
سد زاینده رود در حال احتضار؛ حیات میلیون ها انسان وابسته به آب ذخیره سد

بازی مکعب! 
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 پله پله تا زیرِ زمین می رویم!
  مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان می گوید  نشست دشت

 اصفهان- برخوار که فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نیز در آن واقع شده، قابل کتمان نیست؛ 
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 رییس گروه پژوهشی استاندارد 
منطقه ای اصفهان :

 استانداردسازی 
 صنایع دستی، اعتماد
 جهانی را به دنبال دارد

 رقابت های مقدماتی جام جهانی
 2022 قطر؛

 جدال حساس
 ایران-  کره  در آزادی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مطرح کرد:
 داوطلبان جمعیت 
 هالل احمر؛ پای کار

 سالمت مردم
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مقاوم سازی ۵2 درصد 
خانه های روستایی در 
چهارمحال و بختیاری
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بزرگ ترین مرکز تجمیعی 
 واکسیناسیون اصفهان 
با ۳۴ خط فعال است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 سدی که باید حدود یک میلیارد و ۴00 میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره داشته باشد در حال حاضر 200 میلیون متر مکعب آب دارد و این اعداد با واحد متر مکعب گویا فعال برای آنها که باید 
چاره ای اساسی بیندیشند، قبل از اینکه خیلی دیر شود، تنها در حد همان عدد و رقم باقی مانده یا شاید هم جدی جدی فکر می کنند اینها همه یک بازی است؛ بازی مکعب! 

آزاده فرهنگمند بــه مناســبت هفتــه دامپزشــکی، اداره کل 
دامپزشکی اســتان اصفهان نشستی  با حضور 
دکتر شهرام موحدی برگزار کرد تا گزارشی از اقدامات و دستاوردهای سربازان 
گمنام عرصه های بهداشت و سالمت در طول یک سال گذشته )مهرماه 1399 

تا مهرماه 1400( ارائه دهد.
مدیر کل دامپزشکی اســتان اصفهان در این نشست عنوان کرد: حدود 1800 
عامل عفونی وجود دارد که در انســان ایجاد بیماری می کنــد و 60 درصد از 
بیماری های عفونی موجود بین انسان و دام مشترک هستند. بیماری هایی  
همچون  تب مالت، جنون گاوی، ســالمونال و... که البته آخرین دســتاورد 

بیماری مشترک بین انسان و حیوان ویروس کوید 19 بوده است.
وی افزود: در حال حاضر از پنج بیماری که انسان را درگیر می کند، سه بیماری 
منشأ حیوانی دارد و قریب به 60 بیماری مشترک بین انسان و دام توسط اداره 

دامپزشکی در حال کنترل، رصد و پیشگیری است.
موحدی  در مورد بیماری تب کریمه کنگو توضیح داد: سم پاشی اماکن دامی 
باعث شده هیچ مورد از انتقال بیماری نداشــته باشیم که این پیشگیری در 

حوزه دامپزشکی بوده است.
مدیر کل دامپزشــکی اســتان در مورد بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
اضافه کرد: تمام مرغداری هایــی که این بیماری را داشــتند قرنطینه و ضد 
عفونی شــدند و پس از آن نظارت شدیدتر شــد تا جایی که پس از گذشت 
4-5 سال هیچ گونه گزارشــی درباره این بیماری وجود نداشته است. باید 
گفت که این مورد به معنی حذف کامل ویروس نخواهــد بود. در این زمینه 
هر مرغدار که گزارشــی را اطالع دهد متخصصین امــر در بدترین مکان های 
صعب العبور در هــر زمان و به صورت کامال رایگان و در ســکوت کامل خبری 
خدمت رســانی کرده اند؛چراکه ســرعت انتقال این ویروس بسیار  مسری 

تر از ویروس کروناســت. وی در مورد واکسیناسیون در حوزه بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک یا ppr توضیح داد : بیش از3 میلیون و 300هزار رأس 
واکسیناسیون انجام شده، در حوزه بروســلوز یا تب مالت 600هزار رأس، در 
حوزه واکسیناسیون شاربن یا سیاه زخم بیش از یک میلیون رأس، در حوزه 
تب برفکی بیش از یک میلیون رأس و سایر بیماری ها واکسیناسیون صورت 
گرفته است. یعنی در سال قریب 14 میلیون نوبت واکسیناسیون انجام شده 
است که رقم بسیار قابل توجهی است. با توجه به اینکه اصفهان پر تراکم ترین 
واحد دام و طیور را داراست پس کنترل بیماری بسیار سخت تر خواهد بود،با 

این وجود  بیش از 600 میلیون دوز واکسن برای طیور انجام شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان اضافه کرد: خشکسالی به شدت در پرورش دام 
وطیور ما آسیب زننده است، یعنی آب مرغداری ها کیفیت الزم را ندارد، مرغدار 
مجبور به حمل آب به وسیله تانکر  اســت که کیفیت آب و میزان سختی آب 
خیلی کنترل شــده نیســت  و همین باعث انتقال بیماری از هر مرغداری به 

مرغداری دیگر می شود.
موحدی افزود: خشکی زاینده رود موجب حرکت پرندگان آزاد پرواز به سمت 

مرغداری هاست و یعنی انتقال بمب ویروس به مرغداری ها.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان همچنین گفت: در این یک سال 34 
میلیون دالر ارزش صادرات فرآورده های خام دامی صرفا از استان اصفهان به 

سایر کشورها انجام شده است.
وی با بیــان اینکه در حوزه بهداشــت  و نظــارت بر فرآورده هــای دامی، کل 
کشتارگاه های استان زیر نظر اداره دامپزشکی هستند، گفت: از مجموع کشتار 
دام و طیور در اســتان طی یک سال گذشــته، اجازه آمدن بیش از 1۷1 هزار 
کیلوگرم الشه دام از کشتارگاه ها را بر سر سفره های مردم نداده ایم و تمامی 

الشه های دارای مشکل در کشتارگاه ها ضبط می شده اند.

مدیر کل دامپزشکی استان هشدار داد:

خشکسالی و خشکی زاینده رود، خطری برای دام وطیور اصفهان

سفر وزیر کشور به اصفهان
وزیر کشور دیروز به اصفهان ســفر کرد و در بدو ورود  در گلســتان شــهدای اصفهان حضور یافت. احمد وحیدی با نثار تاج گل و قرائت فاتحه با 

آرمان های شهدای واال مقام تجدید میثاق کرد.

عکس روز
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رهبر کره شمالی: 

وضعیت معیشت مردم باید بهبود یابد
رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد، کیم جونگ اون به مناسبت هفتاد و ششمین سالروز تاسیس 

حزب حاکم کارگران این کشور بر لزوم ارتقای وضعیت زندگی مردم تاکید کرد.
براســاس گزارش آژانس خبری مرکزی کره )کی.سی.ان.ای(، این پیام »مهم« کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی تحت عنوان »بیایید کار حزبی را مطابق با خواسته های دوره توسعه تازه سازندگی 
سوسیالیستی بهبود بخشیم« منتشر شد.طبق این پیام کیم جونگ اون گفت، این حزب »استقالل 
توده های مردمی« را به عنوان اصل ساختار سوسیالیستی تعریف کرده است و از مقامات خواسته 
تا مانند »خدا« به مردم خدمت کنند. وی سپس تاکید کرد که این حزب همچنان مصمم است تا 
با برنامه پنج ساله اقتصاد ملی که در کنگره حزب در ماه ژانویه ارائه شد، به طور موثر پیش رود و از 
مقامات خواست تا مشکالت غذایی و مسکن مردم را حل کنند.رهبر کره شمالی همچنین به مقامات 
حزبی گفت تا »همیشه در نظر بگیرید که آیا کار آنها منافع مردم را نقض می کند یا باعث دردسر مردم 

می شود یا خیر.« کیم هیچ اشاره ای به روابط بین دو کره و ایاالت متحده نکرد.

»الکاظمی« از دستگیری معاون سرکرده داعش خبر داد
نخست وزیر عراق از دستگیری معاون سرکرده گروه تروریستی داعش خبر داد.به گزارش رویترز، 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق در توئیتی نوشت که نیروهای امنیتی عراق »سامی جاسم« 

جانشین ابوبکر البغدادی سرکرده به هالکت رسیده داعش را دستگیر کردند.

وزیرخارجه اتریش صدراعظم شد
»الکساندر شلنبرگ«، وزیر خارجه اتریش جانشین »سباستین کورتس«، صدراعظم مستعفی این 
کشور می شود.به نقل از دویچه وله، شلنبرگ ۵۲ ساله که از سال ۲۰۱۹ تصدی وزارت خارجه اتریش 
را برعهده داشته، در این باره گفت: کار چالش برانگیزی است.کورتس روز شنبه در پی اتهامات فساد، 
از قدرت کناره گیری کرد. این مرد ۳۵ ســاله، که طی چهار سال گذشته، رهبری دو دولت را بر عهده 
داشته، با بیان اینکه می خواهد با کناره گیری خود، از هرج و مرج و آشوب جلوگیری کند، شلنبرگ 

را برای تصدی منصب سابق خود پیشنهاد کرد.

چین، سخنرانی رییس جمهور تایوان را محکوم کرد
چین سخنرانی تسای اینگ-ون در »روز ملی« تایوان را که در آن گفته بود دولتش مقابل فشار پکن 
سر خم نمی کند و به تقویت امور دفاعی این جزیره خودگردان به منظور محافظت از سبک زندگی 

دموکراتیک آن ادامه می دهد، محکوم کرد.
به نقل از شبکه خبری الجزیره، دفتر امور تایوان در چین یکشنبه اعالم کرد سخنرانی رییس جمهوری 
تایوان رویارویی را تحریک و حقایق را مخدوش کرده است. این دفتر همچنین گفت استقالل تایوان 

درها را به روی مذاکره می بندد. پکن تایوان را یک استان جدا شده خود به شمار می آورد.
اظهارات روز یکشــنبه تســای اینگ-ون، رییس جمهوری تایوان یک روز پس از حرف های شی 
جینپینگ، رییس جمهوری چین مطرح شد که بار دیگر گفت »اتحاد دوباره مسالمت آمیز« با این 

جزیره خودگردان را محقق خواهد کرد.
رییس جمهوری چین گفت: هیچ کس نباید اراده و عزم قدرتمند و توانایی مردم چین را برای حفاظت 
از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی نادیــده بگیرد. رییس جمهوری تایوان هــم گفت این جزیره به 
تقویت امور دفاعی خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند هیچ کس نمی تواند آن را به پذیرش 
مسیری که چین در پیش رو قرار داده و نه آزادی دارد و نه دموکراسی، وادار کند. وی دوباره خواستار 

مذاکره با پکن شد.  

آیاپرونده»صادراتگازایرانبهاروپا«رویمیزمذاکراتبرجامهممیرود؟

»کارت جدید« در بازی ایران و اروپا
طی روز های اخیر، موضوع کمبود سوخت در  محمد مهدی حاتمی 
پمپ بنزین ها در بریتانیا خبرساز شده است. 
در همین باره تصاویر جالبی هم در فضای مجازی دست به دست می شد: 
گروهی از دانشجویان ایرانی )که گفته می شد دانشجویان »دانشگاه امام 
صادق )ع(« هستند(، جلوی درب سفارت بریتانیا در تهران جمع شدند و 
چند دبه بنزین را هم آنجا گذاشتند. بعد هم گفتند که آماده اند تا در صورت 
اعالم نیاز بریتانیا، برای سوخت رسانی به این کشور اقدام کنند.واضح است 
که این اقدام، نمادین بوده و برای تحقیر کشــوری صورت گرفته که تا یک 
قرن پیش ابرقدرتی جهانی بوده و ضربه های متعددی هم به منافع ایران 
زده بود. با این همه، ممکن است بتوان موضوع را از زاویه ای دیگر هم بررسی 
کرد، چرا که طی این مدت، ایران به طور رســمی هم اعالم کرد که می تواند 
مشکل کمبود انرژی در بریتانیا و اروپا را حل کند. اما در عمق این پیشنهاد 

چه چیز هایی نهفته است؟

بنزینی که به کار انگلیسی ها نمی آید
نخســت اینکه ایران قرار نیســت به بریتانیا بنزین صادر کند و این را هم 
ایرانی ها می دانند و هم بریتانیایی ها. کشــور های اروپایی اســتانداردی 
مشــخص برای کیفیت بنزین مورد اســتفاده در خودروهــای نو دارند 
 European emission( »که موســوم به »اســتاندارد آالیندگی اروپا
standards( است.بر اساس این استاندارد، کیفیت بنزین مورد استفاده 
در کشور های عضو این اتحادیه )که با ارفاق می توان بریتانیا را هم همچنان 
جزو آن ها به حساب آورد(، دســت کم استاندارد »یورو ۶« است. شرایط 
استاندارد »یورو ۷« هم تا چند ماه دیگر اعالم می شود و اجرای استاندارد 
»یورو ۷« از سال ۲۰۲۵ میالدی در دســتور کار قرار می گیرد.این در حالی 
است که با کیفیت ترین بنزین تولید شده در ایران اکنون استاندارد »یورو 
۵« دارد و به گفته مقامات مسئول )از جمله بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت 
در دولت روحانی(، حجم عمده بنزین تولید شده در ایران استاندارد »یورو 
۴« دارد و در برخی شهر های کوچک تر در ایران، بنزین با استاندارد »یورو ۳« 
و »یورو ۲« هم به فروش می رسد.به عبارت ساده، ایران با وجود وعده ها، 
هنوز نتوانسته کیفیت بنزین تولیدی خود را در تمام کشور به سطح »یورو 
۵« برساند، حال آنکه این استاندارد در سال ۲۰۰۹ میالدی در اروپا معرفی 

شده بود و حاال مدت هاست که از رده خارج شده است.

بحرانی با ریشه های عمیق تر
بنابراین باید ماجرا را در سطحی فراتر از صادرات بنزین به اروپا یا بریتانیا در 
نظر گرفت. موضوع از این قرار است که اروپا در نیمه دوم امسال، با بحران 

انرژی رو به رو شــده و این صرفا مختص بریتانیا نیست و مشکلی کوتاه 
مدت هم نیســت. ایران می خواهد در این بازی بزرگ تر ورود کند.»یورو 
نیوز« چند روز پیش گزارش داده بود که با خروج اقتصاد جهانی از وضعیت 
قرنطینه کرونایی، قیمت گاز طبیعی در اروپا افزایش یافته و به بحرانی دامن 
زده که احتماال بر قبض پرداختی مصرف کنندگان اروپایی در زمستان تاثیر 
خواهد گذاشت.بر اساس این گزارش، هزینه مصرف گاز طبیعی در اروپا، 
هم اکنون ۶ برابر بیشتر از سال گذشته است و بعید است که این بحران تا 
پیش از بهار سال آینده مهار شود. دلیل اساسی این وضعیت هم مشخص 
است: کشور هایی که بعد از ۲ سال از خواب زمستانی کرونایی خارج شده 
اند، حاال تشنه انرژی هستند و این در حالی است که بازار عرضه انرژی، در 

این ۲ سال هم پای این نیاز گسترش پیدا نکرده است.

پیشنهاد ایران روی میز اروپایی ها می رود؟
اما بحران انرژی در اروپا چگونه می تواند به ایران مرتبط شود؟ چندی 
پیش اعالم شد که یک میدان گازی بســیار بزرگ در شمال ایران و در 
حاشیه دریای خزر کشف شــده که حدود یک چهارم میدان »پارس 
جنوبی« گاز طبیعی قابل استحصال دارد. این در حالی است که »پارس 

جنوبی« به نوبه خود یکی از بزرگ ترین میادین گازی در جهان است.

کشــف این میدان گازی )که به نام »میدان گازی چالوس« شناخته 
می شود( می تواند زمین بازی صادرات گاز به اروپا را عوض کند و ایران 
را به سطحی از مشارکت اقتصادی با اروپا ارتقا بدهد که در عمل موجب 
می شــود ایران »تحریم ناپذیر« شــود. پیشــنهاد ایران به بریتانیا و 
همزمان گسیل تانکر های سوخت رسان ایرانی از سوریه به مبدأ لبنان در 
هفته های اخیر را هم می توان از همین زاویه مد نظر قرار داد.»سایمون 
واتکینز«، تحلیلگر انرژی هم چندی قبل در یادداشتی به این موضوع 
پرداخته بود که با کشــف این میدان گازی جدید، ایران توان تامین ۲۰ 
درصد از گاز اروپا را پیدا کرده و اینکه این امر می تواند تهدیدی ژئوپلیتیک 
برای نقش مسلط روسیه در بازار گاز اروپا باشــد.با این همه، ایران به 
این راحتی نمی تواند گاز خود را به اروپا بفرستد. جمهوری آذربایجان، 
روسیه، ترکیه، مصر، اســراییل و حتی مصر، که همگی میادین گازی 
قابل استحصال دارند، رقبای ایران هستند. از طرفی، تجربه نشان داده 
که انتخاب شریک برای واردات انرژی، بیش از آنکه ناظر به حساب و 
کتاب های اقتصادی باشد، ناظر به روابط سیاسی است.»آنگال مرکل«، 
صدراعظم آلمان به تازگــی گفته بود که ۲ هفته آینــده برای مذاکرات 
برجام اهمیتی حیاتی دارد و همزمان، ایران هم اعالم کرده به زودی به 

میز مذاکره بر می گردد. 

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال 
مبنی بــر اینکه آیا ایران در نشســت مســکو درباره 
افغانستان شــرکت می کند؟ گفت: پیشنهاد روسیه 
در دست بررسی است.خطیب زاده همچنین درباره 
تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان  اظهار 
کرد: روابــط تهران و باکو طبیعی اســت و برهم زدن 
آن غیرطبیعی است. وی با اشاره به پیوندهای عمیق 
دو کشور  افزود: نگرانی های ایران گفته شده که این 
نگرانی ها براساس حسن همجواری و روابط خوب 
دو کشور اســت. البته آنها گفتند که این نگرانی ها را 
مرتفع می کنند. اصل اساسی ما رفتار برادرانه است، 
در جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم تالش 
ما گفت وگو بود و انتظار ما حســن همسایگی است. 

حریم هوایی و مرزها باز است، نباید ادبیات مسئوالن 
موجب تشــدید تنش شود.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین درباره توافقات هیئت اعزامی ایران 
با هیئت عربستان گفت: قرار شــده گفت و گوها در 
فضای عمومی پیگیری نشود. چهار دور با ریاض در 
بغداد گفت و گو کردیــم، آخرین دور مربوط به زمانی 
بود که در نیویــورک بودیم. االن هــم این تماس ها 
بدون انقطاع ادامه دارد.خطیب زاده خاطرنشان کرد: 
بیشترین تمرکز بر مســائل دوجانبه و منطقه ای به 
تخصیص مسائل خلیج فارس بوده است. سرنوشت 
یمن توسط مردم یمن رقم می خورد و عربستان باید 
اقدام به توقف جنگ و محاصره کند. تالش ما برای 
عبور آرام منطقه از این شــرایط اســت.رییس مرکز 

دیپلماســی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه 
همچنین درباره سفر استاندار خراسان به افغانستان 
گفت: ما با افغانستان روابط مردمی و تجاری خوبی 
داریم. یکی از ویژگی های تجاری دو کشــور مردمی 
بودن آن است. سفر استاندار هم اطمینان از مردمی 
بودن این روابط اســت. ما با همه طرف ها به شمول 
طالبان در تماسیم ولی زود است درباره دولت فراگیر 

افغانستان بحث شود.

