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قیمت: 3000 تومان

گران فروشی؛ مشتری ثابت بازارهای اصفهان؛

بوی عیدی، بوی گرونی!

رییس شورای شهر مطرح کرد:
تخصیص اعتبار برای 
 خرید اتوبوس های

 برقی در  بودجه 1401

ضرورت مصرف بهینه آب 
توسط مردم در روزهای 

پایانی سال

 متقاضی سرگردان در 
 طرح اقدام ملی مسکن

 در چهارمحال  وجود ندارد

ابالغ نشدن طرح 
الکترونیکی صدور 
 مجوزکسب وکار 

به ادارات در اصفهان

مدیر عامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری:

شناسنامه باغات 
اصفهان تدوین 

می شود

 رییس کمیسیون معدن اتاق اصفهان می گوید راندمان معادن 
به دلیل فرسودگی و گرانی ماشین آالت تا ۶0 درصد پایین آمده است؛

ضربه خودتحریمی

 آماده باش مدارس اصفهان
 برای پذیرایی از مهمانان نوروزی؛

طرحی با اما و اگر فراوان
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پیش بینی افزایش 40 درصدی 
مسافران اتوبوس در نوروز 

واگذاری 920 واحد مسکونی به 
مددجویان اصفهانی کمیته امداد

سفرِ خوش سیری چند؟!
صنعت گردشگری و هتل داری در مرز  ورشکستگی؛

                  آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان

1400-068

شــرکت فوالد مبارکه در نظــردارد برای فرآوری منابع ســنگ آهــن در محدوده هــای ایران 
مرکزی)اســتان یزد و کرمان( غربی)زنجان،همدان ،کردســتان( و شرقی)خراســان شمالی 
،رضوی و جنوبی( و سیستان و بلوچستان اقدام نماید؛ معاونت امور معادن شرکت فوالد مبارکه از 
شرکت ها و کارخانه های فرآوری سنگ آهن و کنسانتره دعوت می کند، اطالعات ذیل را به پست 

الکترونیکی info@msc.ir   ارسال نمایند.

1. ظرفیت فرآوری سنگ آهن و تولید کنسانتره 
2. پروانه بهره برداری

3. وضعیت جغرافیایی کارخانه
4. توان خردایش و نوع کنسانتره تولیدی)نرمه ، زبره (

 

نوبت اول

 یکــی از گردشــگرانی که قصد ســفر به 
اصفهان در نوروز 1401 را دارد در یکی از همین 
آژانس های مســافرتی شهر مشــهد می گوید: 
بســیاری از هتل های پرطرفدار اصفهان اتاق به 
مدت یک شــب را رزرو نمی کنند و بسته هایی 
را ارائه کرده اند که مســافر به اجبار می بایست 
حداقل سه شب را برای رزرو هتل انتخاب کند. 
رزرو یک ســوئیت آن هم به اجبار به مدت سه 
شب اقامت در هتل 5 ستاره ای مانند عباسی 
در اصفهان 15 میلیون تومــان هزینه دارد. به 

نظر من این سوء استفاده از گردشگران است.

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

 سارلوز والدت امام ســجاد )ع( را تبریک می گوییم
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همسر زلنسکی:

 چند کودک دیگر بمیرند تا ارتش روسیه متوقف شود؟!
همسر زلنسکی از ناتو خواست بر فراز اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعالم کند.به نوشته روزنامه دیلی میل، 
اولنا زلنسکا، همسر رییس جمهوری اوکراین در اینستاگرام از ناتو خواست برای حفظ جان کودکان هم 
که شده منطقه پرواز ممنوع اعالم کند.این درخواست همسر زلنسکی به دنبال مرگ یک کودک ۱۸ ماهه 
در ماریوپل صورت گرفت.او در یک درخواســت احساسی از رســانه های بین المللی گفت که »حقیقت 
وحشــتناک« را در مورد چگونگی قتل وحشیانه کودکان توسط نیرو های روســی به اشتراک بگذارند. 
زلنسکا گفت: من از تمام رسانه های بی طرف دنیا درخواست می کنم! این حقیقت وحشتناک را بگویید: 
مهاجمان روس در حال کشتن کودکان اوکراینی هستند.وی در ادامه نوشته است: این رقم ممکن است 
همین لحظه به دلیل گلوله باران شهر های آرام ما در حال افزایش باشد! زمانی که مردم روسیه می گویند 
که نیروهای شان به مردم غیرنظامی آسیب نمی رسانند، این تصاویر را به آن ها نشان دهید! چهره این 
بچه هایی که حتی فرصت بزرگ شدن هم به آن ها داده نشد را به آن ها نشان دهید. چند کودک دیگر باید 
بمیرند تا نیرو های روسی متقاعد شوند که تیراندازی را متوقف کنند و مسیر های بشردوستانه را باز کنند؟

زلنسکی خطاب به مردم روسیه: 

تا دیر نشده اعتراض کنید!
ولودیمیر زلنسکی به طور مستقیم از شهروندان روســیه خواست تا به خیابان ها بیایند و علیه حمله 
کرملین به اوکراین اعتراض کنند و اگر سکوت پیشه کنند، در آینده با »فقر و سرکوب«مواجه می شوند.

رییس جمهوری اوکراین در یک برنامه تلویزیونی به روسی گفت: شهروندان روسیه! این تقال و درگیری 
فقط برای صلح در اوکراین نیست! این جنگی است برای کشور شما.وی افزود: اگر شما در حال حاضر 
سکوت پیشه کنید، فقط فقر شماست که بعدا برای شما صحبت خواهد کرد و فقط سرکوب است که 
پاسخ دهنده خواهد بود.تمامی اعتراضات در هر شکل و قالبی در روسیه ممنوع اعالم شده و مقامات 
می گویند که این اقدامات از زمان شیوع کرونا انجام شــده است.زلنسکی گفت: همانند سایر مردم 

اوکراین، روسی ها در حال حاضر با یک انتخاب بین »زندگی و بردگی« مواجه هستند.
 

خلیفه طالبان آیه قرآن را اشتباه خواند!
ســراج الدین حقانی، ســرکرده گروه طالبان که در بین هواداران خود به »خلیفه امارت« مشهور 
است، در یک ســخنرانی، آیهای از قرآن را به غلط خواند. او که به نظر می رسید متوجه اشتباه خود 
شد، کاغذ هایی که در دست داشــت را زیر و رو کرد تا بلکه آن آیه را بیابد. این اشتباه، سوژه کاربران 
ُقوا…« )همگی  ِه َجِمیًعا َوَل َتَفرَّ رسانه های اجتماعی افغانستان شده اســت. »َوٱْعَتِصُموْا ِبَحْبِل ٱللَّ
به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.( از آیه های مشهور سوره »آل عمران« در قرآن است.

 
وزارت خارجه روسیه: 

تصمیم برلین ما را ناامید کرد
وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز ناخرسندی شدید از اقدام آلمان در ارسال تسلیحات به اوکراین، از اینکه 
این تسلیحات به دست تروریست ها بیفتد ابراز نگرانی کرد.به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه 
اعالم کرد که تصمیم آلمان برای تامین سالح به اوکراین مسکو را ناامید کرده است.»اولگ تیاپکین« 
مدیر بخش سوم اروپایی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصمیم آلمان در تامین 
سالح برای اوکراین تاثیری در روابط مسکو با برلین خواهد داشت یا خیر، گفت: ما شدیدا ناامید هستیم 
که دولت آلمان، با نقض قوانین ملی و محدودیت های قانونی خود در ســطح اتحادیه اروپا، از مسیر 
متعادل قبلی خود در مورد این موضوع منحرف شده، که از جمله به دلیل مالحظات مسئولیت تاریخی 

در بخشی از جمهوری فدرال آلمان در رابطه با مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

خطیب زاده در نشست خبری و درخصوص نتیجه مذاکرات ایران-عربستان مطرح کرد:

فعال هیچی!

ســخنگوی وزارت خارجه روز گذشــته در گفت وگو با 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات سرگئی 
لوروف، وزیر خارجه روســیه مبنی بر اینکه آمریکا باید به ما تضمین 
بدهد که تحریم های غرب علیه روسیه در مراودات ایران و روسیه در 
جریان اجرای برجام تاثیر نمی گــذارد و اینکه با توجه به این اظهارات 
برخی معتقدنــد که روس ها مذاکــرات وین را به نفــع خود گروگان 
گرفته اند و با توجه به مشکالت و مسائلی که در حال حاضر بین آن ها 
و غرب بر ســر حمله روســیه به اوکراین پیش آمده است، اظهار کرد:  
اظهارات آقای لوروف را در رسانه ها  شنیده ایم و منتظر هستیم که از 

طریق مجاری دیپلماتیک جزییات آن را بشنویم.
این دیپلمات ارشد کشورمان در همین راستا ادامه داد:  آنچه که روشن 
است این اســت که مذاکرات و گفت وگوها در وین در مسیر خودش 
در حــال پیگیری اســت و همکاری های صلح آمیز هســته ای ایران 
نباید محدود و یــا تحت تاثیر هیچ گونه تحریمی قــرار بگیرد از جمله 

همکاری های صلح آمیز ایران در این زمینه با چین و روسیه.
 در ادامه گزیــده ای از صحبت هــای خطیب زاده در این نشســت را 

می خوانید:

   در ســفر آقای گروســی که مقدمه آن گفت وگوهایــی در وین بود 
همکاری های جامع فنی بین ایران و آژانس توافق شد که براساس آن 

یک توافق چند مرحله ای خواهیم داشت.
  سوالتی از سوی آژانس در مورد برخی اماکن در ایران مطرح شده 
بود که ایران پاسخ این سوالت را جواب داده ولی لزم بود در یک بستر 
زمانی تعیین و تعریف شــده با چشم انداز روشــن بدانیم که این ها 
)پرونده ســوالت( بسته خواهد شد. بر این اســاس توافقی صورت 
گرفت که طی یکی،  دو ماه آینده همه ســوالت با همکاری فنی بین 
ایران و آژانس و با رویکرد فنی و فاصله گرفتن از رویکرد سیاســی یا 

فشارپذیری آژانس پاسخ داده شود.
   ما در میانه مذاکرات ســخت و همه جانبه ای قرار داریم و در این 
مذاکرات طی روزهــای مختلــف برخوردهای مختلفی را از ســوی 
کنش گرانی که در این مذاکرات حضور دارند، مشــاهده کرده ایم. به 
عنوان مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی ایران از مواضع کشورها، چه 
کشــورهایی که قبال برخی مواضع را اعالم کرده اند و یا اینکه مواضعی 
که این روزها می شنویم، شگفت زده نمی شویم و تعجب نمی کنیم. در 
میانه مذاکرات باید هم به اظهارات، هم به اقدامات و مواضع اعالمی و 

مسیر اعمالی کشورها همزمان نگاه کرد.
    نــکات اختالفی باقی مانــده در جریان مذاکرات ویــن از تعداد 
انگشتان یک دست هم کمتر است البته اگر موضوع جدیدی را کسی 

اضافه نکند.
   همه آن ها هم منتظر پاســخ ایــالت متحده اســت. اگر آمریکا 
رویکرد منطقی داشته باشــد و دغدغه ایران و ۱+۴ را در نظر بگیرد و 
به این درخواست ها پاسخ مناســبی بدهد در کمترین زمان توافق در 

دسترس است.
  بار دیگر تاکیــد می کنم ما هیــچ زمانی را به عنــوان ضرب الجل 
نمی پذیریــم. مالک برای ما رســیدن بــه یک توافق خوب اســت، 
 توافقی که منافع ملت ایران در آن لحاظ شــود و اگر امروز این اتفاق 
 انجام شــود همین امــروز آمادگی داریم کــه در وین ایــن توافق را

 انجام دهیم.
   گفت وگوها بین ایران و عربستان در بغداد طی چهار دور گذشته در 
فضای خوب، محترمانه و مثبتی انجام شده اســت. البته باید تاکید 
کنم که نتایج ملموسی از این گفت وگوها تا به امروز به دست نیامده و 

یا اینکه نتایج کم و محدود بوده است.

یک فعال سیاسی گفت: نباید خوشحال باشیم که 
داریم تفاهم می کنیم چون هر لحظه امکان دارد نظر 
آمریکایی ها تغییر کند و تحریم ها دوباره برگردد. 
مذاکرات وین در دور نهایی خود قرار دارد و دستیابی 
به نتیجه خیلی نزدیک به نظر می رســد ؛اما برخی 
سیاسیون معتقدند که حتی در صورت توافق، دولت 
سیدابراهیم رییسی ظرفیت آنکه از گشایش های 
حاصله استفاده و مشکالت کشور را حل کند، ندارد.

حبیب ا... بور بور ،  درباره توانایی دولت سیدابراهیم 
رییسی برای حل مشکالت بعد از اعالم توافق وین 
گفت: امروز وقتی کشور نفت می فروشد نمی تواند 
هر آنچه در داخل مورد نیاز است، از بازارهای جهانی 

تهیه و وارد کند یا پول حاصل از فروش نفت به کشور 
برگردد تا قیمت ارز در بازار کاهش یابد.

وی ادامــه داد: البته اگر قــرار به تفاهــم در وین 
باشد، آنچه حق مان است را نباید از دست بدهیم. 
معتقدم آمریکایــی ها با وجود توافــق می توانند 
ظرف 2۴ ساعت همه تحریم ها را برگردانند و بقیه 
دولت ها نیز نمی توانند جلو آمریــکا را بگیرند؛ از 
آنجاکه دولت واشــنگتن هر تصمیــم بخواهد می 
تواند بگیــرد بنابراین تفاهم وین خیلی ارزشــمند 
نیســت.حبیب ا... بور بور با بیان اینکه تفاهم وین 
خیلی افتخارآمیز نیست، اظهار کرد: نباید خوشحال 
باشــیم که داریم تفاهم می کنیم چــون هر لحظه 

امکان دارد نظر آمریکایی ها تغییــر کند و تحریم 
ها دوباره برگردد؛ فقط کاری که در این میان انجام 
می شود این است که ســانتریفیوژهای ما باز می 
شود و مواد غنی سازی شــده که ما با هزار مشکل 
و مشــقت تولید کردیم از کشــور خارج می شود، 
 وقتی همه این اتفاق ها می افتــد چنین تفاهمی

 افتخار نیست.

فعال سیاسی اصول گرا: 

توافق وین زیاد جای افتخار ندارد

روحانی: 

آماده انتقال تجارب پسابرجامی خود به دولت سیزدهم هستیم
رییس دولت دوازدهم اظهار کرد: مهم نیست که این توافق را چه کسانی احیا می کنند یا چه کسانی مذاکره می کنند، مهم آثار و تبعات آن است که باید در رشد کشور 
مشاهده شود.علی ربیعی درباره جلسه اخیر برخی اعضای کابینه تدبیر و امید با هدف بررسی برخی مسائل روز و از جمله ، مواضع رییس جمهور سابق و اعضای 
دولت او پیرامون مذاکرات کنونی وین و توافق احتمالی برجامی نوشت: انگیزه اصلی من از این گزارش نیز مواضع اعضای دولت دوازدهم و رییس جمهور پیشین 
در این زمینه است. روحانی دراین باره گفت که »مذاکرات هسته ای و احیای برجام مهم ترین اتفاق و مسئله کشور در چند ماه اخیر است. مهم نیست که این توافق 
را چه کسانی احیا می کنند یا چه کسانی مذاکره می کنند، مهم آثار و تبعات آن است که باید در رشد کشور مشاهده شود. مذاکرات و توافق هسته ای باید منافع و 
مصالح کشور و مردم را تامین کند و نتایج آن بر زندگی مردم تاثیر بگذارد. همه باید با انسجام و وحدت ملی در پشت مذاکره کنندگان باشیم. کسانی که برای منافع 

مردم کوشش و جهاد می کنند چه در این دولت چه در دولت تدبیر و امید همگی از دیپلمات هایی هستند که برای منافع ملی می جنگند.«

سوال روز

ماموریت ضدبرجامی »اولیانوف«
حشمت ا... فالحت پیشه، نماینده ســابق مجلس گفت: دنیای آینده دنیایی است که رفتارهای 
قدرت طلبانه و جاه طلبانه حتما در آن محکوم خواهد شــد و معقتــدم کاری که صورت می گیرد، 
از لحاظ اخالقی به سود کشــور ما نیســت. ضمن اینکه مابه ازایی هم از سمت روس ها دریافت 
نمی کنیم. اولیانوف ماموریت داشت برجام قبل از حمله روســیه به اوکراین امضا نشود و او این 
ماموریت را به خوبی انجام داد و در این شرایط وقتی اولیانوف مشروعیت خود را در وین از دست 
داد، خود لوروف رسما ورود کرد و شــرطی تحت عنوان تضمین های آمریکا برای روابط ایران و 
روسیه گذاشت که در واقع یک منع جدیدی را در برجام ایجاد کردند و جالب اینکه در ایران برخی 

سعی می کردند همین را هم توجیه کنند.
 

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

رویکرد روسیه در وین سازنده بوده است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: رویکرد روسیه در مذاکرات وین تا امروز سازنده بوده 
است.سعید خطیب زاده در نشست خبری خود به سوالتی در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات 
وین پاسخ داد. خطیب زاده در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه در مورد تضمین دادن آمریکا 
به روسیه مبنی براین که تحریم های اخیر  آمریکا علیه مسکو تاثیری بر همکاری ایران و روسیه 
نگذارد، گفت : ما هم اظهارات آقای لوروف را در رسانه ها شنیده ایم و منتظر هستیم که از مجاری 
دیپلماتیک جزییات آن را بشنویم.وی ادامه داد: روشن است که گفت وگوهای وین در مسیر خود 
در حال پیگیری است و همکاری صلح آمیز هسته ای ایران نباید محدود و یا تحت تاثیر هیچ گونه 
تحریمی قرار گیرد از جمله همکاری های ایران با چین و روسیه و دیگر کشورها.وی افزود: رویکرد 

روسیه در مذاکرات وین تا امروز سازنده بوده است.
 

روزنامه اصولگرا:

  کسانی که با حمله روسیه به اوکراین مخالفند 
قالتاق و حقوق بگیر »ناتو« هستند!

روزنامه رسالت در واکنش به اعتراض رســانه های داخلی به جنگ روسیه علیه اوکراین نوشت: 
پدیداری چنین حوادثی یک فایده برای ما ایرانیان دارد و آن اینکه می شود به خوبی اعضای باند 
ناتو را در رسانه های داخل شناسایی کنیم.شمار کثیری از قالتاق هایی که در رسانه های داخل جا 
خوش کرده اند، حقوق بگیر ناتو هستند و برخی هم نوکر بی جیره و مواجب ناتو . ماموریت آنها باز 
کردن پای ایران به مناقشه اوکراین و تحریف روایتگری این جنگ است به گونه ای که ملت ما را 
به دامن »ناتو« هول بدهند.همه سعی آنها این اســت که از یک دلقک صهیونیست که در کی یف 
با جنگ نرم آمریکا و رژیم صهیونیستی رییس جمهور شده، یک قهرمان بسازند و خیانت او را که 

منافع مردم اوکراین را در پای منافع آمریکا و ناتو ذبح کرده است، بپوشانند.

