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رئیس شورای شهر اصفهان: شایعه بازگشت چهارباغ به خودرو محوری صحت ندارد

خیال چهار باغ راحت

The 14 Most 
Nutrient-Dense 

Vegetables
5

در گفت وگو با مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان مطرح شد:

نمایشگاه تسهیل گرارتباطات
6

 
بازنشستگان جامعه کارگری مصداق بارز مظلومی 
است که نه تنها درحقش ظلم ها شده بلکه سکوی 

پرتاب و پیشرفت این و آن است.
1- وجود بیمه تکمیلی که عماًل دردی را از بازنشسته 
دوا نمی کند. ناکارآمدی بیمه بازنشستگان ناشی 
از ضعف درمان در سازمان است. طبق قانون الزام 
سازمان تأمین مکلف است صفر تا صد درمان را به 
نحواحسن انجام دهد. بسته هایی که بیمه تکمیلی 
برای بازنشستگان مشخص می کند ضریب هزینه ها 
در آن بسیار باال است بنابراین بیمه تکمیلی آتیه سازان 
حافظ امسال هم پروژه موفقیت آمیزی نخواهد بود. اگر 

بخواهیم این نوع بیمه عملی نشود باید بررسی کنیم که 
بازنشستگان تأمین اجتماعی اساساً به چه نوع خدمات 
درمانی نیاز دارند و چون بیمه مکمل نمی تواند جوابگو 
هزینه های باالی درمان باشد افرادی که به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند قاعدتاً با این مواجه می شوند 

که هزینه ای را باید از جیب خود پرداخت کنند.
2- اما وظیفه نمایندگان مجلس، پیگیری مطالبات 
است. لکن پس از رأی آوردن همه چیز فراموش 
می شود. از آنجایی که کارگران ما حمایت نمی شوند، 
به طور کامل مطالبه گر بودن را از یاد برده اند و از 
همین رو هر بالیی که فکرش را بکنیم برسرشان 

می آورند. متاسفانه نمایندگان مجلس ما نگران 
رأی آوردن هستند و به محض رأی آوردن، وظیفه 
اصلی شان را که پیگیری مطالبات کارگران است، 

فراموش می کنند.
درنتیجه، این نمایندگان کارگری هستند که باید در 
فکر احیای ماده ۷ قانون کار باشند تا پس از آن کارگران 
بتوانند از ایشان مطالبه گری کرده و در مسیر احقاق 

حق خود بدون هیچ ترسی، گام بردارند.

دبیر کمیته بیمه و درمان اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری

اکبر قربانی
سرمقالـــه
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بازنشستگاِن کارگری مظلومترین قشربازنشسته
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

 جنگ ترکیبی حکایت از
استیصال دشمن دارد

ترسناک ترین های 2022 به انتخاب »پلی لیست« 

 10دیدنِی
ترسیدنی

رمزگشایی از یک نکته مهم در جریان رفاقت چین با عربستان؛

سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی 
ایرن ُکند و فرصت سوز
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رییس دفتر روابط بین الملل دانشگاه هنر اصفهان:

 دانشگاه هنر اصفهان
با 32 دانشگاه خارجی تفاهم نامه دارد

چهره روز

 معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

مجموعه های فرهنگی متکفل اجرای 
رویدادهای فرهنگی شهر شوند

2

هشتمین نشست فصل همدلی با موضوع تعامل میان 
حوزه فرهنگ و ارتباطات، با حضور مدیران فرهنگی و 
روابط عمومی سازمان ها و مناطق شهرداری اصفهان 

برگزار شد.

منبع: ایمنا

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت انجام عملیات حمل جاده اى مواد اولیه از استان یزد به شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا نسبت 
به شناسایى و ارزیابى شرکت هاى توانمند اقدام نماید. لذا در این خصوص از شرکت هاى توانمند در این حوزه دعوت مى گرد د مدارك 

و رزومه خود را دراسرع وقت به این امو ر ارسال نمایند.
مدارك مورد نیاز:

1 . تکمیل پرسشنامه ارزیابى کیفى پیمانکاران ( هماهنگى با آقاى عباسى)
2 . ارسال رزومه و سوابق مرتبط شرکت و مجوزها و گواهینامه هاى شرکت و اطالعات آخرین روزنامه رسمى شرکت

3 . مفاصا حساب مالیاتى مربوط به سال 1399 و 1400
نحوه دریافت مدارك : 1 - سایت شرکت فوالدمبارکه (www.msc.ir) 2 - خرید و تأمین کنندگان 3 -قراردادها ي خرید

 4 - پرسشنامه هاي ارزیابی کیفی پیمانکاران 5 - پیمانکاران عمومى حقوقى
مهلت ارسال مدارك: 20 / 10 / 1401

« نحوه ارســال مدارك : از طریق پســت به آدرس اصفهان- 75 کیلومترى جنوب غربى ، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان - کد 
 a.azimi@msc.ir ارســال یا از طریق پســت الکترونیک CD پســتى 11131 - 84881 واحد قراردادهاى حمل و نقل روى

و mh.abbasi@msc.ir ارسال نمایید.
* کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومى ملزم به ارائه تأییدیه صالحیت ایمنى از اداره کار مى باشند .

*اطالعات تماس با کارشناس : در صورت نیاز به اطالعات فنى با آقاى بنائیان به شماره تلفن 52736830 - 031 و اطالعات بازرگانى با 
آقاى عظیمى به شماره تلفن 52735164 - 031 و آقاى عباسى به شماره 09138861605 تماس حاصل نمایید.

*ارایه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

آگهى مناقصه عمومى
انجام عملیات حمل جاده اى مواد اولیه از استان یزد به شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا

روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان 1401-102

آگهى تملک
آقاى مرتضى بصیرى

به موجب این آگهى شهردارى چمگردان در نظر دارد اراضى و امالك موردنیاز خود را در مسیر طرح مصوب تعریض خیابان اباذر به 
دلیل فوریت و ضرورت اجراى طرح تعریض به استناد الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى و عمرانى 
دولت مصوب 1358/11/17 شوراى محترم انقالب تملک و خریدارى نماید و بدین وسیله به اطالع صاحبان حقوق قانونى، مالکین و ذیحقان 
قانونى احتمالى امالك واقع در طرح مذکور مى رساند تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 1401/9/28 به عنوان اولین اعالن دستگاه اجرایى 
در روزنامه کثیراالنتشار با در دست داشتن اسناد و مدارك مالکیت خود نسبت به تعیین کارشناس منتخب و مرضى الطرفین خود (به صورت 
کتبى) به شهردارى چمگردان واقع در میدان ولى عصر(عج) مراجعه نمایند. بدیهى است در صورت استنکاف یا عدم مراجعه به موقع مالکین 
شهردارى وفق مقررات مندرج در ماده 8 قانون مذکور حق خواهد داشت راسا و در غیاب مالکین ضمن متراژ اراضى و امالك و برداشت سهم هر 
یک با مراجعه به دادگسترى و تعیین کارشناسان منتخب و قیمت کارشناسى نسبت به تودیع بهاى امالك به صندوق ثبت محل و سپس تملک 
و انتقال قانونى اسناد مالکیت توسط مقام محترم قضایى اقدام نماید. الزم به ذکر است از بابت احداث هر گونه بنا یا غرس اشجار که در اراضى و 
امالك موردنظر از تاریخ صدور اولین آگهى ایجاد شده باشد و جهى پرداخت نخواهد شد. این آگهى در دو نوبت و به فاصله 30 روز جهت اطالع 

کلیه ذیحقان احتمالى از جمله اشخاص حقیقى و حقوقى و غیره منتشر مى گردد.
على پوربافرانى - شهردار چمگردان

نوبت اول

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
 امور شهرستان ها:031-32274694  

موبایل:09131130553
فاکس: 031-32274511

شناسه آگهى: 1428763



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

 naslefardanews  
  naslfarda

بازرگانی
               Commercial

چهارشنبه 9 آذر 1401
سال سی ودوم | شمـاره 6953

30 نوامبر 2022 | 5 جمادی االول 1444 10

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  2959 14016030200700   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فیروز باقری پبدنی فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 
402 صادره از فارسان دریک باب خانه به مساحت 34 / 126  مترمربع پالک 407 اصلی واقع 
در برزوان گارماسه خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای محمود شیرزادی فرزند عبدالرسول 

محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13 / 09 /1401 تاریخ انتشار نوبت دوم:  28 /  09 / 1401  

محمد علی ناظمی اشنی – رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
شناسه نوبت اول: 1419651  شناسه نوبت دوم: 1419683

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای رسول کریمی هراتمه فرزند مرتضی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت وامضاء 
شهود رسماگواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  به پالک ثبتی 
358 فرعی از 497 اصلی واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 105729 - 91 / الف  در 
صفحه 176 دفتر  406 امالک  ثبت وصادروتسلیم  گردیده  وبه موجب سند صلح شماره  12815 
مورخ 04 / 05 / 1393مقدارسه دانگ مشاع از ششدانگ به اصغر بابائی دارگانی واگذار وبموجب 
اسناد رهنی شماره 9053 مورخ : 18 / 01 / 1392 وسند شماره 10379 مورخ 16 / 06 / 1392 
دفتر 379 فالورجان  دررهن بانک مسکن قرارگرفته وسپس مفقودگردیده است بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120ایین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد. ودر صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدعلی ناظمی اشنی -مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان -شناسه: 

 1426158
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره 14201856052024010524-1401/9/19نظر به اینکه سند مالکیت دوازده حبه 
مشاع از هفتادو حبه ششدانگ به استثنا بها ثمنیه اعیانی آن پالک ثبتی شماره 2019 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان که در دفتر 1183 صفحه 110ذیل ثبت شماره 219267 و سند تحت 
شماره چاپی 669484 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و همچنین سند مالکیت دو پنجم حبه 
مشاع از هفتادو حبه ششدانگ به استثنا بها ثمنیه اعیانی آن پالک فوق در دفتر 1238 صفحه 
47 ذیل شماره 229117 وسند تحت شماره چاپی 911716 به نام مرتضا پارسایی ثبت و اسناد 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است سپس سید مهدی صدریه خواجو با وکالت نامه شماره 
149042 مورخ 1401/8/21دفترخانه اسناد رسمی 5 اصفهان از طرف مالک فوق ذکربا ارائه 
درخواست کتبی یه شماره وارده 140128934 مورخ 1401/9/8به انضمام دو برگ استشهادیه 

محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتا 14012155867000951و رمز تصدیق 995745 
مورخ 1401/8/30گواهی دفتر خانه 326 اصفهان رسیده  مدعی است که اسناد مالکیت مرتضی 
پارسایی در اثر جابه جایی مفقودگردیده است ودرخواست صدور المثنی اسناد مالکیت ملک فوق 
را نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل  ماده 120ایین نامه قانون ثبت  در یک 
نوبت  آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملکمرقوم  و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسنا مالکیت 
یا سند معامله  به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسنادمالکیت 
به ارائه کننده  مسترد گردد.بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد  و یا  درر صورت 
اعتراض اصل اسناد مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان شناسه:1428155

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 202703026-1401/9/26نظر به اینکه ورثه مرحوم عزت اله عبدالهی فرزند روح اله 
شماره شناسنامه 6 دارای شماره ملی 4621939866 با جز سهم 61/091 از کل سهم 72 به 
عنوان مالک شصت و یک ممیز نود و یک هزارم سهم مشاع از هفتادو دو سهم عرصه و اعیان پالک 
ثبتی 581 فرعی از 10354 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با شماره مستند مالکیت 12443 
تاریخ 1400/8/7 در دفترخانه 107 اصفهان گواهی شده مدعی است سند مالکیت مرقوم  در اثر 
جابه جایی  از بین رفته و مفقودگردیده است ودرخواست صدور المثنی اسناد مالکیت ملک فوق را 
نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل  ماده 120ایین نامه قانون ثبت  در یک 
نوبت  آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملکمرقوم  و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسنا مالکیت 
یا سند معامله  به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسنادمالکیت به 
ارائه کننده  مسترد گردد.بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد  و یا  درر صورت اعتراض 
اصل اسناد مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد.رییس ثبت اسناد منطقه شرق اصفهان شناسه:1428154
آگهی حصر وراثت

آقای مجد رضا طاه به شناسنامه شماره1287949916به استناد و گواهی فوت و رونوشت 
ورثه درخواستی به شماره 0102375ح10تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته شادروان 
حسین طاهری خلف بادامبه شناسنامه شماره 4449407334 فرزند محمد در تاریخ دوشنبه 
7.1401/18 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از:1- فاطمه یزد خواستی فرزند 
هادی شماره شناسنامه 1287425781 نسبت با متوفی :زوجه 2-اشرف طاهری خلف آبادی 
فرزندحسین شماره شناسنامه 1287654029 نسبت با متوفی:فرزند3-حمیدرضا طاهری خلف 
بادام فرزندحسین شماره شناسنامه 1287838251 نسبت با متوفی:فرزند4-پروین طاهری 
فرزندحسین شماره شناسنامه 1282229354 نسبت با متوفی:فرزند5-علی طاهری خلف 
آبادی فرزندحسین شماره شناسنامه 1280315091نسبت با متوفی:فرزند6-مجید رضا طاهری 
فرزندحسین شماره شناسنامه 1287949916 نسبت با متوفی:فرزند پس از تشریفات قانونی و 
انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصئل هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری 
یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و در وقت قوق العاده شعبه دهم حصر وراثت شورای حل 
اختالف اصفهان به تصددی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی مینماید که 
ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روان شاد 
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد و با عنایت به ماده واحده مربوطه 
به اصالح مواد 946 و 978 قانو مدنی مصوب 6 بهمن ماه 1387 و به استناد ماده واحده الحاق یک 
تبصره به ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصالحی 1387/11/6 مصوب 

1389/5/26 مجلس شورای اسالمی به صورت زیر تقسیم میگردد.
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان شناسه:1428214 

تاسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس اطلس مبین درتاریخ 1401.09.21 به شماره ثبت 72868 به شناسه ملی 14011750402 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه ماشین آالت سبک و سنگین شامل 
انواع سواری ، ماشین آالت راهسازی و معدنی ، صادرات و واردات قطعات ماشین آالت سبک و سنگین ، صادرات و واردات مواد غذائی ، نفتی و پتروشیمی 
، آهن آالت و کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی و ارائه کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و 
ترخیص کاال از گمرکهای کشور، ارائه کلیه فعالیتهای خدماتی اعم از تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهای دولتی وخصوصی، 
اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزی، شهر اصفهان، ملک، کوچه شهید رکنی]10[، خیابان شریف واقفی، پالک 115-، مجتمع نور، طبقه 1، واحد شمالی کدپستی 8154615114 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1.000.000.000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 516370 مورخ 1401.09.12 نزد بانک تجارت شعبه فلسطیت با کد 6190 پرداخت گردیده 
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حمید مشتاقیان به شماره ملی 1288414986 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای محمدرضا والهی به شماره ملی 1288416423 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
سعید مشتاقیان به شماره ملی 1292610905 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ثمین سادات میرمحمد صادقی به شماره ملی 1271587521 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت 1 سال خانم اعظم اسدی نژاد به شماره ملی 1291979735 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار اخبار اصفهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1427321(

تاسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص خالقان سپاهان خاورمیانه درتاریخ 1401.09.21 به شماره ثبت 72865 به شناسه ملی 14011749649 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع و فروش و پخش لوازم یدکی خودروهای سبک داخلی و خارجی و ارائه کلیه 
فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکهای کشور، ارائه کلیه فعالیتهای خدماتی اعم از تامین 
نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهای دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا 
درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، روستای مولنجان، کوچه ندارد، خیابان امامزاده حسن، پالک 0، ابوذر اکبری، طبقه همکف کدپستی 8164152004 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1.000.000.000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 142 مورخ 1401.09.17 نزد بانک ملی شعبه غدیراصفهان با کد 3059 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدحسین اکبری نیسیانی به شماره ملی 1189771721 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ابوذر اکبری نیسیانی 
به شماره ملی 1287294571 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسیح سلمانیان اردستانی به شماره ملی 1292697407 به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم سعیده نصوحی دهنوی به شماره ملی 1271412713 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محسن رضائی نیسیانی به شماره ملی 1288163258 به سمت 
بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار اخبار اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1428336(

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن گفت: فشاری 
از سوی فدراسیون برای تصمیمات مدیران 
باشگاه وجود نداشته و همه چیز به استانداردها و 
تاییدی های فیبا بازمی گردد. هیچ کس به اندازه 
ما دغدغه این تیم و دیگر تیم های ذوب آهن 
را ندارد، اگر راهی وجود داشت، آن را انجام 

می دادیم.
علیرضا احسانی، در خصوص شرایط تیم 
بسکتبال ذوب آهن در مسابقات غرب آسیا و 
میزبانی ذوب آهن در تهران، اظهار کرد: شهرداری 
گرگان نیز همچون تیم ما در تهران بازی می کند. 
هر دو تیم از نظر سالن برای میزبانی شرایط 
استاندارد مورد تایید فیبا را ندارند و فیبا تنها سالن 
آزادی تهران را تایید کرده است که میزبان 
بازی های تیم ذوب آهن و شهرداری گرگان 

خواهد بود.
وی افزود: سالن های ملت و ۲۵ آبان نیز 
تاییدیه های الزم فیبا را ندارند، البته رئیس 
فدراسیون همیشه حامی و پشتیبان ذوب آهن 

بوده است.
احسانی از تغییر مدیر رسانه ای تیم ذوب آهن 
برای مسابقات غرب آسیا خبر داد و توضیح داد: 
در بخش رسانه ای تیم، نمی توانیم مدیر رسانه 
باشگاه را به مسابقات اعزام کنیم، زیرا نیاز به 
الیسنس های مورد نیاز فیبا داریم و فقط دو نفر 

در کشور این گواهی را در اختیار دارند.
وی اضافه کرد: این موضوع برای تیم شهرداری 
گرگان نیز وجود دارد و یکی از نفرات فدراسیون 
که الیسنس را دارد، همراه گرگانی ها در مسابقات 

به عنوان مدیر رسانه ای حضور خواهد داشت.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با رد فشار فدراسیون 
بسکتبال برای تصمیمات مدیران باشگاه 
ذوب آهن، خاطر نشان کرد: این موضوع را کاماًل 
تکذیب می کنم، زیرا اصاًل چنین چیزی وجود 

ندارد.
به گزارش ایسنا، احسانی همچنین با یادآوری 
کمبود اعتبارات، در ارتباط جذب بازیکن خارجی، 
تصریح کرد: اعتباری برای جذب بازیکن خارجی 
نداریم. هیچ کس به اندازه ما دغدغه این تیم 
و دیگر تیم های ذوب آهن را ندارد. اگر کسی 
بگوید بیشتر از ما دغدغه ذوب آهن را دارد، دروغ 
می گوید. مطمئن باشید که اگر راهی وجود 

داشت، آن را انجام می دادیم.
وی اضافه کرد: هنوز هم تالش می کنیم و 
حتی با مسئوالن استانی رایزنی هایی داشته ایم، 
اما شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که هر 

اسپانسری بتواند در حوزه ورزش هزینه کند.
مدیرعامل ذوب آهن در پایان بیان کرد: بخش 
بازرگانی باشگاه تالش زیادی داشته است 
تا بتواند حامیان خوبی جذب کند و تاکنون با 
نزدیک  ۲۰۰ شرکت رایزنی کرده، اما نتوانسته ایم 

به نتیجه برسیم.  

کمبود اعتبار برای 
جذب بازیکن خارجی  

مدیرعاملباشگاهذوبآهن
بیانکرد:

سیدمحمد امین امامی افزود: همچنین در زمان حاضر ۱۲ طرح پژوهشی مشترک 
در زمینه های معماری، شهرسازی، مرمت، باستان سنجی، باستان شناسی و 

هنرهای تجسمی با دانشگاه های آلمان، ترکیه و فرانسه در حال اجرا داریم.
وی با بیان اینکه دانشگاه هنر اصفهان به دلیل چند بعدی بودن و برخورداری از 
دروس متنوع و بین رشته ای، زمینه مناسبی برای همکاری های بین الملل دارد، 
اظهار داشت: هنر، زبان مختص به یک منطقه نیست و با توجه به ظرفیت های 
شهر اصفهان و جهانی بودن آن نیز می توانیم ارتباطات خود را با دیگر نقاط دنیا، 

گسترش دهیم.
امامی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر همکاری های خوبی با دانشگاه صنعتی 
اتریش در زمینه های مرمت ابنیه و معماری داریم و مقرر است تعدادی از استادان 
این دانشگاه به اصفهان بیایند که امیدواریم درترم تحصیلی آینده این اتفاق بیفتد.

