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بامداد بود؛ گرگ و میش یک روز بهاری  پریا پارسادوست
. بامدادهای این ســرزمین تیره و تار و 
تاریک اند؛ درست مثل همان بامداد زمستانی که خبر شهادت »حاج 

قاسم« را آوردند. 
آن روز تلخ بهاری اما آفتاب سر زده و نزده بود که یک »تروریست« به 
نیت صید باالترین رتبه َپست فطرتی، به سر صیاد شلیک کرد. مسئول 
عملیات یک »زن« بود؛ از اعضای مجاهدین خلق. می گفتند سال 67 

توبه کرده اما امان از توبه های گرگ که مرگ است. 
و از آن بامداد تلخ می گفتم؛  بامداد 21 فروردین 1378 که »ســپهبد 
علی صیاد شیرازی« مقابل درب منزلش و در برابر دیدگان فرزندش، 
به دست عوامل مسلح سازمان مجاهدین خلق ترور شد. عامل ترور 
در پوشش رفتگر، دســت به این جنایت تلخ زد و حاال 22 سال از آن 
روز گذشته و هنوز در خاطرمان هست صبح روزی که با این خبر تلخ 
از خواب بیدار شدیم و تصاویر تلخ تری که شــهید صیاد را در قامتی 
خفته به خون نشان می داد. درســت مثل صبح جمعه ای که رسانه 

»حاج قاسم شهید شد« ها گفتند و نوشــتند : 
ایــن خبــر و تلخی و غــم غربــت 

هضــم کردنش، بــی پایــان 
تحمل ما بود...بسیار فراتر از 
صیاد بیراه نبود اگر  همســر 
شــهادت شیرازی پس  از 

حاج قاسم گفت: »احساس کردم همســرم تازه شهید شده؛ داغم 
دوباره تازه شد.« 

و »صیاد شیرازی« به تعبیر حاج قاسم »سلمان ارتش« بود. روزگاری 
سردار در توصیف همرزم ارتشــی خود و پس از شهادتش گفته بود: 
»صیاد اگر ســنگ بود، ســنگ برنده ای بود و اگر کوه بود، تک قله 

برافراشته ای بود که بر همه قلل مسلط می شد.« 
و حاال سلمان ارتش و سردار ســپاه هردو به ظاهر از بین ما رفته اند. 
رویش ها زیاد است اما هیچ کس »صیاد شیرازی« نمی شود، همان 
طور که هیچ کس »قاسم سلیمانی« نخواهدشد. می گویند صداقت 
صیاد، مثال زدنی بود و اخالصش زبانزد. شهید چمران می گفت فردی 
که تخصص ندارد و شغلی را می پذیرد متعهد نیست؛ اما شهید صیاد 
شیرازی »تعهد و تخصص« داشت و جای او و امثال او چقدر این روزها 
و روزگار که آوار مدیران بی تقوای بدون تخصص بر سر سیاهی های 
سرزمین مان ریخته، خالی است. صیاد، معمار اتحاد ارتش و سپاه 
بود در دورانی که از اختالف میان نیروهای مسلح سخن می گفتند و 
بنی صدر بذر تفرقه کاشته بود. ایمان و اخالص و تخصص صیاد بود که 
به کمک آمد. خودخواه و خودبرتربین نبود. کشورش بیشتر از اهداف 

سازمانی برایش مهم بود و به معنای واقعی کلمه دیندار بود. 
دخترش تعریف می کرد که در نمازشب های خود از خدا شهادت می 
خواست. به درجه سرلشکری که رســید، اولین حرفی که به خانواده 
اش زده بود، همین بود: »دعا کنید شهید شوم« و مرور این خاطره ها، 
چقدر داغ حاج قاسم را دوباره زنده می کند. باورمان می شود شهادت 
را به آن هایی می دهند که مشتاق شهادتند و نه به خانه نشین هایی 
که از دور  و به زبان التماس دعای شــهادت دارند! که این روزها انگار 

طلب شهادت هم بین برخی ها »ُمد« شده است! 
حرف از دختر شهید صیاد شیرازی که می شود، باید در کنار »مریم« از 
»مرجان« هم بگوییم . از دختری که شاید کمتر کسی درباره او شنیده 
یا خوانده است.  فرزند دختر شهید صیاد شیرازی که معلول ذهنی بود 
و همرزم شهید صیاد می گوید که ایشان می گفت: »مرجان مرا به یاد 
خدا می اندازد و دخترم رحمت خداوند است و او را هرگز در آسایشگاه 

نمی گذارم تا از یاد خدا غافل نشوم.«

22 سال از آن صبح سیاه بهاری گذشت؛

به یاد »سلمان ارتش«
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میز ویژه حل 
مشکالت 

اصفهان تشکیل 
3شود

اجرای پارک 
ساعتی 

هوشمند در 13 
خیابان شهر

بارندگی ها کاهش چشمگیری داشته، تاالب گاوخونی خشک شــده، زاینده رود مدت هاست بی آب مانده، ذخیره سد به یک 
چهارم رسیده و مصرف آب همچنان با وجود تمام هشدارها و توصیه ها، چندان مطابق با استانداردها نیست و به فصل گرم سال هم 
که نزدیک می شویم، قطعا شرایط سخت تر و مصرف آب شرب بیشتر و بیشتر هم می شود. از آلودگی هوا و شلوغی شهر و کرونا 
و فرونشست اصفهان و سایر دغدغه ها که بگذریم، به بی آبی یا در بهترین حالت »کم آبی« این استان می رسیم که شوخی بردار 
نیست. حاال دیگر مدیرشرکت آبفای استان هم صراحتا می گوید که: »در سال 1۴۰۰ به دلیل بارندگی های محدود، شرایط سختی 

از لحاظ تامین پایدار آب شرب مردم در سطح استان اصفهان پیش رو داریم.«
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 وقتی شب وروز درختان شهر
گم می شود؛

 زیباسازی علیه
 محیط زیست!

کار کشاورزان شرق اصفهان به آش نذری کشید؛

اعتراض نیست، نذر است
 ادامه در صفحه 2 ...
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22 سال از آن صبح سیاه بهاری گذشت؛

به یاد »سلمان ارتش«
آدم های بزرگ، قلب های بزرگ دارند و بزرگ و عزیز می مانند. برای صیاد می شود ساعت ها نوشت. 
مثال از آن تیمساری گفت که چند سال پيش از پيروزی انقالب اسالمی زمانی كه ستوان علی صيادشيرازی 
افسر گمنامی در لشكر تبريز بود، در ميان جمعی از نظاميان گفته بود:»نام اين جوان را به خاطر بسپاريد. 
من در ناصيه او آنقدر لياقت می بينم كه اگر بخت يارش باشــد و از شر حاســدان در امان بماند، روزی 
فرمانده نيروی زمينی ارتش ايران شود!« ... و پيش بينی سرلشكر پير 13 سال بعد زمانی که ايران يكی از 
حساس ترين لحظات تاريخی خود را می گذراند، به وقوع پیوست. وقتی دشمن متجاوز بعثی از مرزهای 
كشور عبور كرده بود و مقابله با دشــمنان همت بزرگمردانی چون صياد را می طلبيد. از همان روزها بود 
كه نام يك قهرمان بر صفحه تاريخ ايران نمايان شــد و این نام ماندگار ماند. راستی شهید صیاد درباره 
»حاج حسین خرازی« هم تعریف می کرد که »او مشتاق جهاد و شهادت بود آن قدر زیاد که حتی ما هم 
حریفش نمی شدیم. یک تنه با تنها 700 نیرو در جریان آزادسازی خرمشهر به دل دشمن زد و حتی منتظر 
محاسبات ما هم نشد و اتفاقا پیروز هم شد.« و حسین خرازی هم درنهایت و در سال 65 به آرزوی خود 

رسید و به قافله شهدا پیوست.
شــهید صیاد قبل و بعد از انقالب چندسالی در اصفهان بود و چه خوشبخت اســت این شهر که ردپای 
ماندگار صیادها بر تن خاک و خیابان هایش نقش بسته و بوی عطر اخالص صیاد و صیادها در کوچه 
کوچه هایش به مشام می رسد هنوز . برای ما »صیاد شیرازی« تنها نام یک اتوبان نیست در این شهر که 
هرروز از آن عبور می کنیم و یادمان می آید خون بهای این امنیت و آرامش ، جان عزیز امیران و سردارانی 
بود که دل به دریای خون و خطر زدند در روزگاری که دنیا نگاه چپ به مرزهای این کهن مرز و بوم داشت. 
برای ما »شهید علی صیاد شیرازی« پاره تن وطن است و نامی که هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. این 
قراری است که با خود گذاشتیم از همان بامداد تلخ بهاری که ... لعنت به بامدادهای تلخ وقتی رد خون 

روی خاطره هایمان می پاشند. 

 

آمریکا 7 کمپانی دیگر چینی را تحریم کرد
یک کارشناس در وزارت بازرگانی چین اعالم کرد، آمریکا تحریم هایی را علیه کمپانی های فناورمحور 
چین وضع می کند، اما این تحریم ها باعث اختالل در گام های توسعه فناوری در کشور نمی شود. 
به نوشته روزنامه گلوبال تایمز، این تحریم های جدید در حالی وضع شده که اداره صنعت و امنیت 
وزارت بازرگانی آمریــکا در بیانیه ای اعالم کرد کــه هفت کمپانی فناور محور دیگــر چین را به ظن 
فعالیت هایی که بر خالف امنیتی ملی یا منافع سیاست خارجی آمریکاست، در فهرست تحریم های 
خود قرار داده است. این هفت کمپانی شامل فناوری اطالعات Tianjin Phytium، مرکز طراحی 
مدار شانگهای، سانوی میکروالکترونیکز، مرکز ملی ابر رایانه در جینان، مرکز ابر رایانه ملی در شنژن، 

مرکز ابر رایانه در ووشی و مرکز ابر رایانه ملی در شنگژو هستند.

»پمپئو« مفسر سیاسی فاکس نیوز شد
به گزارش فرانس2۴؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ به عنوان مفسر سیاسی به استخدام شبکه 
تلویزیونی و دست راستی فاکس نیوز درآمده است. پمپئو در اطالعیه ای که از فاکس پخش شد به بینندگان 
این شبکه خبری قول داد تحلیل های دقیق و بی طرفانه ای در راستای منافع ایاالت متحده خواهند شنید. 
سوزان اسکات، مدیرعامل فاکس نیز پمپئو را یکی از معتبرترین شخصیت ها در مسائل مربوط به سیاست 

خارجی و امنیت ملی آمریکا خواند و از استخدام او دفاع کرد. 

چرا سند همکاری ایران و چین، اسراییل را نگران کرده است؟

شکست سیاست آمریکایی-اسراییلی
علی حيدر در االخبار نوشــت: سند همکاری اســتراتژیک بین چین و 
ایران، دولت عبری را در حالت آماده باش قــرار داد، چرا که این اتفاق را 
تهدیدی موجودیتی برای خود می داند، زیرا توافق با چین، تا حد زیادی 
فشار اقتصادی بر تهران را کاهش داده و باعث می شود ایران در هر گونه 
مذاکره ای در آینده، امتیازهای زیادی داشته باشد. از این رو، اسراییلی ها 
در تالشند این سند را مورد بررسی دقیقی قرار داده و در این باره با ایاالت 

متحده و به موازات آن، با چین، گفت وگویی داشته باشند.
در ادامه این مطلب آمده است: امضای سند همکاری ایران و چین، چراغ 
قرمزی را در اندیشــکده ها و در بین کارشناسان اســراییلی روشن کرده 
و آن را متغیر مهمی می دانند که پیامدهــای زیادی برای اوضاع منطقه 
و به ویژه امنیت رژیم صهیونیستی خواهد داشــت. اسراییل همچنان 
استقامت اقتصادی ایران و گذشتن آن از فشارهای حداکثری را چالش 
استراتژیکی می داند که باید مورد بررســی قرار گیرد. توافق بین پکن و 
تهران، نشانه مهمی برای شکست سیاست آمریکایی اسراییلی در قبال 
ایران است، چه در دوره اوباما و چه در دوره دونالد ترامپ، نه اولی موفق 
شد تحوالتی در داخل ایران ایجاد کند و نه دومی به نتایج مورد نظر خود 
از فشار حداکثری دست یافت. همچنین توافق مذکور تاکید می کند که 
ایران فراتر از سناریوهایی است که اسراییل سعی در ترویج آن دارد، چه در 
سطح تحریم های آمریکایی و چه در سطح انزوای بین المللی. آنچه بین 
پکن و تهران اتفاق افتاد، در وقت و مضمون خود، یک سیلی به تالش های 
بایدن برای امتیاز گیری هســته ای، موشــکی و منطقه ای از جمهوری 
اسالمی است. چیزی که قبل و بعد از سند همکاری ایران و چین بر اهمیت 
شکست محاسبات در مورد تحریم ها می افزاید، آن است که گزینه اصلی 
که تل آویو و واشنگتن روی آن حســاب کرده و به دنبال دوری از اقدام 
نظامی در مقابله با برنامه های هسته ای ایران بودند را باطل می کند. در بعد 
بین المللی، توافق ایران و چین همچنین چالشی برای دولت آمریکاست، 
چرا که باعث تقویت جمهوری اسالمی می شود که پایگاه اصلی علیه ایاالت 
متحده است و تل آویو می داند که شدت گرفتن درگیری چین- آمریکا 
و روسیه- آمریکا، حاشیه مانور گسترده تری به تهران می دهد تا از این 
تناقض به نفع تقویت جایگاه خود و هم پیمانانشان در توازن ها ومعادالت 
منطقه ای استفاده کنند. در سایه این معادله، یک ترکیب چهار جانبه بسیار 
پیچیده شکل می گیرد: اســراییل، هم پیمان استراتژیک خاص ایاالت 
متحده که شریک اقتصادی چین محسوب می شود، چینی که همزمان 
دشمن استراتژیک ایاالت متحده بوده و چالشی برای آن در سطح جهانی 
است و از طرفی به عنوان شریک اقتصادی اسراییل، وارد توافق همکاری 
با ایران شده است که تهدید استراتژیک مهمی برای امنیت ملی اسراییل 

و تهدیدی اساســی برای موجودیت ان است. در این شــرایط، تل آویو 
نمی تواند نگرانی های خود را از نتایج اجرایی شدن سند همکاری ایران-

چین مخفی کند، چرا که این مسئله به معنای از بین رفتن گزینه تسلیم 
ایران تحت فشارهای اقتصادی و امتیاز گرفتن از آن در مذاکرات است، 
که همین موضوع باعث تقویت جایگاه استراتژیک ایران و هم پیمانان 
آن در منطقه می شود. نگرانی های دستگاه های اسراییلی زمانی افزایش 
می یابد که استقامت ایران در برابر فشــارهای شدید آمریکا را مشاهده 
می کنند، که پس از اجرای طرح های اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی با 
چین، تاثیر آن بر تمام منطقه منعکس می شود. بر این اساس، هشدار 
دان شیفتان، پژوهشگر مســائل امنیت ملی مبنی بر وجودی دانستن 
تهدید همکاری ایران و چین برای اسراییل، معنا می یابد. شیفتان، مانند 
دیگر کارشناسان رژیم صهیونیستی معتقد است تاثیرات این همکاری، 
در طوالنی مدت مشخص می شود. این امر منحصر به توافق مذکور نیست، 
بلکه شامل تمام عواملی می شود که در نهایت به تقویت قدرت اقتصادی، 
نظامی و تکنولوژیک ایران می انجامد و به نوبه خود بر موقعیت استراتژیک 
اسراییل و معادالت منطقه ای تاثیر گذاشته و منجر به تقویت توانایی های 
محور مقاومت می شــود. در مقابل، اســراییل روی مدتی حساب کرده 
است که عملی شدن سند همکاری ایران و چین، تا حد زیادی به روابط 

آمریکا-چین مربوط است، به خصوص که امضای آن در لحظه ای صورت 
گرفته که پکن و واشنگتن در اوج درگیری ها هستند. به این معنا، انتخاب 
زمان از سوی چین، هدفمند بوده و درمورد ایران، همکاری با چین، ترجمه 
ای برای گزینه استراتژیک تهران در تحکیم روابط با شرق در مقابل غربی 
محســوب می شــود که به دنبال امتیاز گیری از ایران است. اندیشکده 
پژوهش های امنیت ملی در تل آویو، اقداماتی را هم از زبان اساف اوریون 
رییس اداره برنامه ریزی استراتژیک در ارتش اسراییل  توصیه کرده است. 
در بین این توصیه ها ضرورت حفظ پیگیری اطالعاتی حساب شده در مورد 
روابط چین-ایران هم دیده می شــود. همزمان، اوریون توصیه کرده که 
اسراییل در سطحی عالی با چین مذاکره کرده و نگرانی خود از تهدیدی که 
از جانب ایران وجود دارد را مطرح کرده و کانال های منطقه ای و بین المللی 
باید برای کاهش تهدیدات تهران و دور کردن آن از تولید سالح هسته ای 
ایجاد شود. با توجه به محدودیت نقش و تاثیری که تل آویو در این زمینه 
می تواند داشته باشد، اوریون سیاستگذاران در تل آویو را به تالش برای 
گفت وگوی استراتژیک با واشنگتن در خصوص ایران و چین دعوت کرده 
و پیشنهاد ایجاد طرحی را داده است که براساس آن، خطرات مربوط به 
روابط با چین مورد بررسی قرار گرفته و موازنه ای بین ابعاد استراتژیک و 

امنیتی در سیاست چین ایجاد شود.

انتشــار کاریکاتــوری علیــه ظریــف و صالحی در 
خبرگزاری تسنیم خبرساز شد و بازتاب وسیعی در 
شبکه های اجتماعی داشت. منتقدان این کاریکاتور 
را »توهین آمیز« ارزیابــی کرده اند. به گزارش فرارو، 
در کاریکاتور منتشــر شــده جو بایدن در حال دادن 
آبنبات به محمد جواد ظریــف و علی اکبر صالحی، 
وزیر خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی است. این 
کاریکاتور پس از آغاز نشســت مهم وین و مذاکرات 
ایران و قدرت های جهانی حاضر در برجام منتشر شد. 
خبرگزاری تســنیم در توضیح این کاریکاتور نوشته 
است: »اظهارات برخی دولتمردان، برخی نشانه ها 
و به ویژه صحبت های آقــای علی اکبر صالحی این 
شــائبه را پیش می آورد که دولت یا نادانسته و یا با 
آرزوی کسب یک آبنبات انتخاباتی بخواهد سیاست 
لغو تحریم ها توسط آمریکا را به محاق ببرد. متاسفانه 

برخی گمانه زنی هــا از رفتار بعضــی از دولتمردان و 
همچنین اخباری که به گوش می رســد حاکی از آن 
است که دولتی ها بی تمایل نیستند که با کسب یک 
آبنبات انتخاباتی، سیاســت لغــو همه تحریم های 
ظالمانه علیه مردم ایران را بفروشند.« این کاریکاتور 
بازتاب وســیعی در فضای سیاســی داشته است. 
علیرضا معزی، معــاون ارتباطات و اطالع رســانی 
دفتر رییس جمهور در توئیتی نوشت: »حافظه ما نه 
اینچنین جنگ و تحریم ظالمانه ای را از خصم به یاد 
دارد و نه اینچنین کینه توزی و نفرت پراکنی را نسبت 
به سربازان وطن و رزمندگان خط مقدم. مبتالییم به 
روزگاری که از پنجره تیر می بــارد و از خانه خنجر«. 
محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب هم 
در این رابطه نوشت: »این کاریکاتور خبرگزاری رسمی 
تسنیم در روزهایی است که مذاکره در حال اجراست. 