 رمزگشایی علی مطهری از ریشه ظهور جاسوس هایی 
مثل »شکدم«

علی مطهری ریشه »ظهور پدیده هایی مانند کاترین شکدم در جمهوری اسالمی« را نقد کرد.علی 
مطهری در توئیت خود نوشــت: ظهور پدیده هایی مانند #کاترین شــکدم در جمهوری اسالمی 
ناشی از میل بخشی از حکومت به تملق و چاپلوسی و بت سازی است. جاسوس ها از این روزنه 
مخصوصا در   نهادهــای انقالبی نفوذ می کنند. نفوذ در  این نهادهــا رخ می دهد نه در منتقدان و 

مخالفان.

کافه سیاست

چرا »باقری کنی« تیم مدعی انقالبی 
گری را از مذاکرات حذف کرد؟
 وقتی تیم »ظریف« 
به مذاکرات برمی گردد

سایت امتداد نوشت: محمود نبویان نماینده 
جریان پایداری در سخنرانی که در بیست و 
ششــمین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی 
– جهاد تبیین انجام شده، پشت پرده حذف 
مدعیــان انقالبی گری در مذاکــرات را برمال 
کرده است. وی سعی کرده تا همه تقصیرها را 
به گردن ظریف و تیم او در وزارت امور خارجه 
بیندازد تا به این ترتیب در صورت لزوم باز هم 
همه مشکالت به گردن آنها بیفتد. اما فارغ از 
این تالش بی نتیجه، نبویان در بخشی از این 
ســخنرانی حرف ها و گفت وگوهای درونی 
با باقری کنی را برمال کرده و نشــان می دهد 
چرا تیم هسته ای تغییر کرده است.وی می 
گوید: »آمدند به ما گفتند آن تیم انقالبی آدم 
های ضعیفی بودند، آقای باقری کنی به این 
نتیجه رســید که باید از تیم ظریف استفاده 
کند.« نبویان در تمام این سخنرانی اعضای 
تیم »قوی و انقالبی« خودشان را معرفی نمی 
کند؛ اما کامال واضح است که اختالفات شان 
با باقری کنــی و احیای برجام بــه کنار زده 
شــدن این تیم باز می گردد.تیمی که ظاهرا 
فقط ادعا داشــتند و آنقدر ضعیف بودند که 
دیپلمات مــورد اعتماد و ضدبرجامی شــان 
)یعنی باقری کنی( هم می بیند چاره ای جز 
این ندارد که آنها را بــا یک تیم قوی تعویض 
کند. نکته اما اینجاســت که برای آنکه آقای 
باقری کنی و دولت سیزدهم )و بخش مهمی 
از اصول گرایــان( بفهمند کــه »تیم مدعیان 
انقالبی گــری« چقدر »ضعیف هســتند« 
ســال ها ملت را اســیر کردند و ســفره ها و 
معیشت مردم را به گروگان گرفتند.همانطور 
که یک بار جهانگیری گفــت »بودجه چوب 
ادب سیاستمدار اســت«، امروز می بینیم 
دولت همه شعارهایش را در مورد حمایت از 
محرومان کنار گذاشــته و  حتی به دنبال ارز 
۴200 تومان رفت. برهمان اساس باید گفت: 
»مذاکرات و روابط بین الملل هم چوب ادب 

مدعیان انقالبی گری است.«

و  کرات  این است که مذا آنچه که روشن است 
گفت وگوها در وین در مسیر خودش در حال پیگیری 
است و همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران نباید 

محدود و یا تحت تاثیر هیچ گونه تحریمی قرار بگیرد

بین الملل

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت تولیدی واالبافت سپاهان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4704 و شناسه ملی 10260403596

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت تولیدی واالبافت سپاهان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۴70۴ و شناسه ملی 

۱0260۴03596 میرساند تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت در روز جمعه مورخ ۱۴00/۱2/27 که راس 

ساعت ۱0 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی منتظریه ویالشهر-خیابان ۱0۴-فرعی 

7-پالک ۱9 تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
۱-استماع گزارش هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شــرکت در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 25 میلیارد 

ريال به مبلغ ۱50 میلیارد ريال.

2-تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.

3-سایر موارد قابل طرح که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد.



سه شنبه 17 اسفند 1400 / 05 شعبان 1443 / 08 مارس 2022 / شماره 3488
گران فروشی؛ مشتری ثابت بازارهای اصفهان

بوی عیدی، بوی گرونی!
در آستانه شــب عید و ســال نو هر چند در بازارهای اصفهان جنب و جوش  وجود دارد؛ اما آنچه سبب 
گالیه مردم شده گران فروشی و تخلفات قیمتی است.در این بین اصناف توصیه هایی مبنی بر خرید از 
واحدهای صنفی که اتیکت درج قیمت روی کاال نصب شده، دارند چرا که نشان دهنده قیمت واقعی 
کاالست. مسئوالن می گویند مردم از فروشگاه هایی که از عالئم تخفیف باال مانند 40 تا 50 درصد استفاده 
می کنند، خرید نکنند چون غیر قانونی اســت و فقط برای فریب مردم صــورت می گیرد.در این میان 
خریداران نیز از تفاوت قیمت ها گله مند هستند از اینکه هر فروشگاهی قیمت مختص خود را دارد و هیچ 
دو مغازه ای زا نمی توان یافت که قیمت یکســان در خصوص یک کاال داشته باشند.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان با اشاره به نظارت بر بازار شب عید و برخورد با گران فروشان، اظهار داشت: در 
مورد بازار شب عید و نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفاتی است 
که از سازمان صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی و دیگر دستگاه های نظارتی ارسال می شود.

منصور انصاری افزود: ما هر ساله از 15 اسفند تا 14 فروردین طرح کشیک نوروزی را داریم که همکاران 
روزانه تا 19:30 دقیقه شب و در روزهای تعطیل تا 1:30 دقیقه ظهر مشغول گشت زنی هستند و در سطح 
بازار اگر تخلفی صورت بگیرد حتما رصد می شود و در کمترین زمان ممکن برخورد خواهد شد.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه موضوع قیمت گذاری کاالها توسط دستگاه های مربوطه 
انجام می شود، گفت: در سال جاری مقرر شد قیمت کارخانه بر روی کاال درج  شود که توسط دستگاه های 
نظارتی در حال اطالع رسانی است و اگر شــهروندان گران فروشی را مشاهده کردند می توانند با شماره 
124 یا مستقیم به سازمان صنعت، اتاق اصناف و تعزیرات مراجعه و شکایات خود را مطرح کنند.وی 
ادامه داد: موضوع نظارت بر قیمت بر کاال به عهده ادارات نظارتی ســازمان صنعت، اتاق اصناف و جهاد 
کشاورزی است و ما به عنوان مرجع قضایی به این موضوع رســیدگی می کنیم و آمادگی رسیدگی به 

تمامی شکایات در سطح استان را داریم.

 استفاده بیش از چهار هزار مشترک
 از تجهیزات کاهش مصرف آب در استان   

مدیر سامانه خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: مجموع استفاده کنندگان از لوازم 
و تجهیزات کاهش مصرف آب در استان به چهار هزار و 122 مشترک رسید. روح ا... سعیدی افزود: طرح 
توزیع اقالم کاهنده مصرف آب از سال 9۷ و با هدف مصرف بهینه و تشویق مشترکان به صرفه جویی آغاز 
شد.وی ادامه داد: سهم امســال این طرح ثبت 301 تقاضا بود که از طریق سامانه تلفنی و بدون نیاز به 
حضور متقاضیان در اداره انجام گرفت.مدیر سامانه خدمات غیرحضوری آبفای اصفهان با اشاره به این که 
متقاضیان می توانند از طریق تماس با سامانه 1522 و انتخاب کلید شماره هشت درخواست خود را ثبت 

کنند، افزود: هزینه این کار به صورت یک ساله روی قبوض آب مشترکین تقسیط می شود.

 ابالغ نشدن طرح الکترونیکی صدور مجوزکسب وکار 
به ادارات در اصفهان

در حالی که تا اجرای الکترونیکی شدن صدور مجوز های کســب و کار فرصتی نمانده، هنوز ابالغی از 
وزارت خانه ها به ادارات و سازمان ها برای اجرای این طرح صورت نگرفته است.معاون امور هماهنگی 
و اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در این فرصت کم باقی مانده هنوز سازمان ها و ارگان های مرتبط 
با فضای کسب و کار در استان به سامانه جامع کشور G۴B متصل نشده اند.امیر رضا نقش افزود: با 
این حال در نامه ارسال شده به دیگر سازمان ها و ادارات الزامی است برای هر کسب و کار از 1۸ اسفند 
امسال مجوز الکترونیکی صادر و در غیر این صورت دســتگاه های متخلف به هیئت تخلفات اداری 

معرفی می شوند.

صنعت گردشگری و هتل داری در مرز ورشکستگی؛

سفِر خوش سیری چند؟!

افزایش نرخ ســفر نه تنها صدای گردشــگران را در کشــور در آورده است 
بلکه هتل داران را نیــز از افزایش نرخ خدمات خوشــحال نکرده و  هر دو 
طرف را در مرز ورشکستگی قرار داده اســت.درحالی که دستور و تصمیم 
جامعه هتل داران مبنی بر اینکه هیچ افزایش قیمتی تا مهرماه سال 1401 
اعمال نخواهد شد کامال شــفاف و صریح است؛ اما قریب به اتفاق هتل ها 
در ســایت های رزرو این جمله را به مسافران گوشــرد می کنند که اگر در 
نوروز 1401 قیمت ها افزایش یافت هزینه اضافی از شــما دریافت خواهد 
شد.با وجود اینکه طی دو سال گذشته بیماری کرونا موجب شد تا صنعت 
گردشگری بدترین روز های رکود را سپری کرد؛ اما با افزایش هزینه های 
کشور، سفر نیز از افزایش نرخ در امان نماند و خدمات سفر گران تر از سال 
قبل به مشتریان عرضه می شود. بررســی ها از وضعیت تورهای داخلی، 
هزینه هتل ها و هم چنین بلیت های مسافرتی نشان می دهد که هزینه 
سفر در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

رزروهای اجباری
حسین ولی زاده، یکی از گردشگرانی که قصد سفر به اصفهان در نوروز 1401 
را دارد در یکی از همین آژانس های مسافرتی شهر مشهد می گوید: بسیاری 
از هتل های پرطرفــدار اصفهان اتاق به مدت یک شــب را رزرو نمی کنند و 

بسته هایی را ارائه کرده اند که مسافر به اجبار می بایست حداقل سه شب را 
برای رزرو هتل انتخاب کند.وی بابیان اینکه این هتل ها تمامی رزروهای 
خود در نوروز 1401 را از بهمن ماه مسدود کرده و تنها اتاق به مدت سه شب 
را برای رزرو باز گذاشــته اند، اظهــار می کند: در کشــورهای خارجی برای 
تشویق مسافران به اقامت بیشتر معموال از این بسته ها استفاده می کنند 
و اقامت های بیشتر شامل تخفیف هم هســتند؛ اما در کشور ما از فرصت 
استفاده کرده و به اجبار می خواهند سه شب اتاق را به مسافر تحمیل کنند.

وی با بیان اینکه رزرو یک سوئیت آن هم به اجبار به مدت سه شب اقامت 
در هتل 5 ستاره ای مانند عباسی در اصفهان 15 میلیون تومان هزینه دارد 
،اظهار می کند: به نظر من این سوء استفاده از گردشگران است.متاسفانه 
یک ماه به نوروز مانده اما تقریبا ۷0 درصد هتل ها رزروهای خود را بستند و 
مسافران امکان برنامه ریزی برای سفر ندارند.وی با بیان اینکه هزینه یک 
اتاق دو تخته در یک هتل سه ستاره کمتر از ۶00 الی ۷00 هزار تومان نیست 
و قیمت سوئیت ها به 2 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان به ازای هر شب 

رسیده، می افزاید: متاسفانه هزینه سفر به شدت افزایش یافته است.

افزایش دو برابری قیمت ها
امید جهانتاب، یکی دیگر از مســافران عازم بوشهر نیز می گوید: متاسفانه 

اقامتگاه های این شهر از همین حاال امکان رزرو را نمی دهند و هنوز مردد 
هستیم که به این بندر ســفر کنیم یا خیر؟این شهروند مشهدی اظهار می 
کند: مسئوالن در حالی خبر از افزایش 30 درصدی می دهند که نگاهی به 
نرخ نامه برخی هتل ها حکایت از افزایش دو الی سه برابری دارد.وی بابیان 
اینکه هزینه اقامت یک شب در سوئیت هتل ترنج کیش از مبلغ 4 میلیون 
تومان به شبی 1۸میلیون تومان رسیده اســت، می گوید: معنی 30 درصد 

افزایش را با این قیمت ها متوجه نمی شوم.

سردرگمی هتل داران در برنامه ریزی
رییس جامعه هتلداران خراســان رضوی در پاســخ به این سوال که چرا 
بســیاری از هتل ها از رزرو اتاق در نوروز 1401 خودداری می کنند پاســخ 
می دهد: سیاست اصلی هتل ها با توجه به مدیریت داخلی آن ها، شهر، نوع 

هتل و درجه آن مشخص می شود.
امیر سزاوار می گوید: به طور کلی به دلیل ثبات نداشتن شرایط در کشور،هتل 
ها از رزرو اتاق ها تا قبل از اسفند خودداری می کنند.رییس کانون تشکل 
های گردشگری اســتان اذعان می کند: تجربه نشــان داده است، وقتی 
بازگشایی رزرو اتاق ها خیلی زود انجام می شود، مشکالتی را در پی خواهد 
داشت .مدیر هتل قصر مشهد بیان می کند: به طور مثال در سال ٩٩ نزدیک 
به عید به دلیل بیماری کرونا، جلســاتی در اســتانداری برگزار شد و بدون 
کارشناسی درست تمامی هتل ها تعطیل شدند. همچنین در سال ٩٩ و عید 
١4٠٠ هتل ها با سردرگمی مواجه شدند و موضوع در پی مکاتبه های فراوان 
برای تصمیم گیری به سازمان های مختلف ارجاع داده شد؛ اما در نهایت 

دستاوردی برای ما نداشت!

افزایش 200 درصدی هزینه ها
رییس اتحادیــه هتل آپارتمان ها و مهمان پذیران مشــهد نیــز اظهار می 
کند: متاســفانه در حالی نرخ نامه خدمــات 30 درصد افزوده  شــده که 
 هزینه های نگهداری اماکن اقامتی بیش از 200 درصد افزایش یافته است. 
مهدی آجیلیان در این رابطه می گوید: در مراکز اقامتی حامل های انرژی، 
دســتمزد ها، بیمه، مالیات و گزینه های بســیاری بر قیمت تمام شــده 
خدمات تاثیر می گذارد که ربطــی به مدیریت هتــل در گرانی و یا اقامت 
 ارزان نــدارد. آجیلیان اظهار می کند: افزایش اســتهالک ســاختمان ها
 پس ازتعطیالت کرونا به شدت زیان ده بود و از دست دادن نیروی انسانی 
ماهر و آموزش دیده و از سوی دیگر افزایش هزینه ها و تورم و کاهش قدرت 
خرید مردم همهگی دست به دست هم داده تا این صنف را به ورشکستگی 

برساند.

رییس اداره مســافر اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به پیش بینی 
افزایش 40 درصدی مسافر طی نوروز امسال، گفت: 
نرخ کرایه ها در نوروز امسال افزایش نخواهد داشت.

حســین بیغمیان با اشــاره به اینکه پیش فروش 
بلیت ســفرهای نوروزی که از دهم اســفندماه آغاز 
شده است، اظهار کرد: قرار است 50 درصد سهمیه هر 
اتوبوس پیش فروش شود و 50 درصد دیگر ظرفیت 
بلیت ها روز فروش شوند.وی گفت: با توجه به شیوع 

کرونا تنهــا ۸0 درصد ظرفیت اتوبوس باید مســافر 
داشته باشد و یک اتوبوس نمی تواند با ظرفیت کامل 
مســافران را جابه جا کند.رییس اداره مسافر اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان 
با بیان اینکه طرح ســتاد نوروزی از 25 اسفند 1400 
تا 15 فروردین 1401 اســت، گفت: بــرای این ایام 
حدود 1۸00 دســتگاه اتوبوس نسبت به جابه جایی 
مســافران در ایام نوروز اقدام می کنند و پیش بینی 
می شود نسبت به ایام نوروز سال گذشته با افزایش 
40 درصدی مســافر روبه رو خواهیم بود.بیغمیان 
همچنین اضافه کرد: 250 دســتگاه اتوبوس نیز به 
ســتاد راهیان نور تخصیص یافته که 10 هزار مسافر 
را جابه جا می کنند.وی تاکید کرد: مسافران ناوگان 

اتوبوس و مینی بوس حتما باید سه دوز واکسن خود 
را تزریق کرده و یا کارت واکسن داشته باشند.رییس 
اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان درباره گالیه رانندگان نسبت به کرایه ها 
و افزایش هزینه هایشان از جمله الستیک، اظهار کرد: 
یک سهمیه محدود الستیک با ارز 4200 بین رانندگان 
بار و مسافر در اســتان توزیع شده است و با توجه به 
اینکه دولت هنوز تصمیم نهایی برای حذف ارز 4200 
تومانی در بودجه سال آینده نگرفته، درباره وضعیت 
تامین الستیک بالتکلیف هســتیم.بیغمیان گفت: 
بخشی از سهمیه توزیع الستیک با ارز نیمایی تامین 
می شود که راننده باید در سایت ثبت نام کند که قیمت 
این الستیک نسبت به الستیک ارز 4200 باالتر است.

