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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همزمان با افزایش انتقادات از کمبود دارو 
و به ویژه آنتی بیوتیک در داروخانه ها مطرح کرد:

مصرف خودسرانه دارو های آنتی بیوتیک درست نیست

ن
میزا

س: 
عک

رییس جامعه هتلداران اصفهان:

ظرفیت اشغال 
هتل های اصفهان 

 به 1۵ درصد
 کاهش یافت

 بهبود و به روز رسانی سیما
و عرصه باغ پرندگان ناژوان اصفهان
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 راه اندازی مدرسه تابستانی»معماری
 و کودک« در اصفهان

برگزاری دوره های رایگان فیلم سازی 
شامل اصفهان نمی شود

   زخم کمبود دارو بر تِن رنجور بیماران
 مشاهدات میدانی از داروخانه های بزرگ در سطح شهر، نشان می دهد 

بیشتر شهروندان از کمبود و گرانی دارو گالیه مند هستند؛

آغاز نهضت تولید 
فوالدهای خاص و 

پرآلیاژ در فوالد مباركه

پایان کار 
خرده فروش مواد 

مخدر در اصفهان

اجازه نمی دهیم 
مرکز همایش های 

 بین المللی 
مهجور  شود

  193 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب
 شهر اصفهان بازسازی و اصالح شد
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شــهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبــت دوم( واگذاری 

جایگاه مورد احداث پمپ بنزین واقع در ویالشهر به صورت فروش به بخش خصوصی 
صرفًا با امتیاز و احداث پمپ بنزین شهرداری منطقه سه نجف آباد به شماره سیستمی 

2001090286000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحــل برگزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و 

مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل  آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چــاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 و نوبت دوم 
چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/09/03 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/09/05
- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/09/19
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 12/500/000/000 
ریال را به صورت وجه نقد به حســاب ســپرده شــماره 10/9107470/2 با شــماره شــبا 
IR050700001000229107470002 شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه 
معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده بعنوان ضمانت شرکت در مزایده 
تهیه و بارگذاری نمایند و ســپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از 

بازگشایی پیشنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینی)ره(، شهرداری مرکزی، 

کدپستی 14661-85146 تلفن 031-42640041-3 
مشخصات شهرداری : شناسه ملی : 14000277378  کد اقتصادی: 411443717316   

شماره ثبت: 0900544

تجدید مزایده )نوبت دوم( عمومی یک مرحله ای

عبدا لرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: 1412014

شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره ســالن شــهرداری واقع در خیابان آیت ا... 
سعیدی مقابل راهنمایی و رانندگی نطنز به مدت یکسال با شرایط مندرج در اسناد 

را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید.
بهای پایه: ماهانه مبلــغ 40/000/000 ریال. تضمین شــرکت در مزایده معادل 
25/000/000 ریال می باشــد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با 
استناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی- یا 
فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد 

بانک ملی شعبه نطنز. 

)به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در 
اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط 
خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین 
مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ســاعت 19 روز دوشنبه 1401/09/21 و در 

https://setadiran.ir سامانه ستاد می باشد. آدرس سامانه ستاد

تلفن تماس: 031-54222119

آگهی مزایده  عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف: 1416481

نوبت دوم نوبت اول
فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری جایگاه مورد احداث پمپ بنزین واقع در ویالشهر به صورت 

فروش به بخش خصوصی صرفًا با امتیاز و احداث پمپ بنزین شهرداری منطقه سه نجف آباد
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مصدومیت شکارچی متخلف در نطنز
طی درگیری شــکارچیان متخلف با محیط بانــان پایگاه حفاظت محیط زیســت کرکس نطنز، 
شــکارچی متخلف مصدوم شــد.پایگاه امداد و نجات کوهســتان کرکس جمعیت هالل احمر 

شهرســتان نطنز بــا انتشــار خبری از 
امدادرسانی به یک شکارچی غیرمجاز 
که براثــر اصابت گلولــه در محور جاده 
قدیم نطنز کاشــان دچار حادثه شــده 

بود، خبر داد.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان 
نطنز گفت: بر اســاس گزارشی مبنی بر 
حضور یک گروه شکارچی غیرمجاز در 
ارتفاعات دینه مار نزدیک روستای وش 
نطنز، گروهــی از محیط بانــان منطقه 
حفاظت شده کرکس جهت دستگیری 
به ارتفاعات یادشــده اعزام می شوند.

حجت االســالم جابر محمــدی بصیر 
افزود: متخلفین در موقعیت فوق نسبت به تیراندازی به ســمت ماموران اقدام و با محیط بانان 
درگیر می شوند.وی گفت: در این راستا یکی از متخلفین از ناحیه پا دچار اصابت گلوله می شود که 
با هماهنگی صورت گرفته با دادستانی و نیز عوامل اورژانس و هالل احمر مصدوم از ارتفاعات به 
پایین آورده شد و سپس به بیمارســتان نطنز جهت درمان منتقل شد.به گفته دادستان عمومی 

و انقالب نطنز ،برای این حادثه پرونده تشکیل شده و مراحل قضایی در حال طی شدن است.
 

 کاهش ۵8 درصدی میزان سرقت ها در 
شهرستان فالورجان

طی یک سال اخیر میزان ســرقت ها در شهرســتان فالورجان ۵۸ درصد کاهش یافته است.به 
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ فرمانده انتظامی استان در حاشیه سفر به شهرستان فالورجان 
گفت: میزان کشــفیات خودرو و موتور ســیکلت ابتدای آبان ماه تاکنون ۱۰ درصد افزایش یافته 
است.سردار محمدرضا میرحیدری افزود: در حوزه پلیس آگاهی در یک ماهه گذشته ۳۰ دستگاه 
خودرو، ۲۸ دستگاه موتور سیکلت و ۴۲ دستگاه ماینر کشف و ۲۶ نفر دستگیر و تحویل دستگاه 

قضایی شدند.
 

در محور ابوزید آباد به کاشان صورت گرفت؛

 ساخت پایگاه امداد جاده ای هالل احمر
 به همت بانوی نیکوکار 

با مشارکت بانوی خیر در شهرستان آران و بیدگل، ســاخت پایگاه امداد جاده ای هالل احمر در 
محور ابوزید- کاشان به پایان می رسد.به همت مریم ســادات رضوی، خیر آران و بیدگلی و ۲۰۰ 
خیر این منطقه ساخت اولین پایگاه جاده ای هالل احمر در بخش کویرات و درمحور حادثه خیز 

ابوزیدآباد-کاشان با ۹۵ درصد پیشرفت در حال اتمام است.
این پایگاه با ۲۵۰ مترمربع زیربنا در دهه فجر  به بهره برداری می رسد.گازرســانی به کارگاه های 
کشــاورزی ودامپروری شهرســتان از دیگر خدمات این خیر به کشــاورزان منطقه اســت و با 
تالش های مریم سادات رضوی، دشت همت آباد شهرابوزیدآباد به طول ۲ هزارمتر گازرسانی شد 

و مردم و کشاورزان این منطقه از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

رییس بنیاد مسکن شهرستان گلپایگان خبرداد:

ثبت نام بیش از  ۶ هزار  نفر در طرح اقدام ملی مسکن 

رییس بنیاد مسکن شهرستان گلپایگان گفت: ۱۲ روستای گلپایگان در 
معرض خطر سیل هستند که برای ساماندهی آنها)اجرای پل و دیوار 

ساحلی( به اعتباری نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان نیاز داریم.
علیرضا ناطقی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بنیاد مسکن خدمات 
خود را به روســتاها و شــهرهایی با جمعیتی کمتر از ۲۵ هزار نفر ارائه 
می دهد. شهرستان گلپایگان دارای ۵۲ روســتا و دو شهر با جمعیتی 
کمتر از ۲۵ هزار نفر است. برای  ۴۰ روستای شهرستان که بیش از ۲۰ 
خانوار در آنها زندگی می کنند، طرح هادی ارائه کرده ایم. طرح هادی 
در ۲۰ روســتا مورد بازنگری قرار گرفته اســت. هزینه بازبینی طرح 
هادی دو روستای اســفاجرد و غرقن در تملک دارایی سال جاری در 

نظر گرفته شده است.
وی با بیــان اینکه بخش عمده ای از معابر اکثر روســتاها آســفالت 
شده اســت، ادامه داد: طی یک سال گذشــته به میزان  ۶ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان قیر رایگان برای شهرســتان گرفته شــده که با آن 
۱۲ هزار تن آســفالت در ۱۴ روســتا با همکاری دهیاری ها اجرا شد. 
اعتبارات شهرستان در سال گذشــته حدود یک و نیم میلیارد تومان 

بوده که ۵۰ درصد آن تخصیص داده شــده و برای اجرای طرح هادی 
در روستاهای شورچه، ضامن آباد، رباط ابوالقاسم،فرج آباد و سراور 
و ...هزینه شده است. همچنین حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
نیز اعتبارات ملی به شهرســتان اختصاص یافت که تقریبا ۱۰۰ درصد 
 آن تخصیــص یافت البته بخش زیــادی از این اعتبــارات به صورت 

اوراق است.
رییس بنیاد مســکن شهرســتان گلپایگان گفت: برای ســال جاری 
از محل تملــک دارایی یــک میلیــارد و ۲۷۰ میلیون تومــان اعتبار 
بــرای تهیه و اجــرای طرح هــادی مصوب و ابالغ شــده اســت که 
هنــوز تخصیص آن نیامده؛  امــا به صورت شــفاهی گفتند ۱۵ درصد 
تخصیص می یابد. همچنین از محل اعتبــارات ملی حدود ۴ میلیارد 
 تومــان اعتبــار ملی بــرای بافت بــا ارزش پیش بینــی و تخصیص

  شده است.
ناطقی در خصوص طرح اقدام ملی مســکن در شهرستان گلپایگان، 
خاطرنشــان کرد: تاکنــون از این شهرســتان ۶ هــزار و ۷۳۴ نفر در 
این طرح ثبــت نام کردند کــه برای ۲ هــزار و ۱۰۰ نفر از آنهــا پرونده 

تشــکیل شــده اســت که هزار و ۴۸۶ نفر آنها تایید نهایی شده اند و 
مابقی نیز در حال بررســی هســتند. همچنین بــرای ۱۶۶ نفر زمین 
مشخص شــده اســت که برخی از آنها ســاخت و ســاز خود را نیز 
آغــاز کرده اند و زیرســازی معبر اصلی آن توســط راه و شهرســازی 
در حــال انجام اســت. انجمن خیرین مســکن ســاز را نیــز فعال 
 کرده ایــم تــا بتوانیم برای افــراد بی بضاعــت نیز اقدام به ســاخت

 مسکن کنیم.
وی اضافه کرد:۱۲ روستای گلپایگان در معرض خطر سیل هستند که 
برای ساماندهی آنها) اجرای پل و دیوار ساحلی( به اعتباری نزدیک 
به ۳۰ میلیارد تومان نیاز داریم. تاکنون ۵ هزار و ۱۳۷ جلد ســند برای 
اشخاص در روستاها و شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر صادر 
شده است که ۵۹۱ جلد آن در سال جاری صادر شده، در این طرح دیگر 

نیاز نیست اشخاص به ثبت اسناد مراجعه کنند.
رییس بنیاد مسکن گلپایگان تصریح کرد: افرادی که در روستاها زمین 
دارند برای ساخت آن می توانند از تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ 

سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله استفاده کنند.

معاون آموزشــی اداره آموزش و پــرورش نایین 
گفت: دانش، نگــرش و مهارت، ۳اصــل مهم در 
تراز آموزشی اســت که مورد توجه اداره آموزش و 

پرورش نایین قرار گرفته است.
عباس قنبری مقدم،  در اردوی علمی پژوهشــی 
راهیان پیشرفت که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نایین برگزار شــد، اظهار کرد: ســه حیطه دانش، 
نگرش و مهارت در تراز آموزشــی نهــاد آموزش و 

پرورش دنبال می شود.
وی بیان کرد: عصر پیش رو عصر مهارت هاســت، 
جرقه یک ایده، زمانی دارای مســیری فوق العاده 
هموار است که با جذب دانش همراه باشد، آینده با 

مهارت همراه است و هر چه دانش به مهارت تبدیل 
شود، برگ برنده بیشتری در دستان آینده سازان 

کشور  خواهد بود.
معاون آموزشــی اداره آموزش و پــرورش نایین 
به سه سطح یادگیری اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر ما سه حیطه اولویت در آموزش و سه سطح 
یادگیری را دنبال می کنیم. ســطح نخست، نمره 
۲۰ گرفتن در مدرسه اســت. در سطح دوم، دانش 
آموزان با فکــر خود، باعث ایرادگیــری به مباحث 
درسی می شوند و در این میان ایده خلق می شود. 
دانش آموز در سطح ســوم، خود تولید کننده علم 

است و در پیشرفت اتفاق می افتد.

گفتنی اســت؛ اردوهای علمی پژوهشــی راهیان 
پیشــرفت که به همــت اداره آمــوزش و پرورش 
شهرســتان نایین برگزار می شــود، در دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحد نایین با حضور دانش آموزان 
دبیرستان های دوره دوم متوســطه پسرانه شهید 
مصطفی چمران و دخترانه شــهید شمس الدین 

حسینی برگزار شد.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش نایین:

دانش، نگرش و مهارت 3 اصل مهم در تراز آموزشی است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چادگان از اجرای بیش از ۶۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در چادگان خبر داد.علی بخشی در نشست خبری با خبرنگاران با 
تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسالم و شهدای حوادث اخیر گفت: سند راهبردی ده ساله در مجموعه بسیج، با شعار های محوری »بسیج 
خدمتگزار مردم« و »بسیج پاره تن مردم« از سال ۱۴۰۰ برنامه فرا روی ما بوده که بر همین اساس در هفته بسیج امسال که از ۲۹ آبان شروع شده و تا ۵ آذر ادامه دارد 
شعار »بسیج خدمتگزار ملت ایران« محور برنامه ها قرار گرفته است.بخشی با بیان اینکه بسیج انسجام نیرو های مردمی برای دفاع از ارزش های انقالب اسالمی 
است، افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری عالج مشکالت و مسائل کشور، عمل جهادی و انقالبی است، این عمل جهادی و انقالبی شاخصه اصلی حرکت های 
بسیج است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چادگان بیان کرد: در سند راهبردی ۱۰ ساله ۹ قرارگاه دفاعی امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی، 
سازندگی و محرومیت زدایی، فضای مجازی و رسانه و قرارگاه تعالی سازمانی است که برنامه های هفته بسیج را در قالب این ۹ قرارگاه اجرا می کنیم.وی با بیان اینکه 
امسال ۶۰ عنوان برنامه در این قرارگاه ها برنامه ریزی کرده ایم که در این هفته در حال برگزاری است، عنوان کرد: فضاسازی و تبلیغات محیطی اماکن بسیج،  افتتاح 
پروژه های عمرانی که امسال احداث شده و آماده بهره برداری است، شامل ۴ باب منزل محرومان در روستا های اورگان، پرمه سفلی، چشمندگان و انالوجه، استخر 
ذخیره آب کشاورزی در روستای ونک سفلی، خانه عالم در روستای فراموشجان، مرمت مسجد روستای فراموشجان، مرمت و دیوارنویسی مدارس روستا های 

گشنیزجان، اورگان و شهر چادگان، پرداخت تسهیالت به ۲۱ طرح اشتغال زایی به مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ تومان از برنامه های هفته بسیج است.

خبر روزاجرای بیش از 60 عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در چادگان

وز عکس ر

کشف کوزه آب خوری 
مربوط به دوره متاخر 

اسالمی در میمه
رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان شاهین 
شهر و میمه گفت: در الیروبی و احیای 
پایاب قنــات جهانی مزدآبــاد میمه 
کوزه آب خوری مربوط به دوره متاخر 
اسالمی کشف و برای مرمت و مستند 
نگاری تحویل موزه مردم شناسی شد.

سپاه 23 هزار بسته معیشتی در شاهین شهر توزیع کرد
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان شاهین شــهر گفت: در ســال جاری خدمات بسیار 
ارزشمندی توسط بسیجیان به جامعه ارائه شــد که به عنوان شاخص ترین آنها می توان به تهیه و 
توزیع ۲۳ هزار بسته معیشــتی با حمایت خیران برای نیازمندان در سطح شهرستان اشاره کرد.

سرهنگ مهدی ابراهیمی  در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران پیرامون 
فعالیت های انجام شده توسط بسیجیان در سال جاری گفت: امسال خدمات بسیار ارزشمندی 
توسط بسیجیان به جامعه ارائه شد که به عنوان شــاخص ترین آنها می توان به تهیه و توزیع ۲۳ 
هزار بسته معیشــتی با حمایت خیران برای نیازمندان در سطح شهرســتان و تهیه جهیزیه برای 
نوعروســان نیازمند اشــاره کرد.وی، پیرامون فعالیت گروه های جهادی در سطح شهرستان نیز 
خاطرنشان کرد: پرداخت تســهیالت و ایجاد اشــتغال برای ۲۰۰ نفر، الیروبی قنوات، ساخت و 
مرمت مسکن محرومان و آبرسانی به روستاها از اقدامات دیگر گروه های جهادی در شهرستان 
بوده است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر  در مورد برنامه های هفته بسیج 
با اشاره به برگزاری ۱۸۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان، تصریح کرد: شاخص ترین برنامه های 
این هفته دیدار با خانواده های شــهدا، جانبازان و ایثارگران بســیجی، غبارروبی و عطرافشــانی 
گلزار شهداست.وی ادامه داد: برگزاری اردوی جهادی پزشکی با حضور عده ای از جامعه پزشکی 
شهرستان در مســکن مهر و همایش اقتدار بســیج با حضور خواهران و برادران بسیجی از دیگر 

برنامه های در نظر گرفته شده در طول هفته بسیج است.