دردناکه!« محسن عبداللهی ،اســتاد دانشگاه این 
سوال را مطرح کرده که »این کارتون در ایران منتشر 
شده؟!« هادی محمدی، فعال رسانه ای هم معتقد 
است: »گویا این بازی مســخره تمام نمیشه. هیچ 
دیپلماتی در دنیا بدون اجازه و دستورالعمل مشخص 
نظام کشــورش مذاکره نمیکنه، دوســتان اگر فکر 
میکنن در حال گول خوردن یا گرفتن آبنبات هستیم 
به نهادهای عالی نظــام بگن که گفت وگوها متوقف 
بشه واال این خنجر از پشت زدن، به ضرر کشور و حتی 

دولت اصول گرای بعدی است.«

کاریکاتور جنجالی علیه »ظریف« و »صالحی«

پرایس اظهار کرد که مذاکرات در سطح کارشناسان در »روز های آتی، به زودی از سر گرفته خواهد شد«. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری با 
»سازنده« تلقی کردن مذاکرات وین درباره احیای توافق هسته ای، گفت که آمریکا نمی گذارد انتظارات درباره این مذاکرات از موقعیت فعلی اش پیشی بگیرد. به 
گزارش روزنامه نشنال، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت که مذاکرات فنی احیای توافق هسته ای 
در وین »سازنده« هستند. پرایس افزود: اگرچه ما شتاب خواهیم کرد که اجازه ندهیم انتظارات از موقعیت فعلی مان فراتر بروند. پرایس همچنین اظهار کرد که 
مذاکرات در سطح کارشناسان در »روز های آتی، به زودی از سر گرفته خواهد شد«. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که راب مالی، نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران که برای مذاکرات به وین رفته است، احتماال با پایان یافتن مذاکرات ، آخر هفته به آمریکا بازخواهد گشت. نه آمریکا و نه ایران انتظار گشایشی سریع در 
مذاکراتی را که روز سه شنبه با میانجی گری اروپایی ها و دیگر دیپلمات ها شروع شد، ندارند. مذاکرات مستقیمی فعال میان ایران و آمریکا وجود ندارد. مذاکرات 

عمدتا میان دو کارگروه کارشناسان انجام می گیرد که درباره لغو تحریم ها از سوی آمریکا و پای بندی به تعهدات هسته ای از سوی ایران گفت وگو می کنند.

واشنگتن: مذاکرات وین برای احیای برجام سازنده است
سید حسن خمینی:

 از ممیزی ها خنده ام می گیرد

 خبر روز

وز عکس ر

مذاکرات دو جانبه 
میان وزرای دفاع 
ایران و جمهوری 

تاجیکستان
کــرات دو  دومیــن دور مذا
جانبه میان وزرای دفاع ایران 
و جمهوری تاجیکســتان روز 
پنجشــنبه )1۹ فروردین( در 

تهران برگزار شد.

یک مقام رسمی آگاه درباره پیشنهاد تهران برای سفر نخست وزیر کره جنوبی: 

پیشنهادی از سوی تهران مطرح نشده است 
به گزارش ایسنا؛یک مقام رسمی مطلع اعالم کرد: پیشنهادی از سوی تهران برای سفر نخست وزیر 
کره جنوبی به ایران مطرح نشده است. وی افزود: متاسفانه بلوکه شدن غیرقانونی منابع بانکی ملت 
ایران در کره، مشکالت جدی در روابط دوستانه دو کشور ایجاد کرده است. اخیرا مقامات کره ای اعالم 
کرده اند در صدد حل مشکالت و تقویت روابط هستند. پیشنهاد طرف کره ای برای سفر نخست وزیر در 

این چارچوب مطرح شده که مورد استقبال قرار گرفته است.

تکذیب استعفای »ابراهیم رییسی«
مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه در توئیتی خبر استعفای رییس قوه قضاییه را تکذیب کرد. علی 
نادری در این توئیت ضمن تکذیب خبر اســتعفای رییس قوه قضاییه نوشت: »با نزدیک شدن به 
ماه های انتخابات، هم بازار شایعه داغ تر می شود و هم شبکه های اجتماعی امکان نشر خبر فاقد منبع 
معتبر را فراهم می کنند. مثال امروز خبری مبنی بر استعفای رییس قوه قضاییه منتشر شد آن هم با 

منبع ناشناس. این خبر کذب محض است و البته نه اولین مورد از این شایعات بوده و نه آخرین.«

وزیر کشور به کرونا مبتال شد
وزیر کشور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا با حضور رییس جمهور غایب بود.

خبرگزاری فارس خبر داده که عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور به بیماری کرونا مبتال شده است. 
سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز در جلسه کمیته های تخصصی غایب بود اما رییسی معاون او در جلسه 
حضور داشت.  غیبت دو وزیر اصلی مبارزه با کرونا این شائبه را ایجاد کرده بود که آنها قهر کرده اند. طی 
روزهای اخیر نمکی  و مقامات وزارت بهداشــت بارها از عملکرد وزارت کشور در تعطیالت نوروز انتقاد 

کرده بودند.

ایران، نفت کش توقیف شده کره جنوبی را آزاد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در خصوص آزادی نفت کش کره جنوبی اعالم کرد: 
در پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی کره ای و بنا به درخواست مالک و دولت کره برای آزادی 
کشتی، دستور آزادی کشتی از سوی دادستان صادر شد. »سعید خطیب زاده« افزود: عدم سوء سابقه 

ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه، زمینه نگاه مثبت دادستان را فراهم کرد.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشــوری با سواحل طوالنی در خلیج 
فارس و دریای عمان، بر رعایت کامل مقررات دریایی از جمله مقررات ناظر بر حفظ محیط زیســت 
تاکید دارد و هرگونه تخلف در این زمینه را رصد و پیگیری می کند. رسانه رسمی کره جنوبی با اشاره به 
بیانیه ای از وزارت خارجه این کشور اعالم کرد که ایران کشتی توقیف شده کره جنوبی و ناخدای آن را 

آزاد کرده است.

آیت  ا... اعرافی شایعات منتسب به خود را تکذیب کرد
مدیرحوزه های علمیه کشور شایعات موجود در فضای مجازی و منتسب به خود را تکذیب کرد.

 آیت ا... علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور پیرامون شایعات منتسب به خود در فضای مجازی 
گفت: این مطالب »کاماًل تکذیب می شود«. در فضای مجازی برخی کانال ها شایعه کرده بودند که 
با استعفای حجت االسالم والمسلمین رئیســی رئیس قوه قضائیه، آیت ا... اعرافی رئیس جدید 
دستگاه قضا خواهد شد که آیت ا... اعرافی هرگونه گمانه زنی در این زمینه نسبت به خود را نادرست 

و آن را شایعه دانست.

کافه سیاست

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی 
با تاکید بر اینکه راه حل مشکالت این است که 
به مردم برگردیم، گفت: هیچ راهی جز بازگشت 
به مردم و هیچ چیزی برای کشــور واجب تر از 
یک انتخابات پر شور و شامل نیست. انتخابات 
شــامل یعنی باید همه در آن نماینده داشــته 
باشند. شرط اولش این اســت که بساط تنگ 
نظری برداشته شود. حجت االسالم و المسلمین 
سیدحســن خمینی در دیدار با اعضای شورای 
مرکزی مجمع ایثارگران که در حسینیه جماران 
برگزار شد، طی ســخنانی گفت: امروز مشکل 
اصلی کشور در حوزه اقتصادی معضل فقر، گرانی 
و بیکاری است. البته شــاخص های بیکاری تا 
حدی بهتر شده است ولی فقر، گرانی و تبعیض 
هنوز وجود دارد. وی با اشاره به بی ثباتی در وضع 
اقتصادی موجود یادآور شد: ممکن است همه 
مشکالت یاد شــده، وجود داشــته باشد ولی 
مردم بتوانند روی ســرمایه ای که دارند برنامه 
ریزی کنند؛ اما در وضع کنونی شما نمی دانید در 
آینده چه اتفاقی می افتد. سید حسن خمینی 
تاکید کرد: دینداران وقتی تصدی دین مردم را 
دارند فقط مسئولیت آخرت را دارند ولی وقتی 
تصدی دنیــا می کنند اگر نتواننــد دنیا را خوب 
بسازند به دین هم لطمه زده اند. بنابراین وقتی 
دینداران تصدی دنیا می کنند باید دنیا را بهتر از 
غیر دینداران بسازند و یا حداقل مطابق و مشابه 
آنها اداره کنند. سید حســن خمینی همچنین 
گفت: اگرچــه حل بخش زیــادی از معضالت 
فرهنگی منوط به حل مشکالت اقتصادی است، 
اما بخش دیگر مشکالت به خاطر این است که 
هنوز به این واقعیت توجه نشده است که اگرچه 
تا برهه هایــی از تاریخ می توانســتیم با ایجاد 
محدودیت ها و بگیر و ببنــد مصونیت فرهنگی 
ایجاد کنیم، اما امروز دیگر نمی شود این رویکرد 
را ادامه داد؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، امکان 
ندارد! ماهواره را منع کردیم، اما امروز هســت! 
بعد گفتیم تماس های تصویری نباشــد؛ اما آن 
هم آمد! تلگرام را فیلتر کردیم؛ آن هم هســت! 
واقعیت این اســت کــه امکان محــدود کردن 
نیســت. من بعضی وقت ها از ممیزی هایی که 

در کتاب ها صورت می گیرد، خنده ام می گیرد.

یادداشت

بین الملل

عکس: میزان

... ادامه صفحه 1
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معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان:

قیمت مصوب شکر ۸ هزارو 700تومان است
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: قیمت 
شکر تغییر نکرده و نرخ مصوب برای مصرف کننده هر کیلوگرم ۸ هزارو ۷۰۰ تومان است.اسماعیل 
نادری ادامه داد: نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر ۸ هزارو ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده است و هم اکنون 
از طریق سامانه رهتاب در بازار توزیع می شود.وی با بیان اینکه قیمت شکر تغییر نکرده، خاطرنشان 
کرد: فروش شکر باالتر از نرخ مصوب تخلف است و با فرد خاطی برخورد می شود.معاون امور بازرگانی 
و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: مشکلی در تامین شکر وجود 

ندارد و به اندازه کافی از طریق سامانه رهتاب عرضه می شود.

پرداخت900 میلیارد ریال کمک بالعوض به متقاضیان 
مسکن محرومان اصفهان

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان گفت: بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت کمک بالعوض به 
متقاضیان مسکن محرومان در نظر گرفته شــده که از این رقم بالغ بر ۴۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال 
کمک بالعوض پرداخت شده است.غالمحسین خانی در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت ساخت 
مسکن محرومان در استان اصفهان گفت: براســاس تفاهم نامه ای میان سازمان برنامه و بودجه، 
بنیاد مسکن و استانداری که در تیرماه ۹۹ منعقد شد، ساخت ۳ هزار واحد مسکن محرومان برای 
استان اصفهان برنامه ریزی شد.مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان در ادامه گفت: تا تاریخ ۱۴ فروردین 
۱۴۰۰ حدود ۴ هزار و ۱۲ واحد ارزیابی شده است.وی بیان کرد: تا تاریخ مورد بررسی بالغ بر ۳ هزار و 
۵۵۰ پرونده تشکیل شده و ۳ هزار واحد به بانک های عامل معرفی شدند و ۲ هزار و ۹۷۶ قرارداد با 
بانک های عامل منعقد شده است.خانی در توضیح جزئیات پیشرفت فیزیکی واحد های مسکن 
محرومان استان گفت: هزار و ۹۰۶ واحد در مرحله پی کنی قرار گرفته و ۲ و ۸۵۱ واحد در مرحله اجرای 

فوندانسیون قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان تاکید کرد: حدود هزار و ۷۱۷ واحد مسکونی در مرحله اجرای اسکلت 

قرار دارد و هزار و ۵۸۷ واحد به مرحله اجرای سقف رسیده است.
وی در ادامه بیان کرد: ۸۳۴ واحد مسکن محرومان در مرحله اجرای گچ و خاک است و ۳۷۵ واحد به 
مرحله سکونت رسیده است.خانی با اشاره به پرداخت کمک بالعوض به متقاضیان مسکن محرومان 
گفت: بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت کمک بالعوض به متقاضیان مسکن محرومان 
درنظرگرفته شده اســت که از این رقم بالغ بر ۴۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت 

شده و ۴۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال نیز مانده بالعوض کلی است.
الزم به ذکر است به هر خانوار متقاضی مسکن محرومان رقم ۳۰ میلیون تومان کمک بالعوض و بنیاد 

مسکن برای هر خانواده ۵۰ میلیون تومان تسهیالت کم بهره در نظر گرفته شده است.

 صادرات ایران به افغانستان 4 برابر صادرات به اتحادیه
 اروپا شد

بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می دهد طی ۱۱ ماه اول ســال ۹۹ صادرات ایران به افغانستان 
۴ برابر صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا بوده است.آمارهای گمرک ایران نشان می دهد که در ۱۱ 
ماهه سال ۱۳۹۹ صادرات ایران به افغانســتان در حدود ۲ میلیارد دالر بوده و این در حالی است که 
مجموع صادرات به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در حدود ۵۲۹ میلیارد تومان محاسبه شده است.

این بدین معناســت که مجموع صادرات کشــورمان به افغانســتان ۴ برابر اتحادیه اروپاست که 
 این موضوع بیانگر پتانســیل باالی کشورهای همســایه به عنوان بازارهای هدف برای محصوالت

 ایرانی است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان: امسال شرایط سختی برای تامین پایدار آب شرب مردم اصفهان داریم

هشدار آبی، وضعیت قرمز

بارندگی ها کاهش چشمگیری داشته، تاالب  پریا پارسا
گاوخونی خشک شــده، زاینده رود مدت 
هاســت بی آب مانده، ذخیره ســد به یک چهارم رســیده و مصرف آب 
همچنان با وجود تمام هشدارها و توصیه ها، چندان مطابق با استانداردها 
نیست و به فصل گرم سال هم که نزدیک می شویم، قطعا شرایط سخت 
تر و مصرف آب شرب بیشتر و بیشتر هم می شود. از آلودگی هوا و شلوغی 
شهر و کرونا و فرونشست اصفهان و سایر دغدغه ها که بگذریم، به بی آبی 
یا در بهترین حالت »کم آبی« این اســتان می رســیم که شوخی بردار 
نیست. حاال دیگر مدیرشرکت آبفای استان هم صراحتا می گوید که: »در 
ســال ۱۴۰۰ به دلیل بارندگی های محدود، شرایط سختی از لحاظ تامین 

پایدار آب شرب مردم در سطح استان اصفهان پیش رو داریم.«
هاشم امینی با اشاره به این موضوع مهم که »هنوز برخی از مردم موضوع 
کم آبی را جدی نگرفته اند«، می گوید: راهی جز سازگاری با کم آبی نیست 

و به همین دلیل باید شیوه مصرف اصالح شود.
سال گذشته نیز با توجه به درگیری کشور با ویروس کرونا و کمبود بارندگی 
ها، پیش بینی می شد که تابستان سختی پیش رو داشته باشیم  ) سال 

قبل بارندگی ها نسبت به امسال بهتر بود(.

در شهریورماه سال گذشته دمای هوای اصفهان به ۳۸ تا ۴۰ درجه رسید و 
به گفته معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
؛ در ماه های تیر و مرداد نیاز آبی اصفهــان ۱۵.۵ مترمکعب بر ثانیه بود با 
تامین ۱۳.۵ مترمکعب بر ثانیه آب شرایط مدیریت شد و در برنامه منابع 
و مصارف آب، پیش بینی شــد که تا پایان شهریور ماه حدود ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب آب در سد زاینده رود باقی بماند که بخشی از آن برای پایداری 

سد و بخشی برای مصارف شرب باشد. 
سختی تامین آب شرب استان باعث شد تا زمزمه هایی نیز درباره کیفیت 
آب تامین شده توسط شرکت آبفا مطرح شود. شایعات و زمزمه ها درباره 
بی کیفیتی آب اما همگی توسط مسئوالن این شــرکت تکذیب شد.  به 
گفته مسئوالن آبفای استان؛ طی ۹ ماه سال تامین آب اصفهان به صورت 
پایدار و ۱۰۰ درصد از تصفیه خانه بابا شیخعلی انجام می شود. در سه ماه 
سال، از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ماه، تامین آب شرب اصفهان در شرایط 
سختی انجام می گیرد و در این شرایط برای تامین آب با کیفیت، از منابع 
محلی استفاده می شــود. در واقع در پیک تابستان، تامین آب شرب به 
صورت اختالط آب چاه ها و تصفیه خانه بابا شیخعلی صورت می گیرد و 
برخی چاه های با کیفیت، با هماهنگی مرکز بهداشــت، آزمایشگاه های 

کیفی، میکروبی و در نهایت تایید شبکه بهداشت استان، وارد مدار توزیع 
می شود.

آبفایی ها تاکیــد دارند که »تامین آب پایــدار« و »باکیفیت« خط قرمز 
آنهاست . با این حال و با توجه به شرایط سخت پیش رو و کاهش نزوالت 
جوی و افزایش مصرف آب، حفظ خطوط قرمز هم با موانع و مشــکالتی 

مواجه شود. 
به گفته حسن ساسانی، سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان  در حال 
حاضر، خیره سد زاینده رود ۳۲۱ میلیون مترمکعب  است در حالی که سال 
گذشته در چنین روزهایی حجم مخزن زاینده رود ۴۶۳میلیون مترمکعب 

و در متوسط بلندمدت ۹۱۳ میلیون مترمکعب بوده است.
این یعنی تنها یک چهارم ســد زاینــده رود آب دارد و ایــن اعداد و ارقام 
درنهایت ما را به یک معنی و واژه می رساند: »فاجعه« . فاجعه ای که می 
تواند بحرانی عمیق ایجاد کند و اگر مدیریت صحیح مسئوالن و راهکارهای 
درست و البته کاهش مصرف توسط مردم در دستور کار قرار نگیرد، احتماال 
در آینده ای نزدیک نه تنها در فصل گرم که در فصول سرد سال هم با مشکل 
بی آبی و کم آبی مواجه خواهیم شد. و کاش این هشدارهای آبی جدی 

گرفته شود و متوجه باشیم که وضعیت قرمز است. 

خبر روز

کار کشاورزان شرق اصفهان به آش نذری کشید؛

اعتراض نیست، نذر است

شماری از کشاورزان شــرق و غرب اصفهان همراه با خانواده های خود برای پختن آش نذری در 
بستر خشک رودخانه زاینده رود در جوار پل خواجوی شهر اصفهان، روز گذشته گردهم آمدند.

