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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سرانجام بندرخشک اصفهان چه خواهد شد؟

شاید وقتی دیگر!
 ساالنه 80 هزار تن 
 فلفل دلمه ای در 

 استان اصفهان
تولید می شود

آموزش ترم آینده 
دانشجویان دانشگاه 

 صنعتی اصفهان
ترکیبی است

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
خبر داد:

اجرای 700 میلیارد ریال 
پروژه عمرانی در بقاع 

متبرکه  اصفهان
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 بازگشت به سنگر 
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رییس پلیس راهور استان خبر داد:

توقیف سیستمی 722 
خودروی متخلف

  اعمال تخفیفات ویژه برای بازگشت داوطلبانه سربازان فراری به خدمت؛

 نایب رییس شورای 
شهر اصفهان:

بی انضباطی اجتماعی 
و ترافیکی در شهر 
زیبنده مردم نیست

6

حرکت شهرسازی به سمت خودرو محوری؛

گم گشتگی انسان در هویت 
شهری اصفهان

در سیمای شهر »هویت« به عنوان حلقه اتصال 
باورها و عقاید و ارتباط گذشته و حال بسیار 

حائز اهمیت و البته قابل تأمل است. 

 طرح های احیای زاینده رود اصفهان
در جریان است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

 کارخانه های سیمان فعال با یک کوره
فعالیت می کنند

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

7

خداحافظی 
»محرم« با 

 سپاهان؛
آیا اتفاق می افتد؟ 

5



آگهی واگذاری

آگهی واگذاری حق تقدم های استفاده نشده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کاغذ سبز سپاهان )سهامی خاص( ثبت 
شده به شماره 59921 و شناسه ملی 14007375750 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت کاغذ سبز سپاهان )سهامی خاص( می رساند، در اجرای مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 3 مهر 1400 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه به هیئت مدیره و پیرو آگهی حق 
تقدم خرید سهام مورخ 4 مهر 1400 چاپ شده در روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود، از آن جایی که بعضی از سهامداران از 
حق تقدم خود ظرف مهلت قانونی استفاده ننموده اند، هیئت مدیره شرکت در نظر دارد نسبت به واگذاری حق تقدم های 

مذکور به سایر سهامداران اقدام نماید. 
لذا چنانچه هریک از ســهامداران تمایل به خریداری حق تقدم های مذکور را دارد، الزم است ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
این آگهی تمایل خود را به صورت کتبی در ساعات اداری در روزهای هفته از ساعت 8 تا 14 به دفتر مرکزی شرکت واقع در 
استان اصفهان، شهرستان شاهين شــهر و ميمه، بخش مركزي، شهرک صنعتي مورچه خورت، خيابان ابوريحان ششم، 
پالك 249، کارخانه کاغذ سبز سپاهان، كدپســتي 8333113448 واحد اداری تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند تا 

مراحل بعدی واگذاری انجام گیرد.
 بدیهی است هیئت مدیره پس از مراحل مذکور نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه تا هر میزانی که محقق شده است، 

اقدام نموده و آن را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسانید.

شرکت کاغذ سبز سپاهان

هدف گیری کاروان لجستیک آمریکا در عراق
برخی منابع عراقی گزارش دادند، یک کاروان لجســتیک آمریکا در استان دیوانیه عراق مورد هدف 
قرار گرفته است.کانال تلگرامی »صابرین نیوز« اعالم کرد، یک کاروان  لجستیک آمریکا در استان 
»دیوانیه« عراق هدف گرفته شد.پس از مصوبه پارلمان عراق درباره خارج کردن نظامیان بیگانه از خاک 
این کشور و تعلل بغداد در این امر، کاروان های لجستیکی ائتالف آمریکایی به طور هفتگی و گاهی در 
طول یک روز چند بار هدف انفجار بمب کنار جاده ای قرار می گیرند.گروه های عراقی تاکید دارند که 

دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان این کشور، باید نیروهای بیگانه را از عراق اخراج کند.
 

واکنش »ترامپ« به احضار دخترش توسط کمیته تحقیقاتی کنگره
تنش های سیاسی بر سر یورش مرگبار 6 ژانویه سال گذشته به ساختمان کنگره آمریکا همچنان ادامه 
دارد.کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا که تحقیق درباره علل و ریشه های اصلی این رویداد خونین 
را دنبال می کند، همچنان به دنبال احضار مقام ها و متحدن نزدیک دونالد ترامپ است. این مسئله با 
مخالفت شدید رییس جمهور پیشین آمریکا روبه رو شده و وی از متحدان سیاسی اش خواسته است 
تا با این کمیته همکاری نکنند. پس از آنکه کمیته ویژه تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا ایوانکا ترامپ 
دختر رییس جمهور پیشین این کشور را برای ادای توضیحاتی درباره حوادث مرگبار 6 ژانویه و حمله به 
ساختمان کنگره دعوت کرد، این اقدام با محکومیت شدید ترامپ مواجه شده است.ترامپ در مصاحبه 
با وبگاه واشنگتن اگزماینر در واکنش به این اقدام گفته است: این شرایط بسیار غیرمنصفانه ای برای 
بچه های من است، خیلی خیلی غیرمنصفانه. این مایه شرمساری است، چه خبر است. آنها از این 
چیزها استفاده می کنند تا ذهن مردم را از این موضوع دور کنند که کشور ما چقدر بی کفایت اداره می 

شود و آنها اهمیتی نمی دهند و قصد تعقیب بچه ها را دارند.
 

آمادگی روسیه برای تحرکات نظامی و اطالعاتی آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: روســیه پیش بینی تحریکاتی از جمله تحریک نظامی از سوی 
آمریکا و اوکراین را دارد.به نقل از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کانال 
تلگرامی خود نوشت: پیش بینی تحریکاتی- چه اطالعاتی و چه نظامی - را از سوی آمریکا و اوکراین که 
توسط واشنگتن رهبری می شود، می کنیم. ممکن است آن ها واقعا دست به چنین کاری بزنند، خصوصا 
که تجربه زیادی دارند.زاخارووا به یکی از مطالب منتشر شده در پایگاه خبری »بلومبرگ« اشاره کرد که در 
آن به نقل از یک دیپلمات چینی ادعا شده بود که رییس جمهوری چین از والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه خواسته است تا در طول بازی های المپیک زمستانی پکن - که از چهارم تا بیستم فوریه برگزاری 
می شود - به اوکراین حمله نکند تا این جشن خراب نشود.زاخارووا گفت: این دیگر تقلبی نیست، این یک 
عملیات ویژه اطالعاتی واقعی از سوی سازمان های اطالعاتی آمریکاست.او اظهار داشت که منظور از »یک 

دیپلمات چینی«که در خبر بلومبرگ به آن اشاره شده، در واقع خود آمریکایی ها هستند.
 

مقام سابق دفتر نخست وزیری انگلیس:

 اخراج شدم چون مسلمان بودم
یک قانون گذار انگلیســی دلیل اخراجش از یک جایگاه در دولت بوریس جانســون، نخست وزیر 

محافظه کار این کشور را این دانست که اعتقادش به اسالم، همکارانش را »معذب« می کرده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، به »نصرت غنی« ۴۹ ســاله که در فوریه ۲۰۲۰ شغلش به عنوان مسئول 
حمل و نقل انگلیس وابسته به دفتر نخست وزیری را از دست داد، از طرف ناظم پارلمانی گفته شده 
بود که یکی از دالیل اخراجش، مسلمان بودن وی است. اما مارک پنسر، ناظر اصلی دولت جانسون در 
پارلمان انگلیس گفت: این اتهامات کامال دروغ هستند و من آن ها را افتراآمیز می دانم. من هرگز این 

سخنانی که به من نسبت داده شده را بر زبان نیاورده ام.

خبر روز

سفیر ایران در مسکو:

خبر پیشنهاد روسیه به 
ایران برای توافق موقت 

هسته ای، غلط و دروغ است 
ســفیر ایران در مســکو در مورد نتایج ســفر 
اخیــر رییس جمهور به روســیه و ارزیابی وی 
از این ســفر خاطرنشــان کرد: روابط تهران و 
مســکو در ابعاد مختلف دارای اهمیت است 
و در همین چارچــوب دیدار هر چــه زودتر و 
ســریع تر رؤســای جمهور دو کشــور و انجام 
گفت وگو بین آن ها دارای موضوعیت و اهمیت 
زیادی بــود و در همین راســتا الزم بود که در 
ماه های آغازین دولت ســیزدهم یک نقشه 
راهی برای همــکاری های دو کشــور ایجاد و 
تدوین شــود تا همکاری های دو کشور بتواند 
 سرعت بیشتری پیدا کند.کاظم جاللی افزود:
 روسیه و ایران هر دو با یک جانبه گرایی غرب 
مخالف هســتند و همین رویکرد مشــترک 
در مخالفت بــا یک جانبه گرایــی غرب باعث 
شده که ایران و روســیه در عرصه بین المللی 
به یکدیگــر نزدیک تر شــوند و فرصت خوبی 
را برای همــکاری های هرچه بیشــتر بین دو 
کشــور فراهم کرده اســت.جاللی همچنین 
در پاســخ به ســوال دیگری در مورد برخی از 
گمانه زنی های رســانه ای در مــورد نتایج این 
سفر از جمله تحلیل برخی از رسانه های غربی 
مبنی بر اینکه این سفر دستاورد خاصی برای 
ایران به همراه نداشته است و یا اینکه ایران در 
این سفر از روسیه درخواست کرده که در برابر 
ترکیه بایستد ولی روسیه با چنین درخواستی 
از سوی ایران موافقت نکرده، گفت: این ها، همه 
گمانه زنی های رسانه ای است و نشان می دهد 
که آن ها هیچ اطالعی از محتــوای مذاکرات 
صورت گرفته، ندارنــد.وی با بیان اینکه برخی 
از گمانه زنی های مطرح شده درباره نتایج این 
سفر کامال فیک و دروغین است، تصریح کرد: 
اساسا غرب به دنبال منزوی کردن ایران بوده 
و هســت چرا که آن ها ایرانی را می خواهند که 
وابسته به غرب باشد. آن ها اکنون می بینند که 
ایران ۴۳ سال با وجود فشارها و تحریم روی 
پای خود ایستاده و دست به ائتالف های بزرگ 

بین المللی می زند.

در سالروز والدت حضرت زهرا)س(، جمعی از مداحان اهل بیت)ع( با رهبرانقالب دیدار کردند؛

قرار هرساله
در خجسته سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم ا...علیها، 
رهبر انقالب اســالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت)ع(، با اشاره به 
برخی ابعاد واالی شــخصیت حضرت صدیقه کبری از جمله حرکت های 
اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، هیئت ها را کانون جهاد عظیم تبیین 
دانســتند و تاکید کردند: هیئت ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و 
صحیح به سواالت روز جامعه به ویژه نســل جوان باشد.حضرت آیت ا...

خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک ســالروز میــالد حضرت فاطمه زهرا 
سالم ا...علیها و سالروز والدت امام خمینی)ره( و روز گرامیداشت مقام 
مادر و زن، به برخی ابعاد شخصیت فوق العاده حضرت زهرا سالم ا...علیها 
براساس آیات قرآن کریم و احادیث اشاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، 
کار برای خدا و خدمت بی منت، و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل 
در قضیه مباهله از جمله ویژگی های بی نظیر آن حضرت هستند که در قرآن 
کریم صراحتا به آنها اشاره شده است.ایشان با اشاره به آیات سوره »دهر«، 
خدمت بی منت و کمک خالصانه به نیازمندان را از نشانه های مهم جامعه 
فاطمی خواندند و افزودند: به لطف الهی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
جامعه ایران، فاطمی شده است و در طول ۴۳ سال گذشته حرکت فاطمی را 
در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بی منت شهیدانی 
همچون فخری زاده، شهدای هسته ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی 
آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون ســیل و زلزله بارها دیده ایم.رهبر 
انقالب دوران شــیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد و منت ارائه 
شد و همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از حرکت برگرفته از الگوی فاطمی 
برشمردند و تاکید کردند: حضرت فاطمه زهرا)س( باید در همه جهات به 

ویژه حرکت های اجتماعی و انقالبی، اسوه و الگو باشند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در بخش دیگری از سخنان شــان به موضوع 
هیئت ها اشاره کردند و گفتند: محور شکل گیری هیئت ها به عنوان یک واحد 
اجتماعی، مودت اهل بیت)ع( و زنده نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از 
زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته است.ایشان، نقش و کارآیی هیئت ها 
را در مقاطع مختلف به ویژه دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس، بزرگ و 
بسیار تاثیرگذار خواندند و افزودند: براساس فرمایشات ائمه اطهار، هیئت 
کانون جهاد عظیم تبیین و روشنگری است.رهبر انقالب، ساختار هیئت را 
مرکب از »مغز و معنا« و »تحرک و پویایی« دانستند و گفتند: مغز و معنای 
هیئت همان تبیین مکتب است و هیئت، مرکز مهم تبیین مفاهیم و معارف 
اسالمی و پاسخ به ســوال های گوناگون جوانان درباره مسائل اصولی و 
سبک زندگی اســت. پویایی و تحرک هیئت نیز به معنی فرصت مواجهه 

مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات است.
ایشان، قوام و اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و افزودند: هر تالش 
خوب و بجایی، جهاد نیست. جهاد یعنی تالش برای هدف گیری دشمن 
و در هر زمان باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای با اشاره به عرصه های گوناگون جهاد در دوره های مختلف همچون 
جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطرنشــان کردند: به 
عنوان نمونه خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار 
اقتصادی ســعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اســالمی دارد، جهادی 

ارزشمند است.ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای 
وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه ها 
و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی های هنگفت مالی 
و امنیتی، مهم ترین عرصه جهاد را عرصه »تبیین و روشنگری« دانستند 
و تاکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها باید از خود سوال 
کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت 
در کجا قرار دارند و چگونــه آرمان ها و مبانی اصلی انقالب را گســترش 
می دهند.رهبر انقالب، »واعظ« و »مداح« را دو ستون مهم و پایدار هیئت 
برشمردند و با تاکید بر منحصر به فرد بودن هنر مداحی، گفتند: مداحی با 
جال دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ، به او معرفت دینی، اخالقی 
و سیاسی می بخشد.ایشان با تحسین همکاری شاعران آیینی و مداحان 
برای پر بار کردن مجالس اهل بیت)ع( و اعتالی شعر آیینی، گفتند: صدا، 
آهنگ و هندسه خوانندگی صورت هنر مداحی را تشکیل می دهد؛ اما این 
صورت که در واقع وسیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و آن هدایت 
و محبت جهت دهنده به حرکــت جامعه در درون آن گم شــود.حضرت 
آیت ا... خامنه ای، ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید برشمردند 
و افزودند: نوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و 

اجرای مداح را به سمت اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا که مداحی، 
موسیقی پاپ نیســت.رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به نقش آفرینی و 
امتحان های خوب مداحان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه ۸۸ 
گفتند: مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند 
و در جنگ رسانه ای و فرهنگی میان جمهوری اسالمی و دشمن، صدای 
رسای مداحان انقالبی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید 
در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.حضرت آیت ا... خامنه ای 
تالش و نوآوری مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب و تعالی بخش 
خواندند و در عین حال تاکید کردند: مراقب باشــید، جذب جوانان به هر 
قیمتی نباشد و اینگونه نشــود که برای جذب جوان، از برخی آهنگ ها و 
نواهای نامناسب استفاده شود.ایشان با تاکید بر اینکه جذب جوانان باید 
با حفظ ساختار صحیح هیئت باشــد، گفتند: باید مراقبت شود تا ترکیب 
مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نرود.رهبر انقالب اسالمی، مداحان را به 
استفاده از مطالب و اشعار متقن و معتبر توصیه و خاطرنشان کردند: برخی 
مواقع یک حرف سست و یا یک بیان نارسا و غلط، دستاویز زیر سوال بردن 
اسالم و تشیع و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود، بنابراین 

استفاده از مطالب مستند و مقتن حتما در برنامه کاری مداحان باشد.

 روایت »حسین شریعتمداری« از اشک دختر روس
 در مواجهه با رییسی
حسین شریعتمداری در بخش گفت و شنود »کیهان« نوشت: 

گفت: چرا تلویزیون نسبت به سالمتی و جان برخی از هموطنان بی تفاوت است؟!
گفتم: مگه چی شده؟!

گفت: تلویزیون هنــگام پخش برخی از فیلم ها که صحنه های دلخراش دارند، هشــدار می دهد 
کسانی که دچار برخی از بیماری های قلبی هستند و یا توان دیدن صحنه های دلخراش را ندارند 

و... نباید این فیلم را ببینند! ولی اخیرا به این نکته توجهی نکرده!
گفتم: ِکی کجا؟ کدام فیلم؟!

گفت: خب فیلم های مربوط به سفر رییســی به روسیه و استقبال پرشــور و بی نظیر نمایندگان 
مجلس دوما از ایشان، تکریم کم نظیر پوتین از رییس جمهور کشورمان، اشک آن دختر روس در 
مواجهه با ایشان، حضور مقتدرانه رییسی در گفت وگوها، نماز در کرملین و... برای پادوهای آمریکا 

هولناک و دلخراش است و بعید نیست با دیدن آن دچار سکته مغزی شوند!
گفتم: نگران نباش! غرب گداها اگر مغز داشتند که پادوی آمریکا نمی شدند!

 
فعال سیاسی: 

مدیران دهه شصت پاک دست بودند
یک فعال سیاسی گفت: مردم در دهه شــصت انقالب را برای خود می دانستند و به همین دلیل 
در همان زمان در برابر مشــکالت پیش آمده تــاب آوری زیادی داشــتند. هرچند در همان دهه 
مدیران پاک دست بسیاری در کشور وجود داشتند و با رانت خواران به شدت برخورد می شد.یکی 
از انگیزه های اصلی توده ها برای شــرکت در انتخابات و گزینش سیاسیون، بهبود سطح زندگی و 
معیشتی است. انتظاری که به نظر می رسد در سال های اخیر برآورده نشده و موجب سرخوردگی 
مردم نیز شــده است.ســیدمحمد غرضی اظهار کرد: مدیران حاضر در سطوح مختلف حاکمیت 
نسبت به گذشــته تفاوت پیدا کرده اند و دیگر همچون دهه شصت با افرادی که فساد اقتصادی و 

رانتی داشتند برخورد جدی صورت نمی گیرد.
 