برداشت 6۵0 کیلوگرم زعفران از مزارع کاشان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: زعفران کاران شهرستان کاشان ۶۵۰کیلوگرم زعفران 
در مدت زمان دو ماه مهر و آبان برداشت کردند.رضا مظلومی  اظهار کرد: متوسط برداشت زعفران 
از هر هکتار شش کیلوگرم بوده و ۱۱۰ هکتار از مزارع شهرستان کاشان زیر کشت محصول زعفران 

قرار دارد.
وی افزود: زعفران دشت کاشان از نوع محصول مرغوب است به طوری که از هر کیلوگرم گل زعفران 
۲.۵ مثقال زعفران حاصل می شود و برداشــت هر هکتار زعفران زمینه اشتغال پنج نفر را فراهم 
کرده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان تصریح کرد: زعفران تولید شده در شهرستان 
کاشان در اســتان های اصفهان، قم و تهران عرضه می شــود که  در صورت راه اندازی واحد های 
فراوری و بسته بندی این محصول، کشــت زعفران می تواند به تجارتی پرسود برای فعاالن عرصه 
کشــاورزی تبدیل شــود.مظلومی گفت: محدود بودن منابع آبی، مهم ترین عامل محدودکننده 
تولید در بخش کشاورزی در منطقه کاشان است و با توجه به اینکه زعفران یک محصول کم آب بر 
است، توسعه کشت این محصول از افزایش قابل توجهی برخوردار شده و موجب افزایش درآمد 

بهره برداران می شود.
 

رونمایی از دو کتاب در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان
در آیینی از یک کتاب و ترجمه استادان دانشگاه آزاد اسالمی کاشان رونمایی شد.هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین برای کدنویســان ترجمه مهدی اســماعیلی، عضو هیئت علمی تمام وقت و 
مهر خاوری تالیف نرجس سپهر زاد، استاد دانشگاه آزاد اســالمی کاشان عنوان دو کتابی بود که 
رونمایی شد.معاون علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان گفت: مهر خاوری تصحیح، توضیح 
و مقابله  ۴نســخه خطی معتبر کتاب حاج میرزا معصوم خاوری کوزه کنانی در قرن ســیزدهم 
است که نرجس ســپهر زاد آن را تصحیح کرده است.حسین خوشدل افزود: کتاب مهر خاوری را 
در شمارگان ۵۰۰ نسخه و ۲۱۶صفحه، بوســتان کتاب قم چاپ و منتشر کرده است.کتاب هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین برای کدنویسان را نیز با شمارگان ۳ هزار نسخه انتشارات آتی نگر در 

۲۴۴صفحه منتشر کرده است.

با مسئولان

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون:

طی یک سال اخیر 
سیاست گذاری های خوبی در 
موضوع آب انجام شده است

نماینده مــردم نجف آباد و تیــران و کرون در 
مجلس شورای اســالمی گفت:طی یک سال 
اخیر سیاســت گذاری های خوبی در موضوع 
آب انجام شــده که اولین مورد آن خط انتقال 
آب از دریای عمان و خلیــج فارس به اصفهان 
است.ابوالفضل ابوترابی، با اشاره به دیدار رهبر 
انقالب با مردم اصفهان و با بیان اینکه در بیانات 
ایشان سه موضوع استانی، ملی و بین المللی 
عنوان شــد، اظهار کرد: در بحث ملی ایشــان، 
اساسی ترین موضوع امیدآفرینی بود و در این 
راستا بیان کردند امروزه به پیشرفت های خوبی 

دست یافته ایم.
وی با بیان اینکه نکته دیگر ایشــان، وضعیت 
فعلی اغتشاشــات بــود و اینکــه نباید همه 
حاضران میــدان را به یک چشــم دید، افزود: 
بحث معیشت از دیگر موضوعات مطرح شده 
در بیانات ایشان بود و در این راستا گالیه ای از 
دولت قبل داشتند و عنوان کردند دهه ۹٠ از نظر 
اقتصادی خوب نبود.ابوترابی گفت: رهبر معظم 
انقالب اشاره کردند که »مردم اصفهان شایسته 
این هستند که ما شــب و روز نشناسیم« و در 
این راســتا باید بتوانیم جبران دولت یازدهم 
و دوازدهم را داشته باشــیم و ۲۴ ساعته برای 
مردم کار کنیم.نماینده مردم نجف آباد و تیران و 
کرون با اشاره به بیانات رهبر انقالب در خصوص 
موضوع آب اســتان عنوان کرد: طی یک سال 
اخیر سیاست گذاری های خوبی در موضوع آب 
انجام شده که اولین مورد آن خط انتقال آب از 
دریای عمان و خلیج فارس به اصفهان است که 
۸٠ کیلومتر آن انجام شده است.وی با بیان اینکه 
اقدام دوم حل معضل چند استانی بود که در این 
سال ها برای انتقال آب باهم مشکالتی داشتند، 
تصریح کرد: در حال حاضر استان های اصفهان، 
یزد، چهارمحال و بختیاری و کرمان با پیشنهاد 
دولت به توافق خوبی رسیدند تا همگی از سد 
خرسان آب ببرند و نکته قابل توجه این است 
که این ســد ۴٠٠ مگاوات برق و امکان تامین 

برق پروژه را دارد. 

 تاکنون از این شهرستان ۶ هزار و ۷۳۴ نفر در این 
طرح ثبت نام کردند که برای ۲ هزار و ۱۰۰ نفر از آنها 
پرونده تشکیل شده است که هزار و ۴۸۶ نفر آنها تایید 

نهایی شده اند و مابقی نیز در حال بررسی هستند

اخبار

استان
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استاندار اصفهان:

سنجش بهره وری دستگاه های اجرایی یا شاخص های 
واقعی انجام شود

اســتاندار اصفهان پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه توســعه و مدیریت استان با اشاره به تاکید 
ریاست جمهوری بر بهره وری دستگاه های اجرایی، گفت: معیار سنجش و شاخص های بهره وری 

دستگاه های اجرایی بایستی دقیق، مشخص، کّمی، کاربردی و متمرکز باشد.
سید رضا مرتضوی ادامه داد: برای رسیدن به نتایج واقعی بایستی ماموریت های دستگاه اجرایی 
به صورت موردی توسط کمیته بهره وری و نمایندگان دستگاه مربوطه مرور و سپس ابالغ شود تا 

از نتایج غیر حقیقی گذر کنیم و نتایج عملیاتی و قابل اتکا باشد.
استاندار اصفهان افزود: اعضایی که در کارگروه توسعه و مدیریت استان و کمیته بهره وری هستند 
بایستی فارغ از مسئولیت خود و با نگاه و رویکردی فرابخشی و فرادستگاهی تعامل داشته باشند 

تا تصمیماتی که اخذ می شود منجر به خروجی کاربردی و قابل اندازه گیری باشد.
مرتضوی در خصوص ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی، خاطرنشــان کرد: واحدهای تولیدی که 
کمتر از ظرفیت فعالیت می کنند و واحدهای نیمه ســاز، باید مورد رصد قرار بگیرند و براســاس 
میزان پیشرفت دسته بندی شوند تا با یک زمان بندی مشخص در اولویت تکمیل و بهره برداری 

قرار بگیرند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بهره برداری از مرکز 
همایش های بین المللی

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: امکان ورود ســرمایه گذار خارجی 
در پروژه مرکز همایش هــای بین المللی اصفهان وجود دارد، اما الزمــه آن ایجاد هم افزایی بین 

مدیریت شهری، دولت و بخش خصوصی است.
 امیررضا نقش در بازدید معاونان استانداری اصفهان و نمایندگان اتاق بازرگانی از روند پروژه مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای اظهار کرد: پروژه مرکز همایش های بین المللی به عنوان 
یک ابرپروژه عمرانی در سطح استان اصفهان محسوب می شود که بعد از گذشت ۱۰ سال از آغاز 

آن هنوز به بهره برداری نرسیده است.
وی با بیان اینکه سطح این پروژه ملی و بین المللی است، ادامه داد: در این راستا برای تکمیل و 
بهره برداری از پروژه مرکز همایش های بین المللــی اصفهان می توان از ظرفیت بخش خصوصی 

در سطح استان و حتی در سطح ملی نیز استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان تصریح کرد: امکان ورود سرمایه گذار خارجی 
نیز در این پروژه وجود دارد، اما الزمه آن ایجاد هم افزایی بین مدیریت شــهری، دولت و بخش 

خصوصی است.
نقش خاطرنشان کرد: باید برای پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان یک طرح کسب و کار 
دقیق همراه با مشاوره برندینگ تهیه شود تا زمینه جذب سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم آید.

وی افزود: بهره برداری هر چه سریع تر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان، هدف نهایی 
همه مسئوالن است، چراکه در صورت تحقق این مهم، پروژه به عنوان یک پیشران اقتصادی بسیار 

بزرگ برای استان تلقی می شود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی ابتدا 
برای تکمیل پروژه و ســپس بهره برداری از آن مطابق با یک طرح کســب و کار مطلوب با حضور 

مشاورانی قوی برای ارائه یک طرح توجیهی اقتصادی الزمه ادامه مسیر است.
نقش اظهار کرد: در این راستا باید مشوق های خوبی در کنار پروژه مرکز همایش های بین المللی 

اصفهان برای ورود بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

دولت برای همیشه یارانه نقدی را قطع می کند یا بازگشت کوپن، یک راه حل مقطعی است؟

وقتی دولت موافق هست و نیست!

»کوپن«؛ راه حل امتحان شــده ۴۰ سال پيش برای 
کمک به اقشار آســيب پذير اين روزها دوباره از سوی 
مجلسی ها مطرح شــده تا درمانی موقت برای بهبود وضع معيشت 
مردم باشد.دهه شصتی ها به خوبی با مفهوم کاالبرگ یا همان کوپن 
آشنا هســتند، برگه هایی که با آن ها می توانستیم برخی از کاالهای 
اساسی را با قیمت مصوب دولتی تهیه کنیم که معموال قیمتی به مراتب 
پایین تر از قیمت بازار داشــت و در مکان های خاصی عرضه می شد. 
اما حاال دولت تصمیم گرفته همان کوپن را به روز کند و در قالب طرح 
کاالبرگ الکترونیکی کاالهای اساسی را به قیمت کمتری در بین مردم 
توزیع کند در واقع کوپن الکترونيکی، طرحی است که دولت آن را کمک 
کننده به طرح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانــی درنظر گرفت ولی اما و 
نتقــادات و بایــد و نبایدهــا دربــاره ایــن طــرح گرهــا و ا  ا

 زیاد است.
به تازگی وزیر اقتصاد باالخره از زمان توزیــع کاالبرگ رونمایی کرد و 
گفت ماه آینده توزیع آزمایشی کاالبرگ در یک استان انجام می شود 

و بعد از آن این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد.
بر اساس ادعای خاندوزی، یارانه آذرماه در کل کشور به صورت نقدی 
پرداخت می شــود و تنها یک اســتان به جای یارانه 3۰۰ و ۴۰۰ هزار 

تومانی، کوپن الکترونیک می گیرند.
خاندوزی در توضیح اجرای این طرح گفته: »مســئله طرح کاالبرگ 
الکترونیکی مشــکلی در تامین  مالی ندارد و دولت باید از زیرساخت 
فنی اطمینان حاصل می کرد. پیش بینی این است که دوره آزمایشی 
اجرای طرح کوپن الکترونیــک، یک ماه به طــول بیانجامد و بعد از 

یک ماه برای سایر استان ها هم انجام شود«.
بر این اساس ماه آینده 3۰ استان یارانه نقدی می گیرند و یک استان 
کاالبرگ الکترونیک. اما یارانه کدام استان قطع می شود؟ خاندوزی 
به این سوال جواب داده و گفته مشخص نیســت یارانه کدام استان 
قرار است قطع شــود. اما پیش از این گفته شده بود که طرح کاالبرگ 
الکترونیک قرار است در سه شــهر به صورت پایلوت اجرا شود. ایالم، 
آبیک و گرمسار سه شــهری اســت که پیش از این نام آنها به عنوان  

شهرهای پایلوت عنوان شده بود.
اما حاال مشخص نیست که آیا یکی از همین ســه شهر قرار است در 
مرحله اول مورد آزمایش قرار بگیرد و یا قرعه به نام اســتان دیگری 

زده می شود؟
ســوال مهم دیگری که مطرح می شود این اســت که آیا دولت قرار 
اســت برای همیشــه یارانه نقدی را حذف کند و به جای آن کاالبرگ 

پرداخت کند؟

پرونده یارانه نقدی برای همیشه بسته شد؟
»تجارت نیوز« در همین باره نوشــت : بر اساس قانون بودجه تکلیف 
دولت همین است و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم 
کاالی اساســی بدهد. اما دولت بارها اعالم کرده که توان مالی انجام 
چنین کاری را ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم چنین مســئله ای 
را پذیرفته اند. از طرف دیگر بررسی ها نشــان می دهد با توجه به تورم 
موجود، ارزش یارانه نقدی 3۰۰ هزار تومانی آب رفته و به ۱۰۰ هزار تومان 
رسیده است. یعنی اگر دولت بخواهد سبد کاالیی به مردم بدهد هزینه 
آن بیش از 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و همین مسئله علت فرار دولت 

از پرداخت یارانه نقدی است.
پیش از این هم مســعود میرکاظمی از پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ هزار 
تومانی در سال ۱۴۰۲ خبر داده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی ادامه 

دارد.
به نظر می رسد که دولت اصرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد و احتماال در 
نظر دارد که نهایتا یکی دو ماه آینده را کاالبرگ بدهد و سپس مجلس 

را در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجاب به پرداخت یارانه نقدی کند.

رییس جامعه هتلــداران اصفهان گفت:گردشــگری 
اصفهان پس از عبــور پرهزینه از بحران کرونا با شــوق 
سفری که ایجاد شــده، در حال بازیابی خود بود؛ اما با 
رخدادهای اخیر باردیگر ضربه خورد و ظرفیت اشــغال 
هتل ها به ۱۵ درصد کاهــش یافت.کریم بیگی افزود: 
گردشگری در سایه امنیت رونق دارد؛ اما جریانات اخیر 
دوباره گردشگری اصفهان را بعد از پشت سر گذاشتن 
دوران کرونا، به شــدت تحت تاثیر قرار داده است.وی 
یادآور شد: قریب به ۸۰ درصد تورهای خارجی که به طور 
عمده در مهر و آبان هرسال به ایران و اصفهان می آمدند، 

لغو شد و این اتفاق مبین این است که ضربه شدیدی 
به بخش اقامتی و کلیه بخش های صنعت گردشگری 
اصفهان خورده است.بیگی با اشاره به فراز و نشیب هایی 
که در طول چند سال اخیر، گردشگری و ازجمله بخش 
اقامتگاه های اصفهان از ســر گذرانده اند، گفت: فعاالن 
عرصه گردشگری هر زمان با مسائلی روبه رو هستند و 
هنوز مشکالت قبلی حل نشده یا به محض عبور از آن ها و 
رسیدن به یک تعادل نسبی، اتفاق جدیدی رخ می دهد 
که بســیاری از آن ها را دچار ورشکستگی می کند.وی 
افزود: شرایط از این لحاظ برای هتل ها متزلزل است که 
نمی توانند نیروهایشان را تعدیل کنند چراکه ازیک طرف 
موجی از سفرها ممکن است پیش بیاید و باید سرویس 
بدهند و در این صورت نیروی متخصص نخواهند داشت 
و از طرفی اگر بخواهند تعدیل نیرو نکنند با بحران مالی 

مواجه می شــوند.رییس جامعه هتلــداران اصفهان 
ظرفیت اشغال هتل های اصفهان را تا قبل از وقایع اخیر 
بین ۴۰ تا ۶۰ درصدبرآوردکرد و گفت: عالوه بر شــرایط 
متزلزلی که برای گردشــگری رخ داده اســت، تصویب 
برخی از طرح ها به مراتب شــرایط را بــرای هتلداران و 
صاحبان اقامتگاه ها سخت تر می کند.وی افزود: طرح 
افزایش نرخ برق بــرای صنعت از ســوی وزارت نیرو 
به مجلس ارائه و این طرح مصوب شــده است. طبق 
این مصوبه، قیمت برق مراکز اقامتــی حدود ۶ و نیم 
برابر افزایش خواهد یافت.بیگی بابیان اینکه هنوز این 
مصوبه برای اجرا ابالغ نشده است، گفت:کوشیده ایم از 
طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و همچنیــن نمایندگان مجلس جلــوی این مصوبه را 

بگیریم اما تا این لحظه به نتیجه ای نرسیده ایم.

رییس جامعه هتلداران اصفهان:

ظرفیت اشغال هتل های اصفهان به 1۵ درصد کاهش یافت

اظهار نظر  روز

گفته شده بود که طرح کاالبرگ الکترونیک قرار است 
در سه شهر به صورت پایلوت اجرا شود. ایالم، آبیک و 
گرمسار سه شهری است که پیش از این نام آنها به عنوان  

شهرهای پایلوت عنوان شده بود

تورم مواد غذایی ۶۸ درصد شد؛

 »میوه و خشکبار« رکورددار گرانی خوراکی ها در آبان
تورم نقطه ای »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در پایان آبان ۱۴۰۱ به ۶7.7 واحد درصد رسید. 
این شاخص در روند ساالنه و ماهانه به ترتیب ارقام ۶۱.3 و ۱.3 واحد درصد را نشان می دهد. گروه 
»میوه و خشکبار« با ثبت تورم 3.9 واحد درصدی، همچون ماه گذشته رکورددار افزایش قیمت در 
طول یک ماه به حساب می آید.مرکز آمار ایران گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در آبان 
۱۴۰۱ را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که همچون ماه های گذشته در سال جاری همچنان 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بار تــورم را به دوش می کشــند و کاالهای »غیرخوراکی 
و خدمات« وضعیت بهتری دارند.بر اســاس داده های موجود تورم مواد خوراکی، آشــامیدنی و 
دخانیات طی آبان ۱۴۰۱ در شاخص های نقطه ای، ساالنه و ماهانه به ترتیب روی اعداد ۶7.7، ۶۱.3 
و ۱.3 واحد درصد ایستاد.همان طور که انتظار می رفت، در روند تورم ماهانه، گروه میوه و خشکبار به 
روال سال های گذشته در بازه مورد محاسبه رکورددار گرانی ها شد. اطالعات به دست آمده حاکی از 
آن است که این گروه از ابتدای آبان تا انتهای آن به طور میانگین 3.9 واحد درصد رشد قیمت داشت. 
البته باید گفت که سرعت رشد قیمت این محصوالت در آبان ماه نسبت به مهر سال جاری افت ۲.۱ 
واحد درصد روند نزولی را در پیش گرفت.در میان تمام گروه های کاالیی و خدماتی تنها »بهداشت و 
درمان« است که با چهار واحد درصد، تورم بیشتری از میوه و خشکبار دارد. به نظر می رسد افزایش 
بیماری های فصلی و البته کمبود دارو، به ویژه در یک ماه اخیر، بیشــترین تاثیر را بر سیر صعودی 
تورم این گروه گذاشته است.»روغن ها و چربی ها« تنها گروهی است که در آبان ماه نرخ منفی تورم 
را ثبت کرد. اما این گروه در شاخص نقطه ای و ساالنه همچنان پیشتاز نرخ تورم به حساب می آید و 
بیشترین تاثیر را روی تورم عمومی ۴۸.۱ واحد درصدی )نقطه ای( گذاشته است. نرخ تورم این گروه 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵۲.۸ درصد و طی ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۵7.۴ درصد است.
 

