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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سرپیچی ادارات اصفهان از اجرای قانون صرفه جویی مصرف گاز؛ لیست پرمصرف ها 
به استانداری اعالم شد

مدیراِن مصرف گرا !

آغاز به کار قرارگاه های 
محله   محور حاج قاسم 

سلیمانی در اصفهان

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت؛

 اجرای پویش 
»ایران سبز، هر ایرانی 
یک نهال« در اصفهان

مدیر کل پست استان اصفهان مطرح کرد:

مانع تراشی در توسعه 
پست و بن بست اقتصاد 

دیجیتال
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 مردم نگران نباشند؟!
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ساخت مسکن در 
شهرهای جدید نباید 

موجب کوچ اجباری شود

4

 ترک عرضی خیابان بزرگمهر ارتباطی با 
موضوع فرونشست ندارد 

3

شركت توزيع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شهرستان اصفهان

شـركت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت، 

از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه 

الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

خرید کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم فهام 1

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

4001103520000012110000561400/10/121400/10/181400/10/28
 1400/10/29

11 صبح
3/237/500/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1400/10/28 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات الف_ ضمانت نامه( خود رابه نشانی: 

اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کســب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34121484-031 واحد مناقصات و خرید- آقای فاخران و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات و شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121269-031 دفتر لوازم اندازه گیری- آقای مهندس قدرتی پور تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.
نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز  قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس 

با واحد مناقصه و مزایده، از  آخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مســئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران 

می باشد.

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

پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.

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

شركت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس:

باز شدن مشعل های 
مازوت سوز قابل 

قبول نیست

6

بایداق؛ میراث ناملموس بام ایران
بایداق )بایراق یا بیرق( یکی از صنایع دستی و فرهنگی 
ایل قشقایی در چهارمحال و بختیاری است که به عنوان 

نشان انواع مراسم شادی، کاربرد دارد و از پیشینه ای 
کهن در بین اهالی قشقایی برخوردار است.

بایداق، نماد و پارچه ای رنگی است که بر روی 2 قطعه 
چوب به شکل صلیبی شکل)به اضافه( نصب می شود.

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان؛ 

200 زندانی جرائم مالی در انتظار کمک خیران

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان اصفهان؛

  کنگره شهدای دانش آموز استان اصفهان
برگزار می شود

شنبه 04 دی 1400 / 20 جمادی االول 1443 / 25 دسامبر 2021 / شماره 3428

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

چاپخانه: نشر فرهنگ                 آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4 .چاپخانه نشر فرهنگ

بسیاری از ما به شکل ناخودآگاه چیز هایی را می خریم که یا 
به آن ها احتیاجی نداریم یا در حداقل ضرورت هستند، اما 
در لحظه میل به خرید به آن را پیدا می کنیم و ممکن است 
یکباره پول زیادی برای داشتنش خرج کنیم. واقعیت این 
است که خرید تفننی تفریح بســیاری از ماست. تفریحی 
که به نظر می رسد چندان هم به نفع مان نیست و به مرور 
اطراف مــان پر می شــود از چیز هایی کــه از روی هوس و 
بی نیازی خریده ایم و ممکن است پول مان را برای خرید و 
انجام کار های واجب کم کند. اما چطور می شود این تمایل 

به خرید کردن را کاهش داد؟
خرید را بــه تاخیر بیندازیــد: حس نیاز به یــک کاال برای 
بســیاری از ما یــک حس آنــی و لحظه ای ا ســت و اگر 
چندســاعتی صبر کنیم، ممکن است آن حس از بین ببرد 
و حتی پیش خودتان بگویید چه خوب شــد که نخریدم. 
پس اگر احساس کردید دوست دارید یکباره کاالی خاصی 
را بخرید آن را بــه تاخیر بیندازید. اگر بعــد از تاخیر حس 
نیازتان به آن کاال فروکش کرد که معلوم است نیاز زیادی 
نداشته اید. اگر بعد از چندروز دیدید باز به آن کاال احتیاج 

دارید و آن را می خواهید، آن وقت برای خرید اقدام کنید.
بازارگردی ممنوع: بســیاری از ما وقتی می خواهیم قدم 

بزنیم و یا جایی بــرای خوش گذرانی انتخاب کنیم، اولین 
پیشنهادی که به ذهن مان می رسد بازارگردی و پاساژگردی 
اســت. بازارگردی میل به خرید را چندیــن برابر می کند. 
پس بهتر اســت به جای بازارگردی محل دیگری را برای 
قرار های دوســتانه و خوش گذرانی های مختلف انتخاب 
کنید. تا هــم فضای تازه تــری را تجربه  کنیــد، هم پول و 
پس اندازتان محفوظ  شــود. بازارگردی حتی اگر به خرید 
هم ختم نشــود پر اســت از کاال هایی که دوســت دارید 
 آن ها را داشــته باشــید، ولی نمی خرید و حســرت آن به 

دل تان می ماند.
آنالین شــاپ ها را حذف کنید: آنالین شاپ ها به خصوص 
در اینستاگرام برای تک تک مناسبت ها، کاال برای فروش 
عرضه می کنند. شــب یلدا، شــب عید، پاییز، تابســتان 
هرچیزی که فکر کنیــد می تواند بهانه ای باشــد تا آنالین 
شــاپ ها از کفش و لباس گرفته تا دکوراتیــو برایش کاال 
آماده کرده باشند. پس اگر خیال می کنید خیلی تحت تاثیر 
آنالین شاپ ها هستید، ا پلیکیشن های خرید و اکانت های 

فروش کاال را پاک کنید.
بالگر های پر تبلیــغ را حذف کنید: بســیاری از بالگر ها در 
تک تک عکس ها و محتوا هایی که از خودشــان منتشــر 

می کنند، شما را تشویق به خرید کاالیی می کنند که بابتش 
پول گرفته اند. آن ها طوری از داشتن یک کاال به طور خاص 
حرف می زنند که انگار یکی از نیاز های اصلی شماست و باید 
آن را داشته باشید. پس خودتان را از دست بالگر هایی که 

دائما شما را به خرید وا می دارند، خالص کنید.
کمد لباس ها و اثاثیه تــان را دوره کنید: هربــار که یکباره 
هوس لباس و روســری و کفــش و لباس تــازه کردید و 
حس کردید بایــد حتما لبــاس بخرید، بهتر اســت کمد 
کفش و لباس تان را باز کنید و ببینیــد که آیا واقعا نیازمند 
چیز تازه ای هستید؟ آیا لباس تازه الزم دارید؟ باخودتان 

روراست باشید.
درباره خرید حرف نزنید: حرف زدن دربــاره خرید میل به 
آن را نیز افزایش می دهد. بســیاری از دوستان ما هنگام 
حرف زدن دائما درباره خرید هایی که انجام دادند و یا قرار 
است انجام دهند صحبت می کنند. از حراج های موجود در 
بازار گرفته تا مغازه هایی که تازه باز شده اند. بهتر است این 
وقت ها شما نبض حرف را دســت تان بگیرید و بحث را از 
خرید به جای دیگری بیندازید وگرنه ممکن است در دام 
این حرف دوباره میل تان به خرید زیاد شود. می دانید که 

خرید بی رویه، دشمن پس انداز است!

آشپزی

نان انار
با وجود مزه شیرین نان انار می توانبد آن را همراه 

با چای بعد از غذا، وقتی که همه اعضای خانواده کنار همه 
جمع شده اند و مشغول حافظ خوانی هستند، سرو کنید. 

مواد الزم: آرد  دو فنجان، شکر  یک سوم فنجان، بکینگ پودر  یک قاشق چای خوری، 
جوش شیرین  یک چهارم قاشق چای خوری، نمک  یک دوم قاشق چای خوری، کره پاستوریزه 

113 گرم،انار )دان شده(  سه چهارم فنجان، کاتال یک دوم فنجان، تخم مرغ  یک عدد بزرگ
طرز تهیه: قبل از هر چیز، فر را روی دمای 200 درجه سانتی گراد قرار دهید و بگذارید گرم شود. در همین 
حین تا داغ شدن فر، آرد، یک سوم پیمانه شکر، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک را ترکیب کنید.در 
قدم بعدی، کره را روی مواد خشک با سایز درشت رنده کنید. سپس، آن را به کمک دست با مواد ترکیب 

کنید. حاال دانه های انار را اضافه کنید.در ظرفی دیگر، کاتال و تخم مرغ را با همزن بزنید تا یکدست 
شود.با استفاده از چنگال، مخلوط کاتال و تخم مرغ را در مخلوط آرد هم بزنید تا خمیر شکل بگیرد.
خمیر را روی سطحی که به خوبی آرد پاشی شده قرار دهید و با دست ورز دهید. در نهایت با فشار 

دست خمیر را به شکل دایره ای فرم دهید.با استفاده از یک چاقوی تیز آرد پاشی شده یا 
کاتر شیرینی پزی خمیر را به  هشت مثلث برش دهید. آن ها را روی سینی فر قرار 

دهید و بین هر کدام فاصله بگذارید تا به هم نچسبند. در نهایت، یک قاشق 
غذاخوری شکر باقی مانده را روی سطح باالی خمیرهای مثلثی 

بپاشید.خمیر را به مدت 15 دقیقه در فر بگذارید 
تا طالیی و پخته شود.

چگونه عطش خریدکردن را در خودمان از بین ببریم؟

»دورهمی« مهران مدیری باز به راه شد پانته آ بهرام، سفیر »سرای گوهر« شد
از دهم دی ماه تولید سری دوم از مسابقه دورهمی با تغییرات 
لبته جذاب آغاز خواهد شد و راه های ارتباطی  قابل توجه و ا
برای حضور در برنامه از طریق صفحه رسمی دورهمی در فضای 
مجازی اعالم می شود.تیم تولید برنامه دورهمی همچنان 
تمام تالش و انرژی خود در جهت تولید برنامه ای جذاب رابه کار 
 خواهند گرفت تا باز هم به جلب رضایت حداکثری مخاطبین گرامی 
مفتخر شوند.

مراسم افتتاح »سرای گوهر« یازدهمین مرکز طلوع بی نشان ها با 
حضور اکبر رجبی مشهود مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها، 
پانته آ بهرام سفیر »سرای گوهر« و فرانک ایمانی مدیر »سرای 
گوهر« برای حمایت از زنان و دختران بی سرپناه در این مرکز 
برگزار شد.

»سرای گوهر« یازدهمین مرکز طلوع بی نشان هاست، کارش را در 
اولین روز دی ماه آغاز کرد.

همزمان با هفته پژوهــش و با حضور وزیر نیرو از کتــاب »اصول بهره برداری و 
نگهداری در تصفیه خانه های آب« رونمایی شد.این کتاب را »حسن مهری« از 
کارکنان تصفیه خانه آب باباشــیخعلی در مدت پنج سال تالیف کرده و شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان، آن را در هفت فصل، 543 صفحه و شــمارگان 
یکهزار نسخه منتشر کرده اســت.مولف کتاب »اصول بهره برداری و نگهداری 
در تصفیه خانه های آب« اظهار داشــت: در این کتاب ضمن معرفی واحدهای 
فرآیندی تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان، نکاتی همچون چگونگی روش 
بهره برداری، اصول نگهداری و رعایت نکات ایمنی که برای هر تکنسین شاغل در 
تصفیه خانه های آب مورد نیاز است به تفصیل و همراه با عکس بیان شده است.

حسن مهری با بیان  این که برای تالیف کتاب »اصول بهره برداری و نگهداری در 
تصفیه خانه های آب« مدت پنج سال در تمام واحدهای تصفیه خانه آب اصفهان 
کار کردم ، گفت: با توجه به این که تجهیزات الکترومکانیکال بســیار زیادی در 
تصفیه خانه های آب وجود دارد و متاسفانه دســتورالعمل مدونی برای آماده 
سازی، نگهداری و تعمیرات وجود نداشت تالش کردم در این کتاب به تفصیل 
درباره شیوه های تصفیه آب، دستگاه های مورد استفاده و روش های نگهداری از 
آن ها بپردازم. این پژوهشگر و مولف جوان افزود: کتاب مشتمل بر هفت فصل با 
عناوین »سازه ها و تجهیزات الکترومکانیکال آبگیر محوطه و زالل سازها«، »واحد 
فیلتراسیون، کانال انتقال و ایستگاه های پمپاژ«، »واحدکلرزنی و مسائل ایمنی 
کلر«، »واحد ازن زنی«، »سازه ها و تجهیزات الکترومکانیکال واحد شیمیایی 
تصفیه خانه های آب«، »واحد کنترل کیفیت«، و »منعقد کننده ها« است که در هر 

فصل، مراحل تصفیه آب و شیوه های نگهداری دستگاه ها و واحدهای فرآیندی 
به تفصیل و با جزئیات کامل معرفی شده است.مهری افزود: در فصل پیوست 
این کتاب نیز مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از واحدهای مختلف تصفیه 
خانه آب اصفهان جهت آشنایی بیشتر مخاطبین به تصویر کشیده شده است. 
وی گفت:نسخه الکترونیک این کتاب همچنین بر روی پایگاه اینترنتی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به نشانی www.abfaesfahan.ir   بخش کتاب 
های الکترونیک قابل دریافت است.گفتنی اســت؛ همزمان با آیین گشایش 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که روز 29 آذرماه سال جاری با حضور 
علی اکبر محرابیان ،وزیر نیرو در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد از کتاب »اصول 

بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های آب« رونمایی به عمل آمد.

همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 1400، طرح »بررسی امکان 
هوشمندسازی شــبکه آب با کمک الگوریتم یادگیری عمیق مبتنی بر هوش 
مصنوعی« رونمایی شد. این طرح را سید پدرام جزائری فارسانی با نظارت دفتر 
انرژی معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان و دانشگاه 
صنعتی اصفهان با هدف کاهش هزینه های برق مصرفی ایستگاه های پمپاژ 
آب و پیش بینی میزان آب مصرفی شبکه های توزیع آب شهری در بازه زمانی 
مشخص  اجرا کرده است. جزائری فارســانی با بیان این که »طرح پژوهشی 
هوشمندسازی شبکه توزیع آب با استفاده از روش های هوش مصنوعی« از 
تیرماه سال جاری در شهر نجف آباد به صورت آزمایشی آغاز شده ، گفت: تاکنون 
بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ آب به صورت دستی و تجربی انجام می شد؛ 

اما در این طرح سعی شــده با بهره گیری از روش های نوین هوش مصنوعی، 
دخالت نیروی انسانی در فرآیند بهره برداری کاهش یافته و کنترل شبکه آب به 
صورت هوشمند و الکترونیکی انجام شود.وی با اشاره به نارضایتی مشترکین 
شرکت های آب و فاضالب از کاهش فشــار آب در نقاط مختلف افزود: در این 
طرح فشار شبکه های توزیع آب هر منطقه به صورت مجزا پایش شده تا بتوان با 
توزیع عادالنه آب، رضایت حداکثری شهروندان حاصل شود.این محقق جوان، 
نتایج اولیه اجرای هوشمندسازی شبکه آب با استفاده از هوش مصنوعی در 
شهر نجف آباد را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: پیش بینی می شود تا پایان 
تابستان ســال آینده این طرح به صورت آزمایشی و کامل در شهر نجف آباد به 

اجرا درآید.

همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 1400 صورت گرفت؛

رونمایی از طرح پژوهشی هوشمندسازی شبکه توزیع آب با استفاده 
از هوش مصنوعی

با حضور وزیر نیرو از کتاب پژوهشگر جوان آبفای استان اصفهان رونمایی شد؛

 استقبال کارشناسان صنعت آبفا از کتاب »اصول بهره برداری
 و نگهداری در تصفیه خانه های آب«

 شهرداری نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 1400/2053 مورخ 1400/09/14 شورای محترم اسالمی شــهر نسبت به واگذاری
 بهره برداری از یک واحد تجاری، واقع در خیابان امام خمینی )ره(، طبقه همکف مجتمع تجاری ملت با زیربنای حدود 17/82 متر مربع با قیمت اجاره 

بهای ماهیانه به مبلغ 6/500/000 ریال، برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف 

آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

آگهی مزایده

عبدالرسول امامی – شهردار نجف آباد م الف:1247794

نوبت اول

پنجشنبه 02 دی  1400 / 18 جمادی االول 
1443 / 23 دسامبر 2021 / شماره 3427

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

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

400-4-204/2
باقیمانده شبکه فاضالب شهرهای زرین 
شــهر، چمگردان، ورنامخواست و سده 

لنجان 
7،004،501،600340,000,000جاری

400-4-205/2
باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال 

فاضالب شهر دیزیچه بخش اول
7،162،531،846345,000,000جاری

400-4-228
عملیات آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری 

در سطح منطقه سه اصفهان
7,411,966,575352.400.000جاری

400-4-229
ترمیم و آســفالت ترانشــه ها درســطح 

منطقه دو
8,532,580,425386.000.000جاری

400-4-230
تهیه مصالح و اجرای عملیات نازك كاری 

ساختمان اداری و نگهبانی زیار
12,498,037,628505,000,000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292:  تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/10/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/19

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

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

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )داخلی 395(
نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1400/10/02

نوبت اول

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 02 دی  1400 
18 جمادی االول   1443

23 دسامبر  2021
 شماره 3427   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

درب امام، چشم  انتظار همکاری میراث فرهنگی و اوقاف؛

کاشی های تاریخی که فرو می ریزد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
وجود 750 پروژه نیمه 
تمام در چهارمحال و 

بختیاری

تجلیل از کادر درمان 
و پرستاران بهداشت 
ودرمان صنعت نفت 

اصفهان

300 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اصفهان شور 

است

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان مطرح کرد:

برگزاری دوره  آموزشی ویژه کارگران فضای سبز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

واکسیناسیون 83 درصد اصفهانی ها علیه کرونا

پرسپولیس- ذوب آهن؛

نوار ناکامی های سبزپوشان پاره می شود؟

3

این شهر، سبز  نیست...6

3

7

7

5

4

8

در امامزاده درب امام، سال های گذشته مرمت هایی از جمله سقف، محوطه،  دیواره های داخلی وکاشی کاری ها انجام شده؛ اما چون به طور مستقیم در اختیار سازمان 
میراث فرهنگی نیست، نگهداری از آن با کمبود اعتبارات مواجه است و نیاز به جلب مشارکت اوقاف و هیئت امنا دارد.

3

رفتار  اجتماعی افراد 
تعیین کننده میزان 
شیوع امیکرون است

5

چارتاقی نیاسر، میعادگاه 
عالقه مندان به نجوم

دوستداران باستان ستاره شناسی تولد خورشید 
را با انقالب زمستانی در بامداد یلدا از چارتاقی 
نیاسر کاشان به تماشا نشستند.  دوستداران 
باستان ستاره شناسی ایرانی و خبرنگاران از 
سایت های مختلف خبری طلوع خورشید را 

از این مکان باستانی ثبت وضبط کردند.

بحران های اصفهان از  پِس اعالم و انذارهای مکرر و قدیمی رخ عیان کرده اند

4

سنا
 ای

س:
عک

دیالوگ دکلمه وار ابتدایی ســریال خانه ســبز که با صدای جادویی »خسرو 
شکیبایی« زمزمه می شد، در ذهن بسیاری از ایرانیان هنوز به یادگار مانده است: 
» به نظر من یه خونه هرجایی میتونه باشه، میتونه باالی یه ساختمون بلند باشه، 
میتونه تو یه کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه هست باشه، میتونه بزرگ یا میتونه 
کوچیک باشه، میتونه برای هرکی مفهومی داشته باشه، یا هر رنگی داشته باشه، 
میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ 
… . ولی من یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که باشه، باید سبز باشه 

بله سبز  و همیشه سبز«
حاال من، یعنی ما هم میگیم: یه شــهر میتونه تو شــمال و جنوب باشــه یا تو 
مرکز، تو منطقه کویری باشه یا بارونی، محروم باشه یا متنعم از مزایا، صنعتی 
باشه یا بدون صنعت، فرهنگی باشه یا نباشه، نصف جهان باشه یا قد یه وجب 
روی نقشــه جغرافیا...میتونه  به هر اندازه و شکل و شــمایل و وضعیتی باشه 
 یا هر لقبی داشته باشه اما به نظر من، یعنی ما، یه شــهر باید سبز باشه، سبز و 

همیشه سبز ... شهر ما، اصفهان ما دیگه سبز نیست!

كاری كنیم كه 
هر ایرانی به 
فوالد مباركه 

افتخار كند

زاینده رود را دنبال کنیدحفظ آب حفظ زندگی است

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

نوبت دوم

04

نوبت دوم

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

ِکشتی از گل درآمدِه ُکشتِی 
فرنگی اصفهان



هشدار تحریمی »بایدن« به »پوتین«
رییس جمهور آمریکا به همتای روسیه ای خود هشــدار داده آماده اعمال »تحریم های سخت« 
علیه مســکو اســت.»جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا قبل از گفت وگوی تلفنــی با »والدیمیر 
پوتین«، رییس جمهور روسیه گفته که مسکو در صورت انجام هر گونه اقدام نظامی در اوکراین با 
تحریم های سخت مواجه خواهد شد. طبق گزارش خبرگزاری آلمان، یک مقام ارشد کاخ سفید 
گفت بایدن در گفت وگو با همتای روسیه ای خود خواستار یافتن راه حلی دیپلماتیک برای تنش ها 
خواهد شد.پوتین و بایدن قرار است ســاعت ۲۰:۳۰ به وقت گرینویچ با یکدیگر به صورت تلفنی 
گفت وگو کنند. انتظار مــی رود دو طرف زمینه های الزم برای دیداری که قرار اســت روز ۱۰ ژانویه 
در ژنو داشته باشــند را فراهم کنند. پیش از این »ولودیمر زلنسکی« رییس جمهور اوکراین گفته 

تهدید های آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های بیشتر بر روسیه بی فایده است.
 