امام جمعه شیراز: 

خوردن و بردن به روحانیون و طالب نمی چسبد
امام جمعه شیراز با بیان اینکه بخشــی از قدرت تبلیغ و تبیین در دست دشمنان خداوند است، 
اعالم کرد: خــوردن و بردن به روحانیون و طالب نمی چســبد. آیــت ا... دژکام، در همایش ملی 
»مادران فاطمی« و در حاشیه تلبس جمعی از طالب مدرسه علمیه منصوریه شیراز که در سالن 
اجتماعات این مدرســه علمیه برگزار شد، در واکنش به ســخنان برخی افراد در خصوص سوده 
همدانیه اظهار کرد: اگر ما حدیث شــناس هســتیم باید در این خصوص بحث کنیم، هر شخص 
دیگری اگر سخنی در این رابطه دارد در چارچوب منطق و علم سخن بگوید و در همین چارچوب 
جواب بگیرد.نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: کاری کرده اند که خانمی به زور و بدون 
چادر می خواست وارد حرم حضرت شاهچراغ )ع( شود و سپس میان خطبه فریاد می زند، بعد 
می گویند ما طرفدار سوده همدانیه هســتیم؛ تیتر کرده اند که ما مانند سوده همدانیه مطالبه گر 
می مانیم، چه مطالبه ای؟ شــما دین را بدهکار کرده اید، ســوده همدانیه دینداری را طلبکار کرد، 
کسی که دین را بدهکار می کند نمی تواند بگوید من طرفدار سوده همدانیه هستیم.آیت ا... دژکام 
افزود: هر شخصی که در خصوص ســوده همدانیه نظری دارد،حاضرم با او در چارچوب منطق و 
علم مناظره کنم.وی عنوان کرد: دشمنان در صدد ضربه زدن به مقام معظم رهبری هستند، به نام 
اعتقاد به نماز جمعه اصل موضع نماز جمعه را زیر ســوال می برند؛ خوردن و بردن به روحانیون و 

طالب نمی چسبد، باید جایگاه نماز جمعه و مساجد را تقویت کرد.

کافه سیاست

بین الملل
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ســفیر جمهوری آذربایجان و وزیر دفاع و پشــتیانی 
نیروهای مســلح ایــران در مالقات باهــم بر تعمیق 
روابط و همکاری نظامــی تاکیــد کردند.خبرگزاری 
»آذرتاج« گزارش داد که »علی علیزاده« سفیر جمهوری 
آذربایجــان در ایران با ســردار ســرتیپ »محمدرضا 
آشتیانی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران 
دیدار و گفت وگو کرد.طرفین در این دیدار بر توجه ویژه 
رؤسای جمهوری آذربایجان و ایران به روابط دوجانبه 
تاکید و از روابط نزدیک دو کشور استقبال کردند. این دو 
مقام ارشد بر لزوم تداوم همکاری جمهوری آذربایجان 
و ایران در همه زمینه ها به عنوان  دو کشورهمســایه  و 
دوست تاکید کردند.در این دیدار موضوعات همکاری 
در زمینه های نظامــی و نظامی-فنی مورد بررســی 
قرار گرفت. طرفیــن همچنین در مورد چشــم انداز 
تقویت همکاری های مثمرثمر و همچنین سازماندهی 
دیدارهای متقابل، افزایش تبــادل اطالعات و اجرای 
پروژه های مشترک تبادل نظر کردند.چندی قبل نیز 
معاون فرمانده نیروی دریایی جمهوری آذربایجان در 

دیدار با فرمانده ناوگان شمالی نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در مورد سازماندهی و اجرای 
مسابقه »جام دریا« که در چارچوب »بازی های بین 
المللی ارتش- ۲۰۲۱«  و افزایش همکاری تبادل نظر 
کردند.وزیر دفاع جمهوری آذربایجان اخیرا نیز از حضور 
دو فروند شناور نظامی این کشــور در بندر انزلی برای 

شرکت در مسابقات بین المللی دریایی خبر داد.

وزارت دفاع این کشــور چندی قبل از انجام رزمایش 
دریایی در دریای خزر خبر داد. وزارت دفاع جمهوری 
آذربایجان اعــالم کرد که هــدف از ایــن تمرینات با 
مشارکت ناوهای جنگی،کشتی ها و تفنگداران دریایی 
انجام عملیات جنگی و حفاظت از زیرســاخت های 
انرژی و نیروهای دفاعی در بخش جمهوری آذربایجان 

در دریای خزر بود.

تهران و باکو در مسیر افزایش همکاری های نظامی
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

کارخانه های سیمان فعال با یک کوره فعالیت می کنند
سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان به افت فشار گاز و محدودیت گازی که شامل حال صنایع 
شده است، اشاره کرد و گفت: وقتی مصرف گاز در نیروگاه ها کاهش بیابد، تولید برق هم کاهش 
می یابد؛ بنابراین، برای اینکه بخش خانگی دچار خاموشی نشود، با مدیریت بار صنایع می توان 

این کار را انجام داد.
سیدمحمدرضا نوحی افزود: قرار شــد صنایع فوالد کوچک با حداقل مصرف خودشان کار کنند و 
کارخانه های سیمان، با یک کوره تا چند روز آینده به کارشــان ادامه دهند و شرکت فوالد مبارکه 
هم با سقفی که از سوی دیسپاچینگ ملی تهران تعیین شده، به کارشان ادامه دهند.وی از تالش 
برای اینکه بخش خانگی دچار خاموشــی نشود، خبر داد و از مردم خواســت در حوزه گاز و برق 
صرفه جویی کنند تــا از این طریق، قطعی برق و گاز چه در بخــش خانگی و چه در بخش صنعت 

اتفاق نیفتد.
 

 ساالنه ۸0 هزار تن فلفل دلمه ای در استان اصفهان
 تولید می شود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت:ساالنه حدود ۸۰ هزار تن در این استان 
تولید می شــود ، ۶۰ هزار تن آن درجه یک و صادراتی اســت و مابقی در بازارهای داخلی مصرف 
می شود.احمدرضا رییســی زاده افزود: حدود ۵۸۰ هکتار از گلخانه های استان معادل ۲۵ درصد 
آن به کاشــت فلفل دلمه ای اختصاص دارد.وی ادامه داد: مقدار زیادی از فلفل دلمه ای کشور در 
اصفهان تولید و در این استان سورت و بسته بندی و صادر می شود و استان های هم جوار ازجمله 
یزد، فارس، کرمان، هرمزگان و مرکزی و تهران دیگر محصوالت را تولید می کنند.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهار داشت: به طور متوسط روزانه ۳۰۰ تن محصول فلفل دلمه ای  
صادر می شــود که حدود ۲۰۰ تن از این محصوالت تولید اســتان اصفهان و ۱۰۰ تن آن مربوط به 

استان های دیگر بوده است.
وی اضافه کرد: مرز روســیه از ۴۰ روز گذشــته تاکنون بر روی صادرات فلفل دلمه ای از اســتان 
اصفهان بسته شــده اســت و این محصول از طریق چهار مرز دیگر با انجــام آزمایش های الزم 
به کشــورهای حوزه اوراســیا صادر می شود.رییســی زاده خاطرنشــان کــرد: ۴۰۷ کانتینر در 
بیش از یک ماه گذشــته با مجموع ۶ هــزار و ۴۱۲ تن فلفل دلمه ای با دریافت گواهی ســالمت 
رســمی دولت و با تایید ســازمان حفظ نباتات به ســایر کشــورهای حوزه اوراســیا صادرشده 
که به طــور مجدد این محصول به روســیه برگشــته اســت.وی بیــان کــرد: پیش ازاین فلفل 
دلمه ای به طور متوســط باقیمت هر کیلو ۳۰ هزار تومان از تولیدکننده بــرای صادرات خریداری 
می شــد؛ اما در زمان حاضر این محصول باقیمت هشــت تا ۱۲ هزار تومان خریداری می شــود 
درصورتی که هزینه تولیــد آن بین ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان اســت.مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان افزود: مقررشــده که هیئتی از روســیه از گلخانه های اصفهان دیدن کند و 
 برای این منظور فهرســت گلخانه ها و اقدامات عملیاتی انجام شــده در ایــن گلخانه ها به آن ها 

ارائه شده است.
 

جلوگیری از فعالیت کارگاه تولیدی پولک و نبات در اصفهان
از فعالیت کارگاه غیربهداشتی تولید پولک و نبات در شــهر اصفهان جلوگیری و در بازرسی از آن 
۸ تن نبات غیربهداشتی کشف و ضبط شد.رییس پلیس امنیت عمومی استان گفت: یک نفر در 
این عملیات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. سرهنگ محمد حسن اسماعیلی تاکید کرد: به 
مخاطره انداختن سالمتی مردم برای کسب سود بیشتر خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی 

با این سودجویان شدیدا برخورد می کند.

سرانجام بندرخشک اصفهان چه خواهد شد؟

شاید وقتی دیگر!

با وجود وعده های فراوان مســئوالن، برای  نفیسه زمانی نژاد 
راه اندازی بندر خشــک اصفهــان و تدوین 
آیین نامه جدید، در راســتای این پروژه مبنی بر تغییر نــام آن به دهکده 
لجستیک، هنوز در آغاز راه اســت و تغییری در شرایط راه اندازی این مرکز 
حاصل نشده است.سال ۹۴ به صورت رسمی اعالم شد که تا پایان سال، فاز 
نخست بندر خشک راه اندازی می شود و هر سال نیز وعده و وعیدهایی از 
سوی وزیر راه و شهرسازی به متولیان اجرای بندر خشک در اصفهان داده 
شده است، اما اکنون که تقریبا در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ قرارگرفته ایم 
هنوز مجوز راه اندازی طرح به حالت معلق است.موضوع قابل تأمل آن است 
که تاخیر در اجــرای چنین پروژه ای در حالی صــورت می گیرد که پس از 
سال ها پیگیری های انجام گرفته مدتی اســت که از تغییر نام این بندر به 
دهکده لجستیکی سخن به میان آمده است و البته شورای برنامه ریزی 
اســتان مصوبات الزم را انجام داده و دهکده لجستیک در منطقه سجزی 
مورد تصویب قرارگرفته و ابالغ شده است به طوری که مدت هاست آیین نامه 
جدیدی برای این پروژه تدوین شده و بر اساس آن بندر خشک به دهکده 
لجستیک، تبدیل می شود؛ اما با وجود تغییراتی که در محل و نام این بندر، 
وجود دارد نداشتن مجوز، همچنان مشکلی اصلی است که رفع نشده است.

یکی از مشکالتی که صنعت لجستیک در کشور ما با آن روبه رو شده، خأل 
قانونی در این زمینه است و فعاالن اقتصادی که می خواهند در این حوزه 
ســرمایه گذاری کنند، از یک ســو با لزوم دریافت تعداد زیــادی مجوز از 

دستگاه های متعدد دولتی روبه رو هستند و از سوی دیگر از نظر دستگاه های 
خدماتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت ها و بیمه چیزی 
به نام لجستیک و شرکت لجستیکی به رسمیت شناخته نمی شود و تنها 
شــرکت های انبارداری، حمل ونقلی یا مواردی از این دســت از سوی این 
سازمان ها شناخته شده هستند. در صورتی که توسعه صنعت لجستیک، 
می تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی ناشی 
از صادرات و رونق درآمد حاصل از ترانزیت در کشور شود که شایسته است 
دولت برای رفع خالءهای قانونی پیش روی توسعه شرکت های لجستیکی 
اقدامات الزم را انجام دهد.در واقع با توجه به ویژگی های این صنعت بود که 
سند آمایش مراکز لجستیک کشور به تصویب رســید و توسط وزیر راه و 
شهرسازی وقت ابالغ شد. اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه است و به 
لحاظ موقعیت خاص در مرکز و به عنوان چهارراه ترانزیت بار و مسافر کشور 
رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست.بر اساس 
این سند سه پهنه برای اصفهان در نظر گرفته شده است که قرار شد دهکده 
لجستیک در شــرق اصفهان، پارک لجستیک کشــاورزی در شهرستان 
نجف آباد و پارک لجســتیک تخصصی در شهرســتان مبارکه واقع شود و 
دهکده لجستیک جایگزین بندر خشک اصفهان و البته با همان کاربری 
تعریف شده بندر خشک شده است. چه بســا مراکز لجستیک مانند بندر 
خشک موجب رونق بخشی به حمل ونقل کاالها می شوند و در صورت وجود 
این مراکز، تمام امور مربوط به حمل ونقل کاال متمرکز و به شکل یکپارچه 

انجام می شود.اما موضوع اصلی آن است به رغم آنکه سرمایه گذاران آمادگی 
الزم برای سرمایه گذاری در این بندر را دارند به دلیل اختالفاتی که بین راه آهن 
و سرمایه گذاران به وجود آمده است، عمال تاسیس بندر خشک در مراحل 
اولیه متوقف شده است؛ موضوعی که اخیرا سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری اصفهان راه اندازی آن را در شرق منطقه مزیت 
رقابتی برای استان و محلی برای توسعه صادرات و واردات، عنوان می کند.

امیررضا نقش، سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهــان در این رابطــه می گوید: راه انــدازی این بندر کمک شــایانی به 
اشتغال زایی به ویژه در شرق اصفهان اســت.به گفته این مسئول؛ احداث 
دهکده لجستیک یا به تعبیری بندر خشک در استان در دولت های مختلف 
پیگیری شده اما به سرانجام نرسیده است با این وجود می توان به افتتاح 

آن در چند ماه آینده امیدوار بود.

هنوز مجوزی صادر نشده است
مدیرعامل شرکت کاروان بندر خشک اصفهان نیز با تاکید بر عدم تغییر در 
شرایط دریافت مجوز بندر خشک می گوید: با وجود آنکه اهلیت شرکت 

سرمایه گذار گرفته شد، اما مجوز موافقت اصولی صادر نشده است.
بهرام صمیمی در رابطه با تغییر نام بندر خشک بیان می کند: سال ۹۷ از 
طرف وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته شد آیین نامه مراکز لجستیک 
جایگزین بندر خشک شود که بندر خشک در حقیقت در دل همان دهکده 
لجستیک تعریف می شود.این مسئول تصریح می کند: در صورتی اهلیت 
شرکت سرمایه گذار تایید نهایی می شد که افزایش سرمایه ای به وجود 
می آمد و شرکت سرمایه گذار سرمایه یک میلیارد و هشتصد هزار تومانی 
را بیش از هزار میلیارد ریال دیگر افزایش داد و نام شرکت که به نام بندر 
خشک کاروان بود به شرکت بین المللی لجستیک راه ابریشم تغییر پیدا 
کرد.صمیمی ادامه می دهد: با وجود آن که استان اصفهان، استانی پیشتاز 
بوده ؛ اما متاسفانه با موانعی مواجه شده که اگر زودتر موانع برطرف شده 
بود امروزه شاهد بهره برداری بندر خشک کاروان اصفهان بودیم.صمیمی 
تصریح می کنــد: در حال حاضر راه آهن جمهوری اســالمی که به عنوان 
سازمان مسئول، نقش نمایندگی دولت را به عنوان مسئول برنامه ریزی و 
صدور مجوز )احداث بهره برداری مراکز لجستیک در پهنه مصوب( ستاد 
دارد، از آیین نامه مربوطه برداشت خاص و تفسیر دیگری به عنوان متولی 
را دارد و معتقد اســت که زمین به تملک آن سازمان درآید و بهره برداری 
مورد به مورد واگذار شود.وی می افزاید: طی بررسی های به عمل آمده در 
استان های خراسان رضوی، یزد و مرکزی، موضوع بندر خشک فعال شده 
و زمین اختصاص یافته از امور اراضی به خود شــرکت های سرمایه گذار 
واگذارشــده اســت و راه آهن تکلیف نظارت را بر عهده دارد، در غیر این 
صورت اگر مالکیت این پروژه با دستگاه دولتی راه آهن باشد این اقدام 

غیرممکن خواهد شد.
در ادامه این مســئول در رابطه با منافع ایجاد چنین محلی می گوید: راه 
اندازی این دهکده لجستیک، باعث تسهیل در امر صادرات و واردات کاال و 
ایجاد زمینه انتقال بار و کاال از جاده به ریل می شود و تاثیر مثبتی بر حفظ 

محیط زیست و کاهش تلفات جاده ای دارد.

با مسئولان

خبر روز

در دومین نشست مجمع تشکل های فرش دستباف ایران در اصفهان مطرح شد:

 ناهمواری مسیر صادرات، تولید فرش دستباف را 
کاهش داده است

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت: رتبه کشورمان در صادرات 
فرش دستباف در جهان از یک به پنج رسیده اســت و اگر مسیر صادرات هموار نشود، تولید فرش 
دستباف، روند کاهشی خواهد داشت.احمدرضا کریمی، در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش 
در دومین نشست مجمع تشکل های فرش دســتباف ایران در اصفهان افزود: هم اکنون صادرات 
فرش کشــور به زیر یک درصد رســیده و دولت باید صادرات آن را آزاد کند.وی با بیان اینکه با رونق 
صادرات فرش، تولیدات آن نیز افزایش و زمینه اشتغال زایی فراهم می شود، خاطرنشان کرد: اشتهار 
نام فرش دستباف ایرانی در دنیا به خاطر کیفیت آن بود در حالی که با جایگزین کردن ابریشم ایرانی 
به جای ابریشم وارداتی، کیفیت تولید فرش دستباف  ایرانی کاهش می یابد و با این وضعیت، ما 
بازار فروش خود را در دنیا از دســت می دهیم.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف با اشــاره به اینکه کیفیت ابریشم تولید ایران ضعیف اســت چون فناوری آن را در اختیار 
نداریم، گفت: هم اکنون ابریشــم را از چین وارد می کنیم که ضخامت و کیفیت آن برای چله کشی 
فرش قابل قیاس با ابریشم  داخلی نیست، هرچند از ابریشم داخلی برای بافت فرش های متوسط 
استفاده می کنیم.وی با بیان  اینکه امروزه »خودتحریمی« بیش از تحریم های خارجی بازار فرش 
کشور را تحت فشار قرار داده است، ادامه داد: در یک مقطع مقرر شد فرش دستباف را از اشرافیت 
و نظارت وزارت صمت خارج کنند و تحت لوای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قرار دهند که با 

مخالفت جدی تولیدکنندگان فرش دستباف روبه رو شد.
 

