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وزیر علوم در اصفهان: 

باید از برج تولید علم در  کشور  صیانت شود

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه به دنبال 
تامین انتظارات 

مشتریان خود است

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری  خبر داد:

ساماندهی 8۶2 
دست فروش و متکدی 

در اصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

اتمام پروژه های ناتمام 
پزشکی قانونی نیازمند 

اعتبار است

تونل سوم کوهرنگ آماده است؛

بهره برداری از سامانه 
دوم آبرسانی به زودی

شهردار اصفهان:

بودجه 1401 اصفهان با تعامل 
شهروندان بسته می شود
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ضد و نقیض ها درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما؛

ایرالین ها: مقصر نیستیم!

دستگیری عامالن فرار مالیاتی 
میلیاردی در اصفهان 

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون وزیر و سرپرست مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی را صمیمانه تبریک عرض می کنیم و از درگاه الهی موفقیت تان 

در مسیر خدمت رسانی به مردم شریف ایران را  خواستاریم.

جناب آقای دکتر قاری قرآن

روزنامه زاینده رود

فرش اصفهان؛ راهی برای رونق صنعت گردشگری

زیبای خفتـه!
فرش اصفهان ،کاالیی است که با توجه به سالیق خریداران 
جهانی در رنگ، طرح، نقشــه و نوع بافت می توان از آن به 
عنوان منبع درآمدزایی بســیار خوبی استفاده کرد. البته با 
اندکی تفکر مدبرانه و کارشناسانه می توان این کاال را عاملی 

برای ورود گردشگر به اصفهان تلقی کرد.

شــهردار اصفهان در جلســه کمیســیون تلفیق شورای 
اســالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: تعامل با شهروندان 
روش تاکیدی مدیریت شــهری اصفهان در دوره ششم 
اســت تا عالوه بر کشــف مشــکالت به راه حل مسائل 

دست یابیم. 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی؛ 
زنگ خطر موج جدید کرونا

مروری بر نکات آماری ذوبی ها 
در دیدار با تیم فجرسپاسی؛

بازگشت آرامش به 
اردوگاه سبزپوشان
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توافق 5 کشور برای جلوگیری از وقوع جنگ هسته ای
رهبران روسیه، چین، انگلیس، آمریکا و فرانســه بیانیه ای را در زمینه منع وقوع جنگ هسته ای صادر 
کردند.  به نقل از آر تی، سایت کرملین بیانیه رهبران روسیه، آمریکا، چین، انگلیس و فرانسه در زمینه 

منع وقوع جنگ هسته ای و منع جنگ بین کشور های اتمی را منتشر کرد.

درگیری طالبان و مرزبانان ترکمنستان
برخی منابع از درگیری میان نیرو های طالبان و مرزبانان ترکمنســتان در شهرستان خم آب در والیت 
جوزجان خبر دادند. نیروی طالبان که صبح دوشــنبه جهت بررسی وضعیت امنیتی به مرز شهرستان 
خم آب رفته بودند، با نیرو های مرزی ترکمنستان درگیر شدند. حالل بلخی، رییس وزارت اطالعات و 
فرهنگ طالبان در والیت جوزجان اعالم کرد: سه روز پیش، نیروی مرزی ترکمنستان یک شهروند را 
کشــته و دیگری را کتک زدند. به گفته وی، زمانی که نیرو های طالبان برای بررسی شرایط امنیتی به 
شهرستان خم آب رفتند با پاسخ نظامی نیرو های مرزی ترکمنستان مواجه شدند. بلخی عنوان کرد که 
نیرو های طالبان در پاسخ به این حمله علیه نیرو های ترکمنستان آتش گشودند. جزییات بیشتری از 

این حمله مشخص نیست و تاکنون تلفاتی گزارش نشده است.

رییس جمهور برزیل بار دیگر در بیمارستان بستری شد
ژائیر بولسونارو، رییس جمهور برزیل به دلیل انسداد روده در بیمارستان بستری شد.  به نقل از خبرگزاری 
رویترز، ژائیر بولسونارو، رییس جمهور برزیل به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شد. وی از 
روز یکشنبه با احساس درد در ناحیه معده به پزشک معالجه کرده و پس از بررسی های صورت گرفته 
بیماری وی را انسداد روده تشخیص دادند.  رییس جمهور برزیل با انتشار تصویری از خود روی تخت 
بیمارستان در توئیتر نوشت: برای بررسی و آزمایشات بیشتر بستری هستم و ممکن است یک جراحی 
دیگر در راه باشد. بولسونارو در این پیام ادامه داد: این دومین بستری شدن با عالئم مشابه پس از حادثه 

سپتامبر ۲۰۱۸ است که ممکن است بار دیگر تحت عمل جراحی قرار گیرم.

نخست  وزیر لبنان: 

خواهان حل اختالفات عربی هستیم
نخست  وزیر لبنان در بیانیه ای خواهان کمک کشــورهای عربی به لبنان برای عبور از بحران های موجود 
شد. به نقل از صدی البلد، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان در این بیانیه در واکنش به سخنرانی شامگاه 
دوشنبه دبیرکل حزب ا... لبنان مدعی شد: »آنچه نصرا... علیه عربستان گفت نشان دهنده موضع دولت 
و قشر وسیعی از مردم لبنان نیست.«میقاتی گفت: ما همیشه خواستار حل اختالفات عربی و آسیب 
نرساندن به روابط لبنان با کشورهای عربی به ویژه عربستان بوده ایم و از این منظر درخواست ما این است 
که موضوع سیاست خارجی روی میز گفت وگو قرار گیرد تا از لبنان از پیامدهای مسائل بی فایده در امان 
بماند. نخست وزیر لبنان در ادامه خاطرنشان کرد: توهین به هیچ کشور عربی به ویژه کشورهای حاشیه 

خلیج فارس به نفع لبنان نیست.

سقوط مشکوک بالگرد صهیونیستی در سواحل حیفا
شبکه ۱۲ تلویزیون اسراییل اعالم کرد نهاد نظارت نظامی، انتشار اطالعات در رابطه با سقوط بالگرد در 
سواحل حیفا را ممنوع اعالم کرده اســت. پیش از این اعالم شده بود که نخست وزیر  اسراییل جلسه 
خود را نیمه تمام رها کرد تا آخرین تحوالت مربوط به ســقوط این بالگــرد را پیگیری کند. در پی وقوع 
این حادثه شماری از هواپیماهای شناسایی ارتش صهیونیســتی بر فراز محل سقوط بالگرد در حال 

گشت زنی هستند.

بازی ضرب االجل ها در وین؛ این بار آخر ژانویه

یک دیپلمات غربی در مصاحبه ای با پایگاه خبری »پولیتیکو« تصریح 
کرده آمریکا با توجه به خروج از برجام بایستی نخستین گام را برای از 
سرگیری اجرای کامل این توافق بردارد. جدیدترین دور مذاکرات رفع 
تحریم ها بعد از وقفه ای کوتاه از روز دوشــنبه در وین آغاز شد. همزمان 
با آغاز این مذاکــرات، رســانه های غربی تالش هایی را بــرای تزریق 
فوریت های ساختگی به مذاکرات نیز آغاز کردند. دیپلمات های غربی 
از هشتم آذرماه که نخستین دور مذاکرات رفع تحریم ها در دولت سید 
ابراهیم رییسی آغاز شده، ســعی کرده اند با ارائه چارچوب های زمانی 
تیم ایران را برای موافقت با خواسته های خود تحت فشار قرار دهند. با 
این حال، نمایندگان ایران در مذاکرات وین تصریح کرده اند برای تهران 
نتیجه مهم تر از زمان است. تهران در تالش است برجام را که از نخستین 
روزهای اجرایی شدن در اثر برخی سیاســت های آمریکا و کشورهای 
غربی به توافقی تهی از منافع اقتصادی برای طرف ایرانی تبدیل شد، به 
ســمت توافقی دوجانبه و متوازن پیش ببرد. پولیتیکو به نقل از برخی 
»مقام های نزدیک به مذاکرات« مدعی شده که پنجره مذاکرات تا پایان 
ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه بسته خواهد شد. البته پولیتیکو به نقل از 
منابعی دیگر این را هم نوشــته که هیچ تاریخ ثابتی در خصوص زمان 
توافق در نظر گرفته نشده است. این جدیدترین تاریخی است که منابع 

غربی درباره مهلت رسیدن به توافق مطرح کرده اند. رسانه های غربی در 
دورهای قبل تر گفت وگوها مدعی شده بودند ایران تا پایان دسامبر برای 
تصمیم گیری بر سر توافق فرصت دارد. دیپلمات های انگلیس، آلمان و 
فرانسه هفته پیش در بیانیه ای ضمن تصریح بر اینکه نمی خواهند برای 
مذاکرات »ضرب االجل های ساختگی« تعیین کنند گفته بودند که برای 
حصول توافق »چند هفته زمان« وجود دارد و نه چند ماه. یک سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفته الزم است ایران »فوریت واقعی« به مذاکرات 
در وین اضافه کند. پولیتیکو به نقــل از دیپلمات های غربی این ادعا را 
مطرح کرده که آنها هنوز کامــال اطمینان ندارند که آیا ایران عالقه مند به 
پیشبرد مذاکرات در خصوص برجام است یا اینکه  فقط به دنبال اتالف 
وقت و همزمان پیش بردن برنامه هسته ای خود است. یک دیپلمات 
ارشد غربی گفته که با توجه به کمبود وقت، در مذاکرات هفته جاری الزم 

است »بر سر همه موضوعات به صورت موازی گفت وگو شود.«

اختالفات در وین
نشــریه پولیتیکو در ادامه به برخی از محورهای اختالف میان ایران و 
طرف های غربی پرداخته است. یکی از اختالفات که پیش تر هم منابع 
دیگر به آن اشاره کرده اند مسئله سانتریفیوژهای پیشرفته ایران است.

پولیتیکو به نقل از چند دیپلمات غربی نوشته برخی از کشورها ترجیح 
می دهند ایران سانتریفیوژهای پیشرفته اش را تخریب کند، حال آنکه 
ترجیح تهران انبار کردن آنهاست. مسئله راستی آزمایی تحریم ها یکی 
دیگر از مســائل محل اختالف اســت. با آنکه تعهدات هسته ای ایران 
توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد نظارت و پایش قرار می گیرد 
هیچ نهادی بــرای نظارت بر رفع موثر و واقعی تحریم ها توســط طرف 

غربی وجود ندارد. 
دیپلمات های غربی می گویند منتظرند که ایران با پیشنهادهای جدیدی 
در خصوص این مسئله پای به وین بگذارد. به نوشته پولیتیکو، یک گزینه 
برای حل این مسئله می تواند این باشــد که »دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا« دستورالعملی درباره نحوه تجارت با 
ایران صادر کند. یک دیپلمات غربی به پالیتیکو گفت از آنجا که آمریکا به 
صورت یکجانبه از برجام خارج شده احتماال  الزم خواهد بود که واشنگتن 
»نخستین گام معنادار« را برداشــته و برخی از تحریم ها علیه تهران را 
کاهش دهد. دیگر محور اختالف درخواست ایران برای اخذ ضمانت از 
طرف غربی برای ماندن در برجام است، آن هم در شرایطی که نمایندگان 
جمهوری خواه کنگره آمریکا بار دیگر تهدیــد کرده اند چنانچه به قدرت 

برسند برجام را پاره خواهند کرد.

حسین امیرعبداللهیان،وزیر امور خارجه کشورمان 
در توئیتی نوشــت: اظهارات آشــفته وزیر خارجه 
رژیم جعلی اســراییل در قبال ملت بــزرگ ایران، 
مصداق این ضرب المثل معروف ایرانی اســت که 
» شــتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد 
گه دانه دانه«. با اقتدار و عقالنیت از حقوق ، منافع و 
پیشرفت ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی در 

آینده جهان ندارد.
یائیر الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا در 
گفت وگویی با تکرار ادعاهــای جنگ افروزانه علیه 
کشورمان مدعی شــده بود که این رژیم توان حمله 

به ایران را دارد.

وزیر امورخارجه رژیم صهیونیســتی بــه تازگی نیز 
ضمن طرح ادعاهایی دربــاره مذاکرات وین گفت 
که ایران و قدرت های جهانی مایل به احیای برجام 
هستند و به احتمال بسیار زیاد این اتفاق رخ خواهد 
داد. وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی ادامه داد: 
ارزیابی ما این اســت که ایران و قدرت های جهانی 
مایل به احیای برجام هستند و به نظر می آید که این 

اتفاق به زودی روی دهد.
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی 
شد: نخست وزیر، وزیر دفاع و من گفته ایم که با هیچ 
توافقی مخالف نیســتیم و یک توافق خوب، خوب 
است. مذکرات متمرکزی درباره این که توافق خوب 

شامل چه چیزهایی  است، در جریان است. جهان، 
از جمله طرفین مذاکــرات ]به مواضع اســراییل[ 

گوش می دهد.
الپید در ادامه ادعاهای خود گفت: از نظر ما مذاکرات 
وین به نتیجه مطلوبی برای اسراییل دست نخواهد 
یافت؛ اما به طور مداوم در تالشــیم با کمک کسانی 
که در آن دخیل هســتند، نتیجه را برای اســراییل 

بهبود ببخشیم.

واکنش امیرعبداللهیان به ادعای وزیر خارجه اسراییل: 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

مذاکره کننده ارشد ایران در ادامه رایزنی های دیپلماتیک روز دوشنبه با رؤسای هیئت های سه کشور اروپایی در چارچوب هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
دیدار کرد. این دومین دیدار علی باقری کنی در مرحله دوم از هشتمین دور مذاکرات وین است که از سرگرفته شد. باقری پیش تر با انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک برجام دیدار کرد و دو طرف درباره ادامه مسیر جلسات و گفت وگو های روز های آتی رایزنی کردند. گفت وگو ها در روز های آینده در سطوح و قالب های مختلف به 
صورت دوجانبه و چند جانبه ادامه خواهد داشت. منابع نزدیک به تیم های مذاکره کننده احتمال می دهند که با کاهش نقاط اختالفی در گفت وگو ها نشست کمیسیون 
مشترک برجام اواخر هفته برگزار شود. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت که هیئت جمهوری اسالمی ایران به وین سفر کرده 
است تا مطمئن شود که منافع وعده داده شده در برجام محقق می شود. وی افزود :در این زمینه »توافق هایی را داشتیم و باید ببینیم طرف مقابل با اراده و جدیت وارد 
می شود.« خطیب زاده با بیان اینکه طرف های مقابل باید تعهد خود را نشان دهند، افزود: وقت زیادی از هیئت ایرانی گرفته شد و ایران به خاطر سابقه بسیار بد آمریکا و 
بی عملی اروپا باید مطمئن شود کسی در آینده این توافق را به سخره نگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ضرب االجل های طرف های غربی برای مذاکرات خاطر 
نشان کرد که جمهوری اسالمی ایران هیچ ضرب االجل ساختگی را نمی پذیرد. »امروز توپ در زمین غربی ها و آمریکاست و اگر طرف های مقابل به تعهدات شان عمل 

کنند خیلی زود می توانیم به توافق برسیم.« وی با بیان اینکه پیشنهادات ایران روی میز است هشدار داد که پنجره توافق تا ابد باز نخواهد ماند.

دیدار مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی
یک کارشناس مسائل منطقه:

دولت عراق برای اخراج 
نیروهای آمریکایی چندان 

جدی نیست

خبر روز

وز عکس ر

پخش شعار تند 
علیه روحانی، 

 ظریف و الریجانی
در تلویزیون

در پخش زنده مراسم سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی 
از رسانه ملی، پالکاردی حاوی 
درخواست محاکمه روحانی، 
الریجانی و ظریف پخش شد.

نقش داماد وزیر بهداشت در انتصابات وزارتخانه؟
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگو با »انتخاب« در مورد اینکه گفته می شود داماد 
وزیر بهداشت در این وزارتخانه مشغول به کار است و در انتصابات هم نقشی دارد، گفت: »واقعیت 
این است که صحبتش شــده اســت، اما چیز مســتند و مدونی وجود ندارد که بتوانم نظر دهم. 
نمی توانم خبر را تایید یا رد کنم چراکه هیچ چیزی درمورد درســتی یا نادرستی این خبر را در دست 
ندارم.«همایون سامه یح نجف آبادی عنوان کرد: »وزیر بهداشــت در مجلس حضور پیدا کردند و 
حدود ۹ نفر از نمایندگان در جلسه کمیسیون از ایشان سواالت مختلفی پرسیدند، ولی در این زمینه 

کسی پرسشی نکرد.« 

 واکنش سخنگوی دولت به حذف تصویر شهید سلیمانی
از فضای مجازی

سخنگوی دولت گفت: حذف تصویر Hero#  از فضای مجازی امتداد همان روحیه خشن آمریکایی 
و جنایت تروریستی ۱:۲۰ اســت. علی بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
» حذف تصویر Hero#  از فضای مجازی امتداد همان روحیه خشن آمریکایی و جنایت تروریستی 
۱:۲۰ اســت. اقدام بزدالنه ایاالت متحده، نقض فاحش آزادی بیان و حقوق بشر علیه احساسات 
میلیون ها انسان در سراسر جهان است. آمریکا باید به این رویه خالف موازین حقوقی پایان دهد.«

امام جمعه موقت زنجان، دار فانی را وداع گفت
حجت االسالم سید رضا موسوی طیبی، امام جمعه موقت زنجان شامگاه دوشنبه دار فانی را وداع 
گفت. حجت االسالم سید رضا موســوی طیبی، امام جمعه موقت زنجان و امام جماعت مسجد 
سیدالشهدا شامگاه دوشنبه به دلیل کهولت سن و بیماری در سن 75 سالگی در بیمارستان آیت ا... 
موسوی دار فانی را وداع گفت. الزم به ذکر است حجت االسالم موسوی، آخرین نماز عبادی سیاسی 
جمعه خود را در ۹ مهرماه ســال جاری اقامه کرد. خطبه های حجت االسالم موسوی همواره مورد 
پسند مردم والیتمدار زنجان بود چرا که به درد دل ها و دغدغه های مردم در خطبه ها اشاره داشت و 

همچنین مطالبات عمومی و مشکالت مردمی را به مسئوالن گوشزد می کرد.