وی به انعقاد تفاهم نامه جدیدی با یکی از دانشگاه های رومانی در زمینه صنایع 
دستی، موسیقی و فناوری چوب اشاره و اضافه کرد: فرانسه نیز یکی از کشورهای 
مورد هدف ماست و بسیاری از دانشجویان برای گذراندن دوره هایی در زمینه های 

مختلف از جمله مرمت و باستان شناسی به این کشور سفر می کنند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به فعالیت قابل توجه ۲ نفر از استادان باستان 
شناسی دانشگاه هنر اصفهان در افغانستان، در حال انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه 

کابل برای فعالیت های باستان شناسی هستیم.
امامی به همکاری های دانشگاه هنر اصفهان و فرایبورگ آلمان اشاره کرد و 
گفت: تا قبل از دوران کرونا، هر سال برنامه های مشترک بین ۲ دانشگاه برگزار 
می شود و بسیاری از دانشجویان اصفهانی به دلیل هنرمند بودن در رشته هایی 

مانند تذهیب، خطاطی و نقاشی به فرایبورگ دعوت می شدند.
وی با اشاره به فعال بودن گروه گردشگری در دانشگاه هنر اصفهان، افزود: با 
توجه به فعالیت این گروه و ظرفیت های اصفهان در این زمینه، موفق به برقراری 

ارتباطات خوبی با اسپانیا و تونس شدیم.
رییس دفتر روابط بین الملل دانشگاه هنر اصفهان اظهار داشت: همچنین 
کالس های برخط )آنالین( هنری نیز با همکاری سفارتخانه های ایران در برخی 
از کشورها برگزار کردیم که آخرین مورد آن با همکاری هنرمندان مکزیک و 

درباره فلزگری و پارچه بافی بود.
وی با تاکید بر اینکه ارتباطات علمی، فرهنگی و هنری، اصالت ما را اثبات می کند 
و با بقیه مسائل متفاوت است، تصریح کرد: برقراری این ارتباطات و همکاری ها 

در گرو اعتماد کامل است.
امامی یکی از برنامه های دانشگاه هنر اصفهان برای توسعه روابط بین الملل را 
برگزاری هفته های فرهنگی در کشورهای دیگر دانست و گفت: ما می توانیم این 
رویدادها را که بازتابی از هنر و فرهنگ ایرانی و اسالمی کشور و شهرمان است در 

دانشگاه هایی که با آنها همکاری داریم، برگزار کنیم.

رییسدفترروابطبینالمللدانشگاههنراصفهان
گفت:ایندانشگاهدرزمانحاضربا۳۲دانشگاه
خارجیازاروپا،آسیاوشمالآفریقاتفاهمنامه
همکاریدرزمینههایعلمی،پژوهشی،هنریو

گردشگریدارد.

 دانشگاه هنر اصفهان
با ۳۲ دانشگاه خارجی 

تفاهم نامه دارد

رییسدفترروابطبینالمللدانشگاههنراصفهان:

خبر روز

هشتمین نشست فصل همدلی با 
موضوع تعامل میان حوزه فرهنگ و 
ارتباطات، با حضور مدیران فرهنگی 
و روابط عمومی سازمان ها و مناطق 

شهرداری اصفهان برگزار شد.
معاون فرهنگی شهردار و رئیس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان در هشتمین نشست 
فصل همدلی اظهار کرد: در سیره ائمه 
معصومین )ع( مدارا با مردم در اولویت 
قرار دارد. گاهی اوقات در برخورد با 
همکار یا مردم آنچنان تندی می کنیم 

که بر خالف سیره ائمه ما است.
مجتبی شاه مرادی افزود: مدیران روابط 
عمومی و فرهنگی، منشأ گسترش ُخلق 
فرهنگی در بدنه شهرداری هستند و 
اگر مدارا را در این مجموعه ساری و 
جاری کنیم در عملکرد خود موفق 

خواهیم بود.
وی تصریح کرد: شهری مانند اصفهان 
نیازمند یک شهردار فرهنگی بود، زیرا 
در دوره ای هستیم که نگاه به شهر، 
ابزارهای  است،  فرهنگی  نگاهی 
فرهنگ نیز در این مجموعه، معاونان 
فرهنگی و مدیران روابط عمومی ها 

هستند.
جاری  در  کرد:  اظهار  شاه مرادی 
کردن نگاه فرهنگی در شهرداری باید 
سختی ها را تحمل کرد. در این دوره همه 
سختی ها را به جان می خریم تا فرهنگ 
که کلید اصلی بسیاری از مشکالت ما 

هست را در شهر جاری کنیم.
وی افزود: انتظار داریم، بال های 
فرهنگی در بدنه شهرداری در کنار 
هم به خوبی کار کنند. برای تحقق این 
موضوع تقسیم کار باید به خوبی انجام 
شود. همکاری و کمک به یکدیگر 
نیز دیگر عنصری است که باید شاهد 
آن باشیم. این همکاری در برخی 
مناطق به خوبی دیده نمی شود، علت 
آن به رقابت های فردی، خلق و خو و 
عادت های ناپسندی که شاید در وجود 
ما باشد مربوط است. بخش دیگری 
نیز به تفاوت سلیقه ها مربوط است که 
همه اینها سبب منشأ اختالف می شود.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: فرصت 
خدمت، کوتاه است باید آن را غنیمت 
بشماریم و تا زمانی که در مسئولیت 
خود حضور داریم با کنار گذاشتن عادات 

ناپسند، به تحقق اهداف مشترک 
کمک کنیم.

وی افزود: شبکه ای به نام فرهنگ 
شهر ایجاد کرده ایم که به بازتاب 
فعالیت های فرهنگی اختصاص دارد. 
اطالع رسانی های این حوزه در همین 
شبکه صورت می گیرد. اگر هیات یا 
مجموعه هایی در مناطق مختلف شهر 
حتی خارج از مجموعه شهرداری در 
حال انجام کارهای فرهنگی هستند ما 
اقدامات آن ها را اطالع رسانی می کنیم. 
در واقع این شبکه محلی برای انعکاس 
فعالیت های فرهنگی است و در جامعه 
با توجه به گسترش حجم  امروز 

فعالیت ها به آن نیاز داریم.
شاه مرادی اظهار کرد: بخشی از کار 
فرهنگی در بستر فضاسازی شهری 
صورت می گیرد که بخشی از این 
ابزار در اختیار شهرداری های مناطق 
است. فضای شهرداری منطقه باید 
مناسب و مساعد فعالیت های فرهنگی 
باشد. در بستری که فراهم می شود، ما 
رویداد فرهنگی خود را اجرا می کنیم. 
هماهنگی این دو اهمیت دارد تا فضای 
خوبی برای استفاده شهروندان از 

رویدادهای فرهنگی فراهم شود.
وی ادامه داد: باید کمک کنیم که 
متکفل  فرهنگی  مجموعه های 
اجرای رویدادهای فرهنگی شوند. 

این تصمیم، در حوزه روابط عمومی نیز 
یک ابزار و فرصت است که باید از آن 

استفاده کرد.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان 
تصریح کرد: باید ارتباطی قوی با 
و مردمی  فرهنگی  مجموعه های 
داشته باشیم. ارتباط با بدنه هیات ها، 
پایگاه های بسیج، مراکز فرهنگی 
و مساجد برای ما مهم است و مدیر 
فرهنگی منطقه باید با این واحدهای 

فرهنگی ارتباط داشته باشد.
همه به شهرداری نگاه  •

حوزهها،فرهنگیاست
سیدعلی معرک نژاد مدیرکل ارتباطات 
و روابط بین الملل شهرداری اصفهان 
نیز در این نشست اظهار کرد: دوره 
اخیر مدیریت شهری نگاه خاصی به 
حوزه فرهنگ دارد و این وجه تمایز 
با دوره های قبل است. شهر اصفهان 
به این بلوغ رسیده که مشکالت در 
این شهر صرفًا با پروژه های عمرانی 
حل نمی شود و نگاه و رویکرد ما باید 

فرهنگی باشد.
وی افزود: به همین علت فعالیت 
حوزه های فرهنگی و روابط عمومی ها 
نسبتاً دشوارتر شده است. در این میان 
تعامل میان دو بخش روابط عمومی و 

حوزه فرهنگی بسیار مهم است.
مدیرکل ارتباطات و روابط بین الملل 

شهرداری اصفهان گفت: در تعامل 
میان حوزه فرهنگ و ارتباطات، برخی 
مسائل، جنسی آشکار دارد از جمله 
مسائل بودجه و فرآیندها. در این زمینه 
باید هماهنگی های الزم میان دو بخش 
ایجاد شود تا این مسائل را شناخته، وجه 
تمایز هم را تشخیص دهیم و در جهت 

مأموریت و سیاست ها حرکت کنیم.
وی افزود: جایی که جنس کار، فرهنگی 
است، کار باید در حوزه فرهنگ انجام 
شود و زمانی که جنس کار مربوط به 
حوزه ارتباطات است، روابط عمومی 
مسئول انجام آن است. تمامی ابزارها 
در اجرای این اقدامات باید در اختیار 

واحد انجام دهنده کار قرار گیرد.
وی افزود: همچنین بینش و گفتمان 
میان حوزه فرهنگ و ارتباطات باید 
شکل بگیرد تا تعامل الزم، سبب از بین 
رفتن اشکاالت و ایجاد وحدت در انجام 

فعالیت ها شود.
مدیرکل ارتباطات و روابط بین الملل 
شهرداری اصفهان با اشاره به سیاست 
خود انتقادی در شهرداری اصفهان 
گفت: این خود انتقادی به معنی تخریب 
نیست بلکه انتقاد به سیستم است که 

باید به صورت صحیح انجام شود.
معرک نژاد با اشاره به سند سیاست 
گذاری رسانه اظهار کرد: در خصوص 
این سند باید ضمن تعامل، گفت وگو 

کرده و آن را نهایی و ابالغ کنیم.
شبکههای ایجاد لزوم  •
مخاطبان از تخصصی

فعالیتهایشهرداری
اداره  رئیس  میرزا  صادق  محمد 
ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در این 
نشست اظهار کرد: ظرفیت ها و ابزارها، 
مخاطب و داده ها باید شناخته شود 
تا بتوانیم ارتباط بهتری با مخاطب 

داشته باشیم.
وی گفت: ظرفیت های ارتباطی و 
رسانه ای موجود در شهرداری قابل 
توجه هستند اما ذائقه مخاطب ما برای 
دریافت محصوالت تولیدی متفاوت 

است.
رئیس اداره ارتباطات سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: اینکه کدام محصول از چه طریق 
به دست مخاطب برسد در اختیار خود 
فرد است. وظیفه ما در اینجا شناخت 
مناسب از مخاطب است و در هر یک 
از مناطق شهر، مراکز فرهنگی و... باید 
دستورالعملی واحد و منحصر به فرد به 

کار ببریم.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم شبکه های 
تخصصی از افراد ایجاد کنیم نرخ 
بازدید و جذب مخاطب فعالیت های 

شهرداری به شدت باال می رود. 

مجموعه های فرهنگی متکفل اجرای رویدادهای فرهنگی شهر شوند
معاونفرهنگیشهردارورئیسسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهرداریاصفهان:
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رئیس اداره اسـتعدادهای درخشـان اداره کل آموزش و پرورش 
اسـتان اصفهان گفـت: اردوهـای روایت پیشـرفت در مدارس 
دوره دوم اسـتعدادهای درخشـان اسـتان اصفهـان در حـال 

برگزاری اسـت.
احسـان صنعتکار، رئیس اداره استعدادهای درخشـان اداره کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان در گفت وگویـی اظهـار 
داشـت: اردوهـای روایـت پیشـرفت در مـدارس دوره دوم 
استعدادهای درخشان اسـتان اصفهان در حال برگزاری است.

وی بـا بیـان اینکـه مرحلـه اول بازدیدهـا همـراه بـا روایـت 
پیشـرفت از مجموعه شـرکت دانش بنیان بهیار صنعت انجام 
می شـود، گفت: هـر هفتـه حداقـل دو بازدید از ایـن مجموعه 
دانـش بنیـان در محـل شـهرک علمـی تحقیقاتـی اصفهان 
صورت می پذیـرد و هدف اصلی از چنین بازدیدهایی، آشـنایی 
دانش آمـوزان با پیشـرفت های بومی صورت گرفته در کشـور 
و اسـتان می باشـد، در ایـن بازدیدها، دانـش آموزان بـا کاربرد 

رشـته های مختلـف نیز آشـنا می شـوند.

صنعتکار خاطرنشـان کرد: همچنین در روایـت هویت، دانش 
آمـوزان مـدارس اسـتعدادهای درخشـان از مجموعـه خانـه 
مشـروطه اصفهـان بازدیـد می کننـد و در انتهـا حلقه هـای 
گفت وگـو و پرسـش و پاسـخ پیرامـون جریان هـای هویتـی 
ایـران و تاریخ مشـروطه بـا کارشناسـان صـورت می گیرد که 
هدف از برگـزاری روایت هویـت، تقویت بعد هویـت تاریخی 
و ملی دانش آمـوزان وآشـنایی آن ها بـا تاریخ معاصـر ایران و 

اصفهان اسـت.

برگزاری اردوهای 
روایت پیشرفت در 
مدارس اصفهان

 رئیس اداره استعدادهای
درخشان اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان خبر داد:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

امـام جمعـه شهرسـتان نائیـن گفـت: 
امـروز، مهم تریـن تکلیـف مسـلمانان 
جهـان بـا توجه بـه شـیوه های عجیب 
و  بصیـرت  افزایـش  دشـمن،  مبـارزه 

آگاهـی خـود و دیگـران اسـت.
محمـد  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
مطهرخـو اظهار کرد: امـروز، مهم ترین 
تکلیـف مسـلمان جهـان بـا توجـه بـه 
دشـمنان  مبـارزه  عجیـب  شـیوه های 
بـا دنیـای اسـام، افزایـش بصیـرت، 
معرفـت و آگاهی خود و دیگران اسـت.

میـدان  شـناخت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
مبـارزه و تبییـن ایـن مسـئله، افـزود: 
بـا  وگرنـه  شـناخت  بایـد  را  میـدان 
ضربـه دشـمن از خـواب بیـدار خواهیم 
شـد. بایـد صف دشـمن را از خـودی و 
صـف دوسـتان دشـمن نما را از صـف 
دشـمن دوسـت نمـا جـدا کـرد. شـرط 
ایـن مسـئله بـه فرمـوده امیرالمؤمنین 
علیـه السـام، مقاومـت و ایسـتادگی 
در برابـر انگیزه هـای فسـاد، وعده های 
زیبـا و خـوش آب و رنـگ فسـاد گونه، 
شـیطانی  جاذبه هـای  و  کشـش ها 
میـان  کننـده ای  جـدا  ضربـه  هـر  و 
خالـق و مخلـوق اسـت. امـروز بیشـتر 
از گذشـته بـه شـناخت دشـمنان دین، 
قـرآن و نهج الباغـه و شناسـاندن آن 

بـه دیگـران احتیـاج داریـم.
امـام جمعـه شهرسـتان نائیـن افـزود: 
بعضـی افـراد گاهـی ممکـن اسـت از 
انقابی های دوآتیشـه نیـز جلوتر بزنند 
و در لباس دوسـت، به مـا دروغ ببندند. 
بعضـی از ایـن دوسـت نماهـا، بـا دین 
بـه جنگ دیـن برمی خیزند. بـه فرموده 
امـام صادق )ع( باید از این انسـان های 

خبیـث از اعمـاق دل بیزار باشـیم.
وی ادامـه داد: بعضـی از اینهـا ممکـن 
اسـت از درب نصیحـت و خیرخواهـی 
وارد شـوند و بـا اعـدام و بـه مجـازات 
عمـل رسـاندن اغتشاشـگران و برهـم 
زننـدگان امنیـت مخالفـت کننـد. ایـن 
عـده زمانـی کـه بسـیجیان و نیروهای 
خیابان هـا سـاخی  در  را  مـا  امنیتـی 
می کردنـد، کجـا بودنـد و زبانشـان بـه 

می چرخیـد؟. چـه 
اغتشاشـات  و  حـوادث  بـه  مطهرخـو 
اخیـر و حواشـی موجـود در کشـور و 
در شهرسـتان پرداخـت و تصریـح کرد: 
توصیـه نخسـت ما بـه برهـم زنندگان 
امنیـت این اسـت کـه بیشـتر از این از 
صبـر انقابـی نیروهای امنیتی شـهر و 
شهرستان، سـو اسـتفاده نکرده و برای 
خود دردسـر درسـت نکنند و خانواده ها 
نیـز مراقب فرزندان خویش باشـند چرا 
کـه اگـر بیـش از پیـش ایـن مسـئله 
تـداوم یابد، مسـئوالن و مـردم انقابی 
شهرسـتان تـا به انـدازه ای صبـر دارند؛ 
کـه  امنیـت  و  نظـم  در  اخالگـران 
عملکـرد آنها تنها موجب توان سـوزی 
نیروهای امنیتی شـده اسـت بـا برخورد 
قهـری حافظـان امنیت مواجـه خواهند 

. شد
وی ادامـه داد: توصیـه دوم بنـده بـه 
عزیـز  مسـئوالن  اسـت.  مسـئوالن 
کـه  کنونـی  شـده  ایجـاد  فرصـت  از 
همـان فرصـت گفـت و گـوی رهبران 
و مسـئوالن بـا جامعـه اسـت، بیشـتر 
اسـتفاده کننـد. گاهـی نـگاه، تهدیدی 
اسـت و گاهـی نـگاه، تبدیـل تهدیـد 
بـه فرصـت اسـت. همزمان بـا حوادث 
میـان  در  مختلفـی  مسـئوالن  اخیـر، 
اقشـار مردم حاضر شـده و این مسـئله 
پیـش از حـوادث اخیر بسـیار کم رنگ 
بـوده اسـت و بایـد درخشـان تر شـود.

خطیـب نمـاز جمعـه شهرسـتان نائین 
سیاسـت  اصلی تریـن  از  پیـروی  بـه 
رهبـر معظـم انقـاب تاکیـد و اظهـار 
کـرد: همچنـان کـه جـذب حداکثری، 
اصلی تریـن سیاسـت اجتماعـی رهبـر 
مسـئوالن  اسـت،  انقـاب  معظـم 
نیـز بایـد بـه جـذب حداکثـری و دفع 
دو  هرگونـه  از  و  بپردازنـد  حداقلـی 
قطبـی و خـط کشـی کـردن پرهیـز 
کننـد. حکومـت اسـامی بـه عنـوان 
دو  بایـد  الهـی  موهبـت  بزرگتریـن 
خدمـت را بـرای مـردم در رأس امـور 
خویـش انجام دهـد و ایـن دو خدمت، 
معیشـت و امنیت اسـت. ایـن نکته ای 
کان  مسـئوالن  بـه  مـردم  زبـان  از 

اسـت. کشـوری 

امام جمعه شهرستان نائین:

افزایش آگاهی و بصیرت 
مهم ترین وظیفه مسلمانان 

جهان است

خطبه

ISFAHAN
N E W S

برخی  وجود  گفت:  لنجان  شهرستان  فرماندار 
و روستاهای شهرستان  بازار شهرها  در  مشکات 
برگزاری  این رو  از  شود  ریشه یابی  باید  لنجان 
کسبه  و  بازاریان  با  چهره  به  چهره  نشست های 
با  تا  گرفته  قرار  کار  دستور  در  لنجان  شهرستان 
در مسیر حل مشکات ضروری  اولویت ها  تعیین 
گام  عملیاتی  و  جهادی  شکلی  به  مؤثر  قشر  این 

برداریم.
خبرنگاران،  جمع  در  محمدی فشارکی  حمیدرضا 
وجود نظم و امنیت را اساسی ترین عامل توسعه و 
پیشرفت جوامع بشری دانست و اظهار کرد: استکبار 
جهانی پس از پیروزی انقاب اسامی منافع خود را 
در خطر می دید چراکه دست آنها از ذخایر ارزشمند 

روزهای  از همان  این رو  از  بود،  کوتاه شده  کشور 
ابتدایی با اجرای توطئه های مختلف درصدد بودند 

انقاب را از بین ببرند.
وی افزود: امروز علی رغم اینکه بیش از ۴۳ سال از 
پیروزی انقاب اسامی می گذرد، نگاه جهان خوارانه 
چراکه  دارد؛  ادامه  ایران  به  همچنان  سلطه گران 
مقدس  نظام  می دانند  خوبی  به  جهان  مستکبران 
جمهوری اسامی ایران با احیای ارزش های واالی 
اسامی و انسانی در حال رقم زدن تمدن بزرگی در 

منطقه و جهان است.
را  اخیر  اغتشاشات  لنجان  شهرستان  فرماندار 
مصداق جنگ ترکیبی همه جانبه دشمنان دانست و 
تصریح کرد: اغتشاشات اخیر صف آرایی جبهه باطل 

در مقابل جبهه حق را به نمایش گذاشت، به گونه ای 
که دشمنان با استفاده از همه امکانات اطاعاتی، 
رسانه ای و عملیاتی خود علیه ملت ایران توطئه های 

مختلفی را برنامه ریزی کردند.
غبارآلود  فضایی  ایجاد  با  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
به دنبال ایجاد اختاف در کشور حرکت کردند و 
در این مسیر انسجام و همبستگی ملی را با ایجاد 
گسل های مختلف هدف قرار دادند تا با فرسایشی 
امنیت  و  اعتماد  ایران  شهرهای  در  ناامنی  کردن 
پیشرفت  از  نهایت  در  و  خدشه دار  را  شهروندان 
مختلف  حوزه های  در  ایران  اسامی  جمهوری 

جلوگیری کنند.
توجهی  قابل  امروز  اینکه بخش  بیان  با  محمدی 
اقتصادی  حوزه  در  را  دشمنان  ترکیبی  جنگ  از 
خواسته های  از  یکی  کرد:  اضافه  هستیم،  شاهد 
بازاریان وجود آرامش و امنیت در  بحق اصناف و 
عنوان  به  بازارها،  در  به خصوص  ایران  شهرهای 
قلب تپنده اقتصاد ایران بوده است که برای تحقق 
آن شهدای بسیاری در طول عمر با برکت انقاب 

اسامی تقدیم شده اند.
به  شهروندان  معیشت  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
هیچ عنوان برای اغتشاشگران مهم نبوده است و 
نیست، گفت: طی ماه های اخیر شاهد بوده ایم که 
برخی  و  مزدوران  از  استفاده  با  جهان  مستکبران 
از  مختلف  ترفندهای  با  داخلی  خودفروخته  افراد 
جمله ایجاد رعب و وحشت وتخریب اموال عمومی 

بازار  تعطیلی  با  کردند  تاش  خود  پوچ  خیال  در 
امنیت کشور و معیشت مردم را زیر چکمه های خود 

لِه کنند.
نظرسنجی های  اساس  بر  کرد:  تصریح  محمدی 
و  منافع  حفظ  راستای  در  کسبه  گرفته  صورت 
جلوگیری از صدمات احتمالی اغتشاشگران مجبور 
این  و  شدند  خود  صنفی  واحدهای  تعطیلی  به 
مسئله توسط رسانه های معاند به شکلی معکوس 
دست  به  را  نکته  این  نباید  شد،  اطاع رسانی 
فراموشی سپرد که اغلب کسبه به صورت اعتباری 
و صدور چک تجهیزات خود را خریداری می کنند، 
از این رو به هیچ عنوان تمایل به تعطیلی بازار ندارند.

