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خوش خبر باشی زنده رود

باغ تندرستی اصفهان
 سبز می شود

دانشگاه در اجرای طرح 
بیابان زدایی وارد عمل شده 

است

خطری که از بیخ گوش سپاهان 
گذشت

اجرای برنامه های فرهنگی و 
فضاسازی اصفهان در دهه فجر

آیین امضای تفاهم نامه همکاری ذوب آهن اصفهان و بانک مســکن استان فارس به منظور رونق ساخت 
و ســاز دهم بهمن در هتل شــیراز در شهر شیراز با حضور جمعی از مسئولین ذوب آهن اصفهان ، بانک مسکن 
اســتان فارس ، شواری شهر و شهرداری شــیراز ، انجمن انبوه سازان ، اتاق بازرگانی ، بنیاد مسکن ، شرکت 

های ساختمانی و دســت اندرکاران صنعت ساختمان استان فارس برگزار شد. 
بــه گزارش جام جم اصفهان ایــن تفاهم نامه در حضور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان به 

امضای محســنی معاون بازرگانی این شــرکت و علی کمالی مدیر شعب بانک مسکن استان فارس رسید .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این آیین طی ســخنانی به مشــارکت این دو سازمان...

در راستای رونق ساخت و ساز و کاهش دغدغه مسکن؛

ذوب آهن اصفهان و بانک مسکن استان فارس 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند
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اصفهان

شهردار اصفهان خبر داد؛
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اجرای برنامه های فرهنگی و فضاسازی اصفهان در دهه فجر
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یکشنبه  14 بهمن 1397/شماره 5316
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

 برپایی سلسله جشن های »چهلستون امید« 
در منطقه ۱۰

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی سلسله جشن های »چهلستون امید« با موضوع خانواده و در 

قالب طنز روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن در ورزشگاه خیبر برگزار می شود.
حمید شهبازی در گفت و گو با خبرنگار  جام جم  اظهارکرد: شهرداری منطقه ۱۰ 
اجرای بیش از ۲۱ برنامه را در دســتور کار خود قرار داده اســت که از جمله می توان به 
برپایی ســه جشن بزرگ منطقه ای، پنج جشنواره تفریحی و پنج ویژه برنامه مناسبتی 

و هویتی، چهار جشن محلی، دو نمایشگاه و یک جشنواره دانش آموزی اشاره کرد.
وی با تاکید بر لزوم ترویج تفریح و نشــاط در بین شــهروندان، افزود: جشن های 
»چهلچراغ« عنوان ویژه برنامه های مناســبتی است که در مراکز فرهنگی منطقه ۱۰ 
شــهرداری اصفهان همچون فرهنگسرای استاد همایی، خانه فرهنگ طوس و خانه 

فرهنگ دشتستان برگزار می شود.
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با اشــاره به برگزاری جشنواره دانش آموزی 
»بهارآزادی«، گفت: این جشنواره با موضوع شعارنویسی و در مدارس منتخب منطقه 

۱۰ با همکاری آموزش و پرورش ناحیه چهار اصفهان در حال برگزاری است.
وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردها و هنرهای خانگی بانوان و دختران محله های 
گرگان و هفتون خبر داد و گفت:  این نمایشــگاه از ۱۳ لغایت ۱۸ بهمن ویژه عموم و 

از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۸ در فرهنگسرای استاد همایی برگزار می شود.
شهبازی گفت: جشن دانش آموزی منطقه با موضوع »مهارت نه گفتن« صبح روز 

۱۴ بهمن در ورزشگاه خیبر برگزار می شود.
وی با اشــاره به تقارن برنامه های دهه فجر با ایام فاطمیه گفت: تمام برنامه های 
دهه فجر شــامل جشــن ها و جشنواره ها در منطقه ۱۰ از هفتم بهمن آغاز شده و تا ۱۵ 

بهمن قبل از شروع ایام فاطمیه دوم پایان می یابد.

شــهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 
در همه اعیاد و مناســبت هــای ملی و مذهبی 
اقدامــات فرهنگــی را در دســتور کار قرار می 
دهــد، در دهه فجر هم برنامــه های فرهنگی و 
فضاســازی هاي زیادي در دست برنامه ریزي 
اســت. عالوه بر آن شاهد افتتاح پروژه هایي در 

سطح شهر اصفهان خواهیم بود.  
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، قدرت اهلل نــوروزی در 
گفتگوی تلفنی هفتگــي خود با برنامه رادیویی 
"ســالم اصفهان" با اشاره به اینکه در دهه فجر 
امســال مردم شهر اصفهان شــاهد افتتاح طرح 
هــای عمرانــی جدیدي در شــهر خواهند بود، 
اضافه کرد: عملیــات اجرایی یک پروژه بزرگ 
در حلقه حفاظتی شــهر در همیــن ایام انجام و 
اطالع رساني الزم به شهروندان انجام مي شود. 
وي با اشاره به اینکه در آخرین روزهای هفته 
گذشته، یک پروژه ارزشمند برای مردم اصفهان 
افتتاح شد، اظهار کرد: تصفیه خانه پساب شمال 
شــهر اصفهان با مشــارکت بخش خصوصی و 
از ســوی یک شــرکت دانش بنیان مســتقر در 

اصفهان، افتتاح شد.
وی ادامــه داد: پســاب تصفیه شــده در این 
تصفیــه خانــه، درختان و فضای ســبز مناطق 
۲، ۱۲ و بختیاردشــت را آبیــاری می کند که از 
لحاظ بهداشــتی و محیط زیســتی سالم سازی 

شــده اســت. وي افزود: با توجه بــه کمبود آب 
در اصفهــان این پروژه اقدام مهمی در مســیر 
توسعه پایدار و حفظ فضای سبز به ویژه درختان 
کهنســال که بخشــی از هویت شــهر اصفهان 

هستند، به شمار می رود.
وی بــا اشــاره به اینکــه ایــن رویکرد در 
شهرداری اصفهان ادامه دارد و استفاده از پساب 
برای مناطق دیگر نیز انجام خواهد شــد، افزود: 
همچنین برای توســعه فضای ســبز و کشــت 
درختان جدید با اســتفاده از گونــه های پایدار 
و ســازگار با اقلیم اصفهــان و درختان مقاوم به 
کم آبی، در شــهرداری مجموعه اقداماتی انجام 

شده و در حال انجام است.
نــوروزی بــا بیــان اینکه در هفته گذشــته 
نیروگاه خورشــیدی ۱۰ کیلوواتی در ساختمان 
شهرداری منطقه ۱۲ شــهر اصفهان نیز افتتاح 
شــد، گفــت: همچنیــن عملیــات عمرانی دو 
مجموعه فرهنگی و ورزشــی با مشارکت بخش 

خصوصی در منطقه ۱۲ آغاز شده است.
شــهردار اصفهــان ادامه داد: شــهرداری 
اصفهــان در همه اعیاد و مناســبت های ملی و 
مذهبی اقدامات فرهنگی را در دســتور کار قرار 
مــی دهد، در دهه فجر هم برنامه های فرهنگی 
و فضاســازی خوبی در دســت انجام است که 
از ســوي معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان 

اطالع رسانی خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه گفت: عملیات 
حفاری تونل خط دوم مترو از ایســتگاه شهید غفاری باالتر از حرم 