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان مطرح کرد:

پیش بینی افزایش 40 درصدی مسافران اتوبوس در نوروز 

خبر روز

رییس کمیسیون معدن اتاق اصفهان می گوید راندمان معادن به دلیل 
فرسودگی و گرانی ماشین آالت تا ۶0 درصد پایین آمده است؛

ضربه خودتحریمی
رییس کمیســیون معدن اتاق اصفهان بابیان اینکه تامین ماشــین آالت معدنی به یک معضل 
اساســی در این صنعت بدل شده، گفت: درست است که در این ســال ها مسئله تحریم و تامین 
ارز به ما آسیب زده، اما واقعیت این اســت که معضل بزرگ تر، خودتحریمی است که به واسطه 
معاونت های معدنی و متصدیان وزارت 
صنعت گریبان گیر بخش معدن شــده 
اســت، در واقع این بخش ها روبه روی 

معدن کار ایستاده اند.
حســام الدین فرهادی افزود: به دلیل 
وجــود نــگاه غیرکارشناســی، تعرفه 
واردات ماشــین آالت معدنی مثل لودر 
 X۵ 9۸۸ با تعرفــه واردات بــی. ام. و
یکسان اســت. یعنی این ماشین آالت 
را به عنوان خودروهــای لوکس فرض 
کرده اند. این در حالی است که ماده 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن با صراحت واردات 

ماشین آالت معدنی با تعرفه پایین را مجاز شمرده است.
وی تاکید کرد: مشکل بزرگ ما این است که اگرچه این موضوع در قانون به صراحت عنوان شده 
اما دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که به صورت غیرکارشناسی و دستوری از طرف معاونت های 

معدنی صادر شده اند ،جلوی اجرای این قانون را گرفته و اتفاقا باعث بروز دالل بازی شده اند.
فرهادی گفت: بی سبب نیست که قیمت جهانی ماشــین لودر دست دوم دو تا سه میلیارد تومان 
اســت؛ اما در ایران تا 13 میلیارد تومان به فروش می رســد. دلیل این اتفاق نبود ماشین آالت و 

بازارگرمی دالل هاست.
وی بابیان اینکه پایه اصلی ماشــین آالت فعلی در معادن ما همان ماشین آالتی هستند که سال 
۶4 وارد کشور شده اند، گفت: ماشــین آالتی که پا به سن می گذارند توان اولیه را ندارند و سوخت 
بسیار بیشتری نسبت به مدل های جدیدتر می ســوزانند و بهره وری بسیار پایین دارند. چون در 
طول یک سال ممکن است حتی تا شش ماه نیاز به تعمیر پیدا کنند و خوابیده باشند. به صورت 
میدانی می توان گفت که 50 تا ۶0 درصد راندمان معادن ما تحت الشعاع مسئله فرسودگی و گرانی 
ماشین آالت معدنی قرار دارد. دســتگاهی که باید تناژ بار مشخصی را جابه جا کرده و تا یک سال 
آینده برای آن برنامه ریزی می شود در صورت نیاز به تعمیر باید با ماشین دیگری جایگزین شود 

و این 30 درصد آمار برنامه ریزی را بر هم خواهد زد.
رییس کمیســیون معــدن اتاق اصفهــان تاکید کرد: یک مشــکل بــزرگ این اســت که بحث 
ماشــین آالت را به تولید داخلی پیوند زده ایــم. درحالی که تولید داخلی چنیــن توانی ندارد. ما 
همه کارخانه بزرگ صنعتی در دنیا داریم؛ اما فقط دو کارخانه اســت که بیل و لودر سنگین تولید 
می کند.  متاســفانه هنوز در تولید یک پرایــد مانده ایم و بعد می خواهیم لــودر 9۸۸ یا بیل 400 
 و ۶00 و یــا دامپتراک 100 تنــی بزنیم و حاضریم برای ایــن موضوع معادن کشــور را به تعطیلی

 بکشانیم.
فرهادی تاکید کرد: اگر قرار است تغییری حاصل شود باید ورود ماشین آالت سنگین را آزاد کرد. 
لودر، بیل سنگین و دامپتراک و امثال آن ها خودروی شخصی و لوکس نیستند که در خیابان های 

باالی شهر نمایش داده شوند، این ها ماشین آالت تولید هستند.
وی در پایان گفت: تصمیم گیری درباره ماشین آالت معدنی نمی تواند خارج از حاکمیت به نتیجه 
برســد و حاکمیت باید دیدگاه خودش را درباره این ماشــین آالت از خودروهای لوکس به ابزار 

تولید تغییر دهد.

کافه اقتصاد

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:ذره بین

عبور ثبت نام نهضت ملی مسکن از 5 میلیون نفر
معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی ۸۶4 هزار واحد در قالب نهضت ملی و اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 5 میلیون 200 هزار نفر ثبت نام 
کرده اند و متقاضیان تا پایان سال جاری برای نام نویسی فرصت دارند.محمود محمودزاده اظهار کرد: تا کنون در مجموع دو طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که با 
یکدیگر تلفیق شده اند بیش از 5 میلیون و 200 هزار نفر ثبت نام کرده اند.وی افزود: از تعداد مذکور 429 هزار نفر افراد مجرد باالی 23 سال هستند و بیش از ۸۸ هزار واحد 
در قالب خودمالکی ثبت نام صورت گرفته است.معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه بیش از ۸۶0 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است گفت: تعداد واحدهای در 
حال اجرا در قالب نهضت ملی مسکن 330 هزار واحد است. در بخش اقدام ملی نیز 534 هزار واحد شروع شده که مجموع این دو طرح به ۸۶4 هزار واحد در حال اجرا 
می رسد.به گفته محمودزاده، پروژه ها در مراحل مختلف اجرا هستند. ثبت نام نیز تا پایان سال انجام می شود و بعد از آن تحلیل و پاالیش اطالعات متقاضیان ثبت نام 
شده، تکمیل و نهایی خواهد شد. از اوایل سال آینده نیز به تدریج افتتاحات انجام می شود.بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( 

مصوب 1۷ مردادماه 1400 یکی از برنامه های کالن دولت سیزدهم محسوب می شود. 

 جان دوباره تولید
 در »هپکو«

هپکو پس از حدود 10 سال که با انواع و 
اقسام مشکالت دست و پنجه نرم کرد، 
این روزها در حال جان گرفتن است. سر و 
صدای تولید را می توان در کارخانه شنید، 
کارگران نسبتا راضی هستند هرچند که 
همگی متفق القول مــی گویند هنوز با 
تولید اصلی و تحقق ظرفیت اســمی در 
هپکو فاصله داریم، اما چرخیدن چرخ 
تولید در این شرکت را همزمان با پنجاه 

سالگی به فال نیک گرفته اند. 

وز عکس ر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

معیشت مردم نباید از نظر 
هزینه ها نسبت به شهریور 

1400 تغییر کند
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس  گفت: 
براســاس بــرآورد وزارت جهاد کشــاورزی، 
30 درصد از منابع اختصــاص یافته برای ارز 
ترجیحی در ســال های گذشــته به هدر رفته 
اســت.مهدی طغیانی با بیان اینکه موضوع 
حذف ارز 4200 تومانی مطرح نیست و فقط 
نوع و نحوه هزینه کرد آن تغییر می کند،اظهار 
کرد: براســاس مصوبه اخیر مجلس، دولت 
مجاز است که به صورت پرداخت های جبرانی 
یا کاالبرگ الکترونیکی یا سایر راهکارها این 
موضوع را به نحوی جبران کند که معیشــت 
مردم از نظر هزینه ها نسبت به شهریور 1400 
تغییــری نکند و قــدرت خریــد آن ها حفظ 
شود.طغیانی با اشــاره به تعیین تکلیف ارز 
ترجیحی، گفت: یکی از موضوعات مهم تبصره 
)1( بودجه 1401 موضوع ارز ترجیحی اســت 
براساس مصوبه مجلس، چارچوب مناسبی 
برای نحــوه هزینه کــرد ارز ترجیحی تعیین 
شــد، در واقع موضوع حذف ارز 4200 تومانی 
مطرح نیست و فقط نوع و نحوه هزینه کرد ارز 
ترجیحی تغییر می کند.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی افزود: در سال های 
گذشــته ارز ترجیحی به واردات و واردکننده 
تخصیص داده می شــد که براساس مصوبه 
مجلس، دولت در ســال آینده مجاز است که 
به صورت پرداخت های جبرانــی یا کاالبرگ 
الکترونیکی یا ســایر راهکارهــا موضوع ارز 
ترجیحی را به گونه ای جبران کند که معیشت 
مردم از نظر هزینه ها نسبت به شهریور 1400 
تغییری نکند و قدرت خرید آن ها حفظ شود.

وی با بیان اینکه براساس برآورد وزارت جهاد 
کشاورزی، 30 درصد از منابع اختصاص یافته 
برای ارز ترجیحی در سال های گذشته به هدر 
رفته است، اضافه کرد: با روشی که پیش بینی 
شد از یک ســو هدررفت منابع ارزی کاهش 
می یابد، از سوی دیگر از قاچاق آن جلوگیری 
خواهد شد و این منابع به دست جامعه هدف 

می رسد.
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پاک سازی حریم راه های چهارمحال و بختیاری
سرپرســت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت هفته 
منابع طبیعی، روز درختکاری و نزدیک شدن به نوروز طرح نظافت و پاک سازی حریم راه های استان 
انجام شد.حسین مالکی تاکید کرد: در این طرح سه هزار و ۷۴۲ کیلومتر جاده در مناطق مختلف 
این استان نظافت و برای استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی پاک سازی شد.وی افزود: از این 
میزان ۲۸۱ کیلومتر بزرگراه، ۷۶۱ کیلومتر راه اصلی، ۲۹۱ کیلومتر راه فرعی، ۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر راه 
روستایی و ۵۳ کیلومتر راه درون شهری زیرنظر راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است.مالکی 
تصریح کرد: نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری از ۲۵ اسفندماه جاری تا 
۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ برای استقبال و خدمات رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی آماده هستند.

 تجلیل از برترین های جشنواره ملی موسیقی جوان
 در شهرکرد

آیین پایانی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با تجلیل از برترین های استانی این جشنواره 
در شهرکرد برگزار شد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وجود 
اقوام مختلف و زندگی عشایری بخشی از مردم این استان موجب شده است تا موسیقی جایگاهی 
ویژه در این استان داشته باشد، افزود:  هنرمندان موسیقی این استان سال هاست که در جشنواره ها 
و برنامه های مختلف فرهنگی و هنری به موفقیت های قابل توجه دست یافته اند و امروز نیز جوانان 
شایسته ای در این عرصه مشغول به فعالیت هستند.ابراهیم شــریفی به راهیابی هشت هنرمند 
موسیقی استان به مرحله نهایی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش های کاسیک 
و دستگاهی اشاره و تصریح کرد: از میان این افراد، فرناز نورمند نوازنده گیتار کاسیک در گروه سنی 

الف موفق به کسب مقام دوم جشنواره در این بخش شد.
شریفی، از آرمان ریاحی نوازنده سه تار در گروه ســنی الف، نیما کریم زاده مصطفی آبادی نوازنده 
سه تار و آتنا عبدالهی نوازنده قانون در گروه سنی ب و بابک جهان بین نوازنده کمانچه در گروه سنی 
ج، محمدرضا قجاوند نوازنده پیانو و یاس گل شــریفیان نوازنده گیتار کاسیک در گروه سنی ب 

به عنوان دیگر هنرمندان استانی راه یافته به مرحله نهایی جشنواره ملی موسیقی جوان نام برد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی یادآور شــد: مهدی صادقی هنرمند جوان استان نیز در این دوره 

از جشنواره و در بخش موسیقی بختیاری شاخه آواز از سوی هیئت داوران مورد تقدیر قرار گرفت.
 

آغاز توزیع 13 هزار بسته معیشتی در چهارمحال و بختیاری
فرمانده سپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری با اشاره به  توزیع ۱۳ هزار بسته معیشتی  
اظهار داشت: هر بسته شــامل ۱۵ قلم اقام خوراکی و بهداشتی شامل برنج، مرغ، روغن، عدس، 
لپه، لوبیا، ماکارونی و رب گوجه اســت که ارزش هر بســته پنج میلیون ریال اعام شــد. به گفته 
سردار علی محمد اکبری ، از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان کمک 
معیشتی، بهداشــتی و جهیزیه به نیازمندان در قالب کمک به آســیب دیدگان ناشی از شیوه این 
ویروس در استان جمع آوری و توزیع شده اســت.وی افزود: برای تهیه این بسته های معیشتی 
بیش از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل کمک های مردمی هزینه شــده اســت.اکبری 
اظهار داشت: از ایام شعبانیه ۲ سال گذشته و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در راستای کمک 
به نیازمندان و آسیب دیدگان کرونایی و رفع مشــکات اقتصادی مردم، قرارگاه مواسات و کمک 
مومنانه در کشور و استان فعال شد و با کمک خیرین تهیه و توزیع بسته های معیشتی، بهداشتی و 
جهیزیه در دستور کار قرار گرفت.وی اظهار داشت:برای هدایت، کنترل، مدیریت و توزیع بسته های 
معیشتی بین نیازمندان و آســیب دیدگان کرونا، بانک اطاعاتی از افراد نیازمند و آسیب دیده در 

استان تهیه شده است.

امام جمعه شهرکرد :

 جهاد اقتصادی از ضرورت های مهم  جامعه است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد با 
اشاره به اهمیت رفع مشکات مردم به خصوص مشکات اقتصادی 
گفت: جهاد اقتصادی از ضرورت های مهم امروز جامعه اسامی است.

حجت االســام و المســلمین محمدعلی نکونام در آیین رونمایی از 
تمثال دیجیتال شــهید مدافع حرم عزت ا...ســلیمانی و آغاز کاس 
قرآن در منزل این شــهید با بیان اینکه داشــتن روحیــه جهادی در 
زندگی و منش شهدا وجود داشته و توسعه این روحیه جهادی در بین 
جوانان ضروری اســت، افزود: در قرآن کریم نیز تاکید شده است که 
هر چه بیان می کنید به آن عمل کنید و در صحنه حضور داشته باشید 

و جهادگر باشید.
به گفته وی، امروز جهاد در همه عرصه ها جهاد اداری، جهاد سیاسی، 
جهاد فرهنگی و جهاد اقتصادی در کشور نیاز است و جهاد اقتصادی از 
ضرورت های مهم و ضروری در جامعه اســت تا مردم نگران معیشت 

خود نباشند.
وی اظهار داشــت: در این دوره بر رفع مشکات اقتصادی مردم تاکید 
شده و این امر واقعیتی است که باید در جامعه عینیت پیدا کند و رفع 

مشکات اقتصادی مردم را نباید پشــت گوش انداخت و کار امروز را 
برای فردا نگذاریم تا مردم لذت انقاب را در این دوره بیش از گذشته 

در معیشت و سفره های خود بچشند. 
امام جمعه شهرکرد با اشــاره به ایام شعبان و سالروز والدت حضرت 
اباعبدا...حسین)ع( و روز پاســدار، میاد باسعادت حضرت قمربنی 
هاشــم )ع(و روز جانباز و والدت امام سجاد)ع( گفت: حضور در بین 
خانواده شــهدا و دیدار با خانواده و فرزندان شهدا یک افتخارو توفیق 

الهی است.
وی اظهار داشت: شهید مدافع حرم، شهید سلیمانی مانند سایر شهدا 
با ایثارگری به معنای واقعــی از همه چیز دنیوی و مســائل زندگی، 
خانواده و  فرزند خود عبور کرد و به معنای واقعی گذشت و ایثارگرانه 
در مقابل دشمن جنگید و کار بزرگ این شــهدا مورد توجه ائمه اطهار 
است.نکونام با بیان اینکه حضرت عباس )ع( مدافع حرم اباعبدا...و 
مدافع امام حســین )ع( بودند، گفت: در کربا تا حضرت عباس )ع(

حضور داشــت، خانواده اباعبدا... به خاطر اینکه یــک مدافع مومن، 
سرســخت و مدافع اهل بصیرت و ایســتا به معنــای واقعی در کنار 

خودشان احساس می کردند، آرامش داشــتند و  امروز نیز با حضور 
جوانان با بصیرت و مدافع  نظام، مردم در کشور احساس امنیت دارند.
امام جمعه شــهرکرد اظهار داشت: امروز جامعه اســامی به افراد با 
بصیرت و شجاع نیاز دارد تا در عرصه های مختلف از جمله جهاد همه 

جانبه، جهاد سیاسی و جهاد فرهنگی خودشان را نشان دهند.
وی به راه اندازی مرکز قرآن خوانی در خانه این شهید بزرگوار به عنوان 
یک کار فرهنگی خیر، برای افزایــش بصیرت و معرفت قرآنی در بین 
آحاد جامعه اشاره کرد وگفت: گسترش فرهنگ قرآن خوانی در جامعه 
مهم است و باید مراسم قرآن خوانی و روضه خوانی را در کنار مساجد 
و مراکز بزرگ فرهنگی به خانه ها برد.نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری بــر برطرف کردن فســاد ادارای در جامعه و اصاح ادارات 
تاکید کرد و گفت:الزم اســت نظارت ها بر ادارات افزایش یافته  و امر 
به معروف و نهی از منکر را در هر سطح در جامعه تقویت شود و جهاد 
فرهنگی بسط و گسترش داده شود.وی از مسئوالن و مردم خواست 
تا باری که بردوش دارند را به دوش دیگــران نیندازند و فقط به دنبال 
مطالبه گری نباشند و به خوبی به وظایف که برعهده دارند، عمل کنند.

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری با بیــان اینکه 
تخصیص اعتبار در ســال ۱۴۰۱ بــه چهارمحال و 
بختیاری منــوط به میزان جذب اعتبارات ســال 
۱۴۰۰ اســت، گفت: اگر نتوانیم اعتبارات عمرانی 
اختصاص یافته به استان در سال جاری را جذب 
کنیم، قطعا این مسئله در اعتبارات سال آینده تاثیر 
منفی خواهد داشت.غامعلی حیدری در جلسه 
شورای تامین مسکن و نحوه جذب اعتبارات خزانه 
اسامی قانون بودجه ۱۴۰۰ چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه کشور با مشکات اقتصادی، تحریم، 
کرونا و ... دست و پنجه نرم می کند، اظهار کرد: با 
این شــرایط، اعتباراتی محدود در بخش عمرانی 
به استان ها اختصاص پیدا می کند، بنابراین باید 
همه مدیران برای جذب اعتبــارات تاش کنند و 
اجازه ندهند هیچ اعتباری برگشت بخورد.استاندار 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فرصت چندانی 
برای جذب اعتبارات عمرانی باقی نمانده اســت، 
گفت: ســال مالی به زودی به پایان می رسد، کار 
غیرقابل انجامی در استان وجود ندارد، فرمانداران و 
مدیران برای جذب کامل اعتبارات برنامه ریزی کنند  
تا موانع پیش روی جذب اعتبارات برطرف شود.وی 
افزود: نباید اجازه دهیم همین اعتبارات مختصر 
اختصاص یافته به چهارمحال و بختیاری برگشت 

بخورد، مدیران پیگیر جذب اعتبارات باشند.
حیدری با بیان اینکه تخصیص اعتبار در سال ۱۴۰۱ 
به چهارمحال و بختیاری منــوط به میزان جذب 
اعتبارات سال ۱۴۰۰ اســت، خاطرنشان کرد: اگر 

نتوانیم اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به استان 
در سال جاری را جذب کنیم، قطعا این مسئله در 

اعتبارات سال آینده تاثیر منفی خواهد داشت.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری  با بیــان اینکه 
دولت ســیزدهم متعهد شده اســت، سالی یک 
میلیون مسکن در کشور احداث کند، بیان کرد: در 
ســال ۱۴۰۱ به دلیل جابه جایی دولت از برنامه تا 
حدودی عقب بودیم، بنابراین باید در ســال ۱۴۰۱ 
با کار جهادی به برنامه برســیم و ۵۰ درصد برنامه 
محقق شــود.وی ادامه داد: عموما در ابتدای آغاز 
هر کاری موانعی ایجاد می شــود، اما پس از آغاز 
و قرار گرفتن کارها بر روی ریل، شــاهد تسریع در 
روند اقدامات هســتیم، قطعا بــا رونق در بخش 
مسکن، اشتغال خوبی در چهارمحال و بختیاری 
ایجاد می شود و بالغ بر ۱۰۰ کســب و کار نیز رونق 
می گیرد.حیدری با تاکید بر اینکه جلسات شورای 
تامین مسکن در استان ماهیانه و در شهرستان ها 
هر دو هفته یک بار تشــکیل شود، بیان کرد: در هر 
۴۳ شــهر چهارمحال و بختیاری باید کار احداث 
مســکن در طرح نهضت ملی مسکن دنبال شود، 
تاکنون گزاش کار در ۲۶ شــهر اعام شــده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت 
ایجاد شده برای خودمالکان در طرح نهضت ملی 
مســکن، گفت: افرادی که دارای زمین هســتند، 
می توانند از تسهیات دولتی برای احداث مسکن 
اســتفاده کنند و بحــث کمبود زمین نیــز جبران 
خواهد شد، همچنین در بافت های فرسوده نیز از 

این امکان نیز می توان استفاده کرد و زیرساخت ها 
هم  وجود دارد. وی تاکید کرد: تا یک ماه آینده باید 
پاالیش متقاضیان در طرح نهضت ملی مســکن 
در چهارمحال و بختیاری به پایان برسد، همچنین 
اراضی تامین شــده برای احداث مسکن در این 
طرح در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر تا هفته آینده به 

بنیاد مسکن انقاب اسامی تحویل داده شود.
حیــدری اضافــه کــرد: اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری و جهادکشاورزی تشریفات در الحاق 
اراضی به محدوده شهرها برای احداث مسکن در 
طرح نهضت ملی مسکن را کم کند تا امور تسریع 
شود، همچنین اسناد مورد نیاز برای اراضی توسط 
ثبت اسناد سریعا صادر شود تا بانک ها تسهیات را 

به متقاضیان پرداخت کنند.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری در پایان گفت: 
ســهمیه نهادهایــی ماننــد کمیته امــداد امام 
خمینی)ره(، ســتاد فرمان امــام خمینی)ره(، 
قرارگاه امام حســن )ع(، بهزیستی و ... در بحث 
ساخت مســکن در روســتاهای محروم استان 
مشخص شود، برای مثال قرارگاه امام حسن )ع( 
در روستاهای محروم استان ۴۰۰ واحد مسکونی 

احداث خواهد کرد.

