
بخش بزرگی از گزیدگی ها از حیوانات صاحب دار است که بدون هیچ گونه مسئولیت و کنترلی در سطح منطقه رها شدند، بنابر قانون افرادی که حیوان نگهداری می کنند در مقابل 
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7

7

رییس حوزه هنری استان مطرح کرد:

خروج جشنواره از اصفهان؛ خسران اول برای تهران

رییس جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان:

چهارباغ هنوز ظرفیت هایی برای توسعه دارد

5

 مدیر گروه پیشگیری از بیماری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
گزارش ۱۶ هزار حیوان گزیدگی ساالنه در استان اصفهان؛

ویروس، وبا، وحشت!

مجهز شدن 84 درصد 
نانوایی های اصفهان 
به دستگاه کارتخوان 

هوشمند

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
 و صنایع کوچک ایران:

200 هکتار به شهرک های 
صنعتی اصفهان اضافه 

می شود

مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان:

مراسم دعای عرفه در باغ 
رضوان برگزار می شود

3

7

3

3

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه باید اتفاق 
بزرگی را رقم بزند

5

 بازار اجاره نشینی در اصفهان هر روز گران تر از دیروز؛ 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان مطرح کرد:

همراهی ضعیف مردم در 
روزهای آلودگی هوا 

 درد بی صدا می بارد 

6

منبع : ایمنا

ابیانه؛ سحرانگیز و دلربا

یک روستای متفاوت 
4

 از حضور مورایس تا تمدید با یاسین سلمانی؛

 حرکت سایه وار سپاهان 
در نقل و انتقاالت

8

رفارسیدن عید سعید رقبان  را تبریک می گوییم .



 در حالی که گفته می شود، زمان برای احیای برجام در حال اتمام است، ابهام و انتظار درباره سرنوشت این مذاکرات همچنان ادامه دارد؛

مذاکرات دوحه، مثبت یا منفی؟
مذاکرات دوحه شــروع دوباره ای بــرای احیای برجام بــود اما به نظر 

می رسد، نتیجه کامال متفاوت تر از آنی شد که انتظار می رفت.
از نظر بسیاری از کارشناسان زمان برای احیای برجام در حال اتمام است 
چرا که اگر در این ماه جاری توافق منعقد نشود، بعد آن اجرای هر توافقی 
که احیانا صورت بگیرد به دوران تبلیغات انتخاباتی و سپس دوران بعد 
از انتخابات کنگره موکول خواهد شــد. یعنی شرایط سیاسی و متعاقبا 
شــرایط حقوقی در داخل آمریکا برای انعقاد هر توافقی با ایران بسیار 
پیچیده خواهد شد. حساسیت موضوع و اهمیت توجه به مقطع زمانی 
توافق به قدری است که علی اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی 
اتمی نسبت به آن هشدار می دهد و می گوید »اگر در احیای برجام تعلل 

کنیم، وارد کالف سردرگمی می شویم که باز کردنش با خداست.«

چرایی فرسایشی شدن مذاکرات
در آستانه انتخابات ریاســت جمهوری 1400، دولت روحانی مذاکرات 
وین را تا سطحی پیش برد که به زعم خود شــرایط برای اعالم توافق با 
1+5 در موضوع احیای برجام مهیا بود؛ اما در هر صورت این اتفاق نیفتاد 
تا دولت ســیزدهم ادامه گفت وگوها را دنبال کند و با اســتفاده از همه 
ظرفیت ها سطح کیفی توافق را باالتر ببرد. برای نیل به این مقصود هم از 
ابتدا سیدابراهیم رییسی و دولتمردانش تالش کردند، رسیدگی به سایر 
موضوعات را بر مذاکرات وین اولویت قرار دهند تا طرف مقابل احساس 
نکند که اگر قرار به ازسرگیری گفت وگوهاست، این برآمده از نیاز تهران 
نیست. به همین دلیل نیز شعار دولت سیزدهم آن بود که »اقتصاد کشور 
و معیشت مردم را به مذاکرات گره نمی زند«.بعد از پیگیری های مستمر 
غربی ها نهایتا دولت سیدابراهیم رییسی آذرماه سال گذشته رضایت داد 
تا چراغ محل گفت وگوهای وین دوباره روشن شود. در طول مذاکرات 
هرچند دولت تالش کرد زندگی مردم و اقتصاد کشــور به مذاکرات گره 
نخورد؛ اما بر همگان محرز و مشخص شد که ارتباط مستقیمی بین این 
دو حوزه وجود دارد چون وقتی روند مذاکرات کند می شد قیمت دالر و ارز 
باال می رفت و وقتی خبرهای خوبی از مذاکرات می آمد قیمت ارز و دالر 
کاهش می یافت. با وجود آشکار شدن این واقعیت سوال اینجا که چرا 
دولت سیدابراهیم رییسی در رویکرد مذاکراتی خود تجدیدنظر نمی کند؟

در همین رابطه جبــار کوچکی نــژاد ،نماینده مجلس معتقد اســت: 
»مذاکرات به نتیجه نمی رسد چون روندی که االن وجود دارد یک روند 
فرسایشی است. آمریکا برای امتیازگیری حداکثری آمده و ایران به این 
مسئله تن نمی دهد، در نتیجه مذاکرات روز به روز پیچیده تر می شود 
و به سمت و سوهای دیگر به غیر از موضوع هسته ای می رود. کما اینکه 
در قطر نیز موضوع هســته ای خیلی مطرح نشد چون آمریکا به سمت 

طرح موضوعاتی مثل موشکی رفت. نظام جمهوری اسالمی باید در این 
رابطه تصمیم بگیرد«.

2 روایت متفاوت از مذاکرات دوحه
بعد از سفر بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و اعالم 
خروج مذاکرات از بن بست، بسیاری امید داشــتند که ایران و آمریکا 
بدون حضور سایر طرف ها با رویکرد تقویت نقاط مشترک در قطر پشت 
میز مذاکره حاضر شــوند؛ اما این اتفاق نیفتاد و گفت وگوها بدون هیچ 
پیشرفتی پایان یافت. با این حال روایت تهران و واشنگتن در توصیف 
مذاکرات دوحه 180 درجه با هم فرق می کند.حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی بــا کاترین کولونا وزیر امور 
خارجه فرانسه، ضمن اشــاره به گفت وگوهای احیای برجام در وین و 
دوحه اظهار کرد: »ارزیابی ما از گفت وگوهای اخیر دوحه مثبت است. 
اما باید دید طرف آمریکایی چگونه می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره 
گیرد. اکنون مسیر دیپلماسی باز است. ما برای رسیدن به نقطه نهایی 
توافقی خوب و پایدار، جدی و صادق هســتیم و همــواره در مذاکرات، 
پیشنهادات و ایده های مثبت خود را مطرح کرده ایم. طرف آمریکایی  
بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت. معتقدیم 

نباید جای ابتکار سیاسی را ، تکرار مواضع قبلی پر کند.«
در مقابل رابرت مالی با اشاره به مذاکرات احیای برجام گفت: »اتحادیه 
اروپا می خواست حداقل بار دیگر تالش کند؛ برای همین دو هیئت ایران 
و آمریکا را به دوحه دعوت کردند با این امید که هیات ایران چیزی نشان 
دهد، تمایلی نشــان دهند؛ اما هیئت ایران در ایــن مقطع، قادر نبودند 
که پاسخی ارائه کنند؛ بیشتر یک اتالف وقت بود. بیایید گامی به عقب 
برداریم و ببینم کجا هستیم؛ اتحادیه اروپا نقشه راهی روی میز گذاشت 
که بنابر نظر آن ها، به یک نتیجه عادالنه برسیم؛ ما گفته ایم که آماده ایم 
آن توافق را بپذیریم، هیئتی که قبول نکرده و »بله« نگفته، ایران است. 
ایران در دوحه درخواست هایی روی میز گذاشــت که به برجام ربطی 
ندارد، چیزهایی که قبال هم می خواستند و اروپایی ها و ما گفته بودیم که 

این بخشی از مذاکرات فعلی نیست.«
با نگاهی به ایــن دو اظهار نظر، کامــال فاصله دیدگاه هــا میان ایران و 
آمریکا احســاس می شــود و تعیین تاریخی برای مذاکــرات دوباره 
در هاله ای از ابهام قــرار دارد. کما اینکه محمد مرندی، مشــاور هیئت 
مذاکــره کننــده ایرانی گفت :»مشــخص نیســت مذاکــرات بعدی 
 هسته ای در کجا برگزار می شــود و تاکنون توافقی در این زمینه حاصل 

نشده است«.

اخبار
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ارزیابی مشاور »ظریف« از توان تیم مذاکره کننده دولت
مشاور سابق ظریف گفت: با توجه به نیاز طرفین به برجام و فقدان جایگزین های معتبر، امکان دسترسی به 
توافق وجود دارد و ممکن است ما در هفته های آینده شاهد چنین توافقی باشیم.دیاکو حسینی، کارشناس 
مسائل بین الملل، درباره وضعیت برجام گفت: من معتقد نیستم که تنها راه کار اقتصاد ایران، برجام است از ابتدا 
هم این گونه نبود. هدف اصلی برجام از سال اولی که مذاکرات شکل گرفت این بود که پرونده هسته ای ایران 
را از حالت امنیتی خارج کنند و رای صادر شده بین المللی برای ایران را لغو کنند، که این خطرناک ترین حالی 
است که برای هر کشوری یا برای هر پرونده ای ممکن است پیش بیاید. خروج از تحریم های چند جانبه شورای 
امنیت و اقدامات نظامی در مواقع خاص، در واقع این هدف اصلی بود که به آن هدف رسیده شد. وی تاکید 
کرد: طرفین این اراده را دارند که توافق را احیا کنند و به آن برگردند، اما طبیعی است که هر دو طرف بخواهند 
در مذاکرات داخلی و خارجی خود بیشترین امتیاز را دریافت کنند و کمترین امتیاز را به طرف مقابل بسپارند. 

 
با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم آمریکا با ایران؛

نیکی هیلی: بایدن آماده رویارویی با چالش ها نیست
سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از تالش بایدن برای توافق با ایران عنوان کرد که وی آماده رویارویی 
با چالش ها نیست.نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در ســازمان ملل روز چهارشنبه در توئیتی نوشت: چه 
بخواهیم به خروج ناموفق بایدن از افغانستان بنگریم؛ چه به بی حرکتی اش در مرز جنوبی و چه به وسواسش 

برای توافق جدید با ایران می بینیم که به مراتب ثابت شده است که وی آماده رویارویی با چالش ها نیست.
 

آیت ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان  می ماند؟
رییس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با توجه به تجربه و عملکرد آیت ا... جنتی، ایشان برای این دوره از 
دبیری شورای نگهبان ابقا خواهند شد. »موسی غضنفر آبادی« رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
یازدهم در رابطه با »تغییر تحوالت در شورای نگهبان« گفت: نامه معرفی 6 حقوقدان هنوز به مجلس نرسیده 
است و اطالعی از این موضوع ندارم. وی در ادامه در خصوص گمانه زنی خود از تغییر دبیرشورای نگهبان گفت: 
با توجه به تجربه و توانی که آقای جنتی دارند و عملکرد خوبی که طی این سال ها از خود نشان داده، برای این 
دوره از دبیری شورای نگهبان ابقا خواهند شد.رییس کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: ایشان تا زمانی 
که به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان هستند، خیلی بعید است که از دبیری شورای نگهبان جا به جا شود.

گفت وگوی »بلینکن« و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای از گفت وگوی وزیر امور خارجه این کشــور و نخست وزیر جدید رژیم 
صهیونیستی درباره ایران خبر داد.وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه با یائیر الیپد، نخست وزیر اسراییل برای تبریک انتصاب او به این مقام جدید گفت وگو کرد.در این 
بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه بر تعهد راسخ آمریکا نسبت به شراکت آمریکا-اسراییل، امنیت اسراییل و 
مقابله با تهدیدهای مشترک، از جمله آن هایی ناشی از سوی ایرانند، تاکید کرد. این بیانیه می افزاید: وزیر امور 

خارجه همچنین بر حمایت آمریکا از راهکار دوکشوری از طریق مذاکره تاکید کرد. 
 

دستگیری چند »دیپلمات جاسوس« توسط سازمان اطالعات سپاه
سازمان اطالعات سپاه اعالم کرد که چند دیپلمات  را که »به جای رایزنی، جاسوسی می کردند«، شناسایی 
و دستگیر کرده است.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم این ســازمان، این دیپلمات ها در حال جاسوسی و 
نمونه برداری از خاک کشــورمان در یک منطقه ممنوعه - که رزمایش نیروی هوا فضای سپاه در آن انجام 
شده - شناسایی و دستگیر شدند.منطقه ای که این دیپلمات های جاسوس هنگام نمونه برداری از خاک آن 

دستگیر شدند، در کویر مرکزی ایران قرار دارد.

شکست »اردوغان« در جدیدترین نظرسنجی انتخاباتی
روزنامه »زمان« ترکیه اعالم کرد که »رجب طیب اردوغان« در جدیدترین نظرسنجی های انتخاباتی، 
جایگاه اول حمایت مردمی را از دست داده است.یک نظرسنجی توسط روزنامه »زمان« ]روزنامه 
مخالف دولت ترکیه[ انجام شــده و نشــان داد که حزب حاکم عدالت و توسعه به ریاست »رجب 
طیب اردوغان« دیگر اولین و پر طرفدارین حزب سیاسی ترکیه نیست.طبق گزارش پایگاه خبری 
»روسیا الیوم«، این نظرسنجی توسط موسسه تحقیقاتی »یوناالم« انجام شده و نتایج آن نشان 
می دهد که حزب عدالت و توسعه با کسب ۲۲.5 درصدی حمایت مردم ترکیه در جایگاه دوم قرار 
گرفته است؛ در حالی که حزب مخالف جمهوری خواه خلق با کسب ۲۳ درصد از آرای ملی، در صدر 
این نظرســنجی قرار گرفت.روزنامه زمان گزارش داد که »داریا کومورگو« مدیر موسسه تحقیقاتی 
یوناالم، نتایج این نظرســنجی را طی شــرکتش در برنامه ای به نام »من یک حرف دارم« در یک 
شبکه تلویزیونی فاش کرده اســت.بر اساس این نظرســنجی، حزب »خوب« با 1۳.۳ درصد در 
جایگاه ســوم قرار گرفت؛ در حالی که »حزب دموکراتیک خلق« بــا 8.۷ درصد و حزب »جنبش 
 ملی« ]متحد حزب حاکم[ با کســب 6.8 درصــد از آرای حمایت های مردمــی در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند.
 

سخنگوی حماس: 

 بازداشت فلسطینیان، شعله های مقاومت را خاموش
 نمی کند

سخنگوی جنبش مقاومت اســالمی فلســطین)حماس( گفت: افزایش بازداشت افراد عادی و 
شخصیت های فلسطینی در کرانه باختری نمی تواند شعله های مقاومت را خاموش و عزم و اراده 
مبارزان را درهم بشــکند.به گزارش رادیو االقصی، فوزی برهوم اضافه کرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون اشــغالگران، 86۲ نفر را در کرانه باختری بازداشــت اداری کرده اند.وی افزود: این اقدام 
صهیونیست ها نشانه ترس، ناکامی و شکست دولت اشغالگر و دستگاه های امنیتی آن در مقابل 
فزایش قدرت و تاثیر مقاومت اســت.برهوم گفت: به همه ساکنان کرانه باختری و به ویژه اسیران 
این منطقه درود می فرستیم و تاکید می کنیم که این جنایت ها در مقابله با مردم و شخصیت های 
فلسطین نمی تواند از نقش قهرمانانه در دفاع از سرزمین و مقدسات بکاهد و این مبارزه و مقاومت 
به عملی شدن آرزوی ملت فلسطین و آزادسازی ســرزمین و نابودی اشغالگران منجر می شود.

بازداشت اداری، نوعی بازداشت است که اشغالگران صهیونیست، فلسطینی ها را بدون هیچ اتهام 
و محاکمه ای به مدتی نامعلوم بازداشت می کنند.

 

روسیه ،انتقال نفت قزاقستان به اروپا را متوقف کرد
دادگاهی در روسیه برای فعالیت کنسرسیوم خط لوله خزر )CPC( که نفت قزاقستان را به دریای 
سیاه می رساند، حکم تعلیق ۳0 روزه صادر کرد.خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد، دادگاهی در روسیه 
حکم تعلیق ۳0 روزه فعالیت کنسرسیوم خط لوله خزر )CPC( را صادر کرد؛ این خط لوله، نفت را 
از قزاقســتان از طریق یکی از بزرگ ترین خطوط لوله جهان به دریای سیاه می رساند.مسائل فنی 
شناسایی شده توسط ناظر حمایت از مصرف کنندگان روسیه )Rospotrebnadzor( دلیل این 
توقف عنوان شده است.اما خبرگزاری رویترز در این رابطه نوشت: اپراتور CPCاعالم کرده که حکم 
تعلیق فعالیت مربوط به کاغذبازی در مورد نشت نفت است که کنسرسیوم باید آن را رعایت می کرد.