و  نظامی  نیروهای  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
انتظامی در شهرستان لنجان تمام تاش خود را به 
کار گفته اند تا امنیت شهر و شهروندان به خصوص 
اصناف را تأمین کنند، از سوی دیگر برای کاهش 
دغدغه اصناف تاش شد اتفاقات اخیر با استفاده 
بازار مورد  در  فعال  از ظرفیت معتمدین و جوانان 
بررسی و تحلیل قرار گیرد تا بتوانیم با پیش بینی 
احتمالی  رویدادهای  برخی  وقوع  از  الزم  تدابیر 

ناخوشایند برای واحدهای صنفی جلوگیری کنیم.
فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه نباید فرصت 
بازاریان  و  اصناف  اساسی  مشکات  رفع  برای  را 
یادآور شد: وجود برخی مشکات  از دست دهیم، 
در بازار شهرها و روستاهای شهرستان لنجان باید 
به چهره  برگزاری چهره  این رو  از  ریشه یابی شود 

با بازاریان و کسبه شهرستان لنجان در دستور کار 
قرار گرفته است تا در قالب کارگروهی مشترک و 
با تعیین اولویت ها در مسیر حل مشکات ضروری 
گام  عملیاتی  و  جهادی  شکلی  به  مؤثر  قشر  این 

برداریم.
وی با اشاره به تاش مسئوالن برای کاهش دلهره 
شهروندان و اصناف از خیمه شب بازی اغتشاشگران 
و جلوگیری از خسارت و زیان های احتمالی اصناف، 
خاطرنشان کرد: رفع مسائل و مشکات هر صنف 
از  نیز  صنف  آن  نمایندگان  ظرفیت  از  استفاده  با 
دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته 
است تا ضمن هم اندیشی با نهادها و مراکز مرتبط 
ما  چراکه  شود،  اتخاذ  عملیاتی  شکل  به  تدابیر 
معتقد هستیم برای حرکت بهتر و رفع نگرانی های 
بازاریان شهرستان لنجان باید همدلی و همکاری 

دستگاه های مختلف با اصناف افزایش یابد.
محمدی با بیان اینکه اصناف و بازاریان شهرستان 
لنجان با بصیرت مثال زدنی خود دشمنان را ناامید 
شهرستان  بازاریان  و  اصناف  گفت:  کرد،  خواهند 
لنجان از ابتدای انقاب و در همه مقاطع حساس 
از جمله فراخان رهبری در طرح کمک های مؤمنانه 
در  معنوی  و  مادی  حمایت  و  جهادی  روحیه  با 
صحنه حضور داشتند و در ادامه مسیر نیز با عملکرد 
درخشان خود نشان خواهند داد که پشتیبان نظام 
اسامی هستند و در خدمتگزاری به مردم در عرصه 

توزیع و خدمات با دلسوزی عمل می کنند.

گزارش

فرماندار شهرستان لنجان:

نباید فرصت را برای رفع مشکالت اساسی اصناف از دست دهیم

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلس با بیـان اینکـه در حـوزه روایتگری 
جنـگ ظرفیت های بسـیار باالیی داریم، گفت: دشـمن زمانی دسـت به 

جنـگ ترکیبـی می زند که به اسـتیصال رسـیده باشـد.
امیرحسـین بانکـی پـور بـا اشـاره به مطالبـات مقـام معظم رهبـری در 
بحـث روایتگـری جنـگ گفـت: روایتگـری جنـگ از مقوله هایـی بوده 
اسـت کـه در ایـن رابطـه اقدامـات خـوب و ارزشـمندی صـورت گرفته 
اسـت ولـی ظرفیت هـای بسـیار باالیـی در ایـن حـوزه وجـود دارد. هر 
بـاری که جهشـی در ایـن حرکت می بینیـم، متوجه می شـویم که هنوز 

ظرفیت هـای ناشـناخته ای بـوده اسـت کـه تا حاال بـه آنها توجه نشـده 
است.

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـامی اظهـار کـرد: ما 
در بخـش ادبیـات داسـتانی و ادبیـات سـینما و فیلـم توانسـته ایم ایـن 
روایتگـری را تـا حـدودی انجـام دهیم ولی بـاز هم وقتی بـا پدیده های 
جدیـدی روبـرو می شـویم و کار نـو می بینیـم، متوجه می شـویم که این 
ظرفیت هـا را هنـوز می توانیم فعـال کنیم. ایـن حوزه معدن فـوق العاده 

ای اسـت کـه هرچـه از آن اسـتخراج می کنیـم بـه ته آن نمی رسـیم.

وی در مـورد تغییـر تاکتیـک دشـمن از جنـگ نظامی به سـمت جنگ 
ترکیبـی گفـت: وقتی دشـمن دسـت بـه جنـگ ترکیبی می زنـد یعنی 
هرچـه در تـوان دارد را عرضـه کـرده اسـت و ایـن زمانـی اسـت که به 
اسـتیصال رسـیده اسـت. وقتی فردی به نقطه اسـتیصال برسد و شرایط 
را بـرای خـودش خطرناک ببیند دیگـر هرچه دارد و نـدارد را رو می کند. 
جنـگ ترکیبی نیز حکایت از اسـتیصال مقابل جمهوری اسـامی ایران 
اسـت و ایـن اسـتیصال بـرای آنها روشـن و ملمـوس اسـت. هرچند به 

خاطـر قدرت رسـانه ای کـه دارنـد؛ آن را مخفی نگـه می دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

جنگ ترکیبی حکایت 
از استیصال دشمن دارد

آئیـن معارفـه رئیـس حـوزه هنـری کاشـان بـا حضـور مسـئولین 
کشـوری و اسـتانی برگزار و »احمد قربانعلـی زاده« به عنوان رئیس 

جدیـد حـوزه هنـری کاشـان منصوب شـد.
آئیـن معارفـه رئیـس جدیـد حوزه هنـری کاشـان با حضـور حجت 
االسـام والمسـلمین سـید سـعید حسـینی؛ نماینـده ولـی فقیـه و 
امـام جمعـه کاشـان، سـعید لشـکری معـاون راهبـری اسـتانهای 
حـوزه هنـری کشـور، علـی فروزان فـر معـاون هنری حـوزه هنری 
کشـور، احمـد نـوری رئیـس حـوزه هنـری اسـتان اصفهـان، سـید 
حسـام حسـینی دسـتیار ویـژه رئیـس حـوزه هنـری کشـور و مدیر 
مرکـز رسـانه ای سـلوک، مهـدی زاهـدی معـاون سیاسـی، امنیتی 
و اجتماعـی فرمانـداری کاشـان در میـان جمعـی از مسـئولین و 

هنرمنـدان ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
در آغـاز ایـن مراسـم کـه در سـالن مهـرگان فرهنگسـرای مهـر 
کاشـان برگـزار شـد، رئیـس حـوزه هنـری اسـتان اصفهان بـا بیان 
ایـن مطلـب کـه تاش شـد سـکان هدایـت حـوزه هنری کاشـان 
بـه فـردی بـا تجربه و کاربلد سـپرده شـود، از اهالـی فرهنگ و هنر 
کاشـان خواسـت تـا در ایـن راه یاری گر رئیـس جدید حـوزه هنری 

این شـهر باشـند.
احمـد نـوری در ادامـه سـخنان خـود آمادگـی کامـل حـوزه هنری 
اسـتان جهـت حمایت از برداشـتن قدم هـای بزرگ در حـوزه هنری 

کاشـان را اعـام کرد.

در بخشـی از این مراسـم حجت االسـام والمسـلمین سـید سـعید 
حسـینی، امـام جمعه کاشـان گفـت: »با ابـزار هنر زشـتی و جنایات 

آمریـکا و اسـرائیل را بـه مردم نشـان دهید«.
نماینـده ولـی فقیه در کاشـان با اشـاره به نامگذاری مراسـم به آئین 
سنگرسـپاری، بیـان داشـت: کلمـه سـنگر دارای بار جهـادی بوده و 
عزیـزی کـه می خواهـد ایـن بـار را بـر دوش بگیـرد بایـد بـه ایـن 

عنـوان توجه ویژه داشـته باشـد.
در ادامه این مراسـم سـعید لشـگری معاون راهبری اسـتانهای حوزه 
هنـری تصریـح کـرد: مـا ظرفیـت زیسـت بـوم کاشـان را بیـش از 
یـک اسـتان می دانیـم و اگـر جغرافیای سیاسـی کشـور مبنـا نبود و 
قـرار بـر ایـن بود کـه بر مبنای زیسـت بوم فرهنگی کشـور، نقشـه 
جدیـدی ترسـیم شـود یکـی از پایتخت هـای فرهنگـی و هویتـی 

ایـران اسـامی حتماً کاشـان بود.
وی بـا اشـاره بـه حضـور معاونیـن و دسـتیار رییـس حـوزه هنـری 
کشـور در این مراسـم اراده حـوزه هنری جهت تقویـت حوزه هنری 
کاشـان را بسـیار جدی شـمرد و تاکید کرد: ما به این مسـئله توجه 
جـدی داریـم کـه باید روایت هـا و رشـادت های انقابیون، شـهدای 

انقـاب و علمـای تاریـخ کاشـان به نسـل جدید منتقل شـود.
گفتنـی اسـت، احمـد قربانعلـی زاده پیـش از این مسـئولیت معاونت 
ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  سـازمان  مراکـز  امورهماهنگـی 

شـهرداری کاشـان را در کارنامـه خـود داشـته اسـت.

و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان کاشـان از برگزاری نخسـتین 
دوره نکوداشـت پژوهشـگران حوزه کاشـان شناسـی 

خبـر داد.
احمـد دانایـی نیـا اظهـار کـرد: معرفـی و شـناخت 
منطقـه کاشـان، حاصل تـاش مردان بـزرگ و زنان 
ارجمنـدی اسـت که بـا پژوهش هـای ارزشـمند خود 
بـر ارزش هـای منطقـه فرهنگـی کاشـان افزوده انـد.

وی افـزود: به اسـتناد آمار، بیـش از ۳۰۰ عنوان کتاب 
در حـوزه کاشان شناسـی از حدود ۲۳۰ پژوهشـگر این 
حـوزه چاپ شـده اسـت. عـاوه بـر ایـن، مقاله هایی 
کـه در حـوزه کاشـان شناسـی نـگارش و چاپ شـده 
دلیـل بـر اهمیـت موضوع هـای متنـوع پژوهشـی در 

ایـن منطقه اسـت.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
کـرد:  تصریـح  کاشـان،  شهرسـتان  گردشـگری 
ایـن  عطـف  نقطـه  عاطفـی«  »حسـن  ارج داشـت 
مراسـم اسـت زیـرا، در هفت دهـه گذشـته، قدم های 
کاشـان پژوهی  تحقیقـات  حـوزه  در  ارزشـمندی 

برداشـته و بیـش از ۲۰ جلـد کتـاب در حوزه هـای 
تخصصـی کاشـان نـگارش کـرده و نمونه بـارز یک 

اسـت. تمام عیـار  پژوهشـگر 
دانایـی نیـا گفـت: ایـن آییـن بـه پـاس تجلیـل از 
شـیرین  برجسـته،  عاشـوراپژوه  معتمـدی،  حسـین 
صوراسـرافیل، محقـق حـوزه فـرش دسـتباف و ثریـا 
بیرشـک، پژوهشـگر حـوزه بافـت تاریخـی کاشـان، 

می شـود. برگـزار 
وی افـزود: تقدیـر از حسـین فـرخ یـار، پژوهشـگر 
حـوزه معمـاری سـنتی و اسـامی، عباس تـراب زاده، 
افشـین عاطفـی،  و  پژوهشـگر حـوزه مردم شناسـی 
پژوهشـگر حـوزه کاشان شناسـی نیـز بخـش دیگری 

از ایـن مراسـم اسـت.
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
کـرد:  خاطرنشـان  کاشـان  شهرسـتان  گردشـگری 
نخسـتین دوره نکوداشـت پژوهشـگران حوزه کاشان 
شناسـی در تـاالر فرهنـگ واقـع در خیابـان نطنـز، 
کتابخانـه مامحسـن فیـض کاشـانی برگـزار خواهد 

. شد

کارگـروه گنـدم، آرد و نـان شهرسـتان آران و بیـدگل بـه 
منظـور بررسـی وضعیت سـهمیه های آرد و درخواسـت های 
نانوایـان بـه ریاسـت فرمانـدار شهرسـتان آران و بیـدگل 

شـد. برگزار 
دکتـر علی اکبـر رضایـی فرماندار، در جلسـه کارگـروه آرد و 
نـان ایـن شهرسـتان بـر لـزوم کنتـرل کیفیـت نانوایی ها و 
برخـود قاطـع با متخلفیـن تأکید و خاطرنشـان کـرد: حفظ 
سـامت و امنیت غذایی مردم مسـتلزم نان باکیفیت اسـت 
کـه ضروریسـت نانوایـان در پخـت نان بـا کیفیـت اهتمام 

جدی داشـته باشـند.
رضایـی بـا تأکیـد بـر لـزوم نظـارت مسـتمر بـر فعالیـت 
نانوایی هـای سـطح شهرسـتان گفـت: یکـی از مهمتریـن 
تخلفـات در حـوزه آرد و نـان، عرضـه خـارج از شـبکه آرد 
اسـت کـه در صورت مشـاهده چنین مـواردی، سـهمیه آرد 

آن نانوایـی بـه طـور کامـل قطـع می شـود.
فرمانـدار شهرسـتان آران و بیـدگل افـزود: شـهروندان در 
راسـتای تقوّیت مسـئولیت اجتماعـی خودشـان، در صورت 
مشـاهده هرگونـه تخلـف احتمالی از سـوی نانوایـان، موارد 
را بـه اداره جهـاد کشـاورزی، تعزیرات، اتاق اصناف، شـبکه 
بهداشـت و درمـان و یـا فرمانـداری این شهرسـتان اطاع 
دهنـد و یا شـکایت خـود را از طریق سـامانه ۱۲۴ به گوش 

برسانند. مسـئوالن 
گفتنی اسـت کارگروه آرد و نان شهرسـتان آران و بیدگل به 
منظـور بررسـی وضعیت سـهمیه های آرد و درخواسـت های 
نانوایـان بـه ریاسـت فرماندار و بـا حضور اعضـای کارگروه 
در محـل سـالن ۴ دی فرمانـداری تشـکیل و مسـائل و 
مشـکات ایـن صنـف و همچنیـن مـوارد نارضایتـی مردم 

و نانوایـان از کیفیـت و پخت نان بررسـی شـد.

»مهـدی رومینفـرد« روشـندل شـطرنج بـاز شـهرضایی در 
افتخارآفریـن شـد. رقابت هـای ملـی 

مهـدی رومینفـرد اظهار داشـت: مسـابقات قهرمانی شـطرنج 
نابینایان و کم بینایان کشـور در بخش آقایان با شـرکت ۱۰۶ 
بازیکـن از ۲۲ اسـتان هشـتم آذرمـاه بـه مدت یـک هفته در 

اردوگاه شـهید عظیمی شـهر بابلسـر برگزار شد.
وی افـزود: طبـق اعـام نتایج رده بندی نهایی این مسـابقات 
بـا اختـاف امتیـاز ناچیـز بـه مقام سـوم و مـدال برنز دسـت 

یافتم.
شـطرنج باز شهرضایی با درخواست از مسئولین جهت حمایت 
از روشـندالن، بیـان کرد: به سـختی معیشـت زندگـی خود را 
می گذرانـم، مـن بـرای خـودم ورزش می کنـم، امـا باتوجه به 
شـرایطی کـه دارم مسـئوالن هم بیشـتر باید حمایـت کنند و 

ورزشـکار نباید بـرای کمک گرفتـن التماس کند.
وی گفـت: اگر بیشـتر حمایت شـوم حتماً در آینـده مقام های 

باالتـری را در رقابت هـای ملـی کسـب خواهم کرد.

با حضور مسئولین کشوری و استانی؛

آئین معارفه رئیس حوزه هنری کاشان برگزار شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان:

برگزاری نخستین دوره نکوداشت پژوهشگران کاشان شناسی

فرماندار شهرستان آران و بیدگل:

عرضه خارج از شبکه آرد به قطع سهمیه نانوایی منجر می شود

درخشش شطرنج باز؛

روشندل شهرضایی به مقام سوم رقابت های ملی دست یافت

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـهرضا از کشـف یک قبضه اسـلحه 
کلـت جنـگ بـه همـراه یـک تیغـه خشـاب و هفـت عـدد فشـنگ 

مربوطـه در عملیـات ویـژه مامـوران ایـن فرماندهـی خبـر داد.
بیـان داشـت: مامـوران کانتـری ۱۱  سـرهنگ سـهراب قرقانـی 
فرماندهی انتظامی شهرسـتان شـهرضا در در پی گشـت زنی هدفمند 
خـود به یک دسـتگاه خودروی سـواری سـمند کـه اقدام بـه حرکات 

نمایشـی و خطرناک می کرد مشـکوک شـدند که راننده خودرو بدون 
توجـه به دسـتور ایسـت مامـوران با سـرعت اقـدام به فـرار کرد.

