفات جاده ای  بین در سنین 2۵ تا 3۵ سال رخ 
می دهد

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری در خصوص علل وقوع حوادث 
رانندگی در محورهای مواصالتی این اســتان، اظهار کرد: علت اصلی 
تصادفات رانندگی در این اســتان عامل انســانی و تخطی از سرعت 
مطمئنه است، بیشــترین تصادفات جاده ای در این استان در محور 

شهرکرد- شلمزار و شهرکرد- بروجن به لردگان رخ می دهد.
غالمعلی نوربخش با تاکید بر اینکه فرهنــگ رانندگی و لزوم رعایت 
قوانین رانندگی باید تقویت شــود، عنوان کرد: متاســفانه بیشترین 
تصادفات جاده ای در بین رانندگان با رنج ســنی ۲۵ تا ۳۵ سال رخ 
می دهد، این افراد با انجام حرکات نمایشی، سرعت غیرمجاز و سبقت 

باعث وقوع حوادث جاده ای می شوند.
نوربخش افزود: در چهارمحال و بختیاری محور آزادراهی و بزرگراهی 

وجود ندارد و اکثر محورهای این استان دوطرفه و در نقاط کوهستانی 
قرار دارند، بنابراین انجام کوچک ترین تخلف رانندگی منجر به وقوع 
تصادفات جاده ای تلخ خواهد شــد، عموما در این حوادث شــاهد 

مصدومیت و جان باختن سرنشینان خودروها هستیم.
رییس پلیــس راه چهارمحال و بختیاری تاکید کــرد: زمانی که افراد 
در جاده های کوهســتانی و غیرایمن تردد می کنند باید با حساسیت 
قوانین رانندگــی را مراعات کنند تا دچار حادثه نشــوند، متاســفانه 
بســیاری از رانندگان صبور نیستند و برای رســیدن به مقصد عجله 

می کنند.
وی با اشــاره به اینکه بایــد قوانین رانندگی برای راننــدگان از طریق 
آموزش از طریق رسانه ها، پلیس، آموزش و پرورش و ... ارائه شود، 
خاطرنشان کرد: قطعا اگر به قوانین رانندگی بی توجه باشیم، در نهایت 
شاهد وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت و مجروحی خواهیم بود.

نوربخش با بیان اینکه تکنولوژی در کاهــش تصادفات رانندگی در 
محورهای مواصالتی بسیار موثر اســت، گفت: پلیس در محورهای 
مواصالتی حضور دارد، اما اســتفاده از دوربین های ثبت تخلف قطعا 
تاثیر باالتری در کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی خواهد داشت.

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیــاری تصریح کرد: باید در کنترل 

ترددها به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم، بسیاری از کشورهای 
پیشــرفته در جهان با اســتفاده از تکنولوژی توانســته اند در کنترل 
محورهای مواصالتی و کاهش تخلفات رانندگی موفق عمل کنند، اگر در 
کشور و استان به سمت تکنولوژی حرکت کنیم، قطعا می توان جرائم 

و تصادفات جاده ای را کاهش دهیم.
آمار تلخ حوادث رانندگی شش ماهه ابتدایی سال جاری در استان

مدیرکل سازمان پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
طی شش ماهه ابتدایی ســال جاری در مجموع ۱۱۹ حادثه رانندگی 
در حریم شــهر، خارج از حریم شــهر و حوادث خاص در محورهای 
مواصالتی استان گزارش شده است که این حوادث مصدوم و فوتی 

بر جای گذاشته اند.
حمیدرضا نظیفــی  بیان کــرد: از تعداد حوادث رانندگی ثبت شــده 
رانندگی منجر به فوتی و مصدوم در چهارمحال و بختیاری ۱۴ حادثه 
درون شــهری، ۱۰۲ حادثه برون شهری و ســه حادثه در جاده های 

روستایی رخ داده است.
نظیفی با اشاره به اینکه حوادث جاده ای در چهارمحال و بختیاری در 
شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۸۳ مصدوم برجای گذاشته اند، توضیح 
داد: از تعداد مصدومان ۱۵۰۵ مصدوم مرد و ۵۷۵ مصدوم زن بودند.

تعیین چند پروژه برای ارائه، در سفر رییس جمهور به 
چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نزدیک بودن سفر ریاست جمهوری 
به چهارمحال و بختیاری، گفت: چند پروژه دارای اولویت اجرا در استان در این سفر مطرح خواهد شد تا 
اعتبار الزم از طریق ریاست جمهوری به این پروژه ها اختصاص پیدا کند، اجرای این پروژه ها برای استان 
اهمیت باالیی دارد. علی شهریارپور در جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
نزدیک بودن سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: چند پروژه دارای اولویت اجرا در 
استان در این سفرمطرح خواهد شد تا اعتبار الزم از طریق ریاست جمهوری به این پروژه ها اختصاص پیدا 
کند، اجرای این پروژه ها برای استان اهمیت باالیی دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال 
و بختیاری در ادامه یادآور شد: در سال جاری ۱۸ طرح اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری شامل 
طرح های آبزی پروری، تامین آب اراضی کشاورزی، کشــت زعفران، کشت گل محمدی، توسعه باغات، 
احداث پایگاه اطفای حریق، راه اندازی هشــت واحد صنعتی راکد، احیــای پنج معدن متروکه، تکمیل 
کمپینگ دوپالن، بهسازی نقاط حادثه خیز، تکمیل فضاهای آموزشی، بهسازی معابر روستایی، تکمیل 
کلینیک بیماران خاص و ... در اســتان مصوب شد و این پروژه ها از پیشــرفت فیزیکی باالیی برخوردار 

هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

اگر تزریق دوز دوم واکسن کرونا به 70 درصد برسد، ایمنی 
جمعی ایجاد می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اگر درصد تزریق دوز دوم واکسن کرونا در جامعه 
به ۷۰ درصد برســد که در چهارمحال و بختیاری تا این رقم ۴ درصد فاصله داریــم، ایمنی جمعی ایجاد 
خواهد شد. سید راشد جزایری اظهار داشــت: هم اکنون به لحاظ میزان شیوع بیماری کرونا، وضعیت 
شهرستان های بروجن، شهرکرد، لردگان و فارسان نارنجی و وضعیت شهرستان های اردل، سامان، کیار، 
کوهرنگ، بن و خانمیرزا زرد است. وی افزود: میزان شیوع بیماری کرونا در استان با ثبات نسبی همراه 

است و شاهد کاهش اندک در میزان بروز و بستری بیماران هستیم.

اختصاص 13۶ میلیارد ریال در قالب سهمیه تسهیالت 
مشاغل خانگی به شهرکرد

معاون برنامه ریزی فرماندار شهرکرد گفت: امسال ۱۳۶ میلیارد ریال در قالب سهمیه تسهیالت مشاغل 
خانگی به این شهرستان اختصاص یافت. سپنتا حبیبی با اشاره به لزوم حمایت از سرمایه گذاران و تامین 
امنیت طرح های سرمایه گذاری اظهار داشت: امسال تاکنون ۷۵ درصد سهمیه تسهیالت مشاغل خانگی 

این شهرستان  جذب و پرداخت شده است.

دستگیری سارقان میلیاردی در شهرکرد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری سارقان میلیاردی مرسوالت پستی و کشف ۵۹ فقره 
سرقت در شهرکرد خبر داد. منوچهر امان اللهی در تشریح جزییات خبر دستگیری سارقان میلیاردی در 
شهرکرد، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت مرسوالت پستی در شهرستان شهرکرد، موضوع در دستور 
کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری افزود: در پی تحقیقات گســترده پلیسی و بررســی اطالعات جمع  آوری شده از 
صحنه های سرقت مشخصات سه سارق نمایان شد. پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات غافل گیرانه 

سه سارق دستگیر و جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری منتقل شدند. 

اخبار
پنجشنبه  27   آبان 1400 / 12  ربیع الثانی 1443 / 18  نوامبر  2021 / شماره 3397

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/221  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8814-1400/07/22 هيات اول آقای عباس ســليمی به 
شناسنامه شماره 7091 کدملي 5110080437 صادره شاهين شهر فرزند صادق در 
ششدانگ يک باب کارگاه به مساحت 160/24 متر مربع قسمتي از پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباسقلی 
نجفی از سند شماره 36407 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1215639 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/222 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي

 مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9063-1400/07/26 هيات دوم آقای علی گشول به شناسنامه 
شماره 1138 کدملي 1129174514 صادره فرزند علی اکبر در ششدانگ يک باب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 140/64 متر مربع قسمتي از پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مهدی خراط از 

سند شماره 91300 مورخ 1352/6/21 دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216466 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/223 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8991-1400/07/25 هيات دوم آقای حســن مستاجران 
به شناسنامه شــماره 2015 کدملي 1284737683 صادره اصفهان فرزند عباس 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 205/34 متر 
مربع قســمتي از پالک شــماره 172 فرعی از 9 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت صفحــات 586 و 350 دفترهای

 37 و 306 امالک 

رديف 2- راي شــماره 8992-1400/07/25 هيات دوم خانم مريم مستاجران به 
شناسنامه شماره 52 کدملي 1290382141 صادره اصفهان فرزند مصطفی در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 205/34 متر مربع قسمتي از 
پالک شماره 172 فرعی از 9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 586 و 350 دفترهای 37 و 306 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216482 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/224 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8389-1400/07/08 هيات چهارم خانم اکرم الســادات 
افضلی به شناسنامه شــماره 3807 کدملي 1290571406 صادره اصفهان فرزند 
سيد حميد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 104/85 
متر مربع قسمتي از پالک شماره 207 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســامانه امالک سند شــماره 101103 مورخ 
1399/10/13 دفترخانه شــماره 25 اصفهان و مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 

139620302025014392
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216502 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/225 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 8884-1400/07/25 هيات سوم آقای علی نصری نصرآبادی 
به شناسنامه شــماره 59 کدملي 1290122911 صادره اصفهان فرزند نصراله در 
ششدانگ ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 236/30 متر مربع پالک شماره 
54 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در صفحه 114 دفتر 623
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216387 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/226 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9217-1400/07/29 هيات دوم آقای رسول خداورديان به 
شناسنامه شماره 1956 کدملي 1289002274 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 165/50 متر مربع قسمتي از پالک شماره 
395 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139720302025010165
رديف 2- راي شماره 9423-1400/08/08 هيات ســوم آقای محمد علی حمزه 
زاده به شناســنامه شــماره 5507 کدملي 1110224680 صادره اصفهان فرزند 
اسماعيل در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 167/50 متر مربع از پالک 
شــماره 535 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکيــت متقاضی مورد ثبــت صفحه 142 دفتــر 290 و صفحه 161 

دفتر 868 امالک
رديف 3- راي شماره 9333-1400/08/04 هيات سوم آقای محمد علی حمزه زاده 
به شناسنامه شماره 5507 کدملي 1110224680 صادره فالورجان فرزند اسماعيل 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 205/80 متر مربع از پالک شماره 148 
فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

متقاضی طبق سند الکترونيکی 139720302025022763
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216408 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/227 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 5663-1400/05/03 هيات اول خانــم صغری احمدپور 
ترکمانی به شناسنامه شماره 3858 کدملي 5458921631 صادره ميانه فرزند حمزه 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200/40 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
2503 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت حسن سهرابی از مورد ثبت صفحه 325 دفتر 63 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216493 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/228 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر آراء شماره های 139960302033000045 مورخ 1399/08/22 
و هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف اراضی تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکيت آقای عباس علينقی نژاد هنجنی فرزند حســين کد ملی 1239616759 
شماره شناسنامه 4 در ششدانگ قطعه زمين مزروعی  به مساحت 670/80 متر مربع 
پالک ثبتی 1251 فرعی از شماره 128- اصلی واقع در روستای هنجن جزء بخش 
10 حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی از مالک رسمی آقای حسين هنجنی فرزند ميرزا 