این شرکت همچنین اعالم کرد، درخواست تجدیدنظر به دادگاه شــهر نووروسیسک روسیه ارائه 
داده و از این دادگاه خواسته است تا اجرای حکم را برای جلوگیری از عواقب غیرقابل بازگشت برای 
تجهیزات خط لوله به تعویق بیندازد. CPC، یک درصد نفت جهان را انتقال می دهد. شرکت های 

شورون و ایکسون آمریکا فعال در این خط لوله، مجبور به تبعیت از این حکم هستند.

چهره روز

دستور قاطع »رییسی« 
درباره حجاب به همه 
دستگاه ها و نهادهای 

فرهنگی و اجرایی
رییســی با توجه به دســتور کار شورای عالی 

انقالب فرهنگــی درباره موضــوع حجاب و 

عفــاف، دبیرخانــه شــورا را موظف کــرد با 

همــکاری همــه دســتگاه ها و نهادهــای 

فرهنگی و اجرایی نســبت به اجــرای قانون 

مصوب مجلس شــورای اســالمی و قانون 

ســال 1۳84 شــورای عالی انقالب فرهنگی 

اهتمام الزم را داشته باشــند.به نقل از پایگاه 

اطالع رســانی ریاســت جمهــوری، ابراهیم 

رییسی در آغاز جلسه شــورای عالی انقالب 

فرهنگی با گرامیداشــت روز قلم، به اهمیت 

جایگاه، رسالت و نقش قلم در ارتقای سطح 

بینش، دانش و تعالی فکری انســان اشاره 

و تاکید کرد: قلم های شایســته و ماندگار در 

جامعه بشری قلم هایی بوده اند که در مسیر 

شناساندن حق، استقرار اخالق و ایجاد جامعه 

خدامحور و در جهت برانگیختن فطرت های 

پاک ایفای نقش کرده اند.رییس شورای عالی 

انقالب فرهنگی ابراز امیدواری کرد که صاحبان 

قلم و اندیشــه در مســیر حفظ ارزش های 

انقالب و جامعه اســالمی بــه وظیفه خطیر 

خود عمل کنند.رییســی همچنیــن با توجه 

به دستور کار شــورای عالی انقالب فرهنگی 

درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا 

را موظف کرد با همکاری همه دســتگاه ها و 

نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای 

قانون مصوب مجلس شــورای اســالمی و 

قانــون ســال 1۳84 شــورای عالی انقالب 

فرهنگی اهتمام الزم را داشته باشند.رییس 

جمهور، ترویج فســاد در جامعه اســالمی و 

انقالبی را اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی 

شده دانســت که با هدف تضعیف و تخریب 

پایگاه معنوی و ارزش های دینی با ســرمایه 

گذاری کالن استکبار و دشــمنان ملت ایران 

صورت می گیرد.

بین الملل

                           آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

هییت مدیره  

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان  )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۷45 و شناسه 

ملی 10۲604۳5650

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۷45 وشناسه ملی 10۲604۳5650 دعوت 

می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1401/05/0۷ ساعت 9 الی 11 صبح در محل اصلی شرکت به نشانی اصفهان خیابان 

چهارباغ پایین کوچه ۳۳ مرکز جراحی میالد به کد پستی 81486۳5۳61 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
1- انتخابات هیئت مدیره

۲- انتخاب بازرسین

۳- تصویب تراز نامه منتهی به سال مالی 1400

4-تعیین روزنامه کثیر االنتشار

در نشست خبری وزرای خارجه ایران و قطر مطرح شد؛

امیرعبداللهیان: زیاده خواه نیستیم و هیچ مطالبه فرا برجامی نداریم 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای قطری خود گفت: گفت وگوهای سازنده ای را درباره برخی موضوعات دوجانبه با 
یکدیگر داشتیم.وی افزود: در حوزه مناسبات دوجانبه قبل از هر چیز مراتب قدردانی خود را از جناب »عبدالرحمن آل ثانی« به خاطر هماهنگی های خوب بین مقامات 
ورزشی کشور ما با مقامات ذی ربط برگزارکننده مســابقات جام جهانی فوتبال در جام جهانی قطر اعالم می کنم.وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: خوشبختانه 
توانستیم از زمان دیدار رؤسای دو کشور، کارگروه ها را فعال کنیم و برخی اقدامات ضروری برای تسهیل حضور ورزشکاران و طرفداران تیم ملی در مسابقات جام جهانی 
در قطر الزم بود، انجام شود.امیرعبداللهیان افزود:به نتایج خوب و رضایت بخشی در سایه همکاری بین مقامات فنی دو کشور رسیده ایم.وی صریح کرد: برخی از تجار 
ما در گذشته با مشکل اقامت طوالنی مدت در دوحه مواجه بودند که این مسئله در جریان سفر رؤسای جمهور دو کشور در دستور کار قرار داشت و خوشبختانه در گفت 

وگو های اخیر با وزیر امور خارجه قطر این موضوع مورد تاکید قرار گرفت و مشکلی برای اقامت طوالنی مدت تجار ایرانی در کشور دوست و همسایه قطر نخواهد بود.
رییس دستگاه دیپلماسی در ادامه پیرامون دور جدید مذاکرات، تصریح کرد: هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم و مطالبات ما در چارچوب توافق هسته ای ۲015 است.

»محمد بن عبدالرحمن آل ثانــی« وزیر خارجه قطر 
در یک گفت وگوی مطبوعاتی مشترک با حسین امیر 
عبداللهیان، وزیر امــور خارجه ایــران در محل وزارت 
امور خارجه کشورمان با ابراز خرسندی از سفر به تهران 
گفت : طبیعتا ســفر ما در فضای تحوالت منطقه ای و 
بین المللی صورت می گیرد. مهم است که همه طرف ها، 
شرکا و کشــورهای همســایه تالش های سازنده ای 
برای موفقیت گفت وگوهای هسته ای و گفت وگوهای 
منطقه ای داشته باشند.این  دیپلمات عالی رتبه قطری 
با بیان این که از ایران به خاطر اعتمادی که به قطر برای 
میزبانی دور اخیر گفت وگوها در دوحه داشــت، تشکر 
می کنیم ، افــزود: تاکید می کنیم ما در قطر همیشــه 
تالش می کنیم که از این گفت وگوها برای رســیدن به 
توافقی که نگرانی همه طرف هــا را از بین ببرد و زمینه 

بازگشــت همه طرف ها را به تعهدات شان فراهم کند، 
حمایت کنیم. وی در ادامه با بیان این که ما مستمرا از 
گفت وگوهای منطقه ای و  گفت وگوهایی که بین ایران 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه برگزار شود، 
حمایت می کنیم، خاطر نشــان کرد : این گفت وگوها 
می تواند نتایج مثبتی برای ملت های  منطقه به همراه 
داشته باشــد.وزیر خارجه قطر با بیان این که  با وزیر 
خارجه ایران درباره ایــن موضوع گفت وگو کردم و مثل 
همیشه ایشان را دارای یک نگاه مثبت در خصوص ورود 
به چنین گفت وگوی منطقــه ای یافتم ، گفت وگوهایی 
که می تواند به بهبود روابط ایران و کشــورهای منطقه 
کمک کند، گفت :  همچنین  در ایــن دیدار  بر اهمیت 
بازگشت همه طرف ها به برجام و تعهدات شان تاکید 
کردم .این دیپلمات عالی رتبه قطری در بخشی دیگر 

از صحبت های خود در این نشست خبری اظهار کرد:  با 
وزیر خارجه ایران در خصوص روابط دوجانبه صحبت 
کردیم. این روابط بخش مهمــی از گفت وگوهای ما را 
به خود اختصاص داد. بر اهمیت این روابط و اهتمام 
رهبران دو کشور برای توســعه روابط بین دو طرف و از 
میان برداشــتن موانعی که در راســتای توسعه روابط 
مشکل ایجاد می کند، تاکید کردیم .وزیر خارجه قطر 
در این راســتا گفت: ما  با همکاری طرف ایرانی تالش 
می کنیم که راه های تازه ای برای توسعه روابط اقتصادی 

و تجاری بین دو طرف ایجاد کنیم.

وزیر خارجه قطر:

 از گفت وگوهای منطقه ای ایران استقبال می کنیم
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رییس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

اجرای طرح پالک گذاری ماشین آالت کشاورزی
رییس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون بیش 
۲۷۵۰پرونده برای پالک گذاری ماشین آالت کشاورزی در اصفهان تکمیل شده  است.مهدی عبد 
شــریف اصفهانی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ در راســتای اجرای تبصره یک ماده ۲۸ قانون افزایش 
بهره وری کشــاورزی و منابع طبیعی، طرح شماره گذاری ماشین های کشــاورزی در کشور آغاز و 
مقرر شــد ابتدا این طرح برای تراکتور ها و کمباین های غالت اجرایی شده و در مراحل بعدی برای 
سایر ماشین های کشاورزی اجرایی شــود.به گفته وی، از مزایای طرح شماره گذاری ماشین های 
کشاورزی )طرح تسجیل ماشین های کشاورزی( می توان به امکان احراز مالکیت وسیله با صدور 
برگ سبز، امکان برخورداری از خدمات بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی و امکان اعاده دستگاه 
در موارد سرقت اشاره کرد.عبد شریف اصفهانی گفت: از سال ۱۳۹۵ مقرر شد شرکت های تولید کننده 
یا وارد کننده تراکتور و کمباین غالت، نسبت به پالک گذاری ماشین آالت خود در محل کارخانه و یا 
شرکت، قبل از تحویل به مشتری اقدام کنند، که این امر متاسفانه تاکنون فقط در مورد ماشن آالت 
ساخت داخل عملیاتی شده و شرکت های وارد کننده و یا مونتاژ کننده تراکتور و کمباین، هنوز نسبت 
به تحویل کاالی بدون پالک اقدام می  کنند. استان اصفهان با داشتن بیش از ۲۷۴۰۰ دستگاه تراکتور 
و کمباین غالت، تا کنون بیش از ۲۶۲۰۰ دستگاه تکمیل پرونده شده و برای شماره گذاری به پلیس 

راهور ارجاع شده که غالب آن ها موفق به دریافت پالک انتظامی شده اند. 
 

مجهز شدن 84 درصد نانوایی های اصفهان به دستگاه 
کارتخوان هوشمند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان از مجهز شدن ۸۴ درصد نانوایی های استان اصفهان 
به دستگاه های کارتخوان هوشمند فروش نان خبر داد.محسن ضیایی گفت: چهار هزار و ۴۰۰ واحد 
نانوایی در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که دستگاه کارتخوان هوشمند فروش نان در 
سه هزار و ۷۱۳ واحد از این شمار نصب شده است.طرح نصب دستگاه کارتخوان هوشمند در مابقی 
نانوایی های استان تا پایان تیر عملیاتی می شود.وی با اشاره به دلیل نصب نشدن دستگاه کارتخوان 
هوشمند در بعضی از نانوایی های استان گفت: نیاز به اخذ کد مالیاتی، خطای سیستمی و یا خطای 
شاپرک از جمله اشکاالت در زمینه نصب نشدن دستگاه کارتخوان هوشمند در بعضی از نانوایی های 
استان اصفهان است.این اقدام در راستای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها انجام 
شده و با اجرای آن، ساماندهی بیشــتری بر نحوه پخت و توزیع نان انجام خواهد شد و همچنین 
جلوگیری از قاچاق آرد و توزیع خارج از شبکه آرد از اهداف نصب کارتخوان هوشمند در نانوایی هاست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با تاکید بر افزایش نیافتن نرخ قیمت نان در طرح 
عادالنه کردن توزیع یارانه ها، گفت: با اجرای این طرح هیچ تغییــری در قیمت نان ایجاد نخواهد 

شد و مردم با هر کارت بانکی مانند گذشته می توانند به هر تعداد که الزم باشد نان خریداری کنند.
 

رییس اتاق اصناف مطرح کرد:

فعالیت 250 هزار واحد صنفی در اصفهان
رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به فعالیت ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان، گفت: دولت هزینه ای 
برای اصناف نمی کند و این واحدها توانسته اند به خوبی فعالیت کرده و اشتغال ایجاد کنند. این در 
حالی است که قوانین دست و پاگیر هر روز اصناف را با مشکالتی مواجه می کند و سنگی در مقابل 
فعالیت آن هاست.رسول جهانگیری اظهار کرد: آنچه صادرکنندگان استان مطرح کردند، مشکالت 
کل کشور است و مخصوص اســتان اصفهان نیســت.وی افزود: ۹ هزار واحد صنعتی و ۲۵۰ هزار 
واحد صنفی در استان اصفهان فعال است؛ درواقع به ازای هر ۲۰ نفر، یک واحد صنفی مغازه، کارگاه 
تولیدی، کارگاه خدمات فنی و کارگاه خدمات توزیع وجود دارد که ظرفیت اصفهان را نشان می دهد.

بازار اجاره نشینی در اصفهان هر روز گران تر از دیروز؛

درد بی صدا می بارد

آژانس های امالک سطح شــهر مملو از  هادی نجف زاده 
مستاجرانی است که به قول خود تمام زور 
خود را زده اند و پس انداز کرده اند تا توانسته اند مقداری از پول پیش 
منزل اجاره ای خود را باال ببرند؛ اما در همیــن حین صاحب خانه نیز 
قیمت را به طرز عجیبی افزایــش می دهد.بهانه ایــن اجاره های بی 
حساب و کتاب هم تا دل تان بخواهد جور است؛ یکی از تورم می گوید و 
دیگری از افزایش یارانه ها، یکی از افزایش قیمت دالر دم می زند و آن 
دیگری گرانی های اجناس را بهانه کرده اســت؛ مستاجران هم به قول 
معروف از منزل قبلی رانده و از منزل جدید انگار مانده شده اند.محمد 
۴۵ ساله به همراه همسر خود از یک دفتر مشاور امالک خارج می شود 
و به محض اینکه می فهمد خبرنگار هستم سفره دل خود را باز می کند.

این شهروند کاشــانی با بیان اینکه دو فرزند دارد و همین باعث شده 
است که بسیاری از صاحب خانه ها به او منزل اجاره ندهند، به خبرنگار 
بازار می گوید: گناه ما چیست که دو فرزند داریم، مگر غیر از این است که 
دولت مدام خانواده ها را تشویق به فرزندآوری می کند. پس چرا چاره 
ای برای ما بچه دارها نمی اندیشد؟وی با اشاره به اینکه صاحب خانه 
قبلی بسیار فرد قابل احترام و متشخصی بود، ابراز می کند: متاسفانه 
صاحب خانه قبلی منزل ما فوت کرد و ورثه منزل را فروختند وگرنه ما 

حدود ۶ سال بود در منزل آنها ساکن بودیم و هیچ دغدغه ای نداشتیم.
این شــهروند اصفهانی که کارمند یکی از ادارات دولتی است، بیان می 
کند: حقوق من نسبت به پارسال فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است که 
این افزایش حقوق به هیچ عنوان کفاف حداقل خرج های زندگی را نمی 

دهد چه برسد به اینکه بخواهیم این مبالغ اجاره را هم بدهیم.

دولت طرح و برنامه خاصی برای ساماندهی بازار اجاره ندارد
وی با اشاره به اینکه اگر منزلی پیدا نکنم که حداقل ها را داشته باشم مجبور 
به اقامت در یکی از روستاهای اطراف کاشان خواهم بود، می گوید: متاسفانه 
دولت هم غیر از برخی تصمیمات شتاب زده و دستوری هیچ طرح و برنامه 
خاصی برای ســاماندهی به بازار اجاره ندارد.    آشــفتگی و تورم در بازار و 
باالکشیدن قیمت ها به کنار، صاحبخانه ها نیز انگار زورشان به مستاجران 
می رسد و می خواهند تقاص این گرانی ها را از ما بگیرند.علی یکی دیگر 
از شهروندان اصفهانی با اشاره به اینکه فقط خدا باید به ما مستاجران رحم 
کند، می گوید: متاسفانه برخی صاحب خانه ها رحم و مروت کافی ندارند و 
برخی فکر می کنند که ما در محل های کار خودمان چند صد میلیونی کسب 
می کنیم که انتظار دارند به خواسته های غیرمعقول آنها در زمینه اجاره منزل 
تن بدهیم.وی با بیان اینکه استرس و ترس ما اجازه نشین ها هنگام تمدید 

قرارداد حتی از استرس کرونا هم بدتر است، ادامه می دهد: آشفتگی و تورم 
در بازار و باال کشیدن قیمت ها به کنار، صاحبخانه ها انگار فقط زورشان به 
مستاجران می رسد و می خواهند تقاص این گرانی ها را از ما بگیرند در حالی 

که ما خودمان هم درگیر این گرانی های افسارگسیخته هستیم.