کمبود بارش ها در سرشاخه های حوضه آبریز زاینده رود و برداشت های باالدست رودخانه سبب 
شده تا هم اکنون تنها ۲۳ درصد از ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون متر مکعبی سد زاینده رود 
معادل ۳۳۰ میلیون مترمکعب آبگیری شود و کشاورزان و باغداران شرق و غرب اصفهان از پاییز 

سال گذشته تاکنون کشت و کاری نداشته باشند.
محمود کریمی، نماینده کشــاورزان شــرق اصفهان اظهار داشت: کشــاورزان اصفهان همراه با 
خانواده های خود روز جمعه در بستر خشکیده رودخانه زاینده رود برای ادای نذر گردهم آمدند تا 

شاید به یاری خدا مرده رود زنده شود و زاینده رود ما برگردد.
وی ادامه داد: کشاورزان شرق از پاییز سال گذشته تاکنون کشت و کاری نداشتند و با بی آبی زاینده 
رود معیشت و زندگی ما از بین رفته است در حالی که به رغم وعده های مسئوالن همچنان برای 

کشت بهاره بالتکلیف هستیم.
کریمی خاطرنشــان کرد: جمعیت کشــاورزان شــرق و غرب اصفهان بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر است 
و خانواده های این تعداد کشــاورز در نبود کشــت و کار با شــرایط اقتصادی کنونــی و گرانی ها 
روزهای مشــقت بــاری را می گذرانند.نماینده کشــاورزان شــرق اصفهان با اشــاره بــه اینکه 
مســئوالن وعده رهاســازی آب برای کشــت بهاره داده بودند اما زمــان و مقــدار آن را هنوز به 
کشــاورزان اعالم نکردند، خاطرنشــان کرد: این در حالی اســت که با وجود کمبود آب به صنایع 
 و یزد تخصیــص می یابد؛ اما به کشــاورز گفته می شــود وضعیــت حجم آب ســد زاینده رود

 مناسب نیست.
وی درباره پرداخت نشدن خســارات نکاشت کشاورزان شرق، ابراز داشــت: به دلیل تخصیص 
نیافتن حقابه ها طی سال های گذشته مقرر شده بود با تشکیل صندوق جبران خسارت کشاورزان 
با محوریت استانداری، ۴۵۰ میلیارد تومان از سوی مجموعه های تولیدی فوالد در منطقه که از آب 
زاینده رود استفاده می کنند برای جبران بخشی از زیان مالی کشاورزان پرداخت شود که تاکنون 

محقق نشده است.
کریمی افزود: کشاورزان و باغداران شرق و غرب اصفهان از روستاهای اژیه، براآن شمالی، براآن 
جنوبی، زیار، کرارج، ورزنه و خوراســگان و روستاهای شهرســتان های غرب از جمله فالورجان، 
لنجان، نجف آباد، مبارکه هم  در گردهم آیی حضور یافتند و خواســته آنها جاری شدن رودخانه 

است.
نماینده کشاورزان شرق اصفهان گفت: گردهم آیی روز گذشته تجمع اعتراضی نبود بلکه ادای نذر 

برای زنده شدن زاینده رود است و پخت آش نذری با رعایت اصول بهداشتی انجام شد.

کافه اقتصاد

خبر

استاندار : 

میز ویژه حل مشکالت 
اصفهان تشکیل شود

اســتاندار اصفهان گفت: درخواست ما این 
است که میز ویژه ای برای حل و فصل مسائل 
خاص به این اســتان اختصاص داده شود 
تا جمع بندی از موارد در این میز بیان شود.

عباس رضایی در یکصدمین جلسه شورای 
گفت و گــوی دولت و بخــش خصوصی و 
ســتاد پیگیری اجرای سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان اصفهان 
افزود: در استان اصفهان هماهنگی، همدلی 
و همزبانی در ســطح عالی بین مسئوالن و 
مسئوالن قضایی وجود دارد.وی ادامه داد: 
به رغم تمام مشکالت، اقدامات با هماهنگی 

و همدلی در حال اجراست.
 اســتاندار اصفهان بــا بیان اینکه اســتان 
اصفهان از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت، 
تصریح کرد: این استان بیش از ۱۰ هزار واحد 
تولیدی دارد که شــرایط خاصــی به لحاظ 
اقتصاد، صنعت و تولید در این استان حاکم 
اســت.وی گفت: با توجه به شرایط تولیدی 
و موقعیت جغرافیایــی باید نگاه ویژه ای به 
استان اصفهان صورت بگیرد زیرا این استان 
می تواند بسیاری از مســائل کشور را حل و 
فصل کند.وی اظهار داشت: اکنون در شرایط 
جنگ اقتصادی و تحریم به سر می بریم که 
باید قوانین و مقررات خاص در این شرایط 
پیاده ســازی شــود.رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: از سال گذشته با وجود تحریم ها 
تولید و ساخت داخل افزایش چشمگیری 
داشت و آمار بهینه ای را در بخش تولید تجربه 
کردیم.مسعود گلشــیرازی بیان کرد: طرف 
مخاطب شــعار تولید،پشــتیبانی ها و مانع 
زدایی ها، دســتگاه های حاکمیتی هستند 
که مشخصا در این مســیر باید گام بردارند.

دادستان اصفهان نیز گفت: استان اصفهان 
با بیش از ۱۰ هــزار واحد تولیدی و تولید ۷۵ 
درصد فوالد کشور و استقرار سایر صنایع در 
خط مقدم مبارزه با تحریم ها قرار دارد و در 

جنگ اقتصادی در خاکریز اول است.

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت گفت: ۱۸۰ هزار 
تن روغن برای مصرف ماه رمضان خانوارها، اصناف و 
صنایع در نظر گرفته شده است، چون برای تولید زولبیا، 
بامیه یا آش و حلیم میزان مصــرف روغن افزایش 
می یابد. این ۱۸۰ هــزار تن برای یک ماه کل کشــور 
بوده و برش اســتانی آن هم مشخص است.صدیف 
بیک زاده در مورد وضعیت تنظیم بازار ماه رمضان اظهار 
کرد: دســتورالعمل تنظیم بازار ماه مبارک رمضان به 
استانداران سراسر کشور به عنوان رؤسای ستادهای 

تنظیم بازار اســتان ها ابالغ شــد. کاالهایی که در ماه 
رمضان مــورد مصرف ویژه قرار می گیرند مشــخص 
شده و سطح عرضه آنها افزایش پیدا کرده است.وی 
با اشاره به توزیع روغن تصریح کرد: ۱۸۰ هزار تن روغن 
برای مصرف ماه رمضان خانوارها، اصناف و صنایع در 
نظر گرفته شده است، چون برای تولید زولبیا، بامیه یا 
آش و حلیم میزان مصرف روغــن افزایش می یابد، 
این ۱۸۰ هزار تن برای یک ماه کل کشــور بوده و برش 
استانی آن هم مشخص است.مدیر کل امور بازرگانی 
وزارت صمت در ادامه خاطرنشــان کرد: میزان توزیع 
روغن میان استان ها بر اساس ضریب جمعیت، میزان 
مصرف و نیاز تقسیم بندی شــده و در اختیار کارگروه 
تنظیم بازار استان ها قرار گرفته است و آنها این موضوع 

را مدیریت می کنند.بیــک زاده تصریح کرد: برخی از 
این برنامه ریزی ها برای قبل از مــاه مبارک و برخی 
برای طول ماه رمضان است چراکه برخی از اقالم باید 
قبل از ماه رمضان در دست اصناف باشد. برخی از این 
برنامه ها هم در دست انجام است.وی با اشاره به دیگر 
اقالم گفت: در مورد شــکر، گوشت، گوشت منجمد و 
برنج برنامه ریزی هایی شده است. موضوع مرغ هم به 
قرارگاه ساماندهی بازار مرغ در وزارت جهاد کشاورزی 
سپرده شده و سطح عرضه آن حتما افزایش می یابد.

وی همچنین خاطرنشــان کرد: قیمت مصوب برای 
زولبیا و بامیه، آش، حلیم و ...از طریق کمیسیون های 
نظارت استان ها معین می شود تا هر استانی متناسب 

با شرایط خود قیمت گذاری کند.

مسئول وزارت صمت:

قیمت گذاری بامیه و آش ،استانی شد

معاون دادستان کشور در اصفهان:

شرکت های خارجی لوازم خانگی، بعد از رفع تحریم ها جایی در کشور ما ندارند
معاون اقتصادی دادستان کشور با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: شرکت های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی که در شرایط تحریم پشت مردم ما را خالی 
کردند، بعد از این هم در کشور ما جایی نخواهند داشت.سعید عمرانی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از گروه صنعتی انتخاب)اسنوا(، در اصفهان در پاسخ به سوالی در باره 
بازگشت احتمالی شرکت های »سامسونگ« و » ال جی«، در صورت رفع احتمالی تحریم ها تصریح کرد:  این ۲ شرکت در شرایط سخت، کشور ما را ترک کردند که البته اتفاق 
خوبی بود زیرا درغیر این صورت، امروز شاهد رشد کمی و کیفی این صنعت در داخل نبودیم.وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های امروز شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی 
این است که اگر تحریم برطرف شود، مجددا فرش قرمز برای شرکت های خارجی پهن و به تولید داخلی ضربه وارد شود ولی به طور قطع، اینها دیگر جایی در کشور ما ندارند.

معاون اقتصادی دادستان ادامه داد: دستگاه قضایی مصمم است تا دستاوردهای ناشی از تحریم را که موجب شکوفایی برخی صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی شده 
است، از دست نرود.وی تاکید کرد: خود من اگر محصولی از این ۲ شرکت داشته باشم آنها را دور خواهم  انداخت و محصوالت ایرانی را بدون تخفیف، خریداری و جایگزین 
آن  خواهم کرد.به گفته عمرانی، تولید متخصصان داخلی از نظر طراحی، دانش، ابتکار و فناوری بطور قطع، قوی تر از کاالی خارجی است. وی ادامه داد: وجود قاچاق یکی از 
موانع تولید در همه صنایع به ویژه صنعت لوازم خانگی کشور است و اگر مبارزه جدی با این پدیده نداشته باشیم به طور قطع صنایع داخلی در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

بازدید اعضای 
کمیسیون صنایع 

و معادن مجلس از 
واحدهای تولیدی 

اصفهان
اعضای کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی و معاون 
دادستان کل کشــور روز پنجشنبه از 
گروه صنعتی انتخاب بازدید کردند. 

وز عکس ر

و  پایدار«  آب  »تامین  دارند که  کید  تا ها  آبفایی 
»باکیفیت« خط قرمز آنهاست . با این حال و با توجه به 
شرایط سخت پیش رو و کاهش نزوالت جوی و افزایش 
مصرف آب، حفظ خطوط قرمز هم با موانع و مشکالتی 

مواجه شود
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

تعویض لوله  انتقال نفت در شهرستان اردل 
به زودی اجرا می شود

اســتاندار چهارمحال و بختیاری، تعویض لوله های انتقال نفت را مهم 
ترین خواسته های مردم و مسئوالن استان دانست و گفت: این مهم با 
اهتمام وزارت نفت به زودی اجرایی می شود.اقبال عباسی در نشست 
بررسی مشــکالت آلودگی نفتی بخش میانکوه شهرستان اردل که با 
حضور مشــاور وزیر نفت برگزار شد، اظهار اشت: مســیر انتقال نفت از 
مارون به اصفهان از ۴۰ تا ۵۰ سال پیش لوله گذاری شده است و پس 
از آن در طول این مسیر جاده سازی و سایر فعالیت های اجتناب ناپذیر 
انجام شــده به همین دلیل جابه جایی این لوله را اجتناب ناپذیر کرده 
است. وی ادامه داد: مســیر لوله ای که از بخش میانکوه عبور می کند 
مسیری سخت گذر و از نظر زمین شناســی پرحادثه است از همین رو 
انتظار می رود شــرکت نفت پس از انجام اقدامــات کوتاه مدت برای 
تامین امنیت منطقه، در بلندمدت نســبت به تغییر مســیر لوله اقدام 
کند. عباسی با اشاره به خسارت هایی که در طول چندین بار شکستگی 
و ترکیدگی لوله نفت در منطقه میانکوه برجای گذاشــته است، تصریح 
کرد: خسارت های قابل توجهی به آب شــرب، آب کشاورزی، باغات و 
مزارع پرورش ماهی، محیط زیست و معیشت مردم وارد شده است که 
نباید اجازه داد بار دیگر چنین حادثه ای در منطقه تکرار شود. استاندار 

چهارمحال و بختیاری با تاکید بر رســیدگی هرچه سریع تر به وضعیت 
منطقه میانکــوه و جبران خســارت های وارده، اظهار داشــت: یکی از 
خواسته های اصلی مردم منطقه ،تعویض لوله است که این اقدام باید 
در اسرع وقت انجام گیرد. عباسی تصریح کرد: در گام بعدی که بسیار 
مهم و حیاتی است تامین آب شــرب پایدار برای مردم منطقه میانکوه 
و از جمله شهر ســرخون است که در همین راســتا باید از شرکت آب و 
فاضالب حمایت شود تا زمینه اجرای این تصمیم سریع تر فراهم آید. 
وی خاطرنشان کرد: جبران خسارت های وارده به مردم منطقه، احداث 
پایگاه امدادی و تعبیه حوضچه هایی در اطراف محــل عبور لوله برای 
جلوگیری از جاری شدن نفت به شهر سرخون از دیگر اقدامات کوتاه و 
میان مدتی است که انتظار می رود وزارت نفت نسبت به انجام آن سرعت 
بخشد.عباسی، تغییر مسیر لوله را از دیگر موضوعات مهم و اساسی در 
همین رابطه برشمرد و گفت: پس از انجام اقدامات کوتاه و میان مدت، 
انتظار می رود در بلندمدت شرکت نفت نسبت به تغییر مسیر لوله اقدام 
کند.  جبران خسارت های وارده در منطقه میانکوه، تعویض لوله، احداث 
دیواره در مســیر خطوط لوله، احداث پایگاه امــدادی و پیگیری برای 
پیک هوشمند زیرمجموعه پایگاه امداد از مصوبات این نشست است.

تصادفات در چهارمحال و بختیاری 
20 درصد کاهش یافت

رییس پلیس راه  استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
در طرح نوروزی تردد کل در جاده های اســتان چهارمحال و 
بختیاری 167 درصد، تردد ورودی 168 درصد و  خروجی از 
اســتان 173 درصد نسبت به مشابه ســال گذشته افزایش 

یافت.
غالمعلی نوربخش با بیان اینکه در ایام نوروز تعداد تصادفات 
2۰ درصد و  تعداد کشته شدگان ناشی از تصادف نیز 29 درصد 
کاهش یافت، افزود: بیشــترین علت تصادفات استان 8۴ 
درصد به خودروهای سواری ارتباط داشته و بیشترین علت 
آن واژگونی به علت خســتگی و خواب آلودگی و عدم توجه 

به جلو بوده است.
رییس پلیس راه  استان چهارمحال و بختیاری افزود: بیشتر 
حادثه ها قبل از 3۰ کیلومتری شــهر اتفاق افتاده است بدین 
معنی که خودروی فرد به دلیل خستگی و خواب آلودگی، در 
نزدیکی شهر واژگون می شد. دومین عامل تصادفات استان 

در طرح نوروزی، انحراف به چپ بوده است.
نوربخش بیان داشت: در طرح نوروزی به علت وضعیت قرمز 
خوزستان، شهرســتان های کوهرنگ،اردل و لردگان کنترل 
می شدند و در سیزده بدر با قرمز شدن وضعیت در سامان 9۰ 

درصد کاهش تردد صورت گرفت.
رییس پلیس راه  استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
در حال حاضر در پلیس راه شهرکرد ورودی به مرکز استان و 
میدان زاینده رود از سمت چالشتر کنترل می شود و از ورود 
پالک های غیربومی جلوگیری به عمل می آید.توصیه شــده 
کســانی که کار ضروری ندارند وارد استان نشوند در غیر این 
صورت ضمن اعمــال قانون خودروی آن ها بازگشــت داده 

می شود.
نوربخش گفــت: با توجه به فصــل بهار و آب و هــوای بهتر 
قاعدتا ترددهای درون استانی به واســطه شغل کشاورزی 
افزایش می یابــد و تردد موتور ســیکلت ها و تراکتورها زیاد 
می شود.نکته قابل توجه اینکه بیشــتر تصادفات استان در 
راه های فرعی و روســتایی صورت گرفته است و مردم باید 

مراعات کنند.
وی تصریح کرد: توصیه می شود تراکتورها در آسفالت تردد 
نکنند چرا که در شب به دلیل عدم داشتن چراغ و نقص فنی، 
تصادفات زیادی رخ می دهد.موتور سیکلت های بدون کاله 
ایمنی نیز با خانواده تــردد نکنند چرا که شــاهد واژگونی و 

بیشترین جراحات در این حیطه بودیم.

کسب رتبه دوم سرمایه گذاری های محقق شده صنعتی کشور
چهارمحال و بختیاری رتبه دوم ســرمایه گذاری های محقق شده صنعتی کشور را کسب کرد.رییس 
سازمان صمت استان گفت: طی یک سال اخیر 73 پروانه بهره برداری برای واحد های صنعتی این 
استان صادر شده است که با صدوراین پروانه ها از نظر تعداد رتبه 21 کشور، ازنظر سرمایه گذاری رتبه دوم 
کشور را به خود اختصاص داده اند.سجاد رستمی افزود: سرمایه گذاری های کارخانه های ایجاد شده 
با نه هزار و 366 درصد تغییر نسبت به سال قبل از آن معادل 1۵ هزار میلیارد تومان است.وی همچنین 
تصریح کرد: در زمینه اشتغال پروانه های صادر شده هم چهارمحال و بختیاری رتبه هفتم کشور را دارد.

بازگشت به تولید 40 واحد صنعتی راکد تا پایان سال 
فالح، مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری در حاشــیه بازدید مسئوالن 
استان از واحد های صنعتی تعطیل شده در شــهرک صنعتی بخش جونقان، گفت: در صدد هستیم 
با جذب سرمایه گذار جدید، اعطای مشوق ها و رایزنی با بانک هایی که تعدادی از واحد های تولیدی 
را تملک کرده اند، تا پایان امســال، ۴۰ واحد تولیدی راکد را به چرخه تولید بازگردانیم. نماینده مردم 
شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی هم در این بازدید، گفت: 2۰۰ 
هکتار از زمین های بخش جونقان در اختیار شرکت شهرک های صنعتی قرار گرفته تا با جذب سرمایه 
گذار، تولید و اشتغال در این منطقه رونق بگیرد، اما برخی از سرمایه گذاران در اجرای طرح و بازپرداخت 
تسهیالت اخذ شده از بانک ها موفق نبودند و بانک های عامل تعدادی از این واحد ها را تملک کرده اند.

ایجاد 1075 شغل در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته یک هزار 
و 7۵ شــغل جدید در بخش های زیرمجموعه این اداره کل ایجاد شده اســت.مهرداد جوادی ادامه 
داد: برای ایجاد این تعداد شــغل در سال گذشته 721 فقره تســهیالت بانکی به مبلغ 216 میلیارد و 
87۰ میلیون ریال به سرمایه گذاران بخش های زیرمجموعه این نهاد پرداخت شده است. وی افزود: 
همچنین در سال گذشته برای ایجاد اشتغال جدید در بخش های زیرمجموعه این اداره کل 727 طرح 
با تسهیالت مورد نیاز به ارزش 38۵ میلیارد و 731 میلیون ریال و اشتغال زایی مستقیم یک هزار و 167 
نفر به چهار بانک عامل استان شامل بانک توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی 
امید معرفی شده است. جوادی اضافه کرد: این تسهیالت بر اساس آمار ثبت شده در سامانه کارا در 
راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

 گندم مورد نیاز چهارمحال و بختیاری تا اوایل خرداد
تامین شده است

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری میزان ذخیره گندم استان را بیش 
از یک هزار و ۵۰۰ تن اعالم کرد و گفت: این میزان از گندم ذخیره شده، نیاز استان را تا 1۰ خرداد تامین 
می کند.کیقباد قنبری افزود: برداشت گندم در هفت استان جنوبی و گرمسیر کشور آغاز شده و به زودی 
با حمل گندم برداشت شده از این اســتان ها به ویژه استان های خوزســتان و فارس، ذخیره گندم 
چهارمحال و بختیاری نیز افزایش خواهد یافت و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.وی با بیان اینکه 
چهارمحال و بختیاری از نظر ذخیره سازی و تامین گندم هم اکنون در جایگاه هجدهم کشور قرار دارد، 
تصریح کرد: مراحل بارگیری و حمل چهار هزار تن گندم اختصاص یافته به استان نیز از هفته آینده از 
بندر امام خمینی)ره( آغاز می شود. قنبری به آغاز فصل خرید گندم در استان از ابتدای تیرماه نیز اشاره 
کرد و یادآور شد: برنامه ریزی برای آماده سازی مراکز و عوامل خرید گندم در حال انجام است و امسال 

هر کیلوگرم گندم به قیمت تضمینی ۴۰ هزار ریال از کشاورزان خریداری خواهد شد.

