
 مدیرکل میراث فرهنگی استان می گوید اگر وضعیت کرونا در اصفهان خوب باشد
 پذیرای 18 هزار مسافر نوروزی خواهیم بود؛

میزبانی به شرط  نارنجی نشدن
7

 و باالخره افتتاح می شود!
 پس از کش و قوس های فراوان، امروز قرار است شاهد بهره برداری رسمی از سالن اجتماعات گلستان شهدا باشیم؛
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8 صفحه

قیمت: ۱۰۰۰ تومان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

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 .

           نام روزنامه:زاینده رود

       تاريخ انتشار: 99/12/27

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

400-1-23
عملیات بهره برداری آب و 

خدمات مشترکین منطقه سمیرم
23.828.836.085804.865.000جاری

400-1-24
عملیات نصب انشعابات آب و 

تعویض کنتور در منطقه لنجان
3.913.569.633195.678.000جاری

400-1-25 /4
عملیات بهره برداری آب و امور 

مشترکین منطقه دهاقان
9.253.597.448367.607.000جاری

400-1-26 /2
عملیات بهره برداری آب و امور 

مشترکین منطقه چادگان
11.512.220.614435.366.000جاری

400-1-27 /2
انجام خدمات مشترکین 

منطقه نجف آباد
17.367.283.902611.018.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق2۹2 : تاساعت : ۱5:۰۰ روز شنبه
 به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/2۱

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/22
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:  3668۰۰3۰-8- ۰3۱
)  داخلی 33۴  (

نوبت دوم

 آگهی تجدید فراخوان مناقصه 

) شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000071 (

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 

 شرکت آب منطقه ای
 اصفهان

م الف:1113994

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد الیروبی دریاچه سد رودشت را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت 
واگذار نماید . لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) www.setadiran.ir ( اقدام نمایند .
مبلغ پایه : برآورد مناقصه معادل 14/812/493/422 ریال بر اساس فهرست بهاء واحد پایه رشته های آبیاری و زهکشی سال 1399 می باشد .

شرایط مناقصه گر : مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی .
محل اجراء : استان اصفهان – شهرستان اصفهان

مدت اجراء : 5 ماه
نوع اعتبار : اعتبارات این پروژه از محل جاری شرکت می باشد .

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادات متعاقبا در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد .
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ) SETADIRAN.IR ( مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت استعالم 

ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نمایند.
نشانی مناقصه گزار : اصفهان – پل خواجو- بلوار آئینه خانه – جنب هالل احمر – شرکت آب منطقه ای  اصفهان – دفتر امور قراردادها.

تلفن تماس : 5-36615360 داخلی 2529 و 2528 فاکس : 36611073

نوبت دوم

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه  را تبریک می گوییم 

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آباد  م الف:1110904

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 99/2826 مورخ 99/10/21 شورای محترم اسالمی شهر، عملیات زیرسازی 

)شامل: خاکبرداری، خاکریزی و اجرای بیس( و جدول گذاری شــهرک آپادانا منطقه سه شهرداری را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 

130/000/000/000 ریال با احتساب تعدیل و بدون مابه التفاوت قیمت حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی 

سال 1399 شهرداری و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و راه و باند سال 1399 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه چهار در رشته راه و ترابری ( از معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با این موضوع را دارا باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه 
داشتن مدارک و رزومه شرکت، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/01/16 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 6/500/000/000 ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره 

0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج اســت و شــهرداری نجف آباد در رد یــا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات

 مختار می باشد. 

چاپ دوم

6 محرم و حاج صفی به سپاهان رسیدند، سهراب به آپارتمانش            
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دکترین جدید ارتش آمریکا منتشر می شود
انتظار می رود ارتش آمریکا دکتریــن جدید نظامی خود را که چگونگــی عملکرد این خدمت در 
عرصه هوا، زمین، دریا، فضا و فضای مجازی را توصیف می کند، در تابستان ۲۰۲۲ منتشر کند.به 
نقل از دیفنس نیوز، این دکترین، مفهوم در حال توسعه مبارزه جنگی که عملیات چنددامنه- یا 
MDO- را ابداع کرده، تحکیم می کند. این عملیات، به نقش ارتش در درگیری بالقوه با دشمنان 
نزدیک هم سطح- از جمله چین و روســیه- در زمان رقابت قدرت های بزرگ اشاره دارد.این به 
آن معنی است که کتابچه راهنمای میدانی، که در حال حاضر عملیات زمینی یکپارچه را پوشش 
می دهد، به دستورالعمل میدانی تغییر خواهد کرد که برای نخستین بار در تاریخ ارتش، به عملیات 
در تمام دامنه ها خواهد پرداخت.ژنرال اسکات مک کین، مدیر مرکز آینده و مفاهیم ارتش آمریکا 
 در این رابطه تاکید کرد عملیــات چنددامنه حتی در قالب دکترین نیز، بــه مقدار نیاز تکامل پیدا 

خواهد کرد.

پاسخ آمریکا به درخواست سودان 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که از درخواست نخست وزیر سودان از ایاالت متحده، سازمان ملل، 
اتحادیه اروپا و آفریقا برای میانجی گری در اختالفات میان این کشور با اتیوپی و مصر در خصوص 
سد النهضه مطلع شده است.به نقل از روسیا الیوم، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد، ایاالت متحده از تالش های گروهی و ســازنده برای حل اختالفات بر سر سد النهضه که به 
عنوان مسئله بزرگی برای طرف های آن محسوب می شــود و همچنین از رایزنی ثمربخش سه 
کشور سودان، اتیوپی و مصر حمایت می کند.سودان پس از اعالم مخالفت آدیس آبابا با پیشنهاد 
این کشور، از جامعه جهانی خواست مکانیزم چهارجانبه ای برای میانجی گری تشکیل دهد.مصر 
حمایت خود را از پیشنهاد سودان اعالم کرد و به دو کشور سودان و اتیوپی هشدار داد، اگر اتیوپی 

اقدام به آبگیری دوم سد النهضه کند،پیامدهای منفی و خطرناکی بر دو کشور خواهد گذاشت.

»سوگا« برای دیدار با »بایدن« واکسن کرونا زد
نخست وزیر ژاپن در آســتانه ســفر به آمریکا، واکســن کرونا دریافت کرد.به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، یوشیهیده سوگا، که قرار اســت ماه آوریل برای دیدار با جو بایدن راهی آمریکا شود، 
واکسن ضد ویروس کرونا دریافت کرد. ســوگا اولین مقام دولتی ژاپن است که به صورت علنی 
واکسن ضد کرونا دریافت می کند.نخست وزیر ژاپن در حالی واکسن ضد ویروس کرونا دریافت 
کرد، که پیش از این کادر درمان و سالمندان در اولویت دریافت واکسن در این کشور معرفی شدند.

یک مقام ارشد دولت آمریکا اخیرا اعالم کرد اولین مالقات حضوری جو بایدن با یک رهبر خارجی 
در واشنگتن دی سی با یوشیهیده سوگا خواهد بود، اگرچه زمان جلسه تعیین نشده است.

نخست وزیر انگلیس در تدارک سفر به هند
دفتر نخســت وزیر انگلیــس از برنامه او برای ســفر به هنــد در چارچوب رویکــرد چرخش به 
ایندوپاسیفیک در دنیای پســابرگزیت خبر داد.به نقل از رویترز، بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس قرار است در اواخر ماه میالدی آتی )آوریل(، سفری به هند داشته باشد.این نخستین 
سفر بزرگ جانسون به یک کشــور خارجی بعد از تحقق برگزیت به شــمار می رود و هدف از آن، 
شناخت فرصت های پیش رو در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک است که قرار است در قرن ۲۱ به 
اصلی ترین صحنه رقابت قدرت های جهانی تبدیل شــود.قرار بود جانسون در ماه میالدی ژانویه 
به هند سفر کند که شیوع گونه انگلیسی کووید ۱۹ مانع از انجام این تصمیم شد. اکنون دفتر وی 
می گوید که این ســفر پیش از آنکه انگلیس در ژوئن ۲۰۲۲ میزبانی نشســت سران گروه ۷ را به 

عهده بگیرد، انجام خواهد شد.

پشت پرده های سیاسی  تعلیق واکسن آسترازنکا در اروپا؛

لخته خون یا دعوای سیاسی؟
ترس از لخته خون علت اعالم شده از سوی ۱۵ کشور عمدتا اروپایی است 
که ظاهرا آنها را ناگزیر از تعلیق فرآیند واکسیناســیون کرونا با واکســن 
»آسترازنکا« کرده است، در حالی که همزمان، انگلیس به عنوان سازنده 
واکسن با مشارکت سوئد، درگیر عواقب برگزیت با سایر کشورهای اتحادیه 
است.تصمیم شماری از کشورهای اروپایی برای تعلیق استفاده از واکسن 
آسترازنکا واکنش اداره دارویی اروپا و سازمان جهانی بهداشت را به دنبال 
داشت.با آن که آسترازنکا در فهرست واکسن های مورد تایید اتحادیه اروپا 
برای بیماری کروناست، اما از هفته گذشته اتریش، دانمارک، نروژ و چند 
کشور دیگر تزریق این واکسن را به طور موقت متوقف کرده اند.اداره دارویی 
اروپا روز دوشنبه اعالم کرد که به دنبال تعلیق استفاده از واکسن آسترازنکا 
در چند کشــور اروپایی روز پنجشنبه برای بررســی این موضوع »جلسه 
اضطراری« تشکیل خواهد داد.کشــورهای تعلیق کننده واکسیناسیون 
نیز اذعان دارند که مزایای تزریق واکســن از خطر آن بیشــتر است؛ اما 
آنچه اظهار می دارند این است که لغو تزریق واکسن آسترازنکا تنها جنبه 
»احتیاطی« دارد.آژانس دارویی اروپا اعالم کرد که هیچ مدرک و شاهدی 
دال بر پیوند میان این واکسن حداقل با بیماری دو فرد واکسینه شده در 
اتریش )آمبولی ریه و تشکیل لخته خون( وجود ندارد. با این حال تمام 
این ماجراها، تبلیغ منفی برای آسترازنکا، شرکت داروسازی چند ملیتی 
سوئدی-بریتانیایی اســت که با کمک دانشگاه آکسفورد، واکسن کووید 
تولید می کند.نکته قابل توجه این اســت که تصمیم هلنــد و ایرلند برای 
توقف واکسیناسیون، یک روز پس از آن اعالم شد که شرکت داروسازی 
آسترازنکا میزان تحویل دزهای سفارش اتحادیه اروپا را کاهش داد. این 
اقدام آسترازنکا واکنشی به اقدام اتحادیه اروپا در تحمیل محدودیت های 
صادراتی برای محصوالت این شرکت بوده است. سخنگوی آسترازنکا به 
خبرگزاری فرانسه گفت: »آسترازنکا از این که با وجود تالش خستگی ناپذیر 
پرسنل خود نمی تواند پاســخگوی تمام ســفارش اتحادیه اروپا باشد، 
متاسف است.«این اتفاقات در حالی رخ داد که سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( ، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و متخصصان انگلیسی 
ســعی در اطمینان بخشــیدن به مردم در مورد ایمنی واکسن داشتند و 
سازمان بهداشت جهانی صراحتا گفت که هیچ نشانه ای از ارتباط بین لخته 
شدن خون و تجویز واکسن وجود ندارد.جانسون به خبرنگاران گفت: در 
سازمان دارویی انگلیس، ما سختگیرترین و باتجربه ترین ها را در جهان 
داریم. آنها هیچ دلیلی برای قطع برنامه واکسیناسیون نمی بینند.رییس 
گروه واکسن دانشگاه آکسفورد ، پروفسور اندرو پوالرد، به نکته ای اشاره کرد 
که قابل تامل است. او ضمن دفاع از واکسن گفت: در انگلیس هر ماه سه 
هزار مورد لخته شدن خون به علت های دیگر رخ می دهد بنابراین چرا باید 

لخته شدن خون چند نفر را به واکسن نسبت دهیم؟وی سپس ادامه داد: 
کدام خطرناک تر است؟ ترسیدن از چیزی که هیچ دلیلی برای وجود آن 
نداریم )لختگی خون بر اثر تزریق واکسن( یا تعطیل کردن واکسیناسیون و 
ده ها هزار مرگ دیگر در کشور؟همزمان با این کش و قوس ها و اما و اگرها، 
اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعالم کرد که اقدام حقوقی علیه بریتانیا به دلیل 
عدم رعایت مفاد توافق برکسیت را آغاز می کند.کمیسیون اروپا در حالی 
از به جریان افتادن دو فرآیند حقوقی علیه بریتانیا خبر داد که لندن اعالم 
کرده به طور یک جانبه آغاز برخی بازرسی های گمرکی در ایرلند شمالی را 
به تعویق انداخته است. بروکسل بر این باور است که بریتانیا به این ترتیب 
توافق دوجانبه برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را که اواخر سال ۲۰۱۹ 
به امضا رسید، نقض کرده است.ماروش شوچوویچ، معاون کمیسیون اروپا 
در همین باره  در نامه ای به دیوید فراست، مسئول روابط با اتحادیه اروپا 
در دولت بریتانیا خواستار تجدیدنظر لندن در تصمیم خود شد.بریتانیا و 
اتحادیه اروپا پس از برکسیت در مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند هم 
مرز شده اند. ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا و جمهوری ایرلند عضوی از 
اتحادیه اروپاست. بخش مهمی از کشــمکش های لندن و بروکسل در 
مذاکرات برکسیت بر سر وضعیت این مرز مشترک پس از خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا بــود.دو طرف در نهایت در گفت و گوهای برگزیت بر ســر 

اجرای ساز و کار تجاری خاصی در مرز ایرلند شــمالی با جمهوری ایرلند 
به توافق رســیده بودند. تصمیم اتحادیه اروپا برای به جریان انداختن دو 
فرآیند حقوقی علیه بریتانیا در حالی اتخاذ شده که روابط بروکسل و لندن 
پس از پایان دوره انتقالی برکســیت همزمان با آغاز سال ۲۰۲۱ پرتنش 
بوده است.بریتانیا هدف از تعویق آغاز روند بازرسی های گمرکی در ایرلند 
شمالی را فرصت دادن بیشــتر به شــرکت ها برای هماهنگی با مقرات 
جدید در دوره پسابرکسیت عنوان کرده است. بنا به توافق برکسیت ایرلند 
شمالی همچنان بخشی از بازار مشترک اتحادیه اروپا محسوب می شود 
تا به این ترتیب از بازرسی های مرزی در مرز با جمهوری ایرلند جلوگیری 
شود. احتمال بازرسی های مرزی در مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند 
نگرانی هایی را بابت از سرگیری خشونت ها در این منطقه پدید آورده بود.

بریتانیا در توافق برکسیت متعهد شده بود که برای جا به جایی کاالها بین 
ایرلند شمالی و دیگر بخش های خاک بریتانیا برخی بازرسی های گمرکی 
را انجام خواهد داد. لندن اجرای این بازرســی ها را به طور یکجانبه تا ماه 
اکتبر به تعویق انداخته است.رقابت بر سر تصاحب واکسن های بیماری 
»کووید ۱۹«، جایگاه نماینده اتحادیه اروپــا در بریتانیا و حاال اختالف بر 
سر اجرای توافق برگزیت از جمله عوامل تنش زا در روابط اتحادیه اروپا با 

بریتانیا طی چند ماه اخیر بوده است.

رییس جمهور با بیان اینکه مدیریت کشــور در شرایط 
سخت جنگ با شرایط عادی متفاوت است، گفت: با 
تالش های انجام شــده از سوی مسئوالن و مقاومت 
ملت، کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی 
به خوبی اداره شده است و کســی حق ندارد واقعیت 
های تاریخ کشــور را نادیده بگیرد و یــا تحریف کند.

روحانی با بیــان اینکه تحریم واقعیت های کشــور و 
دستاوردهای درخشــان دولت تا پیش از جنگ تمام 
عیار اقتصادی، ظلمی بزرگ است، گفت: در سال ۹۷ 
از ســوی فردی که به هیچ پیمان و اصــل و قاعده ای 
پای بند نبود، بــه یک جنگ اقتصادی تمــام عیار فرا 
خوانده شدیم و پیش بینی کارشناسان اقتصادی این 
بود که بر اثر فشارهای بی ســابقه و تحریم های همه 

جانبه تا پیش از ســال ۹۷ تورم کشور ۳ رقمی خواهد 
شد. وی افزود: بنده که سابقه مدیریت در دوران جنگ 
تحمیلی را دارم و در این جنگ اقتصادی نیز به فرمان 
مقام معظم رهبری فرمانده جنــگ اقتصادی بودم، 
صمیمانه از زحمات همه سرداران خط مقدم این جبهه 
که مسئوالن اقتصادی کشور هستند، تشکر می کنم.

رییس جمهور اضافه کرد: البته این تشکر به معنای آن 
نیست که عملکرد ما نقص و اشتباهی نداشته، اما در 
برابر کار بزرگی که انجام شده، باید انصاف و اعتدال را 
در روایت رخدادها و تاریخ رعایت کنیم.رییس جمهور 
تصریح کرد: در ایــن دولت حتی در زمینــه مبارزه با 
پولشــویی و تامین مالی تروریســم اقدامات بسیار 
ارزنده ای انجام دادیم، اما متاســفانه نتوانستیم در 

عرصه اطالع رسانی درباره آنها موفق عمل کنیم که این 
جای تاســف دارد.روحانی ادامه داد: دولت ۴ الیحه 
برای مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم به 
مجلس ارائه کرد که هم در مجلس تصویب شد و هم 
ایرادات شورای نگهبان به آنها رفع شد، اما متاسفانه در 
جای دیگری گیر افتاده اند و جمهوری اسالمی ایران که 
در منطقه سردمدار مبارزه واقعی با فساد، پولشویی و 
تامین مالی تروریسم است نتوانسته  تالش های خود 

را به خوبی اطالع رسانی کند.