حضرت زینب)س( قبل از نوروز آغاز می شود.
محمدرضا بنکدار هاشــمی در گفت و گو با خبرنگار جام جم  
اظهارکرد: عملیات ساخت سازه اصلی ایستگاه های چهارراه عاشق 
اصفهانی و عمان سامانی آغاز شده و به محض اینکه دستگاه حفاری 

)TBM( به ایستگاه برسد، محل برای اورهال کردن دستگاه آماده 
است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه  ریزی ان. شده، خط دو قطارشهری 
از دو جبهه اجرایی می شود افزود: جبهه اول از ایستگاه شهید غفاری 
تــا میدان امام علی)ع( و عملیات موازی خط دو از ســمت غرب از 
کهندژ ) ایستگاه مدرس نجفی( تا میدان امام علی)ع( تا پایان سال 

اجرایی می شود.
مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان و حومه خاطرنشان 
کرد: خــط دوم مترو اصفهان، خط شــرقی-غربی به طول حدود 
۲۴.۷ کیلومتر و دارای ۲۳ ایســتگاه اســت که از ایستگاه شهرک 
امام حســین)ع( آغاز و به ایستگاه میدان شهدای خمینی شهر ختم 

می شود.

آیین امضــای تفاهم نامه 
همــکاری ذوب آهن اصفهان 
و بانک مســکن استان فارس 
به منظور رونق ســاخت و ساز 
دهم بهمن در هتل شــیراز در 
شهر شــیراز با حضور جمعی از 
مســئولین ذوب آهن اصفهان 
، بانک مسکن اســتان فارس 
، شــواری شهر و شــهرداری 
شــیراز ، انجمن انبوه ســازان ، 
اتاق بازرگانی ، بنیاد مســکن ، 
شرکت های ساختمانی و دست 
اندرکاران صنعت ســاختمان 

استان فارس برگزار شد. 
به گــزارش جام جم اصفهان این تفاهم 
نامه در حضور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان به امضای محســنی معاون بازرگانی 
این شــرکت و علی کمالی مدیر شــعب بانک 

مسکن استان فارس رسید .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این آیین 
طی سخنانی به مشارکت این دو سازمان برای 
کاهش دغدغه های تامین مسکن اشاره نمود 
و گفت :  ذوب آهن اصفهان از نیم قرن گذشته 
در صنعت ســاختمان کشــور تاثیر گذار بوده و 
بسیاری از ســاختمان ها و سازه های کشور با 

محصوالت این شرکت ساخته شده است .
وی افــزود : این شــرکت ضمن تامین نیاز 
کشور به محصوالت ساختمانی ، کیفیت خود 
را نیــز حفظ کرده اســت و امروز هم در صنعت 
ساختمان و زیر ساخت های کشور نقش مهمی 

دارد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، رسالت بانک 
مسکن در راستای تامین مسکن مردم را بسیار 
مهم دانست و گفت : امیدوارم ،  مشارکت ذوب 
آهن در این رســالت مهم از طریق همکاری با 

بانک مسکن افزایش یابد .

وی یکی از اهــداف مهم این تفاهم نامه را 
، توســعه رابطه تولید کننده و مجموعه تامین 
کنندگان مالی ســاخت و ساز کشور دانست و 
گفت  : بر اســاس تفاهم نامه با بانک مسکن ، 
کســانی که برای دریافت تســهیالت جهت 
ساخت و ســاز به این بانک مراجعه می کنند ، 
برای تامین محصول فوالدی مورد نیاز خود ، به 

ذوب آهن اصفهان هدایت می گردند .
یزدی زاده تصریــح کرد : این تفاهم نامه و 
توســعه همکاری ، قطعاً مزایای بسیاری برای 
طرفین و همچنین صنعت ساختمان دارد و برای 

تمامی استان های کشور قابلیت تعمیم دارد .
علی کمالی رئیس شــعب بانک مســکن 
اســتان فارس نیز در این آیین با اشاره به اینکه 
بانک مســکن بیش از ۵ میلیون خانوار ایرانی 
را خانه دار کرده اســت ، گفت : بخش مسکن 
یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور است که 
یک دهم اشتغال کشور ، یک پنجم تسهیالت 
بانکی و یک چهارم ســرمایه کشــور را به خود 
اختصــاص می دهد ، ضمــن اینکه ۳۰ درصد 
بودجــه خانوار در بخش مســکن مصرف می 

شود .

وی هــدف اصلی این تفاهم 
نامــه را توســعه ارتبــاط بین 
سازندگان مسکن ، بانک مسکن 
به عنــوان متولــی تامین مالی 
مســکن و ذوب آهن اصفهان 
به عنوان بزرگترین تولید کننده 
مقاطع ساختمانی کشور ذکر کرد 
و گفت : ذوب آهن ، از قدمت نیم 
قرنی برخوردار اســت و عالوه 
بــر آنکه تنها تولیــد کننده ریل 
کشور می باشــد ، محصوالت 
ســاختمانی آن به لحاظ کیفیت 
در کشــور حرف اول را می زند و 
از  تمامی استانداردهای جهانی 

برخوردار است .
رئیس شــعب بانک مسکن استان فارس ، 
تفاهم نامه با ذوب آهن را به سود هر دو سازمان 
و موجب کمک به اشــتغال زایی و رونق تولید 
دانست و گفت : استان فارس به دلیل  وضعیت 
خوب آب و هوا و برخورداری از باالترین سطح 
در حوزه های درمانی ، پزشــکی و آموزشــی ، 
شرایط مناسبی برای توسعه صنعت ساختمان 
دارد. فروتن رئیس انجمن انبوه ســازان استان 
فارس نیز طی ســخنانی ضمن استقبال از این 
تفاهم نامه گفت : انجمن انبوه ســازان استان 
فارس ، برای هرگونه همکاری در جهت اجرای 

موفق این تفاهم نامه ، آمادگی دارد .
شایان ذکر اســت همزمان با آیین مذکور ، 
همایش راهکار های رونق صنعت ســاخت و 
ساز نیز با مشارکت ذوب آهن اصفهان و بانک 
مسکن اســتان فارس برگزار شــد که در این 
همایش جمشــید پژویان ، اقتصاد دان ، استاد 
دانشگاه و رئیس سابق شورای رقابت به عنوان 
سخنران ویژه ، در خصوص وضعیت اقتصادی 
کشــور و چشــم انداز صنعت ایران سخنرانی 

نمود.