مذاکرات ایران و عربستان بی وقفه ادامه دارد

نورنیوز نوشت: یک منبع آگاه به تحریف واقعیات و خبرسازی برخی رسانه های آذربایجانی واکنش نشان داد و خبرسازی درباره ورود نظامیان ایران به این کشور در جنگ 
سال گذشته قفقاز را تکذیب کرد.برخی رسانه های آذربایجانی در خبری کذب مدعی ورود نیروهای نظامی کشورمان به خاک آذربایجان در جنگ ۴۴ روزه سال گذشته 
قفقاز شده اند.این خبرسازی مشکوک که در مقطع کنونی با هدف التهاب آفرینی و ایجاد جو ضدایرانی در فضای داخل آذربایجان صورت گرفته با ارائه اطالعات دروغ سعی 
کرده ایران را متهم به تجاوز نظامی به خاک آذربایجان در منطقه زنگیالن و روستای سلطانلی کند.در این خصوص یک منبع آگاه در وزارت نیرو ضمن گله مندی از تحریف 
واقعیات از سوی رسانه های آذربایجانی به »نورنیوز« گفت: ایران در سال ۲۰۱۶ به رغم اشغال منطقه زنگیالن و سلطانلی از سوی ارمنستان و برای تثبیت حاکمیت جمهوری 
آذربایجان در مناطق اشغالی، قرارداد احداث مشترک یک سد روی رودخانه ارس را با باکو امضا کرد و طبق توافق طرفین، مسئولیت تامین امنیت سد در دو  طرف مرز به 
ایران واگذار شد. بر اساس توافق طرفین مقرر  شد بعد از رفع اشغال اراضی آذربایجان، طی توافقی جدید برقراری امنیت سد در بخش آذری به باکو تحویل داده شود. این 
منبع افزود: در جریان جنگ ۴۴ روزه قفقاز، نیروهای نظامی آذربایجان در زمان پیشروی برای آزادسازی مناطق اشغالی، بدون توجه به توافق  قبلی و با استنکاف از روشن 
کردن جزییات فنی و امنیتی و تبیین شرایط جدید، تقاضای خروج نیروهای ایرانی محافظ سد از قسمت شمالی را داشتند که به هیچ وجه منطقی و امکان پذیر نبود.

خبر روزتکذیب خبرسازی رسانه های آذربایجان درباره ورود نظامیان ایرانی به این کشور

کیهان پیام رهبرانقالب در مورد فاجعه قندوز را تیتر یک 
نکرد، اما از دیگران انتقاد دارد

روزنامه کیهان کــه پیام مهــم رهبرمعظم انقــالب درباره عملیات تروریســتی علیه شــیعیان 
 قنــدوز را در قالب یــک تیتر کوچک منتشــر کــرد، از عــدم واکنش دیگــران به ایــن فاجعه

 انتقــاد کرد.ایــن روزنامــه نوشــت:چهره های مدعــی کــه معمــوال دربــاره همــه چیــز به 
نفع جریــان فرهنگی غــرب اظهارنظر می کنند، مانند گذشــته این بــار در برابــر جنایت قندوز 
ســکوت کردند.این افراد کــه معموال ادعای دفاع از حقوق بشــر دارند، نســبت بــه انفجار یک 
مســجد در قندوز افغانســتان و شــهادت ۱۵۰ نفــر و جراحت ۲۰۰ مــرد و زن بی گنــاه افغان، 
ســکوت کردند تا نشــان دهند تنهــا در مواردی اظهــار نظر می کنند که همســو بــا جریان های 
فرهنگی غربی باشــد.این در حالی اســت که پیام رهبری در تیتر یک ســتونی ســمت راست 
 منتشــر شــده حال آنکه در موارد بســیار کــم اهمیت تــر، پیام های ایشــان در کیهــان تیتر 

یک می شود.
 

 بعضی می گفتند چرا وزیر دولت روحانی 
رییس سازمان انرژی هسته ای شد؟

روزنامه جوان نوشت: بعد از انتصاب »اسالمی« به ریاست سازمان انرژی هسته ای بسیاری آن 
را زیر سوال بردند و در چرایی آن پاسخ می خواستند.وقتی علت اعتراض را جویا می شوی، پاسخ 
می شنوی که طرف در دولت روحانی بوده است. کلیشه های ذهنی و تصورات قالبی این طور شکل 
گرفته اســت که هر کس در دولت روحانی یا مثال در دولت احمدی نژاد باشد، حتما مشکلی دارد 
و باید حذف شود و این نگاه تبیین را دچار مشــکل می کند و نگاه اصولی به مقوالت اولویت دار را 

مختل خواهد کرد.

مورد عجیب برجام!
امیر عبدالهیان، وزیر امور خارجه کشورمان  گفت: مذاکرات برجام را با خردجمعی پیش می بریم.

 در عین حال حســین شــریعتمداری به شــبکه افق تلویزیون در پاســخ به این سوال مجری 
 که چــرا همچنان بازگشــت به برجــام جزو ادبیــات رایج مســئولین ماســت و آیا مــا برای

  اینکه میز دیپلماســی را حفــظ کنیم به اســم برجام به دنبــال لغو تحریم ها هســتیم؟ گفت: 
 برجامی وجــود نــدارد و تبدیل به جســد متعفن شــده اســت.علت آن کــه امــروز بر حفظ 
 برجام اصرار می شــود شــاید این باشــد که بخواهنــد بگویند مــا نمی خواهیم میــز مذاکره را 
 ترک کنیــم ولــی در واقــع چیزی کــه وجــود دارد این اســت کــه اساســا میــز مذاکره ای 

وجود ندارد.

 معاونان رییسی از کدام دانشگاه معروف کشور
 فارغ التحصیل شده اند؟

 بیشــتر معاونان و رؤسای ســازمان ها از چهار دانشــگاه تهران، شهید بهشــتی، تربیت مدرس
 و امام صادق )ع( انتخاب شده اند. 

بررســی اعضــای دولــت ســیزدهم کــه توســط ســید ابراهیــم رییســی، رییــس جمهور  
 کشــورمان انتخــاب شــده اند و احتیاجــی بــه گرفتــن رای اعتمــاد از مجلس نداشــته اند،

  نشــان می دهد که از نظر پراکندگــی جغرافیایی، از نقاط مختلف کشــور در میــان آنان حضور 
ز  رنــد و از لحــاظ محــل تحصیــل، بیشــتر معاونــان و رؤســای ســازمان ها ا  دا

چهار دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و امام صادق )ع( انتخاب شده اند.

کافه سیاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت: 

 اینکه گفته شود برجام
 هیچ منفعتی نداشته 

درست نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
دولت آذربایجان باید بداند ایران نســبت به 
دشمنی به نام اســراییل حساسیت دارد و 
به اسراییل اجازه نمی دهد در مرزهای ایران 
حضور پیدا کند. »سیدمحمد صدر«در رابطه 
با وضعیت برجام  اظهار کرد: همانطور که من 
قبال گفته ام برجام مسیری است که ما باید 
آن را طی کنیم. برجام نتیجه توافقی اســت 
که بین کشــورهای ۱+۵ انجام شــد و ایران 
تعهد کرد به دنبال تولید و کاربرد سالح اتمی 
نباشــد و طرف مقابل تعهد کرد، ۷ قطعنامه 
تحریمی سازمان ملل علیه ایران ملغی شود 
و تحریم ها به طور کلی از بیــن برود و روابط 
اقتصادی بین المللی ایــران به حالت عادی 
دربیاید یعنی برجام توافقی است که همچنان 
می تواند، ادامه داشته باشد چراکه هم رهبری 
اشاره کردند و هم همه مرتبا گفته اند که ایران 
کشوری نیست که به دنبال تولید سالح اتمی 
برود. تعهداتی که ایران در قبال برجام داشت 
انجام شده و طرف مقابل هم تا حدی و تا یک 
مقطعی تعهداتش را انجام داد ولی با آمدن 
ترامپ بــا توجه به اینکه او یک نژادپرســت 
افراطی بــود زیر میز زد و یــک طرفه از همه 
تعهداتش خارج شــد و برنامه هــا را برهم 
زد.وی افزود: متاسفانه چیزی که مخالفین 
برجام متوجه نمی شوند این است که کارهای 
خالفی ترامپ انجام داد کــه، برخالف همه 
تعهدات طرفین بود و ایــن موضوع نباید به 
حســاب برجام و ایران گذاشــته شود.صدر 
تاکید کرد: بنابراین چون می خواهیم تحریم 
ها برداشته شوند باید به دنبال مسیر برجام 
برویم. مشــکالتی که امکان دارد، ســازمان 
انرژی اتمی پیدا کند می تواند پرونده ایران را 
از شورای حکام این سازمان به شورای امنیت 
ببرد و دوباره همان شرایط قبلی بازگردد و می 
شود مثل دوران آقای احمدی نژاد و ایران در 
تحریم بین المللی قرار می گیرد و این مسئله 

بسیار خطرناک است.

بین الملل

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

با توجه به اينكه جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ به علت حدنصاب نرسيدن سهامداران ، تشكيل نگرديد ،  بدينوسيله 
به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامی خاص(  می رســاند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شركت رأس 
ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ در محل سالن اجتماعات آموزش وپرورش شهرستان فالورجان واقع در فالورجان ، جعفرآباد ،بلوار توحيد ، خيابان 

فرهنگ برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسي و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۹ شركت
۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره شركت
۴- انتخاب حسابرس و بازرس شركت

۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت  
۶- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد

رنا
 ای

س:
عک

» هیئت مدیره «
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بازار آشفته سیب سمیرم در دست دالالن
رییس جهادکشاورزی شهرستان سمیرم گفت: ضروری است دولت در زمینه بازار سیب سمیرم ورود 
کرده و بازار را ساماندهی کند.اشکبوس رضایی با اشــاره به برداشت سیب در شهرستان سمیرم اظهار 
داشت: سطح زیر کشت سیب درختی در این شهرستان ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ۱۷ 
هزار و ۷۰۰ تن سیب قرمز و طالیی است.وی با بیان اینکه برداشت سیب از یک ماه گذشته آغاز شده و 
تا نیمه آبان ماه ادامه دارد، افزود: پیش بینی ما برداشت ۲۱۰ هزار تن سیب بود که البته با توجه به اینکه 
در حال حاضر ۶۰ درصد از ســیب برداشت شده اســت و هنوز ۴۰ درصد آن مانده، پیش بینی می شود 
که برداشت سیب حدود ۲۳۰ هزار تن باشد.رییس جهادکشاورزی شهرستان سمیرم با اشاره به حل 
مشکل تامین کارگر برای برداشت سیب ســمیرم تصریح کرد: کمبود نیروی کار با ورود حدود ۱۵ هزار 
کارگر از استان های مجاور به ویژه سیستان و بلوچستان برای برداشت حل شده است.وی با بیان اینکه 
خشکسالی و غبارآلودگی هوا منجر به کاهش کیفیت سیب در حال برداشت در سمیرم شده است، اضافه 
کرد: بخش قابل توجهی از سیب های درجه یک شهرستان به درجه دو تبدیل شده است.رضایی، دالالن 
را بزرگ ترین چالش پیشروی باغداران سیب در سمیرم دانست و گفت: بازار سیب سمیرم همچنان در 
دست دالالن است هر چند پیگیری های زیادی را با همکاری نظام صنفی کشاورزی برای نرخ مصوب 
سیب انجام داده ایم، اما همچنان نرخ گذاری در بازار از سوی دالالن انجام می شود.وی با بیان اینکه سیب 
تولید شده در ســمیرم مازاد بر نیاز داخلی در بازار داخل است، اضافه کرد: سیب مازاد باید صادر شود و 
این در حالی است که دولت برای صادرات سیب حمایتی ندارد و دالالن صادرات را نیز در دست گرفته اند.

رییس جهادکشاورزی شهرستان سمیرم تاکید کرد: صادرات سیب سمیرم هیچ سودی برای کشاورزان 
ندارد و سود آن به جیب دالالن می رود.وی با بیان اینکه این روز ها بازاریابانی از کشور های مختلف و از 
جمله پاکستان برای خرید سیب سمیرم در حال تردد هستند، اضافه کرد: این امر باید ساماندهی شود 

و دست دالالن از بازار نابسامان سیب در سمیرم کوتاه شود.

پرورش میگوی آب شور در دل کویر
طرح الگوی پرورش و تولید آرتمیا )میگوی آب شور( در منطقه مرنجاب شهرستان آران و بیدگل اجرا 
شد.مدیر جهادکشاورزی آران و بیدگل  گفت: طرح الگوی پرورش و تولید آرتمیا )میگوی آب شور( در 
یک مزرعه واقع در کیلومتری ۲۰ جاده مرنجاب شهرستان آران و بیدگل  اجرا شد.مصطفی آبانی ادامه 
داد: برای اجرای طرح موردنظر با ۴۰۰ میلیون تومان هزینه ۶ اســتخر با پوشش ژئوممبران با حجم 
آبگیری ۲ هزار مترمکعب ساخته شده است.مدیر جهادکشــاورزی آران و بیدگل افزود: پیش بینی 
می شود از این مزرعه ماهانه بیش از ۷۰ کیلوگرم بیومس آرتمیا تولید شود. آرتمیا ، موجود کوچکی 
است که به عنوان غذای زنده در تغذیه آغازین میگو، ماهیان دریایی، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی 

کاربرد وسیعی دارد و چهار گروه آبزیان در مراحل اول رشد وابسته به آن هستند.

کاهش 50 درصدی تولید تخم مرغ در گلپایگان
مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت: کمبود نقدینگی و نهاده های خوراک طیور و افزایش بیش از 
حد قیمت مرغ تخم گذار موجب گران شدن و کاهش ۵۰ درصدی تولید تخم مرغ در گلپایگان شده 
است.امیرمسعود شهبازی اظهار کرد:طی سه سال گذشته با وجود این که بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان و تب برفکی دام در کشور به صورت پراکنده وجود داشت؛ اما در گلپایگان مشاهده نشد.وی 
افزود: با انجام سم پاشی به موقع و کافی میزان کانون های تیلریوز )زردی گاو و گوسفند( در گلپایگان 
۲۰۰ درصد در طول سه سال کاهش یافته است.مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان افزود: در طرح ریشه 
کنی طاعون نشخوار کنندگان بیش از ۱۰۰ هزار رأس دام ســبک علیه این بیماری واکسینه شدند و 
حتی در منطقه حفاظت شده حیات وحش موته که در مجاورت شهرستان قرار دارد نیز بیماری طاعون 
نشخوار کنندگان گزارش نشده است.شهبازی گفت: در روستای »هرستانه« اردوی جهادی یک روزه 

به منظور واکسیناسیون دام سبک دامداران علیه انواع بیماری ها انجام شد.

سد زاینده رود در حال احتضار؛ حیات میلیون ها انسان وابسته به آب ذخیره سد

بازی مکعب!

اوضاع خــوب نیســت و واقعیت های تلخی از ســد 
زاینده رود به گوش می رسد. سدی که زندگی و ادامه 
حیات چند میلیون انسان بسته به آب ذخیره شده در آن است، بحران 
کم آبی و خشکسالی را با یک نگاه ساده به سد و پیرامونش می توان 
فهمید. از روی شاخص دیوار سد می شود دید که ۴۳ متر سد خالی از 
آب است؛ سدی که باید حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
آب در خودش ذخیره داشــته باشــد در حال حاضر ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب آب دارد. مقدار ذخیره شده آب پشت ســد بستگی به میزان 
بارش های باالدســت دارد و اگر بــرف و باران نیاید آبــی هم دخیره 

نمی شود.
در جدول آماری که به تازگی منتشر شده، استان اصفهان با ۵۷ شهر 
دارای تنش آبی، در صدر استان هایی است که بدترین وضعیت تنش 
آبی در ایران را دارنــد. بحرانی که فاجعه فرونشســت را هم در نصف 
جهان به دنبال داشته و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، دور و 
دیر نیست زمانی که شاهد مهاجرت اصفهانی ها از سرزمینی باشیم که 
روزی روزگاری نه چندان دور بهشت ایران و یکی از زیباترین شهرهای 

جهان محسوب می شد. 

وضعیت سد زاینده رود خوب نیست
 مدیر اجرایی تاسیسات سد زاینده رود با اشاره به ظواهر سد می گوید: 
همانطور که ظاهر سد هم نشان می دهد متاسفانه حال سد زاینده رود 

خیلی خوب نیست.
به گفته »بابــک محمدی«؛ اکنون ۲۰ متر مکعب بــر ثانیه خروجی و 
۵ متر مکعب بر ثانیه ورودی ســد اســت و میزان ورودی یک چهارم 
میزان خروجی است که به اندازه ســه چهارم از حجم سد آب در حال 

برداشت است.
مدیر اجرایی تاسیسات سد زاینده رود با بیان کاهش ورودی آب سد، 
می گوید: سال گذشته در همین ایام چیزی در حدود ۱۰ متر مکعب بر 
ثانیه ورودی آب داشتیم که متاسفانه امسال روند کاهشی داشته و به 

۵ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.
اما آیا می توان به بهبود شــرایط در روزها و ماه های آتی امیدوار بود؟ 
این سوالی است  که محمدی هم جواب چندان مثبتی برای آن ندارد: 

»زمستان پارسال میزان بارش ها در ارتفاعات بسیار کم بود، اما آنچه 
بیشتر نگران کننده است نظر کارشناسان هواشناسی است که تا پایان 
آذر ماه بارشی را پیش بینی نکرده اند. به طور حتم بارگذاری های جدید 
و برداشت های غیراصولی و مصرف بی رویه از زاینده رود حال این سد 

را هم بدتر خواهد کرد.«

تنها طرح باقی مانده، تونل سوم است
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان هم با 
اشــاره به شــرایط موجود ســد زاینده رود، دورنمای خوبی برای این 
سد و وضعیت آبی استان متصور نیســت: متاسفانه شرایط مناسبی 
برای حوزه آبریز زاینده رود وجود ندارد و با توجه به گزارش ســازمان 
هواشناسی در مهرماه، بارشی نخواهیم داشت و در اواخر آبان بارش ها 
به صورت پراکنده خواهد بود و پیش بینی شــده که اواخر آذر شرایط 
مناسب تر شود، ولی در کل ســازمان هواشناسی در فصل پاییز حدود 
۳۰ درصد کاهش بارش نســبت به نرمال را دارد و امیدواریم بارش ها 

زودتر به ثمر برسد.
محمود چیتیان می گوید: تنها طرحی که مانده سد تونل سوم کوهرنگ 
است که به اتمام رسیده، ولی ســد هنوز مقداری کار دارد و حدود ۳۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته، بنابراین تدابیری اندیشیده شده که 
در مقاطع سیالبی یک مقدار آب از طریق تونل سوم کوهرنگ وارد حوزه 
زاینده رود کنیم، ولی متاسفانه بارش ها با توجه به اینکه مناسب نبوده 

به خصوص شاخص ما که کوهرنگ است، شاخص مناسبی ندارد.