انتقاد روحانی از عدم تصویب لوایح چهارگانه:

کسی حق ندارد واقعیت های تاریخ کشور را تحریف کند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حوزه زیســتی را یکی از حوزه های نبرد توصیف کرد و گفت: امروز جهان با یک همه گیری و پاندومی روبه رو است و وزارت 
دفاع برای پدافند زیستی، شیمیایی و هسته ای از آمادگی الزم برخورداراست.سرتیپ امیر حاتمی اظهار کرد: ما بر همین اساس برای دفاع از ملت خودمان مقابل 
همه تهدیدات و هر آن چیزی که  ممکن است دشمن روزی از آن به عنوان یک وسیله تهاجمی مانند سالح های شیمیایی، هسته ای و زیستی  به کار ببرد، باید آماده 
باشیم. ملت ما باید بداند که یک تکیه گاه هوشیار و هوشمند در برابر دشمنان دارد و در مقابل همه تهدیدات تمام تمهیدات الزم را اتخاذ کرده است.وی ادامه داد: حوزه 
زیستی یکی از آن حوزه های نبرد است. امروز دنیا با یک همه گیری و پاندمی روبه رو است. برای پدافند زیستی، شیمیایی و هسته ای از آمادگی الزم برخورداریم.

وزیر دفاع گفت:  شهید فخری زاده با همان روحیه ای که نسبت به ملت عزیز ایران داشتند پیش از این که ما دچار این بیماری شویم به من گفتند که خوب است برای 
شناسایی این موضوع کار کنیم.وی ادامه داد: کیت تشخیص دوســتان ما جزو اولین کیت هایی بود که آماده شد و بالفاصله برای تولید واکسن هم اعالم آمادگی 
کردیم.سرتیپ حاتمی اظهار کرد: پس از هماهنگی با وزارت بهداشت یک فرآیند کامال علمی وارد این کار شد. این کار متکی به کار کامال علمی با زیرساخت ها و نیروی 

انسانی دانشمند دنبال شد.

خبر روزآمادگی وزارت دفاع برای مقابله تهدیدهای زیستی، شیمیایی 

دستور رهبر معظم انقالب به بسیجیان
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مســتضعفین گفت: رهبر انقالب ضمن تقدیر و تشکر از 
خدمات بسیجیان در امر کمک های مومنانه نقل به مضمون فرمودند با قدرت پیگیری شود و تالش شود 
در ایام عید نوروز سختی مردم کمتر شود.حجت االسالم محمدرضا تویسرکانی طی سخنانی در خصوص 
حمایت از نیازمندان در روزهای منتهی به عید نوروز و همچنین عید امســال، اظهار داشت: رهبر انقالب 
مطالبه ای را در مورد کمک های مومنانه داشتند که بسیجیان در این راستا تمام تالش خود را کردند.وی 
افزود: معظم له ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بسیجیان در امر خیرخواهانه و خداپسندانه کمک های 
مومنانه نقل به مضمون فرمودند با قدرت پیگیری شود و تالش شــود در ایام عید نوروز سختی مردم 
کمتر شود.مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیجیان در ایام عید نوروز 
بنابر دستور مقام معظم رهبری باید بیش از پیش تالش کنند.وی در پایان گفت: بسیج در هر مقطعی 
گزارش های مورد نیاز در بحث کمک های مومنانه را به رهبری ارسال می کند و در آخرین گزارشی که ارسال 

شد، معظم له به این مهم تاکید کرده اند.

رایزنی سفیر ایران در روسیه با هیئت پارلمانی حزب ا... لبنان
سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه با هیئت پارلمانی حزب ا... لبنان که به مسکو سفر کرده اند، 
دیدار کرد.محمد رعد عضو حزب ا... و رییس فراکســیون »وفاداری به مقاومت« پارلمان لبنان، 
ریاست هیئت لبنانی را در این مالقات بر عهده داشت. در این دیدار طرفین در مورد اوضاع خاورمیانه 
از جمله تحوالت لبنان، سوریه، فلســطین، محور مقاومت و ... تبادل نظر و گفت وگو کردند. جاللی 
ضمن تاکید بر تداوم حمایت جمهوری اسالمی یران از حزب ا... و محور مقاومت، تنها راه پیروزی بر 
دشمن صهیونیستی را مقاومت و پایداری ارزیابی کرد .محمد رعد نیز با ابراز تشکر از حمایت های 

ایران از مقاومت اسالمی لبنان، بر ضرورت ادامه مقاومت تا پیروزی نهایی بر دشمن تاکید کرد.

میزان حقوق نمایندگان اعالم شد
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی حقوق نمایندگان را بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان 
عنوان کرد.محمدحسین فرهنگی گفت: حقوق نمایندگان همان میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان با توجه 
به مولفه های موثر در حقوق شان است که هیچ نماینده ای از هزینه دفاتر برای حقوق خود استفاده 
نمی کند.وی افزود: بخشی از موارد ارجاعی شورای نگهبان در مورد الیحه بودجه سال آینده را بررسی 
کردیم و پس از تایید، تصویب و در صورت تایید شورا، جلسه ای در پارلمان نخواهیم داشت، وگرنه  باز 
هم  نشست خواهیم داشت.نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: همه نمایندگان ودیعه مسکن 
و هزینه خودرو را نگرفته اند و کسانی که به این ودیعه نیاز داشــتند، در حد نیاز استفاده کرده اند. با 
توجه به اتفاقات اخیر درباره خودروها، این وســایل هم به صورت امانی در اختیار نمایندگان قرار 

گرفته است. 

سن داوطلبان ریاست جمهوری در مجلس اصالح شد
نمایندگان مجلس شورای اســالمی با اصالح مصوبه قبلی خود، حداقل ســن داوطلبان ریاست 
جمهوری را ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ ســال هنگام ثبت نام تعیین کردند.طبق اصالح صورت گرفته در 
ماده یک مربوط به شرایط اختصاصی داوطلبانه ریاســت جمهوری در جز ۲ بند »الف« آن ایرانی 
االصل و تابع ایران آمد.پیش از این در این جز این شرط برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
قید شده بود که ایرانی االصل و صرفا تابع ایران بوده و مجوز اقامت از سایر کشورها به غیر از ماموریت 
تحصیلی، علمی و اداری آن هم توسط دستگاه هایی که مجوز اعزام می دهند را کسب نکرده باشند. 
همچنین بند »ب« ماده یک اینگونه اصالح شد که داوطلبان، سوء سابقه امنیتی و یا عدم وابستگی 

به گروه های غیرقانونی نداشته باشد. 

کافه سیاست

وزیر امور خارجه: 

ایران آماده گفت و گو با 
تمامی همسایگانش است

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
با انتقــاد از دخالت های بیــن المللی در 
منطقه خاورمیانه به عنوان عامل بی ثباتی 
و ناامنی در این منطقه گفت: دخالت های 
آمریکا بیشترین میزان ناامنی و بی ثباتی 
را در منطقــه ما به دنبال داشــته اســت.

محمدجواد ظریــف اظهار کرد: ایران آماده 
گفت و گو با تمامی همســایگانش اســت 
 و نیازی بــه بیگانگان برای ترســیم آینده 

منطقه نیست.
وزیر امو خارجه ادامــه داد : از طریق گفت 
و گــو و دیپلماســی می تــوان منطقه ای 
جدید ساخت و توسعه انسانی، اجتماعی 
و اقتصادی را در پیش گرفــت.وی تاکید 
کرد: ملت های منطقه بــرای حل و فصل 
اختالفــات و زندگی در یــک فضای صلح 

آمیز، نیازمند گفت و گو هستند.
ظریف در ســخنانش بار دیگر، بر اهمیت 
ابتکار ایران برای گفت و گوهای منطقه ای 
با عنوان »ابتکار صلح هرمــز« تاکید کرد.

رییس دستگاه دیپلماســی گفت: اوضاع 
منطقه ما خوب نیســت. خونریزی، جنگ 
داخلی، بــی ثباتی و جنایت از یک ســو و 
عقب ماندگی در توسعه انسانی، اقتصادی 
و اجتماعی از سوی دیگر شرایط قابل رشک 

برانگیزی نیستند.
وزیر امــور خارجه گفــت: بحثــی در این 
لمللی طوالنی و  نیست که مداخالت بین ا
خطرناک در منطقه ما یکی از دالیل اصلی 
مشکالت موجود است. منطقه ما موضوع 
طراحی های ژئوپولتیک به وســیله نقش 
آفرینان فرامنطقه ای در پنج قرن گذشــته 
بوده اســت.ظریف افزود: در دوران اخیر 
آمریکا ناامنــی و بی ثباتی ایــن منطقه را 
بیش از هــر منطقه دیگری تشــدید کرده 
اســت. طبق آمار خود آمریــکا، در کمتر از 
دو دهه، ۷ تریلیون دالر صرف جنگ های 
بی پایان و مداخالت نظامی در این منطقه 

شده است.

بین الملل

 آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

» هیئت مدیره «

 بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتي ايثارگران فالورجان )سهامي خاص(  می رساند مجمع عمومی فوق العاده 

شركت رأس ساعت 8/۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ در محل دفتر شركت واقع در فالورجان بلوار بسیج ، كوچه شهید عبدالرضا 

قاسمی پالک ۳۰ برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

۲- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد
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رییس اتحادیه صنف گز و شیرینی اصفهان خبر داد:

کم رونقی بازار شیرینی و گز سنتی اصفهان 
بازار شب عید شیرینی وگز سنتی در اصفهان کم رونق شده است.رییس اتحادیه صنف گز و شیرینی 
اصفهان گفت: امسال با توجه به کم شدن رونق مراسم ها، بازار شیرینی و گز سنتی اصفهان از رونق 
افتاده است.حسن شریفی، تقاضای شیرینی و گز در بازار را حدود ۸۰ درصد کمتر از سال قبل دانست 
و افزود: کم شدن برگزاری مراســم ها تقاضا هم در این صنعت را کم رونق کرده است.وی گفت: در 
آستانه شب عید تیم بازرسی مشترک از اتحادیه گز وشیرینی، اتاق اصناف و اداره کل صنعت، معدن 
وتجارت استان اصفهان بر روند عرضه شیرینی و گز نظارت می کنند تا محصول باکیفیت و با قیمت 
مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.رییس اتحادیه صنف گز وشیرینی اصفهان گفت: طی چند 
ماه گذشته توزیع هل از مواد اولیه تولید شــیرینی و گز تا ۹۰۰ درصد تفاوت قیمت داشته و قیمت 
شکر هم در مقایسه با ابتدای سال تا ۱۰۰ درصد گران تر شده است.حسن شریفی افزود: همچنین 
کمبود روغن باعث شد اعضای صنف سه برابر گران تر از قیمت مصوب کارخانه، این ماده اولیه را از 
بازار تهیه کنند که با همکاری صنعت، معدن وتجارت کمی از مشکل تامین مواد اولیه شکر و روغن 

با صدور حواله برطرف شده است.

با هدف تامین ایمنی غذا در ایام پایانی سال صورت گرفت؛ 

 آغاز طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی
 استان اصفهان 

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: امسال طرح تشــدید نظارت نوروزی با ساماندهی ۳۶ 
اکیپ ثابت و سیار در شهرستان های ۲۴ گانه استان با حضور ۶۰ نفر کارشناس آغاز و تا ۱۵ فروردین 
ماه ســال ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و عصر ادامه دارد.شــهرام موحدی افــزود: در این طرح تمامی 
کشتارگاه ها، مراکز تولید و فرآوری )بســته بندی، قطعه بندی گوشت سفید و قرمز(، مراکز توزیع 
و عرضه فرآورده های خام دامی )قصابی ها، مرغ فروشی ها و فروشگاه های بزرگ مواد غذایی(، 
رستوران ها، طباخی ها، ســردخانه های نگهدارنده مواد پروتئینی به طور مســتمر بازدید و کنترل 
می شود.وی افزود: شهروندان ضمن توجه ویژه به تاریخ تولید و انقضای فرآورده های بسته بندی 
شده، از خرید هرنوع فرآورده بدون هویت یا با مشخصات مخدوش خودداری کنند و گزارش آن را 
به شبکه های دامپزشکی شهرستان ها اعالم کنند.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در پایان خاطر 
نشان کرد:کارشناسان کشیک شبکه های دامپزشکی در این طرح، روز های تعطیل نیز آماده خدمت 
رسانی به شهروندان گرامی هستند و در این رابطه خط ارتباط مردمی به شماره ۱۵۱۲ آماده رسیدگی 

به گزارش های تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی است.

بررسی 231پرونده تخلف اصناف در تعزیرات اصفهان 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: از ۱۶ تا ۲۴ اســفندماه امســال ۲۳۱ پرونده 
تعزیراتی در گشــت های نوروزی مورد بررســی قرار گرفته اســت.غالمرضا صالحــی ، پیرامون 
گرانی های شب عید و نحوه نظارت بر وضعیت بازار اظهار داشت: وظیفه نظارت با سازمان صنعت، 
معدن، تجارت و اصناف است و ما تنها دادگاه گزارشات هســتیم و در واقع مقوله نظارت و تنظیم 
تخلفات دست ما نیست، با این حال اکیپ های گشت زنی هر روز کار خود را انجام می دهند.وی با 
اشاره به گشت های نوروزی امسال و موارد پلمب شده، افزود: از ۱۶ تا ۲۴ اسفندماه امسال ۲۳۱ 
پرونده در گشت های نوروزی مورد بررســی قرار گرفته و تنها یک واحد نانوایی سنگکی به علت 
سوابق تخلف قبلی و همچنین شــکایات متعدد مردم مبنی بر گران فروشی، پلمب قطعی شده 
است.مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با تاکید بر برخورد با متخلفان و گران فروشان 
ادامه داد: نحوه برخورد با متخلفان بستگی به مرتبه های مختلف تخلف دارد و از جریمه نقدی تا 

تعطیلی واحد صنفی متفاوت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، به طور رسمی از افتتاح خط اضطراری طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان در اوایل سال آینده خبر داد؛

وعده رفع تشنگی اصفهانی ها در بهار ۱۴۰۰

اصفهان، یکی از شهرهایی است که طی سال های گذشته به دلیل کمبود 
بارش ها در لیست تنش آبی قرار گرفته و اصفهانی ها در گرمای هوا به 
دلیل ظرفیت محدود تصفیه خانه باباشیخعلی همواره با قطعی و افت 
فشار آب مواجه می شوند.اوایل اسفند امسال مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب کشور در خصوص شــهرهای دارای تنش آبی اعالم کرد که 
تابستان سال ۹۹ تعداد شهرهای دارای تنش ۲۲۵ شهر بود، پیش بینی 
ما این است با توجه به وضعیت بارش ها و با وجود بهره برداری از تعداد 
زیادی از طرح های آبرســانی، اما تعداد شــهرهای تنش آبی، زیادتر 
خواهد شــد.وضعیت آبی اصفهان با هر حادثه و یا افزایش دمای هوا 

بسیار شکننده می شود.
شاید اصفهانی ها هنوز اردیبهشت ســال ۸۷ را از یاد نبرده اند که یک 
دستگاه بولدزر اداره راه و ترابری با خط لوله انتقال نفت خام در منطقه 
ســامان برخورد کرد و زاللی رودخانه زاینده رود آغشــته به صدها تن 
نفت خام شد و مسئوالن مجبور شدند برای رفع آلودگی آب اصفهان تا 
مدتی تصفیه خانه باباشیخعلی را از مدار خارج کنند و در آن زمان بازار 
داغ داللی آب معدنی در شهر رونق چندانی به خود گرفت، اما به جایی 
نکشید که بختیاری اســتاندار وقت اصفهان و مسئوالن آب و فاضالب 
استان اعالم کردند که آلودگی نفتی آب اصفهان مرتفع شده با این حال 

شهروندان تا مدت ها بوی نفت را در آب آشامیدنی خود احساس می 
کردند.این حادثه مسئوالن وقت را متوجه شکننده و آسیب پذیر بودن 
شبکه تامین آب شــرب اصفهان کرد. به دلیل رشد جمعیت و مصارف، 
نیاز شبکه آبرسانی از ۱۰ مترمکعب در ثانیه بیشتر شده که این کمبود به 
صورت نارسایی در شبکه و افت فشــار نمود دارد. آثار و نشانه های این 

نارسایی هم اکنون مشاهده می شود.
تیر ماه امســال مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت پروژه ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
با توجه به اینکه در بحران آبی قرار داریم گفت: تا زمانی که سامانه دوم 
آبرســانی اصفهان بزرگ وارد مدار آب شرب اصفهان نشود به طور قطع 
طی سه ماه گرم ســال در شرایط ســختی جهت تامین آب شرب قرار 
داریم، اما امیدواریم با وجود بســیاری از کم لطفی ها در ســال آینده 
بخشی از ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ وارد مدار شود.هاشم 
امینی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای اصفهان متولی اجرای پروژه 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است، افزود: با این وجود شرکت 
آب و فاضالب به عنوان بهره بردار این پروژه بخشی از تامین مالی آن را 
انجام داده و در حال اجرای لوله های ۱۴۰۰ این پروژه است و مدیریت 

استان در نظر دارد بخشی از سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ را از 

سال آینده وارد مدار کند و از این طریق پیک مصرف تابستان را مدیریت 
کنیم.در همین زمینه  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان به طور 
رسمی از افتتاح خط اضطراری طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان در 

اوایل سال آینده خبر داد.
به گفته مسعود میرمحمد صادقی، سامانه دوم آبرسانی اصفهان شامل 
خط انتقال آب و تصفیه خانه ای به ظرفیت حدود ۹.۶ متر مکعب بر ثانیه 
است که مشکالت کمبود آب شرب اســتان اصفهان در پیک مصرف را 
مرتفع می کند.وی افزود: ســامانه دوم آبرســانی اصفهان شامل خط 
انتقال آب و تصفیه خانه ای به ظرفیت حــدود ۹٫۶ متر مکعب بر ثانیه 
است که مشکالت کمبود آب شرب اســتان اصفهان در پیک مصرف را 
مرتفع می کند.میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه استان اصفهان حدود 
۴ تا ۵ مترمکعب بر ثانیه کمبود آب دارد، گفت: تونل ۲۷ کیلومتری این 
سامانه به اتمام رســیده، اما خط انتقال آب آن در حال ساخت است و 
پیش بینی می شود خط اضطراری طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ با اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان، اردیبهشت سال آینده به 
بهره برداری برســد.همچنین معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان در این خصوص توضیح داد: حتی اگر 
با رشد جمعیتی مواجه نباشــیم به دلیل خشکی رودخانه زاینده رود و 
از دست رفتن چاه های فلمن، در شــرایط حاد آبی قرار داریم.حسین 
اکبری با بیان اینکه در دهه ۹۰ رودخانه زاینــده رود یا به صورت کامل 
خشک شده و یا به صورت فصلی در جریان بوده است، تصریح کرد: به 
همین دلیل ظرفیت ۳.۲ مترمکعب بر ثانیه چاه های فلمن را از دست 
داده ایم، بنابراین در این شــرایط ضرورت راه اندازی هر چه سریع تر 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به شدت احساس می شود و اگر 
این سامانه وارد مدار نشود، تابستان سختی پیش رو خواهیم داشت. 
به طور قطع سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ در صورت اجرا و بهره 
برداری می تواند کمبود ۳ متر مکعب آب در بر ثانیه را تامین کند و در افق 
چشم انداز این طرح می تواند تا ۱۰ متر مکعب بر ثانیه آبرسانی کند. چرا 
که اگر به هر دلیل تاسیسات تصفیه خانه باباشیخعلی از مدار خارج شود 
و یا با افزایش دمای هوا و شــاهد افزایش مصرف آب باشیم،  تامین 
آب شرب ۴.۵ میلیون نفر از جمعیت استان اصفهان با تهدیدی جدی 
مواجه می شود که این اتفاق توجه ویژه مسئوالن استان و به خصوص 
وزارت نیرو را می طلبد چرا که این سامانه برای اصفهانی ها نقش پدافند 
غیرعامل را ایفا خواهد کرد، بنابراین تکمیل هر چه سریع تر این سامانه 
و فازهای بعدی آن بایــد در اولویت وزارت نیــرو و همچنین مدیریت 

استان قرار گیرد.