ژنرال سابق اسراییل:

 در صورت ورود به جنگ فاجعه رقم می خورد
یک ژنرال سابق رژیم صهیونیســتی درباره ورود این رژیم به جنگ جدیدی مشابه جنگ ششم 
اکتبر ۱۹۷۳ یا همان فاجعه هشــدار داد.خبرگزاری اســپوتنیک روســیه به نقل از شبکه هفت 
تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشــی اعالم کرد: ژنرال اســحاق بریک، رییس سابق کمیته 
شکایات ارتش اسراییل گه گاه هشدار های شدیدی در رابطه با این ارتش، توانمندی ها، مهمات، 
سربازان و آینده اش در صورت ورود به جنگی در چند جبهه می دهد. طبق گزارش این شبکه عبری 
زبان، بریک به دالیل متعددی درباره سناریویی مشــابه جنگ ششم اکتبر ۱۹۷۳ هشدار داد که 
مهم ترین آن ها این است که سرباز اسراییلی به دلیل غرور، روحیه جنگی خود را از دست داده و 
همچنین در میدان جنگ میان سربازان و افسران سازگاری وجود ندارد.این ژنرال اسراییلی در 
ادامه نسبت به وجود حالت جدایی میان سربازان و افســران در قلب میدان جنگ و نیز صحبت 
نشدن درباره شکســت های رخ داده در مانور ها و یا تمرین های نظامی تا زمانی که افسر مسئول 

مورد بازخواست قرار گیرد و خود را در برابر محاکمه نظامی ببیند، هشدار داد.
 

رییس جمهور سابق کره جنوبی از زندان آزاد شد
»پارک گئون هائه« رییس جمهور سابق کره جنوبی بعد از حدود 5 سال از زندان آزاد شد. خبرگزاری 
رویترز با بیان اینکه وی به جرم فساد مالی نزدیک به 5 ســال را در زندان گذرانده است نوشت که 
اکنون در محافل سیاسی کره جنوبی بحث درباره این است که خانم پارک چه نقشی در انتخابات 
ریاست جمهوری ماه مارس)۲۰۲۲( در این کشور ایفا خواهد کرد. در ماه ژانویه گذشته دادگاه عالی 
کره جنوبی پارک گئون هائه را به جرم تبانی و زد و بند با یکی از دوستانش که به کاخ ریاست جمهوری 
رفت و آمد داشت به ۲۰ سال زندان محکوم کرده بود. اتهام همدست وی که هم اکنون در زندان به 
سر می برد دریافت رشوه از شرکت های بزرگ کره جنوبی مثل »سامسونگ« و »الته« بوده است.

 

رایزنی تلفنی »مقتدی صدر« با ولیعهد ابوظبی
منابع عراقی از رایزنی تلفنی رهبر جریان صدر عراق با ولیعهد ابوظبی خبر دادند و به موضوعاتی که در 
آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، اشاره کردند.به نقل از خبرگزاری واع،  مقتدی صدر رهبر جریان 
صدر عراق در تماس تلفنی با »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی بر اهمیت ماندن عراق در امتداد عربی 
خود تاکید کرد.بر اساس بیانیه رسمی دفتر رهبر جریان صدر، ولیعهد ابوظبی در تماس تلفنی با مقتدی 
صدر پیروزی فراکسیون صدر در انتخابات مجلس عراق را تبریک گفت.در این تماس تلفنی مهم ترین 
مسائل مربوط به روابط دوجانبه و راه های گسترش همکاری ها در راستای منافع دو کشور بررسی شد و 
طرفین بر اهمیت ماندن عراق در امتداد عربی و ضرورت تقویت و پایداری روابط دو کشور تاکید کردند.

خبر روز

دیپلمات بازنشسته و آخرین سفیر 
ایران در شوروی:

نظر تهران این بود که 
»شوروی« باقی می ماند!

به مناسبت سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی 
روزنامه اعتماد با نعمت ا... ایزدی، دیپلمات 
بازنشسته و آخرین ســفیر ایران در شوروی 
گفت وگو کرده است. ایزدی در این مصاحبه 
گفته: طی یک ســال آخر مهم ترین اتفاقی 
که افتاد کودتایی بود که علیــه گورباچف در 
سال ۱۹۹۱ افتاد. آنجا برداشت ما از شرایطی 
که در مسکو شــاهد بودیم این بود که کودتا 
نمی تواند دوام داشــته باشد و مقاومت های 
اجتماعــی از موفقیت ایــن کودتا جلوگیری 
می کند. هدف کودتا این بود که اتحاد شوروی 
را حفظ کند و معاون گورباچف به عنوان یکی از 
اعضای تندروی حزب کمونیست چنین نظری 
داشت؛ رؤسای ســازمان های مهم از جمله 
کا. گ. ب نظرشــان بر این بود که گورباچف 
با جمهوری ها مماشــات می کند و کودتایی 
علیه او کردند تــا اتحاد را حفــظ کنند منتها 
شرایطی که در مسکو می دیدیم و یلتیسین 
که به عنوان رییس جمهور روســیه فعالیت 
می کند مشــخص کرد که آن ها بر موج های 
اجتماعی ســوارند و نمی گذارند کودتا موفق 
شــود و اختالف نظر جدی بین ما و تهران بر 
سر تحلیل این اتفاق وجود داشت. خواست 
تهــران و وزارت خارجه آن دوره و مســئوالن 
دیگر کشــور با نظر ما متفاوت بــود. مرحوم 
هاشمی رفسنجانی هم به چنین اختالفاتی 
اشاره کرده است.ایزدی افزود: نظر تهران این 
بود که کودتا موفق می شــود و شوروی باقی 
می ماند. دلیل ایــن تحلیل به نظر من خیلی 
محتوای خاص نداشت. در تهران این نگرانی 
وجود داشت که اگر شوروی فروبپاشد و رقابت 
ابرقدرت هــا از بین برود شــرایط ما به لحاظ 
بین المللی تغییر می کنــد. از اهرم رقابت دو 
ابرقدرت نمی توانیم در پیشبرد سیاست های 
خودمان اســتفاده کنیم و ایــن نظر یک نوع 
عالقه بود که شوروی فرونپاشد، بهتر است.ما 
در سفارت معتقد بودیم به خواست ما ربطی 
ندارد و شــوروی در هر حال فرو می پاشــد و 

کودتا نیز موفق نمی شود. 

کرات از روز دوشنبه 6 دی ماه  در دور هشتم مذا
با شرکت هیئت های ایران، گروه کشورهای ۴+۱، 
نماینده اتحادیه اروپا و نیز حضور آمریکا به طور 

غیرمستقیم آغاز شد

احیای برجام در گرو ارائه »تضمین« های کافی برای لغو تحریم هاست؛

شروع پس از سه روز

هشتمین دور مذاکرات وین روز پنجشنبه برای سه روز متوقف و قرار 
است دوشنبه هفته جاری هیئت های مذاکره کننده ایران و ۱+4 برای 
ادامه گفت وگوهــا پیرامون رفع تحریم ها و رســیدن به یک چارچوب 

اجرایی برای اجرای کامل توافق هسته ای ۲۰۱5 به وین بازگردند.
همزمانی مذاکرات وین با آغاز ســال نو میالدی و تعطیالت ســال نو 
موجب شــد تا گفت وگوها از روز جمعه تا دوشــنبه به مدت ســه روز 

متوقف شود.
علی باقری و انریکــه مورا صبح روز پنجشــنبه قبــل از اعالم توقف 
مذاکرات در دیداری جداگانه به جمع بندی گفت وگوها تا این بخش 

از کار پرداختند.
رییس هیئت مذاکره کننده کشورمان روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران 

ایرانی حاضر در وین، مذاکرات چند روز گذشته را مثبت ارزیابی کرد.
باقری گفت: در چند عرصه گفت وگوها و تعامالت در این چند روز ادامه 
داشت، از جمله چند جلسه درباره راستی آزمایی هم با آقای مورا و هم 

طرف اروپایی و هم به طور مشترک با آن ها برگزار شد.
وی اظهار کرد: هــم چنین درباره لغــو تحریم ها هــم مکاتباتی بین 
طرف ها صورت گرفت و پیشرفت های نســبتا خوبی در این چند روز 

انجام گرفت.

دیپلمات ارشــد کشــورمان گفت: امیدواریم بعد از تعطیالت ســال 
نو میالدی و بازگشــت همــکاران غربی به ویــن کار را جدی تر درباره 
لغو تحریم ها پیگیــری کنیم.میخائیــل اولیانوف، نماینده روســیه 
در مذاکرات برجامی نیز روز پنجشــنبه در توئیتی نوشــت:» امروز با 
همتایان انگلیسی، آلمانی و فرانســوی دیدار کردم تا نتایج به دست 
آمده در بخش ابتدایی  دور هشتم مذاکرات وین بر سر برجام را بررسی 

کنیم. این مرتبه توانستیم«.
اولیانوف همچنین در توئیتر خود با اشاره به مذاکرات اعضای برجام و 
آمریکا، )بدون ایران( نوشت: تمامی آن ها با خشنودی از روند مثبت 

و جو اداری مذاکرات جاری یاد کردند.
رؤسای هیئت های مذاکره کننده روسیه و آمریکا نیز به طور جداگانه 

روز چهارشنبه برای دو بار با یکدیگر دیدار کردند.
در دور هشتم مذاکرات از روز دوشنبه 6 دی ماه با شرکت هیئت های 
ایران، گروه کشورهای ۱+4، نماینده اتحادیه اروپا و نیز حضور آمریکا 
به طور غیرمستقیم آغاز شد و طرف ها گفت وگو بر سر محتوای پیش 
نویس مشترک به دســت آمده در دور هفتم را در سطح کارشناسی و 

سیاسی به بحث گذاشتند.
بر اساس توافق همه طرف ها، موضوع لغو تحریم ها و چگونگی اجرای 

آن با رعایت حساسیت ها و نگرانی های ایران تحت تاثیر خروج یک 
جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱8 در اولویت بحث قرار گرفته است. 
با این حال همزمان موضوعات مربوط به اقدامات هســته ای متقابل 
ایران، چگونگی دریافت تضمین اجرای شدن تعهدات طرف آمریکایی 
و اروپایی و نیز راســتی آزمایی از لغو تحریم ها در سطح کارشناسی و 

سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.
منابع نزدیــک به هیئــت مذاکــره کننده ایــران تصریــح دارند که 
»گفت وگوها پیرامون هر چهار محور در حال پیشرفت بوده و طرف ها 

توانسته اند گفت و گوها را در مسیر درست قرار دهند.«
این منابع هم چنین بر جدیت ایران در دریافت تضمین های الزم برای 
اطمینان از لغو تحریم ها تاکید کرده و گفته اند که  هیئت ایرانی نظرات 
و ایده های اولیه خود در خصوص تضمین های الزم را ارائه کرده است.

به نظر می آید در همین چند روز از مذاکرات در دور هشتم، طرف ها به 
شناسایی و اولویت بندی مهم ترین موارد اختالفی و ورود به جزییات 
پرداخته اند. با روشن شدن این موارد اختالف اساسی ضروری است 
تا آمریکا و سه کشور اروپایی همان طور که مدعی بازگشت صادقانه به 
توافق هستند، اراده الزم در این امر را به کار گیرند و در کوتاه ترین زمان 

مذاکرات را به نتیجه برسانند.

نماینده مردم ساری در مجلس: 

ایران از تله انزوا خارج شده است
نایب رییس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی گفت: ارتباط دولت در ماه های اخیر با 
کشورهای منطقه، همســو و حتی کشورهای دارای اختالف نشــان داده تله انزوای ایران و ضرورت 
قرارگیری در پازل غرب نتوانسته مســئوالن را فریب دهد.علی بابایی کارنامی در مطلبی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: »در جواب کسانی که می گویند دنیا فقط چین و روسیه نیست باید گفت 
اتفاقا دنیا فقط آمریکا و چند کشور اروپایی پیرو آن نیست.ارتباط دولت در ماه های اخیر با کشورهای 
منطقه، همسو و حتی کشورهای دارای اختالف نشان داده تله انزوای ایران و ضرورت قرارگیری در 

پازل غرب نتوانسته مسئوالن را فریب دهد«.
 

مزایای مذاکره به زبان فارسی از نگاه دستیار وزیر امور خارجه
دستیار وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مذاکرات آقای باقری کنی به فارسی عاقالنه، حساب 
شده و قانونی است، گفت: شاید اگر نســخه اولیه  برجام به فارسی بود، مشکالت کمتری داشتیم.

سید رسول موسوی در یک رشته توئیت در حساب توئیتری خود نوشت:» غیرحرفه ای ترین سخنی 
که درباره تیم مذاکراتی کشورمان شنیده ام، درباره زبان مذاکراتی است. گمان می برند مذاکرات به 
انگلیسی سریع تر و بهتر به نتیجه می رسد در حالی که توجه ندارند زبان، ابزار مذاکره است و در مذاکره 
آنچه اصل است مفاهیم تضمین کننده منافع است نه چانه زنی های زبانی و انشای متن.  یک مذاکره 
کننده حرفه ای می داند هدف اساسی او در مذاکره به حداکثر رساندن ستاده و به حداقل رساندن داده 
است و اصال مهم نیست این داد و ســتد به چه زبانی باشد. مذاکره حتی می تواند با ایما و اشاره هم 
باشد. دستاورد یک مذاکره خوب را با آورد آن می سنجند نه انشای متن یا زبان دانی مذاکره کننده.

شاید اگر نسخه اولیه  برجام به فارسی بود، مشکالت کمتری داشتیم .«
 

ابراز نگرانی شاه سعودی درباره برنامه هسته ای و موشکی ایران
شاه عربستان سعودی در بخشی از یک سخنرانی ضمن مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در 
منطقه، گفت که کشورش با نگرانی برنامه هسته ای و موشکی ایران را دنبال می کند.ملک سلمان بن 
عبدالعزیز، شاه عربستان سعودی طی سخنرانی سالیانه در مجلس شورای سعودی گفت که امیدوار 
است ایران  »رفتارش« در منطقه را تغییر دهد و گفتمان و همکاری را برگزیند. وی با طرح ادعاهایی 
علیه نقش ایران در منطقه، ادامه داد: ما سیاست ایران را که کارشکنی در امنیت و ثبات منطقه ای است، 
از جمله ایجاد و حمایت شبه نظامیان فرقه ای و مسلح و اشاعه قدرت نظامی اش در دیگر کشورها، با 
نگرانی دنبال می کنیم.ملک سلمان افزود: ما عدم همکاری آن]ایران[ با جامعه بین المللی در زمینه 

برنامه هسته ای اش و ساخت موشک های بالستیکش را با نگرانی دنبال می کنیم.
 

 گفت وگوی »بلینکن« با وزرای خارجه تروئیکای اروپا 
درباره ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای از گفت و گوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با وزرای 
امور خارجه تروئیکای اروپا )آلمان، فرانسه و انگلیس( درباره موضوعاتی از جمله ایران خبر داد.ند پرایس 
در بیانیه ای نوشــت: وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن با ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه، آنالنا 
بربوک، وزیر امور خارجه آلمان و الیزابت تراس، وزیر امور خارجه انگلیس گفت و گو کرد. پرایس با اشاره 
به دیگر محورهای گفت و گوی تلفنی آن ها مطرح کرد: وزیر امور خارجه و همتایانش همچنین درباره 
نگرانی های مشترک شان درباره سرعت پیشرفت برنامه هسته ای ایران در حالی که زمان برای بازگشت 
تهران به برجام کوتاه تر می شــود، گفت و گو کردند. گفت و گوی وزرای خارجه این سه کشور اروپایی و 
آمریکا در حالی انجام شده که هشتمین دور از مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین در جریان است. 

کافه سیاست

بین الملل

وز عکس ر

 تصویری از 
»اشرف غنی« روی 

دیواری در کابل
تصویــری از رییــس جمهور 
فراری افغانســتان که بر روی 
آن نوشته شــده »فاسدترین 
فرد سال« در خیابان های کابل 

نصب شده است.

یک فعال سیاســی اصــالح طلب گفــت: فرزندان 
مسئوالن مثل سایر مردم حق دارند از امکانات خارج 
از کشور استفاده کنند به شرطی که از امکانات دولتی 
سوءاستفاده نکرده باشــند.جالل جاللی زاده درباره 
حساسیت جامعه نسبت به سفر فرزندان مسئوالن 
به خارج از کشور، اظهار کرد: سفر فرزندان مسئوالن 
به خارج از کشور  با سوءاســتفاده از امکانات دولتی 
و موقعیت پدران خود امری مذموم اســت و باید با 
آن مقابله کرد، اما فرزندان مســئوالن اگر از امکانات 
دولتی سوءاستفاده نکنند، مثل سایر مردم حق دارند 

از امکانات خارج از کشور استفاده کنند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 

کرد: هزاران نفر به خارج از کشور می روند و فرزندان 
مســئوالن هم می توانند به خارج از کشــور بروند به 
شرطی که از بیت المال اســتفاده نکنند و دل باخته 
غرب نشده و به کشور بازگردند.وی ادامه داد: در این 
مسائل، مسئله اصلی انتقام گیری است؛ یعنی اگر 
فردی در نظر ما باشــد ،تمام اعمال او و خانواده اش 
باید پوشیده باشد و افشاگری جرم است، اما اگر در 
خط ما نبود افترا زدن مشکلی ندارد. این مسائل بیشتر 
جنبه سیاسی دارد و سلیقه ای است که با کدام مسئول 
برخورد شود.این فعال سیاسی همچنین افزود: این 
سوال مطرح اســت چرا فرزندان برخی مسئوالن که 
چهل سال در این کشور مســئولیت داشته و به بیت 

المال و امکانات  دسترسی دارند  هم حاضر نیستند 
در کشور بمانند؟این یک آسیب برای نظام است که 
باید حل شود.جاللی زاده در پایان گفت: جامعه نسبت 
به رفتار مسئوالن بدبین شده و اگر آنها صادقانه هم 
عمل کنند، مردم با شک و تردید با رفتار آنها برخورد می 
کنند به هر حال به خاطر سوءاستفاده هایی که شده 
است مردم بدبین شده و باید برای اصالح این آسیب 

اقدام جدی کرد.

فعال سیاسی اصالح طلب:

فرزندان مسئوالن خارج بروند،اما از امکانات دولتی سوءاستفاده نکنند

واکنش آمریکا به پرتاب موفق ماهواره بر سیمرغ
یک سخنگوی وزارت آمریکا به پرتاب موفق ماهواره بر سیمرغ واکنش نشان داد و آن را »یک نگرانی قابل  توجه« و »ناقض قطعنامه های شورای امنیت« دانست.