 تخصیص اعتبار در سال آینده منوط به جذب
 اعتبارات سال جاری است

خبر روز

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

 متقاضی سرگردان در طرح اقدام ملی مسکن
 در چهارمحال  و بختیاری وجود ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون ۴۷۰۰ نفر در طرح اقدام ملی مسکن 
در استان افتتاح حساب و واریز وجه انجام داده اند، گفت: تمامی متقاضیان مسکن در این طرح تعیین 
تکلیف شده و متقاضی سرگردان نداریم.حسینعلی مقصودی با تاکید بر اینکه باید جلسات این شورا 
در استان ماهانه برگزار شود، اظهار کرد: باید هر چه سریع تر برای آغاز طرح نهضت ملی مسکن اراضی به 
محدوده شهر الحاق شود. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون ۴۷۰۰ نفر در طرح 
اقدام ملی مسکن در استان افتتاح حساب و واریز وجه انجام داده اند، تمامی متقاضیان مسکن در این 
طرح تعیین تکلیف شده و متقاضی سرگردان نداریم.وی افزود: ۳۰۰۰ سند برای احداث واحد مسکونی 
در طرح اقدام ملی مسکن در محله ۳۴ منظریه شهرکرد صادر شده، برای پرداخت تسهیات به متقاضیان 
در این طرح نیاز به سند مالکیت است.مقصودی افزود: مجموع افرادی که در سامانه برای طرح نهضت 
ملی مســکن در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کرده اند حدود ۵۷ هزار و ۷۳۳ نفر اســت، از این تعداد 
۲۸ هزار و ۳۸۳ نفر حائز شرایط بودند، در نهایت  ۹۳۹۴ متقاضی تایید شد و ۳۵۰۹ نفر افتتاح حساب 
کردند، همچنین ۸۶۵ نفر واریز وجه داشتند و تعداد ۵۳۵۰ قطعه زمین اختصاص داده شد.مدیرکل راه 
و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در طرح نهضت ملی مسکن در استان بیش از ۶۰۰۰ 
مجرد ثبت نام کردند، عنوان کرد: تکلیف این استان احداث ۱۰ هزار مسکن شهری است که تاکنون ۹۳۹۴ 
متقاضی شناسایی شدند که با اضافه شدن تعداد افراد مجرد، این تعداد به ۱۶ هزار مسکن می رسد، برای 
پاالیش مجردها هنوز شیوه نامه اباغ نشده است.وی خاطرنشــان کرد: برای احداث مسکن در طرح 
نهضت ملی مسکن در محله ۴۰ منظریه ۳۸۰۰ قطعه زمین تامین شده است.مقصودی  افزود: برای طرح 
ودیعه مسکن در چهارمحال و بختیاری ۳۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند، مبلغ تسهیات پرداختی در این طرح 
 در شهرکرد ۲۵ میلیون و مابقی شهرها ۱۵ میلیون تومان است، در مجموع ۱۵۱ میلیارد تومان پرداخت

 خواهد شد.
 

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری:

امکان تعمیر منازل آسیب دیده در زلزله دشتک وجود ندارد
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در مورد منازل آســیب دیده در زلزله دشتک گفت: 
بیشتر منازل دچار ترک خوردگی شده اســت، اما به علت فرسوده بودن منازل، امکان تعمیر وجود 
ندارد و منازل باید تخریب و بازسازی شوند.خســرو کیانی با اشاره به خسارت های وارده به منازل 
مسکونی در پی زلزله ۴.۳ ریشــتری در دشــتک از توابع شهرســتان اردل، اظهار کرد: بیشترین 
خسارت وارده به منازل مسکونی در بافت فرســوده است. وی توضیح داد: این خسارت ها پس از 
 جمع بندی به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود و در نهایت باید به تصویب هیئت دولت برسد. 
کیانی گفت: بیشترین خسارت به منازل مســکونی در بخش مرکزی اردل، صمصامی و فارسان 

وارد شده است.
 

اجرای طرح »ترخیص عیدانه خودرو های توقیفی«
سرهنگ حسین پور ، رییس پلیس راهور چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت عید بزرگ مبعت 
پیامبر گرامی اسام )ص( و اعیاد شعبانیه در راستای صیانت از اموال مردم، امید آفرینی و ارتقای 
سرمایه اجتماعی، پلیس طرح ترخیص فوق العاده وسایل نقلیه توقیفی را اجرا می کند.در اجرای 
این طرح تسهیات ویژه ای برای افرادی که توان پرداخت جریمه های نقدی را ندارند در نظر گرفته 
شده است به این صورت که متقاضیان می توانند با تقســیط یک ساله بدون هیچ پیش پرداختی 

نسبت به پرداخت جریمه وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

اخبار

سامانه آنالین توزیع 
عادالنه نهاده های دامی 

عشایر چهارمحال  فعال شد
معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور 
عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز 
و راه اندازی ســامانه نظارت و توزیع عادالنه 
نهاده های دامی عشــایری در استان گفت: 
این سامانه در راستای ســهولت کار و توزیع 
عادالنه نهاده های دامی بین عشایر در استان 

فعال شده است.
محســن نادری افزود: دامداران عشــایر با 
توجه به کوچ رو بــودن و پراکندگی در مناطق 
عشایری استان، دچار مشکاتی بودند که با 
راه اندازی این سامانه در استان مشکات این 

قشر کاهش یافته است.
وی گفت: این سامانه با ارســال پیامک در 
ابتدا احراز هویت اشخاص و در مراحل پایانی 
میزان نهاده تخصیص داده شده را به عشایر 
اعام می کند و عشایر را از میزان سهم نهاده 
تخصیص داده شــده مطلع می کند و امکان 
هیچ گونه دخل و تصرفی توســط اشخاص 
دیگر وجود ندارد و عشــایر امــکان دریافت 
نهاده تخصیصی خــود را از هر عامل فروش 
عشایری نزدیک محل استقرار خود را دارند 
که این امر هزینــه حمل و نقــل را از دوش 
عشایر بر خواهد داشت و با تحویل در کانون 
استقرار عشــایری به کمترین مقدار کاهش 

می دهد.
نــادری ادامــه داد: در ایــن ســامانه تمام 
اطاعــات نزدیک به ۲۴ هزار نفــر بهره بردار 
عشایری با جمعیت دامی بالغ بر یک میلیون 
و ۴۵۰ هزار رأس دام ســبک هویت گذاری 
شده، کارشناسان اســتانی و شهرستان ها، 
اتحادیه  و تشکل های عشایری شهرستانی، 
کارخانجات تولید خوراک دام و عوامل توزیع 

عشایری بارگذاری شده است .
نادری با اشــاره بــه نظارت دقیق بــر توزیع 
نهاده های دامی خاطرنشــان کرد: نام و نام 
خانوادگی دامدار عشایری، منطقه عشایری، 
تعداد دام موجود، کدملی و میزان ســهمیه 
در ســامانه توزیع نهاده ثبت شــده است و 

اطاعات دقیق دامداران وجود دارد .

امروز جامعه اسالمی به افراد با بصیرت و شجاع 
نیاز دارد تا در عرصه های مختلف از جمله جهاد همه 
جانبه، جهاد سیاسی و جهاد فرهنگی خودشان را 

نشان دهند

بام ایران

با مسئولان

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۱۰۰۳۰۷۸-۱۴۰۰/۱۲/۰۵ نظر به اینکه سند مالکیت 
سه سهم مشاع از پنج سهم شش دانگ پاک ثبتی شماره ۹۹۸ فرعی از ۱۸ 
اصلی واقع در بخش ۴ خوانســار ذیل ثبت ۶۲۱ در صفحه ۱۶۳ دفتر اماک 
جلد ۴ به نام صغری فضلی صادر و تســلیم گردیده است، که به موجب سند 
۱۴۲۷۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۶/۲۸ دفتر ۱۲ خوانسار به نحو صداق به فاطمه سلطان 
پشمی واگذار گردیده است، ســپس با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۱۱۰۰۶۶۴ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره ۱۴۰۰۰۲۱۵۵۸۶۴۰۰۹۳۱ به گواهی دفترخانه ۲۵ خوانسار رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است 

و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف:1287954 اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان خوانسار
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پویش اهدای خون اعیاد شعبانیه
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره خون استان 
اصفهان کمتر از سه روز است و این آمار حاکی از آن است که در وضعیت خوبی به سر نمی بریم، بر 
این اساس از شهروندان اصفهانی دعوت می کنیم برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه 
کنند.لطفعلی جعفری عنوان کرد: ما به مناسبت اعیاد شعبانیه، پویش اهدای خون اعیاد شعبانیه 
را برنامه ریزی کردیم که این پویش از  ١۵ اسفند ماه که میالد با سعادت امام حسین)ع( نیز هست، 
شروع شده و تا نیمه شعبان که پایان اسفند ماه اســت، ادامه خواهد داشت.جعفری بیان کرد: از 
مردم اصفهان می خواهیم که به صورت فعاالنه در امر اهدای خون شرکت داشته باشند و بانوان نیز 
در این پویش به صورت فعاالنه خون خود را اهدا کنند تا با ذخیره خون آنان، اسفند ماه را نیز پشت 

سرگذاشته و بتوانیم پاسخگوی مراکز درمانی که به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند، باشیم.
 

 مراجعه کودکان اصفهانی برای تزریق واکسن کرونا 
کمتر  از حد انتظار است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار داشــت: همه امکانات و زیرساخت های الزم برای 
واکسیناسیون کرونا مانند فضای فیزیکی، نیروی انسانی و سبد واکسن در استان فراهم است؛ اما 
تاکنون خانواده ها مراجعه متناســب با این امکانات برای تزریق واکسن به کودکان خود نداشته اند.

پژمان عقدک،  با بیان  اینکه پوشش واکسیناسیون کرونا برای کودکان ۵ تا ۸ سال در استان اصفهان 
حدود ۳.۵ درصد و برای کودکان ۹ تا ۱۱ ســال حدود ۱۰ درصد اســت، خاطرنشان کرد: اجباری برای 
تزریق واکسن کرونا به کودکان وجود ندارد اما بدون شک، تزریق آن در افزایش ایمنی در برابر بیماری 
کووید-۱۹ موثر است.عقدک هشدار داد: این درد بزرگی است که کودکی به شدت به بیماری کووید-۱۹ 
مبتال شود یا بر اثر آن فوت کند و والدینش بگویند امکان تزریق واکسن به فرزند خود را داشتند؛ اما 
از آن استفاده نکردند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه استقبال خانواده ها 
برای تزریق واکسن کرونا به نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در استان خوب است، افزود: تاکنون ۸۳ درصد از 
گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در استان نوبت نخست و ۷۰ درصد نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

 

 واگذاری 920 واحد مسکونی به مددجویان اصفهانی
 کمیته امداد

جشن واگذاری ۹۲۰ واحد مسکونی احداث شده در سال ۱۴۰۰ و توانمندسازی ۲ هزار و ۹۵۰ خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان با حضور اســتاندار اصفهان برگزار شد. استاندار  در این 
مراسم با تبریک ایام شعبانیه و سالروز تاســیس کمیته امداد امام خمینی)ره( و با اشاره به اینکه 
ارائه هر خدمت به نیازمندان توسط امدادگران، بر محور خیر است و در این دلدادگی ویژه، دست خدا 
همیشه همراه این خادمان است، اظهار داشت: امدادگران در این سالروز باید اهداف اولیه این نهاد 
در مسیر ۴۳ سال خدمت را رصد کرده و بررسی کنند با تجربه های بسیاری که در این سال ها کسب 
کرده اند، چگونه می توانند برای ریشه کن کردن فقر مطلق برنامه ریزی کنند.مرتضوی با بیان اینکه 
استان اصفهان گام های خوبی در مسیر خودکفایی مددجویان برداشــته، ادامه داد: خوشبختانه 
امروز، شــاهد توانمندی ۲ هزار و ۹۵۰ خانوار اصفهانی هستیم و این نشــان از برنامه ریزی خوبی 
است که کمیته امداد استان برای گسترش عدالت و ریشه کنی فقر داشته است.استاندار اصفهان 
همچنین به تامین مسکن مددجویان اشاره کرد و افزود: از ارزشمندترین اقداماتی که کمیته امداد 
انجام می دهد تامین مسکن مددجویان است و امســال ۹۲۰ واحد احداث و به خانوارهای تحت 
حمایت این نهاد اهدا شده است.همچنین کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در این 
مراسم اظهار داشــت: کمیته امداد با پرداخت اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیون تومان، مددجویان را برای 

بهره مندی از مسکن مناسب همراهی می کند.

آماده باش مدارس اصفهان برای پذیرایی از مهمانان نوروزی؛

طرحی با اما و اگر فراوان

کمتر از بیست روز دیگر تا آغاز نوروز ۱۴۰۱  نرگس طلوعی
باقی مانده است، سومین عیدی که قرار 
اســت بار دیگر در شــرایط کرونایــی رقم بخــورد؛ اما اجــرای طرح 
واکسیناسیون عمومی و واکسینه شــدن جمعیت زیادی از هموطنان 
موجب شده تا نوروز متفاوت تری نســبت به دو سال گذشته در پیش 
داشته باشیم، نوروزی که پیش بینی می شــود در آن سونامی سفر به 
وقوع پیوندد. همین پیش بینی ســبب شــده تا بار دیگر طرح اسکان 

مسافران در مدارس به مرحله اجرا در آید.
مدیر کل آموزش و پرورش با بیان اینکه طبیعی است که شهر اصفهان 
و استان اصفهان یکی از مقاصد سفرهای نوروزی محسوب می شود، 
گفت: دستورالعمل های سفرهای نوروزی تابع دستورالعمل های ستاد 
کرونا در کشور  است از این رو در استان اصفهان نیز جلسات مقدماتی 
ستاد اسکان فرهنگیان تشکیل شده و استان اصفهان آمادگی الزم برای 
پذیرایی از میهمانان نوروزی را دارد. محمد رضا ابراهیمی افزود: اسکان 
فرهنگیان با رعایت شیوه نامه های ابالغی بر اساس مصوبات ستاد کرونا 

در کشور خواهد بود.
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان نیز در این باره گفت: به شــرط صدور مجوز ســتاد کرونا، شهر 

اصفهان برای اسکان روزانه ۱۰ هزار مهمان نوروزی فرهنگی، آماده باش 
است. سیدعلی مدینه افزود: بر اساس جلسه ستاد اسکان فرهنگیان 
که  در اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد، در نواحی ۶ 
 گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان ۲۰۰ مدرسه که دارای بالغ بر ۲ هزار 
کالس درس اســت در حالت آماده باش برای میزبانــی از فرهنگیان 
 سراســر کشــور قرار گرفتــه تا در صــورت صــدور مجوز ســتاد ملی

 کرونا غافلگیر نشویم.
 به گفته معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان، پیرو اولین جلسه ستاد اسکان فرهنگیان سایر 
شهرستان ها نیز همانند شهرضا، کاشــان، میمه، شاهین شهر و نایین 
به صورت جداگانه ســتاد هایی را برای میزبانــی از فرهنگیان نوروزی 

تشکیل خواهند داد.
در روزهای گذشته نیز معاون خدمات شــهری اصفهان از باز شدن باغ 
فدک به روی مســافران نوروزی خبر داده بود. مهــدی بقایی در این 
باره گفته بود: نوروز امســال اولویت اقامت موقت گردشــگران در این 
کالن شهر به ترتیب، هتل ها و مهمان پذیرها، مدارس آموزش و پرورش 
و غیرانتفاعی، منازل اســتیجاری و خوابگاه های دانشــجویی، کمپ 
گردشگری باغ فدک به عنوان تنها مرکز اقامت موقت در فضای روباز و 

سایر کمپ های اضطراری خواهد بود.آماده باش مدارس اصفهان و هم 
چنین کمپ گردشگری باغ فدک برای پذیرایی از مسافران نوروزی در 
حالی از سوی مسئوالن امر اعالم شده است که هنوز کشور درگیر با موج 
ششم کروناست و روزانه نزدیک به دویست هموطن در اثر ابتال به این 

بیماری جان خود را از دست می دهند. 
در شرایطی که این روزها رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان 
به پایین ترین میزان رسیده و بازارها و خیابان ها مملو از جمعیت است 
چگونه می توان انتظار داشت که مســافران نورزوی پای بند به رعایت 
پروتکل های بهداشتی بوده و تجمع آنها در مدارس و همچنین باغ فدک 
خطر آفرین نباشد. برداشتن برخی از محدودیت ها و افزایش مسافرت 
در نوروز ۱۴۰۰ موجب شد تا بعد از پایان ایام عید شاهد درگیری کشور 
با موج جدید کرونا باشیم، اتفاقی که به نظر می رسد در سال جدید هم 
دور از انتظار نباشد. مسافرانی که محل اسکان شان را در نوروز مدارس 
و یا کمپ های گردشــگری انتخاب می کنند به ناچار مجبور به استفاده 
از سرویس های بهداشــتی عمومی و همچنین تجمع برای پخت و پز 
هستند  از این رو چگونه می توان امیدوار بود که این نوع اسکان تاثیری 
در شــیوع ویروس کرونا نداشته باشد  و شرایط کشــور  در سال جدید 

دوباره بحرانی نشود.