رییس کانون کارآفرینی اســتان اصفهان با تاکید 
بر اینکه کارآفرینی یعنی نوآفرینی، گفت: مشــکل 
کارآفرینی در ایران نادیــده گرفتن حقوق مالکیت 
فکری آنهاست و متاسفانه کارآفرینان چشم انداز 
روشنی در کشور ندارند.محمد گوهریان اظهار کرد: 
متاسفانه مفهوم کارآفرینی در کشور اشتباه گرفته 
شــده و اصل آن به معنای متعهد است، کارآفرینی 
به معنای راه انداختن شغل نیست و کارآفرین راه 
را باز می کند.وی افزود: در کانون کارآفرینی استان 

اصفهان به دنبال تغییر این مفهوم هستیم.  رییس 
کانون کارآفرینی استان اصفهان با بیان اینکه وجه 
مشــترک تمام کارآفرینان ریسک است و ریسک 
به معنــای احتمال خطر اســت، گفــت: اما برخی 
کارآفرینان همانند سرمایه گذار سیتی سنتر اصفهان 
در اهداف اقتصادی خود آرمان گرا هســتند.وی با 
اشاره به اینکه در کارآفرینی نمی توانیم همانند دیگر 
کشورها باشــیم، تصریح کرد: کارآفرینی در ایران 
بعد از سال ها به نقطه ای رسیده که می تواند خود 

را نشان دهد.
گوهریان تاکید کرد: کارآفریــن واقعی به طور قطع 
دقیق، ریســک باز، محتاط و اهل محاسبات دقیق 
اســت.رییس کانون کارآفرینی استان اصفهان در 

خصوص کتاب آقای ریســک، گفــت: به طور قطع 
می توان روش های کارآفرینــی این کتاب را بومی 
ســازی کرد.وی در خصوص مشکالت کارآفرینان، 
گفت: یک کارآفرین به خودی خود مشــکل ندارد 
و حالل مشکالتش اســت. تنها مشکل این است 
که حقوق مالکیت فکری در ایران جایگاهی ندارد، 
در حالی که یکی از بهترین قوانین در ایران مصوب 
سال۱۳۱۰ رعایت حقوق مالکیت فکری است.وی 
با تاکید بر اینکه کارآفرینی یعنی نوآفرینی، تصریح 
کرد: مشکل کارآفرینی در ایران نادیده گرفتن حقوق 
مالکیت فکری آنهاســت و متاســفانه کارآفرینان 
چشم انداز روشنی در کشور ندارند، چراکه مسئوالن 

کشور کارآفرین نیستند.

رییس کانون کارآفرینی استان اصفهان:

حقوق مالکیت فکری کارآفرینان در کشور نادیده گرفته می شود

خبر روز

سیب زمینی فریدون شهر همچنان در دست انداز فروش
بیش از نیمی از محصول سیب زمینی در غرب استان اصفهان که مهد کشاورزی است، روی دست 
کشــاورزان مانده و همه امید آنها به بازگشایی مرزهای عراق است.ســیب زمینی تولید شده در 
غرب استان اصفهان این روزها در حالی در انبارهای کشاورزی مانده است که هیچ گزینه ای برای 

فروش و یا مصرف آنها روی میز نیست.
یکی از کشاورزان فریدون شــهر در این ارتباط از هزینه های سرسام آور تولید سیب زمینی سخن 
به میان می آورد و می گوید: هر چند برای تولید ســیب زمینی زمان وهزینه زیادی صرف می شود 
اما زمان فروش این محصول حتی نصف هزینه تولید نیز پرداخت نمی شــود.احمد عبداللهی که 
معتقد است کشاورزان خرد فریدون شهر برای اینکه بتوانند هزینه های اقتصادی خانواده شان را 
پرداخت کنند هر ساله در فروش محصول شان متضرر می شوند، ادامه می دهد: این در حالی است 
که همین کشاورزان بدهی های بانکی زیادی دارند و برای پرداخت آن با مشکالت جدی روبه رو 
شده اند.وی با تاکید بر اینکه کشاورزان چاره ای جز کاشت محصوالت کشاورزی ندارند، می افزاید: 
مردم این منطقه سال هاست که نسل در نسل کشاورز بوده و به همین روش امرار معاش می کنند.

همچنین فرماندار فریدون شهر که معتقد است نوســان قیمت سیب زمینی بزرگ ترین چالش 
کشاورزان اســت ، می گوید: در حال حاضر نیز قیمت سیب زمینی به شــدت افت کرده و قیمت 
خرید در واقع به ضرر کشاورزان است.رضا صفری ادامه می دهد: از سوی دیگر باید توجه داشت 
که زیرساخت الزم برای نگهداری سیب زمینی در شهرستان فریدون شهر وجود ندارد و در این زمینه 

نیز کشاورزان با چالش جدی روبه رو هستند.
وی می افزاید: قابل ذکر است که در حال حاضر در شهرســتان فریدون شهر تنها یک انبار صنعتی 
سیب زمینی با ظرفیت ۶ هزار تن در شهرســتان وجود دارد که پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست.
رییس اداره جهاد کشاورزی فریدون شهر نیز در این ارتباط می گوید: دو هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی 
شهرستان فریدون شهر برای سیب زمینی مورد استفاده قرار می گیرد و ساالنه ۶۰ الی ۷۰ هزار تن 

سیب زمینی در این شهرستان تولید می شود.
علیرضا اصالنی با بیان اینکه از زمان برداشت سیب زمینی فریدون شهر در اوایل پاییز تاکنون تنها 
حدود ۵۰ درصد و حدود ۳۰ هزار تن از سیب زمینی کشاورزان فریدون شهری فروش رفته است، 
می افزاید: علت این امر را می توان همزمان بودن برداشت سیب زمینی فریدون شهر با ۷۰ درصد 
از تولید کشور در دیگر استان ها اعالم کرد.تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد و حدود ۳۰ هزار تن از سیب 
زمینی کشاورزان فریدون شهری فروش رفته اســت، علت این امر همزمان بودن برداشت سیب 
زمینی فریدون شهر با ۷۰ درصد از تولید کشوراست.وی با بیان اینکه کشاورزان به امید بهبود شرایط 
در برابر عدم فروش محصول شان صبوری می کنند، می افزاید: این در حالی است که هر چه از عمر 

سیب زمینی بگذرد از کیفیت آن کاسته خواهد شد.
اصالنی با بیان اینکه خرید تضمینی ســیب زمینی وجود دارد؛ اما این قیمت نیز کمتر از یک هزار 
تومان اعالم شده است، ادامه می دهد: با توجه به اینکه تناژ تولید سیب زمینی توسط کشاورزان 
فریدون شهر باال نیســت و اغلب بین ۲۸ تا ۳۰ تن اســت برای آنها فروش با قیمت تضمینی به 
صرفه نیست.وی در خصوص عدم کمبود سردخانه استاندارد برای نگهداری سیب زمینی نیز ابراز 
می کند: برای این امر دولت تســهیالتی را در نظر گرفته اســت؛ اما متقاضی برای سرمایه گذاری 

وجود ندارد.
اصالنی با بیان اینکه به دنبال راه اندازی صنایع تبدیلی در منطقه فریدون شــهر برای اســتفاده از 
سیب زمینی تولید شده در این منطقه هســتیم، ادامه می دهد: باید این امر هر چه زودتر محقق 
شود چرا که در غیر این صورت محصوالت کشاورزی از بین رفته و کشاورزان آسیب جدی می بینند.

رییس اداره جهاد کشــاورزی فریدون شهر ادامه می دهد: مســئوالن باید توجه داشته باشند که 
همه امید کشاورزان فریدون شهر به باز شدن مرزهای عراق برای صادرات محصوالت شان است 
و چنانچه این امر به زودی محقق نشود این محصول یا باید خوراک دام شود و یا در صورت خوب 

بودن کیفیت به بذر تبدیل شود.

کافه اقتصاد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:خبر

طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی اصفهان تا پایان نوروز ادامه دارد
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: طرح تشدید نظارت و بازرسی بر صنوف تا پایان ایام نوروز ۱۴۰۰ ادامه دارد.جواد محمدی فشارکی  اظهار داشت: 
در شهرستان اصفهان ۱۲۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که طبق برنامه ای که به صورت دفترچه برای بازرسان تهیه شده است از قبل تا پایان نوروز در چهار مرحله صنوف 
دسته بندی شده اند و طبق آن سرکشی و بازرسی ها صورت می گیرد.وی افزود: طرح تشدید و نظارت و بازرسی از کاالهای ضروری و مایحتاج مردمی از ۲۰ بهمن آغاز 
شده است و  آخر تعطیالت نوروز سال آتی ادامه داد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: در مجموعه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
فقط ۸۷ نفر بازرس  وظیفه نظارت بر ۱۲۰ هزار واحد صنفی را بر عهده دارند.وی تصریح کرد: ۵۰ هزار و ۳۵۵ بازرسی از ۲۰ بهمن ماه تا ۲۲ اسفند ماه جاری داشتیم 
که ۷۹۱ پرونده در همین راستا به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.محمدی فشارکی در پاسخ به اینکه تشکیل پرونده تعزیراتی  چه میزان در کاهش تخلفات 
تاثیرگذار است، گفت: عوامل مختلفی در این گونه مسائل دخیل هستند اما تشکیل پرونده تعزیراتی و احکام تعزیرات پیش گیرنده تخلفات نیست و علت آن هم 

نقص برخی قوانین وضع شده و ضعف قانون گذار است که نمایندگان مجلس باید نسبت به تغییر آنها اقدام کنند.

بازار گل و گیاه 
اصفهان در آخرین 

روزهای سال
ازجمله بازاری که در شب عید 
رونق می گیرد، بازار گل و گیاه 
است و شب بوهایی که در این 

بازار خودنمایی می کنند.

وز عکس ر

رییس اتحادیه صنایع دستی 
استان مطرح کرد:

خرید مواد اولیه، مشکل 
 بزرگ هنرمندان  

صنایع دستی
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان 
گفت: هنرمندان وقتی جنسی را می فروشند 
دیگر نمی توانند مواد اولیه آن را تهیه کنند و 
اگر مشکل فروش رفع شود، مشکل تولید 
همچنان پا بر جاست. خیلی از صنایع دستی 
رو به نابودی اســت و بســیاری از اصناف 
تعطیل شده اند.عباس شیردل با بیان اینکه 
در سالی که گذشت شرایط کرونایی را دیدیم 
و خودمان را با آن وقف دادیم، گفت: باتوجه 
به شرایطی که طی یک سال گذشته پیش 
آمد، وضعیت تولید و فــروش را هماهنگ 
کردیم؛ اما بعضی از کارها با مشکالت زیادی 
رو به رو شــدند و برخی از تولیــد کنندگان 
خرد، به دلیــل نوســانات قیمت بســیار 
آسیب دیده  اند.وی ادامه داد: کرونا یکی از 
مشکالت صنف صنایع دستی بود؛ اما دولت 
که اقتصاد را رها کرده و نظارتی بر قیمت ها 
ندارد، آسیب بیشــتری را به این صنف وارد 
کرده اســت.رییس اتحادیه صنایع دستی 
استان اصفهان با اشــاره به افزایش قیمت 
مواد اولیه صنایع دستی تصریح کرد: قیمت 
مس امروز ۲۶۰ هزار تومان است و اصال در 
دسترس نیست و دالالن سود بیشتری را از 
این افزایش قیمت های ناگهانی می کنند.

شیردل ادامه داد: هنرمندان وقتی جنسی 
را می فروشند دیگر نمی توانند مواد اولیه آن 
را تهیه کنند و اگر مشکل فروش رفع شود، 
مشکل تولید همچنان پا بر جاست. خیلی از 
صنایع دستی رو به نابودی است و خیلی از 
اصناف تعطیل شده اند.وی با بیان اینکه مواد 
اولیه تولید داخلی روز به روز در حال افزایش 
است، گفت: قوانین واردات و صادرات باید 
اصالح شده و  تشکل واحد کشوری در حوزه 
صنایع دستی ایجاد شود، مجلس قانونی را 
برای حمایت از صنایع دســتی تصویب کرد 

اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.



4چهارشنبه 27 اسفند 1399 / 3 شعبان  1442 / 17 مارس 2021 / شماره 3216

پس از کش و قوس های فراوان، امروز قرار است شاهد بهره برداری رسمی از سالن اجتماعات گلستان شهدا باشیم؛

و باالخره افتتاح می شود!

سوژه

»آماده بهره برداری«، »در آستانه افتتاح«، »شمارش  پریا پارسادوست
معکوس تا افتتاحیه« و ... و انتظار شــش ماه و بعد 
دوساله، چندساله شد و »انتظار« سهم ثانیه ها و روزها از افتتاح سالنی شد که سال 
93 صورتجلسه طرح ساخت و سازش امضا شد و قرار بود نهایتا دوساله به اتمام 
برسد؛ اما هفت سال از آن جلسه و صورتجلســه گذشت و سالن بی اسم گلستان 

شهدای اصفهان تا امروز بهره برداری نشد!
گزارش روند پیشرفت پروژه را از روی تابلوی پل هوایی روبروی گلستان شهدا پیگیر 
بودیم! تابلویی که هرچندوقت یک بار، نوید افتتاح سالن با آب و تاب روی آن نقش 
می بست و پس از مدتی هم محو می شــد. آخرین بار قرار بود روز مبعث، شاهد 

افتتاح این سالن باشیم؛ اما باز هم لغو شد!

از امیدواری شش ماهه  تا پیشرفت 99 درصدی
سال 93 در دفتر امام جمعه اصفهان جلسه ای برگزار شد. در این جلسه صورتجلسه 
ای تنظیم شــد با موضوع ساخت سالن گلستان شــهدای اصفهان. مدت اجرای 
طرح دو سال تعیین و مقرر شد بر اساس برآورد نهایی هر یک از سه دستگاه بنیاد 
شهید، استانداری و شهرداری اصفهان، شهرداری یک سوم هزینه را پرداخت کند.

البته بعدتر، استانداری و بنیاد شــهید تقریبا خودشان را از این پروژه کنار کشیدند 
و بار تامین هزینه ها به دوش شهرداری اصفهان افتاد. بهمن سال 95 بود که برای 
نخستین بار کلنگ ساختمان ســالن اجتماعات گلستان شهدا با مساحت 5 هزار 
متر مربع و پارکینگی با زیربنای بالغ بر 3 هزار و 500 متر مربع و با ظرفیت پارک 150 
خودرو زده شد.در آیین کلنگ زنی این پروژه امام جمعه اصفهان تاکید کرد: »طرحی 
بسیار بزرگ در حال کلنگ زنی اســت، به طور قطع این کار با سرعت پیش می رود 
و این اطمینان را می دهم که تا 6 ماه دیگر آماده شــود، البته این کار باید درست و 
هنرمندانه صورت گیرد«. شش ماه گذشــت و هیچ خبری نشد. »تسنیم« بعدتر 
نوشت که به امام جمعه اســتان اطالعات فنی غلط داده بودند و به همین خاطر، 
آیت ا... طباطبایی نژاد قول بهره برداری شش ماهه داده بود. در سال 96 هم هیچ 
اتفاق خاصی درباره این ســالن رخ نداد با اینکه در خرداد همان سال؛ مدیر وقت 
پروژه گفته بود:»عملیات اجرایی این پروژه تاکنون 35 درصد پیشرفت داشته و تا 
مرداد ماه سال جاری به پایان می رسد.« قرار بود دوماهه کار ساخت و ساز سالن 
تمام شود؛ اما از دوسال هم بیشتر طول کشید! اما جالب اینکه یک سال بعد؛ یعنی 
در سال 97 مدیر پروژه سالن گلستان شهدای اصفهان، از پیشرفت 99 درصدی)!( 
این پروژه خبر داد و گویا مشــکل، یک درصد باقی مانده بود که رفع و رجوع همین 

یک درصد هم سه سال دیگر طول کشید.

باغ موزه 25 سال طول کشید!
از سال 97 که 99 درصد پروژه تکمیل شده بود)!( تا االن هرسال، سالی تقریبا دو 

یا حتی سه بار خبر افتتاحیه سالن گلستان شهدای اصفهان را شنیده و خواندیم.
جالب تر اینکه پروژه ای که قرار بود در خوش بینانه ترین حالت ممکن 6 ماهه و در 

بدترین حالت دو ساله به بهره برداری برسد، چندبار هم کلنگ زنی شد.
حدود کمتر از دوسال قبل وقتی از داریوش وکیلی، رییس وقت بنیاد شهید استان 
درباره سرانجام این پروژه و دلیل طوالنی شدن بهره برداری از آن سوال کردند، پاسخ 
جالبی داد: »هر پروژه ای در کشور شــروع می شود در طوالنی مدت اجرا می شود. 
برای پروژه نمایشگاه دفاع مقدس متعلق به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس 25 سال است هزینه می شود، پروژه ســالن گلستان شهدا هم بهمن ماه 

سال 95 کلنگ خورده و امسال 98 است.«!
درواقع وکیلی تاکید کرد باید خوشحال و ممنون هم باشیم که پروژه سالن گلستان 
شهدا به سرانجام باغ موزه دفاع مقدس دچار نشده و حاال باالخره افتتاح می شود؛ 

شش ماه بعد نشد، دو سال بعد؛ دوسال نشد، پنج سال بعد!