ماهواره بر سیمرغ روز پنجشنبه، سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. سید احمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در این باره اظهار داشت: پس از دستیابی کشور به توانمندی بومی فضایی و ایجاد قابلیت پرتاب ماهواره های کوچک با ماهواره برهای سفیر و قاصد، توسعه پرتابگرهای 
با قابلیت باالتر مد نظر قرار گرفت و در همین راستا طراحی و توسعه پایگاه فضایی حضرت امام خمینی و ماهواره بر سیمرغ در برنامه صنعت فضایی کشور قرار گرفت.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب ماهواره بر سیمرغ، مدعی شد که این اقدام »یک نگرانی قابل  توجه در راستای گسترش سالح های هسته ای« 
است و آن را »ناقض قطعنامه های شورای امنیت« دانست.بنا بر اعالم رسانه های آمریکایی این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد ایاالت متحده همچنان 
نگران توسعه ابزارهای پرتاب فضایی توسط ایران است و این یک نگرانی قابل  توجه در راستای گسترش سالح های هسته ای است.این مقام رسانه ای وزارت خارجه 
آمریکا همچنین مدعی شد که پرتاب ماهواره بر ایران ناقض قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. )قطعنامه ای که خواهان توقف هرگونه فعالیت 
مرتبط با موشک های بالستیک است.(این مسئول مطبوعاتی آمریکا ادامه داد: ایاالت متحده همچنان از تمام ابزارهای منع اشاعه تسلیحات هسته ای در اختیار 
خود برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر برنامه های موشکی ایران استفاده می کند و از دیگر کشورها می خواهد که به فعالیت های توسعه موشکی ایران رسیدگی کنند.
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عکس: سیاست آنالین



در صدر ادارات رعایت کننده قانون صرفه جویی گاز،  
ی  اصفهان، شرکت ها دانشگاه  استان،  شرکت گاز 
صنعتی اصفهان، ساختمان مرکزی شرکت صمت، 
دانشگاه آزاد خمینی شهر و اداره کل محیط زیست 

استان قرار دارند
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استاندار اصفهان:

 ساخت مسکن در شهرهای جدید نباید موجب
کوچ اجباری شود

استاندار اصفهان گفت: طرح توسعه شهرهای جدید و ساخت مسکن ملی نباید خارج از تقاضای 
واقعی باشد و موجب کوچ اجباری برخی روستاییان به شهرها شود .سیدرضا مرتضوی در دیدار با 
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه  و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح توسعه شهرهای جدید 
تحمیل ارائه خدمات دولت را به همراه دارد، اظهار داشت: نباید در راستای  تکلیف ساخت و  جهش 
ملی مسکن خارج از تقاضای واقعی مسکن تولید  و موجب کوچ اجباری مردم از روستاها و شهرهای 
کوچک به شهرهای جدید شویم.وی افزود: شهرسازی و توســعه مسکن باید مورد بازنگری قرار 
بگیرند زیرا الحاق برخی از شهرهای جدید به حوزه شهری، هدر رفت منابع و عواقب زیادی به همراه 
دارد که به نظر می رسد الگوی مسکن مهر در سال های گذشته کشــور باید مورد بررسی قرار بگیرد 
و آسیب های آن شناسایی شود.استاندار اصفهان با تاکید به اینکه ساخت مسکن یک نیاز است، 
تصریح کرد: البته چگونگی پاسخ به این نیاز و نیزکمیت و کیفیت ساخت مسکن، سهم و جایگاه و 
پاسخ به نیاز به الحاق و بافت فرسوده بسیار اهمیت دارد.وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم تصمیم گیری 
ساخت مسکن انبوه ملی در اختیار اســتان ها قرار بگیرد تا متناسب با شرایط بومی و فرهنگی هر 
منطقه ساخت و ساز صورت گیرد.مرتضوی گفت: متاسفانه با وجود نیاز به مسکن در استان اصفهان 
مسکن مهر برخی از نقاط استان همچنان بدون مشتری و متقاضی باقی مانده است و تمایلی برای 
خرید آن نیست. فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه  و شهرسازی نیز 
گفت: ما هم معتقد به ساخت مسکن عاقالنه و حساب شده در شهرها هستیم زیرا دولت مسئولیت 
و دخالت در بخشی از ساخت مســکن را بر عهده دارد.وی افزود: ساخت ۴ میلیون واحد مسکن 
ملی از صفر تا صد توسط دولت نشدنی است و باید با الگوی ساخت مسکن این رویه را به یک اقدام 
عملی تبدیل کنیم.علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان هم در این دیدار 
گفت: تامین مسکن از مسیر بازآفرینی بافت فرسوده شهری، دارای منافع بیشتر است و منابع مالی 
کمتری  هم نسبت به تولید مستقیم نیاز دارد.وی افزود: در بازآفرینی بافت فرسوده، زمین متعلق 
به مردم است که در اختیار دستگاه سازنده قرار می گیرد و دولت فقط تسهیل گری می کند. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: رویکرد ما در استان اصفهان توسعه بخش بازآفرینی شهری 

است و با این روش دیگر نیاز به الحاق زمین به این شهرها نیست.

  خبر نگران کننده بنزینی برای صاحبان این خودروها
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران گفت:  افزایش هزینــه حمل و نقل نیز یعنی افزایش قیمت تمام 
شده محصولی که به دست صاحبان کاال می رســد چرا که هر گونه افزایش قیمت هزینه حمل و 
نقل درصدی بر روی تورم تاثیر دارد و با درصد بسیار باالتری به دلیل تحریک انتظارات روانی منجر 
به افزایش انتظارات تورمی می شود.خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت وانت بار ها درصورت 
دوگانه سوز نشدن وانت بارها منتشر شده است که بسیاری از افرادی که وانت دارند را نگران کرده 
است. همه مشــکالتی که برای ســوخت به وجود می آید مثل افزایش و گرانی قیمت سوخت، 
کاهش سهمیه ســوخت و یا نبود بنزین همیشه و همیشــه گرانی های سرسام آوری را رقم زده 

است. حال این روز ها مردم دوباره نگران اند که نکند گرانی مجددی در پیش باشد.
فرشــاد پرویزیان، فعال اقتصادی و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در رابطه با کاهش ســهمیه 
سوخت وانت بار ها و تاثیر آن بر اقتصاد گفت:  یک راننده وانت برای تمام مغازه داران اعم از میوه 
فروشان، سبزی فروشان و… بار و کاال هاشــان را جا به جا می کند. همه این وانت ها هم نیاز به 
بنزین دارند و وقتی قرار باشد ســهمیه بنزین شان کم شــود، باید بنزین گران بخرند. این یعنی 
هزینه حمل و نقل آنها افزایش پیدا می کند. این افزایش نیز، بــه تورم انتظاری دامن می زند و 

بسیار بیش از این قیمت ها افزایش خواهد کرد.

سرپیچی ادارات اصفهان از اجرای قانون صرفه جویی مصرف گاز؛ لیست پرمصرف ها به استانداری اعالم شد

مدیراِن مصرف گرا !

افزایش مصــرف گاز در روزهــای کاهش دما لــزوم صرفه جویی گاز را 
می طلبد. براســاس قانون ،ادارات باید ۱۰ درصــد از گاز مصرفی خود را 
کاهش می دادند که البته در اصفهان تعداد کمی از ادارات به این قانون 
پای بند بودند.گاز طبیعی به عنوان انرژی اصلی تامین کننده ســوخت 
کارخانه ها، ادارات و مصارف خانگی نقش مهمی در زندگی امروزی دارد 
و در صورت افزایش بی رویه گاز شاهد قطع جریان آن در خطوط خواهیم 
بود. در روزهای اخیر بــا کاهش دمای هوا، افزایش تقاضای گاز ســیر 
صعودی داشته، بنابراین مشترکان گاز برای بهره مندی همه بخش های 
استان از گاز، الگوی مصرف را باید رعایت و آن را در حد نیاز مصرف کنند. 
در حال حاضر در همه شهرها و ۱۰6۰ روســتا برابر 99.5 درصد جمعیت 
استان اصفهان از گاز بهره مند هستند و 7۰ درصد مصرف گاز در استان در 
واحدهای صنعتی، تولیدی و نیروگاهــی، 2۰ درصد در بخش خانگی و 
حدود 5 درصد در بخش »سی ان جی«  و مابقی در بخش های تجاری 
مصرف می شود. شرکت گاز استان با اشاره به سردی هوا از مردم خواسته 
با صرفه جویی در مصرف گاز این شرکت را برای تامین پایدار گاز یاری کند. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان می گوید پیگیر اجرای دقیق این 
قانون در دستگاه های اجرایی بودیم و بیشتر ادارات برخالف این ابالغیه 
عمل کردند و کمتر اداره ای این موضوع را جدی گرفت.ســیدمصطفی 

علوی افزود: در ابتدای سال جاری براساس بخشنامه معاون اول رییس 
جمهور ادارات دولتی موظف به رعایت نکاتی در اســتفاده از گاز طبیعی 
شدند که نســبت به ۴ ماهه پایانی سال گذشته امســال باید ۱۰ درصد 
کاهش مصرف داشته باشــیم و دمای رفاه را رعایت کنیم. وی با بیان 
اینکه این موضوع در سطح ادارات ابالغ شد، گفت: متاسفانه صرفه جویی 
و کاهش مصرف گاز  به طور کامل در ادارات اجرا نشــد، ولی به هر حال 
ما این موضوع را پیگیری می کنیم تا مفاد بخشنامه ابالغیه تحقق پیدا 
کند.مدیرعامل شرکت گاز استان  اصفهان ادامه داد: رعایت این قانون 
نه تنها خود ادارات بلکه همه استان اصفهان را در روزهای سرد زمستان 
از گرمای گاز بهره مند خواهد کرد بنابراین همه ما باید در کاهش مصرف 

سوخت سهیم باشیم.

 لیســت اداراتی که در مصرف گاز صرفه جویی نکردند به استانداری 
اعالم شد

معاون عمرانی اســتاندار اصفهان با اشاره به قانون صرفه جویی مصرف 
گاز در ادارات دولتی، اظهار داشــت: به منظور مصــرف بهینه گاز طبیعی 
تمامی وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و نهادهای انقالبی موظف شدند 
طی ۴ ماهه پایانی امســال حداقل ۱۰ درصد از مصرف خود را کم کنند. 

مهران زینلیان افزود: شرکت گاز استان اقدام به پایش ادارات مبنی بر 
رعایت قانون صرفه جویی در مصرف گاز کردند و در نهایت لیست برخی 
از دســتگاه هایی که در این حوزه کوتاهی کردند را به استانداری گزارش 
دادند.وی با بیان اینکه تعــدادی از ادارات این قانــون را به خوبی اجرا 
کردند، گفت: هر چند تعداد آنها کم اســت؛ اما جای تقدیر و تشکر دارند 
و امیدواریم در پایش های بعدی تعداد این ادارات افزایش یابد.معاون 
عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: براساس پایشی که انجام شده برای 
اولین بار اسامی ادارات به اســتانداری اعالم شده و به طور یقین در این 
مورد مذاکراتی از طرف استانداری انجام خواهد شد و  طبق گزارش های 
بعدی این ادارات معرفی می شــوند.وی تصریح کــرد: در صدر ادارات 
رعایت کننده قانون صرفه جویی گاز،  شرکت گاز استان، دانشگاه اصفهان، 
شرکت های صنعتی اصفهان، ساختمان مرکزی شرکت صمت، دانشگاه 
آزاد خمینی شهر و اداره کل محیط زیست اســتان قرار دارند.زینلیان با 
اشاره به اینکه تعداد موارد منفی بیشتر بود، اظهار داشت: تا پایش های 
بعدی  صبر می کنیم  اگر عملکرد بهتر نبود ظرف یک هفته، اسامی را اعالم 
خواهیم کرد.وی در خصوص نام بردن ادارات پر مصرف، گفت: شرکت گاز 
از ما خواسته  اسامی شرکت هایی که به قانون صرفه جویی در مصرف گاز 
عمل نمی کنند، رسانه ای نشود تا بررسی و رسیدگی های الزم انجام شود.

خبر روز

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:

باز شدن مشعل های مازوت سوز قابل قبول نیست
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اســالمی گفت: در پی کمبود گاز، دستور بازگشــایی تعدادی از 
مشعل های مازوت سوز در نیروگاه شــهید منتظری داده شده که با توجه به شرایط خاص آب و هوایی 
شاهین شهر، اصفهان و سایر نقاط، نسبت به این موضوع تذکر دادیم.حسینعلی حاجی دلیگانی ، در 
تشریح نامه تذکر به نیروگاه شهید منتظری مبنی بر عدم بهره گیری از سوخت مازوت اظهار داشت: به 
دنبال اعتراض هایی که داشتیم، خوشبختانه با همراهی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه قضا در سال 
۱393 توانستیم مشعل های مازوت سوز نیروگاه  شهید منتظری را پلمب کنیم که تاکنون ادامه داشته 
است.وی افزود: به تازگی متوجه شدیم که در پی کمبود گاز دستوری مبنی بر بازگشایی تعدادی از پلمب 
مشعل های مازوت سوز در نیروگاه شهید منتظری داده شده است که ما با توجه به شرایط خاص آب و 
هوایی در شاهین شهر، اصفهان و سایر نقاط پیرامونی، نسبت به این موضوع تذکر دادیم. نماینده مردم 
شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سایر شهرهایی که بعضا در آنها از 
مازوت استفاده می شود خوشبختانه از هوای سالم و بهتری برخوردارند، بیان کرد: با توجه به آنکه بارندگی 
و وزش باد در این شهرها برقرار بوده، وضعیت ناهنجار اصفهان را به لحاظ آالیندگی هوا تجربه نمی کنند 
بنابراین در این راستا به وزرای نفت و نیرو تذکر داده ایم.وی با بیان آنکه باز شدن مشعل های مازوت برای 
ما قابل قبول نیست و در نامه خود به وزرا به عدم انجام چنین موضوعی اشاره کرده ایم، خاطر نشان کرد: 
همچنین نامه ای را برای پیشگیری از بازگشایی مشعل های مازوت به رییس جمهور نوشتیم که در آن از 

ایشان درخواست کردیم  برای جلوگیری از باز شدن مشعل های مازوت دستور الزم را بدهند.
 

نخستین »دامدار کارت« کشور در کاشان صادر شد
نخستین دامدار کارت کشور با حضور جمعی از مدیران و مســئوالن در کاشان صادر شد.در مراسم 
صدور نخستین دامدار کارت کشور جمعی از مسئوالن و مدیران در شهرستان کاشان حضور داشتند.

رییس اداره جهاد کشــاورزی کاشــان با اشــاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: یکی از مهم ترین 
زنجیره های تامین امنیت غذایی در کشور دامداران هســتند و از این رو باید به آن ها توجه ویژه ای 
کرد. رضا مظلومی با بیان اینکــه یکی از مهم ترین چالش های دامــداران تامین نهاده های دامی 

است، افزود: برای این مهم وجود نقدینگی و سرمایه در حال گردش بسیار مهم و با اهمیت است.
رییس اداره جهاد کشاورزی کاشان با اشــاره به اینکه دامدار کارت بخشی از این مشکل دامداران 
را می تواند مرتفع کند، گفت: دامدار کارت توســط بانک کشــاورزی صادر می شود تا مورد استفاده 
دامداران قرار گیرد. وی ادامه داد: در کاشــان حدود 2۰۰ هزار رأس دام سبک و حدود ۱۰ هزار رأس 
دام سنگین وجود دارد.نائینی، نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در منطقه کاشان و آران 
و بیدگل نیز در این مراسم گفت: کشاورزی و دامداری عالوه بر اینکه نقش مهمی در تامین امنیت 

غذایی دارد در آموزه های دینی و اسالمی نیز به اهمیت آن پرداخته شده است.
 

در بازار آزاد تهران رقم خورد؛

افزایش 110 هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنجشنبه با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی نسبت به 
روز قبل به رقم ۱3 میلیون و ۱3۰ هزار تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی نسبت به روز چهارشنبه به رقم ۱3 میلیون و ۱3۰ هزار تومان رسید و سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم سکه بهار 
آزادی 6 میلیون و ۸5۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون 
و 3۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون 
و 297 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و 6۱9 هزار تومان شد.همچنین قیمت 

انس جهانی طال با 3 دالر کاهش قیمت  با نرخ یک هزار و ۸۰۰ دالر و 62 سنت معامله شد.

گزارش

در آیین گشایش بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان مطرح شد:اخبار

اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون حوزه کشاورزی 
اختصاص یافته است.کامبیز عباسی در آیین گشایش بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان، با تاکید بر اینکه باید به دنبال دانشی باشیم تا عموم کشاورزان را به سوی 
افزایش بهره وری هدایت کند، گفت: کشور ما یک سوم میانگین دنیا بارش و سه برابر میانگین دنیا، تبخیر آب دارد و باعث ایجاد سختی برای حوزه کشاورزی ما می شود؛ این 
موارد و مشکالت دیگر باید با توسعه تکنولوژی از میان برداشته شود و مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد.وی با بیان اینکه روش و الگوهای گسترده ای برای کاهش مصرف آب 
در کشاورزی تدوین کرده ایم، گفت: یکی از اصلی ترین اولویت های ما در بخش کشاورزی این است که به سمت آبیاری قطره ای نواری پیش برویم؛ برای این موضوع نیز یارانه 
اختصاص داده ایم، از کشاورزان حمایت می کنیم و امیدواریم به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنیم.به گفته رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، 

از ابتدای سال تاکنون چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون حوزه کشاورزی اختصاص یافته تا بهره وری تولید محصوالت کشاورزی افزایش یابد.

مدیر کل پست استان اصفهان 
مطرح کرد:

مانع تراشی در توسعه پست 
و بن بست اقتصاد دیجیتال

به عقیده مدیرکل پست استان اصفهان، پست و 
لجستیک در توسعه اقتصاد دیجیتال پررنگ تر 
اســت و شــاید به نوعی می توان ادعا کرد در 
صورت عدم توســعه پست، توســعه اقتصاد 
دیجیتال با بن بست مواجه می شود.حسین 
باقــری اظهار کــرد: بخش مهمــی از زنجیره 
ارزش در اقتصاد دیجیتال بــه عهده خدمات 
لجستیک و پســت اســت که در صورت ارائه 
سرویس نامناسب، توسعه اقتصاد دیجیتال 
را با چالش های جدی مواجه می کند. آنچه در 
ادامه می خوانید گفت وگوی ایســنا با مدیرکل 
پست اســتان اصفهان اســت.مدیرکل پست 
استان در پاســخ به این سوال که فکر می کنید 
نقش پست در توسعه اقتصاد دیجیتال چقدر 
است؟ گفت:  این سوال از زوایای مختلف قابل 
بررسی است. قطعا در دوران جدید، حمل و نقل، 
لجستیک و پســت از مهم ترین ارکان توسعه 
اقتصادی کشورهاســت و در ایــن بین نقش 
پست و لجستیک در توسعه اقتصاد دیجیتال 
بسیار پررنگ تر است و شاید به نوعی می توان 
ادعا کرد در صورت عدم توســعه پست، توسعه 
اقتصاد دیجیتال با بن بست مواجه می شود. 
پست امروزه در کشورهای توسعه یافته به یکی 
از ارکان مهم توسعه صادرات تبدیل شده است. 
قطعا توسعه اقتصادی کشــور بدون حضور در 
عرصه رقابت بین المللی میســر نمی شود و با 
چالش های جدید روبه رو خواهد شد. بخش 
مهمی از زنجیره ارزش در اقتصاد دیجیتال به 
عهده خدمات لجســتیک و پست است که در 
صورت ارائه سرویس نامناسب، توسعه اقتصاد 
دیجیتال را با چالش های جدی مواجه می کند.

باقری همچنین درباره نقش نوآوری در توسعه 
کسب و کار پست اظهار کرد: در دوره ای پست به 
دلیل ورود تکنولوژی با چالش های متعددی 
مواجه شد که بیشتر این چالش ها با استفاده از 
نوآوری در سرویس و ایجاد بازارهای جدید در 
بخش لجستیک و پست مرتفع شد و پست به 
سرعت جایگاه جدید خود را در کسب و کارهای 

نوین و عصر فناوری اطالعات پیدا کرد. 

مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود گفت: 
در کنار ایده پردازی ها، تحلیل ها و راهکارها همچنان 
استفاده از فناوری در مدیریت منابع آب در اصفهان 
و کشــور مغفول مانده است.سعید ســامانی مجد 
افــزود: در جهانی که با موج چهارم فنــاوری رو به رو 
هستیم، توسعه فناوری در مدیریت منابع آب کشور 
اتفاق نیفتاده است در حالی که بسیاری از چالش ها 
از جمله تخصیص منابع آب خارج از توان زیست بوم 
حوضه زاینده رود و نبود نظارت بر برداشــت و توزیع 
آب، بازچرخانــی آب و بازدهی موثــر از آب های در 
اختیار را می توان با این راهکار برطرف کرد.وی اظهار 

داشت: مدل مفهومی مدیریت منابع آب به این معنی 
اســت که در زمان تولید، توزیع، مصرف و تصفیه آب 
نحوه مدیریت در حوزه های مختلف چگونه اســت 
بنابراین ورود فنــاوری به این بخش هــا در تحقق 
نظارت یکپارچه این موضوع موثر خواهد بود.سامانی 
مجد با بیان اینکه اجرای زیست بوم توسعه فناوری 
در استان اصفهان ضروری است، افزود: توقف کامل 
بارگذاری های غیرمجاز و جدید در حوضه زاینده رود 
نیازمند توسعه فناوری و استفاده از ابزار و تجهیزات 
هوشمند است.وی که مدیرعامل یک شرکت دانش 
بنیان مستقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
اســت با بیان اینکه 3۰ شــرکت در حوزه ابزار سازی 
مدیریت مصرف آب در این مجموعه فعالیت دارند، 
افزود: ظرفیت خوبی برای توسعه فناوری های مرتبط 
با مدیریت منابع آب استان وجود دارد که در صورت 

سرمایه گذاری در این بخش ســودآوری آن کمتر از 
فوالد اصفهان نخواهد بود.به گفته وی، شــکوفایی 
فناوری های دانش بنیان مدیریت منابع آب نیازمند 
توجه ویژه و حمایت های الزم از جمله توســعه نرم 
افزاری و سخت افزاری زیرساخت های شرکت های 
توسعه دهنده این فناوری است.سامانی مجد گفت: 
تصفیه خانه های تکمیلی در استان برای استفاده از 
پساب حتی سرمایه گذار خصوصی با آورده میلیاردی 
دارد که توانسته اســت  ۴۰۰ هکتار فضای سبز شهر 
اصفهان را با پساب آبیاری کند که کار بسیار شاخص و 
بزرگ است.سامانی مجد تصریح کرد: مدیریت منابع 
آب در کشور و استان اصفهان نیازمند حکمرانی و بهره 
بردار هوشمند است که تحقق این موضوع به توسعه 
فناوری و اســتفاده از تحقیقات شرکت های دانش 

بنیان نیاز دارد.

مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود:

استفاده از فناوری در مدیریت منابع آب در اصفهان مغفول مانده است

درآمد گردشگری ترکیه 
از یک استان دوبرابر 

درآمد نفتی ما!
اقتصــاد ترکیه طــی ۱۰ ســال اخیر به 
درآمد های حاصل از بازار گردشــگری 
وابسته بوده و به طور میانگین حدود ۱2 
درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه به 
بازار گردشگری تعلق دارد البته براساس 
آمار ســازمان جهانی گردشگری سهم 
بازار گردشگری در اقتصاد ترکیه در سال 

2۰۱9 به ۱7 درصد نیز رسیده است.