وی افـزود: مامـوران پس از فرار راننده به تعقیب خـودرو پرداخته و در 
یـک عملیـات ضربتـی آن را متوقف کردنـد و در بازرسـی بعمل آمده 
یـک قبضه اسـلحه کلـت جنگی به همـراه یک تیغه خشـاب و تعداد 

هفت عـدد تیر جنگی سـاح مذکور کشـف کردند.
از دسـتگیری ۳ سرنشـین  انتظامـی شهرسـتان شـهرضا  فرمانـده 
خـودروی مذکـور خبـر داد و گفـت: در بررسـی های صـورت گرفتـه 
مشـخص شـد یکی از متهمان دستگیر شـده از شـرورهای سابقه دار 
و دارای هفـت 7 فقـره سـابقه شـرارت، حمل سـاح گرم، سـرقت به 
عنـف، تهدیـد و مشـارکت در اسـتفاده از قداره و ایجاد اغتشـاش و بر 

هـم زدن نظـم عمومی اسـت.
سـرهنگ »قرقانـی« در خاتمـه بـا بیان اینکـه در این رابطـه ۳ متهم 
دسـتگیر شـده بـرای انجـام اقدامـات قانونـی تحویل مرجـع قضائی 
شـدند اظهـار داشـت: پلیـس در تمـام سـاعات شـبانه روز آمـاده 
خدمتگزاری به شـهروندان هسـتند و مـردم هم می تواننـد در صورت 
مشـاهده هرگونه مـوارد امنیتی یا اقدامات مجرمانـه مراتب را ازطریق 

شـماره تلفـن ۱۱۰ بـه پلیس اطـاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا:

کشف یک قبضه کلت جنگی
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A delegation from the UN nu-
clear watchdog is expected to 
arrive in Iran in the next few 
days in what appears to be an-
other chance offered by Iran to 
the West to redress their past 
misbehavior.
The visit comes amid a dead-
lock in both the talks over 
reviving the 2015 Iran nucle-
ar deal and the negotiations 
between Iran and the Interna-
tional Atomic Energy Agen-
cy (IAEA) over a safeguards 
probe. 
Mohammad Eslami, the head 
of the Atomic Energy Organ-

ization of Iran (AEOI), has 
expressed hope the trip of 
the IAEA delegation would set 
Tehran and the Agency on a 
path to resolve the current out-
standing issues. 
Speaking to reporters on 
Wednesday, Eslami voiced 
hope the upcoming visit of 
the International Atomic En-
ergy officials to Tehran in the 
coming days can help resolve 
issues with the Agency. 
He said, “Our interactions with 
the Agency are underway and 
we hope a step forward be tak-
en in the direction of address-

ing ambiguities and obstacles 
with the Agency.”
The IAEA probe has dampened 
hopes for a breakthrough in 
Vienna as Iran said it is po-
litical and that needs to be 
addressed before a deal is 
reached on the 2015 nuclear 
pact, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
The IAEA probe centers 
around nuclear materials al-
legedly found at three Iranian 
sites previously undeclared 
to the Agency. The probe was 
launched after Israel alleged 

that it found the sites in the 
nuclear documents it spirited 
away from Iran. Iran and the 
IAEA have got into a detailed 
discussion about the alleged 
materials. Iran offered an-
swers to the questions raised 
by the IAEA in that regard but 
the IAEA, together with some 
Western powers, claimed that 
Iran’s answers were not tech-
nically credible. 
The Vienna talks over the 
JCPOA came to a standstill in 
the meantime, with Iran trying 
to reach a good and fair deal 
in Vienna and the West prior-
itizing the IAEA probe over the 
Vienna talks. 
The upcoming visit to the IAEA 
offers an opportunity for the 
West to mend its ways and 
pave the way for a resolution 
to both issues. Pundits believe 
that if the West fails to seize 
on this opportunity, it will face 
difficulty dealing with Iran as 
Iran’s nuclear program will 
continue to gallop ahead. 
On Saturday, Eslami revealed 
part of this leap, saying Iran’s 
enrichment capacity is now 
twice the total capacity Iran 
earned since the inception of 
its nuclear program. 
The capacity for the enrich-
ment of uranium in Iran is 
currently twice as high as the 
total capacity since the genesis 
of the nuclear industry in the 
country, Tasnim quoted Eslami 
as saying. 
In a meeting with a group of 

Iranian lawmakers on Satur-
day, Eslami lauded the Parlia-
ment for passing the ‘strategic 
action’ for lifting of the sanc-
tions and safeguarding the na-
tional interests, saying the law 
has contributed to the develop-
ment of Iran’s nuclear industry, 
according to Tasnim.
He said the implementation of 
the parliamentary action has 
increased the level of uranium 
enrichment in such a way that 
the capacity for enrichment 
in Iran is currently more than 
twice as high as that of the 
whole history of the nuclear 
industry in the country.
Eslami also stated that a com-
prehensive document has been 
devised for the development of 
industries and creation of do-
mestic capacities in various 
industries of the country.
Nearly two weeks ago, Esla-
mi broke ground on a nuclear 
plant in Darokhvein, Khuz-
estan. The 300 MW nuclear 
plant which has long been in 
the planning stage is known as 
the Karoun plant and is located 
in the small city of Darokhvein 
on the outskirt of Shadegan 
County.
Upon completion, the Karoun 
plant will be a pressurized wa-
ter reactor (PWR) that will be 
fueled with 4 percent uranium 
and will supply the region with 
electricity, according to Iran’s 
state news IRNA.
It is expected to cost $2 billion, 
IRNA said.

Iran offers IAEA a chance for getting over differences

Iran appoints new am-
bassador to Afghani-
stan
Iran has appointed a new ambassa-
dor to neighboring Afghanistan after 
the current envoy’s tenure came to 
an end. 
Iran’s presidential envoy to Afghani-
stan Hassan Kazemi Qomi will replace 
Bahador Aminian, the current Iranian 
ambassador to Afghanistan whose 
three-year tenure has come to an 
end, according to IRIB News, the of-
ficial news agency of the Iranian state 
broadcaster. 
Qomi will retain his current job simul-
taneously with his new role. 
The ambassador turnover has come 
with rumors that Aminian is being 
changed as a result of documents 
hacked from Fars News in which he 
inveighed against the Taliban. The 
Iranian embassy in Afghanistan has 
rejected the rumors, saying that the 
change has nothing to do with the 
leaked documents. 
Qomi has recently proposed the for-
mation of a joint committee with the 
Afghan authorities with the aim of 
jointly combatting terrorism.
In comments after attending the 
Moscow format meeting on Afghan-
istan, Kazemi Qomi said it is neces-
sary for Iran and Afghanistan to set 
up a joint security and information 
exchange committee to counter ter-
rorist threats.
He also urged that the neighbors 
of Afghanistan should provide as-
sistance to Afghanistan within the 
framework of a coordination or secu-
rity committee.
The neighbors of Afghanistan can 
cooperate with Kabul by training 
the country’s security forces, ex-
changing information, and providing 
equipment, he added, according to a 
Tasnim report.
Kazemi Qomi had said earlier that 
Tehran is planning to hold a big in-
ternational meeting on Afghanistan at 
the level of foreign ministers.
Speaking at the Moscow format 
meeting on Afghanistan, Kazemi 
Qomi said, “Iran is planning to hold 
a big meeting on Afghanistan at the 
level of foreign ministers in the near 
future in order to contribute to the 
improvement and stability of Afghan-
istan.”

---------------------------------------------------

Parliamentary com-
mittee condemns S. 
Korean parliament’s 
backing for rioters in 
Iran
The National Security and Foreign 
Policy Committee of the Iranian par-
liament issued a statement on Satur-
day condemning the South Korean 
parliament’s interference in Iran’s 
internal affairs through its support 
for the rioters, asking the Foreign 
Ministry to review relations with 
Seoul in different areas. “In contin-
uation of the anti-Iran behaviors of 
the officials of South Korea we have 
unfortunately witnessed the issuance 
of biased statement of this country’s 
parliament against the Iranian peo-
ple and supporting the rioters, who 
have been endangering the life and 
security of the people of Iran,” the 
parliamentary committee stated. The 
Korean parliament backed the rioters 
while the country has frozen large 
sums of the Iranian assets in line with 
Washington’s anti-Iran sanctions and 
is refusing to release them, it added.
“This action (freezing the assets) is 
in fact considered a plundering of the 
Iranian nation’s financial resources,” 
part of the statement said. The parlia-
mentary committee said such moves 
will surely affect relations between the 
two countries in different areas.
“Undoubtedly, the continuation of 
anti-Iran policies of Seoul in tandem 
with the White House against the Ira-
nian nation will affect the interaction 
between the two countries in different 
areas, and the Islamic Consultative 
Assembly (Parliament) will take nec-
essary measures in line with restora-
tion of the rights of the Iranian nation 
by using its legal and supervisory 
capacities,” the statement concluded.

Russia hails talks 
between IAEA, 
Iran

Russian Permanent Repre-
sentative to International Or-
ganizations in Vienna Mikhail 
Ulyanov has stated that Rus-
sia supports the talks between 
Iran and the IAEA scheduled 
to take place in Tehran soon.
“We welcome the IAEA and 
Iran negotiations that are 
scheduled to take place in 
Tehran in the coming days,” 
he said.
Speaking to TASS, he also 
said that “no one should antic-
ipate any major developments 
during the consultations.”   
The Russian envoy noted that 
the consultations had been 
set for the second half of No-
vember, but that the “untimely 
and counterproductive” reso-
lution presented by the United 
States, the United Kingdom, 
Germany, and France at an 
IAEA Board of Governors 
session to lay pressure on 
Iran had forced the talks to be 
postponed.
He went on to highlight, “It’s 
promising that the interrup-
tion in discussions was brief. 
However, no one anticipates 
any breakthroughs at the 
impending summit. Still, it 
is hoped that it will pave the 
way for a more detailed and 
substantive dialogue to re-
solve the unresolved issues 
concerning the anthropogenic 
uranium particles discovered 
at some Iranian sites.”
The Russian ambassador also 
stated that if both parties had 
political will, “all of these con-
cerns can surely be handled.”
He added, “If done swiftly 
enough, it may help <…> 
bring a constructive aspect 
to discussions on reinstating 
the nuclear accord, which are 
now stalled but have the po-
tential to provide a favorable 
conclusion.”
On November 10, IAEA Di-
rector General Rafael Grossi 
stated that talks with Iran had 
finished in Vienna bearing no 
fruit but that the parties will 
keep in touch.
On the same day, Reuters, cit-
ing an IAEA report, said Teh-
ran had consented to an IAEA 
visit to investigate the origin 
of uranium particles discov-
ered at three nuclear sites.
Mohammad Eslami, the head 
of the Atomic Energy Organ-
ization of Iran (AEOI), has 
expressed hope the trip of 
the IAEA delegation would 
set Tehran and the Agency on 
a path to resolve the current 
outstanding issues.
Speaking to reporters on 
Wednesday, Eslami voiced 
hope the upcoming visit of 
the IAEA officials to Tehran 
can help resolve issues with 
the Agency.
“Our interactions with the 
Agency are underway and we 
hope a step forward be taken 
in the direction of addressing 
ambiguities and obstacles 
with the Agency,” the nuclear 
chief pointed out.
On Saturday, Eslami also re-
vealed that Iran’s enrichment 
capacity is now twice the total 
capacity Iran has earned since 
the inception of its nuclear 
program.

The director of the U.S. Central Intelligence Agency 
(CIA), Willian Burns, has expressed concern about 
growing cooperation between Iran and Russia. 
In a rare interview, Burns told PBS’s Judy Woodruff 
that he is “quite worried” about the relationship be-
tween Tehran and Moscow. 
“And what’s beginning to emerge is at least the be-
ginnings of a full-fledged defense partnership be-
tween Russia and Iran,” he said. 
Burns claimed that within this partnership Iran is 
“supplying drones to the Russians” and “the Rus-
sians beginning to look at ways in which, technolog-
ically or technically, they can support the Iranians, 
which poses real threats to Iran’s own neighborhood, 
too many of our friends and partners in Iran’s neigh-
borhood as well.”
The CIA director alleged that Iranian-made drones are 
being used in Ukraine. “And I think it can have an 
even more dangerous impact on the Middle East as 
well if it continues. So, it’s something that we take 
very, very seriously,” he added. 
Over the last few months, the West has leveled ac-
cusations against Iran regarding the war in Ukraine. 
They have accused Iran of supplying drones to Rus-
sia for use in the Ukraine war, a claim Iran roundly 
rejects. 

Citing senior Biden administration officials, NBC 
News alleged recently that Russia is now providing 
an “unprecedented level” of military and technical 
support to Iran in exchange for Tehran supplying 
weapons for the war in Ukraine.
“As part of the enhanced partnership, Russia may 
be providing Iran with advanced military equipment 
and components, including helicopters and air de-
fense systems. In the spring, Iranian pilots trained 
in Russia to fly the Sukhoi Su-35, a Russian fighter 
jet, which the officials say indicates Iran ‘may begin 
receiving the aircraft within the next year,’” NBC News 
said.
While Iran and Russia have not confirmed U.S. al-
legations yet, White House National Security Coun-
cil spokesman John Kirby openly accused Iran and 
Russia of deepening their military cooperation. Citing 
alleged intelligence assessments, Kirby accused Rus-
sia of moving to provide advanced military assistance 
to Iran, including air defense systems, helicopters, 
and fighter jets, part of deepening cooperation be-
tween the two nations. 
He said Russia was offering Iran “an unprecedented 
level of military and technical support that is trans-
forming their relationship into a full-fledged defense 
partnership.”

Kirby said Russia and Iran were considering standing 
up a drone assembly line in Russia for the Ukraine 
conflict, while Russia was training Iranian pilots on 
the Sukhoi Su-35 fighter and Iran could receive de-
liveries of the plane within the year, according to a 
CBS News report. 
The UK leveled similar accusations. 
UK Ambassador to the United Nations Barbara Wood-
ward alleged that Russia is attempting to obtain more 
weapons from Iran, including hundreds of ballistic 
missiles, and offering Tehran an unprecedented level 
of military and technical support in return.
“Russia is now attempting to obtain more weapons, 
including hundreds of ballistic missiles,” said Wood-
ward, adding, “In return, Russia is offering Iran an 
unprecedented level of military and technical support. 
We’re concerned that Russia intends to provide Iran 
with more advanced military components, which will 
allow Iran to strengthen their weapons capability.”
In October, the Iranian mission to the United Nations 
in New York issued a non-paper explaining Iran’s po-
sition on Ukraine amid Western accusations in that 
regard. 
“The Islamic Republic of Iran’s position on the Ukraine 
situation is clear, consistent, and unwavering, which 
has been pronounced since the start of the conflict. 
From the beginning, the Islamic Republic of Iran has 
always emphasized that all UN Members must fully 
respect the purposes and principles enshrined in the 
United Nations Charter as well as applicable interna-
tional law, including sovereignty, independence, uni-
ty, and territorial integrity. As a country that has ex-
perienced 8-year imposed war and aggression, Iran 
opposes any conflict or war anywhere in the world, 
including in Ukraine,” the mission said. 
It added, “Iran has consistently advocated for peace 
and an immediate end to the conflict in Ukraine and 
expressed clearly that this crisis has no military solu-
tion, and building upon this belief, Iran has urged 
the parties in the conflict to exercise restraint, avoid 
escalating tensions, and engage in a meaningful 
process for settling their disputes through peaceful 
means while also addressing the root causes of the 
situation.”

CIA chief voices concerns on Iran-Russia cooperation 

The export of agricultural products 
from Qazvin province increased by six 
folds in the first eight months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-November 21), as compared to the 
same period of time in the past year, 

according to a provincial official.
Yousef Derakhshan, a director of the 
Agriculture Department of the prov-
ince, said that 15,109 tons of agricul-
tural products were exported from the 
province in the eight-month period.

He named the growing bed of mush-
rooms, raisins, peas, fruits (grapes, 
nectarines, and plums), lettuce, 
and tomatoes as the main exported 
products, and Iraq, Canada, Russia, 
Bulgaria, Poland, Italy and the United 

Arab Emirates (UAE) as the major ex-
port destinations.
Due to the high quality of the prov-
ince’s agricultural products, they are 
exported to other countries every 
year, the official further highlighted.

Agricultural export from Qazvin province increases by 6 folds
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The revenues of Iranian industri-
al companies active in the stock 
market has increased by 14.4 per-
cent in the eighth Iranian calendar 
month of Aban (October 23-No-
vember 21) as compared to the 
figure for the same month in the 

previous year.
Based on the data released by 
the Iranian Parliament Research 
Center, the production index of 
the mentioned companies has 
also grown 8.2 percent in the 
mentioned month, year on year.

Monthly income 
of industrial com-
panies active in 
stock market up 
14.4% yr/yr

TEDPIX drops 
2,800 points on 
S a t u r d a y

TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
dropped 2,840 points to 1.469 
million on Saturday.
As reported, over 7.062 billion 
securities worth 42.652 trillion 
rials (about $147 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index lost 
3,617 points and the second 
market’s index dropped 959 
points.
TEDPIX climbed 70,000 points 
to 1.472 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on 
Friday).
The index had risen 131,000 
points (10.21 percent) to 
1.414 million points in the Ira-
nian calendar week ended on 
November 11.
As reported, it was the highest 
weekly rise during the current 
Iranian calendar year (began 
on March 21).

---------------------------------------------------

Iran’s exports to 
U.S. rise 11 folds 
in 10 months on 
year

The value of Iran’s exports to 
the United States registered 
an 11-fold increase in the first 
10 months of 2022 from the 
same period in 2021, IRNA 
reported.
Based on the data released 
by the United States Census 
Bureau, the U.S. imported 
commodities worth $10.9 mil-
lion from Iran in the first 10 
months of this year, while the 
figure was only $1 million in 
the same period of time in the 
past year.
According to the mentioned 
data, the two countries traded 
$46.5 million worth of goods 
during January-October which 
was 41 percent more than the 
figure in the first 10 months of 
2021 when the trade between 
the two sides amounted to 
$33.8 million.
The United States Census 
Bureau’s data shows that the 
value of U.S. export to Iran in-
creased eight percent to $35.6 
million in the 10-month period 
of this year, from $32.8 million 
in the same time span of the 
previous year.
As previously reported by this 
bureau, the value of Iran’s ex-
ports to the United States in-
creased by 18 folds in the first 
nine months of 2022 from the 
same period in 2021.
The U.S. imported commodi-
ties worth $10.9 million from 
Iran in the first nine months of 
this year, while the figure was 
only $600,000 in the same pe-
riod of time in the past year.
According to the mentioned 
data, the two countries traded 
$42.2 million worth of goods 
in the mentioned nine months 
which was 42 percent more 
than the figure in the first nine 
months of 2021 when the 
trade between the two sides 
amounted to $29.9 million.
The value of U.S. export to 
Iran increased seven percent 
to $31.3 million in the nine-
month period of this year, 
from $29.3 million in the same 
time span of the previous year.

The 14 Most Nutri-
ent-Dense Vegetables
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/14-healthiest-vegetables-on-earth?utm_
source=ReadNext#TOC_TITLE_HDR_16

 It’s no secret that vegetables — which 
are loaded with fiber, vitamins, miner-
als, and antioxidants — are a must-
have in a healthy diet.
They’re also filling, flavorful, and per-
fect for a variety of dishes, such as 
salads, soups, smoothies, and sand-
wiches.
Although all vegetables are healthy, 
several stand out for their supply of 
nutrients and powerful health benefits.
Here are 14 of the most nutrient-dense 
veggies available.
1. Spinach
This leafy green tops the chart as one 
of the most nutrient-dense vegetables.
Spinach also boasts antioxidants, 
which may help reduce your risk of dis-
ease. One study found that dark leafy 
greens like spinach are high in beta 
carotene and lutein, two antioxidants 
that are associated with a decreased 
risk of cancer (2Trusted Source).
Another study suggested that spin-
ach may benefit heart health by help-
ing reduce blood pressure (3Trusted 
Source).
2. Carrots
Carrots are packed with vitamin A.
They also contain beta carotene, an an-

tioxidant that provides their vibrant or-
ange color and may help prevent can-
cer. Your body converts this compound 
into vitamin A (5Trusted Source).
In fact, one study in more than 57,000 
people associated eating at least 2–4 
carrots per week with a 17% lower 
risk of colorectal cancer in the long run 
(6Trusted Source).
A review of 18 studies found that car-
rots may also reduce lung cancer risk 
(7Trusted Source).
Finally, these popular root veggies are 
high in many other key nutrients, in-
cluding potassium and vitamins C and 
K (4Trusted Source).
3. Broccoli
Broccoli is rich in a sulfur-containing 
plant compound called glucosinolate, 
as well as its byproduct sulforaphane 
(8).
Researchers in animal and test-tube 
studies have extensively explored sul-
foraphane’s ability to protect against 
cancer (9Trusted Source).
This cruciferous veggie may help pre-
vent other types of chronic disease as 
well.
One small study found that broccoli 
sprouts decreased levels of several 

markers of inflammation, which have 
been linked to chronic conditions such 
as heart disease (10Trusted Source).
Just 1 cup (91 grams) of raw brocco-
li provides 77% of the DV for vitamin 
K, 90% of the DV for vitamin C, and 
a good amount of folate, manganese, 
and potassium (11Trusted Source).
4. Garlic
Garlic has been used as a medicinal 
plant for millennia (12Trusted Source).
Its main active compound is allicin, 
which has been shown to aid blood 
sugar and heart health (13Trusted 
Source).
In a 3-month study in 90 people, those 
who took 1,600 mg of garlic powder 
per day had significant reductions in 
belly fat and decreases in blood pres-
sure and triglyceride levels compared 
with the placebo group (14Trusted 
Source).
Garlic powder supplementation also 
led to improvements in insulin resist-
ance, a condition that may contribute 
to type 2 diabetes (14Trusted Source).
Another review of 33 studies found that 
garlic lowered cholesterol levels and 
improved blood sugar control, which 
may support those with heart disease 

or type 2 diabetes (15Trusted Source).
Plus, although further research is 
needed, test-tube and animal stud-
ies suggest that allicin has powerful 
cancer-fighting properties (16Trusted 
Source).
5. Brussels sprouts
Like broccoli, Brussels sprouts are a 
cruciferous vegetable, and they contain 
the same beneficial plant compounds.
Brussels sprouts also boast kaemp-
ferol, an antioxidant that may be par-
ticularly effective in preventing cell 
damage (17Trusted Source).
Kaempferol has been shown to have 
anti-inflammatory and cancer-fighting 
properties, which may protect against 
disease (18Trusted Source).
This veggie is likewise a great source 
of fiber, an important nutrient that sup-
ports bowel regularity, heart health, 
and blood sugar control (19Trusted 
Source, 20Trusted Source).
Additionally, Brussels sprouts are very 
nutrient-dense. Each serving is packed 
with folate, magnesium, and potas-
sium, as well as vitamins A, C, and K 
(19Trusted Source).
6. Kale
Like other leafy greens, kale is re-

nowned for its nutrient density and 
antioxidant content.
Only 1 cup (21 grams) of raw kale 
is loaded with potassium, calcium, 
copper, and vitamins A, B, C, and K 
(21Trusted Source).
Another study showed that drinking 
kale juice may decrease blood pres-
sure, cholesterol, and blood sugar lev-
els (23Trusted Source).
7. Green peas
Green peas are high in fiber, which sup-
ports digestive health. They also con-
tain plant compounds called saponins, 
which may have anticancer effects.
The bottom line
Not only are most vegetables brim-
ming with antioxidants and an array 
of essential vitamins and minerals, 
but many also offer health-promoting 
properties.
Although the veggies listed above are 
great nutrient-dense options to add to 
your diet, many others are loaded with 
nutrients as well.
For the best health outcomes, try to 
consume a variety of vegetables to take 
advantage of their unique health bene-
fits. Be sure to include them as part of a 
balanced diet.

