
عقب نشینی کرونا در برابر گردشگران؛

نصف جهان؛ مقصدی ایمن برای سفرهای هوشمند
7

 جذاب، شیک، بهتر از بیکاری! 
  رییس اتحادیه فروشندگان آب میوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان می گوید: بیکاری، جوانان را به سمت 

 کافه داری سوق می دهد؛ 

5

رییس سازمان صمت استان اصفهان:

اصفهانی ها، اختالف نرخ های 
 مصوب ستاد تنظیم و
 بازار آزاد را اعالم کنند

 ستاره ایران جایی در ترکیب 
»اسکوچیچ« ندارد؛

حذف به خاطر یک توئیت

آبیاری  نوین در چهارمحال و 
بختیاری؛ راهکاری در دوره 

خشکسالی

3

4

6 7

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

  خطری سی و سه پل را 
تهدید نمی کند

5

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

وجود ۱۲۰۰ کودک فاقد 
سرپرست موثر در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه ۱7 آبـــان  ۱4۰۰ 
 ۰۲  ربیع الثانی  ۱443 

 ۰8 نوامبر  ۲۰۲۱
 شماره 3388

8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

برنامه ذوب 
آهن برای 

جبران کاهش 
8تولید

33 درصد از 
تلفات تصادفات 
 شهری اصفهان، 

عابران پیاده 
هستند

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی شهرداری گز برخوار  م الف:1216484

شهرداری گز برخوار در نظر دارد 

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر پارکینگ عمومی وسائط نقلیه شهر گز را 
گذار نماید.  به صورت اجاره ماهیانه از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط وا
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده، تا پایان وقت اداری روز 
پنجشنبه به تاریخ 1400/08/27 به واحد حمل و نقل همگانی شهرداری گز برخوار مراجعه 
 نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی

 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد.

نوبت اول

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 11 آبــــان 1400 
 26  ربیع االول  1443 

 02 نوامبر  2021
 شماره 3383

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

در جلسه »سازگاری با کم آبی استان«  با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات 
جلسات پیشین، بر اجرای سریع تر مصوبات تاکید شد؛

وقتی آب گم شد!

عکس: ایرنا
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 معاون سیاسی-امنیتی استانداری: موجودی و مصارف آب در 
اصفهان مشخص می شود و ما جلوی هرگونه اضافه برداشت را خواهیم گرفت.

 مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان:340 میلیون مترمکعب از 
حقابه کشاورزان در بخش های دیگر استفاده شده است که باید خسارت آن 

مشخص و داده شود.

 نماینده کشاورزان : از حقابه کشاورزان در جلسات کشوری و مقابل 
وزارت نیرو دفاع کنید حتی به قیمت برکنار شدن خودتان از کار. اگر آب برای 

کشت پاییزه ما تعلق نگیرد، برای گرفتن حقابه خود اقدام خواهیم کرد.

 استاندار: اینکه آب باید از کجا به کجا برود، وظیفه ما نیست، اما حل 
مشکل آب مردم اصفهان به من بازمی گردد که این مسئله را نیز حل خواهم کرد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس گفت: رییس کل دادگستری و 
دادستان مرکز استان اصفهان با فوریت نسبت به بررسی چرایی اخراج ۱۵۰ 

کارگر کارخانه ریسندگی در شاهین شهر رسیدگی کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به بررسی آخرین وضعیت اخراج ۱۵۰ 
کارگر یک کارخانه ریسندگی در شهرستان شــاهین شهر اظهار داشت: این 

موضوع در دستور کار رسیدگی در شهرستان شاهین شهر قرار گرفته است.
وی افزود: به تازگی با مدیرعامل این شرکت دیداری داشتیم که گویا مشکل 

بدهی بانکی دارند.
 نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس تصریح کرد: برای رسیدگی
  هر چــه زودتر به ایــن پرونــده نامــه ای را به رییــس کل دادگســتری
  اســتان اصفهــان و رونوشــت آن را به دادســتان مرکز اســتان ارســال
  کرده ایــم کــه هــر چــه زودتر بــه ایــن پرونــده بــا فوریت رســیدگی

 کنند.
وی ادامه داد: مشکالت این کارخانه قابل حل و فصل شدن است و در آینده 

نزدیک حل خواهد شد و کارگران به کار بازگشت داده می شوند.
 همچنین کامــران کالنی، مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
 اصفهــان نیز ضمن ابــراز بی اطالعــی از وضعیت ایجاد شــده بــرای این

کارخانه اظهار داشــت: هنوز  گزارشــی به اداره کار اعالم نشده است، اما در 

 این زمینه باید توجه داشــت که چنانچه در هر واحد صنعتی مشکلی پیش
 بیاید برای استیفای حقوق آنها رویه قانونی در هیئت های مختلف رسیدگی 
 اجرا می شــود و فقط اســنادی مورد قبول است که پشــتوانه دقیق مالی 

داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: نیروی کار امروز اگر 
تحصیلکرده دانشگاهی باشد، آموخته های آن متناسب با نیاز بازار کار نیست.

کامران کالنی با اشاره به مشکالت حوزه نیروی کار اظهار داشت: مهارت، حلقه 
مفقوده بازار کار استان اصفهان است که نیروی کار امروز یا از سطح معارف و 
اطالعات قابل قبولی برخوردار نیســت و یا اگر تحصیلکرده دانشگاهی است 

آموخته های آن متناسب با نیاز بازار کار نیست.
وی افزود: باید به صورت عملیاتی تکنولوژی های جدید وارد کنیم و در صنایع 
مختلف دولت ریل گذاری کند که از این طریق مهارت آموزی را توســعه و این 
مشکل حل شود.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره 
به اقدامات انجام شــده در جامعه کارگری گفت: در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان ابتدا در شناسایی موضوعات مهم حوزه کار مطالعاتی انجام 
گرفت که مشخص شد دانش آموختگان دانشگاهی یکی از معضالت امروزه 
ما به شمار می آیند.وی با بیان اینکه تعریف مهارت در دنیا تغییر کرده است، 
تصریح کرد: در گذشــته کارگر یک فرد فاقد تحصیالتی تعریف می شــد؛ اما 

امروزه کارگر را تحصیلکرده دانشگاهی می بینیم که مهارت الزم را ندارد.
کالنی ادامه داد: در راستای توسعه مهارت یک اقدام بزرگ را با همکاری اتاق 
بازگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشــگاه آزاد استان در اصفهان 

انجام دادیم.
وی عنوان این اقدام را اشتغال همزمان با تولید بیان کرد و افزود: این طرح در 
قالب پویش به صورت پایلوت در استان و در اواخر ماه جاری به صورت کلی در 

سطح همه دانشگاه ها اجرایی خواهد شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: در این طرح 
افراد بخشی از زمان تحصیل خود را در مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا با حضور 

در واحدهای صنعتی و تولیدی به مهارت آموزی اختصاص می دهند.
وی ادامه داد: همچنین با ســتاد کل قرارگاه نیروهای مسلح نیز مقررشده تا 
سربازان وظیفه بخشی از خدمت سربازی خود را در محیط واقعی کار  سپری 
کنند. کالنی با اشــاره به اینکه پویش پیشــتازی و مهارت آموزی داوطلبانه 
است، گفت: این طرح اجرا و بسیار موفقیت آمیز بوده و سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای آموزش دوگانه ای را طراحی کرده که بــا مجمع امور صنفی و اتاق 
اصناف انجام داده و به صورت پایلوت در صنف اتومبیل ســواری پیاده کرده 
است.وی ادامه داد: بعد از آموزش تئوری و عملی، افراد در محیط واقعی کار 
مهارت الزم را به صورت عملی فرا می گیرند. بنابراین ســازمان آموزش فنی 
و حرفه ای باید آموزش ها را به ســمت محیط واقعــی کاری برای رفع کمبود 

مهارت آموزی در افراد جویای کار سوق دهد.

معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای استان اصفهان گفت: طی ۱۰ سال گذشته 
با اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه فرســوده توزیع، از هدر رفت ۷۰۰ لیتر 
آب شرب جلوگیری به عمل آمد.ناصر اکبری اظهار کرد: با اصالح و بازسازی ۲۵۶ 
نقطه ازخطوط انتقال و شــبکه توزیع با قطر های ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر از هدر 
رفت ۷۰۰ لیتر آب شرب در سطح استان اصفهان جلوگیری شد.وی، شناسایی و 
مهار نشتی خطوط انتقال آب را یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری منابع آبی 
دانست و اعالم کرد: ۷۰۰ لیتر در ثانیه آب، معادل آب شرب مورد نیاز شهر نجف آباد، 

با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر است.این مقام مسئول افزود: شناسایی و مهار به 
موقع نشتی خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب در استان باعث شد که اصفهان هم 
 اکنون کمترین میزان آب بدون درآمد در کشــور را به خود اختصاص دهد.معاون
 بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان با اشاره به روند نزولی میزان هدر 
رفت آب در استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۸۶ میزان آب بدون درآمد در استان 
اصفهان ۳۱ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ درشهر اصفهان به ۱۶.۱ و در استان به 

حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است.

دادگستری اصفهان، مشکل اخراج 1۵0 کارگر کارخانه ریسندگی را رسیدگی کند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

دانش آموختگان دانشگاهی، یکی از معضالت بازار کار امروز اصفهان هستند

جلوگیری از هدر رفت 700 لیتر آب شرب در استان اصفهان

نوبت دوم

وقتی همچنان با اولین بارندگی شدید، اصفهان را آب می برد و مسئوالن شهری را خواب؛

آماده باش و آزادباش!
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هوای تازه در ریه اصفهانی ها!
 بارش باران، نصف جهان را به وجد آورد؛

5

مدیر عامل سازمان قطار شهری:
توسعه خط یک متروی 

اصفهان در مرحله 
مطالعات است

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اعالم کرد:
پلمب 8 محل توزیع و 

 مصرف مواد مخدر 
در اصفهان 

رییس سازمان صمت استان خبر داد:
کاهش ۵۵ میلیون متر 

مکعبی مصرف ساالنه آب 
در صنایع اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاری:
طرح قانونی انتقال آب بن 
به بروجن  با مشکل مواجه  

شده است

7

5

3
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 این غافلگیری در شرایطی رخ داده که از هفته گذشته مسئوالن هواشناسی استان خبر از بارندگی های شدید در روزهای پایانی هفته در استان داده بودند و 
جالب تر اینکه 28 مهرماه، معاون خدمات شهری شهردار گفته بود : »آمادگی و مقابله با وقوع احتمالی سیالب و انجام اقدامات الزم در خصوص آب گرفتگی و 

روان آب ها از جمله موارد قابل اهمیت و مورد توجه مدیریت شهری بوده است...«

تسنیم: نخســتین باران پاییزی اصفهان در یکی از شدیدترین شــکل های چند سال اخیر خود، 
سخاوت آسمان را نثار زمین کرد. این اتفاق مردم نصف جهان را خوشحال کرد؛ اما مشکالت مختلف 
ناشی از آب گرفتگی معابر و مشکالت ناشــی از آب گرفتگی در منازل برخی شهروندان اصفهانی، 
معضالتی را برای مردم شــهر اصفهان ایجاد کرد. با توجه به اعالم قبلی سازمان هواشناسی مبنی 
بر وقوع بارش  های جوی در روزهای پایانی هفته جــاری، بارش های پاییزی اصفهان از روز جمعه 

آغاز شد.
مشاهدات عینی خبرنگاران تسنیم  نشان می دهد که تداوم بارش ها در شهر اصفهان و شدت آنها 

باعث شد که آب گرفتگی در  معابر شهری به چشم بخورد .
مشکل آب گرفتگی که در سال های گذشته گاهی در شهر اصفهان به چشم می خورد، این بار به میزان 
قابل توجهی خودنمایی کرد و این مسئله در برخی شریان های ترافیکی شهر اصفهان نیز به چشم 
می خورد. با بروز مشکل آب گرفتگی، نیروهای معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان فعالیت 
خود را آغاز کردند و به گفته مسئوالن این معاونت، کلیه  اکیپ های حوزه خدمات شهری برای رفع 
مشکل آب گرفتگی در شــهر اصفهان مستقر شــدند. در این میان برخی از شهروندان و یا کارکنان 

دستگاه های خدمات رسان در جهت رفع مشکل آب گرفتگی اقدام به باز کردن دریچه منهول های 
فاضالب و هدایت آب های سطحی به داخل شبکه فاضالب شهری کردند که این عمل پس زدگی 

فاضالب به داخل منازل برخی از شهروندان و همچنین معابر اطراف را به همراه داشت.
با افزایش میزان آب گرفتگی در معابر اصفهان، این مشکل، معضالت ترافیکی را نیز در این شهر به 
دنبال داشت به طوری که تعداد تصادفات شهری در این زمینه افزایش قابل توجهی را نشان داد. 
چالش دیگر این روزهای بارانی تصادفات شهری و بین شهری اصفهان بود و آب گرفتگی معابر، 
بی توجهی مردم و موارد دیگر در این زمینه تاثیر داشــت. ســرهنگ محمدرضا محمدی، رییس 
پلیس راهور استان اصفهان وقوع 156 تصادف در بارندگی های اخیر در استان اصفهان را تایید کرد. 
اما چرایی مشــکالت موجود در ســطح شــهر اصفهان و آب گرفتگی نقاط مختلف شهر، از جمله 
انتقادات شهروندان اصفهانی به شمار می رفت، موضوعی که  در توضیح آن، معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به مسئله آب گرفتگی ها گفت: بارانی که به تازگی باریده شد طی چندسال 
اخیر اصفهان بی سابقه بوده که باعث بروز آب گرفتگی در برخی از مناطق شهر اصفهان شده و مسئله 

اصلی معاونت خدمات شهری اصفهان در این خصوص بوده است.

سیالب پاییزی در اصفهان، آب گرفتگی معابر  و منازل برخی شهروندان: 

غافلگیرکننده بود!

احمدی، سرپرست فرمانداری 
اصفهان شد

 استاندار اصفهان در حکمی محمدعلی احمدی را 
به سمت فرمانداری اصفهان منصوب کرد.

سید رضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان در حکمی 
محمدعلی احمدی را به سمت فرمانداری اصفهان 

منصوب کرد:
در حکم استاندار اصفهان آمده است:

»نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند 
شــما به موجب این ابالغ، جنابعالی را به ســمت 
سرپرستی فرمانداری اصفهان منصوب می کنم. 
امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی 
از ائمــه اطهــار)ع( در عمل به وظایــف قانونی و 
بهره گیری از توانمندی همــکاران آن مجموعه در 
راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و پیروی از منویات رهبر معظم 
انقالب اسالمی و سیاست های دولت مردمی به 

توفیقات ارزشمند نائل شوید.«
احمــدی در کارنامــه خود ســابقه مدیــر کلی 
دفتر سیاســی، انتخابات و تقســیمات کشوری 
استانداری اصفهان، رییس ســتاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان، معاون 
فرهنگی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
و ریاســت شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

استان اصفهان را دارد.
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سقف سی وسه پل  اصفهان، نم داد! 

عکس روز

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 16 آبان  1400 
 1  ربیع الثانی  1443 

 07 نوامبر  2021
 شماره  3387

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

نباید از 
گاوچران های 
آمریکا تقلید 

کنیم

راه اندازی 
نمایشگاه های 

 فصلی کتاب
  در دستور 
کار قرار دارد

یکی از فعاالن رسانه ای با انتشار  این عکس از نم دادن سقف سی و سه پل اصفهان خبر داد.
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بیکار شدن 1۵0 کارگر کارخانه ریسندگی 
شاهین شهر و صدایی که شنیده نشده است؛

نمک بر زخم!

 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان-امورپیمانها

 اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 1218841

نوبت اولدستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کار
مدت انجام 

کار)ماه(
مبلغ برآورد)ریال(مبنای برآورد

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

اجرای عملیات نهالکاری،مراقبت 
و آبیاری منطقه شمال  نصر 
آباد به مساحت 100 هکتار ) 
شماره نیاز در سامانه ستاد: 

)2000003457000008

شهرستان 
آران و بیدگل

11

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی  

سال 1400

8.249.583.925412.479.197

5 کشاورزی  
برای اشخاص 

حقوقی   3 
کشاورزی  برای 
اشخاص حقیقی

 1-محــل دریافــت اســناد مناقصــه : ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
  ) https://etend.setadiran.ir (

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز یکشــنبه مورخ  1400/08/16  
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/08/20
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخ 1400/09/02 

زمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1400/09/03 در محل 
سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  می باشد.

 2- محل تحویل اســناد مناقصه : ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
) https://etend.setadiran.ir(   ودر موارد خواسته شده در اسناد،دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شــرایط : کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید 
صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور.

4-صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رســیده باشد.در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز  وجوه 
سپرده به شمارهIR   260100004061042107670242 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7   - هزینه آگهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد. 

6

 به بهانه بازگشت »مغزمتفکر« به بارسلونا؛ 
این بار در قامت سرمربی

به خانه ات خوش آمدی 
ستاره!

آگهی برگزاری مناقصه عمومیچاپ دومچاپ اول

نام روزنامه:زاینده رود

تاريخ انتشار:1400/8/17 شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

مبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

170-3-400/2

مدیریت بهره بــرداری آب و 
فاضالب و خدمات مشترکین 

منطقه فریدونشهر
17.202.713.372646.081.000جاری

171-3-400/2
انجــام خدمات مشــترکین 

منطقه لنجان
23.450.223.841833.506.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲: تاساعت: 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/08/29
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/08/30

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir :شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)داخلی 334(

شهرداری میمه به استناد مجوز  شــماره 400/52 مورخ 1400/4/8  شورای محترم اسالمی شــهر میمه در نظر دارد از طریق مزایده 
عمومی نسبت به فروش دو  پالک 13 و 14  از  زمین های تفکیکی واقع در خیابان ملت شهر میمه با کاربری تجاری اقدام نماید. لذا 

متقاضيان می توانند از  تاریخ درج آگهی در روزنامه حداكثر  تا تاریخ 1400/8/29  به شــهرداری واقع در میمه، بلوار  انقالب اسالمی 

مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در  مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434 – 031 این 

شهرداری تماس حاصل و یا به سایت WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 

ضمنًا شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی نوبت دوم مزایده

حسین دهقان - شهردار میمهم الف:1219443

چاپ اول

5



دوشنبه 17 آبــــان 1400 / 02 ربیع الثانی 1443 / 08 نوامبر 2021 / شماره 3388

گفت وگوی وزیرخارجه طالبان با سفیر چین 
سخنگوی طالبان افغانستان از دیدار بین وزیر خارجه طالبان با ســفیر چین در کابل خبر داد و گفت، دو 
طرف درباره روابط بین طالبان و پکن صحبت کردند.سخنگوی طالبان افغانستان گفت، در این دیدار بین 
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان افغانستان و »وانگ یو«، سفیر چین در کابل درباره تجارت بین دو 
کشور نیز صحبت شد. طرف چینی همچنین به امیرخان متقی وعده داد که ویزای ضروری برای تجار افغان 
که در امر تجارت »چلغوز« فعالیت دارند، صادر می شود.وزیر خارجه طالبان افغانستان همچنین از چین 
بابت نقشش در توسعه روابط تجاری و سیاسی بین دو کشور قدردانی کرد.در پی خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان، طالبان در تاریخ ۱۵ سال جاری میالدی کابل را تصرف کرد و اشرف غنی، رییس جمهوری 

پیشین افغانستان از کشور گریخت.هنوز هیچ کشوری طالبان در افغانستان را به رسمیت نمی شناسد.

توهین رسانه های آمریکایی به »بن سلمان«: 

سگ شماره یک واشنگتن!
در سایه تحقیر آشکار دولت آمریکا، رسانه های این کشور عامدانه به ولیعهد سعودی اهانت کرده و او را 
سگ شماره یک آمریکا خواندند.خبرگزاری کثیراالنتشار بلومبرگ آمریکا اعالم کرد، در حالی که جو بایدن، 
رییس جمهوری آمریکا انگشتش را به نشــانه مخالفت با آمدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
تکان می دهد، وی با وجود منفور بودن در کاخ سفید همچنان سگ شماره یک آمریکا در ریاض است.

این خبرگزاری اعالم کرد، بایدن بن سلمان را از دسترسی مستقیم به کاخ سفید محروم کرده و با پدرش 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در مورد قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار و منتقد سعودی 
صحبت کرده است و این موضوع به احضار یکی از والدین به خاطر رفتار بد دانش آموز توسط مدیر مدرسه، 
می ماند.تحقیر دولت آمریکا نسبت به محمد بن سلمان در دوران بایدن، به رغم تالش های مذبوحانه او 
برای نزدیک شدن به کاخ سفید، در حال افزایش است.تالش های بن سلمان برای جلب رضایت بایدن 
تاکنون شامل تسریع روند عادی سازی عمومی با رژیم صهیونیستی و تالش برای شرکت در نشست 

اخیر تغییرات اقلیمی و افزایش تولید نفت و قیمت  آن در کنار ادامه گفت وگو با ایران می شود.