با مسئولان
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با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
1/17 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
شرق اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود ودر صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این منطقه تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 139960302210003607 مــورخ 1399/11/06 مالکیت 
آقاي  محمد گله داري به شناسنامه شماره 230 کدملي 1829208330 صادره 
خرمشهر فرزند غالم در ششــدانگ یک واحد کارگاهی با کاربری کشاورزی 
به مســاحت 523/22 مترمربع مفروزی از پالک 1750 اصلي )انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف آقای امیر قلی فخریان موضوع سند انتقال قطعی شماره  
19498 مورخ 1341/04/05 دفترخانه 56 اصفهــان( واقع بخش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
2- رای شماره 139960302210003637 مورخ 1399/11/07 مالکیت آقاي 
علي اکبر جعفري به شناسنامه شماره 4 کدملي 1288544456 صادره اصفهان 
فرزند حسین در ششدانگ یک واحد کارگاهی با کاربری کشاورزی به مساحت 
572/10  مترمربع مفروزی از پالک 1750 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از 
طرف آقای امیر قلی فخریان موضوع سند انتقال قطعی شماره  19498 مورخ 
 1341/04/05 دفترخانــه 56 اصفهان( واقع بخش حــوزه ثبت ملک جنوب

 شرق اصفهان
3- رای شماره 139960302210003655 مورخ 1399/11/08 مالکیت آقاي 
منوچهر نجفي مرغملکي به شناســنامه شماره 1729 کدملي 4620403059 
صادره سودجان فرزند عربعلي در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 371/37  مترمربع مفروزی از پالک شماره 1774 اصلي )انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف آقای یداله صیام پور اشکاوندی فرزند میرزا موضوع سند 
انتقال قطعی شماره 56653 مورخ 1351/08/15 دفترخانه 29 اصفهان( واقع 

در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
4-  رای شــماره 139960302210004514 مورخ 1399/12/16 مالکیت 
خانم شهربانو عابدي کیچي به شناسنامه شــماره 8 کدملي 1291776796 
صادره اصفهان فرزند مرادعلي در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 371/37  مترمربع مفروزی از پالک شماره 1774 اصلي )انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف آقای یداله صیام پور اشکاوندی فرزند میرزا موضوع سند 
انتقال قطعی شماره 56653 مورخ 1351/08/15 دفترخانه 29 اصفهان( واقع 

در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
5- رای شماره 139960302210003681 مورخ 1399/11/09 مالکیت آقاي 

حسین کریمیان شمس آبادي به شناسنامه شماره 31 کدملي 4679628146 
صادره فرزند علي در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 450 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
 از طرف ورثه خانم مونس چــم انگیز مقدم( واقع در حــوزه ثبت ملک جنوب

 شرق اصفهان
6- رای شــماره 139960302210003851 مــورخ 1399/11/15 مالکیت 
خانم زهــره نجف بــه شناســنامه شــماره 751 کدملــي 1284563121 
صادره اصفهــان فرزند جواد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب 
باغ با بنای احداثی بــه مســاحت 1086/872  مترمربع مفــروزی از پالک 
113 اصلــي )انتقال عادی مع الواســطه از طــرف آقای محمــد بنکدارپور 
فرزند حاج علی محمد موضوع ســند انتقــال قطعی شــماره 13978 مورخ 
 1324/07/12 دفترخانــه 15 اصفهــان( واقــع در حوزه ثبــت ملک جنوب 

شرق اصفهان
7- رای شــماره 139960302210003852 مــورخ 1399/11/15 مالکیت 
آقاي مرتضي عریضي به شناسنامه شماره 128 کدملي 1285467930 صادره 
اصفهان فرزند مصطفي در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک درب باغ بابنای 
احداثی به مساحت 1086/872  مترمربع مفروزی از پالک 113 اصلي )انتقال 
عادی مع الواسطه از طرف آقای محمد بنکدارپور فرزند حاج علی محمد موضوع 
سند انتقال قطعی شماره 13978 مورخ  1324/07/12 دفترخانه 15 اصفهان( 

واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
8- رای شــماره 139960302210004371 مــورخ 1399/12/04 مالکیت 
آقاي محمدرضا صمدي به شناسنامه شماره 46328 کدملي 1280888865 
صادره فرزند احمد در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 5470/50 مترمربع 
مفروزي از پالک 107 اصلي )انتقال عادي مع الواسطه از طرف آقاي مرتضي 
حاجي قاسمي خوراسگاني فرزند حسن موضوع سند انتقال شماره 20725 مورخ 
1374/07/25 دفترخانه 78 اصفهان( پالک شماره فرعي از 107 اصلي واقع در 

اصفهان بخش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
9- رای شــماره 139960302210004617 مــورخ 1399/12/18 مالکیت 
شرکت البراتوارهاي داروهاي گیاهي طبیعت زنده )سهامی خاص( به شماره 
شناسه ملی 10101750412 در ششدانگ یکباب ساختمان که بصورت انبار 
بوده و با کاربری صنایع کارگاهی به مســاحت 1033/15 مترمربع مفروزی از 
پالک شماره 118 فرعي از 2248 اصلي )موضوع ســند انتقال قطعی شماره 
30045 مورخ 1396/08/20 دفترخانــه 757 تهران( واقع در حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
10- رای شــماره 139960302210004660 مورخ 1399/12/23 مالکیت 
آقاي ســید حســن طاهریان قهفرخي به شناســنامه شــماره 171 کدملي 
4622375079 صــادره فرزند ســید عبدالحمید در ششــدانگ یکباب خانه 
دو طبقه با قدمت باالی 20 ســال بــه مســاحت 221/30 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 166 فرعی از 2248 اصلــی )انتقال عادی مع الواســطه از 
طرف آقای حســین خامســی پور که ذیــل صفحه 458 دفتــر امالک جلد 
 22 بخش شــش اصفهان ســابقه ثبت داشــته( واقع در حــوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
11- رای شــماره 139960302210004663 مورخ 1399/12/23 مالکیت 

آقاي محمد زاهدي اصل به شناســنامه شــماره 85 کدملي 1285704614 
صادره فرزند نعمت اله در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 44 مترمربع 
مفروزی از پالک 1186 فرعــی از 2248 اصلی )انتقال عادی مع الواســطه 
 از طرف ورثــه مرحوم مونس چــم انگیز مقــدم( واقع در حــوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
12-  رای شــماره 139960302210004690 مورخ 1399/12/24 مالکیت 
آقاي ابوالقاسم کاشي زاده گان به شناسنامه شماره 797 کدملي 1285423062 
صادره فرزند یداله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از 
 طرف ورثه مرحوم مونس چــم انگیز مقدم( واقع در حــوزه ثبت ملک جنوب

 شرق اصفهان
13- رای شــماره 139960302210004691 مورخ 1399/12/24 مالکیت 
آقاي بهنام ترکیان به شناســنامه شــماره 7607 کدملــي 1293441090 
صادره فرزند جواد در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 114/46 متر 
مربع مفــروزی از پالک شــماره 1032 اصلــي )انتقال عادی مع الواســطه 
از طــرف خانم ملک خانــم صیام پور موضوع ســند انتقال شــماره 11901 
 مــورخ 1333/06/23 دفترخانــه 62 اصفهــان( واقع در حــوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
14- رای شــماره 139960302210004692 مورخ 1399/12/24 مالکیت 
آقاي عباسعلي دادائي به شناسنامه شماره 790 کدملي 1288737599 صادره 
اصفهان فرزند کریم در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50  متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقــع در حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
15- رای شــماره 139960302210004747 مورخ 1399/12/25 مالکیت 
آقاي عبدالرضا مرادي به شناسنامه شماره 271 کدملي 1111137862 صادره 
فرزند اسداله در ششدانگ یک درب باغ به مســاحت 670 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 99 اصلي )موضوع ســند انتقال قطعی شماره 25719 مورخ 
99/09/20 دفترخانــه 378 اصفهان( واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شــرق 

اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1400/01/21
تاریخ انتشار دوم : 1400/02/05

م الف: 1119774 ناصر صیادی ریس اداره ثبت اســناد وامالک جنوب 
شرق اصفهان       

تحدید حدود اختصاصی
1/18 شماره نامه : 140085602024000251-1400/01/15 نظر به اینکه 
به موجب رای شماره 139960302024003962 مورخ 1399/09/29 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/90 متر مربع تحت شماره فرعی 4712 
از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای نگهدار بازدار تشنیزی فرزند سیف 
اله مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 

مرقوم در روز  چهارشــنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1119329 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

1/19 شماره نامه : 140085602025000249-1400/01/16 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک شــماره 27/634  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام رضا موذنی فرزند تقی به شــماره 
شناسنامه1565 و شماره ملی 1282946706 و شرکاء  در جریان ثبت است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک تاکنون بعمل نیامده اســت اینک بنا 
به دستور قسمت آخر ماده 15 قانون ثبت تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1400/02/12 روز یکشــنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد  و طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره  با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 1119888  ابوالفضل شهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/20 شــماره 18000247-1400/1/17 چون تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین تحت پالک شــماره 445/2052 اصلی واقــع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام وراث هاشــم زمانــی خرزوقی فرزند 
عباســعلی در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مــورخ 1400/2/15 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد  آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 و 56 قانون 
 ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 1120253 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 
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رییس کل دادگستری استان اصفهان:

دانشجویان رشته حقوق باید کارآموزی در دادگاه ها را سپری کنند
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دانشجویان رشته حقوق باید کارآموزی عملی داشته باشند و 
درهای دادگستری به روی آنها باز شود تا با روند سیر پرونده ها آشنا و از نزدیک زندان را ببینند. محمدرضا 
حبیبی ، یکی از اهداف سند تحول را ارتباط هر چه بیشتر با مجموعه های خارج از قوه قضاییه به خصوص 
مراکز پژوهشی و دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: تجربه نشان می دهد که بدون این رویکرد نمی توان به 
اهدافی که مدنظر است دست یافت و کاهش آســیب های اجتماعی و جرائم را شاهد بود. رییس کل 
دادگستری استان اصفهان به تاکیدات مکرر آیت ا... رییسی، رییس قوه قضاییه بر ارتباط قوه قضاییه با 
دانشگاه ها اشاره و تصریح کرد: با تبادل نظر و ارتباط جامعه علمی و فرزانگان و نخبگان جامعه، می توان 
به جامعه ای پویا و هدفمند دست یافت. وی پیشگری از جرائم را یکی از اهداف قوه قضاییه عنوان کرد 
و افزود: با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرائم بر عهده قوه قضاییه است، ولی در 
اجرا، ابزار آن در دست قوه قضاییه نیست و همکاری دیگر نهاد ها و متولیان فرهنگی الزم است. حبیبی، 
یکی از راهکار های پیشگری از جرائم و آسیب های اجتماعی را ایجاد تحول و ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی عنوان و بیان کرد: به روز شــدن دانش قضات و ارتباط با مراکز علمی الزم است. رییس کل 
دادگستری استان اصفهان بر ارتباط دانشجویان با دادگستری و سیستم قضا تاکید و خاطر نشان کرد: 
دانشجویان رشته حقوق نیز باید کارآموزی عملی داشته باشند و در های دادگستری به روی آن ها باز شود 
تا با روند سیر پرونده ها و قسمت های مختلف تحقیقات، بازپرسی و تجدیدنظر آشنا و از نزدیک زندان 
را ببینند تا زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدند و ابالغ قضاوت را دریافت کردند، سردرگم نباشند و 

با باری از تجربه بتوانند قضاوت کنند.

لزوم تجهیز اصفهان به سیستم هوشمند ترافیکی
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تجهیز اســتان اصفهان به سیستم هوشمند ترافیکی برای 
نظارت بر ممنوعیت های تردد در بحران کرونا ضروری اســت. سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به 
اینکه اجرای دقیق مصوبات ستاد کرونا در اعمال محدودیت ها و تردد ها و پالک های غیربومی در اصفهان 
پهناور، نیازمند توجه مسئوالن در تجهیز معابر به سیستم های کنترلی هوشمند است، گفت: برابر با قانون، 
دولت ها و سازمان های مربوط باید نسبت به تهیه و نصب تجهیزات هوشمند ترافیکی شهر ها و تامین زیر 
ساخت های الکترونیکی الزم اقدام کنند. وی با بیان اینکه کنترل استان پهناور اصفهان با موقعیت کنونی 
در کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور و هم مرز با ۹ استان دیگر، بدون تجهیزات هوشمند مدرن 
و به روز الکترونیکی به ویژه در کالن شهر اصفهان تنها با نیروی انسانی پلیس سخت و توانفرساست، 
ادامه داد: وضعیت موجود کالن شهر اصفهان شایسته اصفهان نیست و نیازمند توجه ویژه در تقویت و 

توسعه دوربین های ترافیکی است. 

تولید ساالنه افزون بر 2 هزار تن گیاه دارویی در استان اصفهان
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ساالنه افزون بر ۲ هزار و ۱۰۰ 
تن انواع گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی استان اصفهان تولید می شود. آبتین میرطالبی ، ارزش ۲ 
هزار و ۱۰۰ تن گیاه دارویی را بالغ بر ۵۳.۸ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: اشتغال این بخش حدود ۲۰۳ 
هزار نفر روز اســت. وی اضافه کرد: آنغوزه، باریجه، اشنان، کرفس کوهی، سماق، انواع آویشن کوهی و 
شیرازی، محلب، نسترن وحشی، زیره سیاه، کنگر و میوه بلوط انواع گیاهانی است که در اراضی طبیعی 
استان به دســت می آید و جنبه خوراکی و ارزش دارویی و درمانی دارد. رییس اداره بهره برداری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: مساحت رویشگاه های گیاهان دارویی 
صنعتی استان که به آن محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی گفته می شود، بالغ بر ۶.۵ میلیون هکتار است.

میرطالبی تصریح کرد: حدود ۳۰۰ گونه گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی رشد می کند که ۴۵ 
گونه جزو اقالم اقتصادی، درآمدزا، صادراتی برای بهره برداران محسوب می شود.

وقتیشبوروزدرختانشهرگممیشود؛

زیباسازی علیه محیط زیست!

لــی محیــط زیســت می گوینــد  اها زینب ذاکر
»خطرناک« اســت و مدیران زیباسازی 
شهری عقیده دارند »زیبا«ســت. اگرتا چند سال پیش منابع نورهای 
مصنوعی در شهر المپ های پرنور سر در مغازه ها و نور تابلوهای تبلیغاتی 
بود، اما حاال مدتی می شــود که  نورپردازی گیاهان به مبلمان شــهری 
اضافه شده و در هر گوشه ای می کوشند با نورهای زیبا  عناصر شهری را 

زینت دهند.
اما این نورپردازی تا چه اندازه الزم است و چه جاهایی می تواند به کار 
گرفته شود؟ این سوالی است که به نظر می رسد هنوز پاسخ درستی به 
آن داده نشده است. استفاده نادرســت از نور در مبلمان شهری عالوه 
بر این که رانندگان را در شــب دچار خیرگی می کند، بر ســالمت روانی 
انسان ها هم تاثیر می گذارد و اســترس و عدم تمرکز به وجود می آورد. 
آلودگی نوری زمینه ساز خشک شــدن درختانی می شود که ناخواسته 

تن به زندگی شهری داده اند. 
وقتی ما شب ها را مثل روز برای آنها روشن می کنیم، به طور غیرمستقیم 
فعالیت های زیســتی درختان را دچــار اختالل کرده ایم. مهندســان 
معتقدند این نورپردازی ها برای فضای زندگی شــبانه الزم اســت و با 

کاهش تردد در خیابان ها، منابع نوری خاموش می شود.

اما فعاالن محیط زیســت و آلودگی نــوری می گویند در بســیاری از 
خیابان ها، المپ های نصب شــده در البه الی درختان تا صبح روشــن 
است. در این شرایط نورپردازی مناســبتی اعیاد خاص هم چندان در 

چشم شهروندان جلوه نمی کند.
در همین زمینه عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی اســتان اصفهان با بیان اینکه نورپردازی گیاهان در حد 
افراطی مورد تایید نیســت، گفت: بهتر اســت برای زیباسازی فضای 

شهری به دنبال المان های دیگری باشیم.
مســعود برهانــی بــا اشــاره بــه نورپــردازی درختــان در شــهر 
می گوید:»نورپردازی درختان مرتبط با فیزیولوژی گیاهی است. در این 
زمینه اگر منبع نوری که مورد استفاده قرار می گیرد دارای نور محدودی 
باشد، مشکل ســاز نخواهد بود مانند المپ های قدیمی که نور و رنگ 
مختصری داشتند و به دلیل اینکه دامنه گسترش و شدت این نور خیلی 

زیاد نیست مشکل ساز نخواهد بود.
نورپردازی درختان زمانی مشــکل ساز خواهند شــد که از المپ های 
LED و یا المپ هایی با شدت نور زیاد در یک بازه زمانی طوالنی مدت 

استفاده شود. 
این نورپردازی بــر گیاهان و درختان بی تاثیر نخواهــد بود و این تاثیر 

تابعی از شــدت نور، کیفیت نور، رنگی که مورد استفاده قرار می گیرد و 
طول مدت تابش است.«

این پژوهشگر منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه طی سال های 
اخیر تغییر اقلیــم و تغییرات دمایی در حال رخ دادن اســت، توضیح 
می دهد:  به عنوان مثال در زمستان )که در سال ۹۹ نیز تجربه کردیم( در 
اواسط و اواخر بهمن ماه هوا گرم می شود و بعد دوباره در اسفند هوا سرد 
می شود. در این شــرایط اگر مدت زمان دریافت نور گیاه را نیز افزایش 
دهیم، در واقع سبب فعل و انفعاالتی در گیاه می شود که شروع رشد آن 
را تسریع می کند، درحالی که ممکن اســت با سرمای بعد از آن به گیاه 

آسیب وارد شود.
درواقع از نظر این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان، بهتر است کال دور نورپردازی گیاهان را خط کشید 
و به دنبال المان های دیگری برای زیباسازی شهر باشیم ولی اگر هم 
اصرار به نورپردازی است، بهتر است تعداد محدودی از درختان در طول 
خیابان را با فواصل زیاد نورپردازی کرد به جای اینکه کل درختان خیابان 
را نورپردازی و چراغانی کنیم. اگر الزامی برای این کار وجود دارد با تعداد 
خیلی کمتر، با نور کمتر و المپ و رنگ مناسب، به گونه ای مدیریت کنیم 

که کمترین تاثیر را بر درختان داشته باشند.