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل خبر داد:

سهم ۹ درصدی گوشی های باالی 300 دالر از واردات
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل گفت:در مجموع ۹۱ درصد نیاز کشور را گوشی های با قیمت کمتر از 
۳۰۰ دالر تشکیل می دهد که از این مقدار ۶۵ درصد گوشی های کمتر ۱۵۰ دالر است، در سال جاری 
پیش بینی شده که ۱۷ تا ۱۸ میلیون گوشــی واردات و در حدود ۱۷ میلیون از آن مصرف شود.امیر 
اسحاقی اظهار کرد: اگر کشــور توانایی تامین ارز گوشــی های لوکس را داشته باشد مردم هم آن 
را مصرف می کنند، بر اســاس اطالعات موجود در هر ماه ۱۲۰ هزار گوشی در رنج ۳۰۰ دالر به کشور 
وارد و مصرف می شــود، بنابراین مردم به این گوشــی ها هم نیاز دارند.وی افزود: پس از تصویب 
قانون بودجه، در بودجه نهایی مشخص خواهد شد که ارزی به واردات گوشی های بیش از ۳۰۰ دالر 
تخصیص داده می شود یا خیر، بنابراین اکنون نمی توان قضاوتی در این رابطه داشت.دبیر انجمن 
وارد کنندگان موبایل کشــور گفت:در مجموع ۹۱ درصد نیاز کشور را گوشی های با قیمت کمتر از ۳۰۰ 
دالر تشکیل می دهد، از این مقدار ۶۵ درصد گوشــی های کمتر ۱۵۰ دالر است.اسحاقی اضافه کرد: 
سال گذشته تعداد ۱۵ میلیون گوشی تلفن همراه به کشور وارد و ۱۴ میلیون آن مصرف شد، در سال 
جاری پیش بینی شده که ۱۷ تا ۱۸ میلیون گوشی واردات و در حدود ۱۷ میلیون از آن مصرف شود.

 

کدام کاالی ایرانی بیشترین مشتری را در هند دارد؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت تجاری ایران و هند طی ۹ ماهه 
ابتدایی سال ۱۴۰۰ پرداخته است.بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی این اتاق، مجموع تجارت ایران و 
هند تا پایان آذر ماه امسال به ۲.۴ میلیارد دالر رسیده که از این عدد ۱.۳۴ میلیارد دالر مربوط به صادرات 
ایران و ۱.۰۵ میلیارد دالر مربوط به واردات ایران از هند می شود.در سال جاری میزان صادرات ایران به 
هند حدودا ۷۴ درصد افزایش یافته و در مقابل ارزش واردات از این کشور حدودا ۳۷ درصد کاهش پیدا 
کرده است. به این ترتیب تراز تجاری ایران در معامله با هند مثبت شده و به عدد ۲۹۶ میلیون دالر رسید.

طرح های احیای زاینده رود اصفهان در جریان استکافه اقتصاد
با اجرای طرح های احیای زاینده رود، مصرف آب در استان اصفهان به نصف کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، عملیات انتقال پساب شرق اصفهان و 
ساماندهی زاینده رود را در اجرا دانست و گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.حسن ساسانی افزود: هدف از اجرای طرح انتقال 
پساب، انتقال بیش از ۵۰۰ لیتر بر ثانیه پساب شرق به محل سد آبشار برای تصفیه تکمیلی و ورود پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی است که پیش بینی می شود 
در کمتر از یک سال تکمیل شود.وی گفت: عملیات ساماندهی رودخانه هم از دیگر طرح های احیای زاینده رود است که در حد فاصل سد چم آسمان تا نکوآباد به طول ۴۰ 
کیلومتر با انتخاب پیمانکار در مرحله آغاز اجرای طرح است و هدف از اجرای آن جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، دسترسی مطلوب به رودخانه و انضباط در برداشت های 
مجاز محسوب می شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: احداث ۲۰ کیلومتر دیواره ساماندهی در مسیر رودخانه زاینده رود، احداث ۶۰ کیلومتر جاده ساحلی، 
رفع تصرف ۲۵۰ هکتار از زمین های حاشیه زاینده رود والیرویی ۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه از جمله مراحل اجرای طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود در سال جاری است.

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل 
فروش اصفهان:

20 درصد اصفهانی ها در بازار، 
خریدار برنج داخلی هستند

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان 
گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد اصفهانی ها در 
بازار خریدار برنج داخلی و ۸۰ درصد اصفهانی 
ها متقاضی برنج وارداتی هســتند.مصطفی 
بحق با اشاره به روند صعودی روزانه و هفتگی 
قیمت برنج در بازار اظهار کرد: امســال میزان 
برداشت برنج ایرانی نسبت به سال گذشته ۲۵ 
درصد کاهش داشته و هزینه برنج کاران بنا بر 
اظهار کشاورزان در سال جاری نسبت به سال 
های گذشته دو برابر و  نیم بیشتر شده است.

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان 
افزود: از سوی دیگر برداشت برنج کاهش یافته 
است، بنابراین برنج کاران با وجود این قیمت 
ها در بازار، همچنان ناراضی هستند و معتقدند 
که این قیمت ها جبران هزینه های آنها را نمی 
کند.وی بیان کرد: اگرچه برنج شمالی در بازار 
بسیار کم اســت و مصرف کنندگانش عده ای 
خاص هســتند، اما برنج خارجی بــه وفور در 
بازار موجود است و بیشــترین مصرف کننده 
را دارد.بحق یادآور شد: در حال حاضر هر کیلو 
برنج تایلندی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰  تومان، برنج 
هندی حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در فروشگاه 
های زنجیره ای و برنج پاکستانی حدود ۲۰ هزار 
و ۵۰۰ تومان است، از سوی دیگر برنج ایرانی به 
قیمت خرده فروشــی حتی تا ۸۰ هزار تومان 
هم به فروش رفته است.وی  اعالم کرد:  برنج 
خارجی به صورت فراوان وارد بازار شده و افرادی 
که قدرت خرید پایینی برای خرید برنج داخلی 
دارند، برنج خارجی خریداری می کنند.رییس 
اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان  متذکر 
شــد: در حال حاضر ۲۰ درصد اصفهانی ها در 
بازار خریدار برنج داخلی و ۸۰ درصد اصفهانی 
ها متقاضی برنج وارداتی هســتند، اگر تمایل 
اصفهانی ها به خرید برنج داخلی بیشــتر از 
۲۰ درصد بود، به طور قطع قیمت برنج داخلی 
اکنون بیشــتر از نرخ فعلی می شــد.چنانچه 
تقاضای مردم به دلیل کاهــش قدرت خرید 
کمتر شود، به طور قطع قیمت ها رو به کاهش 

می رود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان گفت: وضعیــت تولید تخم مرغ در اســتان 
در جایگاه خوبی قرار گرفته و با تولید دو برابر بیشــتر 
از مصــرف، از لحاظ تولید فراوانــی و عرضه تخم مرغ 
مشکلی نداریم.پس از گذشت یک ماه از رصد میدانی 
بازار تخم مرغ، خبرها حاکی از آرامش این بازار است و 
قیمت فروش در این بازار ثبات پیدا کرده اما تخلفات 
در فروش تخم مرغ های بســته بندی شده همچنان 
ادامه دارد. بعضی واحدهای تولیدی و بسته بندی، تخم 
مرغ های بسته بندی را با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب 
به فروش می رسانند.حســین ایراندوست با اشاره به 

علت اختالف قیمت تخم  مرغ فله و بسته بندی اظهار 
داشــت: وضعیت تولید تخم مرغ در استان در جایگاه 
خوبی قرار گرفته و با تولید دو برابر بیشــتر از مصرف از 
لحاظ تولید فراوانی و عرضه تخم مرغ مشکلی نداریم. 
قیمت تخم  مرغ درب مرغداری ۱۸۳۰۰ تومان و قیمت 
شانه ۳۰ عددی در مغازه ها برای مصرف کننده حداکثر 
۴۳ هزار تومان است.وی با اشاره به گالیه شهروندان از 
گرانی تخم  مرغ های بسته بندی افزود: تخم  مرغ های 
بسته بندی در بســته های ۴ تایی، ۶ تایی، ۹، ۱۵، ۲۰ و 
۲۴ و ۳۰ تایی وجود دارد، قیمت قابــل قبول هر عدد 
تخم مرغ در بسته های ۴ تا ۲۴ تایی نباید از ۱۹۰۰ تومان 
بیشتر شــود و در صورت فروش باالتر از این قیمت در 
مغازه ای گران فروشی محسوب می شود.معاون بهبود 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان بیان 
کرد: بســته های ۳۰ تایی تخم مرغ نیــز در صورتی که 

با درب و به  صورت شــیرینگ پک ارائه شوند، حداکثر 
۵۱ هزار تومان به فروش می رسد. قیمت هر تخم مرغ 
۱۷۰۰ تومان اســت و در صورت گران فروشــی برخورد 
خواهد شد.ایراندوســت تصریح کرد: تخم  مرغ های 
بسته بندی از دیگر استان ها به اصفهان ارسال می شود 
و در طول ســالیان ســال این موضوع وجود داشــته 
همچنین ۵۰ درصد تخم  مرغ های تولیدی استان نیز 
به دیگر استان های مجاور صادر می شود و محدودیت 
جابه جایی تخم مرغ بــه این اســتان ها نداریم .وی 
خاطرنشــان کرد: جابه جایی تخم  مرغ از استان های 
دیگر به استان ما نمی تواند بهانه ای برای و گران فروشی 
و عرضه باالتر از حد باشد و در صورتی که از سایر استان ها 
تخم  مرغ وارداتی به استان با قیمت مصوب به فروش 
برسد، ممانعتی نیست وگرنه هیچ بهانه افزایش قیمتی 
نسبت به تخم مرغ تولید داخل استان پذیرفته نیست.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:

هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت  پذیرفته نیست

گرمی بازار گل مشهد 
در آستانه روز مادر

این روزها بازار گل مشــهد حال و 
هوای دیگــری دارد. همزمان با 
سالروز میالد با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز مادر؛ شور 
و نشاط خاصی در میان مردم به 
منظور تهیه هدایا و گل و شیرینی 
برای تقدیر از مقام مادر و روز زن 

در جریان بود.

عکس روز



از نیازهای اصلی شهرک های صنعتی آب پایدار است 
که باید متناسب با رشد شهرک ها این نیاز هم توسعه 
پیدا کند؛ اما شهرستان بروجن پیشانی خشکسالی 
استان چهارمحال و بختیاری، خود با کم آبی دست 
و پنجه نرم  می کند و برخی از شهرک های آن دچار 

مسئله در خصوص آب هستند.
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صنعت، نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشورها دارد، بسیاری از کشورها، 
تحقق رشد و رسیدن به توسعه پایدار را در سایه صنعتی شدن می بینند، 
ایران نیز یکی از این کشورهاست.شهرک های صنعتی موجب توسعه و 
کاهش بیکاری و همچنین افزایش تولید هستند، در استان چهارمحال و 
بختیاری این شهرک ها در شهرستان های مختلف وجود دارند و می توان 
گفت 50 درصد شهرک های صنعتی این استان واقع در شهرستان بروجن 
اســت.از نیازهای اصلی شــهرک های صنعتی آب پایدار است که باید 
متناسب با رشد شهرک ها این نیاز هم توســعه پیدا کند؛ اما شهرستان 
بروجن پیشانی خشکسالی اســتان چهارمحال و بختیاری، خود با کم 
آبی دست و پنجه نرم  می کند و برخی از شهرک های آن دچار مسئله در 
خصوص آب هستند.روزها تولیدکنندگان شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری با مشکالت متعدد در تامین آب شــرب برای واحد صنعتی 
خود مواجه هستند و از چند سال گذشته آبرسانی سیار در شهرک های 
صنعتی استان به ویژه شهرک صنعتی شهرکرد در دستور کار قرار گرفته 
است، اما این راه حل موقتی نیز پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی نیست 
و این واحدها یکی پس از دیگری دچار رکود می شوند و استانی که رتبه 
دوم بیکاری در کشــور را به خود اختصاص داده با این شرایط و تعطیلی 

واحدهای صنعتــی به علت کم آبــی دچار چالش های فــراوان خواهد 
شد.فالح، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
در دی ماه سال جاری یکی از مشکالت شهرک های صنعتی شهرستان 
بروجن را کم آبی می داند؛ شهرک هایی که فاقد لوله کشی بوده و با تانکر 
آب رسانی می شوند. به گفته مسعود ملکی فرماندار این شهرستان نیز، 
بروجن قطب صنعت چهارمحال و بختیاری بوده شهرستانی که اقتصادی 
است و 8 هزار نفر کارگر دارد با مسئله کم آبی مواجه است که باید برای آن 

چاره جدی اندیشید.

   شهرک های صنعتی بروجن در آب و برق خود مشکل دارند
رییس اداره صمت شهرســتان بروجن  اظهار داشــت: مشکل اساسی 
شهرک های صنعتی شهرستان بروجن، آب و برق است به رغم تالش های 
انجام شده این مسائل برای شهرک های صنعتی شهرستان کار را سخت 
کرده است.امیر ارسالن سیدین افزود: در شــهرک های صنعتی آب به 
صورت لوله کشی نیست که با استفاده از مجوزها، چاه هایی برای شهرک ها 
حفر می شود؛ اما متاسفانه با وجود شــرایط کم آبی در سال های اخیر و 
تشدید آن شاهد مشکل آبی برای شــهرک های صنعتی بوده که در این 

میان برخی از شهرک های صنعتی همچون فرادنبه و بخشی از گندمان 
با تانکر آبرسانی می شــوند.رییس اداره صمت شهرستان بروجن بیان 
داشت: با توجه به پتانسیل اصلی شهرســتان بروجن در زمینه صنعت 
توسعه آن حائز اهمیت اســت، اما قابل توجه اینکه شهرستان بروجن 
پیشانی خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری است و باید صنایعی 
که کمتر آب بر هستند، تشکیل شــود.وی گفت: باید از منابع آبی استان 
و حتی شهرســتان به شــهرک های صنعتی، آب تخصیص پیدا کند تا 
مشکل شهرک های شهرستان بروجن حل شود، الزم است این مسئله 
اساسی رفع شود تا دغدغه ای در خصوص تامین آب نباشد.رییس صمت 
شهرستان بروجن با اشاره به مشکل برق شهرک های صنعتی، گفت: باید 
پســت های جدید برای تامین برق شهرک های صنعتی ایجاد شود چرا 
که برای توسعه شهرک های صنعتی و سرمایه گذاری در این زمینه کمبود 

برق، مسئله ساز است.
ســیدین در پایان خاطرنشــان کرد: در حال حاضر شرکت شهرک های 
صنعتی در خصوص برق در بروجن، گندمان و سفیددشت طرح هایی را 
دارد که با همکاری شرکت برق منطقه ای می توان مشکل برق شهرک های 

صنعتی شهرستان را حل کرد و ظرفیت آن  ها را توسعه داد.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:  

عملکرد ضعیف مسئوالن موجب نارضایتی مردم می شود
رییس کل دادگستری و رئیس شــورای حفظ حقوق بیت المال چهارمحال و بختیاری گفت: عملکرد 
نادرست و ضعیف مســئوالن ضمن آنکه در تقابل با ارزش های نظام قرار می گیرد، موجبات نارضایتی 
مردم و از دست رفتن ســرمایه ها و منابع 
ملی را رقم می زند.احمدرضا بهرامی اظهار 
داشت :خط مشی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی برمبنای حاکمیت قانون و صیانت 
از حقوق عامه است و توجه به این مهم از 
بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم در زمان 
حال و آینده پیشگیری می کند.بهرامی در 
خصوص مشکالت شرکت تعاونی اسکان 
دامداران شــهرکرد گفت: برای راه اندازی 
یک دامداری باید مجوزات الزم از نهاد های 
مربوطه اخذ و شخص دریافت کننده مجوز متعهد شود که لزوما به کار دامداری و دامپروری می پردازد، اما 
متاسفانه مشاهده شده گاهی افرادی که فاقد صالحیت و تجربه دامداری هستند، اقدام به اخذ مجوز کرده 
و سپس با تصرف اراضی ملی اقدام به ویالسازی و یا انجام فعالیت های غیرمرتبط کرده اند.وی تصریح 
کرد :هرچند صدور بسیاری از این مجوزات به سال های گذشته برمی گردد و مسئوالنی که اقدام به این امر 
کرده اند ممکن است در حال حاضر بازنشست و یا از دستگاه خارج شده باشند، اما مسئولیت حقوقی 
ایشان همچنان پابرجاست و این افراد باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.رییس شورای حفظ حقوق 
بیت المال چهارمحال و بختیاری  تاکید کرد :به دلیل پیشگیری از تخلفات و حل مشکالت ایجاد شده 
الزم است کارگروهی با مشارکت دستگاه های مسئول و با محوریت دادستان مرکز استان و مدیران کل 
بازرسی و امورآب تشکیل و ضمن برگزاری جلسه با نمایندگان دامداران و مسئوالن شرکت تعاونی اسکان 
گزارشات و مستندات ایشان را درخصوص وضعیت فعلی شرکت و فعالیت دامداری ها مورد بررسی قرار 
دهند.وی ادامه داد :همچنین الزم است مکان هایی که در آن ها فعالیت دامداری جریان دارد احصا و به 
افرادی که به کار دامپروری اشتغال دارند، ولی نســبت به اخذ مجوزات اقدام نکرده اند، اعالم شود طی 
مدت زمان مقرر برای دریافت مجوز اقدام کنند.بهرامی خاطر نشان کرد : اماکنی که بدون مجوز و با تصرف 
غیرمجاز اراضی ملی در منطقه استقرار دامداری ها، ساخته شده اند نیز باید پلمب و افراد متخلف در این 

زمینه به دستگاه قضایی معرفی شوند.
 

 لزوم احداث مجموعه چندمنظوره گردشگری، فرهنگی 
و خدماتی

شهردار شهرکرد گفت: برای توسعه شهرکرد برنامه هایی که تدوین می شود باید کارشناسی و با اهداف 
علمی باشد.محمدتقی جاپلقی اظهار داشت :در حوزه گردشگری نمی توان به بخشی از شهر توجه داشت 
و سایر نقاط شــهر را نادیده گرفت و خدماتی در آن مناطق انجام نداد، به همین دلیل باید در کل شهر 
توجه الزم برای زیباسازی سیما و منظر شهری انجام شود.وی ادامه داد :احداث مجموعه چندمنظوره 
گردشگری، فرهنگی و خدماتی در ورودی شــهر یکی از مهم ترین اقدامات مدیریت شهری است که 
قصد داریم از آن به عنوان منبع درآمد پایدار بهــره بگیریم.جاپلقی تصریح کرد : یکی از اهدافی که در 
سرمایه گذاری به آن پای بند هستم توسعه متوازن است و دنبال این هستیم که حتما به گونه ای عمل 

کنیم که تمام مناطق شهرکرد از یک سطح اجتماعی باالیی برخوردار شوند.
وی تاکید کرد :مطالعات انتقال شبکه فاضالب شهری به شهرکرد نیز با هدف بازگردانی پساب در آبیاری 
فضای ســبز با توجه به مشکالت کم آبی در حال انجام است و زیرســاخت  های آن جهت اجرا درحال 

بررسی و تامین اعتبار است.