عملیات ترور نخست وزیر عراق شکست خورد
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در نخستین اظهاراتش پس از تالش نافرجام برای ترور وی در 
جریان بمباران اقامتگاهش در منطقه سبز بغداد، خواستار آرامش و خویشتنداری شد. همزمان وزارت 
امور خارجه آمریکا این حمله را محکوم کرد.الکاظمی در توئیتی نوشت: من همواره پروژه فداکاری برای 
عراق و مردمش بودم و هستم. »موشــک های نیرنگ« مومنان را دلسرد نمی کند و به اندازه تار مویی 
در پایداری و پافشاری ما و نیروهای امنیتی قهرمان برای حفظ امنیت مردم، دستیابی به حق و اجرای 
قانون لغزش ایجاد نمی کند. وی افزود: به لطف خدا در میان مردمم هستم و حالم خوب است و به خاطر 
عراق همگان را به آرامش و خویشتنداری دعوت می کنم.روز یکشنبه، یک منبع امنیتی گفت که سه تن از 
نیروهای محافظ نخست وزیر، در جریان بمباران محل اقامت وی با پهپاد در منطقه سبز زخمی شدند.

تاکید طالبان بر همکاری با شیعیان افغانستان
شورای علمای شیعه افغانستان و طالبان بر هماهنگی و همکاری مشترک در عرصه های مختلف تاکید 
کردند.»ذبیح ا... مجاهد« سخنگوی طالبان در پیامی از طریق توئیتر از دیدار »محمد اکبری« معاون 
شورای علمای شیعه افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس کابینه طالبان خبرداد و اعالم 
کرد: در این دیدار هر دو طرف بر دوستی، همسویی و هماهنگی طالبان با جامعه اهل تشیع و همچنان 
وحدت بیشتر میان اقوام افغانســتان تاکید کردند.چندی قبل نیز سید حسین عالمی بلخی یکی از 
اعضای ارشد شورای علمای اهل تشیع افغانستان گفته بود شورای علمای شیعه با طالبان بر سر تامین 

امنیت اماکن عمومی، تجمعات و مراسم دینی شیعیان با طالبان به توافق رسیده است.

پیام حضور احمد مسعود در مشهد؛

هشدار ایران به طالبان

شاید بتوان حضور اخیر احمد مسعود در مشهد و مالقات با اسماعیل خان را 
نوعی عکس العمل از سوی ایران تلقی کرد که به طالبان فهمانده شود رفتار 

غیر دوستانه می تواند با عمل متقابل همراه باشد.
برخالف آنچه که پیش بینی می شد طالبان می توانند امنیت و ثبات را به 
افغانستان باز گردانند، مشخص شده که انتظار معقولی به نظر نمی رسد. 
از سویی عملکرد خود طالبان موجب بی نظمی و ناامنی شده به طوری که 
کمتر روزی به اتمام می رسد که قتل و کشــتاری توسط نیروهای طالبان 
صورت نپذیرد. اخیرا در مزار شریف ۴ نفر از خانم های طرفدار حقوق زنان که 
اتفاقا یکی از آنها از اساتید دانشگاه بلخ بوده، کشته و جنازه های مقتولین 
در گودالی انداخته شد. در همان روز دو نفر از نظامیان زن سابق به همراه دو 
تن از بستگان شان در خانه مورد حمله سربازان طالبان قرار گرفتند و کشته 
شده اند. با توجه به تعداد زیاد نیروهای ارتش سابق افغانستان به نظر می 
رسد کشتار آنها که از همان روزهای اول پیروزی طالبان آغاز شد ادامه پیدا 
کند زیرا که طالبان این نیروها را به عنوان خطری بالقوه تلقی می کنند که 
امکان دارد در آینده به گروه های مخالف به ویژه نیروهای جبهه مقاومت 
بپیوندند و به خاطر آموزش هایی که دیده اند، لقمه ای آماده برای دشمنان 

طالبان تلقی شوند.
از ســوی دیگر قدرت گیری روز افزون داعش در افغانستان خود خطری 
بزرگ هم برای امنیت افغانســتان و هم برای تثبیت حاکمیت طالبان به 
شمار می رود. قبال که داعش با نیروهای تخمینی ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفره خود که 
در دو ولسوالی شرقی فعال بودند حاال میدان فعالیت خود را به چند شهر 
دیگر و از جمله دو شهر بزرگ قندهار و کابل گسترش داده اند. گفته می شود 
که بعضی از نیروهای ارتشی به خاطر نجات جان شان از انتقام گیری طالبان 
به داعش پیوسته اند و همین امر بر قدرت آنها و گسترش حوزه نفوذشان 
افزوده است. هر چند این احتمال داده می شود که بعضی نیروهای  تندروی 
طالبان بعد از پیروزی به حکومت دلخواه شــان نرسیده و با داعش پیوند 
خورده اند. عالوه بر آن ایغورهای خشن سین کیانگ و نیز گروه های تندروی 
ازبکستان همچون حرکت اسالمی ازبکستان نیز با آنها همکاری می کنند. 
احتماال با شروع پروژه های عمرانی همچون جاده سازی،خانه سازی، ایجاد 
خطوط آهن، استخراج معادن و ایجاد خط لوله گاز تاپی که قرار است توسط 
چینی ها و پاکستان صورت پذیرد فعالیت داعش برای خرابکاری بیشتر را 

در اجرای پروژه ها شاهد باشیم.
از طرف دیگر طالبان تکلیف خود با چند همســایه و کشورهای نزدیک به 
افغانستان را روشــن نکرده اســت. در حالی که رابطه با پاکستان، چین و 
ترکمنســتان به خوبی پیش می رود و تکلیف رابطه با ایران، تاجیکستان 
و ازبکستان مشخص نیست. طالبان عالقه مند توسعه رابطه با ازبکستان 
است و حتی وزیر خارجه آن کشور هفته گذشــته با مقامات ارشد طالبان 
در کابل مالقات و گفت وگو کرد ولی به خاطر حضور گروه های تروریستی 
ازبک در افغانستان و عدم اراده قوی طالبان برای سرکوب و یا تحویل آنها 
طبیعی است که ازبکســتان این رابطه را عمیق تلقی نکند. گفت وگوهای 
اقتصادی خوبی با طالبان در کابل صورت گرفت و حتی قرار بر این شد که 
مسیر ارتباط ازبکستان به دریای آزاد از طریق افغانستان و پاکستان صورت 

پذیرد. موضوعی که ازبک ها با اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیون دالری در ایران 
به دنبال این اتصال بودند که متاسفانه پس از چند سال پیگیری و به خاطر 

ناهماهنگی های داخلی نتیجه ای نگرفتند.
روابط طالبان با تاجیکســتان نیز تیره اســت و می توان گفــت در میان 
همسایگان بدترین رابطه را با این کشور فارس زبان دارند. البته شاید بتوان 
گفت که بی میلی به توسعه رابطه بیشتر از سوی تاجیکستان باشد زیرا که 
تاجیک ها پس از سپری کردن یک دوره جنگ داخلی خونین با گروه اسالم 
گرا و ایجاد ثبات نسبی در کشور نمی خواهند از طریق ارتباط نزدیک با طالب 
ها کشور خود را در بحران ببینند به ویژه آن که در سال های اخیر تاجیکستان 
مسیر توسعه را طی می کند و بی ثباتی سمی خواهد بود که به این امر ضربه 
اساسی خواهد زد و سرمایه گذاران را فراری خواهد داد. همچنین دولت و 
مردم تاجیک به خاطر همزبانی و هم فرهنگی با فارس زبانان افغانستان 
برا یشان آسان نیست که تعصب قومی طالبان علیه فارس زبانان را تحمل 
کنند. به همین جهت هم اکنون تاجیکســتان به یکی از کانون های جذب 
مخالفین طالبان در آمده است. امری که در آینده باعث اختالفات بیشتر 

دو کشور خواهد شد.
رابطه طالبان با جمهوری اســالمی ایران نیز هنوز وضعیت مشخصی پیدا 

نکرده است. از سویی مسئولین ایرانی سیگنال های مثبت برای اطمینان 
بخشی ارسال می کنند ولی سیگنال های طرف مقابل مثبت و منفی است. 
مثال در مورد کنفرانس اخیر در تهران طالبان آن را برای افغانســتان مثبت 
ارزیابی کرد ولی در زمینه برخورد با شیعیان و فعالیت های اقتصادی و زیر 
ساختی با ایران شوقی همچون چین، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان از 
خود نشان نمی دهند. مثال فعالیت اقتصادی با ترکمن ها را شروع کرده و 
قول و قرارها را در مورد احداث خط لوله گاز تاپی گذاشته اند ولی اخیرا اعالم 
کرده اند که هر کامیون ایرانی فقط حق دارد یک بار در ماه وارد افعانستان 
شود. یا این که اعالم کرده اند افغانستان هیچ گونه فعالیت بندری و تجاری 
در چابهار ندارد. مشخص اســت که این سخنان برای دلخوشی پاکستان 
و هماهنگی با آنها صورت گرفته اســت. قبل از سقوط کابل یکی از دغدغه 
های امنیتی پاکستان فعالیت هند در چابهار و ارسال کاال به افغانستان بود 
و مهم تر از همه از نظر امنیتی نمی خواهند که هندی ها در غرب کشورشان 

فعال باشند.
شاید بتوان حضور اخیر احمد مسعود در مشهد و مالقات با اسماعیل خان را 
نوعی عکس العمل از سوی ایران تلقی کرد که به طالبان فهمانده شود رفتار 

غیر دوستانه می تواند با عمل متقابل همراه باشد. 

خبر روز

پیشنهاد پاکستان به ایران: 

نفت بدهید، برنج بگیرید
مشاور ارشد نخســت وزیر پاکســتان در امور بازرگانی و ســرمایه گذاری با بیان اینکه ما به شرایط 
تحریمی ایران واقف بوده و به دنبال یک ســاز و کار برای ایجاد ارتباط موثر و مفید با ایران هستیم 
به همین دلیل پیشــنهاد تهاتر را مطرح می کنیم، گفت: پاکســتان دارای برنج و ایران دارای نفت و 
پتروشیمی است که می توانیم این کاالها را با هم تهاتر کنیم.»عبدالرزاق داود« مشاور ارشد نخست 
وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری )سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان( در دیدار با 
وزیر جهاد کشاورزی کشورمان گفت: اکنون روابط تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان هیچ مناسبتی 

با پیشینه روابط این دو کشور ندارد و امیدواریم بتوانیم این شرایط را تغییر دهیم.
وی افزود: در این منطقه نیازمند یک اتصال و ارتباط بین کشــورهای ایران، پاکستان، افغانستان، 
ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان هســتیم که در این روند، ایران و پاکستان مهم ترین کشورها 
هستند، بدون ایران این ارتباط به ظرفیت نهایی نخواهد رسید.داود ادامه داد: هرگونه بهبود همکاری 
تجاری و اقتصادی با ایران بسیار مهم است و حجم تجارت این دو کشور به خصوص در حوزه کشاورزی 

باید گسترش یابد.

ادعایی درباره احتمال تغییر در تیم مذاکره کننده »رییسی«
آنطور که »عصر ما« مدعی شــده  احتمال می رود که به زودی شــاهد تغییراتی در ترکیب تیم مذاکره 
کننده باشیم.رسانه خبری »عصرما« مدعی شد: تیم مذاکره کننده در دولت رییسی در هفته ها اخیر با 
واکنش ها و انتقاداتی مواجه شده بود. به هرحال حضور افراد نزدیک به سعیدجلیلی از جمله باقری کنی 

و حمیدعسگری پیام خوبی به افکار عمومی و مهم تر از آن طرف های برجامی نداده و نمی دهد. 

واکنش جبهه پایداری در مورد تحلیل روزنامه شرق در مورد 
انتقاد به آیت ا...صافی گلپایگانی

جبهه پایداری به یادداشت روزنامه شرق  تحت عنوان »پیوند نانوشته در حمله به مرجعیت« در شماره 
۴۲۳۱  به تاریخ یکشنبه ۹آبان ماه ۱۴۰۰ واکنش نشان داد. درقسمتی از بیانیه جبهه پایداری آمده است: 
متاسفانه روزنامه شرق در عملی که مصداق بارز نســبت دادن کردار خود به دیگران است، یک رسانه 
مستقل انقالبی را به اجرای سیاست های دیکته ای دیگران متهم می کند! این مسئله نشان می دهد که 
این روزنامه به مانند دیگر رسانه ها و جریان های همسو یا خود هیچ اطالعی از مناسبات جریان انقالب 
ندارد یا دست کم تالش می کند تا مردم چنین برداشتی داشته باشند. در بیانیه جبهه پایداری همچنین 
آمده است: نکته حائز اهمیت بعدی که روزنامه شرق و جریان حامی اش از آن غافل هستند ارزش قلم 
برای جبهه انقالب است، قلم تا جایی ارزش دارد که خداوند متعال در قرآن کریم به آن قسم می خورد و 

جریان انقالب حاضر به شکستن حرمت این گوهر الهی نیست.

یک نماینده: 

برنج، مرغ و پراید، چند؟ 
نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن انتقاد از گرانی کاالهای اساسی مردم گفت: 
آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین به داد بازار برســید!حجت االسالم حسین میرزایی ضمن انتقاد از 
گرانی کاالهای اساسی مردم گفت: آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین به داد بازار برسید! حجت االسالم 
حسین میرزایی، نماینده اصفهان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »برنج کیلویی چند؟  مرغ 
کیلویی چند؟  هر دستگاه پراید، چند؟ آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین! به مردم چه جوابی بدهیم؟ به 

داد بازار برسید!«

کافه سیاست

نماینده مردم مهریز:

  آقای رییسی! فکری
 برای گرانی ها کنید

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای 
اســالمی از رییس جمهور خواســت که برای 
گرانی  ها فکــری کنــد و جلــوی گرانی ها را 
بگیرد، چرا که مردم روزهای سختی را سپری 
می کنند.محمدرضا صباغیــان بافقی در نطق 
میان دستور در جلسه علنی یکشنبه مجلس 
شــورای اســالمی بیان کرد: در ابتدا به عنوان 
نماینده مردم از جناب آقای رییسی که به رغم 
شرایط سخت اقتصادی و برخالف رویه های 
دولت های قبل علت و علل همه مشــکالت را 

دولت های قبل نمی دانند، تشکر می کنم.
وی در ادامه افزود: بعضی از دولت ها، چهار سال 
اول فعالیت شــان به دولت هــای قبلی حمله 
می کردند. این رویه آقای رییسی پسندیده است، 
اخالقی است، ان شاءا... ادامه یابد و فشارهای 
سنگین، آقای رییسی را از این  مسیر خارج نکند 
ضمن اینکه همه چیز را هم مردم می دانند.نماینده 
مردم مهریز و بافــق تصریح کــرد: جناب آقای 
رییسی! برای گرانی  ها فکری کنید، جلوی گرانی ها 
را بگیرید، مردم روزهای سختی را سپری می کنند. 
دیگر گوشت، میوه، ماشین و صاحب خانه شدن 
تقاضاهای دســت چندم است، امروز خرید یک 
قالب پنیر و یک شانه تخم مرغ برای مردم سخت 
شده است، گوشــت قرمز نمی خواهند، گوشت 
مرغ هم نمی توانند بخرند.صباغیان بافقی خطاب 
به رییس جمهور، تاکید کرد: کی، چه زمانی این 
مشکل را حل می  کنید؟ به مشکل مردم برسید، 
مردم تحت فشار هستند. عده ای امروز سرشان را 
برای غذا داخل بشکه های زباله می کنند، عده ای 
هم ۷۰۰ میلیون خرج گل عروسی شان می شود. 
اینها فاصله طبقاتی اســت، آقای رییسی! اقدام 
کنید.وی عنوان کرد: مسیر قطار اقتصاد و گرانی کی 
تغییر خواهد کرد؟ پیشنهاد می دهم اگر نمی توانید 
قیمت  ها را کاهش دهید، اگر نمی  توانید حقوق 
بازنشستگان را اضافه کنید، اگر نمی  توانید حقوق 
معلمان را افزایش دهیــد، اگر نمی  توانید حقوق 
کارکنان مظلوم بعضی از وزراتخانه ها را اضافه کنید، 
حداقل برای شعار عدالتی که دادید، حقوق های 
نجومی را کاهش دهید، اینکه ســخت نیســت. 

بیش از چند هزار نفر هم نمی شوند.

بین الملل

وز عکس ر

بازی مرکب 
رهبران جهان در 
حاشیه نشست 

آب و هوایی

وزیران امور خارجه ایران و چین روز شنبه در تماسی 
تلفنی درباره روند مناسبات دوجانبه، مذاکرات آتی 
وین و تحوالت منطقــه ای و بین المللی تبادل نظر 
کردند.وزیر امور خارجه چیــن در این  گفت وگوی 
تلفنی برای حسین امیرعبداللهیان آرزوی بهبودی 

کامل کرد.
امیرعبداللهیــان نیز ضمــن تشــکر و قدردانی از 
همکاری دولت چیــن برای ارســال  ۱۲۰ میلیون 
دوز واکســن به ایران، از روابط رو به گســترش دو 
کشــور ابراز خرســندی کرد و بر حمایت جمهوری 
اسالمی ایران از ابتکار جهانی پکن در زمینه توسعه 
پایدار و همکاری نزدیک بــا چین در این خصوص 
تاکید کرد. وزیر امور خارجه دربــاره مذاکرات آتی 
وین اظهــار امیدواری کرد که آمریــکا و طرف های 

اروپایی به صورت واقع بینانه وارد مذاکره شــوند تا 
توافق به سرعت حاصل شود.وی تاکید کرد: آمریکا 
نمی تواند سیاست شکست خورده فشار حداکثری 
و تروریسم اقتصادی را ادامه داده و همزمان مدعی 
مذاکره و توافق باشــد.وزیر امــور خارجه در زمینه 
انجام وظایف آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
ایران، ابراز اطمینان کرد این همکاری ها در چارچوب 
توافقات و مقررات به خوبی ادامــه خواهد یافت.

امیرعبداللهیان درباره اوضاع افغانســتان با تاکید 
بر ضرورت تشــکیل دولت فراگیر، ابراز امیدواری 
کرد که نشست همســایگان افغانستان در پکن در 
ادامه نشست سازنده تهران با موفقیت برگزار شود.

وانگ  ای، وزیر امور خارجه چین نیز ضمن استقبال 
و اعالم حمایت از تداوم مذاکرات هسته ای، آمریکا 

را عامل اصلی مشکالت به وجودآمده در راه اجرای 
برجام دانســت و ابراز امیدواری کرد کــه آنها این 
اشــتباه خود را با رفع همه جانبه تحریم ها جبران 
کنند تا در پرتو رویکرد مثبت ایران، مذاکرات پیش 
رو به نتایج خوبی منجر شود.وزیر امور خارجه چین 
ضمن دعوت از همتای ایرانی برای ســفر به پکن 
ابراز امیدواری کرد که اجالس ســوم همســایگان 
افغانســتان در چیــن بتوانــد با مشــارکت فعال 
همسایگان ازجمله جمهوری اسالمی ایران، موجب 

تشکیل دولت فراگیر  با ثبات در افغانستان شود.