 صادرات طالی سیاه پس از سقوط بازار افزایش یافت!
قیمت نفت خام سنگین ایران حدود  ۱۵ روز گذشته بیش از ۱۵ دالر کاهش پیدا کرد تا در کف ۱۰ ماه 
اخیر قرار بگیرد. پس از این ســقوط قیمتی وزیر نفت ایران از ثبت رکورد صادرات طالی سیاه در آبان 
ماه خبر داد.به گزارش تجارت نیوز، بررسی ها نشان می دهد قیمت نفت ایران در اولین روز آذر ماه )۲۲ 
نوامبر ۲۰۲۲( در پایین ترین حد ۱۰ ماه اخیر قرار گرفت. پس از چند نوسان در ماه های گذشته، سقوط 
بازار نفت از ۱۵ روز گذشته آغاز شد و نفت سنگین ایران در هر روز به طور میانگین یک دالر افت قیمت را 
تجربه کرد.بر این اساس هفتم نوامبر که این محصول با نرخ 9۴.۴۱ دالر به کار خود پایان داد،به تازگی 
با نرخ 7۸.7۸ دالر معامله شد.در این بین دولت ایران که در روزهای اوج بازار، یعنی اواسط مارس، 
به دنبال تهدید اروپا در مذاکرات برجام فرصت های صادراتی را از دست داد، حاال مدعی رکوردشکنی 
فروش پس از سقوط بازار است. در همین زمینه جواد اوجی، وزیر نفت، اعالم کرد: در آبان ماه امسال 
باالترین رکورد صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصوالت پتروشــیمی ایران از سال ۱397 به 
بعد شکسته شد.این ادعا در حالی مطرح می شود که همچنان آمار دقیقی از حجم و ارزش صادرات 
نفت ایران وجود ندارد. از سوی دیگر، مشخص نیست که دولت این محصوالت را در قبال دریافت ارز 
به کشورهای دیگر می فروشد یا از طریق تهاتر اقدام به فروش نفت می کند؟به هر ترتیب درست در 
روزهایی که بازار ارز ایران تحت تاثیر شوک های مختلف قرار دارد، مشخص نیست چرا دولت از ارزهای 
حاصل از فروش نفت -که به رکورد جدیدی رسیده اســت- بازار را مدیریت نمی کند؟البته برخی از 
کارشناسان معتقدند که دولت در محاسبات خود معیارهایی نظیر تغییر منشأ ارزی را در نظر نمی گیرد 
و بر این اساس مدام بر رکوردشــکنی صادرات نفت تاکید می کند. دولت حتی اگر در قبال افزایش 
فروش نفت ریال دریافت می کرد، بعید بود که فقط در هفت ماه ابتدایی سال جاری با کسری 3۵۴ 
هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه شود.در همین زمینه چندی پیش حمید حسینی، رییس اتحادیه 
صادرکنندگان نفت، در گفت وگو با تجارت نیوز اعالم کرد که سال گذشته دولت با مبنای ارز 37۰۰ تومانی 

درآمدهای نفتی را محاسبه می کرد که در سال جاری این مبنا به ۲7 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

کافه اقتصاد

برای سال جاری ،اخبار

پرداخت 1600 میلیارد ریال وام در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تصویب شد
عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع پیشرفته کشــور گفت: این صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون به بیش از هزار و ۸۰۰ طرح تسهیالت 
پرداخت کرده و هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیالت هم در سال جاری برای پرداخت به متقاضیان مصوب شده است.هادی ادیب در آیین افتتاح دفتر نمایندگی صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در اصفهان اظهار داشت: تسهیالت اعطایی این صندوق با نرخ ترجیحی است و نرخ تسهیالت این صندوق همواره کمتر 
از نرخ شورای پول و اعتبار است و میانگین تسهیالت پرداختی حدود ۱۰ درصد و کمترین آنها در حدود پنج درصد و بیشترین آنها ۱۵ درصد است.وی ادامه داد: سقف 
تسهیالت صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع پیشرفته کشور برای هر شرکتی بر اساس آخرین مجمع عمومی ۱۵ میلیارد تومان است و شرکت ها می توانند 
در وعده های مختلف و با عناوین مختلف از طریق توسعه، سرمایه در گردش و تولید نمونه صنعتی و تولید محدود برای تجاری سازی این تسهیالت را دریافت کنند.

عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع پیشرفته کشور با بیان اینکه آدرس پایگاه اینترنتی این صندوق با عنوان »صندوق حمایت از تحقیقات و 
توسعه صنایع پیشرفته «در فضای مجازی قابل دسترسی است، افزود: تمامی خدماتی که از طریق این صندوق ارائه می شود در سایت صندوق بارگذاری شده است.

برداشت زعفران 
در خراسان

ایــن روزهــا فصل برداشــت 
زعفران، طالی سرخ خراسان 
است. در سال های اخیر با توجه 
بــه خاصیت ضد افســردگی، 
کاهش میزان استرس، فشار 
خون، ضد التهاب و ... زعفران 
توســط شــرکت های دانش 
بنیــان برای مصــارف دارویی 

فرآوری می شود.

وز عکس ر

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

دولت ناچار به افزایش 
حقوق کارمندان است

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان گفت: 
نخســتین بار در ســال جاری با ایــن موضوع 
مواجه شــدیم که دولت در میانه سال مجبور 
به افزایش حقوق و دســتمزد شده است. این 
اتفاق به صــورت ماهانه در ونزوئــال می افتد و 
هیچ گاه در ایران شــاهد آن نبودیم.شــهرام 
معینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه 
افزایش دستمزد ساالنه مستقیما به تورم منجر 
می شود، اظهار کرد: دولت در یک دور باطل گیر 
کرده اســت که نمی تواند از افزایش دستمزد 
کارمندان اجتناب کند؛ اکنون دریافتی بسیاری 
از کارمندان به نحوی اســت کــه به خصوص 
با توجه به افزایــش قابل توجــه هزینه های 
مسکن در کالن شهرها، اساسا کارمندان از پس 
هزینه های زندگی خود برنمی آیند.وی افزود: 
در چنین شــرایطی اگر حقوق و دســتمزد در 
ابتدای ۱۴۰۲ نیز افزایش داده شود؛ با توجه به 
اینکه این افزایش ناشی از منابع حقیقی جدید 
نیست، این افزایش فقط در چند ماه به کارمندان 
کمک می کند اما مجددا به تورم منجر خواهد 
شد.استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اولین 
بار در سال جاری با این موضوع مواجه شدیم که 
دولت در میانه سال مجبور به افزایش حقوق و 
دستمزد شده است. این اتفاق به صورت ماهانه 
در ونزوئال می افتد و هیچ گاه در ایران شــاهد 
آن نبودیم.معینی تاکید کــرد: دولت باید نرخ 
مشخصی برای افزایش دستمزد در نظر بگیرد 
که در بین همه شــاغالن یکسان در نظر گرفته 
شود. درست است که افزایش دستمزد منجر 
به تورم می شــود؛ اما اگر نرخ رشد دستمزدها 
هر سال با احتیاط اعمال شود، تورم نیز امکان 
کاهش خواهد داشت.وی درخصوص اختیارات 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در الیحه 
بودجه، گفت: براساس قانون نمایندگان مجلس 
می توانند در بودجه تغییراتــی اعمال کنند. در 
کشورهایی که توسط سیستم های حزبی اداره 
می شود، دولت و پارلمان همسو بوده و معموال 
بودجه با حمایت اکثریــت پارلمانی تصویب  

می شود.

عکس: ایمنا
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مفاد آراء
9/18 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانــه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صــورت انقضای  مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض 
 طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
1- برابر رای شــماره 140160302018000401 مورخ 1401/05/30و کالسه پرونده 
1400114402018000056 بنام آقای حســن قنبریان آفارانی فرزند محمود شــماره 
شناسنامه 676 کدملی 1290472122 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 260.00 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رسمی ابتیاعی به 

شماره 27226 مورخ 1399/12/26 دفترخانه 340 برخوار به نام متقاضی
2- برابر رای شــماره 140160302018000402 مورخ 1401/05/30وکالسه پرونده 
1400114402018000055 بنام آقای حســین قنبریان آفارانی فرزند محمود شــماره 
شناسنامه 26 کدملی 1290330001 نسبت به ســه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 260.00 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رسمی ابتیاعی به 

شماره 27226 مورخ 1399/12/26 دفترخانه 340 برخوار به نام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/03

م الف: 1407148 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  

مفاد آراء
9/19 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000364 مورخ 1401/07/11  خانم مونس خاشعی 
ورنامخواستی  فرزند رجب  نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
 165/73 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
2- راي شماره 140160302015000365 مورخ 1401/07/11  آقای حمیدرضا رضائی 
حسن آبادی فرزند ابن علی  نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
 165/73 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/03

م الف: 1406539 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
مزایده  اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

9/20 شماره آگهی: 140103902002000271 شماره پرونده: 140104002002000045 
آگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی 140100072 هجده و نیم حبه از هفتاد و دو 
حبه شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 9638 فرعی از 15177 اصلی، مفروز و مجزا شده 
از 2855 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 2 در طبقه 0 و واقع در بخش 5 ثبت شمال اصفهان 
به مساحت 143/73 متر مربع مالکیت عبدالرسول / باقرصاد فرزند صفر شماره شناسنامه 
45 تاریخ تولد 1327/01/15 صادره از اصفهان دارای شــماره ملی 1287575072 با جز 

سهم 4 از کل سهم 6 بعنوان مالک چهار دانگ مشــاع از شش دانگ عرصه و اعیان متن 
سهم: چهار دانگ مشاع از ششدانگ با شماره مستند مالکیت 140009390002149709 
تاریخ 1400/03/01 ثبت گردیده است. واقع در اصفهان اتوبان شهید چمران- خیابان آل 
محمد- خیابان نبوت- بلوار یاسین یاس 1- پالک 6- سمت راست، متن ملک آپارتمان 
قطعه دوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 2855 فرعی از 15177 اصلی، به مساحت 
)143/73( یکصد و چهل و سه متر و هفتاد و سه دسیمتر مربع، واقع در همکف که )5/08( 
پنج متر و هشت دسیمتر مربع آن تراس مسقف، )8/55( هشت متر و پنجاه و پنج دسیمتر 
مربع آن پیشرفتگی است، توضیحات ملک: به حدود: شــمااًل: دیوار و پنجره است بطول 
)9/00( نه متر به فضای معبر، شرقاً: در دو قسمت، اول دیواریست پیشرفتگی بطول )0/97( 
نود و هفت سانتیمتر به فضای معبر دوم دیوار به دیوار است بطول )14/88( چهارده متر و 
هشتاد و هشت سانتیمتر به ملک مجاور شماره 2856 فرعی از شماره 15177 اصلی، جنوباً: 
در چهار قسمت، که قسمت اول آن شرقی، است. اول نیم دیوار جلوی بالکن بطول )1/64( 
یک متر و شصت و چهار سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول 
)2/83( دو متر و هشتاد و سه سانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی سوم دیوار و پنجره است 
بطول )4/27( چهار متر و بیست و هفت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیواریست 
بصورت پخ بطول )1/58( یک متر و پنجاه و هشت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، غرباً: 
در شش  قسمت، که قسمت دوم آن شمالی، قسمت چهارم آن جنوبی، است. اول دیوار به 
دیوار است بطول)6/62( شش متر و شصت و دو سانتیمتر به ملک مجاور شماره 2854 فرعی 
از شماره 15177 اصلی دوم دیواریست بطول )3/31( سه متر و سی و یک سانتیمتر به راه 
پله سوم درب و دیوار است بطول )3/27( سه متر و بیست و هفت سانتیمتر به راه پله چهارم 
دیواریست بطول )3/31( سه متر و سی و یک سانتیمتر به راه پله پنجم دیوار به دیوار است 
بطول )5/41( پنج متر و چهل و یک سانتیمتر به ملک مجاور شماره 2854 فرعی از شماره 
15177 اصلی ششم دیواریست پیشرفتگی بطول )0/93( نود و سه سانتیمتر به فضای معبر، 
مشخصات منضمات ملک: پارکینگ قطعه 3 به مساحت 12/5 واقع در طبقه 0 به حدود اربعه: 
شمااًل: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر، شرقًا: 
خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج متر، جنوبا: خط فرضی به محوطه 
مشاعی است بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر، غربًا: خط فرضی به محوطه مشاعی 
است بطول)5/00( پنج متر، مشخصات فنی ملک  طبق نظر کارشناس ساختمان مزبور یک 
مجتمع مسکونی با قدمت حدود 15 سال و 3 طبقه )همکف - اول- دوم( و 3 واحدی ) هر 
طبقه یک واحد( می باشد که پالک مزبور در طبقه اول ساختمان مذکور قرار دارد. مجتمع 
مذکور از سمت شمال به بن بست یاس 1 محدود می باشد. فاقد آسانسور و نمای ساختمان 

آجر نما و درب ورودی آهنی و درب پارکینگ آهنی و راه پله کف و بدنه سرامیک و نرده فلزی 
و کف پارکینگ موزائیک و  بدنه سرامیک می باشد. درب ورودی آپارتمان دارای چارچوب 
فلزی و درب چوبی می باشد. کف سالن سرامیک و دیوار کاغذ دیواری و قسمتی سرامیک 
و قسمتی دیوارکوب می باشد. دارای 3 اتاق خواب با کف موزائیک و دیوار کاغذ دیواری و دو 
اتاق خواب دارای کمد می باشد. دارای تراس در سمت جنوب و کف سرامیک و بدنه آجرنما 
می باشد. دارای درب تراس و پنجره های سالن و اتاق خواب آلومینیوم تک جداره می باشد.

دارای آشپزخانه اپن و کابینت فلزی و درب ام دی اف و کف آشپزخانه سرامیک و بدنه کاشی 
می باشد. سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد. دارای کنتور برق و گاز 
مستقل و کنتور آب مشترک می باشــد. که ارزش هجده و نیم حبه از هفتاد و دو حبه شش 
دانگ ملک مذکور طبق نظر کارشناس به مبلغ 5/353/437/500 ریال پایه مزایده برآورد 
گردید که در قبال طلب خانم صدیقه قاســمی پیکانی بابت مهریه مندرج در سند ازدواج: 
شماره سند: 2243، تاریخ سند: 1372/12/27، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج 89 و 
طالق 3 شهر اصفهان استان اصفهان، توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
1401/09/20 در شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
جی خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلغ 5/353/437/500 ریال پایه مزایده شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته  می شود. این آگهی یک مرتبه در سایت 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و روزنامه زاینده رود در تاریخ 1401/09/03 چاپ و منتشر 
می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی می باشد 
و خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش سپرده به 
شماره حساب:IR090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالک کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
 نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالســه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف اســت 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند 
 مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه 
هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
 محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. 

م الف: 1415125 
اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

به بهانه انتخاب کرمانشاه به عنوان جهان شهر خالق خوراک؛ 

وقتی اصفهان؛ الگو می شود

یک ایران است و شهرها، روستاها و استان هایی که هر کدام آداب، فرهنگ، رسوم و حتی 
غذا و خوراک خاص خودشان را دارند.غذاهایی که بعضی از آن ها مختص آیین ها و مراسم 
ویژه یا ایام خاص سال است؛ شماری از آنها زودپخت و تعدادی نیز به یک منطقه اختصاص دارند و برای خوردن 
و استفاده از آن ها باید به همان منطقه رفت و از نزدیک با پخت غذا و جنبه های مختلف آن همچون مراسم یا 
آیین ها آشنا شد.شهر »کرند« از توابع شهرســتان داالهو در استان کرمانشاه از جمله مناطقی است که دو نوع 
آش محلی در آن ثبت ملی شده و یک بانوی فرهنگی، فعال و خوش ذوق در این خطه مرزی به فعالیت مستمر 
در زمینه غذاها و خوراک های محلی مشغول است.کرمانشاه با تنوع اقلیمی و آب و هوایی چهارفصل خود مدتی 
است به عنوان شهر خالق خوراک از طرف سازمان یونسکو معرفی و ثبت شده و این موضوع مرهون تالش های 
بانوی فعال و با پشتکار اهل کرند است.فلوریا مروتی متولد تیرماه ۱۳۵۰، کارآفرین برتر کشور و دبیر بازنشسته 
مطالعات اجتماعی این شــهر اســت که در کنار فعالیت های فرهنگی و علمی خود، دســتی در فعالیت های 
گردشــگری و بوم گردی به ویژه در حوزه غذا و انواع آش ها محلی دارد و توانســته است با کمک سازمان های 
فرهنگی کرمانشاه، عالوه بر ثبت ملی آش و غذای کرمانشاهی، توجه یونســکو را نیز به خود جلب کند و نام و 
نشان شهر و استان ملی خالق خوراک را بر تارک زادگاه و استانش بنشاند.خبرنگار خبرگزاری ایمنا با این بانوی 
خوش ذوق و البته سرآشپز نمونه کرمانشاهی، گفت وگویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

چه شد که کرمانشاه به عنوان جهان شهر خالق خوراک معرفی شد؟
این استان پهناور با ثبت غذاهای متنوع و متعدد در سال های گذشته و همچنین احیا و معرفی غذاهای محلی 
توانست نام خود را در ســازمان یونسکو ثبت کند و به عنوان جهان شــهر خالق خوراک انتخاب شود.کرمانشاه 
استانی چهارفصل است. آب و هوای گرم و خشک و در کنار آن آب وهوای کوهستانی و معتدل را در این خطه 
شاهد هستیم. از ســوی دیگر آیین ها و مذاهب مختلفی در چهارگوشه این اســتان وجود دارد و این تنوع در 
انواع غذا و خوراکی های رنگارنگ مردم این استان نیز دیده می شود.بعضی از این خوراک ها قدیمی بودند که 
توانستیم آنها را شناســایی و احیا کنیم. برخی غذاها نیمه آماده اند؛ مانند آش ترخینه و آش شلم که به زمان 

زیادی برای پخت نیاز ندارند.
نقل است در زمان های قدیم نادرشاه افشار به کرمانشاه می رسد و فرمان می دهد غذایی آماده کنند که سربازان 
سپاه را از گرسنگی نجات دهد. مردم آن زمان همین آش ها که غذاهای نیمه آماده بوده را به شاه ایران معرفی 
می کنند تا لشــکریان بتوانند غذایی بخورند و سیر شــوند.در مجموع انواع آش ها، پلوها، خورشت ها، نان ها، 
میان وعده ها، دسرها، خوراک ها و شوچره ها )شــب چره( که نوعی تنقالت محلی است را در کرمانشاه داریم.