آماده باش مدارس اصفهان و هم چنین کمپ گردشگری 
باغ فدک برای پذیرایی از مسافران نوروزی در حالی از 
سوی مسئوالن امر اعالم شده است که هنوز کشور درگیر 
با موج ششم کروناست و روزانه نزدیک به دویست 
هموطن در اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست 

می دهند

خبرخوان جامعه

هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های ایران گفت: 
مدیریت زیســت بومی و یکپارچه تاالب بین المللی 
گاوخونــی در شــرق اصفهان بــرای تقویــت کارکرد 
گردشــگری و طبیعی ایــن منطقه ضروری اســت.
یوســفعلی احمدی افزود: مدیریت زیســت بومی، 
رویکردی مشورتی و غیر متمرکز است که فرآیندی از 
پایین به باال را طی می کند و در آن برنامه های الزم برای 
حفاظت و مدیریت تاالب ها توســط دست اندرکاران 
در ســطح محلی و اســتانی جمع آوری می شــوند و 
پس از تایید بــه مرحله اجرا می رســند.به گفته وی، 

طرح حفاظت از تاالب های ایران مامور اســتقرار این 
رویکرد در تاالب های نمونه آزمایشی )پایلوت ( ارومیه، 
شادگان و پریشــان شــد که در مرحله اول، خروجی 
استقرار این رویکرد، تولید برنامه های مدیریت جامع 
زیست بومی برای این سه تاالب بود.هماهنگ کننده 
طرح حفاظت از تاالب های ایران افزود: این برنامه ها 
توسط دســت اندرکاران در ســطح حوضه آبریز تهیه 
می شــود و ریاســت کمیته اجرایی یا بین بخشی آن 
بر عهده استاندار در ســطح استان و فرماندار در سطح 
شهرســتان اســت.به گفته وی، در فرآیند مدیریت 
زیست بومی تاالب، موضوعات مربوط به تاالب برای 
نمایندگان نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد و 
جوامع محلی، حساس سازی شده و آنها از ارزش ها و 

کارکردهای تاالب آگاه می شــوند و به دنبال حفاظت 
مشــارکتی از تاالب برای بهره برداری خرمندانه از آن 
هســتند.وی افزود: اســتقرار مدیریت زیست بومی 
یکپارچه حوضه تاالب بین المللی گاوخونی برای تحقق 
اهداف توســعه پایدار مبتنی بر احیا، ضروری است  و 
باید با هدف حفاظت و بهره برداری پایدار با مشارکت 
موثر همه افراد مرتبط با آن به ویژه جوامع محلی اقدام 
و برنامه ریزی شــود.احمدی افزود: توسعه ناپایدار، 
الگوی ناپایدار معیشت و فقدان رویکردهای جامع نگر 
در مدیریت حوضه آبریز تاالب ها، مدیریت نامناسب 
منابع آب و رقابت تاالب ها با سایر کاربری ها برای بهره 
برداری از منابع آبی، تغییرات اقلیمی و... از مهم ترین 

مشکالت تاالب هاست.

هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های ایران:

مدیریت یکپارچه تاالب گاوخونی اصفهان ضروری است

فعاالن محیط زیست 
دو دلیجه در خوانسار 

را رهاسازی کردند
دوســتداران طبیعت خوانســار دو 
عــدد دلیجــه خریداری شــده از 
فروشــندگان غیرمجاز را بــه اداره 
حفاظــت محیــط زیســت ایــن 
شهرســتان تحویــل دادنــد. این 
پرندگان پس از تیمــار، در منطقه 
شکار ممنوع گلســتان کوه استان 

اصفهان رها سازی شدند.

جشن دانش آموختگی درجه داران ناجا در اصفهان
طی آیینی در مرکز آموزش درجه داری شهید بهشتی ناجای اصفهان، به دانش آموختگان و فراگیران 
دوره ۹۷ این دانشکده درجه اعطا شد.فرمانده انتظامی اســتان در این آیین با تبریک والدت امام 
حسین علیه السالم و روز پاسدار گفت: سبزپوشان نیروی انتظامی آماده اند تا برای برقراری نظم 
و امنیت و آرامش مردم، از جان خود گذشت کنند.سردار محمدرضا میرحیدری با اشاره به روز های 
پایان سال و ســفر های نوروزی، افزود: برای برقراری نظم در جاده ها و شهر های استان و میزبانی 
از مســافران نوروزی، نیروی انتظامی با تمام تــوان برنامه ریزی کرده اســت.وی، توجه ویژه به 
مراکز خرید و بازار ها را یکی از اولویت های کاری پلیس در راســتای طرح استقبال از بهار برشمرد و 
افزود: توجه ویژه به بازار های نوروزی و تشکیل گشت های مضاعف گامی مهم برای امنیت جامعه 
است.سردار میر حیدری برنامه ریزی برای تامین امنیت چهارشــنبه آخرسال را هم یکی دیگر از 
ماموریت های سنگین و مهم پلیس در روز های پایانی سال عنوان کرد و گفت: با اقداماتی همچون 
آموزش شهروندان، ارائه هشدار های انتظامی الزامی است امنیت مطلوبی را در هفته آخر اسفند به 
شــهروندان ارائه دهیم.در این آیین که در مرکز آموزش علمی تخصصی درجه داری شهید بهشتی 
ناجا برگزار شــد، ۵۷۲ نفر از درجه داران جدید الورود ناجا با اجرای رژه، توان رزمی و عملیاتی خود 

را به نمایش گذاشتند.
 

هشدار پلیس فتا درباره اپلیکیشن های جعلی تقویم 1401
 رییس پلیس فتای استان اصفهان اظهار داشت: به تازگی در شبکه های اجتماعی شاهد روش های 
جدیدی از کالهبرداری با عنوان دانلود نرم افزار تقویم ۱۴۰۱ هستیم که در این شگرد مجرمانه، این افراد 
با ساخت بدافزار های مخرب و جاسوسی به دنبال سرقت اطالعات کاربران هستند یا این که با ارسال 
نرم افزار های جعلی و تقلبی برای کاربران، از آن ها کالهبرداری مالی کرده و یا آن ها را به درگاه های جعلی 
بانکی هدایت می کنند.سید مصطفی مرتضوی، افزود: اگرچه شاید این ایده و خدمات ارائه شده در 
این اپلیکیشن ها در نوع خود مفید و کاربردی باشد، اما همین موضوع، شگرد هایی را برای کالهبرداری 
در اختیار افراد سودجود قرار می دهد.رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: کالهبرداران سایبری 
با تبلیغ فروش نرم افزار های جعلی در شبکه های اجتماعی افراد را ترغیب به دانلود و خرید می کنند و 
به منظور دانلود نرم افزار های فوق، مبالغی را مطالبه یا این که آن ها را به صفحه های درگاه های بانکی 
جعلی )فیشینگ( هدایت می کنند که این موضوع ســبب کالهبرداری و برداشت های غیرمجاز از 
حساب کاربران می شود.وی خاطرنشان کرد: سازنده اینگونه نرم افزار ها به تمامی اطالعات وارد شده 
توسط کاربر )نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس( دسترسی دارند، بنابراین قادرند با 
داشتن این اطالعات از کاربران سوءاستفاده کنند، بنابراین کاربران فضای مجازی هرگز نباید فریب 

این گونه تبلیغات را خورده و هنگام دانلود این برنامه ها احتیاط های الزم را انجام دهند.
 

 سرقت 70 میلیارد ریالی از یک مغازه  سموم کشاورزی
 در فالورجان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهارداشت: پس از ســرقت اموال یک مغازه سموم و 
وسایل کشاورزی در شهر فالورجان، شناسایی و دســتگیری عامل یا عوامل این سرقت به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.محمدرضا هاشمی فر،  با بیان اینکه با انجام 
اقداماتی تخصصی و اطالعاتی ۳ سارق در ارتباط با این سرقت شناسایی و پس از هماهنگی های 
الزم دستگیر شدند، گفت: افراد دســتگیر شده هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو شدند به 
سرقت اموال این مغازه فروش آن به یک مالخر اعتراف کردند.هاشــمی فر با اشاره به اینکه طبق 
نظر کارشناسان مربوطه ارزش اموال سرقت شده ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: 
مالخر اموال نیز دستگیر و همه متهمان برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وز عکس ر

خبر روز  ناجا

همکاری دانشگاه اصفهان 
با دانشگاه دورتموند آلمان 
در باره برنامه ریزی شهری 

مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشــگاه 
اصفهان بــا اشــاره بــه امضــای تفاهم نامه 
مشترک با دانشگاه فنی دورتموند آلمان گفت: 
همکاری این ۲ دانشگاه در زمینه  برنامه ریزی 
شــهری، جغرافیا و میراث فرهنگی توســعه 
می یابد.ســیدکمیل طیبی افزود: دانشــگاه 
اصفهان با گروه برنامه ریزی شــهری دانشگاه 
فنی دورتموند آلمان در ســال جــاری اقدام 
به برگــزاری ۲ همایــش مشــترک در زمینه 
توسعه و برنامه ریزی شــهری از طریق فضای 
مجازی)برخــط( کرد کــه این همــکاری در 
نهایت به امضــای تفاهم نامه بیــن ۲ طرفین 
منجر شــد.وی با اشــاره به اینکه مدت زمان 
این تفاهم نامه سه سال اســت، اظهار داشت: 
همکاری بین گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه 
دورتموند و قطــب علمی اقتصــاد بین الملل 
دانشــگاه اصفهان در زمینه مســائل شهری، 
شهرنشــینی، تغییرات اقلیمی، گردشگری و 
میراث فرهنگی خواهد بود.عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این همکاری ها به 
صورت برگزاری نشست های مشترک، مبادله 
اطالعات، انتشارات و استاد و انجام پژوهش 
های مشترک در زمینه توسعه شهری، میراث 
فرهنگی و کسب و کار است، افزود: در چارچوب 
این همکاری ها از تجربه  و دستاوردهای علمی 
و تحقیقاتی ۲ دانشگاه برای توسعه مدیریت 
شهری استفاده می شود.وی با اشاره به اینکه 
همکاری با گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه 
دورتمونــد از حدود ۶ ماه گذشــته آغاز شــد، 
خاطرنشان کرد: بهمن امســال نیز گروهی از 
این دانشگاه به اصفهان ســفر کرده و عالوه بر 
بازدید از بخش های مختلف دانشگاه اصفهان 
در باره توســعه همکاری هــا تبادل نظر کردند.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشــگاه 
اصفهان اضافه کرد: دانشــگاه فنی دورتموند، 
بیشتر در بخش های کاربردی، مهندسی و بین 
رشــته ای در زمینه های مختلف مانند اقتصاد، 
کسب و کار، میراث فرهنگی و مدیریت شهری 

فعالیت می کند .

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره ۶/۲۶۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای محترم اسالمی شهر و به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد در 
راستای فروش دو دستگاه خودرو  یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین به شماره انتظامی ۲۳-۱۱۱ی۱۸ را بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( به 
مبلغ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ريال( و یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی به شماره انتظامی ۲۳-۱۳۲ی۲۳ را بر اساس قیمت پایه کارشناسی 
)کارشناس رسمی دادگستری( به مبلغ ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ريال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی، 
به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به واحد درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شرکت 
در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. شرکت کنندگان 

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه و یا با شماره ۵۲۵۵۲۴۴۴-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت اول
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انتقاد »عصام الشوالی« از نگاه دوگانه به جنگ
روز یکشنبه و در شرایطی که  پيش از شروع دربی منچستر، هواداران انگلیسی با یک پرچم بزرگ 
به همراه بازیکنان حمله نظامی به اوکراین  را محکوم کردند ، این مسئله  اعتراض عصام الشوالی 
گزارشگر مشهور و محبوب تونسی شبکه بین اسپورت را به همراه داشت.اعتراض الشوالی به اتفاقی 
مشابه در زمانی نه چندان دور ، پنج سال پیش و جریمه هواداران و باشگاه  سلیتک اسکاتلند مربوط 
می شود. زمانی که در یکی از بازی پلی آف لیگ قهرمانان، ســلتیک در اسکاتلند و زمین خانگی، 
میزبان هاپوئل بیر شیوا بود که با نتیجه ۵-۲ به ســود تیم اسکاتلندی به پابان رسید.این مسابقه 
مشهوری است که خیلی زود رنگ و بوی سیاست به خود گرفت. هواداران سلتیک در دفاع از حقوق 
مردم فلسطین، با پرچم های فلســطین و پالکاردهای اعتراضی به ورزشگاه پارک سلتیک رفتند 
و در عین حال  این خوش آمد گویی نه چندان گرم به حریف اهل رژیم صهیونیســتی، با برد پرگل 
سلتیک همراه بود.پس از آن بود که  يوفا اعالم كرد اقدام انضباطی عليه سلتيك به اتهام نمايش غير 
قانونی پرچم را آغاز كرده که این مسئله با واکنش های مختلفی همراه بود از جمله اینکه هواداران 
اسكاتلندی در اعتراض به اقدام انضباطی یوفا ، كارزار كمك خیرخواهانه به راه انداختند و قول دادند 
كه كمك های نقدی خود را برای مردم فلسطین ارسال كنند. حاال و درشرایطی که حمله به شهرهای 
اوکراین و همدردی مردم در سراسر جهان مهم ترین خبر امروز دنیاست ؛ شوالی که از سوی بی این 
اسپورت برای گزارش دربی منچستر انتخاب شده بود در لحظه ای که دوربین از باال پرچم اوکراین 
روی سر هواداران حاضر در ورزشگاه را نشان می داد ، فی البداهه گفت : معیارهای دوگانه، به آنچه 
که می پسندند اجازه می دهند و آنچه که دوســت ندارند را منع می کنند.زنده باد سلیتگ گالسگو، 
پرچم دار و دوست دار آرمان های فلسطین و اما دموکراسی غربی در قبال قضیه فلسطین بی تفا وت 

بود.این اظهارنظر بازتاب وسیعی در خبرها در سراسر جهان داشته است.

»رونالدو« از رد پیشنهاد سیتی پشیمان است
جان بارنز، ستاره سابق لیورپول معتقد است که کریســتیانو رونالدو از رد پیشنهاد منچسترسیتی 
در تابستان گذشته پشیمان شــده است. در اواخر فصل تابستان سال گذشــته بود که کریستیانو 
رونالدو تصمیم به جدایی از یوونتوس گرفت و ابتدا از منچسترســیتی به عنوان گزینه اصلی این 
ستاره پرتغالی نام برده می شد. اما در نهایت رونالدو تصمیم به بازگشت به یونایتد را عملی کرده و 
بعد از ۱۳ سال دوباره لباس قرمز به تن کرد.حاال جان بارنز مدعی شد رونالدو در این رابطه مرتکب 
اشتباه شده و او در ترکیب یونایتد به اندازه کافی مورد حمایت قرار نمی گیرد.جان بارنز گفت:»رکورد 
گلزنی کریستیانو رونالدو در این فصل برای یک بازیکن ۳۷ ساله در این سطح فوق العاده است، 

اما من فکر می کنم اگر او به حتی رفتن به یونایتد به پیشــنهاد منچسترسیتی در 
ابتدای فصل پاسخ مثبت داد، احتماال اکنون و تا این مقطع از فصل ۲۵ بار موفق 
به گلزنی شــده بود. در حال حاضر بازیکنان باکیفیتی در ترکیب سیتی وجود 
دارند که کار را در زمین برای رونالدو خیلی راحت تر می کردند. هم تیمی های 

رونالدو باید از دید و قدرت تکنیکی الزم برای قرار دادن او در موقعیت 
گلزنی برخوردار باشــند، اما من فکر می کنم برخی از بازیکنان 

یونایتد نمی توانند رونالدو را در مقابل دروازه صاحب فرصت 
های خوب گلزنی کنند. همچنین موضــوع دیگری نیز 
وجود دارد و پاهای رونالدو به اندازه قبل قدرتمند نبوده 
و این بازیکن از ســرعت چهار یا پنج ســال پیش خود 
دیگر برخوردار نیست. اما من فکر می کنم آنچه در ماه 

های اخیر رونالدو را ناامید کرده این است که این بازیکن 
مانند گذشته از ســوی هم تیمی های خود مورد حمایت 

قرار نمی گیرد.«

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان- فجرسپاسی؛

بازگشت آرامش به اردوی طالیی پوشان

 سمیه مصور نتیجه هفته بیســت و یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به کام تیم های 
اصفهانی شیرین شد. در این هفته تیم ذوب آهن در ورزشگاه فوالد آره نا اهواز 

مقابل تیم فوالد خوزستان به یک پیروزی دلچسب دست یافت.
 سبزپوشان اصفهانی عصر یکشنبه موفق شدند طلسم ناکامی ذوبی ها در این ورزشگاه را شکسته و با نتیجه 
دو بر یک شاگردان جواد نکونام را شکست داده و با دست پر به اصفهان باز گردند. دیگر تیم اصفهانی نیز  در 
این هفته به برتری دست یافت. سپاهانی ها  که در هفته بیست و یکم مقابل تیم فجرسپاسی در ورزشگاه 
فوالد شهر صف آرایی کرده بودند با دو گل این تیم شیرازی را  شکســت دادند تا پس از مدت ها آرامش به 
اردوگاه طالیی پوشــان بازگردد. در این گزارش نگاهی خواهیم داشــت به نکات آماری دیدار تیم سپاهان 

اصفهان با فجر سپاسی شیراز:

سپاهان در یکی از حساس ترین بازی های هفته بیست و یکم مقابل فجرسپاسی به میدان رفته و با ارائه یک 
بازی هوشمندانه نتیجه را به نفع خود خاتمه داد تا عالوه بر کسب ۳ امتیاز با ارزش، روند تساوی های متوالی 
این تیم پس از ۳ هفته خاتمه یابد.سپاهانی ها در حالی مقابل فجرسپاســی به میدان رفتند که با توجه به 
۳ تساوی متوالی در هفته های گذشته، فاصله شان با صدر جدول به ۱۳ امتیاز رسیده بود و با در نظر گرفتن 
اختالف کم امتیازات  تیم های رده سوم تا هفتم جدول، می دانســتند هر نتیجه ای غیر از پیروزی می تواند 
جایگاه شــان را در جدول به خطر بیندازد. شــاگردان نویدکیا با این پیروزی ۳8 امتیازی شده و با توجه به 
نتایج سایر بازی ها همچنان در رده سوم جدول ایستاده اند.اگرچه سپاهان با توجه به اختالف ۱۳ امتیازی 
با استقالل صدرنشین دارد، از شانس چندانی برای رسیدن به قهرمانی برخوردار نیست؛ اما اوج گیری دوباره 
زردپوشان اصفهانی اتفاق خوشایندی است که می تواند کار سرخابی های پایتخت را برای رسیدن به قهرمانی 

سخت کند و در آستانه لیگ قهرمانان آسیا، امیدهای دوستداران این تیم را نیز افزایش دهد.