 رایزنی وزیران خارجه ایران و چین درباره دور جدید
 مذاکرات »وین«

نامه نماینده مجلس به وزیر نفت: 

شکایت از خبرنگار افشاگر را متوقف کنید
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خواستار شد که در راستای حمایت از خبرنگاران با لحاظ کردن مصالح مرتبط با افکار 
عمومی، دستور توقف شکایت از خبرنگار )خوزستانی( صادر شود. به گزارش ایسنا، اخیرا خبرنگار خوزستانی در صفحه شخصی خود در توئیتر ادعا کرده که بعد از 
انتشار نامه مربوط به استخدام های غیرقانونی در وزارت نفت، این وزارت خانه از او شکایت کرده است.به دنبال این اتفاق، عباس مقتدایی نماینده اصفهان در نامه 
ای به وزیر نفت خواستار توقف این شکایت شد. در بخشی از نامه مقتدایی آمده است: » ...در برخی از اخبار اینگونه بیان شده که در پی انتشار خبر و تصویری مبنی 
بر دریافت حقوق های خارج از قاعده و اصطالحا نجومی، خبرنگار یا خبرنگاران منتشر کننده از سوی وزارت نفت مورد شکایت قضایی قرار گرفته اند. خواهشمندم به 
گونه ای تدبیر کنید که در نتیجه فشار مقامات عالی کشور، حق مطالبه گری، نظارت و پیگیری مورد خدشه قرار نگیرد. انتظار می رود در راستای حمایت از خبرنگاران 
خدوم کشور، در این خصوص با لحاظ کردن مصالح مرتبط با افکار عمومی، دستور توقف شکایت یاد شده را صادر فرمایید. از حسن توجه جنابعالی قدردانی می کنم.«
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

مناطق ویژه اقتصادی در استان اصفهان راه اندازی شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در دبیرخانه مناطق آزاد، با سعید محمد دبیر شورای عالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دیدار و گفت وگو کرد.
در این نشســت، نماینده شهرســتان فالورجان ضمن اشــاره به برخی از نشست های تخصصی 
کمیســیون اقتصادی مجلس پیرامون فســاد و قاچاق در مناطق آزاد کشــور، خواستار برگزاری 
نشست های مشترکی در این خصوص با کمیســیون اقتصادی مجلس در راستای مقابله جدی با 
فساد و قاچاق در سیستم مناطق آزاد  شد. حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی همچنین با 
اشاره به مستعد بودن استان اصفهان از لحاظ وجود صنایع مختلف، خواستار راه اندازی مناطق ویژه 
اقتصادی در استان اصفهان مطابق قانون جدید مجلس شد و حمایت همه جانبه مجمع نمایندگان 
استان را اعالم کرد.رییس فراکسیون کارآفرینان مجلس با اشــاره به وضعیت تعدادی از فعاالن 
حوزه تولید و کارآفرینی، بر لزوم کمک و حمایت همه جانبه فعاالن این جبهه تاکید کرد.موســوی 
الرگانی به برخی از بازدیدهای اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از مناطق آزاد کشور جهت بررسی 
میدانی وضعیت مناطق آزاد و همچنین شهر و روســتاهای همجوار این مناطق اشاره کرد و اصالح 
نحوه مدیریت مناطق آزاد و تخصیص اعتبار جهت محرومیت زدایی از شــهر و روستاهای همجوار 
مناطق آزاد را ضروری خواند.نایب رییس فراکسیون تعاون مجلس در پایان با اشاره با وارادت محور 
شدن مناطق آزاد با رویکرد مدیران پیشین، خواستار جلوگیری از این رویه غلط به سبب آسیب به 
کاالی ایرانی شد.سعید محمد نیز ضمن تقدیر بابت دقت نظر نماینده مردم شهرستان فالورجان، از 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای اصالح صحیح قوانین در راستای مقابله با قاچاق 

و فساد و کمک به صادرات محور شدن مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، تقاضای همکاری کرد.

رییس سازمان صمت استان اصفهان:

 اصفهانی ها، اختالف نرخ های مصوب ستاد تنظیم و
 بازار آزاد را اعالم کنند

رییس ســازمان صمت اســتان اصفهان گفت: ما اختالف قیمت کاال نداریم و تمام نرخ کاالهای 
اساسی باید طبق برآورد ســتاد تنظیم بازار به مردم اعالم شود، اما اگر اختالف قیمتی هم مشاهد 
شد، مصرف کنندگان مراتب را به بازرسی ستاد تنظیم بازار گزارش کنند.داریوش موفق در نشست 
ستاد تنظیم بازار استان در باره قیمت مصوب ســتاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: هر قیمتی که 
در ستاد تنظیم بازار مصوب می شود ما بر اساس همان، وضعیت بازار را رصد و برای آن برنامه ریزی 
می کنیم و بر اساس قیمت مصوب، همه ارکان ستاد تنظیم بازار موظف به اجرا و بازرسی هستند.وی 
افزود: مردم اگر موارد خالفی را مشاهده کردند می توانند شکایات خود را از طریق بازرسی سازمان 
صمت)۱۲۴(، خود سامانه یا بازرســی اصناف پیگیری کنند تا نظارت بهتری صورت بگیرد.رییس 
سازمان صمت استان اصفهان در باره اختالف قیمت بازار و نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: 
ما اصال کاالی چند قیمته نداریم و با توجه به وضع موجود و بر اســاس قیمت مصوب ستاد تنظیم 
بازار، قیمت هر کاالیی مشخص می شود و طبق همان نرخ نیز باید به دست مصرف کننده برسد.وی 
خاطرنشان کرد: تمام عوامل موثر در روند قیمت گذاری  کاالها از نرخ مواد اولیه گرفته تا انرژی، هزینه 
تمام شده حمل و ذخیره سازی اقالم و سود و قیمت نهایی هر کاال نهایی شده است و باید طبق همان 
نیز اجرا شود.موفق در مورد میوه شب یلدا گفت: تنظیم قیمت میوه زیر نظر کمیته تخصصی جهاد 
کشاورزی است و قرار شد این هفته برآوردها را اعالم کنند تا شنبه هفته آینده   در جلسه ستاد تنظیم 
بازار در باره آن تصمیم گیری شود.رییس سازمان صمت اصفهان با  اشاره به طرح پنج دستور کاری 
در نشست ستاد تنظیم بازار استان گفت: در این جلسه تشــکیل کمیته های تخصصی ذیل کمیته 
کارگروه ستاد تنظیم بازار مطرح شد و تشکیل هفت کمیته زیر نظر سازمان صمت، سه کمیته زیر نظر 

جهاد کشاورزی و یک کمیته زیر نظر استانداری به تصویب رسید.

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

تسهیالت ویژه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی 

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با بیان اهمیــت صادرات به عنوان 
موتور محرکه  اقتصاد و رمز بقای کشورها اظهار کرد: افزایش صادرات 
غیر نفتی به عنوان یک راهبرد اســتراتژیک و بــا هدف تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی و دوری از خام فروشــی همواره مــورد توجه ارکان 

نظام بوده است.
رسول کوهستانی پزوه افزود: توسعه صادرات پایدار از زیرساخت های 
مهم و اثرگذار توسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در زمینه 
توسعه تولید، سرمایه گذاری، اشــتغال و در نهایت رفاه اجتماعی بر 

جای می گذارد. 
از طرفی در دنیای متالطم و رقابتی امروز، بنگاه های صادرکننده برای 
موفقیت در بازارهــای جهانی باید در نبردهــای رقابتی بزرگ، قدرت 

مانور داشته باشند.
مدیرکل گمرگات اســتان اصفهان گفــت: گمرک به عنــوان مرزبان 
اقتصادی کشور و یکی از مهم ترین سازمان های حاکمیتی دخیل در 
تجارت خارجی، همواره با دو امرمتضاد تسهیل تجاری و اجرای قانون 

و مقررات در حال خدمت رسانی به بازرگانان است.

کوهســتانی پزوه افزود: در همین راســتا به منظور حمایت از تولید 
و صادرات، تســهیالتی را بــرای فعــاالن تولیدی و تجــاری به ویژه 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فاقــد ســابقه تخلــف گمرکی در 
نظــر گرفته و طی شــیوه نامه ای ضوابــط برخورداری فعــاالن مجاز 
اقتصادی واجد شــرایط از ایــن تســهیالت را به گمــرکات اجرایی 
ابالغ کرده اســت. )فعال اقتصادی مجــاز معموال بــه واردکنندگان 
یا صادرکنندگانی مربوط می شــود کــه گمرک برای آن ها شــرایط و 
 تسهیالت ویژه ای اعم مسیر سبز، ترخیص ســریع، ارزیابی در محل

 و... قائل می شود(
وی تصریح کرد: ترخیص کاال خارج از سطح۳ )مسیر قرمز(، پذیرش 
ضمانت نامه بانکی حداکثر یک ســاله برای ترخیــص قطعی ماده ۶ 
قانون امور گمرکی، پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و 
سایر رویه های ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده 
از تســهیالت ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده 
از تضمین بیمه ای برای صادرات، اســتفاده کامل از تســهیالت بسته 
حمایت از تولید، استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات، 

تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکــی، موضوع بند الف ماده 
۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا سقف ۵۰ درصد( و  
استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و 
آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده، از جمله این تسهیالت است.

مدیرکل گمرگات اســتان اصفهان ادامه داد: رســیدگی بــه پرونده 
اختالفات گمرکی فعــاالن اقتصادی مجاز به صــورت فوری و خارج 
از نوبــت در کمیســیون های پیگیری بــه اختالفات گمرکــی، ارائه 
مجوز ایجاد انبــار اختصاصــی، انجام فرآینــد اســترداد، مطابق با 
تســهیالت پیش بینی شــده در بســته حمایت از تولید با اخذ تعهد، 
نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت 
پیش بینی شــده در بســته حمایت از تولید با اخد تعهد، استفاده از 
تســهیالت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، استفاده از تسهیالت موضوع 
اســتاندارد ۳۲-۳ کنوانســیون تجدیدنظر شــده کیوتو، استفاده از 
تســهیالت ماده ۶ قانون امور گمرکــی کاالی متعلق بــه وزارتخانه ها 
و موسســات دولتی با تعهد مســئوالن مالی ســازمان و اشخاص با 
اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر ســقف یک ساله، رسیدگی خارج 
از نوبت اظهارنامه بــا توجه به ضرایب تعیین شــده و ضریب اهمیت 
زمانی ســطح دو در ســامانه جامع امور گمرکی  و پذیرش و تسهیل 
 ورود موقت برای صادرکنندگان از ســایر تســهیالت گمــرک در این

 راستاست.
کوهســتانی پزوه با بیان اینکه گمرکات استان اصفهان شامل گمرک 
اصفهان، فوالد مبارکه، ذوب آهن، کاشــان، گمرک تجاری فرودگاه ) 
کارگو ترمینال( و بخش امانات پستی اســت، درباره میزان صادرات 
این گمرکات نیــز اظهار کرد: طی هفت ماهه ســال جــاری مجموع 
صادرات گمرکات استان اصفهان شامل ۶۴۷ قلم کاال به وزن بیش از 
۱.۲ میلیون تن، به ارزش بیش از ۷۴۹ میلیون دالر بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال گشته، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: بیشــترین صادرات کاال از گمرکات استان اصفهان شامل 
محصوالت چدنی، آهنی و فوالدی با سهم ۴۹ درصدی و ارزش ۳۶۹ 
میلیون دالر بوده و محصوالت پتروشیمی با ۱۲۰.۱ میلیون دالر، فرش 
و ســایر کف پوش ها با ۵۸.۲ میلیون دالر و محصوالت لبنی با ۳۷.۵ 
میلیون دالر نیز به ترتیب بیشترین صادرات را پس از گروه اول، به خود 

اختصاص داده است. 
همچنیــن کشــور عــراق بــا ســهم ۳۹ درصــدی، پاکســتان بــا 
ســهم ۱۴ درصــدی و افغانســتان بــا ســهم ۱۳ درصــدی مهــم 
تــی گمــرکات اصفهانــی بــه الهــای صادرا  تریــن مقصــد کا

 شمار می روند.

خبر روز

خرید حمایتی دام روستایی
سرپرســت اداره کل پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان  اظهار کرد: با توجه به مصوبه وزیر در 
خصوص خرید دام روستایی، خرید گوساله زنده پرواری روستایی در استان اصفهان شروع شده 
اســت. مهدی نیلفروشان بیان کرد: در 
حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ رأس گوساله 
زنده پرواری روستایی خریداری شده 
است.سرپرست اداره کل پشتیبانی امور 
دام اســتان اصفهان در خصوص نحوه 
پرداخت هزینه ها به دامداران اظهار کرد: 
هر کیلو گوشت گوساله پرواری زنده به 
قیمت ۵۹ هزار تومان خریداری می شود 
که حدود ۸۵ درصد هزینه را به صورت 
نقد تسویه و مابقی آن را یعنی ۲/۲ دهم 
کیلو گرم کنســانتره دامی مورد تایید، رایگان به فروشنده داده می شود.وی با اشاره به خریداری 
دام مازاد عشــایری گفت: حدود ۵ هزار رأس دام مازاد عشایر اســتان خریداری و گوشت آن ها 

منجمد و ذخیره شده و قرار بر این است که در بین افراد کم درآمد توزیع شود.
نیلفروشان اظهار کرد: گوسفند نر پرواری زنده با قیمت ۶۲ هزار تومان خریداری می شود که ۸۵ 
درصد نقدی و ۲/۲ دهم درصد کنسانتره دامی رایگان به دامداران پرداخت خواهد شد.وی ادامه 
داد: دام های پرواری برای ذخایر استراتژیک خریداری شده است و شرکت پشتیبانی امور دام 
موظف شده که دام های پرواری را برای ذخایر اســتراتژیک خریداری کند که عالوه بر تامین نیاز 
بازار داخلی می تواند به نیاز گوشتی، در مواقع اضطرار هم یاری برساند.نیلفروشان درباره حمایت 
از مصرف کنندگان خاطرنشــان کرد: برای حمایت از مصرف کنندگان گوشت گوساله خریداری و 
توزیع می شــود که هیچ گونه محدودیتی در توزیع آن ها وجود ندارد.وی خاطر نشان کرد: قیمت 
مصوب سر دست گوساله کیلویی ۹۵ هزار تومان، راســته ۹۷ هزار تومان، گردن ۹۳ هزار تومان و 

قلوه گاه گوساله ۷۰ هزار تومان است.

پایان برداشت انار شهرستان شاهین شهر و میمه
کار برداشت انار در شهرستان شاهین شــهر و میمه به پایان رسید.مدیر جهاد کشاورزی شاهین 
شهر و میمه متوسط برداشــت انار امسال این شهرســتان را بیش از ۱۵ تن در هکتار اعالم کرد و 
افزود: ۱۶۵ هکتار از باغ های این شهرستان به کشت انار اختصاص یافته است.عباسی با اشاره به 
اینکه انار روستای جهادآباد این شهرستان یکی از با کیفیت ترین انار های استان را داراست افزود: 
مردم این روستا در گویش محلی به انار چاله سیاه، انار چلسی  می گویند.وی ادامه داد: ۳۵ هکتار 

از باغ های چاله سیاه روستای جهادآباد زیر بار انار است.

 احداث 3 هزار و 282 واحد مسکونی برای مددجویان
 در استان

در نیمه نخست امسال با مساعدت خیران، ســه هزار و ۲۸۲ واحد مسکونی مددجویی احداث، 
تکمیل، تعمیر و بازسازی شد.مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ســاختمان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان با تاکید بر اینکه هزینه های تامین شده در بخش مسکن مددجویان 
از محل اعتبارات دولتی، کمک خیران، مراکز نیکوکاری و تســهیالت قرض الحسنه بوده، افزود: 
این طرح ها با هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است.سید مصطفی انوری افزود: در این مدت 
۲۷۸ مورد کمک برای خرید، احداث و تکمیل مســکن روستایی و شهری و سه هزار و چهار مورد 

تعمیرات و بازسازی مسکن مددجویان نیز صورت گرفته است.

کافه اقتصاد

افزایش دو برابری پرواز های خارجی فرودگاه شهید بهشتیخبر خوان
مدیر کل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: در این مدت ۵۳۵ پرواز ورودی و خروجی در مســیر های بین المللی در این فرودگاه نشست و برخاست کرده اند 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.حســن امجدی افزود: در طول این مدت بیش از ۳۷ هزار مسافر در پرواز های خارجی 
این فرودگاه اعزام و پذیرش شده اند.وی بر رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در پرواز های بین المللی تاکید کرد و گفت: الزام مسافران ورودی به ارائه کارت 
واکسیناسیون، گواهی تست منفی پی سی آر )با مهلت ۹۶ ساعت( کرونا، غربالگری حرارتی و اکسیژن سنجی از دیگر برنامه های فرودگاه اصفهان است.مدیر کل 
فرودگاه های استان اصفهان تاکید کرد: ورود مسافران از کشور های ویژه )دارای سویه جهش یافته ویروس( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا اطالع ثانوی ممنوع 
و تنها با تایید وزارت خارجه و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی امکان پذیر بوده و از مسافران ورودی از کشور های پرخطر )کشور هایی با بروز باالی بیماری( 
مجدد تست PCR در فرودگاه گرفته می شــود.امجدی گفت: در حال حاضر ۳۰ پرواز ورودی و خروجی به صورت هفتگی در مسیر های استانبول، دبی، دوحه و 
نجف توسط شرکت های هواپیمایی ترکیش، فالی دبی، قطرایرویز، ایران ایرتور، کاسپین و معراج در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان صورت می پذیرد.

پرورش ساالنه بیش از 1۵ هزار قطعه 
قرقاول در شهرستان نجف آباد

ساالنه بیش از ۱۵ هزار قطعه قرقاول در شهرستان 
نجف آباد پرورش داده می شــود.محمد کاظمی، 
پرورش دهنده قرقاول با اشاره به اینکه این مجموعه 
تنها تولید کننده و پرورش دهنده قرقاول در استان 
اســت، گفت: در حال حاضر برای توســعه و ایجاد 
اشــتغال و کار آفرینی ۴۸ واحد خانگی راه اندازی 
شده که بیش از ۲ هزار قطعه در این واحد ها پرورش 

داده می شود.

عکس روز

اقدام فوری برای تکمیل 
جاده تیران به چادگان

معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص آمار 
و ارقام مربوط به احداث راه ها گفت: این آمار 
در ســطح اســتان اصفهان به این قرار است 
که تا پایان ســال ۱۳۹۹ طــول آزادراه های 
استان اصفهان به حدود ۴۸۰ کیلومتر، طول 
بزرگراه ها بــه دو هــزار ۱۷۴ کیلومتر، طول 
راه هــای اصلی به دو هــزار و ۲۴۵ کیلومتر و 
طول راه های فرعی به یک هزار و ۸۵ کیلومتر 

رسیده است.
 بهزاد شاهســوندی افزود: در کنار این راه ها 
و به غیر از راه هایی که در حال حاضر احداث 
آن ها را در دست اجرا داریم، حدود یک هزار 
و ۷۶۷ کیلومتر از راه های اســتان نیاز به ارتقا 
دارد که در جریــان آن باید راه روســتایی به 
فرعی، راه فرعی به راه اصلی و راه اصلی به راه 
بزرگراهی تبدیل شــود.وی بیان داشت: این 
اداره کل اقدام بــه اولویت بندی ارتقای راه ها 
کرده اســت که این اولویت بر اساس میزان 
ترافیــک در محور و تعداد وقــوع حوادث در 
آن ها درجه بندی می شــود؛بنابراین اولویت 
درجه یک برای ما شــامل آن راه هایی است 
که در زمان کوتاه تری باید به فکر ســاخت و 

ارتقای آن باشیم.
براســاس  داد:  ادامــه  شاهســوندی 
اولویت بنــدی ۴۲۲ کیلومتــر از محور ها در 
اولویت درجه یک است که نیاز به اقدام فوری 
و در ســال های نزدیک دارد، یک هزار و ۲۸ 
کیلومتر در اولویت درجه دو و ۳۱۶ کیلومتر در 

اولویت درجه سه است.
معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: به 
طور مثال محور تیران-چادگان که بخشی از 
آن در دست اجراست به علت وقوع بیشترین 
تصادفات و محور کوهســتانی سمیرم-حنا 
به سمت پادنا با سطح ســرویس دهی باال، 
اولویت درجه یک در سطح استان محسوب 
می شــود که برای اجرای این محور ها نیاز به 
ســیر مراحلی همچون اخذ مجوز ماده ۲۳، 

تامین اعتبار و سایر مراحل قانونی است.

رییس اتحادیه فروشــندگان آب میوه، بستنی و 
کافی شــاپ  اصفهان با اشــاره به علت استقبال 
جوانان از به راه اندازی کافی شــاپ های متنوع در 
سطح شهر اظهار داشت: به علت بیکار بودن جوانان 
و کم بودن استخدام های رســمی و غیررسمی با 
وجود تحصیالت خوب، بهتریــن گزینه راه اندازی 
کافی شاپ است که هم شغل جذابی برای جوانان 
به حســاب می آید و هــم از بیکاری بهتر اســت.

محمود رنجبر پیرامون درآمد کافــه داران افزود: 
افرادی که مکان کافی شــاپ را خریداری کرده و 
صاحب آن هستند درآمد خوبی دارند؛ اما افرادی 

که به صورت اجاره به راه اندازی کافی شاپ اقدام 
کرده  و اجاره بهای باالیی را بایــد بپردازند، درآمد 
آنچنان مناسبی از این طریق به دست نمی  آورند.