علی اکبر  محرز گرديده است. 
لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم 
از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص يا اشخاصی 
به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايستی ظرف مدت يکماه 
از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع 
ذيصالح قضايی نموده و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد بديهی 
است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد يا معترض گواهی تقديم 
دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت 

خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1215749  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
8/229 شماره نامه: 140085602033003212- 1400/08/22 نظر به اينکه تمامی  
ششدانگ قطعه باغ مزروعی و مشجر تقريبا شش رجلی دشت گل سياه  پالک ثبتی 
1064 فرعی از 212-  اصلی واقع در  دشــت بزرگ طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آ قای بهروز طحان جاللی فرزند حسين  
در جريان ثبت  است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/10/11  ساعت 10 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. تاريخ انتشار: 1400/08/27 م الف:1222165  رحمت اله شاهدی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

8/230 نظر با اينکه تحديد حدود ششدانگ يک قطعه ملک ساده به شماره پالک 
شماره 241 فرعی از 10409 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام نريمان نقشين فرزند احمد و ديگر شرکاء در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1400/09/22 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشــار: 1400/08/27 م الف: 1224478 مهدی صادقی رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

8/231 نظر با اينکه تحديد حدود ششدانگ يک قطعه ملک ساده به شماره پالک 
شماره 266 فرعی از 10409 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام نريمان نقشين فرزند احمد و ديگر شرکاء در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1400/09/22 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشــار: 1400/08/27 م الف: 1224474 مهدی صادقی رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
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بازگشایی مدارس مقاطع متوسطه اول و ابتدایی از آذرماه
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص روند واکسیناسیون 
دانش آموزان متوســطه، اظهار کرد: در حال حاضر واکسیناسیون ۳۷۰ هزار دانش آموز دوره متوسطه 
اول و دوم انجام شده و شاهد رشد خوبی در این زمینه بوده ایم و پوشش ۸۵ درصد دانش آموزان برای 
واکسینه شدن را مدنظر داریم و امیدواریم طی هفته های آینده با تسریع این برنامه به آمار موردنظر 
برسیم. آذرکیوان امیرپور افزود: مطابق ابالغ ستاد ملی کرونا، مدارس متوسطه اول و مقطع ابتدایی بر 
مبنای فرم خوداظهاری مدیران مدرسه و گرفتن مجوز از اداره مناطق و مطرح کردن موضوع با شورای 
مدرسه و انجمن اولیا و مربیان و رعایت همه شــیوه نامه های بهداشتی و توجه به شیوه نامه »۰۶« از 
اول آذرماه با ظرفیت حداکثر هر کالس ۱۵ دانش آموز با فاصله گذاری حداقل یک و نیم متر به صورت 
حضوری بازگشایی می شود.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
تاکید کرد: دانش آموزان متوســطه دوم هم از ۱۵ آبان ماه با ظرفیت کالس هایــی حداکثر ۱۵ نفر و با 
فاصله گذاری یک و نیم تا دو متر با گروه بندی به مدت سه روز در هفته به صورت اختیاری در مدارس 
حضور دارند و در فصل سرما برای تهویه هوای کالس ها هم هر نیم ساعت یک بار به مدت پنج دقیقه 
پنجره کالس ها باز می شود تا چرخش هوا انجام شود و شــیوه نامه این کار هم به مدارس ابالغ شده 

است.

 رهایی یک محکوم به قصاص با تالش شورای 
حل اختالف اصفهان

رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار با تالش اعضای 
شوراهای حل اختالف استان اصفهان خبر داد و گفت: پرونده ای با موضوع قتل عمد با اسلحه  شکاری 
که از سال ۹۷ منجر به صدور حکم قصاص از دادگاه کیفری یک شده بود، جهت اخذ رضایت به شعبه ۴ 
شورای حل اختالف شهرستان لنجان ارجاع شد که به لطف خداوند و تالش  اعضای این شعبه، رضایت 
اولیای دم اخذ و متهم از چوبه  دار رهایی یافت.موســویان ادامه داد: در این پرونده،خانواده مقتول از 
طریق مراجعات مردمی خواستار رسیدگی در شعبه ۴ شــورای حل اختالف شد که با دستور رییس 
دادگستری لنجان در دستور کار قرار گرفت و طی ۲۴ جلسه رسمی در شعبه ۴ شورای حل اختالف زرین 

شهر و چندین جلسه غیر رسمی در منزل مقتول این فرد از قصاص و چوبه دار رهایی یافت.

 اجرای 1304 طرح اشتغال روستایی برای مددجویان 
کمیته امداد

 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اظهار کرد: اشتغال مددجویان روستایی، موجب افزایش بهره وری، 
تقویت پایه های اقتصادی و در نتیجه خودکفایی خانواده های نیازمند روستایی شده و احتمال بازگشت 
به روستاها را افزایش می دهد.کریم زارع با تاکید بر اجرای هزار و ۳۰۴ طرح روستایی با اعتباری بالغ 
بر ۴۸ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان، افزود: امســال در حوزه دامپروری و کشــاورزی به ۷۴۲ طرح، 
اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان تسهیالت، به ۲۹۵ طرح حمل ونقل و خدماتی بالغ بر ۱۱ 
میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان و به ۱۸۵ طرح صنایع دستی و فرش، دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان و 
به ۸۲ طرح صنعتی، سه میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده است.مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان در خصوص اجرای طرح های روستایی گفت: این طرح ها باید 
دارای ویژگی هایی از جمله به صرفه بودن، نوآورانه بودن و در نهایت دارای تکنولوژی و فناوری ســاده 
باشند، به نحوی که سرویس و خدمات مورد نیاز آنها در روستا قابل دسترس باشد.وی با اعالم اینکه ۵۷ 
درصد از طرح های اشتغال روستایی در حوزه دامپروری و کشاورزی است، ادامه داد: طرح های اشتغال 
روستایی در شهرستان جرقویه مرکزی )ســفلی( با ۱۱۵ طرح و مناطق روستایی بویین و میاندشت 

با اجرای ۱۰۹ طرح، بیشترین آمار اشتغال را طی هفت ماهه سال جاری به خود اختصاص داده اند.

رتبه سوم اصفهان در تصادفات درون شهری؛

نقاطحادثهخیزیکهجانمیگیرد

امروزه تصادفــات رانندگــی از مرز یک  نرگس طلوعی
حادثه یا رویداد یا مشــکل خارج شده و 
تبدیل به بحران شــده اســت. تعداد متوفیــان و مجروحین و نیز 
خسارات روحی و جســمی و معلولیت های ناشــی از تصادفات به 
صورت لحظه ای در حال تغییر است که در این میان کشورهای توسعه 
نیافته و در حال توسعه بیشترین سهم را از این حوادث دارا هستند. 
بر اساس آمارهای موجود، کشــور ایران از نظر میزان وقوع تصادفات 
رانندگی مقــام اول را در جهان به خود اختصــاص داده به طوری که 
باالترین علت فوت شدگی در ایران مربوط به تصادفات رانندگی است.

بخشــی از این تصادفات رانندگی مربوط به تصادفات درون شهری 
اســت که آن طور که رییس پلیس راهور اســتان خبر داده ، استان 
اصفهان از نظر جمعیتی رتبه ســوم کشوری در وقوع این تصادفات را 
به خود اختصاص داده است. از سوی کارشناسان امر دالیل گوناگونی 
برای وقوع تصادفات درون شــهری از جمله تجاوز از ســرعت مجاز، 
خســتگی وخواب آلودگی و بی توجهی به عالئم هشداردهنده اعالم 
شده؛ اما بخش عمده این تصادفات به دلیل وجود نقاط حادثه خیز 
در شهر رخ می دهد به گفته ســرهنگ محمدرضا محمدی،۱۵۸ نقطه 

حادثه خیز درون شهری در استان اصفهان وجود داشته که تاکنون ۲۰ 
نقطه آن رفع شده و از ابتدای ســال تاکنون در ۱۳۸ نقطه باقی مانده 
۳۲ نفر در اثر وقوع تصادف جان خود را از دست داده اند و یک هزار و 
۱۵ نفر مجروح شــده اند. نقاط حادثه هم چنین یکی از دالیل عمده 
ایجاد تصادفات برون شهری است. طول راه های استان ۱۱ هزار و ۸۰۰ 
کیلومتر اســت که از این مجموع ۴۱۲ کیلومتــر آزادراه، ۲ هزار و ۲۴ 
کیلومتر بزرگراه، پنج هزار و ۵۸ کیلومتر راه  روستایی و مابقی راه های 
ارتباطی بین شــهری اســت و به نوعی ۱۶ درصد از آزادراه های کشور 

سهم استان اصفهان است.
۱۰۹ نقطــه پرحادثه در جاده های اصلی اســتان اصفهان بر اســاس 
نظریه کارشناسی مشخص شــده که ۶۷ مورد آن مصوبه ملی برای 
اصالح و بهســازی دارد. در سال های گذشــته ۵۵ مورد از این نقاط 
توســط راهداری و حمل و نقل جاده ای اصالح و مشــکل آن ها رفع 
شده است. نقش موثر این نقاط حادثه خیز در بروز تصادفات موجب 
شد تا استاندار اصفهان در دومین شورای راهبری کاهش تصادفات، 

خواستار تهیه اطلس  نقاط حادثه خیز  در اصفهان شود.
 سید رضا مرتضوی در این جلســه گفت:  شناسایی نقاط حادثه خیز 

استان، امری الزامی و بسیار ضروری است که باید اطلس آن هرچه 
ســریع تر تهیه، تنظیم و تدوین شــود. از این رو الزم اســت شورای 
راهبردی تصادفات پلیس راهور هرچه سریع تر نسبت به شناسایی و 

تنظیم اطلس نقاط حادثه آفرین استان اقدام کند.
 استاندار اصفهان همچنین از  پلیس راهور خواست با تنظیم و تدوین 
نقشه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد آینده  نگرانه مدیریت ترافیک به 
ویژه از مدارس استان با برنامه ریزی منسجم و موثر، اقدام بنیادین 

صورت گیرد.
رییس پلیس راهــور اصفهان نیز در این جلســه از اقدامات مختلف 
صورت گرفته برای کاهش تصادفات شــهری ســخن به میان آورد.

راه اندازی دوربین های ثبت تخلف، خودروهای ثبت تخلفات رانندگی، 
ارتقای فرهنگی ترافیکی شــهروندان از طریق آموزش های مختلف ، 
ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار ومسافر ، آشکار سازی نقاط حادثه 
خیز و اقدام برای رفع آنها ، فعال ســازی پیســت موتورســواری در 
شهرستان اصفهان، اســتقرار تیم های فوریت های پزشکی و امدادی 
از جمله جرثقیل ها و یدک کش ها در بزرگــراه از جمله این اقدامات 

است. 