افتتاحیه هایی که لغو شد
از ابتدای امسال بارها وعده افتتاح داده شد؛ نیمه های خرداد بود که مدیر منطقه 
6 شهرداری اصفهان گفت : »110 روز دیگر تاالر اجتماعات گلستان شهدا افتتاح می 
شــود«. منظور محمدرضا برکت، ایام دفاع مقدس بود؛ درواقع اعالم شد که تاالر 
اجتماعات و پارکینگ روباز گلستان شــهدا همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس به 
بهره برداری می رسد.در این میان، »ایرج مظفر« معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
هم تیرماه امسال در گفت و گو با خبرنگاران، اعالم کرد که سالن اجتماعات جدید 
در گلستان شــهدا با اعتبار 73 میلیارد تومان طی سه ماه آینده به بهره برداری می 
رسد.مهر گذشت و خبری نشــد. اوایل آبان خبر رسید که سالن گلستان شهدا روز 
25 آبان همزمان با روز ایثار و حماســه اصفهان افتتاح  می شود اما چندروز مانده 
به روز افتتاحیه؛ شهردار به رســانه ها گفت که افتتاحیه به تعویق افتاده آن هم به 
دلیل شرایط کرونایی: » 25 آبان هفته آینده روز حماسه و ایثار مردم اصفهان است، 
بر همین مبنا به مردم قول داده بودیم ســالن گلستان شهدای اصفهان که یکی از 
کارهای بزرگ دو ســال اخیر است، در این روز افتتاح می شــود که در شرایط حاد 

کرونایی این افتتاحیه به زمان دیگری موکول شد.«
البته در آن روزها درحالی نوید بهره برداری این ســالن داده می شد که مشاهدات 
عینی نشان می داد همچنان روند ساخت این سالن ادامه دارد و باعث تعجب بود 

که دقیقا چه چیزی قرار است افتتاح شــود وقتی هنوز فرآیند عمرانی و ساخت و 
ساز ساختمان به اتمام نرسیده، زیباســازی، روشنایی، سیستم صوت و چیدمان 
داخلی نیز در این محل به چشــم نمی خورد و تا همین چندی قبل نیز این شرایط 
وجود داشت. همان زمان اسدا... مکی نژاد، مدیر اجرایی گلستان شهدا هم اعالم 
کرد: هنوز سالن اجتماعات گلستان شهدا کار دارد؛ کارهای عمرانی خود سالن تمام 
است اما محوطه بیرونی در حال آجرنماست و کف سازی طرف گلستان شهدا انجام 
نشده است.و البته مدیر اجرایی گلستان شهدای اصفهان هم وعده داد که : » اگر 
با این روند خوبی که کار در حال انجام است، پیش برود تا دهه فجر کار این سالن 

به اتمام خواهد رسید.«
البته کار، دهه فجر هم تمام نشد و درنهایت به روزهای آغازین اسفندماه رسیدیم. 
شــهردار این بار وعده داد »به زودی« شــاهد افتتاحیه خواهیم بــود. این بار روز 
مشخصی اعالم نشــد تا یکی دوروز قبل از عید مبعث که از خبرنگاران دعوت شد 
روز عید مبعث جهت پوشش مراسم بهره برداری از تاالر اجتماعات گلستان شهدا، 
راهی گلستان شهدا شوند اما چندساعت قبل از عید، پیامک دیگری ارسال شد با 

مضمون عذرخواهی بابت لغو این مراسم!
علت چه بود؟ کسی چیزی نگفت! 

تصمیم برجسته و  تعلل های برجسته تر!
درباره سالن گلستان شهدای اصفهان هم همچون هر پروژه دیگری در این کشور که 

بهره برداری آن به درازا کشیده، بحث بودجه و اعتبارات به میان آمد. 
این سالن که مطابق سخنان مدیرکل وقت بنیاد شــهید استان در سال 98 ، سال 
هاست در حال آماده سازی است، تا قبل از کلنگ زنی رسمی و آغاز عملیات، 3 بار 

کلنگ زنی شده بود!
داریوش وکیلــی آن زمان ضمن تاکید بر »مشــارکتی بودن« ایــن پروژه، بحث 
کمبود اعتبارات را به میان کشید و گفت: »شهرداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و 
استانداری هرکدام برای ادامه روند ساخت سالن گلستان شهدا کمک می کنند؛ اما 
این پروژه نیازمند یک پول قلمبه است که با توجه به وضعیت فعلی سیل و زلزله و 

اعتبارات استان، این موضوع محقق نشده است.«
»ایرج مظفر« معاون عمرانی شهرداری البته نظر دیگری درباره »مشارکتی بودن« 
این طرح داشت و با وجود ادعای وکیلی که پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا را 
»تماما مشارکتی« دانست و که همکاری هر 3 ارگان پیش می رود، گفت: »درواقع 
اینجا فقط اسم »مشارکت« بوده و بیشتر موضوعات آن به گردن شهرداری است.«

به هرحال قرار بود اصفهاِن شهیدپرور، ســالن اجتماعاتی در خور خانواده شهدا و 
مردم این شهر داشته باشــد. قرار بود نامش »فردوس« باشد؛ اما بی اسم ماند. 
قرار بود نهایتا دوساله افتتاح شود؛ اما این اتفاق نیفتاد. قرار بود 3 ارگان همکاری 
مستمر در ساخت این سالن داشته باشند؛ اما مسئوالن بنیاد شهید فقط »مصاحبه 

کردند« ؛ مسئوالن شهرداری »وعده افتتاح دادند« و استانداری هم کال محو شد!
یکی از مسئوالن با اشاره به ســاخت این سالن گفته بود: »در اصفهان سال هاست 
فقط ُپز 23 هزار شهید را دادیم؛ اما هنوز برای آن ها هیچ حرکت برجسته ای انجام 
نشده است«.و خب وقتی قرار شد حرکت برجسته ای صورت بگیرد، ضد و نقیض 

ها، کم کاری ها و بی توجهی ها هم برجسته بود!
و البته که زحمات شهرداری را نباید منکر شد؛ همین که شهرداری اصفهان به میدان 
آمد و آستین باال زد برای ساخت چنین سالنی، جای تقدیر دارد. خرداد امسال که 
روابط عمومی شهرداری در واکنش به جنجال های به وجود آمده درباره اسم این 
سالن، بیانیه ای صادر کرد و وعده داد که در هفته دفاع مقدس همزمان با چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس این سالن به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار بنیاد شهید، 
مجموعه های فرهنگی، خانواده شــهدا، جانبازان، ایثارگران و ســایر برنامه ریزان 
فرهنگی شــهر و اســتان قرار خواهد گرفت، اعالم کرد که هدف شهرداری اصفهان 
از اجرای این پروژه بر زمین مانده، تحقق بخشــیدن به تفکــر خدمت صادقانه به 
خانواده شهدا و تالش در راستای تعمیق و گســترش فرهنگ ایثار و شهادت بوده 
است.   انتظار اما این بود که کار ساخت سالن گلستان شهدا زودتر از اینها به سرانجام 
می رسید. کمتر درگیر و دار تناقضات می ماند و جزو اولویت های استانی به شمار 
می آمد و تبلیغات بیشــتری هم درخصوص آن صورت می گرفت. سال 88 كريم 
نصراصفهاني، ریيس وقت كميسيون فرهنگي- اجتماعي شورای شهر، درخواست 
کرده بود که با اختصاص بودجه ويژه توسط هیئت، سالن تجمعات فعلي گلستان 
شــهدا )که منظور خیمه حســینی بود( جمع آوری و ســالن جديد احداث شود. 
درخواست و پیشنهاد و ایده برای ساخت این سالن از حداقل 12 سال پیش وجود 
داشته و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، امروز قرار است سالن اجتماعات گلستان شهدا 
باالخره بهره برداری شود.قرار است همزمان با روز میالد باسعادت امام حسین)ع( 
و روز پاســدار برای میزبانی از مردم این شهر شــهیدپرور و خانواده های شهدای 
پاســدار ناموس و مرزهای کشور و پاره های تن این وطن ،ســالنی در خور و شأن 
افتتاح شود تا پس از این مراسمات اجتماعی و مذهبی در این مکان برگزار شود. 
اتفاق خوبی است ولی من هنوز در سرم دیالوگ سریالی معروف چرخ می خورد؛ 
سکانسی که کاراکتر جانباز فیلم به مسئوالن می گفت : »قبل از همایش و نمایش 
به فکر خانواده های شهدا و جانبازان باشید؛ به فکر پدران و مادران شهدا. وقتی آنها 
نباشند، سالن و همایش را برای چه کسی می سازید و  به چه دردی می خورد؟!«

*عملیات نازک کاری این پروژه واقع در منطقه 6 شهرداری در تاریخ 2۴ فروردین 98 آغاز شد و طبق اعالم اولیه قرار بود تا پایان شهریور همان سال تکمیل شود. 
*پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا با کاربری سالن اجتماعات مذهبی و اجتماعی است.

*هزینه آزادسازی فضای پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا ۴00 میلیارد ریال و هزینه اجرای آن 3۴0 میلیارد ریال  برآورد شده بود.
* آزادسازی مغازه های روبه روی این طرح بعد از 30 سال، انجام شد .

* این طرح جزو پروژه های مشارکتی شهرداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و استانداری اصفهان بود که قرار بود با سهم یک سومی هریک از شرکا ساخته شود؛ اما 
پس از کلنگ زنی و طی یکی دوسال گذشته مسئوالن شهرداری اعالم کردند به جز هزینه ای که بنیاد شهید برای ساخت سقف سالن پرداخت کرد، هیچ اعتبار دیگری 

از سوی بنیاد و استانداری برای طرح اختصاص داده نشد.
* آیت ا... طباطبایی نژاد درباره لزوم ساخت این سالن گفته بود: خیمه گلستان شهدای اصفهان تا به حال برنامه های بسیار زیادی را در خود برگزار کرده؛ اما شکل و 
شمایل این خیمه حسینی در شأن تخت فوالد، اصفهان و گلستان شهدا نبود و نیست. امیدواریم مکان و خیمه جایگزینی که به همت شهرداری و استانداری درست 

می شود، یک خیمه آبرومند باشد.
* سالن اجتماعات گلستان شهدا با ظرفیت 6 هزار نفر ساخته شده و گفته می شود در طراحی آن از ترکیب فضای سنتی و مدرن استفاده شده است. 

گزیده از پروژه سالن اجتماعات  گلستان شهدای اصفهان
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هنر و داستان، جایگزین پیک نوروزی دانش آموزان 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دانش آموزان در طول ایام نوروز در کنار برنامه های 
هنری؛ داستان خوانی، داستان گویی و داستان نویســی را نیز با راهنمایی معلمان فرا می گیرند.

محمد اعتدادی اظهار داشت: ۶ ماه از ســال تحصیلی گذشت و همکاران شریف و زحمتکش ما با 
وجود شیوع ویروس کرونا و مشکالت ناشی از تدریس در فضای مجازی، از هیچ کوشش و تالشی 
جهت آموزش دانش آموزان دریغ نکردند که به همه آنها خسته نباشید و خدا قوت می گویم.مدیر 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان  با اشاره به جایگزینی برنامه عید، هنر و داستان به جای پیک 
نوروزی دانش آموزان تصریح کرد: هنر در تعمیق باورهای ملی نقش بســزایی دارد و بســیاری از 
مفاهیم در قالب هنر منتقل می شود، برنامه عید، هنر و داستان در ایام تعطیالت نوروز جایگزین پیک 
نوروزی دانش آموزان و تکالیف سنتی آنها شــده که کمک قابل توجهی به شناسایی استعدادهای 
هنری دانش آموزان خواهد کرد.وی تاکید کرد: دانش آموزان در طول ایام نوروز در کنار برنامه های 
هنری؛ داستان خوانی، داستان گویی و داستان نویسی را نیز با راهنمایی معلمین فرا می گیرند تا 
در قالب عکس، فیلم و عکاسی در زمینه موضوعات مختلف از جمله دلتنگی برای مدرسه، دنیای با 

کرونا و دنیای بدون کرونا یا آثاری از این دست، آثار خود را به کالس ارائه دهند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:
دو رقمی شدن فوتی های کرونا در اصفهان

با روند رو به افزایش مبتالیان کرونا، تعداد فوتی های کرونا در اصفهان دو رقمی شد.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، از ۱۸ فوتی قطعی و مشکوک کرونا ، ۱۰ نفر را مثبت قطعی کرونا دانست و گفت: طی 
یکی دو روز گذشته از هزار و ۷۹۴ نفر نمونه گیری کرونا شد که تست ۳۲۷ بیمار مثبت و از این تعداد ۱۰۱ 
نفر با شدت بیماری بیشتر نیازمند بستری در مراکز درمانی این استان به جز کاشان وآران وبیدگل شدند.

آرش نجیمی افزود: همچنین در این مدت ۹۷ مبتالی بهبودیافته از مراکزدرمانی این اســتان مرخص 
شده اند.وی مجموع بیماران کرونایی بستری را در مراکز درمانی این استان ۵۰۱ نفر بیان کرد و گفت: هم 

اکنون ۷۸ بیمار مبتالی کرونا با بستری در بخش های مراقبت های ویژه از شدت بیماری رنج می برند.

ورود به استان های قرمز و نارنجی کرونا در نوروز ممنوع
رییس پلیس راه کشور در پلیس راه اصفهان – شیراز گفت: ورود خودروی مسافران نوروزی به استان های 
قرمز یک میلیون تومان همچنین ورود به استان های نارنجی ۵۰۰ هزار تومان جریمه شامل می شود.سرهنگ 
هادی امیدوار افزود: سفر های نوروزی به استان های شمالی کشور به طور قطع ممنوع است و ورودی این 
استان ها در پلیس راه مسدود می شود.وی افزایش سفر ها را در روز های پایانی سال را رو به افزایش پیش 
بینی کرد و گفت: این درحالی است که سال ۹۹، ۱۵ درصد از حجم سفر ها در جاده های کشور کاهش یافت.

سرهنگ امیدوار، گشت های نامحســوس پلیس را برای تامین امنیت رانندگان مستقر در راه های کشور 
دانست و به مردم توصیه کرد از سفر های نوروزی پرهیز کنند.رییس پلیس راه کشور افزود: با این وجود تردد 
حمل ونقل عمومی جاده ای، باربری و مسافرت های ضروری برای کادردرمان در نوروز همچنان برقرار است.

کشف محموله شیرخشک قاچاق در اصفهان 
جانشین انتظامی استان از کشف یک محموله شیرخشک خارجی قاچاق به ارزش ۳۷ میلیارد ریال 
در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی 
فر بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان با هوشمندی خود از وجود کاالی قاچاق در یک انبار مطلع و موضوع را در دستورکار 
خود قرار دادند.وی افزود: پس از کسب اطالعات الزم از محل مذکور بازدید به عمل آمد که ۲ هزار و 

۱۶۳ کیسه ۲۵ کیلویی شیرخشک خارجی فاقد مدارک قانونی و گمرکی کشف شد.

یافته های ماهواره سنتینل در مورد اصفهان چه می گوید؟

ردپای کربن در هوای اصفهان

هر سال که می گذرد سهم مردم اصفهان از  پریسا سعادت
هوای پاک کمتر می شود این را آمارو ارقام 
نگرن کننده ای می گوید که رسما منتشر می شود و البته آمار غیر رسمی 
حتما بیشــتر از این هم هســت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان به تازگی اعالم کرد: از اول سال تا کنون ۴ روز هوای پاک، ۲۳۰ روز 
سالم، ۹۲ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۳۲ روز ناسالم برای عموم 
بوده و در مجموع ۱۲۴ روز ناسالم برای گروه های حساس و عموم بوده 
است. باور اینکه مردم در اصفهان تنها ۴ روز را پاک تنفس کرده اند دشوار 
است؛ اما حاال نه تنها آمار داخلی بلکه آمار جهانی هم در حال تایید این 
حجم از آالیندگی در هوای اصفهان است.هر چند مسئوالن استانی می 
گویند طی سال های اخیر و به خصوص در ماه های گذشته کارگروه های 
متعددی تشکیل شده و در اوایل سال آینده در راستای پیشگیری و کنترل 
از آلودگی هوا برنامه ریزی می شود،اما شواهد و نشانه ها می گویند فعال 
منوکسید کردن در هوای اصفهان ماندگار خواهد بود. این مسئله را داده 
های یک ماهــواره بین المللی هم تایید می کند. آنگونه که پژوهشــگر 
پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان گفته است : ماهواره سنتینل 
یک هر ۱۲ روز یک بار از باالی شهر اصفهان عبور می کند و چنانچه چند سال 
داده های ماهواره سنتینل بررسی شود، می تواند تغییرات شکل زمین را 

در شهر اصفهان نشان دهد.وی با تاکید بر این که امواج آنها از ابر و بخار آب 
نیز رد می شــود، ادامه داد: چنانچه تصاویر یک سال ماهواره ها از جمله 
سنتینل ۱ را در زمان های مختلف روی یکدیگر قرار بدهیم، با به کارگیری 
تکنیک های ریاضی می توانیم تغییرات شکل زمین را در مکانی مثل شهر 
اصفهان بررسی کنیم.ایرانپور خاطرنشــان کرد: بر این مبنا حدود دو ماه 
پیش یکی از اساتید دانشگاه تهران مقاله ای را در یکی از ژونال های بین 
المللی چاپ کرد. این مقاله نشــان داد زمین جنوب زاینده رود در شهر 
اصفهان حدودا بین صفر تا ۱۰ میلی متر در سال باال آمده است و این روند 
تا دروازه دولت اصفهان ادامــه دارد.وی افزود: در ایــن مقاله بر مبنای 
اطالعات ماهواره سنتینل ۱، شمال اصفهان )ملک شهر و حصه به سمت 
فرودگاه( با رنگ قرمز مشخص شده و این مناطق قرمز ۱۰۰ میلی متر )۱۰ 
سانتی متر( در سال پایین می آید که یک هشدار جدی است و علت آن 
نیز برداشت آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی بوده که در شمال 
اصفهان در حال انجام است.پژوهشــگر پژوهشــکده محیط زیســت 
دانشگاه اصفهان تاکید کرد: امواج ماکروویو به عنوان بخشی از ماهواره 
سنتینل ۱ می تواند رطوبت خاک را اندازه گیری کند، زیرا امواج ماکروویو 
قدرت نفوذ کمی در خــاک دارند و آگاهی از میــزان رطوبت خاک برای 
کشاورزی بسیار مهم است.ایرانپور ادامه داد: سنتینل ۲ نیز مانند سنتینل 

یک دو ماهواره قطبی دارد، اما برخالف سنتینل ۱ از امواج اپتیکی و مادون 
قرمز استفاده می کند و هدف اصلی آن پایش زمین برای اراضی شهری، 
پوشش گیاهی، جنگل ها و خاک اســت.وی اضافه کرد: این ماهواره با 
پایش امواج مادون قرمز می تواند نحوه تشکیل، توسعه یا از بین رفتن 
جزایر گرمایی را در شهرها رصد و پایش کند و در اختیار مدیران و ساکنان 
شهر قرار دهد تا اقدامات الزم را انجام دهند.پژوهشگر پژوهشکده محیط 
زیست دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: ماهواره سنتینل ۳ برای پایش 
توپوگرافی سطح دریا، ارتفاع سطح دریا، دمای سطح دریا و رنگ اقیانوس 
به کار می رود و شامل ســه ماهواره بوده که ابزار اصلی آنها ارتفاع سنجی 
راداری است.ایرانپور گفت: ماهواره ســنتینل ۴ که برای مانیتورینگ یا 
پایش کیفیت هوا در نظر گرفته شــده، هنوز در حال ســاخت است و از 
طیف های مختلف مادون قرمز، اپتیک و ماوراء بنفش در آن اســتفاده 
شده است.پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان تصریح 
کرد: داده های ماهواره سنتینل 5P یک لکه سفید را در ماه ژانویه ۲۰۲۱،) 
حدود یک ماه و نیم پیش( بر باالی شهر اصفهان نشان می دهد که نشان 
از شدت تمرکز مونواکسید کربن روی شهر اصفهان دارد.ایرانپور در پایان 
گفت: ماهواره سنتینل ۶ نیز یک ارتفاع سنج راداری است که حدود سه 

ماه پیش به فضا فرستاده شد و هنوز داده های خام دارد.