»صفار هرندی« رییس شورای نظارت بر صدا و سیما شد
محمدحسین صفار هرندی با اکثریت آرا به عنوان رییس شورای نظارت بر صداوسیما انتخاب شد.

بیژن نوباوه وطن، نماینده مجلس شورای اسالمی در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما گفت: با 
اکثریت اعضای شورای نظارت بر صداوسیما محمدحسین صفارهرندی به عنوان رییس این شورا 
انتخاب شد. وی افزود: اعضای این شــورا همچنین محمدجواد الریجانی را به عنوان نایب رییس 
شورای نظارت بر سازمان صداوســیما انتخاب کردند و رای گیری برای انتخاب دبیران هفته آینده 

انجام خواهد شد.

اظهارات متفاوت سعودی ها
وزیر خارجه سعودی در اظهاراتی گفت، اگر ایران پاسخگوی نگرانی کشورهای عربی درباره امنیت 
و ثبات منطقه باشد دست عرب ها به سمت ایران دراز شده است. »فیصل بن فرحان« وزیر خارجه 
سعودی در کنفرانس خبری مشترک با »ایمن الصفدی« وزیر خارجه اردن گفت: اگر  برادران مان در 
ایران پاسخگوی ثبات و امنیت منطقه باشند، دست های ما به عنوان عرب  به سمت این برادران دراز 
است. بر اساس گزارش شبکه »الجزیره«، وی افزود: بر اهمیت ممانعت از دستیابی ایران به سالح 

هسته ای و خالی کردن منطقه خاورمیانه از سالح کشتار جمعی تاکید می کنیم.

کافه سیاست

یک کارشناس مسائل منطقه با بیان این که 
برخی از گروه های داخلی عراق معتقدند که 
خروج نیروهای آمریکایــی معادله امنیتی 
عراق را به هم می ریزد، گفت: دولت عراق هم 
در مســئله خروج نیروهای آمریکایی از این 
کشور خیلی جدی نیست و  معتقد است در 
صورت چنین شرایطی موازنه به هم می ریزد.
حسن السجردی ا در ارزیابی خود از مسئله 
خروج نیروهــای آمریکایــی از خاک عراق 
گفت: موضوع خروج نیروهــای آمریکایی 
از عراق مصوبــه پارلمان این کشــور را دارد؛ 
اما به نظر می رســد در جامعه سیاسی عراق 
اختالف نظر مشــهودی در این زمینه وجود 
دارد و برخی از گروه های سیاســی به  رغم 
مصوبــه پارلمان خواهان خــروج نیروهای 
آمریکایی نیستند. وی تصریح کرد: در واقع 
برخی از این گروه های سیاسی عراق معتقدند 
که خروج نیروهــای آمریکایــی معادالت 
امنیتی عراق را به هم می ریزد و بخشــی از 
این شــرایط نســبی امنیت به دلیل حضور 
نیروهای آمریکا و همچنین مستشارهاست. 
این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان 
کرد: این جریانات بر این باور هستند که اگر 
آمریکایی ها عراق را ترک کنند صحنه امنیتی 
به هم می ریزد و در این رابطه بین الکاظمی 
و پارلمان اختالف نظر وجــود دارد. با وجود  
این که مصوبه پارلمــان عراق مبنی بر خروج 
نیروهای آمریکایی است؛ اما نوع نگاهی که 
الکاظمی دارد در ظاهر موافق اجرای مصوبه 
اما در باطن اینگونه نیســت. الســجردی با 
تاکید بر اینکه دولت عراق در مســئله خروج 
نیروهای آمریکایی از این کشور خیلی جدی 
نیســت، گفت: برخی معتقدنــد در صورت 
تحقق چنین شرایطی موازنه به هم می ریزد 
البته خود آمریکایی ها نیز به دنبال بهانه هایی 
هستند تا از عراق خارج نشوند آن هم با توجه 
به موقعیت ســوق الجیشــی که این کشور 
دارد، عالوه بر این آن ها باید پاسخگوی افکار 

عمومی جامعه آمریکا هم باشند. 

دیپلمات های انگلیس، آلمان و فرانسه هفته پیش 
در بیانیه ای ضمن تصریح بر اینکه نمی خواهند برای 
مذاکرات »ضرب االجل های ساختگی« تعیین کنند 
گفته بودند که برای حصول توافق »چند هفته زمان« 

وجود دارد و نه چند ماه

بین الملل
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 قیمت نجومی پنت هاوس های پایتخت؛ ٢٧٠ متر

5٠ میلیارد تومان
بررسی قیمت ها در بازار مســکن تهران از نرخ های نجومی قیمت پنت هاوس های تهران در بازار 
حکایت دارد؛ به طوری که یک پنت هاوس ۲۷۰ متری در منطقه نیاوران بیش از ۵۰ میلیارد تومان 

قیمت خورده است. 
در ســال های اخیر تهران نیز مانند ســایر شــهرهای بزرگ دنیا شــاهد ساخت و ســاز گسترده 
پنت هاوس ها بوده است؛ میانگین قیمت پنت هاوس های تهران از ۴۰ میلیارد تومان باالتر است به 
طوری که یک واحد ۱۰ هزار متری در منطقه فرشته تهران ۱۸۰ میلیارد تومان قیمت خورده است و 

یک واحد ۷۶۰ متری در زعفرانیه تهران نیز ۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

تسهیالت نهضت مسکن تا پایان سال پرداخت می شود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال سهمی که برای هر بانک 
در خصوص تسهیالت ساخت موضوع قانون جهش تولید مســکن در نظر گرفته شده پرداخت 
می شود. پروانه اصالنی اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیران اعتباری کلیه بانک هایی که سهمیه 
پرداخت تسهیالت در قانون جهش تولید مسکن توسط بانک مرکزی به آن ها اعالم شده است، 
برگزار شد.وی با بیان اینکه بانک مرکزی دستورالعمل این تسهیالت را در تاریخ ۱۷ آذر منتشر و به 
بانک ها ابالغ کرده است، افزود: هدف از این نشست رفع ابهام از نحوه پرداخت تسهیالت توسط 
بانک ها بود. اصالنی ادامه داد: تشریح و توضیح موارد ابهام بانک ها از نظر پرداخت تسهیالت از 
دیگر دستورات این نشست بود. همچنین درباره سامانه ثبت و درج اخذ تسهیالت نیز توضیحاتی 
ارائه شد که پرداخت ســرعت بگیرد و تا پایان سال ســهمی که برای هر بانک در نظر گرفته شده 

پرداخت شود.

ثبات قیمت »شکر«؛ نیازی به واردات نیست
دبیر انجمن تصفیه کنندگان گفت: با توجه به عرضه شــکر چغندر و نیشکر تا پایان سال نیازی به 
واردات نداریم و بازار همچنان آرام اســت. غالمحســین بهمنی اظهار کرد: با اتمام شکر داخلی و 
ورود شکر خارجی در سال جدید، قیمت افزایش می یابد که با این وجود نرخ شکر تا عید التهابی 
ندارد. وی گفت: قیمت هر تن شــکر تحویل بنادر در بازارهای جهانی ۵۰۰ دالر است که با احتساب 
هزینه های حمل، ضایعات و تصفیه قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه به ۱۴ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

می رسد که حداکثر با نرخ ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان به دست مصرف کننده باید برسد. 
این مقام مسئول افزود: بنابر آمار در فصل تابستان ماهیانه ۲۴۰ هزار تن و طی ۶ ماهه دوم سال 
۱۸۰ تا ۲۱۰ هزار تن شکر مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر آمار سالیانه ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
شکر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در 

داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

 حکایتی از افزایش 150 درصدی قیمت روغن
و بالتکلیفی قنادان

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایران  با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع 
شیرینی و شکالت در حال حاضر تامین روغن است، گفت: روغن صنعتی از حدود ۴۵ روز گذشته 
در بازار  وجود ندارد  و قیمت هر کارتن ۱۶ کیلویی روغن صاف )روغــن قنادی( از حدود ۲۰۰ هزار 
تومان به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. جمشید مغازه ای، از کمبود روغن صنعت، افزایش 
بیش از دو برابری قیمــت این ماده اولیه و کاهــش تولید این محصوالت خبــر داد و علت آن را 

بالتکلیفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.

با توجه به قدمت و ارزش فرش ایرانی، گفته  نفیسه زمانی نژاد
می شود می توان از این شاهکار بی نظیر، نه 
فقط به عنوان کاالی صادراتی بلکه به عنوان کاالیی در جهت جذب گردشگر به 
شهرهایی مانند اصفهان اســتفاده کرد. واقعیت این است که ویژگی های 
منحصر به فــرد قالی اصفهان، تنــوع طرح ها و ترکیــب رنگ ها در تمامی 
فرش های دستباف ایرانی قابل رؤیت اســت؛ اما به جرأت می توان قالی 
اصفهان را یکی از اصیل ترین و خوش آب و رنگ ترین این قالی های معرفی 
کرد که هنرمنــدان آن با تبحری خاص در حفظ و ماندگاری آن کوشــیده و 
جدیت به خرج داده اند. با بررسی فرش هایی که در اصفهان بافته می شود، 
می توان فهمید که نه تنها طرح و نقش، بلکــه رنگ و رنگ آمیزی فرش در 
اصفهان به ندرت دچار تحول و دگرگونی بوده است. حال با وجود ویژگی های 
قابل توجه در فرش اصفهان، ســوال آن اســت که چگونه و با چه تدابیری 
می توان از این هنر اصیل ایرانی در راستای درآمدزایی بیشتر برای اصفهان 
بهره مند شد؟ پرسش دیگر آن اســت که آیا تنها راهکار درآمدزایی صادرات 

است یا می توان از تدابیری دیگر هم استفاده کرد؟

صنایع دستی اصفهان می تواند بزرگ ترین درآمدزایی را داشته باشد
اســتان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که هزار مورد آن به ثبت 
ملی و هفت اثر آن به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران خارجی و 
داخلی است. از ۶۰۲ رشته صنایع دســتی شناسایی شده در دنیا ۲۹۹ مورد 

مربوط به ایران و از این تعداد ۱۹۶ رشته مربوط به استان تاریخی و هنرپرور 
اصفهان است که در مجموع معیشت حدود چهار میلیون نفر به صنایع دستی 
گره خورده است. اصفهان به لحاظ حجم، ۶۰ درصد تولید صنایع دستی کشور 
را به خود اختصاص داده که از جمله این رشــته ها، زری دوزی و قلم کاری، 
ترمه و نقره کاری، تذهیب و تحریر انواع کتاب، قــرآن، قطعات نگارگری و 
نقاشی است و در خاتم کاری، میناکاری، منبت، قلم زنی روی انواع فلزات 
و تولید فرش، نیز شــهرت جهانی دارد. حال با توجه به تولید صنایع دستی 
فراوان در اصفهان، از جمله فرش که از شاخه های بارز و شناخته شده در همه 
جهان است و با توجه به سودآوری صنعت گردشگری و جذب توریست، الزم 
است در راستای جذب گردشگران برای ورود به این استان، گام هایی جدی تر 
برداشته شود. آیا جذابیت های صنعت فرش برای جذب گردشگر در اصفهان 
به کار گرفته شده؟ تاکنون چه اقداماتی در این راستا انجام شده است؟ طرح 
این سواالت در حالی اســت که بنا به گفته فعاالن این حوزه، درآمدزایی از 

صنایع دستی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.
 غالمعلی فیض الهی، رییس اتحادیه شرکت تعاونی صنایع دستی اصفهان 
با اشاره به اشتغال زایی و ارزش افزوده بسیار باالی صنایع دستی می گوید: 
ورود گردشگر عامل مهم رونق بازار صنایع دستی است. هنر صنایع دستی از 
آن زمان به اوج خود رسید که صنعت گردشگری هم شکل گرفت؛ این گونه که 
با فراهم شدن بسترهای حمل و نقلی مانند راه آهن و عالوه بر آن، صنعتی 
شدن اصفهان، صنایع دســتی این اســتان نیز رونق گرفت. امروز هم اگر 

بخواهیم این هنر، دوباره جایگاه گذشــته خود را به دست آورد، الزم است 
زیرســاخت های ورود گردشگر مهیا شــود؛ زیرا این دو صنعت به همدیگر 

وابسته هستند.
وی ادامه می دهد: با توجه به بی آبی و خشکســالی، اهالی شرق اصفهان 
در برهه ای به تولید صنایع دستی روی آوردند، اما با نبود توریست و فقدان 
حمایت های الزم، شرایط مطلوبی برای آن ها به وجود نیامد. در حالی که با 
حمایت دولت از این مقوله، سودآوری بســیار خوبی را شاهد خواهیم بود؛ 
به طوری که درآمدزایی از صنایع دستی، به ویژه فرش بافی حتی می تواند 
جایگزین درآمدهایی مانند صادرات نفت شــود. به گفته رییس اتحادیه 
شرکت تعاونی صنایع دستی اصفهان؛ برای دســتیابی به این مهم در گام 
نخست، نظارت و حمایت دولت الزم است و پس از آن، شناخت بازارهای 
هدف و ســالیق این بازارها اهمیت زیادی دارد و در نهایت فراهم ســازی 
بسترهای مناسب برای ورود گردشگر، ضروری است. در کل توجه به سه رکن 
نیاز و رضایت مشتری و فروش از مواردی است که می تواند درآمدزایی قابل 

قبولی از طریق تولید صنایع دستی به همراه داشته باشد.

جذب گردشگر با هنر فرش بافی
اما موضوع قابل تامل در این رابطه آن است که آیا کارگاه هایی در نقاط مختلف 
کشــور وجود دارد تا گردشگر نحوه ساخت صنایع دســتی اصفهان به ویژه 
صنایع دستی پر بهایی مانند فرش را ببیند و انگیزه خرید پیدا کند؟ آیا اقدامی 
برای انجام تحقیق مکتوب یا ایجاد مســتندی در مورد تاریخچه، فلسفه و 
انگیزه شکل گیری قالی اصفهان شده است؟ با توجه به این مهم که در همه 
دنیا در مورد نمادهای سوغات تحقیقات انجام شده و به صورت مکتوب یا 
به صورت فیلم های تبلیغاتی در تلویزیون ها و ســینما به نمایش گذاشته 
می شود. سهند عباسی، کارشناس فرش دستباف اظهار می کند: شاید تصور 
شود که آثار باستانی جاذبه گردشگری یک شهر به شمار می آید در حالی که 
همراه با این آثار، صنایع دستی یک منطقه نیز از بزرگ ترین جاذبه ها برای 
ورود گردشگر است. به ویژه شهری مانند اصفهان که صنایع دستی معروفی 
دارد و در میان آنها فرش، همواره از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است. وی 
تاکید می کند: در واقع نقش صنایع دستی در افزایش سطح اشتغال و درآمد 
سرانه، جذب گردشگران خارجی و توسعه صنعت توریسم و ارزآوری کامال 
مشخص است. این کارشناس در رابطه با فرش به عنوان یکی از مهم ترین و 
ارجح ترین صنایع دستی اصفهان می گوید: فرش اصفهان کاالیی است که با 
توجه به سالیق خریداران جهانی در رنگ، طرح، نقشه و نوع بافت می توان 
از آن به عنوان منبع درآمدزایی بسیار خوبی استفاده کرد. البته با اندکی تفکر 
مدبرانه و کارشناسانه می توان این کاال را عاملی برای ورود گردشگر به اصفهان 
تلقی کرد. به گفته عباسی؛ با توجه به این هنر ارزشمند، الزم است راهکارهایی 
اندیشید تا گردشگران با ذوق و تمایل بیشتری برای بازدید از کارگاه های تولید 
صنایع دستی مانند کارگاه های فرش بافی، راهی شهرهای معروفی چون 
اصفهان شوند. با راه اندازی سیستم گردشــگری فرش و توسعه آن نه تنها 
شاهد رونق گردشگری خواهیم بود بلکه بازار فرش اصفهان هم دچار تحرک 

خواهد شد و در پی آن اشتغال زایی باالیی نیز به وجود می آید.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

گرانی  نهاده ها سبب افزایش 
بیماری های دام و طیور می شود

خبر روز

ضد و نقیض ها درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما؛

ایرالین ها: مقصر نیستیم!

در شرایطی که بر اساس قانون مصوب مجلس که از روز دوشــنبه برای حمل ونقل هوایی هم اجرا 
شد، قیمت بلیت هواپیما دوباره چهار درصد افزایش یافت، شرکت های هواپیمایی معتقدند که در 
این زمینه مقصر نیستند و از سوی دیگر سازمان هواپیمایی درصدد است تا به گونه ای اقدام کند تا 

این افزایش قیمت اعمال نشود.
 بر اســاس قانون مصوب مجلس، عوارض پنج درصدی شهرداری برای بلیت هواپیما حذف اما به 
جای آن مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی تصویب و اعمال شــد که بر این اســاس قیمت بلیت 

هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه شد.
این مســئله باعث شــد تا مردم انتقادات بســیاری در این باره مطرح کنند؛ اما مقصود اســعدی 
سامانی،دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی  اعالم کرد که ایرالین ها، مقصر این افزایش قیمت 
نیستند و برخی نمایندگانی که همواره نســبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعتراض می کنند با 

وضع و تصویب این قانون باعث این افزایش نرخ شده اند.
وی افزود:به تازگی نرخ نامه جدید را بر اساس این قانون روی سایت انجمن قرار داده ایم و اگر بلیتی 
خارج از این نرخ ها فروخته شود، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهیم کرد. البته شرکت های 
هواپیمایی با توجه به شناور بودن نرخ ها می توانند بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی عرضه کنند 

اما باید در نظر داشته باشند که ۹ درصد از این مبلغ بابت مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی ادامه داد: حدود ۱۲ درصد قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای 
داخلی، ارتباطی به ایرالین ها ندارد و مربوط به هزینه هایی مانند عوارض و مالیات است که به حساب 

شرکت های هواپیمایی واریز نمی شود.
ســامانی با بیان اینکه موافق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حمل ونقل هوایی نیستیم، گفت: 
ایرالین ها بر اســاس قانون مذکور موظف هســتند که مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده 
نهایی یعنی مسافر دریافت کرده و به حساب سازمان هواپیمایی کشوری برای پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده واریز کنند و این مسئله سبب می شــود تا قیمت ها در این صنعت باالتر رفته و بیش 
از پیش به ایرالین ها فشار وارد شود. این اظهارات در حالی صورت گرفته که پیگیری های خبرنگار 
ایسنا گویای این مسئله است که همچنان بر سر افزایش قیمت چهار درصدی قیمت بلیت هواپیما 
چانه زنی هایی در حال انجام است تا با توجه به اینکه ایرالین ها قیمت بلیت هواپیما را در سال جاری 
یک بار افزایش داده اند این هزینه را در قالب آن محاسبه و بهای اضافه ای را از مسافر بابت اعمال 
مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکنند؛ اما آنچه که مشــخص است اینکه ایرالین ها پیش دستی 

کرده و این نرخ ها را اعمال کرده اند.