لزامی و  ا شناسایی نقاط حادثه خیز استان، امری 
بسیار ضروری است که باید اطلس آن هرچه سریع تر 
تهیه، تنظیم و تدوین شود. از این رو الزم است شورای 
راهبردی تصادفات پلیس راهور هرچه سریع تر نسبت 
به شناسایی و تنظیم اطلس نقاط حادثه آفرین استان 

اقدام کند

با مسئولان جامعه

رییس اداره بیماری های معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ 
بیمار همودیالیز در ۳۸ مرکز دیالیز اســتان در حال 
دریافت خدمات درمانی هستند. شهربانو مظاهری 
اظهار کرد: یکی از شاخص های مهم وزارت بهداشت 
برای ارزیابی وضعیت دیالیز در دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور، نسبت تعداد بیماران مزمن نارسایی 
کلیوی به تخت های دیالیز اســت که با تالش های 
صورت گرفته، اضافه شــدن مراکــز دیالیز جدید و 
افزایش تعداد تخت های بیمارستانی این شاخص 

در استان اصفهان ارتقا یافته اســت.وی با تاکید بر 
اینکه اصفهان در این شاخص در حال حاضر نسبت 
به شاخص کشوری )۴.۳( در شرایط مطلوبی به سر 
می برد، اظهار داشت: این شاخص پنج سال گذشته 
حدود ۵.۸ بــود، اما اکنون با راه انــدازی چند مرکز 
دیالیز جدید در استان به ۴.۴ رسیده است.مظاهری 
با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ تخت دیالیز در استان 
اصفهان، تصریح کرد: ارتقای شاخص نسبت بیمار 
به تخت دیالیز در اســتان در حالی اتفاق افتاد که ما 
طی سال های اخیر با افزایش تعداد بیماران مزمن 
نارسایی کلیوی مواجه بودیم، اما تعداد تخت ها را نیز 
افزایش دادیم. وی با بیان اینکه در شهرستان هایی 
مانند نجــف آباد و لنجان به دلیــل کمبود فضا برای 
توسعه تخت های دیالیز با مشکالتی مواجه هستیم، 

اضافه کرد: در این دو شهرستان تعداد تخت ها نسبت 
به بیماران کمتر است هرچند اقداماتی برای رفع آن از 
سوی خیران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای 
راه اندازی بخش های دیالیز جدیــد در حال انجام 
اســت.مظاهری با تاکید بر اینکه بیماران کلیوی به 
حمایت هایی در زمینه تامین دستگاه دیالیز و پیوند 
کلیه نیاز دارند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با کمک خیــران و با وجــود محدودیت های مالی، 
بسیاری از تجهیزات دیالیز فرسوده را تعویض کرد، 
اما همچنان به خرید دستگاه های جدید نیاز داریم.

وی با اشــاره به اینکه تنها راه درمان قطعی بیماری 
مزمن کلیوی و دیالیزی، پیوند کلیه است، اضافه کرد: 
امیدواریم فرهنگ اهدای عضو از افراد مرگ مغزی در 

جامعه بیشتر ترویج شود.

رییس اداره بیماری های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

2 هزار و ۵00 بیمار دیالیزی در استان اصفهان وجود دارد

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:

 حل معضل آلودگی هوای اصفهان با برنامه های دقیق
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و معضل آلودگی 
هوا گفت: آلودگی هوا که بسیاری از کالن شهر های کشور از جمله اصفهان را درگیر خود کرده، معضلی 
چند وجهی و دارای ابعاد و علل مختلف است و برای حل آن هم باید مجموعه ای از اقدامات انجام 

شود. 
مهدی طغیانی با اشاره به ریشه های آلودگی هوای در اصفهان ادامه داد: عمده منابع آلودگی هوای 
اصفهان ابتدا منابع صنعتی و سپس منابع متحرک هستند؛ یعنی برخالف کالن شهری مثل تهران 
که آالینده متحرک سهم بیشتری در آلودگی هوا دارند، در اصفهان نزدیک به ۷۰ درصد منابع آلودگی 
مربوط به بخش صنعت بوده و از ۳۰ درصدی که مربوط آالینده های متحرک هستند، خودرو های 

سنگین نقش چشمگیری دارند.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس با تاکید بر لــزوم بهبود کیفیت ســوخت خودرو ها افزود: این 
خودرو های سنگین متاســفانه ســوخت های دیزلی مصرف می کنند در حالی که الزم است این 
سوخت با ســوخت های با کیفیت یورو ۴ و یورو ۵ جایگزین شود؛ ما در حال پیگیری این موضوع 
هستیم و در این زمینه نامه ای به سازمان محیط زیست نوشتم و خواستم که گزارشی از وضعیت این 
سوخت ها بدهد تا در مجلس پیگیر آن شویم.وی با اشاره به آالیند ه های صنعتی افزود: بیشترین 
مشــکلی که ما در بخش آالینده های صنعتی داریم مربوط به صنایع بزرگ و متوســط اســت که 
مطابق قانون موظف هستند حسگر های ســنجش نصب کرده و به طور برخط اطالعات خود شامل 
میزان مصرف سوخت، میزان آالینده تولیدی و ... را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند، اما 

متاسفانه به این قانون عمل نشده است.
طغیانی پیرامون راهکار های برطرف کردن معضل آلودگی هوا تصریح کرد: ارائه اطالعات به صورت 
آنالین برای صنایع بزرگ و متوســط، جابه جایی برخی صنایع آالینده بسته به تشخیص سازمان 
محیط زیست مثل بعضی کوره های آجرپزی، واحد های فرآوری سنگ و ...، از جمله کار هایی است 
که باید در این زمینه انجام شود.وی با بیان اینکه معضل آلودگی هوا در کوتاه مدت قابل حل نیست، 
خاطرنشان کرد: برای حل مشکل آلودگی ها اقداماتی که الزم اســت صورت گیرد بایستی به طور 
مستمر پیگیری شود و اینطور نیست که یک شبه معضل آلودگی هوای کالن شهری مثل اصفهان را 

حل و سفره آن را جمع کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بی توجهی به معضل آلودگی هوا افزود: 
متاسفانه وضعیتی که ما امروز درگیر آن هســتیم نتیجه آن است که بخش های مختلف مدیریت 
اجرایی اصفهان تاکنون پیگیری مســتمر الزم را در این زمینه نداشــته و یا وظیفه خود را به خوبی 
انجام نداده است.وی در ارتباط با اقدامات نمایندگان برای حل مشکل آلودگی هوای اصفهان یادآور 
شد: برنامه نمایندگان، قانون و پیگیری آن و در زمینه آلودگی هوا پیگیری قانون هوای پاک است. 
توسعه سوخت های باکیفیت، ارائه برخط اطالعات، جابه جایی صنایع آالینده و...از جمله بند های 
این قانون است؛ در این زمینه پیگیری هایی از قبیل مکاتبات، برگزاری جلسات، سوال و تذکر به وزرا 
و... انجام شده و می شود تا ان شاءا... رفته رفته اجرای قانون به حد قابل قبولی برسد و وضعیت هوا 
نیز بهبود پیدا کند.طغیانی پیرامون نظریه انتقال صنایع بزرگ از جمله فوالد، ذوب آهن، پاالیشگاه 
و ... از اصفهان به دیگر استان ها بیان کرد: مسئله ما در واقع این است که آلودگی نباشد؛ ما در برخی 
کشــور های اروپایی داریم کارخانه فوالدی که در وسط شهر ایجاد شــده و مردم نیز در اطراف آن با 
آسایش و بدون مشکل زندگی می کنند، اما متاسفانه کارخانه سیمان ما در ۵۰ کیلومتری شهر ایجاد 

شده و مردم اطراف خود را عاصی کرده است.
وی ادامه داد: توسعه صنعت پایدار به این معنی اســت که صنعت کار خود را بکند و مردم آسایش 
داشته باشند. بحث هایی که پیرامون انتقال صنایع بزرگ مطرح می شود، کار های غیرممکنی نیست، 
اما کار های بسیار پرهزینه و دشواری است. مشــکل آلودگی هوای اصفهان قابل حل است و تنها 

پیگیری و اجرای مستمر قانون را الزم دارد.

خبر روزخبر

معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
اصفهان:

تمام اماکن تجمیعی 
واکسیناسیون که پس گرفته 

شده،برگشت داده شود 
 معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان، 
بازپس گیری اماکن تجمیعی واکسیناسیون 
از ســوی ادارات مربوطــه را نکوهــش کرد و 
دستور برگشت و قراردادن آن، در اختیار علوم 
پزشــکی اصفهان را داد. جانثاری در ســتاد 
استانی پیشگیری و مقابله با کرونا با اشاره به 
اجرای طرح »ضرب االجل واکسیناســیون« 
و پوشــش باالی ۹۰ تــا ۹۵ درصدی جمعیت 
استان، اظهار داشت: روند فعلی واکسیناسیون 
رضایت بخش نیست و برای پیشگیری از موج 
ششــم کرونا، تمام دســتگاه ها ملزم هستند 
از ۱ تــا ۱۹ آذرماه در قالب »طــرح قرارگاهی« 
از تمام ظرفیت خود بهره ببرند.وی با اشــاره 
به اینکــه هفتــه ای دو صدم درصد رشــد در 
واکسیناســیون عموم داریم و بــا این روند، 
افزایــش  واکسناســیون ۲۰ درصد جمعیت 
در این بازه زمانی، امکان پذیر نیســت، ادامه 
داد: در شــرایطی که جان مردم در خطر است، 
جای تعجــب و تاســف دارد، دســتگاهی از 
قراردادن مکانی در اختیار علوم پزشکی برای 
واکسیناســیون خودداری کند یا اقدام به باز 
پس گیری آن کند.معاون سیاســی و امنیتی 
استانداری استان، با یادآوری الزام همکاری 
کلیه ادارات ستادی و فرمانداری شهرستان ها 
با علوم پزشکی برای واکسیناسیون، گفت: اگر 
دستگاهی مطالبه تخلیه دارد باید درخواست 
مکتوب به ســتاد کرونا داده و پس از بررسی 
و با حکم و دستور ســتاد اقدام می شود.وی، 
تسریع در روند پوشش واکسیناسیون را یک 
دستور و نه یک توصیه و حالت ارشادی خواند و 
گفت: تنها تا ۱۹ آذر ماه فرصت برای پوشش ۹۵ 
درصدی واکسیناسیون هست و نمی توانیم که 
یک کشور را معطل خود کنیم و شاهد شهادت 
پزشکان  خود باشیم.جانثاری ادامه داد: برای 
پوشش باالی ۹۰ درصدی در شهرستان ها نیاز 
به تشکیل قرارگاه نیست بلکه همان محل ستاد 

کرونا کافی است. 

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( آران و بیدگل ، در سال ۱۴۰۰ اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اختصاص یافته  
است.حسن اسماعیلی اظهار داشت: طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام اشتغال به مددجویان و نیازمندان پرداخت شده که به 
اجرای ۳۸ طرح اشتغال منجر شده است.وی ادامه داد: از این تعداد طرح ۱۵ وام در حوزه خدمات ، ۴ وام جهت دامداری و مرغداری و ۱۹ طرح قالی بافی اجرا شده 
که ۳۲ طرح آن شهری و ۶ طرح در سطح روستاهای آران و بیدگل اجرایی شده است. اسماعیلی تصریح کرد: در حوزه اشتغال و خودکفایی گام های خوبی برداشته 
شده و حتی زنان نیز در چرخه اقتصاد نقش آفرینی می کنند و در ۳۸ طرح اجرایی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ در آران و بیدگل،  ۲۶ طرح در حوزه بانوان و ۱۲ طرح در حوزه 
آقایان اجرایی شده است.وی در پایان گفت: در دوران سخت کرونا و معیشتی که با آن روبه رو هستیم از بانک ها می خواهیم با مساعدت بیشتر به نیازمندان توجه کنند.

پیش بینی 10 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان کمیته امداد آران و بیدگل

      

آگهیابالغ

هیاتبدویرسیدگیبهتخلفاتاداری

کارمنداندانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی،درمانیاستاناصفهان

نظر به این که هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان در خصوص 
فرد مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهای تابعه بوده به علت غیبت غیر موجه رای قابل پژوهش صادر گردیده و به دلیل 
عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رای مذکور مقدور نمی باشد. لذا به استناد تبصره 
2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد 
چنانچه حداکثر یکماه از تاریخ انتشار این آگهی نســبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن 

درخواست تجدید نظر نماید و در غیر اینصورت رای مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود.