رییس اتحادیه فروشــندگان آب میوه، بستنی و 
کافی شاپ  اصفهان پیرامون طریقه نرخ گذاری در 
کافه ها تصریح کرد: تمامی نرخ ها در کافی شاپ ها 
به صورت رقابتی است و در کشــورهای دیگر هم 
همین گونه  اســت، زیرا متناسب با اســتفاده از 
برندهای مختلــف قیمت محصــوالت کم و زیاد 
می شــود و همچنین باوجــود به رقابتــی بودن 
محصوالت، کیفیت بهتر ارائه می شود، با این حال 
اتحادیه بر قیمت ها نظارت دارد و کافه داران موظف 
هستند که لیســت قیمت را در منو برای مشتریان 
درج کنند.وی درباه شرایط دریافت پروانه کسب 

به منظور راه اندازی کافه بیان کرد: ارائه کارت پایان 
خدمت الزامی است و همچنین باید در کالس های 
فنی و حرفه ای که اتحادیه برای آن ها در نظر گرفته ، 
شــرکت کننــد و دوره ببینند تا امــکان راه اندازی 
کافی شاپ برای شان فراهم شود.رنجبر با اشاره به 
تمایل راه اندازی کافه داران در مناطق مختلف شهر 
گفت: قبال تمایل به ایجــاد کافه در نواحی خیابان 
حکیم نظامی اصفهان و جلفــا بود که دیگر در این 
مناطق کافه اشــباع و ایجاد کافــه در این مناطق 
ممنوع اعالم شــده  اســت و بهترین گزینه برای 
مکان کافه ها در محله های جدید و قدیمی شــهر 
و مناطق فرعی است و کســانی که در این مناطق 
کافی شاپ ایجاد کرده اند، درآمد بهتری داشته و 

موفق تر بوده اند.

رییس اتحادیه فروشندگان آب میوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان می گوید: بیکاری، جوانان را 
به سمت کافه داری سوق می دهد؛ 

 جذاب، شیک، بهتر از بیکاری!
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آبیاری  نوین در چهارمحال و بختیاری؛ راهکاری در دوره خشکسالی
تداوم خشکسالی های پی در پی در بیشتر مناطق ایران و تشدید پدیده 

تغییر اقلیم، زنگ خطری برای همه ماست.
برداشــت بی رویه از ســفره های آب زیــر زمینی آن هم در شــرایط 
خشکســالی یا کم بارشی ســبب می شــود تا این ذخایر ارزشمند در 
کمترین زمان نیست و نابود شــوند چرا که شیوه برداشت از این منابع 

غیر علمی و سنتی بوده و خسارت ها را دوچندان می کند.
اگر چــه چهارمحــال و بختیاری بــا عنوان اســتانی کوهســتانی با 
رشــته کوه های برافراشته، چشــمه سار های جوشــان، رودخانه های 
خروشان و آب و هوایی سالم و چهارفصل در کشور شناخته می شود، اما 
چندی است که تغییر اقلیم و خشکسالی های متوالی حال و روز خوشی 
برای این استان باقی نگذاشته به طوری که در حال حاضر ۹۶.۱ درصد 
مساحت این استان درگیر خشکسالی است و سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با 

کاهش ۴۰ درصدی بارش ها به پایان رسید.
بخش کشــاورزی که منبع اصلی غذایی برای جوامع بشری محسوب 
می شود، در شــرایط خشکســالی به شــدت تحت تاثیر قرار گرفته و 
آسیب های جدی می بیند به طوری که کاهش آب های سطحی سبب 
می شــود تا زارعان و باغداران و ســایر بخش ها به برداشت بی رویه از 

سفره های زیر زمینی روی بیاورند.
در این میان برداشــت بی رویه از ســفره های آب زیر زمینی آن هم در 
شرایط خشکسالی یا کم بارشی سبب می شود تا این ذخایر ارزشمند در 
کمترین زمان نیست و نابود شوند چرا که شیوه برداشت از این منابع غیر 

علمی و سنتی بوده و خسارت ها را دوچندان می کند.
اگر چــه چهارمحــال و بختیاری بــا عنوان اســتانی کوهســتانی با 
رشــته کوه های برافراشته، چشــمه سار های جوشــان، رودخانه های 
خروشان و آب و هوایی سالم و چهارفصل در کشور شناخته می شود، اما 
چندی است که تغییر اقلیم و خشکسالی های متوالی حال و روز خوشی 
برای این استان باقی نگذاشته به طوری که در حال حاضر ۹۶.۱ درصد 
مساحت این استان درگیر خشکسالی است و سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با 

کاهش ۴۰ درصدی بارش ها به پایان رسید.
مدیرکل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری گفت: عامــل اصلی 
شکل گیری این وضعیت در اســتان تغییر اقلیم است به گونه ای که با 
تغییر بارش ها از برف به باران و گرمایش هوا، منابع آب پایدار استان به 

شدت کاهش یافته و جوابگوی نیاز فعلی نیست.
مهران چراغپور افزود: این موضوع از ســال ۸۶ تاکنون در استان تداوم 
داشته آن چنان که سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با کاهش حدود ۴۰ درصدی 
بارش ها در استان به پایان رســید که بر اساس آن، این استان دومین 

استان کم بارش کشور اعالم شد.
وی با بیان اینکه ۹۶.۱ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی است، 

ادامه داد: در حال حاضر ۳.۹ درصد مساحت استان در حد نرمال است، 
اما ۱۸.۷ درصد با خشکسالی خفیف، ۲۸ درصد با خشکسالی متوسط، 
۲۲.۸ درصد با خشکسالی شــدید و ۲۶.۷ درصد با خشکسالی بسیار 

شدید مواجه شده است.
چراغپور، افزایش دما را از دیگر عوامل تغییر اقلیم دانست و گفت: دما در 
سالی آبی که گذشت بین نیم تا ۲ درجه گرم تر شد، اگر چه در پاییز چهار 
دهم درجه کاهش داشت، اما در زمستان ۱.۷ درصد افزایش، بهار ۲.۷ 
درصد افزایش و در تابستان ۱.۱ درجه نســبت به دوره مشابه میانگین 

بلندمدت با افزایش روبه رو شد.
کارشناس مســائل آب چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه شدت 
خشکسالی سال آبی گذشته در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است، اظهار 
داشت: این موضوع سبب شد تا یکی از پرآب ترین چشمه های استان 

تحت عنوان چشمه کوهرنگ با کاهش شدید آبدهی مواجه شود.
فاطمی با بیان اینکه ذخایر برف و یخ در اســتان صفر اســت و همین 
موضوع منجر به کاهش شدید آبدهی چشمه های استان شده است، 
خاطرنشان کرد: چشمه های بزرگ دیگری نظیر مروارید، دیمه، پیرغار، 
سرآب، برم و ســندگان نیز به وضعیتی مشابه چشمه کوهرنگ گرفتار 
شده اند و همین موضوع برداشت از منابع دیگر از جمله چاه ها را تشدید 

کرده و بر افت سفره های آب زیرزمینی تاثیر گذاشته است.

فاطمی، کاهش بیش از ۵۰ درصدی آب چشــمه کوهرنگ و خشــک 
شدن جریان این چشمه مهم استان را زنگ هشداری برای یافتن منبع 
جایگزین برای تامین آب شرب پنج شهر و ۳۴ روستای بهره بردار از این 
منبع دانســت و گفت: وضعیت کنونی می طلبد تا عالوه بر تامین منابع 

جایگزین، مدیریت مصرف را متناسب با شرایط بحران آب تغییر داد.
رییس اداره مهندسی ســازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
هم گفت: اجرای تجهیز اراضی باغی و زراعی استان به سامانه های نوین 
آبیاری از سال ۱۳۷۰ آغاز شد و تاکنون بیش از ۶۷ هزار هکتار از اراضی 

استان به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند.
غالمرضا شــماعی افزود: از این میزان ۴۷ هزار هکتار به سامانه های 
بارانی، حدود ۲۰ هزار هکتار به سامانه های قطره ای و ۵۰۰ هکتار هم به 

آبیاری کم فشار تجهیز شدند.
شماعی گفت: طبق بررسی تحقیقاتی که توســط نهاد های تحقیقاتی 
جهاد کشاورزی انجام شده است به ازای هر هکتار اجرای سامانه های 
نوین آبیاری به میزان ۴ هزار و ۴۰۰ متر مکعب آب در سال صرفه جویی 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: یعنی با تجهیز ۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری به سامانه های نوین آبیاری، ساالنه ۲۸۶ 

میلیون متر مکعب آب صرفه جویی می شود.

ارسال کمک های مردمی برای زلزله زدگان کوهرنگ
فرماندار شهرستان سامان گفت: مرحله نخست کمک های نقدی و غیر نقدی مردم این شهرستان 
برای زلزله زدگان کوهرنگ، به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال با همکاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان سامان به فرماندهی سپاه حضرت قمربنی هاشم )ع( و فرمانداری شهرستان کوهرنگ در 
شهر چلگرد تحویل داده شد.کمال اکبریان افزود:ارسال کمک ها برای ساخت چند منزل مسکونی در 
روز های آتی جمع آوری و ارسال خواهد شد.فرماندار کوهرنگ هم گفت: به همت ستاد قرارگاه جهادی 
کمک به زلزله زدگان به دبیری سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری، پنج میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده و توسط همین قرارگاه به زودی در بین 
زلزله زدگان توزیع می شود.مرتضی زمانپور افزود: عالوه بر کمک هایی که از سوی قرارگاه جهادی استان 
جذب شده، ۲۱۰ تخته چادر برای اسکان موقت و بیش از یک هزار بسته زیستی هالل احمر شامل پتو، 

وسایل گرمایشی و مواد غذایی در بین خانوار های زلزله زده توزیع شده است.

ضرورت آمادگی الزم در بام ایران برای پیشگیری از آنفلوآنزای 
فوق حاد طیور

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
آمادگی الزم به منظور پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور و کنترل سریع آن در صورت بروز 
در استان ضروری است.رسول شیرانی افزود: دستگاه های عضو ستاد استانی پیشگیری و کنترل 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور، نهایت همکاری خود را با اداره کل دامپزشــکی استان به منظور 
پیشگیری از این بیماری داشته باشند.شیرانی با اشاره به همکاری خوب محیط زیست و دامپزشکی 
چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: رصد و پایش روزانه تاالب ها و اماکن وجود حیات وحش استان 
انجام می شــود و با تالش های بی وقفه دستگاه های مربوطه تاکنون گزارشــی مبنی بر تلفات در 
میان پرندگان مهاجر نداشته ایم.وی ادامه داد: شرح وظایف هر دستگاه بر اساس برنامه تعیین 
شده به همراه صورت جلســه به صورت منحصر به فرد ارسال خواهد شد و همه دستگاه های عضو 
نسبت به معرفی یک نفر نماینده تام االختیار در سطح حداقل معاون دستگاه برای مواقع ضروری 
به دامپزشکی استان اقدام می کنند.ستاد استانی پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
طیور به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و باشرکت همه اعضای عضو این ستاد 

در محل سالن جلسات شهید مردانی استانداری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

بیشترین فعالیت سامانه بارشی در ایلبگی با 3۹ میلیمتر 
بارندگی ثبت شد

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از اواسط وقت پنجشنبه ۱۳ آبان استان تحت تاثیر یک 
سامانه بارشی قرار گرفته است.مهران چراغ پور افزود: میزان بارندگی طی مدت فعالیت سامانه بارشی 
در این استان به شرح زیر اعالم شد.در شهرکرد مرکز اســتان ۱۴.۲ میلیمتر، بروجن ۲۲.۸ میلیمتر، 
لردگان ۷.۱ میلیمتر، کوهرنگ ۱۱.۶ میلیمتر، اردل ۹.۸ میلیمتر، ســامان ۳۷.۲ میلیمتر، بن ۳۷.۸ 
میلیمتر، شلمزار ۱۸.۹ میلیمتر، فرخ شهر ۹.۱ میلیمتر، سورشجان ۱۸.۴ میلیمتر، دوآب صمصامی ۷.۱ 
میلیمتر، فارسان ۲۱.۴ میلیمتر، بلداجی ۱۶.۴ میلیمتر و ایلبگی ۳۹.۳ میلیمتر بارندگی رخ داده است.

برداشت زعفران از مزارع شهرستان کیار
مدیر جهاد کشاورزی کیار گفت: برداشت زعفران از مزارع این شهرستان آغاز شده است.سعید داوودی 
نیا افزود: برداشت زعفران تا اواسط آبان ماه در شهرســتان کیار ادامه دارد و سطح زیر کشت زعفران 
در کل منطقه ۲۶ هکتار است.داوودی نیا پیش بینی کرد که ۲۶۰ کیلوگرم زعفران از مزارع شهرستان 

کیار برداشت شود.

بام ایراناخبار

مدیرکل آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری گفت: فعالیت آموزشــی 
۴۲ هزار دانش آموز متوسطه دوم در اســتان از روز شنبه ۱۵ آبان ماه با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به صورت حضوری آغاز شــد.فرحناز قائدامینی 
با اشاره به تصمیمات ســتاد ملی کرونا مبنی بر بازگشایی تدریجی مدارس 
افزود: با بازگشایی مدارس و حضوری شدن کالس های درس، دانش آموزان 

به صورت گروه بندی زوج و فرد در مدارس حاضر می شوند.
قائدامینی به ادامه دار بودن آموزش در شبکه شاد برای همه دانش آموزان اشاره 
کرد و گفت: اجرای کامل مراحل بازگشایی منوط به ادامه وضعیت عادی از نظر 
شیوع بیماری کووید ۱۹ اســت و در صورت آغاز موج ششم همه گیری کرونا، 
تصمیم گیری در خصوص کم و کیف بازگشایی دوباره از سوی ستاد ملی کرونا 
انجام خواهد شد.وی ادامه داد: از ابتدای طرح واکسیناسیون دانش آموزان 
رده سنی ۱۲ تا ۱۸ ســال تاکنون بیش از ۷۲ درصد دانش آموزان دوز نخست 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند.قائدامینی با اشاره به اینکه مدارس متوسطه 
اول نیز از آذر بازگشــایی می شــوند، گفت: هم اکنون تمام کالس های درس 
هنرستان ها و کار و دانش نیز به صورت حضوری آغاز شده است.وی به ابالغ 
دستورالعمل معروف به طرح »صفر شش« از ســوی ستاد ملی کرونا، برای 
بازگشایی مدارس با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای دانش آموزان، معلمان 

و والدین اشاره کرد و افزود: رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مدارس، استفاده 
از ماسک برای دانش آموزان و معلمان، تامین فضای مناسب چهار مترمربع 
برای هر دانش آموز و جلوگیری از حضور دانش آموزان به صورت دسته جمعی، 
رعایت بهداشــت فردی، گندزدایی ســطوح مشترک شــامل سرویس های 
بهداشتی و دستگیره درب های در کالس و اجرای برنامه ورزش و نرمش نیز 

به صورت انفرادی، باید در مدارس رعایت شود.

سرپرســت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه میزان جابه جایی مســافر در استان در ســال ۹۹، حدود ۶۰ درصد 
نسبت به سال ۹۸ کاهش داشت، گفت: در سال جاری این رقم، نسبت به سال 

گذشته ۱۰ درصد روند کاهشی داشته است.
حســین مالکی با بیان اینکه در ایــام کرونا تغییراتی در میــزان حمل بار در 
چهارمحال و بختیــاری صورت نگرفته اســت، اظهار کرد: راننــدگان باوجود 
تمام مشکالت کار خود را انجام می دهند و تاکنون اجازه نداده اند که در بحث 
معیشت و اقتصاد مردم مشکلی ایجاد شود، اما طبیعتا مسائلی مانند گرانی 
قطعات، افزایش دستمزدها، گرانی الستیک و روغن هم چنان همراه رانندگان 
حمل بار است.وی با اشاره به اینکه تالش بر این است که ساالنه تعداد صدور 
بارنامه افزایش پیدا کند، افزود: در ایام کرونا، ۱۰ درصد افزایش جابه جایی بار 
از چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، قرارگیری پتروشیمی لردگان در مدار 
تولید یکی از دالیل افزایش حمل بار بوده است.سرپرست اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری سیمان، ورق، میلگرد، محصوالت 
پتروشیمی و تولیدات واحد برفاب را عمده ترین محصوالت ویژه حمل بار در 
استان مطرح و بیان کرد: رانندگان اســتان، ۲.۲ درصد از ناوگان حمل بار را در 
کشور تشکیل می دهند، این در حالی است که تنها یک درصد بار کشور از این 

استان به دیگر نقاط کشور ارسال می شود و مسئله کمبود بار موجب شده است 
که بسیاری از رانندگان برای حمل بار به دیگر نقاط کشور رجوع کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ایام کرونا و به علت محدودیت های تعیین شده، تنها 
۲۰ درصد از رانندگان حمل مسافر در چرخه جابه جایی باقی مانده اند و بسیاری 
از رانندگان حرفه خود را تغییر داده اند، به طوری که ضریب اشغال صندلی در 

استان در سفرها از ۱۲ نفر به هشت نفر کاهش یافته است.

کاهش 10 درصدی حمل مسافر در چهارمحال و بختیاریآغاز کالس های حضوری 42 هزار دانش آموز متوسطه دوم در چهارمحال وبختیاری
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مفاد آراء
8/132   برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 6627-1400/06/08 هيات دوم آقای حسين تقی يار به 
شناسنامه شــماره 2002 کدملي 1290531285 صادره اصفهان فرزند مهدی در 
ششدانگ يک باب مغازه تجاری به مســاحت 61/50 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 1292 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت مهدی تقی يار از مورد ثبت صفحه 480 دفتر 926 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 
م الف: 1218606 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/133 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 

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

رديف 1- راي شماره 8385-1400/07/08 هيات سوم آقای عليرضا مشکل گشا 
به شناسنامه شماره 2098 کدملي 1285870141 صادره اصفهان فرزند اصغر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 120/64 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 687 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت فاطمه صادقی طبق اظهار نامه 
رديف 2- راي شــماره 8384-1400/07/08 هيات سوم خانم نرجس صادقی به 
شناسنامه شماره 1966 کدملي 1285923995 صادره اصفهان فرزند شکراله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 120/64 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 687 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت فاطمه صادقی طبق اظهار نامه 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 
م الف: 1218687 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/134 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.

رديف 1- راي شــماره 9247-1400/08/01 هيات ســوم خانم زهره مال افضل 
عرب به شناسنامه شــماره 64690 کدملي 1281743674 صادره اصفهان فرزند 
جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 220/59 متر 
مربع پالک شــماره 313 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از احمد انصاری فرزند حاجی حسن ثبت در صفحه 

35 دفتر 168
رديف 2- راي شماره 9246-1400/08/01 هيات سوم خانم فروزان مشکل گشا 
به شناسنامه شــماره 53152 کدملي 1280956860 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 220/59 متر مربع 
پالک شماره 313 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از احمد انصاری فرزند حاجی حسن ثبت در صفحه 35 دفتر 168

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 

م الف: 1218893 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/135 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 140060302026006671 مورخ 1400/05/20 هيات سه خانم راضيه 
مصدق فر به شناسنامه شماره 9739 کدملی 1282879847 صادره اصفهان فرزند 
رمضانعلی نســبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 105/91 متر مربع 
پالک شماره 1452 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان خريداری طبق مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالکيت 

مالک رسمی رضا جهانگيری
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب بازار گياهان 
دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 
م الف: 1218834 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

تحديد حدود اختصاصي
8/136  شــماره نامه : 140085602025009611-1400/08/11 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب ساختمان پالک شــماره  2371 فرعی 14/1875  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام مسعود محققيان گورتانی فرزند 
اصغر  در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نيامده اينک 
بنا به دستور قســمت اخيراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز يک شنبه مورخ 1400/09/14 ساعت 9 در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به کليــه مالکين و مجاورين اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد. اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 
 تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد  و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين 
اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 1400/08/17 م الف: 1217688  

ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

اختصاص بودجه به بخش تجهیزات پزشکی تامین اجتماعی 
ضروری است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: اختصاص بودجه از محل منابع عمومی کشور برای 
تامین تجهیزات پزشکی سازمان تامین اجتماعی ضروری است.علی اعتصام پورافزود: با توجه به 
گستردگی استان اصفهان و جمعیت بیمه شده تامین اجتماعی )افزون بر سه میلیون و پانصد هزار 
نفر(، در بخش نیازهای تجهیزاتی بیمارستان ها و درمانگاه ها به ویژه در دوره شروع بیماری کرونا با 
کمبودهای بسیاری مواجه بودیم. وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده، حمایت ستاد مرکزی 
سازمان وخیران، برخی از تجهیزات تنفسی مورد نیاز بیماران کرونایی تهیه شد که با توجه به ظرفیت 
باالی اختصاص یافته به بیماران کرونا در بیمارستان های تامین اجتماعی و سابقه استفاده از تجهیزات 
پزشــکی موجود و عمر مفید باقی مانده، نیاز به ارتقای تجهیزات پزشکی مرتبط با خدمات کرونا به 
خصوص جایگزینی سی تی اسکن بیمارستان های دکتر شریعتی و دکتر غرضی، تعدادی بای پپ، 

ونتیالتور ، دستگاه دیالیز اورژانسی و مانیتور بیمار ضروری است.