کافه اقتصاد

گزارش

معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار اصفهان با بیان اینکه تونل ســوم 
کوهرنگ آماده است، گفت: امید است مســئوالن کشوری مسائل اجتماعی 

آن را در استان مجاور رفع کنند تا آبرسانی زودتر انجام شود.
مهران زینلیان اظهار داشــت: تونل ســوم کوهرنگ آماده بهره برداری است 
اما مســائل اجتماعی در این پروژه وجود دارد که امید است توسط مسئوالن 
کشوری در استان مجاور حل و فصل شود و ما بتوانیم آبرسانی را سریع انجام 

دهیم.
وی افزود: مکاتبات متعددی در این باره با وزیر کشور و وزیر نیرو انجام شده 

و امید است که در اسرع وقت اتفاق افتد.

بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی همزمان با دهه فجر
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه سامانه دوم 
آبرسانی به اصفهان )موسوم به گالب ۲( دهه فجر سال جاری افتتاح خواهد 
شد، اضافه کرد: تالش می کنیم این سامانه هر چه سریع تر بهره برداری شود و 

اگر مجوز آن برسد، حتی زودتر راه اندازی خواهد شد.
زینلیان با بیان اینکه درباره مســائل آب استان و کشــاورزان اصفهان پیگیر 
هستیم و جلسات متعددی در این باره برگزار شده است، به تشکیل جلسات 
قرارگاه آب نیز اشاره کرد و گفت: امید است که به زودی شاهد اتفاقات خوبی 

باشیم.

2۷ اقدام در قرارگاه آب در حال بررسی است
وی درباره اهداف تشــکیل قــرارگاه آب، خاطرنشــان کرد: در قــرار گاه آب 
نمایندگان سازمان جهادکشاورزی، آب منطقه ای و آب و فاضالب حضور دارند 
و در ابعاد مختلف از جمله صرفــه جویی در مصارف آب، حذف بارگذاری های 

اضافه و نیز تامین منابع جدید در حوضه زاینده رود بحث و بررسی می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان نتایج جلسات قرارگاه آب را 
خوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون برای ۲۷ اقدام به نتیجه رسیدیم که الزم است 
مجدد درباره آن ها همفکری شود و در نهایت به تصویب برسد تا برای اجرای 

آنها در سطح ملی پیگیری کنیم.

2۶5 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت به کشاورزان مصوب شد
زینلیان درباره جزییات پرداخت خسارت نکاشت به کشاورزان غرب و شرق 
اصفهان نیز ابراز داشت: مصوبه ما ۲۶۵ میلیارد تومان بوده است که قرار شد 
جهاد کشــاورزی از محل ذخیره صندوق ســازگاری با کم آبی به کشــاورزان 

پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تاکنون به بیش از ۲۳ هزار کشاورز خسارت نکاشت پرداخت 
شده است، افزود: طبق آخرین گزارش هایی که به ما ارائه شد تا ۱۰ روز پیش 
۱۶۰ میلیارد تومان به کشــاورزان پرداخت شــده بود و دلیــل اینکه به برخی 
کشاورزان هنوز خســارت پرداخت نشده، مشکل کشــاورزان در ارائه مدارک 

بوده که باید رفع شود.

تونل سوم کوهرنگ آماده است؛

بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی به زودی

تشکیل بازار  بنزین در طرح 
جدید سهمیه بنزین

دولت می خواهد با پرداخت ریالی یارانه بنزین 
به مردم، بنزین را تک نرخی کند. براســاس 
آن دولت به جای شارژ کارت های سوخت در 
پایان هر ماه، کارت بانکی سرپرســت خانوار 
را شــارژ خواهد کرد و دارندگان وسایل نقلیه 
به هنگام مراجعــه به  جایگاه های ســوخت 
بنزین ۳هزار تومانی دریافت می کنند و نیمی 
از پول بنزین مصرفی تا ســقف تعیین شده 
برای هر شهروند به حساب بانکی سرپرست 

خانوار واریز می شود.

عکس نوشت

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان گفت: 
افزایش گرانی نهاده های دامی ســبب افزایش 
بار بیماری های دام و طیور خواهد شــد. شهرام 
موحدی اظهار کرد: گرانی نهاده های دامی، دامدار 
را مجبور به اســتفاده از نهاده های بی کیفیت و 
ته مانده سایر دامداری ها همچون مرغداری ها و 
گاوداری ها می کند و این مسئله سبب انتقال بار 
بیماری های دامی می شود. موحدی با بیان اینکه 
در پی هر گرانی، بهداشت نخستین چیزی است 
که ذبح می شود، گفت: در این حالت، اگر مردم 
پولی داشته باشــند تنها به دنبال تهیه تکه نانی 
برای سیر کردن شــکم فرزندان شان هستند و 
کسی دیگر به فکر بهداشت نخواهد بود. موحدی 
گفت: بــا افزایش بار گرانی هــا منتظر باالرفتن 
میزان تقلب در کیفیت شیر و کارخانجات لبنی 
باشــید. وی افــزود: کمبود نهاده هــای دامی، 
کشتار دام های مولد و آبستن را افزایش داده به 
طوری که این گونه دام ها روزانه روانه کشتارگاه ها 
می شوند با این حال، در کشتارگاه را هم نمی توان 
بست. موحدی گفت: نظارت کافی روی قیمت 
نهاده های دامی وجود ندارد. موحدی با اشــاره 
به اینکــه در تمام دنیا به حوزه بهداشــت، یارانه 
اختصاص داده می شــود در حالــی که تاکنون 
برای واکسن و داروی دام در کشور هیچ یارانه ای 
اختصاص نیافته است، گفت: عبارت »پیشگیری 
بهتر از درمان اســت« تنها ورد زبان هاست، اما 
در عمل اینگونه نیســت، زیرا ما اینک شــاهد 
تخصیص یارانه به بخش درمان هســتیم، اما 
فکری برای حوزه بهداشت نشده است. موحدی 
با بیان اینکه امروز خودرو های دامپزشــکی به 
دلیل نداشــتن پول بنزین زمینگیر شده است، 
گفت: اکنون یک ریال برای خرید کیت تشخیص 
شیر تقلبی از شیر سالم در اختیار نداریم. به دنبال 
حذف ارز ترجیحی، هشدار برای گرانی نهاده های 
دامی به صدا درآمده است. در استان، سه میلیون 
و ۴۶۰ رأس دام سبک، ۵۹۶ هزار دام سنگین، ۱۰ 
هزار نفر شتر، هزار و ۹۷۳ باب دامداری صنعتی 
شیر و گوشت، ۲۲هزار دامداری روستایی و غیر 
صنعتی وجود دارد که ۷۱ هزار تن گوشت در سال 

و روزانه چهار هزار تن شیر تولید می کنند.

یمنا
س: ا

عک

فرش اصفهان؛ راهی برای رونق صنعت گردشگری

زیبای خفتـه!
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مفاد آراء 
10/60 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009002597مــورخ  1400/09/30 آقــای 
مرتضی صالحی  فرزند بنده علی عرب در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به 
مساحت218/10متر مربع مجزی شده از پالک 319 فرعی از 5 - اصلی واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی باقریان بموجب سند شماره 

25895 مورخ 1351/03/13 دفتر 3 - شهرضا
2- رأی شماره 140060302009001768مورخ  1400/06/31 خانم شهربانو شیخی 
مبارکه فرزند رضا در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت44/33متر مربع مجزی شده 
از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  

فتح اله جعفری بموجب سند شماره 52187 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 - اصفهان
2- رأی شماره 140060302009001733مورخ  1400/06/30 آقای محمد علی 
جعفری نهچیری فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت77 /250متر 
مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی  فتح اله جعفری بموجب سند شماره 52187 مورخ 1350/11/04 دفتر 

29 - اصفهان
4- رأی شماره 140060302009002589مورخ  1400/09/30 آقای مجید رضازاده 
فرزند حیدر در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت63/97متر مربع مجزی شده از 
پالک 54 فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین 
رسمی حیدر رضازاده و حسنعلی رضازاده مبارکه بموجب سند شماره 26787 مورخ 

1349/07/06 دفتر62 - اصفهان
5- رأی شماره 140060302009002607مورخ  1400/09/30 خانم دالرام ملت 
فرزند قدم در 66 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ )پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ( 
یک باب ساختمان به مســاحت235/62متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی 
واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مصطفی فخاری مبارکه 

بموجب سند شماره 5924 مورخ 1342/06/12 دفتر 86-اصفهان
6- رأی شــماره 140060302009002593مــورخ 1400/09/30 خانم بهجت 
رضازاده فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت31/57متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی مصطفی فخاری مبارکه بموجب سند شماره 5924 مورخ 1342/06/12 دفتر 

86-اصفهان
7- رأی شماره 140060302009002590مورخ 1400/09/30 آقای محسن رضازاده 
مبارکه فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت36/62 متر مربع مجزی شده 
از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

محمد شیخ زاده هراتی
8- رأی شماره 140060302009002591مورخ 1400/09/30 آقای سعید رضازاده 
فرزندحیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت30/98متر مربع مجزی شده از پالک 

یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مصطفی 
فخاری مبارکه بموجب سند شماره 5924 مورخ 1342/06/12 دفتر 86- اصفهان

9- رأی شــماره 140060302009002592مــورخ 1400/09/30 خانم بهجت 
رضازاده فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت29/46متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی مصطفی فخاری مبارکه بموجب سند شماره 5924 مورخ 1342/06/12 دفتر 

86- اصفهان
10- رأی شماره 140060302009002617مورخ 1400/09/30 خانم صدیقه شینی 
فرزند حمیدرضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت162/88متر مربع مجزی شده 
از پالک 10- اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی 
یارجان احمدپور بموجب سند شماره 15759 مورخ 1337/05/13 دفتر 62- اصفهان

 11- رأی شــماره 140060302009002598مــورخ 1400/09/30 آقای صالح 
شیخ زاده فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت305/50متر مربع 
مجزی شده از پالک477 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی حسین فتاحی بموجب سند شماره 63310 مورخ 1345/11/26 

دفتر یک- شهرضا
12- رأی شــماره 140060302009002578مــورخ  1400/09/30 آقای اصغر 
نصوحی دهنوی فرزند حجت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت230/32متر 
مربع مجزی شده از پالک1273 فرعی از یک - اصلی واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی ســیف اله فروغی بموجب سند شماره 4906 مورخ 

1325/11/14 دفتر 39- اصفهان
13- رأی شماره 140060302009002604مورخ  1400/09/30 خانم زهرا شفیعی 
فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت310/04متر مربع مجزی شده از 
پالک433 و 434 فرعی از 5 - اصلی واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی امیر باقریان سرارودی
14- رأی شــماره 140060302009002614مورخ  1400/09/30 آقای مســعود 
طاهری فرزند مجید در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 250/41 متر مربع 
مجزی شده از پالک یک – اصلی که واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی حیدر علی آقاجانیان بموجب سند شماره 6071 مورخ 1342/06/13 

دفتر86- اصفهان
15- رأی شــماره 140060302009002574مورخ  1400/09/30 خانم محبوبه 
موسوی مبارکه فرزند سید حمزه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191 متر مربع 
مجزی شده از پالک 6 – اصلی که ) به پالک 2247 فرعی از 6-اصلی تبدیل شده 
است ( واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور

16- رأی شماره 140060302009002617مورخ  1400/09/30 آقای امیر محمدی 
سیاه بومی فرزند حجت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 209/50 متر مربع 
مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور
17- رأی شــماره 140060302009002600مورخ  1400/09/30 آقای رمضان 
رحیمی لنجی فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204/12 متر مربع 
مجزی شده از پالک 746 فرعی از 19– اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی عباسعلی رضائی قهنویه
18- رأی شــماره 140060302009002580مورخ  1400/09/30 خانم معصومه 
میرزائی تشنیزی فرزند قدمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی 
به مساحت 1090/62 متر مربع مجزی شده از پالک 61 فرعی از 10 – اصلی واقع 
در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی احمد پریشان نهچیری 
و محمود پریشان نهچیری بموجب سند شــماره 1050 مورخ 1319/12/26 دفتر 

39 – اصفهان
19- رأی شــماره 140060302009002581مورخ  1400/09/30 آقای مجتبی 
جهانبخش فرزند حســن در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به 
مســاحت 1090/62 متر مربع مجزی شــده از پالک 61 فرعی از 10 – اصلی واقع 
در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی احمد پریشان نهچیری 

و محمود پریشان نهچیری بموجب سند شــماره 1050 مورخ 1319/12/26 دفتر 
39 – اصفهان

20- رأی شماره 140060302009002611مورخ  1400/09/30 آقای سعید متین 
فرزند فتحعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 متر مربع 
مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور
21- رأی شماره 140060302009002612مورخ  1400/09/30 خانم نرجس متین 
فرزند قنبرعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 متر مربع 
مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور
22- رأی شماره 140060302009002610مورخ  1400/09/30 آقای مهدی مقیمی 
فرزند اصغر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 251/42 متر مربع مجزی شده از 
پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی بختیار هیرمن پور
23- رأی شماره 140060302009002575مورخ  1400/09/30 آقای سید حسن 
فرزانه قهفرخی فرزند  سید محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 309/07متر 
مربع مجزی شده از پالک 16 – اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رســمی عبدالخالق باروتی شاه کوچکی بموجب سند شــماره 546 مورخ 

1332/11/21 دفتر 4 – شهرضا
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1254397 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء

10/61 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4680 14006030200700 مورخ  05 /  10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فرشته جعفرزاده قهدریجانی فرزند لطفعلی بشــماره شناسنامه 359 وکدملی 
1111192995 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 73 / 197 
مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
نوروزعلی کریمی قهدریجانی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1252083 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

10/62 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4663 14006030200700 مورخ  04 /  10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نصراهلل مشــهدی قهدریجانی فرزند قاسم بشــماره شناسنامه 349 
 وکدملی 1111138468 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت

 54 / 187 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی خانم فاطمه مشــهدی فرزند رمضان محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1253736 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

10/63 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4691 14006030200700 مورخ  05 /  10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم افسانه مرادی فرزند احیاء بشماره شناسنامه وکدملی 1100323661 صادره از 
فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 73 / 167 مترمربع پالک 15 اصلی 
واقع در فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای رحیم رهنما  محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1253831 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
ابالغ

10/64 شــماره آگهــی: 140009460000210030 شــماره بایگانــی پرونده: 
0000932  پرونــده 140009920003843924 در شــعبه 12 دادگاه خانــواده 
 اصفهان تحت رســیدگی می باشــد اعالم گردیده آقای مراد علی عندلیبی فرزند 
ســیف اله متولد 1315/10/04 با شــماره ملی 6339450814 ســاکن اصفهان 
خ مســجد ســید از تاریــخ 1382/04/10 غایــب و ناپدیــد شــده و هیچگونه 
 خبــری از نامبرده در دســت نیســت لذا بدین وســیله ضمــن اعــالم مراتب از
 کلیه کســانی که خبــری از غایب یاد شــده دارنــد دعوت می شــود اطالعات 
خود را به نحو مقتضــی در اختیار این دادگاه قــرار دهند تا حقی از کســی تضییع 
 نگردد. جهت ســهولت بیشــتر اطالع رســانی شــماره تلفــن 09132298628 
 جهــت انعــکاس اطالعــات اعالم می شــود ایــن آگهی  ســه نوبــت متوالی

 هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می 
گردد بدیهی است چنانچه یک ســال از تاریخ اولین اعالن )نشرآگهی( حیات غایب 
ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد.  )آدرس: اصفهان، خ چهار باغ باال، 

خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه دوم، اتاق 216( 
م الف: 1235265  

عفت معماری مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی تغییرات شرکت صبا کنترل دقیق سهامی خاص
 به شماره ثبت 52917 و شناسه ملی 10862107179 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 1400/05/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : تعداد اعضاء هیات مدیره به 3 نفر کاهش یافت و 
ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلســه اصالح گردید./ اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1254548(

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: باید با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. تاکنون دانشگاه  ها سیستماتیک نبوده اند 
و ما در حال طراحی سیستم نظام ایده ها و نیازها به عنوان »نان« هستیم، 
نیازهای صنایع خصوصــی و دولتی در این ســامانه جمع آوری خواهد 
شد و سپس رساله های دانشــجویان دکتری و ارشد به سمت رفع این 
نیازها هدایت می شــود.محمدعلی زلفی گل، ۱۳ دی ماه در آیین تکریم 
و معارفه رییس دانشگاه شهرکرد با اشــاره به اینکه بیماری کرونا مانع 
حضور دانشجویان در محیط های آموزشی شد، اظهار کرد: امیدواریم با 
بهبود شرایط کرونا مجددا شاهد حضور پرشور دانشجویان در دانشگاه ها 
باشیم، قطعا دانشگاه بدون دانشجو معنا و مفهوم ندارد و این دانشگاه 
مانند جسمی است که روح ندارد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: 
امیدواریم دانشگاه ها هر چه سریع تر بسترســازی الزم را برای حضور 
دانشجویان در دانشگاه ها انجام دهند تا به مرور شاهد حضور دانشجویان 
در مقاطع مختلف در دانشگاه ها باشــیم.وی با تاکید بر اینکه امروز دنیا 
بر اســاس علم و فناوری پیش می رود، عنوان کرد: امروزه جوامعی که 
حاکمان شان دانش پذیر باشند، نجات پیدا خواهند کرد، اما حاکمانی که 
دانش گریز باشند، غرق می شوند. در اقتصاد امروز دنیا دانش و فناوری 
حرف اول را می زند، همچنین در بحث اقتصاد دو رکن سرمایه و نیروی 
انسانی تاثیر دارد.زلفی گل افزود: اگر سرمایه و نیروی انسانی نتواند به 
پشتوانه علم، دانش و فناوری به کار گرفته شود، قطعا اقتصاد آن جامعه 
از میدان رقابت حذف می شود، امروز جوامع مختلف متوجه شده اند که 
برای ماندن در گود رقابت باید کارشان را بر مبنای علم، فناوری و نوآوری 