              آقای بهزاد مصدق زاد            فرزند: اکبر                      شغل: مددکار

مالف:1225464
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عجب پلی آفی؛ جنگ ستارگان در اروپا کلید خورد!
فرمت برگزاری مرحله پلی آف جام جهانی در قاره اروپا در این دوره تغییر یافته و 12 تیم راه یافته به 
این مرحله در سه گروه چهار تیمی و به صورت مرحله نیمه نهایی به مصاف هم می روند و در نهایت 
ســه تیم برنده بازی های فینال، موفق به کســب مجوز صعود به جام جهانی خواهند شد.مرحله 
پلی آف این دوره شامل 10 تیم که در گروه خود دوم شدند به عالوه دو تیم برتر رده بندی لیگ ملت 
های یوفا که نتوانســتند از طریق مرحله مقدماتی مجوز حضور در پلــی آف را بگیرند، خواهد بود.  
مرحله مقدماتی به اتمام رسید و بدین ترتیب شاهد حضور تیم هایی چون پرتغال، ایتالیا، لهستان، 
اسکاتلند، مقدونیه شمالی، روسیه، ولز، ترکیه، اوکراین، سوئد، اتریش و جمهوری چک در مرحله 
دشوار پلی آف این دوره در قاره اروپا خواهیم بود.این در واقع یعنی ستاره هایی چون بازیکنان ایتالیا 
مدافع عنوان قهرمانی یورو 2020، کریستیانو رونالدو، برونو فرناندس، گرت بیل، زالتان و ... با هم 
بر سر کسب تنها سه سهمیه برای صعود به جام جهانی قطر 2022 مبارزه خواهند کرد. از بین ستاره 

های نام برده قطعا چند نفر نمی توانند در مهم ترین تورنمنت ملی فوتبال جهان حضور پیدا کنند.

غیبت اولین فوق ستاره در جام جهانی قطعی شد!
ارلینگ هالند، فوق ستاره تیم ملی نروژ جام جهانی 2022 را از خانه تماشا خواهد کرد.همیشه یکی 
از دلهره های اصلی هواداران فوتبال، غیبت ســتاره های بزرگ دنیای فوتبال در جام جهانی است 
و از همین حاال تردیدی وجود ندارد که ارلینگ هالند، گلــزن قهار تیم ملی نروژ در جام جهانی قطر 
2022 حضور نخواهد داشت و البته ممکن است چند ماه دیگر کریستیانو رونالدو، گرت بیل، رابرت 
لواندوفسکی یا بازیکنان تیم ملی ایتالیا نیز به او ملحق شوند.تیم ملی نروژ سه شنبه شب و در غیاب 
بهترین بازیکن خود در خانه تیم ملی هلند به میدان رفته و با دو گل دقایق پایانی استیون برخواین 

و ممفیس دیپاس، مقابل رقیب نامدار خود مغلوب شد. 
از سوی دیگر تیم ملی ترکیه نیز بازی باخته مقابل مونته نگرو را به پیروزی تبدیل کرد تا نروژ با قرار 
گرفتن در رده سوم گروه خود، حتی شانس رسیدن به پلی آف را نیز از دست داده و با جام جهانی قطر 
وداع کند.بدین ترتیب شاید بتوان ارلینگ هالند را اولین فوق ستاره بزرگی توصیف کرد که در تورنمنت 
سال بعد غایب خواهد بود. این بازیکن که طی دو سال اخیر و در رده باشگاهی عملکرد فوق العاده 
ای از خود بر جای گذاشته، بازی های آخر تیم ملی نروژ در مرحله گروهی را به علت مصدومیت از 
دست داده و نتوانست به داد تیمش برسد. بدین ترتیب سال گذشته و در اواسط فصل، ارلینگ هالند 
استراحت کرده و بازی های جام جهانی قطر را از تلویزیون تماشا خواهد کرد.یک ستاره برای کسب 

رقابت های مهم ملی نیز درخشش داشته جوایز فردی مانند تــوپ طال باید در 
ارلینگ هالند رسیدن به این دستاورد باشد و برای بازیکنانی مانند 
ســال ها ســتاره هایی مانند رایان بسیار دشــوار است. شاید 
گیگز، محمد صالح، سادیو 
مانه و ... درگیر چنین نبرد 

نابرابــری 
بودنــد و حــاال چیــزی جز 

حســرت احتماال نصیب ارلینگ 
هالند در رده ملی نخواهد شد.

میزبانی سپاهان از تراکتور در نقش جهان؛

شکست در دربی فراموش می شود؟

 سمیه مصور در حساس ترین دیدار هفته پنجم رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشور، تیم فوتبال 
ســپاهان در ورزشــگاه نقش جهان پذیرای تیم تراکتور سازی تبریز 
است. دیدارهای هفته پنجم فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال 
کشــور روز جمعه با برگزاری 5 دیدار پیگیری می شــود و  تیم های 

باالنشین جدول در این روز مقابل حریفان شان صف آرایی می کنند.
طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی مقابل سرخ پوشان تبریزی قرار 
می گیرند که با شکست در دربی اصفهان جایگاه شان در صدر جدول را 
از دست داده اند. شاگردان محرم نویدکیا که این فصل را خوب شروع 
کرده بودند و با سه پیروزی و کســب 9 امتیاز  پا به دیدار هفته چهارم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور گذاشــتند، در این بازی با یک گل 
مغلوب تیم همشهری شان ذوب آهن شدند تا زنگ خطر برای این تیم 
به صدا درآید. زنگ خطری که به اعتقاد کارشناسان در زمان مناسبی 
برای این تیم به صدا در آمده تا تیم مدعی ســپاهان در بهترین زمان 
ممکن به بررســی ضعف های خود در خطوط سه گانه اقدام کرده و با 
آمادگی بیشتر به ادامه مســابقات بپردازد. طالیی پوشان هم اکنون 

با 9 امتیاز در رده ســوم جدول رده بندی بعد از تیم های اســتقالل و 
پیکان قرار گرفته اند.

در آن سو تیم تراکتور سازی تبریز که به تازگی با سرمربی جدیدشان 
قرارداد امضا کرده اند، در این فصل از روزهای خوب شــان در گذشته 
فاصله گرفته و از چهار بازی برگزار شده در این دوره از رقابت ها تنها سه 
امتیاز کسب کرده اند تا جایگاهی بهتر از دوازدهم جدول رده بندی در 

انتظارشان نباشد.
 جدال تیم های سپاهان و تراکتورســازی همیشه از حساسیت های 
زیادی برخوردار بوده و  دو تیم در دیدارهای رودر رو  بازی های زیبایی 
را از خود به نمایش گذاشته اند. تقابل این دو تیم در هفته پنجم رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشور برای دیگر تیم های باالنشین جدول رده 

بندی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. 
دو تیم در این دیدار به پیروزی و کسب ســه امتیاز نیاز مبرمی دارند. 
ســپاهانی ها که نمی خواهند از صدر جدول فاصله بگیرند و در زمین 
خودشان از تیم تراکتورســازی پذیرایی می کنند به دنبال کسب تمام 
امتیازات این دیدار خانگی هســتند تا بار دیگر برای ســایر مدعیان 

قهرمانی خط و نشان بکشند.
 محرم در زمین و روی نیمکت خود آنقدر بازیکن آماده و باانگیزه دارد 
که برای هر تغییری دستش باز است؛ بازیکنانی که برای رفتن به زمین 
لحظه شماری می کنند، هرچند آنها هفته گذشته در مقابل تیم  ذوب 
آهن نمایش خوبی نداشتند و  اولین شکست در کارنامه شان به ثبت 
رســید؛ اما می توانند در ادامه رقابت ها خوب بدرخشند به خصوص 
که  در فاصله هفته چهارم و پنجم فرصت مناسبی برای محرم فراهم 
آمده تا نکات ضعف بازیکنانش را به آنها گوشــزد کند.در آن سو سرخ 
پوشــان تبریزی نیز با ســرمربی جدیدشــان به دنبال برتری در این 
دیدار هستند تا با منطقه پایینی جدول خداحافظی کرده و از روزهای 

بدشان فاصله بگیرند.
 تیم فوتبال سپاهان برای دیدار با تراکتور ســازی تبریز جالل الدین 
علی محمدی را در اختیار ندارد، این بازیکن هفته گذشته با کارت قرمز  
داور مواجه  و از زمین مســابقه اخراج شــد. دیدار تیم های سپاهان 
و تراکتورسازی عصر جمعه و از ســاعت 18 در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار می شود.

خبر روز

 اعتراض رسمی باشگاه ذوب آهن به تغییر ناگهانی
 زمین مسابقه

باشگاه ذوب آهن به تغییر محل دیدار مقابل شهرخودرو معترض شــد. در پی تغییر ناگهانی زمین 
مسابقه دیدار تیم های ذوب آهن و شهرخودرو،  باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان اعتراض 
کتبی خود را به ســازمان لیــگ فوتبال 
اعالم کرد. شایان ذکر اســت که مطابق 
برنامه های ارائه شده سازمان لیگ که در 
ابتدای فصل به کلیه باشگاه های حاضر در 
لیگ باشگاه های کشور ابالغ شده  مقرر 
شده بود که دیدار تیم های شهرخودروی 
مشهد و ذوب آهن اصفهان در هفته پنجم 
رقابت های لیگ در زمین چمن ورزشگاه 
امام رضا)ع( برگزار شــود ولی در کمال 
تعجب باشگاه پس از چهار هفته بازی در 
زمین مذکور در اقدامی ناگهانی به بهانه آماده نبودن زمین و خراب شدن چمن به دالیل مسائل جوی 
زمین مسابقه را به ورزشگاه ثامن تغییر داده است!این در حالی است که تیم ذوب آهن در دیدار قبلی 

خود نیز با جابه جای زمین مسابقه یک روز قبل از مسابقه مواجه شده بود.

سوریه؛ تیمی که »سردار« دوست دارد!
آزمون به هیچ تیمی به اندازه سوریه گل نزده اســت. تیم ملی فوتبال ایران با سه گل آزمون، حاج صفی 
و قلی زاده موفق به شکست سوریه شد تا با 16 امتیاز درصدر جدول گروه A مقدماتی جام جهانی باقی 
بماند و تا حدود زیادی خیالش از صعود راحت باشد.سردار آزمون در دقیقه 33 این مسابقه اولین گل 
ایران را به ثمر رساند.وی، چهارمین گل خود به این تیم را زد و با 4 گل در کنار علی دایی به عنوان بهترین 
گلزن ایران مقابل این تیم قرار گرفت.مهاجم ایرانی زنیت، تاکنون 39 گل ملی به نام خود ثبت کرده است.

جزییات پرداخت مطالبات »کالدرون«
یک منبع موثق در بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار فوتبالی که چرا پرداخت مطالبات کالدرون 
این قدر زمان بر شده است، گفت: »با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در لیست تحریم های آمریکا 
قرار دارد این ارگان نمی تواند به صورت مستقیم پول کالدرون را پرداخت کند و از اعتباری که در کشور 
چین و یا یکی دو کشور دیگر دارد برای انتقال این پول استفاده کرده است.«این شخص افزود: » با 
توجه به اینکه سازمان کنترل دارایی های ایران که تحت نظر وزارت خزانه داری آمریکاست، هر تراکنشی 
که از ایران انجام شود را به صورت دقیق بررسی می کند. به همین دلیل امکان انتقال پول به صورت 
مستقیم وجود نداشت و از منابعی که در خارج کشور بوده استفاده شده ، بانک مورد نظر که اعتبار ایران 
در آنجا وجود دارد از طریق چند صرافی و پس از گردشی که انجام می شود پول را به حساب مورد نظر 
در سوئیس واریز می کند.«بر اساس اطالعاتی که به پایگاه خبری فوتبالی رسیده است طلب کالدرون 
هنوز به صورت کامل به حساب او واریز نشده و دلیل اینکه وکیل این مربی آرژانتینی هنوز تاییدیه را به 
فیفا اعالم نکرده این است که مبلغ مورد نظر )700 هزار یورو( هنوز کامل نشده است.البته با توجه به 
اینکه این مبلغ باید از طریق 5 تا 6 صرافی و در چند بخش جا به جا شود از روز سه شنبه  پول به صورت 
بخش بخش به حساب کالدرون رفته و باید دید کی به صورت کامل، به حساب این مربی می نشیند تا 
پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس باز شود.باشگاه پرسپولیس از مدت ها قبل مبلغ مدنظر کالدرون را 
تهیه کرده بود و باید بانک مرکزی اقدام به انتقال این مبلغ از طریق منابعش در خارج از کشور می کرد 

که این پروسه هم نیاز به یکسری امور اداری داشت که انجام شد.