رییس ستاد دیه استان:

37۵ زندانی جرائم غیرعمد اصفهان از بند رهایی یافتند
رییس ستاد دیه استان اصفهان گفت: ۳۷۵ زندانی جرائم غیر عمد استان اصفهان در هفت ماه امسال 
از بند رهایی یافته اند. اســدا... گرجی زاده با بیان اینکه سختگیری ها در پذیرش دادخواست اعسار 
مددجویان معسر و بدهکار زندانی از جمله مشکالت ستاد دیه استان اصفهان است، گفت: درخواست 
ما در این زمینه از دستگاه قضایی تســهیل در این امر است.وی با بیان اینکه بر اساس فعالیت های 
صورت گرفته و همراهی خیران در هفت ماه نخست امسال موفق به آزادی ۳۷۵ نفر از زندانیان جرائم 
غیر عمد استان اصفهان شده ایم، اضافه کرد: ۱۴ نفر از این زندانیان که زن بودند با بدهی بالغ بر ۱۲۲ 
میلیارد تومان آزاد شدند.رییس ستاد دیه اســتان اصفهان افزود: مبلغ ۵۷ میلیارد تومان از بدهی 
زندانیان از طریق گذشت شکات، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از طریق کمک خیران و نیکوکاران و مبلغ ۲۴ 
میلیارد تومان از طریق اعسار و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی وقت 

تسهیالت تامین شده است.

هالل احمر اصفهان از میزبانی اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مدرسه خبر داد:

»مدرسه دوستی، مدرسه ایمن« به اصفهان ختم می شود
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از برگزاری اختتامیه منطقه ای هفتمین جشنواره 
فیلم کوتاه مدرسه با موضوع ویژه »مدرسه دوستی، مدرســه ایمن« در اصفهان خبر داد.حیدرعلی 
خانبازی در دومین نشست هماهنگی برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مدرسه به میزبانی استان 
اصفهان گفت: اختتامیه منطقه ای هفتمین دوره این جشنواره با حضور استان های مرکزی، چهارمحال 
و بختیاری، یزد و قم به میزبانی هالل احمر اســتان اصفهان در روز شنبه ۲۲  آبان ماه سال جاری در 
سالن سوره حوزه هنری اصفهان برگزار می شــود .وی افزود : امسال هفتمین جشنواره فیلم کوتاه 
مدرسه در دو بخش  اصلی شامل آثاری در قالب داستان، انیمیشن، مستند، علمی، آموزشی، نماهنگ، 
ویدیوبالگ و تیزر تبلیغاتی )با تاکید بر برند ایرانی( و بخش  جانبی جشنواره شامل فیلمنامه نویسی و 
اقالم تبلیغاتی فیلم )پوستر، عکس و تیزر( برگزار شده است. خانبازی با بیان اینکه استان اصفهان در 
جشنواره امسال با ۴6 اثر منتخب، بیشترین آثار را در بین جمعیت های هالل احمر کشور داشته است، 
عنوان کرد : در اختتامیه منطقه ای این دوره از جشنواره که با موضوع ویژه »مدرسه دوستی ، مدرسه 
ایمن« برگزار خواهد شد، برگزیدگان و خانواده آنان، مسئولین هالل احمر، آموزش و پرورش، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ورزش و جوانان و تعدادی از اعضای جمعیت هالل احمر و سایر 

تشکل های دانش آموزی شرکت خواهند داشت.

 هشدارها را جدی بگیرید؛

»آنفلوآنزا« در کمین است

آن طور که مســئول مرکــز بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان خبر 
داده هنوز موردی از بیماری آنفلوآنزا در استان اصفهان مشاهده نشده 
است ولی شیوع این بیماری اجتناب ناپذیر است. با آغاز فصل سرما، 
نشــانه هایی مثل ســوزش و درد گلو به ســراغ افراد می آید، عالئم و 
نشانه هایی که دست کمی از سرماخوردگی ندارند. اگرچه از دید افراد 
بسیاری، این نشانه ها عادی هســتند و نمی توانند خطرناک باشند، 

اما گاهی مرگ در پس این نشانه های ساده به کمین نشسته است.
ســر و کله این بیماری با نشــانه هایی شبیه به ســرماخوردگی پیدا 
می شود، اما تفاوت های جزئی در این نشانه ها می تواند تعیین کننده 

مرگ و زندگی بیمار باشد.
آنفلوآنزا یکی از بیماری های خطرناک شایع در فصل زمستان است که 
برخی افراد دلیل بروز آن را سردی و برودت هوا می دانند؛ قرار گرفتن 
در مکان های سرپوشــیده و عاری از محلی برای ورود و خروج هوا یا 
مکان های با هوای ســرد و خشــک باعث بروز این بیماری می شود. 
متاسفانه هیچ دارویی، اثربخشی الزم را برای درمان این اختالل ندارد؛ 
دارو هایی که در هنگام بروز این بیماری مورد اســتفاده قرار می گیرند 

اغلب اثربخشی چندانی ندارد.
عالئم این بیماری با ویروس کرونا  نیز شباهت های زیادی دارد و به 
طور دقیق نمی توان عالئم مجزایی برای آنفلوآنزا ذکر کرد اما تب، درد 
عضالنی، اسکلتی و تهوع و استفراغ در بین افراد مشکوک به آنفلوآنزا 
مشاهده شــده است.عطســه یکی  از عوارض این بیماری هم چون 
کروناست و زمانی که فرد عطســه می کند ترشحات آن یک تا دو متر 
پخش خواهد شد و افراد باید مراقب این مسئله و جلوگیری از انتشار 

این ترشحات باشند.
 به گفته پزشکان، افراد باید از مبتالیان به آنفلوآنزا فاصله الزم را داشته 
باشند تا بیماری به آنها ســرایت نکند، مســئله دیگر دست های فرد 
بیمار است که ناقل آلودگی و بیماری است و شخص باید به طور مکرر 
و مرتب دست هایش را شست وشــو داده تا مانع سرایت به دیگران 

شود و حتی رعایت بهداشت دست مهم تر از بهداشت تنفس است. 
در شرایطی که هنوز بیماری کرونا به حالت کنترل در آمده و خبرهایی 
از ورود پیک ششم کرونا هم به گوش می رسد، ابتالی شهروندان به 
بیماری آنفلوآنزا  نیز مزید بر علت شــده تا مســئوالن دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان از شــهروندان بخواهنــد که رعایــت پروتکل های 

بهداشتی را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند.
مســئول مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان با اشاره به 
شیوع مواردی از سوش آنفلوآنزا در کشور گفت: تاکنون هیچ موردی از 

آنفلوآنزا در استان اصفهان مشاهده نشده است.
رضا فدایی، شیوه درمانی آنفلوآنزا و کرونا را در موارد سرپایی یکسان 
دانست و افزود: ایزوله شدن و درمان های تسکینی مانند مسکن های 

معمولی از راه های پیشگیری از این بیماری هاست.
وی از مردم خواست در موارد ســرپایی کرونا به هیچ وجه از کورتون 
استفاده نکنند چرا که دوره آنفلوآنزا و شدت آن را کورتون بسیار بیشتر 

می کند.
این روزها ویــروس بیمــاری آنفلوآنزا بــه علت تغییــرات آنتی ژن 
ویــروس، مقداری قوی تــر و تهاجمی تر شــده و معــدودی از افراد 
به خصــوص گروه های پرخطــر بر اثر ایــن بیماری جان خــود را از 
دســت داده اند. البته هر ســاله مرگ و میر بر اثر آنفلوآنزا در کشــور 
را شــاهد هســتیم، اما به نظر می رســد به دالیل مختلــف از جمله 
 تغییرات ژنی ویروس و سرمای زودرس، امســال تعداد آنها بیشتر

 می شود.

در شرایطی که هنوز بیماری کرونا به حالت کنترل در آمده 
و خبرهایی از ورود پیک ششم کرونا هم به گوش می 
رسد، ابتالی شهروندان به بیماری آنفلوآنزا  نیز مزید بر 
علت شده تا مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
شهروندان بخواهند که رعایت پروتکل های بهداشتی را 

بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند

اخبار جامعه

نجات محبوس شدگان 
حادثه آتش سوزی خیابان 

شیخ صدوق شمالی
در پی تماس شــهروندان با ســامانه ۱۲۵، 
آتش ســوزی و محبوس شــدن تعدادی 
از ســاکنان در ساختمان ســه طبقه اعالم 
شــد.اکیپ های عملیاتی از ایستگاه های 
۲۰، ســه و پنج به محل آتش سوزی اعزام 
شــدند و همزمان به اطفای آتش سوزی و 
جست وجو و خارج کردن سکنه به خارج از 

محدوده خطر پرداختند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

 33 درصد از تلفات تصادفات شهری اصفهان، 
عابران پیاده هستند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان گفت: ۳۳ درصد از تلفات ناشــی از تصادفات 
داخل شهری در استان را عابران پیاده به خود اختصاص داده اند.سرهنگ  محمدرضا محمدی در 
باره آمار تصادفات شهری در شش ماه ابتدایی سال جاری افزود: در این مدت تعداد جان باختگان 
تصادفات داخل شهری منجر به فوت نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳ درصدی داشته 
است و پنج نفر جان خود را از دســت داده اند.وی اضافه کرد کرد: همچنین تصادفات جرحی در 6 
ماه نخست سال جاری با ۴۱۵ فقره، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: تصادفات خســارتی در این مدت با یک هزار و ۸۵ 
فقره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.وی در باره سهم وسایط نقلیه 
در وقوع تصادفات فوتی 6ماه نخست امسال در مناطق شهری بیان کرد: ۳۳ درصد از جان باختگان 
تصادفات را عابران پیاده، ۴۵ درصد را راکبان موتورســیکلت و ۲۲ درصد را سایر دارندگان وسایط 
نقلیه شامل می شوند.سرهنگ محمدی خاطرنشــان کرد: پرحادثه ترین روز در تصادفات منجر 
به فوت در 6 ماه نخست ســال جاری با ۱6.۵ درصد مربوط به روز شــنبه است.وی اظهار داشت: 
پرحادثه ترین ساعت شــبانه روز نیز با اختصاص سهم ۱۴.۷ مربوط به ســاعات ۲۲ تا ۲۴ است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان همچنین بیشــترین دلیل وقوع تصادفات در مناطق شهری 
استان اصفهان را بی توجهی رانندگان به جلو دانست و گفت: این عامل ۳۷.۲ درصد از کل تصادفات 
را به خود اختصاص داده است.وی گفت: در 6 ماه ابتدایی امســال، بیشترین برخورد با تخلفات 
حادثه ساز مربوط به ســبقت غیرمجاز بود که نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۴ درصد افزایش 
داشت.سرهنگ  محمدی یادآور شــد: مهم ترین تخلفات رانندگی درون شهری در نیمه نخست 
سال جاری به ترتیب سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، اســتفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، 

توقف های دوبله و عبور از محل ممنوع بود.

افزایش ۶.2 درصدی فوت ناشی از حوادث رانندگی در استان 
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان نیز بر اساس آمار مربوط به مراجعات پزشکی قانونی گفت: در نیمه 
نخست امسال ۵۳۴ نفر به دلیل حوادث ترافیکی در استان جان باختند که از این تعداد ۱۰۱ نفر زن 
و ۴۳۳ نفر مرد بودند.علی سلیمانپور افزود: میزان فوت ناشی از تصادفات در این مدت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با ۵۰۴ نفر شامل ۹۵ زن و ۴۰۹ مرد، 6.۲ درصد افزایش یافته است.وی 
همچنین اظهار داشت: در 6 ماه نخست امسال ۱۲ هزار و ۲۵۳ نفر در تصادفات دچار مصدومیت 

شدند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ با ۱۱ هزار و ۲۱۸ نفر ۹.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش 10 درصدی ماموریت های تصادفات شهری اورژانس اصفهان
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان نیز در باره ماموریت های تصادفی در استان گفت: در 
6ماه نخست امسال ۱۵۰ هزار و ۳۳ ماموریت توســط اورژانس ۱۱۵ اصفهان انجام شد که از این 
تعداد ۳۴ هزار و ۷۵۱ ماموریت مربوط به حوادث رانندگی بود.غفور راســتین افزود: در این مدت 
ماموریت های تصادفی اورژانس پیش بیمارســتانی نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۱۴ درصد 
افزایش داشته است.وی همچنین تعداد ماموریت های تصادفی شهری در نیمه نخست امسال را 
۲۴ هزار و ۱۴۲ فقره اعالم و اضافه کرد: این ماموریت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۱ هزار و 
۹۵۲ فقره، ۱۰ درصد افزایش داشته است.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان ادامه 
داد: ماموریت های تصادفات جاده ای در نیمه نخست امسال نیز با ۱۰ هزار و 6۰۹ فقره، ۲6 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.وی در باره تصادفات شهرستان اصفهان 
نیز اظهار داشت: در 6 ماه نخست امسال، تصادفات شهری در این شهرستان ۱۲ درصد و تصادفات 

جاده ای ۱6 درصد افزایش یافته است.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

وجود 1200 کودک فاقد 
سرپرست موثر در اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان  در خصوص 
آمار فرزندان ساکن خانه های کودک و نوجوان 
بهزیســتی، اظهار کرد: استان اصفهان در حال 
حاضر دارای ۴۰ خانه کودک و نوجوان اســت 
و در مجموع ۱۲۰۰ کودک و نوجوان در ســطح 
اســتان تحت پوشش بهزیســتی هستند که 
حــدود 6۰۰ فرزنــد فاقد سرپرســت موثر در 
خانه های کودک و نوجوان مستقر و 6۰۰ فرزند 
دیگر نیز بــه خانواده های نســبی پدربزرگ، 
مادربزرگ، عمه، خاله و دایی سپرده شده اند 
و بهزیســتی به صورت امداد کمک معیشت 
ماهانه به خانواده ها پرداخت می کند.ولی ا... 
نصــر اصفهانی افــزود: در خانه هــای کودک 
و نوجوان که به صــورت هیئــت امنایی اداره 
می شــوند، تمام حمایت هایی که پدر و مادر از 
فرزند خود می کنند از قبیل تغذیه، پوشــاک، 
پیگیری های تحصیلی، شغل و مهارت آموزی 
انجام می شــود.مدیرکل بهزیســتی استان 
اصفهان با اشــاره به وجود خواهــر و برادر در 
خانه های کودک و نوجوان بهزیســتی، افزود: 
بیشتر فرزندان ســاکن در خانه های کودک و 
نوجوان بدسرپرست هســتند. در حال حاضر 
در خانه های کودک و نوجــوان، خواهر و برادر 
نیز ســاکن هســتند؛ فرزندان تا سه سالگی 
در شــیرخوارگاه، از سه تا شــش سالگی در 
خانه های کودکان و نوجوانان نگهداری شده و 
خواهر و برادرها در کنار یکدیگر زندگی می کنند، 
اما پس از شــش ســالگی کودکان تفکیک 
جنسیتی شده و خواهر و برادرها در هفته یک 
یا دو روز می توانند با یکدیگر مالقات داشــته 
باشند.وی با تاکید بر اقدامات انجام شده در 
راستای باال بردن سالمت روان فرزندان، اظهار 
کرد: در گذشــته فرزندان خانه های کودک و 
نوجوان به صورت اردوگاهی زندگی می کردند 
اما در راســتای حفظ ســالمت روان فرزندان 
در حال حاضر، در منازلی ســاکن هستند که 
فاقد تابلو اســت؛ همچنین سعی بر مشارکت 
دادن فرزندان در کارهای خانــه مانند خرید، 
شست وشو، آشــپزی و … شده و فرزندان در 

مدارس عادی ثبت نام می شوند.

تعطیلی دوساله سرویس های مدارس در اصفهان
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ، با اشاره به اینکه پیش از شروع همه گیری کرونا حدود ۷۴ هزار دانش آموز در شهر اصفهان از سرویس مدرسه 
اســتفاده می کردند، اظهار کرد: بیش از ۵۰ شــرکت حمل ونقل دانش آموزی با بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ راننده، این ۷۴ هزار دانش آموز را جابه جا می کردند.هادی 
منوچهری بابیان اینکه با شیوع ویروس کرونا نزدیک به دو سال است فعالیت سرویس های مدارس تعطیل شده، گفت: کارگروهی به نام کارگروه ماده ۱۸ متشکل 
از نمایندگانی از فرمانداری، شهرداری، سازمان تاکسیرانی و آموزش وپرورش اصفهان مسئولیت مصوبات و نظارت بر مصوبات مرتبط با نوع فعالیت سرویس های 
مدارس را به عهده  دارند و سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان نیز مسئولیت اجرایی حمل  و نقل دانش آموزی را به عهده دارد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان افزود: طی دو سال گذشته و در دوران کرونا فعالیت سرویس های مدارس تعطیل شده، اگرچه شاید به صورت استثنا برخی از والدین اقدام به 
سرویس گیری شخصی آن هم به صورت بسیار محدود کنند، اما به طورکلی در این مدت سرویس دهی نداشته ایم.وی خاطرنشان کرد: منتظریم به محض اعالم 

ستاد کرونا و آموزش وپرورش، با مجوز کارگروه ماده ۱۸ فعالیت سرویس های مدارس از سر گرفته شود.

نرگس طلوعی

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
با اشــاره به شناســایی ســه کانون بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک در اصفهان، گفت: ۸۰ درصد 
دام های اهلی اســتان اصفهان برابر بیماری طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچک واکسینه شده اند.علیرضا 
ادیبان درباره شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک در اصفهان، اظهار کرد: در آخرین گزارش مهر 
ماه، یک نمونه از این بیماری در دام وحشی منطقه 
قهرود کاشان مشاهده شــد، دو کانون این بیماری 
نیز در منطقه رامشه اصفهان و میرآباد تیران و کرون 
مشاهده شده است، همچنین فروردین امسال دو 

کانون این بیماری در فالورجان اصفهان مشــاهده 
شــد.وی تاکید کرد: مطابق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی دام، قرار است تا سال ۲۰۳۰ بیماری بیماری 
طاعون نشــخوارکنندگان کوچک در دنیا ریشه کن 
شــود، بنابراین در ایران سازمان دامپزشکی کشور با 
همکاری ســازمان حفاظت محیط زیست، برنامه 
ملی ریشــه کنی این بیماری را تدوین کرده اســت.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
با بیان اینکه این بیماری بیشــتر در حیات وحش و 
دام وحشی مشاهده می شود، گفت: محیط زیست 
متولی دام وحشی است، بنابراین در برنامه ای قرار 
است تمام دام های اهلی یعنی بیش از ۸۰ درصد دام 
کوچک گوسفند و بز استان اصفهان و کشور به صورت 

رایگان تحت پوشش واکســن )PPR( قرار گیرند.
وی افزود: از امســال قرار اســت به مدت سه سال 
پشت ســر هم، تمام جمعیت گوسفند و بز استان و 
کشور تحت پوشش این واکسن قرار گیرند، بنابراین 
ایمنی دام اهلی اســتان باال مــی رود و موجب می 
شود اگر دام اهلی و حیوانات حیات وحش همچون 
گوزن، آهو، بز وحشــی و ... از یک آبشخور مشترک 
اســتفاده کنند مبتال به این بیماری نشوند.ادیبان با 
بیان اینکه ۳ میلیون دام اهلی در اســتان اصفهان 
وجود دارد، تاکید کرد: اســتان اصفهان امســال در 
طرحی ضربتی در مدت سه ماه توانست بیش از ۲.۵ 
میلیون گاو، گوســفند و بز را تحت پوشش واکسن 

)PPR(  قرار دهد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اعالم کرد:

واکسیناسیون دام های اصفهان در برابر بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک



جشنواره شنای پسران در رده سنی ۹ و ۱۰ سال )متولدین ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱( تحت عنوان جام دانش آموز روز پنجشنبه به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان روز دانش آموز 
به همت هیئت شنای استان اصفهان برگزار شد.این جشنواره با حضور ۷۱ شناگر از ۱۵ مدرسه شنای سراسر کشور پیگیری شد و در پایان به نفرات برتر حکم شناگر 
ممتاز و به همه شناگران حاضر در این رقابت ها گواهینامه حضور داده شــد.با توجه به آغاز وضعیت قرمز کرونا در استان اصفهان و تشکیل جلسه در فرمانداری 
با همت دکتر باروتی ،ریاست محترم اداره ورزش مبارکه  موافقت اعضا گرفته شد و مســابقات باحضور فرماندار و ریاست شبکه بهداشت پس از بررسی کامل 
تست های شناگران برگزار شد.این جشنواره در استخر اســپینر شهر مبارکه برگزار شد که این اســتخر با ابعاد ۲۵در۲۱ و عمق ۲ متر یک استخر استاندارد  برای 
برگزاری مسابقات ملی و بین المللی است و با تعامل هیئت شنای اســتان اصفهان و مالک مجموعه مقرر شد پس از اخذ مجوز فدراسیون با حمایت اداره کل 

ورزش و جوانان باهدف تاسیس پایگاه استعدادیابی مرکز کشور تجهیز شود.