In coordination with the Iranian Oil 
Ministry’s representative office in 
Baghdad, the Iraqi Oil Ministry has 
notified all its affiliated entities about 
Iranian companies’ readiness for 
participation in the country’s energy 
projects, Shana reported.
The oil ministries of Iran and Iraq 
have established a joint working 
group in order to facilitate cooper-
ation between the two sides in the 
energy sector through reviewing 
joint projects and providing recom-
mendations to the ministers of both 
countries in order to take the neces-
sary decisions and measures.
One of the major priorities of the 
mentioned working group is to pave 
the way for the presence of capable 
Iranian companies in Iraq’s energy 
projects.
As a result, the Iraqi Oil Ministry has 
put the mentioned goal on the agen-
da and as the first step, all the enti-
ties affiliated with the ministry have 
been notified to take the necessary 
measures for preparing the ground 
for the presence of Iranian contrac-
tors in the country.
Iranian Oil Ministry opened a repre-
sentative office in Baghdad in No-
vember with the aim of enhancing 
the level of cooperation and synergy 

between the two sides, and especial-
ly to carry out joint projects between 
the two brotherly countries in the 
fields of oil, gas, and energy.
In late November, Iranian President 
Ebrahim Raisi said the country was 
seeking expansion of energy ties 
with neighbor Iraq.
Raisi made the remarks in a joint 
press conference with Prime Minis-
ter of Iraq Mohammed Shia’ al-Su-
dani who arrived in the Iranian cap-
ital on November 30 to hold talks 
with the authorities of the Islamic 
Republic.
“Fortunately, today Iran and Iraq 
have very good and close coopera-
tion in a wide range of political, eco-
nomic, security, social, cultural, sci-
entific, and technological areas, and 
we hope that this cooperation will be 
improved in the future,” Raisi said.
After meeting with President Raisi, 
Al-Sudani also held talks with Iran’s 
First Vice President Mohammad 
Mokhber, in which the two sides 
stressed the need for establishing 
and strengthening banking ties as 
a prerequisite for the expansion of 
energy relations.
Speaking at this meeting, Mokhber 
pointed to the numerous areas for 
mutual cooperation between Iran 
and Iraq, saying that the strengthen-
ing of banking cooperation is a pre-
requisite for the development of eco-
nomic relations and the expansion of 
cooperation in the energy sector.
He called on the Iraqi side to take the 
necessary measures for the removal 
of barriers in the way of banking and 
commercial exchanges between the 
two countries.

Iranian companies to participate 
in Iraq’s energy projects

The establishment of joint free zones 
has been put atop agenda of Iran’s Free 
Zones High Council activities, the depu-
ty secretary of the council for economic 
affairs stated.
Ahmad Jamali said the creation of joint 
free zones is one of the strategic policies 
of the 13th government in international 
relations, especially relations with the 
neighbors and Asian countries.
In mid-August, the previous secretary of 
the Free Zones High Council announced 
that the trade balance of the country’s 
free trade zones has become $35 million 
positive for the first time in 30 years.
According to Saeid Mohammad, there 
are currently 15 free trade zones and 
33 special economic zones active in the 
country and the necessary licenses have 
also been obtained for the establishment 
of 79 new special economic zones.
The official noted that although the over-
all trade balance of the free trade and spe-

cial economic zones together has always 
been positive, this is the first time that 
the foreign trade balance of the free trade 
zones becomes positive separately.
Underlining the important role that free 
trade and special economic zones play 
in the country’s economic growth, Mo-
hammad said: “The main function of free 
zones is to facilitate export, production, 
foreign exchange, entry of new technolo-
gies and promotion of knowledge-based 
companies.”
According to Mohammad, 360 trillion 
rials (about $1.24 billion) of investment 
has been made in the country’s free trade 
zones in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
The establishment of free trade zones 
(FTZs) in Iran dates back to the Iranian 
calendar year 1368 (March 1989 - March 
1990) following the fall in the country’s 
oil income in the preceding year which 
prompted the government to promote 

non-oil exports.
The first two free trade zones of Iran were 
established in the south of the country. 
The first one was Kish Free Trade Zone 
established in 1368 on Kish Island in the 
Persian Gulf and the second one was 
Qeshm Free Trade Zone established the 
year after on Qeshm Island in the Strait 
of Hormuz. 
Some five other free trade zones have 
been also established in the country 
since then, including Chabahar in south-
eastern Sistan-Baluchestan Province, 
Arvand in southwestern Khuzestan Prov-
ince, Anzali in northern Gilan Province, 
Aras in East-Azarbaijan Province and 
Maku in West-Azarbaijan Province, both 
in the northwest of the country. 
The development of existing free trade 
zones and the establishment of new 
FTZs has become one of the major 
economic approaches of the Iranian 
government.

‘Joint free zones establishment on agenda’
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نمایشـگاه  برنامه هـای   •
اصفهـان تـا پایـان سـال به 

چـه صورتـی اسـت؟
طبـق برنامه ریزی هـای انجام شـده 
قـرار بـوده نزدیـک بـه ۳۴ عنـوان 
نمایشـگاه برای سـال ۱۴۰۱ داشـته 
باشـیم و امیـد اسـت طبـق ایـن 
برنامـه پیـش بـرود و حـدود ۶ یـا ۷ 
عنوان نمایشـگاه دیگر تا پایان سـال 
مانـده اسـت و سـعی کردیم کـه چه 
در بخـش نمایشـگاه های واگـذاری 
و چـه بخشـی کـه خـود نمایشـگاه 
برنامه ریـزی کننـده آن بـوده اسـت، 
نمایشـگاهی کـه موردنیـاز صنعت و 
بـازار بـوده اسـت طبـق برنامه ریزی 
از قبل شـده انجام دهیـم. همان طور 
که مطلع هسـتید با برگزاری هرکدام 
از عنوان هـای نمایشـگاهی زمینـه 
رونـق و توسـعه کسـب وکار بهتـر از 
گذشـته محقـق می گـردد و مـا در 
نمایشـگاه اصفهـان دقیقًا بـه دنبال 

ایـن مهم هسـتیم.

• آیـا برنامـه سـال آینـده و 
تقویـم نمایشـگاه به صورت 
برگـزاری عنوان های عمومی 

یـا تخصصی اسـت؟
بـا برنامه ریزی هایـی که انجام شـده 
سـال آینده عنوان های نمایشـگاهی 
افزایـش خواهـد داشـت و نزدیـک 
بـه ۴۴ عنـوان نمایشـگاهی خواهیم 
داشـت که هم به صـورت تخصصی 
و هـم به صـورت عمومـی اسـت. 
ازنظـر ما هم زمـان نیازمنـد برگزاری 
رویـداد تخصصـی نمایشـگاهی و 
عمومی هسـتیم، چراکـه نیاز بـازار و 
رونـق بخشـیدن بـه چرخـه اقتصاد 
به گونـه ای اسـت کـه نمی توانیـم 
به صورت کاماًل تخصصـی رویدادها 
را برگـزار کنیـم و یـا اینکه همیشـه 
نمایشـگاه های عمومـی را برپا کنیم. 
امـا تفـاوت عمـده تقویم نمایشـگاه 
در سـال آینـده یکسـری عنوان های 
نمایشگاهی اسـت که تا اآلن برگزار 
نمی شـده و امید اسـت سـال آینده ما 

بـا توجـه بـه تغییـرات و نیازهایی که 
بـازار همیشـه دارد و تحقیقاتـی کـه 
در نمایشـگاه اصفهان انجـام دادیم، 
بتوانیم سال بهتری نسـبت به ۱۴۰۱ 

رقـم بزنیم.
• همـکاری اتـاق بازرگانی با 
شـرکت نمایشـگاه در مـدت 
مدیریت شـما به چه شـکلی 

بوده اسـت؟
نمایشـگاه دو سـهامدار اصلـی دارد 
که یکـی شـهرداری و دیگـری اتاق 
بازرگانـی اصفهـان اسـت،. در کل 
مباحثـی کـه مـا چـه در هیئت مدیره 
و چـه در شـرایط برگـزاری رویدادها 
داشـتیم، این نهـاد مؤثر اقتصـادی و 
برآمـده از بخـش خصوصـی اقتصاد 
کشـور، حامی ما بـوده و تعامل خوبی 
برقـرار بـوده اسـت و بازدیدکننده هـا 
کـه اتـاق بازرگانـی به نوعـی میزبان 
آن هـا بودنـد هماهنگی هـای خوبی 
انجام شـده و مشـکل خاصـی وجود 
نداشته اسـت. به گمانم باید تعامالت 

بیشـتر شـود و درمجمـوع تعامـالت 
بیشتر زمینه سـاز ارتباطات گسترده و 
کارآمدتـر خواهد بود. اتفاقاتـی که در 
بحث برنامه هـای ۱۴۰۲ در حال رقم 
خـوردن اسـت نویـد خوبـی می دهد 
که از پتانسـیل های سـهام داران، چه 
شـهرداری و چه اتـاق بازرگانی بهتر 
اسـتفاده کنیـم. چراکـه همگرایـی 
نهادهـای اثرگـذار بـرای برپایـی 
باکیفیـت رویدادهـای نمایشـگاهی 

غیرقابل چشم پوشـی اسـت.
• نظـر شـما در مورد مسـئله 
انتخابـات اتـاق بازرگانی که 
در اسـفندماه نماینده های آن 
مشـخص می شـود چیسـت 
و آیـا مشـکلی در تعامل های 

آینـده ایجـاد می کند؟
زمانی که هدف کار است و نمایشگاه 
هـم نقـش تسـهیل کننده ارتباطات 
دارد از تمام پتانسـیل های موجود باید 
اسـتفاده کند امـا مطمئناً هرچـه این 
تسـهیالت و تعامالت بین سازمان ها 

و مجموعـه مـا بـا سـایر قسـمت ها 
چـه ذینفعـان کـه مسـتقیم با مـا در 
ارتبـاط اسـت و چـه آن هایی کـه در 
بخش صنعت میزبان آن ها هسـتیم، 
بایـد این زنجیـره بهتر رقم بخـورد تا 
سـودش نصیب مردم بـازار و صنعت 
که دارای صدها نفر نیروی کار اسـت 
بشـود. تمام تـالش مـا بر این اسـت 
که وارد بحث های حاشـیه ای نشویم 
و سـعی بر این اسـت تسـهیلگری و 
ارتباط مؤثرتـر و بهتر فراهـم کنیم و 
مطمئنـاً نگاهی کـه در این سیسـتم 
وجـود دارد بسـیار می توانـد بـه 
آسان سـازی کمک کند و امید اسـت 
اتفاق هـای خوبی رقـم بخـورد و اگر 
همه همراهی کنند اقتصـادی که در 
حال حاضـر در آن هسـتیم و اتفاقات 
خوبی کـه در صنعت افتـاده، می تواند 
بهتـر شـود و بایـد از توانمندی هـای 
صنعت گـران ایرانی بـه بهترین نحو 
ممکن و در راسـتای توسعه اقتصادی 

حمایـت کرد.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان از تثبیت شغلی بیش ۲ هزار کارگر 
شاغل در شرکت پلی اکریل ایران )تولید کنند 
نخ الیاف پیلی استر( در پی رفع برخی موانع 

تولید خبر داد.
امیررضا نقش در جلسه بررسی وضعیت شرکت 
پلی اکریل و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی 
افزود: در ماه های اخیر بسیاری از موارد توقیفی 

پلی اکریل توسط بانک ها رفع شده است و 
این شرکت با جدیت فعالیت خود را دنبال 
می کند؛ احیای این ۲ شرکت در دولت سیزدهم 
و مدیریت جدید استان در دستورکار قرار گرفت 

و به نتیجه رسید.
وی اظهار داشت: برای احیای این واحدهای 
تولیدی همکارهای خوبی انجام شده و این 
شرکت هم اکنون فعال است و توانسته 

بدهی های خود را تعیین تکلیف کند و با ۲ هزار 
و ۲۰۰ کارگر فعالیت خود را با جدیت دنبال کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه شرکت پلی اکریل 
اکنون هیچگونه معوقه حقوق و دستمزدی 
ندارد، گفت: خط آکریلیک این کارخانه فعال 
و خط پلی استر نیز صد در صد افزایش ظرفیت 

داشته است.
وی شرکت پلی اکریل را یکی از متقاضیان 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عنوان 
کرد و گفت: مصوباتی برای بانک های عامل 
طرف قرارداد و تسهیالت شرکت پلی اکریل 
 DMT و شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

منظور شده است.
نقش خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و تقسیط 
بدهی های این شرکت انجام و بسیاری از موارد 
توقیف شده شرکت پلی اکریل توسط بانک ها 

رفع توقیف شد که بسیار نویدبخش است.

وی افزود: تثبیت اشتغال برای ۲ هزار و ۲۰۰ 
نفر در این شرکت انجام و مقرر شد مقدمات 
الزم برای بحث افزایش سرمایه شرکت پلی 
اکریل از محل ارزیابی مجدد دارایی ها با رفع 

موانع انجام شود.
کارخانه پلی اکریل در اصفهان با بیش از چهار 
دهه فعالیت مادر صنعت نساجی کشور و استان 
اصفهان بشمار می آید؛ مهم ترین تولیدات این 
کارخانه، الیاف آکریلیک، نخ و الیاف پلی استر 
است که به عنوان مواد اولیه در شرکت های 
نساجی و تولید فرش و پتو مورد استفاده قرار 

می گیرد.
این مجموعه بزرگ صنعتی در سال های گذشته 
دچار مشکالت مالی و در سال های ۹۵ و ۹۶ 
خطوط تولید آن متوقف شد اما با حمایت های 
دولت، دستگاه قضایی و امنیتی و پرداخت 
تنخواه، تعدادی از خطوط تولیدی آن فعال شد و 

کارگران به سر کار بازگشتند.

مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن 
اصفهان در پنل راهکارهای توسعه 
صنعت سازه های فوالدی گفت: 
محصوالت ساختمانی ذوب آهن 
اصفهان به راحتی می تواند نیاز طرح 

نهضت ملی مسکن را پوشش دهد.
در بزرگترین رویداد دانش و صنعت 
پنل  ایران،  فوالدی  سازه های 
راهکارهای توسعه صنعت سازه های فوالدی با حضور سید رسول 
میرقادری چهره برجسته فوالدی سال ۱۴۰۱، مرتضی شیرین پرور مدیر 
تحقیق و توسعه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و تنی چند از صاحب 
نظران عرصه سازه و فوالد، با رویکرد بررسی راهکارهای بهره گیری 
از محصوالت فوالدی استاندارد در صنعت ساختمان، چهارشنبه بیست 

و سوم آذرماه در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار شد.
مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت: 
این شرکت در طول حیات بیش از نیم قرنی خود، تولید و تنوع سبد 
محصوالت را بر اساس استانداردهای روز دنیا همواره رسالت اصلی 

قرار داده است.
وی افزود: محصوالت ارزش افزا به عنوان مثال میلگردهای آلیاژی، 

تبرید سریع و میکرو آلیاژی مطابق با به روزترین استانداردها و شرایط 
فنی مورد درخواست مشتریان داخلی و خارجی از جمله محصوالت 
این کارخانه به شمار می روند که در صنعت ساختمان از اهمیت ویژه ای 

برخوردارند.
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: این کارخانه 
با برگزاری همایش در شهرهای گوناگون کشور، سبد محصوالت 
ساختمانی خود را به جامعه هدف و به ویژه سازمان نظام مهندسی کشور 
معرفی کرده است اما هنوز هم جای کار بسیاری در این بخش وجود دارد 
تا محصوالت استاندارد این کارخانه بیشتر در سازه های مختلف کشور 

به کار گرفته شوند.
این مقام مسئول از اعالم آمادگی ذوب آهن اصفهان برای تولید هرگونه 
فوالد مورد نیاز در صنعت ساختمان ایران خبر داد و اظهار داشت: در 
این شرکت طراحی فرایند تولید مقاطع ساختمانی گرم نوردیده توسط 
کارشناسان متخصص و باتجربه با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا انجام 
می گیرد و هر مقطع با هر خواص مکانیکی مورد نیاز، امکان تولید آن در 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان وجود دارد.
شیرین پرور خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده 
تیرآهن بال پهن موسوم به IPB در کشور است و متناسب با نیازهای 
 st۵۲ و st۳۷،st۴۴ صنعت ساختمان ازجمله در گریدهای فوالدی

قابل عرضه به بازار است و پیشنهاد داد طراحان و دست اندرکاران 
صنعت سازه های فوالدی به منظور کاهش قیمت تمام شده فوالدهای 
با استحکام باالتر را جایگزین فوالد st۳۷ نمایند. در این خصوص وی 
تاکید کرد: برای استفاده از فوالدها با استحکام باالتر در سازه های 
فوالدی نیاز است متخصصان این صنعت عالوه بر فرهنگ سازی، 

بازنگری در طراحی های یا الزامات مرتبط نیز داشته باشند.
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت: از جمله دیگر فوالدهای 
خاص تولیدی در ذوب آهن اصفهان، فوالد ریل است که مطابق با 
استانداردهای روز دنیا و بر اساس شمش تولیدی همین کارخانه مطابق 
آخرین فن آوری های به روز، نورد و عرضه شده و هم اکنون در مترو و 
سایر محورهای مواصالتی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در حال 
حاضر بیش از هفت صد و پنجاه کیلومتر خطوط ریلی کشور با استفاده از 

این ریل ملی تولیدی نصب و درحال بهره برداری است.
شیرین پرور بیان کرد: با توجه اینکه استانداردهای ملی ایران در ارتباط 
با مشخصات فنی مقاطع فوالدی گرم نوردیده برگرفته از استانداردهای 
اروپایی بوده و نیازهای طرح لرزه ای کشور را به صورت کامل پوشش 
نمی دهد؛ مدیریت تحقیق و توسعه ذوب آهن آمادگی دارد تا بر اساس 
تنظیم یک قرارداد با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و همچنین 
دانشکده فنی دانشگاه تهران، رویکردهای نوین و ایمن را در صنعت 

ساختمان براساس نیازهای روز پیاده سازی نماید.
وی اضافه کرد: ساالنه حدود دو و نیم میلیون تن انواع سبد محصوالت 
ساختمانی در ذوب آهن اصفهان تولید می شود که این حجم از تولید 
محصوالت به راحتی می تواند نیاز طرح نهضت ملی مسکن را پوشش 

دهد.
گفتنی است به پیشنهاد حامد ضیایی رییس انجمن تولید کنندگان و 
صادرکنندگان فوالد ایران و با همراهی انجمن سازه های فوالدی کشور 

و کارخانه ذوب آهن اصفهان مقرر شد به منظور برنامه ریزی برای تولید 
مقاطع مورد نیاز در صنعت ساختمان، یک قرارداد همکاری بین طرفین 
تنظیم شود و از این طریق مقاطع فوالدی مورد نیاز صنعت ساختمان 

طراحی و تولید گردد.
شایان ذکر است در این پنل رویکردهای نوین صنعت ساختمان در 
بخش های گوناگون با حضور اعضای پنل مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

وضعیت شغلی کارگران شرکت پلی اکریل ایران تثبیت شد

در پنل راهکارهای توسعه صنعت سازه های فوالدی مطرح شد:

ذوب آهن اصفهان آماده تولید هرگونه فوالد مورد نیاز در صنعت ساختمان ایران

در گفت وگو با مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان مطرح شد:

نمایشگاه تسهیل گرارتباطات

رئیس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان گفـت: احتمال مـی رود بـا توجه به 
شـکایت برخـی شـهروندان از بـروز ناهنجاری ها در گـذر چهارباغ، شـایعه 
بازگشـت این گـذر به خودرومحـوری به وجـود آمـده باشـد؛ درحالی که این 
موضوع بـه هیچ عنوان صحت ندارد و نوعی شـیطنت رسـانه ای محسـوب 

می شـود.
محمد نورصالحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشـاره به شـایعه ماشین رو 
شـدن دوباره گذر چهارباغ اظهـار کرد: ایـن موضوع به هیـچ عنوان صحت 
نـدارد و در حیطه کاری شـورای اسـالمی شـهر و شـهرداری مطرح نشـده 

ست. ا
وی افزود: منبع انتشـار این شـایعه در دست نیسـت و احتمال می رود یکی از 
خبرگزاری هـا یا تعدادی از اصحاب رسـانه در فراگیر شـدن آن نقش داشـته 