بام ایرانبا مسئولان

کارشناس کسب و کارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری در خصوص راهکار برای داشتن یک خرید اینترنتی امن، اظهار کرد: 
فروشگاه های اینترنتی دارای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستند 
که الزم است تمامی فروشگاه های اینترنتی از این اتحادیه پروانه کسب اخد 
کنند، در حقیقت مانند کسب و کارهای فیزیکی در سطح شهر که برای گرفتن 
پروانه کسب اقدام می کنند، فروشگاه های اینترنتی نیز پس از طی مراحلی از 

اتحادیه کشوری پروانه کسب دریافت می کنند.
علی بهداروند افزود: همچنیــن موضوعی که امروزه در جامعه نیز شــناخته 
شده، دریافت نشان اعتماد الکترونیکی یا E-Namad از مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که فروشگاه های اینترنتی 
پس از اخذ این نشــان اعتماد الکترونیکی از وزرات صمــت می توانند برای 
دریافت پروانه کســب اقدام کنند.وی ادامه داد: بنابرایــن اصلی ترین مورد 
برای اطالع از معتبر بودن یک فروشــگاه اینترنتی توجه به این موضوع است 
که فروشگاه اینترنتی در سایت فروش خود دارای نشان اعتماد الکترونیکی 
باشد و این موضوع بیانگر این بوده که فروشــگاه اینترنتی موردنظر از وزارت 
صنعت،معدن و تجارت مجوز اولیه فروش را دریافت کرده است، همچنین اگر 
فروشگاه اینترنتی از اتحادیه کشوری کســب و کارهای مجازی پروانه کسب 
دریافت کرده باشــد، عالمت مخصوص اتحادیه نیز در سایت فروشگاه قابل 
مشاهده است. بهداروند عنوان کرد: بنابراین زمانی که یک فروشگاه اینترنتی 
دارای پروانه کســب از از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و همچنین 
نشــان اعتماد الکترونیکی باشــد، یعنی کامال معتبر و قابل اعتماد اســت و 
فروشگاه هایی که در سایت خود دارای این دو نشان نباشند، معتبر نیستند و 

احتمال ایجاد مشکل برای خریداران این سایت ها وجود دارد، البته این موضوع 
تنها مختص فروشگاه های اینترنتی است که از طریق سایت اقدام به فروش 
محصوالت خود می کنند.کارشناس کسب و کارهای مجازی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: برای فروشگاه هایی که در 
اپلیکیشن اینســتاگرام صفحه فروش دارند نیز امکان اخذ پروانه کسب و یا 
نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد و بنابراین اعتماد به چنین فروشگاه هایی 
برای خرید با سختی بیشتری رو به رو است، البته در این فضا نیز فروشگاه های 
بسیاری وجود دارد که به درستی کار خود را انجام می دهند، اما احتمال وجود 
فروشگاه های نامعتبر نیز وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: بنابراین بهترین و 
مطمئن ترین راه برای سنجش اعتبار یک فروشگاه اینترنتی بررسی سایت 
فروش آن و دقت به داشتن نشان پروانه کسب و یا اعتماد الکترونیکی است و 
یکی از الزامات کسب این دو نشان و انجام فروش اینترنتی نیز داشتن سایت 

درنظر گرفته شده، اما داشتن اپلیکیشن اختیاری است.

معاون شهرسازی و بازآفرینی شــهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری، گفت: به مرور زمان برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پیامک 
جهت تکمیل پرونده ارسال می شود و اگر شــخصی تاکنون پیامک دریافت 
نکرده است به دلیل رد درخواست آن ها نیست بلکه با توجه به باال بودن تعداد 

افراد متقاضی انجام کار نیاز به صبوری متقاضیان دارد.
اسکندر امینی در خصوص مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده در طرح نهضت ملی 
مسکن، اظهار کرد: این طرح به منظور تامین مسکن برای شهروندانی که فاقد 
مسکن هستند، در نظر گرفته شده است که در چهارمحال و بختیاری بیش از 
۳5 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند و پس از پایان مهلت تعیین شده برای 

ثبت نام پاالیش و تایید این افراد طی مراحل مختلف انجام می شود.
معاون شهرسازی و بازآفرینی شــهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری افزود: در اولین مرحله تایید افراد متقاضی طرح نهضت ملی مسکن 
باتوجه به شرایط شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از اتالف وقت شهروندان دفاتر 
پیشخوان دولتی مختلف در مرکز استان تعیین شده و آموزش های الزم توسط 
کارشناسان راه و شهرسازی دراختیار متصدیان این دفاتر قرار گرفته است، در 
مرحله بعد به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن جهت حضور در این دفاتر 
پیامک ارسال می شــود، همچنین به افرادی که پیامک دریافت نکرده اند، به 

مرور زمان ارسال می شود.
وی ادامه داد:در پیامک های ارسالی برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
تاریخ و آدرس دفتر پیشخوان برای مراجعه مشخص شده است که این افراد 
باید مدارک خود را برای بارگذاری در ســامانه ارائه کنند که این مدارک عبارت 
است از کارت ملی و شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل، گواهی سرپرست 

خانوار، ســند مالکیت برای افرادی که در ســامانه طرح نهضت ملی مسکن 
به عنوان خودمالک ثبت نام کرده اند، همچنین افراد متقاضی باید مدارکی جهت 
احراز داشتن سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد نظر به همراه داشته باشند.

امینی عنوان کرد: پس از بارگذاری مدارک برای افراد متقاضی پرونده تشکیل 
شده و توسط دفاتر پیشــخوان به اداره کل راه و شهرســازی ارسال می شود 
که در این مرحله حضور متقاضی نیاز نیســت، پرونده توسط کارشناسان راه 
و شهرسازی بررسی می شود که مهم ترین قســمت این بررسی ها مربوط به 
احراز سکونت پنج ساله متقاضی بوده که مدارک مورد نیاز این موضوع نیز جواز 
کسب برای متقاضی و یا همسر متقاضی، سابقه پرداخت حق بیمه از سوی 
متقاضی یا همسر، گواهی اشتغال به کار، گواهی پرداخت حقوق بازنشستگی و 
مستمری بگیران، گواهی تحصیل فرزندان متقاضی و یا مدارک مرتبط با محل 
تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان باالی پنج سال است که داشتن سه مورد از 

این مدارک ضروری است.

مدارک موردنیاز جهت تکمیل پرونده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن راهکارهای داشتن یک خرید اینترنتی امن

رییس اداره صمت شهرستان بروجن مطرح کرد:

تخصیص آب و ایجاد پست برق؛ دو راهکار اصلی برای رفع مشکالت
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تبصره 3 ذیل ماده 120 
11/11 شــماره نامه: 140085602024011878 - 1400/10/13نظر به اینکه 
یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 88 فرعی از 4796 اصلی ) که در راستای 
استانداردســازی به پالک 2030 فرعی از 4796 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
تبدیل شده است( تحت شماره دفتر الکترونیکی 139620302024007955 به نام 
آقای نادعلی سلیمانی ثبت و سند به شماره چاپی 257129 الف 95 صادر گردیده 
اســت ســپس به موجب گواهی انحصار وراثت 9909976862500471 مورخ 
1399/03/18 قاضی شورای حل اختالف شــعبه 54 حصر وراثت اصفهان آقای 
نادعلی سلیمانی فوت شــده و وراث حین الفوتش عبارتند بتول طالبی اسکندری 
زوجه و صدیقه و فاطمه وقاســمعلی و مهدی و محمد شــهرت همگی سلیمانی 
فرزندان و الغیر ســپس چهار نفــر از وراث به غیر از صدیقه با ارائه درخواســت 
1400031262 مورخ 1400/09/23 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 140002150373000396 مورخ 1400/09/21 
و رمز تصدیق 352962 به گواهی دفترخانه اسناد رســمی 430 اصفهان رسیده 
است اعالم نموده اند که ســند مالکیت متوفی نزد یکی از ورثه به نام بتول طالبی 
اسکندری می باشد و نسبت به ســهم االرث خود درخواست صدور سند مالکیت 
نموده اند که به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت انجام و به 
موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار و به جهت 

انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به 
این منطقه ثبتی، لذا مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این 
اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت پس 
از پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکیت 
 وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
م الف: 1264703 مهدی شــبان مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان 
اخطار اجرایی

11/12 شماره: 808/98 به موجب رای شــماره 295 تاریخ 99/5/13 حوزه 4 ح 
 شــورای حل اختالف شهرســتان گلپایگان که قطعیت یافته است محکوم علیه

مجید هاشمی فرزند علی اکبر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 9/000/000 تومــان بابت اصل خواســته و 1/565/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ ســه میلیون ریال بابت هزینه های کارشناسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 98/12/11 لغایت وصول محکوم به، 
پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه می باشــد. مشخصات محکوم له: محمد 
جواد غفاری فرزند مرتضی به نشــانی گلپایگان عمران خ منابع طبیعی روبروی 
مسجد النبی منزل حســنعلی محمدیان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1264704  

قاسم شریفیان قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان 
مفاد آراء

11/10 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3162 مورخ 1400/10/8 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت

 آقای غالمعلی عزیزی همامی به شناســنامه شماره 5 کدملی 6209862659 
صادره فرزند اکبرعلی بر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 110/63 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 20 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه ) انتقال اجرائی(

 مفروز ثبتی گردیده اســت.  لذا بــه منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت 
 به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور

  ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ
 انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
 به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/19

م الف: 1264861  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت شیوا امواج آسیا شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 19473 و شناسه ملی 10260403602 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : تعداد اعضاء هیات مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده 18اساسنامه به 
شرح صورتجلسه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1264043(
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

اجرای 700 میلیارد ریال پروژه عمرانی در بقاع متبرکه  اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشــاره به آمار 10 ماهه اقدامات اوقاف وامور خیریه 
استان اصفهان اظهار داشت: در این بازه زمانی چندین شاخصه مهم از جمله سند دار شدن موقوفات 

را در دستور کار قرار دادیم.حجت االسالم 
محمدحسین بلک افزود: موظفی صدور 
اسناد مالکیتی استان اصفهان در سال 
جاری دو هزار مورد بــوده که با همکاری 
اداره ثبت اسناد و امالک استان بخش 
قابل توجهی از آن محقق شــده است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه در سال جاری 
دریافت اسناد مالکیتی برای موقوفات 
تاریخی در استان مورد توجه بوده ، ابراز 

داشت: در این بین انجام اقدامات مورد نیاز برای موقوفه مسجد جامع اصفهان از جمله این اقدامات 
بوده است.وی با بیان اینکه انجام عملیات  های عمرانی در بقاع متبرکه استان اصفهان از دیگر برنامه 
های سال جاری بوده اســت، تصریح کرد: تا پایان ماه های پایانی سال با توجه به محدودیت های 
کرونایی پروژه های عمرانی در این اماکن متبرکه انجام شــد که برای این امــر حدود 700 میلیارد 
ریال هزینه شده است.حجت االســالم بلک افزود: حدود 300 میلیارد ریال از این اعتبارات توسط 
ادارات اوقاف و بیش از 400 میلیارد ریال نیز کمک مردم بوده اســت. وی با اشاره به اینکه در زمینه 
سرمایه گذاری نیز اقدامات خوبی در موقوفات و اماکن متبرکه استان اصفهان انجام شده و به ثمر 
نشسته است، تصریح کرد: در این زمینه در سال جاری در بخش نیروگاه های خورشیدی اقدامات 
خوبی را شاهد بودیم.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به موافقت های سازمان 
اوقاف با پروژه راه اندازی پمپ بنزین در موقوفات اســتان اصفهان گفت: همچنین پروژه عمرانی 
تجاری و اداری را در سطح شــهر اصفهان در خیابان بزرگمهر داریم که به زودی عملیات اجرایی آن 

آغاز خواهد شد.
 

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان:

۸40 حادثه دیده در دی ماه امدادرسانی شدند
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در خصوص وضعیت امدادرسانی نجاتگران 
جمعیت هالل احمر اصفهان در طول ماه گذشته به حادثه دیدگان، اظهار کرد: در دی ماه امسال پوشش 
امدادی ۲۲۲ حادثه توسط امدادگران این جمعیت انجام شده است.داریوش کریمی اضافه کرد: در 
این مدت نجاتگران جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به ۸40 حادثه دیده امدادرسانی کردند که 
از ۲11 نجات یافته در این حوادث، ۸۵ نفر به صورت ســرپایی تحت درمان قرار گرفته و 1۲۶ نفر به 
مراکز درمانی منتقل شدند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان تاکید کرد: برای 
امدادرسانی به این حوادث، ۸۲۶ نیروی عملیاتی در قالب 314 تیم امدادی، عملیات امداد و نجات 
را با به کارگیری ۲41 دستگاه آمبوالنس به انجام رساندند.وی تصریح کرد: بیشترین حوادث رخ داده 
در این بازه زمانی با 131 مورد حوادث جاده ای بوده است و امدادگران و نجاتگران هالل احمر اصفهان 
در طول این مدت به طور میانگین در مدت زمان 11 دقیقه در محــل حادثه حضور یافته اند.کریمی 
خاطرنشان کرد: در این مدت 33 مورد عملیات رهاسازی توسط نیروهای این جمعیت انجام شده و 
13۹ تن از افراد آسیب دیده ناشی از برف و کوالک و سایر حوادث در استان توسط این جمعیت اسکان 
اضطراری داده شدند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: از عموم مردم تقاضا 
داریم به دلیل برودت هوا و یخبندان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و هم استانی ها 

و هموطنان می توانند در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی با تلفن 11۲ ندای امداد تماس بگیرند.

  اعمال تخفیفات ویژه برای بازگشت داوطلبانه سربازان فراری به خدمت؛

بازگشت به سنگر

نرگس طلوعی ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز 
خدمت سربازی در آن چه در زمان جنگ و 
چه در زمان صلح، اجباری است.خدمت مقدس سربازی یکی از مراحل 
حساس و مهم زندگی جوان ایرانی به حساب می آید. تمام مردان ملزم 
به گذراندن این دوره دو ساله هستند. جوانان در این دوره با برخی آموزش 
های نظامی آشنا شده و برای دفاع از وطن در زمان جنگ آمادگی پیدا می 
کنند. هم چنین در زمان صلح، نیروها می توانند به خدمت مراکز شهری، 
نیمه نظامی یا نظامی در آمده و این ارگان ها را در راه بالندگی وطن یاری 
رسانند.  به رغم تمام تالش ها در جهت سازنده کردن خدمت بسیاری از 
جوانان، تصور مثبت و سازنده ای از آن ندارند. عوامل متعدد موجب شده 
این دوره چون کابوسی در ذهن جوانان تلقی شده و همین عامل باعث می 
شود که تعدادی از جوانان با وجود گرفتن دفترچه خدمت از رفتن سر با زده 
و یا در حین خدمت فرار کند؛ اما این موضوع تازه سبب ایجاد مشکالت 
جدید برای سربازان شده و ادامه زندگی آنها را با اختالالتی همراه می کند 
از این رو طرح اعمال تخفیفات ویژه برای بازگشــت داوطلبانه سربازان 

فراری به خدمت با عنوان»بازگشت به سنگر« کلید خورده است.
دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در این 

باره بیان داشت: طرح با عنوان »بازگشت به سنگر« با همکاری مسئوالن 
بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به اجرا گذاشته شده است که 
در این طرح طی تماس با خانواده های سربازان فراری و خود این افراد 
آنها به خدمت فراخوانده می شوند و تالش می شود تا وضعیت خدمتی 
آنان روشن شــود.حیدرعلی نصر اصفهانی  افزود: تمامی مشموالنی که 
دفترچه اعزام به خدمت دریافت کرده اند؛ اما به محل خدمت مشخص 
شده خود مراجعه نکرده و یا سربازانی که به هر دلیلی از محل خدمت خود 

به مرخصی رفته و دیگر بازنگشته اند، سرباز فراری محسوب می شوند.
دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: به 
خانواده ها توصیه می کنیم اگر فرزندان شان به علت مشکالت خانوادگی 
و یا به هر دلیل دیگری در خدمت خود حضور پیدا نکرده اند را برای حضور 
مجدد در خدمت تشــویق و ترغیب کنند چرا که اگر خودشان داوطلبانه 
مراجعه کنند تخفیفات ویژه برای آنان در نظر گرفته خواهد شــد. دراین 
خصوص ارفاق های قانونی زیادی همچــون معافیت از کیفر، تعلیق از 
مجازات و ســایر نهادهای ارفاقی داریم که می توانند به سربازان فراری 
کمک کنند.نصر اصفهانی با بیان اینکه قانون برای سربازان فراری مجازات 
هایی از اضافه خدمت تا حبس را در نظر گرفته است، گفت: اگر سربازان 

فراری توسط نیروهای انتظامی دستگیر شــوند ممکن است بنابر نظر 
قاضی به مجازات حبس محکوم شوند ؛اما در صورت مراجعه داوطلبانه 
آنان قطعا مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته نمی شود و تاکید می کنم 
که این تخفیف ویژه شامل حال سربازان فراری که خودشان به خدمت 

مراجعه و اعالم رضایت از فرماندهان خود کسب کنند، می شود.
دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان خاطر 
نشــان کرد: طرح اعطای کارت معافیت با پرداخت جریمه نقدی برای 
سربازانی که ۸ سال به خدمت مراجعه نکرده بودند به اتمام رسیده و بعید 
است دوباره طرح هایی از این دست در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شود و بنابر این به سربازان غایب و فراری توصیه می کنیم بی جهت وقت 

خود را تلف نکرده و هرچه زودتر به سر خدمت خود حاضر شوند.
به گفته این مقام مسئول، قطعا نظر ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان 
قضایی نیروهای مسلح و کارشناســان نظامی مخالفت با طرح خرید 
خدمت و طرح اعطای معافیــت از خدمت با پرداخــت جریمه نقدی 
مشموالن غایب بیش از ۸ سال است چرا که این طرح ها موجب اجحاف 
در حق کسانی می شود که به رغم مشــکالت مالی که خانواده هایشان 

دارند، به خدمت می آیند.