مسئوالن استانی می گویند طی سال های اخیر و به خصوص 
در ماه های گذشته کارگروه های متعددی تشکیل شده و در 
اوایل سال آینده در راستای پیشگیری و کنترل از آلودگی هوا 
برنامه ریزی می شود،اما شواهد و نشانه ها می گویند فعال 

منوکسید کردن در هوای اصفهان ماندگار خواهد بود

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: عموما افراد فرصت طلب در ایام نوروز اقدامات خالف قانون خود را تشدید می کنند و مقابله با این امر نیازمند تمهیدات ویژه است.محمدرضا حبیبی، هدف اصلی از 
برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی را بررسی و تصویب اقدامات پیشگیرانه در خصوص ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز احتمالی در ایام تعطیالت نوروز عنوان و اظهار 
داشت: دستگاه قضایی تا به امروز اقدامات الزم را در این خصوص انجام داده و سایر دســتگاه ها نیز به وظایف خود عمل کرده اند و خوشبختانه با ممانعت از تصرفات و تغییر کاربری های غیرمجاز جدید شاهد 
کاهش اقدامات خالف قانون در این حوزه بوده ایم که این اقدامات بایستی با قوت بیشتری ادامه یابد.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان ادامه داد: در خصوص تخلفاتی که پیش از این صورت پذیرفته و 
احکام مربوطه نیز صادر شده توصیه های الزم به دادستان های حوزه های قضایی داده شده تا به صورت گام به گام نســبت به اجرای این احکام اقدام کنند.گفتنی است ؛ در ادامه جلسه سایر اعضا به بیان نقطه 
نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مصوباتی از جمله معرفی سامانه های دستگاه های ذی ربط برای دریافت گزارشات مردمی از تغییر کاربری ها و تصرفات غیرمجاز توسط صداوسیما و دیگر رسانه ها، تشکیل 

گشت های مشترک با حضور دستگاه های متولی در این زمینه و... به تصویب رسید.

متخصص کودکان و فوق تخصص گوارش، کبد و اندوسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت: با استناد به گزارش های جهانی موارد ابتال و مرگ و میر کودکان مبتال به ویروس جهش یافته 
کرونا )کرونای انگلیسی( افزایش یافته و با عالئمی همچون بی اشتهایی، سرفه، اسهال، استفراغ و ... بروز می کند.مهران موحد محمدی ، با اشاره به تفاوت هایی که در ویروس جهش یافته کرونا نسبت 
به قبل اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در کرونای انگلیسی شدت بیماری بیشتر شده، درحالی که پیش از این ممکن بود با ابتالی یک نفر از اعضای خانواده به کرونا، سایر اعضای خانواده مبتال نشوند، اما 
در این گونه جهش یافته، فرد مبتال تعداد بیشتری از اعضای خانواده را می تواند درگیر کند، به همین دلیل توصیه می شود افراد دو ماسک بزنند.این متخصص کودکان، با استناد بر آنچه در مقاالت علمی 
جهان منتشر شده، افزود: کودکان زیر ۱۰ سال و بالغین بین ۲۰ تا ۴۰ سال  بیشتر درگیر کرونای انگلیسی می شوند. در کرونای قبلی نیز کودکان مبتال می شدند و حتی مواردی مرگ و میر نیز داشتیم، اما 
به این شدت شایع نبود. در حال حاضر آنچه در دنیا گزارش شده است موارد ابتال و مرگ و میر کودکان بســیار باالتر از قبل بوده و از طرفی کودکان ناقالن خوبی هستند و بیشتر بیماری را به اعضای خانوده 
منتقل می کنند.موحد محمدی، به توصیه سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد که کودکان زیر ۲ سال نباید ماسک بزنند و ادامه داد: فقط باید از حضور کودکان در تجمعات اجتناب شود، راه پیشگیری دیگری 

وجود ندارد. همچنین ما پزشکان نیز در کلینیک ها و مطب ها سعی می کنیم کودکان را زودتر ویزیت کنیم تا از محیط خارج شوند.

تشدید برخورد قضایی با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی در اصفهان 

افزایش مرگ و میر کودکان با شیوع کرونای انگلیسی

فقدان سند مالکیت
12/104 شــماره نامــه: 139985602025013000- 1399/10/27 نظــر به 
اینکه آقای بهنــام علی اصفهانی بــه والیت از خانــم ماندانا علــی اصفهانی با 
 تســلیم درخواســت شــماره 25041866 مــورخ 99/10/25 و دو بــرگ
 استشهاد شــهود به شــماره 20009 مورخ 99/10/21 دفترخانه 357 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( یک دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شــماره 7756 فرعی از 68 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی 
صدور سند مالکیت المثنی می باشــد  پالک مزبور تحت شماره چاپی 451203 ب 
95 و شــماره الکترونیکی 139620302025007976 سابقه ثبت دارد.  لذا مراتب  
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1094485 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
12/105 شــماره نامــه: 139985602025013005- 1399/10/27 نظر به اینکه 
آقای بهنــام علی اصفهانی بــه والیت از خانــم پارمیس علی اصفهانی با تســلیم 
درخواســت شــماره 25041866 مورخ 99/10/25 و دو برگ استشــهاد شهود به 
شــماره 20010 مورخ 99/10/21 دفترخانــه 357 اصفهان، مدعی مفقود شــدن 
ســند مالکیت )به علت جابجایی( یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک شــماره 
 7756 فرعــی از 68 اصلــی بخش 14 ثبــت اصفهان اســت و متقاضــی صدور 
 ســند مالکیــت المثنــی مــی باشــد  پــالک مزبــور تحــت شــماره چاپــی
  450071 د 97 و شــماره الکترونیکی 139820302025007459 سابقه ثبت دارد.  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت 
 در یک نوبــت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجــام معامله نســبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 

تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1094487 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/106شماره نامه: 139985602015005300-1399/12/25 نظر به اینکه خانم 
مریم غزل گو فرزند احمد به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده، مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک 433 
فرعی از 296- اصلی واقع در چم یوسفعلی لنجان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 
79 دفتر 26- امالک این اداره ذیل شــماره 4272 به نام وی، ثبت و سند مالکیت به 
شماره چاپی 158870 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت 

 جابجایی مفقود شــده است لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنی
  نمــوده طبــق مــاده 120 اصالحی آئیــن نامــه قانون ثبــت، مراتــب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود ســند 
 مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پــس از آن به این

 اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 

م الف: 1113761 اداره ثبت اسناد و امالک زرین شهر )لنجان( 

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز خــودروی ســواری ســایپا کوئیــک 
دنــده ای 1500cc مــدل 1399 بــه رنــگ مشــکلی- 
قرمــز بــه شــماره پــاک ایــران 53-783 ی 76 و 
شــماره موتــور M159071377 و شــماره شاســی 
NAPX212AAL1012052  به نام خانم زهرا صفاری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب مهدی جــوادی جورتانی فرزنــد نصیرالدین به 
شماره شناسنامه 222 صادره از اصفهان متولد 63/06/20 
با کدملــی 1290918910 اعام می کنــم مدرک تحصیلی 
گواهینامــه پایــان تحصیــات در مقطع کارشناســی 
ناپیوسته رشته مهندســی تکنولوژی الکترونیک صادره 
از دانشگاه فنی و حرفه ای دانشــکده  فنی شهید مهاجر 
اصفهان با شماره 94044/37/ش تاریخ 94/05/11 مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان چادگان 
به شماره ثبت 440 و شناسه ملی 10260092310

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/20 و نامه 205/3/184/779/937 
مورخ 1399/11/21 اداره تعاون روســتایی چادگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن 
مومن زاده باشــماره ملی 5759393510.به ســمت رئیس و مهــدی صالحی رزوه 
باشــماره ملی 5759791818.به ســمت نائب رئیس وعباداله کریمی باشــماره ملی 
1150117249به سمت منشــی هئیت مدیره شــرکت و جلیل میرزایی با شماره ملی 
5759801406 و اکبر عزیزی با شــماره ملی 5759779532بــه عنوان عضو هیئت 
مدیره و نبی اله زیاری با شماره ملی 5759150731 به سمت مدیرعامل شرکت تاتاریخ 
1401/07/20 انتخاب شد. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای 
شرکت نمایدو تمام یاقسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیات 
مدیره به منطور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد،پس از تصویب هیات 
مدیره با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شــرکت معتبر خواهد بود،اوراق 
عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شدمگر مراسالت هیات مدیره که 
با امضای رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدن )1113758(

اعالم مفقودی 

اداره کل محیط زیست استان اصفهان درباره خبر »محیط 
زیســت گامی برای احیای تاالب گاوخونی برنمی دارد« 
جوابیه صادر کرد.به دنبــال اظهار نظــر روز ۱۹ بهمن ماه 
سال جاری رییس کمیسیون امور داخلی کشور در رابطه 
با عــدم تحرک ســازمان حفاظت محیط زیســت برای 
احیای تاالب گاوخونی، ایرج حشــمتی، مدیرکل محیط 
زیست استان اصفهان به این اظهارات پاسخ داد.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در پاسخ به این 
اظهارات بیان داشت: مهم ترین علل خشک شدن تاالب 
بین المللی گاوخونی، نادیــده گرفتن و حذف حقابه های 
محیط زیستی در تصمیم گیری ها، بارگذاری های بی رویه 
در تمامی کاربری ها در کل حوضه آبریز زاینده رود در چندین 
دهه گذشــته، عدم توجه بــه اصول آمایش ســرزمین، 
پایداری و توان اکولوژیک محیط زیست در روند توسعه، 
عدم مدیریــت یکپارچه منابع آبی، انتقــال آب به خارج 
حوضه، خشکسالی ها و کسری فزاینده منابع آب نسبت 
به مصارف و عدم جبران آن بوده است.وی افزود: در این 
راســتا حیاتی ترین نیاز و اقدام برای احیا و نجات تاالب 
بین المللی گاوخونی، تامین حقابه های زیست محیطی از 

طریق زاینده رود بوده که این مهم طی دو دهه اخیر به دلیل 
کم توجهی محض در برنامه منابــع و مصارف و مدیریت 
منابع آب، عملی نشده است.در بخشــی دیگر از جوابیه 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان عنوان 
شــده اســت که کلیدی ترین موضوع برای حل وضعیت 
بحرانی گاوخونی، اهتمام و مشارکت همه مسئوالن اعم از 
استانی و ملی با همکاری اصناف مرتبط برای احیای تاالب 
بوده و ضروری ترین و اولین اقــدام در این زمینه تامین 
حقابه های زیســت محیطی به عنــوان اولویت دوم بعد 
شرب است.حشمتی در ادامه تصریح کرده است: از طرفی 
احیای تاالب بین المللی گاوخونی همانند دیگر تاالب های 
در معرض خطر کشور، در اولویت برنامه های این اداره کل 
و سازمان حفاظت محیط زیست بوده و بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران و با محوریت وزارت نیرو و مشارکت جمعی 
از دستگاه ها، نقشه راه احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی 

تهیه و در دستور کار شورای عالی آب قرار گرفته است.

واکنش محیط زیست اصفهان 
به یک ادعا در مورد گاو خونی

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 46709 و شناسه ملی 10260647780

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید 
از مبلغ 6396000000ریال به 11396000000ریال افزایش یافت. . ماده 5 اصالحی: 
سرمایه شــرکت مبلغ 11396000000 ریال نقدی است که به 11396000سهم با نام 
عادی 1000ریالی منقســم گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1114310(



فدراسیون هندبال حدود یک سالی است که می خواهد سرمربی درجه یک خارجی استخدام کند. رییس فدراسیون هندبال چند ماه قبل اعالم کرد که با یک گزینه 
به تفاهم رسیده و قرار بود تا قبل از پایان سال ۹۹ این گزینه معرفی شود. با وجودی که تنها چند روز تا پایان سال بیشتر باقی نمانده اما هنوز این گزینه معرفی نشده 
است.البته گویا برگه قرارداد با گزینه سرمربی گری خارجی تیم ملی نوشته شده و برای او ارسال شده است. باید دید فدراسیون هندبال تا قبل از پایان سال با این 
سرمربی خارجی برای تیم ملی هندبال به توافق نهایی خواهد رسید؟ تیم ملی هندبال ایران مسابقات قهرمانی آسیا )انتخابی قهرمانی جهان( و بازی های آسیایی 
را پیش رو دارد و باید با تعطیلی لیگ های اروپایی و آزاد شدن لژیونرهای ایرانی اردوهای تیم ملی هندبال آغاز شود. بنابراین به نظر می رسد باید هر چه زودتر تکلیف 
سرمربی تیم ملی مشخص شود.تیم ملی هندبال ایران آخرین بار در بهمن ۹۸ در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد و بعد از آن در هیچ مسابقه رسمی حاضر نشد. 

سرمربیخارجیتیمملیهندبالدرسال۹۹معرفیمیشود؟

چهارشنبه27اسفند3/13۹۹شعبان17/1442مارس2021/شماره3216

»صیادمنش«بهتیمملیدعوتشد
حساب توئیتری باشگاه زوریا لوهانسک از دعوت شدن اللهیار صیادمنش به اردوی تیم ملی فوتبال 
ایران خبر داد.طبق برنامه اعالم شده، اردوی تیم ملی فوتبال ایران قرار است از روز چهارم فروردین 
در شهر کیش برگزار شود. تیم ملی که خود را برای حضور در دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2022 و 
انتخابی جام ملت ها 2023 آسیا آماده می کند، این اردوی آماده سازی را برپا خواهد کرد.این اردو که 
قرار است تا روز نهم فروردین برگزار شود، زیر نظر دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی انجام شده تا 
ملی پوش روز دهم فروردین در دیداری دوستانه به مصاف سوریه بروند.اما حساب رسمی و توئیتری 
باشگاه زوریا لوهانسک اوکراین از دعوت شدن اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی این تیم به اردوی 
تیم ملی خبر داد. این حساب توئیتری نوشته اســت: »از تیم ملی برای حضور صیادمنش تماس 

گرفته شده و این بازیکن از 21 تا 30 مارس در روند آماده سازی تیم ملی ایران شرکت خواهد کرد.

تالشبرایانتقال»محمدانصاری«بهاستقالل؟
تالش برای انتقال سومین بازیکن پرسپولیس به اردوگاه رقیب در یک فصل ادامه دارد این در حالی 
است که مدافع محبوب از تراکتور هم پیشــنهاد جدی دارد.بعد از اینکه محمد انصاری از بازیکنان 
پرسپولیس خداحافظی کرد گمانه زنی هایی در خصوص پیوستن او به تیم های لیگ برتری انجام 
شده است. اما گفته می شود یکی از ایجنت ها که در ماجرای انتقال آرمان رمضانی به استقالل نقش 
داشته در تالش است تا این بازیکن را هم راهی استقالل کند.محمد انصاری، بازیکن محبوبی بین 
هواداران پرسپولیس محسوب می شود و انتقال او به اســتقالل باعث ناراحتی هواداران این تیم 
خواهد شد.باید منتظر ماند و دید ماجرای انتقال انصاری به استقالل به کجا خواهد انجامید.فرهاد 

مجیدی اخیرا محمد دانشگر را از تیم خود کنار گذاشته است.

کاپیتاندرآستانهجداییازپرسپولیس!
هافبک پرسپولیس که تا پایان فصل با این باشــگاه قرارداد دارد، احتماال با توجه به پیشنهادی که 
دریافت کرده به حضور طوالنی مدت خود در این مقطع با سرخ پوشان پایان دهد.گفته می شود احمد 
نوراللهی به واسطه پایان قرارداد و شرایط ایده آلی که بر حســب بازیکن آزاد بودن در اختیار دارد با 
پیشنهاداتی مواجه شده است که البته این بار برخالف  دفعات قبلی پاسخ منفی و زودهنگامی مبنی 
بر رد آنها نداده تا شایعات مربوط به جدایی اش در پایان فصل را شدت بخشد.باید دید در روزهایی 
که مدیران این باشگاه موفق به جذب سه مهره ارزشمند شده اند، در راستای تقویت تیم و خواسته 
هواداران قادر خواهند بود با ستاره های مدنظر نیز به توافق برای تمدید نیز دست یابند یا نوراللهی هم 

جدیدترین جدایی طلب این تیم لقب خواهد گرفت.