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
36637500

حفاری تونل خط 2 مترو قبل از نوروز آغاز می شود

در راستای رونق ساخت و ساز و کاهش دغدغه مسکن؛

ذوب آهن اصفهان و بانک مسکن استان فارس تفاهم نامه همکاری امضا کردند
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 افزایش 16 درصدی مسافران مترو با جاری شدن زاینده رود

نرم افزاری برای تعامل شهروندان و مدیریت شهری

شــهردار اصفهان گفت: به دلیل باز شــدن 
آب زاینده رود، تعداد مســافران مترو ۱۶ درصد 

افزایش یافته و ۷۷ هزار سفر انجام شده است.
بــه گــزارش خبرنگار  جام جــم ، قدرت اهلل 
نوروزی در مراســم رســمی ویــژه برنامه  های 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار 
کــرد: گرامیداشــت چهلمین ســالگرد انقالب 
اسالمی، افتخاری اســت که توفیق آن نصیب 
همه ما شــده است و تالقی آن با باز شدن زاینده 
رود که شور و نشاط در مردم ایجاد کرده است را 
هم باید به فال نیک گرفــت؛ امیدواریم بتوانیم 
بــا تداوم آب در زاینــده رود امید را در بین مردم 

زنده کنیم.
وی با بیان اینکه ستاد دهه فجر از مهر امسال 
در شــهرداری اصفهان آغاز بــه کار کرد افزود: 
شعار سراسر کشــور امسال "افتخار به گذشته و 

امید به آینده" است. 
در گذشــته شــعار اســتقالل  ســر دادیم و 
خواســتار آزادی در چارچوب مقررات و خواستار 
جمهوری اسالمی شدیم که خواسته همه ما بود 
و خوشــحالیم که امروز انقالب به چهل سالگی 

رسیده است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه ما همواره 
بــه آینده امید داریــم تصریح کرد: ۴۰ داللت بر 
تکامل دارد، چهل سالگی آغاز یک حرکت دقیق 

تر، منطقی تر و تکامل یافته تر است.
نوروزی با اشــاره به بازگشــایی زاینده رود 
ادامه داد: به دلیل باز شــدن آب زاینده رود تعداد 
مســافران مترو ۱۶ درصد افزایــش یافته و ۷۷ 

هزار ســفر انجام شده است که از این بابت بسیار 
خوشحالیم.

وی در ادامه با اشــاره به رویکرد برنامه های 
شهرداری در دهه فجر، گفت: رویکرد شهرداری 
در ایــن ایام بازنمایی هویت ایرانی و اســالمی 
اســت؛ سیاست مدیریت شــهری این است که 
بــا حفظ حقوق شــهروندی و احتــرام به همه 
شــهروندان در همه مناطق شــهرداری و نقاط 

شهر، مردم در جریان این برنامه ها قرار گیرند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ 
عنــوان برنامه شــهری فراگیر شــامل دو هزار 
اجرا در این ایام از ســوی شهرداری برگزار می 
شــود، تاکید کرد: برنامه های منطقه ای و محلی 
با مشــارکت مردمــی برگزار می شــود؛ برنامه 
مشــارکتی که هم هزینه ها را کاهش داده و هم 

کیفیت برنامه ها را افزایش می دهد.
وی اضافه کرد: همواره به آینده امید داریم و 
برنامه های شهرداری در دهه فجر هیچ محله ای 

را فراموش نکرده اســت.  

با گشایش بخشی از آب موجود 
در ســد زاینده رود بر روی بســتر 
خشــک این رودخانــه، اصفهانی 
ها شــامگاه چهارشــنبه گذشته 
شــاهد جاری شــدن دوباره این 
رود بودنــد. جریــان آب از این رود 
موجب خوشــحالی مردم شهرها و 
روستاهای حاشــیه آن شد و آنان 
شادمانه شــکر خداوند متعال را به 

جا آوردند.
به گزارش جــام جم اصفهان جریان 
دوبــاره آب از زاینده رود بــه منظور تامین 
آب مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان پایین 
دســت این حوضه آبی و نیز افزایش حق آبه 

تاالب گاوخونــی به ۷۰ متر مکعب در ثانیه 
حاصل شده است.

 قرار اســت در این مرحله از جاری شدن 
زاینــده رود که یک ماه به طول می انجامد، 
۱۵۰میلیــون مترمکعب آب به بخش های 
مزروعی و زیســت محیطی این حوضه آبی 

اختصاص یابد.
جریــان آب در رودخانه زاینده 
رود در شــهر اصفهان و شرق آن 
از خرداد سال گذشته تاکنون قطع 
بوده است. خشکســالی ادواری و 
بارگذاری بیش از حد روی رودخانه 
زاینده رود در سال های اخیر سبب 
خشــکی این رودخانــه و تاالب 

گاوخونی در مصب آن شده بود. 
زاینده رود از کوه های چلگرد در اســتان 
چهار محال و بختیاری سرچشمه می گیرد 
و پس از حدود ۳۰۰ کیلومتر طی مســیر به 
تاالب گاوخونی در منطقه کویری شــرق 

اصفهان می ریزد.

ویژه برنامه »گــذرگاه انقالب« به همت 
اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت دهه 

فجر انقالب اسالمی برگزار می شود.
به گزارش جام جم اصفهان رئیس اداره 
گردشــگری ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشــی شهرداری اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: انقالب اسالمی ایران یکی از بزرگترین 
و مهم ترین رویدادهای تاریخی و سیاســی 
جهان معاصر اســت که با گذشت ۴۰ سال از 
وقــوع آن، ضرورت بازگویی و روایت جزئیات 
و ظرایف این رویداد بزرگ برای نســل های 
نوجوان و جوان بیش از گذشته معلوم می شود.

علیرضا مســاح افزود: در این میان نقش 
روایتگــری به عنــوان ابزاری بــرای انتقال 

خاطــرات و تجربیــات آن دوران حســاس، 
جایگاهــی هم اندازه دیگــر ابزارها همچون 

فیلم، سریال، تئاتر، نقاشی و ... دارد.
وی تاکیــد کــرد: اداره گردشــگری نیز 
همچون دیگر بخش های سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برنامه 
ای را به مناســبت این ایام با عنوان »گذرگاه 
انقــالب« تدارک دیده که ویژه شــهروندان 
عالقمند به شــنیدن روایت های دلنشــین 

دوران باشکوه انقالب، برگزار می شود.
وی درباره نحوه برگزاری این برنامه گفت: 
برای برپایی ایــن برنامه، اماکن مختلفی که 
یادآور دوران باشــکوه انقالب است، انتخاب 

شده است.
 اماکنی همچون مدرســه چهارباغ، خانه 

مشــروطیت و گلستان شــهدا که هر یک به 
ســهم خود یادگاری هایــی از آن دوران را در 

خود جای داده است.
وی تشــریح کرد: در هر یک از این اماکن، 
رویکرد روایتگری بر اساس نقش و جایگاه آن 
مکان در پیروزی انقالب اســالمی مشخص 
می شود. مثال در مدرسه چهارباغ، روایتگری 
بر اساس نقش روحانیت در پیروزی انقالب، در 
گلستان شهدا روایت زندگی برخی از شهدای 
انقــالب کــه در آن دوران غالبــا به صورت 
مخفیانه مدفون شــدند و در خانه مشروطیت 
بر نقش و اثرگذاری شخصیت های برجسته 
سیاســی و فرهنگی در آگاه سازی مردم و در 
نهایت پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 

تاکید می شود.

وزیر راه و شهرســازی از ممنوعیت فــروش بلیط هواپیما 
بــه صورت چارتری خبر داد و گفت: فــروش بلیط  پروازهای 
برنامه ای به صورت چارتری تخلف بوده و سازمان هواپیمایی 

با متخلفان برخورد می کند.
به گزارش  جام جم  محمد اســالمی در حاشیه آغاز عملیات 
اجرایی زیرساخت های شــهر پردیس اظهار کرد: قیمت بلیط 

هواپیمــا طبق قانــون تابع عرضه و تقاضاســت اما ما بر این 
مســئله تاکید داریم که فروش بلیط چارتری ممنوع است.