اگر سربازان فراری توسط نیروهای انتظامی دستگیر 
شوند ممکن است بنابر نظر قاضی به مجازات حبس 
محکوم شوند ؛اما در صورت مراجعه داوطلبانه آنان 

قطعا مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته نمی شود 

با مسئولان جامعه

برگزاری جشن میالد 
حضرت زهرا )س(

جشــن میالد حضرت زهرا )س( 
در هیئــت فداییان حســین)ع( 
اصفهــان بــا ســخنرانی حجت 
االســالم صغیرا و مولودی خوانی 

سید رضا نریمانی برگزار شد.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

توقیف سیستمی 722 خودروی متخلف
7۲۲ دستگاه خودرو به علت تخطی از سرعت مجاز در مســیر های درون شهری استان اصفهان 
توقیف سیستمی شــدند.رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان با اشاره به ارتکاب 13۹ 
هزار و 4۲۵ فقره اعمال قانون برای تخلفات ناشی از سرعت باال گفت: این خودرو ها پس از توقیف 
فیزیکی به پارکینگ منتقل شده اند.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: تاکنون 4۲۵ راننده برای 
رفع توقیف سیســتمی خودروی خود به پلیس راهور اســتان مراجعه کرده و مابقی همچنان در 
توقیف سیستمی قرار دارند.وی با بیان اینکه 1۹ درصد از تصادفات از ابتدای سال جاری تاکنون 
به علت تخطی از سرعت مطمئنه بوده، گفت: سرعت مجاز در میدان ها، معابر محلی و کوچه ها 30، 
در شریان های فرعی ۵0، در شــریان های اصلی ۶0، در جاده های فرعی ۸۵، در جاده های اصلی 
۹۵ و در بزرگراه های درونشهری 100 کیلومتر بر ساعت است.رییس پلیس راهور استان اصفهان 
تاکید کرد: الزم است تا با نظر کارشناسان پلیس راهور سرعت شکن های ایمنی بیشتری در برخی 

از معابر شهری نصب شود.
 

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:

پلمب یک کارگاه غیربهداشتی تولید نبات در اصفهان 
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی اصفهان از تولید 
نبات و پولکی با مواد غیر مجاز در کارگاهی در یکی از مناطق شــهر اصفهان مطلع و در بازرسی از 
محل مورد نظر ۸ تن نبات غیر بهداشتی و غیر مجاز کشف شد.سرهنگ محمد حسن اسماعیلی 
با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه بیان داشت: کارگاه مورد نظر پس از هماهنگی قضایی 
پلمب شد.سرهنگ محمد حسن اســماعیلی ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم 
برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــد.رییس پلیس امنیت عمومی اصفهان 
تاکید کرد: خط قرمز پلیس برخورد با افرادی اســت که برای سود بیشتر خود سالمت مردم را به 
خطر می اندازند و پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در این خصوص اســت تا اقدامات 

الزم در اسرع وقت انجام شود.
 

 دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب در 
خمینی شهر 

فرمانده انتظامی شهرستان از شناسایی فردی كه با به دست آوردن اطالعات كارت بانكی شاكی 
اقدام به برداشت 1۶ میلیون ریال به صورت غیر مجاز کرده بود، خبر داد.  سرهنگ غالمرضا براتی 
با اعالم جزییات بیشتر این خبر گفت: در پی شكایت یكی از شهروندان خمینی شهری مبنی بر 
اینكه مبلغ 1۶ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانكی وی سرقت شده ، بررسی موضوع 

در دستور كار پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی های پلیسی انجام شده مشخص شــد متهم با به دست آوردن اطالعات و 
رمزهای عبور طی چندین مرحله، مبلغ 1۶ میلیون ریال از حساب بانکی وی برداشت کرده است.

سرهنگ براتی تصریح كرد:باانجام تحقیقات گسترده وحســب دستور قضایی ضمن شناسایی 
ودستگیری متهم مبلغ برداشت شده به حساب شاکی برگشت شد.

این مقام انتظامی در پایان توصیه کرد: از در اختیار قرار دادن كارت اعتباری خود به افراد غیر جدا 
پرهیز کنید. رمز هایی را انتخاب كنید كه غیرقابل حدس بوده و همچنین به هیچ عنوان بر روی آن 
یادداشت نكنید. هنگام وارد كردن اطالعات حساب خود در پرداخت های اینترنتی حتما از كیبورد 
های مجازی استفاده كنید. در صورت پرداخت اینترنتی هزینه تلفن ثابت و همراه ، از محل های 

مطمئن و دارای مجوز استفاده کرده و تمامی عملیات پرداخت را شخصا انجام دهید.

وز عکس ر

 خبر روزناجا

 آزادی 17 مددجوی
 جرائم غیر عمد در کاشان

رییس اداره زندان کاشــان اظهــار کرد: این 
مددجویــان، محکــوم به پرداخــت رقمی 
معادل ۵0 میلیــارد و ۸43 میلیون و ۸۵۵ 
هزار و ۹4۶ ریال بدهی و دیون مالی غیرعمد 
بودند.محســن محبوبی افزود: شــاکیان 
پرونده ها، با وســاطت مــددکاران زندان و 
ستاد دیه کاشــان، رقم 3۹ میلیارد و 377 
میلیون و 47۹ هزار و ۹4۶ ریال از حق خود 
را بخشیده و یکی از شــهروندان نیکوکار نیز 
مبلغ پنج میلیــارد ریال به ایــن امر کمک 
کردند که قابل تحســین است.رییس اداره 
زندان کاشــان، تصریح کرد: ســتاد دیه نیز 
مبلغ شــش میلیــارد و 4۶۶ میلیون و 40۶ 
هزار ریال کمک بالعوض به آزادی این تعداد 
از مددجویــان اختصاص داد تــا این گروه 
از شــهروندان به کانون خانــواده و زندگی 
آبرومندانه برگردنــد.وی گفت: جرائم مالی 
و پــس از آن مهریه بیشــترین علت جرائم 
غیرعمد اســت که در جمــع مددجویان آزاد 
شده نیز شش نفر محکوم به پرداخت مهریه 
و 11 نفر نیــز از بدهکاران مالی هســتند که 
ناخواسته، گرفتار زندان شده بودند. محبوبی 
افزود: برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان 
جرائم غیرعمد و پیشــگیری از ورود افراد با 
این جرائم به زندان، شهروندان باید از قبول 
و تعیین مهریه غیر متعارف خودداری کرده و 
کاسبان و بازاریان نیز با توجه به شرایط بازار 
مالی باید از صدور چک و تعهد مالی که توان 
ادای آن را ندارند، پرهیز کنند.وی تاکید کرد: 
شــهروندان نیکوکار نیز بدانند که براســاس 
آموزه های دینــی، گره گشــایی از کار مردم 
عالوه بر رضایت خــدا و خلق خدا، به زندگی 
نیکوکاران برکت می بخشد و موجب عزت و 
عظمت در تنهایی روز قیامت می شود.رییس 
زندان کاشان گفت: مددجویان آبرومندی که 
مرتکب جرائم غیرعمد شده اند، دارای سابقه 
جرم و محکومیت کیفری نیستند و از طرفی 
به علت فقر مالی، توانایــی پرداخت دیه یا 
بدهی را ندارنــد، از این خدمــات برخوردار 

می شوند که به زندگی خود برگردند.

آموزش ترم آینده دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان ترکیبی است
بنابر مصوبه هیئت رییسه دانشــگاه، نحوه برگزاری کالس ها و امتحانات درسی دانشگاه صنعتی اصفهان در نیم ســال دوم تحصیلی اعالم شد.بر این اساس، 
کالس های درسی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 13۹7 به صورت ترکیبی)حضوری-مجازی( طبق توضیحاتی که در گزارش 110 سامانه گلستان 
اعالم خواهد شد، برگزار می شود؛ همچنین دروس عملی این ورودی نیز به دو صورت کامال حضوری و یا مجازی همراه با برگزاری جلسات حضوری فشرده در 
تاریخ هایی که متعاقبا اعالم می شود، برنامه ریزی شده است.کالس های درســی خاص دانشجویان مقطع دکتری، با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
و به صورت کامال حضوری برگزار می شود و کالس های درسی سایر مقاطع و ورودی ها به صورت غیرحضوری خواهد بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان 
برگزاری ترکیبی)حضوری-مجازی( کالس های این دسته از دانشجویان در طول ترم وجود دارد.همچنین آزمون های پایان ترم دروس تحصیلی تنها در صورت 
برگزاری کالس، به صورت حضوری برگزار خواهد شد و دانشگاه با تاکید بر حرکت به سمت حضوری شدن تمامی فعالیت ها، آمادگی دارد متناسب با شرایط کشور 

برای تغییر به وضعیت حضوری کامل، اقدامات الزم را تمهید کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
اجرایی نشــدن و عدم نظارت قطعی بر روی »طرح 
کنترل هوشمند« اظهار کرد: از 1۵ آذرماه طرح کنترل 
هوشمند مطرح شــد و قرار بود که از فازبندی های 
مختلف به ابعاد متفاوت به ایــن موضوع پرداخته 
شود ابتدا از ادارات و ســازمان ها این برنامه شروع 
شده و بعد از آن در تردد داخلی شهری و بین شهری 
دانشگاه ها، رستوران ها و صنوف اجرایی شود.پژمان 
عقدک اضافه کرد: برای اینکه این برنامه صورت بگیرد 
وجود سامانه »امید« الزم بود و این سامانه طراحی 
شد و امکان استخراج اطالعات در همه مبادی برای 

دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان امکان پذیر بود، اما 
متاســفانه در این مدت ســامانه »امید« نتوانست 
انتظار الزم را برآورده کند به همیــن دلیل در اختیار 
اســتان ها قرار گرفت که از امکانــات موجود داخل 
استانی اســتفاده کنند.ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تاکید کرد: در استان ها سامانه های 
دیگری مانند »ماسک« و »استعالم« نیز وجود دارد 
که این ســامانه ها وضعیت ابتال به بیماری کرونا و 
واکسیناسیون را نشان می دهد و از سوی اتحادیه ها 
و صنوف نظارت هــا بر روی این ســامانه ها صورت 
می گیرد.عقدک تصریح کرد: آنچه موجب شــده تا 
کنترل هوشــمند به صورت قطعی صورت نگیرد به 
دلیل آماده نشدن این ســامانه بوده و متاسفانه در 
سطح ملی به سبک و شیوه مورد انتظار پیش نرفته 
اســت، بنابراین بر مبنای ظرفیت های استانی این 

مداخله ها صورت می گیرد و در آینده تغییر وضعیت 
مورد انتظار با قابلیت های موجود در اســتان اتفاق 
خواهد افتاد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند 
ابتال به سویه امیکرون جهش جدید کرونا در استان 
صعودی اســت و واقعیت این اســت که از ابتدای 
شناسایی سویه »امیکرون«مطرح شد که سرایت 
پذیری باالتری دارد و ســریع انتشــار پیدا می کند 
و مــوردی متفاوت تر از کرونای »ووهــان«، »آلفا« 
یا»دلتا«نیســت؛ اتفاقی که بایــد در جامعه بیفتد 
اینکه افراد واکسینه شوند.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: در مورد پیشگیری از ابتال به 
»امیکرون« سویه جدید کرونا باید شهروندان حتما 
دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند و رعایت فاصله 
اجتماعی، زدن ماسک و پرهیز از حضور در مکان های 

شلوغ مورد توجه قرار دهند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سامانه »امید« نتوانست انتظارات الزم را برآورده کند

عکس: ایمنا
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ستاره سیتی به رکورد »دیوید بکام« رسید 
کوین دی  بروین، ســتاره بلژیکی منچسترسیتی در مقابل ســاوتهمپتون نیز موفق به ارسال 
پاس گل شد.منچسترسیتی که در هفته های اخیر موفق به کسب پیروزی های متوالی شده 

و اختالف قابل توجهی با تیم هایی چون لیورپول و چلســی ایجــاد کرده بود، در 
شبی غیرمنتظره با تساوی 1-1 مقابل ساوتهمپتون متوقف شده و دو امتیاز 

حساس را از دســت داد. این نتیجه در حالی رخ داد که ابتدا میزبان در 
دقیقه هفت توسط واکرپییترز به گل رسید و سیتیزن ها برای زدن گل 

تساوی حدود یک ساعت منتظر ماندند.در دقیقه 65 ارسال دقیق 
کوین دی  بروین از سمت راست با ضربه سر آیمریک الپورت 

در دهانه دروازه همراه بود و ســیتی به گل مساوی دست 
یافت. البته حمالت این تیم در ادامه بازی اثربخش نبود 
و در نهایت تساوی در خانه ساوتهمپتون منجر به از دست 

رفتن این دو امتیاز حساس شد.کوین دی  بروین با ارسال 
این توپ به رکورد 80 پاس گل دیوید بکام در رقابت های لیگ 

برتر انگلیس رســیده و البته با 68 بازی کمتر نســبت 
به اســطوره انگلیسی منچســتریونایتد به این رکورد 

درخشان دست یافت. منچسترسیتی طی سال های اخیر 
موفق به فتح جام های زیادی در فوتبال انگلیس شده و کوین دی  بروین نقش مهمی در رقم خوردن این 
دوره تاریخی داشته است. ستاره ای که اگر در فینال لیگ قهرمانان فصل گذشته مصدوم نمی شد، شاید 

االن سیتی موفق به فتح عنوان قهرمانی و برتری مقابل چلسی شده بود.

لبنان به مهاجم عراق ویزا نمی دهد 
ایمن حسین به دلیل سفر به سرزمین اشغالی با درخواست فدراسیون فوتبال عراق برای صدور ویزای 
مهاجم تیم ملی این کشور مخالفت کرده است. دلیل این مخالفت سفری است که ایمن حسین طی 
ماه های اخیر با تیم نیروی هوایی عراق به سرزمین های اشغالی داشته و مهر آنها روی پاسپورت مهاجم 
تیم ملی عراق سبب شده تا لبنانی ها درخواست این بازیکن برای سفر به لبنان را رد کنند. تیم ملی عراق 
در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ابتدا روز هفتم بهمن ماه در تهران به مصاف تیم ملی ایران می رود 
و سپس باید به لبنان سفر کند تا هشتمین دیدار این مرحله را بیرون از خانه برگزار کند. عراق که شرایط 
سختی برای رســیدن به پلی آف دارد، حاال با غیبت یکی دیگراز بازیکنان تاثیرگذار خود نیز مواجه شده 

است.

قطر در انتظار بازگشت »بلماضی« به الدحیل
اوضاع در الدحیل  آن گونه که لوئیس کاسترو انتظار داشــت، خوب پیش نمی رود. این تیم در دیداری 
عجیب و در استادیوم حمد الکبیر با نتیجه دور از انتظار 4 بر صفر مغلوب الوکره شد تا به طور کلی شانس 
کسب عنوان قهرمانی را از دست بدهد.الدحیل فصل را خوب آغاز کرده بود و هواداران این تیم امیدوار 
بودند که بتوانند پس از یک فصل ناکامی و واگذاری قهرمانی به السد، دوباره این عنوان را تصاحب کرده و 
قهرمانی فصل 2019 – 2020 را تکرار کنند، اکنون و با توجه به اختالف ایجاد شده، باید قید تصاحب جام را 
بزنند. گفته می شود که مدیران الدحیل در پی برگرداندن جمال بلماضی به این تیم هستند. او که در جام 
ملت های آفریقا به همراه الجزایر نتایج عجیب و ناامید کننده ای کسب کرد و با ایستادن در قعر گروه، از 
صعود به دور بعدی بازماند، ممکن است به قطر بازگردد و یک بار دیگر هدایت الدحیل را در دست بگیرد. 
بلماضی با الدحیل 2 بار عنوان قهرمانی لیگ ســتارگان و یک قهرمانی امیر کاپ قطر را به دست آورد و 
اکنون شایعاتی مبنی بر بازگشت دوباره او به فوتبال قطر به گوش می رسد. باید دید مدیران الدحیل در 

روزهای آینده چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد.

انتقال سردار آزمون به لیگ بوندسلیگا؛

طلسم بدبیاری ایرانی ها در لور کوزن شکسته می شود؟!

سردار آزمون بعد از حضوری ده ساله در   سمیه مصور
لیگ روسیه و سه تیم این کشور سرانجام 
با تیم بایرلورکوزن آلمان به توافق رسید تا از فصل آینده برای این تیم 
به میدان بــرود. انتقال مهاجم 27 ســاله تیم ملی فوتبــال ایران به 
بایرلورکوزن در شرایطی رخ داد که در سال های گذشته مدام از عالقه 
باشگاه های بزرگی چون لیورپول، آرسنال و اورتون انگلیس، دورتموند 
آلمان، المپیک لیون فرانسه، آث میالن، آاس رم، یوونتوس و آتاالنتا 

ایتالیا و… صحبت می شد.
ســردار آزمون کارش را در فوتبال حرفه ای ایران با تیم ســپاهان آغاز 
کرد؛ اما انتقالش به روبین کازان را مدیون برگزاری بیســتمین جام 
ملت های مشــترک المنافع بود که برای اولین بار در قالب مسابقات 
تیم های جوانان و در روسیه برگزار می شد. این مسابقات سال 2012 
برگزار شــد و فرصتی بود تــا آزمون خودش را به اســتعدادیاب های 

روسی که این مسابقات را زیر نظر داشتند، اثبات کند.
تیم ایران در آن رقابت ها تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و آزمون 
توانست در تیمی که هدایتش را اکبر محمدی بر عهده داشت، با به ثمر 

رساندن هفت گل به عنوان آقای گلی کسب کند. بعد از این مسابقات 
بود که آزمون مسیرش را به سمت روسیه و تیم روبین کازان چرخاند و 
دوران جدیدی را برای خودش و هواداران فوتبال ایران رقم زد. ستاره 
تیم ملی فوتبال ایران به جز تیم روبین کازان در تیم های روســتوف 
و  زنیت روســیه هم حضور داشــته و دوران خوبی را در این تیم های 
روسی پشت سر گذاشت اما باالخره آزمون تصمیم گرفت برای ادامه 
فوتبالش لیگ بوندســلیگا را انتخاب کرده و راهــی تیم بایرلورکوزن 
شود. رسانه های روسیه تحلیل متفاوتی از انتقال ستاره ایرانی زنیت 
به لورکوزن داشتند. سایت »چمپیونات« با تیتر »بمب نقل و انتقاالت 
زمستانی روســیه« از انتقال غافلگیرکننده ســردار آزمون به لورکوزن 

خبر داد.
سایت »اســپورتس« روســیه نیز در این زمینه نوشت: »سریال نقل 
و انتقاالت سردار آزمون به پایان رســید و این بازیکن ایرانی زنیت در 

نهایت با لورکوزن آلمان قرارداد امضا کرد.«
سایت »اسپورت« روسیه هم به طنز با انتشار تصویر ناراحت و غمگین 
لواندوفســکی و هالند دو ســتاره بایرن و دورتموند، نوشت: »وقتی 

فهمیدند که آزمون به بوندسلیگا می آید!«
ســردار آزمون حاال به تیمی منتقل شــده اســت که پیش از او چهار 
ایرانی دیگر سابقه بازی در آن را دارند. پرویز کوزه کنانی )تاج( و علی 
موسوی، داریوش یزدانی و مهدی پاشازاده )استقالل( در این باشگاه 

توپ زده اند.
آزمون که سابقه آقای گلی در لیگ روسیه را هم دارد، حاال با لورکوزن 
باید مقابل غول هــای بوندس لیگا مثــل بایرن مونیــخ، دورتموند، 
فرایبورگ و … به میدان برود و در رقابت با مهاجمان سرشناسی چون 
»لواندوفسکی« برای کسب عنوان آقای گلی تالش کند. لورکوزن در 
حال حاضر با ۳5 امتیاز بعد از بایرن مونیخ )46( و دورتموند )4۳( در 

رده سوم جدول بوندس لیگا حضور دارد.
سردار آزمون در شرایطی به عنوان پنجمین ایرانی راهی بایرن لورکوزن 
شده است که پیش از او چهار بازیکن ایرانی حاضر در این تیم شرایط 
خوبی نداشــته اند و به نوعی تیمی طلسم شده برای فوتبالیست های 
ایران به شــمار می رود. باید دید ســردار در این تیم موفق می شود یا 

سرنوشت چهار بازیکن دیگر در انتظارش خواهد بود.