2
 شــهریار مغانلو با دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند یکی از ســتاره های تیم سپاهان در جدال با 

فجرسپاســی لقب گرفت. مغانلو که به دلیل عملکرد ضعیف اش در چند دیدار گذشته طالیی پوشان مورد 
انتقادات زیادی قرار گرفته بوده با این دو گل نقش موثری در پیروزی تیمش ایفا کرد و توانست از زیر فشار 
انتقادها خارج شود. مهاجم سپاهان با  این دو گل، شمار گل هایش در لیگ بیست و یکم را به عدد ۷ رساند 

و جالب اینجاست که او در هر بازی این فصل که گل زده، تیمش به پیروزی دست یافته است.

محرم نوید کیا در بازی با فجر سپاسی از دو بازیکن جوان تیم سپاهان رونمایی کرد؛ دو بازیکنی که پیش تر 
نامی از آنها نشنیده بودیم. سرمربی ســپاهان قبال با بازی دادن به یاسین سلمانی بازیکن تیم ملی جوانان 
و تیم ملی امید نشان داد ترســی از میدان دادن به جوان ها ندارد .حضور آریا یوسفی و امیر محمد محکم 
کار در ترکیب سپاهان بدون شک خبر خوشــی برای بازیکنان تیم های آکادمی باشگاه سپاهان است. آنها 
متوجه شده اند می توانند در تیم سپاهان در لیگ برتر هم دیده شوند و دیگر نیازی نیست به عنوان بازیکن 

قرضی راهی دیگر تیم ها شوند.  

خبر روز

قلم قرمز »یحیی« روی اسم کاپیتان پرسپولیس
مدافع باتجربه پرسپولیس که در پنج قهرمانی متوالی فصول گذشته پرسپولیس جام را باالی سر 
برد قراردادش در پایان فصل به اتمام می رســد؛ اما هنوز خبری از تمدید قرارداد نیست.سیدجالل 
که در بعضی از بازی های فصل جاری نیز طعم نیمکت نشینی را تجربه کرده است با ۴۰ سال سن 
قرار است در این باره جلسه ای با یحیی گل محمدی داشته باشد.سرمربی پرسپولیس قصد دارد 
نشستی را با کاپیتان تیمش برگزار کند تا ضمن گفت وگو درباره شرایط او برای ادامه فعالیت در جمع 
سرخ پوشان تصمیم گیری کند.رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تمام اختیارات الزم در 
این حوزه را به یحیی گل محمدی داده است تا او درباره نحوه ادامه همکاری سیدجالل حسینی با 
سرخ پوشان تصمیم الزم را بگیرد.یحیی نیز تصمیم دارد مذاکره با سید جالل حسینی را با حفظ شأن 
این بازیکن که بار دیگر با ضعف مدافعان جوان تیمش تبدیل به بازیکن اصلی در قلب دفاع تیم شده 

است، برگزار کند و هرگونه فعالیتش را به عهده کاپیتان با تجربه سرخ پوشان بگذارد.
 

استقالل فقط از خودی ها گل می خورد!
پاس زمینی و در عرض سعید صادقی با شــلیک دیدنی و روی پای مرتضی تبریزی همراه شد و 
بازیکن سابق آبی ها با یک ضربه محکم که با پای چپ هم زده شد، توپ را به طاق دروازه استقالل 
چسباند تا بازی را به تساوی بکشاند.همانطور که انتظار می رفت، مهاجم سیرجانی ها پس از این 
گل زیبا، دستانش را باال برد و شادی پس از گل را به اجرا نگذاشت. علت این امر نیز گلزنی به تیم 
سابقش بود. مرتضی تبریزی که در لیگ هجدهم به استقالل پیوسته بود، در لیگ نوزدهم و پس 
از پارگی رباط صلیبی، از جمع شاگردان مجیدی جدا شد و به تیم گل گهر پیوست و پس از گلزنی 
به تیم سابقش، شــادی پس از گل را به نمایش نگذاشت. نکته جالب اینکه با گل تبریزی، دروازه 
استقالل برای هفتمین بار در این فصل باز شد و از همه عجیب تر اینکه ۴ مورد از این ۷ گل را بازیکنان 
سابق استقالل وارد دروازه این تیم کرده اند.در واقع شروع گلزنی بازیکنان سابق استقالل از دیدار 
برابر آلومینیوم اراک آغاز شــد. جایی که میثم مجیدی در دقیقه 9۴ با یک شوت از پشت محوطه 
جریمه، گل تساوی تیمش را به ثمر رساند تا آبی ها ۲ امتیاز شیرین را در واپسین لحظات بازی از 

دست بدهند.
 

دست »ساکت« برای بازی با سپاهان بسته شد
به نظر می رسد یک بازیکن دیگر نساجی به دلیل مصدومیت چند هفته ای از ترکیب این تیم دور 
خواهد شد.فرزاد زامهران، گلزن تیم نساجی که در بازی با پیکان با عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان 
شد، دقایقی کوتاه بعد از حضور در زمین مجبور شد زمین مسابقه را ترک کند. این بازیکن  روی یک 
توپ و فرود روی زمین از ناحیه کتف آسیب دید و نتوانست به بازی ادامه دهد. پیش از این مهرداد 

دفاعی نساجی هم به همین خاطر حضور در لیســت نساجی را برای بازی با عبدی هافبک 
پیکان از دســت داد. این بازیکن هم از ناحیه کتف آســیب دیده بود و 
مصدومیت او در بازی با استقالل تشدید شد. به نظر می رسد عبدی و 
فرزاد زامهران چند هفته ای حضور در ترکیب نساجی را از دست بدهند. 
عالوه بر این دو بازیکن، حسن نجفی هم به دلیل مصدومیت در دو بازی 
اخیر در ترکیب نساجی به میدان نیامده است. 
نجفی که در پست وینگ بک چپ به میدان 
می رود در بازی های این فصل زننده ۴ گل 
برای تیم نســاجی در بازی های لیگ برتر 
بوده اســت.در غیاب این ســه بازیکن دست 
ساکت الهامی برای بازی با سپاهان در هفته بیست و دوم 

لیگ برتر کمی خالی خواهد بود.

مستطیل سبز

امیر، فرهاد و مجتبی؛ 
ستاره های ناکام

تیم والیبال سپاهان با وجود جذب چند ستاره 
نامدار نتوانست به فینال لیگ برتر صعود کند. 
زردپوشــان اصفهانی که چند سالی بیشتر از 
تشکیل تیم شان در سطح اول والیبال ایران 
نمی گذرد، خیلی زود تبدیــل به یک مدعی 
شدند. سپاهان این فصل با جذب بازیکنانی 
همچون امیر غفــور، مجتبــی میرزاجانپور، 
فرهاد قائمی و استفاده از نفرات شناخته شده 
ای همچون پرویز پزشــکی، سامان فائزی و 
علیرضا مباشری در قامت یک مدعی ظاهر 
شدند.این تیم که در ابتدای فصل تا نزدیکی 
رسیدن به نیم فصل شکست نخورده بود و در 
نهایت هم با اقتدار صدرنشین دور گروهی شد، 
در نیمه نهایی مقابل پیکان یک ناکام مطلق 
بود.شاگردان رحمان محمدی راد در دو بازی 
رفت و برگشت برابر پیکان فقط یک ست امتیاز  
کسب کردند و نتوانستند شانسی برای خود 
جهت رسیدن به فینال دست و پا کنند.حاال کار 
سپاهانی ها با کسب عنوان سومی مشترک 
به پایان رسیده و ستاره های این تیم در انتظار 
اعالم لیســت تیم ملی از سوی بهروز عطایی 
هستند. قطعا بازیکنانی همچون غفور، قائمی 
و میرزاجانپور این شــانس را برای خودشان 
قائلند که بتوانند بار دیگر حضور در تیم ملی را 
تجربه کنند؛ اگرچه باید دید سیاست سرمربی 
جدید تیــم ملــی چیســت،جوان گرایی یا 
اســتفاده از باتجربه ها؟ مرحله نیمه نهایی 
لیگ برتر والیبال زودتر از آنچه که تصور می شد 
به پایان رسید و تیم های مقاومت شهداب یزد 
و پیکان تهران با شکست حریفان خود در دو 
مسابقه متوالی به دیدار نهایی این رقابت ها که 
به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می شود، 
صعود کردند.سازمان لیگ فدراسیون والیبال 
برنامه دیدار نهایی لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۰ 
را اعالم کرد که دیدار دور رفت ســاعت ۱۵:۳۰ 
دقیقه روز شنبه ۲۱ اســفندماه و مسابقه دور 
برگشت ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز دو شنبه ۲۳ 
اسفندماه در سالن فدراسیون والیبال برگزار 
می شود.در صورت نیاز به مسابقه سوم، این 
دیدار ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۲۵ 

اسفندماه برگزار خواهد شد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

رونمایی از تاالر افتخارات 
سپاهان در موزه ورزشگاه 

نقش جهان
از تاالر افتخــارات فوتبال باشــگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان در موزه ورزشگاه نقش 
جهان رونمایی شد.این موزه  شامل بیش 
از ۲۴۰ جــام قهرمانــی تیم های مختلف 
فوتبال باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان 
بوده که در مسابقات داخلی و بین المللی 
توسط تیم های فوتبال این باشگاه کسب 

شده است.

پس از یک فصــل برگزاری بازی هــای خانگی 
در خــارج از خانــه، در آســتانه شــروع فصل 
جدید مســابقات دســته برتر فوتبال ساحلی، 
نماینده اصفهــان، هنوز صاحب زمین ســاحلی 
اســتاندارد نشــده اســت.تیم فوتبال ساحلی 
صنعت فرش حداد ســه سالی می شــود که در 
لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران حضور دارد؛ تیمی 
که در ســال نخست با جوانان مســتعد و مربی 
باتجربه اش توانست روی سکوی سومی بایستد.

آن هم در شرایطی که شیوع ویروس کرونا تاثیر 
زیادی روی ســطح برگزاری بازی ها گذاشت و 
رقابت ها به صورت متمرکز برگزار می شــد. پس 
از آن فرش حداد خــود را آمــاده دومین فصل 
حضورش در سطح اول مسابقات فوتبال ساحلی 
کشور کرد تا بتواند عنوان سومی اش را ارتقا دهد 
یا دســت کم آن را تکرار کند.اما اساســی ترین 
مشــکل فرش حداد، نداشــتن زمین ســاحلی 
اســتاندارد برای تمرین و میزبانی از رقبا بود. از 
همان زمان باشــگاه خبرنگاران جــوان اصفهان 
برای مشــخص شــدن آینده این تیــم و زمین 
ساحلی آن پیگیری هایی کرد و قول هایی نیز از 
شورای شــهر قبلی و هیئت فوتبال استان شنید 
که هیچ کدام عملی نشد.صنعت فرش حداد در 
ســومین فصل حضورش از همان بازی نخست 
که روی کاغذ میزبان حریفش بــود به خارج از 

استان رفت و تا پایان رقابت ها نتوانست در شهر 
خود به میدان برود. سرانجام این خانه به دوشی 
سبب شد فرش حداد، در فصل ۱۴۰۰-۱۳99 به 
جایگاه پنجمی قناعــت کند.هم اکنون در فاصله 
۲ ماه مانده به شــروع فصل جدیــد رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ســاحلی، فرش حــداد به دلیل 
نبود زمین استاندارد در استان، سرگردان است و 
تمرینات آماده سازی را آغاز نکرده است؛ اینطور 
که از شواهد پیداست امسال هم هیچ دستگاهی 
از هیئت فوتبال تا اداره کل ورزش و جوانان گرفته 
تا شــهرداری، برنامه ای برای حمایت از نماینده 
استان شــان ندارند و باید گفت: فرش حداد، در 

خانه نیز غریب است.
جلیل حدادی پــور، مدیرعامل باشــگاه صنعت 
فرش حــداد درخصوص مشــکالتی کــه فصل 
گذشــته گریبان گیر این تیم بــود ، گفت: تمام 
دیدارهای مــان را خــارج از خانه برگــزار کردیم 
و میهمان یــزد بودیــم. بــرای تمریــن نیز به 
تیران وکرون و فوالدشهر می رفتیم، همین باعث 
شــد به علت نامناســب بودن شــرایط تمریی و 
مسافت های طوالنی برای بازی ها دچار مشکل 
شویم.وی ادامه داد: تمرینات را برای فصل جدید 
تا هفته های آتــی آغاز می کنیم، امــا هم اکنون 
منتظر مشخص شــدن تکلیف زمین هستیم تا 
بدون حاشــیه تمرین کنیم.فصل گذشــته طبق 

قول مسئوالن شــهری، قرار بود تا قبل از رسیدن 
به میانه های لیگ مشکل زمین و گرفتن میزبانی 
حل شــود، اما تمام بازی ها بــرای فرش حداد 
حکــم میهمانی را داشــت.مدیرعامل باشــگاه 
صنعت فرش حداد افزود: یکی از سخت افزار ها 
و شرایط قهرمانی زمین مناسب است. متاسفانه 
چند سالی می شود از مراجع استانی پیگیر این 
مشکل هســتیم، اما هنوز وعده ها عملی نشده 
است.به گفته حدادی پور، نداشتن زمین سبب 
می شود بازیکنان از اصفهان هفته ای چهار یا پنج 
مرتبه مسیر ۶۰ کیلومتری را برای تمرینات روزانه 
طی کنند و از لحاظ روحی و بدنی خســته شوند.

وی معتقد است  تیمی که در شهر خودش مقابل 
حریفــان بازی کنــد از لحاظ روانــی دارای یک 
ویژگی مثبت خواهد بود و این مسئله تا حدود ۵۰ 
درصد تاثیرگذار است.مدیرعامل باشگاه صنعت 
فرش حداد بیان کرد: به دنبال دور کردن هر گونه 
حاشیه ای از تیم هستیم، اما یک سری مشکالت 
دست باشگاه نیســت و منجر به این می شود که 
نتایج مطلوب مدنظر بر اســاس هدف گذاری ها 
کسب نشــود.به گفته حدادی پور، اداره ورزش و 
جوانان پیگیر زمین خوراسگان است، اما بودجه 
آن هنوز مصوب نشده، هیئت فوتبال استان نیز 
تالش خود را کرده، اما نیازمند حمایت مسئوالن 

استانی است.

داستان خانه  به دوشانی که در استان خود هم غریب هستند

sepahansc :عکس
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رییس شورای شهر مطرح کرد:

 تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس های برقی
 در  بودجه 1401

رییس شورای اســامی شــهر اصفهان در خصوص ورود اتوبوس برقی به شــهر و آزمایش یک 
هفته ای و استقبال اصفهان از این برنامه، اظهار کرد: اولین اتوبوس برقی هم زمان با روز درختکاری 
وارد اصفهان شد؛ این اتوبوس ها دارای مکانیزم برقی، اتاق و سایر تجهیزات ساخت داخل کشور 
است و قطعا عملکرد بسیار خوب و با ارزشی خواهد بود.محمد نورصالحی با بیان این که در بودجه 
۱۴۰۱ ردیفی جهت خرید اتوبوس برقی برای شهر اصفهان تعیین شده است، ادامه داد: امید است 
با ورود اولین اتوبوس برقی به اصفهان و شــروع تجهیز شــهر به اتوبوس برقی پیامدهای بسیار 
خوبی برای شهر اصفهان و شهروندان رقم بخورد.رییس شورای اســامی شهر اصفهان با اشاره 
به تعیین ردیف برای خرید اتوبوس های برقی در بودجه ۱۴۰۱، تصریــح کرد: حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان حداقل بودجه تعیین شده برای توسعه اتوبوسرانی به ویژه خرید اتوبوس برقی است. ورود 
اولین اتوبوس برقی شروع خوبی برای شهر خواهد بود.وی با بیان این که شورای ششم آمادگی 
دارد تا در صورت نیاز برای محقق شدن این برنامه در شهر منابع الزم را پیش بینی کند، تاکید کرد: 
در حال حاضر دو پیشــنهاد از تولیدکننده ها وجود دارد که حاضر به مشارکت و سرمایه گذاری در 
این بخش بودند و این اتفاق ارزش افزوده بهتری را به همراه دارد.نورصالحی اضافه کرد: در سال 
۱۴۰۱ فعالیت تردد اتوبوس های برقی در شهر اصفهان شروع می شود، امیدوارم شهروندان شاهد 
اجرای تردد یک یا دو خط اتوبوس برقی در سطح شهر به صورت تاثیرگذار در سال ۱۴۰۱ و به صورت 

کامل تر در سال ۱۴۰۲ باشند.
 

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

شناسنامه باغات اصفهان تدوین می شود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در آیین درخت بانی با ابراز خرسندی 
از افتتاح اولین باغ موضوعی در اصفهان، اظهار کرد: اصفهان پیش از این باغ شهر بوده و باغبانانی 
داشــته اســت، اما امروزه از باغ به درخت و از باغبانی به درخت بانی بازگشته است.مجید عرفان 
منش، سرانه تفرجگاهی فضای سبز شــهر اصفهان را ۳.۶ متر مکعب به ازای هر نفر اعام کرد و 
افزود: فضای سبز اصفهان در طول شهر ۲.۵ تن اکســیژن تولید می کند که فقط برای تنفس ۱۰ 
نفر کافی است.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه باید 
ریه های شهر را حفظ کنیم، تصریح کرد: فضای ســبز شهر تحت تهاجم آلودگی هوا و خشکسالی 
است در حالی که باید هوای هر یک از درختان شهرمان را داشته باشیم، بر این اساس مردم باید 
از درختان شهر مراقبت کنند و در ساخت وســازهای خود نیز به درختان توجه ویژه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل آلودگی هوای اصفهان، درخت های نارون و کاج دچار آسیب شده به 
طوری که سطح شهر با اپیدمی نابودی درختان مواجه شده است؛ درختان موجودات زنده هستند 
که ما انتظار تولید اکســیژن را از آنها داریم در حالی که خود از معضــل آلودگی هوا رنج می برند.

عرفان منش با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ مرکز تولید آلودگی هوا را در اطراف شهر اصفهان 
داریم، اما تنها یک مرکز تولید هوای پاک به نام فضای ســبز شهری موجود است، گفت: در حال 
حاضر ۵۰ درصد مصالح کشور، عمده فوالد کشــور، ۷۰ درصد سوخت هواپیماها در اصفهان تولید 
می شود که همگی جز منابع آالینده محسوب می شــود و این آلودگی ها نه تنها بر روی افراد بلکه 

بر روی فضای سبز و درختان اصفهان تاثیرگذار است.
وی تاکید کرد: متاسفانه درختان و فضای سبز شــهر اصفهان دچار آسیب شده و به مرحله اعام 
هشدار رسیده است.وی از تدوین شناسنامه افت درختان و شناسنامه باغات در آینده ای نزدیک 
خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جمعیتی اصفهان، این شهر نیاز به حداقل ۷۰ میلیون 

اصله درخت دارد در حالی که اکنون فقط سه میلیون و ۶۰۰ هزار اصله درخت موجود است.