عکس روز
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بایداق )بایراق یا بیرق( یکی از صنایع دستی و فرهنگی ایل قشقایی 
در چهارمحال و بختیاری است که به عنوان نشان انواع مراسم شادی، 
کاربرد دارد و از پیشینه ای کهن در بین اهالی قشقایی برخوردار است.

بایداق، نماد و پارچه ای رنگی اســت که بر روی ۲ قطعه چوب به شکل 
صلیبی شکل)به اضافه( نصب می شود و بر باالی آن در قدیم کله قند 
و امروزه ســیب درختی قرمز قرار می گیرد و ۲ طرف آن با پارچه های 
رنگی قرمز تزیین می شود.بایداق در بین ایل قشقایی از جایگاه ویژه 
و واالیی برخوردار است و به همین علت به تازگی با تالش های اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری در 

فهرست آثار ملی کشور به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد.
میراث فرهنگی ناملمــوس به معنای رســوم، بازنمایی ها،دانش ها، 
مهارت هــا و نیز ابزارها، اشــیا، دست ســاخته ها و فضاهای فرهنگی 
مرتبط با آن هاســت که جوامع، گروه هــا و در بعضی از مــوارد، افراد 
به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می شناسند.یکی از شهروندان 
شهرستان بروجن که اصالتی قشقایی دارد، می گوید: بایداق یا بایراق، 
یکی از نمادهای قشقایی هاست که در گذشته از ابریشم تهیه می شد 
و بســیار گران بود؛ اما امروزه بر روی پارچه های عادی تهیه می شود.

اکبر فرهودی با اشاره به اســتفاده از بایداق در انواع مراسم شادی و 
عروســی ایل قشــقایی افزود: بایداق قبل از آغاز مراسم عروسی بر 
سردر چادر نصب می شد و سپس عده ای از افراد ایل برای جمع آوری 
هیزم به کوه ها می رفتند، این افراد هنگامی که هیزم کافی جمع آوری 
می کردند بایداق را روی هیزم ها قرار می دادند تــا بقیه بدانند که این 

هیزم ها برای کاربرد در عروسی جمع آوری شده است.
وی یادآور شــد: شــامگاه عروســی، آتشــی بــا اســتفاده از این 
 هیزم هــا و به منظور ایجاد روشــنایی می افروختند کــه به آن »کره«

 می گفتند.
این شهروند چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فلسفه اصلی و ترکیب 
رنگ های بایداق یکی است؛ اما در طرح های آن تنوع هایی وجود دارد 
که هم اکنون نیز در برخی چادرهای ایل قشقایی و برای انواع مراسم 

شادی و عروسی رواج و کاربرد دارد.
فرهودی تاکید کرد: ثبت بایداق به عنــوان میراث فرهنگی ناملموس 
در فهرست آثار ملی کشــور اقدامی مهم و برجسته برای ایل قشقایی 

به شمار می رود.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی شهرستان 
بروجن نیز گفت: بایــداق در قدیم بر روی چادر بزرگ ایل قشــقایی 
نصب می شــد تا همه بدانند که فالن چادر از بزرگ ایل اســت.بهادر 
نوروزی تاکید کرد: از روزگاران قدیم، نــوع و نماد بایداق ها در هر تیره 
از ایل قشــقایی فرق داشــت و دارای تنوع بود و شــکل هایی مانند 

قلب، 6ضلعی، چهار ضلعی، مربع، دایره و شکل ها و حالت های دیگر 
وجود داشت که برخی آن ها در گذشــته بزرگ و وسیع بودند.نوروزی 
تصریح کرد: به عنوان نمونه بایداق مربوط بــه طایفه آق قویونلوها در 
ایل قشــقایی یک طرح بزرگ ییالقی همراه با نــوک پیکان به معنی 
مهاجر، حمله برنده و شکســت ناپذیر بوده اســت.وی یادآور شــد: 
بایداق از گذشته در بین آق قویونلوها، قراقویونلوها و قشقایی ها رواج 
داشته است.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان بروجن با اشــاره به اهمیت بایداق در انواع مراسم شادی 
و عروسی اظهار داشت:  اســتفاده از بایداق در انواع مراسم شادی و 
عروسی جزو فرهنگ های مطلوب قشــقایی ها برای اتحاد بین افراد 

ایل است.
کارشــناس ثبــت میراث فرهنگــی ناملمــوس و طبیعــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نیز 
گفت: بایداق )بیرق( نماد و نشــانه ای در فرهنگ ایل قشقایی است 
که به  عنوان سمبل شادی و نشــاط در زمان جشن ها و عروسی ها به 
نمایش در می آید.فریده احمدی اظهار داشــت: ســپس در قسمت 
انتهایی و باالیی چوب ایســتاده، کله قند و یا سیب درختی قرمز رنگ 

نصب کرده و با مشارکت مردها در باالی سیاه چادر نصب می شود.

وی افزود: تاکنون ۸۴ اثــر از میراث فرهنگی ناملموس در چهارمحال 
و بختیاری به ثبت ملی رســیده که بایداق قشــقایی ها یکی از همین 
آثار اســت و فنون و مهارت ســاخت بایداق و آیین های مربوط به آن 
۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ با شــماره ۲۲۳۴ در فهرســت ملی میراث فرهنگی 

ناملموس ایران ثبت شد.
عشایر چهارمحال و بختیاری با تعداد ۱۱۵ هزار و ۵۸ نفر در قالب ۲۸ 
هزار و ۲۵6 خانوار بختیاری، قشــقایی، گلــه داران دهکردی و عرب، 

دومین استان پرجمعیت عشایری کشور است.
چهارمحال و بختیاری افزون بر ۱۲ هزار هنرمند صنایع دستی دارد که 
از این تعداد پنج هزار و ۵۰۰ تا 6 هزار نفر در فصل های مختلف ســال 
فعالیت می کنند که اکنون ۵۲ رشته صنایع دستی شهری، روستایی 

و عشایری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
بافته های داری مانند فرش بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی و قالی بافی، 
چوخابافی، نمدمالی، کاله مالی، میناکاری، گیوه دوزی، سرمه دوزی، 
منبت کاری، سفال گری، خورجین بافی، بافت سیاه چادر، قفل سازی، 
حجاری، گره چینی، احجام فلزی، خاتم و مشتقات آن ها از مهم ترین 
صنایع دستی شهری، روستایی و عشایری چهارمحال و بختیاری به 

شمار می رود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

موارد بستری در سویه امیکرون ۶ برابر کمتر از دلتاست
رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 
اظهارداشت: سویه امیکرون با همان سرعتی که ۲ هفته پیش در آفریقای جنوبی پیشرفت داشت، 
در هفته سوم با همان سرعت و شیب تند در حال کاهش است.سید راشد جزایری افزود: در مقایسه 
با سویه دلتا، موارد بستری در ســویه امیکرون 6 برابر کمتر، اما سرعت انتشار آن چند برابر بیشتر 
است.جزایری اضافه کرد: از نشانه های بارز ســویه امیکرون، تغییر صدا، خستگی و آبریزش بینی 
است.وی ادامه داد: احتمال ابتالی امیکرون در کودکان بیشتر است بنابراین، کودکان به ویژه گروه 
سنی ۱۲ تا ۱۸ سال حتما ۲ دوز واکسن شان را تزریق کنند و بدون تزریق واکسن سر کالس حضور 

پیدا نکنند.
جزایری گفت: سویه امیکرون در کشور در حال گردش اســت و در حدود ۱۵ استان کشور به اثبات 
رسیده و به صورت آتشفشانی و انفجاری در حال پیشرفت اســت.وی افزود: در حال حاضر هنوز 
ورود سویه امیکرون به استان چهارمحال و بختیاری تایید نشده است.جزایری اضافه کرد: نتایج 
آزمایشات ۱۹ مورد مشکوک در استان به آزمایشگاه قطب و انستیتوپاستور ارسال و جواب آن ها قطعا 
به زودی اعالم می شود.وی ادامه داد: تکمیل واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
موثر ترین راه برای مقابله با سویه امیکرون محسوب می شود.جزایری گفت: با توجه به نگرانی های 
که در رابطه با سویه امیکرون در کشور و جهان به وجود آمده است، بیشترین تاکید ستاد ملی مقابله 
با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر انجام واکسیناسیون نوبت سوم برای گروه های 

سنی باالی ۱۸ سال است.
 

مرغ حق بازمانده از سفر، در چهارمحال و بختیاری بازپروری شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: یک فرد مرغ حق اروپایی با نام علمی 
Otus Scops بیمار و ناتوان از پرواز به حفاظت محیط زیســت اســتان تحویل داده شد.شهرام 
احمدی افزود: این پرنده پس از دو ماه بازپروری و مراقبت به شــرایط عادی برگشــته و توانایی 
پرواز را به دست آورده است.وی ادامه داد: به گفته کارشناسان حیات وحش به علت سردسیر بودن 
استان و نگرانی از عدم بازگشت مناسب پرنده به طبیعت در این فصل، انتقال آن به استان همجوار 

برای رهاسازی در شرایط آب و هوایی بهتر و دسترسی به منابع غذایی راحت تر انجام شده است.
 

40 درصد تعهد اشتغال زایی شهرستان سامان در سال جاری 
محقق شد

 فرماندار سامان با اشاره به لزوم تالش برای کاهش نرخ بیکاری گفت: ۴۰ درصد تعهد اشتغال زایی 
این شهرستان در سال جاری محقق شده است. کمال اکبریان  تاکید کرد: دستگاه های اجرایی این 
شهرستان ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۸۰۰ نفر در سال جاری و ثبت اطالعات شاغالن در سامانه 
رصد را متعهد شده اند.وی یادآور شد: در این نشست قرار شد مراحل واگذاری زمین به افراد واجد 
شرایط در ناحیه تخصصی بادام ســامان تسریع شود.فرماندار ســامان اظهار داشت: فعال شدن 
ناحیه های صنعتی در روستاهای محمدآباد و شوراب کبیر شهرستان سامان ضروری و در افزایش 
اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی تاثیرگذار اســت.وی گفت: برای اجرای طرح های 
ارتباطات و فناوری اطالعات در سطح استان ۴۰۰ میلیارد ریال تســهیالت ارزان قیمت اختصاص 
یافته که برای کارآفرینی و توسعه شرکت های فعال شهرســتان سامان هم قابل استفاده و جذب 
اســت.اکبریان تاکید کرد: همچنین به علت وضعیت تجاری در برخی محصوالت باغی شهرستان 
سامان می توان از این تسهیالت برای تامین ســرمایه در گردش و سرمایه ثابت فعاالن تجاری در 

بخش های مختلف استفاده کرد.

بام ایرانبا مسئولان

بایداق؛ میراث ناملموس بام ایران

فرماندار کیار با اشاره به جاده حادثه خیز شهرکرد- 
شلمزار، گفت: هر ساله تعداد زیادی از شهروندان 
در این محور به علت سوانح رانندگی جان خود را از 
دست می دهند، روزانه ۱۳ هزار خودرو در این محور 
به طور میانگین تردد می کنند که این محور ظرفیت 
الزم را نــدارد و آمار فوتی های ناشــی از تصادفات 

باال می رود.
شــجاع زیالبی اظهــار کــرد: در این شهرســتان 
پتانســیل های بســیاری در حــوزه گردشــگری 
وجود دارد، همچنیــن دامداری و کشــاورزی از 
دیگر مزیت های حوزه اشــتغال در این شهرستان 

محسوب می شود.
فرماندار شهرســتان کیار افزود: ۲۹ کارخانه در این 
شهرســتان وجود دارد که از این تعداد ۱۹ کارخانه 
فعال، ۴ واحــد نیمه فعال و شــش واحد نیز راکد 
است.وی با اشــاره به جاده حادثه خیز شهرکرد- 

شــلمزار، عنوان کرد: هر ســاله تعــداد زیادی از 
شــهروندان در این محور به علت ســوانح رانندگی 
جان خود را از دســت می دهند. روزانــه ۱۳ هزار 
خودرو در این محور به طور میانگین تردد می کنند 
که این محور ظرفیت الزم را ندارد و آمار فوتی های 
ناشی از تصادفات باال می رود، طی یک ماه ۱۳ نفر 

جان خود را در این محور از دست دادند.
زیالبــی افــزود: یکــی از مطالبات اصلــی مردم 
شهرســتان کیار تکمیل محور چهارخطه شــهرکرد 
به شلمزار اســت، تکمیل و بهره برداری از تونل زره 
از دیگر مطالبات مردم در این شهرستان محسوب 

می شود.
فرماندار کیار، نبود فاضالب شــهری در شهرستان 
کیار را از دیگر مشــکالت این شهرستان عنوان کرد 
و گفت: پروژه فاضالب این شهرســتان در ســال 
۹۷ کلنگ زنی شــد، اما اعتباری بــرای اجرای آن 

اختصاص پیدا نکرد و پساب وارد اراضی کشاورزی 
و شیالت می شود.

وی در خصوص آلودگــی کارخانه خمیرمایه ناغان 
در شهرستان کیار، بیان کرد: این کارخانه چندین بار 
محکوم شده است، اما نســبت به کاهش آلودگی 
اقدامی صورت نمی گیرد و مواد ســمی در طبیعت 

رها می شود.
زیالبی در پایــان خاطرنشــان کرد: تعــدادی از 
روســتاهای شهرســتان کیــار از دسترســی به 
زیرساخت های ارتباطی محروم هستند، پیمانکار 
شــرکت مخابرات بســیار ضعیف اســت و اقدام 
خاصی برای تقویت زیرســاخت ها انجام نشــده 

است.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه های 
نیمه تمام باید در برنامه سال ۱۴۰۱ گنجانده شود.

غالمعلی حیدری با تاکید بر اینکه باید انجام امورات 
تسهیل و روان شود، اظهار کرد: اعتبارات شهرستان 
اندک است، اما همین اعتبارات اندک باید مدیریت 
شــود و به پروژه هــای دارای اولویــت اختصاص 
پیدا کند.اســتاندار چهارمحال و بختیــاری با بیان 
اینکه فلسفه مســئولیت خدمت بی منت به مردم 
است، عنوان کرد: شهید سردار سلیمانی صادقانه و 
خالصانه به مردم خدمت کرد و نامش جاودانه شد، 
فرصت خدمت محدود است و باید به نحو احسن 
از این فرصت اســتفاده کرد.حیــدری در خصوص 
جذب اعتبارات تبصره ۱۸، توضیح داد: امسال این 
اعتبارات به صورت متمرکز توزیع نمی شود، بنابراین 
دســتگاه های اجرایی باید تخصیــص اعتبارات را 
به صورت جداگانه از وزارتخانه مربوطه پیگیری کنند.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص 
مشکالت شهرستان کیار در حوزه جاده های پرخطر، 
محیط زیســت، گازرســانی، اینترنت، بهداشت و 
درمان و ....، توضیح داد: باید برای حل مشــکالت 
در حوزه های مختلف برنامه  زمان بندی مشــخص 
شــود، اگر اداره ای در این شهرســتان مدیر ندارد، 
الزم است ظرف یک هفته نســبت به انتصاب مدیر 
مربوطه اقدام کند.وی با اشــاره به اینکه طی چهار 
ســال ۱۸۲۰ واحد مســکونی در طرح اقــدام ملی 
مسکن در شهرستان کیار احداث خواهد شد، عنوان 
کرد: اما تاکنون ثبت نام و تخصیــص زمین انجام 
نشــده اســت، باید ظرف یک ماه این مشکل حل 
شود، ساخت مسکن موجب فعال شدن ۱۰۰ صنعت 
و ایجاد اشتغال نیز می شــود.حیدری افزود: باید 
در اسرع وقت موانع اجرایی پروژه های شهرستان 
کیار احصا و برای رفع موانع اقدام شود و پروژه های 

نیمه تمام در برنامه ســال ۱۴۰۱ قرار گیرد.استاندار 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پروژه های دارای 
پیشــرفت فیزیکی باالی ۳۰ درصد در برنامه سفر 
ریاست جمهوری گنجانده شده است، مصوبات این 
سفر ضمانت اجرایی باالیی دارد و باید از این فرصت 
استفاده کنیم.وی با بیان اینکه برای جذب تسهیالت 
فرصت زیادی باقی نمانده است، تصریح کرد: باید 
جذب اعتبــارات در بخش های مختلــف از جمله 
اعتبارات توازن، نفت و گاز، جهش تولید، اشتغال و 
محرومیت زدایی دنبال شود.حیدری در پایان تاکید 
کرد: یکی از وظایف فرمانداران کادرسازی است، باید 
از بین قشر جوان نیروهای با استعداد شناسایی و 

تربیت شوند.

فرماندار کیار مطرح کرد:

 آمار باالی تصادفات در محور شهرکرد 
به شلمزار

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه های نیمه تمام چهارمحال در برنامه 1400 
گنجانده می شود
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تحدید حدود اختصاصی
10/42 شــماره نامه: 140085602033003946 - 1400/10/05 چون تمامی 
ششدانگ قطعه زمین مشــجر معروف ته تل پل پالک ثبت 1866 فرعی از 100 
اصلی واقع در جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای غالمحسین حیدری فرزند ابوالقاســم در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه 
مورخ 1400/11/28  ســاعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:1400/10/11  م الف:1249739 رحمت اله شاهدی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
مزایده اتومبیل

10/43 بــه موجب پرونده اجرائی کالســه  140000200 تمامت یک دســتگاه 
خودرو سواری سمند به شــماره انتظامی ایران 67 – 691 ب 42 متعلق به آقای 
سیدامیرحسین میرکاظمی فرزند سید اکبر که در قبال قسمتی از طلب خانم زهرا 
میر کاظمی بابت مهریه وحقوق دولتی متعلقه توقیف گردیده اســت وطبق اعالم 
نظر کارشناس رسمی دادگستری خودرو مذکور ازنظر فنی دارای مشخصات زیر 
می باشد : خودرو سواری سمند سفید رنگ مدل 1391 به شماره شاسی 401109 
وشــماره موتور 12491018499 که با توجه به وضعیت ظاهری خودرو سالم ولی 
قبال تصادف وبازسازی گردیده است موتور خاموش بازدید شده ولی باتوجه به مدل 

خودرو موتور مستعمل می باشد گیربکس ودیفرانسیل مستعمل چراغها جلو وخطر 
 عقب وبرف پاک کن جلو وپنجره وشیشــه های جلو وعقب وجنبی سالم می باشد 
روکش صندلیها سالم زیروبند چرخهای جلو نیاز به تعمیر دارد چهار حلقه الستیک 
حدود 80 درصد سالم می باشد اسناد بررسی شده کارت وپالک وسند به نام آقای 
امیرحسین میرکاظمی می باشد وکارت بیمه رویت نشده لذاخودرو مذکور با توجه به 
 مدل ونوع خودرو قیمت پایه جهت فروش درمزایده توسط کارشناس رسمی به مبلغ

 000 / 000 / 150 / 1 ریــال ) یکصــد وپانــزده میلیون تومان ( ارزیابی شــده 
اســت از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 22 / 10 / 1400 درمحل 
اداره ثبت اســناد وامالک فالورجــان واقــع در خیابان فردوســی جنب بانک 
 کشــاورزی از طریق مزایده وحضــوری به فروش می رســد ومزایــده از مبلغ 
000 / 000 / 150 / 1 ریال قیمت ارزیابی شده شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا" فروخته خواهد شد وشرکت درجلســه مزایده وفق ماده 136 اصالحی آئین 
نامه اجرا منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده 
ثبت بوده وبرنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فــروش راظرف مهلت 
پنج روز ازتاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نمایــد ودرغیر اینصورت 
مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده وبه حســاب خزانه دولت واریز خواهد شد وحق 
مزایده که عبارتســت از 6% قیمت نهایی  واگذاری مورد مزایده بصورت نقدی 
 وعالوه برقیمت پایه مزایده از برنده مزایده وصول خواهد شــد وکلیه هزینه های

 قانونی اعم از حــق پارکینگ وخالفی اتومبیــل وغیره به عهــده برنده مزایده 
اســت ونیم عشــر اجرائی وتفاوت مبلغ پایه مزایده ظرف مهلــت مقرر وصول 
 خواهدشد وچنانچه رور مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعداز

 تعطیلی در همان ســاعت ومــکان مقــرر برگزار خواهد شــد لــذا این آگهی 

عالوه برســایت آگهی های ســازمان فقط یک نوبــت در روزنامــه زاینده رود 
درج ومنتشــر می گردد ودر صــورت تعطیلــی روز مزایده بــه روز بعد موکول 
خواهدشــد ضمنــا" طبق اعــالم بســتانکار از ســابقه بیمه خــودرو اطالعی 
دردســت نیســت . الزم به ذکر اســت اتومبیل مــورد مزایده درحــال حاضر 

 درپارکینــگ فتــح ســپاهان هویــه متوقــف می باشــد لــذا عالقــه مندان
 می توانند فقط یک رور قبل از جلسه مزایده به محل پارک خودرو مورد نظر مراجعه 
 واز آن بازدید بعمل آورند. تاریخ مزایــده 22 / 10 / 1400 م الف: 1250404 

محسن اسماعیل زادهمسئول واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان       

آگهی تغییرات شرکت اطمینان گلپا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 301 و شناسه ملی 10260068920 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/09/03 و 
نامه شــماره 21/62316  مــورخ 1400/09/21 اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبی 
شیرازیان به شــماره ملی 1219403881و میثم اشراقی به شماره ملی 
1210119773و عباس سعادتی به شماره ملی 1219408328بعنوان 
اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. علیرضا 
ضیائی به شماره ملی 1219404888به سمت بازرس اصلی و مجتبی 
علی آبادی به شــماره ملی 1219862339 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. بروزنامه کثیر االنتشار زاینده 
رود جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گلپایگان )1252092(

آگهی تغییرات شرکت اطمینان گلپا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 301 و شناسه ملی 10260068920

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/03 و نامه شماره 
 21/62316  مــورخ 1400/09/21  اداره کل راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس سعادتی به شماره 
ملی 1219408328 به سمت مدیر عامل و مجتبی شیرازیان به شماره ملی 
1219403881 به سمت رئیس هیئت مدیره و میثم اشراقی به شماره ملی 
1210119773 به سمت نائب رئیس هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدندکلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و در غیاب رئیس ،نائب رئیس حق امضا دراد و در هــر دو مورد باید توام با 
 مهر شرکت باشد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت می باشد.