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر شهرســتان 
خمینی شــهر از توابع اســتان اصفهان گفت: ورزش 
صبحگاهی در یکی از مســجدهای خمینی شهر با بد 
ســلیقگی و مدیریت ضعیف اجرا شــد و بررسی ها 
نشان داد که این کار، عامدانه نبوده است. فیلم هایی 
از ورزش صبحگاهی در یکی از مســجدهای خمینی 
شهر و در جوار قبور شهدا در شبکه های اجتماعی طی 
چند روز اخیر منتشر شد. حمید عموشاهی در این باره 
اظهار کرد: ورزش صبحگاهی و همگانی که در یکی از 

مسجدهای خمینی شهر انجام شد از چند جنبه مورد 
توجه قرار گرفت که یکی از آنها حرمت مسجد و قبور 
مطهر شهدا به عنوان یک مکان مذهبی و فرهنگی بود 
و مردم و خانواده شهدا به دلیل رعایت نشدن شأن و 
جایگاه آن نسبت به این موضوع شاکی شدند. وی با 
بیان اینکه ستاد امر به معروف خمینی شهر با توجه به 
شــکایت های مردمی این موضوع را به جد پیگیری 
کرد، گفت: با صحبت انجام شده با افراد مرتبط با این 
موضوع مشخص شــد که این کار عامدانه نبوده بلکه 
با بد سلیقگی اجرا شده اســت. عموشاهی با تاکید 
بر اینکه اهمیت ورزش در ســالمت جسمی و روحی 
بر هیچ کس پوشیده نیســت، افزود: برنامه ورزش 
صبحگاهی در یکی از مســجدهای خمینی شــهر با 

مدیریت ضعیف، بی تجربگی و بدسلیقگی اجرا شد و 
چنین واکنش هایی را به همراه داشت. وی ادامه داد: 
در انتخاب موسیقی برای این برنامه بدسلیقگی شده 
بود و برخی حرکات نیز خارج از اصول ورزشی و عرف 
مکان بود که در کنار هم قرار گرفتن این مسائل منجر به 
جریحه دار شدن احساسات مردم محل و خانواده های 
شهدا شد. وی با اشاره به اینکه این ورزش همگانی روز 
جمعه ششــم فروردین در یکی از مسجدهای بزرگ 
خمینی شهر که گلزار شهدا نیز در کنار آن قرار دارد، اجرا 
شد، خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان داد که هماهنگی 
الزم با هیئت امنــا و گروه فرهنگی کانــون فرهنگی 
مسجد شده بود ؛اما نوع سلیقه و مدیریت ضعیف این 

مسائل را به همراه داشت.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر  خمینی شهر:

ورزش صبحگاهی در یکی از مسجدهای خمینی شهر با بد سلیقگی اجرا شد

نورپردازیدرختانزمانیمشکلسازخواهندشدکهاز
المپهایLEDویاالمپهاییباشدتنورزیاددریک
بازهزمانیطوالنیمدتاستفادهشود.ایننورپردازیبر
گیاهانودرختانبیتاثیرنخواهدبودواینتاثیرتابعی
ازشدتنور،کیفیتنور،رنگیکهمورداستفادهقرار

میگیردوطولمدتتابشاست

اصفهان در وضعیت 
قرمز

پس از گذشــت ایام نــوروز با 
اوج گیری شیوع کرونا در هفته 
اخیر، وضعیت شهر اصفهان به 
رنگ قرمز درآمد. اما همچنان در 
بسیاری از مکان های عمومی و 
پر رفت و آمد شهر پروتکل های 
بهداشتی، اســتفاده از ماسک 
و فاصلــه اجتماعــی رعایــت 
نمی شود که این موضوع شرایط 

شهر را بحرانی تر خواهدکرد.

کشف 220 کیلوگرم تریاک در اصفهان 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان از کشــف ۲۲۰ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه 
سواری پراید درعملیات مشترک پلیس این استان  و شهرستان »حاجی آباد« استان »هرمزگان« 

خبر داد. 
سرهنگ غالمحسین صفری بیان داشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با 
انجام اقدامات اطالعاتی از فعالیت سوداگران مرگ در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان مطلع 

و بالفاصله موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر آن استان اطالع دادند. 
وی افزود: یک گروه از ماموران مجرب پلیس مبارزه با مواد مخدر حاجی آباد نیز با هدایت عملیاتی 
پلیس اصفهان وارد عمل شدند و سواری پراید حامل محموله افیونی را شناسایی و متوقف کردند. 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۲۰ کیلو تریاک 

کشف شد، ادامه داد: در این عملیات یک سوداگر مرگ شناسایی و دستگیر شد.

امام جمعه اصفهان: 

حفظ امنیت از کارهای بسیار عظیم در کشور است
 نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به تالش بی وقفه دشمن برای ایجاد نا امنی در کشور، 
گفت: حفظ امنیت یکی از کارهای بســیار عظیمی است که امروز به دســت نیروهای جان برکف 

انتظامی صورت می گیرد. 
آیت ا... »سید یوســف طباطبایی نژاد« در دیدار سردار »محمدرضا میرحیدری« فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان و جمعی از معاونان و مدیران این فرماندهی با وی خاطر نشان کرد: امروز حفظ 
امنیت یکی از کارهای بسیار عظیمی  است که به دست جان برکفان نیروی انتظامی صورت می گیرد 
و نباید زحمات این عزیزان مغفول بماند. وی در ادامه با اشاره به تالش بی وقفه دشمن برای ناامن 
کردن کشور، افزود: امروز به برکت نیروهای نظامی و انتظامی، کشــور ما در مقایسه با بسیاری از 

کشورهای دنیا از امنیت باالیی برخوردار است و این کار ارزشمند آنها جای قدردانی دارد. 
نماینده ولی فقیه در اســتان با اشــاره به نزدیکی ایام پر برکت ماه مبارک رمضــان، تصریح کرد: 
مسئولیت نیروی انتظامی در این ماه بیشتر است و باید با کسانی که حرمت این ماه را نگه نمی دارند 
و در مأل عام اقدام به روزه خواری و یا فروش اغذیه می کنند، برخورد کند. امام جمعه اصفهان عنوان 
داشت: درست است که در شرایط خاص کرونایی قرار داریم و به همین دلیل بسیاری از مساجد و 
حتی مصالهای نماز جمعه تعطیل هستند؛ اما باید همه دست به دست هم بدهیم تا چهره شهر ماه 

رمضانی شود و فضای جامعه رنگ و بوی معنویت به خود بگیرد.

باند 10 نفره سارقان منازل در نایین متالشی شد
فرمانده  انتظامی نایین گفت: اعضای باند ۱۰ نفره ای که با شیوه ای خاص اقدام به ۱۰ فقره سرقت 
منازل در شهر وروستاهای نایین کرده بودند، دستگیر شدند. هادی کیان مهر اظهار کرد: اعضای این 
باند ۱۰ نفره توسط کارآگاهان پلیس آگاهی وهمکاری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: این افراد به صورت گروهی و باندی پس از شناسایی محل های سرقت که اکثر آنها منازل 
افراد بود، در ساعاتی که هیچ یک از اعضای خانواده در منزل نبودند اقدام به سرقت می کردند. وی 
اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و به دنبال شکایات مردم، ماموران پس 
از چندین ماه کار ویژه تحقیق و جســت وجو، در چندین عملیات مجزا پاتوق های این ســارقان را 

شناسایی کردند. 
کیان مهر با بیان اینکه متهمان تاکنون به ۱۰ فقره سرقت ، ۲ سرقت منزل سه مورد سرقت سیم برق،۲ 
مورداماکن عمومی،سرقت دوچرخه وسرقت در معابر اعتراف کرده اند، افزود: براساس اعالم پلیس 
آگاهی شهرستان، تمام آنها همگی غیر بومی و دارای سوابق متعدد کیفری هستند و با انگیزه های 

مختلف و با همدستی یکدیگر، دست به این سرقت ها زده اند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایمنا

خبر روزناجا

معاون دادستان کل کشور در اصفهان:

فساد و معضالت اجتماعی، 
محصول اقتصاد مریض 

است
معاون دادســتان کل کشــور گفت: فساد و 
معضالت اجتماعی محصول اقتصاد مریض 

است و آسیب آن گریبانگیر همه خواهد شد.
سعید عمرانی، معاون دادســتان کل کشور 
در یکصدمین جلســه شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی و ســتاد پیگیری 
اجرای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
قوه قضاییه در اســتان اصفهان بــا تاکید بر 
اهمیت تحقق حقیقی و عملی شــعار ســال 
گفت: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی 
به ســر می برد و دشــمنان در همه حوزه ها با 
شکست مواجه شــده و تنها راه را هدف قرار 
دادن وضعیت معیشــت مردم تشــخیص 
داده اند و مردم نیز تاکنون با مقاومت در این 
میدان همانند جنگ نظامی در مقابل دشمن 
ایســتادگی می کنند، مســئولیت مسئوالن 
بسیار سنگین، خطیر و سرنوشت ساز خواهد 
بود. وی افزود: بی شک پشتیبانی و رفع موانع 
تولید به دست ما مســئوالن است و چنانچه 
توجه ویژه و کافی به مشکالت و مسائل مرتبط 
با تولیــد و اقتصاد صورت نپذیــرد، زیان ها و 
خســارات جبران ناپذیری گریبانگیر کشــور 
خواهد شد، چرا که محصول اقتصاد مریض 
جز فقر فســاد و معضالت اجتماعی نخواهد 
بود. معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه 
بهبود فضای کار و صنعت با حذف موارد زائد و 
اصالح مقررات ناکارآمد در سایه تعامل، محقق 
می شود گفت: دستگاه های حاکمیتی با تفکر 
سازنده و تعامل و همکاری خواهند توانست در 
مسیر تحقق شعار سال و منویات مقام معظم 
رهبری مدظله در این خصوص و حل مشکالت 
کشور بدون نیاز به بیگانگان گام بردارند. وی 
مسئوالن را خدمتگزار تولیدکنندگان دانست 
و بیان داشت: تولیدکنندگان واسطه فیض و 
رزق مردم بوده و رزمندگان خط مقدم در جنگ 
اقتصادی هستند و از این جهت مصداق واقعی 
رجبیون محسوب می شــوند و مسئوالن باید 

خود را خدمتگزار ایشان بدانند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان خبرداد:

کشف بیش از 42 تن انواع مواد مخدر در سال 99
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای مبارزه با پولشویی موادمخدر، ریشه کنی بنیان های اقتصادی 
قاچاقچیان با مصادره اموال و دارایی های آنهاست. محسن یارمحمدیان افزود: پولشویی، توان اقتصادی دولت ها را تحت کنترل و هدایت خود درمی آورد و به تدریج و با 
تضعیف بنیه اقتصادی دولت که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی، اقتصادی دولت و حاکمیت به خصوص 
در کشورهای در حال توســعه را متزلزل می کند. وی اضافه کرد: یک قاچاقچی مواد مخدر، پول یا مال کثیفی را که به طور مستقیم از عمل قاچاق به دست آورده، با 
مکان یابی، پنهان سازی و ادغام با دارایی های مشروع، به صورت مال یا پول مباح جلوه می دهد و این عمل را با هدف پنهان کردن منبع اصلی پولی که از طریق غیرقانونی 
کسب کرده انجام می دهد. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: با توجه به اینکه قاچاقچیان همیشه سعی بر آن دارند که با استفاده از روش ها 
و فناوری جدید، هوشمندانه در این مسیر وارد شوند نیاز است تا یک برنامه موثر برای مبارزه با پولشویی و ترکیبی از سیستم های یکپارچه بر پایه تکنولوژی و مهارت 

کاوشگرانه نیروی انسانی ترتیب داده شود. وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۴۲ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شد که بیشتر آن از نوع تریاک بوده است.
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  فوالد خوزستان- العین امارات؛

آماده باش ایرانی ها در آسیا
فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا برای تیم 

سمیه مصور
های ایرانی در حالی امشب با دیدار تیم 
های فوالد خوزستان و العین امارات آغاز می شود که این تیم ها در این 
دوره از رقابت ها از فرصت میزبانی محروم هستند. فوالد خوزستان و 
استقالل باید در عربســتان به میدان بروند، پرسپولیس در هند و تیم 

تراکتور سازی تبریز در قطر باید مقابل حریفانش قرار بگیرد.
تیم فــوالد خوزســتان در اولین دیــدار از فصل جــاری رقابت های  
باشگاهی قاره کهن در ورزشــگاه ملز شــهر ریاض مقابل تیم العین 
امارات قرار می گیرد، تیم قدرتمندی که در ســال های گذشته همواره 
مشــکالت زیادی برای تیم های ایرانی به وجود آورده اســت. جواد 
نکونام که ســرمربیگری فوالد را عهده دار است، امید زیادی به برتری 
مقابل این تیم اماراتی دارد. نکونام در ســال هــای بازیگری خاطره 
تلخی از دیدار با تیم العین دارد و حاال روی نیمکت تیم فوالد به دنبال 
جبران آن خاطره تلخ اســت. تیم پــاس تهران بــا قهرمانی در لیگ 
برتر به لیگ قهرمانان صعــود کرده بود و قصد خودنمایی در آســیا را 
داشت. پاس در سال 2005 لیگ قهرمانان آسیا را طوفانی شروع کرد 
و با 16 امتیاز از 6 بــازی با اقتدار به مرحله بعد صعــود کرد. دنیزلی با 
ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربــه نظیر جواد نکونام و میثم منیعی 
و پژمان جمشیدی ، حسین پاشــایی ، آرش برهانی و محمد نصرتی 
 توانســت در مرحله گروهی بــا 12 گل بهترین خط حملــه را نصیب

 خود کند.
آنها در مرحله پلــی آف مقابل العین قرار گرفتنــد و با فرم عالی  کامال 
دست باال را در دو نبرد تهران و العین داشتند.  پاس در بازی رفت با تک 
گل آرش برهانی پیش افتاد؛ اما گل به خودی محمد نصرتی کار را به 
تساوی کشاند تا شاگردان دنیزلی عالوه بر تساوی ارزشمند در امارات 
کار صعود را به تهران بکشند. در بازی برگشت در ورزشگاه دستگردی 
تیم پاس در حالی که تا دقیقه 80 با نتیجه 3 بر 1 جلو بود با اشتباهات 
خط دفاعی و دروازه بان دو گل دریافت کردند تا جواد نکونام و تیمش 
وداع تلخی با لیگ قهرمانان آسیا داشته باشــند. حاال پس 16 سال 
 نکونام دوباره به العین رسیده تا بتواند انتقام آن بازی را از اماراتی ها

 بگیرد.
دروازه بان تیم فوالد خوزســتان نیز  امیدوار اســت تا بازگشــتش به 
مســابقات آسیایی را با کلین شــیت همراه کند. محســن فروزان در 
رقابت های لیگ، طبق بازی هــای این فصــل درون دروازه فوالد در 
برابر العین خواهد ایســتاد. فــوالدی ها این فصل 10 کلین شــیت 
داشته اند که9  کلین شیت سهم محسن فروزان بوده است. دروازه بان 

ســابق تیم ملی و اســتقالل که به فرم ایده آل خود رسیده است حال 
در یک نبــرد بین المللی انجام وظیفــه خواهد کرد و امیدوار اســت 
تا این بازگشــت به مســابقات لیگ قهرمانان آســیا را با کلین شیت 
جشــن بگیرد. دیدار تیم هــای فوالد خوزســتان و العیــن امارات 
برای  عارف آقاســی، مدافع ایذه ای تیــم فوالد نیــز از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت، آقاســی تنها نماینده این تیم در لیســت اخیر 
اســکوچیچ برای تیــم ملی ایــران بوده اســت. او جانشــین عارف 
 غالمی که به دلیل مبتال شــدن به کرونا، اردوی تیم ملی را از دســت

 داده بود، شد.
وی که از اصلی ترین مهره های خط دفاعی فوالد است، امیدوار است 
تا در صورت صالحدید کادرفنی و حضور در میــدان بتواند با ارائه یک 
نمایش کامل دوباره مقدمــات حضورش در تیم ملــی را فراهم کند. 

آقاسی کار سختی در خط دفاع برابر مهاجمین گران قیمت العین دارد 
؛اما در صورتی که تمرکزش را به همراه دیگر اعضای دفاعی حفظ کند، 
می تواند زهر مهاجمین العین را بگیــرد. وی که در دیدار پایانی فصل 
قبل برابر تراکتور توانست تک گل برتری و صعود به لیگ قهرمانان آسیا 

را بزند، شاید این گلزنی را این بار در آسیا تکرار کند.
برنده  دیدار تیم های فوالد خوزستان و العین امارات به گروه چهارم 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا صعود خواهد کرد و هم گروه السد 

قطر، الوحدات اردن و النصر عربستان می شود.
کریشانسا دیالن پریرای سریالنکایی، داور وسط دیدار فوالد خوزستان 
و العین امارات خواهد بود. هماسونگا و دون سانجیو دو داور هموطن 
وی کمک هایش در این بازی هستند و داور چهارم عمر مبارک عمانی 

است.

شماره 2 پرسپولیس در اندیشه یک رکورد تاریخی
بازیکن پرسپولیس این شــانس را دارد که بهترین پاســور تاریخ این تیم در لیگ برتر شود.تیم 
فوتبال پرسپولیس با پیروزی 2 بر صفر مقابل نساجی به صدرجدول لیگ برتر برگشت.پاس گل 
دوم قرمزها را در دیدار با نساجی امیدعالیشاه به عیســی آل کثیر داد و با این اتفاق یک رکورد به 

نام بازیکن شماره 2 پرسپولیس ثبت شد.
 عالیشاه بیست و چهارمین پاس گل خود را با پیراهن پرسپولیس داد تا به طور مشترک با محسن 
مسلمان در رده سوم بهترین پاسور های این تیم قرار بگیرند.جواد کاظمیان با 24 پاس در صدر 
است و مرحوم هادی نوروزی هم با 23 پاس جایگاه دوم را در اختیار دارد.عالیشاه این شانس 
را دارد که رکورد خود را ارتقا دهد و با عبور از نوروزی و کاظمیان بهترین پاســور تاریخ پرسپولیس 

در لیگ برتر شود.

برنده به جای »ساکت« و »یحیی« 
بازی پرسپولیس و نســاجی برای دقایقی یک نقطه اشتراک داشــت؛ حضور مربیان هر دو تیم 
روی ســکوها.البته یحیی گل محمدی از ابتدای بازی نظاره گر تالش شاگردانش از روی سکوها 
بود به این خاطر که تعداد کارت های زرد دریافتی اش از داوران به عدد چهار رســیده بود و برای 
این بازی حق نشستن روی نیمکت تیمش را نداشت اما ســاکت الهامی زمانی به سکوها تبعید 
شد که از سوی محمد حســین زاهدیفرد داور بازی از روی نیمکت اخراج شد.یحیی گل محمدی 
نکته جالب اینکه بیشتر بازی را ایستاده تماشا کرد و بیشتر نگران این بود که همانند بازی با شهر 
خودرو شاگردانش موقعیت ها را هدر دهند و نتوانند به سه امتیاز بازی دست پیدا کنند و فاصله 
با سپاهان بیشتر شود ؛اما شــاگردانش این بار در سایه از دســت دادن موقعیت ها  دوبار به گل 

رسیدند.
 اما ســاکت الهامی این بار بدون هیاهو و با سکوت اخراج شــد و زمانی که به روی سکوها آمد با 
آرامش خاصی بازی را دنبال کرد شــاید به این بهانه که باید منطقی بود و عدم کســب امتیاز در 
برابر قهرمانی چهار دوره اخیر و در استادیوم آزادی طبیعی اســت و تیمش یارای امتیاز گیری از 
پرسپولیس را نداشت و شاید هم داشت به بازی های بعدی فکر می کرد.تقابل ساکت الهامی و 
یحیی گل محمدی؛ ساکت که در تیم پدیده دستیار یحیی گل محمدی بود بعد از حضور در تراکتور 
هم با یحیی گل محمدی تقابل داشت و جالب اینکه فصل گذشته هم در استادیوم آزادی از سوی 

داور بازی اخراج شده بود.