ودیعه و اجاره 2 برابری و حقوق ثابت کارگران و کارمندان
این شهروند اصفهانی که کارگر یکی از مجتمع های صنعتی کاشان است با 
اشاره به اینکه صاحبخانه قبلی ما اجاره را از ۲۰ میلیون پول پیش و ماهیانه 
یک و نیم میلیون تومــان ناگهان به ۴۰ میلیون پول پیش و حدود ســه 
میلیون اجاره رسانده است، می گوید: من کارگر چه باید بکنم که در یک سال 
۲۰ میلیون اندوخته داشته باشم و بتوانم اجاره را دو برابر بدهم؟وی با بیان 
اینکه در طول این چند روز که صاحبخانه قبلی اجاره را ناگهان اینقدر افزایش 
داده است تحت فشار روحی شدید هســتم، می افزاید: صاحبخانه با بی 
تفاوتی تمام فقط می گوید قیمت همه چیز بیش از این زیاد شده است و 
من هم خرج دارم و اگر بخواهید باید مبلغ اجاره را افزایش دهید.متاسفانه 
شرایط بد اقتصادی باعث شــده که بازار اجاره نیز شرایط کامال نابسامانی 
داشته باشد و هر کسی به قول معروف هر آنچه که دلش می خواهد را برای 
اجاره بیان کند.  رییس اتحادیه مشاورین امالک و اتومبیل کاشان با بیان 
اینکه بسیاری از مشاوران امالک هم به وضعیت کنونی اعتراض دارند، به 
بازار می گوید: متاسفانه برخی از موجرین قیمت های کاشان را با شهرهای 
بزرگی همانند تهران مقایسه می کنند و این در حالی است که وضعیت کسب 

درآمدها نه برای مشاغل دولتی و نه آزاد همانند تهران نیست.

   قیمت های نامتعارف در بازار اجاره

محمدمهدی دواتگران با اشــاره به تعیین برخی قیمت های نامتعارف 
در بازار اجاره می گوید: مشــاوران امالک تا آنجایی که بتوانند این فایل 
ها را قبول نمی کنند ولی متاسفانه برخی از اپلیکیشن های موبایلی به 
این قیمت های نامتعارف دامن می زنند.وی با اشاره به اینکه در قیمت 
های ارائه شده در این اپلیکیشن ها متاســفانه کوچک ترین نظارتی از 
طرف دولت نمی شود، می گوید: این قیمت ها بدون هیچ ضابطه ای از 
طرف موجرین در این برنامه ها اعالم می شــود که این سبب شده مثال 
یک صاحبخانه وقتی قیمت یک منزل را در یک جای خاصی روی این 
برنامه ها می بیند با خود بگوید منزل من که فالن و بهمان است پس مبلغ 
اجاره باید این قیمت باشد.رییس اتحادیه مشاورین امالک و اتومبیل 
کاشان با اشاره به اینکه بهترین راه برای کنترل این وضعیت افزایش عرضه 
است، می گوید: دولت باید مسکن های ارزان  ولی در عین حال مهندسی 
ساخته شده را در کشور تولید کند چراکه وقتی عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد 
شاهد فروکش کردن بازار اجاره خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه افزایش 
افسارگسیخته قیمت اجاره ها بر کار و فعالیت مشاورین امالک هم تاثیر 
می گذارد، تاکید می کند: همکاران ما در بسیاری از مواقع تاکید بر تمدید 
قرارداد مستاجران با صاحب خانه ها دارند چراکه در این بین مستاجران 

کمتر متضرر می شوند.

یک کارشناس مسکن گفت: به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم، باید باالی صد ســال انتظار داشت که 
مستاجران خانه دار شوند.برخی کارشناسان بحران 
تامین مســکن خانه به دوشــان را گره به مذاکرات 
هسته ای و نتیجه آن می دانند، این درحالی است که 
سران سه قوه در مصوبه ای تاکید کرده اند که قرارداد 
مستاجران باید خودکار تامین شود و دولت اعالم کرد 
مالکان امسال تنها اجازه افزایش ۲۵ درصد اجاره بها را 
دارند. با این  وجود هنوز بازار رهن و اجاره ناآرام است. 
محمود اوالد، کارشــناس اقتصاد مسکن دراین باره 

معتقد است که نمی توان با دستور ۲۵ درصد اجاره بها را 
افزایش داد و یا به صورت اتوماتیک قراردادها را تمدید 
کنیم و این به نوعی شدنی نیست و مشکل اصلی در 
کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضاست. آنچه در 
ادامه می خوانید گفت وگو ایسنا با این تحلیلگر بازار 
مسکن اســت:اگرچه دولت راه های مختلفی برای 
کنترل بازار مسکن همچون تمدید خودکار قراردادها 
و ... در نظر گرفته، اما امســال مستاجران شرایطی 
بدتری نسبت به سال قبل دارند.بازار مسکن در واقع 
به شدت با کمبود مسکن مورد نیاز مردم مواجه است 
و اگرچه مســکن های لوکس زیادی وجود دارد، اما 
این خانه ها به نوعی به درد مردم نمی خورد و به شدت 
مســکن موردنیاز مردم کم اســت و از سوی دیگر 
سرمایه گذاری در بخش مســکن به شدت کاهش 

پیدا کرده و ساخت وســاز در رکود اســت. نسبت به 
اوایل دهه ۹۰ و ۸۰ که ساالنه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی 
ساخته می شــد، امروز حتی میزان ساخت وساز به 
یک ســوم هم نمی رســد و عرضه محدودیت دارد، 
از سوی دیگر مردم نیازمند مســکن هستند و این 
موجب فشار تقاضا شده است و به دلیل اینکه قدرت 
خرید مردم به شدت کاهش یافته، این مسئله نیز 
موجب شده تا آنها کیفیت مســکن خود را کم کنند 
و درواقع تقاضای مســکن رانده می شــود و زمانی 
که مردم توان خرید ندارند، روی به اجاره مســکن 
می آورند. همچنیــن وقتی توان اجاره را از دســت 
می دهند، برخی نیز روی بــه کارتن خوابی، اتوبوس 
 خوابــی و ... آورده و به نوعی از کیفیت مســکن آنها

 زده می شود.

یک کارشناس مسکن مطرح کرد:

مستاجران برای خانه دار شدن چند سال منتظر بمانند؟

خبر روز
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان:

400 واحد مسکن محرومان در اردستان در حال ساخت است
مدیرعامل انجمن خیران مسکن ساز استان اصفهان گفت: در راستای اهداف دولت در راستای تامین مسکن 
محرومان و نیازمندان جامعه، حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرستان اردستان در حال ساخت است.سید 
اصغر مستولی زاده در حاشیه بازدید از مجموعه مسکن کریمان اردســتان، اظهار کرد: در راستای اهداف 
دولت در راستای تامین مســکن محرومان و نیازمندان جامعه، حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرستان 
اردستان و ۲۲۰ واحد در شهر اردستان در حال ساخت اســت.وی با بیان اینکه زمین این واحدها از سوی 
دولت تامین شده و در قالب مالکیتی به مردم واگذار می شود، افزود: اساس کار انجمن خیران مسکن ساز 
استان اصفهان بخشی از حمایت های مردم است تا بتوانیم یک قیمت واقعی مسکن را در شهرستان داشته 
باشیم.مدیرعامل انجمن خیران مسکن ساز استان اصفهان، تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان شامل 
آب، گاز، برق و تلفن در راستای قیمت های تمام شده متولی تامین زیرساخت ها هستند تا بهره بردار این 
پروژه بتواند از حداقل منابعی که دارد به منظور شارژ سهم خود اقدام کند تا پروژه هر چه زودتر به بهره برداری 
برسد.مستولی زاده با اشاره به درخواســت های مردم برای تســریع در اتمام پروژه، گفت: زمان بندی که 
انجمن خیران مسکن ساز برای سفت کاری پروژه دارد تا پایان ۱۴۰۱ است که امیدواریم بتوانیم در سال آینده 
عملیات نازک کاری انجام شود. خوشبختانه تمام مجموعه هایی که در راستای تامین مسکن شهرستان 
اردستان مسئولیت دارند، وظیفه خود را به نحوه احسن انجام می دهند.همچنین مدیرعامل انجمن خیران 
مسکن ساز شهرستان اردستان، گفت: با توجه به اتفاقات خوبی که در حوزه اشتغال شهرستان افتاده بود و 
نیازی که در بازار مسکن در سطح شهرستان مشاهده می شد، یکی از دغدغه و گالیه های روزانه مردم افزایش 
قیمت مســکن و اجاره منزل بود.بنابراین انجمن خیران مسکن ساز اردســتان تصمیم گرفت یک پروژه 
جدید را با هدف رفع این نیازها آغاز کند.حمیدرضا تاملی با اشاره به روند اجرای پروژه مسکن محرومان از 
۳ سال گذشته تاکنون، گفت: با توجه به اینکه در سراسر کشور یکی از مشکالت اصلی انجمن های خیرین 
مسکن ساز موضوع تامین زمین است، ولی در این شهرستان با پیگیری های انجام شده و مساعدت های 
مسئوالن استان، خوشبختانه تامین زمین این پروژه در سه شهر اردستان، زواره و مهاباد به اندازه میزان ثبت 
نام کننده تامین شده است.وی تصریح کرد: انجمن خیران مسکن ساز شهرستان اردستان هم اکنون پروژه 
۲۲۰ واحد مسکونی را در شهر اردستان در حال ساخت دارد که از ابتدای اسفند ۱۴۰۰ عملیات عمرانی آن با 
اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان آغاز شده و در حال حاضر با توجه به آورده ۱۵ میلیاردی آورده متقاضیان، 

حدود ۱۳ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده و این پروژه ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 

معاون استاندار  خبر داد:

استفاده از بافت فرسوده برای اجرای پروژه های مسکن سازی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه سیاست های تشویقی مردم در 
قانون مسکن آمده، استان مکلف به ساخت وساز مسکن برای محرومان است. از این رو قرار شد یک 
سری سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود تا به جای ساخت مسکن در مکان های جدید از بافت 
فرسوده استفاده کنیم.مهران زینلیان، در حاشیه جلسه ســتاد بازآفرینی شهری اصفهان، اظهار کرد: 
اقدامات بنیاد مسکن، تسهیالت احیای بافت حاشیه شهرها و توسعه حرم حضرت زینبیه )ع( از جمله 
دستور کار این جلسه بود.وی ادامه داد: در این جلسه طرح و گزارشی از کارگروه های راه و شهرسازی و 
شهرداری اصفهان برای احیای بافت فرسوده شهری در این راستا ارائه و مقرر شد بسته عملیات اجرایی 
در جلسه بعدی مطرح شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه سیاست های تشویقی مردم در قانون مسکن آمده، استان مکلف به ساخت وساز مسکن برای 
محرومان است؛ از این رو قرار شد یک سری سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود تا به جای ساخت 
مسکن در مکان های جدید از بافت فرسوده اســتفاده کنیم.وی با اشاره به پروژه همت آباد گفت: این 
پروژه طی سال های گذشته در اصفهان رقم خورده و الگوی خوبی از مشارکت مردم و مسئوالن در ساخت 
مسکن است، اما مسائل و مشــکالت خود را دارد. از این رو در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که آیا 

می توان از الگوهای ارائه شده برای پروژه همت آباد هم استفاده کرد یا خیر.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران:اخبار

200 هکتار به شهرک های صنعتی اصفهان اضافه می شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران گفت: در آینده ای نزدیک ۲۰۰ هکتار با کمک محیط زیست به مساحت شهرک صنعتی بزرگ اصفهان 
اضافه می شود.علی رسولیان در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی کمشچه  اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: توسعه شهرک صنعتی مبتنی بر رعایت شرایط زیست 
محیطی و استقرار صنایعی که مشکل زیست محیطی ندارند در شهرک بزرگ اصفهان در دستورکار قرار دارد.وی افزود : فناوری بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد 
که از ظرفیت های زیادی برخوردار است و امیدواریم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بتوانیم این شهرک را فعال کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اظهار داشت: بر اساس برنامه ۱۰ کارگاه کوچک برای استقرار شرکت های دانش بنیان 
احداث خواهد شد و این کار را در سال جاری شروع خواهیم کرد و توسعه می دهیم.وی اضافه کرد: امسال دست کم بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت 
های شهرک های صنعتی استان اصفهان هزینه خواهد شد.رسولیان خاطرنشان کرد: در سفر به استان اصفهان توافق های مکتوب خوبی انجام شد که از جمله 

آنها می توان به ایجاد پست برق ۶۳.۲۰ با کمک توانیر در شهرک صنعتی کمشچه و برای تامین برق صنایع بصورت مشارکتی اشاره کرد.

پیدا شدن 
الک پشت های 
 ستاره ای قاچاق 
در فرودگاه هند

الک پشــت   ۸۱ نمایــش 
ستاره ای پس از پیدا شدن در 
چمدان مرد هندی در فرودگاه 
بین المللی ســووارنابومی در 

بانکوک.

وز عکس ر

کارشناس جهاد کشاورزی اصفهان:

حوزه دانش بنیان 
کشاورزی ، ظرفیت باالیی 

در تحقق شعار سال دارد
کارشناس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
حوزه دانش بنیان کشاورزی این استان به ویژه 
در صنعت تخصصی کشت و تولید نهال از ظرفیت 
باالیی برخوردار است و می تواند در تحقق شعار 
سال نقش اساسی ایفا کند.فرشاد شمسی کیا 
افزود: در بخش تولید نهال، پایه های رویشی، 
پایه های گواهی شــده و کشت بافت تحقیقات 
و فعالیت های خوبی  در استان اصفهان انجام 
شده است و روز به روز اقدامات مرتبط با مباحث 
دانش بنیان نیز بیشتر می شود.وی خاطرنشان 
کرد: اشــتغال زایی و درآمدزایی از جمله نتایج 
توجه جدی به حــوزه دانش بنیــان در صنعت 
کشاورزی است و به افزایش کیفیت محصوالت 
و تنوع تولیدات می انجامد.کارشــناس تولید 
نهال سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با بیان 
اینکه حمایت از شرکت های دانش بینان حوزه 
کشاورزی ضروری است، اضافه کرد: در بخش 
کشت بافت قرار است امسال ۲ شرکت مختص 
پژوهش و مباحث آزمایشگاهی به جمع شرکت 
های حاضر اضافه شوند.شمســی کیا با تاکید 
بر لزوم توجه هرچه بیشــتر به صادرات تصریح 
کرد: با وجود اینکه قابلیت تولید نهال، پایه های 
رویشی و کشت بافت در استان به خوبی فراهم 
است؛ اما در حوزه صادرات موانعی وجود دارد که 
باید برای رفع آن تالش شــود.وی اظهارداشت: 
حمایت از تولید شــرکت های دانــش بنیان و 
تحقیقاتی و همکاری در عرضــه محصوالت به 
بازارهای خارجی مــی تواند این صنعت را بیش 
از گذشــته توانمند کند و در نهایت تحقق شعار 
ســال را در پی داشته باشد.»کشــت بافت«، 
کشت سلول ها، بافت ها یا اندام های گیاهی در 
مواد مغذی مخصوص فرموله شــده است، در 
این روش و در شــرایط مناسب، یک گیاه کامل 
می تواند از یک سلول واحد تولید شود. این روش 
بیش از ۳۰ سال است وجود دارد و به عنوان یک 
فناوری مهم کشورهای در حال توسعه برای تولید 
گیاهان فاقد بیماری، دارای کیفیت باال و تولید 

سریع گیاهان شناخته شده است.
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
پرونــده:  شــماره   140103902122000006 آگهــی:  شــماره   4 /116
140004001015009681 به موجب  پرونده اجرائی کالســه فوق ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 26/1025 بخش 4 ثبت خوانسار که سند آن در صفحه 
490 دفتر 170 امالک ذیل ثبت شماره 3167 صادر و مع الواسطه به آقای سید علی سید 
صالحی منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 6/496/000/000 ریال 
ارزیابی شده و  پالک فوق بصورت زمین مشجر با درختان میوه از جمله 37 اصله درخت 
 گردو حدود 17 ســاله و تعداد 145 اصله درخت آلو حدوداً 7 ساله و چند نهال سیب و غیره

 می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30 در اداره ثبت 
 اسناد و امالک خوانســار واقع در بلوار معلم روبروی بهزیستی از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 6/496/000/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم 

 از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1345918 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار
فقدان سند مالکیت

4/117  شــماره نامه: 140185602033001223- 1401/04/11 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین )قطعه 124 تفکیکی( بمساحت 240 متر مربع پالک 
ثبتی شــماره 1467 فرعی از 52- اصلی واقع در کوی گنبد باز جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز مفروز و مجزی شــده از پالک ثبتی 792 فرعی از اصلی مرقوم ذیل ثبت 16415 