 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری گلپایگان )1252095(
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بقاع متبرکه شهرستان اصفهان، میزبان طرح سوگواره 
»یاس نبوی«

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اصفهان از اجرای طرح ســوگواره یاس نبوی در این 
شهرستان خبر داد و گفت: این طرح از دهم الی هفدهم دی ماه در ۲۳بقعه متبرکه شهرستان برگزار 
می شود که در خالل برنامه سوگواره »یاس نبوی« بســته های معیشتی نیز در قالب طرح شهید 

سلیمانی و توزیع غذای گرم در قالب طرح تبرکات فاطمی توزیع خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین روح ا... بیدرام با بیان اینکه یکی از برنامه های اوقاف برگزاری سوگواره 
یاس نبوی است، اظهار داشت: تکریم و بزرگداشت مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا)س( محور 

اصلی این سوگواره است.
وی با اعالم اینکه مراسم سوگواره یاس نبوی به مدت ۷ روز در دهه دوم عزاداری فاطمیه در بقاع 
متبرکه برگزار می شود، بیان داشت: هدف از اجرای این طرح ترویج فضایل، سیره فاطمی و اقامه 

عزای حضرت زهرا)س( در سطح بقاع متبرکه است.
حجت االسالم بیدرام در ادامه از برگزاری طرح سوگواره »یاس نبوی« در ۲۳بقعه متبرکه شهرستان 
خبر داد و تصریح کرد: دعوت از روحانیان بومی ومبلغین اعزامــی، برپایی محافل انس با قرآن 

و خطبه خوانی حضرت زهرا)س( از جمله برنامه های دهه فاطمیه و سوگواره یاس نبوی است.
این مقام مســئول با بیان اینکه ۶ مبلغ اعزامی از قم در این طرح شــرکت می کنند، ادامه داد: در 
طرح سوگواره یاس نبوی ۴۵ مبلغ بومی نیز در بقاع متبرکه شهرستان به سخنرانی و تبلیغ خواهند 

پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه در قالب ســوگواره یاس نبوی سه برنامه محوری در شب، روز و شام شهادت 
حضرت زهرا)س( برگزار می شود، تبیین کرد: همایش »رهروان یاس نبوی« نیز با حضور بانوان 

در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در بقاع متبرکه شاخص شهرستان برگزار خواهد شد.
بیدرام در ادامه خاطر نشان کرد : در تداوم کمک های مومنانه و دستگیری از نیازمندان جهت توزیع 
غذای گرم بین افراد کم برخوردار، برنامه ای با عنوان تبرکات فاطمی همزمان با این ایام و دومین 
سالگرد شهادت سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی در دستور کار مراکز افق قرار گرفته که ۶۵۰۰پرس 

غذای گرم و ۱۰۰۰ بسته معیشتی توزیع خواهد شد.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه تجمع عزاداران فاطمی در ســالروز شــهادت حضرت زهرا)س( 
در آستان مقدس امامزادگان شهرســتان را از دیگر برنامه های این طرح ذکر و عنوان کرد: برپایی 
خیمه های معرفت در طول ایام فاطمیه شامل غرفه های پاسخگویی به سواالت شرعی و شبهات 
دینی، ایســتگاه های همه واقف باشــیم، ترویج وقف، غرفه عفاف و حجاب، کودک و نوجوان از 

برنامه های جنبی این طرح است.
 

کنگره شهدای دانش آموز استان اصفهان برگزار می شود
معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان اصفهان در یادواره شهدای دانش آموز و معلم 
تیران و کرون به برنامه های حوزه ایثار و شهادت مدارس استان اصفهان اشاره کرد و اظهارداشت: 
ترویج این فرهنگ ناب جزو مهم ترین برنامه های فرهنگی و پرورشی مدارس است که در قالب 
طرح و برنامه مختلف مثل قرائت وصیت نامه شــهدا، بازدید از موزه شهدا و دیدار با خانواده آنان 
انجام می شود.مهدی اســماعیلی افزود:  طرح الله های روشن توســط مدارس در بخش های 
مختلف در حال اجراست که محور حرکت بسیاری از برنامه های حوزه ایثار و شهادت بوده و زمینه 

اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ یادواره شهدای مدرسه ای شده است.
وی ادامه داد: عالوه بر یادواره شهدای مدرسه ای و محلی، در سطح شهرستان ها یادواره شهدای 
دانش آموز و معلم برگزار و در مرحله بعدی این یادواره در سطح منطقه اجرایی می شود.اسماعیلی 
خاطرنشان کرد: کنگره شهدای دانش آموز اســتان اصفهان در آستانه کنگره سراسری استانی در 

سال ۱۴۰۱ برگزار می شود.

  با هدف سهولت خدمات رسانی به مددجویان؛

طرح امداد هوشمند در اصفهان اجرایی می شود

سامانه امداد هوشــمند و کارآمد با هدف  نرگس طلوعی 
تسهیل، تسریع و مدیریت خدمات قابل 
ارائه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد همزمان با سراسر کشور 
در اســتان اصفهان به مرحله اجرا در می آید. امداد هوشمند و کارآمد 
برآمده از چند دهه فعالیت کمیته امداد است که قرار شده با اجرای آن 
یک جهش بزرگ در سامانه های اطالعاتی و بهبود فرآیندهای خدمت 
رسانی به مددجویان به وقوع بپیوندد. کمیته امداد امام خمینی)ره( در 
۱۴ اســفند ۱۳۵۷ با هدف پشــتیبانی از محرومان و مســتضعفان و 
توانمندسازی آن ها فعالیت خود را آغاز کرد و طی سال های اخیر تعداد 
قابــل توجهــی از مددجویان تحت پوشــش ایــن نهاد به واســطه 
توانمندی شان از چرخه حمایتی خارج و افراد جدیدی زیر چتر حمایتی 

امداد قرار گرفته اند.
ارائه خدمات درمانی، تحصیلی، آموزشی، تامین، خرید و اجاره مسکن، 
اشتغال و ... تنها بخشی از خدمات این نهاد در طول سال های گذشته 
و از زمان شــکل گیری کمیته امداد محسوب می شــود و در هر دوره از 
مدیریت این نهاد برنامه هایی برای تســریع در امر خدمت رســانی در 

دستور کار قرار گرفته است.

انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها، دستگاه ها و استفاده از ظرفیت ها برای 
احداث مسکن برای خانواده های تحت پوشش، اجرای چندین نوبت 
از پویش ایران همدل در راســتای تامین معیشــت خانواده ها، تامین 
جهیزیه برای نوعروسان و توسعه واحدهای شغلی ویژه مددجویان و 
... تنها بخشی از اقدامات انجام شده طی ســال های اخیر است و در 
راستای بهبود خدمت رسانی به مددجویان ســامانه امداد هوشمند و 

کارآمد فعالیت خود را در کمیته امداد آغاز می کند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان درباره  آغاز به 
کار این سامانه گفت: با هدف چابک سازی برآیند ارائه خدمات مطلوب 
به جامعه هدف، با استقرار سامانه جامع امداد هوشمند، همه امکانات 
برای ساماندهی و انتقال اطالعات به سیستم جدید به کار گرفته شده 

است.
کریم زارع بررســی، به روز رســانی و صحت ســنجی اطالعات فردی 
مددجویان را بخشی از مزایای این سامانه دانست و گفت: روش جمع 
آوری این اطالعات، ابتدا بر اســاس خوداظهاری مددجویان و پس از 
آن، با استفاده از اطالعات سایر دســتگاه ها از جمله تامین اجتماعی، 

بهزیستی و ثبت احوال است.

وی با تاکید بر اینکه پس از تکمیل اطالعات، تمامی خدمات این نهاد 
در بستر سامانه امداد هوشمند و کارآمد )تحت وب( ارائه خواهد شد، 
افزود: در این ســامانه، متقاضیــان نیازمند می تواننــد برای دریافت 
خدمات مختلف، با ثبت کدملی، کدپستی، شــماره همراه سرپرست 
خانوار در سامانه به نشانی: soha.emdad.ir  اقدام کنند؛ همچنین، 
گزینه ای نیز برای کمک نیکوکاران پیش بینی شــده تا خیران بتوانند 

کمک های خود را طبق نیات خود به امداد پرداخت کنند.
پاالیش اطالعات و تحقق شفافیت از نتایج اجرای طرح امداد هوشمند 
وکارآمد اســت، وجود اطالعات صحیح موجب برنامه ریزی درست و 

ارتقای اعتماد مردم به کمیته امداد می شود .
استفاده بهینه از منابع مالی و منابع درآمدی به نحوه شایسته و مطلوب 
تر به نیازمنــدان جامعه از دیگــر اهداف اجری طرح امداد هوشــمند 
اســت، در این طرح دیگر نیاز به مراجعه حضوری مددجو نیست بلکه 
می توانند از محل سکونت خود نیاز های خود را از طریق سیستم اعالم 
کنند و مددکار به آن ها مراجعه کند .  انتظار می رود با اجرای طرح امداد 
هوشمند ضمن حفظ نفس و کرامت انسانی نیازمندان، نیاز سنجی های 

محرومیت هایی که در کشور وجود دارد به صورت واقعی انجام شود.

در میان اخبار آب و هواشناسی اما همچنان پیش 
بینی خوشحال کننده ای درباره روزهای بارانی و برفی 
در اصفهان در زمستان پیش رو نمی بینیم. به نظر می 
رسد زمستان امسال هم از برف خبری نیست و حتی 
بارش ها هم همانند زمستان گذشته چندان چشمگیر 

نخواهند بود

با مسئولان جامعه

م
سنی

: ت
س

عک

برگزاری پنجمین 
یادواره شهدای مدافع 
وطن و حرم در اصفهان

در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار 
سلیمانی، پنجمین یادواره شهدای مدافع 
وطن و حرم در آموزشگاه علمی تخصصی 
شهید بهشتی ناجا برگزار شد. این یادواره 
با حضور جانشــین فرمانــده انتظامی 
کشــور، جمعی از فرماندهان نیرو های 
مسلح استان، خانواده شهدا و فراگیران 

آموزشی نیروی انتظامی برگزار شد.

فرمانده کل انتظامی کشور: 

 تالش می کنیم تمامی خدمات پلیس به صورت هوشمند
 به مردم ارائه شود

فرمانده کل انتظامی جمهوری اســالمی ایران در حاشــیه برگزاری کنگــره بین المللی »به وقت حاج 
قاسم« در کاشان در گفت وگو باخبرنگاران،گفت: حافظان مرزها، مرزبانی انتظامی جمهوری اسالمی، 
سازمان های نیرو های مســلح از جمله ارتش جمهوری اسالمی  سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
هوشیاری کامل در مرز ها حضور دارند و هر حرکتی را قبل از هر اقدامی خنثی خواهند کرد.سردار سرتیپ 
پاسدار حسین اشتری ادامه داد: به علت همراهی بسیار خوب مردم شریف ایران با پلیس و هوشیاری 
حافظان امنیت، وضعیت داخل شهر ها از آرامش و امنیت خوبی برخوردار است.فرمانده کل انتظامی 
کشور درخصوص هوشمندسازی پلیس اظهار داشــت: این طرح در هفته نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی )ناجا( امسال کلید خورد و اقدامات خوبی هم در زمینه خدمت رسانی در سامانه پلیس من و 
هم در زمینه اجرای ماموریت ها در سامانه پلیس همراه انجام شده است.وی تصریح کرد: فعالیت های 
مطلوبی آغاز شده و هم اکنون بیش از ۲۰ خدمت به صورت غیرحضوری به مردم ارائه می شود و در اجرای 
ماموریت ها نیز ماموران انتظامی در سراسر کشور راحت تر، سریع تر و با دقت بیشتر ماموریت ها را انجام 
می دهند.سردار اشتری افزود: تالش می کنیم تمامی خدمات پلیس به صورت هوشمندانه به مردم ارائه 
شود و اجرای ماموریت ها نیز بر پایه پلیس حرفه ای و حرفه گرایی صورت پذیرد که این مهم در آموزش ها 
لحاظ شده تا با هوشمندسازی بتوان با دقت و سرعت بیشتر به مردم خدمات رسانی کرد.وی اضافه کرد: 
با به کارگیری تجهیزات جدید در ناجا و ارتقای ساختاری که با ابالغ فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت، 
امیدواریم بتوانیم برای ارتقای امنیت بیشتر، بیش از گذشته در خدمت مردم شریف و عزیز ایران باشیم.

 
فرمانده انتظامي شهرستان بويين و مياندشت خبر داد:

جلوگیری از قاچاق 80 رأس دام به خارج از کشور  
فرمانده انتظامي شهرستان بويين و مياندشت بیان داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
بوئین و میاندشــت  در اجراي طرح عملياتي ذوالفقار ۷ حین کنترل خودروهای عبوری در محور 
مواصالتی شهرستان به یک دستگاه خودروی کاميونت ايسوزو حامل بار گوسفند مشکوک و آن را 
متوقف کردند.سرهنگ علیمرشــد فریدنی،  با بیان اینکه راننده خودرو فاقد هرگونه مجوز و پروانه 
بهداشتی برای حمل دام بود افزود: با بررسي هاو استعالمات صورت گرفته از اداره جهاد کشاورزي 
مشخص شد راننده و سرنشین آن  طي اقدام غير قانوني قصد خارج کردن دام ها از کشور را دارند 
که در این رابطه خودرو توقیف و هر دو متهم دســتگیر شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان بوئین 
میاندشت از کشف 8۰رأس گوسفند به ارزش برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریال اعالم کرد و اظهار داشت:در این رابطه دام های مکشوفه به اداره جهاد وکشاورزی انتقال یافته و 

متهمان نیز برای تعیین تکلیف و رسیدگی قانونی به جرم خود تحویل مرجع قضایی شدند.
 

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد:

دستگیری 21 خرده فروش و کشف 40 فقره سرقت
۶ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدردر نجف آباد کشــف و ۲۱ وخرده فروش دستگیر شدند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان نجف آبادگفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محــور باهدف مبارزه با 
ســارقان، خرده فروشــان مواد مخدر و مخالن نظم و امنیت عمومی در محالت جرم خیز و مجرم 
پرور شهرستان نجف آباد اجرایی شد.میثم گوهری آرانی افزود: در اجرای این طرح ۲۰ متهم تحت 
تعقیب مراجع قضایی و فراری، دو سارق موتورسیکلت، ۹ سارق اماکن خصوصی، دو سارق کیف 
قاپ و یک سارق قطعات خودرو دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در این عملیات ۵۵ متهم دستگیر 
شدند، گفت: چهار قبضه سالح غیر مجاز شــکاری و یک قیضه سالح جنگی و همچنین ۹ دستگاه 

ماینر و دو هزار و 8۰۰ نخ سیگار قاچاق هم در این طرح عملیاتی کشف شد.

وز عکس ر

 خبر روزناجا

 200 زندانی جرائم مالی 
در انتظار کمک خیران

مدیرعامل ستاد دیه اســتان اصفهان گفت: 
۲۰۰ زندانی جرائم مالی در زندان های استان 
چشــم به راه کمک خیران برای آزادســازی 
هستند.اســدا... گرجــی زاده اظهــار کرد: از 
ابتدای امسال تاکنون ۴۶8 نفر زندانی جرائم 
مالی با کمک خیــران اســتان اصفهان آزاد 
شــدند که ۶۰ نفر از آن ها مربوط بــه آذرماه 
می شــود و ۱۶ نفر  زن و بقیه مرد بودند.وی، 
میزان بدهکاری این زندانیان را ۱88 میلیارد 
تومان برشــمرد و گفت: نقدینگی محکومان 
هم هفت میلیــارد تومان بــود، ۷۶ میلیارد 
تومان از طریق رضایت شکات و ۴۷ میلیارد 
تومان از طریق اعســار تامین شد همچنین 
از محل صنــدوق تامین خســارت بدنی هم 
۱۶ میلیارد تومــان تامین و ۱۴ میلیارد تومان 
نیز تســهیالت بانکی پرداخت شد. همچنین 
پنج میلیارد تومان از محــل کمک بالعوض 
ستاد دیه کشور و ۲۳ میلیارد تومان از طریق 
ستاد دیه استان برای آزادســازی زندانیان 
در اختیارمان قــرار گرفت و توانســتیم این 
اقدامات را انجام دهیم.مدیرعامل ستاد دیه 
استان اصفهان، مقام نخست کشور در زمینه 
آزادسازی زندانیان جرائم مالی را مربوط به 
اصفهان دانست و گفت: از سال ۱۳۹۰ که ستاد 
دیه تشکیل شد تاکنون بیش از شش هزار و 
۶۷۹ زندانی جرائم مالی در استان آزاد شده 
اند و آمار آزادسازی آذرماه نیز به حدود ۶۰ نفر 
می رسد که در مقایسه با ماه های دیگر تقریبا 

۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی، دلیل افزایش آزادسازی زندانیان را کمک 
بیشتر خیران به ســتاد دیه دانست و گفت: 
در وصول کمک های خیران به ستاد دیه نیز 
امسال در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۶۵ 
درصدی روبه رو هستیم که به دلیل افرایش 
۶۹ درصدی برگزاری مراسم گلریزان از سوی 
ستاد و رشــد ۶۳ درصدی وصول کمک های 

مستقیم افراد به ستاد بوده است.
گرجی زاده از جذب ۲۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون 
و ۳۳۰ هزار تومان کمک مردمی به ستاد دیه 

از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

در جشنواره خالقیت ذهن کارآفرین کودکان ثروت ساز صورت گرفت؛

۵ کودک مددجوی اصفهانی برگزیده جایزه ملی
در نخستین جشنواره خالقیت ذهن کارآفرین کودکان ثروت ساز، ۵ کودک مددجوی اصفهانی برگزیده جایزه ملی شدند.معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت: با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت حضور کودکان برای فعالیت های آموزشی و ورزشی، جشنواره کودکان ثروت ساز با هدف تقویت ذهن 
کارآفرینی کودکان در گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال برنامه ریزی شد.آرش محمد حسینیان با اشــاره به اینکه کودکان در این سنین، ذهن خالق و ایده پردازی دارند، 
افزود: سنین ۵ تا ۱۴ سالگی زمان طالیی آموزش و یادگیری است و کودکان در این دوران ذهن خالق و ایده پردازی دارند که تقویت این پتانسیل ها برای پیشرفت 
آینده شان موثر است.وی با بیان اینکه در این جشنواره از هر استان ۲۰۰ کودک زیرپوشش کمیته امداد معرفی و پس از چند مرحله گزینش شدند ،افزود: ۵ نفر 
از کودکان منتخب و برگزیده مددجوی اصفهانی هستند که موفق به کسب جایزه ملی شدند.نخســتین جشنواره خالقیت ذهن کارآفرین کودکان ثروت ساز با 

همکاری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان در ویژه 
برنامه همایش قهرمان من با اشــاره بــه این رویداد 
فرهنگی در آســتانه دومین ســالگرد شهادت سردار 
شهید حاج قاســم ســلیمانی گفت: خدمت رسانی، 
رفع معضالت و مشکالت محالت و توجه به ویژگی ها 
و فرصت های محــالت در فعال ســازی قرارگاه های 
محله محور حاج قاسم سلیمانی در دســتور کار قرار 
گرفته است.سردار مجتبی فدا اظهار کرد: مساجد به 
عنوان تنها ســنگر و حامی جبهه های جنگ بودند که 
در ابعاد مختلف نقش آفرینی کردنــد و امروزه نیز با 
شیوع کرونا، مســاجد به عنوان کانون های محوری و 

منشأ حرکات مردمی نقش ویژه ای ایفا کردند.سردار 
فدا افزود: در کنار آن فعال ســازی قرارگاه های شهید 
سلیمانی در قالب پیشگیری، درمان و مقابله با بیماری 
کرونا در دستور کار قرار گرفت، این در حالی است که در 
راستای کمک های مومنانه، تقدیم بسته های معیشتی 
به خانواده های نیازمند و همچنین کمک رســانی در 
حــوادث غیر مترقبه نیــز نقش آفرینــی کردند. این 
قرارگاه ها در سطح استان فعال هســتند و به تبع آن 
در شهرســتان ها با محوریت امام جمعه مســاجد و 
مســئولیت فرماندار به عنوان رکن اساسی در ارتباط 
با مردم، فعالیت خود را آغاز می کنند.فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان)عج( اصفهان گفت: خدمت رســانی، 
رفع معضالت و مشکالت محالت و توجه به ویژگی ها 
و فرصت های محــالت در فعال ســازی قرارگاه های 
محله محور حاج قاسم سلیمانی در دســتور کار قرار 
گرفته اســت. فعال ســازی قرارگاه و همبســتگی، 

پیوستگی و همکاری نهاد های خدمت رسان، برگزاری 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، رزمایش 
و رویداد فرهنگی »قهرمان من« و نقش آفرینی صنوف 
و اشــخاص مختلف در قرارگاه هــا و پویش قهرمان 
من، به عنوان ۴ محور اصلی فعالیــت این قرارگاه ها 
شناخته می شــود.وی گفت: از ابتدایی کرونا فعالیت 
این قرارگاه ها با ضدعفونی و گندزدایی خیابان ها آغاز 
شد و سپس با غربالگری منزل به منزل ادامه یافت، 
همچنین در زمینه مقابله و درمان نیز به ادامه فعالیت 
خود پرداختند. کمک رســانی به کادر درمان و تقدیر از 
کادر درمان نیز در دســتور کار این قرارگاه قرار داشت، 
همچنین در قالب کمک های مومنانه نیز کمیته امداد، 
بنیاد علوی، سازمان بهزیســتی، بنیاد مستضعفان، 
آستان قدس، سپاه صاحب الزمان)عج( و خیران به 
کمک یکدیگر آمدند و ظرفیتی ایجاد شــد تا بتوانیم 

کمک های مردمی را به دست نیازمندان برسانیم.