قرار دهند.
 وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری با اشــاره بــه اینکه نبایــد محصول
  تولیدی در بازار رقابت پذیر باشــد، خاطرنشــان کرد: اگــر محصولی را
  تولید کنید که رقابت پذیر باشــد، بقیــه نیز می تواننــد آن را تولید کنند،

 بنابراین تولید محصوالت باید بر مبنای ایده و نوآوری باشــد، آن زمان 
می توان یکه تاز تولید و کسب ثروت بود.وی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها 
در جامعه نقش منحصر به فرد دارند، توضیح داد: دانشجویان، اساتید و 
دانش پژوهان در بحث علم و فناوری پیشرو هستند، در جوامع پیشرفته 
 حاکمان قدردان این قشــر هســتند و نقش آن هــا در جامعه تعیین 

کننده است.
زلفی گل بیان کرد: برای کسب استقالل سیاســی در کشور هزینه های 
بســیاری را داده ایم و هم چنــان نیز هزینه می دهیــم، قطعا حفظ این 
استقالل از اهمیت باالیی برخوردار است، برای حفظ این استقالل باید در 
بحث علم و فناوری در جهان سرآمد شویم، به همین جهت باید قدردان 

معلمان و اساتید باشیم.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه برای 
پیشرفت جامعه و حاکمان دانش پذیر باشند، تصریح کرد: امروز شاهدیم 
که مردم برای کســب علم و تحصیل هزینه پرداخت می کنند.در چنین 
جامعه ای باید مسئوالن نیز این گونه باشند، با این نوع نگاه می توان شاهد 
پیشرفت و توسعه در کشور بود، استقالل کشور به راحتی به دست نیامده 
است که به راحتی آن را از دست بدهیم.وی افزود: خدمت به نسل جوان 
یک توفیق است، شهدای بسیاری تقدیم انقالب اسالمی شد تا مسئوالن 
بر پست های مدیریتی تکیه کنند، بنابراین اگر فردی سهل انگاری کند باید 

پاسخگوی کار خود باشد.
زلفی گل تاکید کرد: وظیفه اساتید تنها درس دادن نیست، بلکه باید شیوه 
زندگی، ایمان، فرهنگ، اخالق، مودت، مردانگی و ... نیز به دانشجویان 
آموزش داده شــود، امروز دانشــگاه ها در خلق ثروت، امنیت، آرامش، 
فرهنگ و ایمان نیز تاثیرگذار هســتند، نباید این مســائل را دست کم 
بگیریم.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره بــه اینکه اگر حاکمان 
به دنبال ساختن جامعه هستند باید بر وزارتخانه های متولی علم، فناوری 
و پژوهش سرمایه گذاری کنند، گفت: بنابراین انتظارات از اساتید باالست.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمنان نقاط قوت کشور از جمله رهبری، 
امنیت و سپاه پاسداران را نشانه گرفته اند، یادآور شد: باید با استفاده از 
ظرفیت دانشگاه ها تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، تاکنون دانشگاه  ها 
سیستماتیک نبوده اند و ما در حال طراحی سیستم نظام ایده ها و نیازها 
به عنوان »نان«هستیم. نیازهای صنایع خصوصی و دولتی در این سامانه 
جمع آوری خواهد شد و سپس رساله های دانشجویان دکتری و ارشد به 

سمت رفع این نیازها هدایت می شود.
زلفی گل تصریح کرد: یکی از انتقادات به دانشگاه ها این است که کارهای 
تحقیقاتی آن ها نیازهای جامعه را برطرف نمی کند، امروز تحقیقات به 
سه صورت بنیادی، کاربردی و توسعه ای بوده که در بحث کاربردی کردن 

تحقیقات دچار مشکل هستیم، اما نباید نتیجه زحمات را نادیده گرفت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید اثربخش 
باشــند، گفت: در گام اول باید رتبه علمی کشــور در منطقه حفظ شود و 
ســپس ارتقا پیدا کند، دستاوردهای دانشگاه در کشــور قابل مشاهده 
است، جامعه بدون دانشگاه معنا و مفهوم ندارد و باید این مسئله را بروز 

و ظهور بدهیم.

معاون اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیشرفت 50 درصدی ساخت تونل زره
 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت تونل زره 
با صرف ۷۰ میلیارد تومان اعتبار تا کنون، ۵۰ درصد پیشرفت دارد، اما در کل پیشرفت روند ایجاد 
این طرح بااحتساب مسیر های دسترسی به تونل، ۳۵ درصد اســت. حمید ربیعی افزود: برای 
تکمیل و بهره برداری از این تونل ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تامین، تونل زره 

ابتدای سال ۱۴۰۲ افتتاح می شود.
طرح احداث تونل زره در استان چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۸۷ به طول یک هزار و ۴۰۰ متر در 
دست اجراست.به گفته مسئوالن، تا سال ۹۸ این طرح استانی بود و اعتبارات بسیار ناچیزی به 
آن اختصاص داده می شد، اما از سال ۹۸ به بعد با قرار گرفتن در ردیف طرح های ملی از پیشرفت 
قابل توجهی برخوردار شده است.تا سال ۹۴ تنها ۱۰۰ متر حفاری شده بود و از ۹۴ تا ۹۸ نیمه فعال 
بوده است.از ســال ۹۸ حفاری ها به صورت جدی آغاز شــد به طوری که نیمه شهریورماه امسال 
حفاری تونل به پایان رسید.تونل زره، دو شهر پر جمعیت شهرســتان کیار در استان چهارمحال و 
بختیاری یعنی شلمزار مرکز شهرســتان کیار، بخش مرکزی کیار و ناغان مرکز بخش ناغان را به 
صورت مســتقیم متصل می  کند.با بهره برداری از این طرح بیش از ۵ نقطه حادثه خیز و پرخطر 
حذف و جاده اصلی شــهرکرد به سمت ســد کارون ۴ و استان خوزســتان، ۳۵ کیلومتر کوتاه تر 
می شود.به گفته سید شجاع زیالبی فرماندار شهرستان کیار، در تابستان امسال و تنها در یک ماه 
۱۳ نفر در جاده شهرکرد به شلمزار، شلمزار به ناغان و ناغان به ایذه، بر اثر تصادفات رانندگی جان 
خود را از دست دادند.این تونل در زیرکوه سوخته و گردنه زره در حال حفاری است که با بازگشایی 
این تونل، افزایش تردد جاده ای از مســیر شــلمزار، ناغان، کارون ۴ و ایذه، بار ترافیکی بروجن 
به لردگان کاهش پیدا می کند.دیگر اثر مثبت احداث تونل زره کمک به کاهش مصرف ســوخت 
است چراکه با کاهش مسیر ارتباطی شهرکرد ناغان از ۷۰ به ۳۵ کیلومتر بی شک مصرف سوخت 
خودرو های در حال تردد از این مســیر کاهش چشــمگیری می یابد.کاهش تصادفات جاده ای 
در دیگر مســیر های ارتباطی اســتان چهارمحال و بختیاری و کمک به توزیع بار ترافیک جاده ای 
 نیز ازجمله کارکرد های تونل زره اســت که در صورت تکمیل و بهره برداری از آن شاهد این مزیت

 نیز هستیم.
 

توزیع لباس گرم بین پاکبانان شهرداری شهرکرد
شهردار شهرکرد گفت: مدیریت شهری در راســتای رفاه حال کارگران خدمات شهری، آراستگی 
ظاهری و همچنین خدمات رسانی مناسب به شــهروندان تمهیدات الزم برای تهیه لباس گرم و 
کفش مخصوص با توجه به نوع فعالیت کاری کارگران شــهرداری را اندیشیده است. محمدتقی 
جاپلقی افزود: پاکبان های شهرداری شهرکرد با توجه به اینکه به صورت شبانه روزی در سطح شهر 
مشغول به تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر هســتند در اولویت نخست توزیع لباس و 
کفش قرار دارند.این لباس ها که شامل بادگیر و نیم بوت و لباس شب رنگ بوده، خریداری و در 

اختیار نیرو های خدمات شهری قرار گرفت.
 

 رعایت 58 درصدی دستورالعمل های بهداشتی
 در چهارمحال و بختیاری

سید راشد جزایری، رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری میزان رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در این استان را ۵۸ درصد اعالم کرد و گفت: این شاخص باید به ۸۰ درصد افزایش پیدا 
کند.دوری از حضور در تجمعات عامل مهمی برای مهار شیوع ویروس کرونا به ویژه سویه امیکرون 

است؛ چرا که قدرت سرایت ویروس ۶۰ برابر بیشتر از سایر سویه هاست.

با مسئولان

وزیر علوم در آیین تکریم و معارفه رییس دانشگاه شهرکرد خبر داد:

طراحی سامانه »نان« برای احصای نیازهای بخش خصوصی و دولت
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دستگیری عامالن فرار مالیاتی میلیاردی در اصفهان 
فرمانده انتظامی استان  اصفهان بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اقدامات پلیسی خود از فرار مالیاتی میلیاردی مدیران دو  فروشگاه تجاری در شهر اصفهان 
مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند. سردار محمدرضا میرحیدری  افزود: ماموران پس از 
کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی به همراه نمایندگان اداره امور مالیاتی فروشگاه های 
مذکور بازدید کردند که در نهایت با انجام اقدامات میدانی و جمع آوری اسناد مالی جرم فرار مالیاتی توسط 
این افراد محرز شد. فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش فرار مالیاتی این دو نفر را در مجموع بالغ بر 
42 میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای انجام اقدامات 

و رسیدگی به تخلفات خود تحویل مرجع قضایی شدند.

جابه جایی رایگان و امن معلوالن اصفهان با اتوبوس
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: تردد معلوالن با اتوبوس ایمن و رایگان می شود.ولی ا... نصر 
اصفهانی اظهار کرد: برای استفاده بیشتر و آسان تر معلوالن از ناوگان اتوبوسرانی در تعامالتی با شهرداری 
و شورای اسالمی شهر مقرر شده هم سفرها رایگان باشد و هم ایستگاه ها مناسب سازی شود.شهریور 
سال ۱۳۹۸ یک روشندل اصفهانی هنگام پیاده شدن از اتوبوس در خط »بی آر تی« در حالی که هنوز به 
طور کامل از اتوبوس خارج نشده بود با حرکت اتوبوس دچار حادثه شد و به دلیل شدت جراحات جان 
خود را از دست داد.پس از این حادثه رییس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور 
گفت: حمل و نقل شهری برای استفاده افراد دارای معلولیت مناسب نیست؛ رفع این مسئله در دبیرخانه 

ستاد پیگیری می شود.

 برپایی میز خدمت جهادی با نام سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی در حرم زینبیه اصفهان

معاون اداری پشتیبانی وفرمانده بسیج شهید هادی توســلی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
اصفهان گفت: در راســتای گرامیداشت دومین ســالگرد مقام واالی ســردار دل ها سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم، پایگاه مقاومت بسیج شهید هادی توسلی اداره کل آموزش فنی 
وحرفه ای استان اصفهان با همکاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران زینبیه ، اقدام به برپایی میز 
خدمت جهادی با نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم حضرت زینب)س(، باب الزهرا)س(، 
ساختمان کوثر از ساعت ۹ صبح لغایت ۱2 ظهر برگزار می  کند.احمدرضا منتظری بیان داشت: همراه با 
این میزخدمت دوره های آموزشی کپسولی )کوتاه مدت( در رشته های: کافی شاپ، تراریوم، گلدوزی 
سه بعدی )برزیلی(، کیف دوز چرمی، قالب بافی و شــلوار دوز همراه با اعطای گواهی حضور دردوره به 

شرکت کنندگان برگزار می شود.

 ترویج فرهنگ قرض الحسنه راهی برای دستگیری
نیازمندان اصفهانی

خیران و صاحبان صنایع استان اصفهان می توانند کمک های خود به نیازمندان را در قالب وام های قرض 
الحسنه امداد والیت به این گروه از جامعه اعطا کنند. مدیر امور شعب استان صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت اداره کل کمیته امداد استان اصفهان، گسترش فرهنگ قرض الحسنه، امدادرسانی به نیازمندان 
و توانمندسازی محرومان را از اهداف این صندوق دانست و گفت: تسهیالت این صندوق در حوزه های 
اشتغال، مسکن، هزینه های تحصیلی و درمانی و کارگشایی پرداخت می شود.سید مجتبی حجازی، ارائه 
تسهیالت به نیازمندان تحت حمایت را در حفظ عزت نفس و افزایش امنیت روانی آنان موثر دانست و 
افزود: خیران می توانند با سپرده گذاری و واریز مبالغ به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۳۳ یا کد دستوری 

#4*۸۸۷۷* به ترویج فرهنگ قرض الحسنه کمک کنند.

وزیر علوم در اصفهان: 

باید از برج تولید علم در  کشور  صیانت شود

 وزیر علوم صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه 
صنعتی اصفهان اظهار داشــت: پیش از همه چیــز باید یاد و خاطره 
شهدا را زنده نگه دارم، دومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی 
سپری شــد؛ شــهیدی که اخالق و منش او می تواند سرمشق تمام 
مسئوالن و همه کسانی باشــد که دل در گرو جامعه اسالمی دارند، 
باشــد. محمد علی زلفی گل با بیان اینکه هر کسی با موفقیت ایران 
خوشحال شود خودی اســت، افزود: منش و راه سردار سلیمانی بر 
اســاس وحدت ملی بود و حضور ۳۵ میلیون نفر در تشییع پیکر او 
نشان دهنده فهم باالی مردم است.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
اضافه کرد: هر شــخص صادقانه برای این جامعه تالش کند مطمئنا 
عاقبت به خیر می شود، ای کاش توفیق داشــته باشیم که در مسیر 
راه شــهدا قدم برداریم و از خدا بخواهیم ظرفیت داشتن مسئولیت 

را داشته باشیم.
وی ادامه داد: همیشــه باید از خدا کمک بخواهیم، وضعیت فعلی 
کشــور نیاز به همدلــی بیشــتری دارد، در ایــن راه کادر درمان در 
بیمارستان ها برای حل مشــکل بیماری کرونا تالش زیادی کردند و 

نقش مهمی در همدلی کشور داشتند.
زلفی گل تصریح کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان شرایط ویژه ای دارد 

و دانشجویان این دانشگاه توفیق بیشتری دارند، دانشگاه صنعتی 
اصفهان از نگین های آموزش عالی کشور محسوب می شود و از این 

دانشگاه انتظارات بیشتری نسبت به دانشگاه های دیگر می رود.

تاریخ 40 ساله دانشگاه صنعتی اصفهان مملو از افتخار است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابراز داشت: تاریخ 4۰ ساله دانشگاه 
صنعتی اصفهان مملو از افتخار اســت، دانشــگاه صنعتی اصفهان 
در همه حوزه ها پیشــرو بوده اســت و امیدواریم در آینده نیز ادامه 

داشته باشد.
وی در خصوص اقدامات وزارت علوم در دوره کاری چهار ماهه اخیر 
آن گفت: اولین کار من اخذ مجوز صندوق تحقیقات علوم، تحقیقات 
و فناوری بود که در بودجه ۱4۰۱ در نظر گرفته شد و مبالغی نیز برای 
این صندوق دیده شده که باعث می شود اهداف علمی بهتر پیگیری 
شــود.زلفی گل تاکید کرد: ما قبال معاون فناوری نداشتیم و فقط به 
علوم و تحقیقات پرداخته شــد، اما االن در تالش هســتیم با تغییر 
چارت وزارت علوم اقدامات اثربخشی را انجام دهیم، در این دوره با 
استاندار تهران هماهنگی شده تا هزار هکتار زمین برای پارک علم و 

فناوری بین المللی در این استان ایجاد شود.

وی در خصــوص ســربازی دانشــجویان دکتــری گفــت: افــراد 
فارغ التحصیل در سطح دکتری می توانند به جای خدمت سربازی بر 
اساس آنچه دانشگاه از آنها مطالبه می کند پروژه تحقیقاتی را دنبال 
کنند، آن را به نتیجه برســانند و حتی هزینه ای نیز بابت آن دریافت 

کنند و از سوی دیگر نیز مشکل خدمت سربازی آنها حل می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری با بیان اینکه پیشــرفت های نظام 
مدیون فعالیت دانشگاه هاست، ادامه داد: باید از برج تولید علم در  
کشور  صیانت شود، افتخار نظام جمهوری اسالمی علم دانشگاهی 
است اما می توان سیستمی ایجاد کرد که علم دانشگاهی برای حل 
مشکالت کشور باشد.وی تصریح کرد: با توجه به ایجاد سیستم نظام 
ایده ها و نیازها، همه نیازهای اساســی کشور در دانشگاه ها پیگیری 
می شــود. این سیســتم در ســال ۱4۰۱ اجرایی خواهد شد و تمام 
نیازهای شهروندان و کشور را در اختیار استادان قرار می دهد و باید از 

تحقیقات در این حوزه حمایت بهتری صورت گیرد.
زلفی گل تاکید کرد: حاکمان باید دانش پذیر شوند، اگر مسئولین به 
علم نگاه کنند و کشور یکه تاز علمی باشد، بهترین  مکان برای سرمایه 
گذاری علم و فناوری است، الزم اســت ایجاد پارک های فناوری در 

دانشگاه مدنظر باشد.