باشـند و به نوعی شـیطنت رسانه ای محسـوب می شود.
رئیس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان بـا اشـاره به برنامه شـورای ششـم 
در رابطـه بـا گـذر چهاربـاغ تصریح کـرد: گـذر چهارباغ، یـک گذر پیـاده رو 
با رویکـرد فرهنگـی و دارای محـور تاریخـی و باارزش همـراه بـا پویایی و 
سـرزندگی اسـت؛ چراکه نبض حرکت و نشـاط همـراه با رونـق اقتصادی و 

کیفیت مطلـوب کسـب وکار در این گـذر جریـان دارد.
وی خاطرنشـان کرد: از زمان پیاده رو شـدن خیابان چهارباغ عباسی تاکنون، 
شـاهد اسـتقبال شـهروندان از ایـن گـذر هسـتیم؛ بنابراین هدف شـورای 
اسـالمی شـهر و شـهرداری این اسـت که اگر نهادهـای دیگـر در رابطه با 
این گـذر نظری دارنـد، ارائـه کننـد و چنانچه اجـرای برنامه های مناسـبتی 
و فرهنگی بـرای ایـن مـکان در نظر گرفته شـده اسـت، در یـک چارچوب 

مطلوب اجرا شـود تـا کیفیـت این محـور افزایـش یابد.
نورصالحـی بـا اشـاره بـه بعضـی گالیه مندی هـای ایجادشـده از 
ناهنجاری های فرهنگـی و اجتماعی در گذر چهارباغ گفـت: احتمال می رود 
با توجـه به شـکایت برخـی شـهروندان از بـروز ناهنجاری هـا در ایـن گذر، 
شـایعه حاضـر به وجـود آمـده باشـد؛ بااین حـال اصـالح وضـع موجـود نیز 
نیازمند برنامه ریزی فرهنگی اسـت که امیدواریم با کمـک و همکاری دیگر 

دسـتگاه ها، گامـی در جهـت رفـع نگرانی هـای موجـود برداریم.
وی با اشـاره به شـایعه تبدیل شـدن فضای اجتماعی گذر فرهنگی چهارباغ 
به فضای امنیتـی ادامه داد: بـا نگاهی به حـوادث و اتفاقات ماه هـای اخیر، با 
توجه به اینکـه افرادی اقـدام به برهـم زدن نظـم و آرامش نه تنهـا در محور 
چهاربـاغ، بلکـه در کل شـهر کردند، طبیعی اسـت کـه نیروهـای نظامی و 

انتظامی بـرای ایجـاد امنیت در فضای شـهر اقـدام می کنند.
رئیس شورای اسـالمی شـهر اصفهان گفت: در ماه های اخیر، شاهد حوادث 
ناگـواری در اصفهان و دیگر شـهرهای کشـور بودیـم که توسـط معاندان و 
دست نشـانده های آن هـا رقم خـورد و مـردم بـا همـکاری نکردن بـا آن ها 
هوشـیارانه و آگاهانه نقشـه دشـمن را خنثی کردند و جوانانی نیـز که فریب 

این جریان را خـورده بودند به مسـیر هدایت و روشـنگری بازگشـتند.
وی افـزود: بنابرایـن اگر برخـورد نیروهـای انتظامی بـا آشـوب و ناامنی نام 
امنیتی به خود بگیرد، این اتفاق در کل شـهر رقم خورده اسـت و تمام شـهر 
از این فضای امنیتی متأثر شـده اسـت و وظیفه اصلی نیروهـای انتظامی در 
چهارباغ و غیر از آن برقراری نظم و امنیت شهر و شـهروندان است؛ بنابراین 
در این مدت، نیروهای انتظامی و بسیج طعم شـهادت و جانبازی را چشیدند، 

اما اجازه تعـرض به سـرزمین و آرمان های مقـدس انقـالب را ندادند.
نورصالحـی اظهـار کرد: یکـی از نقش هـای گذر چهاربـاغ این اسـت که به 
محور گفت وگوی مـردم تبدیل شـود؛ همان طور کـه در حال حاضر شـاهد 
ایجـاد میزهـای گفت وگو توسـط مدرسـه چهاربـاغ هسـتیم و تمام اقشـار 
و سـنین مختلف با ایجـاد گفتمـان مؤثر انتقـادات و نظـرات خـود را مطرح 
می کننـد؛ بنابراین بـا توجه به ایـن رویکرد برچسـب امنیتی بـودن این گذر 

قابل قبول نیسـت.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: ارز ترجیحی توزیع کننده تورم بوده و هدف از 
اجرای طرح آزادسازی قیمت ها، مردمی سازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها و فقرزدایی است.

 رئیس شورای شهر اصفهان: شایعه بازگشت چهارباغ
به خودرو محوری صحت ندارد

خیال چهار باغ راحت

گزارش عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: موضوع گردشگری و ایجاد 
بستر برای انجام اقدامات الزم در زمینه 
ترویج و فراهم سازی امکانات گردشگری 
و بهره برداری از آن، همکاری و همراهی 

تمام دستگاه ها را می طلبد.
امیر سامع در جلسه هم اندیشی  سید 
شناسایی چالش های توسعه گردشگری و 
بررسی راهکارها، درباره نقش شهرداری 
اصفهان در حوزه مرتفع سازی چالش ها و 
معضالت گردشگری کالن شهر و استان 
اصفهان اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
دالیل عدم پاسخ دهی مناسب به درخواست 
جمع زیادی از مخاطبان و گردشگران، 
برخالف اقدامات قابل توجه انجام شده 
بخش های  و  زیرساخت ها  حوزه  در 
مختلف گردشگری، بکر بودن بسیاری 
از ظرفیت های بالقوه گردشگری در شهر 

اصفهان است.
وی افزود: شهرداری اصفهان در دهه های 
اخیر سعی داشته تا با توسعه امکانات 
در بخش های  و گردشگری  تفریحی 
مختلف، گام موثری در جهت ارائه خدمات 
مناسب در حوزه گردشگری بردارد که بر 
این اساس، به تازگی تصمیم گرفته شده 
که ظرفیت های مدیریت شهری در حوزه 
تفریح و گردشگری شهر در ابعاد مختلف در 
یک نقطه به صورت متمرکز پیگیری شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان بیان کرد: امیدواریم که با توجه به 
آنکه این موضوعات از این پس به صورت 
کانونی در شرکت توسعه سیاحتی سپاهان 
پیگیری می شود، شاهد افزایش سرعت در 
به نتیجه رسیدن اقدامات حوزه گردشگری 
باشیم. موضوع گردشگری و ایجاد بستر 
برای انجام اقدامات الزم در زمینه ترویج 
و فراهم سازی امکانات گردشگری و 
بهره برداری از آن، همکاری و همراهی 

تمام دستگاه ها را می طلبد.
وی ادامه داد: چنانچه تمام ظرفیت هایی 
که در استان وجود دارد، با توجه به شعار این 
دوره از مدیریت شهری مبنی بر شهر هم گرا 
هم افزا شود، به قطع سرمایه گذارانی که در 
این حوزه فعال اند، برای سرمایه گذاری 
الزم  امکانات  و  می آیند  اصفهان  به 

گردشگری را در آن تکمیل می کنند.
در  اصفهان  شهر  آنکه  بیان  با  سامع 
حوزه تاریخی، اکوسیستم، هنر و میراث 
ظرفیت های بسیاری دارد که می تواند مورد 
توجه قرار گیرد، تصریح کرد: شهرداری 
اصفهان یکی از نهادهایی است که به طور 
مستقیم با تمامی ابعاد گردشگری ارتباط 
دارد و می تواند به عنوان یک نقطه کانونی، 
ظرفیت دیگر دستگاه ها را جمع آوری و 

هماهنگ کند.
وی گفت: با توجه به آنکه مقرر شده شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان، 
دبیرخانه این اقدامات مؤثر در حوزه 
گردشگری باشد، امیدواریم که شرکت با 
قدرت در این حوزه وارد شود و زمینه الزم 
را برای گفت وگو و تبادل نظر با بخش 
خصوصی با دستگاه های متولی این حوزه 

فراهم کند.

ترویج امکانات گردشگری 
اصفهان همکاری تمام 
دستگاه ها را می طلبد

 عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی
شهر اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( فرماندهی انتظامی اصفهان به 
شهروندان هشدار داد تا فریب کالهبرداری به شیوه برداشت از حساب با شگرد 
بسته مکالمه یلدایی همراه اول را نخورند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با 
اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا از تحرک ُمجرمان سایبری برای کالهبرداری 
از شهروندان خبر داد و افزود: ُمجرمان در این ایام براحتی با عنوان های مختلف، 
شهروندان را به سمت درگاه های جعلی هدایت و با سرقت اطالعات کارت بانکی 
آنها، حساب هایشان را خالی می کنند. وی تاکید کرد: شهروندان باید هوشیار بوده و 
در خریدهای اینترنتی خود به معتبر بودن سایت و داشتن نماد تجارت الکترونیک در 

آن توجه کافی داشته باشند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اصفهان با اشاره به دستگیری فردی که در فضای 
مجازی با شگرد بسته مکالمه یلدایی همراه اول اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
می کرد، گفت: در پی شکایت شهروند اصفهانی مبنی بر اینکه از حسابش بصورت 
غیرمجاز برداشت شده است، کارشناسان پلیس، این موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند. وی اظهار داشت: در تحقیقات صورت گرفته از شاکی مشخص شد که او 
در یکی از کانال های تلگرامی با تبلیغ بسته مکالمه یلدایی همراه اول مواجه و پس از 
واریز ۵۰ هزار ریال از طریق درگاه بانکی برای دریافت ُکد فعال سازی، متوجه شده 

که عالوه بر د ریافتن نکردن مکالمه رایگان تمام موجودی حسابش که معادل ۳۰۰ 
میلیون ریال بوده نیز برداشت شده است.

این مقام انتطامی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که درگاه بانکی که شاکی 
از طریق آن اقدام به واریز وجه کرده، جعلی بوده است. وی تصریح کرد: در نهایت 
کارشناسان با اقدامات تخصصی و فنی خود موفق به شناسایی و دستگیری فرد 
کالهبردار شدند. سرهنگ مرتضوی از شهروندان خواست تا در صورت اطالع از 
هرگونه فعالیت ُمجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به 

آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اعالم کنند.

هشدار رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات )فتا( فرماندهی 
انتظامی اصفهان:

فریب کالهبرداری 
با شگرد بسته مکالمه 
یلدایی همراه اول را 
نخورید

 اخبار اصفهـان  اهمیت برگـزاری رویدادهای اقتصـادی ازجمله 
نمایشـگاه ها همیشـه بارونـق کسـب وکارها همراه بوده اسـت. 
از همیـن رو در اکثـر شـرکت های تجـاری و تولیدی حضـور در 
رویدادهـای بین المللـی و تخصصـی نمایشـگاهی از جایگاهی 
خاص برخـوردار بـوده اسـت. بسـیاری از کارشناسـان صنعت 
نمایشـگاهی، کمیت و کیفیت برگزاری نمایشـگاه ها را در تعداد 
عنوان هـای منـدرج در تقویـم سـالیانه می داننـد. عنوان هایـی 
کـه به صـورت بین المللـی، تخصصـی و عمومـی طی یک سـاله 
برگـزاری رویدادهـا اجـرا می شـوند و میزبـان صنعت گـران، 
تولیدکننـدگان، صاحبان کسـب وکار، کارخانـه داران و واحدهای 
تولیـدی صنعتـی و تجـاری می باشـند. بـرای آشـنایی بـا 
فعالیت های جاری و سـال آینـده نمایشـگاه بین المللی اصفهان 
با احمدرضا طحانیـان، مدیر این نهـاد اقتصادی گفتگـو کردیم.



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم عمادی  این روزها با شروع فصل سرما و 
ایجاد پدیده وارونگی هوا، باز هم سایه آلودگی هوا 
و افزایش غلظت آالینده ها بر سر شهروندان اکثر 
کالنشهرها سنگینی می کند. شرایط به گونه 
است هوای پایختخت برای دهمین روز متوالی 
آلوده بوده و شاخص آلودگی هوا اعدادی باالتر 
از ۱۹۰ را نشــان داد که با این شرایط سالمت 
و زندگی همه گروههای جامعه تحت الشعاع 
قرار می گیرد. البته در کنار ســردی و وارونگی 
هوا مســائلی مانند تغییرات اقلیمی، باال بودن 
نرخ استهالک و فرسودگی واگن های مترو و 
اتوبوس های پایتخت و عدم تأمین مالی برای 
نوسازی وسایل حمل و نقل عمومی و جایگزینی 
موتور سیکلت های کاربراتوری از نقص های 
قانون هوای پاک از دیگر علل افزایش آلودگی 

هوا در این مقطع از سال عنوان می شود.
• تعطیلی مـدارس، راهکار مناسـبی 

نیست
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـردم می خواهنـد 
که مسـئوالن اقـدام عملـی مؤثـر در کاهش 

آلودگـی هـوا داشـه باشـند و شـاخص های 
آالیندگـی کم شـود وگرنه بـا این یک سـری 
اقدامـات سـطحی دردی دوا نمی شـود. امـا 
متاسـفانه هر سـال که مشـکل آلودگی هوا در 
زمسـتان پیش می آید سـریعاً کمیتـه اضطرار 
تشـکیل می شـود و اولیـن راهـکار آن هـم 
تعطیلی مـدارس اسـت. آن ها با این اسـتدالل 
کـه تعطیـل شـدن مـدارس روی کاهـش 
ترافیک شـهر اثرگذار بوده و گروههای سـنی 
کـه حسـاس هسـتند در برابـر آلودگـی هـوا 
کمتر در معرض آسـیب قـرار می گیرند، چنین 
سیاسـتی را در پیـش می گیرنـد. امـا بایـد این 
نکته را گوشـزد کرد که شـاید تعطیلی مدارس 
مسـکنی برای درمـان آلودگی هوا باشـد ولی 
به صـورت اصولی این مسـئله را حل نمی کند. 
مسـئولین به این نکتـه توجـه ندارنـد که کل 
زمان رفت و برگشـت دانش امـوزان از مدارس 
با وسـایل نقلیه حـدود یک سـاعت اسـت که 
این زمـان در مقایسـه بـا تـردد دیگر وسـایل 
نقلیه در شـهر قابل مقایسه نیسـت. همچنین 

بـا تعطیلی مـدارس بسـیاری از داشـن اموزان 
در خانـه نمی ماننـد و در سـطح شـهر در حال 
رفـت وآمـد هسـتند. مضـاف بـر اینکـه ایـن 
تعطیلی هـا پیامدهـای غیرمسـتقیم دارد. هـر 
روز کـه مـدارس تعطیـل می شـود هزینـه ای 
معـادل ۱5۰ میلیـارد تومـان بـرای دولـت در 
پـی خواهـد داشـت. عـالوه بـر ایـن آموزش 
و پـرورش تقویـم مشـخصی بـرای تحصیل 
دارد و تعطیلی هـای مسـتمر باعـث می شـود 
آموزش هـا بـه صـورت فشـرده انجام شـود و 
همین امـر افت تحصیلـی دانش آمـوزان را به 

همـراه خواهد داشـت.
• قانـون هـوای پـاک، راهـکاری 

مناسـبی کـه اجـرا نشـد
تصویب قانـون هوای پاک درسـال ۹6 شـاید 
کورسـوی امیـدی بـرای تنفـس شـهرهای 
گرفتـار در چنـگال آلودگـی هـوا بـود و دران 
قانـون قـرار بود 23 دسـتگاه بـا اجـرای قانون 
هوای پاک معضـل آلودگـی هوا را به شـکلی 
ریشـه ای تر و حـل و فصـل کنند امـا خروجی 

عملکـرد آنها کاهش هـر چه بیشـتر روزهایی 
با هوای پـاک و وخیم تر شـدن وضعیت هوای 
کشـور به خصـوص کالنشـهرها و در نهایت 
تعطیلی مـدارس اسـت. وقتی که طـرح جامع 
کاهـش آلودگی هوا مصوب شـد، تسـهیالت 
بین المللی بـرای ایـن موضوع در نظـر گرفته 
شـد، بودجه های زیـادی در این زمینـه هزینه 
شـد، قانـون تصویـب و ابالغ شـد ولی بعـد از 
گذشـت پنج سـال شـاهد هسـتیم کـه کمتر 
از ده درصـد قانون هـای هـوای پـاک اجرایی 
شده اسـت. برخی از بررسی ها نشـان می دهد 
که دسـتگاه های متولـی اجرای قانـون هوای 
پاک ناهماهنگ عمل کرده و سـازمان محیط 
زیسـت بـه وظایـف نظارتـی خـود در زمینـه 
اجرای صحیح مقررات مربوطـه و بهره گیری 
از ضمانت هـای اجراهـای کیفـری و اداری 
درباره مسـتنکفین عمل نمی کند. البتـه این را 
هم باید توجه داشـت که تحقق احـکام اجرای 
قانون هوای پاک نیازمند جلب مشـارک های 
مردمـی نیز هسـت و باید بـا ارائه تشـویق ها و 

تسـهیالت، زمینه حضور بخـش خصوصی و 
سـرمایه گذاران نیـز در این زمینه فراهم شـود 
که توجـه به چنین نکاتی در سـالهای گذشـته 

مغفـول مانده اسـت.
در نهایت بایـد گفت آلودگی هـوا یک موضوع 
فیزیکی اسـت و با سـفارش و توصیه مدیریت 
نمی شـود و باید یک سـری اقدامـات فیزیکی 
مشـخص که در سراسـر دنیا شـناخته شده به 
جنگ آلودگـی هوا رفـت و در ایـن میان نقش 
دولـت و حاکمیـت از همـه بیشـتر اسـت. در 
این راسـتا مرور تجربـه برخی کشـورها مانند 
ژاپن و فرنسـه و انگلیـس نشـان می دهد رفع 
واقعی آلودگـی هـوا در یک کشـور موضوعی 
فرابخشـی و چنـد محوری اسـت کـه نیازمند 
عزمی همه جانبه از سـوی نهادهای حاکمیتی 
اسـت؛ اگر تجربـه آلودگی هوای شـهر پکن را 
که با الگوی حاکمیتی بسـیار متمرکـزی اداره 
می شـود کنار بگذاریـم تجربه برخـی دیگر از 
کشـورها بسـیار آموزنـده اسـت کـه می تواند 

مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 

مبارزه با آلودگی سیاست محیط زیستی نه تعطیلی!