مستطیل سبز

لیگ برتر والیبال بانوان؛

جدال  ذوب آهِن 
صدرنشین با پیکانی ها

تیم والیبال ذوب  آهن اصفهان صدرنشــین 
لیگ برتــر زنــان در هفته چهــارم، میهمان 
پیکان تهران اســت و از ســوی دیگر نتیجه 
دیدار تیم های میانه جدولی در این هفته غیر 
قابل پیش بینی است.هفته چهارم مسابقات 
والیبال قهرمانی باشگاه های برتر زنان ایران 
جام »سردار دل ها« با پنج دیدار در شهرهای 
اصفهان، ورامین، رفســنجان، شیراز و تهران 
پیگیری می شود .تیم ذوب آهن اصفهان که 
در هفته سوم صدر جدول را از آن خود کرد، در 
هفته چهارم در تهران میهمان پیکان اســت. 
شاگردان نیلوفر رشیدی در تیم پیکان تاکنون 
دو برد و 6 امتیاز به دست آورده و در رتبه چهارم 
جدول قرار دارند.پیکان این هفته در مسابقه 
با صدرنشین به دنبال کسب سومین برد خود 
خواهد بود، امــا پرافتخارترین تیم لیگ برتر 
زنان به راحتی صدر جدول را از دست نخواهد 
داد و پیکانی هــا برای شکســت ذوب آهن 
کار بسیار ســختی پیش رو دارند.تیم های 
صدرنشین این هفته میهمان هستند و تیم 
ســایپا مدافع عنوان قهرمانی که با سه برد و 
8 امتیاز در جایگاه دوم جــدول قرار دارد نیز 
در ســالن امام علی )ع( اصفهان به مصاف 
ریف خواهد رفت.ریف در ســه هفته گذشته 
مغلــوب حریفان شــده و این هفتــه برای 
کسب نخستین برد خود باید شاگردان مریم 
السادات هاشمی در تیم ســایپا را شکست 
دهد که رتبه چهارم آسیا را در پرونده کاری خود 
دارند و رسیدن به این هدف کار آسانی نیست.

تیم باریج اسانس کاشان که با دو برد و هفت 
امتیاز در رتبه سوم جدول قرا گرفته و از مدعیان 
این رقابت ها نیز محسوب می شود، در هفته 
چهارم در سالن شــهید گل عباسی ورامین به 
مصاف بانوان این شهر می رود.نماینده کاشان 
که در هفته سوم در رقابتی نزدیک و سه بر دو 
نتیجه را به ســایپا واگذار کرد، درصدد جبران 
مافات اســت و به همین دلیــل تیم انتهای 
جدولی ورامین شانس بسیار کمی برای برد 

مقابل این تیم خواهد داشت.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تیم سپاهان، قهرمان 
مسابقات دوچرخه سواری 

لیگ برتر در مشهد
رییس هیئت دوچرخه ســواری خراسان 
رضوی گفت: تیم فوالد مبارکه سپاهان در 
مسابقات دوچرخه ســواری پیست لیگ 

برتر کشور، به مقام قهرمانی دست یافت.

در آستانه اعزام به تاشکند؛

2 وزنه بردار از اردوی تیم ملی خط می خورند
با توجه به اعزام 10 وزنه بردار به مسابقات جهانی تاشکند، در آســتانه اعزام دو نفر از اردوی تیم ملی خط خواهند خورد.تاشکند طی ماه آینده میزبان دو رویداد مهم 
وزنه برداری است. این کشور در  روزهای 16 تا 26 آذر میزبان مسابقات قهرمانی جهان در سال 2021 است و سپس در ادامه کنگره انتخاباتی iwf نیز که طی دو روز 29 و 
30 آذر در این شهر برگزار خواهد شد،  4 ایرانی در بخش های مختلف برای شرکت در انتخابات کاندیدا شده اند. اردوی تیم ملی وزنه برداری برای حضور در رقابت های 
جهانی ازبکستان به تازگی با دعوت از 12 وزنه بردار در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده است.10 وزنه بردار از 12 ورزشکار حاضر در اردو به رقابت های جهانی اعزام خواهند 
شد که این انتخاب در روزهای پایانی اردو اتفاق خواهد افتاد و براساس عملکرد وزنه برداران حاضر در اردو و رکوردهای شان، دو نفر از فهرست تیم خط خواهند خورد.

میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی، مرتضی بیگلری، محمد زارعی، رضا دهدار، رسول معتمدی، سیدایوب موسوی، علیرضا یوسفی، علیرضا سلیمانی، امیر حقوقی، 
امیر عزیزی و آیت شریفی 12 نفری هستند که از بین آنها 10 نفر عازم ازبکستان خواهد شد.

کارشــناس بســکتبال ایران گفت: کامرانــی یکی از 
نخبه های تاریخ بسکتبال ایران است و نمی توان او را 
به راحتی با دیگر بازیکنان هم پســتش مقایسه کرد.

حسن نگه داری درخصوص لیســت جدید تیم ملی 
بسکتبال که با دعوت دوباره از مهدی کامرانی پس از 4 
سال دوری از بازی های ملی و همچنین انصراف حامد 
حسین زاده از حضور در اردو مواجه بود، اظهار داشت: 
انصراف حامد حسین زاده یک مسئله کامال شخصی 
بین او و ســرمربی تیم ملی اســت و ربطی به موارد 
فنی ندارد. انصراف حسین زاده به دلیل اختالفش با 
مصطفی هاشمی است و نمی توانم راجع به آن صحبت 
کنم. در مورد دعوت دوباره از مهدی کامرانی که یکی از 
اسطوره های تاریخ بسکتبال ایران به شمار می رود باید 

بگویم که بازگشــت او به تیم ملی از دید من می تواند 
اتفاق خوبی باشد.این کارشناس بسکتبال خاطرنشان 
کرد: البته حضور کامرانی به شرطی اتفاق خوبی است 
که صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی هم در کنارش 
در تیم ملی باشند تا با تشکیل این مثلث طالیی بتوانیم 
شاهد عملکرد درخشان ملی پوشان باشیم. اگر از بعد 
نتیجه گرایی به موضوع نگاه کنیم قطعا حضور کامرانی 
در کنار حامد و صمد می تواند در کسب موفقیت در هر 
بازی تعیین کننده باشد. وقتی این 3 بازیکن باتجربه 
در کنار هم بازی کنند واقعا می توانند شرایط را برای هر 
تیمی سخت کنند.وی در پاسخ به این سوال که آیا در 
پســت گارد راس کمبود وجود دارد که بازهم دست به 
دامن ستاره سابق تیم ملی شده ایم، گفت: اگر به آمار 

و ارقام بازیکنان در پست گارد راس نگاه کنید، متوجه 
خواهید شــد که کامرانی با حدود 39 سال، شرایط به 
مراتب بهتری از دیگر بازیکنان جوان هم پستش دارد 
چرا که او یکی از نخبه های تاریخ بسکتبال ایران است 
و نمی توان کامرانی را به راحتی بــا دیگر بازیکنان هم  
پستش مقایسه کرد. از ســوی دیگر بازیکنان جوان 
در پست گارد راس می توانند با بازی در کنار کامرانی از 

تجربیات وی نهایت استفاده را ببرند.

کارشناس بسکتبال ایران مطرح کرد:

بازگشت »کامرانی« به تیم ملی اتفاق خوبی است

ل تیم های سپاهان و تراکتورسازی همیشه از  جدا
حساسیت های زیادی برخوردار بوده و  دو تیم در دیدارهای 
رودر رو  بازی های زیبایی را از خود به نمایش گذاشته 
اند. تقابل این دو تیم در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور برای دیگر تیم های باالنشین جدول رده بندی 
نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. دو تیم در این دیدار به 

پیروزی و کسب سه امتیاز نیاز مبرمی دارند
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مدیر بهینه سازی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در شهر
مدیر بهینه ســازی معاونت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: دو نیروگاه خورشــیدی با 
ظرفیت های ۲۰ و ۱۰ کیلو وات در شــهرداری منطقه ۲ اصفهان  احداث و بهره برداری می شود. سید 

مهدی حســینی، اظهار کرد: نیروگاه ۱۰ 
کیلوواتی در ساختمان خدمات شهری 
منطقــه دو و در راســتای افزایش بهره 
گیری از انرژی های تجدید پذیر احداث 
شــده که انرژی تولیدی ایــن نیروگاه، 
جهت تامین برق بخشی از نیاز های این 
ساختمان و همچنین برای موضوع مهم 
پدافند غیرعامل و تامین برق اضطراری 
ســاختمان در مواقع بحرانی اســتفاده 
می شود که این نیروگاه با اعتبار دویست 

میلیارد ریال از محل اعتبارات منطقه دو شــهرداری اصفهان احداث شــده و هم اکنون در حال بهره 
برداری است.مدیر بهینه سازی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: همچنین با توجه 
به لزوم حمایت از شهروندان عالقه مند به نصب نیروگاه خورشیدی بر بام منازل خود، طی فرآیندی 
مشارکتی و تسهیل گری توسط شــهرداری منطقه دو، یک نیروگاه ۲۰ کیلوواتی نیز به جهت ارتقای 
سطح استفاده از انرژی های تجدید پذیر شــهر اصفهان، احداث شده است.حسینی با تاکید بر عزم 
جدی شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان برای افزایش سهم مصرف انرژی های تجدید پذیر در 
شهرداری اصفهان، گفت: برنامه های مختلفی در این حوزه تعریف شده و در سال جاری و همچنین 

سال آینده اجرا خواهد شد.

عضو شورای شهر:

اقتصاد شهری اصفهان نیازمند بازتعریف در سهم درآمدی است
رییس کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات شــورای اسالمی شــهر اصفهان در آستانه تشکیل 
کارگروه های بودجه شهرداری و سازمان های شهرداری از شهردار اصفهان درخواست کرد که در توجه 
به پیوست عدالت در بودجه نویسی و توجه به سیاست های کالن شورا، از جمله توجه به نقاط محروم، 
تحصیل درآمدهای طاهر، تسهیل در امور مربوط به صدور پروانه و پرهیز از تجمالت در پهنه شهرداری 
و شهر تاکید شود.احمدرضا مصور بر بازتعریف کادر انسانی مدیریت شهری تاکید و خاطرنشان کرد: 
باید کسانی که در خدمت رسانی به مردم در هر سطحی دچار رخوت یا اخالل شده اند، بدون مالحظه 
کنار گذاشته شوند.مصور با بیان اینکه تعدادی از نیروهای شریف و خدوم شهرداری طی چند سال 
گذشته مورد بی مهری قرار گرفتند، گفت: این جفا نباید ادامه پیدا کند و انتظار می رود شهردار در توجه 
به اصول اخالقی در این خصوص دستور الزم را صادر کند.رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه امروز صدای اصفهان تشنه شنیده می شود، گفت: امیدواریم 
تالش های همه مسئوالن به ویژه استاندار به ثمر بنشــیند و گره ای از زاینده رود خشک که سر حلقه 
بسیاری از مشکالت اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی اصفهان است، گشوده شود.وی افزود: در 
این میان نباید موضوع حقابه شهر اصفهان در کنار حقابه کشاورزان شرق و غرب فراموش شود زیرا 
فضای سبز اصفهان جزئی ارزشمند از اکوسیستم این شهر است و عدم تامین آب الزم اصفهان زیبا 
را به کویری مبدل خواهد کرد.مصور با بیان اینکه افزایش سهم درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 
مشکالت شهر را برطرف می کند، تصریح کرد: اقتصاد شهری نیازمند بازتعریف در سهم درآمدی است 
و از بخش گردشگری در این میان نباید غافل شد بدین سبب برنامه ها برای اقتصاد گردشگری که مورد 
تاکید شهردار و شورای شهر بوده باید در اسرع وقت با در نظر گرفتن همه ذی نفعان آن بازتعریف شود.