صفحه 34 دفتر 134 بشماره چاپی 328197 بنام شهرداری نطنز صادر و تسلیم گردیده 
است. ســپس بموجب ســند قطعی 10106 مورخ 1385/02/21 دفترخانه اسناد رسمی 
25 نطنز تمامی مورد ثبت فوق به محمد آقا محمدی فرزند شــهباز انتقال گردیده است 
سپس مالک بموجب درخواست کتبی به شماره وارده 140121702033001911  مورخ  
1401/03/02 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن به شــماره 
شناسه یکتا 140102155884000215 و رمز تصدیق 338115 و شماره 69024 مورخ 
1401/04/02 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 

رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1345915  رحمت اله شــاهدي سرپرســت واحــد ثبتي حــوزه ثبت 

ملک نطنز
ابالغ )ثبت طالق(

4/118 شماره 6506   آقای عبدالغفار دوستی فرزند یار محمد مجهول المکان بر اساس 
دادنامه شــماره 140109390000926756 صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی بخش 
فوالدشهر به علت عدم حضور جنابعالی همسر شما خانم سهیال قاسمی بیستگانی با دادنامه 
شعبه دوم دادگاه عمومی بخش فوالدشــهر به طالق بائن خلعی نوبت اول مطلقه گردید 
 لذا علقه زوجیت فی مابین از تاریخ 1401/04/05 ساقط گردید. م الف: 1346241 

غالمرضا ترابیان سر دفتر ازدواج 76 و طالق 149 زرین شهر 

 پوشیدن لباس سنتی، هنوز هم میان اهالی این روستا رواج دارد

زبان مردم ابیانه، فارسی با لهجه خاص ابیانه  ای است که با لهجه  های متداول در مناطق 
دیگر، بسیار تفاوت دارد. پوشیدن لباس سنتی، هنوز هم میان اهالی این روستا رواج 
دارد و در حفظ آن تاکید و تعصب خاصی را از خود نشان می  دهند. مردان، شلوار گشاد و 
درازی از پارچه سیاه و زن ها نیز از پیراهن بلندی از پارچه  های گلدار و رنگارنگ استفاده 

می کنند. عالوه بر این، زن های ابیانه معموال چارقدهای سفیدرنگی بر سر می گذارند.
مهم ترین بنا و اثر تاریخی این روستا، مسجد جامع بوده و قدیمی ترین اثر تاریخی این 
مسجد نیز منبر چوبی منبت کاری آن است که در سال ۴۶۶ هجری قمری احداث شد. 
مسجد قدیمی دیگر ابیانه، مسجد برزله است که دارای فضای دلبازی بوده که روی پایه 
درب بخش شرقی این مسجد، سال ۷۰۱ هجری قمری حک شده که نشان دهنده آن 

است که این بنا مربوط به دوره ایلخانان است.
مسجد تاریخی دیگر ابیانه، مســجد حاجتگاه است که کنار صخره ها و در کوهستان بنا 
شده و بر در ورودی شبستان آن تاریخ ۹۵۲ ه.ق. مشاهده می  شود.  آتشکده ای نیز به 
نام آتشکده هارپارک در این روستا واقع شده اســت. این آتشکده را نمونه ای از معابد 

زرتشتی دانسته اند که در جوامع کوهستانی ساخته می شد.
خانه های روستا تماما روی دامنه پر شیبی در شــمال رودخانه برزرود بنا شده است. 
به صورتی که پشت بام مسطح خانه های پایین دســت، حیاط خانه های باال دست را 
به وجود آورده و هیچ دیواری هم آن ها را محصور نمی ســازد. در نتیجه، ابیانه در وهله 
اول، روســتایی چند طبقه به نظر می آید که در بعضی موارد تا چهار طبقه آن را می توان 
مشاهده کرد. از خانه های قدیمی ابیانه نیز می توان به خانه غالم نادر شاه و خانه نایب 

حسین کاشانی اشاره کرد.
عالوه بر این، روســتای ابیانه دارای دو زیارتگاه اســت که یکی مرقد شاهزاده عیسی و 
شاهزاده یحیی در جنوب روستا که به گفته اهالی، فرزندان امام موسی کاظم)ع( بوده 
اند و زیارتگاه دیگر روستای ابیانه نیز هینزا نامیده می شود. زیارتگاه هینزا که به بی   بی 
زبیده خاتون نیز شناخته می   شود، در جنوب شرقی روســتای ابیانه و در داخل دره   ای 
قرار دارد. زیارتگاه مذکور در برابر صخره   های دره ســاخته شده و بخشی از این صخره   ها 
قسمتی از مقبره به حساب می   آید. طبق مدارکی که در رابطه با این آرامگاه موجود است، 
بی   بی زبیده خاتون دختر امام موسی کاظم )ع( بوده است. اهالی روستا می   گویند در 
زمان قدیم عده   ای به دنبال بی   بی زبیده خاتون بوده   اند و ایشان که در فرار از این افراد به 
سر می   بردند، به روستای ابیانه رسیده و مردم او را با مبحت هر چه تمام   تر در اتاقی پنهان 
می   کنند. پس از مدتی مردم روستا ایشان را به روستای دیگری به نام هنجن می   برند. 
طبق گفته باستان   شناسان، زیارتگاه هینزا محل عبور زبیده خاتون است. مردم ابیانه به 
این باور اعتقاد دارند که دعا کردن در این زیارتگاه حاجت   های آن   ها را برآورده می   کند از 

این رو ساالنه مراسم   های متعددی در این مکان برپا می   کنند. 

 بهترین فصل برای مسافرت به ابیانه 

بهترین فصل برای مسافرت به ابیانه، بهار و تابستان اســت. البته پاییز و زمستان نیز 
زیبایی و مخاطبان خاص خود را دارد و می توان در این ایام از تورهای فصلی هتل ابیانه 
استفاده کرد. ایام نوروز، تاسوعا و عاشورا، بازدیدکنندگان زیادی برای دیدن این روستای 
تاریخی به ابیانه می آیند. شغل اصلی مردم ابیانه، کشاورزی، باغداری و دامداری است 
که با روش های سنتی اداره می شود. بیشتر زنان در امور اقتصادی با مردان همکاری 
دارند. البته در گذشته، گیوه بافی از جمله مشاغل پردرآمد بانوان ابیانه به شمار می رفت، 

هر چند که امروزه انجام این فعالیت بسیار اندک شده است .
روستای ابیانه بی شک یکی از زیباترین روســتاهای ایران است. در سفر به این روستا 
تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی را مشــاهده خواهید کرد. تعداد گردشگران 
مخصوصا در فصل بهار و تابســتان بسیار بیشتر هم می شــود. اگر در فصل پاییز و آبان 
ماه به ابیانه سفر کنید از پاییز هزار رنگ آن شگفت زده خواهید شد. در این فصل هوای 
ابیانه سرد است و خبری از گردشگران نیست. روستا در سکوت دل انگیزی فرو می رود، 
می توانید در کوچه های روستا قدم بزنید و به امامزاده برسید. اگر هوا ابری باشد، تجربه 
جالبی از سفر به ابیانه خواهید داشت. در سکوت روستا از جنگل های اطراف لذت ببرید 

که گهگاهی صدای دارکوب ها از آن شنیده می شود.
به طور خالصه می توان گفت ابیانه بسیار رویایی است و توجه شما را حتما جلب خواهد 
کرد. این روستای زیبا در مرکز ایران قرار گرفته و دسترسی به آن آسان است. هنگام سفر 

به ابیانه مراقب باشید به فرهنگ بومی و کهن آن لطمه نزنید.
این روســتا، هم از طریق جاده کاشــان – نطنز و هم از اتوبان کاشان – اصفهان قابلیت 
دسترسی دارد. از دو راهی مسیر کاشان به نطنز تا ابیانه حدود ۲۲ کیلومتر فاصله است 
که مسیری زیبا و سر سبز دارد. این مسیر، کامال کوهستانی و دره مانند بوده و اطراف آن 
را باغ های پر درخت پوشانده است. روستای تاریخی ابیانه استان اصفهان، در تاریخ ۳۰ 

مرداد ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۱۰۸۹، به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده  است.

در 40 کیلومتــری شــمال غربی شهرســتان نطنــز، در دامنه کــوه کرکس، روســتایی به نــام ابیانه واقع شــده 
اســت. این روســتا را به ســبب اعتبار آثار و بناهای تاریخــی پرتنوعــش، باید در زمره اســتثنایی  ترین روســتاهای 
ایران به شــمار آورد.ابیانه نقطه  ای خــوش منظره و خــوش آب و هوا، دارای موقعیــت طبیعی مســاعد و نیز قدمت 
تاریخی چهار هزار ســاله اســت. در دوره صفویه، هنگامی که شــاهان صفوی برای ییــاق به نطنز می  رفتند، بســیاری 
از نزدیکان آنهــا و درباریان ترجیح مــی  دادند در این روســتا اقامت کنند. در زبــان محلی به ابیانــه، ویونا می گویند. 
وی )Vi( به معنای بیــد و ویانه به معنای بیدســتان اســت و دلیل انتخــاب این نام، به گذشــته ابیانــه برمی گردد 

که ســابق بر این، بیدســتان بــوده اســت. در طول زمــان، ویونا بــه اویانه و ســپس به ابیانــه تغییر یافته اســت.

بافت ساختاری خانه های روســتا، حلزونی شــکل بوده که مربوط به ســه دوره ســلجوقیه، صفویه و قاجاریه است. 
بیشتر خانه ها به شــکل مکعب با درب و پنجره مشبک چوبی ساخته شــده که به صورت پلکانی روی هم قرار گرفته است. 
ساختمان های کهن روستا، با پوششی از خاک ســرخ رنگ، در شیب یکنواخت دامنه خاکســتری کوه، چون شعله های 
رقصنده آتش بر دل خاکستر دیده می شود. این خاک سرخ، خاصیتی در بر دارد که هر چه باران بخورد محکم تر می شود.
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 آزادی 42 زندانی با رضایت شکات و کمک خیران در 
استان اصفهان

مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی ۴۲ زندانی در هفته قوه قضاییه خبر داد.علیرضا بابایی 
گفت:در هفته قوه قضاییه با تالش رؤسای زندان ها، مددکاران، کارشناسان اجرای احکام زندان ها 
و خیران با برگزاری جلسات مختلف صلح و سازش زمینه آزادی ۴۲ زندانی محکوم در زندان های 
استان  اصفهان رقم خورد.مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: سلسله نشست های مددجویان 
با شکات زندانیان در زندان ها گاهی با حضور خیران صورت می گیرد که در این راستا در شش زندان 
اصفهان، خمینی شهر، کاشان، گلپایگان، نجف آباد و نطنز ۴۲ زندانی با رضایت شکات و پرداخت 
مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال توسط خیران و آورده زندانی، آزاد و به آغوش خانواده و جامعه 
بازگشتند.بابایی معتقد است شکات اولین گروه خیران در زندان ها هستند از همین رو از آنها تقاضا 

می کنیم در امر آزادی زندانیان بیش از پیش ما را یاری رسانند.
 

معاون وزیر علوم خبر داد:

وجود بیش از 700 هزار صندلی خالی در وزارت علوم
معاون وزیر علوم،تحقیقات و فناوری گفت: ظرفیت جذب دانشــجو در برخی از رشته ها بسیار کم 
است و در علوم پایه در بهترین دانشــگاه با بهترین تجهیزات اصال متقاضی نداریم و تعداد اعضای 
هیئت علمی آن از تعداد دانشجویان بیشتر است.مرتضی فرخی، اظهار کرد: سال گذشته ۷۰۰ هزار 
صندلی خالی در وزارت علوم وجود داشت که امســال این میزان افزایش می یابد. اکنون برخی از 
واحدهای دانشگاهی ظرفیت خالی دارند و ساختمان آنها بالتکلیف مانده است. در سال های گذشته 
هدف گذاری ما در آموزش عالی اشتباه بوده و اصرار بر حفظ یا تجمیع یک دانشگاه اقدامی اشتباه 
است. وی ادامه داد: واقعیت این است که ظرفیت جذب دانشجو در برخی از رشته ها بسیار کم است، 
برای مثال در رشته کشاورزی در علوم پایه در بهترین دانشــگاه با بهترین تجهیزات اصال متقاضی 

نداریم و تعداد اعضای هیئت علمی آن از تعداد دانشجویان بیشتر است. 
 

بانک اطالعات سازمان های مردم نهاد در استان اصفهان 
تشکیل می شود

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: به زودی بانک اطالعات جامع از 
سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه های مختلف فعالیت و با هدف فراخوان های استانی دراین 

منطقه تشکیل می شود.
مسعود مهدویان فر  در همایش مسئوالن  امور اجتماعی و معاونان فرمانداری های استان اصفهان 
، افزود :یکی از اشکاالتی که در زمینه سازمان های مردم نهاد از گذشته  تاکنون وجود دارد، مراجع 
مختلف صادر کننده  این نهادهاست که عالوه بر استانداری و فرمانداری، برعهده سازمان ورزش و 
جوانان، اداره کل بهزیســتی  و حتی کمیته امداد نیز بوده است. وی افزود: اطالعات سازمان های 
مردم نهاد نیز  زیر نظر  استانداری و فرمانداری کافی نیست و باید یک سامانه جامع برای فراخوان 
امکان و ظرفیت سنجی در حوزه سالمت، بهداشت، زنان، کودکان و نوجوانان برای همه سمن های 
موجود  وجود داشته باشد. مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصریح کرد: 
وقتی سامانه جامعی در این زمینه باشد یک مرجع می تواند به عنوان حلقه اتصال و هماهنگ کننده 
بین آنها ســاماندهی کند که به تازگی  مجلس شورای اســالمی به قانون جامع ساماندهی تشکل 
های مردم نهاد پرداخته است  و تا پایان  سال ۱۴۰۱ این قانون تصویب می شود.وی ادامه داد: اما 
در خالء این قانون؛استانداری اصفهان در نظر دارد بانک اطالعاتی از سازمان های مردم نهاد  استان 
تهیه کند و این در حالی است که اکنون یک هزار و  ۷۰۰  نهاد خیریه و غیر خیریه زیر نظر استانداری 

و فرمانداری های استان فعالیت می کنند.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:گزارش ۱۶ هزار حیوان گزیدگی ساالنه در استان اصفهان؛

ویروس، وبا، وحشت!

مدیر گروه پیشگیری از بیماری ها در معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ساالنه حدود ۱۶ هزار 
مورد حیوان گزیدگی در استان اصفهان )به جز آمار دو شهرستان کاشان و 
آران وبیدگل( گزارش می شود.رضا فدایی درخصوص بیماری های مشترک 
انسان و دام، اظهار کرد: حدود ۴۰۰ بیماری مشترک بین انسان و حیوانات 
با منشــأ میکروب یا باکتری، ویروس یا انگل وجود دارد که برخی از آن ها 
حیوانات را مبتال کرده و خسارتی به آن ها وارد نمی کند، اما در انسان مشکل 

جدی ایجاد کرده و برخی دیگر، انسان ها را دچار مشکالت حاد می کند.
فدایی در گفت و گو با »ایمنا« به صورت مشروح در این باره صحبت کرده که 

گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید:
  حیوان گزیدگی یا هاری خطرناک ترین بیماری ویروسی در جهان است؛ 
هاری یک بیماری ویروسی است که اگر حیوانی هار انسان را بگزد، ویروس 
وارد بدن فرد شــده و وی به بیماری هاری مبتال می شــود. در صورتی که 
اقدامی در جهت پیشگیری از آن اتفاق نیفتد و عالئم آن بروز نکند، مرگ آور 

خواهد بود.
  شایع ترین ویروس هاری از حیوانات سگ، گربه و جانوران پستاندار به 
دنبال گازگرفتگی و گزیدگی منتقل می شــود، وقتی حیوان انســان را گاز 
می گیرد، پنجه می کشد یا در شرایطی لیس می زند، ویروس هاری از بزاق 

او به پوست انسان منتقل می شود و با تزریق نکردن واکسن، هیچ درمانی 
برای آن وجود ندارد.