جشنواره شنای پسران زیر ۱۰ سال اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۱7 آبــــان ۱4۰۰ / ۰2 ربیع الثانی ۱443 / ۰8 نوامبر 2۰2۱ / شماره 3388

سرمربی آتاالنتا:

دوست داشتم سرمربی »رونالدو« بودم
جیان پیرو گاسپرینی، سرمربی آتاالنتا به تمجید از کیفیت کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی 
منچستر یونایتد پرداخته است.آتاالنتا طی دو هفته لیگ قهرمانان دو بار فاصله زیادی تا کسب 

پیروزی مقابل شیاطین سرخ نداشت، 
اما هر دو بار درخشــش فــوق العاده 
کریستیانو رونالدو باعث از دست رفتن 
سه امتیاز شــد و در نهایت آتاالنتا تنها 
به کســب یک امتیاز از ایــن دو بازی 

قناعت کرد.
 جیان پیرو گاســپرینی بعد از برتری 
تیمش مقابل کالیــاری در این رابطه 
و البتــه احتمال حضــور در لیگ برتر 

انگلیس صحبت کرده است.
جیان پیرو گاســپرینی گفت:»اگرچه ما واقعا از برنده نشدن در دیدار مقابل منچستر یونایتد 
ناامید شــدیم، اما نباید فراموش کرد که آن لحظه جادویی از ســوی یک استاد و متخصص 
بزرگ فوتبال بود. من شیفته بازیکنان بزرگ هستم، حتی اگر آنها عضو تیم حریف باشند. با 
توجه به این که تیم من اغلب بهترین خط حمله را در لیگ داشــته، دوست داشتم با بازیکنی 

مانند کریستیانو رونالدو کار کنم. 
ما دو ســال متوالی تالش کردیم تا جیجی بوفون را جذب کنیم، اما او عالقه ای برای انتقال 
به آتاالنتا از خود نشــان نداد. امیدوارم از پیروزی های بیشتری لذت ببرم، زیرا حتی یک برد 
آسان را نیز به یاد ندارم. من در ایتالیا و از کار در برگامو خوشحال هستم و سبک زندگی برای 
من اهمیت زیادی دارد.  گاهی به کار کردن در لیگ برتر فکر می کنم و ممکن است در صورت 
قبول پیشنهادات تبدیل به فردی ثروتمندتر هم بشوم، اما آنجا کمتر از این خوشحال خواهم 

بود و همه زندگی من که فقط فوتبال نیست.«

تکرار فاجعه بعد از 23 سال برای بارسلونا
بارسلونا بعد از ۲۳ سال یک بار دیگر برتری با سه گل مقابل حریف خود را از دست داد.تا پیش 
از مسابقه اخیر، بارسلونا در هفت ســفر آخر خود به باالیدوس، تنها یک پیروزی کسب کرده 
بود و به نظر می رسید این طلسم در حال شکستن اســت. تیم سرخی بارخوان در ۳۵ دقیقه 
ابتدایی سه بار به گل رسید و در آســتانه کسب پیروزی بزرگی قرار داشــت، اما در نیمه دوم 
سلتاویگو سه بار دروازه بارسا را باز کرد و در نهایت این مسابقه با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

اما ۲۳ سال از چنین اتفاق عجیبی سپری شــده بود و  آخرین بار بارسلونا در تاریخ ۱۹ ژانویه 
سال ۱۹۹8 چنین فاجعه ای را تجربه کرد. آنها در آن دیدار و تا دقیقه 6۹ در استادیوم نوکمپ 

مقابل والنسیا با نتیجه ۳-۰ پیش بوده و در نهایت ۳-4 شکست خوردند.
در تاریخ هفت اکتبر ۱۹۹۲، بارسا تا دقیقه ۳6 با ســه گل در مقابل آلباسته پیش افتاده و در 
نهایت به تساوی ۳-۳ رضایت داد. همچنین در ۳۰ اکتبر ۱۹۹۳، اتلتیکو مادرید در استادیوم 
ویسنته کالدرون اگرچه با سه گل از بارسلونا عقب افتاده بود، اما دست به معجزه ای بزرگ زده 

و موفق شد چهار بار دروازه رقیب نامدار خود را باز کند.
جالب اینجاست با تســاوی مقابل سلتاویگو، طلسم ناکامی بارســلونا در دیدارهای خانگی 
این فصل ادامه یافت. بارســا در اللیگای امســال پنج بازی خارج از خانه انجام داده که سه 
تســاوی مقابل اتلتیک بیلبائو، کادیز و ســلتا و دو باخت اتلتیکو مادرید و رایو وایه کانو سهم 

آنها شده است.

ستاره ایران جایی در ترکیب »اسکوچیچ« ندارد؛

حذف به خاطر یک توئیت

لیست جدید تیم ملی فوتبال کشورمان در   سمیه مصور
شرایطی شنبه شــب اعالم شد که حذف 

مهدی طارمی از این لیست واکنش های بسیاری را به همراه داشت. 
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مســابقات مرحله نهایی انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر به ترتیــب در روزهای ۲۰ و ۲۵ آبــان ماه به مصاف 
تیم های لبنان و سوریه خواهد رفت. یوزهای ایرانی آخرین دیدار خود 
را با نتیجه تســاوی یک - یک مقابل کره جنوبی پشت سر گذاشتند، 
اما همچنان در صدر جدول گروه خود قرار دارند. دراگان اســکوچیچ، 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی دعوت شده به اردوی تیم ملی را 
اعالم کرد و بر این اساس علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیام نیازمند، 
شجاع خلیل زاده، حسین کنعانی زادگان، سیدمجید حسینی، سیاوش 
یزدانی، میالد محمدی، امید نورافکن، صادق محرمی، صالح حردانی، 
احسان حاج صفی، سعید عزت الهی، احمد نورالهی، وحید امیری، میالد 
سرلک، سامان قدوس، سروش رفیعی، یاسین سلمانی، علی قلی زاده، 
علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، مهدی قائدی، ســردار آزمون، کریم 
انصاری فرد، کاوه رضایی و اللهیار صیادمنش به تیم ملی دعوت شدند. 
لیست تیم ملی ایران نسبت به بازی با امارات و کره جنوبی تغییر زیادی 
نکرده، اما همین تغییرات کم بســیار پررنگ بوده زیرا مهدی طارمی، 

آماده ترین مهاجم این روزهای تیم ملی در این فهرست حضور ندارد. از 
طرفی اللهیار صیادمنش و سروش رفیعی به تیم ملی اضافه شده اند.

طبیعتا همه متوجه شــده اند که ماجرای دعوت نشدن مهدی طارمی 
به تیم ملی، نه فنی بوده و نه مصدومیت، بلکه ماجرا به درگیری لفظی 
مهاجم پورتو با اســکوچیچ مربوط می شود. شــاید این موضوع اتفاق 
جدیدی نباشد، زیرا طارمی پس از صعود ایران به مرحله نهایی انتخابی 
جام جهانی با طعنه به اســکوچیچ این نســل از تیم ملی را مدیون کی 
روش دانست. با این وجود در روزهای گذشته این درگیری لفظی به اوج 
خود رسید و با دعوت نشدن مهدی طارمی به جنگ داخلی تبدیل شد. 
ماجرا از جایی علنی شد که دراگان اسکوچیچ در مصاحبه ای به ضعف 
فنی و تاکتیکی بازیکنان تیم ملی پرداخت و مهدی طارمی نیز در توئیتی 
به آن واکنش نشــان داد. اللهیار صیادمنش به جای مهدی طارمی در 
اردوی پیش روی تیم ملی حضــور دارد. زوریا در آخرین بازی خود در 
لیگ برتر اوکراین با نتیجه 6 بر یک مقابل متالیست به برتری رسید. در 
این مسابقه اللهیار صیادمنش ۲ گل به ثمر رساند که یک گل آن با شوتی 
دیدنی و گل دیگر با تیزهوشی زده شد. اللهیار در لیگ کنفرانس اروپا هم 
برای زوریا گلزنی کرد تا نام خود را به عنوان یکی از آماده ترین لژیونرهای 
این فصل فوتبال ایران مطرح کند.  حذف مهدی طارمی از لیســت تیم 

ملی موجب شــد تا نه تنها رسانه های ورزشــی داخلی که رسانه های 
ورزشی خارجی نیز به این موضوع بپردازند.  سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در این باره نوشت:» دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران مهدی طارمی مهاجم پورتو و گلزن لیگ برتر پرتغال را از لیســت 
بازی با لبنان و ســوریه در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ خط زد.طارمی به 
همراه پورتو در این فصل ۱۰ گل به ثمر رسانده اســت. ستاره ایرانی در 
مســابقات انتخابی جام جهانی نیز ۲ گل برای ایران به ثمر رساند.تیم 
ملی ایران اکنون با کسب ۱۰ امتیاز با فاصله دو امتیازی از کره جنوبی، 
صدرنشــین گروه اول انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ اســت.« یک رسانه 
کروات نیز بدون توجه به ملیت اســکوچیچ این مربــی را بابت حذف 
 index.مهاجم حال حاضر باشــگاه پورتوی پرتغال مورد نقــد قرار داد
نوشت: اسکوچیچ از ۱۱ بازی گذشــته در تیم ملی ایران توانسته در ۱۰ 
بازی به پیروزی دســت یابد و اکنون راه مناســبی برای صعود به جام 
جهانی دارد. این تیم که باید در روز های ۲۰ و ۲۵ آبان با لبنان و ســوریه 
دیدار کند، ستاره خود را به خاطر یک توییت در اختیار ندارد. این رسانه به 
توضیح اختالف طارمی و اسکوچیچ پرداخت و نوشت: »طارمی، بازیکن 
پورتو است که در تیم ملی توانســته در ۵4 بازی، ۲6 گل به ثمر برساند. 

او به خاطر انتقاد از اسکوچیچ در توئیتر از لیست تیم ملی خط خورد.«

خبر روز

نیمکت های لرزان لیگ؛ 4 هفته و سه تغییر سرمربی
عبدا... ویسی حاال سومین سرمربی لیگ بیست و یکم است که از سمت خود در فاصله 4 هفته 
بعد از آغاز لیگ، کنار رفته است.خیلی زود روند تغییر و تحوالت روی نیمکت تیم های لیگ برتری 
آغاز شــد، اولین تغییر را مشــهدی ها 
انجام دادند؛ بعد از آن که شــهر خودرو 
هفته اول را با تســاوی بــه پایان برد و 
برای بازی دوم به رفسنجان سفر نکرد، 
رضا مهاجری از ســمت خود به شکلی 
جنجالی و پر ســر و صدا برکنار شــد و 
اکبر میثاقیــان به عنــوان جایگزین او 

معرفی شد.
در پایان دیــدار هفته چهــارم تراکتور و 
پیکان و بعد از شکســت تراکتوری ها، 
فیروز کریمی به شــکلی غیرمنتظره کناره گیری خود از سمت ســرمربیگری تراکتور را اعالم کرد 
تا تراکتور همچنان در این زمینه در فصول گذشته رکورددار تغییر ســرمربی باشد؛ هنوز جانشین 
کریمی از سوی مدیران باشگاه معرفی نشده، نام مهدی رحمتی و جواد نکونام به عنوان گزینه های 

اصلی جانشینی فیروز کریمی مطرح شده است. 
مدیران باشگاه فوالد با صدور پیامی، اعالم کردند که دیگر با عبدا... ویسی همکاری نخواهند کرد 
و به شکلی توافقی با این سرمربی باتجربه به همکاری شــان پایان دادند؛ آن هم در شرایطی که 
فوالد ساعتی قبل از این برکناری در دربی خوزستان مقابل نفت مسجدسلیمان مساوی کرده بود. 
جانشین ویسی هم هنوز مشــخص نشده اما اعالم شــده که در کوتاه ترین زمان معرفی خواهد 
شد.گذر 4 هفته از فصل جدید لیگ برتر و تغییر ۳ ســرمربی، یک رکورد عجیب و جنجالی برای 
فوتبال ایران به شــمار می رود؛ رکوردی که احتماال در هفته آینده بر شــمار تغییرات روی نیمکت 
تیم ها افزوده خواهد شد و بیشتر این مسئله به نظر می رســد به ضعف مدیران و البته شاید هم 

ضعف فنی برخی مربیان باز می گردد.

هافبک گلزن صنعت نفت آبادان:

منصوریان، فرمانده صنعت نفت است
هافبک گلزن صنعت نفت آبادان معتقد است که این تیم از این هفته روی دور برد افتاده و هفته 
به هفته قوی تر خواهد شــد.حکیم نصاری، هافبک باتجربه صنعت نفت روز شنبه توانست نقش 
اصلی را در پیروزی تیمش مقابل نســاجی ایفا کند و دو بار موفق به باز کردن دروازه حقیقی شد 
که گل اول به شکلی تماشایی به ثمر رســید؛ نصاری گفت: خدا را شــکر به نظرم بازی سخت و 
درگیرانه ای بود، کیفیت زمین واقعا هم برای ما و هم برای نســاجی که هافبک  های خوبی دارد، 
خوب نبود؛ با تدابیری که آقای منصوریان داشــتند و نکاتی که در تمرینــات گفتند، فکر می کنم 

توانستیم نتیجه بگیریم.
وی افزود: هفته گذشــته هم که بازی را باختیم روی یک اتفاق باختیم؛ ۱۰-۱۱ موقعیت داشتیم 
که بازهم بدشانس بودیم و نتوانســتیم اما این هفته خدارا شــکر با همت و غیرتی که بچه های 
تیم داشتند توانستیم بازی را ببریم.نصاری درباره درخشش خود و دبل گلزنی اش گفت: شوت 
اســت دیگر، من دیدم آقای حقیقی جلو آمده بود و توپ هم حالت والی بود که من گفتم بزنم 
و خداراشــکر گل شــد؛ فکر می کنم گلزن مهم نبود بلکه برد تیم مهم بود که به دست آمد. تحت 
فشار بودیم و نیاز بود که بتوانیم ببریم.هافبک صنعت نفت در واکنش به حضور منصوریان روی 
نیمکت نفت، پاســخ داد: بحث پاقدم هم نباشد، کال حضور ایشــان لب خط بسیار موثر است و 
روحیه مضاعفی به بازیکنان تیم می داد؛ ایشان سرمربی و فرمانده تیم است و حضورشان بسیار 

خوب بود.

مستطیل سبز

لیگ برتر والیبال بانوان؛

از شهرآورد اصفهانی ها تا 
جدال حساس نمایندگان 

کرمان و فارس
هفتــه دوم مســابقات والیبــال قهرمانــی 
باشــگاه های برتر زنــان ایران جام »ســردار 
دل ها«  با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای اصفهان، 
تهران، کاشــان، ورامین و رفسنجان پیگیری 
خواهد شــد.جدال تیم های ذوب  آهن و ریف 
اصفهان یکی از دیدارهای حساس این هفته 
است که در سالن امام علی )ع( برگزار خواهد 
شد.شــاگردان فریبا صادقی، سرمربی ذوب  
آهن که با یک برد و ســه امتیاز در رتبه ســوم 
جدول قرار دارند، این هفته برای کسب دومین 
برد خود به میدان می رونــد؛ اما ریف که بدون 
برد و امتیاز در رتبه هفتم جدول است، در بازی 
خانگی به دنبال نخســتین بــرد خواهد بود.

از نظر فاصله رتبه در جدول، مســابقه دو تیم 
مس رفسنجان و ستارگان فارس که با یک برد 
و ســه امتیاز در رتبه های دوم و چهارم جدول 
قرار دارند، نزدیک ترین دیدار این هفته است. 
نماینده اســتان فارس در هفته نخست موفق 
به شکســت ریف اصفهان شــد و برای کسب 
دومین برد به میدان می رود، از ســوی دیگر 
مس رفسنجان در هفته نخست نماینده ورامین 
را از پیش رو برداشــت.تیم ســایپای تهران، 
مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین فعلی این 
رقابت هــا نیز در هفته دوم میهمان مهرســان 
است و در ســالن والیبال پژوهشکده نفت به 
مصاف میزبان خود می رود.  تیم مهرسان که 
بدون برد و امتیاز در رتبه هشــتم جدول قرار 
دارد، در این مســابقه فرصت مناســبی برای 
کسب نخستین پیروزی و بهبود جایگاه خود 
در جدول مسابقات را دارد. اما نارنجی پوشان 
سایپا که ســابقه مقام چهارمی آسیا در سال 
۲۰۲۱ را در پرونده کاری خــود دارند، به راحتی 
به هیچ تیمی امتیاز نمی دهند و مهرسان باید 
با برنامه و تاکتیک مناســبی مقابل این تیم 
صف آرایی کنــد.  در دو دیدار دیگــر این هفته 
تیم های باریج اسانس کاشان و والیبال بانوان 
ورامین به ترتیــب میزبان تیم هــای جوانان 

زرتشتی یزد و پیکان هستند.

لیست تیم ملی ایران نسبت به بازی با امارات و کره 
جنوبی تغییر زیادی نکرده، اما همین تغییرات کم 
بسیار پررنگ بوده زیرا مهدی طارمی، آماده ترین 
مهاجم این روزهای تیم ملی در این فهرست حضور 
ندارد. از طرفی اللهیار صیادمنش و سروش رفیعی به 

تیم ملی اضافه شده اند

در حاشیه

وز عکس ر

جراحی موفقیت آمیز 
سرمربی ذوب آهن 

ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن 
عمل جراحی را با موفقیت پشت سر 
گذاشت. مهدی تارتار که جمعه شب 
به علت دیسک کمر از روی صندلی و 
کنار خط مشغول هدایت شاگردانش 
در دربی اصفهان بود، روز شنبه تحت 

عمل جراحی قرار گرفت.

اولین جلسه هماهنگی ستاد کارشناسی بازی های 
آسیایی هانگژو برای انتخاب اولیه رشته های اعزامی 
با حضور رضا صالحی امیری و کیکاووس سعیدی، 
رییس و دبیر کمیته ملی المپیک، طاهره طاهریان 
نایب رییــس کمیته ملی المپیــک، پیمان فخری 
سرپرست کاروان، مهدی علی نژاد معاون قهرمانی 

وزارت ورزش و علی رغبتی برگزار شد.
رضا صالحی امیــری در مورد نتیجه این نشســت 
بیان کرد: زمان کوتاهی تا بازی های آسیایی داریم. 
در این مدت درگیر المپیک بودیم و از این رو ستاد 
بازی ها را بعد از المپیک برگزار کردیم و رسما اولین 
جلسه آن برگزار شد. روی محورهای متعددی بحث 
کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که سیاست های 
کلی اعزام را مشــخص کنیم. تاکیــد مقام معظم 

رهبری مبنی بر اعزام کیفی، در دستور کار ماست و 
قطعا کاروان کیفی است. از تولیدات و ظرفیت های 
داخلی استفاده می کنیم. همچنین باید فضای الزم 
را به بانوان بدهیم و اعزام بیشتری در بخش بانوان 
داشته باشیم. در کنار ستاد قهرمانی، ستاد فرهنگی 

هم خواهیم داشت.
وی ادامــه داد: در مــورد لباس کاروان قرار اســت 
سرپرست کاروان سیاست های طراحی لباس را با 
استفاده از کارشناسان تدوین کند. نظر ورزشکاران 
و مردم را در مورد لباس خواهیم گرفت. رشــته ها 
هم در سه دســته )قطعا مدال آور،  شانس مدال و 
بدون شانس مدال( تقسیم بندی شده اند. هدف 
گذاری ما این است که کاروان در هانگژو درخشش 
داشته باشد و نســبت به دوره قبل، یک پله صعود 

کنیم. روندی که آغاز کردیم فشــرده اســت چون 
زمان زیادی نداریم؛ اما بــا توجه به تجربیاتی که از 
بازی های گذشــته داریم ، درخشش بهتر و قوی تر 
خواهیم داشت. در مورد نام و شعار کاروان نیز قرار 
است پیشــنهادات را جمع و در جلسه بعد بررسی 
کنیم. از مردم می خواهیم نظــرات خود را برای ما 
ارســال کنند. نام کاروان بایــد ارزش های هویتی 
و عناصر فرهنگی و  توجــه به نام ایران را داشــته 
باشد. جلســات ســتاد نیز هفتگی برگزار می شود 

و سرپرست کاروان، سخنگوی ستاد خواهد بود.