وقتی بحران اصفهان جدی گرفته نمی شود
مصاحبه های مســئوالن، نشســت هــای نمایندگان، هشــدارهای 
کارشناسان، گزارش های خبرنگاران و آمارهای سازمان ها، واقعیت 
های موجود؛ همــه و همه حکایــت از فاجعه ای دارد کــه می تواند 
استراتژیک ترین شــهر ایران را تا مرز نابودی زیست بوم و مهاجرت 
مردمانش و مخاطرات متعدد در حوزه های مختلف پیش ببرد. هرروز 
مسئوالن درباره کاهش »ورودی« آب به سد هشدار می دهند. سدی 
که باید حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متــر مکعب آب در خودش 
ذخیره داشــته باشــد در حال حاضر ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد 
و این اعداد با واحد متــر مکعب گویا فعال برای آنهــا که باید چاره ای 
اساسی بیندیشند، قبل از اینکه خیلی دیر شود، تنها در حد همان عدد 
و رقم باقی مانده یا شاید هم جدی جدی فکر می کنند اینها همه یک 

بازی است؛ بازی مکعب! 

مدیرکل ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان گفت: نشست دشــت اصفهان- برخوار که 
فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان نیز در آن واقع شده، 
قابل کتمان نیست.رضا اســالمی در مورد خبر اخیر 
مبنی بر کج شــدگی برج مراقبت فــرودگاه اصفهان 
به دلیل فرونشســت زمین در فضای مجازی، اظهار 
کرد: باید توجه داشت که دشــت اصفهان-برخوار به 
مساحت ۱۶۰۶ کیلومتر دشــتی یکپارچه است و هر 
ســازه ای که در آن قرار دارد از جملــه ۸۱۵ هزار واحد 
مســکونی، ســازه های تاریخی، نیروگاه، فرودگاه، 

پاالیشگاه و ۲.۵ میلیون نفر جمعیت ساکن در آن و 
زیست بوم اصفهان ... چه بخواهیم چه نخواهیم، متاثر 
از فرونشست خواهند شد.وی افزود: به طور قطع عامل 
فرونشســت زمین  فرودگاه، یا نیروگاه و ... نیست، 
بلکه دلیل اصلی آن برداشت بیش از اندازه از آبخوان 
دشت اصفهان-برخوار بوده که با توجه به متراکم شدن 
الیه های زمین، فرونشست در حال اتفاق افتادن است 
و اینکه امروز بگوییم فالن مسئول بی توجهی کرده، به 
دور از انصاف است.مدیرکل سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی اصفهان درباره فرونشست فرودگاه 
اصفهان، گفت: از سال ۹۸ موضوع بررسی فرونشست 
زمین در فرودگاه اصفهان به جد توسط حوزه مدیریتی 
فرودگاه دنبال می شود.وی توضیح داد: به عنوان نمونه 

برای بررسی تغییرات سطح آب های زیرزمینی، اجازه 
حفر دو چاه پیزومتری در فرودگاه اصفهان با نظارت 
شرکت آب منطقه ای داده شد، از سوی دیگر با بررسی 
میزان نرخ فرونشســت زمین در فــرودگاه اصفهان 
توسط سازمان زمین شناســی در این مرکز موافقت 
شد.اسالمی افزود: از دی ماه سال ۹۹ کار مکان یابی 
ایســتگاه های GPS در فرودگاه توسط کارشناسان 
سازمان زمین شناسی انجام و پنج مکان مشخص شد 
و سازه مربوط با مشورت کارشناسان سازه و وضعیت 
خاک در منطقه طراحی و ساخته شد و از اردیبهشت 
امسال، نخستین دوره برداشت انجام شده و تاکنون 
نیز برداشت اطالعات ۵ دوره به فاصله زمانی یک ماه 

انجام شده است.

  مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان می گوید: نشست دشت 
اصفهان- برخوار که فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نیز در آن واقع شده، قابل کتمان نیست 

پله پله تا زیرِ زمین می رویم!

کافه اقتصاد

رییس گروه پژوهشی استاندارد منطقه ای اصفهان :

استانداردسازی صنایع دستی، اعتماد جهانی را به دنبال دارد
رییس گروه پژوهشی استاندارد منطقه ای اصفهان گفت: با استاندارد سازی صنایع دستی عالوه بر حفظ اصالت محصوالت تولیدی اعتماد مصرف کننده و حتی گردشگر 
نیز به این حوزه دوچندان می شود.فرحناز رجالی با بیان اینکه افزون بر ۶۰ درصد استاندارد های صنایع دستی نخستین بار از استان اصفهان تعریف شده است، گفت: با 
همکاری صاحب نظران، هنرمندان و متخصصان، این روند در حال اجراست.وی، نظارت بر اجرای استاندار ها و اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد به واحد های تولیدی 
مطرح را از گام های بعدی برشمرد و افزود: تالش کرده ایم در بخش صنایع دستی و محصوالت تولیدی، مردم به جای فروشنده به نشان استاندارد درج شده روی محصول 
اعتماد کنند.رجالی با بیان اینکه پس از تدوین استاندارد ها و اجرای آن در اصفهان به حوزه بین المللی نیز ورود کردیم، افزود: اکنون با راه اندازی کمیته فنی در حال جمع 
آوری تعاریف و معرفی محصوالت بومی شاخص اصفهان به زبان انگلیسی هستیم.به گفته وی، هدف از این اقدام خروج از صادرات تک محصولی با تقویت صادرات 
صنایع دستی استاندارد بوده است.رییس گروه پژوهشی استاندارد منطقه ای اصفهان افزود: با وجود سرآمد بودن ایران در صنایع دستی و ظرفیت مطلوبی که اصفهان 

در این بخش دارد، واردات محصوالت خارجی نام پرآوازه استان را خدشه دار کرده  است.

 جشنواره برداشت 
آلو در همدان

اولین جشــنواره برداشت آلو در 
روســتای »حیدره قاضی خان« 
جهت معرفی و جذب توریســت 
در این روستا برگزار شد. باغداران 
روســتاهای همــدان همچــون 
روســتای »وهنــان« و »حیدره 
قاضی خان« در ابتدای فصل پاییز 
محصول آلو را از باغات خود جمع 
آوری و ســپس به صورت سنتی 

تبدیل به آلو خشک می کنند.

وز عکس ر

نفسی تازه به ریه های اصفهان. ۱۱ هزار متر مربع، جایی برای فعالیت های 
نوآورانه. فضایی که حاال بر سر آن جنگ هفتاد و ملت است و اصفهان منتظر 

پایان جنگ.
جایی که ۲۸ سال فضای نمایشــگاهی داشــته و اکنون به انتظار کاربری 
مناسبی اســت که اقتصاد اصفهان خفته را بیدار کند. تصمیم ها اما پیچیده 

است و سرنخ ها به تغییر تفکر مدیران گره می خورد.
۳ سهامدار عمده، فضایی را در دســت دارند که فعاالن اقتصادی معتقدند 
می تواند روحی تازه را به اقتصاد شــهری نصف جهان بدمد. از یک سو آب 
منطقه ای که گویا چندان موافق استقرار استارت اپ ها و مراکز نوآوری نیست 
و از ســویی دیگر موافقانی همچون اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی که در 
انتظار تعامل برای رسیدن به اقتصادی نوین هستند. در این میان شهرداری 
اصفهان نیز به عنوان بزرگ ترین سهامدار این نقطه، اصرارش بر این است که 
کاربری این منطقه به فضای سبز تبدیل شود. مکانی که سوله های بسیاری 

دارد و هزینه زیادی برای مسقف کردنش کشیده شده است.

لزوم تاسیس مرکزی برای تجمع تیم های نوآور
اما آیا این مکان می تواند در دل خود نوآوری های نوین را بارور کند؟

یکی از مدافعان این ایده،در پاسخ به این ســوال بر روی تبدیل شدن این 
مکان به مکانی برای استارت اپ ها صحه گذاشته و اعتقاد دارد که این مکان 
می تواند مرکزی برای تجمع تیم های نــوآور و جایگزینی برای کارخانه های 
نوآوری باشــد. امری که فقدانش در اصفهان به خوبی احساس می شود و 

کمبود  آن باعث شده که این شهر از قطار توسعه جا بماند.

ضرورت اندیشه آینده پژوه نزد یک مدیر
این همان ظرفیتی اســت که در گفتمان نوین اقتصادهــای نوآور در جهان 
به خوبی مشاهده می شــود. یک مدیر آینده پژوه خوب می داند استفاده 
از فضای قدیمی نمایشــگاه در شــهر اصفهان برای فناوری هــای نوین و 
استارت اپ ها می تواند این شهر را قدم به قدم به پیشرفت های جدی تری 
نزدیک کند. شاید اگر چنین ایده ای رنگ اجرا به خود ببینید روزهای پاک تر 
و سالم تری در شــهرهای مان را تجربه کنیم. روزهایی که چرخ اقتصاد نه با 
سوخت های فســیلی و دود کارخانه ها که در بستر زیســت بوم کارآفرینی 

بچرخد.

ماجرای سهامداران شرکت نمایشگاه ها
البته شرکت آب منطقه ای، مالک این منطقه چندان تمایلی به استارت اپی 
شدن سوله های نمایشــگاه ندارد و از سویی دیگر شــهرداری هم به عنوان 
سهمیه دار اصلی این منطقه که ۷۰ درصد سهام شــرکت نمایشگاه ها را در 
دســت دارد، معتقد اســت که این فضای بزرگ باید به فضای سبز شهری 
تبدیل شــود تا از تراکم جمعیت و ترافیک در این منطقه کمی کاسته شود. 
در کنار این دو سهامدار، دیوان محاســبات هم به این قضیه ورود کرده و با 
تعامالت و بحث های فراوان باالخره به این نتیجه رســیده اند که این مکان 

می تواند نفس اقتصاد اصفهان را کمی تازه کند. اما تمام این تعامالت و نتایج 
به شکلی شفاهی گفته شده و امضایی روی کاغذ نیامده تا به سرانجام برسد 
و در عمل معلق مانده است؛ تعلیقی که تا تغییر مدیران باقی خواهد ماند و 

آینده ای که در بن بست تغییر مدیران جامانده تا درها به رویش باز شود.
فضایی مه آلود که یکــی از فعاالن پلتفرم کارآفرینــی از آن نام می برد و به 
نقطه ای اشــاره می کند که می تواند با تغییرات روشن شــود. آینده ای که 
یا اصفهان را در دوری تــازه قرار می دهد و به نقطه خوبی می رســاند و یا به 
تصمیمی نادرســت و گره ای کور متصل می کند؛ گره ای که فعال نه به دست 

مدیران فعلی باز می شود و نه به دست تحلیل های کارشناسان.
در ســوی دیگر ماجرا و البتــه برخالف نظــرات امیدوارانه و آینــده نگرانه 
برخی، مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های اصفهان اعتقــاد دارد »تنها با 
تعامل« حل خواهد شد. علی یارمحمدیان با اینکه خودش موافق دمیدن 
روحی اقتصادی به این مکان اســت اما تنها به اظهار نظر در این رابطه اکتفا 
می کنــد. »به این علت که شــرکت نمایشــگاه ها طبق قــرارداد به صورت 
مســتاجر در این مکان حضور داشــته و مالک اصلی که همان شرکت آب 
 منطقه ای اســت با تغییر آیین نامه ها هم اجازه اجاره ایــن مکان به غیر را 
لــی اســت کــه بســیاری از کارشناســان  نمی دهــد«. ایــن در حا
اقتصــاد شــهری معتقدنــد کــه ایــن ســوله ها بــا هزینه هــای 
بــا  کنــون  ا و  شــده  تعبیــه  مــکان  ایــن  در  زیــادی   بســیار 

جمع آوری و تغییر کاربری سرمایه زیادی هدر خواهد رفت.

 عمده ترین مزایای تغییر کاربری شــرکت نمایشــگاه هــا از اقتصاد 
کالسیک به نوین

به یاد داشته باشیم تنوع سبد اشــتغال استارت اپ ها و خالقیتی که دردل 
آن ها وجود دارد می تواند با کمک ســرمایه های خرد، جذابیت های زیادی 
برای شهری که همواره چشم و چراغ کشور بوده ایجاد کند. مهارت هایی که 
زخم های کهنه اصفهان را بهبود می بخشد و مجموعه ای از فعالیت های نوین 
را به ارمغان می آورد. »جذب ۱۵ الی ۲۰ هزار نفر در اشتغال«، »حفظ اموال 
و سرمایه موجود تجهیزات کامل و ســرعت در بهره برداری« و »میزبانی از 
زیباترین و مجهزترین فضای نوآوری در غرب آسیا« تنها بخشی از مزایای 

چنین انتخاب و تصمیم درستی است.
 تصمیمی که مانند اکسیژنی اســت که می تواند به ریه های اصفهان قوتی 
تازه ببخشــد. با توجه به این که با وجود عمر کم اســتارت اپ ها در ایران 

اکوسیستم اصفهان در این حوزه خوب عمل کرده است.
به مواردی که پیش از این ذکر شد؛ »دسترسی از دو سمت رودخانه با وسایل 
حمل و نقل عمومی« و »سرمایه موجود و عدم نیاز به هزینه کرد باال« را هم 
اضافه کنید و به یاد داشته باشید اینجا شهری که توانسته پیشرو و پایلوت 
شهرهای دیگر باشد؛ اکنون نیازمند این است که دستش را بگیرند و آشیانی 
تازه داشته باشد. با این تفکر که تمرکز روی فناوری های نوین و استارت اپ 
ها ریسک کمتری داشته و توانایی مدیریت بحران های آینده ای را دارد که 

اصفهان را هدف خود قرار داده اند.

رنا
 ای

س:
عک

عکس: ایمنا

نمایشگاهی که می تواند روحی تازه در کالبد اصفهان بدمد؛

اقتصاد اصفهاِن خفته، بیدار  می شود؟
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کابوس وجود نیترات در آب شرب بروجن

چندین سال است که مردم شــهر بروجن از وجود نیترات در آب شرب 
گالیه مند هستند و بر این باورند که متاسفانه نیترات موجود باالتر از حد 
استاندارد است، اما مســئوالن امر این موضوع را رد می کنند. بسیاری 
از مردم در خصوص آالینده  هایی که نمود و تاثیر آنی دارند مانند: طعم 
و بوی نامطبوع آب، تیرگی و کدورت آب، ذرات معلق در آب، ســختی و 
سنگینی آب، رســوب گذری آب و … توجه نشان می دهند؛ اما نسبت 
به آالینده  هایی نظیر نیترات که تاثیر آن حداقل ۱۵ ســال بعد آشــکار 
می  شــود  و به مراتب خطرناک تر اســت، بی توجه هســتند. نیترات 
از طریق اکسیداســیون طبیعی تولید و در تمام محیط زیســت یافت 
می شود. فاضالب  های شهری، صنعتی، مواد دفعی حیوانی وگیاهی در 
شهرهای بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند به خاک دفع می شوند. 
دراثر فعالیت میکروارگانیزم  های خــاک نیتروژن آلی به یون آمونیوم 
)NH(تبدیل شده که به این پدیده Ammonifcationگفته می شود. 
خاک توانایــی نگهداری این ترکیــب رادر خود دارد؛ امــا به مرور طی 
پدیده دیگری به نام Nitrificationبخشــی از یــون آمونیوم ابتدا به 
نیتریت)No( وسپس به نیترات تبدیل می شود. الیه سطحی خاک قادر 
به حفظ و نگهداری این دو ترکیب نبوده و در نتیجه نیتروت و نیترات به 
آب های زیر زمینی راه می یابند. از آن جایی که نیترات در آب به صورت 
محلول وجود دارد، روش  هــای معمول تصفیه آب قــادر به حذف آن 
نیستند از این  رو نیاز به آن دسته از روش  های تصفیه پیشرفته خواهد 

بود که قادر به کاهش آالینده  های محلول هستند. از سوی دیگر چرخه 
نیترات سازی در شهرهایی که دفع نادرست فاضالب از طریق چاه  های 
جذبی انجام می شــود همچنان ادامه دارد و مشــکل تولید پیوســته 
نیترات و انتشارآن به آب  های زیرزمینی راسبب می شود. چندی پیش 
مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری، نیترات موجود در آب 
شرب شهر بروجن را پایین تر از استاندارد بیان کرد، به گونه ای که نگرانی 
بابت آب مصرفی وجود ندارد، اما بــه دنبال این موضوع، همچنان این 
گالیه مندی وجود دارد و شــهروندان ادعا می کنند نیترات همچنان در 
آب شــرب وجود دارد، ولی  توجهی به آن صورت نمی گیرد و مسئله ای 

رها شده است.

وجود نیترات در آب شرب بروجن توسط مسئوالن رد می شود
یکی از شــهروندان بروجنی اظهار کرد: چندین ســال است که نیترات 
موجود در آب شرب مردم وجود دارد و باتوجه به پیگیری های بسیار این 
مشکل برطرف نشــده و همچنان وجود دارد، به طوری که به مسئله ای 
فراموش شده تبدیل شده است. به گفته مسئوالن این امر صحت ندارد 

و روزانه آب شرب مصرفی آزمایش و رصد می شود.

کیفیت آب شرب توسط دانشگاه علوم  پزشکی رصد می شود
مدیر روابط عمومی شــرکت آبفای چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 

اینکه کیفیت آب شرب از طریق دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دستگاه 
ناظر رصد می شود، اظهار کرد: آب شرب مصرفی استان از طریق مراکز 
بهداشت شهرستانی در شهرستان ها، مراکز بهداشتی درمانی در روستاها 
و خانه های بهداشت، دائما از نظر کلرزنی و کیفیت پایش می شود، عالوه 
بر اینکه آزمایشگاه آب شرکت آبفا آزمایشات الزم را از آب شرب مصرفی 
مردم انجام می دهد، در صورتی که در منطقه ای، آب شرب دارای مشکل 
باشــد، بدون تذکر یا اخطار منبع آب را پلمب می شــود. فرشاد متقی  
افزود: نیترات موجود در آب در هیچ نقطه ای از چهارمحال و بختیاری 
باالتر از حد مجاز نیست، زیرا اگر نیترات موجود نزدیک به حد غیرمجاز 
برسد، اجازه توزیع آب داده نمی شود، از طرفی باتوجه به اهمیت موضوع 

و سالمت مردم این مسئله با جدیت دنبال می شود.
متقی با بیان اینکه آب توزیعی در شبکه آبرسانی، از استانداردهای الزم 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: از سوی شــرکت آبفا، چهار چاه برای 
تامین آب شرب شهرستان بروجن اجاره شده است، بنابراین تا زمانی 
که از سوی متولیان کنترل کیفی آب و شبکه بهداشت تاییدیه الزم صورت 
نگیرد، هیچ چاهی وارد مدار نخواهد شد. طی تماس های مکرر، فرماندار 
شهرســتان بروجن این موضوع را رد کرد و گفت: مردم از کجا می دانند 
نیترات در آب شرب وجود دارد، آب مصرفی توسط آزمایشگاه ها مورد 
بررسی قرار می گیرد و اگر گزارشی از سوی مسئوالن امر در زمینه نیترات 

موجود در آب، حاصل شود پاسخگو هستیم.