هوای این روزهایمان پاک نیست

 سـامان سـفالگر  مـدت زمـان 
زیـادی از سـفر اخیـر »شـی جیـن 
پینـگ« رئیـس جمهـور چیـن بـه 
عربسـتان سـعودی نمی گذرد بـا این 
حال هنوز هـم تحلیل و تفسـیرهای 
مختلـف در مـورد ابعـاد مختلـف 
ایـن سـفر و البتـه پیام هـای آن ارائه 
می شـود. در ایـن راسـتا، بـه طـور 
خاص مواضـع اخیـر رئیـس جمهور 
چیـن در جریـان سـفر به عربسـتان 
سـعودی و همراهـی وی بـا مواضـع 
و  عربسـتان  دولـت  ضدایرانـی 
کشـورهای عضو شـورای همکاری 
خلیـج فـارس، جنجال هـای زیـادی 
را در داخـل کشـورمان برانگیخـت و 
حتـی بـا موضـع گیری هـای صریح 
مقام هـای ارشـد کشـورمان نظیـر 
شـخِص رئیس جمهـور و وزیـر امور 
خارجـه و شـماری از نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـالمی رو بـه 
رو شـد. »شـی« در جریـان سـفر بـه 
عربسـتان، 34 قرارداد جهت توسـعه 
در  پکن-ریـاض  همکاری هـای 
حوزه های مختلف بـه ارزش تقریبی 
بیـش از 3۰ میلیـارد دالر را بـه امضـا 
رسـاند. برخی ارزیابی ها حاکی از این 
هسـتند که اکنون حجـم روابط چین 
و عربستان به بیش از ۹۰ میلیارد دالر 
رسـیده که توافقـات جـاری می تواند 
این میزان را به نحو قابل مالحظه ای 
افزایش نیـز دهد. در ایـن چهارچوب، 
هم چین و هم عربسـتان انگیزه های 
فراوانـی جهـت توسـعه روابـط بـا 
یکدیگر دارند. از یک سـو، عربسـتان 
سـعودی سـرخورده از حمایت هـای 
اقتصـادی و امنیتـی دولـت آمریکا از 
خود، سـعی دارد شـرکای مهم اش در 
عرصه بیـن المللـی را تا جـای مکن 
متنـوع کند و به واشـینگتن ایـن پیام 

را برسـاند کـه صرفـاً وابسـته بـه آن 
نیسـت و تمـام تخـم مرغ هـای خود 
را در سـبد آن نمی گـذارد و از سـوی 
دیگـر چین نیـز به عنـوان کشـوری 
کـه یکـی از اصلی تریـن مصـرف 
کننـدگان نفـت خـام در جهـان بـه 
شـمار مـی رود و بـا نیازهـای فزاینده 
انرژی رو به رو است، توسـعه روابط با 
سـعودی ها را کاماًل در راستای منافع 
خـود می بینـد. اگرچـه در ایـن میان 
چین توسـعه روابط با عربسـتان را به 
مثابه گسـترش نفـوذ خـود در منطقه 
مهم و راهبـردی خاورمیانـه و به طور 
خص حاشـیه خلیج فارس نیز ارزیابی 
می کند و سـعودی ها نیـز معتقدند که 
در حوزه هایی نظیر فناوری هسـته ای 
و تولید تسـلیحات هم می توانند روی 
چینی هـا حسـاب بـاز کننـد. بـا ایـن 
همه، آنچـه در بحبوحه توسـعه همه 

جانبه روابـط چین و عربسـتان جلب 
توجـه می کنـد ایـن اسـت کـه بایـد 
توجـه باشـیم چینی هـا قبل از سـفر 
اخیـر رئیـس جمهـور کشورشـان به 
عربسـتان، بـا ایـران رایزنی هـای 
فراوانی را انجام داده بودند و خواسـتار 
توسـعه همـه جانبـه روابط بـا تهران 
بودند. در این راسـتا به طور خاصشـی 
جین پینـگ در سـال 2۰۱6 به تهران 
سـفر کـرد و در جریـان سـفر مذکور 
ده هـا قـرارداد همکاری میـان تهران 
و پکن بـه امضـا رسـید و رایزنی های 
گسـترده ای جهـت توسـعه هـر چـه 
بیشـتر روابط میان دو طرف نیز انجام 
شـد. با این حـال، تا بـه امروز شـاهد 
آن نبوده ایـم که پیشـرفت های قابل 
مالحظه ای در این رابطه ایجاد شـود. 
مسـاله ای که بـه نوعـی چینی هـا را 
بـه ایـن درک رسـانده کـه برخالف 

چیـن، سیاسـت خارجـی ایـران و 
دیپلماسـی اقتصـادی ایـن کشـور از 
چابکـی الزم و بـه ویـژه عملگرایـی 
برخوردار نیسـت. در این راستا، پابرجا 
مانـدن تحریم هـا علیه کشـورمان و 
البتـه سـخت بـودن مـراودات مالـی 
با تهـران نیـز عمـاًل هرگونه توسـعه 
روابـط چیـن بـا ایـران را ُپرهزینـه 
کـرده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
توسـعه روابـط چیـن بـا عربسـتان 
موجـب می شـود تـا ایـن کشـور بـا 
هزینه های بـه مراتب کمتـری بتواند 
مزایای این رابطه را برای خود کسـب 
کنـد. از ایـن منظـر، شـاید مهمترین 
نکته ای که در جریان سـفر اخیرشـی 
جیـن پینگ بـه عربسـتان سـعودی 
بایسـتی مـورد توجـه تحلیلگـران و 
سیاسـت سـازان کشـورمان در حوزه 
سیاسـت خارجـی باشـد ایـن اسـت 

کـه بوروکراسـی پیچیـده و وقت گیر 
و در عیـن حال، فقـدان عملگرایی در 
حـوزه سیاسـت خارجی و دیپلماسـی 
اقتصـادی کشـورمان، نقشـی قابـل 
تأمـل در سـوزاندن فرصت هـا برای 
ایران بـازی می کنـد و همین مسـاله 
از چشـمن انـدازی کلـی هزینه های 
سـنگینی را نیـز بـر ایـران و منافـع 
کشـورمان تحمیـل می کند. مسـاله 
ای کـه بایسـتی بـه صـورت دقیـق 
از سـوی ناظـران و تحلیلگـران و 
اندیشـمندان مـورد توجـه و مطالعـه 
قـرار گیـرد و هـر چـه سـریع تر برای 
آن فکـری اندیشـیده شـود. در غیـر 
همچنـان  بایسـتی  اینصـورت، 
در ادامـه راه شـاهد از دسـت رفتـن 
فرصت هـای مشـابه در آینـده و 
 وارد آمـدن خسـارت بـه منافـع ملی

کشورمان باشیم.
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وزیر جهاد کشــاورزی گفت: محدودیت های صادراتی گوشــت مرغ و مرغ 
زنده به طور کامل حذف شده و هیچگونه محدودیت و سهل انگاری در زمینه 

صادرات پذیرفتنی نیست.
»سیدجواد ساداتی نژاد« در جلسه قرارگاه امنیت غذایی، بر اهمیت رصد هوشمند 
و برخط زنجیره تأمین مرغ کشور تاکید کرد و افزود: رصد هوشمند زنجیره تأمین 

گوشت مرغ به صورت آزمایشی آغاز شده و نتایج مثبتی داشته است.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، تکمیل و تقویت سامانه های این 

بخش در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در نظارت هوشــمند زنجیره تأمین گوشت مرغ 
نقش اتحادیه ها و تشکل ها حائز اهمیت باالیی است.

ساداتی نژاد با اشــاره به نقش اتحادیه ها در مدیریت بازار گوشت مرغ کشور 
تصریح کرد: در چند روز گذشــته با ورود اتحادیه ها و همراهی مردم شــاهد 

مدیریت بازار گوشت مرغ کشور بودیم.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشــاورزی به صورت همه جانبه از اتحادیه ها و 
زنجیره هایی که در وضعیت کنونی قدم در مســیر مدیریت بازار گوشت مرغ 

کشور برداشته اند، حمایت خواهد کرد.

وزیر جهاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد: بانک کشــاورزی و صندوق های 
حمایت از بخش کشاورزی ملزم به پشــتیبانی مالی و تسهیالتی اتحادیه ها 
و زنجیره هایی هســتند که اقدام به خرید، قطعه بندی، فریز و ذخیره ســازی 

گوشت مرغ می کنند.
ساداتی نژاد با اشاره به تنظیم بازار گوشت مرغ با همراهی و همکاری مردم گفت: 
تنظیم بازار مردمی که برای اولین بار در کشور رقم خورده، تجربه بسیار خوبی 
بود، اتحادیه های مردمی از مردم بــرای تنظیم بازار مرغ کمک گرفتند و برای 

اولین بار در 4۰ سال صف خرید برای حمایت از تولیدکننده تشکیل شده است.

محدودیت 
صادرات گوشت 
مرغ و مرغ زنده 
حذف شده است

وزیر جهاد کشاورزی:

گزارش ویژه 

ISFAHAN
N E W S

آمار و ارقامی که در آستانه فینال بیش از 
فوتبالیست ها می درخشند!

7.5 میلیارد دالر؛ درآمد 
فیفا از جام جهانی قطر

بـه گـزارش اداره ارتباطـات معاونـت فرهنگـی شـهرداری اصفهـان، 
علی صالحی در خصـوص برگزاری دومین مسـابقه نقاشـی کـودکان و 
نوجوانان اظهار داشـت: هـدف اصلی از برگزاری این مسـابقه در سـطح 
بین المللـی شناسـاندن زیبایی هـای شـهر اصفهـان بـه مـردم ایـران و 
جهـان اسـت و بایـد تـالش کنیـم بـا قلـم هنرمندانه خـود و به واسـطه 
رنگ و نقاشـی، شـادی و نشـاط شـهر اصفهـان را در معرض دیـد مردم 

جهـان بگذاریـم.
وی با بیـان اینکـه شـهردار اصفهـان و اعضـای شـورای شـهر در کنار 
کـودکان و نوجوانـان هسـتند تا بـا هنر آنهـا فـردای بهتری برای شـهر 
رقـم بزنیـم، افـزود: اعضـای شـورای شـهر در کنـار وظایف مربـوط به 
سیاسـت گذاری و نظـارت و به واسـطه اینکـه خـود را منتخـب مـردم 
می داننـد، حضـور در برنامه هـای گوناگـون سـطح شـهر را یکـی از 
اولویت هـای اصلـی خـود قـرار داده انـد تـا ضمـن ارزیابـی و رصـد 
فعالیت هـا در کنـار مـردم نیـز حضور داشـته باشـند و هـم گام بـا آنها در 

جهـت اعتـالی فرهنـگ و اجتمـاع شـهر قـدم بردارنـد.
سـخنگوی شـورای اسـالمی شـهر اصفهان ادامه داد: اعضای شـورای 
شـهر بـه دلیـل نـگاه تخصصـی و دغدغه هایـی کـه در هـر یـک از 
کمیسـیون های شـورا وجـود دارد، در بیشـتر برنامه هـا حضـور پررنگی 
دارنـد امـا در برخـی بخش ها کـه تخصصی تـر اسـت، اعضا متناسـب با 
حوزه تخصصی کمیسـیون مربوطه در رویدادها و برنامه های شـهرداری 
حضور پیـدا می کنند تـا برای ارائـه خدمات بـه گروه هـای مختلف مردم 

یاریگر شـهرداری باشـیم.
صالحی دربـاره رویکـرد اخیر شـهرداری و اعضای شـورای شـهر برای 
شـنیدن نظرات کـودکان و نوجوانان گفت: توجـه و پرداختن بـه خانواده 
به تفکیک اعضـای آن در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی یکی 
از اولویت هـای جدی شـورای شـهر در دوره ششـم اسـت تا بـرای تمام 
اعضای خانـواده برنامه تـدارک دیده شـود و فضاهایی ماننـد پردیس ها 
و همچنین رویدادهایی در شـهر وجود داشـته باشـد که اعضـای خانواده 
به طـور همزمـان در آنها حضـور پیدا کننـد. امـا در فضاهـای فرهنگی و 
اجتماعـی شـهر و حتی کشـورمان نیازهـای گروه هـای خـاص از جمله 
نوجوانان ۱۰ تا ۱7 سـاله نسـبت به کودکان زیر ۱۰ سـال و جوانان کمتر 
موردتوجه قـرار گرفتـه و شـاید وظایف آموزشـی کـه بر عهـده مدارس 
اسـت نیز پاسـخگوی نیـاز ایـن رده سـنی نباشـد؛ بنابراین در ایـن دوره 
تالش کردیم دانش آموزان سـال های پایانـی مقطع ابتدایی و متوسـطه 
اول و دوم را بیشـتر در برنامه هـای شـهری مدنظـر قرار دهیـم و حتی با 
برگزاری جلسـاتی با حضور شـهردار و اعضای شـورای شـهر آنهـا را در 

تصمیم سـازی و تصمیم گیـری شـهری نیـز دخیـل کرده ایم.
وی دربـاره نیازهـای نادیده گرفته شـده نوجوانـان بیـان کرد: بر اسـاس 
ارزیابی هـای صورت گرفتـه و حضـور در میـان دانش آمـوزان بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه اولویت هـای هویتـی، آشـنایی بـا پیشـینه و 
دسـتاوردهای فرهنـگ اصیـل اصفهـان و ایـران، تـالش کـودکان و 
نوجوانان بـرای دیده شـدن و گرفتـن نقش در اجتمـاع، اسـتعداد باالی 
آنهـا در فضـای سـایبر، نگاه هـای نویـن تفریحـی و هیجانـی در کنـار 
فراهم شـدن فضـا بـرای گفت وگـو، بیان نظـرات و شـنیده شـدن جزو 

ویژگی هـا، مطالبـات و نیازهـای جـدی نوجوانـان اسـت.
صالحی بـا بیـان اینکـه در دوره ای قـرار داریم کـه نیازهای کـودکان و 
نوجوانـان تقریبـًا بـا مطالبـات آنهـا هم خوانـی دارد، اضافـه کرد: شـاید 
برخـی نیازها هنـوز بـه مرحله مطالبه نرسـیده باشـد، امـا بایـد به عنوان 
نیازهـای شناسایی شـده در کنـار مطالبات شـان در تصمیم گیری هـا، 

زیرسـاخت ها و رویدادهـای شـهری بـه آنهـا ارائه شـود.
وی دربـاره لحـاظ شـدن نیازهـا و مطالبـات نوجوانـان در تدویـن و 
بازنگـری برنامه »اصفهـان ۱4۰5« گفت: هـم در حـوزه مأموریت های 
اصلـی شـهرداری و هـم در مأموریت هایـی که طـی سـال های اخیر در 
حوزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی بـه شـهرداری ها محـول شـده، نگاه 
ویـژه ای به تمام اقشـار به خصـوص نوجوانـان خواهیم داشـت. به عنوان 
یکـی از نمایندگان شـورای شـهر در کمیته شـورای راهبـردی بازنگری 
برنامه »اصفهـان ۱4۰5« به نوجوانان قـول دادم نظرات آنهـا را تا جایی 
که مقدور باشـد در بودجـه ۱4۰2 و برنامـه اصفهان ۱4۰5 لحـاظ کنیم؛ 
بنابرایـن تقویت رویکـرد فرهنگی و اجتماعـی این برنامـه را دنبال کرده 
و به نقـش کـودکان و نوجوانان بیشـتر خواهیـم پرداخت تا در پنج سـال 

آینده شـاهد اصفهـان متعالی تری باشـیم.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
رویکرد اخیر شهرداری و اعضای شورای شهر برای 
شنیدن نظرات نوجوانان درباره مسائل شهری گفت: 
نظرات نوجوانان را تا جایی که مقدور باشد در بودجه 

1402 و برنامه اصفهان 1405 لحاظ می کنیم.

گزارش

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد:

توجه به نظرات و مطالبات 
 نوجوانان در برنامه

»اصفهان 1405«

 حســین محزونیه  درآمد فیفا از این 
فصل از جام جهانی ۱ میلیارد دالر بیشتر از 
درآمد بدست آمده از مسابقات 2۰۱8 روسیه 
می باشد. به گفته جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، 
طی مصاحبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در 
دوحه در دوره فعلی جام جهانی، فیفا رکورد 

7.5 میلیارد دالر درآمد را زده است.
طبق اظهارات هیئت حاکمه فوتبال، فیفا از 
طریق چهار سال قراردادهای تجاری مرتبط 
با جام جهانی 2۰22 قطر، به درآمد بی سابقه 
7.5 میلیارد دالری دست یافته است. این 
درآمد یک میلیارد دالر بیشتر از درآمدی 
است که در دوره قبلی، فیفا از جام جهانی 

2۰۱8 روسیه کسب کرده است.
• بیشتر راجع به جام جهانی 2022 

قطر بدانید
علت افزایش درآمد فیفا از جام جهانی 2۰22 
قطر، معامالت تجاری و حمایت مالی 
حامیان مالی بزرگی همچون قطر انرژی، 
بانک قطری QNB و شرکت مخابراتی 
با  فیفا  Ooredoo می باشد. همچنین 
 crypto.com اسپانسرهایی از پلتفرم مالی
و ارائه دهنده بالک چین Algorand، نیز 

قرارداد بسته است.
از دیگر قراردادهای مهم جام جهانی 2۰22 
قطر، فاکس در ایاالت متحده و شرکت 
پخش رسانه ای قطری BeIN Sports از 

سال 2۰۱۱، می باشند.
کمیته های  هزینه  می کند؟  چه  فیفا 
سازماندهی کشورهای میزبان، جوایز، 
سفر و اسکان تیم ها و کارکنان پشتیبانی 
را می پردازد. بعالوه برای کمک به توسعه 
ورزش در کشور میزبان پس از خروج تیم جام 
جهانی از شهر، مبلغی را به دولت پرداخت 

می کند.
برندگان جام جهانی قطر از مجموع 44۰ 
میلیون دالر، 44 میلیون دالر به عنوان جایزه 

دریافت خواهند کرد.
فیفا در هر دوره چهارساله حساب های خود را 
سازماندهی می کند. برای دوره 2۰۱8-2۰۱5 
که مربوط به جام جهانی روسیه می باشد، 
هیئت حاکمه 6.4 میلیارد دالر درآمد کسب 
کرد. فیفا از این پول نقد برای کمک به اعضا 
در بالتکلیفی سال 2۰2۰ استفاده کرد، همان 
زمان که بازی های مقدماتی فوتبال تیم ملی و 
جام جهانی تقریباً به طور کامل تعطیل شدند.

به لطف راه کارها و استراتژی های مالی جدید 
برای فوتبال زنان و گسترش جام جهانی 
2۰26 در ایاالت متحده، کانادا و مکزیک که 
48 تیم برای اولین بار در آن رقابت خواهند 
کرد، به احتمال زیاد درآمد فیفا در چهار سال 

آینده به ۱۰ میلیارد دالر خواهد رسید.
هنوز تمام قراردادهای تجاری فیفا برای 
دوره 2۰26 مشخص نشده اند، اما فعاًل تنها 
قراردادهایی که تمدید شده اند، کوکاکوال، 
آدیداس و واندا می باشند. برای فوتبال 
زنان در جام جهانی 2۰23 استرالیا و نیوزلند 

قراردادهای جداگانه امضا خواهند شد.
https://www.aljazeera.com/
sports/2022/11/20/fifa-revenue-
hits-7-5b-for-current-world-cup-
period

سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی ایرن ُکند و فرصت سوز
رمزگشایی از یک نکته مهم در جریان رفاقت چین با عربستان؛

میـزان آب ورودی بـه سـدهای کشـور از ابتـدای سـال آبی 
جاری )ابتـدای مهرماه( تا 26 آذرماه نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته بـا رشـد ۱5 درصـدی همـراه شـد. همچنین 
نسـبت بـه ۱۹ آذرمـاه نیز یـک درصد رشـد نشـان می دهد.

میـزان کل ورودی آب بـه سـدهای کشـور از ابتـدای سـال 
آبی جـاری )ابتـدای مهرماه( تـا 26 آذرمـاه در حالـی به رقم 
سـه میلیارد و 8۰۰ میلیون مترمکعب رسـیده کـه این رقم در 

مدت مشـابه پارسـال سـه میلیارد و 3۱۰ میلیـون مترمکعب 
بوده اسـت کـه رشـد ۱5 درصـدی را نشـان می دهد.

بـر اسـاس اعـالم دفتـر اطالعـات و داده هـای آب کشـور، 
حجـم آب موجـود در سـدهای کشـور نیـز از ابتـدای سـال 
آبی جـاری تـا 26 آذرمـاه بـه رقـم ۱8 میلیـارد و 5۰ میلیون 
مترمکعـب رسـید. این رقـم در سـال گذشـته ۱7 میلیـارد و 
48۰ میلیـون متـر مترمکعـب بـوده که رشـد سـه درصدی 

را نشـان می دهـد.
وضعیـت خروجـی آب از سـدها هـم بـه این گونه اسـت که 
در این مـدت چهـار میلیـارد و 88۰ میلیون مترمکعـب آب از 

سـدها خارج شـده است.
سال آبی گذشـته رقم خروج آب از سـدها پنج میلیارد و ۱4۰ 
میلیـون مترمکعـب بـود کـه در مقایسـه بـا میـزان خروجی 

امسـال پنج درصـد کاهـش را نشـان می دهد.

رئیـس سـازمان امدادونجـات جمعیـت هالل احمـر از 
امدادرسـانی بـه 87۰ شـهروند در حـوادث یک هفته گذشـته 

خبـر داد.
مهـدی ولی پـور بـا اشـاره بـه انجـام امدادرسـانی جـاده ای، 
جـوی، کوهسـتانی از تاریـخ نوزدهـم تـا بیست وششـم آذر 
گفـت: در یـک هفتـه گذشـته، 546 مأموریت در اسـتان های 

کشـور انجام شـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن مـدت 87۰ امدادرسـانی 

انجـام شـده اسـت، ادامـه داد: در ایـن عملیات هـا 347 نفـر 
نجات یافتنـد، 24۰ نفر به مراکـز درمانی منتقل شـدند و ۱37 

نفـر نیـز خدمـات سـرپایی دریافـت کردند.
ولی پـور افـزود: 72 مـورد عملیـات رهاسـازی نیـز در جاده ها 
انجام شـد کـه منجـر بـه رهاسـازی 85 فـرد سـانحه دیده در 

حـوادث ترافیکی شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، مهـدی ولی پـور رئیـس سـازمان امـداد و 
نجات جمعیت هـالل احمر روز چهارشـنبه 23 آذر در رزمایش 

زمسـتانی پلیس راهور کشـور از آماده بـاش ۱3 هـزار امدادگر 
در جاده های سراسـر کشـور خبر داد و گفـت: ۱۹ فروند بالگرد 

در طرح زمسـتانی امسـال در خدمت هموطنان هسـتند.
وی گفـت: در طـرح زمسـتانی امسـال، یـک هـزار و 533 
پایگاه ثابـت و موقـت در جاده های سراسـر کشـور راه اندازی 
کرده ایم کـه ۱3 هـزار امدادگر بـا در اختیار داشـتن سـه هزار 
و 5۰۰ خودرو امـدادی همچنیـن ۱۹ فروند بالگـرد در خدمت 

هموطنـان خواهنـد بود.

رشد 15 درصدی آب ورودی به مخازن سدهای کشور

امدادرسانی هالل احمر به ۸۷0 نفر در هفته گذشته



 اخبار اصفهان  حاال که سال میالدی رو به اتمام است 
فهرست های مختلف در حوزه های مختلف منتشر می شود. 
یکی از این فهرست ها که اخیراً از سوی »پلی لیست« ارائه 

است به ده فیلم برتر ژانر وحشت پرداخته است.