  ساالنه حدود ۱۶ هزار مورد حیوان گزیدگی در استان اصفهان به جز آمار 
دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل گزارش می شود، افراد در صورت بروز 
حیوان گزیدگــی حتما باید بــه مراکز واکسیناســیون شــبانه روزی در 

شهرستان های استان مراجعه کنند.
  یک چهارم حیوان گزیدگی ها منتقل کننده هاری هستند،کارشناسان 
دامپزشکی بخش خصوصی و دولتی هنگام گزیدگی انسان بخشی از بدن 
آن ها را برای آزمایشات الزم به مراکز تخصصی ارسال می کنند تا واکسن 
هاری به این افراد تزریق شود؛ طبق آمارها طی سال اخیر فردی بر اثر ابتال 

به هاری فوت نکرده است.
 بخش بزرگــی از گزیدگی هــا از حیوانات صاحب دار اســت که بدون 
هیچ گونه مسئولیت و کنترلی در سطح منطقه رها شدند، بنابر قانون افرادی 
که حیوان نگهداری می کنند در مقابل جراحات وارد شــده به افراد دیگر 
مسئول هستند. هیچ کدام از مشکالت بهداشتی بدون مشارکت خود مردم 
قابل حل نیست و تصور اینکه تنها دولت مشکالت را باید حل کند، اشتباه 

است.
 بیماری تب کنگو فــرد را به تب با خونریزی مبتــال می کند، تب مالت 

بیماری میکروبی و باکتریایی شایعی است که از راه فرآورده های لبنیات 
غیرپاستوریزه به انسان منتقل می شــود و فرد مبتال برای هفته ها و ماه ها 
دچار تب، بدن درد و بی قوتی است و با تشخیص بیماری از طریق آزمایش 

خون با طول درمان حداقل دو ماه با مشکالت بسیاری روبه رو خواهد شد.
در پیشگیری از بیماری تب مالت فعالیت اداره دامپزشکی روی دام ها و 
ترویج استفاده از فرآورده های لبنی پاستوریزه در میان مردم بسیار حائز 
اهمیت است؛ چراکه انسان در مقابل این باکتری تنها از طریق واکسیناسیون 
حیوانات ایمن است، گرچه میان مردم، لبنیات سنتی به عنوان خوراکی های 
خوشمزه تر از پاستوریزه، مقوی نیز تلقی می شود اما اگر محصوالت لبنی 
ازجمله شیر، پنیر، کشک، بســتنی و خامه به صورت غیرکارخانه ای تولید 

شود، تبعاتی برای خانواده ها به دنبال دارد.
آمار دقیقی از مبتالیان به تب مالت در اســتان اصفهان وجود ندارد اما 
ســاالنه بیش از یک هزار مورد تب مالت در سطح استان گزارش می شود؛ 
بنابراین اگر فردی شیرخام خریداری می کند باید به مدت دو تا سه دقیقه 

آن را بجوشاند تا بیشتر میکروب های آن از بین برود.
 عالئم بیماری تب مالت بســیار شــبیه ویروس کرونا است اما هنگام 
مراجعه افراد مبتال، پزشــکان ضمن پرسش ســواالتی از سوابق مصرف 

خوارکی ها، تست ها و آزمایش خون نتیجه نهایی را اعالم می کنند.
تب کنگو طی یک دهه گذشته در ایران مشاهده شد و برای جلوگیری از 
ورود آن به استان اصفهان کنترل شدید و فعالیت های بسیار مهمی صورت 

گرفته است.
  تب کنگو بــا ۱۰ تا ۳۰ درصــد مرگ ومیر، بیماری خطرناکی اســت که 
ویروس آن از بدن حیوان هنگام ســربریدن و مصرف گوشــت )سروکار 
داشتن( از حشره ای به نام »کنه« به انسان منتقل می شود و مبتالیان طی 
تب و خونریزی حدود دو هفته یا کمی بیشتر، دچار مشکالت حادی خواهند 
شد؛ چراکه با افت پالکت های بدن که عوامل ضدانعقادی بدن هستند، فرد 

باید تحت مراقبت های ویژه و تخصصی در بیمارستان بستری شود.
 ویروس کرونا که از دیگر بیماری های بســیار خطرناک مشترک میان 
انسان و حیوانات اســت، طی یک تا دو هفته اخیر موارد ابتال به کرونا روبه 
افزایش است؛ اما به علت واکسیناسیون افراد جامعه در برابر این ویروس، 

مانند روزهای نخست شیوع، شدید نیست.
  به طورقطع نمی توان گفت پیک های جدید را تجربه نخواهیم کرد؛ اما با 
توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه واکسن کرونا را تزریق کرده اند 
جوالن آن کمتر اســت، آمار مبتالیان به این ویروس روبه افزایش است و 
توصیه می شود افرادی که هنوز نسبت به انجام و تکمیل واکسیناسیون خود 
اقدام نکرده اند، حتما برای ایمنی خود و ســایر افراد جامعه سومین دوز 

واکسن را تزریق کنند.

با مسئولان جامعه

تالش برای آزادی زندانیان غیرعمد اصفهانی در پویش »ِعتق به عشق علی«
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان گفت: پویش مردمی »عتق به عشق علی« ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در اصفهان راه اندازی شد.اسدا... گرجی زاده با 
اعالم آمار زندانیان جرائم غیرعمد در استان اصفهان گفت: ِعتق یا آزاد کردن همنوعان از بند، همواره در متون فقهی و فرهنگ بومی ما ایرانی ها مورد تاکید بوده و هست؛ 
از همین رو به مناسبت عید سعید قربان که عید قرب به خالق یکتا و عید فائق آمدن به همه قیود مادی دنیاست ،مترصد هستیم در قالب طرحی با عنوان »عتق به 
عشق علی علیه السالم« از عید اطاعت معبود تا عیدا... االکبر که همانا جشن باشکوه وصایت امیرالمونین علی علیه السالم است، در بازه زمانی تقریبا ده روز، زمینه 
آزادی حداکثری زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان را فراهم آوریم.وی افزود: در این کمپین که با مشارکت هنرمندان، ورزشکاران و چهره های نام آشنای عرصه 
سیاست راه اندازی شده و از طریق سیمای استانی و از ظرفیت صفحه اینفلونسر های مطرح اصفهانی تبلیغ خواهد شد، ستاد دیه استان بنا دارد در گام نخست ۲۸ 
زندانی زن و ۷۴ بدهکار مالی مرد را پس از تحقیقات کامل و اخذ آخرین استعالم های قضایی و ثبتی از بند زندان رهایی بخشد و در مرتبه بعد بنا به میزان استقبال 
و مساعدتی که از این پویش خداپسندانه خواهد شد، نسبت به استخالص دیگر زندانیان غیرعمد استان اصفهان اقدام کند.مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان گفت: 
هم اکنون ۱۰۱۰ مددجوی جرائم غیرعمد در سطح ۱۱ زندان اصفهان، خمینی شهر، خوانسار، شهرضا، فریدن، گلپایگان، لنجان، نایین، نجف آباد، کاشان و ندامتگاه 

نسوان تحمل حبس می کنند که ۱۰۲ نفر از این محبوسان در اولویت رسیدگی قرار دارند.

امام جمعه گلپایگان:

نسبت به دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان ظلم شده است
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اســالمی گفت: زمانی که مردم شهرستان انتظار 
داشتند دانشکده فنی مهندسی به دانشگاه تبدیل شود به یکباره با الحاق این واحد آموزشی به دانشگاه 
صنعتی اصفهان مواجه شدند. سید مسعود خاتمی، در جلسه ای که با حضور معاون وزیر علوم پیرامون 
بررسی مشکالت واحدهای دانشگاهی گلپایگان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان گلپایگان بعد از انقالب 
رشد چشمگیری در تشکیل مراکز صنعتی داشته و اکنون در این حوزه خیلی پیشرفت کرده و قطعات 
خودرو را با کیفیت باال می ســازند و صادر می کنند. ضمن اینکه گلپایگان قرار است قدم های بزرگی در 
صنعت بردارد. به دنبال صنعتی شدن شهر یک دانشگاه صنعتی را در این شهر بنا کردند که به صنعت کمک 
کند و در اختیار آن باشد و اکنون بالغ بر ۲۰ سال است که  دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان تاسیس شده 
است. وی ادامه داد: در احکام اولیه ای که از طرف وزیر برای رییس این دانشگاه صادر شد آمده است که 
این دانشکده باید به دانشگاه تبدیل شود. پس تبدیل این دانشکده به دانشگاه مد نظر وزارتخانه بوده، 
اما به مصوبه سال ۱۳9۴ شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر الحاق یا منحل شدن برخی دانشگاه های 
مستقل شهرستان ها، برخورد کردیم. به گزارش ایســنا، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، 
گفت:  اکنون این شهرســتان از نظر صنعت ظرفیت خوبی دارد و با توجه به فاصله زیاد تا مرکز استان 
این ظرفیت وجود دارد که این دانشگاه مستقل فعالیت کند. زمانی که مردم شهرستان انتظار داشتند 
دانشکده فنی مهندسی به دانشگاه تبدیل شود به یکباره با الحاق این واحد آموزشی به دانشگاه صنعتی 
اصفهان مواجه شدند. همچنین امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه به این دانشگاه ظلم شده است، گفت: 
عدالت آموزشی مسئله ای است که باید در سراسر کشور به دنبال آن باشیم. دانشکده ای با قدمت ۲۵ 
سال، توانمندی باال، رتبه های درخشان، تربیت نیروهای عالم و فرهیخته، امکانات وسیع و گسترده و اخذ 
مجوز تبدیل شدن به دانشگاه حکایت از این دارد که در عملکرد خود موفق بوده و جزو دانشگاه های خوب 
کشور است. حجت االسالم کرامتی تصریح کرد: در اواخر دولت سابق با یک اقدام شتاب زده دانشکده 
فنی مهندسی به دانشگاه صنعتی اصفهان ملحق شد. در حالی که دانشکده های متعددی در کشور است 
که از نظر سابقه امکانات و فاصله تا مرکز استانشان نسبت به دانشکده فنی مهندسی گلپایگان در شرایط 
پایین تری قرار دارند که الحاق آنها انجام نشده؛ اما متاسفانه این دانشکده به اصفهان ملحق شد. وی یاد 
آور شد: با توجه به بعد مسافت و قدمت دانشگاه، مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی شامل حال این 
مرکز در راستای الحاق نمی شود، با این اتفاق  انگیزه خیران برای کمک به این دانشکده از بین رفته است.

 

حرکت دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان به سمت تعطیلی 
فرماندار گلپایگان گفت: انتظار داریم وزارت علوم حمایت ویژه ای از مراکز دانشــگاهی شهرستان 
داشــته باشــد تا این مراکز بتوانند خود را اداره کنند.محمدرضا عســکریان، اظهار کرد: شهرستان 
گلپایگان پیشــینه تاریخی، علمی و فرهنگی باالیی دارد و عالمان بزرگی را به جمع علمای کشور 
اضافه کرده است. این شهرستان به عنوان یک قطب علمی می درخشد و وجود مراکز علمی با سابقه 
روی این موضوع صحه می گذارد و در گلپایگان اتفاقات خوبی در حوزه علم و فناوری رخ داده است. 
وی ادامه داد: دانشگاه های فنی مهندسی، پیام نور، علمی کاربردی آزاد، فنی و حرفه ای و... و مراکز 
علمی متعددی در شهرستان وجود دارد و در ســالی که به نام تولید دانش بنیان است در صدد راه 
اندازی مرکز رشد علم و فناوری هستیم، اما علی رغم پتانسیل های موجود مشکالتی در این حوزه 
وجود دارد.عسکریان افزود: دانشگاه فنی مهندسی یکی از مراکز معتبر علمی کشور است و زمانی 
این دانشگاه زیر مجموعه دانشگاه صنعتی شریف بوده است و در یک بازه زمانی مستقل می شود. 
اساتید توانمندی در این دانشگاه مشغول به کار هستند و فارغ التحصیالن آن نیز به مدارج علمی 
باالتر ارتقا پیدا کردند. عسگریان در رابطه با یکی دیگر از دانشگاه های گلپایگان، تصریح کرد: دانشکده 
علمی کاربردی شهرستان با سابقه درخشانی که دارد اکنون وضعیت خوبی ندارد و سال گذشته به 
دانشگاه صنعتی اصفهان ملحق شد، اما مجددا مستقل می شود و حدود دو سال است که اقدام به 

جذب دانشجو نکرده و اکنون به سمت تعطیلی حرکت می کند و وضعیت روشنی ندارد.

خبر روزشهرستان ها

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان مطرح کرد:

همراهی ضعیف مردم در 
روزهای آلودگی هوا 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان با اشاره به اعالم تعطیلی در شرایط 
آلودگی هوا بر اساس قوانین و شرایط خاص، 
گفت: متاســفانه همراهی مردم در تعطیلی 
روز گذشــته ضعیف بود و خطــر گردوغبار 
و ذرات معلق بــرای سالمتشــان را جدی 
نگرفتند.سید مهدی میرجهانیان در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به وضعیت بد هوای اصفهان 
در چند روز گذشــته، اظهار کرد: وجود ذرات 
معلق و گردوغبار در هوای اصفهان ســالمت 
شهروندان را تهدید می کند، اما باوجود اعالم 
تعطیلی، نمی توانیم به کسی که در این شرایط 
بــه چهارباغ می رود و ســاندویچ و بســتنی 
می خورد هشدار بدهیم.وی با تاکید بر اینکه 
مردم باید در این شرایط رعایت کنند و تا جایی 
که امکان دارد از منزل خارج نشــوند، افزود: 
وقتی شــهروندان می بینند با بیرون آمدن از 
منزل دچار ســرفه و آبریزش می شوند و صد 
متری جلوی شان مشخص نیست باید متوجه 
جدی بودن خطر برای سالمتی شــان باشند. 
ما با همراهی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان چند اکیپ به سطح شهر فرستادیم و 
ممنوعیت عرضه مواد غذایی در گذر چهارباغ 
را اعالم کردیم، امــا همچنان معتقدیم مردم 
باید خودشان نسبت به سالمت شان حساس 
باشند.مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت 
استان با اشاره به تشــکیل کمیته اضطرار در 
شــرایط آلودگی هوا، تصریح کرد: دانشــگاه 
علوم پزشــکی با بررسی شــرایط بر اساس 
داده های ســازمان هواشناسی و حفاظت از 
محیط زیســت، و اثراتی که ممکن است این 
شرایط بر روی ســالمت افراد جامعه داشته 
باشــد، درخواست تشــکیل کمیته اضطرار را 
می دهد. در این جلســه با بررســی شرایط و 
تجزیه و تحلیل ایستگاه های سنجش آلودگی 
و با نظر معاون عمرانی و مدیر بحران تعطیلی 
تصویب می شود، البته تعطیلی یک روزه با نظر 

استاندار و وزارت کشور اتفاق می افتد.

رییــس اداره ارتباطــات و اطالع رســانی راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان  گفت: تهدیدکنندگان 
مســتاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرند. 
حسن کحال زاده اظهار کرد: مطابق با اعالم وزارت 
راه و شهرســازی هرگونه تهدید مستاجر و ورود به 
ملک بدون حکم قضایی و یا دســتور تخلیه جرم 
است و انتشار تصاویر آگهی هایی با عنوان »تخلیه 
مســتاجر« و انجام اقدامات خالف قانون توسط 
این افراد قطعا می تواند مورد پیگــرد قانونی قرار 
گیرد.به گفته وی، براساس بسته سیاستی مصوب 

شده در جلسه ســران قوا موارد اســتثناء شده از 
تمدید خودکار اجاره نامه ها شامل مواردی می شود 
که مالــک، ملک یا واحد مورداجــاره را به فروش 
رسانیده باشــد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت 
معامالت امالک ثبت کرده، کد رهگیری دریافت و 
اطالعات ملک را در ســامانه امالک و اسکان ثبت 
کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی 
یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع 
ذی ربط اقدام کرده باشد، در این صورت الزم است 
مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند.رییس اداره 
ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: همچنین درصورتی که مســتاجر در 
دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی )شورای 
حل اختالف( نســبت به انجام بــه موقع تکالیف 

اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره بها 
معادل درصد های مصوب توسط مستاجر پذیرفته 
نشود، الزم است واحد مســکونی توسط مستاجر 

تخلیه شود.
کحال زاده معتقد است عالوه بر این، درصورتی که 
فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به 
واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک 
نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد 
با داشتن شرایط الزم، مســتأجر الزم است واحد 
مسکونی را تخلیه کند.وی افزود: مالک رسیدگی 
و بررســی حقوقی اختالفات اجــاره بین موجر و 
مستاجر در مراجع قضایی )شورای حل اختالف(، 
اطالعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و امالک 

و اسکان است.  

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان:

تهدید مستاجران جرم است 

                                 مناقصه عمومی )مرحله اول- نوبت دوم(

احسان کوزه گر آرانی- شهردار 

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره ۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ 
شورای اسالمی شهر نسبت به انجام عملیات آسفالت جاده تاالر )حد فاصل منزل طباخ 
تا مخزن ذخیره آب( با اعتباری بالغ بر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری 
زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید: فذا 

متقاضیان می توانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
۱- مهلت دریافت اسناد و مدارک، ۱۰ روز پس از درج نوبت اول آگهی

۲- مهلت تحویل اسناد ۱۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
۳- شرایط مناقصه

۴- سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
واریزی به حساب سپرده ۰۱۰۲۸۴۷9۲۴۰۰۳ نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

۵- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از 
ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد گردید.
۶- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

۷- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
۸- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

م الف: 1348017
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درگیری شدید بین »شکیرا« و »پیکه«
شایعات زیادی در مورد دالیل جدایی شکیرا و پیکه منتشر شده که اصلی ترین آنها خیانت بازیکن 
بارسلوناست، اما فعال تنها چیز مهم این است که یک نبرد حقوقی پیچیده برای حضانت فرزندان 
آن ها پیش بینی می شود.بر اساس گزارش های منتشر شده، ستاره کلمبیایی تا زمانی که به همراه 
دو فرزندش برای زندگی به میامی نرود، آرام نخواهد گرفت و برای رسیدن به این هدف هر کاری 
الزم است انجام خواهد داد، حتی انتشار گزارش هایی که برای پیکه چندان خوشایند نخواهند بود. 
اما پیکه به آن ها اجازه خروج از کشور را حتی برای سفرهای کوتاه تفریحی نمی دهد. پیکه اجازه 
نمی دهد شکیرا فرزندانش را به میامی ببرد چون نمی خواهد پدر غایب باشد. منبعی به رسانه ها 
گفت: »پیکه نمی گذارد شــکیرا او را از فرزندانش جدا کند. نمی خواهــد برای دیدن فرزندانش 
مجبور بــه زندگی در میامی بشــود. او به هیچ وجه به شــکیرا اجازه نمی دهد کــه با فرزندانش 
برود.«اگرچه پیکه در حال حاضر آرام است، چرا که فرزندانش بدون رضایت او نمی توانند اسپانیا 
را ترک کنند. اما گزارشی که شکیرا در حال آماده کردنش است می تواند تصویر پیکه را تحت تاثیر 
قرار دهد و باعث مذاکره و توافق بین آنها شود. پیکه فعال نمی خواهد حتی برای تعطیالت هم به 

آنها اجازه خروج از اسپانیا را بدهد.
 