آغاز به کار قرارگاه های محله   محور حاج قاسم سلیمانی در اصفهان
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توافق اینتر و یوونتوس؛ سوپرجام به تعویق می افتد؟
دو باشگاه اینتر و یوونتوس خواهان این هستند که دیدار سوپرجام ایتالیا تا پایان فصل به تعویق 
بیفتد.شیوع گسترده ویروس کرونا و مشخصا ســویه اومیکرون قاره سبز را تحت تاثیر قرار داده و 
فوتبال اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این دردســر ابتدا در انگلیس اوج گرفت و حاال 
سایر لیگ های معتبر اروپایی از جمله ایتالیا نیز با آن دســت و پنجه نرم می کنند.این همه گیری 
دوباره ویروس کرونا باعث شده ســازمان لیگ فوتبال ایتالیا تصمیم بگیرد ظرفیت استادیوم ها را 
به 50 درصد کاهش دهد و حاال در همین راستا دو باشــگاه اینتر و یوونتوس خواهان این شده اند 
که به دلیل وضعیت به وجود آمده، در دیدار سوپرجام ایتالیا تا پایان فصل به تعویق بیفتد.در واقع 
هر دو باشگاه راضی هستند که برگزاری این مســابقه به تعویق بیفتد و به نظر نمی رسد که سازمان 
لیگ فوتبال ایتالیا نیز مخالفت چندانی با این مسائل داشته باشد. در واقع با توجه به تقویم فعلی 
قرار است دیدار سوپرجام بین قهرمان سری آ یعنی اینتر و یوونتوس، فاتح کوپا ایتالیا در تاریخ 12 
ژانویه برگزار شود ؛اما حاال به نظر می رســد که با توافق دو طرفه این بازی به احتمال فراوان تا پایان 

فصل به تعویق خواهد افتاد.

انتقاد »آنری«: 

 »سانچو« برای خودش بازی می کند
منچستریونایتد پنجشــنبه شب در ورزشــگاه خانگی خود میزبان برنلی بود و موفق شد با نتیجه 
1-3 برابر این تیم به پیروزی برسد.جیدون سانچو روی یکی از گل های یونایتد در این بازی نقش 
داشت و بازیکن حریف را مجبور کرد که با اشتباه دروازه خودی را باز کند؛ اما این باعث نشد که تیری 
آنری از عملکردش انتقاد نکند.این ستاره سابق آرسنال معتقد است که خرید 73 میلیون پوندی 
شیاطین سرخ در تابستان امسال نتوانســته آنطور که باید و شاید در این تیم تاثیرگذار باشد.دلیل 
اصلی انتقاد آنری از این ستاره سابق بروسیا دورتموند این است که او به طور مداوم سعی دارد که 
از کناره ها وارد فضاهای میانی شود.او که به عنوان تحلیلگر در استودیو آمازون پرایم حضور داشت، 
گفت:» »سانچو« جزو آن دسته از بازیکنان است که دوست دارید بازی اش را تماشا کنید ؛اما  برای 
خودش بازی می کند. وقتی شما در موقعیت تک به تک هستید باید بازیکنی را همراه کنید. اما این 
لوک شاو بود که او را مجبور می کرد در این شرایط اقدام درستی انجام دهد. عالقه آنها به این که در 
فضاهای میانی حضور داشته باشند گاهی بیش از اندازه زیاد است. او فقط باید حریفش در کناره 

زمین را از سر راه برداشته و موقعیت خوبی ایجاد کند.

سرنوشت عجیب ستاره سابق لیورپول در لیون
ژردان شقیری فصل گذشته در 22 بازی لیورپول و تنها در مجموع 819 

دقیقه به میدان رفت و جایی در افکار یورگن کلوپ نداشت. این 
وینگر سوئیسی تابستان رسما اعالم کرد به دنبال جدایی از 

و لیورپول و رفتن به تیم دیگری است. از سویا، ویارئال،  التزیو 
امــا در نهایت ناپولی به عنوان مشتریان شقیری نام برده می شد، 
ســه ســاله به راهی لیون فرانسه شد. ستاره سوئیسی با قراردادی 

ارزش 6 میلیون یورو به لیون پیوســت. او از ســال 2018 برای قرمزها بازی 
می کرد ولی هرگز نتوانست جایگاهی ثابت در ایده های یورگن کلوپ به دست 
بیاورد. شقیری با ســابقه بازی در بایرن، اینتر و استوک سیتی، چالشی جدید 

در لیگ فرانسه را شــروع کرد ولی پس از نیم فصل اول شرایط برایش راضی 
کننده نبوده است.طبق ادعای اکیپ، لیون قصد دارد در صورت دریافت 
پیشنهادی مناسب در ژانویه، ژردان شقیری را به فروش برساند. این در 
حالی است که فقط چهار ماه از زمان پیوستن شقیری به لیون می گذرد. 

لیگ برتر والیبال در ایستگاه نخست نیم فصل دوم؛

سپاهانی ها به دنبال تکرار نتایج دور رفت

دور برگشت رقابت های لیگ برتر والیبال   سمیه مصور
مردان باشگاه های کشور روز یکشنبه با 
همان شیوه برگزاری دور رفت آغاز می شــود و 14 تیم حاضر در این 
مســابقات برای حضور در مرحله پلی اف تا روز 24 بهمن ماه به طور 

فشرده به رقابت می پردازند.
طی روزهای اخیر فدراسیون والیبال از باشگاه ها نظرسنجی کرد که 
موافق برگزاری دور برگشــت لیگ برتر به صورت رفت و برگشــتی و 
با همان سیستم دور رفت هســتند یا می خواهند رقابت ها به شکل 
متمرکز ادامه پیدا کند.در نهایت از ســوی فدراســیون والیبال اعالم 
شد که 8 باشگاه از 14 باشگاه، موافق ادامه روند دور رفت بودند و در 

همین راستا نیز برنامه دور برگشت تهیه شد. 
با این حال همچنان تعدادی از باشــگاه ها  مخالف سیستم رفت و 
برگشتی هســتند و می خواهند رقابت ها به شــکل متمرکز در تهران 
انجام شود. قرار است بعد از پایان دور برگشت، 8 تیم برتر مسابقات 
در جدول پلی آف قرار بگیرند و به صــورت متمرکز در تهران کار خود 
را دنبال کنند تا در نهایت در آخرین روزهای سال، قهرمان لیگ برتر 

والیبال مشخص شود.
هفته نخست دور برگشت لیگ برتر در شرایطی روز یکشنبه با هفت 
دیدار در ارومیه، مریوان، کرمان، گرگان، تهران، رامسر و گنبد پیگیری 
می شود که تیم والیبال سپاهان توانست نیم فصل اول این مسابقات 

را با قرار گیری در صدر جدول به پایان برساند.
طالیی پوشان نصف جهان در اولین هفته از نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برتر والیبال کشــور در کرمان به مصاف تیم مس رفســنجان 
می روند. سپاهانی ها که در این دوره از مسابقات نیز با سرمربیگری 
رحمان محمدی راد حضور یافته بودند در دور رفت رقابت ها عملکرد 
خوبی را از خود به نمایش گذاشــتند تا با کسب 12 برد متوالی و 35 
امتیاز قهرمانی خود در نیم فصل را پیش از رســیدن به هفته پایانی 
مسجل کنند، البته آنها در آخرین دیدار در مقابل تیم قعر جدولی آذر 
باتری ارومیه تن به شکســت دادند تا اولین باخت در فصل جاری 

مسابقات رقم بخورد. 
در آن ســو تیم مس رفســنجان در پایان نیم فصل اول مسابقات با 
کسب 5 برد، 8 باخت و کسب 17 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی 

قرار گرفته است.
جدال تیم های والیبال سپاهان و مس رفســنجان در سالن 9 دی 
برگزار می شود. شــاگردان رحمان محمدی راد که در مقابل تیم آذر 
باتری ارومیــه بازی را واگــذار کردند در این دیدار بــه دنبال برتری 
هستند تا نتایج شــان در دور رفت این مســابقات را تکرار کرده و با 

اقتدار راهی مرحله پلی اف شوند.
ســپاهانی ها امیدوارند در این فصل با هدایت رحمان محمدی راد 
و ســتاره های این تیم بتوانند قهرمانی را بــرای ورزش اصفهان به 

ارمغان بیاورند.
در دیگر دیدارهای هفته نخســت رقابت های لیگ برتر والیبال تیم 
آذرباتری ارومیه به مصاف فوالد سیرجان ارومیه می رود، تیم راه یاب 
ملل مریوان از تیم شــهرداری اورمیه پذیرایی می کند، پاس گرگان 
مقابل لبنیات هراز آمل قــرار می گیرد، تیم پیــکان در خانه والیبال 
میزبان سایپای تهران است، هورسان رامسر به مصاف تیم شهرداری 
ورامین می رود و تیم شهرداری گنبد در سالن المپیک گنبد کاووس 

از تیم شهداب یزد پذیرایی می کند. 

ســرمربی پیشــین تیم ملی تکواندو در خصوص 
بازگشــت به کشــورمان پس از مدت ها حضور در 
آمریکا اظهار داشــت: پس از حدود دو سال و چند 
ماه به ایران آمدم تا بچه ها را ببینیم. دلم برای خانه 
تکواندو تنگ شده بود و آمدم تا دیداری با دوستان 
تازه کنم.مهدی بی باک در مــورد اینکه برنامه  های 
خود برای ادامه فعالیت در کشورمان خواهد داشت، 
گفت: فعال  چنین تصمیمی نــدارم، اما باید ببینیم 

شرایط چگونه خواهد شد. 
در حال حاضر در آمریکا آکادمی تکواندو تاســیس 
کردم و تمرکزم فعال روی آکادمی است.ســرمربی 
سابق تیم ملی تکواندو در خصوص نزدیک شدن به 
زمان انتخابات فدراســیون تکواندو گفت: امیدوارم 
هر کســی انتخاب می شــود دغدغــه اش اعتالی 

تکواندو باشد. 

با وجودی که  از کشــور دورم، امــا همچنان نگران 
تکواندو هســتم و دوســت دارم دوباره تکواندوی 
ایران را در اوج ببینم. سالیان سال زیر پرچم کشور 
مســابقه دادم، حرص خوردیم و موهای خود را در 
این رشته سفید کردم و دوست داریم دوباره تکواندو 

به روزهای اوج خود بازگردد. 
اقتدار تکواندوی ایران باعث افتخــار هر ایرانی در 
داخل و خارج از کشور اســت.بی باک در خصوص 
رقابت پوالدگر و ســاعی برای ریاســت فدراسیون 
تکواندو گفت: نظری در ایــن خصوص ندارم، چون 
در شرایط آنها نیستم، اما امیدوارم پوالدگر و ساعی 
در صورت انتخاب، با فکر باز دوباره تکواندو را هر چه 
سریع تر به اوج خود برســانند. جامعه تکواندو باید 
دست به دست هم بدهد، چرا که همه ما از اوج بودن 

این رشته سود خواهیم برد.

وی در خصــوص چند دســتگی و اختــالف میان 
قهرمانان سابق و تاثیر انتخابات در این موضوع گفت: 
یکی از مشــکالت اصلی جامعه تکواندوی ایران در 
حال حاضر همین مسئله است. جدا از هر انتخابی، 
در درجه اول باید هر کاری از دست مان بر می آید را 

برای این رشته انجام بدهیم. 
اصوال در هر رشته و فدراســیونی در زمان انتخابات 
این دو دســتگی ها و اختالف نظر به وجود می آید. 
امیدوارم بعــد از انتخاب، فرد اصلــح بتواند همه را 
آشتی دهد و این وفاق ملی را به وجود بیاورد تا همه 

در راستای افتخارآفرینی تیم ملی کمک کنند.

سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو:

امیدوارم رییس بعدی تکواندو، آشتی ملی ایجاد کند

تیم کشتی فرنگی استان اصفهان در رقابت های کشوری خوش درخشــید.دبیر هیئت کشتی استان اصفهان با بیان اینکه در رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی 
بزرگساالن در زاهدان، همه کشتی گیران برتر کشور حضور داشتند، گفت: از استان اصفهان هم 14 کشتی گیر در 10 وزن شرکت کرده بودند.محمدجواد قائدی افزود: 
پس از سال ها، کشتی اصفهان در این مسابقات، دو نشان نقره و یک برنز کسب کرد و در مجموع تیمی در رده پنجم ایستاد.وی کسب این نتیجه را نقطه عطفی 
برای درخشش دوباره کشتی اصفهان در کشور دانست و گفت: طی یکی دو دهه گذشته، اصفهان همواره جزو برترین های ایران بود؛ هرچند در یک  دهه اخیر، با 
کم توجهی ها، از روزهای خوبش فاصله گرفته بود .قائدی گفت: تمام تمرکز متولیان کشتی اصفهان، رسیدن دوباره به روزهای اوج است و با توجه به کشتی گیران 
جوانان و با انگیزه ای که داریم، به زودی، این امر محقق خواهد شد.قرار است برترین های کشتی قهرمانی کشور، ماه آینده، در رقابت های انتخابی تیم ملی شرکت 

و پس از آن، اسفند امسال در مسابقات بین المللی تختی حضور پیدا کنند.

خبر روزِکشتی از گل درآمدِه ُکشتِی فرنگی اصفهان

وز عکس ر

حریف ویژه برای 
»یزدانی« و »زارع« در 

خانه کشتی
محمدعلی صدرزاده، فرزند شــهید 
صدرزاده روزپنجشــنبه بــا حضور 
در خانه کشــتی که به نــام پدر واال 
مقامش نام گذاری شده ضمن دیدار 
با رییس فدراسیون، کشتی گیران و 
کادر فنی، کمی هم با آن ها به تمرین 
پرداخــت. از صحنه های جالب این 
تمرین، سرشاخ شــدن او با حسن 

یزدانی و امیرحسین زارع بود.

مهره مورد عالقه »تارتار« و گل 3 امتیازی
مدافع چپ ذوبی ها توانست در تبریز گل ارزشمندی را وارد دروازه حریف کند 
و تیمش را به 3 امتیاز ارزشــمند بیرون از خانه برساند.یکی از نتایج مهم به 
ثبت رســیده در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، برد 
شــاگردان مهدی تارتار در تبریز بود، نتیجه ای که روی 
درخشــش مدافع چپ ذوبی ها به دســت آمد و آرمان 
قاسمی توانست در کســوت گلزن برای تیمش حاضر شود.این مدافع 32 ساله 
و باتجربه به جز امر گلزنی که توانســت از روی نقطه پنالتی به زیبایی گل برتری 
تیمش را بزند، در فاز تدافعی هم نقش مهمی در ترکیب تیمش داشت و به 
خوبی پیش از مهاجمان تراکتور خود را به توپ می رساند تا خطری دروازه 
ذوبی ها را در تبریز تهدید نکند و آن ها بتوانند با دســت پر از این شهر خارج 
شوند.قاسمی که یکی از مهره های مورد عالقه مهدی تارتار به شمار می رود 
و سابقه همکاری با این سرمربی را در پیکان و نفت مسجدسلیمان دارد، در 
این فصل به یکی از مهره های کلیدی ذوب آهن تبدیل شده تا در تجربه جدید 
همکاری اش با تارتار هم بتواند مزد اعتماد این سرمربی را بدهد و در 

آخرین گام توانست گلی 3 امتیازی را برای گاندوها به ثمر برساند.

»تبریزی« و جبران دو فصل ناکامی در 9 بازی!
مهاجم 30 ساله گل گهر توانست با فرصت طلبی شمار گل های خود در لیگ بیست و یکم را به عدد 2 
برساند.در جریان کام بک شاگردان قلعه نویی در دربی کرمان مقابل مس، مرتضی تبریزی مهاجم 
بلندقامت گل گهر یکی از امیدهای سرمربی باتجربه تیم سیرجانی به شمار می رفت و این مهاجم 
فرصت طلب نیز به دنبال موقعیتی برای درخشــش و گلزنی بــود؛ در روزهای مصدومیت یونس 
شاکری و خارج شدن نام مهاجم گابنی از فهرســت گل گهر، تبریزی یکی از مهره های کلیدی امیر 

قلعه نویی در خط حمله تیمش به حساب می آید.
تبریزی روزچهارشنبه  در شرایطی که تیمش با 2 گل از حریف خود عقب بود، با جای گیری مناسب 
توانســت ریباند ضربه نوید عاشــوری که به تیرک دروازه مس برخورد کرد را بــه گل تبدیل کند تا 
این چنین دومین گل خود در این فصل از رقابت های لیگ برتر را به ثمر برساند و پایه گذار بازگشت 
تیمش به بازی نیز باشــد.مهاجم 30 ســاله گل گهر پیش از گلزنی مقابل مس در هفته نخســت 
رقابت های لیگ موفق شده بود مقابل تراکتور گلزنی کند.مرتضی تبریزی در شرایطی در 9 مسابقه 
حضورش در ترکیب این فصل گل گهر توانسته 2 بار گلزنی کند که در مجموع دو فصل گذشته و 31 

بازی توانسته بود این میزان گل را به ثمر برساند.

نحوه صدور کارت بازی تاجیکستانی های پرسپولیس
رییس کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال توضیحاتی درباره صدور کارت بــازی برای دو بازیکن 
تاجیکســتانی پرســپولیس با وجود بدهی قطعی این باشــگاه ارائه کرد.یک روز قبــل از دیدار 
پرســپولیس مقابل ســپاهان اعالم شــد ســازمان لیگ به دلیل بدهی قطعی و 96 هزار دالری 
سرخ پوشان به کریســتین اوســاگونا، کارت بازی وحدت هنانوف و منوچهر صفروف، دو بازیکن 
تاجیکستانی این تیم را صادر نکرده است.البته پس از پیگیری های مدیران پرسپولیس ساعاتی 
قبل از دیدار با ســپاهان کارت بازی این دو بازیکن صادر شــد که این موضوع ابهاماتی را به همراه 
داشت.جمشید نورشرق، رییس کمیته وضعیت سازمان لیگ طی گفت  و گویی با برنامه ورزشگاه 
اعالم کرد طبق توافق پرســپولیس با سازمان لیگ قرار شد طلب اوســاگونا از محل مطالبات این 
باشگاه در سازمان لیگ به حساب وی در قطر واریز شود و با توجه به تامین منبع مالی، پرداخت این 

بدهی برای دو بازیکن تاجیک کارت بازی صادر شد.