اکنون بیشتر غذاها احیا شده اند. وقتی از یک زن صدساله ســوال می کردم که آیا به یاد دارید خورشت هایی 
که درست می کردید چگونه بود؟ او پاسخ می داد بله به یاد دارم اما دســتور پخت آن غذاها را به یاد ندارم.در 
این مدت بسیار پرس وجو کردیم تا بتوانیم دستور پخت این غذا را بیابیم و آن ها را احیا کنیم.بیشتر غذاهایی 
که در دوران گذشته درست می شده مقوی و خوشمزه بوده است اما امروز ذائقه ها تغییر کرده و بچه ها تمایل 
زیادی به خوردن فســت فودها و غذاهای آماده دارند و این ما هســتیم که نباید اجازه دهیم کودکان مان این 

غذاها را مصرف کنند.

راهکار این تغییر ذائقه چیست؟
باید با تنوع و تغییراتی که برای کودکان خوشایند باشد آن ها را به سمت و سوی غذاهای سالم سوق دهیم. در 
کرمانشاه غذاهای زمستانه، پاییزه، تابستانه و بهاره ای داریم که مردم در فصل خاص خود بیشتر از آنها استفاده 
می کنند.در فصل بهار با وجود رویش گیاهان خودرو و کوهی، کمتر کسی از غذاهای گوشتی و پروتئینی استفاده 
می کند. این خود به نوعی پاالیش و پاکسازی بدن با گیاهان تازه محسوب می شود.نکته مهم دیگر این است 
که پشــت هر خوراک یا غذایی، یک آیین مختص به همان غذا نهفته اســت. ما موفق شدیم در کنار ثبت این 
خوراک ها و احیای آن ها، برخی آیین های کهن و قدیمی را بازیابی و معرفی کنیم.آماده سازی همه این غذاها 
آیین های خاصی داشته است که موفق شدیم در کنار ثبت و زنده کردن این خوراک های متنوع و محلی، این 

آیین های تمدنی را نیز زنده کنیم.

آیا می توان همه این غذاهــا را در یک محل به نمایش گذاشــت تا همه بتوانند اســتفاده کنند یا با
 آن ها آشنا شوند؟

قصد داریم در یک همایش بزرگ، همه غذاها را به نمایش عمومی بگذاریم تا همه مردم و عالقه مندان بتوانند 
مشاهده کنند و لذت ببرند.در اقامتگاه بوم گردی فعال در شــهر کرند، ماکتی ساخته ایم و موزه مردم شناسی 
کرمانشاه را در این فضای دلنشــین احیا کرده ایم. این ماکت به معرفی غذاها و آداب گذشته اختصاص دارد 
بنابراین همین اقامتگاه های بوم گردی نیز تاثیر زیادی در معرفی این غذاها دارد.عالوه بر برگزاری نمایشــگاه 
در اشــکال مختلف همچون جشنواره عروســکی یا مراســم ازدواج و عروسی ها به شــکل نمادین می توان 
فعالیت هایی در این زمینه داشت و با دعوت از تورهای گردشگری از استان های مختلف به شکل گسترده آن 

را تبلیغ و معرفی کرد.
به عنوان نمونه اگر گردشگرانی از اصفهان بیایند و با خوراک ها و آیین های کرمانشاه آشنا شوند، این موضوع هم 

در روحیه مردم محلی هم تاثیر زیادی دارد و هم باعث تشویق و ترغیب آن ها می شود.

داستان ثبت گینس چه بود؟
آبان ماه سال گذشته بود که با شهرداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برای 
جهان شهر شدن کرمانشــاه برنامه ریزی کردیم و تالش هایی صورت دادیم.ســازمان فرهنگی و اجتماعی 

شهرداری کرمانشاه برای جهانی کردن غذاها و خوراک های استان همراهی و همکاری کردند.
غذاهای مخصوص و معروف کرمانشــاه از جمله دنده کباب، خورشــت خالل و آش عباس علی کرمانشاه 
شاخص است. می توانیم از آش های دیگر مثل آش شــلم گیالخه، دانه پالنه یا نان گرده، تپ تپی، تفتان و 

شیرینی های برنجی، کاک و خرمایی هم نام ببریم.دسرهای زردآلویی، حلوایی شیری و قاور یا پاپلی گوشت 
کباب کاردی هم در این جمع غذاهای خوشمزه و ثبت شده جای دارد.در واقع آیین ها یا هر مراسم خاصی که 
در استان کرمانشاه برپا می شده است یا می شود، هر کدام یک غذا یا خوراک خاص دارد و در همان مراسم 

پخت یا تهیه می شود.
هم زمان پنج شهر مشهد، تهران، تبریز، شیراز و کرمانشاه کاندیدای جهان شهر خالق برای ثبت در گینس بودند.

تبریز رقیب اصلی ما در جریان این رویداد جهانی بود که توانست با کنار زدن تهران، شیراز و مشهد تنها رقیب 
کرمانشاه باقی بماند. اما ما توانستیم پس از چندماه کار کردن روی پرونده خالقیت خوراک، با وجودی که 
پرونده تبریز هم کامل بود با تالش و کار بیشتر، موفق ظاهر شــویم و عالوه بر گینس، در یونسکو هم موفق 

بودیم.

این مراحل چقدر زمان برد؟
شش ماه تالش و فعالیت کردیم. دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو در ایران به استان کرمانشاه آمد. 
آن زمان ۴۰ نوع غذای محلی در یکی از رستوران های کرمانشــاه تدارک دیدم و همین موضوع باعث شد 
که بتوانیم زمینه ای برای ثبت جهانی غذا در یونسکو ایجاد کنیم و همچنین در کنار آن برای بیان فرهنگ، 
رسوم و آیین ها در کنار غذاها عملکرد موفقی داشتیم. در مرحله بعد پرونده وزینی تهیه و به یونسکو ارسال 
شد.هر چند »رشت« اولین شهر خالق کشورمان در زمینه ثبت غذاها بوده؛ اما کارها و اقدامات بعدی نیز 
مهم است تا این القاب برای ما باقی بماند و این عناوین و افتخارات از شهرهای ایران گرفته نشود.کاری که 
اصفهان انجام داد و از همه شهرهای خالق دعوت کرد تا از این کالن شهر دیدنی بازدید کنیم، اقدام جالبی 

بود که باید در همه جای ایران فراگیر شود.

برگزاری نمایشگاه در شناخت، معرفی و تبلیغ غذاها و خوراک ها چقدر موثر است؟

وقتی نمایشــگاهی برگزار می شود، طبیعی اســت که مردم آشنایی بیشــتری با غذاها، رسوم، فرهنگ، 
آداب محلی و صنایع و هنرهای دستی و ســنتی پیدا می کنند.در کرمانشاه بسیاری از ثبت ملی و جهانی 
خوراک ها مطلع نبودند. با برپایی نمایشــگاه زمینه های خوبی ایجاد می شود. زمانی که به اصفهان سفر 
کردیم، متوجه شدیم روی جعبه سازی برای سوغاتی ها بسیار کار کرده اند که اقدامی جالب، متنوع و روزآمد 
بود.ضروری اســت به این مســائل و در کنار آن ثبت برندهای خوب، بیش از این توجه شود. باید غذاها، 
خوراک ها و بسته بندی هایی تهیه کنیم که دورریز چندانی نداشته و با محیط زیست و طبیعت هم سو باشد.

در نمایشگاهی که چندی قبل در کاخ چهلستون اصفهان برگزار شد، بوی عطر غذاها، شیرینی ها و آش های 
کرمانشاهی فضای نمایشگاه را پر کرده بود و عطر و بوی خوش این غذاها بازدیدکنندگان را به سمت غرفه 
استان کرمانشاه می کشاند و باعث آشنایی و شناخت مردم از آنها بود. به نظر من همه اینها اهمیت دارد.این 
روزها با فروکش کردن شیوع کرونا، وضعیت بهتر شده و برگزاری نمایشگاه ها بار دیگر رونق گرفته است. 
هرچند خودم تنها در چهار نمایشگاه شرکت کردم و حضور داشته ام؛ اما در عوض به ثبت غذاها، رسوم، ثبت 

شهر خالق، آیین ها و همکاری برای جهانی شدن کرمانشاه مشغول بودم.

،، در کرمانشاه بسیاری از افرارد از  ثبت ملی و جهانی خوراک ها مطلع نبودند. با برپایی نمایشگاه 
زمینه های خوبی ایجاد می شود. زمانی که به اصفهان سفر کردیم، متوجه شدیم روی جعبه سازی برای 

سوغاتی ها بسیار کار کرده اند که اقدامی جالب، متنوع و روزآمد بود.
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افزایش 4۵ درصدی بارش های پاییزی در اصفهان
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: میزان بارندگی در استان اصفهان از ابتدای سال 
زراعی جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است.آسیه آقایی با 
اشاره به اینکه میانگین بارشی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی جاری تا ۲۹ آبان ماه حدود ۴۰ میلیمتر 
است، اظهار داشت: بارش های استان در مدت مشابه سال گذشته در چنین روزی ۲۷.۵ میلیمتر و در 
بلندمدت مشابه تاکنون  ۲۵.۰۶ میلیمتر بوده است.وی ادامه داد: بارش های تاکنون در استان در مقایسه 
با سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۷ درصد افزایش نشان می دهد.کارشناس اداره 
کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه تا پایان این هفته سکون جوی در استان حاکم است، افزود: 
آسمان بیشتر مناطق در این مدت صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

 

 تاثیر 40 درصدی سابقه تحصیلی در آزمون سراسری 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بر لزوم تعیین بودجه فرهنگی برای دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی توسط دولت و مجلس شــورای اســامی تاکید کرده و گفت: برای حوزه فرهنگ ردیف بودجه 
مشخصی وجود ندارد و دولت باید به این موضوع توجه ویژه  ای داشته باشد.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از اصفهان، عبدالحسین کانتری شامگاه گذشــته در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم تعیین بودجه 
فرهنگی برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توسط دولت و مجلس شورای اسامی تاکید کرده و 
اظهار داشت: برای حوزه فرهنگ ردیف بودجه مشخصی وجود ندارد و دولت باید به این موضوع توجه 
ویژه  ای داشته باشد.وی با تاکید بر لزوم تعریف ردیف بودجه مستقل در الیحه بودجه 1۴۰۲ حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی افزود: امیدواریم که مجلس این ردیف بودجه 
را به تصویب برساند و در این صورت می توان امیدوار بود که سال آینده اتفاق بزرگ و ویژه ای در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی رخ دهد.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم تصریح کرد: اگر بودجه مناسب به حوزه های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها تخصیص نیابد، 
دود آن به چشم همه خواهد رفت و نتیجه آن در همه ساحت ها اثرگذار خواهد بود. محسن زارعی، رییس 
مرکز ارزشیابی و سنجش کیفیت وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه در آزمون سراسری امسال 
سابقه تحصیلی ۴۰ درصد و نتیجه آزمون ۶۰ درصد اثرگذار خواهد بود، گفت: دانش آموزان و دارندگان 
دیپلم قدیم برای برخورداری از این سهم باید سابقه تحصیلی ایجاد کنند.وی افزود: دانش آموزان و 
داوطلبانی که به دلیل پایین بودن نمرات نگران ایجاد سابقه هستند و قصد ارتقای نمرات شان را دارند و 
یا افرادی که به دنبال ایجاد سابقه هستند، می توانند به صورت داوطلب در مدارس ثبت نام کرده در آزمون 

دی ماه که ویژه پایه دوازدهم برگزار می شود، در قالب ترمیم شرکت کنند.
 

رییس صندوق رفاه دانشجویان در نشست با مدیران دانشگاه اصفهان اعام کرد:

برنامه صندوق رفاه دانشجویان برای رفع موانع ازدواج دانشجویان
رییس صندوق رفاه دانشجویان، احداث خوابگاه متاهلی و اعطای وام ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل 
را از برنامه های این صندوق برای رفع موانع ازدواج دانشجویان نام برد.به گزارش ایسنا، مسعود گنجی، 
رییس صندوق رفاه دانشجویان، در سفر به استان اصفهان، از مراکز و تجهیزات رفاهی دانشجویی دانشگاه 
هنر اصفهان بازدید کرد.نماینده ویژه وزیر علوم در موسسه جمعیت و عضو قرارگاه مرکزی احداث خوابگاه 
های متاهلی در نشست با مدیران دانشگاه اصفهان، با توجه به اهمیت مسکن دانشجویی و ازدواج جوانان 
خاطرنشان کرد: ساخت خوابگاه های متاهلی با توجه به اهمیت آن در رفع دغدغه فضای زندگی و مسکن 
دانشجویان متاهل، به طور جدی در دســتور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. گنجی تاکید 
کرد: به همین منظور قرارگاه مرکزی احداث خوابگاه های متاهلی تشکیل شده که اهداف و وظایف آن 
در راستای ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلی برای دانشجویان است. در کنار آن، صندوق رفاه دانشجویان 
نیز وام ودیعه مسکن متاهلی برای رفاه حال دانشجویان و تامین مسکن آنان پرداخت می کند. این وام 

در شهر تهران ۳۵ میلیون، در کان شهرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۲۵ میلیون پرداخت می شود.

    مشاهدات میدانی از داروخانه های بزرگ در سطح شهر نشان می دهد بیشتر شهروندان از کمبود و گرانی دارو گالیه مند هستند؛

  زخم کمبود دارو بر تِن رنجور بیماران
 شــربت آموکسی سیلین، کوآموکســی کاو، سفیکسیم، 
سرماخوردگی، آزیترومایسین، اسپری دکوسالین، شربت 
یا شیاف یا قطره استامینوفن، شربت بروفن، اسپری سالبوتامول، قرص یا 
شربت کوآموکسی، انسولین قلمی، سرم شست وشو یا تزریقی، اسپری قطره 
سدیم کلراید و... این ها تنها بخشی از داروهای مورد نیاز مردم است که این 
روزها در داروخانه ها پیدا نمی شود.وضعیت دارو این روزها به قدری بغرنج 
شده که به جای اینکه بپرسیم در حال حاضر چه کمبودهای دارویی وجود دارد، 
باید پرسید چه دارویی در داروخانه موجود است!این روزها بیماران برای تهیه 
نســخه های خود با دو معضل بزرگ کمبود دارو و افزایش قیمت ها مواجه 
شده اند، درحالی که قرار بود بر اساس طرح دارویار، مسیر دسترسی بیماران 
به دارو تسهیل شــود، اما در عمل خاف آن اتفاق افتاد.یک پزشک اطفال 
دراین باره به ایسنا می گوید: »هر دارویی برای کودکان می نویسیم، داروخانه 
برگردانده و می گوید نیســت! شــربت آموکسی ســیلین نیست، شربت 
کوآموکسی کاو نیست، شربت سفیکسیم، سرماخوردگی، آزیترومایسین و 
اسپری دکوسالین و... نیست، پس برای بچه ها باید چیکار کنیم؟«کارمند 
یکی از داروخانه های اصفهان هم می گوید: هر روز با تعداد زیادی از بیماران 
مواجه می شویم که می پرسند شربت یا شیاف یا قطره استامینوفن، شربت 
بروفن، اسپری سالبوتامول، قرص یا شربت کوآموکسی، انسولین قلمی، 
سرم شست وشو یا تزریقی و اسپری قطره ســدیم کلراید موجود دارید؟ و 
جواب ما »خیر متاسفانه« است. بابت هر یک جمله  »خیر متاسفانه« و دیدن 
ناامیدی بیماران خجالت زده می شوم، اینها فقط بخش کوچکی از کسری 
داروهای معمول داروخانه هاست.مریم شهروندی که در حال خرید داروهای 
خود از یکی از داروخانه های خیابان آمادگاه است، می گوید: بحران دارو بحران 
حیات برای بیماران است، کسی هست که معنی این جمله را بفهمد!؟ قیمت 
هر قلم انسولین آزاد و بدون بیمه ۳۵ هزار تومان بود، اما از دو هفته گذشته 
بعضی ها ۲۰۰ هزار تومان و بعضی 1۲۰ هزار تومان شده است. نوورپید نیست 
تا با قیمت جدید بفروشند، توجئو هم با قیمت ۲۰۰ هزار تومانی به سختی گیر 
می آید.محمد بیمار دیابتی دیگری می گوید: نیمه شب به داروخانه شبانه 
روزی زنگ می زنم تا ببینم انسولین دارند یا نه، انسولین به زودی تمام و پیدا 
نمی شود، ما بدون این دارو می میریم، کســی متوجه می شود؟ استرس 
نبودن انسولین برای یک  دیابتی از صدبار مردن بدتر است، مثل اینکه بگویند 
اکسیژن به شــما نمی رســانیم. کی فکرش را می کرد این موقع سال دارو 

افزایش قیمت صد برابری داشته باشد!