رییس انجمن پاراتیراندازی درباره غیبت برخی از 
ورزشــکاران پارالمپیکی در دومین دوره مسابقات 
انتخابی تیم ملی و وضعیت آنها برای حضور در تیم 
ملی، اظهار کرد: به جز ساره جوانمردی که ورزشکار 
طالیی ما در بازی های پارالمپیــک توکیو بود، بقیه 
تیراندازان پارالمپیکی کــه در دومین دوره انتخابی 
حضور نداشتند، به تیم ملی دعوت نخواهند شد.رقیه 
ا...کرمی گفت: با توجه به این که سیاســت کمیته 
ملی پارالمپیک برای اعزام ورزشکاران به بازی های 
پاراآسیایی چین کســب جایگاه اول تا سوم است، 
ما نیز در راستای این سیاست، سعی داریم پس از 
برگزاری هر مرحله مسابقات انتخابی، کسانی را به 
تیم ملی دعوت کنیم که باالترین امتیاز را در انتخابی 
کسب کنند و شانس زیادی برای کسب مدال داشته 
باشــند.رییس انجمن پاراتیراندازی با اشــاره به 

ارتقای رکورد تیراندازان نسبت به بازیهای پارالمپیک 
توکیو، خاطرنشــان کرد: طی برگــزاری دو مرحله 
مســابقات انتخابی پس از بازی هــای پارالمپیک 
توکیو، رکوردهای خوبی در ماده های مختلف تفنگ 
و تپانچه به ثبت رسیده که امیدوار کننده است. این 
رکوردها شــرایطی را فراهم می کند که در بازی های 
پاراآسیایی چین با تعداد نفرات بیشتری حضور پیدا 
کنیم.وی اضافه کرد: البته کسب سهمیه تنها شرط 
الزم برای اعزام تیراندازان به بازی های پاراآسیایی 
چین نیســت و تنها کســانی به این بازی ها اعزام 
می شوند که شــانس کسب مدال داشــته باشند. 
ا... کرمی، همچنین در پاســخ به این پرســش که 
آیا برای برگزاری اردوها باز هم با مشــکل فشنگ 
مواجه هستید یا خیر؟ افزود: با حمایت کمیته ملی 
پارالمپیک شــرایط راضی کننده است و مشکلی از 

نظر تجهیزات نداریم. رییس انجمن پاراتیراندازی 
درباره زمان برگزاری اردوی تیم ملی پاراتیراندازی 
گفت: این اردو که با هدف آماده سازی ورزشکاران 
برای بازی های پاراآسیایی چین است، از 1۳ بهمن 
آغاز می شود و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. 
البته ســعی داریم در هر ماه تا زمــان اعزام تیم به 
چین یک اردوی 15 روزه داشته باشیم تا در جریان 
اردوها با برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی، 
ورزشکاران را از نظر رکوردی و میزان آمادگی بدنی و 
روانی مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس نفرات برتر را 

به اردوی بعدی دعوت کنیم.

دعوت از تیراندازان پارالمپیکی به اردوی تیم ملی در صورت 
شرکت در انتخابی

رییس کمیته ملی المپیک: 

وارد حاشیه نشدم و نخواهم شد
رییس کمیته ملی المپیک در خصوص افتتاح بوستان المپیک در محل پارک پردیســان گفت: کمیته های ملی المپیک در جهان موظف هستند برای توسعه محیط 
زیست خود، برنامه های معین و سالیانه داشته باشند . اساسا فلسفه IOC و منشور المپیک از سال 2000 به بعد تغییراتی کرد و سه پایه فرهنگ و محیط زیست و ورزش 
قهرمانی را در کنار هم قرار داد. سیدرضا صالحی امیری در مورد بازدید از فدراسیون کشتی و اینکه این امر حکایت از عدم  اختالف بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون 
کشتی دارد، اظهار کرد: وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک عالوه بر مسئولیت مدیریت ورزش قهرمانی، رسالت فرهنگی نیز بر عهده دارند. فلسفه وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک ایجاد انسجام، وفاق و  همدلی میان اجزای ورزش و در رأس آن فدراسیون های پنجاه گانه است. ما نمی توانیم به عنوان این دو بخش با مجموعه های 
خودمان مناقشه کنیم. فدراسیون کشتی و همه فدراسیون ها عضوی از خانواده بزرگ ورزش هستند.  به طور طبیعی یکی از رسالت های اصلی بنده در چهار سال گذشته 

ایجاد انسجام و وفاق در متن جامعه ورزش قهرمانی بوده است. از روز اول تا امروز تالش کردم که وارد حاشیه نشوم و مطمئنا از این پس نیز وارد حواشی نخواهم شد.

خداحافظی »محرم« با 
سپاهان؛ آیا اتفاق می افتد؟ 

خبر روز

وز عکس ر

پوستر جالب 
فدراسیون فوتبال 
به بهانه روز مادر 

فدراســیون فوتبال با انتشار 
تصویــری از الهــام فرهمند، 
بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان 
ایران در حالی کــه فرزندش 
را در آغــوش دارد، روز مادر را 

تبریک گفته است.

حاال مس رفسنجان؛ تهاجمی ترین تیم لیگ برتر 
۳ گلی که به تیم سپاهان زد، شمار گل های خود را در 16 مس رفســنجان با 

24 رساند. این آمار نشان می دهد تیم محمد ربیعی بازی به عدد 
در هر بازی به طور میانگین 1.5 گل زده و در واقع هر 
60 دقیقه دروازه حریفان را گشــوده است. حاال مس 
رفسنجان در کنار استقالل، تهاجمی ترین تیم های لیگ برتر 
به حساب می آیند با این توضیح که استقالل یک بازی کمتر انجام داده است. 
مس در این فصل از بازی ها و تا به این جای کار حتی از تیم های پرسپولیس 
و سپاهان بیشتر گل زده است. دو تیمی که مدعی قهرمانی هستند و همواره 
برابر حریفــان ارائه گر بازی های تهاجمی بــوده و موقعیت های زیادی خلق 
می کنند. این عملکرد نشان می دهد تیم محمد ربیعی برای بردن روانه میدان می شود 
و در ایجاد موقعیت و بهره گیری از موقعیت ها برای رسیدن به هدف کامال موفق بوده 
اســت. مس رفســنجان که دومین فصل حضور در لیگ برتر را تجربه می کند با این 
موقعیت به خوبی ثابت کرد ماجراجویی و موفقیت در گروی ارائه بازی رو به جلو است و 
تیمی که با ایده دفاع و ضد حمله به میدان می رود شاید در برخی از بازی ها به یک امتیاز 
یا سه امتیاز دست پیدا کند اما قادر به رســیدن به اهداف بزرگ نخواهد بود. وجود چنین 
تیم هایی در لیگ برتر موهبت است نه فقط به خاطر نتایجی که کسب می کنند بلکه ارائه 

بازی تهاجمی از سوی تیم ها منجر به ثبت بازی های زیبا در لیگ برتر خواهد شد.

بازیکن صنعت نفت آبادان لژیونر شد 
وحید جاللی 22 ساله که سابقه حضور در پایه های صنعت نفت آبادان، پایه های فجر سپاسی برای 
گذراندن خدمت سربازی و همچنین لیگ یک عمان را در کارنامه خود دارد به تیم لیگ دویی ترکیه 
به نام اخیسار بلدیه اسپور پیوست.این بازیکن جوان ایرانی که در پست هافبک طراح و وینگر چپ 
و راست به میدان می رود 5 روز در تمرینات اخیسار اسپور شرکت کرد و مورد توجه کادر فنی این تیم 

قرار گرفت و در نهایت قراردادش را امضا کرد تا نامش در لیست لژیونر ها قرار بگیرد.

شکایت »رادو«، سهمیه »درویش«
هر مدیری که در پرسپولیس ســر کار آمده، فورا با یک پرونده بدهی بزرگ مواجه شده است.این 
هم روزی رضا درویش؛ باالخره اتفاقی که همه از آن می ترســیدند رخ داد و بوژیدار رادوشــوویچ 
قراردادش با پرسپولیس را به صورت یکطرفه فسخ کرد. این یک بمب ساعتی در اردوگاه سرخ ها بود 
که سرانجام ترکید. از زمان عقد قرارداد عجیب و ۳ ساله با رادو، بیم آن می رفت که بدعهدی باشگاه 
پرسپولیس در پرداخت مطالبات این بازیکن، موقعیت فسخ یک طرفه را در اختیار او قرار بدهد. این 
اتفاق باالخره رخ داد و سنگربان کروات سرخ ها ضمن قطع همکاری، شکایت 9۳0هزار یورویی اش 
را هم به جریان انداخت. به این ترتیب او می تواند در کرواسی، کنار کانون گرم خانواده اش استراحت 
کند و پول هر ۳ فصل قراردادی که محمدحسن انصاری فرد به شکلی سخاوتمندانه با او بسته بود 
را دریافت کند! به این ترتیب مدیرعامل جدید پرســپولیس هنوز از گرد راه نرســیده درگیر پرونده 
بسیار سنگین و پیچیده ای شده که همه  چیز را تحت الشــعاع قرار خواهد داد. البته تا زمان وصول 
شکایت رادو و اولتیماتوم فیفا هنوز وقت باقی مانده است. ضمن اینکه احتماال پرسپولیسی ها بار 
دیگر از همان تاکتیک نخ نمای شکایت به دادگاه عالی ورزش و خریدن زمان استفاده خواهند کرد؛ 
حربه ای که هزینه های مضاعف روی دست باشگاه می گذارد. به هر حال درویش باید این پرونده 
را رفع و رجوع کند، همانطور که مجید صدری درگیر پرداخت طلب گابریل کالدرون بود، همانطور که 
تسویه با بودیمیر گردن جعفر سمیعی افتاد و همانطور که بستن پرونده برانکو ایوانکوویچ در فیفا 

گردن ایرج عرب افتاد!

مستطیل سبز

شــاید عملکرد محرم نوید کیا و سپاهان در 
دور رفت بازی های این فصل لیگ برتر خیلی 
ایده آل نباشد؛ اما باید گفت محرم  هیچ گاه از 
گفتن حقایق ابایی ندارد. او در پایان بازی با 
مس بازی خوب حریف را ستود و حتی گفت 
آنها شایسته تحسین هستند. محرم به بازی 
بد تیمش اشــاره کرد؛ اما بازیکنان را مقصر 
معرفی نکرد و خطاب به تماشــاگران پیام 
داد که انتقادی هم اگر از تیم اســت باید به 
سمت و سوی او باشد؛ چرا که به قول محرم 
سپاهانی ها آنی را بازی می کنند که نویدکیا و 

دیگر اعضای کادر فنی 
می خواهند. 

اما یک بخش از صحبت های این مربی قابل 
تامل بود؛ جایی که هم بــه خود حمله کرد و 
هم عملکــرد بازیکنان. البته که اشــاره او به 
همه بازیکنان نیست. برخی از بازیکنانی که 
پیراهن سپاهان و مســئولیتی که به دوش 
آنهاســت را درک نمی کنند و باخت برای آنها 
تبدیل به عادت شده است. جایی که گفت:» 
آمدم اینجا که به تیمم کمک کنم، اما شرایط 
خوب پیش نمی رود. از سال گذشته تا االن 
سعی کردیم برنامه ریزی بهتر و سازماندهی 
خوب باشد و کارهای تمرینی، روحی، روانی، 
آنالیز و ... را خیلی دقیــق انجام می دهیم، 
اما آن بازدهی که باید باشــد حاصل نشــده 
است. در سپاهان بازی کردن و مربی بودن، 
لیاقت می خواهــد . در این چند روز تعطیلی 
تصمیماتی می گیریم که به صالح باشگاه و 
تیم باشــد تا هواداران را بیش از این ناراحت 

نکنیم.« 
آیا این جمالت به معنی خداحافظی محرم 
نوید کیا با تیم سپاهان اســت؟ او روزی که 
تیمش به آلومینیــوم اراک باخت و از جام 
حذفی کنار رفت با سوال مشابهی مواجه شد 
و گفت مربی سپاهان نشده ام که با یکی دو 
باخت کنار بروم. باید به مسیر ادامه دهم؛ اما 
جنس صحبت های محــرم نویدکیا در پایان 
بازی با مس به نســبت دیدار بــا آلومینیوم 

اراک کمی متفاوت بود. 

سردار آزمون حاال به تیمی منتقل شده است که پیش 
از او چهار ایرانی دیگر سابقه بازی در آن را دارند. پرویز 
کوزه کنانی )تاج( و علی موسوی، داریوش یزدانی و 
مهدی پاشازاده )استقالل( در این باشگاه توپ زده اند

فوتبال جهان
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مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

مناسب سازی معابر منطقه 5، یک گام به جلو
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان در خصوص اقدامات انجام شــده جهت بهسازی و بازسازی 
گذرهای منطقه پنج شهرداری اصفهان تا پایان سال جاری، اظهار کرد: عملیات اجرایی پیاده روسازی 
ضلع غربی خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی تا چهارراه حکیم نظامی به طول تقریبی ۵۰۰ متر 
و عرض پنج متر با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال آغاز شده و در سال گذشته و ابتدای سال جاری 

ضلع شرقی این خیابان پیاده روسازی و نوسازی شد.
احمد رضایی خاطرنشان کرد: مناسب ســازی معابر سپاهان شــهر با هزینه ای حدود دو میلیارد 
ریال و مناسب سازی پیاده روها با هزینه ای حدود سه میلیارد ریال انجام شده است.مدیر منطقه 
پنج شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر عملیات پیاده روسازی خیابان عالمه جعفری 
با پیشرفت ۹۰ درصدی و اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در حال اجراســت، ادامه داد: در آینده ای نزدیک 
پیاده روسازی خیابان های موحدی نیا، ضلع جنوبی باغ دریاچه و ساماندهی گذر »ژورژ باغومیان« 

و خیابان جوشقانی همچنین پیاده روسازی خیابان چهارباغ باال اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مناسب سازی و تعمیرات پیاده روهای شمالی و جنوبی خیابان های ارتش و بلوار 
کشاورز نیز به طول پنج کیلومتر با هزینه ای حدود سه میلیارد ریال اجرا می شود، خاطرنشان کرد: 
تعمیرات گذر فرانسوی )خواجه عابد( با اعتباری حدود چهار میلیارد ریال در حال انجام است که در 
این محل ساماندهی سنگ فرش ها و بلوک فرش های موجود مرمت و اصالح اصولی خواهد شد.

رضایی با تاکید بر اینکه اصالح هندسی در منطقه فعال است و حدود ۳۵ میلیارد ریال در نظر گرفته 
شده تا شناسایی و اقدامات الزم انجام شــود، تصریح کرد: دو مدل کف فرش پیاده روها از جمله 
کف فرش هدایت و هشدار نابینایان در پیاده روها و کف فرش ســکه ای برای نقاط خطرساز برای 
افراد معلول، استفاده می شود.وی ادامه داد: در پیاده روها باید مسیرهای عاری از مانع و با فاصله از 

مغازه ها برای تردد نابینایان مناسب سازی شود تا موانع کمتری بر سر راه آنها قرار گیرد.

عضو هیئت رییسه شورا مطرح کرد:

تدوین طرح حمایت از نهاد خانواده در شورای شهر اصفهان
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: مسئله امروز زنان جامعه ما مسئله 
روایت و گفتمان غرب از زن است که زن را آزاد، رها و شــاد توصیف کرده و زن ایرانی را زن شرقی و 
بی نقش در جامعه، معرفی می کند و در مقایســه با زن غربی، زن ما خودش را ضعیف می داند یا 
مکلف تصور می کند که این ناشی از ضعف ما در روایت اســت.فرزانه کالهدوزان خاطر نشان کرد: 
بانوان می توانند با هویت یابی و آینده پژوهی در تربیت خود و دوایر مرتبط با خود، از خانواده گرفته 
تا جامعه، در گسترش روایت زن تراز مسلمان ایرانی، برای تحقق نگاه امیدآفرین به سمت تمدن 

اسالمی تاثیرگذار باشند.
وی اظهار کرد: در این راستا باید از ظرفیت های زنانه خدادادی همچون مهر وسیع، قدرت مقاومت، 
تحمل باال و چند جانبه بودن و جامعیت شخصیتی بهره مند شویم و نیز مراقب تهدیدهای بیرونی 
همچون تحقیر توسط خود و جامعه و عدم شناخت توانمندی ها باشــیم.وی ادامه داد: الگوهای 
متنوع دینی ما نشان می دهد که معناداری زندگی زن، وابســتگی به نقش ها ندارد و در شرایطی 
ممکن است نقشی کم رنگ یا حذف شود. به عبارتی جنسیت ماموریت را عوض نمی کند، بلکه در 

شیوه پیشبرد ماموریت اثر می گذارد.
کالهدوزان با بیان اینکه زنان به خاطر ساختار وجودی خود قادر به ایفای نقش ها و وظایف متعدد 
بدون تزاحم در این نقش ها هســتند، گفت: مدیریت خانواده مثالی از این توانایی است که بدون 
درهم فرو رفتن نقش ها، وحدت و یکپارچگی در نقش ها را ایفا می کنند. وی ادامه داد: در این راستا 
با توجه به جلساتی که با نمایندگان بانوان و بررسی مشکالت کارمندان شاغل در شهرداری داشتیم 
طرحی را برای حمایت از نهاد خانواده تقدیم خواهیم کرد که امیدواریم با وسعت نگاه همکاران شورا 

تصویب شده و با توجه ویژه شهردار به اجرا درآید.