افراد فارغ التحصیل در سطح دکتری می توانند به جای 
خدمت سربازی بر اساس آنچه دانشگاه از آنها مطالبه 
می کند پروژه تحقیقاتی را دنبال کنند، آن را به نتیجه 

برسانند و حتی هزینه ای نیز بابت آن دریافت کنند

با مسئولان جامعه

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
با اشاره به شیوع امیکرون، اظهار کرد: با وجود اینکه 
رنگ بندی کنونی اصفهان آبی است، اما همچنان خطر 

وجود دارد و این خطر جدی است.
وی با بیان اینکه بیماری کوویــد منتظر یک غفلت 
جامعه است، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی، 
استفاده از ماسک، رعایت فاصله ایمن، عدم حضور 
در تجمعات، شست و شــوی منظم دست ها برای 
پیشگیری از ابتال به کرونا موثر است و مردم بعد از دو 
سال به خوبی می دانند که این موارد باید جدی گرفته 

شود چون بیماری منتظر کوچک ترین خطاست تا 
وارد بدن شود. ســید مهدی میرجهانیان با اشاره به 
قدرت سرایت سویه های جدید مثل امیکرون، گفت: 
گروه های هدف امیکرون بیشتر سنین پایین است 
و باید بیشــتر مراقب باشیم، چون ســویه دلتا هم 
هنوز از جامعه نرفته و بیشــترین هدف دلتا جوانان 

و نوجوانان بود.
 وی با بیان اینکه متاســفانه مردم نه تنها در استان 
اصفهــان، بلکه در کل کشــور نســبت بــه رعایت 
پروتکل های بهداشــتی بی توجه شــده اند، افزود: 
از جمله مشــکالت کنونی مــا مراکز تهیــه و توزیع 
مواد غذایی و مراکز تجمع مردم هســتند که رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، تهویه مناســب و استفاده 
از ماســک در این اماکن جدی گرفته نمی شــود که 

می تواند به خطــر جدی تبدیل شــود. میرجهانیان 
با اشــاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری در بازگشایی مراکزی مثل ورزشگاه ها 
ضعیف است، گفت: در مجالسی که برگزار می شود نیز 
رعایت پروتکل های بهداشتی به شدت پایین آمده که 
بازرسان ما به طور مستمر درحال نظارت و تذکر دادن 
هستند، اما متاســفانه این فضای عمومی جامعه 
شده است.وی با تاکید بر اینکه بی توجهی به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی می تواند زنگ خطر و نقطه 
شروعی برای ابتالی افراد و شــیوع بیشتر کرونا در 
جامعه باشد، گفت: مشکل عمده مربوط به مکان های 
عمومی سربسته اســت که البته عمومیت دارد و در 
فصل سرما هم تهویه مکان های سربسته کمتر انجام 
می شود، اما این مسئله می تواند شرایط را حادتر کند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی؛ زنگ خطر موج جدید کرونا

رهاسازی یک قالده 
کاراکال در زیستگاه 

عباس آباد نایین
یک قالده کاراکال که برای یافتن 
غذا  به محدوده روستاهای مجاور 
پناهگاه حیات وحش عباس آباد 
وارد شده بود با همکاری طبیعت 
دوســتان و محیط بانان و بدون 
هرگونه صدمه دیدگی، زنده گیری 
و پس از اطمینان از سالمت کامل، 
در زیســتگاه خود در این منطقه 

رها شد.

 کاهش بیش از 50 درصدی هزینه انتقال سند خودرو 
در دفاتر ثبت اسناد رسمی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر ثبت 
اسناد رســمی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و این قانون از ۱۳ دی ماه اجرایی شده است.  امیر 
مسعود مرادی باغبادرانی با بیان اینکه مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده که خرداد ماه امسال 
مصوب شد و الزم االجرا بود، وصول مالیات نقل و انتقال سند خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی 
و پلیس راهنمایی و رانندگی گذاشته شده بود اظهار داشت: با توجه به اینکه تعویض پالک خودرو 
در مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی مقدم بر نقل و انتقال است قطعا پلیس موظف است مالیات 
را دریافت کند و هنگام نقل و انتقال ســند خودرو دریافت مالیات در دفاتر اســناد رسمی صورت 
نمی گیرد.وی افزود: این مبلغ مالیات بیش از  4۰ درصد از هزینه انتقال یک سند را شامل می شد.

رییس کانون ســردفتران و دفتریاران اســتان اصفهان با بیان اینکه از طرفی هم مطابق با قانون 
مالیات بر ارزش افزوده قبلی دفاتر اسناد رسمی موظف بودند عوارض خودرو را حین تنظیم سند 
نیز دریافت کنند، گفت: بر اســاس قانون جدید این مســئولیت دیگر بر عهده دفاتر اسناد رسمی 
نیســت. وی تصریح کرد: در این شــرایط که عوارض و مالیات خودرو دیگر در دفاتر اسناد رسمی 
دریافت نمی شود، شاهد کاهش بیش از ۵۰  درصدی هزینه های نقل و انتقال سند خودرو در این 

دفاتر هستیم.
مرادی باغبادرانی ادامه داد: یکی از اتفاقات خوبی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید رخ 
داد این بود که تا قبل از اجرای این قانون در مواردی که افراد برای فروش خودرو وکالت می گرفتند 
مالیات و عوارض باید  پرداخت می شــد؛ اما در قانون جدید تنظیم وکالت فروش دیگر نیازی به 

پرداخت مالیات و عوارض ندارد.
وی با بیان اینکه البته مطابق با همین قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید متاسفانه میزان مالیات 
نقل و انتقال برای خودروهای خارجی دو برابر شده است، گفت: قبال این مالیات یک درصد بود و 
مطابق این قانون دو درصد شده است.رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان 
اینکه نفع مردمی که در زمینه صدور اسناد خودرو پلیس راهور بر روی آن مانور می داد تنها جابه جایی 
محل پرداخت بود و کاهش هزینه ای را شاهد نبودیم، افزود: این وجوه دولتی است و نگرفتن آن 

مستند قانونی  و مجوز مجلس را می خواهد.

پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشــان از پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در کاشان خبر داد.

سرهنگ حسین بساطی با اشاره به اینکه تامین سالمت شهروندان یک امر ضروری است، گفت: 
بر اساس گزارش های رســیده مبنی بر فعالیت یک واحد دندانپزشــکی غیرمجاز در شهر کاشان 
مراتب در دستور کار قرار گرفت.سرهنگ بساطی با بیان اینکه متصدی این واحد دندانپزشکی بدون 
هیچ مدرک علمی و به صورت غیرقانونی فعالیت می کرد، گفــت: پس از اقدامات الزم این واحد 
دندانپزشکی با حکم مقام قضایی و نظارت کارشناســان مرکز بهداشت کاشان پلمب و از فعالیت 

آن جلوگیری به عمل آمد.
 ســرهنگ بســاطی با اشــاره به اینکه پرونده فرد متخلف بعد از تنظیم به مراجع قانونی ارسال 
 می شــود، گفت: اینگونه مراکــز بدون داشــتن تخصص و مهــارت الزم و عدم رعایــت موازین 
 بهداشــتی ضمن دخالت غیرقانونی در امور درمان باعث شــیوع بیماری هــای واگیردار، عفونی 
 و مسری می شوند.ســرهنگ بســاطی در بخش دیگری از سخنان خود از دســتگیری و انهدام 
پاتوق مواد مخدر صنعتی در کاشان خبر داد و گفت: در بازرسی های انجام شده از مخفیگاه متهمان 
 بیش از نیم کیلو مواد افیونی شیشه و هروئین کشــف و ضبط شد.سرهنگ بساطی با بیان اینکه

 در ارتباط با این پرونده سه نفر دســتگیر شــدند، گفت: پرونده این افراد پس از تشکیل تحویل 
مراجع قضایی شد.

وز عکس ر

اخبار

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

اتمام پروژه های ناتمام پزشکی 
قانونی نیازمند اعتبار است

خبر روز

 رییس کل دادگستری اســتان اصفهان در 
مراســم تکریم و معارفه مدیرکل پزشــکی 
قانونی استان اصفهان با اشاره به گرامیداشت 
یاد سردار شــهید ســلیمانی، اظهار داشت: 
شهید سپهبد ســلیمانی باعث تبدیل ایران 
اســالمی به عنوان ام القری جهان اســالم 
شد.حجت االسالم اسدا... جعفری افزود: در 
مکتب اسالمی و والیت امر، امکان پرورش 
افرادی همانند سردار سلیمانی وجود دارد و 
باید بر این امر ســرمایه گذاری کرد تا چنین 
مردانی را پرورش داد.رییس کل دادگستری 
اســتان با بیان اینکه شــاخصه تکریم یک 
مدیر عملکرد جهــادی و کار تالش مضاعف 
اوســت، تصریح کرد: در واقع دستاوردهای 
تالش یک مدیر در جهت رفع مشکالت همان 
ســازمان و تکریم ارباب رجوع که در جامعه 
مشخص باشــد قابل تقدیر است.وی ادامه 
داد: بر همین اساس با توجه به بررسی سوابق 
علمی و شایستگی های اخالقی و رفتاری و 
کارکردهای سازمانی، مدیر کل سابق پزشکی 
قانونی استان شایسته تقدیر و تکریم است.

حجت االسالم جعفری، پزشــکی قانونی را 
به عنوان یکی از بازوان تخصصی دســتگاه 
قضائی برشــمرد و افزود: نظریه کارشناسی 
پزشــکی قانونی در بســیاری از موارد برای 
قضات راهگشــا خواهد بود و کمبود ادله آنها 
را جبران می کند.وی ، تحقق برقراری عدالت 
و احقاق حق را وظیفه دستگاه قضایی عنوان 
کرد و گفــت: در این امر مهم همبســتگی و 
انسجام بین دســتگاه های مرتبط نیاز است 
که نبــود آن باعث اخالل در رونــد قضایی و 
عدم رضایت شــهروندان و کاهش سرمایه 
اجتماعی می شــود که حتی به این رسالت 
مهــم صدمــه زده می شــود.رییس کل 
دادگستری استان خاطر نشان کرد: اهمیت 
نقش پزشــکی قانونی در ســند تحول قوه 
قضاییه بســیار زیاد اســت که باید در انجام 
ماموریت ها و هماهنگی با دســتگاه قضایی 
به مؤلفه های ســرعت، صحت و دقت توجه 

داشت و آن را سرلوحه خود قرار دارد.

چهارمین گردهمایی بزرگ گردان های سایبری بسیجیان اصفهان همزمان با ایام دومین سالگرد شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
با حضور سردار علی مقواساز، جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( در سالن همایش های ناحیه مقاومت امام صادق)ع( برگزار شد.در این همایش 
پس از ارائه گزارش عملکرد یک ساله، از فعاالن فضای مجازی گردان های سایبری و تیم های تولید محتوا شرکت کننده در سومین رویداد سراسری بسیج که 
در آبان ماه سال جاری برگزار شده بود مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند. در ادامه جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( اصفهان با تسلیت ایام 
سوگواری حضرت زهرا)س( و گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و اعالم رمز برای شروع مرحله سوم عملیات قهرمان در فضای مجازی، فرمانده شهید 
سپاه نیروی قدس را شخصیتی جامع از برترین ویژگی ها و صفات انسانی و الهی نام برد که شایستگی الگو و قهرمان شدن دارد.وی در ادامه ضمن قدردانی از 
تالش فعاالن بسیجی فضای مجازی، فعالیت مجاهدانه نیروهای انقالبی در عرصه فضای مجازی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: تالش دشمنان برای حذف 

نام حاج قاسم سلیمانی در فضای مجازی شکست خورده است چرا که حاج قاسم در دل ها جا گرفته و مکتب او ادامه دارد.

برگزاری گردهمایی بزرگ فعاالن فضای مجازی اصفهان 

س
فار

س: 
عک



از روزی که خبر بازنشستگی علی مرادی رسانه ای شده است خبر رسیده که او دست به کار شده تا با استفاده از تمام ظرفیت هایی که دارد در فدراسیون وزنه برداری 
بماند.آخرین تالش های او در این رابطه ظاهرا به اینجا ختم شــده که از طریق ارتباط هایی که چند نماینده مجلس دارد یک پیشنهاد را مطرح کرده؛ اینکه حکم 
بازنشستگی اش چند ماه تمدید شود. در واقع مرادی به دنبال این است که با تمدید ریاست خود در فدراسیون وزنه برداری کار را به سال آینده که سال بازی های 
آسیایی است بکشاند و در این صورت تا مهر ماه بر مسند ریاست باقی بماند!نکته دوم که شنیده شده این است که او در تالش است تا اگر چنین اتفاقی نیفتاد با 
رایزنی نفری را سرپرست کند که از بدنه فعلی فدراسیون وزنه برداری باشد! به این صورت که رییس فدراسیون بعدی یکی باشد با تفکرات خودش. تفکراتی که 
تا امروز هم ضربه های زیادی را به فدراسیون وزنه برداری زده است.بهتر اســت وزارت ورزش و جوانان که حاال تصمیمی درست و منطقی درباره این فدراسیون 

المپیکی و مدال آور گرفته، راه خودش را برود و با انتخاب سرپرستی که انگیزه های زیادی دارد هم سر و سامان مناسبی را به فدراسیون بدهد .

دست به دامن شدن علی مرادی برای بقا در وزنه برداری؛

چرادلنمیَکند؟
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تیمفوتبالکرونا،کهکشانیشد!
با توجه به تعطیالت کریسمس و سال جدید میالدی، بســیاری از ستاره های فوتبال به ویروس 
کرونا مبتال شدند.لیونل مســی، یورگن کلوپ، وینیسیوس جونیور، آنتوان گریزمن، مانوئل نویر، 
ویکتور لیندلوف، جورجیو کیه لینی، دیگو ســیمئونه، کینگزلی کومان، عثمان دمبله، ژائو فلیکس، 
فده والورده، ادین ژکو، ادواردو کاماوینگا از جمله ســتارگانی هستند که کرونا گرفتند.البته در این 

میان باید نام رونالدوی اورجینال را به لیست ستارگان و کهکشانی های تیم کرونا اضافه کرد!

شرطیوونتوسبرایدادن»موراتا«بهبارسلونا
سران باشگاه یوونتوس پاســخ نهایی خود را به موارتا درباره انتقال به بارسلونا دادند.در روزهای 
اخیر خبرهای زیادی درباره انتقال آلوارو موراتا به بارسلونا به گوش رسیده است و به نظر می رسد 
که این بازیکن هم دوســت دارد که راهی آبی اناری ها شــود.موراتا بازیکن اتلتیکو مادرید است 
که به صورت قرضی تا تابستان ســال جاری با یوونتوس قرارداد دارد.فابریزو رومانو، کارشناس 
ایتالیایی فصل نقل و انتقاالت از شرط یوونتوس برای موافقت با انتقال موراتا به بارسلونا سخن 
به میان آورد.او گفت: اخیرا مدیران باشگاه یوونتوس به همراه آلگری نشستی با موراتا داشتند. 
آنها با صراحت به این بازیکن اسپانیایی گفتند که برای ادامه فصل روی او حساب باز کرده اند و 
تنها در صورتی با جدایی او موافقت می شود که مهاجم جدیدی در زمستان راهی تیم شود.باشگاه 
یوونتوس در تالش است که بتواند مائورو ایکاردی را در زمستان جذب کند؛ اما ظاهرا باشگاه پاری 
سن ژرمن مخالف جدایی این بازیکن آرژانتینی است البته رومانو تاکید کرد که هنوز یووه با پاری 

سن ژرمن برای انتقال این بازیکن صحبت نکرده است.

بارسلونادرپیجذبمدافعدانمارکیچلسی
قرارداد کریستنســن در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و این یعنی او می تواند از همین حاال 
مذاکراتش را با باشگاه های خارج از لیگ برتر به صورت رسمی آغاز کند.دی مارتزیو پیش از این 
خبر داده بود که آینده کریستنسن در چلسی پس از این که او اخیرا تصمیم گرفت مدیربرنامه اش 

را تغییر دهد،نامشخص است.به نظر می رسید که این بازیکن 25 ساله آماده 
است تا قراردادی چهار ساله را با این باشــگاه به امضا برساند؛ اما مذاکرات 
ناگهان به بن بست خورد و چلسی حاال در تالش است تا باردیگر مذاکراتش 
را با این بازیکن آغاز کند تا شــاید مانع جدایی او به عنوان بازیکن آزاد شود.

توماس توخل ماه گذشته مدعی شده بود که به زودی خبرهای خوبی 
از تمدید قرارداد این بازیکن اعالم خواهد شــد؛ اما این اتفاق تا به 

حال رخ نداده است.
این مدافع میانی که در حال حاضر به دلیــل مصدومیت از ناحیه 
کمر قادر به حضور در میدان نیســت این فصل 13 بازی در لیگ 
برتر برای آبی های لندن انجام داده است.کریستنســن در سال 
2012 و به عنوان عضوی از تیم جوانان چلســی به این باشگاه 
پیوســت و تا به حال 146 بازی در ترکیب تیم بزرگساالن آنها 
انجام داده است.بارسلونا به صورت جدی شرایط این بازیکن 
را زیر نظر دارد تا به زودی با او وارد مذاکره شده و در پایان 
فصل این بازیکن را به صورت رایگان در اختیار بگیرد.این 
در حالی است که پیش از این گفته می شد که این باشگاه 
عالقه زیادی به جذب سزار آسپیلیکوئتا نیز دارد تا بتواند 
به خواسته های ژاوی برای بهبود شرایط این تیم عمل کند.