وضعیت بی سابقه دارو
بهزاد ذوالفقــاری، عضو هیئت مدیره نظام پزشــکی اصفهان در گفت وگو با 

ایســنا، درباره وضعیت کمبود دارو در اصفهان، می گوید: وضعیت داروهای 
کمیاب بسیار بغرنج شــده و در حقیقت باید بپرسیم درحالی که حاضر چه 
دارویی وجود دارد؟ وضعیت دارو اصا مساعد نیست و تامین اغلب داروهای 
پرمصرف و کم مصرف دچار مشکل شده اند. شــرایط به حدی بد شده که از 
اینکه بگوییم کدام دسته از داروها کمیاب شــده، گذشته است.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر تامین همه داروها دچار بحران شده، می افزاید: در گذشته 
می گفتیم یک روز سرم نیست، روز بعد آنتی بیوتیک یا داروی ضد سرطان و 
... ، اما زمانی که شربت سرماخوردگی، شیاف استامینوفن و ... نیست، یعنی 
وضعیت بحرانی است.عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با اعام اینکه 
مدیریت دارو باید در راستای تعقل و تجربه انجام شود، تصریح می کند: این 
اتفاقی که اکنون رخ داده در طول دهه های گذشته سابقه ندارد، دارویی هایی 
اکنون دچار بحران شده اند که سالیان سال در حال تولید بودند و اینکه اکنون 
به چنین وضعیتی دچار شدیم یعنی در توزیع و تولید دارو سوء تدبیر وجود 
داشته و کارها بدون فکر و اشکال انجام شده است.وی ادامه می دهد: واردات 
فوریتی برای آنتی بیوتیک ها یا سرم ها جواب گو است و بحران را کم می کند، 
اما  همان واردات هم به اندازه ای نیست که همه مشکات را حل کند. سیستم 
دارویی، سیستم سریعی نیســت و اگر اکنون برای رفع کمبود برنامه ریزی 
شود، ۶ ماه دیگر می توانید انتظار داشته باشید که از بحران خارج شویم، مگر 
اینکه راه های میانبر بزنید که راه های میانبر هم عما به مردم آسیب می رساند.

تولید دارو به صرفه نیست
ذوالفقاری در خصوص وضعیت کارخانه های تولید کننده دارو نیز توضیح داد: 
می گویند کارخانه ها در حال تولید هستند، اما اخباری که می رسد این است 
که تولیدات داروهایی که برای شان به صرفه نیست را انجام نمی دهند و کمتر 
از آن چیزی که وظیفه شان هست تولید می کنند. در حال حاضر برنامه ریزی 
و مدیریت دارو دچار بحران شده است.وی با اعام اینکه اگر داروها کمیاب 
شده اند نباید بیشتر از قیمت مصوب به فروش برسند، توضیح می دهد: همه 
داروها بر اساس سیستم تیتک قیمت گذاری می شوند و قیمت ها در سطح 
کشوری یکسان است، اما ممکن اســت داروخانه های متخلفی هم وجود 
داشته باشد که سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی با آن ها برخورد خواهد کرد. 
داروخانه هایی که داروهای قاچاق به فروش می رسانند هم استثنا هستند، 

باالخره هر کجا متخلفی وجود دارد، اما این موارد به ندرت اتفاق می افتد.

علت گرانی دارو
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در پاسخ به اینکه آیا کمیابی داروها 
با افزایش قیمت ها مرتبط است؟ می گوید: اگر داروها گران شده اند به علت 

این است که همه هزینه ها افزایش پیدا کرده، زمانی که ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی 
را حذف می کنند و هزینه های پرسنل، آب، برق و هزینه های مالیات افزایش 
پیدا می کند، به تبع هزینه های دارو هم افزایش خواهد داشت.وی با اشاره به 
اجرای طرح دارویار و پرداخت برخی افزایش قیمت ها از سوی داروخانه ها، 
تصریح می کند: بیمه ها هنوز به وظایف شــان عمل نکرده اند، اما بیمارانی 
که تحت پوشش بیمه هســتند برای تهیه نسخه خود مبلغ کمی را پرداخت 
می کنند. در حال حاضر مشکل این است که داروخانه ها به علت اینکه بیمه ها 
به وظایف شان عمل نمی کنند، نقدینگی ندارند و وقتی که داروخانه ها توان 
خرید دارو ندارند، به شرکت ها و تولیدکننده ها فشار وارد می شود.ذوالفقاری 
خاطرنشــان می کند: افزایش قیمت ها برای افرادی که داروهای نسخه ای 
تهیه می کنند مشکل حادی نیســت، اما عده ای هستند که نسخه آزاد تهیه 
می کنند و یا بعضی از بیماران خاص که داروهای آن ها بیمه نیست و فشار 
زیادی به آن ها وارد می شود.وی در خصوص توزیع برخی داروها در داروخانه 
هال احمر نیز می گوید: هال احمر نباید وارد عرصه توزیع دارو شود، اما برای 
درآمد خودش این کار را انجام می دهد، مثل هر فردی که ممکن است کار فرد 
دیگری را انجام دهد هال احمر هم دارو توزیع می کند. مسئولیت هال احمر 
 تنها تهیه داروهای فوریتی اســت و نباید به ســمت توزیع رود که متاسفانه

 انجام می دهد. 

شرایط به حالت عادی برمی گردد
مریم تنهایی، مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان اصفهان درباره وضعیت 
کمبود دارو در هفته های اخیر به ایســنا می گوید: طی دو تا سه هفته اخیر 
یک پیک نسبی کمبود دارو را پشت سر گذاشتیم، در واقع سعی شد داروی 
موجود به گونه ای توزیع شود که مردم به راحتی به آن  دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه از ابتدای هفته گذشته شرایط بهبود یافته، می افزاید: در چند 
روز اخیر موانع تولید در کارخانه ها تا حدودی رفع  شــده و تولیدات افزایش 
چشمگیری پیدا کرده و یک محموله دارویی خارجی نیز وارد سیستم دارویی 
کشور شد که بخش قابل توجهی از این محموله به استان اصفهان تعلق گرفت 

و توزیع به صورت نسبی در داروخانه ها انجام شد.

با مسئولان جامعه

مادرانی که فرزند ســوم شــان در ســال 1۴۰۰ متولد 
شــده می توانند روزانــه از دو تراکنش نیــم بها برای 

اتوبوس های شهری و مترو استفاده کنند.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان گفــت: مادرانی که 
فرزند سوم شان در سال 1۴۰۰ متولد شده می توانند 
با دریافت کارت منزلت، روزانــه از دو تراکنش نیم بها 
برای اتوبوس های شهری و مترو و همچنین خدمات 

تفریحی شهرداری  استفاده کنند.

مجتبی شاهمرادی افزود: مادران می توانند با مراجعه 
به سامانه صدور کارت منزلت ثبت نام و کارت منزلت 

را دریافت کنند و از خدمات این کارت بهره مند شوند.
وی گفت: این افراد می توانند از طریق اداره مشارکت 
های مردمی ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی 
شهرداری برای ثبت نام اقدام کنند.در ماده ۲۵ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده سازمان ثبت 
احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط 
برای معرفی و صدور شناســه ویژه برای مادران دارای 
سه فرزند یا بیشتر اقدام کند.مدت اعتبار این شناسه 
ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت 
پنج سال تمدید خواهد شــد و دستگاه های ذی ربط 

موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به 
همراه اعضای خانواده انجام دهند:

الف - نیم بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی 
- فرهنگی و موزه های تابعــه وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری و دســتگاه های اجرایی 

موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب - نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و 
تعرفه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری ها و 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت 

خدمات کشوری.
پ - نیم بها بودن بلیت سینماها هر ماه یک بار

و ...

معاون فرهنگی شهردار اصفهان خبرداد:

صدور کارت منزلت برای مادران دارای سه فرزند

دستبند قانون بر 
دستان باند سارقین زن

درحاشیه طرح کاشف پلیس آگاهی؛ 
پنجمین مرحله از طرح کاشف پلیس 
آگاهی در سال جاری روز سه شنبه 1 آذر 
ماه 1۴۰1 با حضور سردار رحیمی، رییس 
پلیس پایتخت به مرحلــه اجرا درآمد 
و ۳۲1 نفر از ســارقان، زورگیران، کیف 
قاپان، موبایل قاپان، ســارقان منازل 
و اماکن خصوصی، ســارقان خودرو، 

جاعان و کاهبرداران دستگیر شدند.

پایان کار خرده فروش مواد مخدر در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری یک خرده فروش مواد مخدر و کشف ۸ کیلو و 

1۰۰ گرم تریاک در عملیات ماموران انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد.
سرهنگ حسین بساطی گفت: در راســتای اجرای طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و در 
پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از خرده فروشان و توزیع کنندگان اصلی مواد 
مخدر در یکی از محات شهرســتان اصفهان، بررسی موضوع در دســتور کار ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرســتان قرار گرفــت.وی افزود: مامــوران کانتری ۳۶ اصفهان بــا انجام اقدامات 
هوشــمندانه پلیســی از صحت اخبار اطمینان حاصل کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی 
به محل موردنظر اعزام و طی انجام یــک عملیات ضربتی و غافلگیرانــه یک خرده فروش مواد 
مخدر را در مخفیگاهش دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در این 
عملیات مقدار هشــت کیلو و 1۰۰ گرم تریاک و ســه عدد ترازوی توزین مواد در بازرسی از منزل 

متهم کشف شد.
وی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی 
تحویل داده شــدند، خاطرنشــان کرد: پلیس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد مجرمان و عناصر 
ناامنی نظم و امنیت جامعه را به مخاطره بیندازند و با خرده فروشان و سوداگران مرگ با قاطعیت 
و در چارچوب قانون برخورد می کند، ضمن اینکه از شهروندان می خواهیم هرگونه اخبار و اطاعات 

خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت های 11۰ به پلیس اطاع دهند.
 

واژگونی مینی بوس در اصفهان
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از واژگونی یک دســتگاه مینی بوس به علت عدم توجه به 
جلو راننده در شهر اصفهان خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به واژگونی مینی بوس 

در اصفهان اظهار داشت: این حادثه در مسیر قائمیه به شهرک صنعتی اشترجان گزارش شد.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی دربر نداشته و تنها یک خانم مصدوم و 

برای مداوا به بیمارستان منتقل شد و سایر مصدومان نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.
رییس پلیس راهور ســتان اصفهان در خصوص علــت وقوع حادثه گفت: کارشناســان پس از 
 بررسی دقیق سانحه رخ داده، عدم کنترل وسیله نقلیه ناشــی از عدم توجه به جلو توسط راننده

 مینی بوس را علت این اتفاق اعام کردند.
 

برخورد قاطع پلیس با رانندگان وسایل نقلیه دارای نقص و 
فاقد معاینه فنی

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در گفت وگو با فارس در اصفهان اظهار داشت: 
رانندگان خودروهای سبک و سنگین باید نسبت به رفع نقص فنی و انجام معاینات فنی دوره ای 
وســیله نقلیه خود اقدام کنند.اصغر زارع افزود: ماموران پلیس راه فرماندهی انتظامی استان با 
رانندگان متخلفی که با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی و بدون معاینه فنی معتبر، در جاده ها 

اقدام به رانندگی می کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.
زارع بیان کرد: رانندگان باید قبل از شــروع به حرکت از ســالم بودن ترمزها، چراغ ها، برف پاک 
 کن، باطری، سیســتم گرمایشی و الســتیک وســیله نقلیه خود و همچنین از به همراه داشتن
  تجهیزات ایمنــی الزم در راه ها اطمینــان حاصل کنند.رییــس پلیــس راه فرماندهی انتظامی
  اســتان اصفهان بر لزوم فرهنگ ســازی دریافت معاینه فنی برای خودروها تاکید کرد و گفت:
  انجام معاینــات فنی دوره ای عاوه بــر تضمین عملکرد درســت خودرو و افزایــش عمر مفید

  آن می توانــد تاثیــر زیادی بــر ایمنی راننــده و رانندگی داشــته باشــد از این رو بایــد توجه و 
اهمیت زیادی به آن داد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان همزمان با افزایش 

 انتقادات از کمبود دارو و به ویژه 
آنتی بیوتیک در داروخانه ها:

مصرف خودسرانه دارو های 
آنتی بیوتیک درست نیست!

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: مصــرف غیرمنطقی داروها، به 
حفظ و تکثیر میکروب ها کمک می کند و باعث 

تبدیل به سویه جدید و انتشار آنها می شود.
محمود اعتباری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
درمان بیماری هــای ویروســی و باکتریایی 
نیازمند مصرف دارو های خاص است که مصرف 
آنتی بیوتیک بدون تشخیص و تجویز پزشک 

تنها به مقاومت دارویی می انجامد.
وی بیان داشت: مصرف غیرمنطقی داروها، به 
حفظ و تکثیر میکروب ها کمک می کند و باعث 

تبدیل به سویه جدید و انتشار آن ها می شود.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان نوشــیدن مایعات زیاد، استراحت و 
قرقره کــردن دارو های ضدعفونــی کننده گلو 
را از راهکار های اساســی مواجهــه با بیماری 
ســرماخوردگی و آنفلوانزا عنوان کرد و افزود: 
برای کامل شــدن دوره درمان نیاز به مصرف 
آنتی بیوتیک نیست.وی با بیان اینکه 1۰۰ درصد 
دارو های آنتی بیوتیک تحت پوشــش بیمه 
اســت، افزود: دارو های OTC )بدون نسخه 
پزشــک( به صورت آزاد و با دادن اطاعاتی به 
داروساز و مشاوره گرفتن از وی، در داروخانه ها 
ارائه می شود.مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک 
در کشور 1۶ برابر استاندارد جهانی است.عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
در ارتباط با تجویز غیر منطقی دارو به ویژه آنتی 
بیوتیک ها، گفت: مصرف خودسرانه دارو های 
آنتی بیوتیک در کشور 1۶ برابر باالتر از استاندارد 
جهانی است و این آمار بر اساس بررسی نسخ 
دارویی بدســت آمده است.رســول سلطانی 
پزشک، بیمار، داروساز و محیط کار را چهار عامل 
موثر در تجویز غیرمنطقی آنتی بیوتیک مطرح 
کرد و گفت: زمانی که برای درمان بیماری های 
میکروبــی و عفونی، اطاعات کافــی و به روز 
نباشد، تجویز غیر منطقی دارو صورت می گیرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت: از مجموع ۴۲ پایگاه امدادی هال احمر در استان اصفهان، 1۴ پایگاه به خودروی نجات نیاز دارد.
داریوش کریمی  اظهار کرد: نبود خودروی نجات در شماری از پایگاه های نجات استان، اگرچه به چالش تبدیل نشده و از سوی دیگر پایگاه ها پوشش داده می شود، 
اما نیازی است که باید رفع شود.وی اضافه کرد: قیمت باالی خودرو های امدادی تامین آن ها را با مشکل روبه رو کرده است، هر یک از این خودرو ها به همراه وسایل 
و تجهیزات امدادی حدود چهار تا پنج میلیارد تومان ارزش دارد.معاون امداد و نجات جمعیت هال احمراستان اصفهان تصریح کرد: خرید و توزیع این خودرو ها 
به صورت متمرکز از سوی هال احمر کشور صورت می گیرد و با توجه به قول های مساعد از سوی مسئوالن امر، امیدواریم شماری از آن ها نیز در اختیار استان قرار داده 
شود.کریمی با بیان اینکه بخش اعظم تجهیزات و وسایل امداد و نجات وارداتی است، تصریح کرد: تعداد محدودی از کشور ها این ادوات را می سازند و معضاتی 
مانند تحریم و نوسان قیمت ارز، خرید و تامین آن ها را با چالش روبه رو می کندوی با اشاره به بهسازی خودرو های نجات و آمبوالنس های این نهاد اظهارداشت: با آغاز 
فصل سرما، بارندگی و لزوم امدادرسانی بیشتر، رفع عیب خودرو ها و به روز رسانی آن ها شروع شده است و ناوگان امدادی استان به طور کلی وضعیت مطلوبی دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان:
14 پایگاه امدادی هالل احمر اصفهان نیازمند خودروی نجات است

عکس: ایلنا



نمایشی که تیم ملی ایران در نخستین مسابقه اش در جام جهانی قطر داشت و شکست سنگین مقابل انگلیس، احتماال تغییراتی در ترکیب دیدار آینده به وجود 
بیاورد و کارلوس کی روش را مجبور به انجام تغییراتی به ویژه در خط دفاعی کند که در این بین، سید ابوالفضل جاللی هم امیدوار است شانس بازی پیدا کند.

جاللی که پس از حضور کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران در دو دیدار تدارکاتی مقابل اروگوئه و نیکاراگوئه در ترکیب ابتدایی قرار گرفته و برابر تونس به عنوان یار 
جانشین به زمین رفته بود، حاال امیدوار است با تغییرات احتمالی در بین 11 بازیکن اصلی تیم ملی در دو مسابقه آینده جام جهانی برابر ولز و آمریکا، شانس بازی 
پیدا کند.مدافع چپ جوان استقالل که در دیدار تدارکاتی مقابل تونس بخاطر یک خطای هند در محوطه جریمه خودی از زمین اخراج شده بود، در روزهای اخیر 
با انگیزه زیادی در تمرینات ظاهر شده و به دنبال این است تا نخستین بازی خود در جام جهانی را تجربه کند.کی روش در دیدار مقابل انگلیس از میالد محمدی 
به عنوان مدافع چپ استفاده کرده بود ولی عملکرد ضعیف این بازیکن موجب شد تا او در شروع نیمه دوم تعویض شود و احسان حاج صفی در این پست بازی 

کند و حاال جاللی هم امیدوار است با تغییر دوباره پست حاج صفی، شانس بازی به دست بیاورد.