قالبیونانیبرایصید»مجیدحسینی«
مجید حسینی که چند روز پیش پس از مدت ها توانستند در ترکیب ثابت ترابزون اسپور به میدان برود، 
عملکرد قابل قبولی داشت و حاال رسانه های ترکیه خبر داده اند که دو تیم یونانی به دنبال این بازیکن 
ایرانی هستند.روزنامه fanatic با تیتر قالب یونانی برای جذب حسینی نوشته است: »مجید حسینی 
که در غیاب ویکتور هوگو بازهم عملکرد خوبی در خط دفاعی ترابزون اسپور داشت، حاال باشگاه های 
یونانی را خواهان جذب خود می بیند.«این روزنامه در ادامه نوشته است: »پس از المپیاکوس، حاال 
تیم آ.ا.ک آتن نیز برای جذب مدافع ایرانی ترابزون اسپور که در پایان فصل قراردادش به اتمام می رسد، 
در حال بررسی شرایط موجود است. در حالی که مدیران برای تمدید قرارداد این بازیکن 24 ساله در 
حال مذاکره هستند، عبدا... آوچی سرمربی ترابزون اسپور نیز خواهان تمدید قرارداد حسینی شده 
است.«مجید حسینی که در سال 201۸ از استقالل راهی ترابزون اسپور شد، در این مدت 6۹ بار برای 

این تیم به میدان رفته و قرارداد این بازیکن در تابستان پیش رو به اتمام می رسد.

رییس فدراســیون کشتی در مراســم رونمایی از 
نخستین سامانه جامع خبرنگاران کشتی در ورزش 
ایران و پرسش و پاســخ درباره مسائل روز کشتی 
ایران، اظهار کرد: خیلی ها شلوغ کاری می کنند که 
چرا انتخابی نیســت. ما در 3 وزن انتخابی برگزار 
کردیم و قطعــا در تمامی اوزان نفــرات با برگزاری 
انتخابی راهی المپیک می شــوند و تمام سعی ما 

ایجاد عدالت دراین باره است .
علیرضا دبیر افــزود: به چرخه انتخابــی تیم ملی 
پای بندم اما وقتی بحث کرونا شده و مسابقات مان 
را نتوانستیم برگزار کنیم، نتوانســتیم آن را به طور 
کامل اجرا کنیم. وقتی برای حسن یزدانی انتخابی 
گذاشــتیم، یک  پیام داشــت و پیامش این بود 
که همه باید بــا انتخابی ملی پوش شــوند. قطعا 
در تمامی اوزان رقابت انتخابی خواهیم داشــت و 
گاهی نیز ممکن است دو کشــتی گیر همزمان به 
تورنمنت خارجی نیز اعزام شــوند. جــام تختی را 

2۸ اردیبهشــت داریم و اگر برگزار شود، شاید یکی 
دو وزن در آزاد و فرنگــی در آنجا کشــتی بگیرند. 
احتمال کشتی مستقیم وجود دارد و احتمال اینکه 
خیلی ها نیز به تورنمنت لهستان بروند و آنجا کشتی 
بگیرند نیز هست. بنابراین احتمال اجرای یکی از 
این 3 حالت وجود دارد.دبیــر ادامه داد: نمی دانم 
چــرا برخی ها انتقــاد می کنند، واقعا مــا انتخابی 
خواهیم داشــت و بــه آن پای بندیم. مــن برای 
خودم جهنــم نمی خرم، االن با برگــزاری انتخابی 
2 وزن، عموزاد و قاسمپور که بازنده شدند، حداقل 
حریفان شــان را دعا می کنند.رییس فدراســیون 
کشتی درباره کمک های کمیته ملی المپیک، گفت: 
کمیته المپیک فقط پول بلیت اعزام به گزینشــی 
را می دهد؛ اما ثبت نام گزینشــی و آسیایی حدود 
220 هــزار فرانک ســوئیس می شــود. دیگر مثل 
زمان دالر 3 هزار تومان نیســت. اگر تیم هایمان را 
به گزینشــی المپیک نفرســتادیم، گالیه نکنند. نه 

دالر خریدیم و نــه کاری کردیم. کشــتی دیگر زیر 
۷0 یا ۸0 میلیارد تومان در ســال نمی چرخد. انقدر 
مجلس و وزارت ورزش رفتم خســته شدم. مدام 
باید دنبال پول باشــم. ما دو فدراســیون هستیم، 
قبل از من هم همین مشــکل را فدراسیون داشت 
و بعدی من هم دارد، چانه کشــتی کوچک است. 
اصال ســال المپیک مهم نیســت، 3 ســال قبل 
قطعا مهم تر اســت. کل پولی که به ما می دهند 12 
میلیارد اســت که جواب نمی دهد. من 60 میلیارد 
بدهی فدراسیون را به 4 یا ۵ میلیارد رساندم. مگر 
می شــود دالر 3 هزار تومنی 2۵ هزار تومان بشود و 
 بودجه تغییری نکند. با این وضعیت چرخ کشتی

 نمی چرخد.

رییس فدراسیون کشتی:

مگرمیشوددالر۸برابرشود؛امابودجهماتغییرینکند؟

خبر روز

شوک در آبادان؛
کاپیتانزادگاهشرا
ترکمیکند

طالب ریکانــی که یکــی از بازیکنان متعصب 
و پرتالش صنعــت نفت آبادان طی ســالیان 
اخیر بوده و نمایش کم نوســان و خوبی برای 
آبادانی ها داشــته، در لیگ بیســتم دوباره به 
روزهای اوج بازگشته و توانسته تبدیل به مهره 
موثر تیمش شود.ریکانی که با صنعت نفت در 
فوتبال ایران شناخته شده و جزو محبوب ترین 
فوتبالیست های آبادانی اســت، در دو مقطع 
از این تیم جدا شــده و برای فوالد خوزستان، 
استقالل خوزستان و ســپاهان هم به میدان 
رفته، ولی دوباره به خانه بازگشــته تا برای تیم 
شــهرش بازی کند.اما حاال برای سومین بار و 
همانند سال های ۹1 و ۹4 دوباره طالب ریکانی 
در آستانه جدایی از صنعت نفت قرار دارد و بعید 
نیست مشــکالت مالی این باشــگاه موجب 
شود تا او راه جدایی در پیش بگیرد و مسئوالن 
صنعت نفت نیز به خاطر رفع مسائل مالی بعید 
نیســت به فکر فروش بازیکنان کلیدی خود 
ازجمله ریکانی بروند.در شــرایطی که مدیران 
این باشگاه جنوبی چند روز قبل مدعی شدند 
تحت هیچ شرایطی با جدایی ستاره های خود 
موافق نیستند، اما حاال خبر می رسد که کاپیتان 
زرد پوشــان دیار اروند، عزمــش را جزم کرده 
تا چمدان هایش را بســته و بین پیشنهادات 
باشگاه های استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان 
یکی را انتخاب کند و ادامه لیگ را با تیمی غیر از 
نفت بگذراند. در ابتدای نقل و انتقاالت زمستانی 
عنوان شده بود اســتقالل خواهان به خدمت 
گرفتن طالب ریکانی اســت، امــا با مخالفت 
باشگاه صنعت نفت این انتقال صورت نگرفت 
ولی با عدم رفع مشــکالت مالــی آبادانی ها 
اکنون ممکن است این اتفاق بیفتد و کاپیتان 
برزیلی ها از بین پیراهن آبی تیم پایتخت یا تیم 
سبزپوش اصفهانی یکی را انتخاب کند.این خبر 
یک شــوک بزرگ برای هواداران صنعت نفت 
آبادان محسوب می شــود که فصل را با وجود 
محرومیت از حضور در استادیوم با شور و هیجان 
جالب توجهی بعد از هر موفقیت طالیی پوشان 

دنبال می کردند.

مستطیل سبز

وز عکس ر

مدافعانسپاهانبا
سابقهگلزنیبهتراکتور
عزت پورقاز و محمــد نژاد مهدی که 
روز های خوبی را در کنار هم در خط 
دفاعی سپاهان پشت سر می گذارند، 
حــاال آمــاده دیــدار بــا تراکتوری 
می شــوند که در مقایسه با سپاهان 
خط حمله زهــر داری ندارند .  این 
دو مدافع ســپاهان سابقه گلزنی به 

تراکتور را در کارنامه دارند.

ورزش اصفهان در ســال ۹۹ با همه خوشــی و  سمیهمصور
ناخوشــی هایش چند روز دیگر به تاریخ ملحق 
می شود و بعدها با عنوان »آن سال کرونایی« از آن یاد خواهیم کرد. سالی که 
شــیوع ویروس کرونا، منجر به تاخیر یک ســاله المپیک شــد تا بخشی از 
مهم ترین اتفاقات ورزش کشــور و به تبع آن اصفهــان رخ ندهد؛ اما با وجود 
شــرایط کرونایی، رویدادهایی در ورزش اســتان به وقوع پیوست که در این 

گزارش مروری بر آن ها خواهیم داشت.

بازگشتنویدکیابهسپاهان
انتخاب نویدکیا برای سرمربی گری تیم سپاهان برای لیگ بیستم در حالی 
انجام شــد که زردها در لیگ نوزدهم با امیر قلعه نویی خــوب نتیجه نگرفته 
بودند و انتخاب نویدکیا، خواسته مهم هواداران بود و در نهایت نیز این اتفاق 
رخ داد و کاپیتان سابق در اولین تجربه سرمربی گری، هدایت طالیی پوشان 

محرم روی نیمکت سپاهان، دیار زاینده رود را برعهده گرفت. حضور 
با نتایج خوبــی که این اتفاق مورد عالقه هــواداران بود و 
حذفی  به دست آورده، تیم اصفهانی در لیگ برتر و جام 
آن هــا هواداران خوشــحالند که اصرار 
نبوده برای بازگشت نویدکیا بی نتیجه 

است.

سپاهانیشدناحسانحاجصفی
در روزهای پایانی اســفند، دیگر اتفاق 

مورد عالقه هواداران سپاهان نیز به وقوع 
پیوست و احسان حاج صفی یک بار دیگر 

به این تیم بازگشــت. این بازیکن چپ پا که 
در تیم تراکتورســازی بازی می کرد، به واســطه 

مشــکالت خانوادگی تصمیم به جدایی از این تیم 
گرفت و خیلی زود نیز با تیم اصفهانی به توافق 

رســید. همچنین دیگر اتفاق مربوط به حاج 
صفی،  حضورش در بازی دوســتانه با تیم 
ملی بوســنی بود که بازی های ملی او به 
112 رسید. این رکورد پیش تر در اختیار 
مهدی مهدوی کیا، کاپیتان ســابق تیم 
ملی فوتبال ایران بــود که حاج صفی 
موفق شد لژیونر سابق تیم هامبورگ 

را پشت سر بگذارد.جواد نکونام با 1۵1، علی دایی با 14۹ ، علی کریمی با 12۷، 
سید جالل حسینی با 116، مهدی مهدوی  کیا و احسان حاج صفی با 112 بازی 

در رده اول تا پنجم رکوردداران بازی ملی جای گرفته اند.

اهدایآپارتمانبهسهرابمرادی
پس از ناکام ماندن بحث اهدای آپارتمان به ســهراب مرادی، او از مسئوالن 
اصفهانی دلگیر شــده بود و دعوت حضور در هیچ برنامه ای را نمی پذیرفت. 
مرادی حتی دعوت مسئوالن ورزشی استان در مراســم تقدیر از ورزشکاران 
شانس کسب ســهمیه المپیک را نیز نپذیرفت و بر اساس شنیده ها حاضر 
به پاســخ گویی تلفنش نشــد، با این حال پیگیری هــای مدیرکل ورزش و 
جوانان استان برای اهدای آپارتمانی از ســوی یک خیر باعث شد تا مرادی 
فعال دلخوری ها را کنار بگذارد و در مراســم رونمایی از ســردیس و تمبرش 

حضور پیدا کند.

موجتغییراتروینیمکتذوبآهن
ذوبی ها پس از پایان لیگ نوزدهــم، با لوکا بوناچیچ قطــع همکاری کردند 

تا مدتــی درگیر انتخاب 
ســرمربی جدید 

 . شــند با

در نهایت نیز با رحمان رضایی به توافق رســیدند و او برای سرمربی گری تیم 
اصفهانی انتخاب شد، با این حال عملکرد رضایی آن قدر ضعیف بود که از میانه 
های نیم فصل اول بحث برکناری او مطرح شود و سرانجام نیز در پایان هفته 
چهاردهم لیگ، با به حد نصاب رســیدن امتیازی، از ســرمربی گری این تیم 
برکنار شــد و میلیچ برای یک بازی هدایت ذوب آهن را برعهده گرفت.ذوبی 
ها برای نیم فصل دوم با سید مجتبی حسینی به توافق رسیدند و او که سابقه 
بازی  و مربی گری در تیم ذوب آهن را دارد، یک بار دیگر به این تیم بازگشت. 
حضور حســینی روی نیمکت ذوب آهن با اســتقبال هواداران مواجه شده و 

آن ها به آینده این تیم امیدوار شده اند.

طباطباییجانشینسلطانحسینیشد
در  اردیبهشــت امســال اداره ورزش و جوانان استان دســتخوش تغییرات 
ستادی شد و محمد سلطان حسینی جایش را به سید محمد طباطبایی داد. 
طباطبایی که از بازیکنان سابق تیم تام محســوب می شود، سابقه مدیریت 
ده ســاله در ورزش شهرســتان نجف آباد را دارد. با حضور طباطبایی در اداره 
کل، موجی از تغییرات در این اداره انجام شد و به جز معاون امور مالی، سایر 
معاونت ها دســتخوش تغییر شــد. با انتخاب 
مدیــرکل جدیــد ورزش و 

جوانــان اســتان، تحــرکات 
منتقدان رؤسای هیئت های ورزشی 

به باالترین حد رسید و آن ها تالش می کردند 
از این رهگذر به خواســته های خود برسند. برکناری 

رییس هیئت وزنه برداری اســتان اصفهــان، اولین تغییر 
بود و حمیدرضا فدوی که کمتر از دو ســال از ریاســت او در هیئت 

سپری می شد، از مسئولیتش استعفا داد! رییس هیئت ژیمناستیک 
استان دومین رییســی بود که رای به برکناری او داده شد و هیئت اسکیت 

استان اصفهان نیز سومین هیئتی بود که رییس اش را از دست داد و فعال با 
سرپرست اداره می شود.

تغییراتدرباشگاهسپاهان
پس از اســتعفای مســعود تابش از مدیرعاملی باشگاه ســپاهان، منوچهر 
نیکفر، رییس هیئت مدیره باشگاه به عنوان سرپرست معرفی شد اما ناکامی 
سپاهان در لیگ نوزدهم با انتقادات گســترده هواداران این تیم همراه بود و 

آن ها خواهان استعفای دسته جمعی مدیران این باشگاه بودند.
 در این شرایط اعالم شد محمدرضا ساکت یک بار دیگر سکانداری این باشگاه 
را برعهده گرفته و هیئت مدیره باشگاه نیز دستخوش تغییرات جدیدی شد. 
حضور ساکت که یک دوره ۹ ســاله موفق را در باشگاه ســپاهان پشت سر 

گذاشته، با خوشحالی زیاد هواداران همراه بود.

تغییراتچندبارهمدیریتیدرباشگاهذوبآهن
باشگاه ذوب آهن امســال را با مدیرعاملی جواد محمدی آغاز کرد؛ اما 
شــدت گرفتن بیماری او و غیبتش در باشــگاه، مدیران شرکت ذوب 
آهن را بر آن داشت تا حکم به سرپرستی احمد جمشیدی، عضو 
هیئت مدیره باشــگاه بدهند ولی با باال گرفتن حاشیه های 
باشگاه، مدیران ارشد شرکت ذوب آهن، با کنار گذاشتن 
چند عضو هیئت مدیــره از جمله مجتبــی فریدونی 
و احمــد جمشــیدی، رای به مدیرعاملــی دوباره 

محمدی دادند.
در مقطعی کــه تیم ذوب آهن خــوب نتیجه 
نمی گرفت، انتقادات زیادی متوجه مدیران 
باشگاه شد که خروجی آن، انتخاب مجتبی 
فریدونی بــرای مدیرعاملی باشــگاه بود 
و فعال ســال را بــا مدیریت او بــه پایان 

می برند.

محرم و حاج صفی به سپاهان رسیدند، سهراب به آپارتمانش
مروری بر مهم ترین رویدادهای ورزشی استان؛



چهارشنبه 27 اسفند 1399 / 3 شعبان  1442 / 17 مارس 2021 / شماره 3216
سرپرست معاونت سیمای مرکز اصفهان خبر داد: 

عیدانه های جذاب شبکه اصفهان برای ایام کرونایی نوروز
سرپرست معاونت سیمای مرکز اصفهان  گفت: ضمن تبریک عید نوروز و بهار طبیعت به استحضار 
هم استانی های عزیز می رســانم که امســال با توجه به ادامه همه گیری کرونا و لزوم کمتر کردن 

دید و بازدیدهــا، برنامه های متنوعی را 
برای نوروز ۱۴۰۰ تــدارک دیده ایم. ویژه 
برنامه تحویل ســال نو بــه صورت زنده 
در روز 3۰ اســفند ۱399 بــه مدت ۱۸۰ 
دقیقه با محور های موضوعی نشــاط و 
سالمت اجتماعی، آداب و رسوم نوروزی 
و جاذبه های گردشگری استان اصفهان 
پخش می شود. سید مهدی سیدین نیا 
ادامه داد: در ایام نوروز، ویژه برنامه زنده 
»گلستانه« از ساعت ۱۰ تا ۱۱ و 3۰ دقیقه 

صبح از باغ فین کاشان پخش می شــود و ویژه برنامه »بهار در بهار« از ساعت ۱۸ تا ۱9 و 3۰ دقیقه 
عصر تقدیم بینندگان می شود. ویژه برنامه مشاعره »شکرشــکن« نیز هر شب از ساعت ۲۲ و ۴۵ 
تا ۲3 و ۲۵ پخش می شود.سرپرست معاونت ســیمای مرکز اصفهان گفت: سریال ۱3 قسمتی 
»قصه های سجاد« که در قالب طنز اجتماعی و با تکیه بر لهجه اصفهانی تولید شده است هر روز صبح 
از ساعت ۸ و ۱۵ تا ۸ و ۵۰ دقیقه پخش می شود.سیدین نیا افزود: مسابقه »چهارخونه« از ساعت 
۱۵ و 3۰ تا ۱۶ و ۲۵ دقیقه عصر، برنامه تولیدی »زیر گنبد کبود« از ساعت ۱۲ تا ۱۲ و ۴۰ دقیقه ظهر، 
برنامه های »سفرنامه« و »یه جور دیگه« -با موضوع گردشگری- به صورت یکی در میان از ساعت 
۲۲ تا ۲۲ و ۲۵ دقیقه شب و برنامه تأمینی »کوک دل« از ساعت ۲3 و ۴۵ تا ۲3 و ۵۵ شب پخش 
می شوند.وی در توضیح نحوه پخش تله فیلم های تولید شبکه اصفهان گفت: تله فیلم های »مجنون 
بی لیلی«، »دوچرخه باز« و »پیچ جاده نمناک« طبق ساعاتی که اعالم می شود، روی آنتن می روند.