مروری بر نکات آماری ذوبی ها در دیدار با تیم فجرسپاسی؛

بازگشت آرامش به اردوگاه سبزپوشان
هفته ســیزدهم رقابت های لیــگ برتر در  سمیهمصور
شرایطی روز دوشنبه با برگزاری هشت دیدار 
به پایان می رسید که این هفته به کام تیم های اصفهانی بود و شش امتیاز 
ارزشمند به حساب این تیم ها واریز شد. سپاهان در مشهد پس از چندین 
هفته متوالی ناکامی توانســت مقابل تیم پدیده به برتری دست یابد تا 
آرامش بر اردوگاه طالیی پوشــان حاکم شود. شــاگردان نویدکیا با این 
پیروزی 25 امتیازی شده و با توجه به تساوی استقالل مقابل آلومینیوم 
اراک، فاصله شان با صدر جدول به 4 امتیاز کاهش پیدا کرد. زردپوشان 
اصفهانی در 13 بازی خود 8 برد، یک تســاوی و 4 شکســت به دســت 
آورده اند و با توجه به نتایج سایر بازی ها، همچنان در رده سوم جدول جای 
دارند. تیم ذوب آهن نیز در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم فجرسپاسی 
شیراز بود که این دیدار با برتری دو بر صفر سبزپوشان اصفهانی به پایان 
رســید. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری دیدار 

ذوب آهن با تیم فجرسپاسی شیراز:

خبر روز

سپاهانو٢٢ارسالکرنردریکبازی!
هرچند سپاهانی ها موفق شدند بازی هفته سیزدهم برابر تیم پدیده را به سود خود به پایان برسانند؛ 
اما مهم ترین اتفاق دیدار این تیم برابر پدیده را نه در تعداد گل های به ثمر رسیده بلکه در کرنر هایی که 
تیم اصفهانی به روی دروازه تیم مشهدی ارسال کرد، باید دانست. شاگردان محرم نویدکیا  که نیمه 
اول را با تساوی بدون گل به پایان رسانده بودند در نیمه دوم روی دروازه تیم مشهدی خیمه زدند و 
به همین دلیل حمالت پیاپی آنها باعث شد تا تعداد کرنرهای فراوانی برای زردپوشان گرفته شود و 
در نهایت پس از شنیدن سوت پایان بازی عدد عجیب 22 روبه روی تعداد کرنرهای این تیم حک 
شود و به این ترتیب بی راه نیست اگر بگوییم سپاهانی ها صاحب بیشترین کرنر در لیگ بیست ویکم 

محسوب می شوند و رکورد این آیتم را در اختیار دارند. 
البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که با نگاهی به بازی های تیم سپاهان در 13 هفته اخیر 
می توان دریافت که یکی از مهم ترین فاکتور های این تیم تعداد کرنر هایی است که به سوی دروازه 
حریف ارسال می کند. همانطور که عنوان شد آنها موفق شدند تعداد باالی 22 کرنر را به روی دروازه 
حریف ارسال کنند؛ اما پیش از این نیز اعداد باالیی پس از پایان بازی روبه روی تعداد گل های خود 
حک کرده بودند. در بازی هایی مانند دیدار برابر پیکان و یا بازی مقابل تراکتور در نهایت توانستند 13 

کرنر به روی دروازه حریف ارسال کنند که حتما در نوع خود رقم باالیی محسوب می شود.

آبپاکی»گلمحمدی«رویدستداللها
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در جلسه خصوصی با سرپرست باشــگاه درباره نقل و انتقاالت 
زمســتانی تصمیم گیری می کند.تیم فوتبال پرســپولیس در فاصله چند هفته مانده به پایان نیم 
فصل لیگ برتر ،درگیر حاشــیه های مختلف برای جذب بازیکن در نقل و انتقاالت زمستانی شده 
است.علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش بواویشتا پرتغال نخستین گزینه ای بود که اسمش برای 
بازگشت به پرسپولیس منتشر شد؛ اما یحیی گل محمدی مذاکره با او را تکذیب کرد.گل محمدی 
این موضوع را گمانه زنی رسانه ای عنوان کرد تا نشان دهد همچون دو سال گذشته نمی خواهد تمرکز 
بازیکنان خود را با اعالم لیست خرید به هم بریزد.سرمربی پرسپولیس به مجید صدری، سرپرست 
باشگاه نیز اعالم کرده است فعال از ارائه هر لیست خرید زمستانی ممانعت خواهد کرد تا بازی های 

نیم فصل به پایان برسد.

مدافعاناستقاللچهزمانیسربازمیشوند؟
یکی از مباحث مهم مطرح شده در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر ، موضوع شکایت باشگاه فوالد 
خوزســتان از ســیاوش یزدانی و محمدحســین مرادمند، مدافعان تیم فوتبال استقالل به دلیل 
مشمول بودن در خدمت مقدس سربازی بود که وکیل این باشگاه و مسئول کمیته نقل و انتقاالت 
سازمان لیگ به بیان ادله و نظرات خود در این خصوص پرداختند.عارف عارف نیا، معاون حقوقی 
باشگاه فوالد در این رابطه گفت: هنوز شکایتی درباره یزدانی و مرادمند نداشتیم و اتهامی نزدیم. به 
خاطر شائبه ای که در خصوص این دو بازیکن وجود داشت، نامه ای به سازمان لیگ ارسال کردیم تا 

استعالمات الزم را بگیریم و سپس اقدام کنیم.
فریبرز محمودزاده، مســئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ در پاسخ به صحبت های عارف نیا 
عنوان کرد: ما نمی توانیم استعالم باشگاه دیگری را به باشگاه فوالد دهیم و آن ها نباید منتظر پاسخ 
ما باشند. اگر شکایتی انجام شــود، ارکان قضایی می توانند از ما مستندات بخواهند، نه اینکه یک 
باشگاه از ما استعالم باشــگاه دیگری را بخواهد. باشــگاه فوالد در صورت تمایل به ارکان قضایی 
شکایت کند تا آن ها از سازمان لیگ اسناد بخواهند.وی ادامه داد: مالک ما در خصوص مجوزهای 
بازیکنان، حوزه نظام وظیفه و پلیس+ 10 اســت. مرادمند و یزدانی تا تاریــخ 1400/12/01 از نظام 
وظیفه مجوز دارند، مگر این که این مجوز بر اســاس معافیت شان تمدید شود. کارت بازی آن ها تا 

این تاریخ اعتبار دارد.

مستطیل سبز

نساجیمازندران؛
7هفتهبدونشکست

آخرین بار نســاجی در هفته هفتم بازی ها 
و در مصاف با ســپاهان در استادیوم نقش 
جهان با دو گل شــهریار مغانلو مغلوب تیم 
مدعی قهرمانی شــد؛ اما بعــد از این بازی 
تا به امروز شکســتی را در بازی های لیگ 
برتر تجربه نکرده است و یک بازی را هم در 
مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در 
برابر آرمان گهر با پیروزی پشت سر گذاشت 
تا بعد از دیدار با سپاهان در 7 مسابقه انجام 

داده، شکستی را تجربه نکرده باشد. 
مصاف نساجی با هوادار در حالی با نتیجه 
مساوی بدون گل پایان یافت که هر دو تیم 
به کیفیت چمــن اســتادیوم انقالب کرج 
معترض بودند و اعتقاد داشتند مانع از این 
شده که فوتبال همیشگی خود را به نمایش 
بگذارند. نســاجی فصل گذشــته در چنین 
روزهایی یکی از نامزدهای سقوط به دسته 
پایین تر بــود؛ اما در فصل جــاری و در 13 
هفته سپری شــده 16 امتیاز کسب کرده و 
در رده دهم جدول قراردارد. آن هم در حالی 
که تا کنون یــک بازی را هم در اســتادیوم 
شهید وطنی قائمشهر انجام نداده که پیش 
از این به خاطر چمن مصنوعی زمین صافی 

داشت. 
استادیوم شهدای ساری و استادیوم نقش 
جهان اصفهــان اســتادیوم هایی بودند که 
نســاجی دیدارهای خانگی خود را در آنجا 
انجــام داد و قصــد دارد در هفته چهاردهم 
بازی ها در اســتادیوم امام رضای مشــهد 

میزبان تیم ذوب آهن باشد. 
بر اساس خبرهای رسیده، استادیوم شهید 
وطنی با توجه به کندی روند بازسازی و البته 
بازسازی حرفه ای و اصولی در فصل جاری 
برای میزبانی از بازی های نســاجی آماده 
نخواهد شــد و این تیم باالجبار تــا پایان 
فصل باید همه دیدارهای خانگی خود را در 
خارج از شهر قائمشهر انجام دهد! البته به 
باشگاه نساجی وعده داده شده است چمن 
استادیوم شهدای ســاری تا پیش از بازی 
این تیم در برابر پرسپولیس در دور برگشت 

بازی ها آماده خواهد شد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

گلبارانتمثالحاج
قاسمدربازیذوب
آهن-فجرسپاسی

همزمان با دومین ســالگرد شهادت 
ســردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و 
یارانش، مراسم و آیین گرامیداشت یاد 
و خاطره این سردار خستگی ناپذیر و 
الگوی صداقت، شهادت و پیرو والیت 
قبل از بازی تیم فوتبال ذوب آهن در 
مقابل فجر سپاســی برگزار و تمثال 

حاج قاسم گلباران شد.

عضو کمیته فنی رشــته اهداف پروازی در خصوص 
رشته اهداف پروازی و شــرایط اعزام به بازی های 
آسیایی هانگژو اظهار کرد: فعال لیگ اهداف پروازی 
تمام شــده و تیراندازان در حال استراحت هستند. 
یعنــی  در زمســتان تیرانــدازان به ســر می بریم 
تا برنامه های آتی شــروع شــود. بحث اعزام ها به 
بازی های آســیایی 2022 نیز همانطور که می دانیم 
کیفی است و رشته تیراندازی جزو رشته هایی است 
که قطعا به این بازی ها اعزام خواهد شــد؛ اما هنوز 
اعزام رشته ها از نظر کمی مشــخص نیست. اینکه 
اهداف پروازی هم در بازی های آســیایی نماینده 
داشته باشد یا خیر را زمان نشان می دهد. فدراسیون 
هم برنامه هایش را طوری جلو می برد تا در هانگژو در 

همه رشته ها نماینده داشته باشد.
حسین ضیایی در پاسخ به این سوال که آیا امیدی 
به فینالیســت شــدن تیراندازان اهداف پروازی در 
بازی های آسیایی وجود دارد، گفت: باید به فینالیست 
شدن توجه کنیم. جزو 6 نفر اول شدن و راه یافتن به 
فینال یک مزیت محسوب می شود. امیدواریم که در 
بازی های آسیایی بتوانیم فینالیست داشته باشیم. 
باید تیراندازان این مهم را با آمادگی در دو مسابقه قبل 
از بازی های آسیایی به دست آورند. این امیدواری 
که اهداف پروازی در هانگژو فینالیست داشته باشد، 
وجود دارد. عضو کمیته فنی رشته اهداف پروازی  در 
پایان گفت: به هر حال بحث کیفی وجود دارد، این یک 
استراتژی است که کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها 

دنبال می کنند؛ اما پتانسیل رشته اهداف پروازی هم 
زیاد است و این ماده به تنهایی 15 مدال المپیک و 
آسیایی دارد. باید تابو ی کســب مدال در این رشته 
شکسته شــود، البته قبال هم به مدال نزدیک شده 
بودیم. اکنون باید سعی کنیم استمرار داشته باشد و 
نشان دهیم که قابلیت وجود دارد و باید توانایی های 
بالقوه را به بالفعل تبدیــل کنیم. امید داریم که اگر با 
آمادگی کامل در بازی ها شــرکت کنیم به این مهم 

دست می یابیم.

عضو کمیته فنی رشته اهداف پروازی:

بایدتابویکسبمدالدراهدافپروازیشکستهشود

عکس: صاحب نیوز

سبزپوشــان اصفهانی در حالی موفق بــه برتری در ســیزدهمین هفته 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور شدند که با کسب سه امتیاز این دیدار،17 
امتیازی شدند تا به رده نهم جدول رده بندی راه یابند. شاگردان مهدی تارتار 
امیدوارند در دو هفته پایانی دور رفت مسابقات لیگ مقابل تیم های نساجی 
مازندران و گل گهر ســیرجان نیز به برتری دست یابند تا با رتبه بهتری نیم 

فصل اول بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر را به پایان برسانند.

برتری ذوبی ها مقابل تیم فجرسپاســی، پنجمین برد آنها در این دوره از 
رقابت ها بود. سبزپوشان تاکنون موفق شده اند در دیدار با تیم های صنعت 
نفت آبادان، سپاهان،پدیده مشهد، تراکتورســازی تبریز و فجرسپاسی 
شــیراز برنده میدان باشــند. سبزپوشــان که پس از هفته ها ناکامی، با 
پیروزی مقابل تراکتور از زیر فشار خارج شده بودند، به دنبال تداوم روند 
موفقیت هایشــان بودند. تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در جدال با تیم 
فجرسپاسی دومین برد پیاپی خود را به دســت آورد تا همزمان با بهبود 

جایگاهش در جدول، ناکامی های قبلی را به فراموشی بسپارد.

میالد جهانی که پیش از شروع فصل جدید زمزمه هایی مبنی بر پیوستنش 
به استقالل هم به گوش می رسید، پس از ماندگار شدن در جمع گاندو های 
اصفهان، نتوانسته بود بازی های خوب فصل قبلش را برای مهدی تارتار 
هم ادامه بدهد و کار به جایی کشــید که چند هفته ای نیمکت نشین شد، 
ولی  چپ پای خوش استیل سبزپوشان مجددا خود را به کادر فنی تحمیل 
کرد و بعد از عملکرد خوب برابر تراکتور،مقابل فجر سپاسی ستاره تیمش 
بود و با دو گلی که زد، موجب شد ذوبی های چسبیده به گل گهر، نگاهی به 
نیمه باالی جدول داشته باشند. به غیر از گل هایی که توسط جهانی به ثمر 
رسید، این بازیکن با حفظ توپ های به موقع در میانه میدان سرعت حمالت 
سپاسی برای به تساوی کشاندن بازی را هم به خوبی می گرفت و از هرنظر 
شایسته حضور در تیم بود. گل دوم جهانی در این مسابقه بدون شک یکی 

از بهترین گل های این فصل خواهد بود.

دو برد متوالی سبزپوشان در هفته های گذشــته با بسته بودن دروازه 
این تیم همراه بوده است، حبیب فرعباسی که یکی از بازیکنان تازه وارد 
ذوب آهن در این دوره از رقابت های لیگ برتر اســت توانسته در فصل 
جاری مسابقات چندین کلین شیت را در کارنامه خود به ثبت برساند. 
ذوب آهن مقابل فجرسچاسی بازی خوبی را به نمایش گذاشته و در هر 

2 فاز هجومی و دفاعی، عملکرد نسبتا مناسبی داشت. 
در فاز هجومی خط  میانی و مهاجمان ذوب آهن بعد از مدت ها اعتماد 
به نفس گم شده خود را پیدا کرده و با خلق موقعیت های گلزنی متعدد، 

عملکرد مناسبی داشتند. 
نقطه اطمینان تیم تارتار اما نمایش بدون نقص فرعباســی و مدافعان 
ذوب آهن بود که با عملکرد بدون اشتباه خود، سند پیروزی سبزپوشان 

را امضا کردند.
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چهارشنبه 15 دی  1400 / 02 جمادی الثانی 1443 / 05 ژانویه  2022 / شماره 3438
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:

 ساخت رستوران و واحد تجاری
 برای تامین نیاز مسافران در باغ فدک

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان در خصوص دو طرح در حال اجرای منطقه هفت اظهار کرد: 
با توجه به سیاست اسکان مسافران نوروزی در باغ فدک برای تامین مواد غذایی و مایحتاج آنها، 
بازارچه ای به مساحت حدود هزار و 100 مترمربع در دو طبقه همکف و نیم طبقه با کاربری رستوران، 
تجاری، نمازخانه و سرویس بهداشتی در این باغ درحال ســاخت است.علی اصغر شاطوری با 
اشاره به ســاخت 11 واحد تجاری در این بازارچه، ادامه داد: مســاحت طبقه همکف حدود 540 

مترمربع و نیم طبقه اول 250 متر و فضای باز وسط برای نشستن، 250 متر است.
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان تصریح کرد: هزینه اجرای این طرح بیش از 75 میلیارد 
ریال برآورد شــده و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت.وی افزود: همچنین، با 
توجه به تراکم ساخت و ساز در شــمال منطقه هفت و نیاز به تامین ایمنی معابر و ساختمان ها، 
طی هماهنگی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، ایستگاه آتش نشانی میدان 
حج در حال ساخت است.شاطوری، زمین ساخت این ایستگاه را دو هزار و 150 مترمربع عنوان 
و اظهار کرد: این طرح در جنوب میدان حج در حال اجراست، مســاحت آشیانه این ایستگاه به 
منظور استقرار ماشین ها و تجهیزات 420 مترمربع و زیرزمین آن، دارای مساحت 410 مترمربع 
است.وی با بیان اینکه طبقه همکف با کاربری اداری هم مساحتی در حدود 360 مترمربع دارد، 
گفت: برای اتاق استراحت پرسنل هم مســاحت 380 مترمربع در این ایستگاه اختصاص پیدا 
کرده است.مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان برآورد هزینه الزم برای ساخت ایستگاه آتش 
نشانی میدان حج را بیش از 190 میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: این طرح تاکنون به پیشرفت 

25 درصدی رسیده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

 بیش از 12 هزار جعبه ایمن در شهر اصفهان
 تحویل ایستگاه های بازیافت شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: در راستای تداوم طرح مدیریت 
جزء ویژه پسماندهای خانگی از ابتدای سال جاری از طریق ایستگاه های بازیافت بیش از 37 
هزار جعبه ایمن در میان شــهروندان اصفهانی توزیع شــده است. غالمرضا ســاکتی ادامه داد: 
همچنین طی 9 ماه اخیر بیش از 12 هزار جعبه ایمن پر شــده به ایســتگاه های بازیافت تحویل 
شده که مجموع آن حاوی حدود شش هزار و 400 کیلوگرم جزء ویژه پسماند خانگی شامل انواع 
تیغ، ژیلت، سرسرنگ، باتری و النست قندخون بوده است. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با بیان این که جداسازی جزء ویژه پســماندهای خانگی مزایای بسیاری در 
زمینه بهینه سازی مدیریت پسماندها دارد، افزود: این اجزا به دلیل کوچک بودن و ویژگی هایی 
مانند تیز و برنده بودن می تواند در کیفیت و مرغوبیت کود آلی خلل ایجاد کنند؛ اما در حال حاضر 
با زیرساخت های ایجاد شــده و همچنین اقدامات گسترده فرهنگی و آموزشی انتظار می رود به 
تدریج شاهد کاهش جزء ویژه در پسماندهای خانگی باشیم. وی با اشاره به نحوه دفع این گروه 
از پسماندها بیان کرد: جعبه های ایمن در شرایط استاندارد و در محل دفن پسماندهای پزشکی 
دفع می شود که این لندفیل در کف با الیه های عایق ژئوممبران و ژئوتکستایل پوشیده شده و طی 
هر مرحله از عملیات دفن، در زیر آن، پتوی آهکی و در روی آن خاک پوششی ریخته می شود که 
این اقدامات از نفوذ هرگونه مواد آالینده به منابع آبی و خاکی جلوگیری می کند. ساکتی تصریح 
کرد: اگر شهروندان تالش خود را برای تفکیک حداکثری گروه های مختلف پسماند به کار بگیرند، 
امکان پردازش تخصصی فراهم می شود و از سوی دیگر تا حد زیادی می توان آسیب های ناشی 

از پسماندها را در محیط زیست کاهش داد.