 موفقیت دانشگاه شهرکرد
 در جدیدترین رتبه بندی موضوعی تایمز2022

در جدیدترین رتبه بندی موضوعی تایمز در سه حوزه علوم مهندسی، علوم فیزیک و علوم زیستی، 
دانشگاه شــهرکرد به ترتیب جایگاه ۵۰۰-۴۰۱، ۸۰۰-۶۰۱ و ۸۰۰-۶۰۱ را کسب کرد. در حوزه علوم 
مهندسی، دانشگاه شهرکرد از میان یک هزار و ۱۸۸ دانشگاه در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه های 
برتر جهان قرار گرفت و در میان ۴۱ دانشــگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه ۱۴ را 

به دست آورد. 
در حوزه علوم فیزیکی، دانشــگاه شــهرکرد از میان یکهــزار و ۲۷۷ دانشــگاه در رتبه ۶۰۱-۸۰۰ 
دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت و در میان ۴۰ دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، 

رتبه ۱۷ را به دست آورد.

 مقاوم سازی 52 درصد خانه های روستایی 
در چهارمحال و بختیاری

 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی چهارمحــال و بختیــاری گفت: با شــتاب گیری روند 
 مقاوم ســازی خانه های روســتایی در اســتان طی ســال های اخیــر، تاکنــون ۵۲ درصد این

 واحدها مقاوم ســازی شده اســت.  فرشــید ریاحی ســامانی افزود: طبق برنامه، مقرر شد تا 
 ســه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار واحد مسکن روستایی در استان مقاوم ســازی شود به طوری که با

 تحقق این برنامه طی پنج ســال آینده باید ۷۰ درصد خانه های روستایی در استان مقاوم سازی 
شده باشد.

ریاحی ادامه داد: در همین راستا طی شش ماهه نخست امســال، دو هزار سهمیه مقاوم سازی 
روستایی در استان برای دریافت تســهیالت به بانک های عامل معرفی شد که تاکنون ۴۰ درصد 
متقاضیان موفق به عقد قرارداد شــده اند. وی، مبلغ هر فقره تســهیالت مقاوم ســازی مسکن 
روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این میزان تسهیالت با بازپرداخت ۲۰ ساله و سود 

چهار درصد پرداخت می شود.

تزریق واکسن به یک هزار و 230 راننده ناوگان شهری
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد گفت: یک هزار و ۲۳۰ راننده 
ناوگان شهری شهرکرد علیه کرونا واکسینه شدند. مهرداد میرزائیان افزود: برخی از رانندگان قبل 
از معرفی به واسطه سن شان واکسن را دریافت کردند و حدود یک هزار و ۱۲۰ راننده تاکسی و ۱۱۰ 

راننده اتوبوس در شهرکرد واکسینه شده اند. 
مهرداد میرزائیان ادامه داد: بعضی از رانندگان در زمان معرفی به ویروس کرونا مبتال شده بودند که 

اکنون در دوران نقاهت به سر می برند و بعد از اتمام این دوران واکسینه خواهند شد. 
وی اظهار داشت: یک هزار و ۱۲۰ تاکسی شهری  شامل ۸۷۰ تاکسی گردشی، ۲۳۰ تاکسی خطی 

و یا تاکسی هوشمند در ۹ خط و ۱۱۰ اتوبوس در ۱۵ خط مشغول فعالیت هستند.

انجام بیش از 21۷ بازدید فنی از واحد های تولیدی 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل اســتاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: مطابق ماده ۱۹ قانون توسعه نظام سازمان ملی 
استاندارد ایران، کارشناسان این سازمان مجاز به بازرسی از واحد های تولیدی مشمول استاندارد 
اجباری هستند.عبدا... نظری اضافه کرد: در این راستا ۲۱۷ بازدید فنی از واحد های تولیدی استان 

طی شش ماهه ابتدایی سال جاری به عمل آمده است.

اخبار

چندین سال است که نیترات موجود در آب شرب 
مردم وجود دارد و باتوجه به پیگیری های بسیار این 
مشکل برطرف نشده و همچنان وجود دارد، به طوری 
که به مسئله ای فراموش شده تبدیل شده است. به 
گفته مسئوالن این امر صحت ندارد و روزانه آب شرب 

مصرفی آزمایش و رصد می شود

بام ایران

مفاد آراء
7/253 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7024-1400/06/13 هیات سوم آقای مجتبی حسین زاده 
جوزدانی به شناسنامه شماره 45427 کدملی 1280342064 صادره فرزند ابراهیم 
در تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 113 متر 
مربع از پالک 52 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت متقاضی و ... مورد ثبت صفحه 247 دفتر 574 امالک
ردیف 2- رای شــماره 7026-1400/06/13 هیات ســوم خانم ملیحه السادات 
میر معصومی کرمی به شناسنامه شــماره 59003 کدملی 1281018910 صادره 
اصفهان فرزند سید محمد در تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 113 متر مربع از پالک 52 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و ... مورد ثبت صفحه 247 

دفتر 574 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205017 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/254 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7545-1400/06/20 هیات دوم آقای حسین مردانی والندانی 
به شناسنامه شماره 571 کدملی 1287121780 صادره اصفهان فرزند محمد  در 
سه و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 133/20 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت رضا حیدری بهرام آبادی از ســند شماره 36086 مورخ 

1350/1/21 دفترخانه شماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
ردیف 2- رای شماره 7546-1400/06/20 هیات دوم آقای محمد مردانی ولندانی 
به شناسنامه شماره 579 کدملی 1287528082 صادره اصفهان فرزند حسین  در 
دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 133/20 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت رضا حیدری بهرام آبادی از ســند شماره 36086 مورخ 

1350/1/21 دفترخانه شماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205188 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/255 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1642 مورخ 1400/05/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای تقی 
اکبری به شناسنامه شــماره 107 کدملی 1110619545 صادره فالورجان فرزند 
محمد قلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 71/06 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمد صادق ناظر 
دستجردی )مالک رسمی( خریداری شده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205135 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

مفاد آراء
7/256 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1631 مورخ 1400/05/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
هانی امینی به شناسنامه شــماره 1272682692 کدملی 1272682692 صادره 
اصفهان فرزند محمد ناصر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
155 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه 

از طرف آقای محمد صادق ناظر دستجردی )مالک رسمی( خریداری شده است.
2- برابر رای شــماره 1632 مورخ 1400/05/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
هادی امینی به شناسنامه شماره 10723 کدملی 1292816937 صادره اصفهان 
فرزند محمد ناصر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای 

محمد صادق ناظر دستجردی خریداری شده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205007 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

مفاد آراء
7/257 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1563 مورخ 1400/5/19 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت خانم 
صفیه هاشمی سهر فروزانی به شناسنامه شماره 39 کدملی 1111331685 صادره 
از فالورجان فرزند عزیزاله  بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185/05 متر مربع 
مفروزی از پالک  شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای 

سیف اله دهخدا )مالک رسمی( خریداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1204947  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

فقدان سند مالکیت
7/258 شماره  نامه: 140085602024008190-1400/07/14 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شماره 54 فرعی از 487 اصلی 
واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبــت 205919 در صفحه 109 دفتر امالک جلد 
1113 تحت شــماره چاپی 534289  به نام خانم رضوان پوریای ثبت و صادر شده  
و طی سند انتقال 55613 مورخ 1386/10/05 دفترخانه 68 اصفهان به خانم لیلی 
شرفی انتقال گردیده است و به موجب سند رهنی شماره 6241 مورخ 1386/10/05 
دفترخانه 152 اصفهان در رهن بانک مسکن می باشد اعالم میدارد نامبرده با ارائه  
درخواست کتبی به شماره وارده 1400/020407 مورخ 1400/06/28 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 140002150334000240  
مورخ 1400/06/27 و رمز تصدیق 518966 به گواهــی دفترخانه 233 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده  است  لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 

نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1205026 مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت مسکن استادان دانشگاه اصفهان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 1432 و شناسه ملی 10260185110 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/24 و به اســتناد نامه شــماره 
20876مورخ 1400/6/21 اداره تعاون شهرســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مهران زینلیان دستجردی به شماره ملی 1288976755 به سمت عضو و ناصر ایزدی 
نیا به شماره ملی 1285568400 به سمت منشی و حســین عموشاهی به شماره ملی 
1141272962 به سمت رییس و ولی اله میرخانی به شــماره ملی 5110509158 به 
سمت نایب رییس و محمدرضا حیدری خوراســگانی به شماره ملی 1283793024 به 
سمت عضو اصلی و محمدامیر یوســفی به شماره ملی 1260863174و احمدرضا نصر 
اصفهانی به شماره ملی 1290135551 و شهرام معینی به شماره ملی 1288044267 
به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره شــرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب 
شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق بهادارپس 
از تصویب هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و آقای حســین عموشاهی سمت )رئیس 
هیئت مدیره( و درغیاب آقای حسین عموشاهی سمت )رئیس هیئت مدیره( با امضای 
آقای ولی اله میرخانی )سمت نایب رئیس هیئت مدیره (و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
واوراق عادی با امضاء آقای مهران زینلیان دستجردی )مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1204666(

 آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونی روســتایی شــهید رجایی 
بشماره ثبت 41 و شناسه ملی 10260013046 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/12/24 و نامه شماره 
205/3/184/741/198 مورخ 1400/05/10 اداره تعاون روســتایی شهرســتان 
فالورجان : ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی 1398 شرکت و کلیه ارقام و مواد 
ترازنامه و حساب سود و زیان ســال مالی مذکور ، تصویب شد . عبداهلل جوانمردی 
قهدریجانی بشماره ملی 1111079099 - محمدعلی نقی زاده قهدریجانی بشماره 
ملی 1111067686 - محمودمرادی بشــماره ملــی 1111071160 - ابراهیم 
رمضانی قهدریجانی بشماره ملی 1110240171 - فریدون شفیع زاده بشماره ملی 
1111121788 بعنوان اعضای اصلی و حسن مرادی بشماره ملی 1111987051 - 
عبداهلل نقی زاده بشماره ملی1111186863 بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره 
برای مدت 3 سال مالی انتخاب گردیدند . سعید کاظم زاده قهدریجانی بشماره ملی 
1111179840 و محسن شیخی قهدریجانی بشماره ملی 1111130566 بعنوان 
بازرسان شرکت برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری فالورجان 

)1204665(

آگهی تغییرات شرکت مسکن استادان دانشگاه اصفهان شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 1432 و شناسه ملی 10260185110 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/22 و به استناد 
نامه شماره 20876 مورخ 1400/6/21 اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی 1399 به تصویب مجمع عمومی رسید. 
مهران زینلیان دستجردی به شماره ملی 1288976755 و ناصر ایزدی نیا به شماره 
ملی 1285568400 و حسین عموشاهی به شماره ملی 1141272962 و ولی اله 
میرخانی به شماره ملی 5110509158 و محمدرضا حیدری خوراسگانی به شماره 
ملی 1283793024 به ســمت اعضای اصلی و محمدامیر یوسفی به شماره ملی 
1260863174و احمدرضا نصر اصفهانی به شماره ملی 1290135551 و شهرام 
معینی به شــماره ملی 1288044267 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره 
شرکت تعاونی برای مدت سه ســال انتخاب شدند. داریوش فروغی به شماره ملی 
1287782485 و حسین تاجمیر ریاحی به شماره ملی 1288181760 و حمید طاهر 
نشاط دوست به شماره ملی 1280902647 به ســمت بازرسان اصلی و غالمرضا 
شیران به شــماره ملی 1285504593 به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1204667(

 آگهــی تغییــرات شــرکت نــوآوران ایــده پــرداز کاســیان ســهامی خاص 
به شماره ثبت 6972 و شناسه ملی 14009736365

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/01 محل شرکت در واحد 
ثبتی کاشان بنشانی : استان اصفهان ، شهرستان کاشــان ، بخش مرکزی ، شهر 
کاشان، محله قطب راوندی ، خیابان فرهنگ ، خیابان استادعباس بهنیا ، پالک 0، 
طبقه همکف - کدپســتی8715998151 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
 بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )1203604(
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درخواست گواهی سالمت برای حضانت فرزند خوانده
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان گفت: در پنج ماه نخست امسال ۱۴۷ زوج برای معاینه و دریافت 
گواهی سالمت در باره فرزندخواندگی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸۸.۵ درصد افزایش داشته است.علی سلیمانپور افزود: معاینات 
مربوط به فرزندخواندگی یکی از خدمات پزشکی قانونی در حوزه معاینات سرپایی است که با ارائه 
نامه از سازمان بهزیســتی یا مراجع قضایی در تمام ادارات پزشکی قانونی استان انجام می شود.
وی آمار مراجعان فرزندخواندگی در مدت مشابه سال گذشته را ۱۵۶ نفر یعنی ۷۸ زوج عنوان کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان درباره فرآیند صدور گواهی سالمت زوجین برای فرزندخواندگی 
تصریح کرد: ثبت درخواست و تشکیل پرونده، اثبات ناتوانی در باروری، بررسی سالمت در ۲ حوزه 
جســمانی و روانی، صدور گواهی و ارجاع به مرکز درخواست کننده و صدور گواهی و ارجاع به مرکز 
درخواست کننده از مراحل دریافت گواهی سالمت برای فرزندخواندگی است.وی اظهار داشت: پس 
از انجام آزمایش های الزم، نتیجه به مراجع درخواست کننده و در صورت تایید سالمت، گواهی نهایی 
زوجین صادر و به مرجع قضایی یا سازمان بهزیستی اعالم می شود.سلیمانپور بیان کرد: در صورتی 
که یکی از زوجین مشکلی در سالمت جسمانی و یا روانی خود و یا اعتیاد داشته باشد نیز مراتب به 
مرجع استعالم کننده گزارش خواهد شد.حدود ۱۵ درصد از زوج های ایرانی دارای ناباروری مطلق در 
طول زندگی خود هستند و بیش از ۲ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد.اکنون حدود ۱۸ درصد 
از باروری ها در بین زنان باالی ۳۵ سال اتفاق می افتد و با وجود اینکه بارداری باالی ۳۵ سال برای 
زنان، توصیه نمی شود اما وزارت بهداشت حمایت  الزم را از آنها برای داشتن دوره بارداری سالم انجام 
می دهد.جمعیت کشور در زمان حاضر حدود ۸۴ میلیون نفر با ۲۶ میلیون زوج تخمین زده می شود.

معاون آموزش ابتدایی استان:

 اولویت شروع آموزش حضوری دراصفهان 
سالمت و  امنیت روانی خانواده هاست

 معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: تعهد دســتگاه تعلیم و تربیت 
استان برای شروع آموزش حضوری به خانواده ها تامین سالمت دانش آموزان و ایجاد امنیت روانی 
خانواده هاست.لیالسادات ابطحی افزود: در واقع اگر بخواهیم به فضای مدرسه برگردیم نمی توانیم 
تمامی دانش آموزان را با هم وارد فضای آموزشی کنیم زیرا در این فضاها ممکن است فاصله گذاری 
رعایت نشود و نتوانیم سالمت جســمی کودکان و نوجوانان را تامین کنیم.وی ادامه داد: برای این 
منظور اگر بخواهیم به بازگشایی مدارس بپردازیم اولین چیزی که مدنظر ماست این است که گروه ها 
و دسته بندی دانش آموزان را طوری انتخاب کنیم که آنها با فاصله گذاری درست و رعایت پروتکل های 
بهداشتی به صورت تدریجی، اقتضایی وارد فضاهای آموزشی شوند.وی اظهار داشت: براین اساس 
الزم است که مدیریت جدی بر دانش آموزان ابتدایی صورت گیرد که بتوانند با رعایت دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشــتی در فضایی امن و ســالم آموزش ببینند.معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان افزود: در زمان حاضر مدارس روستایی و عشایری استان که جمعیت 
کمتری دارند از فضای حضوری بهره مند هستند.وی یادآور شد: بقیه فضاهای آموزشی در آبان  وارد 
فضای حضوری تدریجی می شود.ابطحی خاطرنشــان کرد: به هر حال فضای برخط )آنالین( هم 
یک دستاورد است که آموزش دانش آموزان از این طریق صورت گرفته است و تا زمانی که بتوانیم 
فضای حضوری را به تدریج و بطورکامل فراهم کنیم  از این نوع آموزش بهره مند خواهیم شد.معاون 
آموزش ابتدایی استان اصفهان درباره تامین کسری معلمان ابتدایی نیز گفت: علت کسری نیروی 
انسانی، بازنشســتگی تعدادی از معلمانی بود که یاران صدیق آموزش وپرورش بودند.وی اضافه 
کرد: این چالش نیز با پیگیری استان و حمایت هایی که صورت گرفت و در نهایت با همکاری وزارت 
آموزش وپرورش و تخصیص تعدادی نیرو به استان و همچنین اســتفاده از برخورداری ظرفیت 
همکاران بازنشسته ای که اعالم بازنشستگی دیرهنگام کردند توانستیم کسری نیرو را جبران کنیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مطرح کرد:

داوطلبان جمعیت هالل احمر؛ پای کار سالمت مردم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در خصوص امدادرسانی و 
فعالیت داوطلبان جمعیت هالل احمر در ماه های محرم و صفر، اظهار کرد: 
طی دو ماه اخیر داوطلبان هالل احمر استان اصفهان با حضور در هیئت های 
عزاداری رعایت پروتکل های بهداشــتی را به مردم تذکــر می دادند و در 
مواردی توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده در قالب نذر سالمت را انجام 
می دادند.علی محمدهاشمی اضافه کرد: داوطلبان با مراکز بهداشت استان 
اصفهان در بحث نظارت بر پروتکل های بهداشتی در سطح شهر همکاری 
الزم را داشتند، در خصوص واکسیناسیون همشهریان، داوطلبان هالل 
احمر مساعدت های الزم را با مراکز دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی 
انجام دادند. در تعدادی از شهرستان ها از جمله شهرستان شاهین شهر 
واکسیناسیون همشــهریان به طور کامل به وسیله نیروی های داوطلب 
جمعیت هالل احمر صورت می گیرد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، تصریح کرد: در ایام تعطیالت، کنترل ورودی ها و خروجی ها به 
استان اصفهان به وسیله نیروهای داوطلب جمعیت هالل احمر صورت 
گرفت و در ورودی و خروجی های اصلی استان داوطلبان جمعیت هالل 
احمر، کمک رسان نیروی انتظامی استان بودند. حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر 
امدادگر در پایگاه های هالل احمر در حوادث و بحران کمک های الزم را به 

هموطنان ارائه می کنند.