)Resurrection( ۱. رستاخیز
فیلمی در ژانر ترسناک - جنایی - درام، محصول سال 
 Andrew( »۲۰۲۲ آمریکا به کارگردانی »اَندرو سمانس
Semans( است که »ربکا هال«، »گریس کافمن«، 
»مایکل اسپر«، »آنجال ونگ کربن« و »تیم راث« در آن 

به ایفای نقش پرداخته اند.
»رستاخیز« )Resurrection( برای نخستین بار در 
جشنواره فیلم »ساندس« در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۲۲ به 
نمایش درآمد و عمدتاً نقدهای مثبتی را از سوی منتقدان 
دریافت کرد. به ویژه این که »ربکا هال« در نقش اصلی، 

تحسین آن ها را برانگیخت.
در این فیلم، »ربکا هال« در نقش زنی ظاهر می شود که 
در جریان بازگشت دوست سابقش، آرامشی که برای آن 
تالش بسیاری کرده است را مختل شده می بیند و به همین 
دلیل، مجبور است با هیوالهایی روبرو شود که دو دهه از 

آن ها فرار کرده است.
)Bones And All( ۲. استخوان و همه چیز

این فیلم ساخته »لوکا گوادانینو« محصول آمریکا - ایتالیا در 
ژانری ترسناک - درام - عاشقانه است و »تیموتی شاالمی« 

و »تیلور راسل« در آن به ایفای نقش می پردازند.
در بخشی از خالصه داستان رسمی منتشر شده فیلم نوشته 
 )Bones And All( »شده است: »استخوان ها و همه چیز
داستان عشق بین زن جوانی به نام مارن با بازی »تیلور 
راسل« و فردی سرگردان و سرسخت به نام لی با بازی 

»تیموتی شاالمی« را روایت می کند.
آن ها با یکدیگر آشنا می شوند و به همراه همدیگر سفری 
بسیار طوالنی را آغاز می کنند که از میان جاده های فرعی، 
گذرگاه های مخفی و مسیرهای پنهان در آمریکای دوران 
ریاست جمهوری رونالد ریگان می گذرد. با وجود تالش 
بسیار زیاد آن ها، تمام این جاده ها همگی به گذشته 
وحشتناک آن ها و همچنین نقطه پایانی باز می گردد که 

عشق آن ها را مورد آزمایش قرار می دهد.«
)Barbarian( ۳. بربر

»بربر« محصول کشور آمریکاست که ژانر، ترسناک و 
هیجان انگیز دارد و کارگردانی آن برعهده »زک کِرِگر« 

)Zach Cregger( است.
»جرجیانا کمبل«، »بیل اسکارزگارد«، »جاستین النگ«، 
»متیو پاتریک دیویس« و »ریچارد بریک« بازیگران این 
فیلم هستند که داستان این فیلم درمورد زنی است که در 
»ایربی ان بی« زندگی می کند و سپس، متوجه می شود 

خانه ای که اجاره کرده آن گونه که به نظر می رسد، نیست.
)Nope( »۴. »نه

»نه« فیلمی در ژانر ترسناک، علمی - تخیلی ساخته 
»جردن پیل« است که »دنیل کالویا« و »کیکی پالمر« 
در نقش خواهر و برادر بازی می کنند و »استیون یون«، 
»کیث دیوید«، »دانا میلز«، »اندرو پاتریک رالستون«، 
»مایکل وینکات« و »برندن پریا« از دیگر بازیگران این 
فیلم هستند. »نه«، داستان ساکنین یک مزرعه دور افتاده 
در کالیفرنیا را روایت می کند که چیزی عجیب و وحشتناک 

را کشف می کنند.
)Pearl(»و »پرل )X( »۵. »ایکس

فیلم »ایکس« )X(، ژانری ترسناک و اسلشر دارد که 
کارگردانی آن برعهده »تی وست« است. فیلم »ایکس«، 
قصه یک گروه تولید فیلم های مخصوص بزرگساالن 
است که در سال ۱۹۷۹، در آمریکا، رویای شهرت دارند. 

این گروه، شامل سه بازیگر، یک کارگردان، یک صدابردار 
و یک تهیه کننده است که برای فیلمبرداری به مکانی 
دورافتاده می روند و خانه ای را از یک زوج پیر اجاره می کنند. 
»میا گاث«، »جنا اورتگا«، »مارتین هندرسون«، »بریتنی 
اسنو«، »اوون کمبل«، و »اسکات مسکادی« از بازیگران 

این فیلم هستند که در ۱۸ مارس ۲۰۲۲ اکران شد.
)Mad God( ۶. خدای خشمگین

انیمیشنی بدون دیالوگ، فانتزی و ترسناک از »فیل تیپت«، 
یکی از اسطوره های جلوه های ویژه و انیمیشن است که 

برای نخستین بار در جشنواره »لوکارنو« اکران شد.
)Men( ۷. مردها

»مردها« ساخته »الکس گارلند« در ژانر ترسناک، درام و 
علمی - تخیلی است و بازیگرانی چون؛ »جسی باکلی«، 
»روری کینر«، »پاپا اسیدو« و »گایل رانکین« در آن به 
ایفای نقش می پردازند. این فیلم، روایت کننده زن جوانی 
است که بعد از مرگ همسر سابق خود، به تنهایی به حومه 

شهر می رود تا تعطیالت را در آن جا سپری کند.
)Piggy( »۸. »پیگی

این فیلم به کارگردانی »کارلوتا پردا« است که در آن، »لورا 
گاالن«، »کارمن ماچی« »کلودیا ساالس« بازی می کنند 

و داستان فیلم درمورد دختری به نام ساراست که اضافه وزن 
دارد و مورد تحقیر دختران آن منطقه که در جای دورافتاده ای 
از اسپانیاست، قرار می گیرد. »پیگی« توانست امتیاز باالیی را 

از سوی منتقدین کسب کند.
)The Innocents( »۹. »بی گناهان

»بی گناهان«، توسط »اسکیل وگت« در ژانری درام، 
ترسناک و هیجان انگیز ساخته شده است و بازیگرانی چون؛ 
»راکل لنورا فوتوم« و »آلوا برینزم رامستاد« در آن به ایفای 
نقش می پردازند که راکل، ظاهری معصوم و بی آزار دارد، 
ولی درواقع، از آزار دادن خواهر مبتال به اوتیسمش لذت 
می برد و با پیدا کردن دوستان جدید، اتفاق های عجیبی 

برای او رقم می خورد.
)Master( »۱۰. »استاد

»زویی رنی«، »رجینا هال«، »جولیا نایتینگیل«، و »تالیا 
رایدر« بازیگران فیلم »استاد« هستند و گفته می شود که 

این اثر، همه ویژگی های سینمای وحشت را دارد.
»استاد« یک فیلم سینمایی دلهره آور آمریکایی به 
نویسندگی و کارگردانی »ماریاما دیالو« در اولین تجربه 
کارگردانی اش است و این فیلم، نگاهی به نژادپرستی از 

طریق یک داستان ترسناک کالسیک دارد.
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رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: با اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

توجه به احتمال یخ زدگی در سطح اتوبان های شهر، در هر منطقه یک اکیپ 
برای انجام عملیات نمک پاشی در سطح اتوبان ها، بزرگراه ها و پل هایی که 

امکان لغزندگی داشت مستقر شد.
رامین میرعسگری اظهار کرد: در پی اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال 
بارش باران رحمت الهی در شهر اصفهان، از روز گذشته، نیروهای خدمات 

شهری شهرداری در سطح مناطق پانزده گانه شهر در حالت آماده باش بودند.
وی افزود: سازمان هواشناسی احتمال بارش سنگین را به ما اعالم نکرده بود، 
اما با توجه به احتمال یخ زدگی در سطح اتوبان های شهر، در هر منطقه یک 
اکیپ برای انجام عملیات نمک پاشی در سطح اتوبان ها، بزرگراه ها و پل هایی 

که امکان لغزندگی داشت مستقر شد و تاکنون اقدامات الزم را انجام داده اند.
رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: شب گذشته، پل دفاع مقدس و همچنین پل های واقع در مسیر اتوبان شهید 

اقارب پرست نمک پاشی شد. زیرا احتمال یخ زدگی این مسیرها زیاد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به تدابیر پیش بینی شده، به رغم بارندگی خوبی که 
شاهد آن بودیم، آب گرفتگی خاصی در سطح معابر، خیابان ها و بزرگراه های 

شهر نداشتیم.
میرعسگری تاکید کرد: اکیپ های آماده باش اداره خدمات شهری در سطح 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان آمادگی الزم را برای رفع هر گونه حوادث 

احتمالی دارند.

رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان:

اکیپ های نمک پاشی در اتوبان های شهر استقرار دارد

سالمت  خدمات  و  بیمه  معاون 
سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه 
بیمه ها خدماتی را در درمان اعتیاد 
پوشش می دهند که سرپایی باشند و 
شامل سم زدایی، درمان نگهدارنده، 
مداخالت روان درمانی گروهی و 
فردی و... است، گفت: البته مالک 
پرداخت هزینه های درمان اعتیاد 
برای بیماران تحت پوشش سامانه 
الکترونیک، بر اساس تعرفه های 

دولتی است.
دکتر مهدی رضایی درباره پوشش 
بیمه ای خدمات ترک اعتیاد، گفت: 
خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد 
به بیماران دچار اختالل مصرف مواد 
از سال ۱۳۹۳ )به جز سال ۱۳۹۸ که 
بودجه ای برای این طرح اختصاص 
نیافت( در مراکز مجاز دولتی، عمومی 
غیر دولتی، خصوصی، خیریه و موقوفه 
طبق آخرین تعرفه تصویب نامه 

سالیانه هیئت وزیران ارائه می شود.
او ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت 
دولت، بیمه ها خدماتی را در این زمینه 
پوشش می دهند که سرپایی باشد که 
شامل سم زدایی، درمان نگهدارنده، 
مداخالت روان درمانی گروهی و 
فردی و... است. در خدمات سرپایی 
درمان اعتیاد، سهم بیمه ۷۰ درصد 
است و حتی برای افراد بی بضاعت نیز 
بیمه درمان اعتیاد تا ۹۰ درصد قابل 
پوشش است ولی مرجع اینکه این فرد 
بی بضاعت شناخته شود، معرفی نامه 
سازمان بهزیستی است تا با پوشش 

۹۰ درصدی خدمت دریافت کنند.
رضایی تاکید کرد: اطالعات نوع 
درمان انتخابی و مراحل درمانی،  
اطالعات مرکز درمان، تشکیل 
بیمه درمان  الکترونیکی  پرونده 
اختالل مصرف مواد و... همگی با 
رعایت اصول محرمانگی و امنیت 

ثبت می شود.
او درباره مراکز ارائه دهنده خدمات 
درمان ترک اعتیاد،  تصریح کرد: 
درخواست عقد قرارداد با مراکز ترک 
اعتیاد در جلسات کمیته نظارت استانی 
با حضور نماینده بیمه سالمت و با 
توجه به اولویت ها و کیفیت خدمات 
ارائه شده در مرکز، نیاز منطقه ای و 
تجمع تعداد مراکز متقاضی، بررسی و 
مرکز انتخاب می شود و توسط کمیته 
استانی جهت انعقاد قرارداد به سازمان 

بیمه سالمت ایران معرفی می شوند.
وی با تاکید بر اینکه صرفًا مراکزی 
که در کمیته ذکر شده انتخاب شوند، 
امکان ثبت اطالعات ارائه خدمت در 
سامانه پایا را خواهند داشت، اظهار 
کرد: بر این اساس تا آذر سال ۱۴۰۱ 
تعداد مراکز طرف قرارداد بیمه در 
مجموع ۴۶۱ مرکز است که شامل 
۱۱ مرکز غیردانشگاهی،  ۴۰ مرکز 
دولتی دانشگاهی، ۲ مرکز خیریه و 

۳۰۸ مرکز خصوصی است.
معاون بیمه و خدمات سالمت 
سازمان بیمه سالمت، بیان کرد: 
مالک پرداخت هزینه های درمان 
اعتیاد برای بیماران تحت پوشش 
اساس  بر  الکترونیک،  سامانه 
تعرفه های دولتی است. میزان 
بودجه در نظر گرفته شده برای 
درمان ترک اعتیاد در سال جاری 
حدود ۶۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون 
تومان بوده است که تا پایان آبان ماه 
سال جاری سازمان بیمه سالمت 
حدود ۵۱ میلیارد و ۵۴۱ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان در این زمینه هزینه 

کرده است. 
منبع: ایسنا
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 پریسا جمدی  اگر سرماخورده اید و می خواهید هرچه زودتر بهبود یابید، 
با انجام برخی اقدامات و مصرف برخی مکمل ها می توانید روند بهبودی را 
سرعت ببخشید. قطعاً هنگام مراجعه به داروخانه، محصوالت زیادی نظرتان 
را جلب خواهند کرد که مدعی هستند روند بهبودی از سرماخوردگی را تسریع 
می بخشند، اما بسیاری از آنها از نظر علمی اثبات شده نیستند. در زیر لیستی 
از محصوالتی که روند بهبودی از سرماخوردگی را کوتاه می کنند آورده شده 

است.
C ۱. ویتامین

مکمل ویتامین C قطعًا از ابتال به سرماخوردگی جلوگیری نمی کند، اما 
می تواند روند بهبودی را کوتاه کند. طبق نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده 
در سال ۲۰۱۳، مصرف منظم مکمل )۱ تا ۲ گرم در روز( باعث کاهش مدت 
سرماخوردگی در بزرگساالن تا ۸ درصد و در کودکان تا ۱۴ درصد می شود. 
بعالوه شدت سرماخوردگی را نیز کاهش می دهد. دوز توصیه شده روزانه 
ویتامین C برای مردان ۹۰ میلی گرم و برای زنان غیر باردار ۷۵ میلی گرم است. 
در صورت مصرف بیشتر از دوزهای توصیه شده )بیشتر از ۲۰۰۰ میلی گرم( 

ممکن است فرد دچار عوارض جانبی شود.
دوز توصیه شده روزانه را حتماً مصرف کنید، چراکه تأثیر بسیاری بر روی شدت 

و طول سرماخوردگی دارد.
۲. زینک

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که با مصرف مکمل 
زینک می توان طول مدت سرما خوردگی را کاهش داد. طبق نتایج حاصل 
از تحقیقات با مصرف زینک طول مدت سرماخوردگی تا ۳۳ درصد کاهش 
می یابد، که معادل چند روز است. در صورتی که از داروهایی همچون آنتی 
بیوتیک یا پنی سیالمین )Cuprimine( برای آرتریت یا دیورتیک های خاصی 
استفاده می کنید، قبل از مصرف مکمل زینک باید حتماً با پزشک مشورت کنید.

۳. اکیناسه یا سرخارگل
طبق نتایج حاصل از تحقیقات، اکیناسه می تواند از ابتال به سرماخوردگی 
جلوگیری کرده یا مدت زمان بیماری را کاهش دهد. این مکمل گیاهی، ساخته 
شده از گل مخروط بنفش، به صورت قرص، چای و عصاره موجود و قابل 
مصرف است. با مصرف اکیناسه ممکن است عوارضی همچون تهوع و اسهال 
را تجربه کنید. قبل از مصرف اکیناسه برای جلوگیری از تداخل دارویی حتماً با 

پزشک خود مشورت کنید.
۴. شربت انگور سیاه

در بسیاری از نقاط جهان از شربت انگور سیاه برای درمان سرماخوردگی 
استفاده می شود. اگرچه تحقیقات انجام شده در این باره محدود هستند، اما 
برخی تحقیقات قدیمی حاکی از آن است که با مصرف شربت انگور سیاه طول 

درمان سرماخوردگی تا ۴ روز کاهش می یابد.
۵. آب چغندر

آب چغندر به دلیل دارا بودن نیترات غذایی باال، باعث افزایش تولید اکسید 
نیتریک در بدن می شود، در نتیجه از بدن در برابر عفونت های تنفسی محافظت 
می کند. در صورتی که سنگ کلیه دارید نباید آب چغندر مصرف کنید، چراکه 
آب چغندر حاوی اگزاالت است، و اگزاالت باعث تشکیل سنگ کلیه می شود.

۶. نوشیدنی های پروبیوتیک
تحقیقات انجام شده بر روی نوشیدنی های پروبیوتیک و تأثیر آنها بر روی 
سرماخوردگی بسیار محدود است، اما همان تحقیقات محدود نشان دهنده این 
است که نوشیدن یک نوشیدنی پروبیوتیک حاوی الکتوباسیلوس می تواند 

باعث کاهش طول مدت سرماخوردگی، به ویژه عالئم تنفسی شود.
۷. استراحت

به توصیه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در زمان ابتال به بیماری 
سرماخوردگی باید بیشتر استراحت کنید. شاید بخواهید با انجام ورزش، سیستم 
ایمنی بدنتان را قوی کنید، اما بهتر است کمی صبر کنید و به بدنتان چند 
روزی استراحت دهید. با افزایش فعالیت در دوران سرماخوردگی بدن بیشتر 

آسیب پذیر خواهد شد.
۸. عسل

عسل یکی از بهترین روش ها برای درمان و کاهش عالئم سرماخوردگی 
است. طبق نتایج حاصل از تحقیقات، کودکانی که سرماخورده اند با مصرف ۱ 
قاشق عسل قبل از خواب می توانند در طول شب خواب بهتری داشته باشند و 
کمتر سرفه کنند؛ حتی مصرف عسل می تواند تا حدی گلو درد را تسکین دهد.

۹. داروهای بدون نسخه
عالئم سرماخوردگی مانند سرفه، عطسه، آبریزش بینی، گرفتگی، گلودرد و 
سردرد ممکن است استراحت را در طول شب و روز مختل کند. برای کاهش 
و تسکین عالئم می توانید از داروهای بدون نسخه ای از جمله ایبوپروفن یا 

استامینوفن، سرکوب کننده های سرفه و آنتی هیستامین ها استفاده کنید. 
قبل از مصرف هرگونه داروی بدون نسخه برای کودکان حتمًا با پزشک 

مشورت کنید.
۱۰. مایعات فراوان

برای بهبودی هرچه سریع تر از عالئم سرماخوردگی، باید سعی کنید بیشتر 
مایعات بنوشید. مایعاتی از جمله چای داغ، آب، سوپ مرغ و سایر مایعات 
می توانند برای بهبود عالئم به خصوص تب مؤثر باشند. مصرف مایعات به 

بهبود گرفتگی بینی نیز کمک می کند.
•  سخن پایانی

همه ما به محض مشاهده عالئم سرماخوردگی دوست داریم هرچه زودتر از شر 
آنها خالص شویم. با مصرف ویتامین C می توانید روند بهبودی از سرماخوردگی 

را تسریع ببخشید. بعالوه از دیگر موادی همچون زینک، اکیناسه، شربت انگور 
سیاه، آب چغندر، و نوشیدنی های پروبیوتیک نیز می توانید برای کوتاه کردن 

مدت سرماخوردگی استفاده کنید.
بهترین اقدامات برای کوتاه کردن طول مدت سرماخوردگی، استراحت، 
نوشیدن مایعات زیاد و درمان عالئم با داروهایی است که به بهبود درد، سرفه و 

گرفتگی کمک می کنند.

www.healthline.com/health/cold-flu/how-to-get-rid-of-
a-cold-fast?&utm_source=hl&utm_medium=home-
page&utm_campaign=giftguides2022&utm_content=vita-
minshoppe&utm_term=hero-2#takeaway

تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان به عنوان نایب قهرمانی در نخستین 
دوره مسابقات والیبال بانوان ایمیدرو دست یافت. این مسابقات با شرکت 
هفت تیم به میزبانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران )بافق( در شهر 

یزد برگزار شد.  
در این دور از مسابقات تیم های ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه،  مس 
سرچشمه رفسنجان، مجتمع مس شهربابک، سنگ آهن مرکزی ایران 
)بافق(، گل گهر سیرجان و سنگ آهن گوهر زمین، به مدت ۵ روز به 
رقابت پرداختند. تیم ذوب آهن اصفهان که با برنامه ریزی و هماهنگی 
مدیریت خدمات و امور رفاهی این شرکت در این مسابقات حضور یافت 
با برتری و بدون واگذاری ست، به دیدار فینال راه یافت و در یک دیدار 

نفس گیر مغلوب تیم مس سرچشمه رفسنجان گردید تا به مقام نایب 
قهرمانی این دوره بسنده کند. اکرم داوودی از مربیان ارزشمند شهر 

اصفهان سرمربی و مهرناز بیرگان سرپرستی این تیم بودند.  
 سایر اعضا و همراهان تیم عبارتند از خانم ها: سمیه احمدی- زهرا 
رحمتی )پزشکیار(- مریم بهاری مقدم- اعظم فاضل-رها لطفی- زهرا 
شاهمرادی- بتول موسایی- ناهید مرتضایی - بتول شیرمحمدی- 
نسرین دری- صفورا اثنی عشر- سحر نقدی- زهرا حسینی - زهره 

معتمدی و کوکب عابدی به عنوان نماینده امور ورزشی شرکت.
در دیدار رده بندی نیز مجتمع مس شهر بابک، تیم سنگ آهن مرکزی 

ایران )بافق( را شکست داد و به مقام سوم دست پیدا کرد.

چند پاسخ برای سؤاالت مهم این روزها؛ سرماخورده اید؟ می خواهید زودتر خوب شوید؟

نسخه های خانگی و زودبازده

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
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