دبیر کمیته ملی المپیک: 

کاروان کیفی به بازی های آسیایی می رود
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رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان:

حصه، همگرا می شود
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره 
به رویکرد شهر همگرا گفت: نمونه فعالیتی که در شهرداری اصفهان با رویکرد همگرا آغاز شده و تاکید بر 
محله محوری دارد، محله حصه است که بخش شمالی آن در منطقه ۱۴ و بخش جنوبی آن در منطقه ۱۰ 
قرار دارد.فریاد پرهیز اظهار کرد: توسعه شهرنشینی در کنار تاثیرات مثبت، مشکالت و آسیب هایی نیز 
دارد و همانند یک تیغ دو لبه است؛ از جمله مشکالت توسعه شهرنشینی، معضالت زیست محیطی 
و تغییرات اقلیمی، شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی، افزایش مناطق کم برخوردار و شکل گیری 
پهنه های فقر شهری است که در اصفهان نیز رخ نمایان کرده است. وی با بیان اینکه رویکرد شهر همگرا 
بر جذب بازیگران مختلف شــهر در روند توسعه شــهری تاکید دارد که راه حل های زیست محیطی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به صورت توأمان پیش می برند، افزود: رویکرد شهر همگرا یک نقطه 
آغاز و الهام بخش برای ایجاد چشم اندازی روشن، تعیین راهبردها و راه حل هایی است که توسعه پایدار 
شهری را به همراه دارد و نیازهای گروه های کم درآمد شهری و پهنه های حاشیه نشین را در نظر می گیرد. 
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
با توجه به مشکالت موجود در شهرها نیاز است که همه حوزه هایی که رویکرد حکمروایی خوب شهری را 
دنبال می کنند، رویکردی را انتخاب کنند که بتواند به رفع مشکالت مناطق شهری کمک کند و آن رویکرد، 
شهر همگراست که همه ذی نفعان و ذی نفوذان در شهر از جمله انجمن ها، شهرداری ها، دستگاه های 
اجرایی، موسسات علمی و دانشگاه ها، ســازمان های مردم نهاد و شرکت های خصوصی و بخش 
خصوصی با هم مشارکت فعال داشته باشند. پرهیز در رابطه با ذی نفعان این رویکرد گفت: مهم ترین 
ذی نفعانی که باید درگیر این رویکرد شوند، ساکنان مناطق کم برخوردار هستند که درگیر موضوعات 
کالبدی، اقتصادی، زیست محیطی و بحث های اجتماعی اند. نمونه فعالیتی که در شهرداری اصفهان با 
رویکرد همگرا آغاز شده و تاکید بر محله محوری دارد، محله حصه است که بخش شمالی آن در منطقه 
۱۴ و بخش جنوبی آن در منطقه ۱۰ قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: طبق این رویکرد امکانات، پتانسیل ها، 
سرانه های خدماتی، کمبودها و مشکالت این محله، برای رسیدن به خروجی اجرایی بررسی و مباحث 
کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی که باید با این رویکرد همگرا در محله رفع شود، توسط 
شهرداری پیگیری خواهد شد تا به یاری خداوند به سرانجام مثبتی در محله حصه برسیم. رییس اداره 
مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: قرار است 
جلسه مشترکی با دستگاه های ذی نفع و ذی نفوذ از جمله اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف، 
اداره ثبت اسناد و امالک و دادگستری و همچنین سازمان های مردم نهاد و ساکنان محله حصه برگزار 

شود که خروجی آن می تواند در پایداری محله حصه تاثیرگذار باشد.

 انعقاد قرارداد برنامه ممیزی سیستم های مدیریتی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: سازمان مدیریت 
پســماند قراردادی با عنوان تمدید برنامه ممیزی سیستم شامل پیاده ســازی سیستم مدیریت 
یکپارچه  و سیستم رضایت مندی مشــتریان منعقد کرده که شــامل گواهینامه سیستم مدیریت 
یکپارچه ای)IMS(  است و  به طور همزمان دارای سه اســتاندارد شامل( ISO9۰۰۱:2۰۱5 سیستم 
مدیریت کیفیت(، ISO ۱۴۰۰۱:2۰۱5 )سیستم مدیریت محیط زیست( و ( ISO ۴5۰۰۱:2۰۱8سیستم 
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای( و برنامه رضایت مندی مشــتریان ISO۱۰۰۰۴:2۰۱8(( است. 
فرشاد مستأجران با اشــاره به اهداف این برنامه، ادامه داد: جلوگیری از حوادث کاری، بیماری های 
شغلی، باالبردن سالمت، پشتیبانی از محیط زیست و همچنین باال بردن اعتماد و رضایت مشتریان 
با ارائه مجوزهای مورد نیــاز در جهت انطباق با قوانین داخلی و بین الملــی اجرا از جمله اهداف این 

برنامه است.

نصف جهــان همیشــه یکــی از مقاصد  سپیده صالحی
گردشگری در ایران و جهان بوده، البته تا 
قبل از اینکه کرونا افراد را به خانه نشینی و بعد فاصله گذاری اجتماعی 
وادار کند.صنعت گردشــگری اســتان اصفهان در دوران شــیوع کرونا 
ضررهای بسیاری را متحمل شده، هتل ها و مراکز اقامتی قابل توجهی 
ورشکست و تعطیل شدند، راهنمایان تور شغل خود را از دست دادند و 
مشاغل مرتبط با گردشگری از جمله صنایع دستی هم ضررهای بسیاری 
را متحمل شــدند.هر چند که گالیه فعاالن گردشگری از نبود حمایت ها 
بسیار است؛ اما خبر باز شدن مرزها به روی گردشگران بارقه امیدی به 

فعاالن صنعت گردشگری بخشیده است.

مرزهای کشور به روی گردشگران خارجی باز شد
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
سفری که ابتدای آبان به اصفهان داشــت، گفت: با فرارسیدن تدریجی 
دوران پســاکرونا، تالش های گســترده ای را برای رونق دوباره صنعت 
گردشگری آغاز کرده ایم. علی اصغر شالبافیان ادامه داد: ستاد ملی کرونا 
براساس شرایط جدید کشور، پس از عبور از موج پنجم کرونا، افزایش 
واکسیناسیون در کشور و براســاس درخواست این وزارتخانه، موافقت 
خود را با بازگشایی مرز ها به روی گردشگران خارجی اعالم کرده است. 

معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تاکید کرد: البته این موافقت، منوط به رعایت تمام دســتورالعمل های 
بهداشتی از سوی گردشــگران و جوامع میزبان است.شالبافیان گفت: 
این اقدام با رویکرد حمایت از کســب و کار های رســمی و تاسیسات 
گردشگری است، به گونه ای که درخواست صدور روادید ورود به ایران با 
موافقت وزارت امور خارجه از طریق دفاتر خدمات مسافرتی ثبت می شود 
و اقامت گردشگران خارجی نیز صرفا در واحد های اقامتی دارای پروانه 
بهره برداری از این وزارتخانه امکان پذیر اســت.وی اظهار امیدواری کرد 
که این اقدام دولت، منجر به رونق مجدد کســب و کار های گردشگری 
شود. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان نیز گفت: از اسفند ســال 98 با همه گیری کرونا 
روند سفرها با شــیب بســیار تند نزولی و پس از چندی ورود گردشگر 
خارجی با محدودیت هایی که در مرزها ایجاد شد ،تقریبا به صفر رسید. 
حیدر صادقی با یادآوری اینکه در2۰ ماهی که از همه گیری کرونا گذشت 
فعاالن گردشــگری همچنان فعالیت خود را به شکل های دیگر حفظ 
کردند، افزود: از مهم ترین اقداماتی که در این مدت انجام شد ابالغ شیوه 
نامه »سفر هوشمند« توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به استان ها با توجه به ادامه دوران کرونایی بود.معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیان 

کرد: تاسیسات گردشگری اصفهان خیلی سریع خود را با این شیوه نامه 
به روز رسانی کردند. البته این امر مستلزم ایجاد زیرساخت های جدید 
در تاسیسات گردشگری، اقامتی، پذیرایی، آژانس ها و عملکرد راهنماها 
بود که با همین رویکــرد، آموزش های جدیدی به فعاالن گردشــگری 

استان ارائه شد.

نسل جدید سفرها در راه است
صادقی با اشاره به تسریع در واکسیناســیون کرونا، خاطرنشان کرد: با 
روند صعودی که در واکسیناسیون شاهد هستیم امیدواریم زمینه ورود 
گردشگر داخلی و خارجی سریع تر فراهم شــود.وی ادامه داد: در دوره 
شیوع کرونا تبلیغات فضای مجازی گسترش یافت و مقاصد گردشگری 
کمتر شناخته شده تا حد زیادی معرفی شد و همین اقدامات به توزیع 
سفرها در اســتان کمک می کند. معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه از 
رویکرد گردشگری انبوه مقداری فاصله گرفته شده، عنوان کرد: درصدد 
هستیم تا سفرها به صورت غیر انبوه باشد؛ راهنمایان تور آموزش های الزم 
را دیده اند و همه تاسیسات گردشگری آماده پذیرایی برای نسل جدیدی 
گردشگران در دوران کرونا هستند. صادقی اظهار کرد: سرمایه گذاری های 
قابل توجهی در بخش گردشــگری انجام شــده؛ طی یک سال و نیم 
گذشــته نزدیک به ۷۰ واحد جدید گردشــگری در حوزه  مجتمع های 
بین راهی، گردشگری، مراکز سرگرمی، تفریحی، اقامتگاه های سنتی، 
بوم گردی و هتل ها افتتاح شده و امیدواریم با ارتقای خدمات کیفی و 
استانداردسازی، شاهد رونق هر چه بیشتر گردشگری در استان اصفهان 
باشیم. وی  در خصوص برگزاری »سفر هوشمند« گفت: در این سفرها 
همه عناصری که مرتبط با ارائه خدمات به گردشگران هستند به صورت 
هوشمند و با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فعالیت می کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان افزود: حتی بازاریابی ما متفاوت شــده، در گذشــته 
بازاریابی و تبلیغات گردشــگری به صورت فیزیکی بــود، ولی در حال 
حاضر تبلیغات به شکل دیجیتال و در فضای مجازی به گردشگران ارائه 
می شود.صادقی ادامه داد: ارتباط خوبی میان پایگاه های گردشگری و 
پایگاه های مراکز سالمت ایجاد شده و به عنوان مثال مسافر بدو ورود به 

هتل از لحاظ ابتال یا عدم ابتال به کووید ۱9 بررسی می شود.

شرط و شروط برای پذیرش گردشگر خارجی
وی در خصوص شرایط ورود گردشگران خارجی به کشور، بیان کرد: برای 
ورود گردشگران خارجی تابع قوانین و دستورالعمل های کمیته  برنامه 
ریزی در سطح ملی هستیم.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: در حال حاضر ویزای 
توریستی برای مقاصد خاص در حال برنامه ریزی است؛ اما مسلما ورود 
و خروج گردشگران نیازمند ارائه کارت واکسیناسیون است که هر دو دوز 
واکسن مقابله با کرونا را دریافت کرده و تست منفی کرونا داشته باشند.

 مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان گفت: تئاتر اصفهان در ســال های گذشته 
مــورد بی مهری قــرار گرفته و حمایت درســتی از 
آن نشــده اســت.حجت االســالم والمســلمین 
رمضانعلی معتمدی، در نشســت خبری ســی و 
سومین جشنواره تئاتر اســتان در تاالر هنر اصفهان 
افزود: زیرساخت های تئاتر در استان اصفهان هنوز 
به حد مطلوب نرســیده و به اندازه نیــاز هنرمندان 
امکانات فراهم نشــده اســت.وی تاکیدکرد: باید 
در حد توان خــود برای رفع این کاســتی ها برنامه 
ریزی کنیم و با همکاری شــهرداری و حوزه هنری، 
شرایط خوبی را برای گروه های تئاتر منطقه فراهم 

ســازیم.حجت االســالم معتمدی با بیــان اینکه 
احیای مکتب تئاتر اصفهان ضروری اســت، گفت: 
باید نقشــه راه برای تئاتر داشته باشــیم و در این 
زمینه با برنامه ریزی درســت حرکــت کنیم.وی با 
بیان اینکه سی و سومین جشــنواره تئاتر استان با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 
فرهنگی ، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری و حوزه 
هنــری برگزار می شــود، ایجاد نشــاط اجتماعی، 
شناســایی اســتعدادهای جوانان و نوجوانان در 
عرصه نمایش و تشــکیل دوره های آموزشی، رشد، 
پویایی و نوآوری در عرصه تئاتــر را از جمله اهداف 
این جشنواره عنوان کرد.وی افزود: استان نیازمند 
مرکز رشد، نوآوری خالق و فناوری در حوزه نمایش 
است و این ظرفیت در اصفهان وجود دارد.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان تصریح کرد: در 
استان یک جشــنواره تئاتر باید برگزار شود و در این 

زمینه هم دســتگاه های مرتبط با هــم همکاری و 
هم افزایی داشته باشــند. وی گفت: نمی شود هر 
دستگاهی برای خود جشــنواره برگزار کند زیرا این 
کار نتیجه ای نیز نخواهد داشت، همه باید در خدمت 
مردم باشیم و گروه های نمایشــی از جنس مردم 
هستند. حجت االسالم معتمدی اظهار داشت: باید 
از ظرفیت گروه های نمایشــی در ابعــاد مختلف از 
جمله شناسایی معضالت و آسیب های اجتماعی، 
پویایی و نشاط مردم استفاده کرد.وی خاطرنشان 
کرد: یک منشــور عفاف و حجاب برای جشــنواره 
امســال تئاتر استان تهیه شده اســت چون باید به 
ارزش های اسالمی توجه شود و فعالیت ها براساس 
آن صورت گیرد. وی، تجلیل از 9 خانواده شــهید در 
جشنواره تئاتر استان و نکوداشت استاد مرحوم حاج 
حسن کریمی)هسنیجه( را از دیگر برنامه های مهم 

این جشنواره  عنوان کرد.

مدیرکل ارشاد استان: 

تئاتر اصفهان مورد بی مهری قرار گرفته است

پرشدن رودخانه های فصلی جرقویه
در پی بارش های اخیر، سرپرست فرمانداری شهرستان جرقویه در گفت و گو با روزنامه »زاینده 
رود« اعالم کرد :باران های ۱۴ آبان ماه بار دیگر رودخانه های فصلی شهرستان جرقویه را پر آب 
کرد. در اثر بارش های سیل آسا در محور مالواجرد رامشه شــاهد آب گرفتی جاده ها ،تخریب 
شانه های جاده و تخریب قســمتی از پل ها و حادثه واژگونی دو خودرو بودیم که خوشبختانه 

حادثه جانی در پی نداشت. 
جعفری هرندی همچنین اظهار کرد:شــدت بارندگی ها در شــب ۱۴ آبان ماه به حدی بود که 
تعدادی از رانندگان به اتفاق خانواده هایشان مجبور شدن توسط پلیس راه با همکاری دهیاری 
روستای رامشه، بخشداری جرقویه علیا و فرماندهی انتظامی رامشه اسکان در حسینیه ولی 

عصر)عج( اسکان یابند.
وی در ادامه گفت: صبح روز ۱5 آبان ماه بــا حضور نیروهای راهــداری و همکاری پلیس راه 
و مســئولین منطقه و محلی محور مالواجرد رامشــه باز شد، سپس جلســه مدیریت بحران 
شهرستان جرقویه در دهیاری رامشــه با شرکت مسئولین شهرستان تشــکیل شد که در این 
جلسه به بررسی حوادث و خسارات احتمالی پرداخته و در پایان مقرر شد که دستگاه های ذی 
ربط شهرستان حوادث مربوط به بخش های خود را بررسی و همراه با مستندات به فرمانداری 
جهت انعکاس به استان اعالم  کنند و  توسط منابع طبیعی مطالعات مهار روان آب در باال دست 

انجام گیرد.

 برگزاری کارگاه »سهم ویراستاری و درست نویسی
در رسانه ها« در اصفهان

با توجه به ضــرورت آموزش های به روز رســانه ای برای خبرنگاران، اصحــاب فرهنگ و ادب 
و رسانه، کارگاه »سهم ویراســتاری و درست نویسی در رســانه ها« در اصفهان برگزار می شود.

مدرس این کارگاه آموزشی که با همکاری انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان، مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان و فرهنگ سرای تخصصی رســانه برگزار می شود، میالد شمعی 

استاد دانشگاه و نویسنده کتاب »راهنمای جامع درست نویسی و ویراستاری« است.
کارگاه »سهم ویراستاری و درست نویسی در رسانه ها« در تاریخ های 2۰ و 2۷ آبان و همچنین ۴ 
و ۱۱ آذر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

شــرکت در این دوره برای اصحاب رســانه و خبرنگاران اصفهان رایگان اســت و عالقه مندان 
می توانند به منظور ثبت نام و صدور گواهی نامه، مشــخصات خود )شامل: نام و نام خانوادگی، 
نام پدر و کد ملی( را در واتســاپ به شــماره ۰9۱۳۰9۱۶۷2۷ ارســال و یا به شکل حضوری به 

فرهنگ سرای رسانه واقع در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان مراجعه کنند.

فعالیت تجهیزات تفریحی تنها با مهر استاندارد
تله کابین صفه و تله ســیژ پارک ناژوان اصفهان بعد از رفع نواقص و دریافت تاییدیه استاندارد 
مجاز به فعالیت شدند.مدیر کل استاندارد استان اصفهان تجهیزات و وسایل پارک های بازی 
و شهر های بازی را مشــمول مقررات اجرای استاندارد اجباری دانســت و گفت: این دو طرح 
در حال گذراندن مراحل اخذ تاییدیه اســتاندارد هستند، اما با توجه به نظر کارشناسان و وجود 
نواقص، پلمب شدند.محمود فرمانی بر اهمیت ایمنی تجهیزات شهر های بازی و مراکز تفریحی 
تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون شهربازی و پارک های بازی فاقد استاندارد اجازه فعالیت 
ندارد و تا زمان رفع نواقص بحرانی و ایمنــی، نمی توان از آن ها بهره برداری کرد.وی تاکید کرد: 
شهروندان می توانند از طریق شماره تلفن ۱5۱۷ با اداره کل اســتاندارد استان اصفهان ارتباط 
برقرار کرده و شکایت های خود را مطرح کنند.استان اصفهان ۱2۶ شهربازی و زمین بازی بزرگ 

دارد که 5۰ شهربازی در کالن شهر اصفهان واقع شده است.

با مسئولان

خبر خوان

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

  خطری سی و سه پل را 
تهدید نمی کند

خبر روز

به دنبال بارش های پاییزی روز جمعه ۱۴ آبان 
در شهر اصفهان، تصویری از سقف های سی و 
سه پل در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
برخی از دوستداران میراث فرهنگی نسبت به 
احتمال نم کشیدن رواق ها و دیوار های این 
پل تاریخی اظهار نگرانی کردند. معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان اصفهان با اشاره به 
عکس منتشر شده از نم دادگی سی و سه پل 
اصفهان گفت: طبق بررسی های انجام شده از 
سوی سازمان میراث فرهنگی اصفهان هیچ 
کدام از آثار نم در ســقف سی و سه پل برای  
االن  نیست و همه این موارد از قدیم بجا مانده 
اســت، پس از بارندگی ها تعدادی بازرس را 
برای بررسی فرستادیم که به پشت بام  سی و 
سه پل بروند تا اگر آجر های روی بام بندکشی  
الزم دارد، انجام شود چون که  سقف طبقه اول 
سی و سه پل بامش آجر فرش است؛ اما بعد 
از بررسی ها بازرســان گفتند که بندکشی ها 
هیچ مشــکلی ندارند و این موارد که اکنون 
به وجود آمده داغی آب اســت که مربوط به 
سنوات قبل بوده است. ناصر طاهری افزود: 
هر ســال در چنین زمانی، مکاتبه ای با تمام 
قسمت های شهرستان ها و بخش هایی که 
در بناهای تاریخی مســئولیت دارند انجام 
می شــود تا مجاری خروج آب و ناودان ها را 
کنترل کنند و اگر مشکلی است اطالع داشته 
باشیم که پس از بارندگی ها غافل گیر نشویم، 
اما در این چند ســال بارندگی ها بســیار کم 
بوده، ولی  اگر به یاد داشــته باشید در سال 
۱۳98 زمانی که بارندگی ها شدید شد در هیچ 
کــدام از بناهای تاریخی مشــکلی به وجود 
نیامد.  معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان  بیان کرد: تمامــی بناهای تاریخی 
مرتبا پایــش، رصد و کنترل می شــوند و ما 
آمادگی را برای بارندگی های شدید داریم تا 
قبل از بحران و بارندگی های شدید در فصل 

پاییز ،  آماده باش باشیم.

صبح دیروز شهردار و اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شــهر اصفهان با آیت ا...سید ابوالحســن مهدوی ،امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان 
رهبری دیدار کردند.در همین زمینه علی صالحی با اشاره به جزییات این دیدار اظهار کرد: در این دیدار صمیمی مهندس نورصالحی، رییس شورای شهر ضمن ترسیم 
چشم انداز و برنامه های آتی شورا، گزارشی از اقدامات سه ماه گذشته را بیان کرد و نسخه ای از منشــور شورای ششم به ایشان ارائه شد. سخنگوی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: در این دیدار آیت ا... مهدوی بر همگرایی در بین همه مدیران شهری و استانی برای تسریع در حل مشــکالت مردم تاکید کردند و با تقدیر از 
اقدامات انجام گرفته نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر زندگی مردم در اصفهان تاکید داشتند. علی قاسم زاده شهردار اصفهان، محمد نورصالحی، ابوالفضل قربانی، 
سیدامیرسامع،فرزانه کالهدوزان، رسول میرباقری، منوچهر مهروی پور، مجیدنادراالصلی،  علی صالحی، محمدرضا فالح، احمدرضا مصور و مصطفی نباتی نژاد در 

این دیدار حضور داشتند. عباس حاج رسولی ها و غالمحسین صادقیان به دلیل عدم حضور در اصفهان در این دیدار حاضر نشدند.