وی ادامــه داد: چارتری یعنی اینکه کســی که هواپیما را 
چارتر کرده یک بســته ســفر دارد که شــامل اقامت، حمل و 

نقل و خورد و خوراک است.
وزیر راه و شهرســازی بــا تاکید بر اینکــه تورگردان باید 

خودش مسافر داشته باشد افزود: در بخش حمل و نقل هوایی 
غیــر از این را قبول نداریم و اگر کســی از اول بهمن ۹۷ بلیط 
پــرواز برنامه ای را چارتری فروخته تخلف کرده که ســازمان 

هواپیمایی کشــوری طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد.

دانشگاه در اجرای طرح بیابان زدایی وارد عمل شده است
رییس دانشگاه آزاد اصفهان 
در یک نشســت خبری با بیان 
اینکه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراسگان( موفق به 
کسب برترین واحد دانشگاهی 
کشور در جشنواره فرهیختگان 
در ســال جاری از بین ۴۳۰واحد 
دانشگاهی شده اســت، اظهار 
کرد: دانشگاه آزاد در امر تحقیق 
و ارائه راه حــل عملیاتی در باره 
مســائل کشور پیشتاز است و در 
ایــن عرصه با قدرت حرکت می 
کند، اما میزان اثربخشی آن باید 

بیش از گذشته شود.
بــه گــزارش  جــام جم 
اصفهــان احمد آذین بــا بیان 
اینکــه تحقیقــات در حــوزه 
ریزگردهــا، کشــاورزی و آب 
در دانشــگاه آزاد اصفهان طی 
چند ســال اخیــر افزایش یافته 
اســت، تصریح کــرد: افزایش 
طرح هــای تحقیقاتی با قابلیت 
اجرا در موضــوع بیابان زدایی و 
آب در اســتان ضروری است و 
باید نتایج آن بــه طور جدی در 
نهادهــای تصمیم ســاز مانند 
مجلس و دســتگاه های اجرایی 

مورد استفاده قرار گیرد.
رییس دانشگاه آزاد اصفهان 
خاطرنشــان کرد: اجرای طرح 
هــای پژوهشــی بــا موضــع 
ریزگردها در دانشگاه آزاد واحد 
اصفهان)خوراسگان( جزو اصلی 
ترین فعالیت های این مجموعه 
به شــمار می رود و این دانشگاه 
در طــرح بیابان زدایی شــرق 
اصفهان به طور ویژه وارد عمل 
شــده و نتایج علمی خود را ارائه 

کرده است.
بــه گفتــه آذین، کــم آبی، 
از  ریزگردهــا  و  خشکســالی 
مشــکالت فراروی بســیاری 
از اســتان هــا از جمله اصفهان 
محسوب می شــود و این مرکز 
علمی قرار است به عنوان مرجع 
رسیدگی و بررســی تحقیقات 
ایــن عرصه ها در کل کشــور 

معرفی شود.
رییس دانشگاه آزاد اصفهان 
بــه تحقیقات این دانشــگاه در 
زمینه طرح های بیابان زدایی به 
ویژه مالچ پاشی نیز اشاره کرد و 
افزود: این دانشــگاه آماده است 

تــا تحقیقاتی در تمــام مناطق 
درگیر با معضل ریزگردها مانند 
سیستان و بلوچســتان را انجام 
دهــد و نتایــج آن را در اختیار 

نهادهای ذی ربط بگذارد.
آذیــن  ادامه داد: طی ســال 
های اخیر در ســطح بالغ بر۶۰ 
هکتار از اراضی بیابانی شــرق 
اصفهان، مالچ رســی سازگار با 
طبیعت و مانع انتشــار ریزگرد، 
پاشیده شــده است. وی با اشاره 
به تشکیل »ســرای نوآوری« 
در حوزه های امنیــت غذایی و 
آب در دانشــگاه آزاد اصفهــان 
اظهار داشــت: این مجموعه به 
دلیل داشتن توان باال و محققان 
جــوان، در حوزه هــای امنیت 
غذایی به عنوان یک منبع اصلی 
تحقیقات معرفی می شــود و در 
پی آن کلیه مقاالت، طرح  های 
پژوهشی و پایان نامه ها هدفمند 
از کل کشــور در این مجموعه 
بررســی و گردآوری خواهد شد. 
به گفته وی، تجاری ســازی و 
حل مشکالت جامعه با استفاده 
از نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی 
مراکز و واحدهای این مجموعه 
علمی در استان به شمار می رود.

رییس دانشگاه آزاد اصفهان 
با اشاره به اهمیت تولید بذرهای 
هیبرید)مقاوم به خشکی و آفات 
در جهت ســازگاری با شــرایط 
اقلیمــی( در ایــن مرکز علمی 
گفت: نخستین مرکز تحقیقات 
بذر کشور از سال ۹۲ در دانشگاه 
آزاد اصفهان آغاز به کار کرد و از 
آن زمــان تاکنون پژوهش های 
مختلفی در زمینه تولید این گونه 

بذرها انجام شده است.
آذیــن ادامــه داد: تولیــد 

بــذر صیفــی جــات از جمله 
رویکردهای اصلی این مجموعه 
بود تا جایی کــه تولید و عرضه 
بــذر خیار درختی انجام شــد و 
سایر محصوالت از جمله گوجه 
فرنگی تا چند ماه آینده عملیاتی 

می شود.
در ادامــه  رییس شــورای 
پژوهشی دانشــگاه آزاد استان 
اصفهان نیز در این نشست اظهار 
کرد: مشارکت قابل توجه برای 
ارائه ایده هــا و انجام تحقیقات 
در این مجموعه علمی باالست 
و توانســته ایم به یکی از مراکز 
اصلــی تولید در کشــور تبدیل 

شویم.
کامران صفــوی  ادامه داد: 
در ســال ۸۸ مجــوز راه اندازی 
مرکز رشــد گیاهان دارویی در 
بازدید وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی اخذ و در سال 
۹۴ موافقــت اصولی برای مرکز 
رشــد گیاهان دارویی به صورت 
مشــترک بیــن دانشــگاه آزاد 
خوراســگان  و وزارت بهداشت 
گرفته شــد. مدیر مرکز رشــد 
فناوری گیاهان دارویی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحــد اصفهان 
)خوراســگان( با بیان اینکه در 
ســال ۹۷ نخســتین موافقت 
قطعی برای مرکز رشــد گیاهان 
دارویی کشــور انجام شد، ادامه 
داد: این مجموعه، ۱۷ شــرکت 
فناور و هفت هســته فناور دارد و 
بیش از ۷۵ دانشجو، عضو هیئت 
علمی و فارغ التحصیالن در این 
مجموعه مشغول به کار هستند 
و حــدود ۱۵ محصول تولید و به 
بازار عرضه می شــود. وی، در 
خصوص تعدادی از محصوالت 

در حال تکمیــل مراحل کاری 
، افــزود: یکی از رســالت های 
اصلــی مرکــز رشــد، تولیــد 
محصوالت مورد نیاز کشــور و 
رفع وابســتگی خارجی از نتایج 