سرپرست معاونت سیمای مرکز اصفهان خاطرنشان کرد: تامین برنامه شبکه اصفهان نیز سریال ها 
و فیلم های سینمایی شاد و جذابی را برای ایام نوروز در نظر گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان می گوید اگر وضعیت کرونا در اصفهان خوب باشد 
پذیرای ۱۸ هزار مسافر نوروزی خواهیم بود؛

میزبانی به شرط  نارنجی نشدن
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: طبق مصوبه ستاد کرونا 
اگر وضعیت اصفهان در رنگ بندی زرد وآبی جا داشت؛ این شــهر میزبان ۱۸ هزار مسافر نوروزی از 
شهرهای آبی و زرد خواهد بود.فریدون الهیاری اظهار داشت: در یک ماه و نیم اخیر عزم و اهتمام جدی 
در ایجاد بستری مناسب برای سفرهای نوروزی توام با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی فراهم 
شده است.وی افزود: تاسیسات گردشگری بر اساس پروتکل های بهداشتی »سفرهوشمند« با ۵۰ 
درصد ظرفیت میزبان مســافران نوروزی خواهند بود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
 دستی استان اصفهان گفت: ورود مسافران نوروزی از شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است و اصفهان 
 میزبان مســافران از شــهرهایی با رنگ بندی زرد و آبی اســت.وی اضافه کرد: پروانه بهره برداری 
 تاسیسات گردشگری اســتان اصفهان منوط به اخذ مجوزهای بهداشتی اســت؛ اما در حال حاضر 
 گواهی نامه هایی از طرف بهداشــت برای برخی از مراکز اقامتگاهی صادر شــده تا اعتمادســازی
 مسافران تقویت شود.الهیاری گفت: ابالغیه »سفر هوشمند« شامل پروتکل هایی است که از طریق 
وزارت میراث فرهنگی به تمام واحدهای اقامتگاهی استان اصفهان ارسال شده و در چنین شرایطی 
بازرسی و کنترل با همکاری بهداشت و دســتگاه های ذی ربط تقویت می شود تا این پروتکل ها با 

دقت اجرا شود. 

شهردار اصفهان: 

»پلیس دوچرخه سوار« گویای حساسیت پلیس به محیط زیست است

شهردار اصفهان در آیین آغاز فعالیت پلیس دوچرخه سوار در اصفهان 
اظهار کرد: بسیار خرســندیم که در شــهر پلیس راهنمایی و رانندگی با 
احساس مســئولیت حرکت خوبی را در خصوص استفاده از دوچرخه 

برای انجام ماموریت های خود انجام داده است.
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه استفاده از پلیس دوچرخه سوار نشان 
از حساسیت پلیس به موضوع محیط زیست و توجه به محیط زندگی 
ســالم برای مردم دارد، افزود: اصفهان ظرفیت ایجــاد ۷۷۷ کیلومتر 
مسیر دوچرخه ســواری را دارد که تاکنون در بسیاری از نقاط شهر این 
مسیرها ایجاد شده است.شهردار اصفهان ادامه داد: هدف شهرداری از 
ایجاد مسیرهای دوچرخه این اســت که به جای یک وسیله نقلیه تک 
سرنشین، یک دوچرخه به معابر شهر وارد شود تا شاهد کاهش ترافیک 

و آلودگی هوا باشیم.
وی با بیان اینکه استفاده از دوچرخه در کاهش مصرف سوخت بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود، ادامه داد: این حرکت شایســته پلیس می تواند 

الگویی برای دانش آموزان، دانشجویان و کسبه باشد.
نــوروزی خاطرنشــان کــرد: شــهرداری اصفهــان تــالش می کند 
زیرساخت های الزم برای ایجاد مســیرهای دوچرخه سواری در شهر 
ایجاد کند تا زمینه برای استفاده شــهروندان از دوچرخه فراهم شود و 

شاهد شهری زیست پذیر و آرام توأم با آسایش برای شهروندان باشیم.

پلیس دوچرخه سوار اصفهان نسبت به سایر 
شهرها مدون تر و جامع تر است

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان  نیز در این آیین اظهار 
کرد: امروزه دوچرخه یک وســیله نقلیه پاک و ایمن به شمار می رود و 
قوانین راهنمایی و رانندگی شامل دوچرخه سواران نیز می شود و باید 

به قوانین احترام بگذارند. 
سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به آمار حوادث دوچرخه سواری در 
شهر تصریح کرد: در سال جاری شاهد وقوع چند فقره تصادف منجر به 
فوت و جرح دوچرخه سواران در اصفهان بوده ایم که الزم است این افراد 
هنگام دوچرخه سواری عالوه بر اســتفاده از کاله ایمنی مخصوص به 
رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند.رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان ادامه داد: نیاز کالن شــهر 
اصفهان در حوزه ترافیکی، فرهنگی و تامین سالمت کارکنان و نشاط همه 
جانبه نیروهای پلیس، فعالیت پلیس دوچرخه سوار است که می تواند 
فرهنگ اســتفاده از دوچرخه را به خوبی ترویج دهــد. وی تاکید کرد: 
پلیس تنها با استفاده از دوچرخه ماموریت های خود را انجام نمی دهد 

 بلکه از بــه روزترین خودروهای ایمن و اســتاندارد دنیــا نیز برخوردار
  اســت. محمدی بــا بیــان این کــه اســتفاده از دوچرخــه در ایجاد 
نشاط و شــادابی ماموران پلیس بســیار تاثیرگذار اســت، افزود: بر 
اســاس بازخوردهای مثبت دریافت شــده از ســوی مردم، نیروهای 
 پلیس با اســتفاده از دوچرخه باهوش تر و شــاداب تر فعالیت خود را

 انجام می دهند.
وی با تاکید بر این که پلیس دوچرخه ســوار اصفهان نســبت به سایر 
شهرها مدون تر و جامع تر است، گفت: دوچرخه های نیروهای پلیس 
در اصفهان دارای برچسب پلیس بوده و ظاهری شیک و مناسب دارند؛ 
این دوچرخه ها دارای پالک بوده و استفاده از کاله ایمنی الزمه نیروهای 
پلیس است و همکاران بدون کاله ایمنی حق اســتفاده از دوچرخه ها 
را ندارند. رییــس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان تصریح 
کرد: برابر گزارش های واصله از سازمان حفاظت محیط زیست و سایر 
ســازمان های ذی ربط تعداد روزهای پاک در کالن شــهر اصفهان کم 
است که استفاده از دوچرخه می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند، 
از این رو پلیس برای استفاده از دوچرخه پیش قدم شده و امیدواریم 
مسئوالن نیز در این حوزه به میدان عمل بیایند و برای کاهش آلودگی 

هوا نقش آفرینی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداســالمی استان اصفهان در 
نشست خبری اعالم برنامه های طرح ملی »کاشان؛ 
پایتخــت نهج البالغــه ایران« بــا تاکید بــر ظرفیت 
نهج البالغــه در پاســخگویی به مســائل روز، گفت: 
نهج البالغه هنوز جایگاه خود را در میان دیگر کتاب های 
روایی پیدا نکرده اســت و امیدواریــم با اجرای طرح 
پایتخت نهج البالغه، موجب برطرف کردن مهجوریت 
نهج البالغه شویم.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی 
از ابالغ مأموریت های اجرایی این طرح به دستگاه های 
مشــارکت کننده و مســئول خبر داد و گفت: توجه به 
ظرفیت بخش مردمی و خصوصی در اجرای این طرح 

حائز اهمیت است تا بتوانیم در این دو سال، ریل گذاری 
مناسبی برای تحقق اهداف داشــته باشیم.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاداسالمی استان اصفهان با بیان این که 
برنامه های طرح کاشان پایتخت نهج البالغه ایران در 
سه سطح شهرستان، استانی و کشوری اجرا می شود، 
ادامه داد: از ۲۶ برنامه این دوره، یک برنامه بین المللی، 
دو برنامه ویژه کاشان و ۱۲ برنامه استانی خواهدبود.

حجت االسالم معتمدی در ادامه تشریح برنامه های 
طرح ملی کاشان پایتخت نهج البالغه ، گفت: برگزاری 
کنگره بین المللــی نهج البالغه به عنــوان تنها بخش 
بین المللی این طرح ، راه اندازی و پشتیبانی محتوایی 
از سامانه اینترنتی پایتخت نهج البالغه ایران، برگزاری 
مســابقه میراث پدری در فضای مجازی، حمایت از 
پایان نامه های کاربردی در موضوع معارف نهج البالغه 
، برگزاری جشنواره انتخاب پایان نامه سال نهج البالغه 

، حمایت از تولید فیلم مستند نهج البالغه، حمایت از 
تولید ۲۰ فیلم با موضوع سبک زندگی در نهج البالغه و 
راه اندازی صفحــه اختصاصی پایتخت نهج البالغه در 
شبکه های اجتماعی از برنامه های اولین دوره پایتخت 
نهج البالغه ایران اســت.وی افزود: برگزاری محافل 
شــعر نهج البالغه، تکریم از فعاالن و پیشکســوتان 
نهج البالغــه، برگزاری مســابقه حفــظ کلمات قصار 
نهج البالغه، راه اندازی دو کتابخانه تخصصی نهج البالغه 
در شهر کاشان و اصفهان)به عنوان برنامه شهرستانی(، 
برگزاری مسابقه خوشنویسی نهج البالغه، راه اندازی 
۱۰۰ جلسه شرح و تفسیر اجمالی نهج البالغه در مساجد 
شاخص، برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت علوی ویژه 
معلمان استان اصفهان، راه اندازی ۲۰ خانه نهج البالغه، 
راه اندازی شبکه خیرین نهج البالغه در استان اصفهان 

و... از دیگر برنامه های ماست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی استان:

کنگره بین المللی نهج البالغه در اصفهان برگزار می شود

رای  دا اصفهان  در  پلیس  ی  نیروها ی  دوچرخه ها
برچسب پلیس بوده و ظاهری شیک و مناسب دارند؛ 
این دوچرخه ها دارای پالک بوده و استفاده از کاله ایمنی 
الزمه نیروهای پلیس است و همکاران بدون کاله ایمنی 

حق استفاده از دوچرخه ها را ندارند

 کتاب »کالس شهر« در وزارت آموزش و پرورش کشور 
تایید شد

 کتاب ســبک زندگی و آداب شــهروندی طرح »کالس شــهر« ویژه دانش آموزان پایه ششــم
 ابتدایی به سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
 آموزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش راه یافت و مــورد تایید قــرار گرفت.رییس اداره توســعه

 فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
طبق تفاهم نامه طرح کالس شهر، چهار کتاب این طرح باید به عنوان کتب اصلی مورد بررسی قرار 
می گرفت که از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان برای وزارت آموزش و پرورش ارسال شد و 
در نهایت مورد تایید قرار گرفت و در سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی این وزارتخانه به عنوان کتاب های مناسب برای آموزش و پرورش 

شناخته شد.
احمد رضایی افزود: در مرحله نخســت، کتاب کار دانش آموز، کتاب کار معلم و کتاب کار اولیا ویژه 
کالس اول ابتدایی که شامل ۱۵ سرفصل حوزه شهروندی بود مورد تایید قرار گرفت و در این سامانه 
ثبت شد.وی با اشاره به تفاوت کتاب ویژه پایه ششم ابتدایی با ســه کتاب  پایه اول ابتدایی ادامه 
داد: کتاب سبک زندگی و آداب شــهروندی ویژه پایه ششــم ابتدایی در واقع کتاب درسی است. 
دانش آموزان این پایه یک ساعت در هفته، درســی با عنوان آشنایی با سبک زندگی دارند که مقرر 

شد این کتاب از سوی ما تالیف شود.
وی اظهار داشت: تالیف این کتاب ها توســط گروه کارشناسی شامل کارشناسان معاونت فرهنگی 
شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان انجام شــد و این کتاب نیز اخیرا مورد تایید 
وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشــی و تربیتی مکتوب 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش بارگذاری شد و همچنین شورای 
شــهر اصفهان چاپ این کتاب به تعداد دانش آموزان پایه های اول و ششم ابتدایی را تصویب کرد.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی گفت: این کتاب ها را پس از طی مراحل قانونی چاپ در اختیار 
آموزش و پرورش قرار می دهیم تا به همراه کتاب های درسی سال ۱۴۰۰ در مدارس توزیع شود.

به گفته رضایی، حمل و نقل عمومی، پسماند و بازیافت، پارک ها و فضای سبز، آتش نشانی، حوادث 
و ایمنی، مصرف بهینه انرژی، حفظ محیط زیست، اخالق شهروندی، مشارکت شهروندی، احساس 
تعلق شهروندی، مســئولیت پذیری شــهروندی، مراقبت از اموال عمومی، قانون  پذیری و رعایت 
قوانین، ارتباط موثر با دیگران، احترام به دیگران و دوستی و دوست یابی سرفصل های کتاب طرح 
کالس شهر در پایه اول ابتدایی است.وی تصریح کرد: کلیدواژه های تمام این ۱۵ درس در کتاب های 
فارسی، علوم و ریاضی کالس اول ابتدایی شناسایی شــده و در این دروس آمده است و زمانی که 
معلم هرکدام از این دروس به این مباحث می رسد از کتاب  طرح کالس شهر استفاده می کند و کتاب 

کار آن نیز در اختیار دانش آموزان می گیرد.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزود: 
شهروندی، مشارکت، محیط زیســت، صرفه جویی در مصرف آب، هوای پاک و گیاهان آپارتمانی، 
آلوده کننده های هوای خانه، هویت، مدیریت خشم، مهارت های ارتباطی، خودگویی، پیش داوری، 
حریم خصوصی، اینترنت و فضای مجازی و پسماند نیز ۱۴ ســرفصل  کتاب طرح کالس شهر در 
پایه ششم ابتدایی اســت.رضایی ادامه داد: کالس شهر طرحی مکمل است که طبق آخرین توافق 
با اداره کل آموزش و پرورش قرار است در برنامه شــاد یک کانال ملی بازگشایی شود که بر اساس 
سرفصل های این کتاب ها هم اکنون بیش از ۲۰۰ محتوا  تولید شده که به محض راه اندازی این کانال 

در آن بارگذاری خواهد شد تا تمام دانش آموزان کشور، معلمان و اولیا از آنها استفاده کنند.
وی، طرح کالش شهر را موفقیت بزرگی برای مدیریت شهری و شورای شهر اصفهان در دوره فعلی 
دانســت که حاصل تالش معاونت فرهنگی و معاونت اجتماعی شــهرداری بوده تا دانش آموزان 
در کنار دروس رسمی با مفاهیم شهری و شهروندی آشنا شــوند و این مباحث را در قالبی رسمی 

آموزش ببینند.

با مسئولان

خبر

رییس شورای اسالمی شهر:
 مشکالت سال 99 

 می توانست امور کالن
 شهر اصفهان را مختل کند

دیدگاه

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد 
و شــصت و چهارمین جلســه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با تبریک اعیاد شعبانیه 
و فرارسیدن عید باستانی نوروز، اظهار کرد: در 
روزهای پایانی سال 99 به سر می بریم و اصل 
قدرشناسی را باید رعایت کنیم بدین سبب از 
مجموعه شهرداری، شهردار اصفهان، معاونان، 
مدیران، کارشناســان و شــهرداران مناطق و 
مدیران سازمان ها، کارگران و پیمانکارانی که 
در این یک ســال تالش زیادی بــرای بهبود 
وضعیت شهر کردند، تقدیر می کنم. علیرضا 
نصراصفهانی افــزود: شــهروندان اصفهان 
توجه ویژه داشته باشند که موانعی که سر راه 
مدیریت شهری بود می توانست در روند امور 
جاری شهر خلل ایجاد کند و پروژه ها را به نوعی 
بر زمین بگذارد، اما تدبیر مدیریت شهری بر 
مشکالت غالب و موجب شد مشکالت شهر به 
نحو مطلوبی حل شود.رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان از همراهی، همدلی و انسجام 
همه اعضای شورای شهر با مدیریت شهری 
اصفهان تشکر کرد و ادامه داد: اگر این تالش ها 
نبود، شــاهد موفقیت های یک سال گذشته 
نبودیم.وی اضافه کــرد: از نماینده ولی فقیه 
در استان، استاندار، فرماندار، اعضای کمیته 
انطباق، معتمدین محالت و مردمی که همیشه 
یار و مددکار مدیریت شهری بودند تقدیر کرده 
و سالمتی آیت ا... مظاهری، زعیم حوزه علمیه 
اصفهان و بیماران صعب العالج و مبتال به کرونا 

را از خداوند خواستاریم.
نصراصفهانی بــه اهدای ۷۲۰ عــدد تبلت به 
دانش آموزان بی بضاعت اشــاره کرد و افزود: 
زیباتــر از تقدیم الیحــه شــهرداری در این 
خصوص و موافقت با آن توسط شورای شهر، 
نحوه توزیع تبلت ها بود؛ اینکه زنگ خانه ها به 
صدا درآمد و این هدایا به دانش آموزان داده 
شد صحنه های همدلی و یاری رسانی زیبایی را 
خلق کرد به همین دلیل از کسانی که این اقدام 

را انجام دادند، تقدیر می کنم.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با تشریح برنامه های ویژه نوروز در این منطقه گفت: ورودی شــهر اصفهان از پل شریعتی تا سه راه ملک شهر به طور ویژه 
نورپردازی شده و با المان های مختلف ویژه نوروز زیباسازی می شــود.علی باقری ادامه داد: میدان های مطهری، علیخانی، مادر، نگین همچنین ورودی 
خیابان های بهارستان غربی، شهرک قدس، شهرک نگین، سه راه ملک شهر، دانش، انقالب اسالمی نیز با نورپردازی و آذین بندی های ویژه، بهاری می شود.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان این که در سطح این منطقه حدود ۱۰۵ هزار مترمربع جدول و حدود هشت هزار مترمربع نرده رنگ آمیزی می شود، 
ادامه داد: برای استقبال از نوروز حدود چهار هزار مترمربع گل کاری در باغچه های منطقه انجام و تالش شده رنگ و بوی خاصی به منطقه بدهد.وی خاطر نشان 
کرد: با توجه به همزمانی ایام نوروز با اعیاد شعبانیه، اجرای برنامه های ویژه ای به صورت مجازی و میدانی در این خصوص در نظر گرفته شده که توسط اداره 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی منطقه برنامه ریزی و برگزار می شود.