 راه اندازی بانک امانات
محمدهاشمی در خصوص تشکیل خانه هالل در استان و اهداف آن، اظهار 
کرد: در مدیریت بحران اعتقاد داریم توانمندسازی افراد جامعه مهم ترین 
اقدام است. به طور معمول در دل محالت و روستاها خانه های هالل تشکیل 
و آموزش الزم به نیروهای داوطلب مستقر در این خانه ها داده شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۷ خانه هالل به طور رســمی در استان شروع 
به فعالیت کرده اند و در هر خانه هالل، چهار نفر با کسب آموزش های الزم 
فعالیت می کنند تا در صــورت بروز هر نوع اتفاق در هــر محله ای ارتباط با 
جمعیت هالل احمر استان را برای اعزام نیرو و کمک رسانی داشته باشند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، گفت: از سوی دیگر این 
نیروها آموزش های آشــنایی با مخاطرات را برای اهالی محله ها و روش 
مقابله با آن هــا را، در خانه هــالل ارائه می دهند. در کنار ایــن موارد انجام 
اقدامات دیگر مثل راه اندازی بانک امانات و تجهیزات فرآوری در خانه های 
هالل صورت گرفته و در این بانک امانات در قالب کمک رســانی به بیماران 

کرونایی اقدامات ارزشمندی در دستور کار بوده است.

تامین کپسول اکسیژن ساز بیماران کرونایی
محمدهاشــمی تاکید کرد: در پیک پنجم کرونا در خانه های هالل کپسول 

اکسیژن و دســتگاه های اکسیژن ســاز به مردم برای مراقبت از بیماران 
کرونایی در خانه امانت داده شــده است و با رفع مشــکل و بهبودی بیمار 
کپســول های اکســیژن دوباره به بانک امانات خانه هالل برگشت داده 
می شدند.وی ادامه داد: در پیک پنجم که بخشی از آن در اوایل ماه محرم بود 
این بانک امانات در خانه های هالل با توان کامل، کپسول اکسیژن ساز را در 
اختیار بیماران کرونایی قرار می دادند؛ به خصوص بیمارانی که از بیمارستان 
مرخص شده و با تجویز پزشک باید در خانه تحت مراقبت و نیازمند گرفتن 
اکسیژن بودند، کپســول های اکسیژن رســان به صورت امانت در اختیار 

خانواده برای بهبودی این بیماران کرونایی قرار گرفت.

روزانه نسخه پیچی برای ۷00 متقاضی صورت می گیرد
وی با اشــاره به فعالیت داروخانه هالل احمر و کمک رسانی به بیماران در 
پاندمی کرونا، اظهار کرد: در پیک پنجم کرونا ســاعات های حضور پرسنل 
داروخانه بیشتر از قبل بود و حتی در روزهای تعطیل ارائه خدمات دارویی 
به بیماران کرونایی در دستور کار بوده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان، تصریح کرد: در این داروخانه ارائه داروهای بیماران خاص 
و سرطانی مانند گذشته برای بیماران صورت گرفته و مشکل کمبود دارویی 
و ارائه ســرم به بیماران دارای نســخه وجود نداشته اســت. در داروخانه 
هالل احمر مشــکل خاصی از نظر ارقام دارو نیســت و تنها تعداد اندکی از 
داروها که وارد کشور نشده باشند در این داروخانه هم موجود نیست که به 
محض ورود دارو و رسیدن به داروخانه، در اختیار بیمار متقاضی قرار داده 
می شود.محمدهاشمی خاطرنشان کرد: تالش پرسنل داروخانه هالل احمر 
اصفهان بر این بوده است که زمان انتظار بیماران برای گرفتن دارو و خدمات 
دارویی به کمترین زمان ممکن برسد. روزانه نسخه پیچی برای ۷۰۰ متقاضی 
صورت می گیرد البته مواردی هم وجود داشته که بیماری مراجعه کرده و با 
داشتن نســخه داروی او در داروخانه موجود نبوده؛ اما همه تالش پرسنل 
داروخانه هالل احمر با نگاه خدمت است و برای تامین داروها این گروه از 

بیماران نیز مساعدت های الزم صورت گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، گفت: در ایام مهرماه به دلیل 
بازگشایی مدارس و ترویج فرهنگ نیکوکاری در قالب »طرح مهربانی مهر« 
کل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از خیران و داوطلبان برای همکاری 
در اجرای برنامه توزیع لوازم التحریر با ارائه بســته های نوشت افزار، لوازم 
ورزشی و بازی های ســرگرمی و فکری، در بین دانش آموزان کم برخوردار 
فراخوان داشته است.وی خاطرنشان کرد: پیش بینی بر این است که هزار 
 بســته لوازم التحریر آماده شــود و در منطقه بازفت چهارمحال بختیاری

 توزیع شود. 

با مسئولان جامعه

آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد، نماینده  ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار فرمانده 
نیروی انتظامی استان اصفهان با گرامیداشت هفته 
نیروی انتظامی اظهار داشــت: بدون شک نیروی 
انتظامی با تقدیم شــهدای گران مایــه در راه حفظ 
امنیت کشور، یکی از ستون های امنیت کشور است 
و مردم با دیدن نیروی انتظامی احســاس امنیت 
می کنند.وی با اشاره به جوشش ها و رویش هایی 
که در نســل جوان و انقالبی رخ داده است، افزود: 
امروز شاهد هستیم که حرکت های فرهنگی بزرگی 

در سطح کشور توسط جوانان شــکل می گیرد، اما 
در مقابل، توقع بیشــتری از ایران اسالمی به عنوان 
ام القرای جهان اســالم می رود کــه بتواند الگوی 
مناسبی برای کشــور های دیگر باشد.نماینده ولی 
فقیه در استان اصفهان با تاکید بر ضرورت همکاری 
همه دســتگاه ها در حفظ امنیت، تصریح کرد: نیاز 
اســت تا مســائلی همچون مبارزه با مواد مخدر، 
ناهنجاری هــای امنیتی و فســاد های مختلف به 
صورت گروهی و با همکاری سایر دستگاه ها باشد تا 
همه ابعاد و جوانب آن در نظر گرفته شود و بهره وری 
اقدامات افزایش یابد.وی با تاکید بر ضرورت مدارا 
کردن با برخی از مردم مستضعف و اصناف کوچک 
گفت: شــیوه مبارزه با قاچاق کاال نیازمند بازنگری 
اســت، اینکه کاالی خارجی موجود در شــهر های 
مرکزی کشور به عنوان قاچاق شــناخته می شود، 
درست نیســت مبارزه با قاچاق در شهر های مرزی 
باید اتفاق بیفتد نه اینکه کاالیی که وارد کشور شده 
اســت و چندین دســت چرخیده به عنوان کاالی 

قاچاق ضبط شود و برخی از اصناف کوچک را ناراضی 
سازد.فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در این 
دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله این نیرو در 
استان اصفهان اظهار داشت: نیروی انتظامی همواره 
برای خدمت به مردم و حفظ امنیت در کشور آماده 
است، اما الزم است تا پشــتیبانی الزم از این نیرو 
صورت پذیرد.ســردار محمدرضا میرحیدری گفت: 
نیروی انتظامی اســتان اصفهان در سطح کشور در 
شــاخص هایی همچون برخورد با ناهنجاری های 
امنیت اخالقی، ترویج فرهنــگ غربی در اصناف، 
کشف سالح و مشروب الکی رتبه نخست کشوری را 
کسب کرده که این موضوع، نشان می دهد که میزان 
برخورد ها باال رفته اســت.وی گفت: سازمان دهی 
پلیس اجتماعی، مبارزه با بدحجابی، کشف بیش 
از ۳۰ تن مواد مخدر طی شش ماه گذشته، افزایش 
کشــف احتکار، کشــف ســوخت قاچاق و کشف 
زمین خــواری از جمله اقدامات نیــروی انتظامی 

استان اصفهان به شمار می رود.

دیدار فرمانده نیروی انتظامی با امام جمعه اصفهان

اردوی جهادی 
مدافعان سالمت 

دامپزشکی در 
روستای قصر چم

اردوی جهــادی مدافعــان 
سالمت دامپزشکی در روستای 
قصر چم شــهرضا برگزار شد. 
در ایــن اردو، ۱۵۰ رأس دام 
ســنگین، ۲۰۰ رأس دام سبک 
و ۲ هزار قطعه طیور روستا علیه 

تب مالت واکسینه شدند.

صدور حکم قضایی برای یک نهاد  اجرایی در شاهین شهر
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شاهین شهر و میمه اظهار کرد: وقف برای پرهیز از موازی  کاری 
و ایجاد موقوفه در محلی که مصرفی ندارد کاربرد زیادی دارد و نیازمند هدفمندی و مشاوره برای 
بررسی نیازهای جامعه است.حجت االســالم مهدی قربانی با بیان اینکه در حال حاضر جامعه 
درگیر کرونا و احداث زیرساخت های بهداشتی برای مقابله با شرایط مشابه  است، افزود: شیوع 
ویروس کرونا جلوه های متفاوتی از جامعه و چالش ها را متبلور کرد. در این راســتا بازنگری در 
نیازهای جامعه، ضرورت وقف در بهداشت، ادامه تحصیل کودکان کم بضاعت، تامین هزینه های 
درمانی، توجه به بیماران خاص، ازدواج جوانان و نیز ترویج مباحث فرهنگی و قرآنی نیاز به توجه 

اساسی دارد.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شاهین شــهر و میمه با بیان اینکه از ابتدای ســال 
تاکنون دو مورد وقف در شهرســتان انجام شــده  اســت، افزود: در بخش میمه یک زمین برای 
احداث حسینیه و یک باب آپارتمان مســکونی در محله مهر شاهین شهر برای کمک به فقرا وقف 
شده است.قربانی ادامه داد: هزار متر سنگ مرمر و ســنگ فرش کف حرم امامزاده قاسم)ع( 
در مورچه خــورت با هزینه یــک میلیارد تومان و تکمیل ایوان ســازی حرم ســید صالح خاتون 
وزوان با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان در حال تکمیل اســت.وی با اشــاره به ۴۹ مورد قرارداد تمدید 
اجاره و ۸ مورد واگذاری تشــریفات مزایده در رقبات و موقوفات، تصریح کرد: امسال با رشد ۴۰ 
درصدی در بقای متبرکه، ۱۰ موقوفه نیز ســند اخذ یا در حال گذراندن مراحل پایانی دریافت سند 
است و برای هشت مورد نیز پرونده حقوقی تشکیل و طرح دعوی شده  است.قربانی ادامه داد: 
همزمان با شــیوع کرونا اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان مطالبات یک ماهه اجاره رقبات و 
موقوفات خود را به مستاجران بخشید، همچنین در سال جاری دریافت مطالبات از مستاجران 
با وجود بدقولی ها به سرانجام رســید اما یک مورد صدور حکم قضایی در مورد یک نهاد اجرایی 

در  شاهین شهر داشتیم.

توزیع نوشت افزار بین فرزندان زندانیان نیازمند
رییس زندان شهرســتان لنجان از تهیه و توزیع ۲۷۰ بسته نوشــت افزار به همت انجمن حمایت 
زندانیان لنجان و با همکاری شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان برای فرزندان زندانیان تحت 
پوشش به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.مسعود اسدی با بیان اینکه یکی از برنامه های انجمن 
حمایت از زندانیان لنجان کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان فرزندان زندانیان تحت 
پوشش اســت، گفت: با هدف ایجاد روحیه  نشاط و تشــویق فرزندان زندانیان نیازمند به کسب 
تعلیم و تربیت، با همت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ۲۷۰ بسته نوشت افزار به خانواده ها ی 

آنان تحویل داده شد.
رییس زندان لنجان افزود: این بســته ها شــامل کیف، نوشــت افــزار ، دفاتر مشــق مورد نیاز 
و... هــر دانش آمــوز در مقاطع مختلــف تحصیلی اســت که به آنــان اهدا شــد.وی، اررزش 
ریالی ۲۷۰ بســته نوشــت افزار را یک میلیارد ریال اعالم کــرد و گفت: از همشــهریان  نیکوکار 
 شهرســتان در خواســت داریم با کمک های نقدی و غیر نقــدی خود از خانواده هــای زندانیان

 حمایت کنند.

ساخت منزل مسکونی برای محرومان تیران و کرون
حجت االسالم حسین رشیدیان، امام جمعه شهرســتان تیران و کرون با گروه های جهادی این 
شهرستان جهت ساخت منزل مســکونی برای افراد نیازمند در روستاهای دیدار و گفت وگو کرد.

در این جلســه، با پیگیری و تماس تلفنی امام جمعه با بخشــدار مرکزی و رییس بنیاد مسکن 
شهرستان و دهیار روستای ورپشت، مقرر شد مشکل تامین زمین ساختمانی جهت ساخت منزل 

در بلند مدت  و اسکان موقت خانوادهای بی بضاعت در روستای ورپشت حل شود.

وز عکس ر

خبر روزخبر خوان

رییس مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان:

بزرگ ترین مرکز تجمیعی 
 واکسیناسیون اصفهان
 با 34 خط فعال است

رییس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: 
۶ مرکز تجمیعی واکسیناسیون با حدود ۹۰ خط 
)الین( در کالن شهر اصفهان زیر پوشش مرکز 
بهداشت شماره یک است که بزرگ ترین آن در 
محل پل شهرستان با ۳۴ خط فعالیت دارد و 
در آن از ظرفیت نیروهای داوطلب نیز برای ارائه 
خدمات به مردم استفاده می شود..ترک زاده، 
ظرفیت مراکــز تجمیعی واکسیناســیون زیر 
پوشش مرکز شماره یک اصفهان را بین ۲۵ تا 
۳۰ هزار دوز  در روز اعــالم و اضافه کرد: در زمان 
حاضر میــزان مراجعه مردم کمتــر از ظرفیت 
موجود است و ما از مردم می خواهیم که هرچه 
ســریع تر برای دریافت واکســن کرونا اقدام 
و رســانه ها نیز در این زمینه فرهنگ ســازی و 
تبلیغ کنند.وی، تعداد خطوط واکسیناســیون 
در مرکز تجمیعی گلســتان شــهدا را ۱۴ خط، 
دانشگاه آزاد اصفهان)خوراســگان( ۱۴ خط، 
گل نرگس ۱۰ خط ، حرم زینبیه هشــت خط و 
مصالی طوقچی)قــدس( پنج خط اعالم کرد 
و گفت: با توجه به اینکه مقرر است طرح ملی 
واکسیناســیون کرونا در همه نقاط اجرا شود، 
برای راه انــدازی تعــدادی از مراکز تجمیعی 
واکسیناســیون برخی از نهادها کمک کردند.

ترک زاده با بیان اینکه ظرفیت نیروی انســانی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان برای استقرار 
نیرو در مراکز واکسیناســیون محدود اســت، 
خاطرنشان کرد: کارکنان مراکزی مانند گلستان 
شهدا از نیروهای داوطلب و تشکل های مختلف 
تامین و مدیریت می شود.وی با تاکید براینکه 
نیروهای داوطلب پــس از گذراندن دوره های 
آموزشی، دریافت کارت و با نظارت کارشناسان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ارائه خدمات 
واکسیناســیون به مردم می پردازند، تصریح 
کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته موفق 
به افزایش ظرفیت واکسیناسیون در کالن شهر 
اصفهان و راه اندازی نوبت کاری شب عالوه 

بر صبح و بعدازظهر در برخی از مراکز  شدیم.

همزمان با هفته نیروی انتظامی از شهروندان قانونمند در اصفهان قدردانی شد.رییس پلیس راهور استان در این آیین با اشاره به اینکه هر سال از شهروندانی که 
به قوانین ترافیکی احترام می گذارند تجلیل می شود ،گفت: امسال هم از یک موتور سوار، یک همیار پلیس، یک هنر آموز رانندگی و یک راننده اتوبوس قدردانی 
شد.سرهنگ محمد رضا محمدی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را در کاهش خطرات و تصادفات رانندگی تا میزان زیادی موثر دانست و افزود: استفاده از 

کاله ایمنی برای راکبان موتور سیکلت ۵۰ درصد آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات را کاهش دهد.

تجلیل از شهروندان قانونمند و نمونه ترافیکی اصفهان

عکس: خبرگزاری صدا و سیما



مسابقات چهارجانبه والیبال یادبود نوجوان فداکار، شهید علی لندی از نوزدهم تا بیست و یکم مهرماه در اصفهان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان؛ مسابقات چهارجانبه والیبال یادبود نوجوان فداکار، شهید علی لندی با حضور تیم های سپاهان اصفهان، شهداب یزد، راهیاب ملل مریوان 
و مس رفسنجان به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه ســپاهان برگزار می شود. این رقابت ها از دوشــنبه تا چهارشنبه هفته جاری در محل سالن 
شش هزارنفری ۲۵ آبان اصفهان و به صورت دوره ای برگزار می شود. الزم به ذکر است این نخســتین محک جدی شاگردان رحمان محمدی راد در تیم والیبال 

فوالد مبارکه سپاهان خواهد بود.

سپاهان؛ میزبان مسابقات والیبال چهارجانبه یادواره شهید علی لندی
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یک مقصد غیرمنتظره پیش روی »زیدان«!
فعالیت رسمی مالکان عربستانی و جدید باشــگاه نیوکاسل به زودی آغاز خواهد شد و تردیدی 
وجود ندارد که آنها از همــان ابتدا به دنبال جذب نام های بزرگ می روند. در حال حاضر اســتیو 
بروس هدایت نیوکاسل را بر عهده دارد، اما خود این سرمربی نیز اخیرا اعتراف کرد اخراج از این 
باشگاه را دور از ذهن نمی بیند و احتماال به زودی این اتفاق رخ خواهد داد. به نظر می رسد گریم 
جونز، کمک مربی فعلی باشــگاه به صورت موقت مسئولیت فنی نیوکاســل را بر عهده می گیرد 
و هیئت مدیره جدید برای توافق با یک ســرمربی مشــهور اقدام خواهند کرد.اما نشریه میرر در 
گزارشی مدعی شد احتمال حضور زین الدین زیدان، ســرمربی نامدار و فرانسوی روی نیمکت 

نیوکاسل وجود دارد.  
در بین گزینه های مشهور فعلی فوتبال جهان، شاید تنها زیدان و آنتونیو کونته بدون تیم باشند و 
مالکان جدید نیوکاسل می خواهند برای طی کردن ســریع السیر مسیر پیشرفت و تبدیل شدن 
به یک تیم مدعی، مسئولیت هدایت خود را به »زیزو« بسپارند.زیدان که در پایان فصل گذشته 
باشگاه رئال مادرید را ترک کرد، در طول دوران حضور در این تیم به انواع افتخارات دست یافت و 
طی پنج سال آمار خیره کننده سه بار قهرمانی در لیگ قهرمانان را به ثبت رساند. البته اخبار زیادی 
در مورد تمایل زیزو به حضور روی نیمکت تیم ملی فرانسه بعد از جام جهانی ۲۰۲۲ شنیده شده و 
به نظر می رسد پاری سن ژرمن نیز بی میل نیست در صورت عدم موفقیت مائوریسیو پوچتینو، 

با زیدان به توافق دست یابد.
 

زمان خداحافظی »نیمار« از تیم ملی برزیل مشخص شد
نیمار، مهاجم برزیلی احتماال بعد از پایان جام جهانی قطــر از بازی های ملی کناره گیری خواهد 
کرد.نیمار که در یک مستند درباره آینده خود در تیم ملی فوتبال برزیل صحبت می کرد ،گفت که 
احتماال در قطر او آخرین جام جهانی خود را تجربه کند و نتواند به دوره بعدی یعنی ۲۰۲۶ برسد.