فعالیت های پژوهشی است.
صفوی، با اشــاره به وجود دو 
واحد مرکز رشد در دانشگاه آزاد 
خوراسگان، تصریح کرد: مرکز 
رشد تخصصی گیاهان دارویی 
و مرکز رشد واحدهای فناوری، 
بــه صــورت ۷۰ درصــد حوزه 
کشــاورزی و فنی و مهندســی 
و ۳۰ درصد در ســایر رشــته ها 
پذیرش ایــده دارد. وی با اظهار 
اینکه مرکز رشد فناوری دارای 
موافقت اصولی از وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و دانشــگاه 
آزاد اسالمی اســت، گفت: این 
مرکــز رشــد دارای ۹ هســته 
فنــاوری و ۱۸ شــرکت فناور 
مشــغول فعالیت اســت. مدیر 
مرکز رشــد فنــاوری گیاهان 
دارویی دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراســگان( با 
اشاره به دامنه تولیدات گیاهان 
دارویی گســترده در مرکز رشد 
این دانشــگاه، خاطرنشان کرد: 
حــوزه گیاهان دارویی شــامل 
مکمــل های غذایــی، مکمل 
هــای ویتامیــن D و مکمــل 
هــای رژیمی، شــیرینی جات 
فراســودمند، غــذای حیوانات 
خانگی، آرایشــی و بهداشــتی، 
و  بیوتکنولــوژی  دمنــوش، 
ژنتیــک شــامل کیــت های 
اســتخراج )آر.ان.آ( و حــوزه 
استانداردسازی  دامپزشــکی، 
مواد آزمایشــگاهی و تولید کود 

ازضایعات کارخانه قند است.
در پایــان مجیــد طغیانی، 
رییــس شــورای پژوهشــی 
دانشــگاه آزاد اســتان اصفهان 
با اشــاره به اهمیــت پژوهش 
اضافه کرد: ۵ درصد از شــهریه 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه 
معادل۵۰ میلیارد ساالنه صرف 

کارهای پژوهشی می شود.
بــه گفتــه وی، ۹۷ هســته 
علمــی و ۸۵ شــرکت فناور در 
عرصه های مختلف در دانشگاه 
آزاد استان اصفهان فعالیت می 

کنند.

باغ تندرستی اصفهان، سبز می شود

اینجــا بوی عطرآگین گل ها و گیاهــان همه را به وجد می آورد، در هر روز از ۱۲ 
ماه ســال که بیایید گویی نوروزی در راه اســت چرا که مردم با شور و اشتیاق خاصی 
مشغول بازدید و خرید گل های رنگارنگ هستند؛ اینجا "بازار گل و گیاه همدانیان" 

اصفهان است...
به گزارش خبرنگار  جام جم ، در گذشته های نه چندان دور محل فعلی بازار گل 
وگیاه همدانیان به عنوان »باغ ســبز« معروف بود، آن زمان در این خیابان ساخت و 
ســازها انگشت شمار بودند و محدوده این بازار یک فضای سبز در اختیار شهرداری 
بود تا اینکه کاربری زمین های خیابان همدانیان تغییر کرد، پایانه مســافربری جی 
راه اندازی شد و فضای بازار گل وگیاه شکل گرفت؛ در واقع شهرداری این محور را 
در اختیار تولیدکنندگان قرار داد تا بتوانند فعالیت خود را گسترده تر کرده و شهروندان 
نیز  گل های مورد عالقه و نیاز خود را با قیمت و تنوع مناسب از این مکان تهیه کنند.

اما پس از گذشت سال ها از راه اندازی این بازار و افزایش تعداد مراجعه کنندگان، 
مدیر بازارهای روز شــهرداری اصفهان معتقد اســت که باید بــا احداث کلینیک 
تخصصی فضای ســبز، ایجاد باغ ژاپنی، پارکینگ، فضای سبز و کافه ها، محیطی 
تفرجگاهی برای شــهروندان ایجاد کرد تا مدت زمان ماندگاری بازدیدکنندگان در 

بازار افزایش یابد.
مشروح اقدامات در حال انجام در بازار گل وگیاه همدانیان، پروژه های در دست 
احــداث برای اســتقبال از نوروز ۹۸ و نحوه صــادرات گل از این محل را در گفت و 
گوی خبرنگار جام جم  با »ایرج حیدری« مدیر بازارهای روز شــهرداری اصفهان 

در ادامه می خوانید:
شــهرداری اصفهان با احداث بازار گل وگیاه، چه هدفی را دنبال 

می کرد؟ 
هدف این بود کــه تولیدکنندگاِن گل های آپارتمانی، بــاغ و باغچه و گل های 
سرشاخه بتوانند تولیدات خود را بدون واسطه به مصرف کنندگان عرضه کنند؛ البته 
پس از شکل گیری بازار گل و گیاه همدانیان در فضای بازار، الحاقاتی به وجود آمد و 

غرفه های ماهیان زینتی، ابزار گل و ادوات مرتبط با گل و گیاه اضافه شد.
به مــرور زمان با افزایش تعداد بهــره برداران و مراجعه کننــدگان، امکانات و 
زیرساخت ها جوابگوی نیازها نبود، از این رو با تغییر مدیریت در سازمان ساماندهی 
مشــاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان و دیدگاه مثبت برای 
ارتقاء سطح کیفی و کّمی خدمات مقرر شد اقدامات ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.

 بررسی ها نشان می داد که دیدگاه بازار گل و گیاه بر دید فضای سبز و تفرجگاهی 
مجموعه غالب شــده اســت، در صورتی که این مکان ُشش تنفسی شرق اصفهان 
بوده و باید حفظ شــود؛ از این رو اولویت را بر احیاء و حفظ فضای ســبز موجود بازار 

قرار دادیم.
قرار اســت بازار گل وگیاه به فضای جدیدی به نام »باغ تندرستی« و در فضایی 
به وسعت ۱۲.۵ هکتار نقل مکان کند و این فضای دو هکتاری همدانیان به سمتی 
پیش رود که بتوانیم اولویت را برای حفظ و احیاء فضای سبز بگذاریم؛ با کارشناسان 
مجرب و مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان مذاکراتی 
انجــام داده  و اهداف و اولویت ها را مطرح کردیم تــا ایده های خود را برای اجرایی 

شدن اعالم کنند.

رییــس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی 
شــهرداری اصفهان از رونمایی یــک نرم افزار 
موبایلــی برای ایجاد تعامل میان مردم و مدیریت 

شهری خبر داد.
احمدرضــا رضایی در گفت وگو بــا خبرنگار  
جام جم  اصفهان گفت: در اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی در حال طراحی نرم افزاری برای ارایه 
خدمات متفاوت به مردم هســتیم تا مردم درباره 
شهری که در آن زندگی می کنند بیشتر اطالعات 
داشته باشند و از مسائل پیرامون خود با خبر شوند.