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان با آیت ا... مهدوی

پایان مرمت گنبد ۶00 
ساله امامزاده سید 

فاضل در نطنز
مرمت و بازســازی اساسی گنبد ۶۰۰ 
ساله امامزاده سید فاضل در روستای 
طامه از توابع شهرستان نطنز به پایان 
رســید. بنای تاریخی امامزاده سید 
فاضل فرزند امام موسی کاظم)ع( 
مشهور به شاه سید در دامنه تپه های 
شمالی روســتا و در میان انبوهی از 
درختان با گنبدی هرمی شــکل ۱۶ 

ترک فیروزه ای قرار دارد.

وز عکس ر

عقب نشینی کرونا در برابر گردشگران؛

نصف جهان؛ مقصدی ایمن برای سفرهای هوشمند



دوشنبه 17 آبــــان 1400 / 02 ربیع الثانی 1443 / 08 نوامبر 2021 / شماره 3388

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

یکی از معروف ترین مجسمه های دنیا، مجسمه آزادی در 
نیویورک است، که با 45 متر ارتفاع، حتی به گرد پای بزرگ 
ترین مجسمه جهان هم نمی رسد. شاید از نظر شهرت، این 
مجسمه باید رتبه اول را کسب می کرد؛ اما فهرستی که پیش 
روی شماست، درباره بلندترین  مجســمه های دنیاست و 
به همین خاطر بانوی آزادی، با 45 متر ارتفاع، کوتاه تر از آن 
چیزی اســت که در این مجموعه حرفی برای گفتن داشته 
باشد. همچنین توقع نداشته باشــید که اسمی از مجسمه  
مسیح نجات دهنده در برزیل )با 2۹/5 متر ارتفاع( بشنوید، 
چرا که کوتاه ترین مجســمه این فهرســت، 80 متر ارتفاع 
دارد، یعنی چیزی حدود سه چهارم یک زمین فوتبال. اگر 
می خواهید با این هیوالهای مرتفع و منطقه ای که در آن واقع 

شده اند آشنا بشوید، متن را تا انتها دنبال کنید.
 کانن غول پیکر صلح جهانی: کانن، یک الهه ژاپنی است 
که چینی ها بــه آن گوآنین می گوینــد و آن را به عنوان الهه 
رحمت و بخشــش می شناســند. با اینکه این مجســمه، 
بزرگ ترین کانن موجود روی زمین نیســت، اما کانن غول 
پیکر، بلندترین نمونــه در جزیره آواجی ژاپن اســت.این 
مجسمه با 80 متر ارتفاع درســت مثل یک فانوس دریایی 
عظیم، بر فراز سواحل اوزاکا ایستاده است. جزیره آواجی، 

در بخش تحت ریاست هیوگو واقع شده که از شرق به اوزاکا 
و از شمال به کوبی می رسد. مجسمه روی بام 20 متری یک 
ســاختمان 5 طبقه قرار دارد که مرتبا توســط گردشــگران 
استفاده می شود. متاســفانه، این مکان دچار خرابی هایی 

شده، اما از سال 2006 در حال بازسازی است.
رودینا مات زووایوت: قبل از سال 1۹62، شهری که این 
مجسمه مشهور در آن قرار دارد، به نام استالینگراد شناخته 
می شــد، اما از آن به بعد نام شــهر به وولگوگراد تغییر کرد؛ 
شهری تاریخی که در تعیین سرنوشت جنگ جهانی دوم، 
نقش بسیار اساسی ایفا کرد. این مجسمه، احتماال هیجان 
انگیزترین نمونه در این فهرســت است که متعلق به روسیه 
بــوده و نــام آن هم، بــه اندازه  خــود مجســمه، جالب و 
هیجان انگیز است: آوای سرزمین مادری!این مجسمه، با 
148 متر ارتفاع، مرتفع ترین مجسمه  زن دنیا و بزرگ ترین 
مجمسه اروپاست که یک شمشیر بزرگ را نیز در دست گرفته 
است. این مجسمه، در جنوب غربی روسیه، نزدیک به مرز 
اوکرایــن و گرجســتان واقــع شــده و مســلما یکــی از 

پرانرژی ترین و پویاترین مجسمه  های دنیاست.
مجســمه دای کانن در پارک کیتا نو میاکو: دومین کانن 
ژاپن، که در این فهرست جای گرفته، حدود 30 سال پیش 

ساخته و تکمیل شده است. مجسمه ای با 87 متر ارتفاع که 
درست در مرکز پارک کیتا نو میاکو قرار گرفته است. هوکایدو، 
شهری که این مجسمه در آن واقع شــده در شمالی ترین 
بخش مجمع الجزایر ژاپن قرار دارد. مجسمه دای کانن در 
پارک کیتا نو میاکو، نیز به عنوان کانن شهر هوکایدو شناخته 
می شــود و تا اواخر دهــه 80 و اوایل دهــه ۹0 بزرگ ترین 

مجسمه جهان به شمار می رفت.
بودای بزرگ: یک مجسمه طالیی غول پیکر را وسط یک 
منطقه سرسبز در حومه شهر تصور کنید، چشم انداز زیبایی 
نیست؟ بودای بزرگ تایلند که به نام بیگ بودا هم معروف 
است در اســتان آنگ تونگ، در بخش جنوبی تایلند واقع 
شده است.آنگ تونگ در شــمال بانکوک و تنها حدود 120 
کیلومتر از پایتخت مشهور و توریســتی تایلند فاصله دارد. 
بودای بزرگ، یک مجســمه طالیی است که حدود ۹2 متر 
ارتفاع دارد و با همان شمایلی ساخته شده که همه از بودا در 
حالت نشسته در ذهن دارند. اگر بودای بزرگ تایلند بایستد، 
آن وقت است که این مجسمه، به بزرگ ترین مجسمه جهان 
تبدیل خواهد شد! البته به جز این بودای بزرگی که در ردیف 
بزرگ ترین مجسمه های جهان قرار می گیرد، بیگ بودای 

پوکت هم در تایلند معروف است.

آشپزی

پنکیک جو دو سر 
مواد الزم: تخم مرغ یک عدد، عسل یک قاشق 

غذاخوری، وانیل یک چهارم قاشق چای خوری، روغن کنجد2 
قاشق غذاخوری، شیر یک پیمانه، آرد جو دوسر یک پیمانه، بکینگ 
پودر یک قاشق چای خوری، پودر دارچین یک قاشق چای خوری

طرز تهیه: ابتدا تخم مرغ را به همراه عسل و وانیل درون یک کاسه مناسب می ریزیم، سپس 
با همزن دستی یا قاشق مواد را به خوبی مخلوط می کنیم تا بافت تخم مرغ از لختگی خارج و 

کامال یکدست شود.پس از اینکه مواد یکدست شدند، روغن کنجد را به همراه شیر به کاسه اضافه 
می کنیم. در ادامه مواد را مجددا با قاشق یا همزن دستی مخلوط می کنیم تا بافت شان یکدست 
شود. در ادامه آرد را با بکینگ پودر و دارچین ترکیب می کنیم.در این مرحله ترکیب آرد را یک مرتبه 
الک می کنیم، سپس مجددا درون الک می ریزیم و روی مواد درون کاسه الک می کنیم. در حین 

اضافه کردن ترکیب آرد، مواد را به صورت مداوم مخلوط می کنیم تا بافت شان یکدست شود. 
پس از اینکه مواد یکدست شدند، یک تابه یک نفره روی حرارت مالیم قرار داده و آن را با کمی 

روغن چرب می کنیم. در ادامه با مالقه مقداری از مایه پنکیک بر می داریم و درون تابه 
می ریزیم و صبر می کنیم تا پنکیک حباب بزند. پس از اینکه روی پنکیک شروع 

به حباب زدن کرد، آن را بر می گردانیم و اجازه می دهیم سمت دیگر پنکیک 
نیز به طور کامل طالیی شود. در ادامه پنکیک ها را درون ظرف 

مورد نظرمان می چینیم و به همراه موز حلقه ای 
و عسل سرو می کنیم. 

بزرگ ترین مجسمه های جهان که انسان توانسته بسازد!

»گشت ارشاد 3« به زودی اکران می شود زندگی »رضا رویگری« مستند شد
سعید سهیلی، کارگردان فیلم »گشت ارشاد 3« با انتشار عکسی در فضای 
مجازی از اکران این فیلم خبرداد.فیلم سینمایی »گشت ارشاد1« در 
سال ۹1 و »گشت ارشاد 2« در سال ۹5 ساخته شد و هردو فیلم در 
گیشه با استقبال خوب مخاطبان همراه شدند. پیش بینی می شود 
با فعالیت عادی سینما ها و اکران »گشت ارشاد3« این اتفاق در سری 
سوم فیلم هم تکرار شود.ساعد سهیلی، پوالد کیمیایی، بهنام بانی و امیر 
جعفری  در این فیلم نقش آفرینی کردند.

تهیه کننده مستند پرتره »رضا رویگری« از پایان تصویربرداری این 
مستند خبر داد. ابوالفضل محمدباقر  گفت: در این مستند تالش شد 
تا زندگی رویگری در سه بخش به تصویر کشیده شود؛ سه بخشی که 
ایشان در دو بخش آن در میان مردم بیشتر شناخته شده اند، یعنی 
بازیگری و موسیقی اما یک بخش که کمتر مردم او را می شناسند، 
بخش نقاشی رضا رویگری است. رویگری با نقاشی های زیبا و 
تاثیرگذار، کمتر در بین مردم شناخته شده است .

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

در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاســیس انجمن روابط عمومی  که 12 
آبان ماه با حضور اساتید و پیشکســوتان روابط عمومی و تجلیل از بزرگان این 
حرفه در مرکز همایش های سیتی سنتر اصفهان برگزارشد ، جایزه روابط عمومی 
ناب به ذوب آهن اصفهان رسید .جایزه روابط عمومی ناب بر اساس معیارهای 
سبک مدیریت ناب که از سبک های نوین مدیریتی است، طراحی شده که برای 
اولین بار توسط انجمن روابط عمومی ایران، ارزیابی های مربوطه صورت گرفت 
و این جایزه به روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه رسید.

این آیین با حضور بزرگان عرصه روابط عمومی، علوم ارتباطات و رسانه، از جمله 
دکتر حســینعلی افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
دکتر خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران و اعضای هیئت مدیره 
انجمن، غالمرضا کاظمی دینان رییس شورای سیاستگذاری هفته بزرگداشت 
روابط عمومی کشور، دکتر شکری خانقاه استاد دانشگاه و تنی چند از مدیران 
روابط عمومی وزارتخانه ها، مدیران و کارشناسان روابط عمومی به همراه مهمانانی 
از انجمن های روابط عمومی سایر استان هابرگزار شد .در این آیین دکتر حمید 

شکری خانقاه در خصوص استانداردهای جهانی و لزوم تدوین الگوی ایرانی 
برای روابط عمومی ســخنرانی کرد .همچنین در این آیین ، ســخنرانی دکتر 
ساروخانی به صورت ویدئو کنفرانس پخش شد و از کتاب روابط عمومی و ارتباط 
با رسانه نوشته دکتر مهدی فرقانی و دکتر مهدخت علوی بروجردی رونمایی شد .

مدیر روابــط عمومی آبفای اســتان اصفهان از 372 مورد گرفتگی شــبکه و 
پس زدگی فاضالب منازل شــهروندان اصفهان بر اثر بارندگی های اخیر خبر 
داد.مهرداد خورســندی گفت: روز جمعه، 14 آبان ماه جاری در مجموع 464 
مورد حادثه به سامانه 122 این شــرکت گزارش شد که 372 مورد آن مربوط 
به شــبکه جمع آوری و انتقال فاضالب بود.وی علت وقوع این تعداد حادثه 
در شهر اصفهان را بارش شــدید باران در یک مقطع زمانی کوتاه عنوان کرد و 
گفت: متاسفانه تعدادی از شهروندان ناآگاه و نیروهای دستگاه های خدمات 
رسان با برداشــتن دریچه منهول های فاضالب، اقدام به هدایت روان آب ها 
به شــبکه جمع آوری فاضالب شــهری کرده بودند که متاسفانه پس زدگی 
فاضالب در منازل شهروندان را در پی داشت.سخنگوی آبفای استان اصفهان 
بیشترین پس زدگی فاضالب را مربوط به زیرزمین ها و اماکن زیر تراز منفی 
60 سانتیمتر عنوان کرد و گفت: بســیاری از این اماکن از نصب شیرهای یک 
طرفه فاضالب خــودداری کرده و یا دارای انشــعاب غیرمجــاز و نصب های 

غیراصولی بودند. 
خورسندی افزود: ســاکنان این گونه واحدها باید در اســرع وقت نسبت به 
مجاز کردن انشــعاب خود و نصب شــیر یک طرفه فاضالب اقدام کرده و از 
صحت عملکرد شیر یکطرفه و جریان فاضالب در ســیفون اطمینان حاصل 

کنند.وی در عین حال بر طراحی شبکه جمع آوری روان آب ها در سطح شهر 
توسط دستگاه های ذی ربط تاکید کرد و گفت: بررسی های میدانی روز جمعه 
نشان داد در معابری که از قبل چاه های جذبی جمع آوری آب باران حفر شده 
بود، آب گرفتگی به وجود نیامد و گرفتگی شــبکه و پس زدگی فاضالب نیز 

گزارش نشد.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان از تمدید گواهینامه مدیریت ریسک 
ISO 31000:2018 در شــرکت گاز اســتان اصفهان خبــر داد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، ســید مصطفی علوی در آیین 
افتتاحیه ممیزی عملکرد شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه تمامی 
شهرهای استان و ۹۹.5 درصد روستاهای سطح استان از نعمت گاز طبیعی 
برخودارهســتند، گفت: اجرای بیش از 27 هزار کیلومتر شــبکه، نصب یک 
میلیون و 110هزار انشعاب، اشتراک پذیری یک میلیون و ۹78 هزارمشترک 
و گازرسانی به 5۹شهرک صنعتی و بیش از ده هزار واحد صنعتی و گازرسانی  
به 162 جایگاه CNG از دیگر خدماتی است که در حوزه گازرسانی در استان 

اصفهان انجام شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: ســاالنه حدود 22میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی برای بیش از دو میلیون مصرف کننده در ســطح استان 
توزیع می شود.سید مصطفی علوی، بیان داشت: شرکت گاز استان توانسته 
با توجه به دو استراتژی؛ ســرآمدی درعملیات و ارتقای بهره وری خدمات 
رسانی کند و در حال حاضر یکی از شــرکت های صاحب تندیس جشنواره 
ســرآمدی و بهبود مستمر شــرکت ملی گاز ایران در بین شــرکت های گاز 

استانی است.
وی گفت: در حال حاضر بر اساس رویکرد مدیریت ریسک جامع، شناسایی 
انواع ریسک ها در تمام واحدها با روش TFMEA انجام می گیرد و با توجه 

به اهمیت این موضوع ،کمیته مدیریت ریســک تشکیل شده،ریسک  های 
مهم شناسایی و پروژه های بهبود و اقدامات اصالحی در SLA واحدها برای 
تخصیص منابع انســانی، مالی و زمانی جهت اجرا و پایش آنها  به صورت 

فرآیندی تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، حوادث و رویدادها، نشتی شبکه های 
گاز، فرسودگی تاسیسات و ایســتگاه ها، افزایش بدهی مشترکین، تاخیر 
اجرای پروژه ها، آمادگی فنی و عملیاتی کارکنان، کیفیت و تخصص کارکنان، 
حوادث مشترکین گاز و خشک سالی را از مهم ترین ریسک های شناسایی 
شده در شــرکت گاز اســتان اصفهان عنوان کرد و گفت: برای هر یک از این 

موارد اقدام اصالحی و کنترلی مورد نیاز تعریف و در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان ،در راســتای حفظ محیط زیست و 
استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک اظهار داشت: تحویل حداکثری 
گاز طبیعی به نیروگاه های تولید برق از اولویت های شرکت بوده است که بر 
همین اساس شرکت گاز استان اصفهان از تمامی ظرفیت های موجود برای 
عملی شدن این مهم استفاده کرده و روزانه 35 درصد از میزان گاز تحویلی 
به شرکت گاز استان اصفهان در پنج نیروگاه استان به مصرف می رسد.الزم 
به ذکر اســت، در پایان این ممیزی یک روزه، گواهینامه مدیریت ریســک 
ISO31000:2018 به مدت یک ســال برای شرکت گاز اســتان اصفهان 

تمدید شد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درخصوص وضعیت تولید 6 ماهه ابتدای سال گفت: 
با راه اندازی کوره بلند شماره یک ذوب آهن در سال گذشته، انتظار رشد خوبی در 
تولید داشتیم چرا که کوره بلند شماره یک سالیانه 800 هزارتن به ظرفیت تولید 
ذوب آهن اضافه کرد. منصور یزدی زاده افزود: اگرچه ما شاهد رشد ده درصدی 
تولید چدن و رشد یک درصدی فوالد بودیم؛ اما اگر مشکالت ناشی از فشارهای 
کمبود آب و قطعی برق رقم نمی خورد و صنعت فوالد را به شدت تحت تاثیر قرار 
نمی داد دســت کم انتظار 30 درصد رشد را داشــتیم. ذوب آهن اصفهان دارای 
نیروگاه برق اختصاصی است اما به خاطر اینکه نیروگاه نیاز به آب دارد و به دلیل 
محدودیت های مصرف آب در استان اصفهان، قطعی برق برای ما نیز تاثیرگذار بود.

یزدی زاده ادامه داد: اگرچه از نظر کمی نتوانستیم عدد مورد نظر را پوشش بدهیم 

با این حال در حوزه سودآوری تمرکز اصلی مان را روی محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر گذاشتیم و دست کم 12 محصول جدید را به سبد محصوالت اضافه کردیم. 
از جمله انواع ریل، آرک معدنی، ناودانی، تیرآهن های سبک و میلگردهای آلیاژی 
را روانه بازار کردیم و نیاز کشور به این محصوالت تامین شد .مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان افزود: مهم ترین آن ها محصول آرک تیپ 36  اســت که برای معادن و 
استخراج در عمق به کار می رود و تاکنون کامال از خارج کشور وارد می شد و دیگری 
محصول ریل مترو  UIC 54 بوده که برای قطارهای شهری تولید و نیاز کشور به 
واردات را رفع کردیم.به گفته یزدی زاده؛ بدین ترتیب این محصوالت صنعتی بیشتر 
از سود پیش بینی شده 6 ماه ذوب آهن اصفهان را محقق کرد و امیدواریم طی 6 

ماهه دوم شرایط تولید و سود ذوب آهن بهتر شود.
وی با بیان اینکه زمزمه های مشــکل گاز برای فصل ســرما به گوش می رسد، 
گفت: روش تولید ذوب آهن، کوره بلندی است و در زمستان با محدودیت گاز در 
بخش های تولید چدن و فوالد با مشــکل چندانی مواجه نمی شویم؛ اما ممکن 
است در بخش نورد کمبود گاز مشکل ساز شود.وی ضمن امیدواری برای گذراندن 
زمستانی بی دردسر از ســوی فوالدی ها، در مورد پیگیری مصوبه دولت مبنی بر 
اختصاص معدن به ذوب آهــن اصفهان بیان کرد: با توجه بــه اینکه ذوب آهن 
کمترین بهره را از یارانه انرژی دریافت می کند و از سوی دیگر برای تامین سنگ 
آهن کارخانه، خود دولت بررسی کرد و به این جمع بندی رسید که حق ذوب آهن 
است سهمیه ای از معادن سنگ آهن داشته باشــد، با این حال متاسفانه این 
مصوبه در کش و قوس تغییرات دولت رقم نخورد؛ اما ذوب آهن مصرانه پیگیر 
این مصوبه است و جلســاتی در این خصوص تاکنون برگزار شده که امیدواریم 

به نتیجه برسد.

در پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی؛
جایزه روابط عمومی ناب به ذوب آهن اصفهان رسید

مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان خبر داد:
وقوع 372 مورد گرفتگی شبکه و پس زدگی فاضالب بر اثر بارندگی های اخیر

 شرکت گاز استان اصفهان در حوزه مدیریت ریسک، موفق به تمدید گواهینامه
ISO 31000:2018 شد

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان تشریح کرد:
برنامه ذوب آهن برای جبران کاهش تولید
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