نیمار تاکنون دو دوره جام جهانی را سپری کرده اســت و می خواهد در سومین دوره تمام تالش 
خود را بکند تا عنوان قهرمانی را همراه برزیل به دست بیاورد. نیمار ادامه داد: بعید است من بعد 
از جام جهانی از قدرت ذهنی برخوردار  باشــم که بتوانم همراه تیم ملی کشورم باشم و به همین 
خاطر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر احتماال آخرین حضور من در این رقابــت ها خواهد بود و به همین 
خاطر و در همین راستا تمام تالش خود را انجام می دهم تا بتوانم در این رقابت ها به نتیجه الزم 
دست پیدا کنیم.برزیل در جام جهانی ۲۰۱۴ در حالی برابر آلمان در نیمه نهایی شکست خورد که 
نیمار مصدوم بود و در این دیدار به میدان رفت و در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز برزیل با شکســت برابر 
بلژیک حذف شــد و باید دید نیمار می تواند در صورت صعود برزیل، در ســومین حضور در جام 

جهانی موفق به قهرمانی شود یا خیر.
 

عضالت »رونالدو« مسخره شد!
شیمس، کشتی گیر مشهور ایرلندی در مسابقات کشــتی کج )WWE( کریستیانو رونالدو، فوق 
ستاره پرتغالی منچستر یونایتد  را تمسخر کرد.شــیمس در مصاحبه خود گفت: رونالدو یکی از 
بهترین فوتبالیست های تاریخ نیست. بدون شک او بازیکنی در تراز جهانی است و یکی از بهترین 
بازیکنان یک دهه گذشته جهان است؛ ته تمام تاریخ.وی افزود: او حتی از روی نقطه پنالتی هم 
گل می زند. به دنبال دوربین است تا عضالتش را به نمایش بگذارد. البته به این اقدامش انتقادی 
ندارم چون خیلی خوب می داند چه کار می کند.کشــتی گیر ایرلندی درباره آمادگی جســمانی 
رونالدو گفت: او ۵ ثانیه هم نمی توانــد در رینگ دوام بیاورد. رونالدو بازیکن ضعیفی اســت و 
عضالتش نرم است و حتی در برابر باد هم نمی تواند مقاومت کند. عضالت رونالدو نمایشی است 

و قدرتی ندارد.

رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر؛

جدال حساس ایران- کره در آزادی

تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت   سمیه مصور
های مقدماتی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر 
عصر امروز در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ملی کره جنوبی قرار می گیرد.  
ملی پوشان ایرانی در شرایطی در چهارمین دیدار خود در این رقابت ها 
به مصاف سرسخت ترین حریف خود می روند که در سه دیدار گذشته 

با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرده اند.
شاگردان دراگان اســکوچیچ که در گروه A  رقابت های انتخابی جام 
جهانی با تیم های ملی عراق، سوریه، امارات، لبنان و کره جنوبی هم 
گروه شده اند هم اکنون با کسب 9 امتیاز صدرنشین این گروه هستند. 
تیم ملی کره جنوبی نیز با ۲ پیروزی و یک تســاوی، با ۷ امتیاز در رده 
دوم قرار دارد. امارات و عراق هم با ۲ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند 
و با امتیازاتی که از دست داده اند، حاشــیه امنیت خوبی برای ایران و 

کره جنوبی فراهم کرده اند.
این دیدار می تواند تا حد زیادی تکلیف تیم های صعود کننده به جام 
جهانی را مشخص کند و ایران با برد در این مسابقه گام بلندی را برای 
رزرو کردن بلیت دوحه برمی دارد.اگر به آمار ۲ تیم در ۳ بازی نخست 
نگاه کنیم، وضعیت شاگردان اســکوچیچ بهتر بوده است. ایران در ۳ 

دیدار گذشته گلی را دریافت نکرده و علیرضا بیرانوند با ۳ کلین شیت 
متوالی به مصاف یاران ســون هیونگ مین می رود. کره ای ها نیز تنها 
یک گل در بازی قبل مقابل ســوریه دریافت کــرده اند. وضعیت خط 

حمله ایران هم بهتر از حریف است. 
تیم قدرتمند شرق آسیا ۳ گل در ۳ بازی قبلی خود زده در حالی سهم 

مردان اسکوچیچ ۵ گل بوده است.
قبل از شروع این مسابقه انواع و اقسام حاشیه ها را نیز شاهد هستیم. 
ابتدا قرار بود این دیدار با حضور ۱۰ هزار تماشاگر یا حتی بیشتر برگزار 
شود، اما در نهایت تصمیم گرفته شــد، ورزشگاه آزادی همچنان رنگ 
 VAR تماشاگر را به خود نبیند. از سوی دیگر وضعیتی مشابه را در مورد
شاهد بودیم و قرار شــد از این تکنولوژی در بازی ایران و کره جنوبی 

استفاده نشود. 
کمک داور ویدئویی در بازی قبل به کمک ایران آمد و اخراج شــجاع 
خلیــل زاده را منتفــی کرد.تیم های ملــی ایران و کــره جنوبی برای 
چهارمین بار متوالی اســت که در انتخابی جام جهانی در مســیر هم 
قرار گرفته اند. ایران و کره در انتخابــی جام های جهانی ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و 
۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در یک گروه قرار گرفته انــد که تلخ ترین اتفاق مربوط به 

انتخابی جام جهانی آفریقای جنوبی می شــود کــه تیم ملی ایران از 
صعود به آن رقابت ها بازماند و مســاوی در زمین کره تاثیر مستقیمی 

در ناکامی ایران داشت.
دو تیمی که روی هم رفته پنج بار قهرمان قاره کهن شــده اند، در قرن 
بیست و یکم هم دیدارهای حساس و پرتعدادی را برگزار کرده اند که 
چند دیدار با خاطرات شــیرینی برای ایران همراه بود از جمله برتری 
۴ بر ۳ ایران مقابل کره جنوبی در جام ملت های ۲۰۰۴ آسیا با هدایت 
برانکو ایوانکوویچ و جــادوی علی کریمی و همینطــور برتری یک بر 
صفر ایران در زمین کره جنوبی در آخرین دیدار از انتخابی جام جهانی 
۲۰۱۴ برزیل که رضا قوچان نژاد منجی ایران شــد و تصاویر مربوط به 
مشــت های گره کرده کارلوس کی روش رو به روی مربی کره به ثبت 

رسید.
در دیگر دیدار های این گروه، ســوریه از ساعت ۱9:۳۰ به مصاف لبنان 
می رود و از ساعت ۲۰:۱۵ هم عراق با امارات دیدار خواهدکرد.گفتنی 
است از هر گروه دو تیم مستقیما به جام جهانی قطر صعود می کنند و 
تیم سوم این گروه باید پس از رقابت با تیم سوم دیگر گروه قاره آسیا، 

به مصاف نماینده کونکاکاف برود.

خبر روز

دلیل غیبت بازیکن پرسپولیس در اردوی امید 
محمد شــریفی، تنها بازیکن پرســپولیس که به اردوی نخســت تیم امید دعوت شده بود این 
روزها در اردوی آماده ســازی این تیم برای حضور در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال 
آســیا حضور ندارد. هافبک ۲۱ ســاله 
بوشهری تیم پرسپولیس با درخواست 
یحیی گل محمدی و بــه بهانه بازی با 
الهالل در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا که ۲۴ مهر در شهر ریاض 
برگزار می شــود به اردوی آماده سازی 
تیم امید دعوت نشده است. سرمربی 
پرسپولیس در بازی دوستانه با سپاهان 
که به تازگی در استادیوم آزادی برگزار 
شد از محمد شــریفی در ترکیب ثابت 
تیمش استفاده کرد. مسابقه ای که با نتیجه ۳-۱ به سود پرسپولیس پایان یافت و همان طور که 
اشاره شــد این بازیکن جوان به طور کامل در جلوی خط دفاعی تیمش به عنوان هافبک دفاعی 
بازی کرد. این حضور نشان می دهد یحیی گل محمدی برای فصل جدید حساب بیشتری روی 

این بازیکن باز کرده است. 
محمد شریفی فصل گذشــته در لیگ برتر فرصت زیادی برای حضور در میدان پیدا نکرد؛ اما در 
بازی های لیگ قهرمانان آسیا و در شــهر گوا طی چند بازی برای پرسپولیس به میدان رفت. او 
این فصل هم برای حضور در ترکیب ثابت پرســپولیس رقبای ســختی چون رضا اسدی – میالد 

سرلک و کمال کامیانی نیا دارد. 
هر چند درخواســت یحیــی گل محمدی بــرای حضور محمد شــریفی در اردوی پرســپولیس 
برای بازی با الهالل در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا نشــان می دهد ســرمربی 
پرســپولیس روی این بازیکن جوان حســاب ویژه ای باز کــرده و ممکن اســت همان طور که 
محرم نوید کیا در ترکیب تیمش از یاسین ســلمانی بهره می برد، یحیی گل محمدی هم در فصل 
جدید بیشتر به محمد شریفی بازی دهد. گفتنی اســت با پایان بازی های پرسپولیس در لیگ 
 قهرمانان آسیا، محمد شــریفی این شــانس را دارد که بار دیگر به اردوی آماده سازی تیم امید

 دعوت شود.

موافقت دوباره »قلعه نویی« با درخواست نساجی 
بنا به درخواست باشگاه نساجی و موافقت امیر قلعه نویی، بازی دوستانه این تیم در برابر سپاهان 
در استادیوم الیاف برگزار می شــود که محل تمرین تیم گل گهر است. دو تیم امروز دومین دیدار 
دوستانه خود را در مسیر آماده سازی برگزار می کنند و البته این آخرین بازی دوستانه نساجی و 

سپاهان پیش از شروع بازی های لیگ برتر خواهد بود.
 بازی نخست دو تیم در زمین الیاف با نتیجه ۴-۱ به سود ســپاهان به پایان رسیده بود که دفعه 
قبل هم با درخواست باشگاه نساجی و موافقت امیر قلعه نویی بازی دو تیم در محل تمرین تیم 
گل گهر برگزار شده بود. گل گهر هم اکنون در اردوی آماده سازی ترکیه به سر می برد.  نساجی در 
آخرین بازی دوستانه انجام داده در اســتادیوم کارگران در برابر تیم ذوب آهن به نتیجه مساوی 

یک بر یک رسیده بود. 
جالب اینکه پیش از این هم یک بار با این  تیم بازی دوســتانه انجام داده بود که یک بر صفر به 
برتری رسیده بود. سپاهان هم در آخرین بازی دوستانه انجام داده در برابر پرسپولیس با نتیجه 
۳-۱ شکست خورد. نساجی در هفته نخست لیگ برتر میزبان فجر سپاسی است که قرار است در 

استادیوم شهدای ساری از تیم شیرازی پذیرایی کند.

فوتبال جهان

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن:

بازی با مدعیان در 
هفته های اول بهتر است

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در 
خصوص شــرایط حال حاضر ذوب آهن اظهار 
داشت: خدا را شــکر با تالش باشگاه و هیئت 
مدیره، دو اردوی خوب داشــتیم و توانستیم 
برنامه های تاکتیکی را پیاده کنیم. شــرایط بد 
نیست و برای اولین بازی لیگ با صنعت نفت 
آبادان آماده می شــویم.مهدی تارتــار در مورد 
قرعه کشــی فصل جدید لیگ برتر عنوان کرد: 
به بازیکنان هم گفتم؛ دوســت دارم هفته های 
اول با تیم های قوی تر بــازی کنیم. چون بعد 
از ۸-۷ هفته تیم ها جــا می افتند. مدعیان در  
کورس قرار می گیرند و امتیــاز گرفتن از آن ها 
ســخت می شــود. در هفته دوم با استقالل و 
در هفته چهارم با تیم پرقدرت ســپاهان بازی 
داریم و امیدوارم با دســت پــر از زمین خارج 
شویم.سرمربی ذوب آهن در خصوص اینکه با 
توجه به نتایج بازی های دوستانه پیش فصل، 
آیا این تیم رونــد خوبی دارد، گفــت: با توجه 
به شرایط دو سال گذشــته می تواند پیشرفت 
خوبی برای مان باشــد. البته خیلــی ایده آل 
نیست. باید صبور باشیم تا ذوب آهن را کم کم 
به شرایط خوب گذشــته برگردانیم. همه باید 
در این مســیر کمک کنند.تارتار در مورد شعار 
امسال ذوب آهن اظهار داشــت: شعاری را که 
به اتفاق کادر فنی با توجه به شــرایط دوســال 
گذشــته در نظر گرفتیم »کار و تالش سخت، 
پایان خوب و ماندگار« است. امیدوارم خاطره 
خوبی از خودمان دراصفهان به جا بگذاریم.وی 
در خصوص نقل و انتقــاالت ذوب آهن گفت: 
واقعا ساختار تیمی را کامال تغییر دادیم حدود 
۸۰-۷۰ درصــد از هفت ســهمیه لیگ برتری، 
توانستیم افراد مدنظر را جذب کنیم. از لیگ یک 
هم بازیکن جذب کردیم. در  کل از نقل و  انتقاالت 
با بودجه معمولی که داشــتیم راضی هستم. 
نقل و انتقاالت تقریبا برای ما تمام شده است.
سرمربی ذوب آهن تصریح کرد: در حال حاضر 
بازیکنی که از بچه های ما بهتر باشد وجود ندارد. 
باید تا نیم فصل صبر کنیم. اگر بازیکن بهتری 
پیدا کردیم او را جذب می کنیم در غیر این صورت 

با بچه های خودمان ادامه می دهیم. 

ابتدا قرار بود این دیدار با حضور ۱0 هزار تماشاگر یا حتی 
بیشتر برگزار شود، اما در نهایت تصمیم گرفته شد، 
ورزشگاه آزادی همچنان رنگ تماشاگر را به خود نبیند. از 
سوی دیگر وضعیتی مشابه را در مورد VAR شاهد بودیم 
و قرار شد از این تکنولوژی در بازی ایران و کره جنوبی 

استفاده نشود

فوتبال جهان

وز عکس ر

  مدیرعامل 
پیشین استقالل 
در دفتر »آجورلو«

امیرحسین فتحی مدیرعامل 
پیشین استقالل که این روزها 
در مجموعه ورزشــی انقالب 
مســئولیت دارد بــه دیــدار 
مصطفی آجورلــو، مدیرعامل 
کنونی باشــگاه رفــت و با او 

مالقات کرد.

محمدرضا گرایی با کســب مدال طــالی قهرمانی 
جهان، کمربنــد قهرمانی را هم مال خــود کرد؛ این 
یک جای خالی بــزرگ در کلکســیون افتخارات 
او و محمدعلــی بــود، بــرادران گرایی داســتان 
جالبی در کشــتی فرنگی دارند. ایــن دو پا به پای 
هم در مســابقات شــرکت می کنند و کلکســیون 
افتخارات شان را دوتایی پر می کنند. در هر مصاحبه 
ای در مورد یکدیگر صحبت می کنند و موفقیت هر 

کدام هیچ تفاوتی برای شان ندارد. 
وقتی محمدرضا در المپیک طال گرفت و محمدعلی 
با قرار گرفتن در رتبه پنجم از کســب مدال بازماند، 
برادر طالیی گفت: محمدعلی کشــتی های خوبی 
گرفت و با فن های زیبایی که زد، کشتی اول و دوم 
را برد. دنده او شکســته بــود و در مصاف با حریف 
مجارســتانی در همــان ابتدای کار دوباره آســیب 
دید. قســمت نبود مدال بگیرد. اگر ناداوری نبود، 
می توانست مبارزه نیمه نهایی اش را مثل دو کشتی 

صبح دربیاورد و به فینال صعود کند. اگر محمدعلی 
به فینال می رفت می توانســت قهرمان شود چون 
کشتی گیر قرقیزســتانی را قبال در فینال بازی های 
آســیایی برده بود. او کشــتی گیر ژاپنی را نیز دو بار 
با اختالف شکســت داده بود. تقدیر به این صورت 
بود که اینجا مدال نگرفت و امیــدوارم در المپیک 
۲۰۲۴ پاریس هر دو مدال بگیریم.دو ماه بعد از این 
صحبت های زیبا بود که محمد علی گرایی توانست 
برنز جهان را در اسلو کسب کند. او در مصاحبه ای که 
بالفاصله پس از کسب مدال برنز انجام داد، بیش 
از آن که در مورد موفقیت خــودش صحبت کند، از 
کشــتی های فردای برادرش صحبت کرد: دوست 
داشتم که که کشتی را ببرم ولی بیشتر از آن به دنبال 
این بودم که کار را هر چه زودتــر تمام کنم. چون که 
می خواهم ســریعا پیش رضا بــروم و آماده اش 
کنم که کمربند خوشــگل )قهرمانــی( را بگیرد. در 
کلکسیون ما فقط یک کمربند خالی است. چه رضا 

و چه من هیچ فرقی نمی کند.این صحبت ها خیلی 
جالب بود و اعتقاد دو برادر به توانایی های یکدیگر 
جالب تر؛ وقتی که محمدعلــی در بخش دیگری 
از صحبت هایــش گفت: رضا صــد در صد طال می 
گیرد، مطمئن باشید. همان گونه که قبل از المپیک 
می گفتم طال می گیرد االن هم مطمئن باشید اگر 
خدای نکرده اتفاق خاصی رخ ندهــد، صد در صد 

طال می گیرد.

جای خالی کلکسیون »گرایی« ها با کمربند پر شد 



سه شنبه 20 مهــــر  1400 / 05 ربیع االول 1443 / 12 اکتبر 2021 / شماره 3366
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 کاهش مصرف پالستیک 
در چارچوب قوانین، ابزارها و زیرساخت ها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: اقداماتی که در برنامه های یک ساله 
کارگروه های کمیته کاهش مصرف پالستیک تدوین می شود باید سنجه پذیر باشد و مردم نیز بتوانند 
آنها را لمس کنند و تنها در این صورت شاهد تبعات مثبت فرهنگی آن خواهیم بود. رحیم محمدی با 
بیان اینکه کارگروه ها باید به صورت شبکه ای زنده و پویا عمل کنند، افزود: باید به سمتی حرکت کنیم 
که مصرف پالستیک برای شهروندان توجیه اقتصادی نداشته باشد و در مقابل مشوق هایی برای عدم 
مصرف پالستیک در نظر گرفته شود تا در ادامه با این راهبرد و در چارچوب قوانین، ابزارها و زیرساخت ها 
بتوانیم شاهد تعمیم فرهنگ کاهش مصرف پالستیک در الیه های مختلف اجتماعی و شهروندی 
باشیم.مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه این اقدامات در کنار قوانین 
و زیرساخت های دیگر موثر خواهد بود، ادامه داد: الزم است از فعالیت های جزیره ای پرهیز شود تا در 
قالب تعامل و همکاری بین کارگروه ها به پیشنهادات و اقدامات پخته و تخصصی برسیم.محمدی 
با تاکید بر اهمیت سرعت بخشی در اجرای اقدامات تدوین شده توسط کارگروه های مختلف، اظهار 
امیدواری کرد: با عبور از مرحله فعلی و شروع فاز عملی اقدامات بتوانیم در آینده نزدیک گزارش خوبی 
از عملکرد کارگروه ها دریافت کنیم و تداوم فعالیت های این ستاد با توسعه ارتباط بین بخشی و فارغ 

از جابه جایی مدیران به نتایج خوبی برای شهر و شهروندان منتهی شود.