 همزمان با ۲۵ آبان ؛ نماد »روز پرواز« یادبود شهدای عملیات محرم در اصفهان رونمایی شد

به یاد 370پاره تن وطن

نماد »روز پرواز« یادبود شهدای عملیات    آزاده فرهنگمند
همزمــان بــا روز ۲5 آبــان آییــن آغاز 
برنامه های گرامیداشــت ســالروز حماســه و ایثار مردم اصفهان با 
رونمایی از نماد شهری»روز پرواز« با حضور شهردار و جمعی از مدیران 
شهری برگزار شــد.علی قاســم زاده، شــهردار اصفهان در آیین آغاز 
برنامه های گرامیداشت سالروز حماســه و ایثار مردم اصفهان اظهار 
کرد: قرار است فراموش نکنیم که در گذشته چه اتفاقی رقم خورده و 
امیدواریم به دست نســل جوان که یادگاران نســل گذشته هستند، 
مشکالت جاری کشــور اعم از اقتصادی و معیشتی رفع شود و روز به 
روز شــرایط بهتری را در کشــور و شــهرمان پیدا کنیــم.وی افزود: 
امیدواریم اصفهــان ما مثل گذشــته همچون نگینی بدرخشــد و از 
اصفهانی بودن و در اصفهان زندگی کردن خودمان لذت ببریم.شهردار 
اصفهان اظهار امیدواری کرد روزی فرا رسد که دور همدیگر غصه بی آبی 
در زاینده رود را پایان یافته اعالم کنیم و جشن جریان زاینده رود را در 
کنار یکدیگر برگزار کنیم.وی با اشاره به شرایط جوی هوا تصریح کرد: 

با توجه به احتمال بارش برف، شهرداری در آماده باش کامل قرار دارد 
تا مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.

جانمایی نماد 2۵ آبان در مجاورت پل 2۵ آبان
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان در این مراسم اظهار کرد: برای 
ســاخت نماد ۲5 آبان با طراحان مختلفی مذاکره انجام دادیم و در 
نهایت طرح تصویب شده به یکی از طراحان سپرده شد. محمد کیهانی  
با بیان اینکه نماد ۲5 آبان در مدت زمان چهار ماه آماده شــده است، 
تصریح کرد: سعی شده نماد به گونه ای ساخته شود که یادآور آن دوران 
باشد، در این نماد ســتون ها به نحوی اجرا شده که شهروندان شاهد 

کبوتران سرخ رنگ خواهند بود.
مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه نماد ۲5 آبان 
با استفاده از ۳۷۰ ستون و میله ســاخته شده که نشان دهنده حضور 
مقتدرانه ۳۷۰ شــهید عملیات مقدس ســال ۱۳۶۱ است که به خیل 
شهدا پیوســتند، گفت: جانمایی نماد در مجاورت پل ۲5 آبان در نظر 

گرفته شده است.کیهانی ادامه داد: با توجه به اینکه حماسه ۲5 آبان 
فقط در این روز خاص مورد توجه قرار می گرفت و اهمیت آن مغفول 
مانده بود و نسل جوان اطالع کافی از این حماسه بزرگ نداشتند، در 
صدد ساخت نماد ۲5 آبان برآمدیم.وی تاکید کرد: عالوه بر این اقدام 
از سال گذشته در امر ســاخت فیلم »چند قطره باران« بر آمدیم که به 
صورت رسمی توسط حوزه هنری اصفهان رونمایی خواهد شد و سعی 

می کنیم اثری ماندگار باشد.

نماد 2۵ آبان، نماد استقامت و ایستادگی
محمد فرخ نژاد، ســازنده این اثر در حاشــیه آیین رونمایی اثر گفت: 
این نماد، به طول و عرض سه متر و ارتفاع ۴.5 متر با طراحی و نظارت 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان و به همت مدیریت منطقه ۸ 
شهرداری تهیه شــده اســت.وی افزود: در این اثر ۳۷۰ میله آهنین 
عمود بر زمین نصب شــده که این عناصر، نشانگر ۳۷۰ شهیدی است 
که روز ۲5 آبان تشییع شدند و عمود بودن میله ها نیز نماد استقامت 
و ایستادگی این شهداســت؛ بدنه میله ها به رنگ ســفید بوده و این 
سپیدی، یادآور رنگ سپید کفن شهیدان و در تفکر بشریت، نماد پاکی 
و طهارت روح و جســم اســت. رنگ قرمز موجود در نماد نیز نشانگر 
خون سرخ شهیدانی است که در راه وطن خویش، جان فشانی کردند. 
کبوتر سفید احســاس آزادی و آزادگی می دهد و نماد جهانی صلح و 

عشق است.
رونمایی از نماد ۲5 آبان با حضور خانواده ســه شــهید آن حماسه و 
ایثار در اصفهان، شــهیدان ضیایی، سنونی و جوادی انجام شد. عالوه 
بر رونمایی از نماد روز پرواز، فضاسازی گلســتان شهدای اصفهان و 
قطعه شهدای عملیات محرم با بهره گیری از المان های دفاع مقدس، 
آذین بندی پل و میدان ۲5 آبان با استفاده از المان های سربند، نصب 
دیوارنگاره پازلی ارگ عظیم جهان نما با شعار ۳۷۰ رود بی پایان، آذین 
بندی میدان امام خمینی )ره( و مسیرهای منتهی به آن، فضاسازی 
و نصب پرچم و نماد سرو در محالت مناطق ۱5 گانه شهر و آذین بندی 
ســردرب منازل شــهدای عزیز اصفهان از دیگر اقداماتی است که به 
مناســبت ۲5 آبان، از سوی شــهرداری اصفهان انجام شده است.در 
عملیات محرم، چهار هزار و 5۰۰ نفر شهید و مجروح شدند که از میان 
آنان یکهزار و ۲5۰ رزمنده به درجه رفیع شــهادت نائل آمدند. در این 
میان، ۷5۰ شهید مظلوم و حماسه آفرین، سهم اصفهان بود که فقط در 
یک روز ۳۷۰ نفرشان در این شهر تشییع و خاکسپاری و بقیه به دیگر 

شهرستان های استان منتقل شدند.

با مسئولان

انجام 230 عملیات شهری در شب بارانی اصفهان
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از آماده باش اکیپ های عملیات شهرداری خبر داد و گفت: با 
تمهیدات اندیشیده شده، بارش های  سه شنبه شب در شهر اصفهان به خوبی کنترل و مانع از انسداد 
معابر شهری شد و خوشبختانه با معضل آب گرفتگی مواجه نشدیم.مهدی بقایی اظهار کرد: همزمان 
با دومین بارش پاییزی اکیپ های عملیاتی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در مناطق ۱5 
گانه شهر، بیش از ۲۳۰ عملیات شهری را برای پیشگیری از وقوع آب گرفتگی انجام داده و عبور و مرور 
در معابر شهری را تسهیل کردند.وی افزود: با اقدام پیشین مدیریت شهری اصفهان در شناسایی نقاط 
مستعد برای وقوع آب گرفتگی، آزمایش، اصالح ورودی ها و کانال های هدایت آب های سطحی و رفع 
عیوب موجود، بارش های اخیر در شــهر اصفهان به خوبی کنترل شده و مانع از انسداد معابر شهری 
شد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تصریح کرد: اصالح کامل و اساسی جریان آب های سطحی 
در برخی معابر شهری، نیازمند اقدامات عمرانی است که با تعامل انجام گرفته با مدیریت مناطق ۱5 
گانه شهر اصفهان طی هفته های آینده تکمیل خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اکیپ های عملیاتی 
شهرداری اصفهان تجهیزات فنی، ماشین آالت و ذخایر شن و نمک را برای رفع لغزندگی معابر و مقابله 

با یخ زدگی های احتمالی فراهم کرده و در آماده باش کامل به سر می برند.

احداث بیمارستان جدید 28۵ تختخوابی برای لنجان کلید خورد
شاهین شیرانی،رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به اتفاق خدامراد 
صالحی، فرماندار شهرستان و حسین رجایی، نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای 
اسالمی از بیمارستان شهدای لنجان بازدید کردند. شیرانی در بازدید از بیمارستان ضمن خداقوت به کادر 
زحمتکش درمان بیان کرد هدف از حضور در بیمارستان عرض خدا قوت خدمت همکاران در بیمارستان 
است. محمد سوداوی، ریاست بیمارستان با اشاره به رفع دغدغه اعزام نوزادان و مادران پرخطر با راه 
اندازی بخش NICU،بیان کرد: ضمن ارتقای شــاخص های درمانی در آینده ای نزدیک شاهد راه 
اندازی بخش MRI در بیمارستان شــهدای لنجان خواهیم بود.گفتنی است ؛رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ساخت بیمارستان  ۲۸5 تختخوابی را به عنوان برنامه ای مهم و نیاز ضروری شهرستان 
مطرح کرد و در خصوص ساخت بیمارستان جدید،مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی قول مساعد دادند.

ویژه برنامه »کتاب سازی مادر و کودک« در مراکز فراگیر اصفهان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان ، به مناسبت 
هفته کتاب و کتاب خوانی ویژه برنامه »کتاب سازی مادر و کودک« در مراکز فراگیر اصفهان برگزارشد.

این برنامه در مرکز شماره یک اصفهان  برای اعضای مرکز و کودکان نابینا ، ناشنوا ، کم شنوا ، و کم توان 
جسمی و حرکتی ) توان خواه ( و اعضای  عادی مرکز برگزار شد. نمایش فیلم های کانون ،شعر خوانی 
، دکلمه و کتاب سازی با هماهنگی و همراهی مربیان فرهنگی ، هنری و ادبی از برنامه های جذاب بود 
و قرار است دست ساخته های این جلسه تحت عنوان کتاب سازی در ویژه برنامه هفته توان خواهان 
در مرکز فراگیر اصفهان رونمایی و این آثار خوب در نمایشگاه دستاوردهای فراگیران نمایش داده شود.

از۲9 آبان انجام می شود؛

آغاز ثبت نام ناشران در اولین نمایشگاه مجازی کتاب استانی 
اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان با حضور ناشران سراسر کشور از ۲۰ تا ۲۶ آذر به مدت هفت 
روز برگزار خواهد شــد.خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان 
اصفهان را در سال جاری برگزار خواهد کرد.ناشران سراسر کشور می توانند از ۲9 آبان ماه تا ۷ آذر ۱۴۰۰ برای 
ثبت نام در اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان به نشانی اینترنتی www.ketab.ir مراجعه کنند.

خبر روزخبر خوان

طی هشت ماهه نخست امسال 
صادر شد؛

مجوز فعالیت 14 سازمان 
مردم نهاد در کاشان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
فرمانداری ویژه کاشان؛ عباســعلی قپانی پور، 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
ویژه کاشان در حاشــیه نشست شورای توسعه 
و حمایت از تشــکل های مردم نهاد شهرستان 
گفــت: از فروردین تا آبان ماه ســال جاری، ۱۴ 
پروانه فعالیت برای ســازمان هــای مردم نهاد 
صادر شــده و 5 پروانه فعالیت نیز تمدید شده 
است.وی در ادامه افزود: تاکنون ۴ جلسه شورای 
توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد برگزار 
شده که ۱۳ مصوبه در خصوص وظایف این شورا 
به تصویب رسیده اســت.وی بیان داشت: تمام 
تالش ما در راستای حمایت از سمن ها و حضور 
پر رنگ این تشکل ها در ســطح جامعه است، 
چراکه سازمان های مردم نهاد پل ارتباطی میان 
دولت و مردم و در واقع بازوان دولت در خدمت 
رسانی مناسب به شهروندان هستند.قپانی پور با 
اشاره به ماهیت تشکل های مردمی تصریح کرد: 
ماهیت سازمان های مردم نهاد غیر سیاسی و در 
راستای رسیدگی و پیگیری برای رفع مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی در ســطح جامعه است که 
نمونه بارزی از آن مشــارکت در شــرایط سخت 
مبارزه با ویروس کرونا بود که تمامی گروه های 
مردمی به میدان آمدند.رییس شــورای توسعه 
و حمایت از تشکل های مردم نهاد شهرستان در 
ادامه اظهار داشت: به صورت دوره ای کارشناسان 
فرمانداری نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد 
را مورد بررسی و  ارزیابی قرار می دهند که در این 
مدت ۱۳ مورد بازدید مستقیم انجام شده که این 
بازدید ها به صورت دوره ای و به منظور کمک به 
تشــکل های مردم نهاد صورت می گیرد.معاون 
فرمانداری کاشــان در خصوص فعالیت تشکل 
های مردم نهاد در سطح شهرستان بیان داشت: 
در سطح شهرستان کاشان، ۱۳۷ سازمان مردم 
نهاد در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی 
فعالیت دارند که نماینده کل این تشــکل ها در 
شورای توسعه و حمایت از تشــکل های مردم 
نهاد شهرستان حضور داشته و دارای حق رای در 

تصمیمات این شوراست.