موج مهاجرت ایتالیایی ها به فوتبال آمریکا
یک منبع نزدیک به باشگاه تورنتو از نزدیک شدن فدریکو برناردسکی به این تیم کانادایی خبر داد.

برناردســکی ماه گذشــته طی پایان قراردادش با یوونتوس بازیکن آزاد شــد و با وجود انتشار 
خبرهایی مبنی بر احتمال پیوستن او به یکی دو تیم در سری A از جمله فیورنتینا و ناپولی اکنون 
به نظر می رســد که عازم لیگ حرفه ای آمریکا  )MLS( اســت. در واقع این ادعای یک خبرنگار 
آمریکایی است که مدعی شده برناردســکی به زودی به لورنزو اینسینیه و دومنیکو کریشیتو دو 
بازیکن ایتالیایی دیگر تیم تورنتو ملحق می شود. این در حالی است که اینسینیه و کریشیتو نیز 
ماه گذشته با پایان قرارداد های شــان به ترتیب با ناپولی و جنوا به عنوان بازیکن آزاد به این تیم 
کانادایی پیوســتند. جورجو کیه لینی هم به »اف سی« لس آنجلس پیوســته است. این منبع 
مدعی شــده که به محض انتقال آلخاندورو پوســوئلو به تیم اینتر میامی، تورنتو برناردسکی را 

جذب خواهد کرد.

پاسخ »الپورتا« به یک سوال بزرگ؛ رونالدو در بارسلونا؟
خوان الپورتا ضیافت شام با ژرژ مندس، مدیر برنامه های رونالدو را تایید کرد. الپورتا درخصوص 
شــایعات صحبت در مورد جذب رونالــدو در مالقات با ژرژ مندس گفت:» ضیافت شــامی با او 
داشتیم و در مورد مسائل مختلف حرف زدیم. مندس از بزرگ ترین ایجنت های فوتبالی دنیاست 
و همیشه صحبت با او در مورد نقل و انتقاالت جذاب است. اینجا نمی توانم بگویم که در مورد چه 

بازیکنانی حرف زدیم.«
 

فرانک کسیه:

»ژاوی« به من زنگ زد و گفت به بارسلونا بیا
فرانک کسیه فاش کرد که ژاوی شخصا با وی تماس گرفته تا او را برای پیوستن به بارسا متقاعد 

کند.
کسیه ادامه داد: »یک بار در تور آمریکای میالن برابر بارسا قرار گرفتم و در بازی های المپیک نیز 
مقابل اسپانیا به میدان رفتم. آنجا با پدری در مورد بارسلونا حرف زدیم. پست بازی من به مربی 
بستگی دارد. در اختیار ژاوی هستم و هر جا صالح بداند بازی خواهم کرد و سعی می کنم بهترین 

نمایشم را داشته باشم.«

چهره روز

ماجرای پیچیده »اسدی« و پرسپولیس
رضا اسدی فصل گذشته با قراردادی 10 میلیاردی به پرســپولیس پیوست که البته گفته می شد این 
مبلغ قرارداد با آپشن هایی که داشت به این رقم رسید. البته از اسدی توقعات بیشتری می رفت. با 
توجه به این موضوع تصور می شد که یحیی گل محمدی برای فصل جدید این بازیکن را نخواهد؛ اما 
برخالف تصورات گل محمدی به باشگاه اعالم کرد که این بازیکن را می خواهد.در اقدامی قابل توجه 
وقتی نماینده رضا اسدی با مسئوالن این باشــگاه وارد مذاکره شد به مدیر برنامه های اسدی اعالم 
می شود با توجه به اینکه فصل گذشــته این بازیکن عملکرد خوبی نداشته باید عدد رقم قراردادش 
را پایین بیاورد و به نصف برســاند. موضوعی که باعث شد نشست اول طرفین به نتیجه نرسد. بعد از 
این نشست در فضای مجازی این طور مطرح شد که اسدی رقم 12 میلیاردی پیشنهاد داده؛ اما مدیر 
برنامه های او در مصاحبه با آخرین خبر تاکید کرد بحث مالی با پرسپولیس ندارند و مشکل اصلی را 
خود گل محمدی می داند.طبق آخرین پیگیری ها، ســرمربی سرخ پوشان هم از باشگاه گالیه کرده 
که چرا در مذاکره با اسدی روند رایزنی ها به توافق منجر نشده است با این حال هنوز نه پرسپولیس از 
خواسته اش کوتاه می آید و نه اسدی حاضر است با رفع نشدن مشکالتی که مطرح کرده پای قرارداد 
نهایی باشد. اینکه باشگاه پرسپولیس برخالف میل ســرمربی این تیم نمی خواهد توافقی با اسدی 

داشته باشد، در نوع خودش جالب است.
 

شهرخودرو،ادعای پرسپولیس را تکذیب کرد
مدیرعامل باشگاه شهر خودرو خبر توافق این تیم با پرسپولیس درمورد مبلغ رضایت نامه گل محمدی 
را تکذیب کرد.اسماعیل حیدرپور، مدیرعامل باشگاه شهر خودرو گفت: ما با مدیران باشگاه پرسپولیس 
برای  پرداخت مابقی  مبلغ رضایت نامه گل محمدی  فقط مذاکره  کردیم و توافق نامه ای امضا نشده 
است.مدیران باشگاه پرسپولیس چند روز پیش مدعی شدند که با باشگاه شهر خودرو برای پرداخت 
مبلغ رضایت نامه گل محمدی  به توافق رســیده اند و به زودی پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه باز 
می شود، اما این موضوع تکذیب شــد.حیدرپور درباره میزان بدهی باشــگاه پرسپولیس گفت: از ۷ 
میلیارد و ۸00 میلیون تومان حدود ۳ میلیارد مانده اســت که ما برای دیرکــرد مابقی طلب به کمیته 
تعیین وضعیت شــکایت کردیم و اگر حکمش صادر شود در آن صورت باشــگاه پرسپولیس باید ۵ 
میلیارد دیگر هم بپردازد. البته پرسپولیسی ها گفتند که بعد از صدور رای مابقی پول را می دهند.باشگاه 
پرســپولیس به علت پرداخت نکردن مبلغ رضایت نامه یحیی گل محمدی به باشگاه شهر خودرو از 

سوی کمیته تعیین وضعیت به پرداخت ۷ میلیارد و ۸00 میلیون تومان محکوم شد.
 

»حسین پاشایی« با ذوب آهن تمدید کرد
حسین پاشایی، مربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در این تیم ماندنی شد.پاشایی، دستیار مهدی 
تارتار قرارداد خود را با تیم فوتبال ذوب آهن تمدید کرد و در جمع کادر فنی این تیم باقی ماند. پاشایی در 
فصول گذشته از پارس جنوبی گرفته تا پیکان و اکنون ذوب آهن همواره به عنوان دستیار در کنار مهدی 
تارتار بوده و این حضور وی فصل آینده نیز ادامه دار خواهد بود.تارتار برای فصل بیســت ودوم عالوه بر 
حسین پاشایی، حسین اینانلو و امیر جمالی، محمد نوری و قاســم حدادی فر را به کادر خود اضافه 

کرده تا عملکرد ذوب آهن به کمک آن نسبت به فصل گذشته بهبود یابد.

واکنش فدراسیون فوتبال به برخی اظهارات غیرفوتبالی
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در توئیتی به برخی اظهارات غیرفوتبالی واکنش نشان داد.

محمدجواد پاینده در توئیت خود آورده: »اظهارات سخیف، دور از شأن و توهین آمیز مطرح شده نسبت 
به جامعه فوتبال کشور و فوتبالیست های شریف تاریخ ایران اسالمی از جمله شهید رضایی مجد از 

جانب فردی که برای دیده شدن دست به هر اقدامی می زند در حد پاسخگویی نیست.«

کافه ورزش

سایپا به جای سپاهان در 
لیگ برتر والیبال

تیم والیبال ســایپا امتیاز سپاهان در لیگ 
برتر والیبــال را خریداری کرده اســت.بعد 
از جذب ســتاره هــای والیبال ایــران مثل 
فرهــاد قائمی، مجتبــی میرزاجانپور، امیر 
غفور و مهــدی مرندی انتظار مــی رفت که 
سپاهان شانس اصلی کسب عنوان قهرمانی 
رقابت های فصل گذشــته لیگ برتر والیبال 
باشــد. آن ها حتی دور مقدماتــی را هم با 
صدرنشینی به پایان رساندند؛ اما در مرحله 
حذفی شرایط تغییر کرد.در حقیقت سپاهان 
نتوانست در مرحله نیم نهایی از سد محکم 
پیکان عبور کند و با شکســت برابر این تیم 
از صعود به مسابقه پایانی لیگ برتر والیبال 
باز ماند؛ اتفاقی که با توجه به سرمایه گذاری 
قابل توجه باشــگاه اصفهانــی یک ناکامی 
بزرگ برای آن ها به حســاب می آمد.نهایتا 
چندی پیش بود که باشــگاه سپاهان رسما 
اعالم کرد که  در فصل جدید تیمی در سطح 
اول والیبال ایران نخواهد داشت تا کار آن ها 
در لیگ برتر خیلی زود به پایان برسد. البته 
ســپاهان قرار اســت با نگاهی متفاوت و با 
اســتفاده از بازیکنان جــوان در فصل آینده 
رقابت های لیگ یک  کشــور حضور داشــته 

باشد.
از ســمت دیگر در هفته های اخیر گفته شد 
که باشــگاه ســایپا به دنبال این است هر 
طور شــده امتیاز یک باشــگاه لیگ برتری 
را خریــداری کند و یکی از گزینــه های آنها 
سپاهان محسوب می شود. در همین راستا 
پیگیری های خبرنگار ورزش سه حاکی از آن 
است که سایپا امتیاز سپاهان در لیگ برتر را 
خریداری کرده و فصل آینده در ســطح اول 
والیبال کشور حضور خواهد داشت. سپاهان 
چند مشــتری جدید دیگر هم داشته اما به 
نظر می رسد که تمایل فدراسیون والیبال در 
انجام این انتقال نیز تاثیر گذار بوده اســت. 
نکته قابل ذکر دیگر اینکه سپاهان هم امتیاز 
سایپا در لیگ دســته اول را تصاحب کرده 
است؛ خبری که به زودی از سوی فدراسیون 

اعالم می شود.

اخبار جهان

وز عکس ر

اهدای جوایز برترین 
مربی و فرنگی کار آسیا 

توسط »سوریان«
حمیــد ســوریان ،نایــب رییــس 
فدراسیون کشتی، با حضور در خانه 
کشــتی شــهید مصطفی صدرزاده 
جایزه ۳ هــزار دالری برترین مربی 
و فرنگی کار آســیا را به محمد بنا و 

محمدرضا گرایی اهدا کرد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری:

مرادی و رستمی برای مسابقات گزینشی المپیک آماده می شوند
سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت: سهراب مرادی به تازگی کتفش را عمل کرده و اکنون دوران نقاهت را پشت سر می گذارد، به همین دلیل در بازی های اسالمی حضور 
ندارد.اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری کشورمان جهت شرکت در بازی های کشور های اسالمی قرار بود از روز شنبه 11 تیر در مجموعه آکادمی ملی المپیک برگزار 
شود، اما به دلیل برخی مشکالت و اینکه یک سری از وسایل باید از گلستان به تهران منتقل می شد، این اردو با چند روز تاخیر قرار است زیر نظر سعید علی حسینی، 
سرمربی جدید تیم ملی وزنه برداری برگزار شود.سعید علی حسینی در خصوص شروع تمرینات تیم ملی قبل از شروع بازی های کشور های اسالمی و همچنین بازگشت 
سهراب مرادی و کیانوش رستمی به تیم ملی  گفت: بعد از مشکالتی که برای ملی پوشان وزنه برداری به وجود آمد و نتوانستیم مرحله اول اردو را با تمامی نفرات آغاز کنیم، 
خدا را شکر مشکالت تا حدودی رفع و قرار شد تمرینات مان را به صورت جدی برای شرکت در بازی های کشور های اسالمی آغاز کنیم. به هر حال یک سری تجهیزات 
باید از گلستان به تهران منتقل می شد که این وسایل آمده و ما مشکلی بابت شروع تمرین نخواهیم داشت. سهراب مرادی به تازگی کتفش را عمل کرده و هم اکنون 
دوران نقاهت را پشت سر می گذارد و به محض اینکه شرایط تمرین را پیدا کند قطعا در اردو حاضر خواهد شد، اما در بازی های کشور های اسالمی حضور نخواهد داشت. 

انتقال دانشگر به سپاهان با حواشی زیادی همراه 
بود، به ویژه درخصوص رقم قرارداد وی شائبه های 
زیادی به وجود آمد و ارقام عجیب و غریبی مطرح 
شد، با این حال حضور این مدافع 28 ساله می تواند 

خط دفاعی سپاهان را تقویت کند

عزیزی خادم در مصاحبه های اخیر  خود بارها این اتهام 
را به رییس کمیته اخالق وارد کرده که تحت فشار حکم 
صادر کرده ، او این جمله را از قول رییس کمیته اخالق 
نقل کرده است.شهاب عزیزی خادم در زمان ریاست 
فدراســیون بارها پرونده های متعــددی را به کمیته 
اخالق ارجاع داده و به احکام این کمیته استناد کرده، بر 
این اساس چطور زمان کمیته اخالق را قانونی و دارای 
صالحیت می دانسته؛ اما زمانی که همین کمیته علیه 
خودش تشــکیل پرونده داده صالحیت کمیته اخالق 
را زیر ســوال برده و مدعی اســت که تحت فشار قرار 
داشته؟ وی به همراه وکیلش در کمیته اخالق حضور 
یافته، عالوه بر ارائه الیحه دفاعیه به صورت شفاهی در 
برابر موارد اتهامی از خودشان دفاع کرده حتی از اعضای 

هیئت رییسه به کمیته اخالق شکایت کرده است. اگر 
کمیته اخالق صالحیت رسیدگی را ندارد یا تحت فشار 
قرار دارد چرا در این کمیته حاضر شــده و از خود دفاع 
کرده است؟ چرا از اعضای هیئت رییسه به همین کمیته 
شــکایت کردید؟ اگر کمیته اخالق رای به محکومیت 
عزیزی خادم نمی داد باز هــم صالحیت این کمیته را 
رد می کرد؟چرا شــهاب عزیزی خادم زمانی که کمیته 
اخالق رای به محرومیت علی خطیر داد تا جدی ترین 
منتقد ریاستش در فدراسیون فوتبال به مدت طوالنی 
از فعالیت های فوتبال محروم شــود، به فعالیت این 
کمیته اعتراض نداشت؟ تناقض در رفتار و گفتار شهاب 
عزیزی خادم به قدری زیاد است که هر ببینده ای می 
تواند متوجه این دوگانگی محض شود، رییس معزول 

فدراسیون فوتبال برای اینکه خود را بی گناه قلمداد کند 
به هر دستاویزی چنگ می زند، در شرایطی که به خوبی 
می داند با پرونده تخلفاتی کــه از وی در فوتبال ایران 
وجود دارد نه تنها وی راهی برای بازگشت به مدیریت 
فوتبال ندارد بلکه هیچ کسی ادعاهای خنده دار او را باور 
نمی کند و حاال همه متوجه می شوند برای الپوشانی 
عملکرد بحث برانگیز خود هر رفتار خــارج از عرفی را 

مرتکب می شود.

تناقض آشکار در ادعاهای رییس معزول فدراسیون فوتبال

 از حضور مورایس تا تمدید با یاسین سلمانی؛

حرکت سایه وار سپاهان در نقل و انتقاالت

ســپاهان مانند فصول قبل حضور پر هیاهویی در نقل و انتقاالت ندارد؛ 
اما حضور مربیان بــا تجربه خارجی و تالش برای حفظ شــاکله اصلی 
تیم می تواند نویدبخش روزهای خوبی برای زردپوشان اصفهانی باشد.