مستطیل سبز

مدیر تیم شهر خودرو:

با تیم های بزرگ خوب 
بازی می کنیم

پدیده، نمایــش خوبی مقابل پیــکان ارائه 
داد و در نهایــت این دیدار با نتیجه تســاوی 
به اتمام رســید تا این تیم کمی بیشتر به بقا 
امیدوار شود.  مدیر تیم شهر خودرو که با همان 
هیجان همیشــگی بازی تیمش را زیرنظر 
داشت در این باره می گوید: پیکان تا به اینجا 
خوب کار کرده و ســپاهان را هفته گذشته در 
زمین خودش شکســت داده و بچه های ما 
با تفکرات کادرفنی وارد زمین شدند و برنامه 
داشتیم ولی در نیمه دوم عدم تمرکز باعث شد 
گل بخوریم که بعد از آن توانستیم بازی را در 
دســت بگیریم و در نهایت به تساوی کشیده 
شد. چند هفته است که مقابل تیم های بزرگ 
داریم خوب بازی می کنیم. در مقابل گل گهر 
به دلیل بدشانسی در زدن ضربات آخر باعث 
شد نتوانیم نتیجه الزم را بگیریم ولی خدا را 
شکر در تهران در برابر پیکان به نتیجه تساوی 
دست پیدا کردیم. امیدوارم بتوانیم طی چند 
بازی باقی مانده تا پایان نیم فصل نتایج قابل 
قبولی بگیریم. سیدمهدی سید صالحی در 
مورد اینکه پرونده پرسپولیس بابت طلبش به 
شهر خودرو به کجا رسید، ادامه داد: پرونده در 
دست پیگیری است و قرار است که قائم مقام 
باشــگاه ما با آقای صدری جلساتی داشته 
باشد و پیگیری کنند و ان شاءا... که بتوانیم 
به مطالبات مان برسیم. وی در مورد مصاحبه 
حمیداوی مبنــی بر اینکــه خیلی ها منتظر 
سقوط پدیده هستند نظرش را اینگونه بیان 
کرد: از آقای حمیداوی به عنوان مالک بگیرید 
تا هیئت مدیــره، کادر فنــی و بازیکنان همه 
داریم تالش می کنیم و زحمت می کشــیم 
که بتوانیم از حیثیت و اعتبار فوتبال خراسان 
دفاع کنیم. سید صالحی  که خودش سابقه 
بازی در سپاهان را دارد ،در مورد تقابل با این 
تیم در هفته ســیزدهم افزود: سپاهان جزو 
تیم های بزرگ کشور است .ما تمام تالشمان 
را می کنیم تا در کنــار احترامی که به حریفان 
می گذاریم بتوانیم با تمام وجود بازی خوبی 

انجام بدهیم و از حیثیت خود دفاع کنیم.

با  نیز  از مسابقات  دوره  این  در  سپاهانی ها که 
سرمربیگری رحمان محمدی راد حضور یافته بودند در 
دور رفت رقابت ها عملکرد خوبی را از خود به نمایش 
لی و 35 امتیاز  12 برد متوا گذاشتند تا با کسب 
قهرمانی خود در نیم فصل را پیش از رسیدن به هفته 

پایانی مسجل کنند

فوتبال جهان
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استاندار اصفهان مطرح کرد:

ظرفیت باالی حرم زینبیه در توسعه گردشگری اصفهان
استاندار اصفهان روز پنجشــنبه به همراه معاونان و شــهردار اصفهان از حرم حضرت زینب خواهر 
امام رضا)ع( بازدید و با تولیت و مســئوالن این آســتان مقدس دیدار و گفت وگو کردند. سید رضا 

مرتضوی در این دیدار با بیان اینکه فرصت 
خدمت گــزاری به مــردم را باید غنیمت 
دانســت، گفت: الزم اســت تمام توان و 
تالش مان را در جهت خدمت گزاری بیشتر 
و کار جهادی فراهم کنیم.وی گفت: شاهد 
رشد و پیشــرفت خوبی در حرم حضرت 
زینب خواهر امام رضا)ع( هستیم و الزم 
است از متولی و دست اندرکاران قدردانی 
کنیم که این امر موجب توســعه و تحول 
هرچه بیشتر منطقه در آینده خواهد بود. 

استاندار اصفهان با بیان اینکه توسعه گردشــگری از الزامات پیش روی اصفهان است، گفت: حرم 
حضرت زینب نقش بسزایی در این امر دارد و نیاز اســت با تشکیل کارگروهی در ابعاد مختلف رشد 
و توسعه این حرم مطهر را شاهد باشــیم.وی گفت: کارگروه مذکور با حضور معاون استاندار، شهردار 
و فرماندار اصفهان و حرم زینبیه تشکیل و زمینه  توسعه حرم حضرت زینب فراهم می شود.شهردار 
اصفهان نیز در این دیدار با بیان اینکه شهرداری همراه حرم حضرت زینب خواهر امام رضا)ع( است، 
گفت: منطقه ۱۴ دارای اهمیت باالیی برای همه مدیران شهری است و تالش خود را در جهت توسعه 
این منطقه و این آستان مقدس انجام خواهیم داد. وی با بیان اینکه حرم حضرت زینب محور توسعه 
است، گفت: در این دوره مدیریت شــهری اعتماد به مردم جزو محور های اصلی است و از مشارکت 
هرچه بیشتر مردم استقبال می کنیم.علی قاسم زاده گفت: شهرداری منطقه ۱۴ با هماهنگی و همراهی 

متولی حرم حضرت زینب زمینه توسعه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی بیشتر را فراهم می کند.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری خبر داد:

 انتخاب سازمان عمران شهرداری اصفهان به عنوان
پیمانکار برتر

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: در کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله توسط 
مرکز تحقیقات بتن )متب( سازمان عمران شهرداری اصفهان به واســطه اجرای طرح بتنی پروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان پیمانکار برتر انتخاب 
شد. مجید طرفه تابان اظهار کرد: در این کنفرانس از بین چندین طرح ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس 
از سراسر کشور، سازمان عمران شهرداری اصفهان به جهت اجرای طرح بتنی پروژه مجموعه پل ها 
و تقاطع غیر همسطح شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به عنوان پیمانکار برتر توسط هیئت 
رییسه انجمن علمی بین المللی بتن ACI شــاخه ایران انتخاب شد. وی افزود: انجمن علمی بین 
المللی بتن ACI یکی از معتبرترین موسسات علمی در جهان است. این موسسه که بیش از یکصد 
سال از عمر خود را سپری کرده است با هدف آموزش حرفه ای و مهندسی، تحقیقات علمی، پژوهش و 
توسعه استانداردهای طراحی و اجرای سازه های بتنی و مواد و مصالح مربوطه در سطح جهان فعالیت 
می کند. مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: طرح های عمرانی 
متفاوتی از استان های مختلف در بخش مسابقه این کنفرانس شرکت کرده بودند، اما سازه خاص 
بتنی، طراحی و اجرای خاص این پروژه موجب شد این طرح رتبه برتر را به خود اختصاص دهد. وی 
ادامه داد: در ابتدای سال جاری هم این پروژه توسط انجمن بتن ایران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

شهرسازی به عنوان طرح برتر سال معرفی شد.

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت؛

اجرای پویش »ایران سبز، هر ایرانی یک نهال« در اصفهان

پویش مردمی »ایران ســبز، هر ایرانی یک نهال« به منظور نهال کاری 
و توسعه پوشــش گیاهی همزمان با سراسر کشــور در اصفهان برگزار 
شــد.مجید عرفان منش، مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان در حاشــیه برنامه ملی »ایران سبز، هر ایرانی یک 
نهال« اظهار کرد: با همکاری سازمان بسیج سازندگی و اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان، مقرر شد برنامه دیم کاری شرق اصفهان 
برای توسعه فضای سبز شهر داشته باشیم. وی اضافه کرد: در این طرح 
۷۰ هکتار از فضای سبز شــرق اصفهان زیر کشت نهال بادام اسکوپاریا 
که تحمل مناســبی برای کم آبی دارد، خواهد رفت.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه کاشت ۲۰۰ اصله 
نهال را به صورت نمادین در دستور کار قرار دادیم، تصریح کرد: امیدواریم 
این فرآیند ادامه پیدا کرده و با بارندگی و رشــد این نهال ها در راستای 
بهبود کیفیت محیط زیست قدم برداریم. وی افزود: در اسفندماه، برنامه 
درخت کاری که به صورت یک فرهنگ و ســنت درآمده به دلیل کمبود 
منابع آبی، توزیع و کاشت نهال را در حد سال های قبل نخواهیم داشت؛ 
جایگزین این فرهنگ و سنت درخت بانی است که در دستور کار سازمان 
قرار دارد تا فضای ســبز اصفهان بیش از این آسیب نبیند.عرفان منش 
با بیان اینکه فضای سبز شهر اصفهان به دلیل مشکالت آبی با چنگ و 
دندان حفظ شده است یادآور شد: از شهروندان درخواست دارم مانند 
همیشه در نگهداری از درختان سطح شهر بکوشند. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان در رابطه با اهداف سال آتی 

خاطر نشان کرد: ما در ســال ۱۴۰۱ بر حفظ فضای ســبز شهر اصفهان 
متمرکز خواهیم شد در این راســتا پروژه های تعریف شده در راستای 
حفظ فضای سبز اســت. وی ادامه داد: تنها پروژه توسعه ای سازمان 
در سال آتی پروژه »اکو اســپرت پارک اصفهان« در شمال شهر است 
که با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری بخــش زیادی از زمین این 
پروژه تملک شده است و به زودی عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم 
کرد. عرفان منش با بیان اینکه زیرســاخت های اولیه این پروژه آماده 
شده است اظهار امیدواری کرد بتوانیم برای شهروندان پارکی در حد کوه 

صفه راه اندازی کنیم.

بسیج سازندگی؛ پای کار مشکالت مردم
مسئول بســیج سازندگی اســتان نیز اظهار کرد: در آســتانه سیزدهم 
دی ماه مصادف با شهادت سردار شهید ســلیمانی هستیم؛ مجموعه 
بسیج سازندگی به عنوان عصاره بســیج، در برنامه های مختلف نظام 
شــرکت کرده و کمک حال دولت ها بوده اســت.وی اضافه کرد: برای 
بســیج ســازندگی تفاوتی میان دولت ها وجود ندارد و فعلیت هایی 
همچون خدمت رسانی، محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی با حضور 
بسیجیان جهادی میسر شده است. مسئول بسیج سازندگی استان با 
بیان اینکه دو هزار و ۵۸۰ گروه جهادی در استان وجود دارد ،یادآور شد: 
این افراد در ۱۰ استان فعالیت کرده و در استان اصفهان نیز در ۲۶ ناحیه 
و ۶۰۰ روستا فعالیت دارند. وی با اشاره به اقدامات بسیج سازندگی در 

حوزه بهداشتی، درمانی و عمرانی خاطر نشان کرد: ایجاد نهضت مردمی 
ماسک، ضد عفونی معابر، تقسیم یک میلیون بسته معیشتی با کمک 
بسیجی مردم بین نیازمندان، تقســیم ۶۰ هزار بسته لوازم تحریر بین 
نیازمندان انجام شده و همچنین ۳۷۸ مسکن برای محرومان ساخته 
شد. مسئول بسیج سازندگی اســتان اظهار کرد: این اقدامات با کمک 
همه مسئوالن استانی و محوریت سپاه و بسیج انجام شده که دغدغه 
آن ها مشکالت معیشــتی مردم بوده اســت.عجمی خاطرنشان کرد: 
برنامه اخیر نیز با هماهنگی بین بسیج سازندگی، سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان برگزار 
شده و امیدواریم بتوانیم، در کنار همدیگر پویش ملی و مردمی »ایران 

سبز، هر ایرانی یک نهال« را اجرایی کنیم.

احداث جنگل های دست کاشت با رعایت اصول کم آبی
محمدعلی کاظمی، سرپرســت اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان نیز در حاشیه این مراسم گفت: امســال همزمان با بارش های 
پاییزی پویش مردمی کاشت نهال در جنگل های زاگرس در شهرستان 
سمیرم با همکاری هالل احمر، بسیج ســازندگی، سازمان های مردم 
نهاد و اهالی این منطقه انجام شد. وی ادامه داد: با هماهنگی سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان و ســازمان بسیج سازندگی 
کاشت نهاد بادام اسکوپاریا که گونه های جنگلی به حساب می آید را آغاز 
کردیم و قصد داریم کمربند ســبز اصفهان را گسترش دهیم. کاظمی با 
بیان اینکه یکی از برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری احداث 
جنگل های دست کاشت است، افزود: این اقدام توسعه سرانه فضای 
سبز را به همراه دارد؛ در این راستا پیش بینی شده یک هزار و ۵۰۰ هکتار 
کاشت درخت داشته باشیم تا این روند در هفته منابع طبیعی به صورت 
بذر کاری و نهال کاری با مشارکت مردم انجام گیرد. سرپرست اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: این اقدامات در شهرستان های 
مختلف همچون نجف آباد، شاهین شهر، نایین، فریدن، کاشان، اصفهان 
و سمیرم عملیاتی می شود. وی با بیان اینکه طی سال های گذشته ۳۰۷ 
هزار هکتار جنگل دست کاشت بیابانی احداث شده،گفت: این اقدام در 
مناطق بیابانی و با کاشت گونه های بیابانی همچون تاق و قره داغ انجام 
شده اســت؛ حدود ۴۵ هزار هکتار نیز جنگل دست کاشت غیر بیابانی 
احداث شده که در حوزه زاگرس بوده و یا در حاشیه شهرها احداث شده 
است. کاظمی با بیان اینکه این جنگل ها بدون دخالت آبی و به صورت 
دیم آبیاری می شوند، اظهار کرد: یکی از اصول در کاشت درخت این است 

که نهال ها حداقل نیاز آبی را داشته یا نیاز آبی نداشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره 
اقدامات انجام شــده به منظور پیشگیری از رخداد 
حوادثی مانند حادثه برخورد قطار شهری در تهران 
گفت: سیســتم هایی هوشــمند در قطار شــهری 
اصفهان پیش بینی شده است و به همه سکوبان ها، 
رییس ایستگاه ها و عوامل فنی برای مواقع بحرانی 
و شرایط اضطرار آموزش های الزم داده شده است. 
 »ATP « منصور شیشه فروش اظهار کرد: سیستم
کنترل هوشمند سیســتم ایمنی قطار ها اکنون در 
مسیر قطار شــهری اصفهان اجرا و سیستم توقف 
اضطراری در همه ایســتگاه ها نصب شــده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با 

استفاده از این سیستم هوشمند در حریم ریلی قطار 
شهری اصفهان اگر حادثه ای رخ دهد، رام های قطار 
شهری ۱۰۰ متر قبل از ایســتگاه توقف می کند.وی 
گفت: سیستم »ATO« نیز کامال هوشمند است که 
ضریب ایمنی را باال می برد و با هدف کاهش خطای 
انسانی پیش بینی شــده و در حال آزمایش است.
شیشه فروش گفت: تاکنون ۸۰ درصد این سیستم 
اجرا شــده و در آینــده ای نزدیک بــه بهره برداری 

خواهد رسید.
وی گفت: نصــب دوربین در کابین هــای راهبری 
و نصب سیســتم های ارتباطی بی ســیم در تمام 
مسیر های قطار شهری جزو برنامه های پیشگیری 
از رخداد حوادث در مســیر قطار شــهری اصفهان 
است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: راه های دسترسی ســریع امدادرسان ها به 
خطوط از ایستگاه های قطار شهری در مواقع حوادث 

غیرمترقبه پیش بینی و هماهنگ شــده است.وی 
همچنین به مجهز بودن ایستگاه های قطار شهری 
به مخازن آب و آتش نشــانی اشــاره کــردو گفت: 
سیســتم اطفای حریق اتوماتیک بــرای اتاق های 
فنی ایجاد و جعبه های آتش نشانی در مسیر تونل 
پیش بینی و تعبیه و خاموش کننده های دستی در 
ایستگاه ها نصب شده است.شیشه فروش گفت: 
همه عوامل امدادی و کارکنان قطار شــهری نیز در 
زمینه پیشــگیری و کنترل حوادث آموزش دیده و 
خواهند دید.وی با اشاره به اینکه دستورالعمل های 
ایمنی بــرای حفاری های خط دوم قطار شــهری 
اصفهان که تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته، صادر 
شده است، گفت: در این زمینه جلسه های متعددی 
با واحد های آتش نشــانی و ایمنی، آب و فاضالب، 
برق، گاز، پلیس راهور، اورژانس و هالل احمر برای 

تعبیه سیستم ایمنی و پیش بینی آن داشته ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تدابیر الزم برای حوادث احتمالی در قطار شهری اصفهان اندیشیده شده است

ارتقای مسابقات محالت به لیگ شهری و معرفی »قهرمان شهر«
معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: ورزش 
محالت در تمام کشورهای صاحب سبک در ورزش بسیار پررنگ است و شهرهای پیشگام در عرصه 
ورزش به بروز و شکوفایی استعدادهای ورزشی از دل مســابقات محلی بسیار اهمیت می دهند. 
احسان بعیدی، اظهار داشــت: معاونت ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در همین راستا با تدارک مســابقات ورزشی در دل محالت شهر که نقش بسیار 
پررنگی در ایجاد شادابی و نشــاط اجتماعی در محالت ایفا می کند، تالش دارد شور و نشاط را به 
میان شهروندان ببرد. وی افزود: ورزشکاران و شهروندان زیادی در محالت شهر اصفهان با شرکت 
در مسابقات گوناگون ورزشی محله محور، پویایی ورزش در محالت را به نمایش می گذارند که یکی 
از این مسابقات، رقابت های مهیج فوتبال خاکی است که با قدرت در محالت گوناگون شهر اصفهان 
در حال برگزاری است. بعیدی خاطرنشان کرد: این رقابت ها که سبقه زیادی در شهر اصفهان دارد 
فضای رقابتی بسیار جذابی را در شهر ایجاد کرده که قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۱ تغییر شکل  دهد 
و مسابقات ورزشی محالت در رشته های گوناگون به صورت منظم برگزار شود که پس از معرفی تیم 
قهرمان در هر منطقه، این رقابت ها در نیمه دوم ســال به صورت لیگ بین محالت و مناطق ادامه 
می یابد و قهرمان شهر تا پایان سال ۱۴۰۱ مشخص می شود تا به این شکل، مسابقات محلی جنبه 

رقابت شهری هم به خود بگیرد.

مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفای حریق در ساختمان 
نیایش اصفهان

اجرای مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفای حریق در ســاختمان نیایش واقع در شهرک شهید 
کشوری توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی با حضور مدیر آتش نشانی استان اصفهان برگزار 
شد.سرآتشیار عبدا... علیدادی، مدیر منطقه دو آتش نشانی اصفهان در این خصوص گفت: انتخاب 
این ساختمان در این منطقه به دلیل این بود که از استانداردهای آتش نشانی به خوبی در آن استفاده 
شده و با اصول آتش نشانی برابر است.وی ادامه داد: این مانورها به جهت تمرین و باال بردن توان 
عملیاتی آتش نشانان در امدادرسانی حریق و حوادث در ساختمان های بلند در مجموعه مسکونی 
نیایش واقع در شهرک شهید کشــوری اصفهان که ساخته »شــرکت جهاد خانه سازی اصفهان« 
است، برگزار شد.مدیر منطقه دو آتش نشــانی اصفهان افزود: این شرکت یکی از انبوه سازان رتبه 
ارشد استان اصفهان است که توانسته رتبه یک آتش نشانی را هم دریافت کند، به همین دلیل این 

ساختمان مورد انتخاب سازمان آتش نشانی منطقه دو عملیاتی قرار گرفت.

درخشش فیلم سازان اصفهانی در جشنواره بین المللی فیلم رسام
در سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم رسام، هشــت اثر از اصفهان به مرحله نهایی راه یافتند.

جواد ایزددوست، مدیر هنری و امور ســینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان  گفت: در سومین دوره از جشنواره بین المللی فیلم رسام، در بخش فیلم ۱۸۰ ثانیه ای، 
فیلم های »انتظار« اثر مسعود نوری و »قرار« اثر داود میرزابیگی، در بخش فیلم داستانی، فیلم های 
»جبران می کنم« اثر جمال احمدی، »قرار« اثر داود میرزابیگی و »معلم« اثر محمد مهدی فکریان، 
در بخش مستند، »روز حماسه« اثر سید مهدی بکایی و »فراموش شده« اثر محمدمهدی فکریان 
و در بخش نماهنگ، »آغوش امن« اثر محمد مهدی فکریان به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.

وی با بیان اینکه آیین اختتامیه سومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام، ۲۹ بهمن در 
استان خوزستان برگزار می شود، گفت: هدف از برگزاری جشنواره ملی رسام، شناسایی و جمع آوری 
تولیدات هنرمندان جوان کشور و خارج از کشور در موضوعات دفاع مقدس و مقاومت است که دوره 
اول آن به صورت حضوری برگزار شد و هنرمندان کشور های دیگر هم حضور داشتند و از تبادل نظر 
ویژه ای برخوردار بود؛ اما دوره دوم جشنواره به دلیل شرایط شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد.

با مسئولان

خبر خوان

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان:

کاهش زمان اجرای پروژه های 
فاوا در دستور کار است

خبر روز

مدیرعامل ســازمان فاوا شهرداری اصفهان 
در جلسه شــورای ســازمان فاوا شهرداری 
اصفهان اظهــار کرد: بــا توجه بــه نیازها و 
فعالیت های شــهرداری و سازمان، در سال 
جاری چهار اولویت راهبردی از جمله کاهش 
زمان اجرای پروژه ها، بهبود تصویر سازمان 
فاوا، ایجــاد درآمد از دارایی هــای فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات و ارائــه خدمات بر 
اســاس تقاضــای حوزه های بهره بــردار یا 
تحول آفرینی حوزه فناوری اطالعات پیش 

بینی شده است.
ســیدحمیدرضا ابطحی در خصوص کاهش 
زمان اجرای پروژه ها افــزود: در این زمینه 
تالش شــد تــا ضمــن افزایــش رضایت 
شهروندان و شــهرداری، هزینه تمام شده 
پروژه ها کاهش یافته و ارزش اجرای پروژه 

در زمان مورد نیاز حفظ شود. 
مدیرعامل ســازمان فاوا شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: ارتباط بیشــتر با شــهرداری، 
تقویت حوزه کنترل پروژه سازمان، استفاده 
از روش اجرای پــروژه چابک و تقویت توان 
تولید داخلی از جمله اقدامات انجام شده در 

این حوزه بوده است.
ابطحی با بیــان اینکه حدود هــزار میلیارد 
از دارایی هــای حــوزه فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطات شــهرداری در اختیار ســازمان 
فاواســت، اضافه کــرد: قــرارداد همکاری 
شــرکت همراه اول، افزایــش درآمدهای 
شــهرداری در ســامانه پرداخــت عوارض 
خودرو، شناســایی ســرمایه گذار در جهت 
تجاری سازی ظرفیت مازاد کانال های فیبر 
نوری ســازمان، اقدام به فروش دو سامانه 
از شش ســامانه تولیدی ســازمان فاوا با 
مشــارکت بخش خصوصی برای بازاریابی، 
فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی و نیز 
بهسازی ساختمان مرکز آموزش سازمان به 
منظور بهبود اکوسیســتم فناوری اطالعات 
و ارتباطات با مشــارکت بخش خصوصی از 

جمله این اقدامات بوده است. 