کارگاه دوروزه طراحی پوســتر با عنوان »نصف شد، 
نصف جهان از خشکی« در خانه هنرمندان اصفهان 
برگزار می شود. دبیر مجمع طراحان گرافیک انقالب 
اســالمی )آیه( گفت: یکــی از چالش های مهم در 
موضوع زاینده رود و یکی از دالیل مهمی که مســئله 
زاینده رود مانند آنچه درمــورد دریاچه ارومیه اتفاق 
افتاد به عنوان یک مســئله ملی توســط هنرمندان 
پیگیری نشد، قومیتی و منطقه ای کردن زاینده رود 
و نگاه نوسیونالیستی است که موضوع زاینده رود را 

مظلوم تر از همیشه کرده است.
مجتبی مجلســی افزود: ما با همفکری و صحبت 
هایی که در این مجمع با دوستان داشتیم این نتیجه 
رســیدیم که اگر بتوانیم زاینده رود را با زبان هنر و از 
نگاه ملی و خارج از نگاه های قومی و ناسیونالیستی 
مطرح کرده و از دیدگاه هنری به زاینده رود بپردازیم 
موضوع زاینده رود به یک مسئله تبدیل خواهد شد 
و همه هنرمندان با هر فکر و شــهری بتوانند به این 
موضوع وارد شــده و از زاینده رود دفاع کنند چراکه 
زاینده رود یک مسئله ملی و نه یک موضوع قومیتی 

و ناسیونالیستی است.
وی با بیان اینکه موضوع کارگاه مطالبه برای مدیریت 
ملی منابع آب است، تصریح کرد: مدیریت منابع آب 
مدیریتی منطقه است و الزم است به مدیریت ملی 
تبدیل شــده و منابع آب و توزیع و اداره آن به صورت 
ملی و کارشناسی مدیریت شود به همین دلیل این 

کارگاه با چنین محوری شکل گرفته است و روزهای 
پنجشــنبه و جمعه حدود ۴۰ نفر از گرافیست های 
شهر اصفهان دورهم جمع شده و درباره این موضوع و 
موضوعات دیگری که ممکن است در مورد زاینده رود 
و معضالتی درباره آب که می تواند دغدغه هنرمندان 
باشد، به خلق اثر خواهند پرداخت تا این آثار با اکران 
شهری، اکران گالری و اکران فضای مجازی بتواند 
فرهنگ ملی شــدن مطالبه زاینده رود را ایجاد  کند. 
مجلسی با اشاره به اینکه دبیر مجمع طراحان گرافیک 
انقالب اسالمی )آیه( یک سازمان مردم نهاد است، 
از حمایت سازمان آب منطقه ای، حوزه هنری استان 

اصفهان و ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان از این کارگاه خبــر داده و گفت: 
این کارگاه با حضور یک نفر کارشــناس از ســازمان 
آب منطقه ای برگزار شده و سپس ایده های شرکت 
کنندگان مطرح و بررسی شده و اواسط هفته آینده 
برای انتخاب فضای شهری برای اکران آثار تصمیم 
گیری می شود.گفتنی است، کارگاه دوروزه طراحی 
پوستر با عنوان »نصف شد، نصف جهان از خشکی« 
امروز و فردا  در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود 
و عالقه منــدان برای هماهنگی و اطالعات بیشــتر 

می توانند با شماره ۰9۱۳۱۱۴۷۰۲9 تماس بگیرند.

برگزاری کارگاه دوروزه طراحی پوستردر خانه هنرمندان اصفهان 

نصف شد، نصف جهان از خشکی

پیکر 2 شهید گمنام اصفهانی 
ارتش شناسایی شد

پیکر دو شــهید گمنــام اصفهانــی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران پس از سال ها انتظار 
که یاس وجودشان در رفسنجان و بیرجند 
عطرافشــانی می کرد و زیارتگاه عاشــقان 
بود، شناســایی شدند.شهید اصغر رستمی 
شاهپورآبادی زاده شهر شاهپور آباد اصفهان 
است، این شهید سرباز لشکر ۲۱ حمزه ارتش  
بود.شهید مهدی تحویلیان نیز دیگر شهید 
تازه تفحص شده اصفهانی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران است.

وز عکس ر
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ما برای ورزش کردن، رژیم گرفتن، ترک ســیگار، غلبه بر به 
تاخیر انداختن کارها و در پایان برای رســیدن به اهداف مان 
وابسته به قدرت اراده هســتیم. قدرت اراده روی بسیاری از 
جنبه های زندگی ما تاثیر می گذارد پس تقویت قدرت اراده 
در زندگی ما مهم اســت. قدرت اراده مفهوم جدیدی نیست، 

ولی ما هنوز آگاهی زیادی نسبت به نحوه کارکرد آن نداریم.
تصمیم بگیرید که بااراده بمانید: یک تصمیم قدرتمند و خاص 
باید طوری انجام شــود که در هر چیزی مصمم تر شوید.این 
تصمیم جهت گیری شما را معلوم می کند. به شما نشان می 
دهد که چطور حتی هنگامی که با چالش هایی در مسیر خود 
روبه رو می شوید، به جلو حرکت کنید.این تصمیم بسیار محکم 
است و به شما در زمان های سختی انگیزه می دهد و شما را در 
دوران راحتی تان متمرکز نگه می دارد. به این ترتیب، آنچه که 
می خواهید را پیدا کنید و روی آن تصمیم بگیرید و به تصمیم 

خود پای بند باشید، مهم نیست که چه اتفاقی می افتد.
ورزش و تمریــن: همانطور که یک بدن ســالم به داشــتن 
یک ذهن سالم منجر می شود، داشــتن یک بدن فعال هم 
به داشــتن یک ذهن فعال منجر خواهد شد. چنانچه شما 
فعالیتی نداریــد، به خصوص وقتی که بــرای مدت طوالنی 
نشسته کار می کنید، ساختمان عضالنی شروع به قفل شدن 

می کند و ذهن هــم به تبع آن قفل می شــود.برای افزایش 
آمادگی جسمانی، نیازی نیست که دونده ماراتن یا وزنه بردار 
باشید. شما تنها باید فعال باشید. ساده ترین راه برای انجام 
این کار این اســت  که ورزش هم جزئی از برنامه روزانه تان 
باشد. چنانچه حس می کنید که نمی توانید از طریق کار کردن 
به خودتان فشــار بیاورید، پس بروید و قدم بزنید. 5 دقیقه 
بعد، از این که چه قدر حس خوبی دارید شگفت زده می شوید.

  اســتفاده از تصور ذهنــی: تصــور ذهنی، به وســیله تمام 
ورزشکاران در سراسر جهان اســتفاده می شود و یکی دیگر 
از ترفندهای قدرت اراده به حســاب می آید. طبق تحقیقات 
دانشگاه هاروارد، افرادی که دست به عملی خوب می زنند و یا 

افرادی که به انجام عملی خوب فکر می کنند، در انجام کارهای 
استقامت جسمی موفق تر هستند.برعکس این وضعیت هم 
وجود دارد ، افرادی که خود را در حال انجام کاری بد تصور می 
کنند، تحمل کمتری از کسانی دارند که خود را در حال انجام 
کاری خوب تصور می کنند. در این باره پژوهشــگران به این 
نتیجه رسیده اند که ذهن، بدن را تحریک می کند. این یافته 
ها طبق دو تحقیق به دســت آمد. در یکی به شرکت کنندگان 
یک دالر داده شد و دو راه پیش روی شان قرار دادند، یکی این 
که پول را برای خود نگه دارند و دومی این که پول را به خیریه 
اهدا کنند. سپس از آن ها خواســتند یک وزنه را تا جایی که 
توان دارند نگه دارند، گروهی که پول را به خیریه داده بود مدت 
زمان بیشتری موفق به نگه داشتن وزنه شد. در تحقیق دوم 
از شرکت کنندگان خواسته شد در حالی که داستانی در مورد 
کمک شان به افراد دیگر، آسیب رسیدن به افراد دیگر یا انجام 
عملی که هیچ تاثیری روی سایرین نداشت می نویسند یک 
وزنه را هم نگه دارند.آن گروه از افرادی که در مورد کمک کردن 
می نوشتند تحمل شان از دیگر اشخاص بیشتر بود. پس دفعه 
بعد که در حال دویدن حس خستگی کردید به این فکر کنید 
که می خواهید یک عمل قهرمانانه انجام دهید و یا کسی که 

دوستش دارید را نجات دهید.

آشپزی
چلوگوشت 

سنتی به روش لری
مواد الزم : گوشت گوسفندی500 گرم، پیاز یک عدد، چوب دارچین 
یک تکه، زعفران دم کرده2 قاشق غذاخوری، آب لیمو ترش2 قاشق 

غذاخوری، برنج3 پیمانه، نمک، فلفل سیاه ، زردچوبه و روغن به مقدار کافی
طرز تهیه : ابتدا گوشت گوسفندی را به صورت تکه های درشت خرد می کنیم و درون یک قابلمه 

مناسب می ریزیم. در ادامه پیاز را به صورت خاللی درشت خرد کرده و اضافه می کنیم.در این مرحله 
چوب دارچین را به همراه مقداری زردچوبه، فلفل سیاه و 3 لیوان آب به قابلمه اضافه می کنیم. در ادامه 
قابلمه را روی حرارت قرار داده و اجازه می دهیم گوشت به مدت 3 تا 4 ساعت با حرارت بسیار مالیم 
بپزد.حاال برنج را درون یک کاسه آب قرار داده و کمی نمک اضافه می کنیم. یک ساعت مانده به پایان 

پخت گوشت، مقداری نمک، زعفران دم کرده و آب لیمو ترش اضافه می کنیم و اجازه می دهیم آب درون 
قابلمه کم شود.در این مرحله یک قابلمه مناسب را تا نیمه آب پر می کنیم و روی حرارت زیاد قرار می 
دهیم تا آب شروع به جوشیدن کند و برنج را آبکشی می کنیم. در ادامه یک قابلمه مناسب انتخاب 
کرده و مقداری روغن در کف قابلمه می ریزیم.در این مرحله برنج آبکش شده را با کف گیر روی 

ته دیگ می ریزیم، سپس درب قابلمه را می گذاریم. قابلمه را روی حرارت مالیم قرار داده و 
اجازه می دهیم برنج به مدت 45 دقیقه تا یک ساعت دم بکشد.پس از اینکه گوشت 

به طور کامل پخت آن را درون یک دیس می ریزیم، سپس آب باقی مانده در 
قابلمه را صاف می کنیم. برنج را روی تکه های گوشت می ریزیم و به 

سلیقه خود با مواد دلخواه تزیین کرده و سرو می کنیم.

شیوه های عالی برای تقویت قدرت اراده

بازگشت یک کارگردان به سینما پس از 9 سال »روز بلوا« ساخته بهروز شعیبی سریال می شود  
رحمان رضایی، کارگردان سینما بعد از ساخت فیلم »نیکان و بچه 
غول«، پس از گذشت ۹ سال مجددا پشت دوربین می رود.