رقابت یک چِپ جدید برای ترکیب ایران
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شوک دیگر به فرانسوی ها؛ 

»هرناندز« جام جهانی را از دست داد
طبق اعالم روزنامه اکیپ فرانسه، لوکاس هرناندز در دیدار برابر استرالیا دچار پارگی رباط صلیبی 
شد و به همین خاطر جام جهانی را از دست داد. تیم ملی فوتبال فرانسه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
را مقتدرانه آغاز کرد و توانست با نتیجه ۴ بر یک اســترالیا را در هم بکوبد. اما این بازی یک اتفاق 
تلخ برای فرانسوی ها داشت و آن آسیب دیدگی لوکاس هرناندز بود. هرناندز در دقیقه ۹  مصدوم 
شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.طبق اعالم روزنامه اکیپ آسیب دیدگی هرناندز از ناحیه رباط 
صلیبی اســت و به این ترتیب جام جهانی برای این بازیکن به پایان رســید و او نمی تواند تیم را 
همراهی کند.به نظر می رسد که بدبیاری های فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پایان ندارد و شمار 
مصدومان کلیدی تیم در حال افزایش است. فرانسه بازیکنان بزرگی را به خاطر آسیب دیدگی از 
دست داده است از جمله کریم بنزما، انکونکو، پل پوگبا، انگولو کانته و کیمپمبه.این تیم با پیروزی 
که در این بازی به دست آورد با اقتدار در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. در دیگر دیدار این گروه 

جدال تونس و دانمارک با تساوی بدون گل به پایان رسید.
 

ابراز تاسف »لواندوفسکی« بعد از پنالتی که از دست داد
کاپیتان تیم ملی فوتبال لهستان به خاطر پنالتی که در دیدار برابر مکزیک از دست داد از هواداران 
این تیم عذرخواهی کرد.تیم ملی فوتبال لهستان در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
به مصاف مکزیک رفت که این بازی برنده نداشت و باتســاوی بدون گل به پایان رسید. روبرت 
لواندوفسکی، کاپیتان لهســتان در این بازی یک ضربه پنالتی از دست داد که این باعث شد تا او 
بعد از بازی عذرخواهی و ابراز تاسف کند.فوق ستاره لهستانی ها در توئیتر خود نوشت: هوشمندانه 
بازی کردیم. به دنبال پیروزی بودیم و باید ســه امتیاز را کســب می کردیم. سخت است که باور 
کنم به تساوی رسیدیم. من پنالتی از دســت دادم و واقعا متاسفم.او ادامه داد:  از شما به خاطر 
حمایتی که از من داشتید تشکر می کنم. نهایت تالش خود را به کار می گیریم تا به دور بعد صعود 
کنیم.در این گروه تیم ملی فوتبال عربســتان با 3 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های لهســتان و 
مکزیک هم یک امتیاز هستند این درحالی است که آرژانتین بدون امتیاز در قعر است. لهستان 
در بازی دوم خود شنبه هفته آینده به مصاف عربســتان می رود و آرژانتین هم با مکزیک بازی 

خواهد داشت.
 

واکنش جالب »رونی« به جدایی »رونالدو«
ستاره سابق شیاطین ســرخ باوجود آنکه از منتقدان اصلی کریســتیانو رونالدو بود ؛اما از نحوه 
جدایی او از این تیم انتقاد کرد.سرانجام سخنان تند کریستیانو رونالدو همچنان که پیش بینی می 
شد برای او گران تمام شد. باشگاه منچستر یونایتد تصمیم گرفت که قرارداد فوق ستاره پرتغالی 
خود را به صورت توافقی فسخ کند تا او بعد از جام جهانی از تیم برود. وین رونی یکی از منتقدان 
اصلی کریســتیانو رونالدو بود و پیش از این هم باشــگاه را به فروش او تشویق کرد؛ اما واکنش 
جالبی به جدایی این بازیکن داشت.رونی که ســال ها با رونالدو در یونایتد همبازی بود، اینگونه 
به جدایی او واکنش نشان داد: من از بیانیه باشگاه منچســتر یونایتد غافلگیر نشدم چرا که آنها 
گزینه دیگری نداشتند؛ اما این نوع جدایی یک لکه ننگ است چرا که رونالدو کارهای زیادی برای 
منچســتر یونایتد انجام داد. برای او بهترین ها را در تیم بعدی آرزو می کنم.کریستیانو رونالدو 
مشتریان زیادی دارد و به نظر می رسد که او راهی چلسی شود. او بعد از این که باشگاه قراردادش 
را فسخ کرد این پیام را منتشر کرد: بعد از مذاکراتی که با باشگاه داشتم تصمیم گرفتم که قراردادم 
را فسخ کنم. من منچستر یونایتد و هواداران این تیم را دوست دارم و این هیچ وقت تغییر نخواهد 

کرد با این حال به این نتیجه رسیدیم که زمان یک چالش جدید است.

ایران چقدر شانس صعود دارد؟

امیدوار به اما و اگرها

تیم ملی فوتبال کشــورمان در گروه دوم رقابت های جام جهانی 
قطر با تیم های انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه اســت. شاگردان 
کی روش بازی اول را باختند؛ اما هنوز دو بازی دیگر باقی مانده 

است.
تیم ملی فوتبال کشــورمان در یک بازی نه چندان امیدوارکننده، 
اولین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را بــا نتیجه ۶ بر ۲ به 
حریف قدرتمند خود واگذار کرد؛ نتیجه ای که در هیچ یک از ادوار 

جام جهانی سابقه نداشت.
با این حال، آمریکا و ولــز - دو هم تیمی دیگر ایران - در دومین 
بازی گروه B رقابت های جام جهانی قطر پس از ۹۰ دقیقه تالش، 
امتیاز ها را با یکدیگر تقســیم کردند تا امید ها به اردوی تیم ملی 
بازگشته و سرنوشت صعود به مرحله بعد در دستان خود بازیکنان 

و کادر فنی تیم قرار بگیرد.
از این رو، چنانچه تیم ملی کشورمان در دو بازی آینده خود مقابل 
ولز و آمریکا با هر نتیجه ای پیروز از میدان خارج شــود یا حتی 

مانند جام جهانی گذشته با یک برد و یک مساوی بتواند ۴ امتیاز 
از دو بازی باقی مانده خود کسب کند به راحتی می تواند به مرحله 
بعدی مسابقات صعود کند؛ آرزویی که تا به امروز برای تیم ملی 

ایران محقق نشده است.
ایران تنهــا در صورتی بــا ۴ امتیاز از صعــود به مرحلــه بعد باز 
خواهد ماند که ولز یا آمریکا بتوانند با شکســت دادن انگلیس، 
شگفتی ساز شوند که در این صورت کار به تفاضل گل خواهد کشید 
و از بین تیم های ۴ امتیازی، تیمی به مرحله بعد خواهد رفت که 

تفاضل گل بهتری داشته باشد.
تیم ملی فوتبال کشــورمان اگرچه در بازی نخســت خود مقابل 
انگلیس، ۶ گل دریافت کرد، اما نشــان داد که بــا وجود مهاجم 
آماده ای مثــل طارمی در حملــه می تواند زهردار باشــد و حتی 
دروازه گــران ترین تیــم جهان را هم کــه در طــول رقابت های 
 مقدماتی جام جهانــی در اروپا تنهــا 3 گل دریافــت کرده بود، 

دو بار باز کند.

سوال روز

سرمربی تیم ملی:

 مواظب باشید که در تله قهرمان کم ارزش بودن نیفتید
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید باید ســعی کنیم قهرمان و الگویی برای جامعه باشیم و 
به شهرت دروغین و پوشالی بی اعتنایی کنیم.کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در صفحات شخصی خود در فضای مجازی نوشــت: در فوتبال نمی توانیم وقت مان را صرف بهانه  
کنیم یا دیگران را سرزنش کنیم. باید مسئولیت های خودمان را بپذیریم، فروتن و قوی باشیم تا با 
همکاری یکدیگر از اشتباهات درس بگیریم.وی نوشته است: کار ما، فوتبال بازی کردن است و این 
که برای هواداران نتیجه کسب کنیم و شادی، خوشحالی و افتخار را برای تیم خودمان و هواداران 
به ارمغان بیاوریم.کی روش در ادامه این پست آورده اســت: ما نمی توانیم نگران شهرت باشیم. 
به محبوبیت و شهرت پوشالی و دروغین بی اعتنا باشــید. برای این که قهرمان بزرگ و حقیقی و 
الگویی راستین باشید، هزینه زیادی باید بدهید. مواظب باشید که در تله قهرمان کم ارزش بودن 
نیفتید. خدا به شما فرصت داده تا با استعداد و ممارست، خود را در فوتبال نشان دهید، فقط کارتان 
را انجام دهید. اگر از این موهبت الهی استفاده نکنید، مرتکب گناه شده اید. سرگرم اعتبار بخشیدن 
به خودتان باشید و متعهد باشــید که قهرمان حقیقی و الگو برای جامعه ای شوید که در آن مردم، 
دوستان و خانواده تان به شما افتخار کنند. در فوتبال بقیه چیزها درباره بازنده ها و حسودان است.

 

بمب مجازی؛ »رونالدو« رفت، »طارمی« آمد!
کاربران انگلیسی بعد از جدایی ابرستاره پرتغالی از منچستریونایتد به احتمال جذب ستاره تیم ملی 
ایران پرداختند.باشگاه منچستریونایتد به طور رسمی اعالم کرد که کریستیانو رونالدو از این باشگاه 
جدا خواهد شد. منچســتریونایتد از توافق ۲ طرفه برای جدایی با رونالدو خبر داد. این باشگاه در 
صفحه شخصی خود از این بازیکن تشکر کرد.اما مهم ترین سوال این است که جانشین رونالدو 
در زمستان چه کسی است. قبل از اعالم رسمی باشگاه منچستر یونایتد مبنی بر جدایی رونالدو، 
یکی از صفحات۲ هواداری منچستر یونایتد به نام »manutdnews« مدعی شد مهدی طارمی 
جانشین رونالدو در زمستان می شود.بعد از جدایی رســمی رونالدو از منچستر یونایتد احتمال 
پیوستن طارمی در زمستان به جمع شیاطین سرخ به بمب خبری در فضای توئیتری انگلیسی ها 
و پرتغالی ها تبدیل شده است.کاربران مجازی از بازنشر احتمال جانشینی مهدی طارمی، ستاره 
تیم ملی ایران به جای کریستیانو رونالدو ستاره پرتغال در منچســتر یونایتد خبر می دهد.اما در 
این فضای رسانه ای باید دید باشــگاه پورتو اجازه خروج به مهدی طارمی می دهد. ستاره ایرانی 
بهترین بازیکن باشگاه پورتو به شــمار می آید و پورتو برای قهرمانی در این فصل هم روی ستاره 

ایرانی حساب زیادی باز کرده است.
 

ایران- انگلیس، رکورد شبکه معروف تلویزیونی را شکست
گری لینه کر فاش کرد که پیروزی پرشــور ۶-۲ انگلیس مقابل ایران در افتتاحیه جام جهانی در 
روز دوشــنبه رکورد جدیدی از بی بی سی را به ثبت رساند.شــاگردان گرت ساوت گیت با گل های 
جود بلینگهام، رحیم استرلینگ، مارکوس رشــفورد، جک گریلیش و یک گل از بوکایو ساکا، ایران 
را شکست دادند و به صدر گروه B رســیدند.لینه کر روز سه شنبه در توئیتی فاش کرد که این بازی 
که در شبکه بی بی سی وان و آی پلیر نمایش داده شد، رکوردهای قبلی این کانال را شکسته است.

مجری بی بی سی ورزشی گفت: »این بازی جام جهانی ۲۰۲۲ انگلیس مقابل ایران را 8.1 میلیون 
نفر تماشا کردند و به میزان باورنکردنی 8 میلیون بار در آی پلیر بی بی سی و بی بی سی اسپورت به 
صورت آنالین پخش شد و به بزرگ ترین رویداد پخش زنده در بی بی سی در ۲۴ سال اخیر تبدیل 
شد.« اگرچه بازی رکوردهای بی بی سی را شکست، اما این رویداد نمایشی بدون هیچ مشکلی به 
پایان نرسید.  لینه کر به دلیل برخی از مشکالت فنی که برای تماشاگران به وجود آمده بود، مجبور 

به عذرخواهی شد.

مستطیل سبز

روی دیگر فوتبال ایران 
مقابل ولز و آمریکا نمایان 

می شود؟
یک پیشکســوت فوتبال ایران معتقد است 
که کی روش می توانســت با ترکیب تهاجمی 
مقابل انگلیس قرار بگیرد چرا که با آن ترکیب 
هم تیم ملی ۶ گل دریافــت نمی کرد.ادموند 
اختر، پیشکسوت فوتبال ایران در گفت وگو با 
ایسنا درباره شکست ناباورانه تیم ملی مقابل 
انگلیــس در چارچوب مرحلــه گروهی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر )گروه B( اظهار کرد: ترکیب 
ابتدایی ایران قابل دفــاع نبود. ما که فوتبالی 
هستیم متوجه نشــدیم تاکتیک او چیست. 
آمدیم تدافعی بــازی کنیم، هــر چه نیروی 
تدافعی هم داشــتیم در زمین گذاشتیم ولی 
فکر نمی کنم حتی اگر با تهاجمی ترین تیم مان 
هم به زمین می رفتیم، ۶ گل می خوردیم.وی 
افزود: ای کاش کی روش همــان نفراتی که 
همیشه بازی می کردند را بازی می داد. خیلی 
از نفراتی که بازی کردند شاید فکر نمی کردند 
در جام جهانی باشــند. پاسخگوی این اتفاق 
هم خــود کــی روش اســت. کاش ترکیب را 
هجومی می چید و اگر گل هم می خوردیم باز 
از این موقعیت به عنوان یک ویترین استفاده 
می کردیم. دیدیم که انگلیس چقدر خوب بود 
و حتی تعویض هایش هم جواب داد.اختر در 
ادامه درباره تساوی امیدوارکننده ولز و آمریکا 
در دیدار دیگر گروه B توضیــح داد: ما باید به 
دیدارهای جــام جهانی به عنوان ســه بازی 
تدارکاتی برای جام ملت ها نگاه می کردیم. من 
بارها گفتم ای کاش مسئوالن فدراسیون فوتبال 
هفت، هشت بازیکن مســتعدمان را به جام 
جهانی می بردند تا ایــن رقابت ها را می دیدند 
و بازیکنان مثمرثمــری برای جام های بعدی 
مانند جام ملت های آسیا می شدند.ما فرصت 
پوســت اندازی برای جام ملت ها را از دست 
دادیم. در جام جهانی شانس کمی داشتی؛م 
اما همیشه آقای آسیا هســتیم. . به محبی، 
نورافکن و بازیکنان جوان مستعد دیگری که 
در تیم هایی غیر از اســتقالل، پرسپولیس و 
ســپاهان بازی می کنند، فرصت داده نشد تا 

خودشان را برای جام ملت ها آماده کنند.

فوتبال جهان

عکس خبر روز

مشکل جدید پرسپولیسی ها؛ 
ممنوع الخروجی!

به نظر می رسد ممنوع الخروجی سرمربی و چند 
بازیکن پرسپولیس مشکل جدید پرسپولیسی 
ها برای برگزاری اردوی خارج از کشــور است. 
شــورای برون مرزی با ســفر تیم ها به امارات 
موافقت نکرده و به همین علت باشگاه به دنبال 
برپایی اردو در کشورهای دیگر بوده؛ اما حاال مانع 
دیگری بر سر برگزاری اردو پیدا شده است. گویا 
تعدادی از مربیان و بازیکنان پرسپولیس فعال 
ممنوع الخروج هســتند و به همین خاطر عمال 
امکان برگزاری اردوی خارجی هم وجود ندارد!

جاشــوا کیمیچ، ســتاره خط میانی آلمان، در مورد 
برگزاری جام جهانی در قطر صحبت کرده اســت. 
چند روز از آغاز مســابقات جام جهانی گذشــته و 
همچنان انتقادات زیادی نســبت به برگزاری این 
تورنمنت در قطر و نقض قوانین حقوق بشری وجود 
دارد. در کنفرانس خبری پیش از اولین دیدار آلمان 
مقابل ژاپن در جام جهانی، جاشــوا کیمیچ، ستاره 
خط میانی آلمان مدعی شــد بازیکنان نقشــی در 
تعیین میزبان این تورنمنــت در ادوار مختلف ایفا 
نمی کنند.جاشوا کیمیچ گفت: »بازی کردن در جام 
جهانی برای خیلی از بازیکنان رویای دوران کودکی 
اســت. اما من حس می کنم به ما می گویند واقعا 
نباید از حضور در این تورنمنت خوشــحال باشیم، 
زیرا جام جهانی در قطر برگزار می شود. همه ما برای 
این تورنمنت آماده هستیم و می خواهیم نمایشی 

درخشان ارائه دهیم. ما در مورد اینکه جام جهانی 
کجا برگزار می شود، نمی توانیم کاری بکنیم.انگیزه 
تیم از چهار سال و نیم بعد از جام جهانی ۲۰18 بسیار 
زیاد است. ما باید مدت زیادی برای حضور در این 
دوره صبر می کردیم. بازی اول بســیار مهم است و 
دیدارهای این چند روز نیز موید این ادعاست. پست 
مورد عالقه من؟ من بیشــتر در خط هافبک بازی 
خواهم کرد. در سال ۲۰18، در دفاع راست نیز بازی 
کردم و حاال خوشحالم که در خط میانی حاضر می 
شوم. اما همه در تیم به خصوص در یک مسابقاتی 

مثل جام جهانی مســئولیت زیادی در زمین 
دارند و من مشتاقانه منتظر شروع بازی 
اول هستم. توماس فرصت زیادی برای 
رسیدن به مرز آمادگی داشته و می تواند 

در ترکیب تیم بازیکن مفیدی باشد. غیبت 

لروی سانه برای ما بسیار ناراحت کننده است، زیرا 
تیمی کمک کند.او مــی تواند به هر 

کیمیچ: ما مسئول برگزاری جام در قطر نیستیم!