حرکت شهرسازی به سمت خودرو محوری؛

گم گشتگی انسان در هویت شهری اصفهان

در سیمای شــهر »هویت« به عنوان حلقه اتصال باورها و عقاید و ارتباط 
گذشته و حال بســیار حائز اهمیت و البته قابل تأمل است. امروزه در 
شهرسازی، شکل شــهر با مسائل مهمی مواجه اســت که در این بین، 
عدم توجه به جنبه های کیفی شهر، عدم توجه به ویژگی های شهرسازی 
سنتی و عدم وجود رویکرد مناسب به گسترش های سریع شهری قابل 
توجه است. شــناخت هویت و مولفه های تاثیرگذار آن در شکل شهر، 
مقدمه ای برای شــناخت مدیران، برنامه ریزان شهری، تصمیم گیران 
و هر فردی است که در ساخت شــهر نقش دارد تا شهری ساخته شود 
که صفات هویتی آن مطلوب و پاســخ گو باشــد. در فضای شهر قدیم 
پیوند و هماهنگی با اقلیم و محیط طبیعی وجود داشته و این موضوع، 
به استفاده از مصالح بوم آورد منجر می شــده؛ اما امروزه و در سیمای 
شــهر معاصر همه چیز فدای تجددگرایی شده اســت.در فضای شهر 
معاصر، فرهنگ معماری ایرانی دیده نمی شــود و گونه های مختلفی 
از انواع سبک ها را در فضای شهری نظاره گر هستیم که این امر، گویای 
عدم وجود هویت فرهنگی در سیمای شهر معاصر است. گرچه شهرها 
ارزش های سنتی را کنار گذاشته اند، اما وارد دنیای مدرن نیز نشده اند و 
باید رابطه سالمی میان ســنت و مدرنیته ایجاد کرد. هویت، موضوعی 
است که سبب تفاوت سیمای شهر قدیم ایرانی و سیمای شهر معاصر 
شده و آنچه مسلم است، اینکه در تمام تغییر و تحوالت شهرسازی ایران 
در طول زمان، وجه مشترکی به نام زیبایی و تناسب کلی شهری وجود 

دارد. بنابراین می توان گفت فضای شهری ایرانی واجد هویتی بوده که 
در فرهنگ، محیط، کالبد و معنا خود را نشان می دهد. شهر اصفهان نیز با 
قدمت تاریخی و فرهنگی خود از این قاعده مستثنی نیست. طرح های 
جدید شهرها براســاس ساختار مدرن شــکل می گیرد؛ بدون اینکه به 
ویژگی های شهر و ارتباط آن توجه داشته باشد و این نقش بسیار کم رنگ 
شده است. در گذشته مکانی که ساخته می شد برمبنای فرهنگ و اقلیم 
و آداب و رسوم آن شهر بود و مکان ها را براساس سبک زندگی در محالت 
طراحی و برنامه ریزی می کردند. این در حالی اســت که امروزه بیشتر 
ساخت و سازها، معماری ها و شهرســازی ها در ساختمان های بلند و 
شبکه رفت و آمد خودرومحور خالصه شده و به پیاده روها آن طورکه باید، 
توجه نشده اســت. به طور مثال اگر بخواهیم چهارباغ یا میدان نقش 
جهان را در نظر بگیریم، عاملی که به آن توجه می شد شهروندانی بودند 
که برای رفع نیازهای خود یا فعالیت های اختیاری ازجمله تفریح و خرید 
برای نیازهای روزانه به این قسمت از شهر می آمدند و در کنار آن، راه های 
رفت و آمد کالسکه یا درشکه و دیگر وسایل را در نظر می گرفتند. امروزه 
این موضوع تغییر کرده و شهرســازی نسبت به گذشــته اهداف کامال 
متفاوتی دارد و بیشتر به جای انسان محوری به سمت خودرومحوری 
تغییر کرده اســت. همچنین المان های شــهری نیز بیشــتر به سبک 
کشورهای اروپایی سوق یافته و در مقایســه با بافت و معماری قدیم، 
تفاوت بسیار آشکاری دارد. در گذشــته احساس تعلق خاطر جمعی با 

رفت و آمد و نشستن در یک مکان برای شــهروندان ایجاد می شد، اما 
امروزه در مکان های جدید چنین احساس تعلقی در شهروندان وجود 
ندارد یا شکل نمی گیرد که توجه نکردن به این موضوع، موجب کاهش 
مطالبه گری شهروندی می شود و قطعا آسیب ها و چالش های دیگری 
را نیز به دنبال خواهد داشت. بافت قدیم اصفهان، نشان از تاریخ و هویت 
این شهر دارد. ســبک معماری تاریخی اصفهان که مربوط به دوره های 
مختلف بــوده و المان هایی که یــادآور تاریخ اصفهان اســت، به نوعی 
می تواند هویت شــهری اصفهان را برای مخاطبی که نخستین بار وارد 
این شهر می شود به عنوان چشم انداز به تصویر بکشد. با توجه به اینکه 
اصفهان شهری گردشگری است می توان المان شهری مرتبط با هویت 
شهری قدیم را در سطح شهر جانمایی کرد تا حس تعلق بین شهروندان 
ایجاد شود. فرهنگ، آداب و رسوم و ســبک زندگی مردم اصفهان باید 
شناسایی و به دیگران معرفی شــود. اگر بخواهیم هویت یک شهر را به 
آن بازگردانیم باید به بافت قدیمی و تاریخی شهر توجه ویژه ای داشته 
باشــیم؛ زیرا در این صورت می توان هویت شــهر را احیا کرد. در بیشتر 
شهرهای ایران که بافت فرسوده همان بافت قدیم است و در کنار آن، قرار 
دارد، الزم است برنامه هایی برای احیای این بافت در نظر گرفته شود که 
قطعا برای انجام و اجرای آن باید تسهیالت، امکانات و امتیازهایی را برای 
ساکنان این مناطق در نظر گرفت و با حمایت و مشارکت ساکنان بافت 

تاریخی شهر، شاهد دست یابی به اهداف مورد نظر بود.

نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در 
نطق میان دســتور بیســت وهفتمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به مشکالت 
ترافیکی در شــهر اظهار کرد: یکــی از نمودهای بارز 
در توســعه یافتگی کشــورها، رفتارهــای فرهنگی 
به خصوص رفتارهــای ترافیکی اســت.ابوالفضل 
قربانی افزود: امروز شــاهد بی انضباطی اجتماعی 
و ترافیکی در شهر هستیم که زیبنده مردم و جامعه 
نیست در این راستا شناخت کوتاهی ها، کم کاری و 
ترک فعل های دستگاه های مسئول در این حوزه و 
برطرف کردن این مشــکالت امری الزم است.نایب 

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در تشریح علل 
این مشــکالت، تصریح کرد: فقدان زیرســاخت ها 
در شهرســازی و بی توجهی به مقوله کاربری زمین، 
ازجمله این علت ها است که این موضوع با مباحث 
اقتصادی و ارزش افزوده گره خورده و بســیاری از 
زمین ها با بی توجهی تغییر کاربری یافته و شــهر و 
مدیریت شهری را دچار مشکل می کند.وی با بیان 
اینکه مصرف بی رویه سوخت انرژی در حوزه حمل 
و نقل از دیگر عوامل این رخداد اســت، خاطرنشان 
کرد: نبود الگوی مناسب برای جابه جایی، مشکالت 
در ساختارهای ســخت افزاری و نرم افزاری و نبود 
هماهنگی در تصمیم گیری های حوزه حمل و نقل در 
کالن شهرها، ســبب این بی انضباطی ترافیکی شده 
است.قربانی با بیان اینکه نبود هماهنگی بین پلیس 
راهور و مدیریت شهری، این روزها به شدت خود را 

نشان می دهد، گفت: امروز می بینیم که پلیس راهور 
کار دیگری می کند و مدیریت شــهری درخواست 
دیگــری دارد؛ اگر برای این موضوع چاره اندیشــی 
نشود در آینده به ویژه روزهای نزدیک به آخر سال و 
افزایش حجم تردد، گرفتاری های مردم دوچندان 
خواهد شد.وی با بیان اینکه حضور کم رنگ پلیس در 
صحنه های ترافیکی به وضوح قابل مشاهده است، 
افزود: پلیس راهور وظایفی برعهده دارد که پیشنهاد 
می کنم بــا حضور در یکی از جلســات علنی شــورا 
مسائل خود را مطرح کنند تا مشکالتی را که در اجرای 
وظایف خود با آن رو به رو هستند، بررسی شود.نایب 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
گره خوردن مسائل سیاسی و مشکالت اقتصادی با 
مشکالت انضباطی و ترافیکی از دیگر دالیلی است 

که عنوان می شود و هیچ گونه توجیهی ندارد.

نایب رییس شورای شهر اصفهان:

بی انضباطی اجتماعی و ترافیکی در شهر زیبنده مردم نیست

با توجه به اینکه اصفهان شهری گردشگری است می توان 
المان شهری مرتبط با هویت شهری قدیم را در سطح 
شهر جانمایی کرد تا حس تعلق بین شهروندان ایجاد 
شود. فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم 

اصفهان باید شناسایی و به دیگران معرفی شود

بازسازی راه پله های راه شاهی عمارت بی نظیر عصر صفوی
مرمت راه پله های راه شاهی کاخ عالی قاپو اصفهان آغاز شــد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان گفت: این عملیات مرمتی شامل پاک سازی فیزیکی و شیمیایی 
تزیینات نقاشــی راه پله ها، استحکام بخشــی الیه های گچی و رنگی تزیینات نقاشی ها، مرمت و 
بازسازی کمبودهای ناشی از یادگاری نویســی و ریختگی در تزیینات، موزون سازی سطوح رنگی 
تزیینات نقاشی و احیای طرح های تزیینات پرده سازی در قسمت های ریختگی رنگ و در نهایت 

تثبیت این سطوح است.
علیرضا ایزدی افزود: با توجه به آغاز این عملیات مرمتی و استحکام بخشی، راه پله شاهی عمارت 
عالی قاپو تا اطالع بعدی مسدود است و برای عبور و مرور گردشگران در این عمارت، راه پله مارپیچ 
جایگزین شده و قابل استفاده است.کاخ عالی قاپو از زیباترین بناهای تاریخی به جا مانده از دوران 
حکومت صفویان و از مشهورترین آثار گردشــگری اصفهان است.کاخ یا عمارت عالی قاپو در ضلع 
غربی میدان نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف ا... قرار دارد.کاخ عالی قاپو ۱۸۰۰ متر 
مربع مساحت و ۶ طبقه دارد که با راه پله های مارپیچ می توان به آنها رسید.کاخ موزه عالی قاپو ۱۵ 

دی ماه ۱۳۱۰به شماره ۱۰۴ به ثبت ملی رسید.

تولید کتاب فیلم »قصه های شهر من« در کانون اصفهان
کتاب فیلم »قصه های شهر من« برای مخاطب پایه اول دبستان با همکاری کانون پرورش فکری 
استان اصفهان و کمیته فرهنگ شهروندی تولید می شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون، کتاب فیلم »قصه های شهر من« با توجه به محتوای کتاب »بخوانیم و بنویسیم« 
پایه اول ابتدایی و با مضامین شهروندی تهیه می شود.براساس این خبر، داستان های »قصه های 
شهر من« در قالب یک کتاب زیر نظر انجمن داستان نویســی کانون تهیه می شود و در ادامه از هر 
داستان یک انیمیشن تولید خواهد شد.در همین راستا جلســه برنامه ریزی برای تولید این آثار با 
هدف اجرای برنامه کالس شــهر برای مخاطب پایه اول ابتدایی از سوی مربیان خالق و قصه گوی 
کانون و با همکاری کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان در محل اداره کل کانون استان 
اصفهان برگزار شد.در این جلســه احمد رضایی، رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان، نسرین باباپور سرپرست اداره کل، کارشناس مسئول هنری، کارشناس فرهنگی و مسئول 
روابط عمومی کانون اســتان اصفهان حضور داشتند.  طرح کالس شــهر، پیش تر در شهر اصفهان 
اجرایی و با توجه به رویکرد آموزش غیرمستقیم در این طرح در همکاری با معاونت فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان بر برگزاری جلسه تخصصی و همکاری برای تدوین و اجرای این برنامه با حضور 
سرپرست و کارشناسان کانون پرورش فکری تاکید شده است.برنامه ریزی برای تولید کتاب فیلم 

»قصه های شهر من« در راستای طرح کالس شهر خواهد بود.

شهردار سده لنجان:

طرح جامع زیباسازی سده لنجان تدوین می شود
شهردار سده لنجان از تدوین طرح جامع زیباسازی شهر سده لنجان خبرداد.حمید شهبازی با اشاره 
به اینکه تغییر و تحول در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری شهرها نیازی است که باید همواره مورد 
توجه مدیران باشــد، اظهار داشت: این امر باید مطابق با پیشــینه تاریخی شهرها و بافت فرهنگی 
شهروندان اجرایی شود.وی با بیان اینکه شهر سده لنجان به دلیل نزدیکی با صنایع بزرگ و همچنین 
ظرفیت کشاورزی که دارد همواره در طول تاریخ مهاجرپذیر بوده است، افزود: این شهر دارای بیش 
از ۲۰ هزار نفر جمعیت است که تنوع فرهنگ را در خود دارد.شهردار سده لنجان با بیان اینکه به منظور 
ایجاد تغییر در روند زیباسازی شهر ســده لنجان و ایجاد هارمونی مناسب در روند اجرای این طرح 
تدوین طرح جامع را در دستور کار قرار دادیم، تصریح کرد: این طرح در چهار محور اصلی نورپردازی، 

نماد، دیوارنگاره و مبلمان شهری در حال تدوین است.

با مسئولان

خبر خوان

 مدیر کمیسیون های ماده صد 
شهرداری اصفهان:

کمیسیون ماده صد، صالحیت 
تغییر کاربری را ندارد

خبر روز

 مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه دریافت جریمــه از مالک تنها برای 
نوع اســتفاده از ملک اســت و مالک هیچ گونه 
حقوق مکتســبه ای ندارد، گفت: کمیسیون ماده 
صد شــهرداری صالحیت تغییر کاربری را ندارد.

غالمعلی فیض الهی اظهار کــرد: در قانون برای 
این موضوع جریمه ای پیش بینی نشــده است، 
اما مشاغلی همچون دفاتر ازدواج و طالق، دفاتر 
وکال، مطب پزشــکان و دفاتر مهندسان، مجله و 
روزنامه اجازه دارند در ملک شــخصی خود این 
دفاتر را ایجاد کننــد که به عنــوان واحد تجاری 
محسوب نمی شود.وی خاطر نشان کرد: در سال 
۶۶ ماده ای واحده تصویب شــد کــه حرفه های 
پزشــکی در این واحدها به صورت تجاری اجازه 
فعالیت دارند، اما مابقی مشاغل اجازه فعالیت 
ندارند.مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در صورتی که کمیسیون ماده 
صد رای بر جریمه صادر و مالک جریمه و تمامی 
مبالغ دیگر را نیز به شهرداری پرداخت کند، مالک 
هیچ گونه حق و حقوق مکتسبه ای ندارد، نکته مهم 
اینکه کمیســیون ماده صد شهرداری صالحیت 
تغییر کاربری را نــدارد.وی با بیــان اینکه مبلغ 
جریمه برای استفاده از ملک است و در صورتی که 
کاربر دیگری برای ملک در طرح تفصیلی وجود 
نداشته نباشد، شهرداری نیز ملک را دارای کاربری 
غیر تجاری می دانــد، تصریح کرد: با توجه به بند 
۲۴ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، در صورتی که 
فردی در کاربری غیر تجاری، واحد تجاری ایجاد 
کند، کمیسیون باید رای تبدیل یا تعطیلی واحد را 
صادر کند.فیض الهی اظهار کرد: دریافت جریمه 
از مالک تنها برای نوع اســتفاده از ملک است و 
مالک هیچ گونه حق و حقوق مکتسبه ای ندارد؛ در 
این خصوص نظریه حقوقی صادر شده، بنابراین 
صدور تغییر کاربری منوط به رای کمیسیون ماده 
پنج شهرداری یا طرح تفصیلی است.وی افزود: 
شماره تلفن ۳۲۲۴۰۱۵۳ راه ارتباطی شهروندان 
با کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان است که 
در صورت تماس شهروندان پاسخگوی سواالت 

آنها خواهیم بود.

به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان؛

اولین جشنواره ملی »کتابخانه کودک ما« برگزار می شود
اولین جشنواره ملی »کتابخانه کودک ما« با هدف شناســایی و تجلیل از برترین كتابخانه ها و بخش های كودک، افزایش توجه به كتابخانه های كودک و افزایش 
سطح خدمت در كتابخانه های كودک برگزار می شود. این جشنواره از اول بهمن ماه جاری تا ۲۰ فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند با 
ارسال آثار خود در قالب كلیپ های ضبط شده و شرح و نمایش عملی اجرای هر یک از محورها در جشنواره شركت کنند. آثار برتر، در جلسات آموزشی و فضای مجازی 
به عنوان نقاط نظر برجسته مورد استفاده قرار می گیرد. کتابداران برای شرکت در این جشنواره می توانند به منظور بارگذاری کلیپ به سامانه مسابقات نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور به آدرس samakpl.ir مراجعه کنند. یادآور می شود، محورهای جشنواره شامل بهترین آرایش فضا در كتابخانه كودک ما، بهترین برنامه ها در كتابخانه 
كودک ما، بهترین منابع در كتابخانه كودک ما، بهترین خدمات در كتابخانه كودک ما و بهترین مشاركت فردی و سازمانی در کتابخانه کودک ماست و به ۱۰ اثر برتر در 

محورهای جشنواره، جوایز ارزشمندی تعلق خواهد گرفت.

جشن فاطمی منور 
به عطر رضوی شد

خادمیــاران کانون شــمس 
الشموس خیریه کوثر با حضور 
در جشن ویژه والدت بانوی دو 
عالم در مسجد رضوی اصفهان 
آنجا را سرشــار از عطر معنوی 

حضرت امام رضا)ع( کردند.