همچنین در این فیلم مریم ابراهیم وند برای نخستین بار در نقش 
اول مقابل دوربین رحمان رضایی بازی خواهد کرد.این فیلم این 
روزها مراحل پیش تولید را می گذراند و  تست گریم بازیگران در حال 
انجام شدن است. »حیا«درباره دختری 12 ساله است که دچار مشکل 
شخصی می شود. او یاوری نمی یابد تا اینکه…

درحالی که این روزها، بنرهای تبلیغاتی فیلم »روز بلوا« ساخته بهروز 
شعیبی در سطح شهر دیده می شود، اما در این بیلبوردها به شکل 
واضح مشخص نشده که این فیلم قرار است به چه صورتی اکران 
شود. گفته می شود فیلم »روز بلوا« قرار است به شکل یک سریال 
سه قسمتی از نماوا پخش شود.بابک حمیدیان، لیال زارع، محمد 
علی محمدی، مسعود دلخواه و زکیه بهبهانی بازیگران اصلی فیلم »روز 
بلوا« هستند و محمدرضا تخت کشیان تهیه کننده آن است.

فراخوان اولین همایش منطقــه ای »آب مایه حیات« در 14 محور منتشــر 
شد.اولین همایش منطقه ای »آب مایه حیات« با همکاری و تعامل دستگاه 
های مختلف از جمله استانداری، آبفای استان اصفهان، فرمانداری اردستان، 
بخشداری زواره، بنیاد مسکن زواره، دانشگاه آزاد اســالمی و اداره منابع آب 
اردستان با هدف صیانت از منابع آبی در شــهر کویری زواره از توابع شهرستان 

اردستان برگزار می شود.
محورهای این همایش را »قنات و تاثیر آن بر ســفره هــای آب زیرزمینی«، 
»بررسی تاثیر چاه ها بر قنوات و آبخوان منطقه«، »کاهش مصرف و ارتقای بهره 
وری آب در بخش کشاورزی« ، »افت سطح آبخوان و تاثیر آن بر فرونشست« 
، »مدیریت هوشــمند شــبکه های توزیع آب و فناوری هــای نوین در آب و 
فاضالب«، »فناوری های ســاده و ارزان قیمت بازیافت پساب«، »مدیریت 

مصرف آب«، »کاهش منابع آب وتاثیر آن برمحیط زیست و پوشش گیاهی 
منطقه«، »آبخیزداری، خشکســالی و هواشناسی«، »مدیریت سیالب های 
فصلی، سیل بندها و تاثیرات آن در مطالعات طرح های هادی«، »آب، منابع 
طبیعی و توسعه پایدار«، »برون ســپاری، تامین مالی از منابع غیر دولتی در 
خدمات آب و فاضالب« و »تامین آب روســتاها )شرب، دام و کشاورزی (« 

تشکیل می دهد.
عالقه مندان به شــرکت در این همایش می توانند آثار خــود را حداکثر تا 15 
آذرماه، به نشانی الکترونیکیHamayesh6@yahoo.com  ارسال کنند و 
یا با دبیرخانه همایش به شــماره تلفن  03154372216  تماس بگیرند. این 
همایش 25 آذرماه همزمان با روز پژوهش در سالن همایش دکتر شریعتی 

زواره برگزار می شود.

در حال حاضر اطالعات مکانی و توصیفی 77 درصد از17 هزار و 267 کیلومتر 
طول  شبکه توزیع آب شهرها و روستاهای اســتان اصفهان، در سامانه نجما  

قرار دارد.
رییس گروه سیستم های مکانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
خصوص عملکرد سامانه نجما WEB GIS(( گفت: نمایش، ثبت، ویرایش 
اطالعات مکانی و توصیفی، عوارض و تاسیســات آبفا و قابلیت اندازه گیری 
سطوح، مســافت ها و تعیین اطالعات مکانی نقاط از طریق این سامانه در 
دسترس است.شــهرزاد داورپناه اعالم کرد: هم اکنون صد درصد اطالعات 
مکانی و توصیفی چاه ها، صد درصد مخازن آب، ۹5 درصد ایستگاه گندزدایی 
و  ایستگاه پمپاژ آب، بیش از ۹0 درصد فشار شــکن ها و شیر آتش نشانی ، 
بیش از 80 درصد کنتورهای حجمی  و نزدیک به 80 درصد دستگاه های دبی 
سنج در سامانه نجما  وجود دارد.وی قدرت تجزیه، تحلیل و گزارش گیری را 
از جمله مهم ترین ویژگی های اصلی سیســتم های GIS دانست و تصریح 
کرد: به کارگیری این سیســتم، منجر به افزایش بهــره وری و تصمیم گیری 

بهینه در تاسیسات می شود.
داورپناه در خصوص دیگر مزایای استفاده از سیستم  GIS گفت: مکان یابی 
برای  نصب کلیه تاسیســات آبفا مانند ایستگاه های پایش فشار و شیرهای 
آتش نشانی و ...، دسترسی و بازیابی سریع اطالعات به منظور اخذ تصمیم 
در بحران ها با نقشه های تهیه شده، مکان مند کردن پیمایش و مرئی سازی  
شیرآالت شــبکه آب، تحلیل حوادث در شــبکه توزیع آب و ارائه راهکارهای 
پیشگیری، دسترســی و بازیابی ســریع اطالعات به منظور اخذ تصمیم در 

بحران ها، اخذ تصمیم در ارزیابی به منظور فروش انشعابات با بررسی توزیع 
مکانی شبکه و مشترکین، برنامه ریزی عملیات بهره برداری )شست و شو، 
سم پاشی، مرئی ســازی، تعویض و ... ( از دیگر قابلیت های این سیستم 

است. 
رییس گروه سیستم های مکانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
برنامه های پیش رو در سامانه نجما اشــاره کرد و گفت: تکمیل GIS شبکه 
 GIS مشترکین شهری تا سال 1401، تکمیل GIS آب شهری استان و تکمیل
شبکه فاضالب شــهری استان و تکمیل GIS شــبکه آب 300 روستا تا سال 

1402 از مهم ترین برنامه ها درسامانه نجماست.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فوالد و مواد 
اولیه )PLANEX 2021 ( به تولید ثروت در صنعت فوالد و مواد اولیه اشاره کرد و 
گفت : ثروت سازی غیرملموس در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
که در حوزه های مختلف از جمله جامعه ، محیط زیست ، کارکنان و ... قابل بررسی 
است .منصور یزدی زاده، نقش فوالد در صنعت ســاختمان را از مصادیق ثروت 
سازی غیرملموس این صنعت ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه فوالد ساختمانی 
بخش قابل توجهی از تولید فوالد را به خود اختصاص می دهد، این صنعت نقش 
پر رنگی در ساخت مسکن ایفا می کند .یزدی زاده، میانگین عمر مسکن در ایران 
را حدود یک دهم اروپا عنوان کرد و اظهار داشــت : در عمل ساختمان های باالی 
30 سال برای عموم مردم گزینه جذابی جهت خرید و اجاره نیست در حالی که در 
اروپا و آمریکا و دیگر کشورها، عمر مســکن نزدیک به 200 سال است.وی با بیان 
اینکه متاسفانه در تهران و دیگر کالن شهرهای ایران همواره شاهد میزان باالی آمار 
تخریب بافت های فرسوده و نیمه فرسوده و ساخت و ساز هستیم ، اظهار داشت 
: کوتاه بودن عمر مسکن در ایران عالوه بر هدر رفت سرمایه ، آلودگی های زیادی از 
جمله زیست محیطی، صوتی، ترافیک و هزینه جابه جایی نخاله های ساختمانی 
به همراه دارد.مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ، افزایش نخاله های ساختمانی که 
از منابع ملی هزینه زیادی در تولید آن شده و آسیب زیادی به محیط زیست وارد 
می کنند را از جمله چالش های بزرگ دانست و گفت: صنعت فوالد به عنوان صنعت 
تاثیرگذار در این حوزه می تواند با تولید محصوالت با کیفیت، از هدر رفت منابع ملی 
پیشگیری کند.یزدی زاده ، کیفیت را از جمله نقاط قوت اصلی ذوب آهن اصفهان 
دانست و گفت : نوع تولید و تاکید ویژه بر کیفیت محصوالت باعث شده برند این 
شرکت در ایران و جهان با کیفیت برتر شناخته شود و موفقیت در صادرات نیز حاصل 
این کیفیت است .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، اشتغال زایی در زنجیره فوالد را 
از دیگر مصادیق تولید ثروت ناملموس در این صنعت دانست و گفت: با توجه به 
اینکه صنعت فوالد یکی از بزرگ ترین صنایع در دنیاست، وسیع بودن حوزه  کاری 

و صنایع مرتبط با این صنعت نقش بســزایی در ایجاد اشتغال برای جامعه ایفا 
می کند.یزدی زاده با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به صورت مستقیم نزدیک 
به 16000 نفر اشتغال ایجاد کرده وبه طور غیر مستقیم ایجاد اشتغال برای اصناف 
مختلف را داشته است، اظهار داشت: مطابق استانداردهای بین المللی اشتغال در 
صنعت فوالد به گونه ای است که هر دو فرصت شغلی مستقیم در این صنعت، به 
طور میانگین 13 فرصت شغلی را در دیگر بخش های زنجیره تامین تا توزیع ایجاد 
می کند.وی، تاثیر مستقیم اشــتغال زایی بر معیشت و رفاه خانوار، ایجاد شرایط 
مناسب تشکیل خانواده برای جوانان، فرزندآوری و سطح سالمت روانی در اجتماع 
را بسیار چشمگیر دانست و گفت: ایجاد اشتغال در جامعه در راستای توزیع عادالنه 
ثروت در جامعه است و صنعت فوالد می تواند بدین ترتیب با اشتغال زایی در جامعه 
ثروت آفرینی کند.یزدی زاده در ادامه توسعه زیرســاخت های صنعتی، توسعه 
خدمات عمومی و عام المنفعه ، توسعه شهری و شهرسازی پیرامون صنایع فوالدی 
، توسعه رفاه و سالمت اجتماعی، ارتقای سطح ورزشی و افتخار آفرینی در این حوزه 
و آموزش را از دیگر موارد تولید ثروت ناملموس در صنعت فوالد دانســت و گفت 
: آموزش کارکنان پیش نیاز توسعه سازمان است و سرمایه گذاری برای آموزش 
کارکنان، مهم ترین راهکار خلق ثروت برای سازمان ها و جامعه محسوب می شود 
و زمینه ساز رشد و تعالی سازمان و ارتقای سطح فنی و دانش در جامعه خواهد بود 
که مزایای آن عبارتند از: ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان، بهبود استفاده از منابع 
سازمان ، انتقال دانش و رضایت کارکنان.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، سرمایه 
گذاری در صنعت فوالد را موجب زایش ثروت های مادی و معنوی دانست و گفت 
: شکل گیری این مجتمع عظیم صنعتی ، یکی از نمونه های بسیار موفق در این 
زمینه است چرا که این مجموعه با ایفای نقش در شکل گیری سایر صنایع فوالدی، 
تولید محصوالت استراتژیک ، تاسیس بیمارستان شهید مطهری ، تاسیس باشگاه 
فرهنگی ورزشی ، ساخت فوالد شهر ، آموزش منابع انسانی ماهر و متخصص برای 

تمام صنایع و ... ثروت مادی و معنوی بسیاری برای جامعه خلق کرده است. 

با حمایت آبفای استان اصفهان برگزار می شود؛

اولین همایش منطقه ای »آب مایه حیات« در شهر کویری زواره

رییس گروه سیستم های مکانی آبفای استان اعالم کرد:

 دسترسی به 77 درصد اطالعات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب
 استان اصفهان در سامانه نجما

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پلنکس:

تولید محصوالت با کیفیت، عمر مفید ساختمان در ایران را افزایش می دهد
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