رییــس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: ارتباط شهروندان 
با شــهرداری و مدیریت شــهری در بخش های 
مختلف امری ضروری اســت و باید تعامل میان 

این بخش های جامعه تنگاتنگ باشد.
وی افزود: در اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
به این نتیجه رســیدیم که این روزها تلفن همراه 
ابزار بســیار پراستفاده ای در میان مردم است و در 
نتیجه ناچار هســتیم برای ارتباط با مردم به سراغ 
توســعه روابط از طریق نرم افزارهــای موبایلی 

برویم.
رضایی درباره زمان در دســترس قرار گرفتن 
این نرم افزار موبایلی، اضافه کرد: اپلیکیشــنی که 
در حال طراحی آن هستیم، به زودی و در ایام دهه 

فجر رونمایی خواهد شد.
رییــس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی، 

ویژگی های کلی نرم افزار طراحی شــده توســط 
ایــن اداره را اینگونه توضیــح داد: از طریق این 
اپلیکیشــن، مردم می توانند بــه اخبار رویدادها و 
فعالیت های اداره توســعه فرهنگ شــهروندی 
دسترسی داشته باشــند؛ بخشی به نام "فرهنگ 
نامه" بر روی این اپلیکیشن قرار دارد که نخستین 
فرهنگ نامه در حوزه مدیریت شهری خواهد بود  
کــه در آن هر آنچه که مردم باید راجع به مدیریت 
شهری بدانند و آنچه که مدیریت شهری از مردم 

انتظار دارد، آمده است.
رضایــی اضافه کرد: همچنیــن بخش هایی 
برای سرگرمی و مفرح کردن این نرم افزار در نظر 
گرفته ایم. بخش "همکاری با ما" نیز به این منظور 
قرار دارد که تولیدات مدنظر اداره توسعه فرهنگ 
شــهروندی، با اصحاب فرهنــگ و هنر در میان 
گذاشته شود و آن ها در زمینه های موردنظر با این 
اداره همکاری کننــد؛ این نرم افزار، نوعی تعامل 
میان مردم و مدیریت شــهری، برای پیشــرفت 

فرهنگ شهروندی، ایجاد خواهد کرد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با رهاسازی آب در زاینده رود 
در منطقه شــرق اصفهان استقبال خوبی برای کشاورزی شد، ۹۰ تا ۹۵ درصد توزیع بذر 

انجام شده و کشاورزان نیز تقریبا عملیات تهیه بستر را انجام داده اند.
محمودرضــا افالکی در گفت وگو با خبرنگار جام جم ، اظهار کرد: احتماال عملیات 
آبگیری مزارع شرق شروع می شود. البته در منطقه غرب با اقبال زیادی مواجه نشد و این 

موضوع شاید به این دلیل است که فکر می کردند واقعا آب تامین نمی شود.
وی افزود: بر اســاس هدف گذاری کارگروه ســازگاری با کم آبی استان اصفهان، با 
بازگشایی زاینده رود برای دو منطقه غرب و شرق اصفهان بین ۴۰ تا ۴۵ هزار هکتار سطح 
زیر کشــت پیش بینی شده است، ۲۵ هزار هکتار برای منطقه شرق و ۱۵ هکتار نیز برای 
غرب اصفهان شامل شهرستان های فالورجان، نجف آباد، خمینی شهر، لنجان مبارکه و 

شهرضا )دشت مهیار( دیده شده است.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: با رهاسازی آب از دو روز 
پیش، حجم قابل توجهی آب به سمت زاینده رود و کانال های آب رسانی منشعب، هدایت 

شده است. مردم باید همت کنند و از موقعیت پیش آمده حداکثر استفاده را داشته باشند.
افالکی ادامه داد: مشــکلی برای تامین بذر وجود ندارد و ســعی شــد تا نهاده اصلی 
کشاورزان یعنی بذرهای گواهی شده، تهیه و تدارک دیده شده و در بین کشاورزان بنا بر 
نیاز هر شهرستان )قسمت به قسمت( توزیع شود، به این ترتیب نزدیک به ۳۲۰۰ تن بذر 
گواهی شده تدارک دیده شد البته بذرهای خود مصرفی مردم نیز در اختیارشان هست که 

باید پس از ضدعفونی کاشته شود.
وی گفت: بخشــی از بذرهای مورد نظر از داخل اســتان و برخی دیگر نیز از بذور ارقام 
بهاره مناســب مناطق کشت استان تهیه شد، هر شهرستانی که اعالم نیاز کند با فوریت 
در کمتر از ۲۴ ساعت بذر مورد نیاز به شهرستان منتقل شده و در اختیار عوامل کارگزاری 

قرار داده می شود.
افالکی اعالم کرد: قیمت بذر هر کیلو ۱۹۵۰ تومان است که با لحاظ یارانه تعیین شده 
توسط دولت به میزان هر کیلو ۴۵۰ تومان، بذرها به قیمت هر کیلو ۱۵۰۰ تومان در اختیار 

کشاورزان قرار گرفته است.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: به دلیل اینکه کشت تاخیری 
انجام می شود، سطح زیر کشت مورد نظر فقط برای تولید محصول گندم و بخش اندکی 
برای تولید محصول گلرنگ است. سطح محدودی در شهرستان اصفهان در منطقه جلگه، 
اسالم آباد و روستاهای تابعه از جمله هرند، اژیه و بخشی هم از رودشتین معادل با ۳ هزار 
هکتار کشت گلرنگ پیش بینی شده است. برای این محصول نزدیک به ۴۲ تن بذر گواهی 

شده تدارک دیده شده است.

توزیع۹۵ درصد از بذرهای گواهی شده 
در شرق اصفهان

فیلم های نوستالژیک را در سینما انقالب ببینید
مدیر دفتر تخصصی سینما از برگزاری برنامه 
ســینما انقالب در ایام مبارک دهه فجر امســال 

خبر داد.
به گزارش جــام جم اصفهــان مصطفی 
حیدری درباره برگزاری برنامه »ســینما انقالب« 
اظهار داشــت: این برنامه به مناســبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود، 
اما تفاوت آن با سایر برنامه های از این دست اکران 
فیلم های نوســتالژیک سینمای انقالب اسالمی 

است.
وی افزود: در موسسه رســانه های تصویری 
مجموعه ای از فیلم های بزرگان ســینمای ایران 
تهیه شــده که این فیلم ها بیشتر در دهه های ۶۰ 
و ۷۰ ســاخته و اکران شده اســت و تماشای آنها 
برای همه خاطره انگیز اســت و به نظرمان رسید 
که دیدن این فیلم ها می تواند برای نســل جدید 

هم جذاب باشد.
مدیر دفتر تخصصی ســینما سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان ادامه داد: 
بر همین اساس، دفتر تخصصی سینما با همکاری 
معاونت های فرهنگی مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
اصفهان برنامه ســینما انقالب را در ایام دهه فجر 
اجرا می کند. در این برنامه مجموعه ای شامل ۱۸ 
فیلــم در اختیار این معاونت هــا قرار گرفته و قرار 
است هر منطقه بر اساس نیازها و زیرساخت های 
خود فیلم هایی را انتخاب کند و در فرهنگســرای 
همان منطقه برای عالقمندان به نمایش بگذارد.

حیدری با بیان اینکه شرکت در این برنامه برای 
عموم شهروندان آزاد و رایگان است، تصریح کرد: 

برنامه ســینما انقالب از ۱۳ تا ۲۱ بهمن از ساعت 
۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسراهای مناطق ۱۵ گانه شهر 

اصفهان برگزار می شود.
مدیر دفتر تخصصی ســینما سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان درباره 
تعداد مناطقی که برنامه سینما انقالب در آنها اجرا 
می شود، بیان داشت: قرار بوده هر ۱۵ منطقه شهر 
اصفهان این برنامه را اجرا کنند، اما ممکن اســت 
در برخی مناطق اصاًل فرهنگسرایی وجود نداشته 
باشــد که قرار اســت در این مناطق با همکاری 
کانون هــا و مراکز فرهنگی اقــدام به اکران این 

فیلم ها صورت گیرد.
حیدری خاطرنشان کرد: تماشای این فیلم ها 
جذاب اســت، چون قطعًا نسل امروز این فیلم ها را 
ندیده اند و امیدوارم برنامه ســینما انقالب بستری 
برای آشنایی نسل جدید با این آثار را فراهم کند.