شهردار اصفهان:

بودجه۱۴۰۱اصفهانباتعاملشهروندانبستهمیشود

شهردار اصفهان در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: تعامل با شهروندان روش تاکیدی مدیریت شهری اصفهان 
در دوره ششم اســت تا عالوه بر کشف مشــکالت به راه حل مسائل 
دست یابیم. علی قاسم زاده افزود: شاخص اصلی در خدمت به مردم 
احساس رضایتمندی آنهاست و تا وقتی مردم تغییر را احساس نکنند 

نمی توانیم بگوییم خدمتی که شایسته آنها بوده، انجام شده است.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه سعی شــده با نگاه محله محوری 
مسائل و مشکالت را با کمک شهروندان فهرســت کنیم، ادامه داد: از 
مردم در بخش اقدام آنجا که بتوانند خودشــان مشکالت را رفع کنند، 
کمک گرفته ایم و مدیریت شــهر در این مسیر تســهیل گر و پشتیبان 

بوده است.
قاسم زاده با اشاره به اینکه احســاس می کنیم با این روش راحت تر 
مسائل شــناخته و رفع می شــود، تصریح کرد: در بســیاری از موارد 
شهرداری از سر صدق و حسن نیت کاری انجام داده است؛ اما مردم آن 
را نپذیرفتند و یا نپسندیده اند و ارتباط با آن برقرار نکردند به طور مثال 
پروژه های عظیم شهری که به تشــخیص کارشناسان در توسعه شهر 
مفید بوده، اما در قضاوت مردم نمره خوبی نگرفته است.وی تاکید کرد: 

در بودجه سال 1401 بسیاری از پروژه های مهم در دل محله ها بر اساس 
تعامل با مردم و نیازهای آنها تعریف شده است.

نگاه در خدمت به دیگران، فرادینی باشد
کمیسیون تلفیق شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز میزبان آیت ا... 
مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری بود. وی در این جلســه با بیان 
اینکه نگاه ما در خدمت به مردم باید فرادینی باشد، اظهار کرد: خدمت 
به مردم موجب نزدیکی به خداوند می شــود، در این رابطه در خدمت 
به دیگران آن چنان که خودتان دوست دارید با شــما رفتار شود، باید 

عمل کنید.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سرعت و سبقت گرفتن در 
انجام کارها از جمله مواردی است که رضایت پروردگار را به همراه دارد، 
ادامه داد: آیا مسئوالن در خدمت به کشاورزانی که چندی پیش چادر 
در بســتر زاینده رود برپا کرده بودند تا حق شان را بگیرند از هم سبقت 
می گیرند؟ که باید گفت نمی شود به هر بهانه خدمت رسانی را به تاخیر 

انداخت.
آیت ا... مهدوی با اشــاره به ویژگی های خدمت به مردم تصریح کرد: 

نگذارید کسی بفهمد برای او کاری کرده اید و در خدمت به دیگران کتمان 
ویژگی مهمی است؛ انتظار تشکر و جبران نیز از کسی نداشته باشید.

وی با بیان اینکه مقدم دانستن نیاز غیر بر نیاز خود و نیت خدایی اصل 
مهم خدمت رسانی به مردم است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، 
تاکید کرد: اگر یک ساعت بیشتر از ســاعات موظف کار می کنیم و در 
مقابل آن حقوق نمی گیریم، می توان به پای خداوند گذاشت و این نوع 

خدمت است که آخرت ما را آباد می کند.
امام جمعه موقت اصفهــان با تاکید بر اینکه همه مــا محتاج تقویت 
ایمان هایمان هســتیم، ادامه داد: ایمان هایی که ما داریم متوســط 
اســت، اما قابلیت ازدیاد ایمان در وجودمان را داریم؛ اینکه قله ایمان 
را به تصویر می کشیم برای این است که به وضعیت فعلی خود راضی 

نیستیم.
آیت ا... مهدوی با بیان اینکه شــهرداری در تبلیغات شــهری خود از 
الگوهایی که در قله ایمان قرار دارد، بهره مند شــود ادامه داد: با نشان 
دادن و معرفی شخصیت های بزرگ دینی می توانیم خودمان را اصالح 
کنیم؛ اگر ایمان ما متوسط است نمی توانیم ایمان مردم جامعه را به حد 

عالی برسانیم، راه تقویت ایمان، تفکر - تهذیب و توسل است.

شاخص اصلی در خدمت به مردم احساس رضایتمندی 
نکنند  احساس  را  تغییر  وقتی مردم  تا  و  آنهاست 
نمی توانیم بگوییم خدمتی که شایسته آنها بوده، انجام 

شده است

انتصاب معاون سیاسی امنیتی فرمانداری اصفهان
علیرضا قاسمی به عنوان سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان 
منصوب شد. محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان در مراســم انتصاب علیرضا قاسمی به عنوان 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان گفت: مبنای انتخاب برای من 
برای انتخاب این معاونت  توانمندی افراد است و نسبت به آقای قاسمی، شناخت زیادی دارم و با 
بررسی افراد مختلف، به ایشان رسیدیم؛ در کارنامه آقای قاسمی مدیریت بحران، حوزه سیاسی و 
ارتباط سیاسی، فعالیت در زمینه مساجد و تربیت کادر انقالبی و مومن، فعالیت در زمینه خدمات 

اجتماعی و ... وجود دارد.
وی گفت : اولین انتظار ما از آقای قاســمی، برقراری ارتباط مســتمر با مردم است، بدون تکلف و 
متواضعانه؛ بنابراین باید از ظرفیت های مردمی بهره گرفت و به آن هــا خدمت کرد؛ انتظار دیگر ما 
برقراری مستمر جلسات و ارزیابی کارآمدی آن هاست.در این مراسم از خدمات آقای فریبرز امیری 

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان  تقدیر و تشکر شد.

 درخشش اعضای کانون استان اصفهان
 در هشتمین دوساالنه هنرهای تجسمی »آفرینش«

برگزیدگان هشتمین دوساالنه ملی هنرهای تجســمی »آفرینش« کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان در دو رشته نقاشی و سفال گری معرفی شدند. در مجموع 2939 اثر در 
چهار رشته نقاشی، سفال گری، خوشنویسی و عکاسی به دبیرخانه هشتمین دوساالنه ملی ارسال 
شــده بود که از آن میان 114 اثر به عنوان برگزیده و 116 اثر شایسته قدردانی شناخته شدند.هیئت 
داوران رشته »نقاشی« شامل نادر موسوی فاطمی، معصومه فاضلی مقدس و ندا محققی، از میان 
770 اثر انتخابی در مرحله اول در شش گروه سنی، در مجموع 37 اثر را به عنوان برگزیده و 34 اثر 
را شایسته قدردانی معرفی کردند.همچنین هیئت داوران بخش »سفال گری« شامل عبدالعظیم 
آذرخیل، هدی محسنی و نغمه معنوی راد از میان 312 اثر در شش گروه سنی، در مجموع 26 اثر را 

به عنوان برگزیده و 33 اثر شایسته قدردانی دانستند.
هشتمین دوساالنه ملی هنرهای تجسمی »آفرینش« از سوی اداره کل آفرینش های ادبی و هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شــود.براین اســاس در بخش نقاشی فاطمه 
اشراقی 13 ساله از مرکز گز و برخوار اصفهان با مربی گری زهره احمدی و نیکو جنتی 13 ساله از مرکز 
یک اصفهان با مربی گری مریم بنا زاده به عنوان برگزیده و الهه چراغی 11 ساله از مرکز چرمهین با 
مربی گری فهیمه سماعی ، یونس محوری 10 ساله از مرکز گز و برخوار اصفهان با مربی گری زهره 
احمدی و جواد صانعی 7 ساله از مرکز داران استان اصفهان با مربی گری سهیال مفیدی ، شایسته 
تقدیر شدند .در بخش سفال آتنا صادقی 7 ساله با مربی گری سمیه عزیزی از مرکز علویجه اصفهان 

نیز شایسته تقدیر شد .

به تماشای »سماع قلم« بنشینیم
نمایشگاهی از آثار خوشنویسی حمیدرضا صادق گلی دستجردی با نام »سماع قلم« در نگارستان 
امام خمینی)ره( برگزار شده است.هنرمند خوشنویس، حروف و کلماتی را به تصویر می کشد که نه 
تنها زیبایی آن، چشم را به ذوق وامی دارد بلکه گوش جانی برای شنیدنش طلب می کند.حمیدرضا 
صادق گلی دستجردی، یکی از هنرمندانی است که برای دیدن و شنیدن آثارش باید دل سپرد. این 
روزها نمایشگاه آثار خوشنویسی این هنرمند با نام »ســماع قلم« در نگارستان امام خمینی )ره( 

برپاست و چرخش قلم بر روی کاغذ از عشق و عالقه عمیق این خوشنویس حکایت دارد.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه خوشنویســی »ســماع قلم« می توانند ســاعت 9 تا 13 و 
 16 تا 18 به نگارســتان امام خمینی )ره(، واقــع در خیابان فیض، حدفاصل پــل خواجو و میدان 

فیض مراجعه کنند.

با مسئولان

خبرخوان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری  خبر داد:

ساماندهی 8۶2 دست فروش 
و متکدی در اصفهان

خبر روز

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان گفت: در 9 ماه امسال 527 
دســت فروش و 335 متکــدی در اصفهــان 
ساماندهی شدند.روح ا... ابوطالبی  ضمن ارائه 
گزارشــی از عملکرد اداره کل پیشــگیری و رفع 
تخلفات شــهری شــهرداری در 9 ماه امسال 
گفت: در ایــن مدت برای رفع و پیشــگیری از 
تخلف سد معبر 22 هزار و 56 تذکر و شش هزار 
و 715 اخطاریه صادر و رفع تخلف 20 هزار و 299 
متصدی صنف انجام شده است.ابوطالبی گفت: 
در بخش جلوگیری از نصب تابلو های غیرمجاز 
تعداد چهار هزار و 823 اخطاریه صادر و دو هزار و 
98 مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده 
است.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در 9 ماه امسال 
در راستای جمع آوری خودرو های فرسوده رها 
شده در معابر شــهر 623 اخطاریه صادر شده و 
315 خودروی فرسوده رها شده جمع آوری شده 
است، گفت: در این مدت 527 نفر دست فروش 
و 335 نفر متکدی ساماندهی شده اند.ابوطالبی 
گفــت: در 9 ماه ســال 1400 در بخــش کنترل 
ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت 
و تعطیلــی کارگاه های ســاختمانی متخلف یا 
بدون مجوز و پروانه از مــواردی مانند افزایش 
طبقات یک هــزار و 169 ســاختمان، تعمیرات 
داخلی غیرمجاز سه هزار و 161 ساختمان، تبدیل 
وضعیت یک هزار و 87 ساختمان و فعالیت 12 
هزار و 179 کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری 
شده است.ابوطالبی با اشــاره به اقدامات این 
حوزه در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی 
سطح شهر )پیشــگیری و تعطیلی کارگاه های 
سد معبر کننده با مصالح و نخاله( گفت: در این 
راســتا 12 هزار و 260 مورد اخطاریه صادر شده 
و یک هزار و 428 کارگاه ســاختمانی متخلف 
تعطیل شده است.ابوطالبی گفت: در این مدت 
 در راستای اجرای بند 20 قانون شهرداری ها مبنی 
بر رفــع مزاحمت کارگاه های صنفــی مزاحم از 
طریق اجرای تمهیدات و تعطیلــی، 364 رای 

اجرا شد. 

همزمان با ایام شــهادت حضرت زهرا )س( و ســالگرد شهادت حاج 
قاسم ســلیمانی ویژه برنامه »هنرمردان« از سوی معاونت اجتماعی و 
مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در میدان امام حســین)ع( در اصفهان در حال برگزاری است.

هریک از موکب های این ویژه برنامه، نامی متناسب با نوع کارکردشان 
دارند. موکــب تئاتر»نقش مردان« نام دارد، موکب نقاشــی »رســم 
مردان« است، موکب سینما »نقل مردان« است و موکب خوشنویسی 
با نام »مشق مردان«در خدمت شــهروندان است. شهروندان با حضور 
در این موکب ها بــا خلق آثار هنری هنرمندان مواجه می شــوند که آثار 
ارائه شده نیز با ایام شــهادت حاج قاسم و شهادت حضرت زهرا )س( 

مرتبط است.
موکب تئاتر که با همکاری تاالر هنر )دفتر تخصصی هنرهای نمایشی( 
و کانون نمایش گــران خیابانی اصفهان برگزار شــده ، »نقش مردان« 
نام دارد، نمایش های »حضور« به کارگردانی نســاء سلیمانی، »نقش 
دل« به کارگردانی محمد رادمهر، »دیدار به وقت عاشقی« به کارگردانی 
احسان فاضلی، »قاصد« به کارگردانی پوریا امامی و نمایش »پاینده« 
به کارگردانی پریســا کهکش پور اجرا خواهند شــد.در موکب سینما با 
عنوان »نقل مردان« و در باکس اول ساعت 18:20 تا 18:40 فیلم های 
داســتانی »توکل«و»صندوق« و اثر پویانمایی»وقتی ورق برگشت«، 
در باکس دوم ســاعت 19 تا 19:20 فیلم های داستانی »نامه« و»دروغ 
دوست داشــتنی« و اثر پویانمایی»آمولی«، در باکس ســوم ســاعت 
19:40 تا 20:10 فیلم مستند »دوران ســلیمان«، در باکس چهارم فیلم 
داستانی »دعوت«و فیلم مستند »زبان مادری«، در باکس پنجم فیلم 
مستند »شهادت«، در باکس ششم فیلم های داستانی »سرو چمان« و 
»حوض ستاره« و در باکس هفتم فیلم های داستانی »مسافر«، »پاک 

باخته« و »مثبت 7« نمایش داده خواهد شد.
آثار ارائه شــده در موکب ســینما )نقل مردان( توســط میثم مهاجر، 
سیدرســول فاطمی، جمال احمــدی، محمدرضا شــیخ بهایی، امین 
گودرزی پور، حمید نخعی امرودی، نفیسه گیتی ستان و مریم مدرس 
مطلق کارگردانی شده اند. ضمن اینکه همه فیلم های ارائه شده در موکب 
نقل مردان، منتخب آثار تولیدی جشنواره عمار، قاب هشتم، حلقه صد، 

سرای هنر و اندیشه )سها( است.
همچنین استاد افشین جلیلی در موکب نقاشی با عنوان »رسم مردان« 
آثاری با موضوع شهادت حضرت زهرا )س( و سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی را به تصویر می کشــد و در موکب خوشنویسی با عنوان»رسم 
مردان« نیز اســتاد امید گنجعلی آثار فاخر خوشنویسی با موضوع یاد 
شــده را خلق می کند. در موکب خوشنویسی، آثاری نیز مرتبط با همین 

ایام به شهروندان اهدا می شود.
ویژه برنامه »هنر مردان« از ســوی معاونت اجتماعی و مشارکت های 
مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان و با 
همکاری دفاتر تخصصی معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهان به مدت 
پنج روز از دوازدهم تا شانزدهم دی ماه هرشــب از ساعت 18 تا 23 به 

مناسبت شهادت حضرت زهرا )س( و سالروز شــهادت سردار شهید 
قاسم سلیمانی در میدان امام حسین )ع( اجرا می شود.

به دنبال افزایش سرانه فرهنگی شهر هستیم
معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در حاشــیه بازدید از موکب های فرهنگی هنری ویژه 
برنامه»هنرمردان« که همزمان با ایام شــهادت حضرت زهرا )س( و 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار شد ، اظهار کرد: این مراسم 
بر پایه خالقیت گروه های مردمی برگزار می شــود و با موکب های دیگر 
تفاوت هایی دارد البته تالش شــده تا با برپایــی موکب های فرهنگی 
هنری، ســرانه فرهنگی مردم را باال ببریم. مجتبی شاهمرادی افزود: 
مردم شهر اصفهان با حضور در این موکب ها هم می توانند زیارتی داشته 
باشند و هم آثار خوشنویسی، نقاشی، تئاتر و فیلم های سینمایی مرتبط 
با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا )س( و همچنین سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی را ببینند و البته از موکب های مذهبی که به نیت این ایام 

ایجاد شده نیز بهره الزم را ببرند.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اضافه 
کرد: بسیار خرسندیم که موکب هنرمردان برپا شد، هدف سازمان این 
بوده که به ســمت برگزاری موکب هایی برویم که شــاید نمونه آن ها در 

سطح شهر نبوده است.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه موکب های بسیار خوبی با ایده های فعاالن 
مدنی در ســطح شــهر برپاســت تالش کردیم که موکب هنری داشته 
باشــیم؛ یعنی موکب هایی که مردم بتوانند در آن فیلم و تئاتر ببینند و با 
خلق آثار خوشنویسی و نقاشی مرتبط با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا 
)س( و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی مواجه شوند که امیدواریم 
هم مقبول حضرت زهرای مرضیه )س( باشد و هم اینکه سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی دست ما را بگیرند و البته مورد پسند مردم اصفهان 
باشــد.وی تاکید کرد: هدف این بوده به نوعی ســرانه مصرف فرهنگ 

مردم را اضافه کنیم و امیدواریم مورد پسند مردم اصفهان باشد.