وز عکس ر

یمنا
س: ا
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یکی از ویژگی های مشــترک افراد موفق با ذهنی قدرتمند، 
خواندن و یادگیری دائمی آن هاســت. برخی از مردم آن را 
استقامت و برخی دیگر آن را پشــتکار می نامند. هر چه که 
آن را بنامید، داشتن یک ذهنیت قوی صفتی است که میان 
بهترین مجریان جهان، کارآفرین ها، رهبران، موسیقی دان ها 
یا ورزشکاران مشترک است. باید دانست که یک طرز فکر 
قوی باعث تسلیم نشــدن و پیش رفتن در کار ها می شود. 
قدرت واقعی ذهن از ترکیبی از آگاهی، تمرکز و اســتقامت 
ناشی می شود. یک ذهن قوی همان چیزی است که به شما 
امکان می دهد تا به جای افکار منفی بر روی اهداف صحیح 

و رو به جلوی خود متمرکز شوید.
این همان چیزی است که به شما کمک می کند درک کنید که 
تالش و مبارزه برای رسیدن به اهداف الزم است و شما را روز 
به روز به اهداف تان نزدیک می کند. همچنین باعث می شود 
بر ذهن خود بیشتر مسلط باشید و شــما را از تصمیم های 
مخرب باز می دارد؛ بنابراین باید یــاد بگیریم که ذهن خود 
را به گونه ای پرورش دهیم تــا بتوانیم با افراد زیادی رقابت 
کنیم. شما نیز باید همان عادت هایی که افراد موفق دارند را 

یاد بگیرید و به عادت روزانه خود تبدیل کنید. 

در ادامه ما شــما را با عادت های افراد موفــق و با ذهنیت 
قدرتمند آشنا می کنیم. 

هدف خود را مشخص و کامال آن را باور کنید: افراد موفق 
چنان کار می کنند که گویا موفقیت و شهرت شان کامال برای 
آن ها مشهود است و از آن مطمئن هستند، حتی قبل از آنکه 
به آن برسند! این یک مثال عالی از چگونگی استفاده افراد 
موفق از قــدرت نیت و باور برای ســاختن سیســتم های 
اعتقادی، پیرامون اهدافی که می خواهند به آن برسند است. 
این افراد سپس با توجه به همین باورهای شان اهداف خود 
را به واقعیت بدل می کنند. شــما هم می توانید با تمرین و 
اســتفاده از این تکنیک ذهنی، در راســتای ساخت ذهنی 

قدرتمند گام بردارید.
برای فکر کردن در مورد فعالیت های خود زمان بگذارید: 
افراد موفق مطمئنا زیاد مشــغول کار هستند، اما این بدان 
معنا نیســت که آن ها نکات مهم دیگــر را نمی بینند. آ ن ها 
همچنین اهمیت تأمل و درون گرایی را می فهمند. این افراد 
برای بررسی پیشــرفت خود زمان می گذارند و فضا و وقت 
الزم را برای توجه به ایده ها یا فرصت های جدید به ذهن شان 

می دهند.

یاد بگیرید چگونه با افــکار منفی مقابله کنید: افرادی که 
دارای ذهنی باز و قدرتمند هستند، از افکار منفی آگاه بوده و 
می دانند که چگونه بــر آن ها غلبه کنند. ایــن افراد به جای 
ســرکوب افکار منفــی، می پذیرنــد که افــکار منفی فقط 
اندیشه هایی هستند که قدرت ذاتی ندارند. آن ها به این افکار 
دلبسته نیســتند و زیاد به آن ها توجه نمی کنند و با این کار 
می تواننــد از زاویه جدید بــه یک وضعیت نــگاه کنند و راه 
حل های جدید را بیابند. سرانجام، آن ها اندیشه منفی را با 
ایده جدیدی جایگزین می کنند که به خوبی در خدمت آن ها 

باشد.
مراقبه و مدیتیشن کنید: هدف از مراقبه آرام کردن ذهن 
است تا بتوانید از افکار و احساسات خود آگاه شوید. با اینکه 
تکنیک ها و ابزار های مراقبه متفاوت هستند، اما یک تمرین 
مراقبه به شــما کمک می کند تا خود را در سطح عمیق تری 
بشناســید و در عین حال اســترس و اضطراب خود را نیز 
کاهش دهید. افراد برتــر می دانند که چگونــه با گذراندن 
لحظاتی در سکوت، حواس پرتی و استرس خود را برطرف 
کنند. آن ها این افکار و ناراحتی ها را پشت سر می گذارند تا 

در مسیر اهداف شان حرکت کنند.

آشپزی

مهمانی به سبک 
گیالنی ها با خورش ترشه تره

خورشت ترشه تره یکی از غذا هایی است که هروقت به خانه 
گیالنی ها رفتید از آن ها تقاضا کنید که برای تان درست کنند.

مواد الزم: 400  گرم سبزی )مخلوطی از گشنیز،تره،جعفری و 
اسفناج(، یک پیمانه سر پر برنج، یک  بوته سیر، 4 عدد تخم مرغ، یک 

دوم  لیوان آب نارنج، به مقدار الزم نمک، فلفل، دارچین و زردچوبه
طرز تهیه: سبزی را درشت خرد کنید و بعد از شستن، کناری بگذارید. قابلمه ای آماده کنید و برنج را همراه 
با مقداری آب از چند ساعت قبل در آن خیس کنید. بعد از چند ساعت قابلمه را روی اجاق بگذارید. سبزی 
را به همراه یک پیمانه آب به برنج اضافه کنید و بگذارید بپزد. بوته سیر را حبه کرده و ریز خردکنید. تابه ای 
آماده کنید و مقداری روغن در آن بریزید و روی اجاق قرار دهید تا داغ شود سپس سیر خرد شده را در 
روغن تفت دهید و حین تفت دادن زردچوبه را هم اضافه کنید. سیر تفت داده شده را به قابلمه اضافه 

کنید، آب نارنج را هم بیفزایید.تخم مرغ ها را در کاسه ای بشکنید و همراه نمک، فلفل و دارچین 
داخل قابلمه بریزید و هم بزنید. در قابلمه را بگذارید تا تخم مرغ ها بپزند. بعد از اینکه 
خورشت به روغن افتاد آن را با کته سرو کنید.البته این غذا را با نان هم می شود سرو 

کرد.اگر آب نارنج در دسترس نداشتید، می توانید از آب انار استفاده کنید. 
البته در این صورت رنگ خورشت مقداری تیره تر می شود.شما 

می توانید به این خورشت مقداری نعنا داغ هم 
اضافه کنید.

عاداتی که برای داشتن یک ذهن قوی باید در خودتان تقویت کنید

ساخت فیلم سینمایی با الهام از حمله به کنگره آمریکا از پوستر فصل سوم »جوکر« رونمایی شد
حمله به کنگره آمریکا که 6 ژانویه 2021 از سوی هواداران ترامپ انجام شد، 
سوژه ساخت فیلم بعدی »آدام مک کی« شده است.این روز که از آن 
به عنوان بدترین حمله به دموکراسی از زمان جنگ داخلی آمریکا 
یاد می شود، توسط »بیلی ری« به عنوان نویسنده و کارگردان به فیلم 
بدل می شود.از این فیلم به عنوان »جی 6« یاد شده و آدام مک کی 
که به تازگی »باال را نگاه نکن« را ساخته است، به عنوان یکی از تهیه کنندگان 
پروژه عمل می کند.

پس از معرفی هر هشت مهمان فصل سوم جوکر طی روزهای گذشته، از 
پوستر فصل جدید این مهمانی خاص رونمایی شد.  رضا شفیعی جم، 
امیر غفارمنش، سروش جمشیدی، سیاوش چراغی پور، میرطاهر 
مظلومی، علیرضا استادی، بابک نهرین و حمید لوالیی  مهمانانی 
هستند که در این فصل طی مدت 6 ساعت درگیر چالش خنداندن 
یکدیگر و نخندیدن خواهند شد.جوکر کاری  از احسان علیخانی است که در 
استودیو »قرن جدید« به صورت اختصاصی برای فیلیمو تولید شده است. 

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان این که مصرف گاز در این استان 
سنگین و غیرمعمول شده است، از مردم خواست در مصرف گاز صرفه جویی 
کنند. سید مصطفی علوی از افزایش مصرف گاز توسط مشترکین این شرکت 
با توجه به برودت هوا خبر داد.مدیر عامل شــرکت گاز استان اصفهان، حجم 
مصرف روزانه گاز در این استان را ســنگین و غیرعادی عنوان کرد که موجب 
افت فشار در شهرستان های غربی استان شده است. وی با بیان این که هنوز 
مصرف گاز در استان اصفهان به میزانی که تبدیل به معضل شود، نرسیده است، 
گفت:  تاکنون در هیچ نقطه استان با قطعی گاز روبه رو نبوده ایم و همکاران ما 
در شرکت توزیع با اقدامات مدیریتی تالش کردند اجازه ندهند افت فشارها 
منجر به قطعی گاز شود. مدیر عامل شرکت گاز استان افزود: بنا بر پیش بینی 
هواشناســی طی روزهای آتی افزایش چند درجه ای دما را در سطح استان 
شــاهد خواهیم بود که این مســئله به کاهش مصرف گاز کمک خواهد کرد، 
هرچند کمک اصلــی را باید مردم با تالش برای کاهــش مصرف گاز و صرفه 
جویی در آن انجام دهند. وی با بیان این که شرکت گاز به طور جدی به دنبال 
اجرایی کردن طرح بهینه ســازی مصرف سوخت مشــترکین خانگی است، 
اظهار کرد: اقداماتی نظیر عایق کاری و تنظیم مشعل توسط هر مشترک بین 
15 تا 30 درصد در کاهش مصرف گاز اثرگذار است که این میزان صرفه جویی 

تاثیر بسزایی در مدیریت کالن مصرف گاز خواهد داشت. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان همچنین از بازدید ادواری از ادارات و ارگان ها توسط بازرسان 
این شرکت سخن گفت و با اشــاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف گاز در 
شرایط کنونی کشور، از معرفی ادارات و نهادهایی که اصالحات مورد نظر شرکت 
گاز را در سیستم های گرمایشی خود لحاظ نکرده باشند به استانداری خبر داد.

در آستانه فرا رســیدن میالد دخت نبی مکرم اســالم حضرت فاطمه زهرا 
)س(، جشنواره »بانوی آب، دختر آفتاب« همراه با نمایشگاه صنایع دستی، 
در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باغبهادران برگزار شد. این 
جشنواره با مشارکت شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، اداره آموزش 
و پرورش، شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باغبهادران 
برگزار شــد و بانوان آثار خود را در قالب صنایع دســتی، آشپزی، شیرینی 
پزی، خیاطی، میناکاری، سفال گری، شعر، دل نوشته، کاردستی و نشریه 

دیواری با موضوع مهریه حضرت فاطمــه )س(، تاریخ، فرهنگ، خانواده، 
اجتماع، مدیران و آموزگاران آب  به نمایش گذاشتند. در این مراسم نماینده 
مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی ضمن تبریک میالد حضرت فاطمه 
زهرا)س( اظهار داشت: به زودی با همکاری شهرداری باغبهادران، بازارچه 
ای که حداقل دو تا سه روز در هفته برقرار باشد، در این شهر دایر خواهد شد 
تا عالوه بر نمایش آثار هنرمندان، درآمدزایی و کارآفرینی  نیز صورت گیرد و 
جوانان به سمت و سوی چنین فعالیت هایی سوق پیدا کنند. حسین رجایی 
افزود: باید از هنرمندان و کارآفرینان حمایت کرد چرا که در حوزه فرهنگی در 
شهرستان لنجان استعدادهای زیادی داریم و باید تدابیری برای شکوفایی 
ظرفیت های موجود در این شهرســتان و بخش باغبهادران اندیشیده شود.  
درادامه این مراسم مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان گفت: تربیت زنان و کودکان این سرزمین باید مبتنی بر اصول و تفکر 
فاطمی باشد تا زنان ایران اسالمی، اسوه تمام دختران و زنان درجهان اسالم 
و دنیا باشند. نسرین باباپور، با بیان این که فرهنگ و سیره فاطمی باید در 
تعلیم و تربیت فرزندان و به ویژه دختران در جامعه ترویج پیدا کند بر ایجاد 
زمینه شــکوفایی ظرفیت و توان هنری در کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان باغبهادران تاکید کرد. جشــنواره »بانوی آب، دختر آفتاب« از 30 
دی تا 3 بهمن ماه سال جاری در کانون پرورشــی کودکان و نوجوانان شهر 

باغبهادران برگزار شد.

عملکرد فوالد طی ۹ ماهه امســال نشــان می دهد که نزدیک به 105 هزار 
میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با فروشی 
4۹.5 هزار میلیارد تومانی 112 درصد افزایش داشــته است. شرکت فوالد 
مبارکه با نماد فوالد که از بزرگ ترین فوالسازان ایران است و در حال حاضر 
موقعیت مناســبی در گروه خود دارد و با توجه به اینکه در آینده ای نزدیک 
محصوالت جدید به ســبد کاالیی آن اضاقه می شــود، به طور قطع درآمد 

شرکت رشد قابل توجهی خواهد داشت.
در شرایطی که بازار بورس نزدیک به 20 درصد اصالح داشته نماد فوالد طی 
سه ماه تنها 4 درصد افت قیمت داشته و در یک ساله همچنان با 24 درصد 
رشــد در موقعیت صعودی باقی مانده  و این مســئله تحت تاثیر  گزارش 

عملکردی این شرکت است.  
در آذر، فوالد مبارکه با فروش 13.5 هزار میلیارد تومان محصول دوباره رکورد 
خودش در آبان ماه را جابه جا کرده به طوری کــه مبلغ فروش 6.5 درصد 
نسبت به آبان بیشتر بوده است.  در واقع شرکت در ماه قبل تر 586 هزار تن 

محصول فروخته بود که در آذر به 637 هزار تن رسید. 
این مسئله از یک سو نشان می دهد که سیاست های سهیمه بندی سوخت 
تاثیری در فعالیت این شــرکت نداشته اســت، از طرف دیگر چشم انداز 
فعالیت شرکت را صعودی نشان می دهد که با عرضه محصوالت جدید در 
سال آینده به طور قطع درآمد شرکت نه تنها رشــد خوبی خواهد کرد، بلکه 

حاشیه سود مناسبی خواهد داشت. 
به طور کلی افزایش قیمت ارز، عرضه محصوالت جدید در کنار افزایش 2.6 
درصدی تولید شرکت در ماه های اخیر اهمیت ویژه ای برای سهامداران فوالد 
دارد. همچنین فوالد از ابتدای ســال مالی تا پایان آذر نزدیک به 105 هزار 
میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش 4۹.5 هزار میلیارد تومانی 
مدت مشابه ســال قبل 112 درصد افزایش ثبت کرده اســت. این آمارها 

حکایت از موفقیت استراتژی تولید محور شرکت فوالد دارد.

تولید محصوالت استراتژیک
مدیران فوالد مبارکه اعالم کرده اند در حال حاضر شــرکت به دنبال خرید 
شرکت سهام شرکت های کوچک در زنجیره ای فوالد هستند تا از این طریق 
تامین مواد اولیه برای فوالد مبارکه تضمین شــود و شــرکت از این طریق 

می تواند تمرکز خود را روی تولید محصوالت اســتراتژیک بگذارد. به عنوان 
مثال، فوالد مبارکه اخیرا محصول تختال گرید APIX70 با ضخامت 300 
میلی متر را به تولید انبوه رســاند تا بخش عمده ای از نیاز صنعت کشــور را 
تامین و صنایع مربوطه را از واردات آن بی نیاز کند؛ همچنین با تامین ورق 
رنگی موردنیاز صنایع تولیدکننده لوازم خانگی توانسته کشور را به خودکفایی 
برساند و تمامی گریدهای ورق های رنگی لوازم خانگی را که از حساسیت، 

دقت و کیفیت زیادی برخوردار است، به مرحله تولید برساند. 
همچنین باید توجه داشت که سهم عرضه فوالد مبارکه در معامالت بورس 
کاال طی یک سال گذشته بیشتر شده اســت، به طوری که در هفته گذشته 
معامله 314 هزار و ۹60 تن محصول ورق گرم، قلع اندود و گالوانیزه با ارزشی 
معادل 65 هزار و 163 میلیارد ریال را ثبت کرده و به طوری که این شــرکت 
4 بار در یک ماه گذشــته ورق خودرو عرضه کرده که دوبار ورق گرم و دوبار 
ورق سرد بوده که در مجموع بیش از 70 هزار تن محصول عرضه کرده است. 
همچنین این شــرکت بیش از 300 هزار تن ورق گــرم اچ آر و 53 هزار تن 
تختال اس ام عرضه کرده که نقش مهمی در تامین مواد اولیه صنایع خرد و 
کالن کشور ایفا کرده و در راستای افزایش تقاضا در این بخش، فوالد مبارکه 
نزدیک به 15 هزار تن ورق گالوانیزه لوازم حانگی و ورق سرد لوازم خانگی 

عرضه کرده است.

اندیکاتورها در محدوده حمایتی 
در حال حاضر اندیکاتورها نشان از  رســیدن به محدوده حمایتی دارد و با 
توجه به اینکه اخیرا در قیمت ۹40 تومان هر ســهام آن معامله می شــد تا 
محدوده ۹00 تومان می تواند نوسان داشته باشد، اما احتماال بعد از برگشت با 
سطوح حمایتی بار دیگر رشد در قیمت در این نماد آغاز خواهد شد و در مقطع 

بعدی می تواند تا قیمت 1100 و بعد تا 1200 تومان رشد قیمت داشته باشد.
در شرایط کنونی یکی از دالیل افت قیمت ارزش نمادهای صادراتی کاهش 
قیمت ارز است که تحت تاثیر سیگنال های مثبت مذاکرات برجام رخ داده 
و با توجه به اینکه شــرکت های صادراتی بعد از برجــام می توانند صادرات 
بیشتری داشته باشــند و هزینه دور زدن تحریم ها و... برای این شرکت ها 
کاهش می یابد. به طور قطع حاشیه سود صادرات آن ها حفظ می شوند و 

در آینده ای نه چندان دور بار دیگر روند صعودی در بورس جرقه خواهد زد.

درخواست مدیر عامل شرکت گاز استان برای کاهش در مصرف گاز

با حضور نماینده مردم لنجان در مجلس صورت گرفت؛
برگزاری جشنواره »بانوی آب، دختر آفتاب« در شهر باغبهادران 

دالیل عملکرد مثبت فوالد مبارکه
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