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شــهرداری اصفهان در خصوص ترک عرضی مقابل بیمارستان صدوقی گفت: ترک مطرح شده جزو درزهای انبساطی 
تونل زیر گذر شهید آقاخانی است و به هیچ عنوان بحث فرونشست یا مشکل سازه ای وجود ندارد و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند. مسعود توکلی پور اظهار کرد: 
تعدادی از این درزها با مرور زمان عملکرد ۱۰۰ درصدی خود را از دست داده و نیاز به تعمیر دارد که طرح و برآورد مالی آن تهیه شده و در مرحله انتخاب پیمانکار توسط 
منطقه است. مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری اصفهان گفت: ترک مطرح شده یکی از این درزهای انبساطی است که به واسطه شرایط هوایی در 
حداکثر عرض خود قرار گرفته و جزو لیست درزهای تعمیری است که ان شاءا... در اسرع زمان اصالح خواهد شد.وی گفت: تونل و زیر گذر شهید آقاخانی به طول 
۷۰۰ متر دارای ۲۱ عدد درز انبساطی در عرض تونل است که این درز دو طرف خیابان و رفیوژ وسط را در بر می گیرد، این درزهای انبساطی در زمستان به حداکثر فاصله 

می رسد و در تابستان به حداقل عرض درز تقلیل می یابد.

ترک عرضی خیابان بزرگمهر ارتباطی با موضوع فرونشست ندارد

مردم نگران نباشند؟! 

برگزاری آیین 
گرامیداشت حماسه 

۹ دی در اصفهان
همزمان با سراسر کشور، آیین 
گرامیداشت حماسه ۹ دی روز 
بصیرت و تجدید میثاق امت 
با والیت در گلســتان شهدای 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر
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س: ا
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انواع مختلف فعالیت های جنایی خشونت آمیز، یک مکان 
را هم برای ســاکنان آن و هم برای گردشــگران خارجی که 
از آن مکان بازدید می کنند، خطرنــاک می کند. در ادامه با 

خطرناک ترین و جرم خیزترین نقاط جهان آشنا شوید.
سالیا، مکزیک: شهر ســایا با جمعیتی بالغ بر 63۹052 
نفر در جنوب ایالت گواناخواتو مکزیک واقع شده است. در 
حال حاضر، سایا با نرخ 10۹.38 قتل در هر 100000 نفر، به 
عنوان خطرناک ترین شهر جهان شناخته می شود. گزارش 
شــده اســت که افزایش خشــونت در این شــهر به دلیل 
تاش های کارتل نســل جدید Jalisco برای از بین بردن 
رقیب خود کارتل سانتا روزا د لیما، برای کنترل قاچاق مواد 

مخدر و سرقت های بزرگ بنزین است.
تیجوانا، مکزیک: شهر تیجوانا در ایالت باخا کالیفرنیا در 
غرب مکزیک قرار دارد و دومین شهر بزرگ این کشور است. 
این شهر همچنین پربازدیدترین شهر مرزی جهان محسوب 
می شود که با شهر سن دیگو واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا، 
24 کیلومتر مرز مشترک دارد. دومین شهر خطرناک جهان 
تیجواناست که نرخ قتل 105.15 قتل در هر 100000 در آن به 
ثبت رسیده است.شهر تیجوانا به فقر شدیدش معروف است 
و بسیاری از جنایات فجیع مانند تجاوز جنسی، آدم ربایی، 

قتل و ... در آن گزارش شده است. اعتقاد بر این است که این 
حجم باالی خشونت در شهر عمدتا به دلیل قاچاق انسان و 
تجارت مواد مخدر بوده که توســط باند های مختلف انجام 
می شود. همچنین خشونت ناگهانی نیز اغلب بین دو باند 
رقیب )کارتل تیجوانا و ســینالوآ( در این شهر رخ می دهد. 
کارتل تیجوانا که پایگاهش در تیجوانا قــرار دارد، به عنوان 
گسترده ترین و خشن ترین گروه جنایتکار مکزیک شناخته 
می شود. در مقابل، کارتل سینالوآ مســتقر در کولیاکان در 
ایالت سینالوآ مکزیک نیز یک کارتل بین المللی قاچاق مواد 
مخدر است که در بسیاری از ایالت های مکزیک و شهر های 

مختلف در سراسر جهان فعالیت می کند.
سیوداد خوارز، مکزیک: شهر سیوداد خوارز که معموال به 
آن خوارز گفته می شــود، با جمعیتی بالغ بر 1512450 نفر 
پرجمعیت ترین شــهر در ایالت چیهواهوا مکزیک اســت. 
خوارس بدترین شــهر برای زنان در مکزیک در نظر گرفته 
می شود، زیرا خشونت علیه زنان در این شهر طی سال ها به 
طور چشــمگیری افزایش یافته اســت. در حــال حاضر، 
خوارس با نرخ قتــل حدود 103.61 قتل در هــر 100000 نفر 
سومین شــهر خطرناک جهان است. در گذشــته، خوارز با 
کلوپ های شبانه و ... به ساکنان شهر ال پاسو ایالت تگزاس 

آمریکا خدمت می کــرد، اما افزایش اخیــر در نرخ جرم و 
جنایت منجر به فروپاشــی صنعت گردشــگری شهر شده 

است.
سیوداد اوبرگان، مکزیک: سیوداد اوبرگان، چهارمین شهر 
خطرناک جهان با نرخ قتل حــدود 101.13 قتل به ازای هر 
100000 نفر است. گزارش شده است که این شهر به عنوان یک 
منطقه حیاتی در تجارت بین المللی مواد مخدر و انســان 

نقش دارد.
ایراپواتو، مکزیک: ایراپواتو کــه در پایه تپه آرانداس قرار 
دارد، در مرکز ایالت گواناخواتو مکزیک واقع شده است. این 
شهر متوسط مکزیکی با نرخ قتل حدود ۹4.۹۹ قتل در هر 
100000 نفر، پنجمین شــهر خطرناک جهــان در نظر گرفته 
می شود. گزارش شده است که افزایش خشونت در شهر به 
دلیل جنگ های مکرر بین کارتل ســانتا روزا د لیما و کارتل 
نسل جدید جالیسکو اســت.چندین ویدئوی منتشر شده، 
تیراندازی دســته جمعی در بار های این شهر توسط مردان 
مسلح را نشان می دهد. مقامات پلیس محلی نتوانسته اند 
این خشــونت فزاینده را مهار کنند و این موضوع را به دولت 
فدرال واگذار کرده اند، اما تا به امروز، دولت فدرال نتوانسته 

از افزایش خشونت در شهر ایراپواتو جلوگیری کند.

آشپزی

چیزکیک فوری
مواد الزم: 

بیسکویت ساده 200 گرم، کره 100 گرم، پنیر خامه ای200 
گرم، خامه 200 گرم، وانیل یک قاشق چای خوری، ژله آناناس یک 
بسته، ژله توت فرنگی یک بسته، شکر نصف لیوان، یخ چهار حبه

طرز تهیه:
 بیسکویت را با دست خرد و با کره آب شده خوب مخلوط کنید تا شکل خمیری به خودش 

بگیرد، بعد کف یک ظرف سلفون بکشید و بیسکویت را در قالب ریخته و با ته لیوان صاف کنید و 
داخل فریزر بگذارید. حاال پنیر خامه ای، وانیل و شکر را خوب هم بزنید و خامه را به آن اضافه کنید. 

در یک ظرف دیگر ژله آناناس را با نصف لیوان آب جوش مخلوط کنید و خوب هم 
بزنید تا ژله کاما حل شود، چهار حبه یخ را به آن اضافه کنید و اجازه دهید تا سرد 

شود، بعد ژله را به پنیر اضافه و خوب مخلوط کنید تا کاما یکدست شود. 
پنیر را به بیسکویت اضافه کرده و روی آن را کاما صاف کنید 

و داخل یخچال بگذارید تا خوب ببندد. 
ژله توت فرنگی را با یک لیوان آب جوش و چند تکه یخ مخلوط می کنید و 
وقتی چیزکیک کاما سفت شد، ژله را به آرامی روی آن بریزید و دوباره 

داخل یخچال بگذارید تا سفت شود. پس از آماده 
شدن، لبه های سلفون را بکشید و به آرامی 

چیزکیک را از ظرف جدا کنید.

خطرناک ترین شهر های جهان برای گردشگران

از گریم دو بازیگر »اسپینجر« رونمایی شد اکران فیلم »گیتی همسر علیرضا« آغاز شد
همزمان با پایان فیلمبرداری سریال »اسپینجر« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی علیرضا کریم زاده از اولین تصویر گریم جوانه دلشاد و 
سلمان فرخنده در این مجموعه نمایش خانگی رونمایی شد.

»اسپینجر« داستان 100 سال آینده ایران )سال 1500( را روایت 
می کند و گریم جوانه دلشاد مربوط به صحنه هایی از سریال است 
که در سال 1400 می گذرد.این مجموعه طنز فانتزی سیاسی، یکی از 
پرهزینه ترین جلوه های ویژه بصری بین پروژه های نمایش خانگی را با 
مدیریت هادی اسامی دارد .

سینماهای »هنر و تجربه« از 8 دی میزبان فیلم »گیتی همسر علیرضا« 
به کارگردانی حمیدرضا هنری شدند.»این فیلم در ژانر ملودرام 
ساخته شده و محصول سال ۹8 است.آرش آصفی، رویا جاویدنیا، 
زهرا برومند، کریم اکبری مبارکه، سیامک راشدی، مریم معینی و با 
معرفی ریحانه رضی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.در 
خاصه داستان فیلم آمده است: گیتی و علیرضا در کنار هم زندگی آرام 
و متوسطی دارند. گیتی که استادیار دانشگاه است برای ارائه مقاله علمی 
خود باید به ژنو سفر کند... 

رییس سابق واحد توسعه و تکامل منطقه ای شرکت فوالد مبارکه  در حاشیه 
بازدید جمعی از اصحاب رسانه شهرســتان لنجان از طرح های جدید شرکت 
فوالد مبارکه اصفهــان در زمینه تصفیه آب و بازچرخانی پســاب و همچنین 
حضور در خط تولید نوردگرم، اظهار کرد: خوشــبختانه ظرفیت تولید کارخانه 
فوالد مبارکه اصفهان در سال ۹۹ از 1/7 میلیون تن عبور کرده است و در زمینه 

مصرف آب نیز 84درصد کاهش مصرف آب داشته ایم.
سید رسول موسوی افزود: یکی از دالیلی که سبب کاهش مصرف آب در این 
زمینه شد مواجهه کشور با معضل خشکسالی بود و در حال حاضر شرکت فوالد 
مبارکه در جهان به عنوان الگوی کاهش مصرف آب شناخته می شود و در میان 
بسیاری از شرکت های تولیدی فوالد دارای کمترین میزان مصرف آب است.

موسوی خاطرنشــان کرد: بزرگ ترین تصفیه  خانه های آب صنعتی کشور در 
کارخانه فوالد مبارکه است به طوری که حدود ۹ سال قبل قراردادی با اداره آب 
و فاضاب استان اصفهان انعقاد شــد که بر اساس آن پساب ۹ شهر هم جوار 
فوالد مبارکه را گرفته و تصفیه می شود و مجدد در سیکل تولید مورد باز چرخانی 

قرار می گیرد که یکی از این تصفیه خانه ها در شهر ورنامخواست است.
رییس سابق واحد توسعه و تکامل منطقه ای شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: 
در همین خصوص و در سال ۹۹ بالغ بر چهار میلیون مترمکعب پساب انسانی 
وارد کارخانه فوالد مبارکه شــد و بعد از تصفیه در همین صنعت مورد استفاده 

قرار گرفت.
موسوی به بیان سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه پرداخت و یادآور 
شد: در زمینه موضوعات زیست محیطی و تصفیه پساب کارخانه فوالد مبارکه، 
سرمایه گذاری های بسیار زیادی انجام شده است به طوری که هزینه ای بالغ 
بر 10 هزار میلیارد تومان طی 10 سال گذشــته برای ساخت تصفیه خانه های 

پساب صنعتی و انسانی صورت پذیرفته است.
وی خاطرنشان کرد: فروش شرکت فوالد مبارکه در سال۹۹ بالغ بر 774 هزار 
میلیارد ریال بوده است که سود خالص آن 383/۹۹ هزار میلیارد ریال بوده و 

همچنین خوداظهاری مالیاتی این کارخانه 32 هزار میلیارد ریال بوده است.

رییس سابق واحد توسعه و تکامل منطقه ای شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
اینکه گردش مالی شرکت فوالد مبارکه در بورس به اندازه بودجه سال ۹۹ کشور 
بوده اســت، بیان کرد: کارخانه فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق های 
فوالدی تخت در خاورمیانه با ظرفیتی بالغ بر2/11 میلیون تن است که حدود 
7 میلیون تن از آن در فوالد مبارکه و فوالد ســبا تولید می شود و مابقی آن در 

فوالد هرمزگان و شرکت های زیرمجموعه  فوالد مبارکه در حال تولید است.
موســوی در ادامه به بیان شــرکت های زیر مجموعه فوالد مبارکه پرداخت و 
عنوان کرد: از شــرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه می توان به فوالد ســبا 
با ظرفیت تولیــد 6/1میلیون تن، فوالد هرمزگان بــا ظرفیت قابل افزایش به 
3میلیون تن و همچنین فوالد سفیددشــت که یکی از طرح های هفت گانه 
دولت بود که به فوالد مبارکه سپرده شد و احیای مستقیم آن صورت گرفت و 
فوالدسازی آن در همین سال با ظرفیت 600 هزار تن در سال راه اندازی خواهد 
شد. وی افزود: شــرکت ورق خودروی چهارمحال وبختیاری با ظرفیت 400 
هزار تن و کارخانه فوالد امیرکبیر کاشان با ظرفیتی بالغ بر 500 هزار تن که 66 
درصد از آن متعلق به فوالد مبارکه است، از دیگر شرکت های زیر مجموعه این 

کارخانه به شمار می رود.
رییس سابق واحد توســعه و تکامل منطقه ای شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
کارخانه فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده آهن اســفنجی در جهان است 
به معنای اینکه هیچ کارخانه ای در دنیا وجود ندارد که به طور متمرکز هشــت 
مدول و مگا مدول احیای مستقیم داشته باشد و آهن اسفنجی را تولید کند.

موسوی تصریح کرد: گروه فوالد مبارکه بالغ  بر14/11 میلیون تن آهن اسفنجی 
تولید می کند و تنها کارخانه ای در کشور است که چرخه تولید آن از سنگ تا رنگ 
صورت می گیرد زیرا سنگ آهن وارد این کارخانه می شود و در انتها به انواع و 

اقسام ورق های سیاه،گالوانیزه، رنگی و قلع اندود تبدیل می شود.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت بورسی در بازار با ارزش 
312 هزار میلیارد تومان و همچنین رتبه ســوم در بزرگ ترین شرکت از لحاظ 

ارزش ثبتی با سرمایه 2۹3 هزار میلیارد تومان است.

نشست هم اندیشــی خبرنگاران شهرســتان لنجان با مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه برگزار شــد.هادی نباتی نژاد در این نشست اظهار کرد: 
مدیران مجموعه فوالد مبارکه نگاه بخش بندی به این صنعت ندارند چراکه 
همه ما اعتقاد داریم که این صنعت متعلق به جمهوری اسامی و همه مردم 

ایران است.
وی افزود: از این جهت نگاه ما به فوالد مبارکه نگاه ملی است و این طور نیست 
که این جریان را متعلق به یک شهرستان بدانیم و در همین راستا از تمامی 

خبرنگاران کشوری نیز دعوت شده است که از این مجموعه بازدید کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: با تمامی این اوصاف باید 
به شهرستان هایی که نزدیک این شرکت هستند به  دلیل رفت وآمد وسایل 
نقلیه کارخانه، بخشــی از آالیندگی و همچنین مشــکاتی که این صنایع با 
تراکم جمعیت شان ایجاد می کنند توجه بیشــتری صورت گیرد.نباتی نژاد 
افزود: طی سال های گذشته تاش بر این بوده است که این مناطق در حوزه 
مسئولیت اجتماعی با همین نگاه دیده شوند و با توجه به اینکه بودجه مختص 
به مسئولیت های اجتماعی محدود است، اولویت ما نیز در این حوزه مناطق 

مجاور است.
وی یادآور شد: در زمینه مسئولیت های اجتماعی کمک هایی که به شهرستان 
لنجان طی سه سال اخیر شده بیش از هشت میلیارد تومان بوده است.مدیر 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: مجموعه فوالد مبارکه یک 
مجموعه سهامی است و ســهام داران آن اجازه می دهند که چه هزینه هایی 
انجام شود به این صورت که هرساله مجمعی در اردیبهشت ماه برگزار می شود 
و عددی برای مسئولیت های اجتماعی تصویب شــده و مازاد بر آن را کسی 

اجازه ندارد هزینه کند.

نباتی نژاد به بیان شــیوه جدید همکاری با رسانه ها پرداخت و عنوان کرد: از 
مردادماه سال جاری پس از حدود پنج ماه تحقیق و بررسی یک شیوه نامه 
رسانه ای برای همکاری با رسانه ها تعیین شده اســت و هر رسانه تقاضای 

همکاری با فوالد مبارکه را داشته باشد وارد این شیوه نامه می شود.
وی ادامــه داد: در این شــیوه نامه معیار اصلــی ارتباط با رســانه رتبه بندی 
ارشاداست تا از برخورد سلیقه ای جلوگیری شود و همچنین رسانه ها به سه 
دسته رسانه های تخصصی در حوزه صنعت، رسانه های تخصصی غیرمرتبط 

و رسانه های عمومی تقسیم شده اند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه متذکر شــد: ازاین رو از مرداد سال 
جاری عما با رسانه ای که مجوز آن زیر سه ســال باشد همکاری نمی کنیم 
که این تصمیم براساس معیارهای ارشاد است که هر رسانه باید سه سال از 

ظرفیت آن گذشته باشد.
نباتی نژاد بیان کرد: برای خبرنگاران جهت فعالیــت در حوزه صنعت، دوره 
ژورنالیستی برگزار شد که این دوره به صورت رایگان و با حضور اساتید برجسته 
این حوزه به اتمام رسید و هدف از آن آشــنایی و توانمندسازی خبرنگاران 
با صنعت و تولید خبر تخصصی در این زمینه بوده اســت که دوره پیشــرفته 
ژورنالیســتی و همچنین دوره مقدماتی آن در سال جاری بار دیگر با حضور 

اساتید برجسته برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه نیاز به تبلیغ ندارد و همه ظرفیت های موجود 
برای روایت یک صنعت ملی است؛ روایتی از توانمندی های یک صنعت بزرگ 
که افتخاری برای جمهوری اسامی است و در ایام کرونا با بیست الی سی 

هزار نیرو تعطیل نمی شود.
نباتی نژاد افزود: روایت دو الی سه هزار قطعه که در شرایط تحریم بومی سازی 
شده است و همچنین روایت تولید که طی چند روز قبل تختال با ضخامت سه 

میلی متر تولید شده که نیازمان را از بیرون کشور کاما رفع کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به جایگاه این کارخانه در خاورمیانه 
اشاره کرد و افزود: فوالد مبارکه نسبت به تمامی صنایع، بزرگ ترین تصفیه خانه 
پساب خاورمیانه را دارد به طوری که زمانی با مصرف چهل میلیون مترمکعب 
آب، دو میلیون تن تولید وجود داشــت اما در حال حاضــر با مصرف پانزده 

میلیون متر مکعب مصرف هفت میلیون تن تولید وجود دارد.
وی در پایان با بیان اینکه تمامی فضای سبز کارخانه فوالد مبارکه به صورت 
آبیاری قطره ای اســت، متذکر شد: درســالی که به تولید پشتیبانی و مانع 
زدایی ها نام گذاری شده است تمامی خبرهای منفی به صنعت تعلق گرفته  
و در این زمینه جریانی وجود دارد که می خواهد صنعت و تولید برقرار و پایدار 

نباشد.

رییس سابق واحد توسعه و تکامل منطقه ای شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه، بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه است

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

کمک هشت میلیاردی فوالد مبارکه به لنجان

چاپخانه: نشر فرهنگ   آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031-36284167-8
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