گفتنی اســت، فیلم هــای ســینمایی برای 
آزادی )حســین ترابی(، خونبارش )امیر قویدل(، 
دست شیطان )حســین زندباف(، سناتور )مهدی 
صبــاغ زاده(، ریشــه در خون )ســیروس الوند(، 
گردبــاد )کامــران قدکچیان(، ناخدا خورشــید 
)ناصــر تقوایــی(، ترن )امیر قویــدل(، ای ایران 
)ناصر تقوایی(، دســتمزد )مجید جوانمرد(، شب 
دهم )جمال شــورجه(، عشق و مرگ )محمدرضا 
اعالمــی(، قــرق )احمد هاشــمی(، گرگ های 
گرسنه )ســیروس مقدم(، تماس شیطانی )حسن 
قلی زاده(، جای امن )مجتبی راعی(، اعاده امنیت 
)حمید رخشانی( و شــاهرگ )علی غفاری( برای 
اکران در برنامه سینما انقالب انتخاب شده است.

جاری شدن دوباره آب در زاینده رود اصفهان

روایتگری خاطرات و تجربیات فجر در »گذرگاه انقالب«
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خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم   

گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم   

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i rضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان 
حافظ

خطری که از بیخ گوش سپاهان گذشت
ســرمربی تیم فوتبال بانوان ســپاهان گفت: برای رسیدن به مقام هیچ چیزی سد 

راهمان نیست و مطمئن باشید برای رسیدن به سکو می جنگیم.
سمیه شهبازی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم  در مورد برد تیمش مقابل پاالیش 
گاز ایالم اظهار کرد: به دلیل اینکه ایالم در تمام ســال های قبل نشــان داده یک تیم 
جنگنده است و نتیجه گرفتن از این تیم در خانه خودش خیلی سخت است از قبل پیش 
بینی یک بازی ســخت در ایالم را داشــتیم. ما در طول هفته عالوه بر اینکه این نکته 
را متذکر بودیم توانایی خود بازیکنان را به آن ها گوشــزد می کردیم که با یک اعتماد 

بنفس خوب به زمین بروند.
وی ادامه داد: خدا را شاکرم تمرین هایی که انجام داده بودیم، نتیجه داد و توانستیم 
با کار تیمی خوب یکی از بهترین بازی لیگ را انجام دهیم در ضمن اینکه مزد کارمان 
را با شــیرینی پیروزی در ایالم چشــیدیم. ما تا قبل از این بازی نتایجی که بدست می 
آوردیم نتایج فنی نبود و ما شکســت هایی که داشتیم مسائل فنی در آن دخیل نبود و 

بیشتر مسائل روحی روانی در آن دخیل بودند.
ســرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان با تاکید بر اهمیت ذهن یک ورزشکار، خاطر 
نشان کرد: مسائل روحی روانی باعث افت بازیکنانم می شد و دلیلی می شد تا نتوانند 
کاری را که می خواهند انجام دهند. باالخره بر همگان مشــهود اســت که ذهن یک 
ورزشکار خیلی مهمتر از فعالیت بدنی است و خدا را شکر توانستیم ذهنیت بازیکنان را 
نســبت به عملکرد خودشان و نسبت به شرایط بازی، بازتر کنیم و نتیجه این عملکرد 

به خوبی در بازی با ایالم مشهود بود.
وی در رابطه با بازیکن سپاهانی که چندی پیش کامنت اینستاگرامش باعث ایجاد 
حواشــی شد، تصریح کرد: مشکل بازیکنی که در رســانه ها با عنوان کامنت دردسر 
ساز بیان شد، خوشبختانه بر طرف شد ضمن اینکه این کار فقط یک شیطنت از طرف 
افرادی خاص بود که با قصد بر هم زدن آرامش ذهنی برای باشــگاه و برای بازیکنانم 
ایجاد کنند که متاســفانه به هدف خود هم رسیدند. هواداران اگر با دید حرفه ای تر به 

تیم محبوبشان نگاه کنند شاهد اتفاقات اینچنینی نیستیم.
شهبازی برای هدفگذاری تیم سپاهان در انتهای نیم فصل، خاطر نشان کرد: ما با 
واقعیتی روبرو هستیم و فاصله ای که ما با تیم اول جدول داریم زیاد است و در حالی که 
سه بازی دیگر تا پایان نیم فصل باقی مانده است، درصورتی که بتوانیم نتایج کامل را از 
بازی های باقیمانده بگیریم نیم فصل اول را می توانیم با مقام به پایان برسانیم. همه 
چیز دســت خود ماســت و برای رسیدن به مقام هیچ چیزی سد راه ما نیست و مطمئن 

باشید ما برای رسیدن به سکو می جنگیم.
وی با تاکید بر اهمیت بازی های آینده برای تیم ســپاهان ادامه داد: در هفته نهم 
جمعه  -۱۲ بهمن- از ساعت ۱۰ صبح در مجموعه صفائیه میزبان خلیج فارس شیراز 
هستیم و با توجه به اینکه بازی سختی در ایالم داشتیم ضمن اینکه مسافتی طوالنی 
را تــا اصفهان طی کردیم به بچه ها اســتراحت دادیم که بــا بدنی آماده برای تمرین 
های بازی آینده حاضر شــوند. همینطور که می دانید امتیاز ها نزدیک هم اســت و در 
آخر فصل تفاضل گل تعیین کننده مقام باشــد، تمام بــازی های آینده برای ما مهم 

است.

باشگاه ســپاهان با معاوضه ساسان انصاری 
و محمدرضــا مهدی زاده موافقت کرد تا از خطر 
شــکایت تراکتورســازی از این باشگاه در امان 

باشد.
به گــزارش خبرنگار  جــام جم اصفهان 
زمانی که باشــگاه پرسپولیس مهدی طارمی را 
از ریزه اســپورت ترکیه خرید، کسی به فکرش 
خطــور نمی کرد که بعد از آن پرســپولیس از دو 

پنجره نقل و انتقاالت بازیکن محروم شــود. 
چندی پیش خبری شوک آور برای هواداران 
ســپاهان در خبرگزاری ها منتشــر شــد و آن 
جدایی ساســان انصاری از سپاهان و پیوستن او 
به تراکتورسازی بود. انصاری یکی از بازیکنان 
مــورد اعتماد قلعه نویی در خط آتش ســپاهان 
بود و از معــدود بازیکنانی بوده که در پوســت 
اندازی های پی در پی سپاهان دوام آورده است.

مســئله اینجاست که آیا ساســان انصاری 
خودش دوست داشته به تیم تراکتورسازی تبریز 
بپیوندد یا مشکل به شــکایت تراکتورسازی از 
ســپاهان به علت جذب محمد مســلمی پور بر 
می گردد؟ بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شد 
مســلمی پور با تراکتور قرار داد داشته و سپاهان 
بدون اشراف بر این موضوع با این بازیکن جوان 
و آینده دار قرار داد بســته است.  در فوتبال روز 
دنیا پنــج اصل مهم برای انتقــال یک بازیکن 
وجود دارد که شامل اســتعدادیابی، تحقیقات، 

مذاکره با بازیکن، تســت پزشــکی، قرار داد و 
تایید نهایی آن است. 