 بازتاب شکایت ایران از AFC به دادگاه عالی ورزش
 در رویترز

شکایت ایران از AFC به دادگاه عالی ورزش در رویترز بازتاب داشت و اکنون دادگاه عالی ورزش 
باید خیلی ســریع به این موضوع بپردازد.به نقل از خبرگزاری رویترز، فدراسیون فوتبال ایران به 
دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری مسابقات مقدماتی گروه C جام جهانی آسیا 
در  بحرین به دادگاه داوری ورزش شکایت کرده است.AFC ماه گذشته اعالم کرد بازی های باقی 
مانده در مقدماتی جام جهانی گروه C در اواخر ماه می و اوایل ماه ژوئن در بحرین برگزار می شود. 
ایران قرار بود سه بازی از چهار دیدار اخیر گروهی خود از جمله بازی برگشت مقابل بحرین را در 
خانه انجام دهد  و به محرومیت از حق میزبانی مسابقات به AFC اعتراض کرد.در بیانیه منتشر 
شده در وب سایت فدراسیون آمده اســت: پس از اعالم دبیرکل AFC مبنی بر غیرقابل برگشت 
بودن تصمیم، فدراســیون فوتبال ایران به این تصمیم در دادگاه داوری ورزش )CAS( اعتراض 
کرد.فدراسیون فوتبال ایران از دادگاه داوری برای بررســی سریع پرونده درخواست کرده است.

ایران مدت هاست که با بحرین روابط سیاسی پرتنشی دارد، تنش هایی که با امضای پیمان صلح 
با اسراییل از سوی بحرین در سال گذشته شدت گرفت.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

»زالتان« در فیلم 
آستریکس

 زالتان ایبراهیموویچ قرار اســت در 
فیلم آستریکس و اوبلیکس که سال 

2022 اکران می شود، بازی کند.

»مسی« به دنبال رسیدن به یک رکورد جالب
لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال بارســلونا طی هفته های گذشته عملکرد مطلوبی را در رقابت های 
اللیگا نشــان داده اســت و در صورت حضور مقابل تیم فوتبال رئال مادرید در اللیگا به رکوردی 

جالب دست خواهد یافت.
این ســتاره آرژانتینی تا به حال با لباس کاتاالن ها در 89 ورزشگاه مختلف به میدان رفته است و 
در صورت حضور در بازی جدید که در ورزشگاه دی استفانوی شهر مادرید برگزار می شود، حضور 
در نودمین ورزشگاه با پیراهن بارســلونا را تجربه خواهد کرد.لیونل مسی تا کنون در 69 ورزشگاه 
موفق به گلزنی شده است و در صورت به ثمر رســاندن یک گل در بازی ، موفق خواهد شد رکورد 
خود در گلزنی در استادیوم های مختلف را افزایش دهد و به ۷0 برساند.مسی در صورت حضور در 
ال کالسیکوی مقابل رئال مادرید با 45 بازی و در کنار سرخیو راموس، رکورد دار حضور در تاریخ 
این مسابقه خواهد شد و نام خود را برای همیشه در تاریخ این مســابقات ثبت خواهد کرد.تیم 
فوتبال بارسلونا از ساعت 23:30 در دیداری حســاس از چارچوب هفته سی ام اللیگا به مصاف 
شــاگردان زیدان در تیم فوتبال رئال مادرید و در استادیوم دی اســتفانوی شهر مادرید خواهد 
رفت. دیداری که با توجه به حضور دو تیم در رتبه های دوم و سوم جدول اللیگا از حساسیت باالیی 

برخوردار است.

3 بمب پاریسی ها در تابستان
سایت »کالچو مرکاتو« ایتالیا خبر داد به نظر می رسد باشــگاه پاری سن ژرمن به دنبال انفجار 
بمب بزرگی در نقل و انتقاالت تابستانی اســت.رونالدو تنها گزینه پاریسی ها در تابستان نیست. 
فوق ستاره پرتغالی می تواند یکی از 3 بمب پاریسی ها باشد. به لیست خریدهای بزرگ باشگاه 
فرانسوی دو بازیکن سرشــناس دیگر هم اضافه شد.ســرخیو راموس ،کاپیتان رئال مادرید که 
هنوز برای تمدید قراردادش به توافق نرســیده گزینه اصلی برای تقویت خط دفاع پاریسی ها در 

تابستان است.
 در مقابل پاری سن ژرمن قصد دارد کیلیان امباپه را به رئال با قیمت باال بفروشد.سرخیو آگوئرو، 
بهترین گلزن تاریخ باشگاه منچستر سیتی هم ســومین بمب تابستانی پاریسی ها به شمار می 
آید. قرارداد آگوئرو با سیتیزن ها بعد از 11 سال در تابستان به پایان می رسد و به نظر این بازیکن 

به دنبال تیمی جدید است.

پیش بینی »لواندوفسکی« درباره آینده »هالند«
رابرت لواندوفسکی باور دارد که ارلینگ هالند می تواند به بهترین مهاجم جهان تبدیل شود. هالند 
از زمانی که در سال 2020 به دورتموند پیوست، در 3۷ بازی خود در بوندسلیگا 34 گل به ثمر رسانده 
و همواره رقابت شدیدی بین او و لواندوفسکی در جریان بوده و بسیاری این دو را با هم مقایسه 
می کنند.با وجودی که ستاره نروژی تنها 12 ماه در آلمان بازی کرده اما هالند ممکن است دوباره 
تن به جا به جایی بدهد و ایجنــت او، ارلینگ هالند، به دنبال یافتن مقصدی تازه برای اوســت. 
بارسلونا، رئال مادرید، منچسترسیتی، منچســتریونایتد، چلسی و لیورپول همه مشتاق امضای 

قرارداد با این مهاجم با استعداد 20 ساله هستند.
هالند نقشی حیاتی در تالش دورتموند برای رسیدن به رده چمپیونزلیگی در بوندسلیگا داشته هر 
چند هنوز مشخص نیست که این تیم موفق به این کار شــود. به رغم نبرد سختی که بین هالند و 
لواندوفسکی برای کسب عنوان آقای گلی بوندســلیگا در جریان است ؛اما ستاره لهستانی بایرن 
مونیخ از بازی برابر هالند و رقابت با او لذت می برد.لواندوفســکی گفت: »هالند بازیکن بزرگی 
است. او استعداد و توانایی عظیمی دارد و هنوز بسیار جوان اســت. هر بار چهره اش را می بینم 
متوجه می شوم که چقدر تشنه گلزنی است. در آینده او قطعا این شانس را دارد که بهترین مهاجم 

جهان شود.«

خبر  روز

خداحافظی تلخ کشتی گیر 
ایرانی بعد از ناکامی

مدعی وزن 65 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد 
کشورمان که در تورنمنت بین المللی ایتالیا 
تن به شکســت داد، از خداحافظی اش از 
دنیای قهرمانی خبر داد. بهنام احســانپور 
بعد از ســال ها تالش در سطح اول کشتی 
کشور و ســابقه حضور در مسابقات جهانی 
2015 آمریکا و 201۷ فرانســه و پیکارهای 
المپیک 2016، سرانجام در مسابقات جهانی 
2019 نورســلطان در وزن غیرالمپیکــی 61 
کیلوگرم صاحب مدال برنز جهان شــد و از 
همان روز قرار بر این شــد که با توجه به در 
پیش بودن بازی های المپیــک، کارش را 
در وزن 65 کیلوگرم ادامه دهد، اما هرگز در 
این مدت نتوانســت در وزن جدید توفیقی 
کســب کند.آخرین حضور او در رقابت 65 
کیلوها، اعزام به تورنمنت بین المللی متئو 
پلیکونه ایتالیا بود که آنجا نیز شکست خورد 
تا مشخصا شانسی برای حضور در پیکارهای 
المپیک نداشته باشــد.در شرایطی که تیم 
ملی کشــتی آزاد کشــورمان با امیرمحمد 
یزدانی و مرتضی قیاسی در وزن 65 کیلوگرم 
رقابت هــای گزینشــی و قهرمانی آســیا 
حضور پیدا کرده، بهنام احسانپور در صفحه 
شخصی اش در اینستاگرام با انتشار پستی، 
خبر از خداحافظــی اش از دنیای قهرمانی 
داد: »زمانی کــه کودکــی را می گذراندم با 
هدایت های پدر عزیزم پا بر تشــک کشتی 
گذاشتم و همه ســال هایی که دوستانم به 
بازی های کودکانه مشغول بودند من روی 
تشک مشق پهلوانی و قهرمانی می کردم. 
ســال ها برایم با قهرمانی ها، پیروزی ها و 
شکســت ها گذشــت و هر بار که کم آوردم 
عشق مردمم انگیزه ای مضاعف برایم بود. 
اینک و در پایان 20 سال تالش و مبارزه روی 
تشک کشتی، چهار گوشه آن را بوسیده و از 
دنیای قهرمانی خداحافظی می کنم. آنچه 
طی این ســال ها در خاطرم مانده است، نه 
زخم ها و آســیب ها، نه دوری از خانواده و 
دوستان، نه کم لطفی ها و نامرادی ها که مهر 

و عشق شما مردم نازنین است ...«.

فوتبال جهان تاخیر چندباره در زمان حضور »آلکنو« در ایران!
درحالی که گفته می شد قرار است آلکنو، سرمربی جدید والیبال ایران 25 فروردین ماه وارد ایران شــود، طبق اعالم امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال این زمان به 
تاخیر افتاد و والدیمیر آلکنو، سرمربی تیم ملی نیز روز 2۷ فروردین به تهران خواهد آمد. این چندمین باری است که زمان حضور این مربی در ایران به تاخیر می افتد.همچنین 
سرپرســت تیم ملی بیان کرد که توماس توتولو، کمک  مربی ایتالیایی تیم ملی ایران هم روز 24 فروردین ماه وارد ایران خواهد شد و این در حالی است که قرار بود توتولو 22 
فروردین ماه وارد ایران شود!حال مشخص نیست که بعد از حضور آلکنو و توتولو این دو باید در قرنطینه باشند یا ارائه برگه های تزریق واکسن برای ورود مستقیم آنان به اردوی 
تیم ملی کافی خواهد بود؟ تیم ملی والیبال ایران در سال جاری لیگ  ملت ها و بازی های المپیک توکیو را پیش رو دارد و خود را برای حضور شایسته در این رقابت ها آماده می کند.

شــهر اصفهان از دیرباز به عنوان مهــد هندبال ایران 
شناخته می شود و طبیعی اســت زمانی که موضوع 
میزبانی کشــورمان از یکی از رویدادهای آســیایی 
این رشــته به میان آید، نام اصفهان همواره به عنوان 
کاندیــدای میزبانــی از این رقابت ها مطرح شــود.

وجود زیرســاخت های مناسب رشــته هندبال در 
اصفهان، فعالیت تیم های ریشــه دار و قدیمی مانند 
سپاهان و ذوب آهن در هر دو بخش آقایان و بانوان، 
حضور و نقش آفرینی پیشکســوتان، ورزشــکاران، 
مربیان و داوران اصفهانی در هندبال ایران و آســیا، 
معرفی ملی پوشان متعدد در تمام رده های سنی که 
برخی از آنها مانند ا...کرم و ســجاد استکی، محسن 
باباصفری، سعید برخورداری، سیدعلیرضا موسوی و 
ایمان جمالی هم اکنون به عنوان لژیونر در کشورهای 
صاحب سبک هندبال توپ می زنند و سابقه میزبانی 
از مسابقات کشــوری و آسیایی، موقعیت اصفهان را 
از این نظر متمایز کرده اســت.با اعالم کنفدراسیون 

هندبال آسیا فدراسیون هندبال کشورمان به صورت 
رســمی میزبان بیستمین دوره مســابقات هندبال 
قاره آسیا معرفی شــد که چهار تیم برتر این رقابت ها 
به مســابقات جهانی 2023 ســوئد و لهستان اعزام 
می شوند.مســابقات هندبال قهرمانی بزرگســاالن 
آســیا در ژانویه 2022 )دی  ماه 1400( برگزار می شود 
و فدراسیون هندبال ایران 2 هفته مهلت دارد اسامی 
شهرهای متقاضی میزبانی را به کنفدراسیون هندبال 
آسیا اعالم کند تا پس از بررسی، شــهر میزبان این 
رقابت ها معرفی شود.در همین حال مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان ضمن اعالم آمادگی برای 
میزبانی اصفهــان از ایــن رویداد آســیایی، تاکید 
کرد هندبال ایــران ظرفیت و پتانســیل باالیی دارد 
و برخــورداری از بازیکنانی که اکنــون در معتبرترین 
لیگ های اروپایی توپ می زنند نمادی از بزرگی این 
رشته محسوب می شود.سیدمحمد طباطبایی ابراز 
امیدواری کرد میزبانی این رویداد زمینه رسیدن تیم 

ملی هندبال ایران به رقابت های جهانی را فراهم کند 
و اظهار داشــت: آخرین میزبانی ایران در رقابت های 
هندبــال قهرمانی آســیا به چهارده ســال پیش باز 
می گردد که اصفهان میزبان بود و عالوه بر آن اصفهان 
ســابقه برگزاری و میزبانی مســابقات هندبال جام 
باشگاه های آسیا و رویدادهای بین المللی هندبال را 
هم داشته است. خوشبختانه اکنون نیز با توجه به این 
مهم که اصفهان از سالن 6 هزار نفری با برخورداری از 
استانداردهای بین المللی سود می برد و سالن های 
پیروزی، 1۷ شــهریور و شهید ســجادی هم امکان 
میزبانی و تمرین را دارا هستند، این تمایل در مجموعه 
مدیریتی اصفهــان وجود دارد که بــار دیگر اصفهان 

میزبان رقابت های هندبال قهرمانی آسیا شود.

اصفهان کاندیدای میزبانی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا؛

نصف جهان؛ منتظر هندبالیست های قاره کهن
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چه خبر از شهرداری بافت تاریخی؟
۱۰ آذرماه سال گذشته، کوروش محمدی، یکی از اعضای شــورای شهر اصفهان خبر داد کمیسیون 
عمران، معماری و شهرســازی شــورای شــهر طرحی را تهیه  کــرده که در صحن علنی شــورا نیز 

اعــام وصول  شــده و به  موجــب این 
طرح، اعضای شــورا خواســتار تشکیل 
و ایجاد شــهرداری تاریخی در اصفهان 
شــده اند.وی در ادامه توضیح داد: این 
شهرداری تاریخی شامل دو منطقه سه 
و یک می شــود، چراکه بیشــترین آثار 
باســتانی و تاریخی اصفهان در این دو 
منطقه اســت و باید حفظ و صیانت آن 
به صورت ویــژه موردتوجه قــرار بگیرد. 
محمدی که ریاست کمیسیون اجتماعی 
و محیط زیســت شورای شــهر اصفهان 
را بر عهــده دارد، در آن برهــه اعام کرد 

که آیین نامه و ضوابط ویژه این طرح در حال تدوین است و مقررات و الزامات آن متفاوت از سایر 
شهرداری های مناطق خواهد بود؛ به طوری که شهرداری های منطقه سه و یک را به پاسداران میراث 
فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی بدل می کند. وی گفت: حداقل انتظار ما این است که بعد از تصویب 
دســتورالعمل های این طرح، دیگر شاهد اتفاقانی نظیر ســاخت هتل با ارتفاع غیرمجاز در حریم 
چهارباغ یا ساخت مجتمع چندطبقه تجاری در حریم میدان نقش جهان و... نباشیم.روزهای ابتدایی 
دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز، شــیرین طغیانی، رییس کمیسیون شهرسازی،  معماری و عمران شورای 
شهر اصفهان در یک برنامه زنده رادیویی در این باره، اظهار کرد: مدیریت یکپارچه ای نسبت به برخورد 
با بافت های تاریخی شهر وجود ندارد، زیرا بافت ها با شهرداری در مناطق مختلف روبه رو هستند و 
از طرفی اداره کل میراث فرهنگی به عنوان یک نهاد تاثیرگذار، متولی ساماندهی این بافت و نظارت 
بر آن است. وی خبر داد که طرح شهرداری بافت تاریخی بعد از رسیدن به صحن علنی شورا به دو 
کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی و کمیسیون اقتصاد و گردشگری برای بررسی های بیشتر 
سپرده شده و طی جلسات برگزار شده در کارگروه های مختلف با حضور کارشناسان در کمیسیون 
تلفیق تصویب  شده است. طغیانی، خاطرنشان کرد: براساس طرح شهرداری بافت تاریخی، احتماال 
یکی از مناطق شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری بافت تاریخی انتخاب خواهد شد، اما طرح ها و 
موارد مختلفی ارائه شده و قرار است کمیته ای در شهرداری با حضور رؤسای کمیسیون های خاص 
تشکیل شود تا درباره طرح تصمیم گیری کنند. بعد از این و در تاریخ ۲۷ دی ماه، رییس کمیسیون 
شهرسازی،  معماری  و عمران شورای شهر اصفهان در نشستی خبری، توضیحات بیشتری را درباره 
طرح شهرداری بافت تاریخی بیان کرد.   اکنون و با گذشــت بیش از دو ماه از تاریخ ذکر شده، این 
پرسش مطرح است که سرنوشت طرح شــهرداری بافت تاریخی اصفهان چه شد و اکنون در چه 
مرحله ای قرار دارد؟ پاسخ شیرین طغیانی، رییس کمیسیون شهرسازی،  معماری و عمران شورای 
شهر اصفهان به سوال ایسنا بدین شرح است: طرح مربوط به شهرداری بافت تاریخی که از طرف 
شورا داده شد و مقرر شده بود که شهرداری اصفهان آن را بررسی کند، متاسفانه با اقبال چندانی از 
سوی شهرداری روبه رو نشد. با این همه دوستان ما در شورای شهر پافشاری کردند و نهایتا توانستند 
ردیفی را در بودجه ۱۴۰۰ شهر برای شــهرداری بافت تاریخی در نظر بگیرند. وی می گوید: برخی از 
دوستان در شهرداری اصفهان گفتند که مذاکراتی را با وزارت کشور داشته اند و اعام شده که برای هر 
اقدامی باید مجوزات الزم گرفته شود. بر همین اساس به شهرداری محترم در بودجه فرصت داده 
شد که تا پایان اردیبهشت ماه روی بحث ظرفیت های قانونی این موضوع تحقیق های الزم را انجام 
دهند و راهکارها و آلترناتیوهای متفاوت شورا را بررسی و یکی از آن ها را دنبال کنند. بنده هم شخصا 

پیگیر این مسئله هستم تا بتوانم آن را به سرانجام برسانم.

شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای پارک ساعتی هوشمند در 13 خیابان شهر 

شــهردار اصفهان در برنامه زنده رادیویی »شــهر پرسشــگر، شهردار 
پاســخگو« با اشاره به درگذشــت ســید علی نکویی اظهار کرد: وی از 
پیشگامان انقاب اسامی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 
از مبارزان قبل از انقاب بودند که در استان های مختلف مانند کرمانشاه، 
چهارمحال و بختیــاری و ... خدمت کردند و منشــأ خدمات در نقاط 
مختلف کشور بودند. قدرت ا... نوروزی با اشاره به اینکه با مصوبه ستاد 
کرونا و شرایط قرمز اصفهان محدودیت هایی در فعالیت های شهرداری 
ایجاد شد که بسیاری از کارها تعطیل شد، گفت: بر همین اساس مراکز 
تفریحی، گردشگری، بازارهای روز محلی و برگزاری مراسم در باغ رضوان 
تعطیل و ممنوع است.شهردار اصفهان تصریح کرد: در موارد ضروری در 

حد محدود برای دفن و کفن متوفیان امکان ارائه خدمات وجود دارد.
وی ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل عمومی باید 
به صورت جدی اجرا شود.نوروزی با بیان اینکه روز گذشته با کلنگ زنی 
پارکینگ زیرسطحی توحید اولین پروژه سال ۱۴۰۰ را رقم زدیم گفت: با 
اجرای این طرح، پل آذر، خیابان توحید و خیابان نظر که به دلیل پارک 

خودرو با مشکاتی مواجه بود، از این معضل نجات می یابد.
وی بیان کرد: پارکینگ زیرســطحی توحیــد دارای 5۴۰ متر طول و دو 
عرض ۱۱ متری است که برای پارک موتورسیکلت هم در آن تمهیداتی 

اندیشیده شده است. شهردار اصفهان تصریح کرد: در سال ۹۹ شرایط 
سختی داشــتیم اما توفیقات بســیاری هم به دســت آمد؛ در مسیر 
خدمت رسانی به مردم هیچ کس از پیشرفت مردم ناخرسند نمی شود 
و باید همه با هم، هم داستان شویم تا امورات شــهر و کار مردم از هم 

گسیخته نشود. 
وی با اشاره به اینکه سال گذشته مصوبات خوبی در شورای شهر تصویب 
و جریان هر یکشــنبه یک افتتاح ادامه داشت و امسال هم ادامه دارد، 
اظهار کرد: قرار بود این هفته از مجموعه پل های شــهید سلیمانی بهره 
برداری رسمی شود که به خاطر شــرایط قرمز کرونایی به تعویق افتاد. 
نوروزی ادامه داد: این پروژه، کار بسیار بزرگی بود که در زمان مقرر تکمیل 
شــد و مدیریت شــهری هم بهره برداری از آن را برای مردم به تعویق 
نینداخت. چراکه اگر یک روز بهره بــرداری زودتر انجام و جلوی خطر 
گرفته شود، برای ما ارزشمند است.شــهردار اصفهان افزود: این پروژه 
قرار بود ۳6 ماهه ساخته شود ؛اما با تاش شبانه روزی در حوزه عمرانی 

و مالی شهرداری پروژه طی ۲۰ ماه و ۲۰ روز ساخته شد.