مدرن سازی زیر ساخت ها چگونه محقق می شود؟

استراتژی های تامین مالی خالق برای شهرهای هوشمند

مدرن سازی زیرساخت ها، یکی از مهم ترین نیازهای شهرهای هوشمند 
امروز به شمار می رود که تحقق آن از طریق پیاده سازی استراتژی های 
تامین مالی خاق امکان پذیر است.مدیران سراسر شهرهای جهان، عزم 
خود را جزم کرده اند تا مناطقی هوشمند ایجاد کنند و مزایای بی شمار 
آن را برای ســاکنان به ارمغان بیاورند. اگرچه هوشمندسازی شهرها 
مزایای زیادی در پی دارد و به بهبود قابل توجه کیفیت زندگی شــهری 
منجر می شود، با این حال چالش های بسیاری نیز پیش روی مدیران 
قرار می دهد که از مهم ترین آن ها می توان به صرف هزینه های باال اشاره 
کرد. مدیران در بســیاری از نقاط دنیا تمام توان خود را به کار گرفته اند 
تا با استفاده از فناوری های هوشمند، راه حل هایی برای بهبود وضعیت 
زیرســاخت های شــهری بیابند که البته در میانه راه با چالش تامین 
مالی پیاده سازی طرح های پیشــنهادی خود مواجه شده اند، در واقع 
پیاده سازی فناوری های هوشمند در سراسر یک شهر، مستلزم صرف 
هزینه های بسیار باال است و همین امر، در اغلب موارد مانع از اجرای یک 
طرح هوشمند کارآمد در شهرها می شود. البته تاکنون برنامه ریزان در 
بسیاری از شهرهای دنیا، استراتژی هایی خاق ارائه داده اند که در تامین 
مالی پروژه های هوشمندسازی شهری بسیار موثر واقع شده است. در 

ادامه به معرفی بعضی از این رویکردها پرداخته می شود.

افزایش همکاری میان مدیران شهرهای هوشمند
برنامه ریزان شــهرهای هوشــمند می توانند از طریق ایجاد مشارکت، 
فراهم آوردن محصوالت و خدمات به صورت مشترک، الگویی کارآمد 
برای تامین مالی خاق هوشمندسازی شهرها به وجود آورند. این الگو، 
دولت ها را قادر می کند، اکوسیســتم های مشارکتی جدیدی به وجود 
آورند و خدمات شهری را به شکل منعطف تری ارائه دهند که همین امر 
به مدیران شهری امکان ارزیابی و اجرای رویکردهای شهرهای هوشمند 
را می دهد و در نهایت آن ها را به ایده پــردازی برای بهره وری بهتر از این 

رویکردها سوق می دهد.

بهره مندی از مشارکت بخش های خصوصی و دولتی برای تامین 
مالی شهرهای هوشمند

مدیران شهری می توانند از طریق ایجاد مشارکت خاق میان بخش های 
خصوصی و دولتی، تدابیر خود را برای پیاده سازی پروژه های هوشمند خود 
بهبود ببخشند، ضمن این که مشــارکت میان این دو می تواند به افزایش 
ســرمایه گذاری مالی برای پیاده ســازی پروژه ها نیز منجر شود. در واقع 
همیشــه دولت ها به تنهایی نمی توانند هزینه الزم برای اجرای طرح های 
پیشنهادی شهرهای هوشمند را تامین کنند و در نتیجه جذب سرمایه گذاران 

خصوصی می تواند به بهترین شکل ممکن، این چالش را از میان بردارد. 
همکاری میان بخش های خصوصی و دولتی خود به شیوه های مختلفی 

امکان پذیر است که در ادامه چند مورد از آن ها ارائه می شود.

سرمایه گذاری های مشترک
سرمایه گذاری های مشــترک مدلی اســت که در آن، بخش دولتی از 
ارزش نهفته در ســرمایه های خود نظیــر زمین و ســایر دارایی ها برای 
تامین نیازهای مالی جهت اجرای پروژه های شــهری نهایت اســتفاده 
را می کند. ایــن رویکرد می توانــد برای مکانیســم های متعددی نظیر 
سرمایه گذاری های مشترک، معاوضه دارایی ها و عوامل بازیافت دارایی ها 
موثر باشــد. پرداختن به این مسئله بســیار حائز اهمیت است که تمام 
سرمایه گذاری های مشــترک، تقویت منابع، استعدادها و ورودی های 
بخش های دولتی و خصوصی را در رأس اهداف خود قرار می دهند و نکته 
جالب توجه این که، در اغلب سرمایه گذاری های مشترک بین بخش های 
خصوصی و دولتی، مدیران خصوصی بخش اعظم ســرمایه گذاری ها و 

مدیریت های پیاده سازی پروژه ها را به عهده می گیرند.

مشارکت بخش های خصوصی و دولتی

دولت ها در فرآیند مشارکت میان بخش های خصوصی و دولتی، اغلب 
از مدیران بخش های خصوصی می خواهند به تامین بودجه های الزم 
برای پیاده سازی پروژه ها و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان بپردازند و 
در عوض، بهره وری از پروژه نهایی را برای آنان امکان پذیر می کنند. این 
رویکرد نسبت به استراتژی سرمایه گذاری مشترک، جزییات بیشتری 
را در بر می گیرد، ضمن این که قــرارداد میان دو بخش عموما همکاری 
کمتر میان آن ها را )نسبت به سرمایه گذاری مشترک( نشان می دهد. 
در واقع، دولت ها در مشارکت بخش های خصوصی و دولتی، بیشتر به 
دنبال جذب سرمایه و تخصص از سوی بخش های خصوصی هستند 
و به طور کلــی، بخش های خصوصی نقش اصلی را در پیاده ســازی و 
تکمیل نهایی پروژه ها ایفا می کنند.بــه طور کلی دو تفاوت اصلی میان 
سرمایه گذاری های مشترک و مشارکت بخش های خصوصی و دولتی 
وجود دارد: در مشارکت بخش های خصوصی و دولتی، بخش دولتی 
با ایجاد یک توافق نامه، بخش خصوصــی را به اجرای پروژه ها ترغیب 
می کند، حال آن که در سرمایه گذاری های مشترک اقدامات به صورت 
مشــترک پیاده می شــود.مدت زمان قرارداد در مشارکت بخش های 
خصوصی و دولتی بســیار طوالنی تر از توافق های سرمایه گذاری های 

مشترک است و گاهی بین ۲۰ تا ۲۵ سال طول می کشد.

معاونت فرهنگی و انتشــارات جهاد دانشــگاهی 
اصفهان، قصــد دارد تا با مشــارکت شــهروندان 
عاقه مند به کتاب و کتاب خوانی، سه شنبه هر هفته، 
گامی در راستای روشــنایی فضای فرهنگی شهر 
بردارد.سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
اصفهان درباره طرح »سه شنبه های فصل سخن« 
گفت: این طرح در زمینه تشکیل باشگاه های کتاب 
خوانی و ترویج مطالعــه و فعالیت هایی در عرصه 
کتاب و کتابخوانی با هدف تبدیل حلقه های شکل 
گرفته به گروه های فکری موثر در شهر تدوین شده 

است.
محمد رهبری،  اذعان کرد: این طرح در چند موضوع 
متنوع اعم از »موضوعات شهری«، »روانشناسی، 

مباحث تربیتی و مهارت های فردی«، »کارآفرینی« 
و »ادبیات داســتانی« به ویژه مطالعــه »ادبیات 
کاســیک« و »ادبیات کاســیک فارســی« اجرا 
خواهد شد.رهبری با بیان اینکه پیش بینی می شود 
این حلقه هــای مطالعاتــی در محل های مختلف 
شهری شکل بگیرد و به فعالیت بپردازند، ادامه داد: 
کتابخانه مادر و کودک واقع در منطقه ۷ شهرداری، 
کتابخانه بانو مجتهده امین در منطقه ۶ شهرداری، 
کتاب فروشی جهاد دانشگاهی در خیابان دانشگاه 
و اماکن سیار و متنوع دیگر مثل کافه هایی که سوابق 
فرهنگی هنری دارند میزبان این نشست ها خواهند 
بود و به مرور زمان، مکان هایی مثل مراکز آموزشی 
جهاد دانشگاهی در سطح شــهر هم به این اماکن 
اضافه خواهد شد.سرپرســت معاونــت فرهنگی 
جهاد دانشــگاهی اصفهان افزود: در هر نشســت 
موضوعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و تاش 
خواهد شــد تا گفت وگوی جاری در این نشست ها 

جمعی باشــد، در هر نشســت، کتب مورد مطالعه 
با کمک اعضا انتخاب شــود و خروجی هایی مثل 
پادکست، مقاله و یاداشــت نتایج این هم نشینی 

فرهنگی باشد.
رهبری، نمایشنامه خوانی، اکران فیلم و فعالیت های 
فرهنگی هنری را بخش های دیگر این نشســت ها 
دانست و ادامه داد: انتظار می رود این رویداد مورد 
توجه و استقبال کســانی که می توانند با حضور در 
جلســات کتابخوانی به خود و دیگران کمک کنند، 
قرار گیرد.  قرار است سال آینده »سه شنبه های فصل 
سخن« با شعار »کتاب ها روشنایی شهرند« در ۴۸ 
جلسه به همت معاونت فرهنگی و انتشارات جهاد 

دانشگاهی اصفهان برگزار شود.
گفتنی است  امروز، اولین نشســت »شهرتاب«، 
با موضــوع گفت وگوی گروهی دربــاره کتاب »یک 
مردم شناس در مترو« ســاعت ۱۵:۳۰ در کافه ۵۹ 

اصفهان، برگزار می شود.

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

هر سه شنبه یک کتاب برای روشنایی شهر 

رونمایی از دیوارنگاره یادمان شهدای محله جوزدان
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از رونمایی دیوارنگاره یادمان شهدای محله جوزدان همزمان 
با سالروز میاد باسعادت امام حسین )ع( خبر داد.میثم بکتاشیان اظهار کرد: دیوارنگاره یادمان 
شهدای محله جوزدان به درخواست شهروندان و ســاکنان محله که در دیدار صمیمانه با حضور 

اعضای شورای اسامی شهر اصفهان مطرح شد، در کمتر از یک ماه طراحی و اجرا شد.
وی افزود: دیوارنگاره یادمان شــهدای محله جوزدان در کوچه محل سکونت پنج خانواده شهید 
معظم و در مقابل منزل یکی از این خانواده های که دارای دو شــهید واال مقام هستند، قرار گرفته 
اســت.مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با اشــاره به اهمیت اجرای دیوارنگاره های شهری، 
گفت: با توجه به این که دیوارنگاره ها نقش بســزایی در زیباسازی معابر شــهری دارد، هر سال 
در بودجه شهرداری ردیفی به این موضوع اختصاص داده می شــود و به ترتیب اولویت با در نظر 
گرفتن درخواســت های مردمی، دیوارهایی که نیاز به زیباســازی دارد، با توجه به عناصر هویتی 
طراحی و اجرا می شود.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر دو دیوارنگاره دیگر در منطقه یک در 
حال اجراست که همزمان با فرارسیدن ســال نو رونمایی خواهد شد و در معرض دید شهروندان 

قرار خواهد گرفت.
 

فراخوان مشارکت مردمی در اداره مراکز فرهنگی و 
کتابخانه ها اعالم شد

رییس هماهنگی امور مناطق ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان جزییات 
فراخوان واگذاری ۳۰ مجموعه فرهنگی به مردم را تشــریح کرد.حامد نظری، رییس هماهنگی 
امور مناطق این ســازمان درباره فراخوان مشــارکت مردمی در اداره تعدادی از مراکز فرهنگی و 
کتابخانه های متعلق به شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: واگذاری ایــن مجموعه های فرهنگی از 
سال ۱۳۸۵ آغاز شده است. تاکنون ۷۲ مرکز به مردم واگذار شده و در این مرحله از فراخوان، ۳۰ 
فرهنگسرا، کتابخانه و سالن مطالعه طی فرآیندی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می شود.وی 
با اشاره به زمان شرکت در این طرح، گفت: متقاضیان از روز شــنبه، ۱۴ اسفندماه به مدت ۹ روز 
فرصت دارند با مراجعه به اداره امور قراردادهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان واقع در مجموعه اداری امیرکبیر، پاکت فراخوان را دریافت کنند که در اولین روز با استقبال 
گسترده شــهروندان روبه رو بودیم.رییس هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی، اجتماعی  و 
ورزشی شهرداری اصفهان بیان کرد: روز ۲۲ اسفند ســاعت ۱۴، آخرین مهلت فراخوان است که 
شرکت کنندگان باید در زمان تعیین شده، به صورت حضوری مدارک الزم را در اختیار سازمان قرار 
دهند.وی با اشاره به شرایط افراد حقیقی و حقوقی شــرکت کننده در این طرح، ادامه داد: افراد 
حقیقی باید تحصیات و سابقه فعالیت در حوزه فرهنگی از جمله اداره فرهنگسرا، کتابخانه و... را 
داشته باشند، همچنین این افراد و اعضای درجه یک خانواده آنها نباید کارمند دولت یا شهرداری 
باشــند.نظری تصریح کرد: متقاضیان باید نســبت به منطقه مورد نظر و مکانی که فرهنگسرا یا 
کتابخانه در آنجا واقع شده است، آشنایی کامل داشته باشــند و ایده های اجرایی و برنامه های 

پیشنهادی خود را نیز ارائه دهند.
وی گفت: افراد حقوقی نیز شامل کانون ها و موسسات فرهنگی، هیئت های مذهبی و مجموعه ها 
و تشکل های مردم نهاد هستند که خدمات ارائه شده توسط این مجموعه ها نیز باید با فعالیت های 

حوزه فرهنگی مرتبط باشد.
رییس هماهنگی امور مناطق ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: شرایط و ضوابط کامل و انتظارات شهرداری و خدماتی که در قبال آن ارائه می شود، به صورت 
کامل در بسته فراخوان تشریح شده اســت که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان به آدرس esfahanfarhang.ir یا تماس با 

سامانه مردمی ۱۳۷ اطاعات موردنظر خود را کسب کنند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

دومین فصل فیلمخانه 
با بررسی بازتاب شهر در 

سینما برگزار می شود
جلســه دوم از دومین فصل فیلمخانه حوزه 
هنری با عنوان »شــهر احســاس ها یا شهر 
واقعیت ها«پیرامون این مبحث که ســینما 
چه طور شــهر را به یاد می آورد، با حضور نوید 
پورمحمدرضا برگزار می شود.پژمان نظرزاده 
با بیــان این که فصــل دوم از ســری جدید 
فیلمخانه حوزه هنری اصفهــان با همکاری 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان و دفتر تخصصی سینما 
برگزار می شود، گفت: این برنامه ها در امتداد 
برنامه هایی است که زنده یاد زاون قوکاسیان 
در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با پخش فیلم های 
ســینمایی و بررســی آن ها با حضور عوامل 
برگزار می کرد. وی ادامــه داد: برنامه ها برای 
هدفمندتر شــدن به صورت فصل بندی اجرا 
شــد که فصل اول به ســینما و اقتباس های 
ادبی اختصاص داشت و فصل دوم با عنوان 
کلی »ســینما و جامعه« در حال اجراست. 
نظرزاده با اشــاره به این که این فصل در پنج 
جلســه و شــش گفتار برگزار شــده، افزود: 
دومین جلسه این فصل سه شــنبه با عنوان 
»بازنمایی شهر و طبقات اجتماعی در سینمای 
ایران« با حضور نویــد پورمحمدرضا، دکترای 
شهرسازی، مدرس، مترجم و پژوهشگر حوزه 
شهر و ســینما، برگزار می شــود. وی با اشاره 
به ترجمه چندین کتاب در این زمینه توســط  
پورمحمدرضا گفت: اثر مهم ایشــان در حوزه 
سینما ترجمه کتاب مهم »شهرها و سینما« 
است که به بازنمایی شهر در دوره های مختلف 
تاریخ سینما طی سال های مختلف می پردازد.

نظرزاده بیان کرد: فیلم سینمایی »رضا« اثر 
علی رضا معتمدی در این جلسه مورد بررسی 
قرار می گیرد که یک نوع روایت شــخصی و 
آمیخته به تخیل از کارگران  اســت و نظرات 
و بحث های زیادی پیرامون آن مطرح شــده 
است و به واسطه این فیلم دکتر پورمحمدرضا 
مباحثی درباره »شــهر احســاس ها یا شهر 
واقعیت ها« و این که سینما چگونه شهر را به 

یاد می آورد مطرح می کند.

برنامه لبخند ایران با مشارکت مرکز رادیوی اصفهان راهی آنتن صبا می شود. لهجه، یکی از ابزاری است که جذابیت و دلنشینی کام گوینده را دوچندان می کند. 
برنامه های طنز در مراکز استان ها با به کارگیری این ابزار کارآمد در برنامه سازی به جذابیت و شیرینی برنامه های طنز خود می افزاید.یکی از لهجه های شیرین 
در ایران لهجه مردم اصفهان است که با لحن دلنشین هر شنونده ای را به خود جلب می کند. رادیو صبا روز ســه شنبه ۱۷ اسفند در برنامه »لبخند ایران« یکی 
از برنامه های طنز مرکز اصفهان را با لهجه شــیرین اصفهانی به مخاطبان معرفی می کند.این برنامه با هدف آشــنایی مخاطبان با طنازان سراسر کشور هر روز 
 به همراه مخاطبان رادیو صبا می شــود. »لبخند ایران« هر روز ســاعت ۱۴:۳۰ به تهیه کنندگی آزاده شــاهرخ مهر و با اجرای مریم خادم پور همراه مخاطبان

 رادیو صبا خواهد شد.

»لبخند ایران« از مرکز اصفهان شنیدنی می شود

برگزاری سی و چهارمین 
یادواره عباس بهشتیان 

ســی و چهارمین یــادواره مرحوم عباس 
بهشــتیان با حضور جمعی از فعاالن مدنی 
و شــخصیت های فرهنگی و هنری برگزار 
شــد.مرحوم عبــاس بهشــتیان، یکی از 
بزرگ ترین اصفهان شناسان و خادمان آثار 
تاریخی اصفهان اســت. وی در سال ۱۳۰۵ 
خورشیدی در اصفهان دیده به جهان گشود 
و در ۱۱ اســفندماه ۱۳۶۶ درگذشت و بنا به 
وصیت خود در تکیه میرفندرسکی آرامستان 

تخت فوالد اصفهان به خاک سپرده شد.