مورد عجیب »علی دایی« و »روبرت 
لواندوفسکی«

فرارو: روبرت لواندوفسکی بی شــک یکی از بهترین فوتبالیست های 
پنج ســال اخیر دنیاســت. مهاجم ســابق بایرن و فعلی بارسلونا در 
همه این سال ها یک کار را به خوبی و تمام و کمال انجام می داد و آن 
گشودن دروازه رقبا بود. لواندوفسکی یک شماره 1۰ تمام عیار است و 
کابوس هر دروازه ای. اما همین مهاجــم آماده و فوق العاده در حالی 
دومین جام جهانی زندگی اش را تجربه می کنــد که در این رقابت ها 
هیچ گلی به ثمر نرســانده است.لواندوفســکی در حالی جام جهانی 
۲۰۲۲ را آغاز کرده که امیدوار بود با گل زنی در این رقابت ها ناکامی جام 
جهانی روســیه را از یاد ببرد. لهستان در جام جهانی قبلی از گروهش 
صعود نکرد و پرونده اش با همان سه بازی در جام جهانی بسته شد. 
اما لواندوفسکی در هیچ کدام از آن ســه بازی موفق به گلزنی نشد و 
نتوانست به تیم ملی کشــورش برای صعود از دور گروهی کمک کند. 
آنها امیــدوار بودند که در این جــام جهانی، که احتمــاال آخرین جام 
جهانی لواندوفسکی اســت، بتوانند از دور گروهی صعود کنند و برای 
رســیدن به این هدف روی لواندوفسکی حســاب کرده بودند. اما او 
شامگاه سه شنبه مهم ترین شانس کشورش برای کسب پیروزی را از 
دست داد و پنالتی مهمی در برابر مکزیک را تبدیل به گل نکرد.احتماال 
سرنوشت لواندوفســکی در جام جهانی چیزی شــبیه به سرنوشت 

مهاجم هدف بود که سال ها علی دایی است. دایی هم یک 
تجربه دو جام جهانی آقای گل جهان بود؛ اما در 
حتی یک گل ملی هم که پشت ســر گذاشت 
شاید نباید لهستانی ها ثبت نکرد. با این حساب 
جام هم حساب کنند. چندان روی لــوا در این 
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انتقال روزانه بین 3.۵ تا 4 هزار تن نخاله ساختمانی به 
سایت گردنه زینل

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت:از اوایل امسال حدود شش میلیارد تومان 
برای جداسازی و ایمن سازی ورودی سایت گردنه زینل هزینه شد تا بعد از حدود ۳۰ سال این مشکل 
رفع شود.غالمرضا ساکتی در برنامه رادیویی »صدای شهر« اظهار کرد: روزانه بین ۳.۵ تا چهار هزار تن 
نخاله ساختمانی به سایت گردنه زینل منتقل می شود و این سایت به عنوان تنها محل مورد تایید از سوی 
سازمان محیط زیست در اختیار شهرداری اصفهان قرار گرفته و برآورد شده است که جوابگوی دفن این 
پسماند ها تا بیش از ۵۰ سال آینده باشد.وی افزود: شهرداری مکاتباتی انجام داده است تا چند سایت 
دیگر در شمال و غرب شهر شناسایی و ایجاد شود تا عالوه بر دسترسی آسان تر، از دفن تمام نخاله ها در 
سایت گردنه زینل جلوگیری شود.مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه مسیر ورودی و خروجی سایت گردنه زینل مشترک بود و مشکالت بسیاری را برای 
رانندگان کامیون ایجاد کرده بود، پروژه ای در همین راستا در نظر گرفته شد.وی ادامه داد: از اوایل امسال 
حدود شش میلیارد تومان برای جداسازی و ایمن سازی ورودی سایت گردنه زینل هزینه شد تا بعد از 

حدود ۳۰ سال این مشکل رفع شود.
 

اضافه شدن تدریجی 161 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان

رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای شهر اصفهان گفت:حدود ۱۷۳ دستگاه 
اتوبوس خریداری شده  که از این تعداد ۱۲ اتوبوس به ناوگان اضافه شده و ۱۶۱ دستگاه دیگر به مرور به 
ناوگان اضافه خواهد شد.ابوالفضل قربانی درباره وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان اظهار کرد: 
قانون هوای پاک شهرداری ها را ملزم کرده تا بخش عمده  بودجه شان را در ارتباط با موضوعات مختلف 
حمل و نقل و ترافیک هزینه کنند و در کالن شهر اصفهان نیز به همین گونه عمل می شود.وی با بیان اینکه 
بالغ بر ۵۰ درصد درآمد شهرداری اصفهان در حوزه حمل و نقل، ترافیک و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
هزینه می شود، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی اصفهان فعال است، البته 
این تعداد برای کالن شهر اصفهان کافی نیست و در تالش هستیم که این تعداد را در سال آینده به یک هزار 
و ۴۰۰ دستگاه ارتقا دهیم.رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: حدود ۱۷۳ دستگاه اتوبوس خریداری شده  که از این تعداد ۱۲ اتوبوس به ناوگان 
اضافه شده و ۱۶۱ دستگاه دیگر به مرور به ناوگان اضافه خواهد شد،  عالوه بر این ۱۵۵ دستگاه اتوبوس 
بازسازی شده که این عدد تا سال آینده به ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید به شکلی مردم بتوانند با اتوبوس به 

شکل مناسبی در سطح شهر جابه جا شوند.
 

آغاز فصل جدید فعالیت رادیو »صدای شهر«
رییس اداره تولیدات رسانه ای شهرداری اصفهان از آغاز فصل جدید فعالیت رادیو »صدای شهر« خبر 
داد و گفت: پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناســی، تالش چند ماهه و تشکیل کارگروهی با عنوان 
»سردبیری صدای شهر« این اداره پس از ۱۳ سال در مجموعه صدای شهر تغییرات اساسی داده است. 
محمدحسن غضنفری اظهار کرد: مجموعه »صدای شهر« حاصل همکاری شهرداری اصفهان و معاونت 
صدای صداوسیما مرکز اصفهان است.وی تصریح کرد: مجموعه »صدای شهر« از بیست وچهارم تیرماه 
۱۳۸۸ تاکنون با ۱۳ سال فعالیت، سند جدیدی با عنوان اولین و باسابقه ترین سند تغییر و تحول را در 
برنامه های پرمخاطب در دستور کار قرار داده که حاصل برگزاری ماه ها اتاق فکر و جلسات با اصحاب رسانه 
بوده است.رییس اداره تولیدات رسانه ای شــهرداری اصفهان با اشاره به برنامه های مجموعه »صدای 
شهر«  گفت: قالب های جدید برنامه ها به صورت ترکیبی، نمایشی و سرگرمی است که با اهداف جدیدی 

همچون فرهنگ سازی، رویکردهای خبری و اطالع رسانی دنبال می شود.

در شورای تخصصی معماری مطرح شد:

راه اندازی مدرسه تابستانی»معماری و کودک« در اصفهان

در شورای تخصصی معماری موزه گرمابه علیقلی آقا پیرامون شیوه اجرا و 
راه اندازی مدرسه تابستانی »معماری و کودک« در اصفهان بحث و تبادل 
نظر شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، شورای تخصصی معماری موزه گرمابه 
علیقلی آقا با دستور کار بررسی برنامه ها و فعالیت های »پنجره معماری 
و کودک« و تدوین برنامه های این شــورا در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.علی 
عطریان، رییس شورای تخصصی معماری اظهار کرد: این شورا اهداف و 
اولویت های برنامه های استراتژیک خود را در قالب چند پنجره معماری 
تعریف کرده که هر کدام از پنجره ها به یکی از حوزه های معماری که در 
کشور و شــهر اصفهان به آن کمتر پرداخته شــده است، می پردازد.وی 
افزود: در واقع هدف شــورای تخصصی موزه گرمابــه علیقلی آقا برای 
ورود به این پنجره به دلیل اهمیت موضوع و پرداختن به آن است. یکی 
از پنجره های مهم که این شــورا به طور ویژه بــر آن تمرکز دارد، »پنجره 
معماری و کودک« است.رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: هدف این شورا برای ورود به 
پنجره معماری و کودک این اســت که بتوانیم در وهله اول کودک را با 
مباحث معماری آشنا کنیم و سپس بتوانیم در آینده شهروندانی تربیت 
کنیم که نســبت به فضا و معماری شــهری خود احساس مسئولیت 
داشته باشند تا حداقل به عنوان کارفرما موارد اصولی و مهم معماری را 

در خانه سازی خود رعایت کنند و در کنار آن به حفظ و حراست بافت ها و 
بناهای معماری ارزشمند شهر خود پای بند باشند.وی اضافه کرد: شورای 
تخصصی معماری موزه گرمابه علیقلی آقا در نظر دارد آموزش مباحث 
معماری و کودک را در قالب »مدرسه تابستانی معماری و کودک« دنبال 
کند، که فعالیت این مدرسه یک فرآیند مشخص و تعریف شده دارد. 
مخاطبان این مدرسه به دو دسته کودکان پنج تا ۹ سال و ۱۰ تا ۱۵ سال 
تقسیم می شوند.عطریان گفت: در مدرسه تابستانی معماری و کودک 
به دنبال آموزش معماری از بعد ساختمان سازی نیستیم بلکه هدف مان 
این است که کودکان درک صحیحی از فضا معماری و شناخت متریال 
داشته باشــند، ضمن اینکه نوع مباحث برای دو گروه مخاطب مدرسه 
متفاوت است، در گروه اول که کودکان زیر ۱۰ سال را تشکیل می دهند، 
مباحث بیشــتر رویکرد کارگاهی و تجربی دارند؛ اما برای گروه کودکان 
باالی ۱۰ ســال مباحث تئوری و عملی با هم در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: برای اینکه یک فعالیت به ویژه فعالیت هنری اثربخشی 
الزم را داشته باشــد، نیاز به تداوم در آن فعالیت است اما متاسفانه در 
برخی از فعالیت های فرهنگی و هنری هر چند آن فعالیت شــاخص و 
نو باشــد، به دلیل نبود تداوم باعث می شود آن فعالیت اثربخشی الزم 
را نداشته باشــد، به همین جهت برای تداوم مدرسه تابستانه معماری 

و کودک نشست های تربیتی و آموزشی در فضای معماری متناسب با 
سن کودکان در نظر گرفته شده است که در این نشست ها که با حضور 
کــودکان و خانواده آنان در طول ایام ســال به طور منظم و بر اســاس 
جدول زمان بندی تشــکیل می شــود، به ادامه مباحث معماری برای 
کودکان پرداخته خواهد شد.رییس شورای تخصصی معماری افزود: 
این نشست ها رویکرد علمی صرف ندارد، بلکه رویکرد آن مشارکتی و 
کارگاهی است، ضمن اینکه در کنار این نشســت ها بازدید عملیاتی از 
معماری های شاخص شهر اصفهان صورت می گیرد. در این نشست ها 
سعی داریم از ظرفیت های دانشگاه های شهر اصفهان و مراکز فعال و 
متولی حوزه کودک استفاده کنیم در واقع به دنبال مشارکت هرچه بیشتر 
نهادها و دســتگاه های حوزه متولی کودک در این طرح هستیم.وی با 
بیان اینکه شــهر اصفهان نیاز به پنجره معماری و کودک دارد، تصریح 
کرد: مدرسه تابستانه معماری و کودک، دانشگاه نیست و هدف فعالیت 
این مدرسه رسیدن به قله علمی نیســت بلکه اصل تمرکز فعالیت ها و 
مباحث در این مدرسه تمرکز عملیاتی برای آشنایی هرچه بیشتر کودکان 

با معماری است.

استفاده از ظرفیت روان شناســان حوزه کودک در اجرای مدرسه 
تابستانی معماری و کودک

ملیحه قریشیان، دبیر شورای تخصصی معماری موزه گرمابه علیقلی آقا 
اظهار کرد: نحوه دقیق فعالیت مدرســه تابســتانه معماری و کودک، 
سرفصل های آموزشی، شیوه اجرا در کارگروه تخصصی پنجره معماری 
و کودک بررسی و تدوین می شود که خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی 
در این راستا صورت گرفته اســت و هم اکنون در مرحله مطالعاتی این 
طرح هستیم.وی افزود: روی طرح مدرسه تابستانه معماری و کودک 
کار مطالعاتی فراوانی صورت گرفته و ضمن بررسی اجرای این طرح در 
کشور، مدل های موفق کشورهای توســعه یافته دیگر برای اجرای این 
نوع طرح بررسی و استخراج شده است.قریشیان تصریح کرد: اعضای 
کارگروه پنجره معماری و کودک به غیر از صاحب نظران و استادان مطرح 
معماری شهر اصفهان، از حوزه های مختلف دیگر علوم انسانی، اجتماعی 
و هنر هستند. با توجه به حساســیت و اهمیت آموزش کودکان در این 
کارگروه تصمیم گرفته شد یک تیم روانشناس متخصص حوزه کودک 
برای تدوین سرفصل های آموزشــی و اجرای طرح مدرسه معماری و 
کودک مشارکت داشته باشند.به گزارش ایمنا، در این نشست اعضای 
کارگروه به بررســی مدل های عملیاتی و شــیوه اجرای طرح مدرسه 

تابستانه معماری و کودک، پرداختند.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان را نباید فقط یک پروژه 
مربوط به شهرداری دانست، چراکه حداقل در سال های 
نخست انتظار منفعت و درآمد مالی از این مکان نداریم، 
اما از سوی دیگر نیز نباید اجازه داد این پروژه شایسته 
دچار مهجوریت شود.به گزارش ایمنا، محمد نورصالحی 
در بازدید معاونان اســتاندار اصفهان و نمایندگان اتاق 

بازرگانی از روند پــروژه مرکز همایش های بین المللی 
امام خامنه ای )مدظله العالی(، اظهار کرد: یکی از مهم 
ترین موضوعاتی که در رابطه با پروژه مرکز همایش های 
بین المللی باید به صورت دقیق به آن پرداخته شــود، 
سیاســت گذاری در خصوص نحوه بهره برداری از این 
پروژه اســت.وی با تاکید بر اینکه مرکز همایش های 
بین المللی یک پــروژه با اســتانداردهای بین المللی 
است و در جهت رفع نیاز کشور در این بخش طراحی و 
احداث شده است، گفت: در این عرصه اتفاق نظر وجود 
دارد که بر این اســاس در خصوص سیاست گذاری و 
اقداماتی که باید در زمان آینده برای بهره برداری نهایی 
پروژه انجام شود، بحث و تبادل نظر شد.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: فلسفه شکل گیری 

مرکــز همایش های بین المللی اصفهان در ســال ۹۰، 
برگزاری اجالس کشورهای غیرمتعهد به میزبانی ایران 
بود که متولی تامین مکان مناسب و درخور آن، وزارت 
مســکن و شهرســازی قرار گرفت، در این راستا پس 
از رایزنی ها و با موافقت دولت، مکان ســاخت سالن 
اجالس در اصفهان انتخاب شــد.وی با تاکید بر اینکه 
بیش از ۱۰ سال از آغاز ســاخت این پروژه می گذرد و 
باید هرچه سریع تر پیرامون تکمیل و نحوه بهره برداری 
آن تصمیم گیری شود، خاطرنشان کرد: آینده مطلوب 
این پروژه مطابق با اهداف از تامین مســائل مالی آن 
مهم تر اســت، بر این اســاس تصمیم گیری پیرامون 
نحوه بهره برداری این پروژه از مهم ترین مباحث برای 

ادامه مسیر است.

رییس شورای شهر اصفهان:

اجازه نمی دهیم مرکز همایش های بین المللی مهجور  شود

کرسی عوامل ضدانگیزشی بر یادگیری زبان انگلیسی طالب 
در اصفهان

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی عالمه مجلســی)ره( اصفهان گفت: کرسی بین المللی 
ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی به زبان انگلیسی در اصفهان برگزار می شود.عبدالمجید خطیب  اظهار 
کرد: کرسی بین المللی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی به زبان انگلیسی به صورت مشترک بین گروه 
آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسالمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی و موسسه آموزش عالی حوزوی 
عالمه مجلسی )ره( وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برنامه ریزی شده است.وی افزود: استاد 
ارائه دهنده این کرســی احمد مولوی و ناقدان هم ابراهیم داودی شــریف آبادی، مدیر گروه زبان های 
خارجی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی و مهدی حبیب الهی، مدیر گروه زبان های خارجی دفتر 

تبلیغات اسالمی اصفهان خواهند بود.
 

مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان:

برگزاری دوره های رایگان فیلم سازی شامل اصفهان نمی شود
مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان گفت: هیچ کدام از چهار دفتر مستقر انجمن در استان اصفهان شامل 
مناطق محروم و کم برخوردار کشور نمی شود.سیدمحمد طباطبایی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: رایگان 
شدن آموزش فیلم سازی در برخی استان های کشور، شامل چهار دفتر انجمن سینمای جوان در استان 
اصفهان نمی شود.وی با بیان اینکه انجمن سینمای جوانان ایران در کل کشور ۵۸ دفتر دارد، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر مرکز استان، شهرهای خمینی شــهر، نجف آباد و کاشان هم دارای انجمن سینمای جوان 
هستند.مدیر انجمن ســینمای جوانان اصفهان افزود: هیچ کدام از چهار دفتر مستقر انجمن در استان 
اصفهان شامل مناطق محروم و کم برخوردار طرح اعالم شده از سازمان سینمایی کشور نمی شود.وی اظهار 
کرد: دوره ۴۰۰ ساعته فیلم سازی با احتساب هفت ماه برگزاری کالس و سایر مراحل همچون ثبت نام، 
آزمون ورودی مکتوب و تهیه پایان نامه سینمایی حدود یک سال به طول می انجامد و کامل ترین دوره 
سینمایی در بخش آزاد و غیردانشگاهی است.طباطبایی اظهار کرد: آزمون مکتوب برپایی دوره جدید هفته 
گذشته برگزار شد و مصاحبه حضوری و تخصصی با متقاضیان جدید در حال انجام است.وی تصریح 
کرد: غیر از دو سالی که شاهد شیوع پاندمی کرونا بودیم، دوره های انجمن سینمای جوان از سال ۶۴ تا به 
امروز هر سال برگزار شده و عالقه مندان استقبال خوبی از دوره ها داشته اند.مدیر انجمن سینمای جوانان 
اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال متقاضیان دوره های دیگری از جمله تدوین، فیلم نامه نویسی، 

صدابرداری، مستندسازی و صدابرداری را در صورت به حد نصاب رسیدن هر کالس برگزار می کنیم.
 