میدان پینارت تکمیل شد
وی با بیان اینکه در سال جدید مرکز همایش های بین المللی اصفهان 

را افتتاح می کنیم، تصریح کــرد: میدان پینارت هم تکمیل شــده و 
خیابان ارغوانیه و خیابان زاینده رود که مردم سال ها آرزوی حل شدن 
مشکات آن را داشــتند، تکمیل می شــود.نوروزی بیان کرد: در حال 
حاضر یک هزار و ۲۲5 پروژه در دست اجرا در شهر اصفهان داریم و این 
روندی است که از چهار سال پیش آغاز و رشد آن بیشتر شده است و 
مردم در همه مناطق شاهد برگزاری افتتاحیه و کلنگ زنی ها هستند.

وی بیان کرد: البته در آینده نزدیک پروژه شــهید ســلیمانی افتتاح 
می شود؛ از مجموعه پل های شهید سلیمانی تا پل آفتاب که ۷ کیلومتر 
است همچنان بخش هایی نیاز به آزادسازی دارد که با اجرای این کار، 
تکمیل نیم رخ ترافیکی شــرق اصفهان رقم می خــورد تا چالش این 
بخش شهر برطرف شــود، اگر این اتفاق بیفتد تقریبا حلقه حفاظتی 

شکل گرفته است.
شهردار اصفهان در مورد تماس یکی از شــهروندان برای تامین نور و 
تابلوی هشدار در زیرگذرهای اتوبان اردســتانی به سمت حصه اظهار 
کرد: حصه شمالی در منطقه ۱۰ و حصه جنوبی در منطقه ۱۴ واقع شده 
که در این مسیر ســه زیرگذر وجود دارد، بارها برای تامین نور و نصب 
تابلوهای هشــدار اقدام الزم صورت گرفته اما بایــد مراقبت الزم هم 
انجام شــود تا برخی افراد فرصت طلب دوباره دست به تخریب این 
تابلوها نزنند.وی ادامه داد: باید بررســی الزم در خصوص ایمنی این 

تابلوها انجام شود. 
نوروزی در خصوص پارک ساعتی در حاشیه خیابان ها نیز اظهار کرد: 
پارک ساعتی اجرایی شده است و طرح دقیق تر، کنترل پارک حاشیه 
ای خیابان هاست که هدف آن کاهش پارک طوالنی مدت، عدالت در 
اســتفاده از مکان ها، تشویق مردم به اســتفاده از پارکینگ و حمل و 

نقل عمومی است.
وی با اشاره به تصویب پارک ساعتی هوشــمند در حاشیه خیابان از 
سوی شورای اسامی شــهر، گفت: در راستای هوشمندسازی شهر از 
ابتدای خردادماه سال گذشــته این طرح را اجرا کردیم و باید در ۱۳۰ 

نقطه اجرایی شود و اکنون در ۱۳ نقطه اجرا می شود.
شــهردار اصفهان افزود: اجرای این طــرح نیاز به فرهنگ ســازی، 
همکاری و تجهیــزات دارد و هم اکنون در خیابان های شــیخ بهایی، 
طالقانی، شمس آبادی، چهارباغ باال، شریعتی و ... اجرایی می شود.

وی با اشــاره به مزیت های اجرای این طرح ادامــه داد: این طرح از 
پارک های طوالنی مــدت جلوگیری کرده و پارک هــای کوتاه مدت را 
۷8 درصد افزایش داده اســت، همچنین زمینه اســتفاده بیشتر از 

پارکینگ های عمومی و حمل و نقل عمومی فراهم شده است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: پیاده روسازی 
محور گردشــگری ناژوان در دستور کار فعالیت های 
عمرانی این منطقه در ســال جاری قرار گرفته است.

علیرضا رفیعــی اظهار کرد: اصاح هندســی معابر و 
خیابان ها یکی از نیازهای اساسی برای داشتن یک 
شهر کم ترافیک است؛ شهری که تردد عابران پیاده 
و خودروها در آن به ســهولت انجام بگیرد و افزایش 
روزافزون خودروها موجب بروز ترافیک های سنگین و 
قفل شدن خیابان ها نشود البته این اتفاق در بسیاری 

از شهرها از جمله در اصفهان که شهری متراکم است 
رخ می دهد و حاال شهرداری منطقه ۹ مدتی است که 
به صورت جدی گام در اصاح معابــر و خیابان های 
این محدوده از شهر گذاشته اســت.وی با بیان این 
که با توسعه معابر، وضعیت ترافیک بهبود بخشیده 
می شــود، افزود: تقاطع ها به عنوان نقاط بحرانی در 
عملکرد شبکه معابر شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
هستند و طراحی مناسب تقاطع از لحاظ هندسی و 
بهینه بودن شاخص های ترافیکی عملکردی و کنترلی 
آنها، گام مهمی در ایمن سازی و کاهش تصادفات و 
افزایش مطلوبیت سفرهای درون شهری است. مدیر 
منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اعام اصاح هندسی 
میدان شهید نصر و احداث میدان شــهدا نصرآباد، 
تصریح کرد: با توجه به این که میدان شهید نصر قبا 

طراحی و اجرا شده، به دلیل کم بودن طول تداخل ها 
و نبود دید کافی در میدان جهت گردش به راســت و 
وقوع تصادفات زیاد در آن، طرح اصاح هندسی تهیه 
و به منطقه اباغ شده است.رفیعی، ساماندهی تردد 
ایمن عابرپیاده را از اولویت های این ســازمان عنوان 
کرد و ادامه داد: ساماندهی گذرگاه ها به تکیه نصرآباد 
و میدان شهدا که به نحو مطلوب توانستیم بحث تردد 
ایمن عابر پیاده را ساماندهی کرده که اجرای طرح آن 
همچنان ادامه دارد و بحث پیاده روسازی آن محدوده 
با تامین اعتبار جدید ادامه خواهد داشت.وی افزود: 
در اقدام بعدی با توجه به رفت و آمد شهروندان به ویژه 
ســاکنان این منطقه به صورت پیاده، پیاده روسازی 
محور گردشــگری ناژوان انجام شــد و ایمن سازی 

مسیرهای تردد به پیمانکار اباغ شد.

ایمن سازی پیاده راه ناژوان

 برگزیده شدن مجموعه پوستر »بشنو و باور نکن«
در جشنواره »یاریگران زندگی«

مجموعه پوستر »بشنو و باور نکن« در حوزه پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر در اختتامیه جشنواره 
ملی »یاریگران زندگی« به عنوان اثر برگزیده معرفی و از ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان به عنوان تهیه کننده این مجموعه تجلیل شــد.فراخوان جشنواره »یاریگران 
زندگی« از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدرکشــور اعام شد که در این جشنواره نهادها، طرح های 
خود را برای مقابله با این آسیب ارائه دادند. سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
نیز با ارســال مجموعه طرح های »بشنو و باور نکن« در بخش پوســتر این جشنواره شرکت کرد 
که به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.سردار اسکندر مومنی در رابطه با این جشنواره اظهار داشت: 
جشنواره »یاریگران زندگی« محصول تاش یک سال گذشته تمام سازمان های فرهنگ ساز در 
کشور بوده که امروز به نمایش در آمده است.دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: مجموعه ها 
و دســتگاه ها باید تاش کنند که با کم کردن عرضه، اعتیاد را کاهش دهند زیــرا این وظیفه  ما و 
حاکمیت است؛ کاهش عرضه مواد مخدر باعث مصرف کمتر توســط افراد می شود و اولویت ما 

کاهش این موضوع بوده اما این اقدام برای ما کافی نیست.
وی ادامه داد: با جلســات برگزار شــده و تصویب موضوعات مختلف در ابتــدای امر، اولویت با 
اقدامات پیشگیرانه بود و اینکه با تولید محصوالتی در این زمینه نسبت به آگاه سازی مردم اقدام 
کرده و سعی بر حل این مشکل داشته باشیم.مومنی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخاطبین در 
شرایط کنونی با انبوهی از محصوالت روبه رو هستند، باید تولیداتی را انجام دهیم که جوانان کمتر 
به سمت مواد مخدر بروند و بیشتر سرگرم این محصوالت بشوند بنابراین در حوزه ستاد مواد مخدر 
جشنواره »یاریگران زندگی« برگزار شــد تا محصوالتی که در این زمینه می بایست رونمایی شود، 
به تولید برسد.وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که در جشنواره محصوالت فاخری رونمایی 
شود، گفت: اتفاقات خوبی را در این جشنواره شاهد بودیم و اقشار مختلفی از جامعه، محصوالت 

فرهنگی را به ستاد مواد مخدر ارائه کردند.

اکثر آسیب های اجتماعی زیر مجموعه اعتیاد است
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان نیز در آیین مجازی اختتامیه این 
جشنواره گفت: اســتان اصفهان در مواجه شدن با آســیب های اجتماعی دارای مشکاتی است 
که در این زمینه نهادها باید اولویت خود را انتخاب کرده و همه دست در دست یکدیگر برای بهتر 

شدن این شرایط تاش کنند.
محمد عیدی اظهار داشت: نیاز است تمام کنشگران به مسئله »چیستی« بپردازند تا با حل موضوع 
اصلی بتوانند مشکات موجود اجتماع را حل کنند.وی افزود: تداخل انواع آسیب های اجتماعی 
با یکدیگر، اتفاقات خوبی را به همراه نخواهد داشــت بنابراین ما باید با نگاهی دقیق به مســائل 
و رسیدن به یک جمع بندی در بین نهادها، تاش کنیم تا برای شــهر و کشورمان اتفاقات خوبی 
را رقم بزنیم؛ اگر در کشور اولویت ما اعتیاد اســت باید همه ما به این مسئله توجه کرده و با تمام 
تاش سعی بر رسیدن به نتیجه مطلوب تری داشــته باشیم.عیدی ادامه داد: سازمان اجتماعی 
کشور اولویت بندی را  انجام داده که در آن اولین آســیب اجتماعی اعتیاد شناخته شده است که 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر در ابتدای این راه قرار دارد، ما نیز با در دســت داشتن طرح اطلس از 
ریزترین مسائل آسیب های اجتماعی شهر با خبر هستیم که در آن همه موضوعات زیر مجموعه 

اعتیاد است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات و طرح هایی صورت گرفته تا بتوانیم به مسئله اعتیاد نگاه ویژه تری 
داشته باشیم که در همین راســتا به ۴۰  اطلس مختلف دســت پیدا کردیم که باید ظرفیت های 
آن را به اشتراک بگذاریم تا در شهرمان شــاهد اتفاقات بهتری باشیم.گفتنی است؛ عاقه مندان 
esfahanfarhang. برای مشاهده مجموعه طرح های »بشــنو و باورنکن« می توانند به سایت

ir مراجعه کنند.

گزارش
س: ایمنا

عک

شهرداری

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان:

معضالت ترافیکی خیابان 
توحید رفع می شود

خبر  روز

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان در آیین 
آغاز عملیــات اجرایی پارکینگ زیرســطحی 
خیابان توحید که با هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد 
ریال احداث می شــود، اظهار کــرد: احداث دو 
پارکینگ به عنــوان پروژه هــای اولویت دار در 
دستور کار منطقه پنج قرار داشت که یکی از آنها در 
تقاطع خیابان های نظر و توحید و دیگری مقابل 
بیمارستان شریعتی است.احمدرضایی افزود: 
در گام نخســت احداث پارکینگ زیرسطحی 
خیابان توحید در دستور کار قرار گرفت که برای 
اجرای آن ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته 
شــده اســت چرا که با توجه به هزینه سنگین 
تملک زمیــن برای احــداث پارکینگ، احداث 
این پروژه در ســطح خیابان، برای شــهرداری 
هزینه چند برابری در بر داشت.مدیر منطقه پنج 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث پارکینگ 
با ظرفیت ۳۷۰ خودرو، ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه 
نیاز دارد، خاطرنشان کرد: پارکینگ زیرسطحی 
خیابان توحید با ۷۰ میلیارد تومان هزینه احداث 
خواهد شد و خوشــبختانه تاسیسات شهری 
عمده ای در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: این پروژه در مــدت زمان یک 
سال احداث خواهد شــد و در گام نخست باند 
غربی خیابان توحید روی تردد خودروها بسته 
می شود و پس از احداث بخش غربی پارکینگ 
محدودیت ترافیکی در باند شرقی خیابان توحید 
ایجاد می شــود.مدیر منطقه پنج شــهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: احــداث پارکینگ 
زیرزمینــی توحید در رفع نیازهــای مردمی به 
لحاظ پارکینگ درخیابان های توحید، نظر و بلوار 
ملت با توجه به تعداد کاربران تاثیر بسزایی دارد 
و در مدت یک سال به بهره برداری خواهد رسید. 
وی ادامــه داد: محدوده پارکینــگ زیرزمینی 
توحید به دلیل وجود مراکز گردشگری تجاری و 
درمانی زیاد همواره مورد توجه شهروندان بوده 
و به جرأت می توان گفت یکــی از نقاط پرتردد 
شهری اســت که انتظار می رود با احداث این 
پارکینگ بخشــی از معضات ترافیکی منطقه 

پنج شهرداری در این محل برطرف شود.

»فرمول جاذبه« عنوان یکی از تازه های شــبکه دو ســیما در حوزه تاریخ، تمدن و هویت ایرانی -اســامی اســت که در ایام ماه مبارک رمضان روانه آنتن 
می شود.»فرمول جاذبه« با شعار ماجرای آدم هایی که جذابند به معرفی و زندگی نامه ۱۳ شخصیت تاثیرگذار و بزرِگ  مدفون در سرزمین تخت فوالد اصفهان 
می پردازد. تخت فوالد بعد از وادی السام به عنوان دومین گورستان بزرگ اسامی مطرح است که شخصیت های بزرگی در آن آرمیده اند. ۱۳ شخصیتی که 
در »فرمول جاذبه« به آنان پرداخته شده به عنوان استوانه و پایه های فرهنگ، تمدن و  هویت ایران و اسام منظور شده اند و تاش می شود تا طی این برنامه 
این بزرگان به نسل جوان معرفی شوند.این برنامه از گرافیک خاصی بهره می برد و طی آن چهار پژوهشــگر جوان با سفر به تخت فوالد اصفهان درباره یکی 
از این شــخصیت های بزرگ با یکدیگر گفت وگو می کنند و به ارائه اطاعات می پردازند. جال الدین همایی، ابوالقاسم میرفندرسکی، جال تاج اصفهانی، 
محمدحسین مصورالملکی، سید محمد صمصام، عبدالجواد فاطوری، محمدباقر زند کرمانی، سلیمان خان رکن الملک، سید محمدباقر درچه ای، حسین 

خرازی، بی بی مریم بختیاری، نصرت سادات امین، رحیم ارباب، عناوین ۱۳ شخصیتی هستند که در این برنامه به آنها پرداخته شده و معرفی می شوند.

با نگاه به شخصیت های بزرگی که در تخت فوالد اصفهان آرمیده اند؛

فرمول جاذبه؛ ماجرای آدم هایی که جذابند

تعطیلی بازار اصفهان
با افزایــش تعــداد مبتایان 
کرونــا در اصفهــان و اعــام 
وضعیــت قرمز در این شــهر و 
دیگر شهرهای اســتان، ستاد 
استانی مقابله با کرونا تصمیم 
به تعطیلی مشــاغل گروه دو، 
ســه و چهــار گرفــت. از  روز 
پنج شــنبه بســیاری از کسبه 
و بازاریان اصفهــان مغازه ها و 
فروشــگاه های خود را تعطیل 

کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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آیا از جمله افرادی هستید که تمایل دارند همیشه در منطقه امن 
خودشــان بمانند؟ شــاید این کار آرامش بخش باشد؛ اما هیچ 
دستاوردی ندارد. تمام سخنرانان انگیزشی شما را تشویق می کنند 
که از منطقه امن خود خارج شوید. در حقیقت، انجام کاری جدید و 
پر ریسک باعث کاهش پیری و بهبود عملکرد مغز می شود.بسیار 
مفید است که مرزهای منطقه امن خود را تحت فشار قرار دهید، اما 
قبل از هر چیز باید بدانید که منطقه امن ذهن چیست؟کامفورت 
زون )comfort zone( که به نام های دایره راحتی یا منطقه امن 
هم معرفی می شــود در حقیقت یک حالت رفتاری است که در 
آن، عملکرد فرد طبق روال و الگویی انجام می شود و فرد تالش 
می کند با عدم فعالیت و ریسک پذیری، احتمال ریسک و خطر را 

به حداقل رسانده و به امنیت روانی خوبی دست یابد.

اکنون به شما می گوییم منطقه امن ذهن در روانشناسی 
چیست و چرا بیرون آمدن از آن سخت است؟

روانشناســان رابرت م. یرکیز و جان دی. ددسون در سال 1908 
گفتند یک وضعیت آسایش نسبی باعث ایجاد سطح ثابتی از 
عملکردها می شود. در همین زمان بود که ایده منطقه امن ظهور 
کرد.انسان ها برای دســت یابی به موفقیت های بزرگ به حالت 
اضطراب نســبی نیاز دارند )شــرایطی که میزان استرس ما را 

کمی باالتر از حد طبیعی باال ببرد(، به چنین شرایطی »اضطراب 
بهینه« می گویند که همان خارج شــدن از منطقه ی امن است.

حتما شما هم قبول دارید که وقتی خودتان را به چالش بکشید، 
به نتایج شگفت انگیزی دســت خواهید یافت؛ اما یادتان باشد 
فشار بیش ازحد هم می تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد و 
باعث افزایش استرس و اضطراب شود؛ اینکه خود را به چالش 
کشیدید ایده  بدی است، این تمایل طبیعی ذهن ما برای بازگشت 
به وضعیتی بی طرف و بدون اضطراب است.منطقه امن را نمی توان 
مطلقا خوب یا بد دانســت، این یک وضعیت طبیعی اســت که 
بیشتر مردم به سمت آن ترغیب می شوند و کنار گذاشتن آن به 
معنای افزایش ریسک و اضطراب است که می تواند نتایج مثبت 

یا منفی داشته باشد.