پس از توافق بــا بازیکن در بندهای قرارداد 
و تاییــد نهایی، مهم ترین مســئله آزادســازی 
قرارداد بازیکن از باشــگاهی اســت که در آن 
فعالیت دارد. حال سوال اینجاست که اگر محمد 
مســلمی پور با باشــگاه تراکتور قرارداد داشته 
است، مسئوالن حقوقی باشــگاه سپاهان کجا 
بوده اند تا از تایید نهایی برای جذب این بازیکن 

جلوگیری کنند؟
گفته می شــود ســپاهان به ایــن علت که 
تراکتور از این باشــگاه شکایت نکند تن به این 
انتقال داده اســت. دقت نکــردن برای قرارداد 
بســتن با یک بازیکن باعث شد ساسان انصاری 
از ســپاهان به تراکتور برود و محمدرضا مهدی 
زاده به ســپاهان بیایــد تا قلعه نویــی یکی از 
مهره های تاثیر گذارش را ازدست داده و تقدیم 
تیمــی کند که در نیم فصل دوم با ســپاهان در 
کورس قهرمانی اســت. شاید این مسئله با یک 
معاوضه بازیکن رفع شــده باشد، اما ممکن بود 
تراکتورسازی از شــکایت خود صرف نظر نکند 
و همان بالیی که بر ســر پرسپولیس آمد برای 
سپاهان تکرار شود.خبرنگار ایمنا، با رضا فتاحی 
سرپرست و مســعود تابش مدیرعامل سپاهان 
تماس گرفت تا توضیحات الزم در رابطه با این 
موضوع داده شود اما هیچ کدام پاسخ گو نبودند!

نعمت اهلل محسنی ، معاون 
بازرگانــی ذوب آهن اصفهان 
در همایــش راهــکار هــای 
رونق صنعت ســاخت و ساز و 
امضــاء تفاهم نامــه همکاری 
ذوب آهــن اصفهــان و بانک 
مســکن اســتان فارس گفت : 
ذوب آهن اصفهــان با قدمت 
۵۰ ســاله ، برخــالف تصور از 
تکنولوژی های نوین بهره می 

برد و محصوالت آن از اســتانداردهای جهانی 
برخوردار اســت . تولید ریل نمونه بارز آن است 
که تنها توسط چند کشور خاص در دنیا قابلیت 

تولید دارد.
به گــزارش  جام جم اصفهان ، وی افزود 
: کیفیت محصوالت ذوب آهن بسیار مطلوب 
است به دلیل این که فوالد آن مستقیم از سنگ 
آهن تولید می شــود و به نسبت تولید فوالد به 
روش قوس الکتریک ، ناخالصی کمتری دارد.

معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به مشکالت این شــرکت درتامین مواد اولیه 
، تصریــح کرد :خام فروشــی یک فاجعه برای 
کشــور است درحالیکه طبق افق ۱۴۰۴ ، برای 
تولید ۵۵ میلیون تن فوالد نیاز به ۱۸۰ میلیون 

تن ســنگ آهن داریم و بدیــن ترتیب ایران از 
ســال ۱۴۰۷ به وارد کننده سنگ آهن تبدیل 

می شود .
محســنی ، تولید ریل را یکی از افتخارات 
صنعت کشــور دانست و گفت : بسیاری معتقد 
بودند کــه ذوب آهن اصفهان تنها قادر به نورد 
محصــوالت ریلی خواهد بود و شــمش ریل 
را نمــی تواند تولید کند ، امــا این امر با همت 
تالشــگران ذوب آهن محقق شد تا هیچ گونه  
وابستگی در تولید ریل به خارج از کشور نداشته 
باشــیم .معاون بازرگانی ذوب آهن به طراحی 
محصوالت جدید در این شــرکت در راستای 
بومی ســازی اشاره کرد و گفت : تولید موفقیت 
آمیز تیرآهن های بال پهن تا ســایز ۳۰۰ میلی 
متر برای استفاده در ساختمان های بلند مرتبه 

به جای تیرورق صورت گرفت که 
موجب افزایش ایمنی ساختمان 
می گردد ، همچنین تولید تسمه 
نوردی برای تولیــد تیرورق در 
حال امکان ســنجی است که با 
این اقدامات ســبد محصوالت 
ذوب آهن برای اســکلت فلزی 

به زودی کامل می شود .
وی در ادامه ، بررسی امکان 
تولیــد ریل های معدنی R18  و   
R24 ، تولید آرک معدن V36  برای اســتفاده 
در عمق های بیشــتر و قابلیت تولید نبشــی 
های ســایز باالتر از ۱۵۰ تــا ۲۰۰ میلی متر را 
از جمله دیگر اقدامات این شــرکت برای تولید 

محصوالت جدید دانست .
محســنی رویکردهــای ذوب آهن جهت 
تســهیل خرید مشتریان را نیز بدین شرح بیان 
نمود : امکان فــروش محصوالت برای پروژه 
های عمرانی خارج از بــورس کاال ، رصد نیاز 
بازار در عرضه ســبدهای تیرآهن و میلگرد در 
بورس کاال ، روش های متنوع تســویه خرید 
مشــتریان در بــورس کاال و عقد تفاهم نامه با 
بانک مسکن شیراز و تسهیل خرید محصوالت 

برای پروژه ها .

معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان:
سبد محصوالت ذوب آهن برای اسکلت فلزی بزودی کامل می شود 

ذهن ورزشکار مهم تر از فعالیت بدنی است

هیچ کمبودی در تامین کاالهای اساسی وجود ندارد
دبیر کل اتــاق اصناف ایران 
گفــت: در رابطــه بــا کاالهای 
اساســی این اطمینان را به مردم 
می دهیم که هیچ کمبودی وجود 
ندارد و دولت در این زمینه اهتمام 

ویژه دارد.
به گزارش جام جم اصفهان 
، علــی عــوض پــور در برنامه 
»بــدون خط خوردگــی« رادیو 

گفت و گو با موضوع نابســامانی 
قیمت کاالهای اساســی با بیان 
اینکه تامیــن و توزیع کاال فرایند 
مشــخص و هویت داری است، 
گفت: تالش شده در تامین برخی 
از کاالها به عنوان کاالی اساسی 
که باید توسط دولت تامین شوند، 
اهتمام ویــژه ای صورت بگیرد و 
بــا تخصیص ارز برای این کاالها 

تغییر قیمتی به وجود نیاید.وی با 
بیان اینکه تامین ارز برای کاالها 
مدیریت شد، اظهار داشت: البته با 
وجود مدیریت دولت، به هر حال 
شاهد افزایش قیمت ارز بودیم که 
در پــی آن قیمت کاالها افزایش 
پیدا کرد. بــازار یک فرایند علمی 
اســت و باید هم در رابطه با تامین 
کاال و هــم در رابطــه با توزیع آن 

اقدام مربوطه را انجام دهیم.دبیر 
کل اتاق اصناف ایران تاکید کرد: 
یکی از اقدامــات مهمی که باید 
انجام شود، نظارت در بازار است که 
اتاق اصناف، سیاســت هایی را در 
رابطه با تشدید نظارت با استفاده از 
ظرفیت های اتحادیه های صنفی 
و اتــاق های اصناف اتخاذ کرده و 

بازرسی ها انجام می شود.