مدیر کل طرح های توسعه شهری شهرداری اصفهان:

هوشمندسازی شورای معابر اجرایی می شود
مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز ماه ربیع االول، 
فرآیند هوشمندسازی شورای معابر در منطقه هفت شهرداری به صورت پایلوت اجرایی می شود.

علیرضا ستوده اظهار کرد: در راســتای هوشمندسازی سیستم شهرســازی و الکترونیکی شدن 
فرآیندها و در جهت تحقق اهداف اعضای شورای اسالمی شهر، فرآیند شورای معابر در منطقه هفت 
شهرداری اصفهان به صورت پایلوت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه در راستای 
برنامه کوتاه مدت، تحقق اهداف شهر هوشــمند و کاهش مراجعات مردمی به شهرداری مناطق و 
چابک سازی، این فرآیند اجرایی شده است، افزود: ضمن هوشمندسازی فرآیندهای جاری، گام 
موثری در راستای کاهش مراجعات مردمی به شهرداری مناطق و معاونت شهرسازی و معماری 
برداشته خواهد شد.مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری اصفهان ادامه داد: این 
فرآیند در گام نخست به صورت پایلوت در منطقه هفت شهرداری اجرایی خواهد شد و پس از نهایی 
شدن به مناطق ۱۵ گانه شهرداری تسری خواهد یافت.وی تصریح کرد: با اجرایی شدن این فرآیند 
از مکاتبات غیر سیستمی جلوگیری شده و در کاهش زمان انجام کار در شهرداری مناطق و معاونت 
شهرسازی و معماری موثر خواهد بود.ستوده با تاکید بر اینکه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن 
خدمات شهرســازی یکی از اهداف اصلی این معاونت است، گفت: امید است با محقق شدن این 

مهم، گام موثری در راستای افزایش رضایت مندی شهروندان شهر اصفهان برداشته شود.

 برگزاری جشنواره فیلم های کودک و نوجوان
 در منطقه 12 شهرداری اصفهان

علی باقری، شهردار منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:»اولین شب سی و 
چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان همزمان با هفته کودک در منطقه ۱۲ با حضور 
کودکان و نوجوانان و خانواده ها و با هنرمندی هنرمندان در فضای باز برگزار شد.این جشنواره تا روز چهارشنبه 

در سینماهای شهر اصفهان و محالت آن با حضور هنرمندان کودک و نوجوان از سراسر کشور ادامه دارد. «

شهردار  اصفهان:

در چرخه تحول به دنبال بهبود هستیم

 شهردار اصفهان گفت: مردم و بدنه شهرداری بعد از تغییرات انتظار اتفاقات 
جدید و تحول دارند و این بدان معنا نیست که یک مدیر خوب و یکی بد 
است بلکه قرار است در حال پیشرفت باشیم، ما قرار است در چرخه تحول 
به دنبال بهبود و احسن االحوال باشــیم.به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در مراسم تکریم و معارفه معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســانی، معاون حمل و نقل و ترافیک، 
مدیرکل سرمایه انسانی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان و مشاور و دستیار شــهردار در امور فرهنگی، اجتماعی و رسانه 
ای با قدردانی از مدیران و معاونان ســابق شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
معاونت برنامه ریزی شهرداری منبعی غنی و سرشار برای شهرداری بوده 
است و نقش موثری در ارتقای شهرداری دارد. امتیاز اصفهان نسبت به 
سایر کالن شهرهای کشور داشتن برنامه های ۵ ساله و کنترل پروژه بوده 
است.وی با بیان اینکه اوصاف خوبی از آقای صادقیان به عنوان معاون 
سابق برنامه ریزی و آقای بنده خدا معاون سابق حمل و نقل شنیده ام، 
گفت: در مدت کوتاهی هم که با آقای حجتی به عنوان مدیرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری برخورد داشتم، برداشت خوبی از شخص و 

شخصیت ایشان داشتم.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه مردم و بدنه شهرداری بعد از تغییرات 
انتظار اتفاقات جدید دارند و این بدان معنا نیست که یک مدیر خوب و 

یکی بد است بلکه قرار است در حال پیشرفت باشیم، گفت: ما قرار است 
در چرخه تحول به دنبال بهبود و احسن االحوال باشیم.وی با معرفی آقای 
حق شناس، معرک نژاد، سلطانی زاده و ابراهیمی به ترتیب برای معاونت 
حمل و نقل و ترافیک، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل، مدیرکل سرمایه 
انسانی و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: اولویت ما در این انتصابات استفاده از خانواده شهرداری بوده 
است چراکه به منابع انسانی به عنوان سرمایه نگاه می کنیم و باید احترام 

و توجه به سوی منابع داخلی باشد.

 انتخاب مدیران جدید از خانواده شهرداری
در ادامه، محمد نورصالحی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: زمانی که مسئولیتی به مدیران واگذار می شود باید حداکثر تالش و 
توان خود را برای خدمت به کار گیرند و در زمان تودیع هم با همان روحیه 
از تغییرات استقبال کنند.وی ادامه داد: امروز شاهد تکریم مدیرانی در 
شهرداری هستیم که سال ها همکار ما در این مجموعه بودند و مدیرانی به 
جای آنها منصوب شده اند که بسیاری از آنها، از همکاران سابق در شهرداری 
هستند.رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه آقای حق 
شناس که اکنون به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری معرفی 
شده است، در سال های گذشته به عنوان تیم مطالعاتی با این معاونت 

همکاری کرده اند، گفت: ایشان به همه زیر و بم این حوزه آشنا هستند.
وی با بیان اینکه به عنوان منتخب مردم در شورای اسالمی شهر اصفهان 
از مدیران حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، تصریح کرد: امیدواریم این 
مدیران نیز همه ظرفیت ها را به خدمــت و از مدیرانی که پیش از این در 
این ســمت ها بوده اند، بهره بگیرند.نورصالحی با بیــان اینکه به علت 
شرایط کرونایی برخی مشکالت ترافیکی در شــهر ایجاد شد که یکی از 
آنها فعالیت فقط 700 دســتگاه اتوبوس به جای یک هزار و ۲00 دستگاه 
است، گفت: آمار مسافران اتوبوس به یک سوم کاهش پیدا کرده است و 
انتظار داریم معاون حمل و نقل، شهر را در حوزه های مختلف حمل و نقلی 
تجهیز کنند.وی با اشاره به اینکه هماهنگی بین حوزه فرهنگی و ترافیکی 
باید در این معاونت ایجاد شود، اظهار کرد: یکی از معاون هایی که امروز به 
مردم معرفی شد، آقای ابراهیمی در حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی است، وی از سطح کارشناســی تا مدیریت را در شهرداری طی 
کرده و امیدوارم در این معاونت که اتاق فکر شهرداری به شمار می رود، از 
ظرفیت همکاران به بهترین کیفیت استفاده کنند.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با قدردانی از زحمات مدیران کل ارتباطات، سرمایه انسانی 
و با آرزوی موفقیت برای مشاور و دستیار شهردار در امور فرهنگی، اظهار 
کرد: مدیران جدید هم از خانواده شهرداری هستند و امیدواریم انتظارات 

را به بهترین شکل اجرا کنند.

یک دکتــرای معماری اظهار کرد: شــهر هوشــمند 
بر اســاس مجموعه گســترده ای از تکنولوژی ها و 
فناوری ها نظیر اطالعــات و ارتباطات، الکترونیک، 
حمل و نقل هوشمند، سیستم های هوشمندسازی 
ساختمان و ســاختارهای کنترلی پیشــرفته پایه 
گذاری می شود.حسینعلی جمشــیدی با اشاره به 
محورهای رشد هوشمند شهر، اظهار کرد: محورهای 
رشد هوشــمند شــهری به منظور عملکرد مناسب 
در زمینه هــای اقتصادی، اجتماعــی، حمل و نقل، 
بهداشــت و ایمنی و محیط زیست شــامل اقتصاد 
هوشمند، پویایی هوشمند، محیط هوشمند، حمل 
و نقل هوشــمند و زندگی اســت.وی با بیان اینکه 
منظور از اقتصاد هوشــمند، ارائه راهکارهایی جهت 
پیشرفت شغلی، کاهش فقر، بهبود اوضاع مسکن 

و زیرســاخت ها و اســتفاده از فناوری اطالعات در 
فرآیندهای تولید است، گفت: از جمله اهداف اقتصاد 
هوشمند توســعه رقابت منطقه ای و جهانی، ایجاد 
فرصت های کسب و کار مناسب، از بین بردن اختالف 
طبقات اجتماعی، توسعه تجارت الکترونیک، کاهش 
فقر و ایجاد زیرساخت های ســرمایه گذاری است.

جمشیدی تصریح کرد: محیط هوشــمند اشاره به 
استفاده از فناوری های جدید برای حفظ و حراست از 
محیط زیست را دارد، منظور از محیط زیست هوشمند 
ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت استفاده بهینه از 
انرژی و آب و کاهش آلودگی محیط زندگی است.وی 
ادامه داد: محیط هوشمند مفهومی است که امکان 
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برای محیط های 
شهری را در بر می گیرد که نتیجه آن افزایش کیفیت 
زندگی برای شهروندان است و البته خدمات ارزش 
افزوده را هم برای دولت و هم برای شهروندان ایجاد 
می کند.این دکترای معماری با اشاره به حمل و نقل 
هوشمند، گفت: اگر ساماندهی وضعیت حمل و نقل و 

ترافیک به روش های سنتی از جمله ساخت آزادراه ها 
و بزرگراه ها، تعریض راه های موجود، محدود کردن 
ترافیک و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی صورت 
بگیرد، هریک از این روش ها محدودیت هایی دارند و 
در نتیجه توانایی خود را در جهت رفع مشکالت حمل و 
نقل و ترافیک از دست داده اند؛ به همین دلیل نیازمند 
سیستم های هوشــمند در جهت رفع این مشکالت 
هســتیم.وی با بیان اینکه تحــوالت تکنولوژیک به 
ســوی سیســتم های جهانی حرکت می کند و جدا 
شــدن از سیســتم های جهانی به معنی کند کردن 
سرعت حرکت کشــور در همه زمینه های اقتصادی، 
فرهنگی، علمی، اجتماعی به ویژه شهرسازی است، 
افزود: از آنجــا که گرایش های موجــود و الگوهای 
منحصر به فرد تکامل شهر هوشمند به گستره عوامل 
زمینه ای و محیطی وابسته است، بنابراین سیاست 
گذاران شهرها باید به سرعت این عوامل را بشناسند 
تا راهبردهای مناسبی را برای شــهرهای هوشمند 

تعیین کنند.

یک کارشناس مطرح کرد:

شهر هوشمند؛ پلی به سوی توسعه پایدار

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه مردم و بدنه شهرداری 
بعد از تغییرات انتظار اتفاقات جدید دارند و این بدان 
معنا نیست که یک مدیر خوب و یکی بد است بلکه قرار 
است در حال پیشرفت باشیم، گفت: ما قرار است در 

چرخه تحول به دنبال بهبود و احسن االحوال باشیم

با مسئولان

چگونه می توان شهرهایی با قابلیت دسترسی بیشتر ایجاد کرد؟
بدیهی اســت که هر چه اندازه شــهرها و جمعیت در آن ها بیشــتر شود، 
چالش های پیش روی مدیران برای طراحی بهتر و زیست پذیری مناطق 
نیز افزایش می یابد. در این میان، بهبود زیرســاخت های شــهری برای 
افراد دارای معلولیت جسمی از اهمیت باالتری برخوردار می شود چرا که 
جمعیت این گروه آسیب پذیر نیز در شهرها رو به افزایش می رود. جوامع 
مبتال به ناتوانی های جســمی را افرادی پیر، جوان، زن، مرد و با نژادهای 
مختلف تشــکیل می دهد که نیازهای متفاوتی نیز دارند. متاســفانه در 
طراحی های قدیمی شهرها، نیاز این گروه ها نادیده گرفته شده و در نتیجه 
مشکالت بسیاری پیش روی آن ها قرار گرفته است. این در حالی است 
که اگر در طراحی زیرساخت های شهری نیاز افراد دارای معلولیت جسمی 
مورد توجه قرار گیرد، این گروه ها نیز خود را بیش از گذشته با جامعه پیوند 
می دهند و در تحصیل، برقــراری ارتباط با دیگران، انجــام فعالیت های 

اجتماعی و کسب مشاغل موفق تر عمل می کنند.

اهمیت افزایش قابلیت دسترسی در شهرها
اینکه مدیران در طراحی شــهری، نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی 
را مورد توجه قرار ندهند، مشــکالت زیادی برای تمام اقشــار جامعه به 
وجود می آورد چرا که ناتوانی این افراد در انجام امور روزمره خود، درگیری 
اعضای خانواده و سایرین را نیز در پی دارد. مقامات برای حل این مشکل 
می توانند به ارتباط مستقیم با افراد ناتوان جسمی بپردازند و از خواسته ها 
و ایده های آن ها بــرای بهبود هر چه بیشــتر مناطق و زیرســاخت های 
شــهری بهره گیرند.افراد دارای معلولیت جســمی بیش از هر معمار یا 
طراح برجســته دیگری از موانع و مشکالت موجود بر ســر راه خود آگاه 
هستند و می توانند آن ها را به مدیران شــهری انتقال دهند تا این افراد با 
ایجاد اصالحات الزم، در نهایت شهرهایی با قابلیت دسترسی برای همه 
اعضا جامعه به وجود آورند. چنانچه طراحی شــهرها ســازگار با نیازهای 
افراد دارای معلولیت جســمی طراحی نشود، آنگاه این گروه آسیب پذیر 
از حق مسلم شــهروندی خود محروم خواهند شــد و در زندگی روزمره 
خود چالش های زیادی را تجربه خواهند کرد. این افراد در دنیای امروز 
با مشکالت زیادی در مســکن، حمل و نقل، آموزش، استخدام، خدمات 
سالمت و فناوری اطالعات مواجه هستند چرا که طراحی شهری سازگار 

با نیاز آن ها انجام نشده است.

لزوم طراحی شهرهایی برای همه
آنچه تا کنون گفته شــد در مورد تمام شهرهای جهان صدق نمی کند و چه 
بسا نقاطی که در آن ها قابلیت دسترســی برای تمام اعضا جامعه، پیر یا 
جوان، کودک، زن و مرد و افراد دارای معلولیت جسمی بهینه شده است. 
برلین در آلمان، دنور در ایاالت متحده آمریکا، گدنیا در لهســتان، میالن 
ایتالیا و نانت در فرانسه از مهم ترین شهرهای جهان با قابلیت دسترسی 
برای همه به ویژه افراد ناتوان جســمی به شمار می رود که در آن ها، تمام 
مردم به طور یکسان از خدمات و اشتغال بهره مند هستند. در این شهرها، 
نیازهای تمام اقشــار جامعه به طور برابر در طراحی شهری پیاده شده و 

موانع احتمالی در مسیر موفقیت مردم در پایین ترین سطح ممکن وجود 
دارد. بنابراین، تمام مردم با هر سن، جنســیت و توانایی حس توانایی و 
استقالل را در زندگی تجربه می کنند و برای انجام امور روزمره خود نیازی 

به حضور دیگری ندارند.

چگونــه می توان قابلیت دسترســی مناطق شــهری را بــرای همه
 افزایش داد؟

برنامه ریزان در طراحی شهرها باید زمینه را برای تردد ایمن تمام کاربران 
فضاهای عمومی فراهم آورند تا عابران پیاده، رانندگان، دوچرخه سواران 
و افراد ســوار بر صندلی های چرخ دار بتوانند با رفاه کامل به عبور و مرور 
بپردازند. در این راستا، بازطراحی معابر شــهری و اختصاص مسیرهای 
ویژه به هر گروه کاربر می تواند قابلیت دسترسی در آن ها را تضمین کند. 
از سوی دیگر، کاهش استفاده از خودروهای شــخصی و ترویج تردد از 
طریق وســایل حمل و نقل عمومی می تواند به کم شــدن ترافیک منجر 
شود که همین امر در افزایش قابلیت فضاهای عمومی نقش مهمی ایفا 
می کند. مدیران باید در طراحی شهرها تمام افراد با هر گروه سنی، توانایی 
جســمی، نژاد و فرهنگی را مورد توجه قرار دهند و بــرای برآورده کردن 
برابر نیازهای هر یک بکوشند. استراتژی دیگری که می تواند در افزایش 
قابلیت دسترسی شهرها موثر واقع شود، ایجاد مناطقی خودکفاست که 
در آن ها مردم می توانند در نزدیکی محل ســکونت خود به اغلب خدمات 
شهری نظیر مراکز تجاری، اداری، فرهنگی، مدارس و سایر موارد مشابه 
دسترسی داشته باشند و از پیمودن مسافت های طوالنی خودداری کنند. 
به عنوان مثال، چنانچه افراد دارای معلولیت جسمی بتوانند نیاز خود را در 
نزدیکی محل سکونت شان برآورده کنند، آنگاه حس امنیت مهم تر از همه، 
استقالل در آن ها تقویت می شــود. قابلیت دسترسی به ساختمان های 
عمومی به عنوان مثال از طریق ایجاد سطوح شیب دار یا باالبرهای برقی 
نیز می تواند در افزایش زیست پذیری شهرها موثر واقع شود چرا که روابط 
انسانی تنها به فضاهای باز محدود نمی شود. از دیگر اقداماتی که مدیران 
شهری باید در راستای افزایش قابلیت دسترسی شهرها برای افراد دارای 
ناتوان جســمی انجام دهند می توان به بهبود طراحی فضاهای بیرونی و 
داخلی ساختمان های مسکونی اشــاره کرد تا این گروه های آسیب پذیر 

بتوانند بدون حضور دیگری در کنار خود تمام امور روزمره را انجام دهند.

از دوره قبلی شهرداری اصفهان هفت هزار میلیارد تومان بدهی به جامانده است. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بر خالف آنچه که مسئوالن 
قبلی ادعا و اظهار می کنند در حال حاضر شهرداری اصفهان حدود 70 هزار میلیارد ریال بدهکار است و ممکن است بیش از این نیز عدد بدهی ها افزایش پیدا 
کند.ابوالفضل قربانی افزود: در دوره قبلی شورا در مراسم معارفه شهردار جدید، بدهی شهرداری از سوی رییس شورای وقت بدهی شهرداری ۳۸0 میلیارد 
تومان و در زمان دیگری این عدد ۱000 میلیارد تومان و در تاریخ دیگری ۲۱00 میلیارد تومان اعالم شــد.وی گفت: رســانه ها برای پیگیری این موضوع ورود 
جدی داشته باشند که بخش عمده روشنگری در این مورد به عهده رسانه هاست تا معلوم شود وضعیت شهرداری اصفهان در این شرایط به چه شکلی است.