سپاهان پنجره نقل و انتقاالتی امســال را با چند شوک بزرگ آغاز کرد، 
استعفای نویدکیا و جدایی چند ستاره بزرگ از جمله اسماعیلی فر، رفیعی، 
گولسیانی و میرزایی مدیران این باشــگاه را در شرایط سختی قرار داد و 
باعث نگرانی گسترده هواداران این تیم شده بود. با این حال حضور ژوزه 
مورایس در رأس کادرفنی  سپاهان، جو اطراف این تیم را آرام کرده و باعث 
شده امیدواری ها درباره زردپوشان اصفهانی در فصل آینده افزایش یابد.

  تکمیل کادرفنی با 3 مربی پرتغالی
مدیران ســپاهان در چند روز گذشــته با به خدمت گرفتن ســه مربی 
خارجی، ترکیب کادرفنی خود را تکمیل کردند و با کادری تماما خارجی 
آماده حضور  در فصل آینده رقابت های لیگ برتر می شوند. زردپوشان 
اصفهانی با هوگو آلمیدا، ستاره نامدار تیم ملی پرتغال به عنوان دستیار 
اول مورایس قرارداد بستند و این مربی مشهور پرتغالی که پیش از این 
در تیم الهالل عربستان با مورایس همکاری کرده بود، از این به بعد در 

خدمت زردپوشــان اصفهانی خواهد بود.مدیران سپاهان که در فصل 
گذشته بارها به خاطر ضعف در  بدنسازی و عملکرد دروازه بان هایشان 
مورد انتقاد قرار گرفته بودند، با جدایی محرم ترجیح دادند تا از مربیان 
خارجی به عنوان بدنســاز و مربی گلرها بهره بگیرند و به درخواســت 
مورایس با پائولو سانتوس و ژائو پدرو قرار داد بستند.ژوائو پدرو مربی 
بدنساز جدید سپاهانی ها پیش از این در تیم های چلسی و رئال مادرید 
با ژوزه مورینیو همکاری کرده و کارنامه درخشــانی با خود همراه دارد. 
پائولو سانتوس نیز که به عنوان مربی دروازه بان ها به سپاهان پیوسته، 

مثل پدرو با درخواست مورایس به کادر سپاهان اضافه شده است.
سپاهانی ها اگرچه در پنجره نقل و انتقاالت امسال بر خالف رویکردشان 
در چند فصل اخیر، تاکنون فعالیت چندانی نداشته و هنوز نتوانسته  اند 
بازیکن خاصی را به ترکیب خود اضافه کنند، اما اتفاقات چند روز اخیر 
نشان از بهبود شرایط زردپوشان اصفهانی دارد.اولین خرید سپاهانی ها 
در نقل و انتقاالت امســال، میالد زکی پور، مدافع چپ فصل گذشــته 
گل گهر سیرجان بود. زکی پور 2۷ ساله در شرایطی به سپاهان پیوست 
که شــایعات زیادی درباره انتقال وی به پرسپولیس وجود داشت ؛اما 
واکنش تند هواداران سرخ دوســت در قبال انتقال این بازیکن باعث 

شــد تا مدیران پرســپولیس از جذب زکی پور منصرف شوند و مدافع 
سابق گل گهر راهی اصفهان شود.ســپاهانی ها در ادامه محمد دانشگر 
را هم به خدمت گرفتند تا جــای خالی گولســیانی در قلب خط دفاع 
را پر کند.  انتقال دانشــگر به سپاهان با حواشــی زیادی همراه بود، به 
ویژه درخصــوص رقم قرارداد وی شــائبه های زیادی بــه وجود آمد و 
ارقام عجیب و غریبی مطرح شــد، با این حال حضــور این مدافع 2۸ 
ساله می تواند خط دفاعی ســپاهان را تقویت کند.سپاهانی ها در این 
مدت قرارداد چند تن از بازیکنان شــان را هم تمدید کردند، تا با خیال 
آســوده تری به ادامه راه بپردازند. محمد نژادمهدی اولین بازیکنی بود 
که قراردادش را با سپاهان تمدید کرد و تا پایان لیگ بیست و چهارم در 
خدمت این باشگاه خواهد بود.زردپوشان اصفهانی در تازه ترین اقدام 
خود قرارداد یاسین ســلمانی و جالل علی محمدی را هم تمدید کردند 

و این دو بازیکن تا پایان فصل آینده در خدمت سپاهان خواهند بود.
در نهایت اگرچه سپاهان مانند فصول قبل حضور پر هیاهویی در نقل و 
انتقاالت ندارد؛ اما حضور مربیان با تجربه خارجی و تالش برای حفظ 
شــاکله اصلی تیم می تواند نویدبخش روزهای خوبی برای زردپوشان 

اصفهانی باشد.
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

مراسم دعای عرفه در باغ رضوان برگزار می شود
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در آرامستان باغ 
رضوان به یاد بود درگذشتگان کرونایی خبر داد.علی حاجیان اظهار کرد: در طول ایام سخت و رنج آور کرونایی 
امکان برگزاری دعای عرفه وجود نداشت و بسیاری از خانواده های مصیبت دیده، موفق نشدند حتی برای 
عزیزان از دست رفته خود مراســم ترحیم برگزار کنند، لذا بر اساس هماهنگی های انجام شده، دعای روح 
بخش و معنوی عرفه، ساعت ۱۶ روز شنبه هجدهم تیرماه، جنب قطعه ایثارگران در آرامستان باغ رضوان، به 
یاد متوفیان کرونایی قرائت می شود.وی ادامه داد: برای برپایی باشکوه این مراسم و حضور پرشور مردم در 
آن، هماهنگی های الزم با شهرداری، شرکت اتوبوسرانی، تاکسیرانی، آتش نشانی، اورژانس، پلیس راهور 
و نیروی انتظامی اصفهان انجام شده است.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: پیش بینی های الزم برای آماده کردن محیط برگزاری مراســم انجام شــده و عالوه بر خیمه مرکزی، 
خیمه های خیمه های صحرای عرفات با فضاسازی معنوی و عرفانی برپا می شود.وی افزود: قرائت قرآن، 
زیارت عاشورا، سخنرانی حجت االسالم محمد صادق ابطحی و خواندن دعای عرفه توسط مهدی خیامیان 
و سید محمدرضا جعفریان از جمله برنامه های این مراسم است.حاجیان خاطرنشان کرد: سرویس دهی 
الزم توسط شرکت واحد اتوبوسرانی از سطح شهر به همشهریان ارائه خواهد شد، همچنین برای افرادی که با 
وسایل نقلیه شخصی حضور پیدا می کنند در جوار محل برگزاری دعای عرفه، پارکینگ پیش بینی شده است.

 

منطقه 11 با 7 ویژه برنامه به استقبال دهه والیت می رود
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان از برگزاری هفت ویژه برنامه در این منطقه به مناســبت دهه والیت، 
برای رده های سنی مختلف خبر داد.حسن محمدحســینی اظهار کرد: برنامه های آئینی شاد و مفرح 
با بخش های مختلف فرهنگی، جشن، جنگ، نمایشگاه کتاب، مســابقه و سرگرمی، برنامه های ویژه 
کودک، برگزاری دعای ندبه، همایش پیاده روی و جشنواره شعر علوی از جمله برنامه هایی است که در 
دهه والیت میزبان شهروندان منطقه ۱۱ است.وی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب علوی با محوریت کتاب 
نوجوان بیستم تیرماه ساعت ۹ صبح در فرهنگسرای اهتمام میزبان عالقه مندان است.مدیر منطقه ۱۱ 
شهرداری اصفهان افزود: نمایشگاه والیت عشق نیز با محوریت جشن دهه والیت، شعرخوانی، سرود، 
ورزش زورخانه ای و مسابقه روزهای بیستم، بیست ویکم، بیست وچهارم و بیست وهفتم تیرماه از ساعت 
۱۸ به ترتیب در بوستان های پردیس، فرهنگســرای اهتمام، بوستان درخشان و باغ بانوان فروغ برگزار 
خواهد شد.وی با بیان اینکه نغمه والیت عنوان برنامه دیگری است که با محوریت جشنواره شعر علوی 
روز بیست ویکم تیرماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای دانش برگزار می شود، گفت: ویژه برنامه کودکان علوی با 
محوریت جشن همراه با بخش های نمایشی نیز روز بیست ودوم تیرماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای اهتمام 
میزبان عالقه مندان است.محمدحسینی افزود: برنامه سحرگاه انتظار با محوریت قرائت دعای ندبه نیز 
روز بیست وچهارم تیرماه ساعت ۶ در فرهنگسرای مادر برگزار خواهد شد. همچنین قدم قدم تا غدیر با 
محوریت پیاده روی از فرهنگسرای مادر به بوستان امام رضا )ع( برنامه دیگری است که روز بیست وهفتم 
تیرماه ساعت ۸ برگزار خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: برنامه »مژده رحمت« در قالب جشنی ویژه عموم 
با موضوع سالمندی موفق، در روز بیست وهفتم تیرماه ساعت ۲۱ در بوستان امام رضا )ع( برگزار می شود.

 
معاون داوطلبان هالل احمر اصفهان خبر داد:

فعالیت 375 خانه هالل و حدود 50 هزار نیروی داوطلب در استان 
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه ۳۷۵ خانه هالل در سطح استان 
اصفهان دایر است، گفت: جمعیت هالل احمر اســتان ۴۰ تا ۵۰ هزار نیروی داوطلب اعم از جوانان، 
امدادگران و داوطلبــان دارد.محمدنوید متقی اظهار کرد: نیروهای داوطلب هالل احمر براســاس 
سن به دو گروه تقسیم می شوند؛ افراد زیر ۳۰ سال در گروه جوانان و افراد باالی ۳۰ سال در گروه 

داوطلبان جای می گیرند. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری : شهرداری های اصفهان نباید رسیدگی به تخلفات ساختمانی را با جریمه مختومه کنند؛

جریمه بی جریمه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: شهرداری های 
استان به هیچ وجه نباید پیگرد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اماکن 

مسکونی و عمومی را به پرداخت جریمه ختم کنند.
منصور شیشه فروش افزود: شــهرداری ها باید در بررسی پرونده های 
تخلف ساختمانی در کمیســیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون طوری اقدام 
کنند که تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از روش های جدی 
دیگر و نه تنها بــدون پرداخت جریمه جبران شــود.وی با تاکید بر اینکه 
درس آموزی از حوادث بسیار مهم است، گفت: باید در کشور از حوادثی که 
اتفاق می افتد همانند حادثه پالسکو و متروپل، تجربه کسب کنیم و مانع 
از بروز حوادث احتمالی دیگر شویم.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان افزود: بر این اساس به تمامی شهرداری ها اعالم شد که کارگروهی 
به منظور شناسایی ساختمان های آسیب پذیر در برابر حوادث متشکل از 
عوامل شهرداری، نظام مهندسی و آتش نشانی تشکیل دهند.وی ادامه 
داد: عوامل این کارگروه باید ازنظر ایمنی تمامی ساختمان ها را بررسی 
و نواقص ایمنی آن را شناسایی کنند و پس از شناسایی ساختمان های 

ناایمن و پرخطر به صورت رسمی به مالک و یا مالکان آن نسبت به استفاده 
و بهره برداری از آن اماکن با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر اقدام کنند.

شیشه فروش افزود: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون، شهرداری ها مکلف اند 
پس از پایین مهلت تعیین شــده و عدم اقدام مالک بــرای رفع خطر با 
هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیــری از فعالیت بهره برداری از این 
قبیل ساختمان ها وارد عمل شوند.وی یادآور شد: چندی پیش در راستای 
شناسایی سازه های پرخطر، گزارشی مبنی بر یک ساختمان چهار طبقه 
ناایمن در منطقه بهارستان با ۱۵ واحد مسکونی به این کارگروه اعالم شد 
که به علت نشــت آب و ایجاد حفره ای بزرگ در زیر ساختمان به عنوان 
سازه ای ناایمن و پرخطر اعالم شد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان افزود: در بررســی حفره موجود در زیر این ساختمان مشخص 
شــد که  به دلیل مجاورت با قنات و نشــت آب خطرپذیر شده است که 
بالفاصله توسط شهرداری و دستور دادستانی این ساختمان مهروموم 
شد و ساکنان از آن خارج شدند.وی ادامه داد:  به فوریت جلسه مدیریت 
بحران در آن محل برگزار  و مصوب شــد که شرکت عمران بهارستان باید 

نسبت به در اختیار گذاشتن محلی برای ســکونت خانواده های ساکن 
در این ساختمان پرخطر اقدام کند.شیشه فروش افزود: شهرداری هم 
موظف شــد تا با همکاری نظام مهندسی،اســاتید دانشگاه و گروه های 
تخصصی نســبت به علت یابی حادثه اقدام و مســیر عبور قنات ها را از 
شرکت آب منطقه ای دریافت کند.به گفته وی، درنهایت مقرر شد تا ظرف 
۲ هفته مطالعات الزم انجام شود تا برای تعیین تکلیف این ساختمان 
و ساختمان های دیگری که در مجاورت قنات ها هستند، چاره اندیشی 
صورت گیرد.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان تصریح کرد: 
در این راستا تاکید می شــود که ساختمان ســازی باید با رعایت اصول 
شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و مسئولیت پذیری نظام مهندسی 
و کنترل ســاختمان صورت گیرد و از هرگونه تغییر کاربری و نقشه های 
تائید شده جلوگیری شود.وی در ادامه یادآور شد: تاکنون بیش از ۴۳۰ 
ساختمان ناایمن در استان شناسایی شــده که از این تعداد حدود ۳۰۰ 
سازه در شهرستان اصفهان است و بیشــترین سازه های ناایمن شامل 

ساختمان های تجاری و خصوصی است. 

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: سیستم سرای 
۱۰ نسبت به سرای هشت ارتقا یافته و قابلیت های 
جدیدی در آن پیش بینی شــده و حلقه واسط بین 

شهروند و شهرداری است.
رســول میرباقــری با اشــاره بــه تفــاوت نحوه 
خدمات رسانی سیستم ســرای هشت با سرای ۱۰، 
اظهار کرد: سیستم سرای ۱۰ نسبت به سرای هشت 

ارتقا یافته و قابلیت های جدیدی در آن پیش بینی 
شده اســت، بازدید مرحله ای و سرعت عمل در کار 
وجود دارد، این سیستم حلقه واسط بین شهروند و 
شهرداری است و با شفاف سازی در فرایند به شکل 
مجازی انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه مراحل 
دریافت پروانه ساختمان نکته قابل توجهی بوده و 
یکی از موضوع های کمیســیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان است، ادامه 
داد: برای دریافت پروانه شهرســازی الکترونیک 
ابتدا مالک ثبت درخواست می کند و بعد از آن یک 
رمز و پســورد برای وی پیامک می شــود، سپس 
امکان ســنجی ملــک در کاربری های مســکونی 

انجام می شود.رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: زمانی که ثبت درخواســت انجام شد، مدارک 
مالکیت و کارت ملی اسکن می شود و مامور مربوطه 
پس از بازدید از ملــک، آن را تایید می کند که طرح 
تفصیلی تایید شده اســت یا خیر و در صورت تایید 
شدن، درخواست مالک به بخش محاسبات مالی 
فرستاده می شود.وی خاطرنشــان کرد: زمانی که 
برآورد اولیه این برنامه انجام شــد، مالک می تواند 
مبالغ پرداختی را به صورت علی الحساب پرداخت 
کند، پس از آن پروانه شهرسازی الکترونیک برای 

وی صادر خواهد شد.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

شفاف سازی، ارمغان سیستم سرای 10

ناایمن در استان  ۴۳۰ ساختمان  از  کنون بیش  تا
۳۰۰ سازه در  شناسایی شده که از این تعداد حدود 
شهرستان اصفهان است و بیشترین سازه های ناایمن 

شامل ساختمان های تجاری و خصوصی است. 