برپایی نمایشگاه بین المللی کاریکاتور جام جهانی در اصفهان
مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری اصفهان گفت: نمایشگاه بین المللی کارتون و کاریکاتور جام جهانی در 
عمارت تاریخی سعدی حوزه هنری اصفهان تا بیستم آذرماه امسال، پذیرای عالقه مندان و عموم مردم 
است.مجتبی مجلسی  اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی کارتون و کاریکاتور جام جهانی از روز یکم آذرماه 
در عمارت تاریخی سعدی حوزه هنری اصفهان افتتاح شدکه در این نمایشگاه آثاری از کارتونیست های 
سراسر جهان به نمایش گذاشته شــده و آثار، بازتاب زوایای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که 
ذهن مردم دنیا را به خود مشغول می کند را به تصویر کشیده است.وی خاطرنشان کرد: در این فضای 
نمایشــگاهی آثار هنری جذابی عرضه شــده که از زوایای مختلفی به جام جهانی فوتبال به عنوان یک 
رقابت بزرگ و تاثیرگذار بین المللی نگاه شده اســت.مدیر واحد هنر های تجسمی حوزه هنری استان 
اصفهان افزود: نمایشگاه اصلی کاریکاتور و کارتون جام جهانی در تهران برپا شده و این نمایشگاه استانی 
با درون مایه کاریکاتور و کارتون در قالب طنز، پرتره بازیکنــان و همچنین افراد موثر در جام های جهانی 
برپا شده اســت.وی، تعداد آثار به نمایش در آمده در این مجموعه نمایشــگاهی را ۶۳ اثر اعالم کرد و 
گفت: هر کدام از این آثار، مربوط به یک نفر از یک کشور است، همچنین تعداد محدودی از آثار متعلق به 

کارتونیست های ایرانی است که تولیداتی در رابطه با فوتبال و جام جهانی داشته اند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

 بهبود و به روز رسانی سیما
 و عرصه باغ پرندگان 

ناژوان اصفهان
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت:نگهداری 
از باغ پرنــدگان اصفهان بــه خوبی صورت 
گرفته است و امیدواریم بتوانیم با طرح های 
در نظر گرفته شــده، تغییــری جهت به روز 
رســانی مجموعه انجام دهیم.مهدی قائلی 
با بیــان اینکه بیــش از ۲۵ ســال از اجرای 
پروژه بــاغ پرنــدگان در نــاژوان می گذرد، 
گفت: در دوره های مختلف مدیریت شهری، 
دغدغه هایی مبنی بر میزان استحکام سازه 
این باغ در برابر وزش باد و ســایر موضوعات 
وجود داشته اســت، بنابراین در دوره جدید 
مدیریت شهری پیش بینی این موضوع در 
بودجه سال ۱۴۰۱ مدیریت ناژوان انجام شد 
و اعتباری برای انجام این مهم در نظر گرفته 
شد.وی افزود: با توجه به طرح موضوع و بر 
اساس پیش بینی اعتبار ذکر شده، حوزه های 
معاونت عمران و اداره کل طراحی شهرداری 
اصفهــان به موضوع اســتحکام ســازه باغ 
پرندگان ورود کردند و با جمع آوری و بررسی 
سوابق مطالعات و فعالیت های صورت گرفته 
طی سال های گذشــته، طی چند جلسه در 
کمیته عالی مدیریت ناژوان مطرح، بررسی و 
تبادل نظر شد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
ادامه داد: پس از بازدید های اولیه مقرر شد 
بر اساس آسیب شناسی انجام شده، پروژه 
اصالح مورد نیاز باغ پرندگان اجرایی شود تا به 
نقطه بهبود برسیم.وی تصریح کرد: نگهداری 
از باغ پرندگان به خوبی صورت گرفته است و 
امیدواریم بتوانیم با طرح های در نظر گرفته 
شــده، تغییری جهت به روز رسانی مجموعه 
انجام شود تا برای شــهروندان و گردشگران 
دارای جذابیت بیشــتری باشد.قائلی گفت: 
در حال حاضر طرح بررسی آسیب شناسی و 
بهره وری فضای سازه موجود در دست اقدام 
است و به رغم اینکه باغ پرندگان اصفهان به 
نسبت سایرمجموعه ها از لحاظ اقلیم و فضا، 
کیفیت مطلوبی دارد، تالش ها برای کارآمدتر 

کردن فضای آن همچنان ادامه دارد.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری خبر داد:

برگزاری یادواره ۵00 شهید واالمقام در منطقه 11 اصفهان
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت هفته بسیج، یادواره ۵۰۰ شهید واالمقام در سالن ورزشی طیب این منطقه برگزار می شود.به گزارش ایمنا، 
حسن محمدحسینی اظهار کرد: به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن ها، یادواره ۵۰۰ شهید واال مقام هشت سال دفاع 
مقدس در منطقه ۱۱ اصفهان )منطقه پرواز( برگزار می شــود.وی ادامه داد: این یادواره روز پنجشنبه سوم آذرماه سال جاری)امروز( در سالن ورزشی طیب 
خیابان درخشان منطقه ۱۱ با حضور مسئوالن کشوری، اســتانی و شهری، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و اقشــار مختلف مردم برگزار می شود.مدیر 
منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان تصریح کرد: یادواره ۵۰۰ شهید واالمقام با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین رشادت ها و ایثارگری ها و نقش آن ها 

در پیروزی دفاع مقدس، یادآوری جانفشانی های شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این منطقه برگزار می شود.

مراسم تجلیل از 
شهرسازان برتر 

شهرداری اصفهان
مراســم تجلیل از شهرسازان 
برتر شــهرداری اصفهان عصر 

روز سه شنبه برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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جلسه کمیته مدیریت شرکت فوالد مبارکه روز شنبه 21 آبان ماه با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت در سالن همایش های مرکز تحقیقات فوالد مبارکه و با 
هدف بررسی عملکرد شرکت در ماه اخیر و نیمه نخست آبان و تجزیه وتحلیل نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه های تولید، توسعه و برنامه های آتی شرکت برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان؛ در این جلسه، مدیرعامل فوالد پس از اســتماع گزارش های معاونان و مدیران شرکت، تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
موضوع ایمنی، توجه همه کارکنان و پیمانکاران شرکت را به رعایت حداکثری دستورالعمل های این حوزه جلب می کنیم و همچنان تاکید داریم که سالمت کارکنان 
به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت از اولویت های فوالد مبارکه است. در این خصوص اگرچه عملکرد ها نشان می دهد فرآیند به درستی در حال انجام است، اما باید 

پیش بینی ها، بازرسی ها و برنامه های جامع تری برای ارتقای عملکرد ایمنی داشته باشیم.

آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ در فوالد مباركه
محمدیاسر طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ابراز خرسندی از روند روبه رشد کیفیت محصوالت و همچنین تولید محصوالت کیفی و خاص در شرکت 
اظهار داشت: این روند نشان می دهد همه همکاران به ضرورت و مزایای تولید محصوالت متنوع کیفی آگاهی پیدا کرده اند؛ ازاین رو به خاطر داشته باشیم هر محصولی 
که تولید می کنیم باید همچنان منطبق با سفارش و درخواست مشتری و نیاز روز بازار باشد.وی در همین زمینه تصریح کرد: آغاز نهضت تولید فوالد های خاص و پرآلیاژ 
در فوالد مبارکه بسیار ارزشمند است و گام بلندی در صنعت فوالد کشور به شمار می آید.مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: در حوزه مصارف، آمار ها بیانگر این است که میزان 
مصرف برق شرکت در 7 ماه نخست سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل با وجود تولید بیشتر، روند کاهشی داشته است. این امر می تواند در کاهش قیمت 
تمام شده و مصرف بهینه نقش قابل توجهی داشته باشد.طیب نیا تامین مواد اولیه را یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی فوالدسازان کشور و حتی بزرگ ترین 
فوالدسازان جهان دانست و اظهار داشت: باید در کنار اقدامات در حال انجام توسط دولت، همکاران معاونت معدن نیز درزمینه پروژه های تحقیقاتی و اکتشافات و 
تامین تجهیزات حوزه معدن، برنامه ریزی بهتر و فعالیت بیشتری داشته باشــند.مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت احداث هرچه 
سریع تر پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه تاکید و تصریح کرد: تا زمانی که این واحد احداث و وارد مدار تولید شود، باید برای فروش همه محصوالت به خصوص 
تختال های تولیدی مازاد، برنامه ریزی و بازاریابی داخلی و صادراتی هدفمندتری داشته باشیم. در شرایطی که رکود در بازار های جهانی و کشور وجود دارد، باید با تمام 
توان، تمرکز خود را بر تولید تختال های کیفی تر و محصوالت با ارزش افزوده بیشتر بگذاریم.مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از پروژه هایی که در راستای کاهش 
مصارف انرژی، آب و مواد نسوز و همچنین افزایش تولید محصول منطبق با ســفارش در بخش های مختلف شرکت اجرا شده، تصریح کرد: عالوه بر تنوع و کیفیت 
محصول، یکی دیگر از مولفه های اثرگذار بر حضور موفق در بازار های جهانی و تاب آوری شرکت در شرایط سخت، کاهش قیمت تمام شده محصول است که شایسته 
است با جدیت بیشتری بر آن تمرکز داشته باشیم.طیب نیا پیش بینی و تامین به موقع تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید را از ضروریات شرکت دانست و 
گفت: همکاران حوزه های بومی سازی و خرید شــرکت باید در کوتاه ترین زمان ممکن اقالم موردنیاز خطوط تولید و تعمیرات را تامین کنند تا کارکنان خطوط تولید 
بدون دغدغه بتوانند به کار تولید همت گمارند.وی با اشاره به این موضوع که ممکن است در فصول سرد سال مجددا با محدودیت گاز مواجه شویم، خاطرنشان کرد: در 
فرصت های مقتضی باید برای تامین و تولید آهن اسفنجی باکیفیت موردنیاز، اقدامات الزم و کافی را انجام دهیم.گفتنی است؛ در این جلسه معاونان و مدیران ذی ربط 
گزارش هایی در حوزه های عملکرد ایمنی شرکت، شرایط و وضعیت کیفی محصوالت، عملکرد نواحی زیرمجموعه معاونت بهره برداری ازجمله آهن سازی، فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، نورد گرم، نورد سرد و مجتمع فوالد سبا، برنامه ها و دستاورد های شرکت در حوزه های مدیریت سیستم ها و فناوری اطالعات در نواحی ازجمله 

نورد سرد و معاونت های اقتصادی و مالی و معدن ارائه کردند که موردتوجه مدیرعامل و سایر معاونان و مدیران حاضر در جلسه قرار گرفت.

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی 25 تیرماه سال جاری و در جلسه 30 آبان ماه هیئت  مدیره ذوب آهن اصفهان، دو عضو هیئت مدیره این شرکت تغییر کرد. 
براساس تصمیمات هیئت مدیره شــرکت، مهدی کوهی به نمایندگی از شرکت فرآورده های نســوز ایران به عنوان رییس، ایرج رخصتی به نمایندگی از هلدینگ 
ســرمایه گذاری صدرتامین به عنوان نایب رییس و مدیرعامل، مهرداد توالییان به نمایندگی از شرکت توســعه معادن پارس تامین به عنوان عضو، مجید کریمی 
ریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین به عنوان عضو و محسن زیوه به نمایندگی از شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان به عنوان عضو هیئت 

مدیره ذوب آهن اصفهان انتخاب شدند.
آیین تودیع و معارفه دو عضو اســبق هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان در محل هلدینگ صدرتامین با حضور مسئولین این هلدینگ و اعضای هیئت مدیره شرکت 
برگزار شد.در این آیین با تقدیر از زحمات منصور یزدی زاده، رییس و مرتضی یزدخواســتی نایب رییس پیشین هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان، مهدی کوهی و 
مجید کریمی ریزی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند.مهدی کوهی، رییس جدید هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان با بیان این که عضوی 
از خانواده بزرگ فوالد کشور هستم، گفت: با همدلی، تالش جمعی، برنامه های دانش محور و بهره گیری از توان و تجربیات یکایک همکاران، روند موفقیت های 
ذوب آهن اصفهان استمرار خواهد یافت.وی ذوب آهن اصفهان را نماد صنعت فوالد دانست و افزود: این شرکت، بانی شکوفایی معادن کشور، تامین زیرساخت 

های الزم برای احداث و توسعه صنایع نوین و آموزش و تامین منابع انسانی مورد نیاز صنایع در کشور محسوب می شود. 
یزدی زاده، رییس پیشین هیئت مدیره شرکت نیز همدلی و همبســتگی مجموعه ذوب آهن اصفهان را عامل گذر از بحران ها و استمرار موفقیت ها عنوان کرد و 
حمایت هیئت مدیره شرکت از برنامه های مهندس رخصتی را خواستار شــد.ایرج رخصتی نیز با قدردانی از زحمات منصور یزدی زاده و مرتضی یزدخواستی دو 
عضو سابق هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان، به شرایط این شرکت پرداخت و گفت: ذوب آهن در طول فعالیت خود فراز و فرودهای زیادی داشته است و همیشه 
با اتکا به نیروهای توانمند خود رو به جلو حرکت کرده و دستاوردهای بزرگی به دست آورده است.وی افزود: با حضور اعضای جدید هیئت مدیره و با بهره گیری از 
تجربیات و همدلی یکایک همکاران، مشکالت موجود حل خواهد شد و ذوب آهن اصفهان به مسیر بالنده خود ادامه خواهد داد.گفتنی است، مهدی کوهی، فارغ 
التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت، عالوه بر سوابق آموزشی متعدد، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت پترو عمران مکران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
هلدینگ توسعه معادن روی ایران، مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره هلدینگ بین المللی مهندسی ایران »ایرتیک«، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت 
فوالد شرق کاوه، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر، مدیرعامل شرکت ساختمانی فتح امین، رییس هیئت مدیره هلدینگ کالسیمین، رییس 
هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنعت روی، رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر، رییس هیئت مدیره هلدینگ توسعه و تجهیز معادن، 
عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران، رییس هیئت مدیره شرکت خط لوله انتقال گاز مکران، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی هنگام )عسلویه(، 
رییس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اوره آمونیاک چابهار، عضو هیئت مدیره فوالد سبزوار، عضو هیئت مدیره شرکت ایریکا-آلمان، عضو هیئت مدیره شرکت 
ایراسکو-ایتالیا، عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا، نایب رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی بیدک، عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی 

تولید و توسعه مواد فلزی )ایمپادکو-فوالد خراسان( و عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت خدمات پارس را در سوابق اجرایی خود به ثبت رسانده است.
مجید کریمی ریزی نیــز دارای دکترای اقتصاد مالی، عالوه بر ده ها طرح پژوهشــی در مباحث اقتصادی و مالی  و آموزشــی در ســطح کشــور، مدیرکل دفتر 
مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیرعامل شــرکت فناوری هوشــمند مالی امین، مشــاور اقتصادی بازار متشــکل ارزی،عضو 
هیئت مدیره شــرکت کارگزاری رضوی، مشــاور اقتصادی و مدیر تحقیق و توســعه شــرکت بازار متشــکل ارزی بانک مرکز ی، مدیر پروژه توکنایز کردن دارایی 
های مالی شــرکت توســعه مدیریت راهبردی امین، مدیر پروژه بررســی و تبیین انواع اوراق بهادار اســالمی در وزارت امور اقتصادی و دارایــی، عضو ابرپروژه 
طرح اصالح نظام بانکی کشــور، کارشــناس و مشــاور اقتصادی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی، مشــاوره کارگروه »شناخت صنعت 
 دانش بنیان بانک توســعه صادرات ایران« و کارشــناس مرکز پژوهش، تحقیقات و توســعه مالی اســالمی ســازمان بورس و اوراق بهادار از ســوابق اجرایی

 وی اعالم شده است.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان از بازســازی 193 کیلومتر از 500 کیلومتر شبکه فرسوده  فاضالب شهر اصفهان خبر داد. حســین اکبریان با اشاره به قدمت 55 
ساله شبکه فاضالب شهر اصفهان گفت: در مجموع 3900 کیلومتر شبکه و کلکتور فاضالب در شــهر اصفهان وجود دارد که حدود 77 درصد آن بتنی، 21 درصد پلی 
اتیلن و حدود یک درصد آن از جنس های دیگر اســت. وی افزود: لوله های بتنی به مرور زمان و در اثر گازهای موجود در شبکه دچار خوردگی می شوند که این 
امر موجب بروز حوادث و فروریزش سطح آسفالت خواهد شد که در این خصوص می بایســت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی برای پیشگیری و به حداقل 
رساندن حوادث در نظر گرفته شود. اکبریان با بیان اینکه 307 کیلومتر از 500 کیلومتر شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان هنوز بازسازی نشده است، افزود: این 
307 کیلومتر را بر اساس اولویت اصالح به پنج قسمت تقسیم بندی کردیم، اولویت اول قسمت های با وخامت خیلی باال و حالت بحرانی هستند و اولویت آخر 
بخش های فرسوده ای است که هنوز قابل بهره برداری بوده ولی در زمان های آتی قابل اصالح خواهند بود و بر این اساس مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، در 
صورت تامین اعتبار بازسازی انجام می شود. مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان در خصوص اعتبار مورد نیاز برای بازسازی شبکه فاضالب فرسوده اصفهان گفت: 
درمجموع 12 هزار میلیارد تومان برای بازســازی 307 کیلومتر شبکه فاضالب فرسوده باقی مانده نیاز اســت که 50 کیلومتر آن در اولویت اول بازسازی قرار دارد و 
نیازمند حدود 2 هزار میلیارد تومان اعتبار اســت.  اکبریان خاطر نشــان کرد: در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز در صدد بررسی راه هایی برای استفاده از ظرفیت 
ماده 56 و مشارکت بانک ها و همچنین اعتبارات عمرانی و مشارکت بخش خصوصی برای اصالح و بازسازی پروژه های آب و فاضالب در شهر اصفهان هستیم. 

آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ در فوالد مباركه

تغییرات در ترکیب هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان؛

دو عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان تغییر کرد

193 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان بازسازی و اصالح شد
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