بدهی هفت هزار میلیارد تومانی شهرداری

جشنواره فیلم کودک 
در ایستگاه بیمارستان 

امام حسین )ع(
همزمان با برگزاری سی و چهارمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، ســالن اکران بیمارســتان 
امام حسین )ع( با همکاری شهرداری 
اصفهان و جشــنواره فیلم کودک از روز 
یکشــنبه آماده اکــران فیلم های این 
دوره جشنواره شد. برنامه»شادمانی در 
سرزمین خیال«همراه با نمایش فیلم 

در سالن این بیمارستان اجرا شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مکان های ممنوعه زیادی در سراســر جهان وجــود دارند که 
گردشگران خارجی نمی توانند به راحتی از آنها بازدید کنند. البته 
در برخی موارد هیچ چیز جلودار حس کنجکاوی کاوشــگران 
نیست و آن ها سختی های زیادی را متحمل می شوند تا شاید 

پرده از راز های این اماکن بردارند. 
منطقه سرخ در فرانسه:  همه مناظر در فرانسه تنها تپه های سبز 
و پر از روستا های زیبا را شامل نمی شود. یک منطقه متروکه در 
این کشور وجود دارد که نزدیک به یک قرن است حضور در آن 
ممنوع شده. در منطقه ای در نزدیکی وردن در کشور فرانسه یک 
جنگل بکر قرار دارد که به منطقه Rouge معروف است و به نام 
منطقه سرخ نیز شناخته می شــود. هیچ کس در آنجا زندگی 
نمی کند، هیچ چیز در آنجا ســاخته نشده و ورود به آن ممنوع 
است.پس از شلیک میلیون ها گلوله توپ به این منطقه در طول 
جنگ جهانی، وضعیت این منطقه به سرعت تغییر کرد. زمین ها 
تکه تکه شدند، درختان تخریب و شــهر ها بر اثر مواد منفجره 
ویران شدند. جنگ در سال 1۹18 به پایان رسید و دولت فرانسه 
هزینه ای را برای احیای زمین های این ناحیه در نظر گرفت، اما 
در نهایت تصمیم گرفته شد که روستاییان را به منطقه دیگری 
جا به جا کنند. همه پوکه ها و مهمات جنگی در این منطقه باقی 

مانده و به همین دلیل به نام منطقه سرخ شناخته می شود.
فورت ناکس در آمریکا: یکی از راز آلودترین مکان های دنیا در 
48 کیلومتری جنوب غربی لویویل واقع شده است. تعداد کمی 
از مردم توانســته اند به انبار شمش ایاالت متحده که به فورت 
ناکس معروف است، وارد شــوند و به همین دلیل بسیاری از 
سواالت در مورد این مکان بدون پاسخ باقی مانده است. ساخت 
فورت ناکس در سال 1۹36 به پایان رســید. در آن زمان طال با 
قطار هایی که توسط افراد مســلح تحت حفاظت بود، حمل و 
سپس روی کامیون های ارتش تحت محافظت تیپ سواره نظام 
ایاالت متحده آمریکا حمل می شد.دولت آمریکا اعالم کرده که 
انبار شمش ایاالت متحده نزدیک به 4 هزار و 500 تن طال دارد که 
ارزش آن بیش از 175 میلیارد دالر است. این تاسیسات دارای 
یکی از پیشرفته ترین سیستم های امنیتی دنیاست و ورود به 

آن بسیار سخت است.
جزیره سنتینل شمالی: هرچقدر هم باور این موضوع برای شما 
سخت باشد باید بدانید که هنوز گروه های بومی در جهان وجود 
دارند که هیچ تماســی با دنیای بیرون و تمدن مدرن نداشته 
اند. بومیان در جزیره سنتینل شمالی یکی از چند قبیله دور از 
تمدن در جهان هستند. در سال 1۹۹1، یک گروه از هندی ها به 

سمت این جزیره حرکت کردند و مشخص شد که بومیان این 
جزیره با خارجی ها رابطه خوبی ندارند.تخمین زده می شود که 
حدود 150 نفر در این جزیره زندگی می کنند و زبان آن ها برای 
هیچ فرد خارجی شناخته شده نیست. اطالعات کمی در مورد 
این قبیله وجود دارد که آن ها را برای گردشگران پر رمز و راز نگه 
می دارد. در سال 2018، یک مبلغ آمریکایی سعی کرد با مردم 
ســنتینل ارتباط برقرار کند، اما خیلی زود با تیر و کمان کشته 
شد. واضح است که اهالی سنتینل تمایلی به برقراری ارتباط با 

دنیای بیرون ندارند.
خزانه جهانی بذر سوالبارد: خزانه جهانی بذر سوالبارد بین نروژ و 
قطب شمال و در اعماق کوه ها در جزیره ای دورافتاده در سوالبارد 
قرار گرفته است. این مکان بزرگ ترین خزانه ذخیره سازی بذر 
در جهان است و محل نگهداری جعبه های بذر برای نگهداری 
طوالنی مدت در مکان هایی سنگی، سرد و خشک است. این 
مکان ده ها هزار نوع محصوالت غذایی ضــروری و بیش از 4 
هزار گونه گیاهی را در خود جای داده است. در واقع برای بقای 
گونه های مختلف گیاهی در برابر اثرات بالیای طبیعی و طبیعی 
ساخته شــده و هدف آن ذخیره بذر های زراعی جهان است. 

بازدید از این منطقه برای همه امکان پذیر  نیست.

آشپزی

اسنک کالباس و سبزیجات 
مواد الزم : قارچ 200 گرم، فلفل دلمه متوسط یک دوم، 

ذرت پخته شده 3 قاشق غذاخوری، پنیر پیتزا 100 گرم، کالباس 200 
گرم، نان تست نرم8 عدد، پودر آویشن و فلفل سیاه به مقدار الزم

طرز تهیه: در اولین مرحله باید قارچ ها را به همراه فلفل دلمه ای به خوبی بشویید. 
سپس آن ها را روی یک پارچه پهن کنید تا کمی خشک شوند. سپس قارچ ها و 

فلفل دلمه ها را با استفاده از یک چاقوی تیز و تخته آشپزخانه به صورت نگینی و زیر 
خرد کنید. کالباس را هم به صورت نگینی خرد کنید و به سایر مواد اضافه کنید.

در مرحله بعد باید داخل یک سینه 4 عدد نان تست بچینید. سپس مقداری کمی پنیر پیتزا 
روی نان ها بریزید. روی هر نان با کمک قاشق کمی از ترکیب فلفل دلمه، قارچ و ذرت بریزید. 

روی مواد دوباره کمی پنیر پیتزا ریخته و یک عدد نان تست روی مواد قرار دهید.
بسته به نوع دستگاه اسنک ها را به آرامی داخل دستگاه قرار دهید. اسنک شما باید طوری داخل 

دستگاه قرار بگیرد که خط مورب هر قسمت آن دقیقا در وسط نان واقع شود. سپس درب 
دستگاه را ببندید. با توجه به میزان حرارت و داغی دستگاه زمان آماده شدن 
اسنک می تواند متفاوت باشد. اسنک شما زمانی آماده است که سطح آن 

ترد و کمی طالیی رنگ شود. بعد از این که اسنک ها حاضر شدند، 
آن ها را داخل ظرف مورد نظرتان بچینید و با کمی 

سس خردل و کچاب تزیین کنید.

مکان های ممنوعه که اجازه بازدید از آنها را ندارید

رونمایی از پوستر فیلم ترسناک »پوست« 
در آستانه اکران

 بازیگر  بچه مهندس
 به جمع بازیگران »نوار زرد 2« پیوست

در آستانه اکران فیلم متفاوت »پوست« به کارگردانی بهمن و بهرام ارک 
و تهیه کنندگی محمدرضا مصباح، از پوستر این فیلم با طراحی عرفان 
بهکار رونمایی شد.این فیلم در جشنواره سی و هشتم فیلم فجر، 
نظر بسیاری از منتقدان و مخاطبان را به خاطر ژانر متفاوت، بازی های 
درخشان، سنت شکنی و جسارت در محتوا به خود جلب کرد و هفت نامزدی 
در رشته های مختلف و دو سیمرغ بلورین را از آن خود کرد.

مهشید جوادی به ترکیب سریال تلویزیونی »نوار زرد 2« به کارگردانی 
سروش محمدزاده و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی اضافه شد.مهشید 
جوادی بازیگر جوان تلویزیون با بازی در سریال »آنام« معرفی شد.وی، 
مدتی از دنیای بازیگری دور بود تا اینکه دوباره با بازی در سریال »بچه 
مهندس 3« فعالیت خود را از سر گرفت و اکنون مقابل دوربین »نوار زرد 
2«به نویسندگی کریم لک زاده به ایفای نقش می پردازد.

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

روابط عمومی آبفای اســتان اصفهان و هیئت فوتبال شهرســتان اصفهان 
تفاهم نامه همــکاری امضا کردند. ایــن تفاهم نامه که بــه امضای مهرداد 

خورســندی، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و 
جعفر جعفری هرندی رییس هیئت فوتبال شهرســتان اصفهان رسیده، با 
هدف استفاده از توانمندی های طرفین در خصوص فرهنگ سازی مصرف 

بهینه آب منعقد شده است. 
بر اســاس این تفاهم نامه هیئت فوتبال شهرســتان اصفهان تمام محیط 
های ورزشی روباز و سرپوشیده خود را برای انجام فعالیت های تبلیغاتی، 
آموزشی و برپایی جشــنواره های فرهنگی در اختیار روابط عمومی شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان قرار می دهد.
 روابط عمومی آبفای اســتان اصفهان نیز متعهد می شود تا ضمن برگزاری 
جلسات مشترک آموزشی با محوریت مدیریت مصرف آب برای مربیان و 
اعضای تیم هــای فوتبال به ویژه تیم های کــودکان و نوجوانان و همچنین 
تامین اقالم فرهنگی مورد نیاز جلسات و کارگاه های آموزشی هیئت فوتبال، 
نسبت به برگزاری تورهای بازدید از تاسیسات آب و فاضالب برای ورزشکاران 

اقدام کند.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در جلســه شــورای معاونین این شرکت، 
مهندس مهدی کفایت که ســابقه مدیریت قراردادهــای خرید و مدیریت 
کنترل مواد شرکت فوالد مبارکه را در کارنامه خود دارد به عنوان معاون جدید 
سرمایه های انسانی و سازماندهی و آقای مجتبی پوربافرانی را که پیش از 
این در سمت مدیر امور مالی مشــغول به فعالیت بود به عنوان مدیر حوزه 

مدیر عامل شرکت منصوب کرد.
محمد یاسر طیب نیا  در ادامه جلسه شــورای معاونین این شرکت، ضمن 
اشاره به تعالی سازمانی شرکت، همسوسازی و بهینه سازی افراد با اهداف 
و نیازهای کسب و کار جهت دستیابی به عملکرد برتر را به عنوان یک رویکرد 

جدید از مدیریت سرمایه های انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.
طیب نیا با اشاره به ارزش باالی کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در سازمان 
گفت: حوزه ســرمایه های انســانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت 
زندگی کاری در داخل و خارج ســازمان پرداخته و می کوشد تا برتوانمندی 
ها و دانش کارکنان بیفزاید. در این راستا استخدام استعدادها، جهت دهی 
درســت این اســتعدادها، ایجاد حس خودکفایی و آماده سازی آنها برای 
رویارویی با شــرایط پیچیده آینده و نهایتا رشد و بهینه سازی سرمایه های 

انسانی، جزو اولویت های شرکت فوالد مبارکه است.

وی در ادامه انتظار خود از معاونت جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی 
را ایجاد احساس تفاوت در نگاه مدیریت به کارکنان بیان کرد و افزود: جهت 
ایجاد این احساس متفاوت، نیاز به تغییر رویکردهای این معاونت و حرکت 
به سمت ایجاد اشتیاق و اثربخشی کارکنان به جای رضایت کارکنان، رسیدن 
به همکاری و مشــارکت کارکنان به جای کنترل کارکنان، متقاعد سازی به 
جای قدرت سازمانی، مشاهده نقاط قوت پرسنل و کمک به رفع نقاط قابل 
بهبود پرسنل و نگاه انسانی به کارکنان به عنوان سرمایه های شرکت است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت چابک سازی 
ساختارهای سازمانی شــرکت و سازماندهی آن متناســب با رویکردهای 
طرح شده و تعالی ســازمانی، بر تبدیل تفکر خدماتی به تفکر توسعه ای در 
این حوزه اشــاره کرد و گفت : انتظار دارم جهت توسعه نشاط کاری، اخالق ، 
فرهنگ و ارزش ها، برنامه ریزی الزم در سازمان انجام شود و اهتمام جدی 

در مسائل حوزه ایمنی، پیشگیری و ورزش به عمل آید.
طیب نیا در پایان گفت : در حوزه پیمانکاران نیز نکات و مسائلی وجود دارد 
که باید مورد توجه قرارگرفته و تضادها و تعارضات موجود برطرف شــود تا 
متعالی بودن ســازمان فوالد مبارکه در بخش پیمانکاران خدوم شرکت نیز 

بروز و ظهور یابد.

حمایت از صنعت لوازم خانگی، امروزه در دستور کار دولت و به ویژه باالترین 
مقام کشــوری یعنی رهبر معظم انقالب قرار گرفته و دســتورالعمل های 
جدیدی در این زمینه همچون ممنوعیت واردات برای کاالی خارجی صادر 
شده است؛ پیگیری و تاکید ویژه از سوی مقام معظم رهبری برای حمایت 
از صنایع لوازم خانگی کشــور و در ادامه تالش دولت برای اجرایی ساختن 
آن طی ســال های اخیر نتایج مثبتی را به همراه داشــته است که از جمله 
مهم ترین آن ها می توان به تولید بیش از 15 میلیون دستگاه لوازم خانگی 
در سال گذشته اشــاره کرد؛ به  گونه ای  که این میزان از تولید در مقایسه با 
سال ۹8، رشد 78 درصدی داشته اســت. از طرف دیگر با انجام اقدامات 
مناسب در راستای توســعه این صنعت ســاخت محور انجام شده و برای 
بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر اشــتغال زایی به همراه داشته است تا 
جایی که به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت، میزان تولید در سال ۹۹ 
فراتر از برنامه محقق شده به ثبت رسیده و شاهد توسعه عمق ساخت داخل 

در این صنعت راهبردی هستیم.
 اکنون نکته مهمی که در خصوص صنعت لوازم خانگی در کشــور با وجود 
تمامی حمایت هایی که از سوی دولت انجام می شود  وجود دارد، باال بودن 
گردش مالی قاچاق لوازم خانگی در کشور اســت که به گفته دبیر انجمن 
لوازم خانگی، ساالنه 6 میلیارد دالر برآورد شده و این درحالی است که بازار 
لوازم خانگی تولیدی ایران در داخل کشور انحصاری نیست و رقابت نیز در 
بازار وجود دارد. بنابراین نیاز به حمایت و توجه هرچه بیشتر برای جلوگیری 
از اشباع بازار داخلی از کاالهای خارجی وجود داشته و نیاز به تدبیری جدید 
در این حوزه است که خوشبختانه این روزها شــاهد برنامه ریزی در جهت 
حمایت از تولید داخل هســتیم.به گفته فعاالن درصنعــت لوازم خانگی، 
تامین مواد اولیه برای تولید یکی از مهم ترین ارکان توســعه و دستیابی به 
اهداف تعریف شده در کشــور و مطابق با اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین 
در اختیار داشــتن انواع ورق های فوالدی و با کیفیت مناســب و مطابق با 
استانداردهای بین المللی می تواند ضمن افزایش تولید و باالبردن کیفیت 
محصوالت، ایران را به مرحله خودکفایی در صنعــت لوازم خانگی نزدیک 
کرده و در نهایت تمایل مصرف کنندگان بــرای تهیه کاالی خارجی کمرنگ 
شــود؛ البته باال بردن کیفیت کاالی ایرانی به تنهایی نمی تواند بازار داخلی 
را برای خرید کاالهای ایرانی داغ کند؛ بلکــه نیازمند کار فرهنگی و تبلیغات 

گسترده در این حوزه اســت.  بحث دیگری که در خصوص تمایل به خرید 
کاالی ایرانــی وجود دارد، باال رفتــن میزان کیفیت کاالهــای تولید داخل 
درجهت مشتری مداری است. از سوی دیگر محدودیت های اجباری برای 
ورود کاالهای خارجی به ایران وجود دارد که همه این موارد باعث شــده تا 

انگیزه استفاده از کاالهای ایرانی بیشتر شود.
در این میان می بینیم که ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فوالدی 
در منطقه بوده و حتی بزرگ ترین فوالدســاز خاورمیانه نیز در ایران فعال 
اســت؛ شــرکت فوالدمبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت 
فوالدی در ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته شده و از قضا 50 درصد 
نیاز صنایع کشور به مواد اولیه از جمله انواع محصوالت فوالدی را تولید و در 
اختیار صنایع پایین دستی خود همچون لوازم خانگی، خودروسازی، صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی و... قرار می دهد. پس شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
یک صنعت مادر در ایران بوده و الزم است برای توسعه صنایع پایین دستی 
و البته مهم که کاالهای اساسی مورد نیاز مردم کشور را تامین می کند، مورد 
حمایت از سوی دولت و ارگان های مهمی همچون وزارت صمت قرار گیرد.

پیشنهادی که می توان برای بهبود شرایط تولید در صنعت لوازم خانگی ارائه 
کرد، این است که فوالدمبارکه به عنوان عرضه کننده ورق فوالدی که سابقه 
مشــتریان ورق های فوالدی خود را در اختیار دارد، تقاضای بازار را با کمک 
NGO ها مدیریت کند. در حال حاضر شرکت های زیرمجموعه فوالدمبارکه 
به تولید انواع ورق های رنگی و پوشش دار که نیاز اصلی صنایع لوازم خانگی 
است، مشغول هســتند؛ این درحالیســت که تولید با کیفیت محصول و 
رساندن آن به دست مصرف کنندگان در زمان مقرر نیازمند ایجاد اطمینان 
خاطر برای تولیدکننده اصلی به جهت تامین مواد اولیه و انرژی اســت که 
حرف اول را در تولید می زند. موضوعی که امروز به یکی از چالش های بزرگ 
برای صنایع معدنی به ویژه فوالدی تبدیل شده و در نهایت می تواند تبعاتی 
همچون عقب ماندن از برنامه تولید و اهداف تعریف شــده تولیدکننده را 
داشته باشــد.بنابراین می توان گفت: اگر قرار به توسعه و حمایت از تولید 
داخلی صنایع همچون لوازم خانگی در کشور تعریف شده، در گام نخست 
باید حمایت از تامین کننده مواد اولیه این صنعت انجام شود. تامین منابع 
انرژی و مواد اولیه یکی از ارکان اصلی در پیشــبرد اهداف تولید در صنعت 

فوالد به شمار می رود.

 امضای تفاهم نامه همکاری روابط عمومی آبفا و هیئت فوتبال
 شهرستان اصفهان

 كلید پیشروی كارآمد و بقای یك سازمان 
از نگاه مدیرعامل فوالدمبارکه

داغ شدن بازار لوازم خانگی ایرانی، در گرو حمایت از صنایع فوالدی
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