سرپرست اداره میراث فرهنگی ورزنه:

مرمت آثار تاریخی ورزنه، 9 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرســتان ورزنه گفت: برای مرمت آثار 
تاریخی ورزنه، ۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در سفر رییس جمهور به استان قول هایی در این زمینه 
داده شد.احمد شهباز درباره نیاز آثار تاریخی شهرستان ورزنه به مرمت، اظهار کرد: در سفر رییس جمهور 
به استان اصفهان قول هایی در زمینه تخصیص اعتبار برای مرمت آثار تاریخی این شهرستان داده شد، اما 
هنوز چیزی به شکل رسمی ابالغ نشده است. برای جذب و تخصیص اعتبار از طریق بحث تملک دارایی 
اقدام کرده ایم، اما هنوز از اعتبار سفر ریاست جمهوری که قرار است به این منظور اختصاص یابد چیزی 
اعالم نشده  که البته دیر نشده است.وی افزود: بخشــی از آثار تاریخی ورزنه نیاز به مرمت اضطراری 
دارند. آثاری مانند پل تاریخی ورزنه، مسجد جامع و قلعه قورتان نیاز اساسی به مرمت دارند به ویژه 
قلعه قورتان که اعتبار خوبی باید برای مرمت آن تخصیص یابد چراکه مساحت و تخریب این اثر باالست.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورزنه، گفت: برای مرمت تمام 
آثار تاریخی، ۹ میلیارد تومان پیشنهاد تامین اعتبار داده ایم. برای مثال تنها برای مرمت قلعه تاریخی 
قورتان به چند میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در سفر رییس جمهور به استان، قول تامین اعتبار داده شد و 
قضاوت در این باره هنوز زود است. شهباز تصریح کرد: قدمت باال، ارزش معماری و جاذبه توریستی سه 
شاخصه اصلی آثار تاریخی شهرستان ورزنه هستند که اغلب این آثار این سه شاخصه را دارا هستند. برای 
مثال مرمت قلعه تاریخی و هزارساله قورتان که دومین قلعه خشتی در ایران بعد از ارگ بم است عالوه بر 
اینکه حفظ یک اثر تاریخی است در تقویت گردشگری و اقتصاد محلی منطقه و جذب توریست نیز تاثیر 
زیادی دارد. بنابراین مرمت یک اثر تاریخی فقط مرمت آن نیست، چراکه اقتصاد محلی و اشتغال زایی 
را نیز سبب می شود.وی ادامه داد: پس به این نکته مهم باید توجه شود که مرمت آثار تاریخی در واقع 
سرمایه گذاری پایدار است و مسئوالن باید این موضوع اساسی را در نظر بگیرند که مرمت این آثار هزینه 
در یک کار استهالکی نیست.سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 

ورزنه، خاطرنشان کرد: قلعه تاریخی قورتان بیشتر از آثار دیگر توریست جذب می کند. 
 

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

کاربری خانه های تاریخی مبتنی بر ظرفیت های هر محله 
تعریف شود

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان گفت: پایش محله های تاریخی 
باید متناسب با زیست بوم همان مکان، قبل از تاسیس اقامتگاه  انجام شود و قرار نیست هر خانه تاریخی 
در بافت تبدیل به اقامتگاه و کافی شاپ شود، بلکه کاربری های جدید باید مبتنی بر ظرفیت های هر محله 
تعریف شود.احمد دانایی نیا، در دومین نشست رفع موانع و مشکالت محله های تاریخی، اظهار کرد: به 
منظور شناسایی و رفع مشکالت محله های تاریخی کاشان، طرح پایش محله ها هر دو هفته یک بار توسط  
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشــان انجام می شود.وی افزود: مرمت 
خانه های تاریخی و کاربری برخی از آنها به تاسیسات گردشگری، موجب زنده شدن بافت خواهد شد، اما 
افراط در این امر، معضالتی به خصوص برای ساکنان بومی به دنبال دارد که قبل از مرمت و تغییر کاربری، 
این موارد باید مدنظر قرار گیرد.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، 
تاکید کرد: بافت تاریخی، زمانی  پویا و زنده می شود که ساکنان بومی در آن زندگی کنند و یکی از بهترین 
راه های زنده نگه داشتن بافت تاریخی کاشان، احیای خانه  پدری است که می تواند توسط ساکنان بومی 
مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: حسن راه اندازی خانه های پدری در بافت تاریخی، آشتی دوباره اعضای 
خانواده با خانه اجدادی و تقویت جایگاه خانواده و احیاء سبک زندگی ایرانی و اسالمی است.دانایی نیا 
افزود: باززنده سازی بافت تاریخی و توسعه گردشگری مکمل یکدیگر هستند. گردشگر می خواهد با سفر 
به مکانی خاص، با فرهنگ، سبک زندگی و مهارت های زیست بوم آنجا آشنا شده و ضمن انطباق خود با 

شرایط جامعه هدف، سبب تداوم حیات فرهنگی - اجتماعی آن محله و شهر تاریخی شود.

با مسئولان

چهره روزشهرستان ها

 رییس حوزه هنری استان 
مطرح کرد:

خروج جشنواره از اصفهان؛ 
خسران اول برای تهران

رییس حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: اگر 
قرار است جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان به یک اتفاق فرهنگی در کشور و به 
تبع آن به  اتفاق فرهنگی در یک شهر کمک کند، 
آورده آن در درجه اول باید برای فیلم ســازان و 
هنرمندان همان شهر باشــد.احمدی نوری به 
ایســنا اظهار کرد: اگرچه حــوزه هنری متولی 
اجرای جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان نیست ولی همواره به عنوان یک نهاد 
هنری و با توجه به ظرفیت های سینمایی خود 
برای برگزاری این جشــنواره در کنار شهرداری 
اصفهان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
حضورداشته و ســینماهایی که متعلق به حوزه 
هنری اســت همیشــه در خدمــت اصفهان و 
هنرمندانش بوده و هست و به عنوان یک عنصر 
جدی در عرصه های مختلف فرهنگ و هنر برای 
برگزاری رویدادها و جشــنواره های مختلف در 
کنار نهادهای دیگر حضورداشته است.رییس 
حوزه هنری استان اصفهان با اشــاره به فراز و 
نشیب های که جشنواره بین المللی فیلم های 
کــودکان و نوجوانان با آن روبه رو بوده اســت، 
افزود: این جشنواره در دوره ای از اصفهان خارج 
شد و بعد آقایان فهمیدند که اشــتباه کردند و 
دوباره به اصفهان بازگشت، چرا؟ چون اصفهان 
یک ظرفیت اســت، اصفهان، اســتانی است 
که به دلیل مباحث تمدنــی و فرهنگ و هنر و 
قابلیت های خود به واسطه حضور هنرمندانش 
و حتی هنرمندانی که در سایر شهرها و کشورها 
حضور دارند، اما در اصفهان نیز زیست کرده اند 
یک ظرفیت جدی اســت.وی با بیــان اینکه 
اصفهان همیشه به عنوان خاستگاه و میعادگاهی 
برای هنرمندان در عرصه های مختلف تصویری 
و تجسمی و ســایر حوزه های هنری به شمار 
رفته است، اضافه کرد: استان اصفهان عالوه بر 
موقعیت سوق الجیشی از ظرفیت باالیی در حوزه 
سینما برخوردار است و در کشور شاید دو یا سه 
شهر دارای ظرفیت ســینمایی خوبی در سطح 
اصفهان باشند و می توان گفت که از این لحاظ 

اصفهان از بسیاری شهرها باالتر است.

رییس جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان:

چهارباغ هنوز ظرفیت هایی برای توسعه دارد
رییس جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان با بیان اینکه چهارباغ هنوز هم ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد، گفت: ازجمله این ظرفیت ها می توان به ایجاد 
تفریحات سالم و برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و هنرهایی که با فضای تاریخی چهارباغ همخوانی داشته باشد، اشاره کرد.اسدا...عدالت پناه اظهار کرد: در ابتدای 
پیاده راه شدن چهارباغ، هتل های این خیابان با آسیب اقتصادی مواجه شدند؛با رونق گرفتن گردشگری، این آسیب ها نیز رفع شده است و می توان شاهد رونق اقتصاد در 
این حوزه بود.وی افزود: پس از اجرای طرح، این خیابان زیبایی بیشتری به خود گرفته و مسافران و گردشگران از پیاده راه شدن آن، ابراز رضایت می کنند.رییس جامعه 
حرفه ای هتلداران استان اصفهان گفت: چهارباغ هنوز هم ظرفیت های بسیاری برای گسترش دارد، ازجمله می توان به ایجاد تفریحات سالم و برگزاری نمایشگاه های 
صنایع دستی و هنرهایی که با فضای تاریخی چهارباغ همخوانی داشته باشد، اشاره کرد.عدالت پناه درخصوص وضعیت فعلی خیابان چهارباغ تصریح کرد: همشهریان 
اصفهانی نیز جزو افرادی هستند که در این خیابان تجمع کرده و قدم می زنند؛ همین موضوع منجر به افزایش تقاضا در زمینه تغذیه شده است. مسافران از وجود این 
خیابان راضی بوده و از زیبایی آن لذت می برند.وی ادامه داد: اگر آب رودخانه زاینده رود جاری  بود، می توانستیم ظرفیت های گردشگری بیشتری در چهارباغ ایجاد کنیم 

و حتی درشکه چی های میدان نقش جهان در این خیابان نیز فعال می شدند.

وز عکس  ر

 در حاشیه؛ »حصه«
 جایی برای زندگی

درســت بیخ گوش کالن شــهر اصفهان، چند 
محله قدیمی و نام آشــنا به عنــوان مناطق 
حاشیه نشــین شــهر اصفهان شــناخته می 
شوند.»حصه«، »الوان«،»دارک«، »ارزنان« 
و »زینبیه« محالت به هم چسبیده ای هستند 
که به عنــوان مناطق حاشیه نشــین اصفهان 
شناخته می شــوند؛ اما وضعیت شمالی این 

مناطق از محالت دیگر بدتر است. 

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

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این شــرکت باید اتفاق بزرگی را در کشور 
رقم بزند، گفت: این اتفاق بزرگ اقتصاد بدون نفت و تبدیل شدن به مجموعه ای 
است که نقطه قوت نظام باشد. در این مسیر نیز الزم است از همه ظرفیت های 

کوچک و بزرگ استفاده شود.
محمد یاسر طیب نیا در دومین روز از کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های 
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان اظهار کرد: امروز دشــمنان ما با تمام قوا رو به 
روی ما ایستاده اند. اگرچه در برخی حوزه ها غنی شده ایم؛ اما در برخی حوزه ها 

هنوز نیاز به کار داریم.
وی افزود: ما باید در حــوزه صنعت مرزهای دانش و فنــاوری را فتح کنیم تا 
بتوانیم در جنگ فعلی پیروز باشــیم. با توجه به اینکه امســال سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین« اســت، همه ما وظیفه داریم کــه در این حوزه 
گام برداریم.مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکــه امروز با دو پدیده »رقبا« و 
»دشمنان« مواجه هستیم، اظهار کرد: از ســویی رقبا باید محرک فعالیت ما 
باشند و از سوی دیگر وجود دشمنان نباید مانع فعالیت باشد. طیب نیا با اشاره 
به اهمیت تزکیه نفس، دوری از دوســتان نادان و مبارزه با دشــمنان در حوزه 
کسب وکار گفت: دشمنان دانا و نادان ما با تمام توان در مقابل ما ایستاده اند و 
ما نیز باید با توکل بر خدا و با تمام توان در مقابل آنها بایستیم. وی با بیان اینکه 
یکی از نقاط قوت فوالد مبارکه مراکز خدماتــی و حضور آنها در مناطق مختلف 
جغرافیایی کشور است، گفت: این مسئله باعث می شود استعدادهای منطقه ای 
را زودتر از سایرین کشف و از آنها استفاده کنیم. این مهم در حالی رخ می دهد 
که رسالت اصلی این مراکز یعنی خرده فروشی محصوالت فوالدی و قرار دادن 
این محصوالت در اختیار مشتریان نیز انجام می شود. مدیرعامل فوالد مبارکه 
گفت: این شرکت باید اتفاق بزرگی در کشور رقم بزند؛ این اتفاق بزرگ اقتصاد 
بدون نفت و تبدیل شدن به مجموعه ای است که نقطه قوت نظام باشد. در این 
مسیر نیز الزم اســت از همه ظرفیت های کوچک و بزرگ استفاده شود. عامل 
موفقیت ما اتحاد و انسجام و همچنین توان هم راستا کردن منابع و استفاده از 
ظرفیت های موجود است. طیب نیا اظهار کرد: در مسیر خود باید هوشیار باشیم 
و ضمن درک درست شرایط، برنامه ریزی بلندمدت، چشم انداز، ایمان و جرأت 
اقدام داشته باشیم. نخستین گام ما در این مســیر ایجاد حرکت و پویایی در 
گروه فوالد مبارکه و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود است. این مهم 
در کارخانه فوالد مبارکه رخ داده اســت. وی افزود: در فروردین ماه 30 رکورد 
در گروه فوالد مبارکه به ثبت رســیده اســت. انتظار داریم این اتفاق در مراکز 

خدماتی و تک تک مجموعه های وابســته به فوالد مبارکه رخ دهد. مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه هر فردی در ابتدا باید به وظیفه اصلی خود 
عمل کند، گفت: این نکته ای اســت که باید در معماری ســازمانی مورد توجه 
قرار گیرد. باید از ظرفیت های اســتانی مراکز خدماتی اســتفاده کرد.طیب نیا 
اظهار کرد: در شــرکت های ما دو نقطه قوت باید ایجاد شود؛ در غیر این صورت 
در توسعه آنها با مشکل مواجه می شــویم. در ابتدا باید این شرکت ها در حوزه 
فروش و بازرگانی تقویت شود. نکته دوم لزوم وجود واحدهای حقوقی است. 
شاید فعالیت یک شرکت به گونه ای باشــد که نیاز به حضور یک واحد حقوقی 
نداشته باشد؛ اما حتی این شرکت ها نیز باید از مشــاوران حقوقی توانمندی 

اســتفاده کنند.وی افزود: ماموریت اصلی مراکز خرده فروشی است. فروش 
باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود. در این راستا الزم است دیجیتال 

مارکتینگ در همه شرکت های گروه ایجاد شود.
بخشی از فعالیت مراکز خدماتی ممکن است سوددهی باالیی نداشته باشد اما 
از آن جا که انجام چنین فعالیت هایی جزو ماموریت آنهاست، باید انجام شود. 
فلسفه اصلی مراکز خدمات گسترش شــبکه مویرگی و نفوذ فوالد مبارکه در 
کشور است اما با هدفی که در هلدینگ آتیه فوالد داریم، سود هم باید به دست 
آوریم. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به لزوم بررسی فرصت های 
موجود، اظهار کرد: شاید در برخی موارد تولید یک محصول توسط شرکت های 

گروه فوالد مبارکه توجیه پذیر نباشد؛ اما به هر حال نباید این فرصت ها 
را نادیده گرفت. استفاده از فرصت های منطقه ای مثل مواد اولیه نباید نادیده 
گرفته شود بنابراین الزم است فرصت ها بیان و در گام بعدی بررسی و در صورت 
توجیه پذیری اقدام شــود. طیب نیا تصریح کرد: در این مسیر الزم نیست همه 
کارها را خودمان انجــام دهیم؛ می توانیم برخی از آنها را برون ســپاری کنیم. 
کار باید سودآور باشد و جنبه استراتژیک آن هم برای ما اهمیت داشته باشد. 
بنابراین استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، افزایش درآمد مجموعه ها 
و ورود حساب شده به موقعیت های جدید کاری از جمله استراتژی های شرکت 
فوالد مبارکه است. وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه شرکت قدرتمندی است، 

تالش ما این است که این قدرت را حفظ کنیم.

در حوزه های سودساز و درآمدزا سرمایه گذاری می کنیم
احمد ســعیدبخش، مدیرعامــل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهــان گفت: این 
هلدینگ در آینده یک نهاد مالی برجسته در حوزه فوالد با به کارگیری از ابزارها و 
فناوری های نوین و همچنین ارائه خدمات سرمایه گذاری در حوزه تولید بزرگ 
ترین هاب تخصصی ارائه خدمــات بازرگانی بین المللی خواهد بود. وی اظهار 
کرد: این شرکت به منظور درآمدزایی ایجاد شده است و بنابراین در حوزه های 
سودساز و درآمدزا ســرمایه گذاری می کند. شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
آتیه فوالد نقش جهان طرح های توســعه ای متفاوتی در دست اجرا دارند که 
پیشرفت آنها از طریق هلدینگ نیز پیگیری می شود.وی افزود: در حوزه مراکز 
خدماتی و بازرگانی نیز این هلدینگ فعالیت موفقی دارد و در تالش اســت تا 
به هاب منطقه در این حوزه تبدیل شــود.مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش 
جهان گفت: این هلدینگ در حوزه سرمایه گذاری و مالی نیز فعالیت های خوبی 
انجام داده است.در تالشیم تا بررسی های الزم برای امکان سنجی استفاده از 
هوش مصنوعی در حوزه فوالد را انجام دهیــم و در صورت امکان در این حوزه 
سرمایه گذاری کنیم.تامین منابع مالی از طریق روش های نوین و ظرفیت های 

موجود در بازار نیز از دیگر برنامه هایی است که این بخش در برنامه دارد.
سعیدبخش با بیان اینکه این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی فعال خواهد 
بود و از همه ظرفیت ها اســتفاده می کند، اظهار کرد: آتیه فــوالد در آینده یک 
نهاد مالی برجسته در حوزه فوالد با به کارگیری از ابزارها و فناوری های نوین و 
همچنین ارائه خدمات سرمایه گذاری در حوزه تولید بزرگترین هاب تخصصی 

ارائه خدمات بازرگانی بین المللی خواهد بود.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه باید اتفاق بزرگی را رقم بزند

منبع : ایرنا
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