ویژه برنامه »هنرمردان« به میزبانی هنرمندان

یمنا
س: ا

عک
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شــاید مهارت تمرکز بیش از سال  های گذشــته اهمیت 
پیدا کرده باشــد و بســیاری از ما بخواهیم که خودمان را 
در هــر کاری که انجام مــی  دهیم؛ متمرکــز کنیم و ذهن 
ســرگردان مان را کنترل و مهــار کنیم؛ اما هنوز ســردرگم 
هستیم و نمی دانیم که باید از کجا شروع کنیم . این قسمت  

را تا انتها مطالعه کنید تا متوجه این موضوع شوید.
آیا تا به حال برای تان پیش آمده که یک جا بنشــینید و در 
مورد یک موضوع خاص فکر کنید و با کسی صحبت نکنید . 
دفعه بعد که خواســتید این کار را انجام دهید، ذهن خود 
 را زیر نظر بگیرید. ذهن ســرگردان ذهنی اســت که مدام 
البه الی موضوعات مختلف چــرخ می زند و یک جا ثابت 
نمی  ماند، مدام فکر می  کند، نگران اســت، خیال پردازی 
می  کند و می  خواهد راه  حل ارائه دهد؛ اما هیچ کدام از این 
رفتار ها نظم و ترتیب ندارند.این موضــوع تنها برای زمان 
هایی که در ســکوت هســتید و تفکر می کنید، اتفاق نمی  
افتد؛ بلکه هنگام رانندگی، غذا خوردن و آشــپزی هم رخ 
می دهد . در واقع ذهن سرگردان تاثیر منفی دارد و نشان 
دهنده این است که شما احســاس شادی ندارید و باعث 
می شــود که نتوانید به خوبی تمرکز کنید و کارهایتان را به 

انجام برسانید.
علت ایجاد ذهن ســرگردان چیســت؟ علت دقیق ذهن 
سرگردان هنوز مشخص نشــده؛ اما مطالعات در این  باره 
نشان می  دهد که شبکه  هایی از نورون ها عامل ایجاد ذهن 
سرگردان می شوند. این شبکه نورونی با بعضی از مناطق در 
مغز تعامل برقرار می کنند که رفتار و احساسات ما را تعیین 
می  کنند. معموال زمانی فعال هستند که فرد توجه خاصی 
به موضوع خاص ندارد و زمانی که خیلی شدید شود، منجر 
به مشکالتی مثل اختالل دو قطبی، اسکیزوفرنی، آلزایمر، 

افسردگی و...خواهد شد.
در ادامه راهکار هایی به شما آموزش می دهیم که از طریق 

آن می توانید ذهن سرگردان خود را کنترل کنید:
راه محافظت از خود را پیدا کنید: بله، شــما می  توانید یاد 
بگیرید که چگونه از ذهن تان محافظت کنید و در همه حال 
متمرکز باقی بمانید . کاری که باید انجام دهید، این است 
که نقطه تمرکز خــود را پیدا کنید ؛ درســت در همین نقطه 
می توانید خیال پردازی را کنار بگذارید و در کاری که انجام 
می دهید، کامال متمرکز باشــید که البته پیــدا کردن آن، 

نیازمند مطالعه و تحقیقات بیشتری است.

به خودتان قول یک پاداش بدهید: بــرای این که بتوانید 
روی کاری که انجام مــی دهید متمرکز تر باشــید، حتما 
باید به این فکــر کنید که در نهایت نتیجه شــیرینی در راه 
اســت. به عنوان مثال جمع و جور کردن خانه را به انجام 
برسانید و بعد به خودتان قول یک عدد شکالت خوشمزه 
 بدهید یا کارهای خسته کننده را انجام دهید و به خودتان 
قول بدهید که بعــد از آن می توانیــد 10 دقیقه فیلم های 
یوتیوب را ببینید یا بعــد از یک روز موفقیــت آمیز و پر از 
ســخت  کوشــی، یک فیلم جذاب در فیلیمو بــه خودتان 

هدیه کنید.
وارد حالت ســیال شــوید: یعنی ذهن خود را مشغول به 
انجام کاری کنید که در حال انجامش هســتید. سیســتم 
عصبی انسان می تواند اطالعات زیادی را دسته بندی کند. 
زمانی که شــما وارد حالت جریان یا سیال شوید؛ ذهن به 
جای دیگر نمی پرد و متمرکزتر است. قبل از این که کاری را 
به انجام برسانید، اول در مورد آن خوب فکر کنید، شرایط را 
در ذهن تان مرور کنید تا زمانی که وارد کار شدید، ذهن شما 
درگیر این باشد که آن مراحلی که قبال در ذهن تان متصور 

شده بودید را به انجام برساند.

آشپزی

شیرینی پیچ انگشتی 
مواد الزم: زرده تخم مرغ2 عدد، پودر قند100 گرم، وانیل یک چهارم 

قاشق چای خوری، آب لیمو یک دوم قاشق چای خوری، مغز گردو50 گرم
طرز تهیه : ابتدا زرده تخم مرغ را از سفیده تخم مرغ جدا می کنیم، سپس زرده تخم 

مرغ را درون یک کاسه مناسب می ریزیم. در ادامه پودر قند را 3 مرتبه الک می کنیم و به 
زرده تخم مرغ اضافه می کنیم. حاال وانیل را به کاسه حاوی زرده تخم مرغ اضافه می کنیم، 

سپس با دور تند همزن برقی به مدت 7 دقیقه هم می زنیم تا مواد سفید و کش دار شود. در ادامه 
پوست گردو را جدا کرده و مغز آن را با چاقو به صورت نگینی خرد می کنیم. در این مرحله گردوی 

خرد شده را به همراه آب لیمو به مخلوط زرده تخم مرغ اضافه می کنیم، سپس به صورت دورانی هم 
می زنیم تا مواد ترکیب و یکدست شود. در ادامه فر را روی حرارت 180 درجه سانتی گراد قرار می 
دهیم و اجازه می دهیم کامال گرم شود.سینی فر را با مقداری روغن مایع چرب کرده و  سطح آن 
را با کاغذ روغنی می پوشانیم. در ادامه به اندازه و فرم دلخواه از مایه شیرینی انگشتی با قاشق 

درون سینی فر می ریزیم وسینی را طبقه وسط فر قرار می دهیم. در این مرحله اجازه می 
دهیم شیرینی ها به مدت 10 دقیقه درون فر بمانند تا کامال پخته شوند. در ادامه پس 

از گذشت این زمان سینی را از فر خارج می کنیم ، در فضای آشپزخانه قرار می 
دهیم و اجازه می دهیم کامال خنک شود. در نهایت زمانی که شیرینی ها 

کامال خنک شدند، آن ها را به آرامی از کاغذ روغنی جدا می 
کنیم و درون ظرف مورد نظرمان می چینیم.

ذهن سرگردان خود را چگونه مهار کنیم؟

»داریوش کاردان« و اجرای یک برنامه 
انگیزشی در تلویزیون

»قهرمان« نامزد 2 جایزه منتقدان 
شیکاگو شد

برنامه ای تحت عنوان »تاک« روی آنتن شبکه دو قرار گرفته است. 
اجرای این برنامه تلویزیونی بر عهده داریوش کاردان است.این برنامه 
با موضوع پرداختن به سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی، در 26 قسمت 
50 دقیقه ای تهیه و تولید شده که در آن تجربیات و سخنان افراد موفق  
 توسط خودشان بیان می شود تا مردم با مشکالت و موانعی که این افراد
 با آن روبه رو بوده اند تا به جایگاه فعلی خود برسند، آشنا شوند.

انجمن منتقدان فیلم مستقل شیکاگو، فهرست نامزدهای جوایز 
امسال خود را اعالم کرد و فیلم سینمایی »قهرمان« ساخته 
اصغر فرهادی در دو بخش بهترین فیلمنامه اصلی و بهترین 
فیلم خارجی )غیرانگلیسی زبان( نامزد کسب جایزه شد. »بندتا«، 
»ماشین منو بران«، »فرار« و »مادران موازی« دیگر نامزدهای شاخه 
بهترین فیلم خارجی این رویداد سینمایی هستند.  

آبفای اســتان اصفهان در قالب پویش »اهدای کتاب- اهــدای دانایی« از 
همکاران و عالقه مندان دعوت مــی کند کتاب های مازاد و ســالم خود را به 
کتابخانه شــرکت اهدا کنند. در این طرح از همکاران شــاغل، بازنشســته و 
کلیه عالقه مندان دعوت می شــود با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، ترویج 
فرهنگ اهدای کتاب، غنی سازی منابع کتابخانه شرکت آبفای استان اصفهان 
و در دســترس عموم قرار گرفتن کتاب های بدون استفاده در کتابخانه های 
شــخصی، کتاب های خود را به کتابخانه شــرکت اهدا کرده و ضمن به جای 
گذاشتن اثری ماندگار از خود، در گســترش دانش نیز سهمی داشته باشند. 
کتاب های اهدایی توسط کارشناسان مجموعه مورد بررسی اولیه قرار گرفته 
و از میان آنها کتاب هایی که شــرایط فیزیکی خوبی داشته و همسو با اهداف 
کتابخانه باشند، پذیرش شــده و اطالعات آنها در آرشــیو کتابخانه هوشمند 
شرکت بارگذاری می شــوند. گفتنی است؛ کتابخانه هوشــمند آبفای استان 
اصفهان مستقر در خانه فرهنگ آب واقع در خیابان فردوسی شهر اصفهان، با 
بهره گیری از فناوری های روز نرم افزاری و منطبق بر استانداردهای کتابداری 
و  تحت وب در پورتال داخلی شــرکت تعبیه شده اســت. همچنین نرم افزار 
کتابخانه مجهز به بیش از 8000 منبع اطالعاتی شــامل 5000 نسخه فیزیکی و 
بیش از 3000 نسخه الکترونیک شامل 1000 نسخه مقاله فارسی، 1000 نسخه 

مقاله التین، 1192 نسخه کتاب فارسی در حوزه علوم انسانی و 27 نسخه کتاب 
 التین در حوزه صنعت آب و فاضالب است. عالقه مندان به شرکت در پویش 
»اهدای کتاب- اهدای دانایی« می توانند کتاب های خود در زمینه های علمی، 
ادبی، تاریخی، فرهنگی و تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضالب را از طریق 
تماس با شــماره تلفن 32204014-031 به کتابخانه شــرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان اهدا کنند. 

همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تالشگران 
ذوب آهن اصفهان طی آیینی در مسجد الزهرا )س( ، یادمان شهدای گمنام و 
همچنین ترمینال آزادگان این شرکت با تشییع پیکر پاک تعدادی از شهیدان 
با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.سردار محمد هاشم پور، فرمانده لشکر 
14 امام حســین )ع(، در این آیین با بیان این که این شهدای گرانقدر پس از 
شهادت شان در میان ما زندگی می کنند و نزد پروردگار متعال روزی می گیرند، 
اظهار داشت: امنیت امروز کشور ثمره خون شهدا و پایمردی و ایستادگی جوانان 
غیور ایران اسالمی است.وی با اشاره به این که اصفهان همواره در مسیر انقالب، 
شــهدای متعددی تقدیم کرده است، گفت: درســی که از این شهدای مظلوم 
می گیریم استوار و با صالبت بودن اســت تا به خوبی در مسیر انقالب حرکت 
کنیم.سردار هاشم  پور به دومین ســالگرد شهادت سردار دل ها شهید سپهبد 
»حاج قاسم سلیمانی« اشاره کرد و گفت: خودباوری، والیتمداری و مردمداری 
از ویژگی های بارز شهید سردار  سلیمانی بود . سردار دل ها در احترام و تکریم 
خانواده شهدا یک الگوی تمام عیار بود و عشق به شهدا در لحظه لحظه زندگی 
این سردار بزرگ جریان داشت. وی افزود : مقام معظم رهبری تاکید کردند که 
جبهه مقاومت سوریه نباید در برابر دشمنان شکست بخورد و سردار سلیمانی با 

تبعیت محض از والیت، تمام وجود خود را برای حفظ جبهه مقاومت گذاشت و 
آمریکا ، متعهدانش و گروه های تکفیری با حمایت عربستان همگی در مواجهه 
با این مقاومت جانانه شکست خوردند .حضور پیکر پاک تعدادی از شهیدان 
واالمقام با عنوان کاروان شهدای گرانقدر میهن ، روایت گری مهدی گنجی از دفاع 
مقدس ، مداحی ، ادای احترام به شهیدان گمنام در محل یادمان  و اجرای گروه 

رزم نوازان و دمام زن صنایع دفاع از جمله دیگر برنامه های این مراسم بود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت پیشرو در 
حوزه فوالد و صنعت کشور به دنبال تامین انتظارات مشتریان خود است. محمدیاسر 
طیب نیا ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای 
کسب و کار این شرکت اظهار کرد: خوشبختانه تولید فوالد مبارکه هم اکنون در شرایط 
بسیار مطلوبی قرار دارد و بدون شک برآورده کردن انتظارات مشتریان را وظیفه خود 
می دانیم.وی افزود: مشتریان ما در این نشست نقطه نظرات خود را مطرح کردند و 
فوالد مبارکه ضمن پذیرش آن ها، در جهت تامین خواسته مشتریان نهایت تالش خود 
را خواهد کرد؛ این شرکت همواره درصدد پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازار بوده و 
خود را موظف می داند طبق خواسته مشتریان خود عمل کند.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: عمده خواسته مشتریان از مجموعه فوالد مبارکه با اجرایی 
شدن طرح توسعه نورد گرم تا 2 هفته آینده تامین خواهد شد و این امر می تواند در 
ارتقای کیفی محصوالت فوالد مبارکه تاثیر بسزایی داشته باشد؛ مشتریان ما نیز به 
این امر واقف هستند که تولید ورق قلع اندود کمترین سودآوری را برای فوالد مبارکه 
داشته؛ اما به دلیل آن که تامین نیازهای بازار و مشتریان برای این شرکت از اهمیت 
زیادی برخوردار بوده، فوالد مبارکه هیچ گاه نگاه کوتاه مدت و سودآوری به مشتریان 
نداشته است.وی ابراز داشت: برنامه ریزی شــرکت فوالد مبارکه برای برگزاری این 
نشست، شناسایی مشــکالت و چالش های مشــتریان بوده تا در جهت رفع این 
مشکالت بتواند با تعامل دوجانبه آن ها را به تدریج برطرف کند؛ مشتریان فوالد مبارکه 
در این نشست مشکالتی را در زمینه باز کردن ال.سی در بانک ها مطرح کردند که تالش 
خواهیم کرد این نقطه نظرات مشــتریان را با بانک ها مطرح کنیم تا زمینه گشایش 

ال.سی برای مشتریان بیش از پیش تسهیل شــود.طیب نیا اضافه کرد: طی 2 ماه 
گذشته تمام تالش ما تامین نیاز بازار با کمترین قیمت ها بوده و در بلندمدت درصدد 
تامین انتظار بازار و مشتریان بوده ایم؛ با جمع بندی نقطه نظرات مشتریان فوالد مبارکه 

در این نشست، پاسخگوی نیازهای شرکای کسب و کار خود خواهیم بود.

ارتقای کیفیت محصول از مهم ترین برنامه های فوالد مبارکه برای تامین نیاز 
مشتریان است

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه  نیز در این جلسه گفت: تامین نیاز مشتریان 
فوالد مبارکه به بهترین شکل، با اجرای طرح های توسعه و ارتقای کیفیت محصول، از 
مهم ترین برنامه های این شرکت در تامین نیازهای مشتریان است.بهزاد بهادرانی در 
دومین روز نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار که با گروه مشتریان 
فوالد مبارکه در عرصه قطعه سازی خودرو برگزار شد، اظهار کرد: تامین نیاز مشتریان 
فوالد مبارکه به بهترین شکل، با اجرای طرح های توسعه و ارتقای کیفیت محصول، از 
مهم ترین برنامه های این شرکت در تامین نیازهای مشتریان است.مدیر ناحیه نورد 
سرد شــرکت فوالد مبارکه با بیان این که ناحیه نورد سرد شامل 29 پلن در خط تولید 
است، افزود: هرچند که کنترل کیفیت محصول فرآیند پیچیده ای است، اما تمام تالش 
ما در فوالد مبارکه تولید محصول با کیفیت باالست.وی با اشاره به مزیت های راه اندازی 
خط نورد 5 در شرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: این خط نورد سرد جدید تا سال 
آینده راه اندازی خواهد شد و تولید ورق سرد کیفی با استحکام باال برای مشتریان در 
این خط آغاز می شــود.بهادرانی با بیان اینکه فوالد مبارکه همواره درصدد استفاده از 
آخرین تکنولوژی های روز دنیا برای تولید محصوالت خود است، اذعان داشت: انتظار 
داریم در صنایع بسته بندی نیز بتوانیم تا 6 ماه آینده از آخرین فناوری های جدید در 
عرصه های جهانی در این زمینه استفاده کنیم.وی تصریح کرد: از 2 سال گذشته برای 
تولید ورق تولیدشده در ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه از فناوری ها و تکنولوژی های جدید 
استفاده شده که در بهبود کیفی تولید ورق سرد در این شرکت بسیار تاثیرگذار بوده است.
شایان ذکر است؛ نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار روزهای 12 و 
13 دی ماه سال جاری به ترتیب با مشتریان صنایع بسته بندی و قطعه سازان صنایع 
خودروسازی در تهران برگزار  شد.در دومین روز این همایش بیش از 70 نفر از مدیران و 
نمایندگان شرکت های خودروسازی و قطعه سازان کشور شرکت کردند که شرکت فوالد 

مبارکه با اهدای لوح یادبودی از آنان تجلیل و قدردانی کرد.

مسئول پژوهش و فناوری پاالیشگاه اصفهان از اجرای 30 طرح پژوهشی در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان طی یک سال گذشته، خبر داد.محسن مرادمند گفت:13 طرح 
پژوهشی و 17 طرح دانشجویی علم محور در این شرکت طی یک سال گذشته به 
نتیجه رسیده است.وی ادامه داد: حس گر های گازی، ساخت قطعات الکترونیکی، 
آناالزیر آن الین پاالیشــگاه، بازیابی گاز ال پی جی )گاز مایع( و طرح های زیست 
محلی از جمله این طرح های پژوهشی است.مرادمند گفت:اجرای این طرح ها به 
رفع وابستگی ها و تحریم زدایی به ویژه در بخش ابزار دقیق و الکترونیک کمک کرده 

و اعتماد به شرکت دانش بنیان، دانشــگاه، مراکز پژوهشی و متخصصان صنعت 
اولویت ما به شمار می آید.

به گفته  وی، طرح های پژوهشــی که در شــرکت پاالیش نفت اصفهان به نتیجه 
رسیده اند در راستای رفع موانع و چالش ها بوده است.شرکت پاالیش نفت اصفهان 
)پاالیشگاه اصفهان( در حال حاضر وظیفه تامین حدود 25 درصد از سوخت کشور 
را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت اصلی این شرکت به شمار می آید به 

طوری که سوخت 16 استان از جمله اصفهان را تامین می کند.

 پویش»اهدای کتاب - اهدای دانایی« در آبفای استان اصفهان 

کلید خورد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه به دنبال تامین انتظارات مشتریان خود است

اجرای ۳۰ طرح پژوهشی در شرکت پاالیش نفت اصفهان

برگزاری آیین تجدید میثاق با شهدا در ذوب آهن اصفهان
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