وز عکس ر
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برخی از والدین تصور می کنند کــه اگر در محیط خانه برای 
بچه ها قانون گذاشته شــود به معنای محدودیت و از بین 
رفتن خالقیت بچه هاست، درحالی که این تصور اشتباه است 
و محدودیت های اندک در خانه باعث می شود که بچه ها در 
بزرگســالی بهتر بتوانند قوانین جامعه را درک کنند و با آن 
کنار بیاینــد همینطور در محیط خانه نیــز رفتار های معقول 
داشــته باشــند.در ادامه  با قانون هایی که خانواده شما را 
 تبدیل به یک خانواده با ارزش در اجتماع می کند، آموزش

 داده می شود:
 با همه اعضای خانواده با احترام صحبت کنیم: اگر شما به 
عنوان پدر و مادر با همه اعضــای خانواده با احترام صحبت 
کنید، بچه ها هم یاد می گیرند؛ بنابراین اولین قدم این است 
که اگر بچه ها شما را صدا می کنند، بگویید: »بله مامان، بله 

بابا«، »جانم عزیزم«.
 اول در  بزنیم: وقتی می خواهید وارد اتاق بچه ها شوید، اول 
در بزنید و به بچه ها نیز یــاد دهید که وقتی می خواهند وارد 
اتاق مامان و بابا بشنوند اول در بزنند و بعد بگویند که »اجازه 
دارن وارد اتاق بشن؟«شما با این کار رعایت ادب برای ورود 
به مکان هایی که حریم خصوصی افراد اســت را به بچه ها 

آموزش می دهید.
 لگد، کتک و هل دادن ممنوع!: یکی از قوانین شما باید در 
خانه این باشد که در خانه تان اصال رفتار هایی مثل لگد زدن، 
هل دادن و کتک زدن ممنوع باشد. بدون داد و بیداد خودتان 
این رفتار ها را به بچه ها آموزش دهید و اگر کســی رعایت 
نکرد، به او تذکر دهید و در صورتی که زیاد تکرار کردند آن ها 
را از برخی عالیق شــان محروم کنید، مثــال: »چون مو های 
خواهرتو کشیدی و ما در خانه مان قانون کتک زدن ممنوع 

داریم، امشب نمی تونی فوتبال تماشا کنی«.
 با صدای بلند صحبت نکنیم: در خانه تان با تن صدای بلند 
صحبت نکنید و این را هم به عنوان قانون قرار دهید که صدای 
بلند ممنوع است؛ بنابراین باید با هم آرام و با احترام صحبت 
کنید تا توافق کنید. اگردیدید بچه ها رعایت نمی کنند، خود 
را به نشــنیدن بزنید و بگویید که من فقط صدا های آرام را 
می شنوم در این صورت کم کم یاد می گیرند که باید آرام و با 

احترام با هم صحبت کنند.
 سه کلمه در خانه ضروری است: اســتفاده از سه کلمه را در 
خانه تان ضروری کنید: »لطفا، ممنون، معذرت می خوام«.

البته موقعیت هایی که کودک باید این سه کلمه را استفاده 

کند به او یــاد دهید و برایــش تعیین کنید. مثــال اگر کار 
اشتباهی انجام داد و شخصی را ناراحت کرد، باید عذرخواهی 
کند یا اگر چیزی درخواست از خواهر و برادر یا مادر و پدر و 

دیگران داشت، بهتر است با »لطفا« بگویید.
 نق زدن نداریم: برای بچه هایی که به یک سن و سال عقلی 
رسیده اند، اما خواسته هایشــان را نقل و غرولند می کنند، 
این قانون را مشــخص کنید که نق زدن ممنوع است و اگر 
چیزی را می خواهند با صدای معمولی بگویند:»من این را 

دوست ندارم« یا »من فالن غذا را دوست دارم«.
 راستگو باشیم: راســتگو بودن را اول خودتان شروع کنید، 
همیشــه باید در خانه راســتش را بگویید تا بچه ها هم یاد 
بگیرند حتی اگــر کار بدی انجام دادنــد، چون دروغ گفتن 
بیشتر ما را گرفتار می کند، بهتر است راستش را بگویند.خود 
مبحث راســتگو بودن یک گزارش خــاص می طلبد، اما در 
همین حد که اول به عنوان پدر و مادر خودتان راستگو باشید 
بعد از بچه ها بخواهید حتی اگر اشتباهی هم مرتکب شدند، 
راســتش را بگویند، ولی در آن صورت را دعوای شان نکنید 
وفقط به آن ها آموزش دهید که چطور کار درســت را انجام 

دهند و بابت راستگو بودن هم آن ها را تشویق کنید.

آشپزی

رشته تپک جنوبی
 مواد الزم: رشته پلویی یک و نیم پیمانه، لوبیا چشم بلبلی پخته شده 

یک دوم پیمانه، کشمش پلویی یک دوم  پیمانه، بادمجان 3 عدد، گوجه 2 عدد، 
پیاز 2 عدد، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر لیمو عمانی، زنجبیل به مقدار الزم

طرز تهیه:لوبیا را به همراه کمی آب بگذارید تا پخته و نرم شوند. آبکش کنید و رشته پلویی داخل 
تابه ریخته و کمی تفت دهید تا تغییر رنگ دهد.  درون  تابه روغن ریخته تا داغ شود و بعد بادمجان 
ها را داخل تابه سرخ کنید و در انتها گوجه ها را نیز حلقه ای خرد کرده و داخل همان تابه سرخ کنید.
داخل یک قابلمه مقداری آب و کمی روغن بریزید. رشته ها را به 2 یا 3 قسمت خرد کنید و داخل 

آب بریزید. دقت کنید باید مداوم باال سر رشته ها باشید و مانند برنج نباید زیاد نرم شود وگرنه بر اثر 
پختن زیاد رشته ها وا می رود. پس زمانی که کمی افزایش حجم داد آن را از روی حرارت بردارید و 
آبکش کنید.پیاز ها را نگینی ریز خرد کنید و داخل تابه با کمی روغن و زردچوبه تفت دهید تا سبک 
و طالیی شود. در ادامه کشمش پلویی را اضافه کنید و کمی تفت دهید تا کشمش ها پف کنند و 

بعد لوبیا پخته شده را به همراه ادویه های گفته شده اضافه کنید و از روی حرارت بردارید.
کف یک قابلمه کمی روغن ریخته و مقداری رشته و بعد کمی از مخلوط لوبیا 

و پیاز داغ بریزید و همین طور ادامه دهید تا مواد تمام شود.
 در انتها رشته تپک را برای 30 دقیقه دم بگذارید و در 

انتها با بادمجان و گوجه سرو کنید. 

قانون هایی که بهتر است به فرزندمان بیاموزیم

سازنده »دل شکسته« فیلم جدید می سازد »خوشنام« سریال کمدی ماه رمضان شد
علی روئین تن، سازنده فیلم های »دل شکسته« و »زم هریر« با ساخت 
فیلم زندگی شهید ابراهیم هادی به سینما باز می گردد.این فیلم نامه 
با عنوان »چریک« طی سه سال گذشته به مرور تکمیل شده و 
پیش بینی می شود سال آینده جلوی دوربین برود تا این کارگردان 
بعد از دوازده سال فیلم تازه اش را بسازد.بعد از نمایش »دل شکسته« با 
بازی خسرو شکیبایی، شهاب حسینی و بیتا بادران در سال 86، روئین تن 
فیلم »زم هریر« را جلوی دوربین برد فیلمی که هم چنان توقیف است.

حمید شاه آبادی به همراه مدیران سیما وارد لوکیشن »خوشنام« 
شبکه یک شد و رسما از سورپرایز  کمدی تلویزیون پرده برداشت.

حمید شاه آبادی، معاون سیما به همراه مدیر شبکه یک و تنی چند از 
مدیران سیما از روند تولید سریال »خوشنام« بازدید کردند.  سریالی 
که علیرضا نجف زاده کارگردانی و احمد زالی تهیه می کند.تصویربرداری 
سریال »خوشنام« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما در 
بیمارستان فیروزآبادی شهر ری ادامه دارد.

یکی از اقدامات صنایع برای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیســت، به 
خصوص جهت پاک ســازی آلودگی  هوا و تامین اکسیژن برای جبران مقادیر 
کربن دی اکسید تولید شده در فرآیندهای تولید، کاشت درخت در محیط های 
صنعتی کارخانجات و شــهرک های صنعتی است. از طرف دیگر ضمانت انجام 
این کار، الزامات محیط زیستی اســت که در بسیاری از کشورها مرسوم بوده و 
دولت ها بر روی آن نظارت می کنند. همچنین بسیاری از سازمان های مردم نهاد 
و برخی از نهادهای بین المللی با ارزیابی عملکرد ســازمان ها و صنایع عالوه بر 
تهیه گزارش های ســاالنه جوایزی را برای تقدیر از صنایع حافظ محیط زیست 
در نظر گرفته اند.رعایت اســتانداردهای زیســت محیطی موجب شده تا فوالد 
مبارکه بتواند عالوه بر اخذ استانداردهای بین المللی مانند ISO14001، موفق به 
دریافت تندیس طرح نوآوری سبز، از سوی مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی 
انرژی شود.فوالد مبارکه به عنوان پیشــران اقتصاد کشور و صنعتی پیشتاز در 
پیاده سازی استانداردهای محیط زیست از سال 1372 یعنی از همان سال های 
ابتدایی شروع بهره برداری از خطوط تولید، کاشت درختان را در سایت تولید در 
دستور کار قرار داده و امروز مفتخر است حدود 1600 هکتار یعنی چیزی حدود 
45درصد از مساحت این کارخانه 3500 هکتاری را به فضای سبز تبدیل کند.این 
فضای سبز شامل بسیاری از گونه های درخت، درختچه و ... است که بسیاری از 
این پوشش های گیاهی را گونه های سوزنی برگ و پهن برگ تشکیل می دهند. 
کاج تهران، سرو نقره ای، سرو نوش ســرو ذربین، سرو شیراز، سرو ناز و سرو 
خزنده، زیتون معمولی، توت معمولی، اقاقیا، آسمان دار، سنجد و زیتون، ارغوان، 
داغداغان و بادام کوهی از جمله گونه های پهن برگ و سوزنی برگ این مجموعه 

بزرگ گیاهی است.

مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در ایجاد فضای سبز
این تنوع گیاهی، با هدف تبدیل کربن  دی اکســید ناشــی از فرآیند تولید به 
اکســیژن ایجاد شــده که البته این مقدار از پوشــش گیاهی اکسیژن بسیار 

بیشتری را نسبت به کربن دی اکسید تولید شده در این کارخانه تولید می  کند و 
این موضوع نشان دهنده تعهد فوالد مبارکه به مسئولیت های اجتماعی خود در 
 Air Quality( قبال حفظ محیط زیست است. عالوه براین شاخص کیفی هوا
Index( شهر مبارکه طی سال گذشته در اکثر روزهای سال در وضعیت سالم 
قرار داشته که این موضوع خود نشان دهنده تاثیر فضای سبز ایجاد شده توسط 
شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر بر کیفیت هوای شهرستان مبارکه است.

هدف دیگر فوالد مبارکه از ایجاد این کمربند ســبز گیاهی، جذب آالینده ها و 
گرد وخاک در کنار غبارگیرهای مدرن ساخته شده در خطوط تولید این شرکت 
اســت که در نتیجه ایجاد این پوشش گیاهی از فرســایش خاک منطقه نیز 

جلوگیری می کند.

مدیریت مصرف منابع آبی برای آبیاری فضای سبز
با توجه به محدودیت های منابع آبی در کشــور، بسیاری از گونه هایی که برای 
کاشت انتخاب شده از گونه های مقاوم به کم آبی بوده و برخی از پوشش های 
گیاهی مانند چمن فضاهای سبز نیز به مرور با گیاهان مقاوم به کم آبی مانند ناز 
فرانسوی و دیگر گونه ها جایگزین شده است.فوالد مبارکه با برنامه ریزی های 
صورت گرفته و اجرای پروژه های کم نظیری مانند ساخت یکی از بزرگ ترین 
تصفیه خانه های پساب در کشور، اقدام به تصفیه پساب شهرهای مجاور خود 
کرده و با بازچرخانی این آب در فرآیند تولید، استفاده از آب خام در فرآیندهای 
تولید را به حداقل رسانده است و پیش بینی می شــود تا سال 1404، کل نیاز 
فوالد مبارکه در این زمینه با اســتفاده از تصفیه پســاب مرتفع شود. همانطور 
که در بخش تولید این شرکت کمترین میزان مصرف آب خام را در دستور کار 
قرار داده است در موضوع آبیاری فضای سبز نیز با به کارگیری تکنولوژی های 
جدید مانند آبیاری قطره ای بیش از ۹۹ درصد از این فضا را با استفاده از پساب 
بهداشتی آبیاری کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف آب، مصرف آن به کمترین 

میزان ممکن برسد.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای اســتان اصفهان از مشترکین این شرکت 
خواســت با مدیریت مصرف خود در روزهای پایانی ســال، این شرکت را در امر 
آبرسانی پایدار به ۹8 شهرو ۹4۹ روستای تحت پوشش همراهی کنند.ناصر اکبری 
با تقدیر از مردم استان اصفهان بابت همراهی با شرکت آب و فاضالب در سال 1400 
بیان کرد: با توجه به انجام خانه تکانی توسط شهروندان در روزهای پایانی منتهی 
به سال جدید، شاهد پیک مصرف آب در این روزها هستیم و تاسیسات شرکت 
جوابگوی نیاز آبی مردم نخواهد بود.وی خاطرنشان کرد: با توجه به رهاسازی آب 
برای کشاورزان اصفهان و کاهش ذخیره سد زاینده رود، شرایط تامین آب شرب 
توسط شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان دشــوارتر از گذشته شده است که 
امیدواریم با تداوم بارش ها در ماه های ابتدایی سال 1401 کمبود آب جبران شود.

اکبری با اشاره به این که بخشی از منابع آب اســتان از چاه های سطح شهرها و 
روستاها تامین می شود، گفت: در حال حاضر چاه های فلمن که وابستگی مستقیم 
به رودخانه زاینده رود دارد، کامال خشک شده است.وی با اشاره به این که خط قرمز 
آبفای استان اصفهان، حفظ کیفیت آب موجود در شبکه است ادامه داد: در حدود 
10 درصد از نیاز آبی 58 شــهر و 380 روستای تحت پوشش سامانه اول آبرسانی 
اصفهان بزرگ از چاه های متفرقه تامین می شود که کیفیت آب این چاه ها مطابق 
با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و شبکه بهداشت استان است. اکبری 
درباره بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ اظهار داشت: این سامانه در 
 حوزه مسئولیت شرکت آب منطقه ای است که امیدواریم در آینده ای نزدیک در مدار 

بهره برداری قرار گرفته تا بخشی از کمبود آب استان جبران شود.

همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم )ص( کوه نوردان آبفای استان اصفهان 
به قله  14۹0 متری کوه نمکی استان بوشهر صعود کردند.این صعود توسط13 
نفر از کوه نوردان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در فاصله 144 کیلومتری 
مرکز استان اصفهان انجام شد.سرپرست گروه کوه نوردی آبفای استان درباره 
این صعود گفت: به منظور حفظ آمادگی کوه نوردان این شرکت، برنامه صعود به 
قله های مرتفع کشور در برنامه سالیانه گروه کوه نوردی قرار دارد.فرود نصیری 
افزود: اعضای گروه کوه نوردی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را در این 
صعود اصغر رستمی، محمدرضا چوپانی، رضا احسن فر، سعید حاجیلو، ناصر 
صالحی، محمد موحد، کیوان شجاعی، هنرمند ســلیمی، حسین صبوری، 
مســعود توکلی،  فضل ا...رضایی و رحمت ا...آقابابایی تشــکیل می دادند.

اضافه می شود سابقه تشکیل گروه کوه نوردی در شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به سال 1348 باز می گردد و اعضای آن در 52 سال گذشته عالوه بر 

صعودهای هفتگی به ارتفاعات اســتان، ده ها صعود نیز به ارتفاعات مشهور 
داخل و خارج کشور داشته اند.

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفها اظهار کرد: این اســتان به دلیل تهیه 
و تصویب تنوعی از طرح های توســعه شهری و فراشــهری در مقیاس های 
منطقه ای، ناحیه ای و شهری و با پوشش 100 درصدی پهنه سرزمین در استان 
اصفهان، دارای کامل ترین نظام سلســله مراتبی طرح های توسعه شهری و 
فراشهری در کشور است. علیرضا قاری قرآن افزود: استان اصفهان به لحاظ 
دارا بودن 114 شــهر و از طرفی روابط متقابل و درهم تنیده کالن شهر اصفهان 
با شهرهای واقع در مجموعه شــهری، از بزرگ ترین شبکه و نظام سکونتگاه 
شهری در بین اســتان های کشور برخوردار اســت.  مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان در خصوص وضعیت طرح های توســعه شهری و فراشهری 
استان اصفهان اذعان داشــت: تهیه طرح های تفصیلی به عنوان طرحی که 

در چارچوب اســناد و ضوابط طرح های جامع، حدود ثبتی و ملکی، وضعیت 
دقیق کاربری ها، تراکم ها و گذرها را در ســطح شهر و به تفکیک محالت واقع 
در آن مشــخص کرده و اولویت های مربوط به نوســازی و بهسازی را تعیین 
می کند، از ســال 13۹3 و برای شــهرهای مشــمول این طرح در دستور كار 
اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت و هم اکنون نیز 30  طرح تفصیلی 
ابالغ شــده که تعداد 13 طرح آن مربوط به بعد از ســال 13۹7 اســت.   وی 
با اشــاره به اینکه طرح تفصیلی هشت شهر در کمیســیون ماده 5 موضوع 
قانون تاسیس شــورای عالی شهرســازی و معماری به تصویب رسیده که 
فرآینــد قانونی ابالغ آن هــا در حال انجام اســت، عنوان کــرد: مراحل تهیه 
طرح تفصیلی 25 شــهر اســتان اصفهان پایان یافته و در دستور کار بررسی 
در جلســات آتی کمیســیون ماده 5 قرار دارنــد.   قاری قرآن بــا بیان اینکه 
مرحله اول طرح تفصیلی 25 شهر دیگر اســتان نیز اتمام یافته ، گفت: عقد 
قرارداد مرحله دوم این طرح ها در دســتور کار قرار دارد.  وی بیان داشــت: 
طرح تفصیلی چهار شــهر به دلیل مشــکالت نقشــه پایه و یا عدم همکاری 
شهرداری متوقف شــده اســت، همچنن عالوه بر این طرح های تفصیلی، 
بازنگری طرح جامع شــهرهای اصفهان، مبارکه، نایین و نطنز با رویکردهای 
نوین و بازآفرینی شهری در دســت تهیه اســت.   مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان در پایان گفت: پیش بینی می شود قرارداد طرح تفصیلی 15 
شهر دیگر استان طی ســال های 1400و 1401 منعقد شود بنابراین با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال 1402 همه شهرهای مشمول نظام 
 طرح های جامع و تفصیلی استان )تعداد ۹8 شهر( از طرح تفصیلی مصوب

 برخوردار می شوند.  

فوالد مبارکه؛ پیشران اقتصاد کشور، پیشگام در حفظ محیط زیست

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

ضرورت مصرف بهینه آب توسط مردم در روزهای پایانی سال

همزمان با مبعث رسول اکرم )ص( صورت گرفت؛

صعود کوه نوردان آبفای استان به قله»کوه نمکی«استان بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

 اتمام مراحل تهیه طرح تفصیلی ۲۵ شهر استان 
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