مزایای خارج شدن از منطقه امن ذهنی چیست؟
اضطراب بهینه وقتی اتفاق می افتد که عملکرد ذهنی فرد به اوج 
می رسد؛ اما آیا می دانید خارج شــدن از منطقه امن ذهنی چه 

فوایدی دارد؟
بهره وری بیشتری خواهید داشــت: باقی ماندن در منطقه امن 
باعث کاهش بهره وری می شود و انگیزه شما را برای انجام کارهای 
بیشتر و یادگیری مهارت های جدیدتر از بین می برد.در این صورت، 

در »تله کار« گرفتار می شویم جایی که می خواهیم به عنوان راهی 
برای مانــدن در منطقه ی امن خود و اجتنــاب از کارهای جدید 
برگزینیم. تحت فشار قرار دادن مرزهای شخصی به شما کمک 
می کند که زودتر اقدام کنید، موفقیت های بیشتری به دست آورید 

و روش های بهتری برای کار پیدا کنید.
آسان تر با تغییرات جدید و غیرمنتظره کنار می آیید: با ریسک های 
کنترل شده و به چالش کشــیدن خود در مورد کارهایی که اغلب 
انجام نمی دهید، می توانید بخشی از عدم اطمینان به شخصیت 
تان را در محیطی کنترل شده تجربه کنید. بیرون آمدن از منطقه 
امن و زندگی در خــارج از کامفورت زون هنگام تصمیم گیری به 

شما کمک می کند با تغییرات جدید زندگی بهتر مواجه شوید.
ماندن در حالت اضطراب بهینه برای تان آسان تر می شود: وقتی 
از منطقه  امن ذهنی خارج می شــوید، این کار برای تان آسان تر 

می شود زیرا به حالت اضطراب بهینه عادت می کنید.
چیزهای جدید یاد می گیرید و خود را به چالش می کشید: بیرون 
آمدن از منطقه امن به شــما کمک می کند بــه دنبال تجربیات 
جدید، یادگیری مهارت های جدید و یافتن ایده های جدید بروید. 
وقتی تصمیم بگیرید کار جدیــدی انجام دهید که تاکنون انجام 
نداده اید، به دنبال کسب اطالعات جدید رفته و با انرژی بیشتری 

با چالش های پیش روی تان برخورد خواهید کرد.

آشپزی
پیتزا پنیر، غذای سنتی 

ایتالیایی ها
مواد الزم: نان پیتزا 2 عدد 2 نفره،  پنیر پیتزا 400 گرم،  سس باربیکیو 3 قاشق 

غذا خوری، گوجه فرنگی2 عدد، سس کچاپ 2 قاشق غذا خوری، سیر2 حبه، کره 
یا روغن زیتون2 قاشق غذا خوری طرز تهیه: برای تهیه پیتزای پنیر ساده در ابتدای کار، 

گوجه ها را شسته و روی گاز یا کباب پز و منقل آنها را کبابی می کنیم. سپس پوست گوجه ها را به 
آرامی جدا کرده و گوشت گوجه ها را درون یک کاسه می ریزیم. حاال با گوشت کوب برقی با غذا ساز 

آن را پوره می کنیم. یک تابه کوچک بر می داریم، کره یا روغن زیتون را درون آن می ریزیم. سپس سیر 
را رنده کرده و به آن اضافه می کنیم. روی حرارت مالیم قرار می دهیم تا روغن داغ شود اما نیاز نیست که 
سیر سرخ شود و فقط کافی است که کمی گرما ببیند و روغن طعم سیر بگیرد. روغن و سیر را به گوجه 
کبابی پوره شده اضافه می کنیم. سپس سس کچاپ و سس باربیکیو را به آن اضافه کرده و نمک و 
فلفل می زنیم و مخلوط می کنیم تا سس گوجه ما آماده شود. یک سینی یا ظرف مخصوص طبخ 
پیتزا را برداشته و کف آن را چرب می کنیم.در این مرحله نان آماده پیتزا را درون ظرف مخصوص 

پیتزا قرار می دهیم. روی نان را با سس گوجه آماده شده می پوشانیم. سپس روی آن را 
به صورت کامل با پنیر پیتزا می پوشانیم. در ادامه پیتزا را درون فر با دمای 180 درجه 

سانتی گراد قرار می دهیم تا پخته و پنیر آب شود. حدود 10 تا 15 
دقیقه زمان الزم دارد تا پنیر آب شود. وقتی که پنیر کامل 

آب شد، گریل فر را روشن کرده و حدود 5 دقیقه 
می گذاریم تا روی پنیر ها برشته شود.

فواید مهم خارج شدن از منطقه امن

تاریخ اکران »بلیت بهشت« جرج کلونی و 
جولیا رابرتز مشخص شد

مسترکالس مجازی »نرگس آبیار« در 
اسکاتلند برگزار شد

کمدی رمانتیک »بلیت بهشت« با بازی جرج کلونی و جولیا رابرتز سال 
آینده راهی سینماها می شود.یونیورسال پیکچرز کمپانی تهیه کننده فیلم، 
قرار است این اثر کمدی را 30 سپتامبر 2022 اکران کند.»بلیت بهشت« 
بعد از سال ها دو دوست قدیمی هالیوود را که اولین بار در »یازده یار اوشن« 
همبازی بودند، کنار هم آورده است.»بلیت بهشت« داستان زن و شوهری است 
که از یکدیگر جدا شده و حاال قرار است به شهر بالی سفر کنند تا جلوی ازدواج 
دخترشان را بگیرند.

 نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان سینمای ایران به صورت مجازی در برنامه 
»سینمای آزادیخواه« در شهر ادینبورگ اسکاتلند شرکت کرد.او پس از 
نمایش فیلم سینمایی »نفس«، به پرســش های حاضران پاسخ داد.  
»نفس« روایتی از زندگی چهار کودک با نام های بهار، نادر، کمال و مریم 
است که همراه پدر و مادربزرگ شان در دهه 50 خورشیدی زندگی می کنند و 
از جمله بازیگران آن می توان به پانته آ پناهی ها، مهران احمدی، گالره عباسی، 
سیامک صفری، شبنم مقدمی، جمشید هاشم پور و... اشاره کرد. 

خودروی مدیریت بحران با هدف رفع حوادث فاضــالب در کوتاه ترین زمان 
ممکن راه اندازی شــده اســت.با حضور مدیر عامل شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان و نماینده مردم فالورجان 
در مجلس شورای اسالمی، از نخســتین خودروی عملیاتی مدیریت بحران 
فاضالب اصفهان در صنعت آبفای کشور رونمایی شد.مدیرعامل شرکت آبفای 
استان اصفهان در مراسم رونمایی از این خودرو گفت: خودروی مدیریت بحران 
با هدف رفع حوادث فاضالب در کوتاه ترین زمان ممکن راه اندازی شده است.

هاشــم امینی با بیان اینکه این پروژه برای اولین بار در کشور از سوی فعاالن 
صنعت آبفا در اصفهان طراحی و عملیاتی شــد، خاطر نشان ساخت: قدمت 
شبکه فاضالب در اصفهان به بیش از نیم قرن می رسد و بر این اساس فرسودگی 
شبکه فاضالب یکی از مهم ترین عوامل وقوع حوادث در نقاط مختلف اصفهان 
اســت و از آنجایی که وقوع حوادث فاضالب تبعات زیست محیطی به همراه 
دارد، این خودرو با هدف کاهش تبعات مختلف حوادث شبکه فاضالب طراحی 

و عملیاتی شده است.وی با اشاره به امکانات خودروی مدیریت بحران شبکه 
فاضالب اعالم کرد: تمام تجهیزاتی که برای رفع بحران شبکه فاضالب نیاز است 
در این خودرو جانمایی شــده و برای مثال در گذشته برای رفع حوادث شبکه 
فاضالب بعضا از ماشین آتش نشانی به منظور دریافت اکسیژن، کمک گرفته 
می شد اما با راه اندازی این خودرو وسایل الزم برای اکسیژن رسانی به آسیب 
دیدگان مهیا شده است.مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان تصریح کرد: 
راه اندازی این خودرو تاثیر بسزایی در کاهش دخالت نیروی انسانی و برخی 
تجهیزات دارد و این مهم در نهایت موجب کاهش هزینه ها در رفع بحران های 
شبکه فاضالب می شود.امینی افزود: شرکت آبفا به منظور ارتقای سطح کیفی 
خدمات خود، استان اصفهان را به هفت منطقه تقسیم کرده است و مقرر شده به 
منظور وقوع احتمالی حوادث شبکه فاضالب در سطح استان، هفت خودروی 
مدیریت بحران با تجهیزات کامل در این مناطق مستقر شوند تا بدین وسیله از 

تبعات وقوع حوادث کاسته شود.

 با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، فرماندار و شهردار شهرستان 
برخوار و تعدادی از مدیران شرکت گاز استان اصفهان از زحمات سید اصغر 
شفیع اف، رییس سابق اداره گاز برخوار تقدیر و مسعود بهاءلو به عنوان 
سرپرست جدید این شهرستان منصوب شد. مهندس علوی، مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان  در این مراسم با بیان اینکه تودیع و معارفه در هر 
مقام و جایگاه مدیریتی وجود دارد، افزود: تنها چیزی که از جایگاه مدیریتی 
فرد باقی می ماند عملکرد و خدمتی است که برای رضای خدا و مردم انجام 
شده است. وی، با تقدیر از زحمات رییس سابق اداره گازشهرستان برخوار بیان 
داشت:  وی در زمینه توسعه خدمات  گازرسانی و تعامل با مشترکین، توانست 
با برنامه ریزی مناسب اقدامات شا یسته ای انجام دهد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان گفت: خوشبختانه برخوار از شهرستان های سبز استان است 

و تمامی جمعیت آن از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
مهندس علوی، ضمن تبریک به  مسعود بهاءلو، رییس جدید اداره گاز 
شهرستان برخوار، ابراز امیدواری کرد که وی، با توجه به تجربیات خود بتواند در 
این شهرستان بزرگ نیز با ارائه خدمات خوبی در جهت رضایتمندی مشترکین  
تالش کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، استفاده از ظرفیت مردم و 
مسئولین شهرستان  را در جهت نگهداری مناسب از تاسیسات گاز موثر دانست 
و تصریح کرد: برخورد مناسب با ارباب رجوع، توسعه گازرسانی به صنایع، 
تالش در جهت وصول مطالبات با حفظ کرامت مشترکین، توجه به  انگیزه و 
رضایتمندی کارکنان  و … از جمله مواردی است که انتظار می رود به درستی  و 
دقت بیشتری  مورد توجه ریاست اداره قرار گیرد.علوی، همچنین با تاکید بر 
ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تعامل با ادارات، فرمانداری 

و سایر نهاد های مردمی را  از دیگر توصیه های خود به رییس جدید اداره گاز 
شهرستان برخوار برشمرد و افزود: با تعامل مناسب با مدیران جهت برطرف 
کردن موانع و رفع مشکالت می توان کارها را بهتر مدیریت کرد.وی، درپایان 
با توصیه به وحدت و همدلی، اختالف را آفت خدمت رسانی دانست و گفت: 
اگر در مجموعه اختالفی بروز کند، دیگر نمی توان کارمناسبی انجام داد.در 
این مراسم با قرائت حکم، مسعود بهاءلو به عنوان سرپرست اداره گاز برخوار 
منصوب و از زحمات  سید اصغر شفیع اف، رییس سابق این اداره که پس از 
چهار دهه خدمت صادقانه در شرکت گاز استان اصفهان به افتخار بازنشستگی 

نائل شد، تقدیر به عمل آمد.

فوالد مبارکه همواره مدیریت پایدار آب و توجه به ارزش اساسی آب را سرلوحه 
کار خود قرار داده و توانسته است در مقایسه با شرکت های بزرگ فوالدساز 
جهان، رکورددار کمترین حجم آب مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد باشد.

ایران سرزمین کم بارشی است و طبق آخرین گزارش وزارت نیرو، امسال 
خشکسالی و مشکالت آبی کشور را تهدید می کند چرا که میزان بارندگی سال 
آبی بسیار پایین بوده است.از طرف دیگر تبخیر آب در کشورمان به قدری زیاد 
است که سه برابر میزان تبخیر میانگین آب در جهان محاسبه شده است. آن 
هم در کشور ما که آمار بارندگی های ساالنه اش، حکایت از آن دارد که یک سوم 
میانگین جهانی بارندگی است؛ آمارهایی که نشان می دهد چقدر اوضاع آب 

در کشورمان وخیم و بحرانی است. 
در بیشتر مناطق ایران میزان بارندگی زیر 100 میلی لیتر و میانگین تبخیر ساالنه 
2556 میلی لیتر در سال است؛ این در حالی است که بحران آب، مشکالت 
زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی را به وجود می آورد که در نتیجه آن، 
راهکارهای مختلفی در خصوص کاهش مصرف آب در حوزه های مختلف 
پیشنهاد می شود.اما بر خالف تصور عمومی به طور میانگین 90 درصد آب کشور 
در بخش کشاورزی، 7 درصد برای شرب و تنها 3 درصد در صنعت مصرف 
می شود، در حالی که صنعت 20 برابر کشاورزی شغل ایجاد می کند. با همه 
این تفاسیر توجه به کمبود آب همواره در کارخانه های صنعتی به خصوص 

سیستم های خنک کن آنها مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها بوده است.
در این میان فوالد مبارکه همواره مدیریت پایدار آب و توجه به ارزش اساسی 
آب را سرلوحه کار خود قرار داده و توانسته است در مقایسه با شرکت های بزرگ 
فوالدساز جهان رکورددار کمترین حجم آب مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد 
باشد. موضوعی که باعث شده شرکت فوالد مبارکه در زمینه مصرف آب به 
عنوان شاخص جهانی مطرح شود. یعنی نه تنها در بین رقبای داخلی، کمترین 
مصرف آب برای تولید یک تن فوالد را دارد بلکه در جهان هم کم مصرف ترین 

تولیدکننده به اضای هر تن فوالد است.
همچنین بهینه سازی مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه و استفاده از آب های 
کم کیفیت باعث شده ساالنه از مصرف 700 هزار مترمکعب آب تازه جلوگیری 

به عمل آید.
جمع آوری و ذخیره سازی آب باران )آب های سطحی( از طریق شبکه های 
گسترده در فوالد مبارکه و استفاده مجدد از آن به طور متوسط در سال یک 
میلیون و 200 هزار مترمکعب کاهش مصرف آب تازه را به دنبال داشته است 
به عالوه بهسازی شیمیایی آب های گردشی در برج های خنک کاری که امکان 
استفاده چندین و چندباره از آب در فرآیند تولید را مهیا کرده از دیگر اقدامات 

این شرکت درراستای بهینه سازی مصرف آب در این کارخانه است.
بازسازی برج های خنک کاری واحدهای نیروگاه، اکسیژن، فوالدسازی و 
نوردگرم به منظور کاهش هدررفت و افزایش راندمان برج های خنک کن، 
تغییر سیستم برج خنک کن   تر به هیبریدی و کاهش تلفات آب در فرآیند 
تولید آهن اسفنجی از دیگر اقدامات مهم این مجتمع صنعتی در راستای 
کاهش مصرف آب است.همچنین بهینه سازی مصرف آب با کاهش تلفات در 
شبکه های توزیع، یکی از پروژه های جدی در دست اجراست و قرار بر این است 
که بازسازی و نوسازی شبکه های فرسوده به طول تقریبی 50 کیلومتر انجام 
شود. این فعالیت از سال 1388 در شرکت فوالد مبارکه اصفهان شروع شده و 

تاکنون بالغ بر 600 میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است؛ به نحوی که 
در قالب این طرح، عمده شبکه های توزیع نوسازی شده اند.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد این کارخانه بهینه سازی مصرف آب با جایگزینی 
قسمتی از آب تازه با پساب تصفیه شده شهری است که بر مبنای آن، بر اساس 
قرارداد متقابل بین شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان سرمایه گذار و شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در سال 1392 اجرایی و مقرر شده با احداث 
تصفیه خانه های جدید فاضالب و تکمیل تصفیه خانه های موجود، شبکه های 
جمع آوری فاضالب در 9 شهر این استان یعنی زرین شهر، مبارکه، زیباشهر، 
دیزیچه، صفائیه، کرکوند، ورنامخواست، سده لنجان و چمگردان اجرا شود و 
پس از اجرای این پروژه ها که بیش از 6500 میلیارد ریال هزینه دربر داشته، 
پساب خروجی از تصفیه خانه شهرهای مذکور به فوالد مبارکه منتقل شود و 
پس از تصفیه تکمیلی در تصفیه خانه فوالد مبارکه در چرخه تولید فوالد، مورد 
استفاده قرار گیرد. با ارسال پساب به شرکت فوالد مبارکه از اواسط سال 
96 تا اواخر سال 98، به طور متوسط ساالنه یک میلیون مترمکعب پساب 
به شرکت فوالد مبارکه وارد شده و  در سال 99 تقریبا 4 میلیون مترمکعب 
پساب به این شرکت وارد شده که شامل پساب صنعتی و شهری بوده است. 
لیانه 13 میلیون مترمکعب  در افق بلندمدت این طرح نیز قرار است سا
پساب شهری جهت استفاده در شرکت فوالد مبارکه وارد شود که با تکمیل 
شبکه های جمع آوری، پمپ خانه ها و خطوط انتقال، این امیدواری وجود 
دارد که تا پایان سال 1400 این مهم  محقق شود.  این پروژه عالوه بر کاهش 
مصرف آب خام رودخانه با جلوگیری از تخلیه فاضالب خام شهرهای مجاور 
زاینده رود به رودخانه، باعث افزایش سطح بهداشت و حفظ محیط زیست 

منطقه شده است. 
پروژه مهم و حیاتی دیگر در این کارخانه در زمینه کاهش مصرف آب بحث 
بازچرخانی در فوالد مبارکه است که در سه مرحله صورت می گیرد.مرحله اول 
بازچرخانی کل فرآیند آب در یک واحد انجام می شود و آب تا هفت یا هشت بار 
در سیکل همان واحد چرخش می کند که این روش از ابتدای فعالیت فوالد 
مبارکه وجود داشته است.در مرحله دوم، بازچرخانی آب در بیش از یک واحد 
چرخش می کند؛ بدین معنا که پس از چند بار چرخش آب در مدار یک واحد 
و نهایتا با خارج شدن از استاندارد کیفیت برای آن واحد، بایستی این آب از 
چرخه واحد مذکور خارج شود. این آب می تواند به عنوان آب ورودی واحد 
دیگری که نیاز به کیفیت کمتری دارد، در نظر گرفته شود و سیکل بازچرخانی 

واحد دوم و بعضا واحدهای بعدی انجام شود.
 مرحله سوم بازچرخانی تجمیع آب خروجی واحدها و تصفیه آن در یک 
تصفیه خانه مرکزی و تبدیل آن به آب کیفی مورد نیاز خطوط تولید است، 
بنابراین مجددا این آب به چرخه تولید بازمی گردد. این فعالیت در فوالد 
مبارکه مراحل پایانی خود را طی می کند و بازچرخانی آب در مراحل 1 و 3 به 
حد نهایی خود رسیده و در مرحله دوم متناسب با شرایط واحدها قابل توسعه 
است.مجموع این اقدامات همه نشان دهنده این است که فوالد مبارکه به 
دلیل شناخت اقلیم و مشکالت ناشی از بحران کم آبی از ابتدای راه اندازی 
تاکنون همواره مصرف بهینه آب را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و امروزه 
توانسته است به یک الگوی جهانی در زمینه مصرف آب در بین فوالدسازان 

جهان تبدیل شود.

نخستین خودروی عملیاتی مدیریت بحران در صنعت آبفای کشور 
رونمایی شد

باحضور مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان؛

طی حکمی رییس جدید اداره گاز برخوار منصوب شد

 فوالد مباركه، 
برترین الگوی مصرف آب را در میان فوالد سازان جهان دارد

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