منطقه 12 بهاری می شود

 استقبال چهارباغ
 از نوروز

در آســتانه نوروز و در روزهای 
پایانی سال چهارباغ اصفهان 
حــال و هوای دیگــری یافته 
اســت. نصب عروسک های 
مدافــع ســالمت و اجــرای 
نمایش های عروسکی در گذر 
چهارباغ باعث شور و نشاط و 

زیبایی این مسیر شده است.

وز عکس ر
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افسردگی از آن چه بیشتر آدم ها فکر می کنند، پیچیده تر است. 
افسردگی فقط به معنی اندوهگین بودن نیست و قطعا ارتباطی 
با تنبلی ندارد. بلکه این ها فقط ســوء برداشــت های رایجی 
هستند که گاهی اوقات از تالش آدم ها برای درمان افسردگی و 
یافتن کمک های مورد نیاز برای بهتر شدن حال شان جلوگیری 
می کنند.حتی وقتی دچار افســردگی شده اید، شناسایی نوع 
احساسات و هیجان هایتان می تواند دشوار باشد و برداشتن 
گام هایی جهت بهبود خلق وخو و چشــم انداز آینده تان نیز در 

لحظه می تواند برای تان سخت شود.
 درک هیجان ها: برخــی از آدم ها هنگام ابتال به افســردگی، 
بیشتر زودرنج می شوند تا اندوهگین؛ سایر آدم ها نیز احساس 
گناه یا بیچارگی می کنند و با این که به گفتــه  برخی از آدم ها، 
هیجان هایشان تقریبا همیشه ثابت و مشخص است، برخی 
دیگر معتقدند، افسردگی باعث می شود هیجان های آن ها به 
سرعت تغییر کنند.پیش از تصمیم گیری درباره  بهترین روش ها 
برای مقابله با افسردگی یا انتخاب نوع روش درمانی، الزم است 
درک بهتری از هیجان هایی که هم اکنون تجربه شان می کنید، 
به دست بیاورید.ســپس، می توانید برنامه ای را برای مقابله 
با هر یک از هیجان هایی که با آن ها مواجه می شــوید، ایجاد 
کنید. آن چه هنگام احساس اضطراب می تواند برای رسیدن به 

آرامش در شما کارساز باشد، شاید هنگام احساس سرخوردگی 
برای تان مفید نباشد.یادگیری نحوه  شناسایی عوامل هیجانی 
که با آن ها مواجه می شوید، می تواند در ایجاد استراتژی برای 
بهتر شدن حال تان به شما کمک کند و با این که عالئم افسردگی 
در آدم هــای مختلف ممکن اســت کمی با هم فرق داشــته 
باشند، رسیدن به درک بهتری از هیجان هایی که با آن ها مواجه 
می شوید، می تواند در تشخیص بهترین مهارت های مقابله ای 

به شما کمک کند.
 برداشــتن گام هایی کوچک: افســردگی باعث می شود شما 
به این باور برســید که هیچ چیز نمی تواند حال تان را بهتر کند. 
افسردگی به شــما می گوید اســتفاده از روش های درمانی 
هیچ فایده ای برای تان ندارد و برداشتن هر گامی جهت بهبود 
وضعیت هیجانی تان کامال بی فایده خواهد بود.افســردگی به 
شــما می گوید مصرف دارو نیز عقالنی نیست، زیرا هیچ اثری 
بر وضعیت تان نمی گذارد. یا افسردگی تان ممکن است باعث 
شــود به این باور برســید که نباید با یک روانشناس صحبت 
کنید، زیرا این کار نیز هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. در نتیجه، 
شما ممکن است هیچ اقدامی برای بهتر شدن حال تان انجام 
ندهید.این همــان تاثیراتی اســت که افســردگی بر مغزتان 
می گذارد،افسردگی باعث می شود افکار غیر واقعی و منفی به 

سراغ تان بیایند.ولی حقیقت این است، تا وقتی استراتژی های 
مختلف را امتحان نکرده باشید، نخواهید دانست آیا برای تان 
مفید هستند یا خیر. در تالش برای بهتر کردن حال تان نیازی به 
برداشتن گام های دشوار و سنگین نیست )زیرا به نظر می رسد 
انجام کارهای سخت و پیچیده هنگام افسردگی می تواند باعث 
آشفتگی و خستگی تان شــود(. در عوض، می توانید گام های 
کوچکــی بردارید و ببینید آیــا هر یک از این اســتراتژی های 
خاص می توانند حال تان را بهتر کنند یــا خیر. یکی از بهترین 
جمله هایی که می توانید دائما در ذهن تان تکرار کنید این است: 
» امتحان اش کن! «  حتی اگر افســردگی دائما سعی می کند 
شــما را از انجام اقدامات مثبت دور کند، همیشــه به خودتان 
یادآور شوید تا وقتی یک استراتژی را دست کم یک بار امتحان 
نکرده باشید، نمی توانید بفهمید آیا برای تان مفید است یا خیر.

با وجود این، برای انجام این کار باید گاهی اوقات بر خالف آن چه 
مغزتان به شما می گوید، عمل کنید. برای مثال، شاید افسردگی 
مجبورتان کند کل روز را در تخت خواب تان بمانید، ولی ماندن در 
تخت خواب فقط باعث می شود بیش از پیش در افسردگی فرو 
بروید. باید خودتان را مجبور کنید بلند شوید، لباس بپوشید یا 
با یکی از دوستان تان تماس بگیرید. با این که شاید فکر کنید 

هیچ یک از این کارها کمکی به شما نمی کند.

آشپزی

نان کماج 
نان کماج را مانند انواع نان های دیگر چون نان شیرمال، 

نان زنجبیلی، نان قندی و… می توانید در منزل تهیه و آماده کنید. 
البته شاید طبخ این نان های محلی در منزل کمی دشوار و سخت باشد 

اما عالقه مندان به آشپزی، راغب به تهیه و سرو این نان خواهند بود.
مواد الزم : آرد سفید 750 گرم، شکر 150 گرم، شیر 300 میلی لیتر، تخم مرغ 3 عدد،مایه 

خمیر خشک 2 قاشق غذاخوری،روغن مایع 100 گرم،نمک  یک قاشق چای خوری
مواد الزم رومال: شیر  یک قاشق چای خوری، شکر یک قاشق 

چای خوری،زرده تخم مرغ هم زده شده  یک عدد
طرز تهیه : ابتدا در یک ظرف آرد، مایه خمیر خشک، شکر و نمک را ریخته و مخلوط کنید.سپس تخم 

مرغ را در یک کاسه ریخته و خوب مخلوط کنید.شیر و روغن مایع را به ظرف تخم  مرغ افزوده و 
هم بزنید.مخلوط شیر و تخم مرغ را به مواد آرد اضافه و خمیر نان را به خوبی ورز دهید تا آماده 
شود.روی ظرف را با یک دستمال نخی بپوشانید و یک ساعت صبر کنید تا خمیر استراحت 

کند.مواد رومال نان کماج را در یک کاسه با هم مخلوط کنید.خمیر نان را با یک 
وردنه باز و قالب بزنید.سینی فر را کمی چرب کرده و قالب های برش داده 

شده نان را در سینی فر قرار دهید.کمی از مایه رومال روی خمیر 
نان بمالید.سینی خمیر را به مدت 30 دقیقه در فر 

بگذارید تا به خوبی پخته شود.

راه های ساده برای بهتر شدن حال تان هنگام افسردگی

»اتومبیل«پروانه نمایش گرفت »آبادان یازده 60« به خانه ها رسید
 شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش 
محمدحسین  تهیه کنندگی  به  »تکخال«  فیلم های  برای 
 فرحبخش و کارگردانی مجید مافی، »اتومبیل« به تهیه کنندگی 
لعلی زاده فرد و کارگردانی حسین میری رامشه   علی عبدا
موافقت کرد. میری رامشه هم تا به حال 13 تله فیلم و چهار سریال 
به عنوان تهیه کننده و کارگردان در کارنامه دارد و »اتومبیل« اولین کار 
سینمایی اوست.

فیلم ســینمایی »آبادان یازده 60« به کارگردانی مهرداد خوشبخت از 
روز یکشــنبه در پلتفرم های اینترنتی »فیلم گــردی«، »فیلیمو« و 
»نماوا« عرضه و در دسترس عموم قرار گرفت.علیرضا کمالی، حسن 
معجونی، ویدا جوان، شــبنم گودرزی، حمیدرضــا محمدی و نادر 
سلیمانی در »آبادان یازده 60« ایفای نقش می کنند.این فیلم سینمایی 
که محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است، روایتی متفاوت از غیرت 
مردم آبادان در شکست حصر این شهر در ابتدای جنگ با عراق است.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اظهار داشــت: شرکت فوالد مبارکه از 
ابتدای راه اندازی، فعالیت های پژوهشی خود را آغاز کرده است. واحد تحقیق 
و توســعه با انجام بیش از 1200 پروژه تحقیقاتی رســالت خود در زمینه انجام 
تحقیقات کاربردی و مســئله محور را انجام داده و بهبودهــای قابل توجهی را از 

جنس نوآوری تدریجی و تعالی عملیات به سرانجام رسانده است.
 EFQM هادی نباتی نژاد  افزود: این شرکت از سال 13۹6 با دریافت جایزه های
و MAKE و ارزیابی های مختلف، با بازنگری ســند راهبردی تحقیق و توسعه، 
به ســمت رویکرد نوآوری باز و تجاری ســازی فناوری حرکت کرده و با الهام از 
استراتژی های جدید شرکت در زمینه کسب دانش فنی و توسعه فناوری فوالد 
در کشور، قدم در مسیر نوآوری اساســی گذاشته؛ ضمن اینکه با تاسیس مرکز 
نوآوری و توسعه فناوری گروه فوالد مبارکه در حال برداشتن گام های موثرتری 

در این مسیر است.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به توسعه پروژه های 
تحقیقاتی از حالت مســئله محور به ایده محور و آینده محور و افزایش نیازهای 
تحقیقاتی و دانش روز، توسعه اکوسیســتم نوآوری شرکت، گسترش ارتباط 
با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شــرکت های دانش بنیان و… را در دستور کار 
خود قرار دادیم و همکاری خود با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را از طریق انعقاد 
قراردادهای بلندمدت باز )تفاهم نامه اعتبار انجام فعالیت های پژوهشی( توسعه 
بخشیدیم، به نحوی که هم اکنون با بیش از 130 مرکز تحقیقاتی ارتباط و مراودات 

تحقیقاتی مســتمر داریم.وی با اشاره به مهم ترین دســتاوردهای پژوهشی 
شرکت فوالد مبارکه و با بیان اینکه هر سال بالغ بر 40 طرح تحقیقاتی موفق به بار 
می نشیند، تصریح کرد: تاکنون بیش از یک هزار و 200 پروژه تحقیقاتی کاربردی 
اجرا شده و با موفقیت خاتمه یافته است؛ ضمن اینکه شرکت تعداد 114 طرح 
تحقیقاتی در دست انجام دارد و در تمامی این طرح ها به افزایش مستمر کیفیت 
پروژه های تحقیقاتی نیز توجه ویژه می شود.نباتی نژاد، تعداد پروژه های در دست 
اقدام با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی در ســال 13۹۹ را مهم برشمرد و گفت: 
در حال حاضر 114 پروژه داریم که از این تعداد 23 پروژه در دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، 22 پروژه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 12 پروژه در دانشگاه 
اصفهان، یک پروژه در دانشگاه صنعتی شریف، 8 پروژه در دانشگاه تهران، 17 

پروژه در دانشگاه های آزاد و 31 پروژه در سایر دانشگاه ها تعریف شده است.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: 
نکته قابل توجه اینکه قراردادهای مرتبط با تمام این پروژه ها با ماهیت حقوقی، 
با رؤسای دانشــگاه ها و مراکز علمی و به نمایندگی ایشان منعقد شده و اگر در 
یک قرارداد نام شخصی آورده می شود، نه از جایگاه شخص حقیقی، بلکه از منظر 
شخص حقوقی و نماینده آن دانشگاه اعالم می شود. از همین رو به تاکید اشاره 
می  شود که برخی شبهه های ایجادشــده در هفته های گذشته با فرآیند جاری 
و مستمر مدیریت تحقیق و توســعه و ارتباط صنعت و دانشــگاه فوالد مبارکه 

همخوانی نداشته و ندارد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در مورد عملکرد این شرکت گفت: ذوب آهن 
دو ســال متوالی رشــد 5 درصدی تولید را تجربه کرد و موفق شد در نیمه 
نخست امسال، زیان انباشته را به سود انباشــته تبدیل کند. زیان انباشته 
سالیان سال فشار سنگینی را به ذوب آهن تحمیل کرده بود و بدین ترتیب 
با عملکرد قابل قبول، این مانع توسعه از سر راه این شرکت بزرگ فوالدی 

برداشته شد.
منصور یزدی زاده افزود: البته اگر نگرانی دولت در مورد افزایش قیمت ها در 
بازار فوالد وجود نداشت، ذوب آهن سال گذشته می توانست از زیان انباشته 
خارج شود. به هر حال، با تکیه بر استراتژی توسعه صادرات، ذوب آهن در 

نیمه نخست امسال، وارد فصل نوینی از فعالیت خود شد.

تمرکز ذوب آهن بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باال
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: در کنار رشد تولید، ذوب آهن 
تمرکز ویژه ای بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دارد که نمونه شاخص 

آن تولید ریل ملی است.
 انواع ریل در ذوب آهن با استانداردهای روز اروپایی در حال تولید است و 
در صورت وجود تقاضا، ذوب آهن می تواند تولید ریل را به 10 هزار تن در ماه 
و حتی بیشتر افزایش دهد. ریل تولیدی ذوب آهن در حال حاضر در بیش 
از 6 محور کشور در حال استفاده است و ذوب آهن می تواند تمام نیازهای 

ریلی کشور را رفع کند.

ذوب آهن می تواند صددرصد تولیدات خود را صادر کند
یزدی زاده تاکید کــرد: ذوب آهن کمترین بهره منــدی را از یارانه انرژی در 
کشور دارد و شرکتی اســت که با مقیاس های جهانی در حال تولید است. 
این شرکت در حال حاضر، افتخار پذیرایی از 14 هزار نیرو را دارد که بیش از 

6 برابر استانداردهای جهانی است.
 ذوب آهن بــرای حفــظ تولید و ســطح اشــتغال خــود و بــا توجه به 
محدودیت هایی که در بازار داخلی وجود دارد، اســتراتژی توسعه صادرات 
را پیش گرفته اســت.وی ادامه داد: ما در ذوب آهــن اصفهان می توانیم 
تمام تولیدات خــود را از کالف، میگرد، تیرآهن و ریل گرفته تا ورق ســازه 
فوالدی صادر کنیم و در کنار این محصوالت می توانیم شــمش فوالدی را 

نیز صادر کنیم. 
ذوب آهن به لحاظ برندینگ یک شــرکت معتبر و شناخته شــده است و 
محصوالت آن به اقصی نقاط دنیا صادر می شــود. ما در ســال گذشته 50 
درصد تولیدات خود را به بازارهای بین المللی صادر کرده ایم و برای صادرات 

صددرصدی محصوالت آمادگی داریم.

سودسازی با وجود عدم بهره مندی از یارانه انرژی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: ذوب آهن نیازهای خود در حوزه 
انرژی )زغال ســنگ و کک( را از بازارهای خارجی و داخلی با قیمت های 
جهانی تامین می کند و بدون دسترسی به هیچ گونه سهمیه خاص دولتی 

و با ایجاد ارزش افزوده روی نهاده های دریافتی، محصوالتی تولید می کند 
که قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارد. شرکتی که این چنین 
روی پای خود ایســتاده و بدون حمایت توانسته به سودآوری برسد، مایه 

مباهات اقتصاد کشور است.
وی گفت: ذوب آهن تنها شــرکتی است که به ســهمیه خاص مواد اولیه 
دسترســی ندارد و در ســال جــاری نیز اندک ســهمیه ای که بــرای این 
شــرکت درنظر گرفته شــده بود، با نظــر معاونت معدنــی وزارت صمت 
از این شــرکت دریغ شــد. با این وجود، ذوب آهــن این افتخــار را دارد 
 که با فعالیت خــود، باعث رونق بســیاری از معادن کوچک ســنگ آهن

 شود.

برخورد مهربانانه تر با ذوب آهن
یزدی زاده در پایــان گفت: انتظار ما این اســت که با این شــرکت بزرگ و 
نوستالژیک که قدمت 50 ساله دارد و به نوعی مادر صنعت فوالد ایران است، 
مهربانانه تر برخورد شود تا ان شاءالله شــاهد رونق هرچه بیشتر تولید در 

این شرکت باشیم.
 خوشبختانه کوره بلند شماره یک ذوب آهن که قدیمی ترین کوره بلند کشور 
است نیز پس از این که 5 سال به دلیل کمبود مواد اولیه فعالیت آن متوقف 
بود، دوباره راه اندازی شده و با رســیدن ظرفیت تولید این کوره به 800 هزار 

تن در سال، شاهد افزایش قابل توجه تولید در ذوب آهن خواهیم بود.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

فرآیند ارتباط صنعت و دانشگاه در فوالد مبارکه شفاف است
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

تبدیل زیان انباشته به سود انباشته در ذوب آهن اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

محمد طرمه فروشان طهرانی - شهردار سین  م الف:1114385
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